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Τ
ελικά, είναι να απορείς εάν στον ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λουν να βάλουν μυαλό ή αν το έχουν πάρει
απόφαση και έχουν συμβιβαστεί με την

ιδέα ότι θα παραμείνουν στην αντιπολίτευση για
χρόνια…

Αλλιώς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα
συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου και πέριξ αυτής.
Από τη μια ο Καρανίκας, που αποφασίζει την ημέρα
την οποία δίνει συνέντευξη ο Τσίπρας, να εμφανι-
στεί για να πει πως ανακάλυψε τον Αλέξη και τον
έκανε αρχηγό και στη συνέχεια να μιλήσει για τις
εμπειρίες του στον κόσμο των παραισθήσεων! Απο-
τέλεσμα, η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να
πάει… άκλαυτη επικοινωνιακά, καθώς τα όσα είπε ο
Καρανίκας ήταν πιο… τζούσι, που λέει και ο λαός.
Το ότι με καθυστέρηση ωρών ασχολήθηκαν με… τον

ιδιώτη Καρανίκα ήταν απλώς το κερασάκι σε μια
αποτυχημένη διαχείριση.

Και ενώ στην Κουμουνδούρου δεν είχαν συνέλθει
ακόμα από το χτύπημα του πάλαι ποτέ αγαπημένου
παιδιού του Μαξίμου, ακολούθησε άλλο ένα. Αυτήν
τη φορά, στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε ότι θα έκανε
τη ζωή της Ν.Δ. δύσκολη, καθώς, με αφορμή τα όσα
συμβαίνουν γύρω από την εγκληματικότητα, θα
έβρισκε την ευκαιρία να βγει από πάνω.

Λογάριαζαν, όμως, χωρίς τη συντρόφισσα Σουλ-
τάνα! Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον λόγο και
έβαλε… αυτογκόλ. Η Ν.Δ. το άρπαξε και ο ΣΥΡΙΖΑ
πήγε για μαλλί και έφυγε από τη Βουλή κουρεμέ-
νος. Όταν (μισο)άδειασαν την κυρία Ελευθεριάδου,
το πουλάκι είχε πετάξει και ο ΣΥΡΙΖΑ γευόταν άλλο
ένα φιάσκο. Από το πρωί έπαιζαν άπαντες την γκά-

φα (;) περί πολιτικών κρατουμένων που είχε πετάξει
η βουλευτής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η
άποψη είναι προσωπική ή αν την πιστεύουν και άλ-
λοι εντός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφά-
λαιο. Και, για να κλείσει καλά η αντιπολιτευτική
εβδομάδα, ήρθε στο τέλος και ο Χρυσοχοΐδης με…
τη βόμβα με τους 117 σκληρούς του εγκλήματος που
κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι, λόγω του νό-
μου Παρασκευόπουλου, και «έδεσε» το γλυκό. 

Εάν, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει έτσι, δεν θα του
φταίνε μόνο οι δημοσκοπήσεις και τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης, αλλά και ο αέρας που αναπνέου-
με. Καθώς οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο Καρανί-
κας, η Σουλτάνα και οι λοιποί σύντροφοι…

Αυτοί απλώς δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία
και τον Μητσοτάκη…
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Από τον Καρανίκα… στη Σουλτάνα
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Η
Σουλτάνα (Ελευθεριάδου) ξα-
ναχτύπησε. Η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα για άλλη
μία φορά προκάλεσε με τις

γκάφες και τις απόψεις της στο Κοινοβού-
λιο. Πριν από καιρό είχε αποκαλέσει τον
μακαρίτη Αλέξανδρο Σβώλο (ιστορική
φυσιογνωμία της Αριστεράς και της κυ-
βέρνησης του βουνού) ως υποστηρικτή
της Δεξιάς και κύριο (παρόλο που έχει πε-
θάνει).

Πριν από λίγους μήνες, θέλοντας να κά-
νει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
μπέρδεψε τις έννοιες του επιδειξία με του
επιδειξιομανούς. Χθες, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή της επίκαιρης
ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το σωφρονιστι-
κό σύστημα, η κυρία Ελευθεριάδου ανα-
κάλυψε πολιτικούς κρατουμένους στην
Ελλάδα. Αποτέλεσμα, να την αδειάσει
ακόμη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπρίτζης. Αρχι-
κά, η τοποθέτησή της είχε ξεσηκώσει την
αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπρο-
σώπου της Νέας Δημοκρατίας Θάνου
Πλεύρη, ο οποίος τόνισε: «Να μας πείτε
τώρα ποιοι είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Δεν μπορείτε να λέτε ότι στις ελληνικές
φυλακές υπάρχουν πολιτικοί κρατούμε-
νοι. Πείτε ποιον λέτε. Ο Κουφοντίνας είναι
πολιτικός κρατούμενος;».

Από την πλευρά της, η κυρία Ελευθε-
ριάδου ανταπάντησε: «Αυτό σας ενόχλη-
σε; Όλα αυτά που είπα για τις απευθείας
αναθέσεις δεν σας ενοχλούν;». «Είστε
απαράδεκτη», φώναξε ξανά ο κ. Πλεύρης.

Η αναφορά σε πολιτικούς κρατουμέ-
νους φαίνεται πως προκάλεσε εκνευρι-
σμό και στο εσωτερικό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα η κυρία

Ελευθεριάδου να συρθεί με εντολή της
Κουμουνδούρου σε διορθωτική παρέμ-
βαση. Υποστήριξε ότι με τον όρο «πολιτι-
κός κρατουμένους» δεν εννοούσε καταδι-
κασμένους τρομοκράτες, αλλά καταδικα-
σμένους από πολιτικά δικαστήρια. Επιχει-
ρώντας, ωστόσο, να ισορροπήσει, πρό-
σθεσε ότι υπάρχουν και φυλακισμένοι οι
οποίοι αυτοαποκαλούνται «πολιτικοί κρα-
τούμενοι».

«Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε όλοι ότι
στις φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι οι
οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτι-
κοί κρατούμενοι. Εγώ δεν το αποδέχο-
μαι - ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται αυτόν
τον προσδιορισμό. Εγώ εννοούσα κρα-
τουμένους για προσωποκράτηση με
απόφαση πολιτικού δικαστηρίου», είπε

χαρακτηριστικά η κυρία Ελευθεριάδου.
Απαντώντας και πάλι, ο κ. Πλεύρης

υπογράμμισε: «Ακούστε: Πολιτικός κρα-
τούμενος ως όρος δεν υπάρχει. Η προ-
σωποκράτηση δεν είναι πολιτικός κρα-
τούμενος. Και αν εννοούσατε αυτό, όταν
σας διέκοψα και σας ρώτησα για τον
Κουφοντίνα, θα μου απαντούσατε από το
βήμα. Όχι ύστερα από δέκα λεπτά και
αφού σας μάλωσαν. Επειδή καταλάβατε
το λάθος, δώσατε τη δική σας εξήγηση,
όμως, για να μην τους απογοητεύσετε,
λέτε και πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθέ-
νας. Και αφού κατέπεσαν όλα τα υποτιθέ-
μενα δικαιώματα του Κουφοντίνα, τώρα
υιοθετείτε τον Δημάκη. Επιτέλους, πάρτε
σαφή θέση. Πολιτικοί κρατούμενοι
υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές; Τους

αναγνωρίζετε; Ο Κουφοντίνας είναι ποι-
νικός. Αρκετά τον χαϊδέψατε». Τις δηλώ-
σεις Ελευθεριάδου επιχείρησε να διορ-
θώσει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. «Πή-
ρατε την απάντηση από την κυρία Ελευ-
θεριάδου. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρα-
τούμενοι, αλλά πολιτικά δικαστήρια», εί-
πε, για να προσθέσει: «Αν κάποιον βαραί-
νει ότι στη χώρα μας υπήρχαν πολιτικοί
κρατούμενοι είναι τη δική σας παράταξη
(σ.σ.: κάνει λάθος και ο Σπίρτζης, εκτός
αν αναφέρεται στον Ελ. Βενιζέλο, στον
Πλαστήρα και στον Γ. Παπανδρέου). Πάρ-
τε αλλιώς την πολιτική σας, γιατί αυτά
που κάνετε τους τελευταίους μήνες είναι
σε αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Γαϊτάνης 
«Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Σ.

Ελευθεριάδου μίλησε από το βήμα της
Βουλής για “πολιτικούς κρατουμένους”. Η
αναφορά αυτή είναι συκοφαντική για τη
χώρα», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου
της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης. «Στην Ελλάδα
πολιτικοί κρατούμενοι δεν υπάρχουν. Θα
πρέπει να μας πει λοιπόν ποιον εννοεί; Εν-
νοεί μήπως τον Δημήτρη Κουφοντίνα, για
τον οποίο τόσο αγώνα έχει κάνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Ας απαντήσει ευθέως. Και ας μας πει
και το κόμμα της αν συμφωνεί με την άπο-
ψή της. Η πολιτική ελαφρότητα γίνεται
επικίνδυνη, όταν εκθέτει τη χώρα».
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Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
ανακάλυψε πολιτικούς 
κρατουμένους στην Ελλάδα

Ξαναχτύπησε… η Σουλτάνα

Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει χθες ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως απο-
κάλυψε, με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν από τις φυ-
λακές, μεταξύ άλλων, 117 σκληροί ποινικοί στην Αττική, τους
οποίους αναζητά η Ελληνική Αστυνομία!

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε επί-
καιρη επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την
κατάσταση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και την εγκλημα-
τικότητα, είπε μεταξύ άλλων: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είστε ευχαριστη-
μένοι με τον νόμο Παρασκευόπουλου; Τις τελευταίες ημέ-
ρες ασχολούμαστε με μία υπόθεση: Υπάρχει Αλβανός κακο-

ποιός -το αναφέρω για τον εθνοτικό προσδιορισμό και δεν
έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά- ο οποίος το 2015 φυλακί-
στηκε με 14 έτη κάθειρξης. Μπήκε Φεβρουάριο 2015 και
βγήκε 12 Αυγούστου 2019 με τις ευεργετικές διατάξεις Πα-
ρασκευόπουλου. Περίπου 20 ημέρες μετά, κάνει ληστεία με
απόπειρα φόνου. Τον Φεβρουάριο του 2020 εντοπίζεται και
καταδιώκεται από την Ελληνική Αστυνομία. Πυροβολεί για
να σκοτώσει αστυνομικούς. Αυτός καταζητείται. Ξέρετε πό-
σες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε; Μόνο στην Αττική και μόνο
στο Τμήμα Κλοπών - Διαρρήξεων υπάρχουν 177 περιπτώ-
σεις την τελευταία διετία. Και όλοι αυτοί είναι έξω και επα-

ναλαμβάνουν τα άγρια εγκλήματα. Κάποια στιγμή νομίζω, αν
σας πονάει η ανακύκλωση της εγκληματικότητας και αν
συμφωνείτε ότι χρειάζεται εγρήγορση, είμαστε εδώ. Υπάρ-
χει χώρος συνεννόησης. Τα άλλα είναι λόγια του αέρα!».

Πέραν αυτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα πραγματικά
δεδομένα δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας, ακόμα
και των σκληρών περιστατικών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το
αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών έχει επηρεαστεί από τη
βαρβαρότητα του μεμονωμένου εγκλήματος στα Γλυκά Νε-
ρά και από την αναζωπύρωση του ξεκαθαρίσματος κυκλω-
μάτων από μπράβους και νονούς της νύχτας.

Βόμβες Χρυσοχοΐδη: Με τον Νόμο Παρασκευόπουλου 
βγήκαν έξω 117 σκληροί ποινικοί, οι οποίοι αναζητούνται!





Σ
ε θέση μάχης μπαίνει η κυβέρνη-
ση με το βλέμμα στο εργασιακό
νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή μετά τη δημόσια δια-

βούλευση αλλά και τη θύελλα που έχει ξε-
σπάσει γύρω από αυτό εδώ και μήνες. Με
την... ώρα της αλήθειας να φτάνει και τον κ.
Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να τοποθετηθεί
στη Βουλή, υπεραμυνόμενος μιας εμβλη-
ματικής μεταρρύθμισης, όπως λέει σε συ-
νομιλητές του, κυβερνητικά στελέχη εκτι-
μούν ότι η κυβέρνηση δίνει μια μάχη απέ-
ναντι σε δυνάμεις που με τη σειρά τους δί-
νουν μάχες οπισθοφυλακής.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση προ-
σέρχεται στην πολιτική μάχη έχοντας «αέ-
ρα» από τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν το
πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά
με την απεργία της ΠΕΜΕΝ, η οποία…

βούλιαξε υπό το κράτος των αποδοκιμα-
σιών των πολιτών, οι οποίοι περίμεναν
αγόγγυστα από τις 7 το πρωί προκειμένου
να ανακοινωθεί το Blue Star Delos. Είχε
προηγηθεί πριν από μερικές μέρες μια
σκηνή… απείρου κάλλους, με στελέχη του
ΠΑΜΕ να «χτίζουν» με τσιμέντο την είσοδο
του υπουργείου Εργασίας και να συγ-
κρούονται με τα ΜΑΤ.

«Όλα αυτά δεν λένε τίποτα στους ανθρώ-
πους της παραγωγής και της αγοράς», λένε
κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζήτη-

σε η «Political». Πρόκειται, δε, για τις πα-
ραγωγικές δυνάμεις στις οποίες η κυβέρ-
νηση επιδιώκει να απευθυνθεί και μέσω
του εν λόγω νομοσχεδίου. Μάλιστα, στις
«δυνάμεις οπισθοδρόμησης» οι ίδιες πη-
γές προσθέτουν, εκτός από το ΚΚΕ που
πρωτοστατεί σε κινητοποιήσεις, και τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαπολύει δριμείς επιθέ-
σεις για το εργασιακό νομοσχέδιο και προ-
ετοιμάζεται τις επόμενες μέρες και για κι-
νητοποιήσεις.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς διαστρεβλώνει δια-
τάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου επει-
δή δεν αντέχει να μπει σε συζήτηση επί της
ουσίας», υπογράμμιζαν προς τούτο πηγές
του υπουργείου Εργασίας. Οι ίδιες πηγές
εξηγούν, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκόπιμα επιδιώ-
κει να διαστρεβλώσει όσα λέει ο κ. Χατζη-
δάκης, τονίζοντας ότι δεν ισχύει ότι θα

πληρώνονται υπερωρίες με ρεπό. «Η διευ-
θέτηση του χρόνου εργασίας και οι υπερω-
ρίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα
οποία δεν πρέπει να συγχέονται», υπο-
γραμμίζουν από το υπουργείο Εργασίας.
Κυβερνητικές πηγές, δε, αναφέρουν ότι το
πλαίσιο για τις υπερωρίες είναι ενισχυμένο
στο νέο νομοσχέδιο, ενώ προβλέπονται και
αυστηρότερες κυρώσεις για όσους εργο-
δότες δεν τηρούν τα οριζόμενα στον νόμο.

Κυβερνητικά στελέχη 
εκτιμούν ότι η κυβέρνηση 
έχει απέναντί της δυνάμεις 
που εκπροσωπούν 
την οπισθοδρόμηση

«Θα συζητήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συγκλίνουμε
και, τέλος, θα συναποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα
που θα δυναμώσουν τη φωνή της υπεύθυνης ανυπακοής
μέσα κι έξω από τη Βουλή». Με αυτό το κάλεσμα ξεκίνησαν
χθες οι εργασίες του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου (4-6
Ιουνίου) του ΜέΡΑ25 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, με σκο-
πό, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, να βγουν από την
καραντίνα η εσωκομματική δημοκρατία και η συμμετοχή.

Ο γραμματέας του κόμματος Γιάνης Βαρουφάκης, μι-
λώντας στο Mega, έδωσε το στίγμα για την ατζέντα του Συ-
νεδρίου. Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε με οξύ ύφος τόσο
στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την πράσινη ανάπτυξη
όσο και για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι πολλά τα λεφτά,

Άρη, από τη μία μεριά, σύμφωνα με μια παλιά ταινία, και
από την άλλη υπάρχει μία υποκρισία. Γιατί όσον αφορά στο
μοντέλο ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεν βλέπω καμία σημαντική διαφορά», είπε χαρακτη-
ριστικά και πρόσθεσε πως «η μεγάλη αγωνία μας είναι πώς
να μη χάσει η Ελλάδα το τρένο της 4ης Βιομηχανικής Επα-
νάστασης, το οποίο θα βασιστεί, σωστά είπε ο πρωθυπουρ-
γός, στην εξηλεκτρισμό».

Οι αλλαγές που φέρνει στον κόσμο της εργασίας θα είναι
ένα από τα θέματα που θα θίξει το Συνέδριο. «Η κυβέρνηση
φέρνει ελαστικοποίηση και πιο φθηνή εργασία. Με σύμ-
βαση εργασίας που θα είναι απολύτως λάστιχο. Αυτό το
μοντέλο οδηγεί σε συμπίεση μισθών, συμπίεση ζήτησης.

Έτσι, οι Έλληνες νέοι είτε θα φύγουν στο εξωτερικό είτε θα
αποδεχτούν τη ζωή στη χώρα ως δουλοπάροικοι», υπο-
στήριξε επ’ αυτού ο κ. Βαρουφάκης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την πανδημία και τα μέτρα πρόλη-
ψης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 τόνισε ότι «είναι απαρά-
δεκτο το κράτος εκχωρεί να εκχωρεί τη διαδικασία των
self tests και της ιχνηλάτησης στους πολίτες. Για αυτό
έπρεπε από την αρχή να γίνονται μαζικά τεστ». Oι εργασίες
θα κλείσουν την Κυριακή με συναυλία που, όπως σημει-
ώνει ο συντονιστής του Συνεδρίου Κώστας Μπιτσάνης, θα
είναι «με επιλεγμένους καλλιτέχνες σημειολογικά για το
περιεχόμενο της μουσικής τους αλλά και τη στάση των
ιδίων, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τον Σπύρο Γραμμένο».

ΆΆρχισε το Συνέδριο του ΜέΡΑ25 στη Δραπετσώνα
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g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Σε θέση μάχης για το εργασιακό



Ο Ερντογάν πιάνει 
πάλι το αφήγημα 
της... Γαλάζιας Πατρίδας, 
την ώρα που η Αθήνα 
«βράζει» με τους Γερμανούς
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Γιατί δεν μας κάλεσαν στο Βερολίνο
Τ

ο αφήγημα της «Γαλάζιας Πα-

τρίδας» επιχειρεί να επαναφέ-

ρει η Τουρκία λίγες μέρες πριν

από τη συνάντηση Μητσοτάκη

- Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Σε ένα επι-

κοινωνιακό σόου, από αυτά που ξέρει

καλά να στήνει η Άγκυρα, ο Χουλουσί

Ακάρ από το κατάστρωμα τουρκικής

φρεγάτας που συμμετέχει στην άσκηση

«Θαλασσόλυκος» κάλεσε τον Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν με βιντεοκλήση για να

απευθύνει το μήνυμά του.

Φυσικά, δεν έλειψαν οι ακρότητες και
η επιθετική ρητορική για «γαλάζιες πα-
τρίδες» και διεκδικήσεις στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, με το ακροατή-
ριο του Τούρκου προέδρου να αποτελεί-
ται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
της γείτονος.

Το κλίμα, βέβαια, είχε φροντίσει να

προετοιμάσει ο εκπρόσωπος του κυβερ-

νώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος

κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό

ότι μετέτρεψε τα διμερή προβλήματα σε

ευρωτουρκικά, ενώ έκανε λόγο για «μα-

ξιμαλιστικές» θέσεις της Αθήνας. «Οι

διαφορές που προέκυψαν για την Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη δεν θα λυ-

θούν με την πρόσκληση γαλλικών πλοίων

και την εμφάνιση της γαλλικής σημαίας.

Αυτό το πρόβλημα ή θα το λύσετε με την

Τουρκία ή δεν θα λυθεί», ανέφερε ο Τσε-

λίκ.

Ο Ακάρ
Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός

Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έστηνε το δικό
του επικοινωνιακό σόου από το κατά-
στρωμα φρεγάτας που συμμετείχε στην
άσκηση «Θαλασσόλυκος», ενώ στα όρια
του FIR Αθηνών πετούσε ένα τουρκικό
drone τύπου «Μπαϊρακτάρ».

Μήνυμα κατά του τουρκικού επεκτατι-
σμού στα Βαλκάνια έστειλε ο Νίκος Δέν-
διας από την Πρίστινα, όπου βρέθηκε στο
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Ο υπουρ-
γός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις με
την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και

ομόλογό του Ντονίκα Γκερβάλα - Σβαρζ
τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊ-
κή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων
απέναντι σε «δυνάμεις» που αποσκο-
πούν στην αποσταθεροποίηση της περιο-
χής, «φωτογραφίζοντας» την Τουρκία.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλες
δυνάμεις να υπονομεύσουν την εύθραυ-
στη σταθερότητα της περιοχής μας, επι-
διώκοντας να δημιουργήσουν σφαίρες
επιρροής ή προσπαθώντας να εδραι-
ώσουν την αίσθηση της πολιτισμικής,
ιστορικής ή θρησκευτικής συγγένειας.
Πιστεύουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανή-
κουν στην Ευρώπη και πρέπει να αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρω-
παϊκής Ένωσης», διεμήνυσε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, τη βούληση της Ευρώπης
να προστατεύσει τα σύνορά της μετέφερε
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρί-
της Σχοινάς, ο οποίος επισκέφτηκε τον
Μεθοριακό Σταθμό Κήπων στον Έβρο.
«Έχουμε τη μεγαλύτερη χερσαία επιχεί-
ρηση της Frontex εδώ, σε αυτό το σύνο-
ρο. Είναι ένα σύνορο ευρωπαϊκό, είναι
ένα σύνορο το οποίο θα φυλάσσεται αλλά
και ένα σύνορο το οποίο θα συμβολίζει

τις ευρωπαϊκές αξίες», τόνισε, ενώ περ-
πάτησε πάνω στη γέφυρα του ποταμού
Έβρου και έφτασε μέχρι τη διαχωριστική
γραμμή. Μάλιστα, ο κ. Σχοινάς χαιρέτησε
τον Έλληνα φαντάρο και μίλησε και με
τον Τούρκο φρουρό.

Στο μέτωπο της Λιβύης, πάντως, η
Αθήνα δεν κρύβει την ενόχλησή της για
τη γερμανική «πόρτα» στη Διάσκεψη του
Βερολίνου. Μετά τη δυσφορία που εξέ-
φρασε ο Νίκος Δένδιας στον ειδικό απε-
σταλμένο του ΟΗΕ Γιαν Κούμπις, στο θέ-
μα αναφέρθηκε και ο Γερμανός πρέσβης
στην Αθήνα Ερνστ Ράιχελ. 

Ο κ. Ράιχελ υποστήριξε ότι η Ελλάδα
δεν προσεκλήθη, διότι στόχος της διά-
σκεψης ήταν να παρευρεθούν μόνο οι
χώρες που έχουν εμπλακεί στη Λιβύη με
στρατεύματα, ενώ σημείωσε ότι το ζήτη-
μα δεν είναι «γερμανικό», αλλά άπτεται
των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η εκ-
πρόσωπος Τύπου του γερμανικού
ΥΠ.ΕΞ., τονίζοντας σε ανακοίνωσή της:
«Κάθε διάσκεψη χρειάζεται μια βάση
συμμετεχόντων και έναν κύκλο που εγ-
γυάται καλά αποτελέσματα, ο οποίος βε-
βαίως να είναι και όσο το δυνατόν πιο πε-

ριεκτικός. Βάση για αυτή τη διάσκεψη εί-
ναι όσοι συμμετείχαν στη Διάσκεψη του
Βερολίνου του Ιανουαρίου του προηγού-
μενου έτους και οι συμμετέχοντες στη
διαδικασία-follow up που δημιουργήθη-
κε μετά», δήλωσε νωρίς το απόγευμα της
Παρασκευής η Μαρία Άντεμπαρ και πρό-
σθεσε ότι η Λιβύη και οι εξελίξεις στη
χώρα «είναι ένα θέμα που δικαίως ενδια-
φέρει πολλούς διεθνείς παράγοντες και
χώρες και για αυτό η κυβέρνηση έχει με-
γάλο ενδιαφέρον να συνεργαστεί με
όλους όσο το δυνατόν και στην Ε.Ε. και
στα Ηνωμένα Έθνη». «Αλλά αυτό που
μπορώ να πω αυτήν τη στιγμή είναι ότι η
βάση των συμμετεχόντων είναι αυτή της
προηγούμενης διάσκεψης και της διαδι-
κασίας-follow up», επανέλαβε.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Ο
Φώτης Κουβέλης, πρώην
υπουργός και μέλος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ., μιλώντας στην «Polit-
ical», ασκεί οξεία κριτική στην

κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως κινεί-
ται «στην τροχιά ενός αυταρχικού συ-
στήματος». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι
συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές
οφείλονται σε «δουλείες». Σχολιάζοντας
τους χειρισμούς για την πανδημία, κάνει
λόγο για αποσπασματικά μέτρα και δια-
τηρεί τις επιφυλάξεις του για την αξιο-
ποίηση της ευρωπαϊκής βοήθειας. Ανα-
φερόμενος στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ,
κρατά αποστάσεις από την εσωκομματι-
κή κριτική, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν
«βαρίδια» στο κόμμα και εκφράζει τις
αμφιβολίες του για την αξιοπιστία δημο-
σκοπήσεων. 

Πώς κρίνετε την έως τώρα πορεία της
κυβέρνησης και ποιες είναι οι μεγά-
λες αστοχίες που ενδεχομένως θα
μας στοιχίσουν στον δρόμο για την
κανονικότητα; 
Τα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο

της υγειονομικής κρίσης ήταν αποσπα-
σματικά και δεν συγκροτούσαν ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Η αντιφατικότη-
τα των περιοριστικών μέτρων που ετέθησαν και τίθεν-
ται, σε δραστηριότητες οικονομικές, εργασιακές και εκ-
παιδευτικές, το μαρτυράνε και το καταγράφουν. Δεν
ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βρέθηκε η χώ-
ρα στη δύσκολη κατάσταση της ασφυξίας του υγειονο-
μικού μας συστήματος. Στο πεδίο της οικονομίας, δεν
προχώρησε σε εμπροσθοβαρή οικονομικά μέτρα, παρά
το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα και μπορούσε να
αξιοποιήσει το λεγόμενο «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ,
το οποίο παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνέπειες είναι παρούσες και τα τραύ-
ματα δύσκολα θα επουλωθούν. Χαρακτηριστική είναι η
κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές
από αυτές έκλεισαν και εκτιμάται ότι δεν θα επαναλει-
τουργήσουν. 

Η κυβέρνηση, πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά
του νεοφιλελευθερισμού και του συντηρητισμού που
την προσδιορίζουν, κινείται στην τροχιά ενός αυταρχι-
κού συστήματος διακυβέρνησης, με δουλείες που έχει
σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές αλλά και στην
εξάρτησή της από επίσης συγκεκριμένα οικονομικά
συμφέροντα. Ο χαρακτήρας της ανάπτυξης, που επαγ-
γέλλεται η κυβέρνηση, έχει συστατικό στοιχείο τον πε-
ριορισμό της αμοιβής εργασίας και την αποδυνάμωση
της εργασίας - και αυτό δεν συνιστά επιστροφή σε κα-
νονικότητα.

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η κυβέρνηση να κερδίσει
το μεγάλο στοίχημα της οικονομικής ανάκαμψης και
ποιες είναι οι παγίδες που θα πρέπει να αποφύγει; 

Η κυβέρνηση εξαρτά, σε σημαντικό βαθμό, την οικο-
νομική ανάκαμψη από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Το ζητούμενο είναι πότε θα γίνουν οι εκταμιεύσεις
προς τη χώρα, με το δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία
δεν αντέχει σε καθυστερήσεις. Υπάρχει, όμως, και το
πολιτικό ζήτημα: Πού θα διατεθούν τα χρήματα; Σε ποι-
ους και με ποιες προτεραιότητες της ελληνικής οικονο-
μίας θα πάνε τα χρήματα του Ταμείου; Σε ποιους παρα-
γωγικούς φορείς; Όσο η κυβέρνηση δεν έχει στις πολι-
τικές της προθέσεις και τις επιλογές ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης της μικρομεσαίας επι-
χείρησης, που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά της οικονο-
μίας», της στήριξης της εργασίας και του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής, οι φόβοι μεγαλώνουν. Το ζήτημα εί-
ναι εάν η επιδιωκόμενη ανάκαμψη και το προσδοκώμε-
νο αποτέλεσμά της θα έχουν ως επικαρπωτή τους την
κοινωνία και όχι τους ολίγους.

Πώς αξιολογείτε τις εξελίξεις στην εξωτερική πολι-
τική, μετά και την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών; 
Η επικοινωνία και ο διάλογος με την Τουρκία δεν μας

βρίσκουν αντίθετους και τούτο ανεξάρτητα από την επι-
λογή, τακτικού χαρακτήρα, της Τουρκίας να εμφανίζε-
ται την περίοδο αυτήν ότι συζητά και διαλέγεται, εν
όψει, μάλιστα, της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της Συνόδου

Κορυφής της Ε.Ε. Διάλογος ναι, αλλά συγκεκριμένος.
Διάλογος ναι και για τα ζητήματα «χαμηλής πολιτικής».
Διάλογος, όμως, συγκεκριμένος και ουσιαστικός για τα
μεγάλα ζητήματα, τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει η
Ελλάδα και αυτά είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ. Είναι
η ώρα η Ελλάδα να συνδέσει την επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων για την τελωνειακή ένταξη με την υπο-
χρέωση της Τουρκίας να διαλεχθεί για την υφαλοκρη-
πίδα και την ΑΟΖ.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμη τον
πολιτικό του βηματισμό;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταγράφει την

παρουσία του με δυναμικό βηματισμό, με συγκεκριμέ-
νο πολιτικό πρόγραμμα και θέσεις. Ασκεί υπεύθυνη αν-
τιπολίτευση, από τη θέση του δικού του προγράμματος
για τη χώρα. Με πρόγραμμα διαφορετικό και αντίπαλο
με αυτό της κυβέρνησης. Με πρόγραμμα που διαμορ-
φώθηκε και συνεχίζει να εμπλουτίζεται σε μια αμφί-
δρομη επικοινωνία με την ίδια την κοινωνία, τους παρα-
γωγικούς και τους συλλογικούς φορείς της.

Ποια είναι τα «βαρίδια» που δεν επιτρέπουν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να αναπνεύσει δημοσκοπικά και πολιτικά; 
Δεν υπάρχουν «βαρίδια» που δεν επιτρέπουν στον

ΣΥΡΙΖΑ να αναπνεύσει. Οι συλλογικές αποφάσεις είναι
εκείνες που τον καθορίζουν. Δεν υπάρχουν «βαρίδια»
που αμφισβητούν τη διεύρυνσή του, το περιεχόμενο και
τον χαρακτήρα της αντιπολίτευσης που ασκεί, τις προ-
γραμματικές του θέσεις. Σε ό,τι αφορά, δε, τις δημοσκο-
πικές καταγραφές, που βλέπουν το φως της δημοσιότη-
τας, διατηρώ τουλάχιστον έντονες επιφυλάξεις.Φ
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Ι. Αντωνόπουλο
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Δεν υπάρχουν «βαρίδια» στον ΣΥΡΙΖΑ



Οι σπουδαίοι λαθραίοι
Οι φίλοι του Λουκασένσκο στη χώρα μας τροφοδοτούν τη Λευκορωσία
ακόμη και με λαθραία τσιγάρα. Πρόσφατα εντοπίστηκαν στο λιμάνι του
Πειραιά κοντέινερ, τα οποία προέρχονταν από το Ντουμπάι, γεμάτα με λα-
θραία τσιγάρα, τα οποία είχαν τελικό προορισμό τη Λευκορωσία. Προφα-
νώς ο Λουκασένσκο χρησιμοποιεί το πανίσχυρο δίκτυο λαθρεμπορίας τσι-
γάρων που είχε στηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από μεγαλόσχη-
μους παράγοντες.

Τρέχει παντού  
Για στασιμότητα του ΚΙΝ.ΑΛ.
στα χαμηλά ποσοστά μιλούν
συνομιλητές του Ανδρέα Λο-
βέρδου, σχολιάζοντας τις τε-
λευταίες δημοσκοπήσεις.
«Κάτι τέτοιο μόνο θετικό δεν
μπορεί να είναι για το μέλλον
της παράταξης», λένε, με τον
Ανδρέα Λοβέρδο να έχει
εξαρχής θέσει ως στόχο τον
διπλασιασμό των ποσοστών
του κόμματος. Ο τελευταίος
θα εντείνει τις περιοδείες
του τις επόμενες μέρες. 

Θετική εξέλιξη 
Η επένδυση της Microsoft σε κόμβο

«data center» στην Ελλάδα προχωρά

κανονικά, ενώ η Pfizer σκοπεύει να αυ-

ξήσει σε 500 τις προσλήψεις μηχανικών

στο «digital center» που εγκαθίδρυσε

στη Θεσσαλονίκη. Το δήλωσε επισήμως

ο υπουργός Ανάπτυξης στο πλαίσιο της συζήτησης της ελλη-

νοαμερικανικής συμφωνίας στον τομέα της Επιστήμης και

Τεχνολογίας.

Κάνουν κουβέντες
Μήνυμα στη Φώφη Γεννηματά αποτε-

λεί η προσχώρηση του πρώην βουλευτή

Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Συμεών Κεδίκο-

γλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα φέρεται

ήδη να συζητά με την πρώην υπουργό

και υποψήφια για την Περιφέρεια Κεν-

τρικής Ελλάδας του ΚΙΝ.ΑΛ. στις τελευ-

ταίες εκλογές Κατερίνα Μπατζελή αλλά

και με άλλα στελέχη από την περιοχή.

Επίσημες βολές για το πραξικόπημα

Τ
ο καθεστώς Ερντογάν βρίσκεται σε κατά-
σταση νευρικής κρίσης, καλούμενο να δώ-
σει σκληρές μάχες στα μέτωπα που το ίδιο

άνοιξε. Το πιο δύσκολο φαίνεται να είναι αυτό με
τις ΗΠΑ. Η Άγκυρα εν όψει της επαφής Μπάιντεν
- Ερντογάν ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους. Ο
Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊ-
λού σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση
TRT κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι σχεδίασαν και διέ-

ταξαν το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν το κα-
λοκαίρι του 2016. Ο Σοϊλού αναφέρθηκε στη φι-
λοξενία του Γκιουλέν από τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι
«αυτοί που κατηγορούν τον πρόεδρό μας για αν-
τισημιτισμό φιλοξενούν τον δράστη του πραξικο-
πήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Το πραξικόπημα
έγινε με εντολές τους. Όλοι το ξέρουμε αυτό».
Αναμένεται η αμερικανική απάντηση έπειτα από
αυτό.
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Σ
ημαντική ήταν από κάθε άποψη η πρόσφατη
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον επικε-
φαλής της Frontex. Τα τελευταία δύο χρόνια

με την ενεργό στήριξη της Frontex μειώθηκαν οι ρο-
ές σχεδόν κατά 80% το 2020 και επιπλέον κατά 72%
από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα.
«Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ για
άλλη μία φορά στη γείτονά μας, την Τουρκία, και να
την ενθαρρύνω να παραμείνει προσηλωμένη σε όσα
προβλέπει η δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας και να εργαστεί
πιο ενεργά για την αποτροπή των παράτυπων αφίξε-
ων και για να μειώσει περαιτέρω τις μεταναστευτι-
κές ροές στο Αιγαίο», επισήμανε ο πρωθυπουργός
και τόνισε ότι «είναι αδιανόητο μετανάστες και πρό-
σφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά πιό-
νια, ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως σύνολο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί
όποτε αυτό συμβαίνει. Συνέβη πέρυσι τον Μάρτιο
στα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία. Συνέβη ξα-
νά πριν από λίγες μέρες στη Βόρεια Αφρική. Άρα
πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν θα δεχτούμε
την άσκηση πίεσης από χώρες που επιλέγουν να
χρησιμοποιήσουν μετανάστες και πρόσφυγες ώστε
να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα όποια συμφέροντά τους».
Το α’ τετράμηνο του 2021 έχουν φτάσει στην Ελλάδα
2.499 αιτούντες άσυλο, ενώ επισήμως έφυγαν από τη
χώρα 4.027 άτομα. Τα προηγούμενα έτη οι αφίξεις
ήταν κατά πολύ υψηλότερες, συγκεκριμένα το 2020
ήρθαν 14.848 άτομα και τον προηγούμενο χρόνο
(2019) οι αφίξεις ήταν 72.422, σύμφωνα με τα στοι-
χεία. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανέ-
φερε ότι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί τα έρ-
γα επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
ΚΥΤ (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης) στην Κω
και στη Λέρο, το κόστος των οποίων είναι 36 εκατ. το
καθένα. 
Νωρίτερα, συγκεκριμένα τον Ιούλιο, αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί το νέο ΚΥΤ που δημιουργείται στη
Σάμο, κόστους 48 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην ενδο-
χώρα το 2020 λειτουργούσαν 121 δομές φιλοξενίας,
ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε 37
και ο φιλοξενούμενος πληθυσμός έχει μειωθεί κατά
50%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου.
Στο Μεταναστευτικό χρειάζεται αυξημένη προσοχή
κάθε στιγμή.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το δύσκολο 
μεταναστευτικό 
καλοκαίρι

anetnews24@gmail.com 



Α
νασχηματισμός θα γίνει κάποια στιγμή

- αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει τόσο ση-

μασία η ημερομηνία διεξαγωγής όσο

το περιεχόμενό του. Αν θα είναι σαρωτικός ή

αν θα είναι διορθωτικός. Αν θα είναι δομικός

(να σπάσουν, δηλαδή, υπουργεία και αρμοδιό-

τητες) ή αν θα είναι τύπου «μουσικές καρέ-

κλες». Αυτά, βέβαια, είναι μόνο στο μυαλό του

Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι παρακινδυνευμέ-

νο να γραφτούν εκτιμήσεις. Αυτό που μαθαίνω

μετά βεβαιότητας είναι ότι ο πρωθυπουργός

θα επιδιώξει ξεκάθαρες αρμοδιότητες μεταξύ

των υπουργών - αυτό που λέμε «καθαρές λύ-

σεις», χωρίς αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων.

Να μην «κουτουλάνε» οι αρμοδιότητες του

ενός πάνω στου άλλου και να μην προκαλούν-

ται αρρυθμίες.

Ο Μήτσος, ο Νίκος και
οι εντολές του προέδρου…  
Για να ξέρετε: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
δεν θα «τρελαθεί» για να σώσει τον Παππά
στην Προανακριτική ούτε θα προτάξει το
κορμί του σαν ασπίδα. Αυτά ξεχάστε τα.
Μπορεί ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας να
τον καλύπτει τον Νικολάκη, αλλά δεν
απλώνει και δίχτυ προστασίας από πάνω
του… Ειδικά ο Τζανακόπουλος όχι μόνο
δεν έχει ιδιαίτερη ζέση για τον σύντροφό
του, αλλά έχει και κάκιστες σχέσεις μαζί
του από την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τότε που ο Νίκος έδινε κάργα παρα-
πολιτικά εναντίον του Δημήτρη στις εφη-
μερίδες και στα sites! Αξέχαστες εποχές...

Ο Τάσος σε… ειδικές 
αποστολές 
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτά-
νης εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία στο
Συνέδριο του κόμματος του Γιάνη Βαρουφά-
κη. Βλέπεις, ο Τάσος είναι εξειδικευμέ-
νος… στις δύσκολες αποστολές, ακόμη και
σε «καυτές» για τη Ν.Δ. έδρες, όπως αυτή
του ΜέΡΑ25. Αυτός είναι και ο λόγος που
στην ομιλία του ο εκπρόσωπος ήταν τόσο όσο
έπρεπε για το κόμμα του Γιάνη. Πάντως, χθες
το πρωί ο Βαρουφάκης στο Mega δήλωσε βα-
θιά φιλελεύθερος, για να δικαιολογήσει την
απόφασή του να μην ψηφίσει την τροπολογία
της κυβέρνησης που απαγορεύει σε καταδι-
κασμένους όπως αυτοί της Χ.Α. να μετέχουν
σε εκλογές. 

Το καλοκαίρι θα είναι 
ήσυχο, λέει ο Δένδιας

Η είδηση είναι εξόχως ανακουφιστική! Ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας,
στη συζήτηση για την ελληνική εξωτερι-
κή πολιτική, στο πλαίσιο της διεθνούς
διάσκεψης περιφερειακής ανάπτυξης
«Regional Growth Conference», εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι το φετινό καλο-
καίρι θα είναι ήσυχο όσον αφορά στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε, μάλιστα,
ότι δεν θα ήθελε στη ζωή του να ξαναζή-
σει ό,τι πέρασε πέρυσι το καλοκαίρι. Επι-
πλέον, έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύ-
θυνση, κυρίως όμως προς την Άγκυρα,
λέγοντας πως είναι εθνικό μας δικαίωμα
η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια.
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«Καθαρές»
λύσεις στον 
ανασχηματισμό

Δημητριάδης - Μαρινάκης
κινητοποιούν την ΟΝΝΕΔ 
Η ΟΝΝΕΔ έχει ξεκινήσει τις περιοδείες
στην ελληνική επαρχία και καταγράφει
προβλήματα και φωνές. Ο Παύλος Μαρι-
νάκης πηγαίνει με τους συνεργάτες του
σε κάθε σημείο της χώρας όπου δραστη-
ριοποιούνται νέα άτομα και βλέπει ανθρώ-
πους του μόχθου, αγρότες, κτηνοτρόφους
κ.ά. Μάλιστα, ιδιαίτερα θετική εντύπωση
δημιούργησαν οι δύο πρόσφατες επισκέ-
ψεις του στη Χίο, στο κέντρο υποδοχής και
ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύ-
γων, αλλά και στη Σχολή Μηχανικών του
Εμπορικού Ναυτικού. Ήταν συναντήσεις
με συμβολισμούς αλλά και ουσία, τις οποί-
ες δεν μας έχουν συνηθίσει να βλέπουμε
οι πολιτικές νεολαίες άλλων κομμάτων. Ο
κύκλος συναντήσεων εντάσσεται στον
συντονισμό του Μαξίμου και του γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη
Δημητριάδη.

Μυστήριο η ψυχολόγος 
της Καρολάιν   
Όπως σας έχω γράψει από την πρώτη μέρα, οι

έρευνες για τη δολοφονία της Καρολάιν παρα-

μένουν σε μαύρο σκοτάδι. Αυτό που τώρα

μπερδεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα εί-

ναι ότι η εμφανιζόμενη στις τηλεοράσεις ως

«ψυχολόγος» της Καρολάιν έχει κινήσει αμφι-

βολίες για το αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλ-

ματος. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων τής

ζητά να δώσει στη δημοσιότητα το Πανεπιστή-

μιο όπου έχει αποφοιτήσει και την άδεια επαγ-

γέλματος. Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα πε-

ρισσότερο!

Θα τρελαθώ! Ο προφυλακισμένος ζή-
τησε, μαθαίνω, προσωπικό κομμωτή!
Επειδή το αίτημά του δεν έγινε δεκτό,

εκνευρίστηκε και κατέθεσε μήνυση κατά
των μελών του συμβουλίου των φυλακών. Ευτυ-
χώς, παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και του εί-
παν να μαζέψει τη μήνυση, γιατί θα δυσκολέψει τη
θέση του… Τι άλλο θα ζήσουμε με αυτό το σίριαλ;
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Πού πας, κύριε Πελετίδη;
Ο δήμαρχος Πατρέων κηρύσσει τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα «persona non grata»
και εσείς περιμένετε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά! Καμία τύχη, σύντροφοι. Ο κ. Τζέφρι
Πάιατ είχε προσκληθεί στο συνέδριο της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο, ο κ. Κώστας Πελετίδης έκανε λόγο για «ανεπιθύμητο πρόσωπο»
και διάφορα άλλα ωραία, που μας γυρίζουν 30 και 40 χρόνια πίσω… Εντάξει, να φέρουμε τον
Κιμ Γιονγκ Ουν να ηρεμήσει ο Πελετίδης. Πού πας, κύριε Πελετίδη μου;

Θετικοί 
οι Αγγελόπουλοι 
στον Covid-19

Με τον κορονοϊό δεν έχουμε τελειώσει -
τα είπαμε αυτά! Χτύπησε, έμαθα, και τους
αδερφούς Αγγελόπουλους. Θετικοί στον
νέο κορονοϊό βρέθηκαν οι Γιώργος και Πα-
ναγιώτης Αγγελόπουλος μετά την κηδεία
του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Αγγελό-
πουλου. Οι δύο επιχειρηματίες λαμβάνουν
όλα τα κατάλληλα μέτρα μέχρι να επανέλ-
θουν στην κανονικότητα. Ευχόμαστε να
αναρρώσουν γρήγορα οι άνθρωποι.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Φουλ οι μηχανές 
για έργα στο Τατόι
Η Πάρνηθα και το Τατόι είναι από τις
τέσσερις εμβληματικές παρεμβάσεις
που προωθεί η κυβέρνηση Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Αττική. Σας το έχω
ξαναγράψει. Δεν είναι τυχαίο ότι για
το θέμα ενδιαφέρθηκαν τόσο ο Κάρο-
λος της Αγγλίας όσο και η Σοφία της
Ισπανίας. Η χρηματοδότηση των συγ-
κεκριμένων projects θα στηριχθεί στο
Ταμείο Ανάκαμψης. Και μιλάμε για
περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η
ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται
να φτάσει έως το 2024. Οι δράσεις
προστασίας περιβάλλοντος, όπως η
αναδάσωση, η αποκατάσταση και η
συντήρηση των μονοπατιών και των
δασικών δρόμων, η ενίσχυση της πυ-
ροσβεστικής άμυνας, η δημιουργία
μικρών μονάδων βιολογικού καθαρι-
σμού στις επιμέρους στρατιωτικές και
κτιριακές εγκαταστάσεις ή καταφύγια
θα προχωρήσουν άμεσα. Στη συνέ-
χεια θα υπάρξουν δράσεις αποκατά-
στασης του ανοικτού γηπέδου του ΣΕ-
ΓΑΣ και του τέως Σανατορίου για
αθλητική χρήση καθώς και χωροθέ-
τηση σημείων στάθμευσης. Δεν είναι
τυχαίο ότι την περιοχή περπάτησαν
βήμα - βήμα ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης και ο διευθυντής του πρωθυ-
πουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μια προκλητική διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνει ένας Γάλλος ευρωβου-
λευτής, ονόματι Φρανσουά Αλφονσί (Πράσινος), με καλεσμένη την ψευδε-
πίγραφη «Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης». Σε αυτήν την ανθελ-

ληνική διοργάνωση θα μιλήσουν η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, πρώην γενική γραμμα-
τέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και κά-
ποιος κ. Παναγιώτης Δημητράς, του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών
του Ελσίνκι». Το όλο θέμα καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Μανώλης Κεφαλογιάννης, με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκδήλωση δυσφη-
μεί με ανακρίβειες την Ελλάδα. Η τουρκική προπαγάνδα αμφισβητεί συστηματικά τις
διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης και χρησιμοποιεί κάθε μέσο, προκειμένου να
αποσταθεροποιήσει τη Θράκη.

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Βρόμικα παιχνίδια των
Τούρκων και στην Ε.Ε. 

Κάποια πράγματα δεν κρύβονται, τελικά… 
Λαβράκια έβγαλε η συζήτηση επίκαιρης επε-

ρώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το σωφρονιστικό σύ-
στημα στη Βουλή. Αφορμή στάθηκε η ομιλία της
βουλευτού Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνας
Ελευθεριάδου, η οποία αναφέρθηκε σε πολιτι-
κούς κρατουμένους, εννοώντας, προφανώς,
τα… μπουμπούκια της τρομοκρατικής οργάνω-
σης «17 Νοέμβρη». Η φράση της προκάλεσε την
οργισμένη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκ-
προσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος φώναξε: «Να μας πείτε τώ-
ρα ποιοι είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Δεν μπορείτε να λέτε ότι στις ελληνικές φυλακές
υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Πείτε ποιον λέτε. Ο Κουφοντίνας είναι πολίτικος κρα-
τούμενος;». Από την πλευρά της, η κυρία Ελευθεριάδου ανταπάντησε: «Αυτό σας ενό-
χλησε; Όλα αυτά που είπα για τις απευθείας αναθέσεις δεν σας ενοχλούν;». Ευτυχώς, ο
κ. Πλεύρης την έβαλε στη θέση της. «Είστε απαράδεκτη», της φώναξε… 

11

Η είδηση που παρουσιάστηκε δή-
θεν σαν έκπληξη είναι περίπου
«μπαγιάτικη». Το «ζευγάρι» του
Μεγάρου Μαξίμου δεν προέκυψε
χθες ή προχθές. Τα παιδιά είναι
πάνω από τρία χρόνια μαζί, προ-
τού ακόμα η Νέα Δημοκρατία γί-
νει κυβέρνηση. By the way, εύ-
χομαι να είναι πάντα αγαπημέ-
νοι. Είναι καλά παιδιά και οι δύο.
Εξάλλου, μόλις είχε κοινοποι-
ηθεί το είχε γράψει -εδώ και μή-
νες- το «Παρασκήνιο»…

LOCK
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Τ
ο τελευταίο διάστημα το ιερατείο των Βρυ-
ξελλών έχει προχωρήσει σε σειρά σημαν-
τικών ανακοινώσεων για την ελληνική οι-

κονομία, στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέ-
κτες.

Έτσι, στις 12 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε
στη δημοσιότητα τις εαρινές οικονομικές προβλέ-
ψεις για την Ελλάδα, όπου, ενώ εκτιμά για το 2021
ανάκαμψη της τάξης του 4,1% έναντι ύφεσης 8,2% το
2020, καθώς και νέα ανάκαμψη της τάξης του 6% για
το 2022, εντούτοις οι προβλέψεις για την ανεργία εί-
ναι δυσοίωνες, καθώς επισημαίνει ότι για μεν το 2021
η ανεργία θα κυμανθεί στο 16,3% έναντι 17,3% το 2019
και 16,3% το 2020, ενώ το 2022 αναμένεται να είναι
στο 16,1%.

Ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό έλλειμμα από 9,7%
του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να φτάσει στο 10% το 2021
και να πέσει στο 3,2% το 2022. Ομοίως, το δημόσιο χρέ-
ος από 205,6% του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να φτάσει
στο 208,8% το 2021 και να πέσει στο 201,5% το 2022.

Τα παραπάνω στοιχεία για ύφεση και ανεργία επα-
ναλαμβάνονται και στη σελίδα 13 της 10ης Έκθεσης
Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
COM(2021) 528 final για την Ελλάδα, που δόθηκε στη
δημοσιότητα στις 2 Ιουνίου. Η εν λόγω Έκθεση συν-
τάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 472/2013 και
ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή εκ μέρους της Ελ-
λάδας των όρων που επέβαλε το Eurogroup της 22ας
Ιουνίου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στη σελίδα 7
της παραπάνω Έκθεσης, ελέγχεται η εφαρμογή των
συγκεκριμένων δεσμεύσεων για εφαρμογή μεταρ-

ρυθμίσεων σε έξι βασικούς τομείς στη βάση συγκε-
κριμένων προθεσμιών μέχρι τα μέσα του 2022, με-
ταρρυθμίσεων που αφορούν ιδίως: (i) στις δημοσιο-
νομικές και δημοσιονομικές - διαρθρωτικές πολιτι-
κές, (ii) στην κοινωνική πρόνοια, (iii) στη χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα, (iv) στις αγορές εργασίας και
προϊόντων, (v) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας, δηλαδή στο Υπερταμείο, καθώς και
στις ιδιωτικοποιήσεις και (vi) στον εκσυγχρονισμό
της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε σχέση με τα δημοσιονομικά, η παραπάνω Έκ-
θεση Ενισχυμένης Εποπτείας στη σελίδα 23, αφού
επισημαίνει με νόημα τη δέσμευση για πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε μεσο-
πρόθεσμη βάση, στη συνέχεια αναφέρεται στις απο-
φάσεις της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες σε σχέση με
τα ελλείμματα η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώ-
νου Σταθερότητας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το
2021 και το 2022 και αναμένεται να απενεργοποιηθεί
από το 2023.

Όμως, όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην Εαρινή
Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την οποία ομοίως
εξέδωσε στις 2 Ιουνίου, ναι μεν «η δημοσιονομική
πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική το
2021 και το 2022», πλην όμως «μόλις το επιτρέψουν
οι συνθήκες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμό-
σουν πολιτικές για τη διασφάλιση της δημοσιονομι-
κής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα».

Η επισήμανση της δέσμευσης της Ελλάδας για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρό-
θεσμη βάση, σε συνδυασμό και με την παραπάνω
Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προμη-

νύει μετά τη λήξη της πανδημίας σκληρή δημοσιονο-
μική πειθαρχία και μέτρα λιτότητας.

Άλλωστε, οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις αποφάσεις
των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι
οποίοι προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφιβο-
λία για το τι θα συμβεί μετά τη λήξη της πανδημίας
στο σημείο 7 της Δήλωσης του Eurogroup της 15
Μαρτίου 2021, επισήμαναν με νόημα ότι «άπαξ και
δρομολογηθεί σταθερά η ανάκαμψη, τα κράτη-μέλη
της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα
αυξημένα επίπεδα δημόσιου χρέους, εφαρμόζοντας
βιώσιμες μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατη-
γικές με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των δη-
μόσιων οικονομικών...».

Καθώς τα παραπάνω στοιχεία για το ελληνικό έλ-
λειμμα και χρέος επαναλαμβάνονται στις σελίδες 6, 7
και 18 της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126 παρ. 3 της
Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και δημοσιοποιήθη-
κε, επίσης, στις 2 Ιουνίου [COM(2021) 529 final], είναι
προφανές ότι το άγρυπνο μάτι των δανειστών θα συ-
νεχίσει να θέτει στο μικροσκόπιο τις δαπάνες του ελ-
ληνικού Δημοσίου.

Πολύ δε περισσότερο καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ
αρνείται κάθε συζήτηση για διαγραφή εκ μέρους της
ΕΚΤ των δημόσιων χρεών που δημιουργήθηκαν λό-
γω πανδημίας (capital.gr, 7/2/2021), απορρίπτοντας
την έκκληση 100 οικονομολόγων που μετ’ επιτάσεως
ζητούν τη διαγραφή δημόσιων χρεών που διακρατά η
ΕΚΤ (naftemporiki.gr, 5/2/2021).

του
Νότη Μαριά

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

Ευρωπαϊκό μήνυμα με πολλούς
αποδέκτες για ελλείμματα και χρέος 

Η
νέα «επίθεση φιλίας» του Αλέξη Τσίπρα
προς τη Φώφη Γεννηματά οδηγεί σε δύο
συμπεράσματα. Πρώτον, ότι βασική μέρι-

μνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξασφάλιση της συνεργα-
σίας με το τρίτο κόμμα του Κοινοβουλίου σε μια
προσπάθεια είτε να σχηματίσουν από κοινού κυ-
βέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές είτε να απο-
φύγουν τις επαναληπτικές κάλπες. Συνεπώς, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται ότι θα έλθει δεύτερος, αφού
από τώρα ζητά τη συνεργασία άλλου κόμματος.

Δεύτερο συμπέρασμα: Τις πολιτικές εξελίξεις
των επόμενων ετών στη χώρα μας θα προσδιορί-
σουν πολλοί παράγοντες, αλλά περισσότερο από
όλους (τους προβλεπτούς...) οι εκλογές για την
ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. Και αυτό διότι η ηγεσία του
(νέα ή αναβαπτισμένη) θα προσδιορίσει με τη σει-
ρά της τη φυσιογνωμία του κόμματος αυτού, αν,
δηλαδή, θα αποτελέσει μια «αντιδεξιά» πολιτική
δύναμη και δυνάμει συμπληρωματική του ΣΥΡΙ-

ΖΑ σε μια πιθανή «προοδευτική διακυβέρνηση»
ή, αντίθετα, θα είναι ένα κόμμα που θα μπορεί να
συνεργαστεί και με την Κεντροδεξιά. Υπάρχει και
η τρίτη εκδοχή, αυτή που υπόσχεται ο Ανδρέας
Λοβέρδος, δηλαδή της αναγέννησης του Κινήμα-
τος και της επανόδου του στην κατηγορία των
«μεγάλων κομμάτων», δηλαδή στον έναν από
τους δύο πόλους του πολιτικού μας συστήματος.

Όλα αυτά θα κριθούν στις εκλογές για την ηγε-
σία του ΚΙΝ.ΑΛ. και στην πολιτική που θα ασκήσει
η ηγεσία του από εκεί και μετά. Μακροπρόθεσμα
αυτοί οι δύο στρατηγικά αντίθετοι προσανατολι-
σμοί (προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή προς τη Ν.Δ.) ή θα πρέπει
να συντεθούν στο εσωτερικό του κινήματος ή θα
το οδηγήσουν σε διάσπαση και σε νέες περιπέτει-
ες. Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να περιμένουν το
κλείσιμο του κύκλου της πολιτικής κυριαρχίας
Μητσοτάκη. Όσο ο σημερινός πρωθυπουργός
ορίζει τις πολιτικές εξελίξεις -είτε μέσω της εικό-

νας που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είτε μέσω
της επιλογής του χρόνου που θα στηθούν οι επό-
μενες κάλπες- η όλη συζήτηση «με ποιους θα πά-
ει και ποιους θα αφήσει το ΚΙΝ.ΑΛ.» είναι άκαιρη.

Με την πολιτική που ακολουθεί, η Φώφη Γεν-
νηματά προσπαθεί μεν να διατηρήσει τις ίσες
αποστάσεις από Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα όμως η
αντιδεξιά της τοποθέτηση την κάνει στρατηγικό
σύμμαχο του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, η συμ-
περιφορά, η πολιτική ταυτότητα και η έως τώρα
πολιτική πορεία τού επίσης υποψήφιου για την
ηγεσία Ανδρέα Λοβέρδου μάς επιτρέπουν να
υποθέτουμε (αν δεν πετύχει τον στόχο του να ξα-
νακάνει μεγάλο το ΠΑΣΟΚ) ότι δεν αποκλείει μελ-
λοντική συνύπαρξη σε κυβέρνηση με τη Ν.Δ. Το
ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι εικόνα
θα αποκτήσει και τι πορεία θα χαράξει το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝ.ΑΛ., αν εκλεγεί στην ηγεσία του ο Νίκος Αν-
δρουλάκης.

Το ΚΙΝ.ΑΛ. θα ορίσει τις εξελίξεις

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη
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του
Χρόνη 
Ινιωτάκη

Τ
η σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώ-
ρου στα Φαλάσαρνα της Δυτικής Κρήτης
έχουν περιγράψει σημαντικοί μελετητές

της μηχανικής των αρχαίων λιμένων.
Οι ανασκαφές που διεξάγονται εκεί από τα μέσα

της δεκαετίας του 1980 έχουν αποκαλύψει μέρος
του σημαντικού λιμένα της ελληνιστικής πόλης,
αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν χώρο σπά-
νιας ιστορικής σημαντικότητας σε ένα τοπίο απα-
ράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Έως εδώ όλα καλά. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου
στην περιοχή διαπίστωσα ότι, πλην των αρχαιοτή-
των, στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο φιλοξε-
νούνται αυτοσχέδιες «στάνες», που μπορεί να
προσδίδουν μια αίσθηση βουκολικού τοπίου,

όμως σίγουρα δεν βοηθούν στην ανάδειξη των
μνημείων που έχουν βρεθεί σε αυτόν.

Να σημειωθεί ότι σχεδόν εκατό χιλιάδες άν-
θρωποι φτάνουν στα Φαλάσαρνα κάθε χρόνο, όχι
μόνο για να απολαύσουν την εξαίσιου φυσικού
κάλλους παραλία της, αλλά και για να επισκε-
φτούν τα σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού
της χώρου. 

Η ιστορία γνωστή και από άλλες περιοχές της
Ελλάδας, όμως εδώ με έντονη την αίσθηση της
αυθαιρεσίας. Ανάμεσα στους χώρους σταυλισμού
των συμπαθών οικόσιτων τετράποδων το τοπίο
διανθίζεται από σκουπίδια κάθε λογής, μπάζα και
όλα τα υλικά που μπορούν να βρεθούν σε μια
αξιοπρεπή χωματερή.

Δεν είναι η θλίψη που σου προκαλεί το θέαμα
μόνο, είναι και η εμφανής αδιαφορία της οποιασ-
δήποτε κρατικής μέριμνας αλλά και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας (επιτροπές κατοίκων, ανθρώπων
επαγγελματιών που ζουν από αυτό που ονομάζε-
ται «τα οφέλη του τουρισμού»), είναι και ο κίνδυ-
νος να μετατραπεί σε μια υγειονομική βόμβα για
τους επισκέπτες του ένας χώρος που μόνο χαρά
θα έπρεπε να σου αφήνει ως ανάμνηση.

Νομίζω ότι είναι περιττό να ψάξουμε υπαιτίους,
είμαστε όλοι εμείς με την αδιαφορία μας, είναι
ανώφελο να καταδικάσουμε συμπεριφορές αν επί
της ουσίας κάποιος από τους «αρμοδίους» δεν
«βάλει φρένο» με τις προβλεπόμενες, βάσει νο-
μοθεσίας, ενέργειες σε αυτή την κατάσταση.

Τ
α παιδιά -ίσως περισσότερο από καθετί
άλλο- θέλουν και ξέρουν πώς να τραβούν
την προσοχή σας. Από τη στιγμή που γεν-

νιούνται, εμείς, ως γονείς, αναλαμβάνουμε την
απόλυτη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σωστή
ανάπτυξή τους. Αυτό που κάνουμε είναι ότι βά-
ζουμε συνεχώς όρια γύρω από το παιδί για να το
προστατέψουμε. Οριοθετούμε τον χώρο τους και
τα προστατεύουμε από τον εξωτερικό κόσμο
όπως εμείς θεωρούμε σωστό. Όταν αυτό επιτυγ-
χάνεται και το παιδί απολαμβάνει τη σιγουριά
που του εξασφαλίζουν οι γονείς, αναπτύσσεται
σωστά, ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να μπορεί να
δοκιμάσει και να ξεπεράσει τα όρια που το περι-
βάλλουν. 

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη συμπερι-
φορά των γονέων σε σχέση με τα παιδία σε τρεις
τύπους: α) Οι αυταρχικοί γονείς που ζητούν από
τα παιδιά υπακοή και τήρηση των κοινωνικών
αρχών της εποχής και της οικογένειας, θέτουν
όρια που τα παιδιά οφείλουν να τηρούν, αλλά
τους δίνουν τον απαραίτητο χώρο να λένε τη γνώ-
μη τους και να συμμετέχουν στα κοινά της οικο-
γένειας. β) Ο δεύτερος τύπος είναι αυτός των σα-
φώς πιο αυταρχικών γονέων. που απαιτούν πλή-
ρη υπακοή, αφαιρώντας έως έναν μεγάλο βαθμό
την ανεξαρτησία των νεαρών ατόμων. Το τρίτο εί-
δος γονέων είναι αυτοί που δεν επιβάλλουν κα-
νέναν έλεγχο και εξουσία και δεν θέτουν όρια
όσον αφορά στη συμπεριφορά των παιδιών και
των ιδίων. 

Ωστόσο, η σωστή ανάπτυξη του παιδιού επιτυγ-
χάνεται όταν οι γονείς θέτουν σταθερά όρια. Έτσι
τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας μεγαλύτερη αυ-
τοπεποίθηση, σε αντίθεση με εκείνα στα οποία
επιτρέπεται να συμπεριφέρονται όπως τους αρέ-
σει. Τα παιδιά με καλή προσαρμογή έχουν τρυ-
φερούς και υποστηρικτικούς γονείς, οι οποίοι,
όμως, ασκούν έλεγχο με λογικό τρόπο και έχουν

προσδοκίες, χωρίς να περιορίζουν τις ευκαιρίες
για πειραματισμό και ανεξαρτησία του παιδιού.

Συχνά οι δυσκολίες στην οριοθέτηση έχουν να
κάνουν και με τον τρόπο που οι γονείς ορίζουν,
διατυπώνουν και επικοινωνούν τα όρια στα παι-
διά τους. Κάντε, λοιπόν, τα εξής: 1) Πειθαρχία!
Πειθαρχία σημαίνει διδασκαλία, όχι τιμωρία. Η
σταθερή πειθαρχία που αφορά σε σημαντικά ζη-
τήματα δεν αποτελεί απειλή για την προσωπικό-
τητα του παιδιού. 2) Δημιουργήστε το κατάλληλο
φυσικό περιβάλλον για το παιδί, το οποίο θα του
προσφέρει ελευθερία και άνεση κινήσεων με
ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς. 3) Όταν το παιδί
σας είναι μαζί με άλλα παιδιά, προσπαθήστε να
μην ανακατεύεστε. Όταν επεμβαίνετε, τουλάχι-
στον οι μισές αντιδράσεις του παιδιού σας έχουν
στόχο εσάς τους ίδιους! 4) Προσαρμόστε την πει-
θαρχία στο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Αν
πρόκειται για νήπιο, προσπαθήστε κατ’ αρχάς να
στρέψετε την προσοχή του σε μια άλλη δραστη-
ριότητα. Αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, ίσως
χρειαστεί να το απομακρύνετε μόνοι σας.

Για ένα παιδί μεγαλύτερο των δύο ετών η πει-
θαρχία πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια εξήγη-
ση για τους λόγους που χρειάζονται να τηρηθούν
κάποιοι κανόνες. 5) Δεν είναι όλα τα θέματα το
ίδιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια επιδέχονται δια-
πραγμάτευση και ποια όχι.

Κάποια στιγμή υπάρχουν όρια που το παιδί
μάς δείχνει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε ή να
τα διευρύνουμε, για να ανταποκριθούμε στην έμ-
φυτη ανάγκη του να γνωρίσει τον κόσμο. 6) H βά-
ση για να δεχθεί ένα παιδί το «όχι» (και να απο-
δεχθεί ένα όριο που του βάζουμε) είναι το «ναι».
Τα παιδιά συνεχώς εξερευνούν των περιβάλλον-
τα χώρο, ενώ, παράλληλα με αυτό, δοκιμάζουν
και αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες. Όταν
προσπαθούμε συνεχώς να τους απαγορεύσουμε
κάτι, δεν μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν σωστά

τον κόσμο. Π.χ., ένα μικρό παιδί μπορεί να θέλει
να παίξει με τα μάτια της κουζίνας. Αντί να του
απαγορεύσουμε να τα αγγίξει, μπορούμε να του
ζητήσουμε να μας βοηθήσει να μαγειρέψουμε
κάτι. Έτσι θα ικανοποιήσει την περιέργειά του
και θα αντιληφθεί πως θα χρειάζεται βοήθεια
όταν θα δοκιμάζει να χρησιμοποιήσει τα μάτια
της κουζίνας. 7) Προσφέρετε στο παιδί πρότυπα
συμπεριφοράς για μίμηση. Δοκιμάστε να το βοη-
θήσετε να ελέγξει τον εαυτό του ή να βρει τρό-
πους να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, δίνοντάς
του παραδείγματα. 

Συχνά ο τρόπος που το βοηθάτε να λύσει μια
διαφορά είναι πολύ πιο διδακτικός από χίλιες λέ-
ξεις. 8) Μη βιαστείτε να συμπεράνετε ότι, όταν το
παιδί προσπαθεί να δοκιμάσει τα όρια, ο λόγος
είναι για να προκαλέσει εσάς. Πιθανόν η παρόρ-
μησή του να ξεπεράσει το όριο είναι δυνατή και
θέλει να εξετάσει κατά πόσο το όριο εξακολουθεί
να ισχύει! 9) Προσπαθήστε να δείχνετε στο παιδί
ότι απορρίπτετε την πράξη του, όχι όμως το ίδιο
(δεν λέμε: 

«Είσαι κακό παιδί!» - λέμε «Αυτό που έκανες
είναι κακό»). Ανοίγουμε, λοιπόν, έναν δρόμο κα-
τανόησης και καταφέρνουμε να κάνουμε το παιδί
να μας ακούει όλο και περισσότερο, καθώς με-
γαλώνει.

Προσοχή: Α) Είναι συνήθως πιο εύκολο να το
καταλάβουμε όταν τα παιδιά παραβιάζουν τα
δικά μας όρια, παρά όταν εμείς παραβιάζουμε
τα όρια των παιδιών μας. Β) Μια μόνιμα αρνη-
τική συμπεριφορά του παιδιού είναι πιθανό να
μας δίνει «σήμα» ότι τα όρια που του έχουμε
θέσει είναι πολύ στενά και ασφυκτικά. Σταθεί-
τε και εκτιμήστε την κατάσταση. Μήπως αντι-
δράτε πολύ σκληρά και, επομένως, αναποτε-
λεσματικά; Μήπως το παιδί σας αντιδρά με
τρόπο που υποδηλώνει ότι έχει άγχος ή πως
χρειάζεται περισσότερη στοργή;

Φαλάσαρνα: «Bουκολική ιστορική περιήγηση»

Φτιάξτε μια όμορφη και ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά σας 

της
Ιωάννας 

Λούβη 

Ψυχολόγος
- Ειδική 

Παιδαγωγός 
(ilouvi@yahoo.com)
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Γ
ια τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. η «υπεράσπιση
της δημόσιας Παιδείας αποτελεί
κορυφαία πολιτική αναμέτρηση»,
απέναντι «σε μια κυβέρνηση που

είναι αποφασισμένη να συρρικνώσει το δη-
μόσιο εκπαιδευτικό σύστημα» και «θεσπίζει
διαρκώς αντιδραστικές και νεο-συντηρητι-
κές πολιτικές ενάντια στη νεολαία, την εκ-
παιδευτική κοινότητα και τα πανεπιστήμια,
υπερασπίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα», δη-
λώνει η Μερόπη Τζούφη, καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πρώην υφυ-
πουργός Παιδείας.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ανα-
πληρώτρια τομεάρχης Παιδείας επισημαίνει
ότι «το 1/3 των υποψηφίων, δηλαδή περίπου
25.000 με 30.000 μαθητές και μαθήτριες, θα
μείνει εκτός ΑΕΙ, με αποτέλεσμα αυτά τα παι-
διά… να σπρώχνονται στα ιδιωτικά κολέγια,
στη φτηνή κατάρτιση». Παράλληλα, κρίνει
πως «οι συνέπειες θα είναι πολυεπίπεδες:
Στη μόρφωση της νέας γενιάς, στην ερευνη-
τική δραστηριότητα, στην κοινωνική και πο-
λιτιστική διαμόρφωση αλλά και στην οικονο-
μία της χώρας και στην περιφερειακή ανά-
πτυξη». 

Στον χώρο της Παιδείας παρατηρείται μια
γενική αναστάτωση. Πολλές διαμαρτυρίες,
ακόμα και από «γαλάζιους» περιφερειάρ-
χες και δημάρχους, για την απαξίωση πολ-
λών περιφερειακών τμημάτων. Ποια είναι
η δική σας θέση ως πανεπιστημιακού;

Η αναστάτωση και οι διαμαρτυρίες που περι-
γράφετε θα ενταθούν το επόμενο διάστημα,
όταν οι συνέπειες του νέου συστήματος εισα-
γωγής στα ΑΕΙ θα γίνουν αντιληπτές. Η κυ-
βέρνηση θέσπισε την Ελάχιστη Βάση Εισαγω-
γής με σκοπό να αποκλείσει χιλιάδες μαθητές
από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα περι-
φερειακά πανεπιστήμια θα υποστούν άμεσα
τις συνέπειες - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Η
Ν.Δ. επιμένει στο λαϊκίστικο επιχείρημα περί
μαθητών που εισέρχονται στα ΑΕΙ με «1 και 2
στα 20». Ακόμα και οι βουλευτές της Ν.Δ. πι-
στεύουν ότι ψήφισαν τη «βάση του 10». Έχουν
εξαπατηθεί από την ίδια τους την κυβέρνηση,

αφού το «σύστημα Κεραμέως» προβλέπει
κυμαινόμενη βάση, ανάλογα με τη δυσκολία
των θεμάτων. Με εύκολα θέματα, μαθητές
που θα γράψουν δύο και τρεις μονάδες πάνω
από τη «βάση του 10» θα κινδυνεύσουν να
μείνουν εκτός. Αντίστοιχα, με δύσκολα θέμα-
τα θα περάσουν και μαθητές με «6 ή 7». Μοι-
άζει αντιφατικό, αλλά αυτό είναι το νέο σύστη-
μα της Ν.Δ., που στερείται κάθε ακαδημαϊκής
και παιδαγωγικής εγκυρότητας.

Κύριος στόχος  είναι να περιοριστεί ο αριθ-
μός των φοιτητών κατά 30%, να «μικρύνει» το
δημόσιο πανεπιστήμιο και να αποδυναμω-
θούν τα περιφερειακά ιδρύματα. Ήδη από
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 200 τμήμα-
τα σε 50 πόλεις θα υποστούν απώλειες, ενώ
ορισμένα δεν θα έχουν καν πρωτοετείς. Οι
συνέπειες θα είναι πολυεπίπεδες: Στη μόρ-
φωση της νέας γενιάς, στην ερευνητική δρα-
στηριότητα, στην κοινωνική και πολιτιστική
διαμόρφωση αλλά και στην οικονομία της
χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η παράταξή σας καταγγέλλει ότι 25.000 με
30.000 θα μείνουν εκτός Ανωτέρων και
Ανωτάτων Ιδρυμάτων. Γιατί;

Μελετώντας το νέο σύστημα και λαμβάνον-
τας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα του
υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα
των Πανελλαδικών του 2020, καταλήξαμε
στο θλιβερό συμπέρασμα πως το 1/3 των
υποψηφίων, δηλαδή περίπου 25.000 με
30.000 μαθητές και μαθήτριες, θα μείνουν
εκτός. Όλα αυτά τα παιδιά θα σπρώχνονται
στα ιδιωτικά κολέγια, στη φτηνή κατάρτιση
και στην ανήλικη μαθητεία. 

Διαπιστώσαμε, επίσης, πως το νέο σύστη-
μα πλήττει δυσανάλογα τους αποφοίτους των
Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ αποκλείει την
πρόσβαση στους αποφοίτους των Εσπερινών.
Είναι ρυθμίσεις με σαφές ταξικό πρόσημο,

που κατακρημνίζουν -αντί να επιβραβεύουν-
την προσπάθεια των εργαζόμενων μαθητών,
συχνά ενηλίκων, να επιστρέψουν στο σχολείο
για να μορφωθούν, να περάσουν στο πανεπι-
στήμιο και να αλλάξουν τη ζωή τους.

Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να «θο-
λώσει τα νερά», ανακοίνωσε 78.000 θέσεις
στα ΑΕΙ. Όμως, είναι άλλο πράγμα ο αριθμός
των διαθέσιμων θέσεων και άλλο ο αριθμός
των εισακτέων. Σύμφωνα με τα δεδομένα,
μόνο 48.000-53.000 θα καλυφθούν λόγω της
εφαρμογής της ΕΒΕ. Τότε είναι που θα επι-
στρατευθούν τα γνώριμα κυβερνητικά επι-
χειρήματα, περί «ατομικής ευθύνης» και
«μαθητών που δεν διάβασαν ή δεν άξιζαν να
περάσουν στο πανεπιστήμιο, αφού υπήρχαν
τόσες διαθέσιμες θέσεις». Τότε θα ξεκινήσει
και η συζήτηση για την «αναγκαία» αναδιάρ-
θρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, κλείνοντας
και συγχωνεύοντας τμήματα που, λόγω της
κυβερνητικής πολιτικής, θα έχουν μετατρα-
πεί σε «χαμηλής ζήτησης».

Η πανδημία, αναπόφευκτα, επιφέρει νέα
δεδομένα. Ας σταθούμε στην κυβερνητική
πολιτική εν μέσω πανδημίας. Σε τι θα διέ-
φερε μια εκπαιδευτική πολιτική κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.;

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η κυβέρ-
νηση βρήκε την ευκαιρία να εφαρμόσει πο-
λιτικές αποκλεισμών και ανισοτήτων στην
Εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας επιδό-
θηκε σε νομοθετικό «ντελίριο», στρέφοντας
τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτι-
κούς, τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια
απέναντί του. Μόνοι συμπαραστάτες, οι ιδιο-
κτήτες κολεγίων και ιδιωτικών σχολείων, οι
οποίοι ευεργετήθηκαν πολλαπλά!

Την ίδια στιγμή, επέδειξε ανικανότητα και
αδιαφορία να στηρίξει τα δημόσια σχολεία,
με την UNESCO να κατατάσσει τη χώρα μας
στις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως αναφο-

ρικά με τον χρόνο που τα σχολεία έμειναν
κλειστά, λόγω ανυπαρξίας υγειονομικών μέ-
τρων. Η υπουργός Παιδείας υπερθεματίζει
για το «ψηφιακό άλμα» της τηλεκπαίδευσης,
παραγνωρίζοντας πως η εκπαιδευτική διαδι-
κασία πραγματοποιήθηκε με πολλά εμπόδια,
δυσκολίες και αποκλεισμούς. Ενδεικτική εί-
ναι η καθυστέρηση, ύστερα από δύο χρόνια
πανδημίας και κλειστών σχολείων, στην πα-
ράδοση του εξοπλισμού στους μαθητές οι
οποίοι δεν είχαν τα μέσα. Αξίζει να σημειωθεί
πως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνη-
ση επέλεξε να εφαρμόσει το νέο σύστημα ει-
σαγωγής στα ΑΕΙ, δίχως καμία ενσυναίσθηση
και παρά τις πολλαπλές ευθύνες της για την
κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., η υπεράσπιση της
δημόσιας Παιδείας αποτελεί κορυφαία πολι-
τική αναμέτρηση, με μια κυβέρνηση που εί-
ναι αποφασισμένη να συρρικνώσει το δημό-
σιο εκπαιδευτικό σύστημα, αφήνοντας χώρο
στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους κανόνες
της αγοράς. Με μια κυβέρνηση που θεσπίζει
διαρκώς αντιδραστικές και νεο-συντηρητι-
κές πολιτικές ενάντια στη νεολαία, την εκ-
παιδευτική κοινότητα και τα πανεπιστήμια.
Που αφήνει τα προσφυγόπουλα εκτός Εκ-
παίδευσης, δεν προχωρά σε προσλήψεις,
κάνει «πιο ακριβό» το δημόσιο σχολείο και
θέλει οι νέοι μας να διδάσκονται «εθνοχρι-
στιανική» Ιστορία.

Στην προηγούμενη φάση, η διακυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα άλλο περιβάλλον κρί-
σης, αυτό της οικονομικής και της προσφυ-
γικής, έδωσε συγκεκριμένα δείγματα γρα-
φής, παρά την οικονομική ασφυξία των δα-
νειστών. Είναι βέβαιο πως σύντομα θα χρει-
αστεί να τα ξαναδώσουμε, ώστε όχι μόνον η
εκπαίδευση, αλλά το σύνολο της κοινωνικής
ζωής να ξεφύγει από την ασφυξία την οποία
προσπαθούν να επιβάλουν η Ν.Δ. και η κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

ΜΕΡOΠΗ ΤΖΟYΦΗ 
Βουλευτής Ιωαννίνων και Αναπληρώτρια Τομεάρχης 
Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., πρώην Υφυπουργός Παιδείας 
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Κορυφαία πολιτική μας
η υπεράσπιση της 
δημόσιας Παιδείας...



E
φτασε η ώρα της κρίσης για την
επιλογή της νέας φρεγάτας, η
οποία θα δώσει την απαραίτητη
ανάσα στον ελληνικό Στόλο. Ο

υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυ-
λιανός Πετράκης, αναμένεται να επισκε-
φτούν σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου προ-
κειμένου να παρουσιάσουν στον πρωθυ-
πουργό τα αποτελέσματα της επιχειρη-
σιακής αξιολόγησης που πραγματοποίησε
το Πολεμικό Ναυτικό. 

Χθες, από τις 8 το πρωί μέχρι το από-
γευμα οι αξιωματικοί του Ναυτικού συ-
σκέπτονταν προκειμένου να διαμορφωθεί
το τελικό κείμενο της αξιολόγησης. Εκτός
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθεμίας
από τις επτά προτάσεις που έφτασαν το
προηγούμενο διάστημα στη Μεσογείων,
τα στελέχη του Ναυτικού έλαβαν υπόψη
τούς χρόνους παράδοσης αλλά και το γε-
γονός ότι κάποια πλοία κατασκευάζονται
ήδη, ενώ κάποια άλλα υπάρχουν μόνο σε
σχέδια.

Μένει να διευκρινιστεί αν μετά την πα-
ράδοση της αξιολόγησης το Πολεμικό
Ναυτικό θα κληθεί να καταρτίσει «λίστα
προτίμησης» ή θα γνωμοδοτήσει υπέρ

μιας πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, το
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νέος
γύρος συνομιλιών με τις εταιρείες, ώστε
να κλείσει το θέμα της διαμόρφωσης και
να υπολογιστεί το τελικό κόστος κατα-
σκευής. Αυτό που φαίνεται να προβλημα-
τίζει, πάντως, είναι το θέμα της ναυπήγη-
σης στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η λύση
στα ναυπηγεία αργεί και ο Στόλος έχει
άμεση ανάγκη για νέες μονάδες επιφα-
νείας, εξετάζονται όλα τα σενάρια, ακόμη
και της κατασκευής σε ναυπηγείο του
εξωτερικού, αν όχι όλων, τουλάχιστον των
δύο πρώτων πλοίων με τη συμμετοχή ελ-
ληνικών εταιρειών. Είναι αυτονόητο ότι
τόσο η κυβέρνηση όσο και η πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνά-
μεων επιθυμούν η κατασκευή τους να γί-
νει στην Ελλάδα με προφανή οφέλη για
την οικονομία. Πηγές από το Γενικό Επιτε-
λείο Ναυτικού, ωστόσο, τονίζουν ότι το
θέμα της εγχώριας ναυπήγησης δεν πρέ-

πει σε καμία περίπτωση να τραβήξει πίσω
το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Στό-
λου και να ζήσουμε εποχές «πυραυλακά-
των» που χρειάστηκαν 20 χρόνια για να
παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται το σενάριο της
αποσύνδεσης της ενδιάμεσης λύσης από
τις τέσσερις νέες φρεγάτες, διότι, σύμφω-
να με πληροφορίες, οι προτάσεις που
συγκεντρώνουν τις περισσότερες «προτι-
μήσεις» δεν συνοδεύονται από εξίσου
αξιόλογες προσφορές για πλοία που θα
καλύψουν το κενό όσο θα εκσυγχρονίζον-
ται οι τέσσερις ελληνικές ΜΕΚΟ. Την ίδια
ώρα, όμως, οι μονάδες επιφανείας του
Στόλου, παρά τα χρόνια και τα μίλια που
έχουν στην «πλάτη» τους, συνεχίζουν να
κυριαρχούν στο Αιγαίο και σε περιοχές
ελληνικών συμφερόντων. Σε λίγες μέρες,
μάλιστα, ξεκινά η μεγάλη άσκηση του Πο-
λεμικού Ναυτικού «Καταιγίδα 21», που θα
ακολουθήσει την επιθεώρηση του Στόλου
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου.

Χαλαρώνουν τα υγειονομικά μέτρα
Σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας

κατά της πανδημίας Covid-19 αποφάσισε
το ΓΕΕΘΑ, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα

που εφαρμόζονται στον γενικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιτρέ-
πονται η παρουσία καλεσμένων σε στρα-
τιωτικές τελετές και ορκωμοσίες, όπως
και τα επισκεπτήρια στα στρατόπεδα υπό
προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν στην επί-
δειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρ-
νητικού τεστ κατά την είσοδο στη μονάδα,
σε επισκέψεις μόνο σε εξωτερικούς χώ-
ρους και με μέγιστο αριθμό δύο καλεσμέ-
νων ανά άτομο. Ακόμη, αποφασίστηκε η
επαναλειτουργία των στρατιωτικών γυ-
μναστηρίων με ένα άτομο ανά 10 τ.μ., τή-
ρηση αποστάσεων μεταξύ αθλουμένων,
καταγραφή των στοιχείων τους αλλά και
συχνό καθαρισμό των χώρων και των ορ-
γάνων γυμναστικής.
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
και ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού 
αναμένεται να επισκεφτούν 
σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ώρα μηδέν για τις νέες φρεγάτες
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«Η
πολιτική δεν είναι πολυτέ-
λεια ούτε ενασχόληση για
τους λίγους και εκλε-
κτούς», λέει η βουλευτής

Νότιου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ. Άννα Καρα-
μανλή. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη,
μας μιλάει για τις μάχες που δίνει στη Βουλή
και στη ζωή, για το προσωπικό της στοίχημα
που έχει θέσει στον Νότιο Τομέα, για την από-
φασή της να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές
και για τη σχέση της με τα παιδιά της.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο
χρόνια από όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Ν.Δ. ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της
χώρας. Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό,
ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το σημαντι-
κότερο επίτευγμα της κυβέρνησης;
Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο επίτευγμα

της κυβέρνησής μας είναι η ανάκτηση της
αξιοπιστίας και της ισχύος της χώρας μας. Η
οικονομία διαρκώς αναβαθμίζεται, ενώ η Ελ-
λάδα αποτελεί πλέον ρυθμιστικό παράγοντα
ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη και τη
Μεσόγειο. Είναι γεγονός ότι τα δύο αυτά χρό-
νια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλή-
σεις. Αρκεί να σας θυμίσω την υπεράσπιση
των ευρωπαϊκών συνόρων μας, την ανθρωπι-
στική συμβολή στο μεταναστευτικό, την πρω-
τοβουλία για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Ανάκαμψης, αλλά και του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid της ΕΕ. Μέ-
σα σε δύο χρόνια λοιπόν, πάψαμε πια να είμα-
στε ο φτωχός συγγενής της ευρωπαϊκής οι-
κογένειας και γίναμε ακόμη και αντικείμενο
καλώς εννοούμενου «φθόνου», όπως δήλω-
σε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχα, πού θεωρείτε πως θα έπρεπε

να έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος η κυβέρ-
νηση, αλλά δεν έδωσε; 
Αν και η κυβέρνηση έριξε το βάρος της στη

διαχείριση της πανδημίας, θεωρώ πως η παν-
δημία δεν κατάφερε να ανακόψει τη μεταρ-
ρυθμιστική μας δράση. Το νομοθετικό μας
έργο είναι πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ευρύ.
Από την οργάνωση και τη λειτουργία της κυ-
βέρνησης, το γνωστό Επιτελικό Κράτος, μέ-
χρι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ζώα συν-
τροφιάς και τα αδέσποτα ζώα. Δεν συζητούμε
πια για την ψηφιοποίηση του κράτους και την
απίστευτη διευκόλυνση των πολιτών, που εί-
δαν μέσα σε ελάχιστους μήνες τεράστια με-
ταβολή στην καθημερινότητά τους με την άυ-
λη συνταγογράφηση, την ψηφιακή μεταβίβα-
ση ακινήτων, το ψηφιακό κτηματολόγιο, το
myKEPlive και εκατοντάδες άλλες υπηρε-
σίες.

Με δεδομένο ότι επιστρέφουμε στην κα-
νονικότητα, στη μετά Covid-19 εποχή,
ποια είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση
που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση;
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την κυ-

βέρνησή μας είναι το να κερδίσουμε το στοί-
χημα των βασικών μεταρρυθμίσεων και
επενδύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος μας είναι η
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων συνολικού
ύψους 32 δισ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με
«κλειδί» την κινητοποίηση σημαντικών πό-
ρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αυ-

στην
Άννα Καραβοκύρη

H πολιτική δεν είναι 
ενασχόληση    

για τους λίγους 
και εκλεκτούς

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, αναπληρώτρια γενική γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.
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ξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ενδεικτικά,
αναφέρομαι στην ηλεκτρική διασύνδεση των
ελληνικών νησιών και σε επενδύσεις ενερ-
γειακής αποθήκευσης, σε υποδομές 5G,
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσι-
ου τομέα, στην καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής κ.ά. Τεράστια η πρόκληση, αλλά
έχουμε αποδείξει ότι και θέλουμε και μπο-
ρούμε να τα καταφέρουμε.

Το δικό σας, προσωπικό στοίχημα για τον
Νότιο Τομέα ποιο είναι;
Το δικό μου στοίχημα είναι το να κάνω την

κάθε μέρα των συμπολιτών μου καλύτερη.
Σκοπός μου είναι να δίνω αξία και ικανοποί-
ηση στη ζωή των συμπολιτών μου. Αυτό υπη-
ρετώ και με αυτόν τον σκοπό βρίσκομαι δί-
πλα τους. Ο Νότιος Τομέας είναι μία περιφέ-
ρεια με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης
και για αυτό ακριβώς εργάζομαι. 

Όσοι σας γνωρίζουν καλά λένε πως είστε
εργασιομανής. Έχουν δίκιο; 
Δεν ξέρω τι σημαίνει εργασιομανής. Ξέρω

όμως τι θα πει συνέπεια και υπευθυνότητα.
Θέλω να μπορώ να κοιτώ στα μάτια με θάρ-
ρος όλες και όλους όσους συναναστρέφο-
μαι. Αυτό απαιτεί αλήθεια και πολύ κόπο.
Θέλω να μη φοβάμαι να απολογούμαι για ό,τι
έκανα ή δεν έκανα. Αυτό απαιτεί αγάπη και
διάθεση χρόνου. Θέλω η μάνα μου, τα παιδιά
μου, οι φίλες και φίλοι μου να είναι περήφα-
νοι για μένα. Αυτό απαιτεί δουλειά. Έτσι πο-
ρεύομαι στη ζωή μου.

Πώς προέκυψε η πολιτική στη ζωή σας;
Προέκυψε ως φυσικό αποτέλεσμα, διότι

πάντοτε ήμουν ενεργή πολίτης. Ως αθλήτρια
ριχνόμουν στους στίβους με πάθος για τα ελ-
ληνικά χρώματα. Ως δημοσιογράφος ζούσα
την καθημερινότητα των συμπολιτών μου, τις
αγωνίες, τους κόπους και τα προβλήματά

τους. Ως γυναίκα αγωνίστηκα πολύ για να
αποδείξω το αυτονόητο, ότι η αξιοσύνη δεν
έχει σχέση με το φύλο και ότι είναι απολύτως
συμβατό να είμαι και μητέρα και επαγγελμα-
τίας και πολίτης του κόσμου. Απέκτησα οικο-
γένεια πολύ νέα και δούλεψα σκληρά για να
ισορροπήσω την προσωπική με την επαγ-
γελματική μου ζωή. Όλα αυτά με οδήγησαν
εντελώς φυσιολογικά στην ενασχόληση με
τα κοινά και, στη συνέχεια, με την ενεργό πο-
λιτική.

Αλήθεια, τι σημαίνει για εσάς η πολιτική;
Με την ερώτησή σας, μου δίνετε την ευ-

καιρία να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό,
κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όλες και όλοι να
κατανοήσουμε ότι η πολιτική δεν είναι πολυ-
τέλεια ούτε ενασχόληση για τους λίγους και
εκλεκτούς. Είναι πεδίο δράσης για τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες, για όσες και
όσους πιστεύουν ότι θέλουν και μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο. Είναι προσφορά. Έτσι
βλέπω εγώ την παρουσία καθεμιάς και κα-
θενός στην πολιτική σκηνή, έτσι μέχρι σήμε-
ρα πολιτεύομαι και έτσι θα συνεχίσω.

Ποιο είναι το μότο που ακολουθείτε στην
πολιτική; 
Θα σας πω ποιο είναι το μότο μου γενικό-

τερα στη ζωή, παραποιώντας λίγους γνω-
στούς στίχους: «Να μπορείς να ονειρεύεσαι
δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος, να
μπορείς τη λαμπρή ανταμώνοντας Νίκη ή τη
μαύρη φουρτούνα να φερθείς με τον ίδιο τον
τρόπο». Αλήθεια, ισορροπία και μέτρο. Στό-
χοι δύσκολο να επιτευχθούν, αλλά όχι ακα-
τόρθωτοι.

Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε επιλέξει
έναν «δύσκολο» δρόμο. Από πού αντλείτε
δύναμη για να αντεπεξέλθετε στην απαι-
τητική καθημερινότητά σας; 

Δύναμη μου δίνει ο Θεός. Αντοχή απίστευ-
τη αντλώ από τη γυναικεία φύση μου. Και,
φυσικά, έμπνευση αντλώ από τα παιδιά μου.
Και δεν διαφέρω καθόλου από κάθε εργαζό-
μενη γυναίκα που ζει και δραστηριοποιείται
σε μια κοινωνία που ακόμη είναι δέσμια
ισχυρών στερεοτύπων, που αναγνωρίζει στις
γυναίκες την αξιοσύνη να διαχειρίζονται τα
του νοικοκυριού και της ανατροφής των παι-
διών, τις τοποθετεί όμως στο περιθώριο, όταν
αυτές αποφασίσουν να βγουν στην αγορά
εργασίας, να ασχοληθούν με τα κοινά, να
διεκδικήσουν χρόνο για να αθληθούν και να
ψυχαγωγηθούν.

Στην πολιτική σας διαδρομή μέχρι τώρα,
ήταν περισσότερες οι χαρές ή οι πίκρες
που γευτήκατε;
Υπήρξαν και τα δύο. Στην πολιτική, όπως

και στη ζωή, άλλοτε υπάρχουν δύσκολες
στιγμές κι άλλοτε υπάρχει ισορροπία. Όμως
ποτέ στη ζωή μου και στην πολιτική διαδρο-
μή μου δεν φοβήθηκα τις δυσκολίες. Άλλω-
στε, τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Πάλεψα για
ό,τι έχω καταφέρει και παλεύω ακόμα σκλη-
ρά. Κι επειδή πάντοτε προσπαθώ να δίνω τον
καλύτερο μου εαυτό, για αυτό αισθάνομαι
πλήρης κι έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.

Μεγάλη κουβέντα για πολιτικό, να λέει
πως έχει ήσυχη συνείδηση. Στην πολιτική
πορεύεστε με βάση τη συνείδησή σας, τις
αρχές σας ή τι άλλο;
Πορεύομαι με τις ανεξίτηλες αρχές της

παράταξης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Πιστεύω
ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιούται και μπορεί
να εξασφαλίσει την εξέχουσα θέση και την
ευτυχία του λαού της μέσα στην Ευρώπη,
όπου ανήκει. Ωστόσο και ο πρωταθλητισμός
μού δίδαξε να μην τα παρατάω, να δίνω μά-
χες, να σηκώνομαι πιο δυνατή κάθε φορά

που πέφτω. Η δημοσιογραφία, πάλι, μου
έμαθε να εργάζομαι ομαδικά και συλλογικά.
Αυτή είναι η πυξίδα μου στην πολιτική μου
διαδρομή.

Κάνετε σχέδια για το μέλλον σας;
Προτιμώ να μην εξαρτώμαι από σχέδια,

διότι πιστεύω πως, όταν κάποιος κάνει μεγά-
λα σχέδια, ο Θεός γελάει. Στηρίζομαι στις
δυνάμεις μου, στην εμπειρία και τις γνώσεις
μου, στην εκτίμηση των συμπολιτών μου, και
προχωρώ με σταθερά βήματα. 

Τα παιδιά σας είναι πλέον ενήλικες. Εσείς
ακούτε τη γνώμη τους ή σας ασκούν κρι-
τική;
Τα παιδιά μου είναι πλέον ανεξάρτητα, αν

και ως μητέρα πάντοτε θέλω να βρίσκομαι
δίπλα τους. Ο γιος μου είναι 30 ετών και η κό-
ρη μου 18. Όμως, επειδή έγινα μητέρα σε μι-
κρή ηλικία, αισθάνομαι ότι με τα παιδιά μου
είμαστε μια παρέα και λειτουργούμε πάντοτε
ως ομάδα. Συζητούμε τα πάντα. Κάποιες φο-
ρές μού ασκούν κριτική και μάλιστα αυστη-
ρή, αλλά πάντοτε ακούω και αναζητώ τη
γνώμη τους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα,
όμως, μου δίνουν θάρρος, κουράγιο και δύ-
ναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου. 

Αν δεν κάνω λάθος, τώρα κάνετε το μετα-
πτυχιακό σας στη Δημόσια Διοίκηση.
Πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε με-
ταπτυχιακό; 
Είμαι της άποψης ότι γηράσκω αεί διδα-

σκόμενη. Μάλιστα, αυτό συμβουλεύω να κά-
νουν και τα παιδιά μου, διότι πιστεύω πως
όσα περισσότερα εφόδια έχει κανείς στη
ζωή του, τόσο περισσότερες επιλογές έχει.
Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν τον «εγκλεισμό» και
την περίοδο της καραντίνας, για να ριχτώ στο
διάβασμα. Διάβασα πολλές ώρες και τελικά
κατάφερα πριν από λίγο καιρό να ολοκληρώ-
σω το μεταπτυχιακό μου. Σας πληροφορώ ότι
αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά και ικανοποί-
ηση μέσα στη σκοτεινιά της πανδημίας που
βιώναμε όλοι.

Εκτός από διάβασμα, τι άλλο κάνατε την
περίοδο της καραντίνας;
Την περίοδο της καραντίνας δεν έπαψα να

έχω κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Είχα
όμως την ευκαιρία να είμαι πιο κοντά με τη
μητέρα μου και τα παιδιά μου για περισσότε-
ρες ώρες. Πέρασα ποιοτικό χρόνο μαζί τους,
κάτι που είχαμε πραγματικά ανάγκη. Συζη-
τήσαμε πολύ, μαγειρέψαμε, είδαμε ταινίες.
Επίσης, ξαναέβαλα στην καθημερινότητά
μου την άσκηση, την οποία η αλήθεια είναι
πως είχα εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια
λόγω υποχρεώσεων. Η καραντίνα περιόρισε
πρακτικά την κινητικότητα και την κοινωνι-
κότητά μου, αλλά ελευθέρωσε το συναίσθη-
μά μου και ενδυνάμωσε την αγάπη μου για
τους ανθρώπους. Όπως, άλλωστε, συνέβη
με όλες και με όλους μας.

«
«Ως αθλήτρια ριχνόμουν 
στους στίβους με πάθος 
για τα ελληνικά χρώματα. 
Ως δημοσιογράφος ζούσα 
την καθημερινότητα 
των συμπολιτών μου, 
τις αγωνίες, τους κόπους 
και τα προβλήματά τους…»
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ΣΟΦIΑ ΖΑΧΑΡAΚΗ
Υφυπουργός Τουρισμού

Μ
ια σημαντική αυξητική τάση των
κρατήσεων στα ελληνικά νησιά
αλλά και σε άλλους προορι-
σμούς διαφαίνεται ήδη, σύμφω-

να με την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζα-
χαράκη, που μιλά σήμερα στην «Ρ». H υφυ-
πουργός εξαίρει τον ρόλο του ψηφιακού πι-
στοποιητικού, αλλά και το σχέδιο για την εμ-
βολιαστική θωράκιση των νησιών, ενώ τονί-
ζει ότι το σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων
του τουρισμού με έως και 420 εκατ. ευρώ εί-
ναι από τα «μεγαλύτερα πακέτα οικονομικής
ενίσχυσης και ενίσχυσης της ρευστότητας». 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι μια πραγ-
ματικότητα και ήδη η Ελλάδα είναι από τις
πρώτες χώρες που το ενεργοποίησαν. Πό-
σο θα βοηθήσει αυτό για τις μετακινήσεις
των Ευρωπαίων πολιτών;
Η χώρα μας, διά στόματος του πρωθυ-

πουργού της Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ο
εμπνευστής και πρωταγωνιστής στο εγχείρη-
μα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε πρώτος, ανά-
μεσα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, ως
επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης κοινής
ευρωπαϊκής προσέγγισης και συγκεκριμέ-
νων ενιαίων πολιτικών σε ένα τόσο σημαντι-
κό ζήτημα, ιδίως για την προστασία της δημό-
σιας υγείας. Ιδιαίτερη είναι, λοιπόν, η υπερη-
φάνεια όλων μας για την υιοθέτηση μιας πρό-
τασης ελληνικής έμπνευσης από την ευρω-
παϊκούς θεσμούς και μάλιστα μέσα σε λίγους
μόλις μήνες –χρόνος ρεκόρ για τα ευρωπαϊ-
κά δεδομένα–, η οποία πλέον είναι ευρωπαϊ-
κή πραγματικότητα. Το ψηφιακό πιστοποιητι-
κό αποκτά σάρκα και οστά, ενώ οι Έλληνες
είναι ανάμεσα στους πρώτους Ευρωπαίους
που έχουν την δυνατότητα απόκτησής του. Η
χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις επτά πρώ-
τες χώρες που εντάσσονται στην ψηφιακή
πύλη του πιστοποιητικού. Ώστε, ήδη από τις
αρχές του μήνα, μπορεί κάθε Έλληνας πολί-
της να εκδίδει το δικό του Ευρωπαϊκό Πιστο-

ποιητικό Εμβολιασμού, με το οποίο θα μπο-
ρεί ελεύθερα να μετακινείται στις χώρες της
ΕΕ. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να
ομαλοποιήσει σε έναν μεγάλο βαθμό τις δια-
συνοριακές μετακινήσεις των πολιτών του-
λάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξα-
σφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και
την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι
κατά μία έννοια ένα από τα «όπλα» μας για
την επιστροφή με ασφάλεια στην πολυπόθη-
τη κανονικότητα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τις προηγού-
μενες μέρες ένα πακέτο στήριξης όλου
του φάσματος των τουριστικών επιχειρή-
σεων. Θα είναι επαρκές, προκειμένου αυ-
τές να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύ-
σκολη χρονιά;
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή βρέθη-

κε δίπλα στους επαγγελματίες του τουρισμού.
Ενεργοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα
οικονομικής ενίσχυσης και ενίσχυσης της
ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που επλή-
γησαν από την πρωτοφανή υγειονομική κρί-
ση, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο που είχε στη
διάθεσή της. Η βοήθεια σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, παράλληλα με την εθνική προ-
σπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, απο-
τέλεσε και αποτελεί αδιαμφισβήτητη πολιτική
και στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης. Αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος του τουρι-
σμού υπέστη το σοβαρότερο –ίσως μαζί με
την εστίαση– πλήγμα, μόλις προ λίγων ημε-
ρών ανακοινώθηκε ένα καινούργιο πρόγραμ-
μα οικονομικής στήριξης ειδικά για τις ανάγ-
κες των τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρό-
γραμμα αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό
ύψους 420 εκατ. ευρώ και αφορά όλο το φά-
σμα των επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο του τουρισμού. Με αυτό θα

Περιμένουμε σημαντική αύξηση 
κρατήσεων από την 1η Ιουλίου

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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παρασχεθεί το αναγκαίο κεφάλαιο για την
κάλυψη των δαπανών τους, μέσω επιδότη-
σης η οποία θα αγγίζει τα 400.000 ευρώ ανά
ΑΦΜ. Το πακέτο αυτό έρχεται να προστεθεί
στα ήδη παρασχεθέντα μέτρα στήριξης και
ενίσχυσης που αφορούσαν οριζόντια όλες
τις επιχειρήσεις και από τα οποία επωφελή-
θηκαν και αρκετές επιχειρήσεις τουριστικού
κλάδου. Θα συμπληρωθεί δε και με έργα τα
οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτι-
κότητας των επιχειρήσεων και στην ταχεία
ανάκαμψη της οικονομίας, τα οποία πρόκει-
ται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης. Αυτονοήτως, τα μέτρα
στήριξης της οικονομίας αποτελούν αντικεί-
μενο τακτικής επανεξέτασης και αναθεώρη-
σης, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Είναι νωρίς ακόμα, αλλά τι περιμένουμε
σε επίπεδο αφίξεων και τουριστικών
εσόδων; Έχουμε κάποιους πρόδρομους
δείκτες εν σχέσει με το περυσινό καλο-
καίρι και, βεβαίως, την περίοδο του 2019;
Η κορύφωση της τουριστικής κίνησης

αναμένεται, όπως και κάθε χρονιά, κατά
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Από τα
στοιχεία μας και την επικοινωνία μας με τις
ενώσεις σε όλη την Ελλάδα, διαφαίνεται η
αύξηση κρατήσεων από τις 15 Ιουνίου και
μετά, με πολύ σημαντική άνοδο από την 1η
Ιουλίου και μετά. Μην ξεχνάμε και ότι τα

σχολεία λειτουργούν ακόμα και αυτό θα
επηρεάσει τον προγραμματισμό των οικογε-
νειών. Σημαντικά στοιχεία που προκαλούν
συγκρατημένη αισιοδοξία είναι ότι η Ελλάδα
μας είναι στις πρώτες χώρες εκδήλωσης εν-
διαφέροντος σε tour operators σε μεγάλες
αγορές, όπως αυτές των ΗΠΑ, της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Σερβίας, του Ισραήλ και
άλλων χωρών, αλλά και ότι αρκετές εταιρεί-
ες έχουν αυξήσεις τις θέσεις που προσφέ-
ρουν για την Ελλάδα. Χαρακτηριστική η πε-
ρίπτωση του ομίλου της Luftansa, που αυ-
ξάνει τις πτήσεις για περιφερειακά αερο-
δρόμια, αμερικανικών εταιρειών, όπως η
Delta, οι American Airlines, η United, και
περιπτώσεις όπως αυτές της Transavia Αir-
lines, που αυξάνει κατά 40% από το 2019 τις
θέσεις που προσφέρει από Γαλλία, φτάνον-
τας τις 1.100.000. 

Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο ότι
κάθε μέρα που περνά το τείχος ανοσίας τόσο
στη χώρα μας όσο και στις χώρες προέλευ-

σης των επισκεπτών μας ενισχύεται, αναμέ-
νεται εκτός απροόπτου να υπάρξει και μία
επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Θα είναι θωρακισμένα τα ελληνικά νησιά
ως προς τον εμβολιασμό από τον Ιούλιο
και μετά, όταν και περιμένουμε περισσό-
τερους τουρίστες; Υπάρχει ανταπόκριση
από τους πολίτες τους;
Ένα από τα πλέον πολύτιμα «όπλα» που

έχουμε προκειμένου το συντομότερο δυνα-
τό να επιστρέψουμε στην κανονικότητα είναι
το εμβόλιο και μας το έχει δωρίσει η επιστή-
μη. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθμού
ανοσίας αποτελεί το εθνικό μας στοίχημα κι
εκεί εστιάζουμε τις προσπάθειές μας. Πα-
ράλληλα, ο γρήγορος εμβολιασμός ενός ση-
μαντικού ποσοστού του πληθυσμού μας
αποτελεί παράγοντα από τον οποίο εξαρτά-
ται η επιτυχία της φετινής μας τουριστικής
σεζόν. Με δεδομένο ότι τα νησιά μας, ιδίως
τα μικρότερα και πλέον απομακρυσμένα,

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της «καλο-
καιρινής μάχης», η κυβέρνηση έθεσε σε
εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα εμβολια-
σμού της νησιωτικής Ελλάδας με τον εμβο-
λιασμό των κατοίκων των μικρότερων νη-
σιών, στη συνέχεια τα νησιά μέχρι 10.000
κατοίκους και πρόσφατα το πρόγραμμα «Γα-
λάζια Ελευθερία». Στόχος είναι ο καθολικός
και πλήρης εμβολιασμός των νησιωτών μας
έως τα τέλη Ιουνίου. Μας ενδιαφέρει οι κά-
τοικοι των περιοχών αυτών να θωρακιστούν
πλήρως απέναντι στον κορονοϊό. Παράλλη-
λα, επιθυμία μας είναι η ανάδειξη της χώρας
μας και των πανέμορφων νησιών μας στον
πλέον ασφαλή προορισμό για τους ταξιδιώ-
τες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολια-
σμοί σε έναν μεγάλο αριθμό νησιών, ιδίως
με λίγους κατοίκους, ενώ, καθώς θα προ-
στεθούν και οι νέες εμβολιαστικές γραμμές
του προγράμματος, αναμένεται σημαντική
αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού σε όλα τα
νησιά της χώρας μας. Είναι αναγκαίο να γί-
νουμε όλοι μας κοινωνοί του μηνύματος του
εμβολιασμού και η εθνική αυτή προσπάθεια
να αγκαλιαστεί από τον καθένα μας. Ιδιαίτε-
ρη δε η ευθύνη αλλά και ο ρόλος που έχουν
οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς Αυτοδιοί-
κησης κάθε επιπέδου.

Είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι φέτος η
τουριστική σεζόν θα κρατήσει περισσότε-
ρο, έως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο;
Όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή

μας συνηγορούν προς μία τάση επιμήκυνσης
της τουριστικής σεζόν. Πιο συγκεκριμένα,
δύο φαίνεται να είναι τα κυριότερα χαρακτη-
ριστικά της φετινής σεζόν: Αφενός μία τάση
για κρατήσεις πολύ κοντά στην ημερομηνία
άφιξης των ταξιδιωτών στον προορισμό
τους, αφετέρου μία επιμήκυνση ακόμη και
μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου. Από μεριάς
μας μεριμνήσαμε, πάντα με γνώμονα την
προστασία της υγείας των πολιτών μας αλλά
και των επισκεπτών που επιλέγουν τη χώρα
μας, ώστε εγκαίρως να θέσουμε σε ισχύ ένα
άρτιο και σαφές πλαίσιο μετακίνησης προς
και από τη χώρα μας, με συγκεκριμένα και
συμπαγή πρωτόκολλα, τα οποία θα μπορούν
να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι. Ωστόσο,
μέσα στον επόμενο μήνα καθώς θα τεθεί σε
εφαρμογή το ψηφιακό πιστοποιητικό, και θα
ξεκαθαριστούν ζητήματα με τα τεστ και τις
διαδικασίες επανεισόδου στις χώρες, αλλά
και θα αυξάνεται ο αριθμός των πλήρως εμ-
βολιασμένων πολιτών, αναμένεται σημαντι-
κή αύξηση στους αριθμούς κρατήσεων από
τα μέσα Ιουνίου και, κυρίως, τις αρχές Ιουλί-
ου, που θα παραταθεί έως τουλάχιστον τα
μέσα του φθινοπώρου. Η εκτίμηση αυτή εί-
ναι απολύτως ρεαλιστική δε, αν λάβει κανείς
υπ’ όψιν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες
που επικρατούν στη χώρα μας, ακόμη και
μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.

««Με δεδομένο ότι κάθε μέρα που περνά το 
τείχος ανοσίας τόσο στη χώρα μας όσο και 
στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας 
ενισχύεται, αναμένεται εκτός απροόπτου να υπάρξει
και μία επέκταση της τουριστικής περιόδου»



Σαφάρι ελέγχων 
για τα κορονοπάρτι

ΚΚαι τρίτη δόση για 
τις ευπαθείς ομάδες; 
Μια τρίτη, ενισχυτική δόση του εμβολί-
ου Pfizer-BioNTech πιθανώς να χρει-
αστούν οι άνθρωποι που είναι πιο ευά-
λωτοι στον κορονοϊό αργότερα εντός
του έτους, σύμφωνα με επιστήμονες
στη Βρετανία -μεταξύ των οποίων βρί-
σκεται ένας Έλληνας της Διασποράς-,
οι οποίοι βρήκαν ότι το εμβόλιο πυρο-
δοτεί μικρότερη ανοσιακή απόκριση
αντισωμάτων έναντι της ινδικής παραλ-
λαγής Δέλτα. Οι ερευνητές του Ινστι-
τούτου «Φράνσις Κρικ» και του Πανε-
πιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου
(UCL), μεταξύ των οποίων και ο Έλλη-
νας Γιώργος Κασσιώτης, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό
περιοδικό «The Lancet», σύμφωνα με
τους «Financial Times» ανέφεραν ότι
τα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισω-
μάτων σε όσους έκαναν τις δύο δόσεις
του εν λόγω εμβολίου ήταν, κατά μέσο
όρο, τουλάχιστον πέντε φορές χαμηλό-
τερα έναντι της παραλλαγής Δέλτα, σε
σχέση με το αρχικό κινεζικό στέλεχος.
Μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, το
32% των εμβολιασθέντων -ο ένας στους
τρεις- εμφάνισαν αισθητή ανοσιακή
απόκριση αντισωμάτων έναντι της ινδι-
κής παραλλαγής, σε σχέση με ποσοστό
79% των εμβολιασθέντων έναντι του αρ-
χικού ιού που είχε ανιχνευθεί στη Γου-
χάν. Η Pfizer, σύμφωνα με τη βρετανική
εφημερίδα, σχολίασε ότι ακόμη δεν
έχει δει τη μελέτη.

O ηγούμενος 
Εφραίμ στη ΜΕΘ 
Διασωληνώθηκε ο ηγούμενος της Μονής
Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, Εφραίμ,
έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι ο ηγούμενος της Μο-
νής Βατοπεδίου μεταφέρθηκε με αερο-
διακομιδή στην Αθήνα στο τέλος της πε-
ρασμένης εβδομάδας, προκειμένου να
νοσηλευτεί, αφού είχε βρεθεί θετικός
στον κορονοϊό. 
Οι θεράποντες ιατροί της Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού»
έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του
και τη μεταφορά του σε κλίνη ΜΕΘ. Ο
65χρονος Εφραίμ έχει σακχαρώδη δια-
βήτη και καρδιολογικά προβλήματα και
δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊ-
ού. Τόσο στη Μονή Βατοπεδίου όσο και σε
άλλες μονές του Αγίου Όρους είναι έκ-
δηλη η ανησυχία για την περιπέτεια της
υγείας του γνωστού ηγουμένου.

Α
υστηροποιούνται οι έλεγχοι
για κορονοπάρτι και μεγάλες
συγκεντρώσεις ατόμων σε
σπίτια και σε βίλες -ειδικά στα

νησιά- προκειμένου να μπει φρένο σε
ενδεχόμενη διασπορά του κορονοϊού
στη χώρα μας, τη στιγμή που υπάρχει μια
σταθεροποίηση του δείκτη θετικότητας
σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρατηρείται
και σημαντική αποσυμπίεση στα νοσο-
κομεία. 

Όπως έκανε γνωστό χθες ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδα-
λιάς, ενεργοποιείται ειδική μονάδα
ελέγχου για τα κορονοπάρτι σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα, ο κ.
Χαρδαλιάς τόνισε ότι όποιος διοργανώ-
νει τέτοιες εκδηλώσεις θα αναλαμβάνει
και τις ευθύνες τόσο σε προσωπικό όσο
και σε γενικότερο επίπεδο, καθώς η δια-
σπορά σε μια κοινότητα θα έχει ως απο-
τέλεσμα νέα και επίπονα μέτρα για την
οικονομία.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στον
τουρισμό, που είναι οι εξής: 
• Υποχρεωτικό τεστ για την είσοδο στη

χώρα σε όλους άνω των 6 ετών.
•Υποχρεωτική καραντίνα, για την απομό-
νωση κρουσμάτων, 10 ημερών (αντί 14
που ήταν μέχρι σήμερα).
•Επιτρέπεται η είσοδος με PCR 72 ωρών
ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το
Μαυροβούνιο.
•Επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε εξωτερι-
κούς χώρους σε γκρουπ 20 ατόμων (αντί
15 που ισχύει σήμερα).

Εξάλλου, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι
σε Φλώρινα, Ξάνθη, Φωκίδα, Σέρρες και
Δράμα παρατηρείται χαμηλή εμβολια-
στική κάλυψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από συ-
ναντήσεις της αρμόδιας υφυπουργού
Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου με την
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουρ-
γείου Υγείας δόθηκε το «πράσινο φως»
για να επιτραπούν ξανά στο αμέσως επό-
μενο διάστημα τα επισκεπτήρια στις Μο-
νάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.112. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
34, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.218 θά-
νατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 445.

Έρχεται χαλάρωση
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-

cal», η κυβέρνηση προσανατολίζεται να
εισηγηθεί στο τέλος της επόμενης εβδο-
μάδας αλλαγές στη νυχτερινή απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας, καθώς και την
επαναφορά της μουσικής στα καταστή-
ματα εστίασης. Μολονότι υπήρξε το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα εισήγηση η
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας να
μετατεθεί κατά μισή ώρα (από τις 12.30
στη 1.00), στην κυβέρνηση φαίνεται να
προσανατολίζονται στην άρση της απα-
γόρευσης, απόφαση που αναμένεται να
επισημοποιηθεί την προσεχή Παρα-
σκευή. Την ίδια μέρα εξάλλου αναμένε-
ται να ανάψει το «πράσινο φως» για την
αύξηση των ατόμων που μπορούν να πα-
ρίστανται σε μια δεξίωση, από 100 που
είναι σήμερα σε 200, συνθήκη που πιθα-
νολογείται ότι θα ισχύσει από τις αρχές
του επόμενου μήνα.

Ποιες περιοχές της χώρας 
παρουσιάζουν χαμηλή 
εμβολιαστική κάλυψη - 
Τι αλλάζει στον τουρισμό
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Ρεπορτάζ: 

Σπύρος Μουζακίτης, Σπύρος Μουρελάτος 



Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοι-
νωνία της Αγίας Βαρβάρας με-
τά τη δολοφονία μιας 64χρο-
νης γυναίκας έξω από το σπίτι

της, στη συμβολή των οδών Αιόλου και
Πραξιτέλους.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε μέχρι αργά
χθες το απόγευμα τον εν διαστάσει σύ-
ζυγό της, ο οποίος είχε εξαφανιστεί.
Τελικά ο ίδιος παραδόθηκε στις Αρχές,
ομολόγησε την πράξη του και παρέδω-
σε το όπλο με το οποίο σκότωσε την
πρώην γυναίκα του! 

Πρόκειται για έναν 75χρονο, ιδιοκτή-
τη καταστήματος, με τον οποίο η
64χρονη είχε μακροχρόνια δικαστική
διαμάχη, με τις φίλες του θύματος να
κάνουν λόγο για έναν άνδρα που την
κακομεταχειριζόταν. «Όπου την έβρι-
σκε τη σκότωνε στο ξύλο», είπε μια από
τις φίλες του θύματος, ενώ μια άλλη
υποστήριξε ότι «έφερε άλλη γυναίκα
στο σπίτι και η Ε. έφυγε». Πρόκειται για
μαρτυρίες που έχουν μπει στο μικρο-
σκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. Ο τρόπος εκτέλεσης
και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δεί-
χνουν μίσος από τον εκτελεστή προς το
θύμα. 

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφά-
λειας από την πρώτη στιγμή έκαναν λό-
γο για απειρία από την πλευρά του δρά-
στη, ο οποίος πιθανότατα σημάδεψε

κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση,
αλλά πέτυχε λαιμό και ώμο, ενώ το
όπλο μικρού διαμετρήματος που χρη-
σιμοποιήθηκε είναι και αυτό δείγμα
«ερασιτεχνισμού».

Εκτός από τις φίλες της 64χρονης,
πάντως, τις ίδιες καταγγελίες κάνουν
και γείτονές της. «Υπήρχε κακοποίηση.
Όπου την έβρισκε τη χτυπούσε. Πήγαι-
ναν συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα»,
είπε μια γυναίκα, ενώ μια άλλη ανέφε-
ρε ότι είχε πάει σπίτι της και τη βρήκε
μελανιασμένη από το ξύλο. 

Οι έρευνες χθες -μέχρι τη σύλληψη
του 75χρονου- βρίσκονταν σε πλήρη
εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν και
το σενάριο η 64χρονη να είχε προσωπι-
κές ή οικονομικές διαφορές με κάποιο
άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, αυτό το σενά-
ριο από την αρχή δεν συγκέντρωνε
πολλές πιθανότητες και όλα τα στοιχεία
έδειχναν προς τον εν διαστάσει σύζυγό
της. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η
κόρη της, η οποία έκανε λόγο από την
αρχή για εγκληματική ενέργεια.

Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας δεν
ήταν ακαριαίος, αλλά εξαιτίας της αι-
μορραγίας από τις τρεις βολίδες που
καρφώθηκαν στο κορμί της, ενώ γείτο-
νες ήταν αυτοί που την εντόπισαν μέσα
σε λίμνη αίματος στον δρόμο και κάλε-
σαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρ-
θηκε άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νί-
καιας, όμως δεν άντεξε και υπέκυψε
στα τραύματά της.

Δεν είναι μόνο οι συμμορίες των «επαγγελματιών»
κακοποιών που μετά την άρση των περιοριστικών μέ-
τρων έχουν βρει... πεδίον δόξης λαμπρό. Εσχάτως,
όλο και πιο συχνά αποκαλύπτονται περιπτώσεις που
ομάδες ανηλίκων δρουν ως συμμορία είτε για να χτυ-
πήσουν άλλους ανήλικους -ως επίδειξη ισχύος- είτε
για να τους ληστέψουν.

Μόνο την Τετάρτη, με διαφορά λίγων ωρών, κατα-
γράφηκαν δύο περιστατικά ληστείας ανηλίκων με
απειλή ή χρήση βίας από ομάδες επίσης ανηλίκων. Στη
μία περίπτωση, μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε και σε
συλλήψεις, με τον έναν εκ των φερόμενων ως δρα-
στών να είναι μόλις 8 ετών, ενώ στη δεύτερη το θύμα

κάνει λόγο για ανήλικο που τον λήστεψε (μαζί με συ-
νεργό) ηλικίας περίπου 10 ετών! Πρόκειται για περι-
στατικά που προκαλούν προβληματισμό, πολλώ δε
μάλλον αν υπολογίσει κανείς ότι λαμβάνουν χώρα σε
κεντρικά σημεία της πόλης και σε ώρες που δεν έχει
πέσει ακόμη καλά καλά το σκοτάδι.

Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης, στην πλα-
τεία Συντάγματος, δύο 15χρονοι έκαναν ποδήλατο και
σκέιτμπορντ, όταν μια συμμορία τριών ανηλίκων τούς
πλησίασε. Αρχικά το μικρότερο μέλος ζήτησε να του
δανείσουν το ποδήλατο για να κάνει και αυτός μια βόλ-
τα, κάτι που οι νεαροί άρχισαν να συζητούν μέχρι που
τα άλλα δύο -τα μεγαλύτερα- μέλη της συμμορίας τους

επιτέθηκαν και τους χτύπησαν με κλοτσιές και μπου-
νιές, αρπάζοντάς τους τα πορτοφόλια τους. Έπειτα
από λίγο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν τους ανη-
λίκους, διαπιστώνοντας με έκπληξη ότι πρόκειται για
δύο 15χρονους και έναν 8χρονο! Το άλλο περιστατικό
συνέβη λίγο νωρίτερα (γύρω στις 19.15) στην Καισα-
ριανή, όταν δύο ανήλικοι απομόνωσαν από την παρέα
του έναν 14χρονο και με απειλή χρήσης βίας τού άρ-
παξαν το κινητό τηλέφωνο και τα λιγοστά χρήματα που
είχε πάνω του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος,
ο ένας δράστης ήταν ηλικίας περίπου 15 ετών και ο άλ-
λος (που τον έψαξε) όχι πάνω από 10!

Κώστας Παπαδόπουλος

«Άγουρες» συμμορίες ληστεύουν ανηλίκους - Συνελήφθη 8χρονος!

Πρόκειται για έναν 75χρονο,
με τον οποίο η άτυχη γυναίκα
είχε μακροχρόνια δικαστική
διαμάχη - Σε κατάσταση 
σοκ η τοπική κοινωνία 
της Αγίας Βαρβάρας 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Άγρια δολοφονία 
64χρονης - Oμολόγησε 
ο πρώην σύζυγος 



Την παρέμβαση της προϊσταμένης της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας
Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσαν οι κα-
ταγγελίες φοιτητριών ότι παρενοχλούνταν
σεξουαλικά από διδάσκοντα του Τμήματος
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Η εισαγγελική λειτουργός, με αφορμή τις
σοβαρές καταγγελίες των φοιτητριών, πα-
ρήγγειλε χθες τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η βα-
σιμότητα των καταγγελιών αλλά και να εξα-
κριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί εκ μέρους του
αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
καθώς και το αδίκημα της παράνομης βίας.

Ο καταγγελλόμενος διδάσκων στο Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, εκμεταλ-
λευόμενος τη θέση του μέσα στο Πανεπιστή-
μιο, φέρεται να επιδείκνυε ανάρμοστη συμ-
περιφορά και να παρενοχλούσε σεξουαλικά
τις φοιτήτριες, ενώ την Πέμπτη τέθηκε από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε
αναστολή των καθηκόντων του, κατόπιν του
πορίσματος που προέκυψε μετά την ολοκλή-
ρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Κατόπιν αυτού, η Σύγκλητος παρέπεμψε τον
διδάσκοντα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
ιδρύματος και μέχρι τότε αποφάσισε την ανα-
στολή των καθηκόντων του. 

Προηγήθηκε παρέμβαση φοιτητών έξω
από το γραφείο του διδάσκοντος, με αίτημα
την άμεση και οριστική απομάκρυνσή του
από το ΕΚΠΑ. Φοιτήτριες ανέφεραν ότι ο κα-
θηγητής ζητούσε φωτογραφίες με «ακατάλ-
ληλο περιεχόμενο» από κοπέλες που παρα-
κολουθούσαν το μάθημά του. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες, ο καταγγελλόμενος παρουσίαζε
συμπεριφορά που δεν συνάδει στο κύρος του
λειτουργήματός του, αφού, ανάμεσα στα άλ-
λα, ζητούσε να φωτογραφηθούν γι’ αυτόν οι
φοιτήτριες γυμνές! Μάλιστα, σύμφωνα με
όσα έχουν φτάσει σε γνώση του φοιτητικού
συλλόγου, οι καταγγελίες δεν κάνουν λόγο
μόνο για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά
και για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο
απέναντι σε φοιτητές -περιπτώσεις bullying-
όσο και απέναντι σε καθηγητές.

Μαρία Δήμα 

Μ
πορεί οι έρευνες του Τμήματος

Δίωξης Ανθρωποκτονιών να μη

σταματούν λεπτό, μπορεί να έχει

περάσει σχεδόν ένας μήνας,

ωστόσο περισσότερα ερωτήματα παρά απαντή-

σεις εγείρονται σε ό,τι αφορά τη δολοφονία της

20χρονης Καρολάιν στη μεζονέτα όπου ζούσε

με τον 32χρονο σύζυγό της και το 11 μηνών μω-

ράκι τους, στα Γλυκά Νερά.

Ένα από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το

DNA που βρέθηκε -ή όχι- στα νύχια της Καρο-

λάιν αλλά και σε σημεία που, σύμφωνα με τον

σύζυγό της, έψαξαν οι τρεις εισβολείς. Το πρώτο

στάδιο των ερευνών στα Εγκληματολογικά Ερ-

γαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκε εδώ και λί-

γες ημέρες, χωρίς, όμως, να προκύπτουν αξιο-

ποιήσιμα αποτελέσματα. Θα περίμενε κανείς

ότι, εφόσον η 20χρονη πάλεψε με τουλάχιστον

με έναν εκ των δραστών -τον κοντό με την μπα-

λακλάβα- θα βρισκόταν στα νύχια της το γενετι-

κό υλικό του (DNA), κάτι το οποίο δεν φαίνεται

να ισχύει. Τουλάχιστον δεν προκύπτει εμπλοκή

ατόμου σεσημασμένου τα τελευταία χρόνια, με

την Αστυνομία να κρατά κλειστά χαρτιά για το

εάν έχει βρεθεί κάτι (σ.σ.: ατόμου, δηλαδή,

άγνωστου στις Αρχές), με την έρευνα να βρίσκε-

ται σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι.

Καθώς περνούν οι ημέρες, η πίεση στην

ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών αυξάνει.

Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα της βρετανι-

κής «SUN», η οποία υποστηρίζει ότι η Αστυνο-

μία απέτυχε να βρει τους δολοφόνους της Κα-

ρολάιν.

Παρέμβαση του Συλλόγου 
Την ίδια ώρα, σάλος έχει ξεσπάσει με την Ελέ-

νη Μυλωνοπούλου, τη γυναίκα που συμβούλευε

το ζευγάρι και έδωσε συνεντεύξεις ως ψυχολό-

γος -αποδεχόμενη ότι έχει σπουδές σε Ψυχολο-

γία και Εγκληματολογία-, αλλά στην ιστοσελίδα

της δηλώνει «κλινική σύμβουλος ψυχικής υγεί-

ας - κλινική υπνοθεραπεύτρια». Με παρέμβασή

του, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων ζητά από

την κυρία Μυλωνοπούλου να προσκομίσει εντός

48 ωρών «πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας και άδεια

άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου του ελληνι-

κού κράτους». Επίσης, διαμηνύει ότι «η αντιποί-

ηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου αποτελεί

ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο».

Η ίδια, απαντώντας μέσω των δικηγόρων της,

δεν ξεκαθαρίζει εάν έχει ή όχι πτυχίο, ενώ υπο-

στηρίζει πως θεωρεί «άκαιρη» την όποια δήλω-

ση ή ανακοίνωση σχετικά με όσα έχουν λάβει

χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τέλος, η

δικηγορική εταιρεία που την εκπροσωπεί υπο-

στηρίζει πως θα απέχουν από δηλώσεις για την

υπόθεση για τους εξής λόγους, που αφορούν

στον Κώδικα Περί Δικηγόρων: το γεγονός πως

βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών για την

εξιχνίαση της υπόθεσης αλλά και ως ένδειξη

σεβασμού στη μνήμη της δολοφονηθείσης

20χρονης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, πάντως, τί-

ποτα από αυτά δεν ίσχυε, καθώς η κυρία Μυλω-

νοπούλου έδινε συνεντεύξεις σε εφημερίδα και

τηλεοπτικούς σταθμούς!

ΣΣοβαρή καταγγελία
σε γυμνάσιο 
της Ξάνθης 
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προ-
καλέσει η στάση που τήρησε η δι-
εύθυνση ενός γυμνασίου στην
Ξάνθη σε ένα περιστατικό σε-
ξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα
με την καταγγελία που έγινε από
μαθήτρια. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με πληροφορίες τις οποίες
έφερε στο φως το xanthi2.gr, η
μαθήτρια έπεσε θύμα προσβολής
της γενετήσιας αξιοπρέπειας
από συμμαθητή της την περασμέ-
νη Πέμπτη, αφότου την είχε κλεί-
σει μέσα στην τάξη. Η μαθήτρια
έβαλε τα κλάματα και μια συμμα-
θήτριά της κατάφερε να ανοίξει
την πόρτα, ώστε να βγει έξω.
Άμεσα το γεγονός καταγγέλθηκε
στη διεύθυνση, αλλά, όπως υπο-
στηρίζουν οι μαθητές, η απάντη-
ση που πήραν ήταν ότι η μαθήτρια
ήταν συνυπεύθυνη, «επειδή ήταν
ντυμένη προκλητικά». Παρόμοια
επιχειρηματολογία φέρεται να
αναπτύχθηκε και στον σύλλογο
διδασκόντων, όπου έγινε γνωστό
ότι ο μαθητής τιμωρείται με το
«μίνιμουμ» της ημερήσιας απο-
βολής. Το ζήτημα προκάλεσε έν-
τονες αντιδράσεις από τους μα-
θητές, που αποφάσισαν αποχή
από τα μαθήματα της Παρα-
σκευής, σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για τη στάση του σχολείου.
Όπως υποστηρίζουν από την
πλευρά τους, η απάντηση αυτή
αναπαράγει παρωχημένα πα-
τριαρχικά στερεότυπα, που προ-
σβάλλουν τις γυναίκες, και συνι-
στά έμμεση επιβράβευση της σε-
ξουαλικής βίας. Από την πλευρά
του σχολείου δεν υπάρχει κάποια
επίσημη τοποθέτηση, αλλά αφή-
νεται να εννοηθεί ότι ο θόρυβος
που προκλήθηκε δεν αντιστοιχεί
στη σοβαρότητα του θέματος.

Δολοφονία Καρολάιν:
Ερωτήματα για το DNA
και την... «ψυχολόγο»
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι
βρίσκεται η έρευνα για το άγριο
έγκλημα στα Γλυκά Νερά…

Εισαγγελέας για
τον διδάσκοντα 
του ΕΚΠΑ 



Σ
ε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο,
λόγω της πανδημίας και της πα-
ρατεταμένης τηλεκπαίδευσης,
περίπου 100.000 υποψήφιοι ΓΕΛ

και ΕΠΑΛ καλούνται να δώσουν τη μάχη
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αρχής γε-
νομένης στις 14 Ιουνίου, για να διεκδική-
σουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Φέτος, εκτός από το σύνηθες -πα-
ραγωγικό στις περισσότερες περιπτώ-
σεις- άγχος τους και τη δυσκολία των θε-
μάτων, θα πρέπει να διαχειριστούν και
τον κορονοϊό. 

«Τα παιδιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικά στις επαφές και στις κινήσεις
τους, γιατί είναι κρίμα να νοσήσουν και να
ενταχθούν στο καθεστώς των επαναλη-
πτικών Πανελλαδικών. Ξέρουμε ότι κάθε
χρόνο οι υποψήφιοι επιδεικνύουν υπευ-
θυνότητα και επιλέγουν τις τελευταίες
ημέρες πριν από τις Πανελλαδικές να
μείνουν σπίτι τους και να αφοσιωθούν
στο διάβασμά τους. Φέτος πρέπει να το
πράξουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό»,
λέει στην «Ρolitical ο α’ αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντι-
στών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σπύρος Κετζετζής
(ένθετη φωτό). 

«Ψυχολογικά, είναι μια περίοδος πολύ
πιεστική. Φέτος, ακόμα περισσότερο,
εξαιτίας του εγκλεισμού αλλά και του γε-
γονότος ότι μεγάλο κομμάτι της ύλης
βγήκε μέσω τηλεκπαίδευσης και τα παι-
διά δεν είχαν επαφή με τους καθηγητές
και τους φίλους τους. Τα παιδιά πρέπει να
έχουν στο μυαλό τους ότι οι Πανελλαδι-
κές είναι ένα απλώς ένα βήμα της ζωής
τους. Δεν είναι τίποτα τραγικό. Καλό είναι
να υπάρχουν στόχοι, αλλά, αν δεν επι-
τευχθούν με την πρώτη, θα έχουν και άλ-
λες ευκαιρίες. Έχουμε πολλές περιπτώ-
σεις μαθητών που εισήχθησαν σε σχολή
η οποία δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή

και στη συνέχεια, με μεταπτυχιακά και
κατατακτήριες, είχαν μια εξαιρετική
επαγγελματική πορεία», σημειώνει ο κ.
Κετζετζής. 

Καλή προετοιμασία 
Στο πρακτικό κομμάτι της διαδικασίας,

ο ίδιος εξηγεί ότι έχουν πολύ μεγάλη ση-
μασία η καλή προετοιμασία και το να έχει
συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε εξετά-
σεις προσομοίωσης. Επιπλέον, ο εξετα-
ζόμενος θα πρέπει να είναι ψύχραιμος,
ακόμα κι αν τα θέματα δείχνουν δύσκολα.
«Το καλό με τις Πανελλαδικές είναι ότι τα

θέματα, είτε είναι εύκολα είτε δύσκολα,
είναι για όλους τα ίδια. Λέμε στα παιδιά
ότι είναι σημαντικό το τι έχουν γράψει,
αλλά είναι και συγκριτικό το αποτέλεσμα.
Σημασία, τελικά, δεν έχει ο βαθμός, αλλά
αν θα περάσει σε σχολή που είναι ανάμε-
σα στις πρώτες επιλογές του», υπενθυμί-
ζει ο α’ αντιπρόεδρος της ΟΕΦΕ.

Προσοχή στο μηχανογραφικό 
Όσον αφορά στην Ελάχιστη Βάση Εισα-

γωγής (ΕΒΕ), που θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά, εφιστά την προσοχή κατά τη
συμπλήρωση του μηχανογραφικού: «Οι

μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές (14 και
πάνω) δεν θα επηρεαστούν από την

ΕΒΕ. Για παράδειγμα, η Ιατρική, η
Φαρμακευτική, η Νομική, που
έχουν βάση τα 18.000 μόρια,
ακόμα και αν έχουν ΕΒΕ 14-15
δεν έχει καμία σημασία. Σημα-
σία έχει η πραγματική τους βά-

ση. Στα κατώτερα βαθμολογικά
στρώματα (9-10), στο παρελθόν, αν

κάποιος έγραφε 5-6 και μια σχολή
δεν είχε μεγάλη ζήτηση, θα μπορούσε να
εισαχθεί σε αυτή. Φέτος δεν ισχύει αυτό.
Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα εισαχθούν σε
καμία σχολή».

Σύμφωνα με τον κ. Κετζετζή, μόλις το
15% των φοιτητών που εισάγονται σε σχο-
λές με χαμηλή βαθμολογία, χωρίς ζήτηση
και μακριά από τον τόπο κατοικίας τους,
καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. «Στην Ελλάδα έχουμε το
εξής στρεβλό: Εισάγεται στα πανεπιστή-
μια πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών - πε-
ρίπου το 80%. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν
έχει αναπτυχθεί η τεχνική Εκπαίδευση,
ώστε να προσφέρει αποκατάσταση, με
αποτέλεσμα όλοι να επιλέγουν τα πανεπι-
στήμια. Η συμβουλή μου είναι ο μαθητής
να επιλέγει το επάγγελμα που θέλει. Το
δεύτερο κριτήριο είναι οι πραγματικές
ικανότητες και οι δεξιότητες και το τρίτο η
αγορά εργασίας», καταλήγει.

Οδηγός «επιβίωσης» για τις Πανελλήνιες 
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς που θα αναλά-
βουν το δύσκολο έργο της βαθμολόγησης των γραπτών
των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις
απευθύνει, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Παιδείας. Ενώ
οι υποψήφιοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων βρί-
σκονται στην τελική ευθεία, το υπουργείο επισημαίνει
στους βαθμολογητές τους ότι είναι απόλυτη ανάγκη να συ-
νειδητοποιήσουν το μέγεθος της ευθύνης τους, «γι’ αυτά η
κρίση τους πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υπο-

κειμενικά κριτήρια, να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χω-
ρίς προκαταλήψεις ή χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης η έν-
θουσιασμού». Τονίζει, ακόμα, την ανάγκη να γίνει συνεί-
δηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια
απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση, που εί-
ναι ο θεμελιώδης στόχος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυ-
τός, είναι απαραίτητη η πλήρης ενημέρωση του βαθμολο-
γητή σ́το περιεχόμενο των συγκεκριμενών θεμάτων, για τη
σωστή αποτίμηση της απάντησης. Τέλος, το υπουργείο συ-

στήνει στους βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις δια-
τάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και την επιλογή
θεμάτων, το ζητούμενο και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε
θέματος ή ερώτησης. Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση των
βαθμολογητών κάθε μαθήματος επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης, κατά προτε-
ραιότητα από αυτούς που έχουν διδάξει το συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο στην τελευταία τάξη για τουλάχιστον
ένα σχολικό έτος την τριετία. 

Συστάσεις στους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν τη βαθμολόγηση των γραπτών 

Φέτος, εκτός από το σύνηθες
άγχος τους και τη δυσκολία
των θεμάτων, οι μαθητές 
θα πρέπει να διαχειριστούν 
και τον κορονοϊό…
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Αθήνα

Εκπαίδευση και κατάρτιση 
αστέγων για επανένταξη

«Οι φιλοξε-
νούμενοι μετα-
ξύ του Κέντρου
Υποδοχής και
Αλληλεγγύης
του Δήμου
Α θ η ν α ί ω ν
(ΚΥΑΔΑ) πρέ-
πει να μπορούν
να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις μία θέση στην αγορά εργα-
σίας. Όνειρο καθενός από εμάς στο ΚΥΑΔΑ είναι να βλέπουμε
ανθρώπους που πέρασαν από τις Συμπληγάδες της ζωής να
κλείνουν μια για πάντα πίσω τους την οδυνηρή παρένθεση της
αστεγίας», τόνισε ο πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλ-
ληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Γρηγόρης Λέων. Προς τούτο
και σε εφαρμογή του Κοινωνικού Επιταχυντή HoMellon, μιας
πρωτοβουλίας της εταιρείας Mytilineos σε συνεργασία με την
Κοινωνική Επιχείρηση knowl, δέκα φιλοξενούμενοι στο Πο-
λυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων παρακολου-
θούν εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για
αναζήτηση εργασίας και την οριστική έξοδο από την αστεγία.

«Πνευματική και ψυχική ηρεμία μαζί και ασφάλεια» προσφέρει το νησί της Πάτμου,
όπως επισημαίνει το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό «Condé Nast Traveller», σε εκτε-
νές ρεπορτάζ του για το Νησί της Αποκάλυψης. Προτρέπει, δε, τους αναγνώστες του να
κάνουν «αναζωογονητικές διακοπές στην Ελλάδα». Στο ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν και
επτά εικόνες από την Πάτμο, οι οποίες διανθίζουν το «πάνθεον» με τις ομορφότερες
περιοχές της Ελλάδας, όπως τα μαγευτικά σοκάκια της Χώρας, η «φωτογενής» παραλία
Λιβάδι Γερανού, η πολυβραβευμένη Ψιλή Άμμος, το επιβλητικό Μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και ο ειδυλλιακός Κόλπος του Σταυρού, που «ξεναγούν» τους
απαιτητικούς ταξιδιώτες του περιοδικού στο Νησί της Αποκάλυψης! Ιδανική για τους
λάτρεις της φύσης, χάρη στις όμορφες ακτές και την εντυπωσιακή μορφολογία της, θε-
ωρεί την Πάτμο το κορυφαίο ταξιδιωτικό website της Δανίας, Gotraveling. «Η Πάτμος
είναι το νησί που ο επισκέπτης ανέκαθεν ένιωθε σαν δεύτερο σπίτι του. Προσφέρουμε
ασφαλείς διακοπές σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον, με ιστορικά μνημεία παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Παι-
δείας του Δήμου Πάτμου, Νίκος Κουτούζος. 

Τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου
«Χάι Λάιφ», που «θυμίζει πολλά στους Πει-
ραιώτες», ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το
Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Το Δημοτικό
Συμβούλιο, με το ψήφισμά του, ζητά «από
τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς,
όπως και την επενδύτρια εταιρεία, να σεβα-
στούν την ιστορική μνήμη της πόλης του
Πειραιά» και να διασωθεί ο ιστορικός κινη-
ματογράφος «Χάι Λάιφ», «ένας χώρος πολι-
τισμού ο οποίος για έναν αιώνα σημάδεψε
γενιές Πειραιωτών». Το Δ.Σ. επισημαίνει ότι
«είναι χρυσή ευκαιρία για όποιο σχήμα εγ-
κατασταθεί στο πολυώροφο διατηρητέο
υψηλής αξίας να δείξει στην πράξη ότι τιμά
και σέβεται την πόλη. Για τους συμπολίτες
μας έχει ιδιαίτερη σημασία και μόνο κέρδη
θα υπάρξουν για όλους από μια τέτοια πρά-
ξη υψηλού συμβολισμού».

!Πειραιάς

Σεβαστείτε την 
ιστορική μας μνήμη

Πράσινο Ταμείο

Εντάχθηκαν έργα τριών δήμων
Έργα τριών δήμων εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότη-
τας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προ-
γράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», από το
Πράσινο Ταμείο, σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων.
Πρόκειται για τους Δήμους Βελβεντού, Λοκρών και Μου-
ζακίου. Σημειώνεται ότι, για την εκτέλεση των εν λόγω έρ-
γων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προ-
βλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρ-
φωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση καταλληλότητας
λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή αποτελεί απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

Διθύραμβοι από διεθνή ΜΜΕ 
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτμος

ΟΤΑ

Ψηφίστηκε τροπολογία 
παράτασης για ναυαγοσώστες

Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ. και Ελληνική Λύση ψή-
φισαν την τροπολογία για την υποχρέωση πρόσληψης ναυα-
γοσωστών από τους ΟΤΑ. Η τροπολογία είχε ενταχθεί, κυ-
ριολεκτικά στο παρά πέντε, στο εκλογικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα ανέδειξε ο βουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλης Κεγκέρογλου, το αποδέχτηκε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και συναίνεσαν τα κόμματα
που υπερψήφισαν την επίμαχη τροπολογία.

Αμπελόκηποι - Μενεμένη

«Μην πείθεστε από 
επιτήδειους απατεώνες»

Αλλεπάλληλα κρούσματα εξαπάτησης καταστηματαρχών
στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης παρα-
τηρούνται τον τελευταίο καιρό. Επιτήδειοι παρουσιάζονται
ως αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, προκειμένου να
πείσουν επιχειρηματίες να τους καταβάλουν χρηματικά πο-
σά. Προς αποφυγήν της εξαπάτησης, η δημοτική Αρχή καλεί
τους επιχειρηματίες της περιοχής «να μην πείθονται» και «να
μη δίνουν χρήματα δίχως προβλεπόμενη διαδικασία». «Δεν
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε
σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές, προκειμέ-
νου να παταχθούν τέτοια φαινόμενα», δηλώνει ο δήμαρχος
Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

OLITICALP ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ24



25
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

E
να έργο που η καθυστέρησή του έχει
προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στη
Νέα Σμύρνη και τεράστια ταλαιπωρία

στις ομάδες και τους αθλουμένους της πόλης
μπαίνει, επιτέλους, στη φάση υλοποίησης. Το
«πράσινο φως» για την κατασκευή του νέου
κλειστού γυμναστηρίου - αθλητικού κέντρου
της Νέας Σμύρνης, δυναμικότητας 3.500 θέ-
σεων, δόθηκε με την υπογραφή της εργολαβι-
κής σύμβασης μεταξύ του περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργου Πατούλη και του εκπροσώπου
της αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗΣ ΑΤΕ Χ. Πανα-
γιωτόπουλου. 

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρω-
σης τα δύο χρόνια και θα κατασκευαστεί με
χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολο-
γισμού δημοπράτησης ύψους 20.850.000,00
ευρώ. Στην υπογραφή της σύμβασης παρα-
βρέθηκαν ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύ-

ρος Τζουλάκης και η αντιπεριφερειάρχης Νο-
τίου Τομέα Δήμητρα Νάνου. Ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης έκανε λόγο για μια
πολύ σημαντική μέρα τόσο για τον Δήμο Ν.
Σμύρνης όσο και για την Περιφέρεια Αττικής,
επισημαίνοντας πως μετά δύο χρόνια διαβου-
λεύσεων γίνεται πραγματικότητα ένα οραμα-
τικό έργο, με πολλαπλά οφέλη για τους κατοί-
κους της περιοχής και γενικότερα της Αττικής.
Από την πλευρά του, ο κ. Τζουλάκης ευχαρί-
στησε τον περιφερειάρχη για τις μεγάλες προ-
σπάθειες να μη χαθεί η εργολαβία και καθυ-
στερήσει πολύ περισσότερο το έργο. «Το πα-
λέψαμε και τα καταφέραμε τελικά να γίνει ένα
αθλητικό κέντρο το οποίο δεν θα χαρούν μόνο
οι πολίτες της Νέας Σμύρνης, αλλά όλη η Αττι-
κή. Και λέω το παλέψαμε γιατί, εάν έληγε η
σύμβαση, θα έπρεπε να γίνει νέος διαγωνι-
σμός και το έργο θα καθυστερούσε για περισ-
σότερα χρόνια».

Συνεργασίες για τις επιχειρήσεις
Η επέκταση της συνεργασίας, προκειμένου να

θέσουν στη διάθεση των επαγγελματιών της πό-
λης περισσότερα προγράμματα, τα οποία θα βοη-
θήσουν σε αυτήν τη φάση της επανεκκίνησης λει-
τουργίας των επιχειρήσεων, ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης του δήμαρχου Ηρακλείου Αττι-
κής Νίκου Μπάμπαλου με τον πρόεδρο του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χα-
τζηθεοδoσίου και τον πρόεδρο της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας Γιώργο Καββαδά. Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και απευθείας με τους αν-
θρώπους της αγοράς, καθώς, αμέσως μετά τη συνάντηση, επισκέφτηκαν τα καταστήματα, μοιράζοντας
ενημερωτικό και υγειονομικό υλικό. Όπως επισήμανε ο κ. Μπάμπαλος, ο δήμος ήδη συμμετέχει σε
δύο προγράμματα του ΕΕΑ, τη δωρεάν δημιουργία e-shop για όσες επιχειρήσεις της πόλης δεν διαθέ-
τουν καθώς και τη δωρεάν διεξαγωγή rapid Covid test σε όλους τους επαγγελματίες. 

Δ. Παπαστεργίου: 
«Η Αυτοδιοίκηση, 
ατμομηχανή 
της ανάπτυξης»     

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου εκπροσώπησε τον Α’ βαθ-
μό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 9o Συ-
νέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Regional Growth Conference), που
διεξάγεται το τριήμερο 3-5 Ιουνίου
στην Πάτρα. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
που συμμετείχε στη θεματική ενότητα
«Οι Στόχοι Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
και Ανάπτυξης», τόνισε για μία ακόμη
φορά τον διακριτό ρόλο τον οποίο πρέ-
πει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε
κάθε φάση, από τον σχεδιασμό έως
την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, και την
ανάγκη να διευθετηθούν όλα τα προ-
βλήματα συνεννόησης που υπήρξαν
στο παρελθόν. Ο κ. Παπαστεργίου επε-
σήμανε την ανάγκη για την παροχή τε-
χνικής βοήθειας στους δήμους, έτσι
ώστε να γίνει διασπορά των έργων, με
ώριμες μελέτες σε όλη την Ελλάδα,
ώστε να μη χαθεί μια μοναδική ευκαι-
ρία για τη χώρα.

Λύση για το πόσιμο νερό     
Με μια σημαντική περιβαλλοντική

παρέμβαση συνδύασε την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο δήμαρ-
χος Φυλής Χρήστος Παππούς, καθώς
άνοιξε τον δρόμο για την υδρολογική
αυτάρκεια της πόλης. Συγκεκριμένα,
έπεσαν οι υπογραφές στη σύμβαση
για το έργο της διάνοιξης έξι γεωτρή-
σεων άντλησης πόσιμου νερού από
την Πάρνηθα, που θα ενισχύσουν το
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής.
Με την ολοκλήρωση των έξι γεωτρή-
σεων, το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης
του Δήμου Φυλής, στις Δημοτικές
Ενότητες Άνω Λιοσίων και Φυλής, θα
τροφοδοτείται με τουλάχιστον 1,1
εκατ. κυβικά μέτρα πόσιμου νερού
ετησίως. Η ενίσχυση του δικτύου θα
βελτιώσει τις συνθήκες υδροδότησης
σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγα-
λύτερα υψόμετρα. Παράλληλα, θα
εξοικονομηθεί η ηλεκτρική ενέργεια
που δαπανά ο δήμος για την ενεργο-
βόρα λειτουργία των μηχανημάτων
άντλησης.

Ποιους δύο δημάρχους της
Αττικής θεωρούν συνυπεύ-
θυνους για την «καθυστέρη-
ση» στην αλλαγή διοίκησης
της ΕΕΤΑΑ κάποια στελέχη
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ; Μπορεί να
είναι γνωστή, πια, η «κόντρα»
με τον πρόεδρο που βάζει
προσκόμματα στις διαδικα-
σίες αλλαγής, αλλά οι δήμαρ-
χοι «χρεώνουν» και δύο συ-
ναδέλφους τους, «πράσινων
καταβολών», οι οποίοι φαίνε-
ται να «συναινούν» στην κα-
θυστέρηση. 
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Άλλα 28 έργα στο
«Αντώνης Τρίτσης»     
Έργα συνολικού ύψους
66.999.057,95 ευρώ εντάχθηκαν
προς χρηματοδότηση στο Αναπτυ-
ξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», με απόφαση του αναπληρω-
τή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα. Συγκεκριμένα, εντάσσον-
ται συνολικά 28 έργα που αφορούν,
μεταξύ άλλων, σε 12 έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 40,17 εκατ.
ευρώ στον άξονα προτεραιότητας
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λει-
τουργία των πόλεων, της υπαίθρου
και των οικισμών», όπως το έργο
για τη βελτίωση της αγροτικής οδο-
ποιίας του Δήμου Κιλελέρ, ύψους
9,95 εκατ. ευρώ, και άλλα 10 έργα
συνολικού προϋπολογισμού 26,23
εκατ. ευρώ στον άξονα προτεραι-
ότητας «Περιβάλλον», όπως το έρ-
γο για την εγκατάσταση ευφυών
συστημάτων διαχείρισης ενέργει-
ας στα δίκτυα πόσιμου νερού της
ΔΕΥΑ Ρόδου καθώς και τα έργα για
τις υποδομές ηλεκτροκίνησης του
Δήμου Θήρας και του Δήμου Μυτι-
λήνης, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και
1,785 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

Ξεκινά η κατασκευή του νέου κλειστού
Γυμναστηρίου Νέας Σμύρνης

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ   
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Ένταση για 
το Κτηματολόγιο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποί-
ησαν οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
απαιτώντας να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα
της διεκδίκησης ιδιωτικών περιουσίων πολι-
τών από το Ελληνικό Δημόσιο. Δημοτικές αρ-
χές και ενδιαφερόμενοι ζήτησαν από την κυ-
βέρνηση να υλοποιήσει την προεκλογική
υπόσχεσή της, να δώσει λύση στο πρόβλημα
που ταλαιπωρεί τους πολίτες και ανακύπτει
από την εφαρμογή δικαστικής απόφασης του
Εφετείου Ναυπλίου. Το Δημόσιο, κατά την
ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμά-
των, κατέθεσε χιλιάδες ενστάσεις αμφισβη-
τώντας την περιουσία των πολιτών στο Κτη-
ματολόγιο και τώρα απαιτείται νομοθετική
ρύθμιση για να δοθεί λύση. 

Δεν δηλώθηκε  
Μπροστά σε μια τερά-
στια έκπληξη βρέθηκαν
οι κάτοικοι του Χαϊδαρί-
ου, όταν πληροφορήθη-
καν από στελέχη της δη-
μοτικής αρχής ότι κιν-
δυνεύει να χαθεί η παι-
δική χαρά της περιοχής
τους, γιατί… δεν έχει
δηλωθεί από τον δήμο στο Κτηματολόγιο! Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία, η «παράλειψη» δεν
είναι μόνο της παρούσας δημοτικής αρχής, κα-
θώς η συγκεκριμένη ιδιοκτησία θα έπρεπε να
έχει δηλωθεί προ δεκαετίας ως ιδιοκτησία του
Δήμου Χαϊδαρίου. Οι κάτοικοι ξεκίνησαν τις κι-
νητοποιήσεις, πιέζοντας τον δήμαρχο Βαγγέλη
Ντηνιακό να δώσει γρήγορα λύση και να μη χα-
θεί ο ελεύθερος χώρος για τα παιδιά τους. 

Ξεσηκώθηκαν 
Στο «μάτι του κυκλώνα» βρέθηκε ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος,

καθώς δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές, που τον κατηγορούν για ανύπαρ-
κτο σχεδιασμό στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται να ήταν η πρόταση της δημοτικής αρχής, εν όψει
της εφαρμογής του μέτρου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (και μετά από την καθυστέ-
ρηση χρόνων), να τοποθετήσει τέσσερις λυόμενες αίθουσες και μια αίθουσα γρα-
φείων μέσα σε… πάρκο! Την πρόταση υποδέχθηκαν με μεγάλη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας οι περίοικοι, οι γονείς αλλά και στελέχη από όλες τις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν τον δήμαρχο γιατί πάει να βάλει τα παιδιά
τους σε πρόχειρες αίθουσες καταστρέφοντας ταυτόχρονα μεγάλο κομμάτι ενός
από τους λίγους ελεύθερους χώρους που έχει η Καλλιθέα. Αυτό που δεν μπορεί
να δεχθεί με τίποτα η αντιπολίτευση είναι ότι ο δήμαρχος δεν φρόντισε να εκμε-
ταλλευτεί τις παρατάσεις που του έδωσε το υπουργείο για την εφαρμογή του μέ-
τρου και πάει πάλι να αντιμετωπίσει την κατάσταση με «προχειρότητες».

Η συνεργασία είναι η λύση!
Η αποκομιδή κλαδιών από τους δρόμους του Δήμου Κηφισιάς δεν σταμά-
τησε ούτε μια ημέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, μετά τη «Μήδεια».
14.000 φορτηγά, διπλοβάρδιες στην καθαριότητα, πάνω από 1.200.000 ευ-
ρώ σε ιδιωτικά συνεργεία (Δήμος και Περιφέρεια Αττικής) και η προσπά-
θεια συνεχίζεται. Καθημερινά συλλέγονται 120 με 220 τόνοι κηπαίων από
τους καθαρισμούς των περιοχών του δήμου. Με ομαδικό πνεύμα και αγα-
στή συνεργασία, που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στον δήμο, ο δήμαρχος
και οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη για έναν πιο καθαρό δήμο και ζητούν τη
συνεργασία με τους κατοίκους, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα. Η αποκομιδή των κηπαίων πραγματοποιείται κατόπιν
προ-συνεννόησης, δηλαδή με τηλεφώνημα στις υπηρεσίες του δήμου,
πριν τα κλαδιά βγουν στο οδόστρωμα. Ο πρωθυπουργός, με βούληση να
παρέχει βοήθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάλεσε σε ευρεία σύσκεψη
για το θέμα της προστασίας των δασών, ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά έντεκα
δημάρχους της Αττικής, ανάμεσά τους και τον κ. Θωμάκο.

Αντικανονικό  «στρίμωγμα»      
Το μέγεθος ενός παιδικού σταθμού και το
στρίμωγμα νηπίων και εκπαιδευτικών είναι ο
πιο πρόσφατος «πονοκέφαλος» του δημάρ-
χου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά… Οι
γονείς κατήγγειλαν ότι «σε αίθουσα 11τετρα-
γωνικών μέτρων στοιβάζονται 12 παιδιά και 4
δασκάλες», γεγονός που ακόμη και σε κανο-
νικές συνθήκες δεν θα ήταν φυσιολογικό πό-
σώ μάλλον τώρα, σε συνθήκες κορονοϊού.
Αυτό που εκνεύρισε περισσότερο τους γο-
νείς, και έβαλε στο παιχνίδι και την αντιπολί-
τευση, ήταν το γεγονός ότι ο δήμαρχος έκανε
αυτοψία στον παιδικό σταθμό, τα βρήκε
όλα… φυσιολογικά και έβγαλε και ανακοί-
νωση κατηγορώντας τους ότι του κάνουν αν-
τιπολίτευση… 

Σε ποιον δήμο, προς
τα βόρεια της Αθή-
νας, ο δήμαρχος
έχει μπει στο στό-
χαστρο της αντιπο-

λίτευσης για τα έργα
που δίνει και τις εταιρείες που τα
αναλαμβάνουν; Κάποιοι υπο-
πτεύθηκαν ότι οι εταιρείες, που
παίρνουν μέρος στις διαδικασίες
διεκδίκησης, έχουν κάποιες σχέ-
σεις μεταξύ τους και κατηγορούν
ότι, τελικά, ίσως να μην είναι πά-
νω από μια εταιρεία… Το θέμα
που τίθεται, βέβαια, είναι αν γνω-
ρίζει ο δήμαρχος ότι συμβαίνει
κάτι τέτοιο… 

Ο
ριστικοποίησε την απόφασή του να μη διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο Μεταμόρφω-
σης ο πρώην δήμαρχος Μιλτιάδης Καρπέτας, που με κάθε τρόπο κάνει σαφές ότι ο
ρόλος του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται… Πρέπει να σημειώσουμε ότι

ο κ. Καρπέτας είχε δηλώσει αμέσως μετά την ήττα του το 2019 ότι δεν θα είναι πάλι υποψή-
φιος και, όπως αποκαλύπτει τώρα, είχε σκεφτεί να μην είναι υποψήφιος καν στον δεύτερο
γύρο των εκλογών, μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο… Τώρα, λοιπόν, έρχεται να επιβεβαι-
ώσει αυτή του την απόφαση, ξεκινώντας παράλληλα τη συζήτηση για το άνοιγμα των διαδι-
κασιών της διαδοχής του στην παράταξη, για την οποία υποστηρίζει ότι θα εγγυηθεί το
αδιάβλητο των διαδικασιών. Η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο επίπεδο φαίνεται να ξα-
λαφρώνει τον δήμαρχο Στράτο Σαραούδα, που βλέπει τον ισχυρότερο αντίπαλό του να απο-
σύρεται, αλλά σε δεύτερο επίπεδο τον θέτει σε εγρήγορση για το νέο πολιτικό σκηνικό που
μπορεί να δημιουργηθεί στην πόλη. 

Μπλοκάρισμα 
Μεγάλη αναταραχή έχει δημιουργη-
θεί τον τελευταίο καιρό στον Δήμο
Δάφνης-Υμηττού, με την τακτική που
έχει επιλέξει η δημοτική αρχή με τις
ταφές στο δημοτικό νεκροταφείο.
Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες που
μετέφερε στην πρόσφατη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επι-
κεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης Γιώργος Δαουλάρης, όσοι κά-
τοικοι είχαν την ατυχία να χάσουν
κάποιον άνθρωπό τους από Covid-19
δεν μπορούσαν να τον θάψουν στο
νεκροταφείο της πόλης και ήταν
αναγκασμένοι να ψάχνουν είτε σε
γειτονικά κοιμητήρια ή… άλλες λύ-
σεις. Πάντως, ο δήμαρχος Αναστά-
σιος Μπινίσκος επικαλέστηκε τη νο-
μιμότητα και όσα προβλέπει ο κανο-
νισμός λειτουργίας του νεκροταφεί-
ου, χωρίς όμως να έχει κάποια λύση
για το πρόβλημα που έχει δημιουρ-
γηθεί. 

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να υπερασπίζεται με θέρμη της εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης για μεγάλο έργο στην πόλη του, αθετώντας ταυτόχρονα τις θέσεις που εξέφραζε ο ίδιος ως δημοτική αρχή παλαι-
ότερα; Τώρα τον έχουν «στήσει στον τοίχο» η αντιπολίτευση αλλά και κάποιοι πρώην συνεργάτες του, θυμίζοντάς του
όσα ψήφιζε ως μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήταν ακριβώς αντίθετα… 
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Δεν θα κατέβει… 
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Σ
τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε
πρόσφατα την Αττική και κατέκα-
ψε χιλιάδες στρέμματα φυσικού
κάλους στα Γεράνεια Όρη ανα-

φέρθηκε, μιλώντας στην «Ρ», ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κο-
σμόπουλος. Ακόμη, ο κ. Κοσμόπουλος ανέ-
πτυξε τον προγραμματισμό της Περιφέρει-
ας Αττικής στο επίπεδο των έργων, αλλά και
τον σχεδιασμό του.

Τι άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στα
Γεράνεια Όρη;
Η φωτιά, που έκαιγε έναν από τους τελευ-

ταίους πνεύμονες της Δυτικής Αττικής για
παραπάνω από τρία 24ωρα, άφησε πίσω της
πάνω από 50.000 στρέμματα καμένης δασι-
κής έκτασης. Η καταστροφή που συντελέ-
στηκε μας αφορά όλους. Το δάσος που κάηκε
έδινε οξυγόνο σε όλους εμάς τους κατοίκους
της περιοχής, έδινε διεξόδους στους επισκέ-
πτες από όλη την Αττική, ήταν καταφύγιο για
λάτρεις της φύσης, μας χάριζε ένα μοναδικά
πανέμορφο περιβάλλον. Το θετικό ήταν ότι
δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, οι ζη-
μιές σε κατοικίες είναι λίγες. Όμως το περι-
βάλλον δεν υπολογίζεται με αριθμούς, η ποι-
ότητα ζωής που μας προσφέρει η φύση είναι
ανεκτίμητη.

Ποια είναι η επόμενη μέρα για την περιοχή; 
Σε πρώτη φάση, όσον αφορά τους κατοί-

κους, έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές των ζη-
μιών για αποζημιώσεις σε κατοικίες, όπως
και για τους παραγωγούς, που παράγουν μο-
ναδικά προϊόντα, στα αμπέλια, στους ελαι-
ώνες, και υπέστησαν μεγάλες ζημιές. 

Όσον αφορά τα έργα που πρέπει να γίνουν
την επόμενη ημέρα από την Περιφέρεια Αττι-
κής, είμαι μαζί με τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη σε συνεχείς επαφές με τα
αρμόδια υπουργεία, Εσωτερικών και Περι-
βάλλοντος, για να προχωρήσουμε άμεσα σε
αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα υποδομής,
που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του
περιβάλλοντος, στην προστασία του δάσους
και της περιοχής μας. Η προστασία του δά-
σους και του περιβάλλοντος γενικότερα είναι
αδιαπράγματευτη. Από την πρώτη στιγμή,
βάλαμε «κόκκινη γραμμή» σε κάθε ενδεχό-

μενη ή φημολογούμενη κίνηση που θα απει-
λήσει τη φύση στον τόπο μας. Άμεσα σκοπός
μας είναι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για
την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτε-
ρης περιοχής, με καθαρισμούς ρεμάτων και
μικρής κλίμακας διευθετήσεις, που μπορούν
να εκτελεστούν άμεσα.

Το μεγάλο θέμα που έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε συνολικά και μακροπρόθεσμα
είναι πώς όλοι εμείς οι εκπρόσωποι των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής θα μπορέ-
σουμε να θωρακίσουμε την περιοχή μας
από ανάλογα περιστατικά. Η κλιματική αλ-
λαγή, η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην
περιοχή μας, οι συγκυρίες αλλά και, αρκε-
τές φορές, η σύγχυση των αρμοδιοτήτων
των επιπέδων διοίκησης είναι παράμετροι
που πρέπει να συνυπολογίσουμε στον σχε-
διασμό της επόμενης μέρας. Δεν σας κρύ-
βω ότι αυτή είναι η αγωνία μου από την αρ-
χή της θητείας μου και για αυτό επιδιώκω
να διεκδικώ καλύτερο σχεδιασμό, έγκαιρη
προετοιμασία των υπηρεσιών της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και έργα
υποδομής, υπό τον συντονισμό του περιφε-
ρειάρχη Γιώργου Πατούλη, στο μέτρο των
δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας Αττικής.

Ποια έργα είναι σε εξέλιξη στην Αντιπερι-
φέρεια Δυτικής Αττικής και ποια δρομο-
λογούνται;
Η προτεραιότητά μου ως αντιπεριφερει-

άρχη Δυτικής Αττικής είναι τα έργα υποδο-
μής, που θα δώσουν αξία στην περιοχή μας,
με αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με λει-
τουργικότητα για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του τόπου μας. Ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης επιδιώκει την εξω-
στρέφεια και την ανάπτυξη η οποία έρχεται
μέσα από έργα που διευκολύνουν την καθη-
μερινότητα, αλλά και αλλάζουν την εικόνα
της περιοχής μας. Είναι πολλά όσα βρίσκον-

ται σε εξέλιξη, προς χρηματοδότηση, προς
δημοπράτηση κ.ο.κ.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, με
εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη, είναι η θωράκιση της περιοχής μας στα
ζητήματα πολιτικής προστασίας. Με καθαρι-
σμούς ρεμάτων, την ολοκλήρωση του έργου
«Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και
διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριάσιου Πε-
δίου» και επιπλέον με την επικαιροποίηση
μελετών για τη Δυτική Αττική, ελπίζουμε ότι
μπαίνουν οι βάσεις σε αυτόν τον τομέα. Με
στόχο την οδική ασφάλεια, ένα από τα έργα
που δρομολογούμε είναι η ανάπλαση της Πα-
λαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών που θα ανοίξει
κυριολεκτικά και μεταφορικά ορίζοντες στη
Δυτική Αττική, με ασφαλή πρόσβαση σε μια
διαδρομή που ενώνει όμορφους προορι-
σμούς του τόπου μας. 

Τέλος, έχουμε δεσμευθεί ότι έως το 2025
θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυ-
λής ως ανοικτή χωματερή. Προς αυτόν τον
σκοπό προωθούμε την ανακύκλωση υλικών
αλλά και βιοαποβλήτων, για να μειώσουμε
δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων από
την πηγή.

Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες
της Δυτικής Αττικής και ποια τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα; 
Η Δυτική Αττική «κρύβει» δυνατότητες

όπως και ανεξερεύνητους θησαυρούς. Με
λίγα λόγια, οι παραγωγικές δυνατότητες, τα
διαμετακομιστικά κέντρα, που παράγουν ση-
μαντικό μέρος του ΑΕΠ της χώρας πρέπει να
στηριχθούν ως ευκαιρία για θέσεις εργασίας
και για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η ομορφιά του τόπου μας «κρύβεται» στις
κοντινές αποδράσεις. Λίγα λεπτά από την
πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της Αττικής,
απολαμβάνουμε τις παραλίες, στην Κινέτα,
στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, τον πολι-
τισμό στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, τις ομορ-
φιές στα Βίλλια. Γι’ αυτό καλώ, από το βήμα
που μου δίνετε, τους αναγνώστες σας να ανα-

καλύψουν με μικρές αποδράσεις τη Δυτική
Αττική. Γιατί η ομορφιά τελικά είναι δίπλα
μας.

Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της
Δυτικής Αττικής σε σχέση με τον κορο-
νοϊό. Πώς συνδράμει η Περιφέρεια Αττι-
κής στην ανάσχεση της κρίσης; 
Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια αρκετά

δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας και
στην περιοχή μας. Τα κρούσματα κορονοϊού
είναι σε ύφεση τις τελευταίες εβδομάδες στη
Δυτική Αττική, με τήρηση των μέτρων προ-
στασίας, με εμβολιασμούς και με τη βελτίω-
ση του καιρού. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο περιφερειάρ-
χης Γ. Πατούλης, με τη συνεργασία του Ιατρι-
κού Συλλόγου Αθηνών, συνέβαλαν σημαντι-
κά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, με μαζικά τεστ σε πολίτες και εργα-
ζόμενους στη Δυτική Αττική, σε χώρους ερ-
γασίας, που, σύμφωνα με τους ειδικούς επι-
στήμονες, αποτελούν βασικές εστίας δια-
σποράς, και με διάφορα άλλα μέτρα. 

«Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα»: Το
μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Αττική και
την Ελευσίνα. Πώς εξελίσσεται ο προ-
γραμματισμός και πώς στηρίζει το εγχεί-
ρημα η Περιφέρεια Αττικής;
Η πανδημία του κορονοϊού έφερε συνέ-

πειες και στον τομέα του πολιτισμού. και για
αυτό αναβλήθηκε και η «Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης», η Ελευσίνα, για το
2023. Η πορεία του σχεδιασμού προχωρά,
όπως μας ενημερώνουν οι αρμόδιοι φορείς,
και ο Δήμος Ελευσίνας και ο δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόμου. Η Περιφέρεια Ατ-
τικής στηρίζει εμπράκτως το πρόγραμμα που
συντονίζει η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης-Ελευσίνα 2023». Πιστεύουμε ότι η
Ελευσίνα αξίζει και έχει τις δυνατότητες να
στηρίξει αυτό το εγχείρημα, που θα αποδώ-
σει στον πολιτισμό και την ανάπτυξη ευρύτε-
ρα της Αττικής. 

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 
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στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Στοίχημα για εμάς 
τα έργα υποδομής

ΛΕΥΤEΡΗΣ ΚΟΣΜOΠΟΥΛΟΣ
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Η
πλήρης απουσία από κάθε δημόσια
εμφάνιση, τις τελευταίες εβδομά-
δες, της πριγκίπισσας Σαρλίν του
Μονακό, συζύγου του πρίγκιπα Αλ-

βέρτου, έχει φουντώσει -όχι για πρώτη φορά!-
τις φήμες για την τύχη του γάμου τους. Η παλιά
πρωταθλήτρια της κολύμβησης, γεννημένη στη
Ροδεσία, η οποία έγινε η πολύφερνη νύφη του
Πριγκιπάτου των Μονεγάσκων, δίνει και πάλι
τροφή σε εφημερίδες και περιοδικά, που εν-
διαφέρονται για την ιδιωτική ζωή των «γαλαζο-
αίματων».

Γεννήθηκε ως Σαρλίν Λινέτ Γουίτστοκ στις 25
Ιανουαρίου 1978, στο Μπουλαγουέιο της Ροδε-
σίας (πριν να γίνει Ζιμπάμπουε). Αγάπησε από
μικρή την κολύμβηση, εξαιτίας της μητέρας
της, που ήταν προπονήτρια στις πισίνες. Η οικο-
γένειά της μετανάστευσε στην Αφρική από την
Πομερανία, μια γερμανική επαρχία. Ερευνητές
της καταγωγής της πριγκίπισσας βρήκαν προ-
γόνους της και στην Ιρλανδία.

Η Σαρλίν πήρε μέρος στους Παναφρικανι-
κούς Αγώνες του 1999 και κέρδισε τρία χρυσά
μετάλλια και ένα ασημένιο. Συνέχισε την πο-
ρεία της στην κολύμβηση έως το 2008. Τότε δεν
μπόρεσε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς του
Πεκίνου, λόγω ενός τραυματισμού στον ώμο. Το
2011 έγινε παγκόσμια πρέσβειρα των Παραο-

λυμπιακών Αγώνων.
Το 2000 διοργανώθηκε στο Μονακό η εκδή-

λωση «Μάρε Νόστρουμ», όπου η Σαρλίν συναν-
τήθηκε για πρώτη φορά με τον Αλβέρτο του
Μονακό. Οι γνωρίζοντες βεβαιώνουν ότι από
την επόμενη χρονιά οι δυο τους ήταν ζευγάρι.
Το 2006, στην έναρξη της Χειμερινής Ολυμπιά-
δας, έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμ-
φάνιση. Τον Ιούνιο του 2010 το παλάτι των Μο-
νεγάσκων ανακοίνωσε τους αρραβώνες του
Αλβέρτου με τη Σαρλίν και την επόμενη χρονιά
η παλιά κολυμβήτρια ασπάστηκε τον Καθολικι-
σμό (ανήκε έως τότε στην Προτεσταντική Εκ-
κλησία).

Τα προβλήματα με τον Αλβέρτο ξεκίνησαν
πριν ακόμα από τον γάμο τους, αν πιστέψουμε
τα δημοσιεύματα της εποχής. Μία εβδομάδα
πριν από το μυστήριο, το Παλάτι διέψευσε δη-
μοσιεύματα ότι η Σαρλίν μετάνιωσε και δεν
ήθελε αυτόν τον γάμο. Το περιοδικό «L’ Ex-
press» ανέφερε ότι η μέλλουσα σύζυγος του
Αλβέρτου προσπάθησε να «δραπετεύσει» από
το Μονακό, όταν πληροφορήθηκε για τρία παι-
διά του πρίγκιπα εκτός γάμου. Το Παλάτι χαρα-
κτήρισε τα δημοσιεύματα ψευδή και προερχό-
μενα από ζήλια.

Η «θλιμμένη πριγκίπισσα»
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό και με

θρησκευτικό γάμο την 1η και τη 2α Ιουλίου 2011.
Τον Δεκέμβριο του 2014 γέννησε δίδυμα, την
πριγκίπισσα Γαβριέλα και τον πρίγκιπα Ιάκωβο.
Από τον γάμο της, όμως, έως σήμερα σχεδόν
ποτέ δεν σταμάτησαν οι φήμες για επιθυμία της
πριγκίπισσας να διαφύγει από το «χρυσό κλου-
βί» των Μονεγάσκων. Όταν τον Δεκέμβριο του
2020 εμφανίστηκε με το μισό κεφάλι ξυρισμέ-
νο, όσοι είδαν το λουκ της «θλιμμένης πριγκί-
πισσας» θεώρησαν τη νέα απόπειρα απόδρα-
σής της θέμα χρόνου. Ίσως τώρα, με την παρα-
τεταμένη της απουσία από κάθε δημόσια εκδή-
λωση, να τους επιβεβαιώνει…

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Φήμες για απόδραση 
από το «χρυσό κλουβί» 

των Μονεγάσκων…



Κατά την επόμενη δεκαετία 
θα αποφέρει στην παγκόσμια
οικονομία 600 δισ. δολάρια 
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Πόλεμος  Λευκορωσίας
και Ε.Ε. στους αιθέρες 

Από χθες τα αεροσκάφη της Λευκορω-
σίας δεν μπορούν να πετάξουν στον ενα-
έριο χώρο των κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ούτε να προσγειωθούν
σε κάποιο από τα αεροδρόμιά της. 

Αυτό αποφάσισαν οι πρεσβευτές των
«27», ως ένα ακόμα μέτρο το οποίο εν-
τάσσεται στο πακέτο κυρώσεων κατά της
Λευκορωσίας, ως απάντηση στην «κρατι-
κή αεροπειρατεία» του αεροσκάφους της
Ryanair στο Μινσκ, για τη σύλληψη του
αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Προ-
τάσεβιτς, που επέβαινε σε αυτό.

Αεροπορικές εταιρείες όπως οι Lufth-
ansa, SAS, Air France κ.ά. έχουν ανα-
κοινώσει ότι δεν χρησιμοποιούν, πλέον,
τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Η
λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Be-
lavia έως τώρα πραγματοποιούσε πτή-
σεις προς 20 ευρωπαϊκά αεροδρόμια,
στα οποία πλέον σταματά να εκτελεί δρο-
μολόγια.

Χθες ο Προτάσεβιτς εμφανίστηκε στη
λευκορωσική τηλεόραση και ανέπεμψε
«ύμνους» υπέρ του Λουκασένκο, με
αποτέλεσμα η οικογένειά του να καταγ-
γείλει ότι η εμφάνιση έγινε κατόπιν εξα-
ναγκασμού.

Ακροδεξιά απειλή στις
εκλογές στη Σαξονία

Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι αυ-
ριανές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο
Σαξονίας - Άνχαλτ, για δύο λόγους: Πρώ-
τον, διότι είναι η τελευταία κάλπη που
στήνεται πριν από τις γενικές εκλογές
του προσεχούς Σεπτεμβρίου, που θα ση-
μάνουν και την αποχώρηση της Άνγκελα
Μέρκελ από τη θέση της καγκελαρίου.
Δεύτερον, διότι για πρώτη φορά υπάρχει
ορατό το ενδεχόμενο την πρώτη θέση να
κατακτήσει το Ακροδεξιό κόμμα AfD
(«Εναλλακτική για τη Γερμανία»), σε ένα
κρατίδιο που θεωρείται επί δεκαετίες
προπύργιο των Χριστιανοδημοκρατών. Η
τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση δίνει
στο CDU καθαρό προβάδισμα με 30%,
έναντι 23% του ΑfD. 

Οι άλλες μετρήσεις δίνουν οριακή
πρωτιά στους Χριστιανοδημοκράτες,
ενώ στην τελευταία έρευνα της «Bild» το
AfD προηγείται με 25%, έναντι 24% του
CDU. Στις προηγούμενες εκλογές, του
2016, το CDU συγκέντρωσε 30% και σχη-
μάτισε κυβέρνηση με τους Σοσιαλδημο-
κράτες (SPD) και τους Πράσινους. Το
AfD είχε φτάσει στο 24%.

«Ε
παναστατική» ήταν,
όπως αναμενόταν άλ-
λωστε, η «σύνοδος κο-
ρυφής» των ηγετικών

στελεχών και των εταιρειών τεχνολο-
γίας, που συναντήθηκαν διαδικτυακά
και μίλησαν για την εισβολή του 5G στη
ζωή μας. Ακούστηκαν εκπληκτικά
πράγματα στη συνάντηση αυτήν, όπως
αυτό που ανακοίνωσε η εταιρεία real-
me: Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα
δώσει τη δυνατότητα σε 100.000.000
νέους καταναλωτές να χρησιμοποιούν
τα smartphones τους με τεχνολογία 5G,
ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα θα κυ-
κλοφορήσει στις 15 Ιουνίου το GT 5G, η
«ναυαρχίδα» των έξυπνων τηλεφώνων
με αυτήν την τεχνολογία.

Το θέμα της συνόδου ήταν «Κάνοντας
παγκόσμιο το 5G - Προσβασιμότητα για
όλους» και σε αυτήν έκαναν παρεμβά-
σεις ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας
νέων τεχνολογιών, ερευνητικά ιδρύμα-
τα, προμηθευτές εξοπλισμού και συ-
σκευών κ.ά. Τα κύρια ζητήματα που

τους απασχόλησαν ήταν η τρέχουσα
παγκόσμια συνδεσιμότητα 5G, οι κα-
τευθυντήριες δυνάμεις πίσω από αυτήν
και η τεχνολογική πτυχή της εξέλιξης
του 5G, καθώς και η σχέση μεταξύ του
5G και της νεότερης γενιάς. Ξεχωριστό
κομμάτι της συνόδου αφιερώθηκε στο
πώς θα διευκολυνθεί περαιτέρω η προ-
σβασιμότητα του 5G στο μέλλον.

Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά εμ-
πόδια στην ευρεία διάδοση αυτής της
νέας τεχνολογίας. Ως τέτοια αναφέρθη-
καν η τιμή πολλών συσκευών που μπο-
ρούν να λειτουργήσουν με την τεχνολο-
γία 5G, η συνεχιζόμενη παρουσία ψη-
φιακού αλφαβητισμού και δεξιοτήτων
και το κόστος των δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας. Παρ’ όλα αυτά, η μετάβαση
στο 5G είναι αναπόφευκτη σε όλον τον

κόσμο και η νέα αυτή τεχνολογία ανα-
μένεται να αποφέρει 600 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία
κατά την επόμενη δεκαετία.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρός της, η re-
alme θα δημιουργήσει επτά κέντρα
έρευνας και τεχνολογίας (R&D) σε όλον
τον κόσμο το 2021, αφιερωμένα στην
έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών και προϊόντων 5G. Σήμερα
το 90% των πόρων R&D της realme έχει
μετατραπεί σε τεχνολογία και προϊόντα
5G. Έως το 2023, η realme θα επενδύ-
σει 300 εκατομμύρια δολάρια παγκο-
σμίως στην έρευνα τεχνολογίας 5G,
στην ανάπτυξη προϊόντων και στην προ-
ώθηση της παγκόσμιας διάδοσης της
νέας αυτής τεχνολογίας. 

Χορός δισεκατομμυρίων
με την τεχνολογία 5G 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Ν
έες προκλήσεις αλλά και ευκαι-
ρίες για τον ελληνικό τουρισμό
φέρνουν οι αλλαγές στις παγκό-
σμιες συνήθειες. Οι «ψηφιακοί

νομάδες», που πολλαπλασιάστηκαν μέσω
πανδημίας, ο τουρισμός των ηλικιωμένων,
γνωστός και ως «silver tourism» (από το
ασημένιο χρώμα των μαλλιών) αλλά και η
προσέλκυση εξαιρετικά εύπορων ανθρώ-
πων μέσω των προγραμμάτων τύπου non-
dom είναι τα τρία νέα μέτωπα που με ενδια-
φέρον αντιμετωπίζει η εγχώρια τουριστική
βιομηχανία.

Πρόκειται για παγκόσμιες τάσεις που
αποτελούν πεδίο ανταγωνισμού σε επιχει-
ρηματικό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο
διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, και η ελληνική
κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά πρωτο-
βουλιών, οι οποίες μάλιστα έχουν αρχίσει να
αποδίδουν καρπούς, ενώ το ενδιαφέρον
αναμένεται να πολλαπλασιαστεί το προσε-
χές χρονικό διάστημα.

Το στοίχημα 
Το μεγαλύτερο, αλλά και πιο επίκαιρο

στοίχημα που μπορεί να αλλάξει συνολικά
το τοπίο του τουρισμού, δίνοντας, παράλλη-
λα, σημαντική τόνωση στην οικονομία,
ακούει στο όνομα «ψηφιακοί νομάδες». Κα-
θώς, μάλιστα, η πανδημία έχει αλλάξει τα
εργασιακά μοντέλα, με την τηλεργασία να
κυριαρχεί, το σενάριο του «δουλεύω στην
Ελλάδα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη
θάλασσα» γίνεται ακόμα πιο δελεαστικό.
Επιπλέον, τα φορολογικά κίνητρα που έχουν
θεσπιστεί κάνουν τη μετοίκιση στη χώρα
μας πιο συμφέρουσα από ποτέ.

Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις που
γίνονται το τελευταίο διάστημα σε έργα
έρευνας και ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα αποτελούν πηγή θέσεων εργασίας για
το διεθνές ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον,
τα σημαντικά έργα real estate που σχεδιά-
ζονται και πραγματοποιούνται στην πατρίδα
μας -με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ελ-
ληνικό- αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο για
τους «ψηφιακούς νομάδες», που θα μπο-
ρούν να συνδυάσουν την εργασία στη χώρα
μας με εξαιρετικές συνθήκες διαμονής και
διαβίωσης.

Τα φορολογικά κίνητρα
Πέραν των παραπάνω, η χώρα μας προ-

σφέρει μια σειρά από «σκληρά» φορολογικά
κίνητρα, τα οποία λειτουργούν ως επιπλέον
δέλεαρ για τους «ψηφιακούς νομάδες»,
προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα
έναντι γειτονικών χωρών. 

O σχετικός νόμος προβλέπει έκπτωση 50%

στον φόρο εισοδήματος για τους «ψηφια-
κούς νομάδες» που θα εγκατασταθούν στη
χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2021. Η εν λό-
γω φοροαπαλλαγή έχει διάρκεια επτά ετών
και προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος δεν
υπήρξε στο παρελθόν φορολογούμενος
στην Ελλάδα και δεν κατέλαβε θέση εργα-
σίας στη χώρα μας. Παράλληλα, γίνονται
προετοιμασίες και για την έκδοση ειδικής βί-
ζας για τους «ψηφιακούς νομάδες», ώστε η
χώρα μας να μπορεί να προσελκύσει και εν-
διαφερόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίστοιχα, «πατάει γκάζι» η προσέλκυ-
ση επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας από το
εξωτερικό, καθώς η συγκεκριμένη κατηγο-
ρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ση-
μαντικές προοπτικές για μακροχρόνια εγ-
κατάσταση στη χώρα. Μάλιστα, προκειμέ-
νου να προσελκύσει συνταξιούχους από το
εξωτερικό, η ελληνική Πολιτεία έχει θεσπί-
σει ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθε-
στώς, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο του
εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλο-
δαπή φορολογείται αυτοτελώς με συντελε-
στή 7%.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τουρισμός-στόχοι:
Ψηφιακοί νομάδες,
συνταξιούχοι και
μεγαλοεπενδυτές 
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Κερδίζει έδαφος
το non-dom
Το τρίπτυχο των νέων δεδομένων
κλείνει η παροχή φορολογικών
κινήτρων που δίνονται σε πρόσω-
πα με μεγάλη οικονομική επιφά-
νεια (Ultra High Net-Worth Indi-
viduals), προκειμένου να μετεγ-
κατασταθούν στη χώρα μας. Το εν
λόγω πρόγραμμα, γνωστό ως
non-dom, προβλέπει ειδική με-
ταχείριση σε όσους επενδύσουν
τουλάχιστον 500.000 ευρώ εντός
τριετίας σε ακίνητα ή επιχειρή-
σεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή
μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νο-
μικές οντότητες με έδρα την Ελ-
λάδα. Όσοι το αξιοποιήσουν θα
καταβάλλουν κάθε φορολογικό
έτος φόρο κατ’ αποκοπή 100.000
ευρώ για 15 έτη, ανεξάρτητα από
το ύψος του εισοδήματος που
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. 

Πρόκειται για παγκόσμιες 
τάσεις, που αποτελούν πεδίο
ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση
έχει αναλάβει μια σειρά 
πρωτοβουλιών, οι οποίες,
μάλιστα, έχουν αρχίσει 
να αποδίδουν καρπούς…



Τ
ο γενναίο ποσό των 27.050
ευρώ θα λάβει κατά μέσο
όρο η νέα «φουρνιά» ιδιο-
κτητών ακινήτων, των οποί-

ων εγκρίθηκε η αίτηση για συμμετο-
χή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ -
Αυτονομώ για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των κατοικιών τους.

Η επιτροπή του Ταμείου Εξοικο-
νομώ - Αυτονομώ και η γενική
γραμματέας του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάν-
δρα Σδούκου ενέκριναν επιπλέον
13.696 αιτήσεις, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 370,48 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπαχθεί
κατά την προηγούμενη συνεδρίαση
της Επενδυτικής Επιτροπής ακόμα
12.579 αιτήσεις με συνολικό επιλέ-
ξιμο προϋπολογισμό άνω των 308,8
εκατ. ευρώ.

Το νέο Εξοικονομώ - Αυτονομώ,
εκτός από την αντικατάσταση κου-
φωμάτων και την αναβάθμιση των
συστημάτων ψύξης - θέρμανσης,
προβλέπει τη χρηματοδότηση «έξυ-
πνων» συστημάτων διαχείρισης
ενέργειας (smart home), συστημά-
των ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ -
φωτοβολταϊκά, τοποθέτησης ηλε-
κτρικών φορτιστών για τροφοδοσία
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και
συστημάτων αποθήκευσης (μπατα-
ρίες).

Σύμφωνα με το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, η συνεχής
διείσδυση του προγράμματος θα κι-
νητοποιήσει την αγορά για την υλο-
ποίηση επενδύσεων σε κτιριακές
υποδομές και θα στηρίξει τον κατα-

σκευαστικό κλάδο, καθώς και την
εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, θα
στηριχθούν και θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο
των δομικών υλικών, ενώ το Εξοικο-
νομώ - Αυτονομώ θα αποτελέσει κί-
νητρο για τη μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων σε μικρής κλίμακας
επενδύσεις κτιριακών υποδομών.
Τέλος, το νέο πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει ισχυρά κίνητρα για την ενερ-
γειακή μετάβαση στις περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας και στη Μεγα-
λόπολη Αρκαδίας.

Η γενική γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάν-
δρα Σδούκου δήλωσε ότι «καταβάλ-
λεται κάθε προσπάθεια για να ολο-
κληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η
υπαγωγή και των υπόλοιπων αιτή-
σεων που έχουν υποβληθεί στο πρό-
γραμμα, προκειμένου οι ωφελούμε-
νοι να έχουν στη διάθεσή τους τον
απαραίτητο χρόνο ώστε να υλοποι-
ήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης στις κατοικίες τους».

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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ΥΠ.ΕΝ.: «Τρέχουν» 
οι διαδικασίες και 
για νέα προγράμματα 
ενεργειακής αναβάθμισης

Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ω  -  Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ Ω

Πριμ 27.050€ σε 13.696 ιδιοκτήτες 

Με στήριγμα τις επενδύσεις η ύφεση
στην ελληνική οικονομία περιορίστηκε
μόλις στο 2,3% κατά το α’ τρίμηνο του
έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι το 2020
έκλεισε με ύφεση 8,2%, ενώ στο δ’ τρίμηνο
του προηγούμενου έτους η ύφεση διαμορ-
φώθηκε στο 6,9%. Η μεταβολή του ΑΕΠ στο
α’ τρίμηνο του έτους έναντι του δ’ τριμήνου

του 2020 ήταν θετική κατά 4,4%. Έτσι, πα-
ρά την παράταση του lockdown, το α’ τρί-
μηνο του 2021 οι απώλειες για το ΑΕΠ ήταν
οι μισές σε σχέση με όσες είχαν περιλη-
φθεί στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τη 10η αξιολόγηση.

Η βελτιωμένη εικόνα κατά το α’ τρίμηνο
του έτους οφείλεται στην αύξηση των
επενδύσεων, η οποία περιόρισε την αρνη-
τική επίδραση από τη μειωμένη κατανά-
λωση λόγω του τρίμηνου lockdown. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ακα-
θάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με το α’
τρίμηνο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά
13,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020,
ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
8,2%, λόγω των αγροτικών προϊόντων. Από
την άλλη, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρε-
σιών παρουσίασαν μείωση κατά 5% σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020.

«Η ελληνική οικονομία, παρά το υψηλό
κόστος που υπέστη εξαιτίας της αντιμετώ-
πισης της υγειονομικής κρίσης, επέδειξε
ανθεκτικότητα και αντοχή», τόνισε σε δή-
λωσή του μετά την ανακοίνωση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας. 

Πρόσθεσε, δε, ότι «η ελληνική οικονο-
μία φαίνεται να ξεπερνά με απώλειες, αλ-
λά όρθια και σε λειτουργικό επίπεδο, αυτή
την πρωτοφανή καταιγίδα».

Οι επενδύσεις «προσγείωσαν» την ύφεση στο 2,3% το α’ τρίμηνο 

Νόμος του κράτους θα γίνει μέσα στην επό-
μενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τις αλλα-
γές στις εργασιακές σχέσεις. Το νομοσχέ-
διο εισάγει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με
10ωρη εβδομαδιαία απασχόληση και τρεις
μέρες ανάπαυση, ενώ αυξάνονται σε 150
ώρες ο αριθμός των ετήσιων υπερωριών
που μπορεί να παρέχει ο εργαζόμενος σε
όλους τους κλάδους και επεκτείνεται και η
κυριακάτικη εργασία και σε άλλους κλά-
δους της οικονομίας. Επιπλέον, μια αλλαγή
της τελευταίας στιγμής προβλέπει ότι αν

μια απεργία κρίνεται καταχρηστική από το
δικαστήριο, τότε δεν θα μπορεί να επανα-
προκηρυχθεί από άλλο σωματείο, δευτερο-
βάθμιο. Επίσης, προβλέπεται η μετατροπή
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε
Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ εισάγονται πολύ αυ-
στηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της
βίας και τη σεξουαλική παρενόχληση στην
εργασία. Τέλος, προβλέπεται η χορήγηση
άδειας πατρότητας διάρκειας 14 ημερών,
ισχύει ενιαίο ύψος αποζημιώσεων για
υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες και εισά-
γεται η τηλεργασία.

Μπλόκο στις παράνομες απεργίες
από το εργασιακό νομοσχέδιο



Τ
ην κρισιμότητα της ανά-
ληψης δράσης για το δη-
μογραφικό ζήτημα με

την ενεργοποίηση νέας πρωτο-
βουλίας -συνδέοντας το ορό-
σημο της συμπλήρωσης των
200 χρόνων από την έναρξη του
αγώνα για την ανεξαρτησία του
ελληνικού κράτους με τις σύγ-
χρονες προκλήσεις- ανέδειξε η
Eurobank, σε εκδήλωση που
τίμησε με την παρουσία της και χαιρέτισε η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ειδικότερα, σε ειδική εκδήλωση
που διοργάνωσε η Eurobank στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ευρεία συμμετοχή παρουσιά-
στηκαν οι δράσεις της πρωτοβουλίας, που περιλαμβάνουν και τη
στήριξη οικογενειών που ζουν σε ακριτικές και απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα αφορούν σε γεωγραφικές πε-
ριοχές από τον ακριτικό Έβρο, τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα και φθάνουν έως και το Καστελόριζο.  Η πρωτο-
βουλία αφορά σε ένα διευρυμένο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης πέντε πυλώνων, με διορατική προσέγγιση και αί-

σθημα κοινωνικής ευθύνης για τη
στήριξη της οικογένειας και την
αναστροφή της υπογεννητικότητας.
Επιδίωξη είναι η υλοποίηση σειράς
ενεργειών με μακροπρόθεσμη δέ-
σμευση, συνέπεια και θετικό αντί-
κτυπο, σε συνεργασία με αναγνωρι-
σμένους φορείς και οργανώσεις.
Εκτός από την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, παρέστησαν και απηύθυ-
ναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος

Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο αντιπρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής
Μαργαρίτης Σχοινάς. Επίσης, παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μα-
ρία Συρεγγέλα, ενώ την πρωτοβουλία χαιρέτισε ακόμη η πρέσβειρα
της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό Αιμιλία Τσουλφά, «χρυσή»
Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα. «Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί τη
μείζονα πρόκληση για την Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα»,
υπογράμμισε κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης ο διευθύνων
σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Ελλάκτωρ: Έναρξη κατασκευής 
αιολικών 500 MW 

ΗΗ νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ για τον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνέντευξη Τύ-
που μίλησε για τον συγκεκριμένο κλάδο των δρα-
στηριοτήτων μαζί με εκείνον των παραχωρήσεων ως
εκείνους στους οποίους ο όμιλος θα δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την επόμενη μέρα. «Ο Ελλάκτωρ αλ-
λάζει σελίδα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου κατά 120,5 εκατ. ευρώ», τόνι-
σε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμιος
Μπουλούτας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι στο τέλος του Ιου-
νίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχει εγκρίνει το
ενημερωτικό δελτίο και τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα
έχει ολοκληρωθεί η αύξηση. Ο κ. Μπουλούτας ση-
μείωσε ότι τα 20,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό
θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της ανά-
πτυξης του τομέα των ΑΠΕ και, συγκεκριμένα, για τη
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των 500 MW με
όρους αγοράς.

Alpha Bonus: Πενταπλάσια επιβράβευση
στον Κωτσόβολο Αεροδρομίου 
τις Κυριακές

Πενταπλάσια επιβράβευση θα κερδίζουν οι κάτο-
χοι καρτών Bonus της Alpha Bank από τις συναλλα-
γές στον Κωτσόβολο του Αεροδρομίου της Αθήνας
τις Κυριακές. Η προσφορά ισχύει για αγορές κάθε
Κυριακή έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, διάστημα κατά
τη διάρκεια του οποίου το συγκεκριμένο κατάστημα
θα λειτουργεί.

Ακτοπλοΐα: 49 νέες άγονες γραμμές
με προϋπολογισμό 138 εκατ. ευρώ

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής ενέκρινε για το 2022 ως άγονες 49 γραμμές για
επιδότηση. Έτσι, μαζί με τις 28 υφιστάμενες συμβά-
σεις η νησιωτική χώρα θα εξυπηρετείται το 2022 με
75 άγονες γραμμές συνολικού κόστους 138 εκατ.
ευρώ. Μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά χρηματοδο-
τείται η γραμμή Κύμη - Μεστά Χίου - Σίγρι Λέσβου
με δύο δρομολόγια την εβδομάδα για όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου, η οποία ενώνει τρεις ολοκαίνουρ-
γιες λιμενικές εγκαταστάσεις του Κεντρικού και Βό-
ρειου Αιγαίου. Η ακτοπλοϊκή αυτή γραμμή μπορεί να
περιορίσει σημαντικά τον χρόνο πρόσβασης και το
κόστος στα ακριτικά νησιά της Χίου και της Λέσβου
από την Αττική, κυρίως δε τη χρονοαπόστασή τους
από τη βιομηχανική και εμπορική περιοχή του Σχη-
ματαρίου.

ΕΥΔΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ. 
για διανομή μερίσματος 
και επιστροφή κεφαλαίου

Στις 25 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματο-
ποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ΕΥΔΑΠ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκρι-
ση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων
και την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Δάνεια ύψους από 25.000 έως και 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία τα δύο πρώτα χρόνια εί-

ναι άτοκα, μπορούν να λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται ρευ-

στότητα για να ολοκληρώσουν ένα επενδυτικό σχέδιο. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται

από δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την Ελ-

ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα

«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» που υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας

ΙΙ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 380

εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμε-

νες τράπεζες κατά 60%. Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξα-

σφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα για τα πρώτα δύο χρόνια. Επιλέξιμες για να υπο-

βάλουν αίτηση στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες

και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σε τροχιά χάραξης συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για

την ελαιοκομία, με τη συνεργασία και συνέργεια όλων των εμ-

πλεκομένων με τον κλάδο, βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Στόχος μας είναι το ελληνικό ελαι-

όλαδο να αποτελεί την πρώτη επιλογή για κάθε καταναλωτή παγ-

κοσμίως τόσο για την υψηλή διατροφική του αξία όσο και για τη

γεύση του», επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπή-

λιος Λιβανός κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής του τοποθέτη-

σης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς του Κέντρου Ελιάς «Krinos» -

Perrotis College με τίτλο «Ελαιοκομικός τομέας: Αναζητώντας

την καινοτομία - ανακαλύπτοντας νέες τάσεις».

Λιβανός: «Το ελληνικό λάδι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο»

ΕΑΤ: Δάνεια 380 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθούν επενδύσεις

Κρίσιμη πρωτοβουλία Eurobank
για το δημογραφικό ζήτημα



Όμιλος Ηρακλής 
Με Περιβαλλοντική 
Δήλωση Προϊόντος

Ο
Όμιλος Ηρακλής γίνεται η πρώτη τσιμεντοβιομη-
χανία στην Ελλάδα που διαθέτει Περιβαλλοντική
Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Dec-

laration) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει
στα εργοστάσιά του στον Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας.
«Εδώ και 110 χρόνια στον Όμιλο Ηρακλής έχουμε μάθει
να ξεπερνάμε κάθε φορά αυτό που έμοιαζε το όριο του
εφικτού, να πρωτοπορούμε και να πηγαίνουμε διαρκώς
ένα βήμα μπροστά. Με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα
τη βιώσιμη ανάπτυξη και όραμά μας τον “πράσινο” μετα-
σχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου, σχεδιάζουμε
στρατηγικά και αναπτύσσουμε πολιτικές και πρωτοβου-
λίες που προωθούν μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική
οικονομία. Η Περιβαλλοντική Δήλωση αναμένεται να δια-
δραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια του Ομίλου
μας για τη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές για
έναν κόσμο πιο πράσινο, καλύτερο για όλους», ανέφερε ο
Δημήτρης Χανής, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
Ηρακλής.

Θερμοκήπια Θράκης: Γεωθερμική 
μονάδα ισχύος 36,7 MW
Στα Θερμοκήπια Θράκης δόθηκε η άδεια της ΡΑΕ ώστε
να προχωρήσουν σε μονάδα παραγωγής θερμικής
ενέργειας ισχύος 36,7 MW που πρόκειται να εγκατα-
σταθεί εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου
Ν. Ερασμίου - Μαγγάνων στον Δήμο Τοπείρου Ξάνθης.
Η Ρυθμιστική Αρχή διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να εξαιρεθεί από την υπο-
χρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έτσι ανοίγει ο
δρόμος ώστε ο μεγαλύτερος παραγωγός στα γεωθερ-
μικά υδροπονικά θερμοκήπια στην Ευρώπη να υλο-
ποιήσει τα σχέδιά του.

Ποσοστό άνω του 5% στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της Alpha Bank η
Schroders
Ποσοστά άνω του 5% στην Alpha Services and
Holdings απέκτησε η Schroders PLC, σε μια
κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστο-
σύνης στο στρατηγικό σχέδιο που ανακοίνωσε
πρόσφατα η διοίκηση της Alpha Bank. Συγκε-
κριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε προς το Χρη-
ματιστήριο, η Schroders έμμεσα από 2/6/2021
απέκτησε δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντι-
στοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές,
μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,088%
επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τρά-
πεζας. Ο πολυεθνικός επενδυτικός οίκος δια-
χειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 641
δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από
5.500 εργαζομένους σε έξι ηπείρους. Χρηματι-
στηριακές πηγές εκτιμούν ότι η αύξηση του πο-
σοστού του long only fund αποτελεί απόδειξη
και της βούλησής του να συμμετάσχει στην αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει προτείνει
η διοίκηση της τράπεζας προς την έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου.

Nespresso: Εκστρατεία για 
τους καλλιεργητές και το περιβάλλον

Η τελευταία εκστρατεία της Nespresso εξε-
ρευνά πώς η φροντίδα για τους καλλιεργητές και
το περιβάλλον οδηγεί στην παραγωγή καφέ υψη-
λής ποιότητας και μπορεί να αποτελέσει καταλύτη
για θετική αλλαγή. Η εκστρατεία ξεκινά με ένα
βίντεο ομιλιών για την τηλεόραση και τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο επί μακρόν πρε-
σβευτής της επωνυμίας και μέλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής Βιωσιμότητας της Nespres-
so Τζορτζ Κούνεϊ, μαζί με άλλους φίλους της
εταιρείας, εξερευνά τι βρίσκεται πίσω από κάθε
φλιτζάνι καφέ Nespresso: η βαθιά ανθρώπινη
φροντίδα που έχει επενδυθεί σε κάθε στάδιο της
αλυσίδας αξίας. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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POLITICAL BUSINESS

Μέλι Αττική: «Κάθε μέλισσα 
είναι βασίλισσα»

Η Αττική - Πίτ-
τας, που από την
ίδρυσή της έχει
βασικό στόχο τη
βιωσιμότητα και
περαιτέρω ανά-
πτυξη της ελληνι-
κής μελισσοκο-
μίας, συνεχίζει τη
μεγάλη εκστρα-
τεία «Beecome a
friend», που βάζει
τη μέλισσα στο
επίκεντρο και γίνεται αφορμή να γίνουμε όλοι φίλοι
της. Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε μέλισσα είναι βασί-
λισσα», το μέλι Αττική ανέδειξε το πολύτιμο έργο
της μικρής μας φίλης και προώθησε ενέργειες για
την ευαισθητοποίηση όλων μας για το περιβάλλον. Η
Αττική - Πίττας επενδύει στην ελληνική μελισσοκο-
μία, στηρίζει την παραγωγή ελληνικών ποιοτήτων
και προωθεί με τις μάρκες της Αττική και Φίνο το ελ-
ληνικό μέλι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μία αλυσίδα στήριξης
των μελισσών της ελληνικής γης, γιατί… κάθε μέ-
λισσα χρειάζεται έναν φίλο.

Τοποθετήσεις νέων στελεχών 
στην ΕΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής
της νέας οργανωτικής δομής της η εταιρεία ανα-
κοινώνει τις κάτωθι τοποθετήσεις στελεχών: γε-
νική διευθύντρια Μετασχηματισμού, Αντιγόνη
Συνοδινού - Καμή-
λου, γενική διευ-
θύντρια Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Ευτυχία Νεστορί-
δου, διευθύντρια
Δραστηριοτήτων
Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας, Κωνσταντίνα Σταυρούλια, διευθύντρια
Διαχείρισης Κινδύνων, Αικατερίνη Παναγοπού-
λου, διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας,
Γεώργιος Σαχίνης, διευθυντής Υγείας, Ασφάλει-
ας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας, Χρήστος Φαλ-
τσέτας.

Μύλοι Κεπένου: Στο 14,33% αυξήθηκε
η συμμετοχή του Γεώργιου Κεπένου

Η εταιρεία Μύλοι Κεπένου ανακοινώνει ότι, σύμ-
φωνα με την από 3.6.2021 γνωστοποίηση που έλαβε
από τον Γεώργιο Κεπενό, μέτοχο της εταιρείας, στις
2/6/2021 ο Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου απέ-
κτησε 760.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου με-
τοχές της εταιρείας κι έτσι υπερέβη τα ρυθμιζόμενα
από τον ως άνω νόμο όρια του 5% και 10%, ώστε να
κατέχει ποσοστό που ανέρχεται στο 14,33%, ήτοι
959.999 μετοχές.



Η
Honda κατασκεύασε το πρώτο αμιγώς
ηλεκτρικό της μοντέλο, το οποίο αποδείχ-
θηκε ότι έχει χαράξει τη δική του ξεχωρι-
στή πορεία μεταξύ άλλων, ανταγωνιστικών.

Και, βέβαια, μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών,
είτε κινείται είτε βρίσκεται παρκαρισμένο!

Μάλιστα, μέσα στην πόλη, όπου τα δίκυκλα κινούνται
ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σχεδόν όλοι οι αναβάτες στα-
ματούσαν δίπλα στο Honda e, για να δουν τις οθόνες
που καλύπτουν ολόκληρο το ταμπλό του!

Το Honda e διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Τη βασική η
οποία αποδίδει 136 ίππους και την ισχυρότερη Ad-
vance με 154 ίππους, που αφορά στο μοντέλο που δο-
κιμάσαμε. Η τιμή εκκίνησης για το ηλεκτρικό μίνι είναι
τα 35.740 ευρώ, η οποία μειώνεται στα 29.935 μετά την
κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα, οι τιμές της ισχυρότε-
ρης έκδοσης ορίζονται στα 38.740 ευρώ (χωρίς επιδό-
τηση) και περίπου 34.000 ευρώ με την κρατική επιδό-
τηση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι χρήστες
εταιρικών αυτοκινήτων απαλλάσσονται πλήρως από
όποια φορολογικά βάρη προκύπτουν, οπότε το κόστος
χρήσης του Honda e περιορίζεται μόνο στη φόρτισή
του, η οποία σε οικιακό ή επαγγελματικό ρεύμα είναι
κυριολεκτικά τόσο χαμηλή που δεν είναι άξια λόγου…

Μοναδική σχεδίαση
Το Honda e αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο για τη

Honda αλλά και για την αυτοκίνηση γενικά, καθώς οι
σχεδιαστές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας κα-
τάφεραν να συνδυάσουν με έναν μοναδικό τρόπο το
ρετρό με το μοντέρνο, προσθέτοντας και κάποιες ιδιαί-
τερες φουτουριστικές πινελιές, όπως η έλλειψη εξω-
τερικών καθρεπτών, οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί
από κάμερες!

Στο εμπρόσθιο μέρος κυριαρχούν τα φωτιστικά σώ-
ματα τύπου LED αλλά και οι μαύρες επιφάνειες, ενώ

στο πίσω έχουν τοποθετηθεί φώτα ίδιου σχήματος με
τα εμπρόσθια. 

Η απόλυτη έννοια του hitech!
Αν θεωρείτε ότι η εξωτερική εμφάνιση του Honda e

είναι υπέροχη, μόλις εισέλθετε στην καμπίνα επιβα-
τών, κυριολεκτικά θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεστε σε
ένα περιβάλλον που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί
ως η απόλυτη έννοια του hitech!

Άλλωστε, ο οδηγός και οι επιβάτες νομίζουν ότι βρί-
σκονται σε κάποιο όχημα του μέλλοντος, καθώς ολό-
κληρο το ταμπλό καλύπτεται από πέντε οθόνες! Ωστό-
σο, κυρίαρχο ρόλο στο εσωτερικό του Honda e έχουν οι
δύο ενωμένες οθόνες LCD, 12,3 ιντσών η καθεμία, στις
οποίες το περιεχόμενο μπορεί να εναλλάσσεται.

Δίπλα στις κεντρικές οθόνες, προς την πλευρά του
οδηγού, βρίσκεται ο TFT ψηφιακός πίνακας οργάνων
8,8 ιντσών, ενώ στις δύο άκρες του ταμπλό θα συναντή-
σουμε από μία οθόνη έξι ιντσών που προβάλλει την ει-
κόνα από τις πλαϊνές κάμερες-καθρέπτες.

Ο χειρισμός των οθονών χρειάζεται μια εξοικείωση,
αλλά η χρήση τους είναι απλή, μόλις κάποιος ασχολη-
θεί μαζί τους για κάποιες ώρες…

Ανάμεσα από τα δύο μπροστινά καθίσματα έχει το-
ποθετηθεί μια μικρή πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα μπουτόν «κίνησης». Παράλληλα, υπάρχουν δύο
προφίλ οδήγησης, Normal και Sport - στη δεύτερη πε-
ρίπτωση έχουμε ένα πιο παιχνιδιάρικο τρόπο οδήγη-
σης, με το πίσω μέρος να έχει τάσεις φυγής...

Η πηγή τροφοδότησης του Honda e είναι ένας ηλε-
κτροκινητήρας 154 ίππων και 315 Nm ροπής, με τη δύ-
ναμη να μεταφέρεται στους πίσω τροχούς, μέσω μιας
μικρών διαστάσεων μπαταρίας ιόντων λιθίου 35,5 k-
Wh. Πλήρως φορτισμένο, το Honda e μπορεί να ταξιδέ-
ψει έως και 210 χιλιόμετρα. Ωστόσο, σε μια μικρή από-
δραση που επιχειρήσαμε εντός της Αττικής προς την

παραλιακή η συνολική αυτονομία μειώθηκε στα 184 χι-
λιόμετρα. Σε οικιακή πρίζα (2,3 kW), η πλήρης φόρτιση
αγγίζει τις 18,8 ώρες, ενώ σε δημόσιους σταθμούς ανε-
φοδιασμού (6,6 kW) η μπαταρία φτάνει το 100% σε 4,1
ώρες. Τέλος, σε δημόσιο ταχυφορτιστή (50 kW) χρει-
άζεται μόλις 30 λεπτά για να φτάσει από το 0% στο 80%.

Ξεχάστε το κόστος χρήσης
Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πέραν των μηδενικών εκ-

πομπών CO2, οι ιδιοκτήτες τους θα ωφεληθούν και από
μια σειρά άλλων πραγμάτων που πραγματικά δεν
υπάρχουν σε κανένα άλλο όχημα με κινητήρα εσωτερι-
κής καύσης, όπως δωρεάν στάθμευση στους δήμους
με ελεγχόμενα συστήματα.

Επίσης, το κόστος χρήσης είναι κυριολεκτικά πολύ
χαμηλό, με την πλήρη φόρτιση σε ένα οικιακό δίκτυο
να κυμαίνεται κάτω από 2 ευρώ! Συνεπώς, οι κάτοχοι
του Honda e για το μόνο που θα πρέπει να αγχώνονται
θα είναι για την αλλαγή των μάκτρων των υαλοκαθαρι-
στήρων, την αλλαγή των ελαστικών, των αμορτισέρ και
των φρένων. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν και…
online!

Στον δρόμο, το Honda e αποδείχθηκε ότι αποτελεί
ένα μοναδικό αυτοκίνητο, που σίγουρα ο οδηγός θέλει
κάποιον χρόνο να εξοικειωθεί μαζί του. Παρ’ όλα αυτά,
θα εντυπωσιαστεί από την ακαριαία επιτάχυνση που
προσδίδει το ιαπωνικό μοντέλο. Ωστόσο οι επιδόσεις ή
τα περιθώρια πρόσφυσης σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
πραγματικά δεν έχουν καμία σημασία, καθώς η αυτο-
νομία είναι το μοναδικό πράγμα που θα απασχολεί τον
οδηγό και τους επιβάτες του.

Το Honda e είναι ιδανικό για μέσα στην πόλη και
ικανό να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, αν το επι-
θυμεί ο οδηγός του, με μοναδικό «αγκάθι» τη μείωση
της αυτονομίας, βέβαια, που ισχύει σε όλα τα ηλε-
κτρικά μοντέλα.
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Τέλος στην ταλαιπωρία αλλά και
στο «γρηγορόσημο» σε όλες τις Διευ-
θύνσεις Μεταφορών ανά την Επικρά-
τεια βάζει η ενεργοποίηση της online
υπηρεσίας αντικατάστασης άδειας
οδήγησης λόγω φθοράς, απώλειας ή
κλοπής από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία Υποδομών - Μεταφορών και Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα,
από την Πέμπτη 27 Μαΐου είναι δια-
θέσιμες και για τις 13 Περιφέρειες οι
υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης
μέσω του gov.gr (https://drivers-ve-
hicles.services.gov.gr με τους κωδι-
κούς Taxisnet). Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με τη σχετική διαπιστωτική

πράξη του υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάν-
νη, οι πολίτες στις Περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτι-
κής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για αντικατάσταση του εντύπου άδει-
ας οδήγησης αλλά και για έκδοση αν-
τιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω
φθοράς, απώλειας ή κλοπής, μέσω
μιας απλής διαδικασίας, εξοικονο-
μώντας πολύτιμους πόρους αλλά και
χρόνο.
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Οnline η αντικατάσταση διπλώματος σε όλη την Ελλάδα

Ένα ηλεκτρικό Honda e με 154 ίππους!
Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Προσλήψεις
Προσλήψεις συμβασιούχων για την ERTFlix. Η

προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη τεσσάρων
συμβασιούχων με συμβάσεις έργου για την παρα-
γωγή, την επεξεργασία και την υποστήριξη του
περιεχομένου της ERTFlix, με διάρκεια της σύμ-
βασης από 15 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το κόστος των τεσσάρων συμβάσεων ανέρχεται
σε 39.988,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών
εισφορών.

Μηχανισμός 
Ο ΟΣΔΕΛ καλεί για την υποβολή των δηλώσεων
και στη νέα κατηγορία πνευματικών δικαιωμά-
των, ενώ εκκρεμεί η συνάντησή του με την ΕΣΗ-
ΕΑ. Ο οργανισμός είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
για συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ σε ό,τι αφορά την
εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα
Πνευματικά Δικαιώματα από την ψηφιακή διανο-
μή. Η Οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην
εθνική νομοθεσία. 

Τα δικαιώματα για τα αθλητικά 
Η υπόθεση των αθλητικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Πρω-

ταθλήματος είναι το τελικό τεστ για τους ενδιαφερομένους. Η
Forthnet είχε τη μοναδική ευκαιρία -με την ισχύ του United
Group- να χτυπήσει το Champions League και το Europa
League και να είναι σε θέση ισχύος. Δεν το έκανε και, αντιθέ-
τως, ανέβασε τις ταχύτητες στον ανταγωνιστή της, τον ΟΤΕ της
Deutsche Telecom, όταν πήρε το Ισπανικό Πρωτάθλημα, που
κάποτε είχε μεγάλη αξία, και το χαμηλού ενδιαφέροντος, για
την Ελλάδα, Γερμανικό Πρωτάθλημα. Ο ΟΤΕ κέρδισε τη μεγάλη
μάχη και έτσι δεν έχασε το NBA, παρά τη μεγάλη προσφορά του
αντιπάλου, και κέρδισε και το Ιταλικό. Τώρα έχει να αντιμετωπί-
σει προτάσεις της τάξης των 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο για SL,
SL2 και Κύπελλο Ελλάδας, που αντιστοιχούν σε δύο Champi-
ons League. Οι επόμενες μέρες είναι πολύ κρίσιμες... 

Λιβάνιος για την περιφέρεια 
Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή διάλογο με την Ένωση των Περι-
φερειακών Σταθμών, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον
σημαντικό τους ρόλο, ανέφερε ο υφυπουργός Θ. Λιβάνιος
σχετικά με τις μισθώσεις των περιφερειακών καναλιών στην
Digea. Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι πέρυσι, κατά τις πρώτες
ημέρες της πανδημίας, αναπτύχθηκαν τέσσερις συγκεκριμέ-
νες δράσεις: Πρώτον, εξαιρέθηκαν οι περιφερειακοί τηλεο-
πτικοί σταθμοί από την υποχρέωση καταβολής του 1,5% στο
Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δεύτερον, εντάχθηκε η πε-
ριφερειακή τηλεόραση στο πρόγραμμα ενίσχυσης Τύπου για
τα έτη από 2017 έως 2020. Τρίτον, ειδικά για την περιφερειακή
τηλεόραση υπήρξε η αναστολή για δύο χρόνια 2021-2022 του
5% του φόρου διαφήμισης, που ήταν και αυτό ένα σημαντικό
βαρίδι. Τέταρτον, υπήρξε η δυνατότητα ρύθμισης όλων των
οφειλών στον ΕΟΔΕΑΠ, που αφορούσε στις εργοδοτικές ει-
σφορές, ανάλογα με το ύψος του, σε έως και 72 δόσεις.Η έκπληξη του Καναλιού 1    

Στον ραδιοφωνικό χάρτη μπήκε το ιστορικό ρα-
διόφωνο του Πειραιά, Κανάλι 1, με νέα πρόσωπα να
το στελεχώνουν. Ο διακεκριμένος γιατρός Αλέξαν-
δρος Τζεφεράκος, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά,
που ηγείται του εγχειρήματος, υλοποιώντας κα-
τευθύνσεις του δημάρχου Γιάννη Μώραλη, μιλάει
για δεδομένα πλήρους ανεξαρτησίας. Από τις θετι-
κές μιντιακές εκπλήξεις της χρονιάς που φεύγει,
με σαφή αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. 

Πειθαρχικά    
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβίβασε το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ τις καταγγελίες για ιστοσελίδες που δεν
απέργησαν στην 24ωρη απεργία της 4ης Μάη και
συνέχισαν να ανεβάζουν ειδήσεις.

Απογραφή     
Διαγωνισμό για την απογραφή και την κατα-
γραφή του πάγιου και γενικού εξοπλισμού του
ΕΔΟΕΑΠ προκήρυξε το Ταμείο των ΜΜΕ, με
σκοπό να καταγραφεί συνολικά σε όλους τους
χώρους που διατηρεί το Ταμείο ο γενικός εξο-
πλισμός. Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί δύο κτίρια γρα-
φείων στην Αθήνα και δύο χώρους γραφείων
στη Θεσσαλονίκη. 

Πάλι σεφ
Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός 

μαγειρικής έρχεται στον ΑΝΤ1, για
να αναδείξει τον νικητή που θα κερ-

δίσει τον τίτλο του επόμενου 
κορυφαίου σεφ αλλά και 

50.000 ευρώ! 

Ψηλά το παιχνίδι
Ο Χρήστος Φερεντίνος, στο διασκεδαστι-
κό πλατό της ελληνικής τηλεόρασης, μοί-
ρασε δώρα με την «Τέλεια Απόδραση»,
ανεβάζοντας τα νούμερα της τηλεθέασης.
Το παιχνίδι του ALPHA έφτασε, στο σύνο-
λο κοινού, το 14,9%, με 1.130.000 τηλεθεα-
τές να το παρακολουθούν έστω και για
ένα λεπτό τον Μάιο. 

Παράταση  
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου ισχύει η θητεία των διοι-

κητικών συμβουλίων σωματείων και οργανισμών,
λόγω της πανδημικής κρίσης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στα αρμόδια υπουργεία τέθηκε το θέμα
της παράτασης της θητείας λόγω του Covid-19,
αλλά και της αδυναμίας να προχωρήσουν διαδι-
κασίες γενικών συνελεύσεων και εκλογών μέσα
στο καλοκαίρι. Το πρόβλημα το έχουν τόσο η
Ένωση Συντακτών, καθώς η θητεία του Δ.Σ. έληξε,
όσο και το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ. Υπάρχει συζήτηση
να μεταφερθούν όλες οι διαδικασίες για τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο. 

ΕΡΤ - ταινίες
Με το συνολικό ποσό των 400.000 ευρώ ενι-
σχύει η ΕΡΤ το πρόγραμμα «Microfilm 2022»,
στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για το
1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανι-
σμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω
ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτήν την
κατεύθυνση.
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Σ
ε απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι μι-
σές από τις 25 πόλεις της χώρας
με τον μεγαλύτερο πληθυσμό
(ποσοστό 48%) γειτνιάζουν με ένα

λιμάνι, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
την πόλη του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης,
της Πάτρας, του Ηρακλείου. 

Συνεπώς, η χρησιμότητα των λιμανιών
στον αστικό ιστό είναι προφανής, αλλά ο
ρόλος τους αναβαθμίζεται και αποκτά με-
γαλύτερη σπουδαιότητα, όταν τα ίδια τα λι-
μάνια δίνουν ανάσα στις πόλεις, συμβάλ-
λοντας στη μείωση της ρύπανσης και όταν
μετατρέπονται σε ενεργειακούς κόμβους
όπου συνυπάρχουν η παραγωγή, η απο-
θήκευση και η διανομή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (σημαντικά ελληνικά λιμάνια εκτός
των προαναφερθέντων είναι: της Ηγουμε-
νίτσας, των Χανιών, της Καβάλας, του Βό-
λου, του Λαυρίου, της Ρόδου και της Κέρ-
κυρας).

Στην Ευρώπη, το δίκτυο των ευρωπαϊ-
κών διαχειριστών συστημάτων μεταφο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E σχε-
διάζει την ανάπτυξη νέων και την επέκτα-
ση των υπαρχόντων ηλεκτρικών δικτύων
κοντά στα μεγάλα λιμάνια, διαβλέποντας
ότι τα μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα θα
γίνουν άμεσα και μεγάλα ενεργειακά κέν-
τρα. Σημειώνεται ότι στα λιμάνια της Ευ-
ρώπης παράγεται και καταναλώνεται πε-
ρίπου το 10%-15% της ηλεκτρικής ενέργει-
ας συνολικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ελληνικό
πλοίο της γραμμής, όταν μένει δεμένο στο
λιμάνι περίπου 1.200 ώρες τον χρόνο ή 50
μέρες, καταναλώνει 1,200 MWh ηλεκτρι-
κής ενέργειας και εκπέμπει συνολικά πε-
ρίπου 900 tn CO2 στην ατμόσφαιρα. Επί-
σης τα κρουαζιερόπλοια, ιδιαίτερα τα νεό-
τευκτα, που μεταφέρουν 3.000 με 4.000
επιβάτες, έχουν ενεργειακές ανάγκες, της
τάξεως των 15 MW.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2014/94, «οι ευρωπαϊκοί λιμένες απαιτεί-
ται να έχουν έως το τέλος του 2025 εγκα-
ταστάσεις ηλεκτροδότησης πλοίων από
την ξηρά, όσο είναι ελλιμενισμένα». 

Συνήθως ενεργειακά φορτία μπορεί να
υπάρχουν στις διεργασίες ενός λιμανιού,
όπως είναι ηλεκτροκίνητοι γερανοί, ψυ-
γεία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι-

βωτίων, ψυκτικοί θάλαμοι, αλλά και στις
βιομηχανικές δραστηριότητες που περι-
λαμβάνονται στην πόλη και το λιμάνι συ-
νάμα. Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Λιμένων αποτυπώνεται η
στροφή που γίνεται σε όλη την Ευρώπη
προς τα «πράσινα» λιμάνια, όπως ανέφε-
ρε η γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδού-
κου, η οποία μίλησε προσφάτως για την
ανάγκη του ενεργειακού μετασχηματι-
σμού των ελληνικών λιμανιών σε συνάν-
τηση εργασίας, για την «Ενεργειακή ανα-
βάθμιση λιμένων μέσω εξηλεκτρισμού» –
διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με συμμε-
τοχή του ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. 

Αυξημένες απαιτήσεις
Το «Πράσινο Λιμάνι» θα πρέπει να εν-

σωματώνει την παράγωγη εναλλακτικών
καύσιμων στο λιμάνι (ηλεκτροδότηση,
πράσινο υδρογόνο, νέα γενιά βιοκαυσί-
μων), συστήματα παράγωγης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. φωτοβολ-
ταϊκά, αιολικά) με παράλληλη πρόβλεψη
για αποθήκευση, διανομή και επαναφόρ-

τιση, υποδομή για τροφοδοσία εναλλακτι-
κών καύσιμων στα πλοία και στα άλλα
οχήματα που κυκλοφορούν στο λιμάνι
(εξοπλισμός, μηχανήματα, συστήματα
ανεφοδιασμού για τα ελλιμενισμένα
πλοία).

Τα λιμάνια, εμπορικά ή επιβατικά, απο-
τελούν έναν κρίκο στο δίκτυο μεταφοράς
ανθρώπων, αγαθών και εμπορευμάτων σε
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις
στον όγκο, την ταχύτητα, το κόστος, την
ποιότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων
μεταφορών καθιστούν τα μεγάλα λιμάνια,

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Καινοτομίες σε λιμάνια
αυξημένων απαιτήσεων      

ΥΠ.ΕΝ.:Η ηλεκτροδότηση 
των πλοίων από την ξηρά, 

για να μη χρησιμοποιούν 
τις μηχανές τους που καίνε 
πετρέλαιο, είναι ένα πολύ 

σημαντικό βήμα για 
τον μηδενισμό των ρύπων 
που εκπέμπουν, όταν αυτά 

δένουν στα λιμάνια
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ιδιαίτερα τα εμπορικά, υποδομές στρατη-
γικού χαρακτήρα από οικονομική και κοι-
νωνική άποψη, προσδίδοντάς τους έναν
σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση της οικονο-
μικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα αποτελούν τα λιμάνια του Πει-
ραιά της Θεσσαλονίκης των Πατρών –
στοιχεία από τους αντίστοιχους Οργανι-
σμούς Λιμένος. 

�Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ),
έτος 2019: 5.650.000 κοντέινερ (TEU),
οχήματα ακτοπλοΐας 2.646.000 και
15.680.000 επιβάτες ακτοπλοΐας. Το 2020:
5.440.000 κοντέινερ, 2.270.000 οχήματα
ακτοπλοΐας και 10.370.000 επιβάτες ακτο-
πλοΐας.

� Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
(ΟΛΘ): Δραστηριότητα 2019: 449.000 εμ-
πορευματοκιβώτια (TEU) 4.469.000 συμ-
βατικό φορτίο (ξηρό, χύδην κ.λπ.), 52 επι-
βατηγά πλοία. Το 2020: 461.000 εμπορευ-
ματοκιβώτια (TEU), 3.741.000 συμβατικό
φορτίο και 76 πλοία.

�Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ):
Στην ιστοσελίδα του κάνει λόγο για διακί-
νηση 600.000 επιβατών, 340.000 οχημά-
των και 8.400 εμπορευματοκιβωτίων. 

Ο ΟΛΠΑ συμμετέχει στο συγχρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα «PERFECT», το
οποίο «έχει ως κύριο στόχο την προώθηση

του περιβαλλοντικού προφίλ των «ευρω-
παϊκών λιμένων» και της αριστείας στην
ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείρι-
ση και απόδοσή τους. Επίσης, σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει εγ-
καταστήσει σταθμό μέτρησης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρό-
νο, ενώ προβαίνει και σε περιοδικές με-
τρήσεις για εκπομπές ρύπων. Ταυτόχρονα,
εντός του λιμανιού βρίσκεται εγκατεστη-
μένος και μετεωρολογικός σταθμός».

Συνεργασία υπουργείων
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας «στηρίζει την προσπάθεια να εξελιχ-
θούν τα λιμάνια της χώρας σε ενεργει-
ακούς κόμβους και είναι έτοιμο να δώσει
λύσεις, σε συνεργασία με το υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Βασική προτεραιότητα του ΥΠ.ΕΝ. αποτε-
λεί η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ με δρά-
σεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας στα λιμάνια της χώρας. 

Οι ΑΠΕ και ειδικά τα φωτοβολταϊκά, το
κόστος ηλεκτροπαραγωγής των οποίων
έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τα τε-
λευταία χρόνια, είναι απαραίτητο να εν-
ταχθούν τόσο στα λιμάνια, για κάλυψη
των καταναλώσεων στα κτίρια με τη μορ-
φή αυτοπαραγωγής, όσο και στον εξηλε-

κτρισμό κάποιων βασικών καταναλώσε-
ων, όπως η ηλεκτροκίνηση εσωτερικών
λεωφορείων και μηχανημάτων και η ηλε-
κτροδότηση πλοίων. Επίσης τα λιμάνια
εκτός από την ηλεκτροδότηση των πλοί-
ων, όταν βρίσκονται δεμένα, θα μπορού-
σαν να δίνουν ηλεκτρική ενέργεια σε
μπαταρίες πλοίων μικρών αποστάσεων
και να αναπτύξουν συστήματα παραγω-
γής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, όπως είπε η
γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, απαιτείται η σωστή μέτρηση
των ενεργειακών καταναλώσεων για τα
πλοία και τα κρουαζιερόπλοια, καθώς και η
καταγραφή των υποδομών του δικτύου, η
οποία έχει ήδη ξεκινήσει από το ΕΜΠ, σε
συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ.

Η Ελλάδα, που είναι κατεξοχήν νησιωτι-
κή, με μεγάλο αριθμό λιμανιών, πρέπει να
επισπεύσει τις προτεραιότητες και τις κα-
τευθύνσεις που θα πρέπει να υποστηριχ-
θούν, προς όφελος και των πόλεων. 

Ο Νίκος Μηλιώνης, συγκοινωνιολόγος
και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής
του ECOCITY, έχει επισημάνει ότι στην Ελ-
λάδα, σε πολλά λιμάνια, οι οργανισμοί των
λιμένων κοιτάνε πάντα προς τα μέσα και
όχι στην πόλη! 

Εκπομπές 
αερίων
Με το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία», προϋπο-
λογισμού 1 τρισ., στόχος είναι η
δραστική μείωση των ρύπων
έως το 2030 και η περαιτέρω
απαλλαγή από τις εκπομπές άν-
θρακα έως το 2050 από τη χρήση
ενέργειας και την οικονομία
γενικότερα.
Οι εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με την
τελευταία μελέτη του IMO,
έχουν αυξηθεί από 977 εκατ. τό-
νους το 2012 σε 1.076 εκατ. τό-
νους το 2018, αύξηση περίπου
10% με ανοδικές τάσεις.
H συμβολή της ναυτιλίας στο
σύνολο των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου αυξήθηκε,
από 2,7% το 2012, σε 2,9% το
2018. Συνολικά η ναυτιλία ευ-
θύνεται για το 13% των εκπομ-
πών στον τομέα των μεταφορών
παγκοσμίως.

POLITICAL
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Εθνική μας ομάδα πήρε παλι-
καρίσιο 1-1 (έχανε από γκολ
του Αζάρ, ισοφάρισε ο Τζαβέλ-

λας) από το Βέλγιο στις Βρυξέλλες, έκα-
νε το τέλειο παιχνίδι, αλλά με λάθος…
αντίπαλο. Αύριο θα παίξει το τελευταίο
της φιλικό κόντρα στη Νορβηγία στη
Μάλαγα της Ισπανίας (20.00, Cosmote
TV, Open TV).

Και γιατί λάθος αντίπαλο; Διότι όταν
χρειάζεται να παίξει αμυντικά, τα κατα-
φέρνει περίφημα. Το πρόβλημα είναι
όταν πρέπει να δημιουργήσει με υποδε-
έστερους ή ισάξιους αντιπάλους, όπως

με τη Γεωργία στην Τούμπα, που έφερε
1-1 για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022, που θα γίνει στο Κατάρ. Αυτό το 1-1
ήταν που «ακύρωσε» και το εκτός 1-1 με
την Ισπανία στο εναρκτήριο παιχνίδι του
ομίλου. Επί Ρεχάγκελ και Σάντος η Εθνι-
κή πάντα έβρισκε τον τρόπο να κερδίζει
ισοδύναμους αντιπάλους με το κλασικό
1-0. Τότε, ωστόσο, υπήρχε ο Χαριστέας,
ένας δεινός σκόρερ. Επί ημερών Φαν’τ
Σχιπ σέντερ φορ παίζει ένα τίμιο παλι-
κάρι, ο Βαγγέλης Παυλίδης της ολλανδι-
κή Βίλεμ, αλλά δεν είναι κλάση. Τον
προσεχή Σεπτέμβριο η Εθνική θα παίξει

δύο καθοριστικά ματς για το μέλλον της
εν όψει Μουντιάλ. Στις 5/9 με το Κόσοβο
στην Πρίστινα και στις 8/9 με τη Σουηδία
στο ΟΑΚΑ. Κόντρα στη Νορβηγία, που
επίσης δεν έχει προκριθεί στο Euro
2020 που αρχίζει την προσεχή Παρα-
σκευή, η Εθνική θα έχει αντίπαλο μια
ισάξια ομάδα και ένα… τανκ. Τον Έρ-
λινγκ Χάαλαντ, «wonder kid» όλων των
μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Έναν
παίκτη που έχει ύψος 1.94μ., τρέχει 36
χιλιόμετρα την ώρα και σκοράρει σαν
τον Λεβαντόφσκι. Την περασμένη σεζόν
πέτυχε 41 γκολ σε 38 εμφανίσεις με την

Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Τζον Φαν’τ
Σχιπ θα κάνει αλλαγές στην 11άδα σε
σχέση με εκείνη που αντιμετώπισε το
Βέλγιο. 

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να
κάτσει ο Πασχαλάκης, δεξί μπακ ο Μπα-
κάκης, αριστερό ο Κούτρης και κεντρι-
κό αμυντικό δίδυμο οι Τζαβέλλας και
Κυριάκος Παπαδόπουλος, ενώ θα αγω-
νιστούν και οι Μαυροπάνος, Πούγγου-
ρας. Στη μεσαία γραμμή Μάνταλος, Ζέ-
κα, Σιώπης, Πέλκας, Τζόλης και σέντερ
φορ ο Παυλίδης. Ο νεαρός σέντερ φορ
Δουβίκας θα μπει αλλαγή.

Κοίταξε στα μάτια το «μεγαθήριο»
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Ε
ίναι οριστικό! Η Super
League 2 συγχωνεύεται
με τη Football League και
δημιουργείται μια κατη-

γορία με 36 ομάδες σε δύο ομί-
λους, στους οποίους θα συμμετέ-
χουν και οι τέσσερις «ομάδες Β»
του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊ-
κού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, καθώς
και ομάδες που θα ανέβουν από τη
Γ’ Εθνική. Σε αυτή την απόφαση κα-
τέληξε ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης με τους προ-
έδρους των ομάδων. Έτοιμο είναι
το νομοσχέδιο του υφυπουργού, ωστόσο υπάρχουν και δύο θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Το ένα αφορά στο μετοχικό κε-
φάλαιο που πρέπει να είναι 250.000 ευρώ συν άλλα 100.000 ευρώ η εγγυητική. Μπορούν να ανταπεξέλθουν όλες οι ομάδες; Απίθα-
νο… Ο κ. Αυγενάκης υποσχέθηκε να δώσει χρήματα από το Στοίχημα, αλλά και πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα. Το άλλο ζήτημα αφο-
ρά στον αριθμό των ομάδων που θα ανεβαίνουν στη Super League 1. Πόσες θα είναι; Μία από κάθε όμιλο των 18 ομάδων; Διότι η Su-
per League 1 αποκλείεται να δεχτεί να πέφτουν τέσσερις και να ανεβαίνουν ισάριθμες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο νίκησε, αλλά συνέτριψε 100-72 το Λαύριο στον πρώτο
τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έβαλε πλώρη για το 40ό πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο τίτλος κρίνεται
στα τρία νικηφόρα ματς. Το πρόγραμμα: Λαύριο - Παναθηναϊκός (5/6, 17.00, ΕΡΤ3), Παναθηναϊκός - Λαύριο (7/6,
20.00, ΕΡΤ3), Λαύριο - Παναθηναϊκός (10/6, 20.00, ΕΡΤ3) -αν χρειαστεί-, Παναθηναϊκός - Λαύριο (13/6, 20.00,

Τα δύο «αγκάθια» της συγχώνευσης Χωρίς Τικίνιο στο 
Champions League

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Βραζιλιάνο σέντερ
φορ Τικίνιο Σοάρες, αλλά δεν θα τον έχει στα
πρώτα τρία ματς του Champions League, γιατί θα
πρέπει να εκτίσει τιμωρία τριών αγωνιστικών από
τη θητεία του στην Πόρτο. Είχε αποβληθεί με
απευθείας κόκκινη στο τελευταίο ευρωπαϊκό
παιχνίδι του με την Πόρτο κόντρα στη Λεβερκού-
ζεν (1-3) στις 27/2/20 στο Europa League για χτύ-
πημα αντιπάλου στο πρόσωπο.

Ο Μέσι τα αποκαλυπτήρια
του «θεού» Μαραντόνα

Η αποστολή της Αργεντινής παραβρέθηκε στα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ντιέγκο Αρ-
μάντο Μαραντόνα πριν από την αναμέτρηση με τη
Χιλή και η συγκίνηση πλημμύρισε τα πρόσωπά
τους, όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε τα αποκαλυπτή-
ρια. Ο αδικοχαμένος Ντιέγκο, ο οποίος έφυγε
από τη ζωή στα 60 του χρόνια, θα ζει για πάντα! 

Οσασούνα καλεί Γκαρσία
Πρόταση στον Πάμπλο Γκαρσία να αναλάβει

την ομάδα έκανε η Οσασούνα. Στην ομάδα αυτή ο
Ουρουγουανός τεχνικός αγωνίστηκε για τρία
χρόνια την περίοδο 2002-05. Ωστόσο, θα πρέπει
πρώτα να απαντήσει στον ΠΑΟΚ αν δέχεται να

προπονήσει την ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ, που θα
πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Su-

per League 2 την προσεχή σεζόν.

Στους κορυφαίους…
απόντες ο Μανωλάς

Ο Κώστας Μανωλάς είναι στην κο-
ρυφαία ομάδα… απόντων από το Euro

2020, που θα αρχίσει την προσεχή Παρα-
σκευή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 101 Great Go-
als. Οι υπόλοιποι: Ίαν Όμπλακ, Μπεράτ Τζιμσίτι,
Τζόνι Έβανς, Ντούσαν Τάντιτς, Σεργκέι Μιλίνκο-
βιτς, Γκίλφι Σίργκουσον, Μάρτιν Όντεγκαρντ,
Αλεξάντρ Μίτροβιτς, Έντιν Τζέκο και Έρλινγκ Χά-
αλαντ.

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός
Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε μία από
τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων
ετών και έχασε προχθές με 22-9 από την Μπαρ-
τσελονέτα στα προημιτελικά του final 8 του
Champions League. Η Μπαρτσελονέτα θα αντι-
μετωπίσει την Προ Ρέκο στα ημιτελικά. Ο Ολυμ-
πιακός έχασε χθες και από το Ανόβερο. Μόνος
στόχος πια η διεκδίκηση της έβδομης θέσης.

Φουλάρει 
για το 

40ό πρωτάθλημα 
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Ο
μικρός γιος του τέως
βασιλιά Κωνσταντί-
νου Φίλιππος με την
Ελβετίδα σύζυγό του

Νίνα Φλορ και την ανιψιά τους
Μαρία - Ολυμπία επισκέφθηκε
την έκθεση «Τogether» του πρίγ-
κιπα Νικόλαου στη λονδρέζικη
Design Biennale 2021. Τα μέλη
της βασιλικής οικογένειας πόζα-
ραν αγκαλιασμένα και με καλο-
καιρινή διάθεση στην είσοδο του
«Somerset House» και όλοι εί-
χαν έναν καλό λόγο για να χαμο-
γελούν.

Ο Φίλιππος και η αγαπημένη
του Νίνα το περασμένο Σαββατο-
κύριακο πραγματοποίησαν μια
δεύτερη γαμήλια τελετή και δε-
ξίωση στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας
με καλεσμένους την αφρόκρεμα του διεθνούς τζετ
σετ, συγγενείς και φίλους που δεν παρευρέθηκαν
στον γάμο τους τον Δεκέμβριο. Το ζευγάρι ενώθηκε
με τα δεσμά του γάμου πέρυσι στο Σεντ Μόριτζ εν
μέσω πανδημίας, με παρόντες τον πατέρα του γαμ-
πρού και τον πατέρα της νύφης.

«Η ιδιωτική τελετή του πολιτικού γάμου του πρίγ-
κιπα Φίλιππου με τη Nina - Nastassja Flohr πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 στις 11
π.μ. στο Σεντ Μόριτζ. Μάρτυρες στην τελετή παρέ-
στησαν ο βασιλέας Κωνσταντίνος και ο κ. Thomas
Flohr, τηρώντας όλες τις υγειονομικές οδηγίες του
ελβετικού κράτους. Η άμεση οικογένεια συνεχάρη
τους νεόνυμφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
τελετής. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον θρη-
σκευτικό γάμο που επίκειται θα δοθούν σε εύθετο

χρόνο», ανέφερε τότε η ανακοί-
νωση της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail»,
η πρόσφατη γαμήλια τελετή φι-
λοξενήθηκε στην έπαυλη της αρ-
θρογράφου της «Vogue», Alice
Naylor - Leyland και του συζύ-
γου της Tom. Η όμορφη νύφη
επέλεξε ένα εντυπωσιακό μάξι
κρεμ μεσάτο φόρεμα με βαθύ
σκίσιμο στο πλάι, ενώ ο γαμπρός
μαύρο κοστούμι με λευκό που-
κάμισο και παπιγιόν, όπως φαί-
νεται και στη φωτογραφία που
δημοσιεύτηκε στον προσωπικό
λογαριασμό της Naylor. Η τριώ-
ροφη τούρτα από χρωματιστή ζα-
χαρόπαστα με ένα ζευγάρι νεό-
νυμφων στην κορυφή μονοπώ-
λησε τα likes στα γαμήλια εν-

σταντανέ που «ανέβασε» η ευτυχισμένη Νίνα! Η
διακόσμηση της οικίας ήταν λιτή με λουλούδια σε
λευκό και μοβ χρώμα, ενώ την τιμητική είχε ο αγα-
πημένος τους σκύλος.

Η εντυπωσιακή γαλαζοαίματη Μαρία - Ολυμπία,
κόρη του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρία Σαντάλ, εί-
ναι στα καλύτερά της. Οι συλλογές της γίνονται πλέον
ανάρπαστες! Η εγγονή του τέως βασιλιά είναι σχε-
διάστρια γυναικείων παπουτσιών που πωλούνται σε
πανάκριβες μπουτίκ στις μεγαλύτερες μητροπόλεις
του κόσμου.

Όσο για τον πρίγκιπα Νικόλαο, απολαμβάνει τις
θριαμβευτικές κριτικές σημαντικών δημιουργών της
Τέχνης για τη νέα του έκθεση φωτογραφίας που φι-
λοξενείται στο ελληνικό εκθεσιακό περίπτερο στην
Design Biennale 2021!

• Δηλώσεις υποστήριξης της Βάσιας
Τριφύλλη στη συνάδελφό της Βάνα
Μπάρμπα: «Και εγώ αγαπώ τον φίλο
μου τον Φιλιππίδη, καλά έκανε η
Μπάρμπα και τον στήριξε».

• «Άγριες Μέλισσες»: Μεγαλει-
ώδες το τελευταίο επεισόδιο της
σεζόν. Το Twitter υποκλίθηκε στις
ερμηνείες των πρωταγωνιστών. 

• Το ριάλιτι μαγειρικής «Η μάχη των
σεφ» εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα
του ΑΝΤ1. 

• Ο έμπειρος Λοΐζος Ξενόπουλος
μετακόμισε από τον ΣΚΑΪ στο κα-
νάλι του Αμαρουσίου, αλλά όχι
στην επιτελική θέση που του άξι-
ζε. Ο mediaman τοποθετήθηκε
στη νέα πλατφόρμα τύπου Netflix
που ετοιμάζει ο όμιλος.

• «Δεν έχω δεχτεί πρόταση γάμου»,
αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου, «καρφώνοντας» τον σύντρο-
φό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.
«Είμαι παραδοσιακή γυναίκα για τον
γάμο. Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου,
δεν μου έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Βασί-
λης. Όλα στην ώρα τους».

• Η δημοσιογράφος Φωτεινή Πε-
τρογιάννη και το πρώην κορίτσι
του «Τροχού της Τύχης» Βάλια
Χατζηθεοδώρου συζητούν με το
«Πρωινό».

• Τον Ηλία Μπόγδανο δείχνουν τα
στοιχήματα για νικητή του «Survivor».

• Οι κολλητοί φίλοι Νάσος Πα-
παργυρόπουλος και Νίκος Οικο-
νομόπουλος διακοπάρουν στην
Αίγινα!

• Ξεκινούν τα γυρίσματα του «The
Bachelor 2» με νέο παρουσιαστή, το
όνομα του οποίου παραμένει μυστικό!
Οι φήμες κάνουν λόγο για τον Χάρη
Συντζάκη.

• Ευλόγησε τα γένια του ο Γρηγό-
ρης Αρναούτογλου στο τελευταίο
«The 2 night show» για τη σεζόν:
«Πετύχαμε, αντέξαμε και φέτος»!

Διπλή χαρά για τη 
βασιλική οικογένεια! 



Αγνώριστος ο Σαρμπέλ! 

Ο Κύπριος τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπη-
σε πριν από 14 χρόνια την Ελλάδα στη Eurovi-
sion με το «Yassou Maria», μεγάλωσε, ομόρ-
φυνε και άφησε πλούσια γενειάδα. Αν και μένει
μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία με τη σύζυγό του
Ελπίδα, ο ερμηνευτής Σαρμπέλ επέστρεψε για
καλοκαίρι στην αγαπημένη του πόλη, την Αθήνα,
συναντώντας καλούς φίλους. Πρώτη στάση, το
ρεστοράν του Φώτη Σεργουλόπουλου στα βό-
ρεια προάστια, όπου έπειτα από ένα καλό γεύμα
πόζαρε με τον παρουσιαστή και έναν επιχειρη-
ματία φίλο τους.

Αρχίζει ένα όμορφο 
μουσικό ταξίδι 

«Η εποχή του θερισμού» ξεκινάει από το Βεά-
κειο! Το πανελλαδικό μουσικό ταξίδι της Νατάσ-
σας Μποφίλιου, με συνοδοιπόρους τον Θέμη
Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο,
ξεκινάει την Τετάρτη 30 Ιουνίου από τον Πει-
ραιά, με μια παράσταση που θα φέρει τον τίτλο
του τελευταίου της άλμπουμ. Τα καινούργια, πο-
λυαναμενόμενα τραγούδια της απίθανης παρέας
ήρθαν με φόρα σε μια παράξενη και σκοτεινή
εποχή, όπως ανακοίνωσε η τραγουδίστρια, η
οποία θα ερμηνεύσει και παλαιότερες επιτυχίες
της με την πολυπληθή ορχήστρα της.

Η Άννα Βίσση ανεβαίνει στο
stage. Η απόλυτη Ελληνίδα
σταρ επιστρέφει στα μουσικά
δρώμενα με δύο μεγάλες συ-
ναυλίες στις 15 και 16 Ιουνίου
με τον τίτλο «Αμήν» στο θέα-
τρο Άλσος. Η τραγουδίστρια με
12μελή μπάντα θα μείνει πάνω
στη σκηνή για περίπου τρεις
ώρες, ερμηνεύοντας τις «χρυ-
σές» επιτυχίες της. «Ελπίζω η
πρώτη μας συνάντηση στο Άλ-
σος να είναι μαγική... σας περι-
μένω!», έγραψε στο Διαδίκτυο.

Επιστρέφει ο σκληρός
Μάνος Βόσκαρης
Στη νέα σειρά του Mega, που υπογράφει
σκηνοθετικά ο Κρητικός Θοδωρής Παπα-
δουλάκης, γνωστός από το τηλεοπτικό
έπος «Το νησί», θα δούμε τον κακό Μάνο
Βόσκαρη από τις «Άγριες Μέλισσες». Την
αποκάλυψη έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης
με μια φειδωλή ανάρτηση στη σελίδα του
στο Instagram, ανακοινώνοντας την έναρ-
ξη των γυρισμάτων. Ο γόης του ελληνικού
θεάτρου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο!

Ανεβαίνει στη σκηνή 
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Πυργοδέσποινα η Εύη Βατίδου 
Η πρώην εστεμμένη Εύη Βατίδου συνεχίζει ακάθεκτη τις βουτιές
της στη θάλασσα, βάζοντας φωτιά στην παραλία των διάσημων στη
Βουλιαγμένη με το λευκό μικροσκοπικό μπικίνι της. Η παρουσιά-
στρια πόζαρε στον πύργο του ναυαγοσώστη με άνεση, μαυρισμένη
και χαμογελαστή, ατενίζοντας τον ορίζοντα, με τους followers της
να υμνούν το καλλίγραμμο κορμί της, αν και μαμά δύο παιδιών!

Ο
Γιώργος Γεροντιδάκης υποκλίθηκε στο ταλέντο της Κά-
τιας Δανδουλάκη. Ο τηλεοπτικός γιος της πρωταγωνί-
στριας στις «Άγριες Μέλισσες» έπλεξε το εγκώμιο στη
σημαντική κυρία του θεάτρου, η οποία αποχωρεί από τη

δραματική σειρά. «Ένας (απο)χαιρετισμός στη μεγάλη κυρία της
σκηνής του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ΚΑ-
ΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ είναι λίγος. Μια υπόκλιση σεβασμού, λοιπόν.
Δεν θα μιλήσω για τις εξαίρετες ερμηνείες ούτε για την άψογη συ-
νεργασία. Θα σταθώ στον παράγοντα “άνθρωπο”. Στο κεφάλαιο “ΚΑ-
ΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ”. Έχει τη σφραγίδα του μαέστρου», έγραψε στο
Διαδίκτυο ο ηθοποιός. Και συνέχισε: «Συγκρατημένη μορφή, καθα-
ρή ψυχή, παράδειγμα προς όλους όχι μόνο η στάση της, η συμπερι-
φορά της, αλλά ακόμα και ο τρόπος που κινείται στον χώρο. Πραγ-
ματική καλλιτέχνιδα με πλήρη γενναιοδωρία ψυχής, χαρίζοντάς
μας σπάνιες στιγμές (έμπνευσης, ανακούφισης και στοχασμού).

Βαθιά υπόκλιση 
στη «μεγάλη κυρία»



Τ
ο αλατόνερο, που εδώ και χρόνια χρησιμο-
ποιούσαν οι παλιοί για πλύσεις της μύτης
και για γαργάρες στον λαιμό, όταν υπέφε-
ραν από ιώσεις, φαίνεται, τελικά, πως είναι

σωτήριο και με τον κορονοϊό! Η ομάδα του καθηγητή
Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κώστα Πουλά
απέδειξε πως το αλατόνερο, όταν γίνονται πλύσεις
στον ρινοφάρυγγα, μπορεί να μειώσει έως και 25% το
ιικό φορτίο του ασθενούς. Ο καθηγητής εξήγησε πως
η μετάδοση αυτού του ιού γίνεται μόνο αερογενώς. 

Από έρευνα σε 20 ασθενείς, φάνηκε ότι μέσα σε
έξι ώρες 3-4 πλύσεις ρινοφαρυγγικά κατάφεραν να
μειώσουν το ιικό φορτίο. Οι επαναλαμβανόμενες
πλύσεις με ένα υπέρτονο διάλυμα δείχνουν να είναι
σωτήριες για όσους νοσούν ή έχουν θετικό μοριακό
τεστ. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα ξεκινά κανείς τις
πλύσεις, τόσο πιο καλή έκβαση δείχνει να έχει. Είναι,
άλλωστε, γνωστό εδώ και χρόνια ότι το αλατόνερο
ανακουφίζει τον πονόλαιμο, απομακρύνει τους ιούς
και τα μικρόβια από τον βλεννογόνο του φάρυγγα,
ενώ λειτουργεί και ως φυσικό αποσυμφορητικό,
αφού ρευστοποιεί τη βλέννα και βοηθά τον οργανι-
σμό να την αποβάλει. 

«Οι ιοί του ανώτερου αναπνευστικού εντοπίζονται
στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα και εκεί προσδένονται
στα κύτταρά μας, με τη βοήθεια πρωτεϊνών επιφανεί-
ας που διαθέτουν. Η χρήση ενός υπέρτονου διαλύμα-
τος στοχεύει στο να σπάσει τους δεσμούς που διατη-
ρούν αυτήν την πρόσδεση και να απομακρύνουν τα
ιικά σωματίδια από την περιοχή. Πλέον γνωρίζουμε

ότι η μετάδοση του κορονοϊού είναι αερογενής - και
μόνο. Μελετήσαμε τη βιβλιογραφία και διαπιστώσα-
με ότι το ιικό φορτίο είναι καθοριστικός παράγοντας
της μετάδοσης, αλλά ιδιαίτερα της βαρύτητας της νό-

σου. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, ένα πρωτόκολλο για να
απομακρύνουμε ταχύτατα το ιικό φορτίο, ώστε να
σπάσουμε τη μετάδοση. Προς το παρόν δεν γνωρί-
ζουμε για τη βαρύτητα της νόσου, γιατί δεν αποτέλε-
σε αντικείμενο αυτής της μελέτης. Όμως, επόμενες
μελέτες θα το δείξουν», αναφέρει ο καθηγητής κ.
Πουλάς. Ο καθηγητής μάς εξηγεί πότε πρέπει κανείς
να ξεκινήσει τις πλύσεις. «Καλό είναι οι πολίτες, τώ-
ρα που ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα, να χρησι-
μοποιούν υπέρτονο διάλυμα κάθε φορά που έρχον-
ται σε επαφή με συνανθρώπους ή συγχρωτίζονται. Το
ίδιο βέβαια πρέπει να κάνουν εφόσον βρεθούν θετι-
κοί σε εξέταση για κορονοϊό. Ο πολίτης μπορεί να
ιδιοκατασκευάσει υπέρτονο διάλυμα, αλλά μπορεί
να ρωτήσει και τον φαρμακοποιό του, για να έχει κα-
λύτερη πληροφορία. Προφανώς και το θαλασσινό
νερό θα βοηθήσει. Συχνές πλύσεις θα απομακρύ-
νουν τυχόν ιικό φορτίο, μικρότερο ή μεγαλύτερο». 
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Αλατόνερο, το θαυματουργό! 

kpapakosto@yahoo.gr

Μπορεί οι παλιοί να το 
χρησιμοποιούσαν για πλύσεις
της μύτης και για γαργάρες στον
λαιμό, φαίνεται όμως ότι είναι…
σωτήριο και για τον κορονοϊό!

Φροντίδα για 
γερό ανοσοποιητικό   
Την περίοδο της πανδημίας ακούστηκαν
και γράφτηκαν πολλά για το πόσο βοη-
θούν τον οργανισμό η βιταμίνη D, η βιτα-
μίνη C, ο ψευδάργυρος αλλά και η χρήση
πρόπολης ως φυσικό προστατευτικό. Ο
καθηγητής μάς αναφέρει αν φυσικά προ-
ϊόντα, αλλά κυρίως ένα γερό ανοσοποι-
ητικό παίζουν ρόλο στο πώς αντιμετωπί-
ζουμε τις ιώσεις και αν κινδυνεύουμε
από βαριά νόσηση. «Νομίζω ότι πάντα η
καλή κατάσταση του ανοσοποιητικού συ-
στήματός μας μάς θωρακίζει από τις προ-
σβολές των εχθρών μας, δηλαδή των βα-
κτηρίων και των ιών. Η καλή διατροφή, η
άσκηση, κάποια συμπληρώματα και βιτα-
μινούχα σκευάσματα μπορούν να μας
βοηθήσουν να περάσουμε ηπιότερα τα
συμπτώματα της ίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση
θα πρότεινα να δοθεί στη βιταμίνη D», κα-
ταλήγει.

Κώστας Πουλάς, 
καθηγητής Βιοχημείας
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο
Φιτσίνο ονόμασε «Pimander» το πρώτο σκέ-
λος του «Corpus Hermeticum». Στην εισα-
γωγή παρουσιάζει και μία κάπως μπερδεμέ-

νη γενεαλογία του Ερμή. Όσον αφορά στον Ερμή τον
Τρισμέγιστο, οι συχνές αναφορές των αρχαίων σ’
αυτόν -μεταξύ των οποίων και του Πλάτωνα- αλλά
και των μεταγενέστερων τον καθιστούν, με αρκετή
βεβαιότητα, ιστορικό πρόσωπο. Ο Ερμής, σύμφωνα
με Αιγυπτίους και Έλληνες, καταγόταν από την Κυλ-
λήνη της Αρκαδίας, αλλά έφυγε εξόριστος στην Αί-
γυπτο, όπου διέπρεψε. Του αποδίδεται ένα πλήθος
ανακαλύψεων, όπως της Γλώσσας, του Αλφαβήτου,
της Γεωμετρίας, της Αριθμητικής, της Αστρονομίας,
της Ιατρικής, της Γυμναστικής, του Χορού, της Μου-
σικής, της Γλυπτικής και κάθε τέχνης ή επιστήμης, ή
ακόμα λόγω της τριπλής όπως πίστευαν ιδιότητάς
του ως φιλοσόφου, ιατρού και βασιλέως. Του αποδί-
δονται, επίσης, πολλά συγγράμματα: Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται τα: α) «Λόγος τέλειος», σε λατινική
μετάφραση με την επιγραφή «Ασκληπιός» ή «Ερμού
Τρισμέγιστου Ασκληπιός ήτοι περί φύσεως θεών
διάλογος», β) «Ερμής Τρισμέγιστος Ποιμάνδρης», γ)
«Κυρανίδες» ως αποδίδονταν παλαιότερα οι Τυρανί-
δες, καθώς και άλλα συγγράμματα ιατρομαθηματι-
κά, αστρονομικά κ.ά. Το γνωστότερο γραπτό του εί-
ναι ο Σμαραγδένιος Πίνακας. 

Υπάρχει η πληροφορία ότι κάποιος ιερέας της
Ηλιούπολης της Αιγύπτου με το όνομα Μανέθων, σε
συνεργασία με τον Έλληνα Τιμόθεο, στα τέλη του
4ου αιώνα π.Χ., μετέφρασε τα ερμητικά βιβλία κατ’
εντολή του Πτολεμαίου του Α’. Ο Ερμής ήταν γνω-
στός ως αιγυπτιακή θεότητα με τ’ όνομα Thoth
(Θωδ). Ταυτίστηκε από τους Έλληνες με τον Ερμή
και του προσέδωσαν το επίθετο «Τρισμέγιστος», λό-
γω της τριπλής του ιδιότητας: Ιερέας, φιλόσοφος,
νομοθέτης. Οι Λατίνοι τον ταύτισαν με τον Mercu-
rius.

Ο Κλήμης (Clement) της Αλεξανδρείας μάς ανα-
φέρει στο βιβλίο του «Στρωματείς» ότι ο Τρισμέγι-
στος είχε γράψει 42 βιβλία. Τα 36 από αυτά περιεί-
χαν το σύνολο της αιγυπτιακής σοφίας, ενώ τα υπό-
λοιπα 6 είχαν ιατρικές παρατηρήσεις. Το «Corpus
Hermeticum», όμως, που είχε στην κατοχή του ο

Ficino δεν γνωρίζουμε αν είναι το πρωτότυπο, το
οποίο γράφτηκε 10.000 πριν από τον Χριστό, ή αν εί-
χε αναμειχθεί με ελληνιστικά στοιχεία, τη λαϊκή φι-
λοσοφία της εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.) μαζί με ελ-
ληνικές (κυρίως με στοιχεία Στωικισμού και Πλα-
τωνισμού), εβραϊκές, περσικές και, τέλος, χριστια-
νικές επιρροές.

Το «Pimander», το οποίο είναι και το πρώτο κε-
φάλαιο εκ των 15 που περιέχονται στο «Corpus Her-
meticum», περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου
και σε πολλά σημεία υπάρχουν τρομερές ομοιότητες
με τη Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης. Μεγάλοι Πατέ-
ρες της Δυτικής Εκκλησίας, κυρίως ο Λακτάνιος και
ο Αυγουστίνος, ανέβασαν το κύρος των Ερμητικών
Κειμένων. Ο Λακτάνιος στο «Institutes», μιλώντας
για τον 5ο Ερμή, όπως τον περιγράφει ο Κικέρων,
μας τον παρουσιάζει ως αρχαιότατο άνθρωπο, προ-
ικισμένο με όλες τις μορφές της γνώσης, που έφερε
το επίθετο «Τρισμέγιστος» και έγραψε έργα σχετικά
με τη γνώση θείων πραγμάτων και το μεγαλείο του
«Ενός και Μοναδικού Θεού», τον οποίο ονομάζει
«Θεό και Πατέρα», όπως οι χριστιανοί. 

Σε ένα άλλο έργο του Λακτάνιου, το «De ira Dei», ο
Τρισμέγιστος αναφέρεται ως αρχαιότερος του Πλά-
τωνα και του Πυθαγόρα. Μάλιστα, ο Λακτάνιος θεω-
ρεί τον Ερμή ως σύμμαχο στην προσπάθειά του να
χρησιμοποιήσει την παγανιστική σοφία ως πηγή
επιχειρημάτων στήριξης της αλήθειας του Χριστια-
νισμού. Σημειώνει επίσης ότι ο Ερμής ο Τρισμέγι-
στος χρησιμοποιεί την έκφραση «Γιος του Θεού» και
προφητεύει τον ερχομό του Χριστού! Ο Λακτάνιος
χρησιμοποιεί ένα κείμενο που δεν αντιστοιχεί με τα
σημερινά αντίγραφα. Η έκφραση «Γιος του Θεού» -
που ο Ερμής τον ταυτίζει με τον «Φωτεινό Λόγο»- εί-
ναι η αιτία που ο ίδιος τοποθετεί τον Τρισμέγιστο
ανάμεσα στους μεγάλους προφήτες.

Ο Αυγουστίνος τώρα, στο «De civitate Dei», κατα-
δικάζει τον Ερμή για την κατασκευή ειδώλων. Πι-
στεύει ότι είχε προφητέψει τον ερχομό του Χριστού
μόνο γιατί του το είχαν αποκαλύψει οι «δαίμονές»
του. Ωστόσο, επιβεβαιώνει την αρχαιότητα του Ερμή
του Τρισμέγιστου, θεωρώντας τον ως «αρχαιότερο
των Ελλήνων φιλοσόφων».

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος προφήτεψε
τον ερχομό του Χριστού

Κριός
(21/3-20/4)
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει κά-
ποια ασυνεννοησία και ίσως δυ-
σκολεύει την επικοινωνία σας.
Προσέξτε τις σχέσεις σας με
αδέρφια, συγγενείς και γείτονες.
Μην αφήνετε εκκρεμότητες.
Οδηγείτε προσεκτικά, ιδίως αν
κάνετε ταξίδια. Κάντε σέρβις στο
αυτοκίνητο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέ-
ρει έκτακτα έξοδα. Είστε στα πάνω
σας και είστε ιδιαίτερα αισθησια-
κοί. Ωστόσο πρέπει να αποφεύγετε
σκάνδαλα και προστριβές με φί-
λους. Ο Δίας δημιουργεί ευκαιρίες
στην καριέρα και φέρνει αισιοδο-
ξία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο ανάδρομος Ερμής σάς αναγκά-
ζει να σκέφτεστε τα ίδια και τα
ίδια. Ξεκολλήστε! Ίσως πρέπει
να βελτιώσετε μια υπάρχουσα
σχέση. Καλό είναι να προσέχετε
τα οικονομικά σας, αφού μπορεί
να έχετε έκτακτα έξοδα. Προσέξ-
τε υγεία και ψυχολογία.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο ανάδρομος Ερμής ίσως προκα-
λέσει εντάσεις στο επαγγελματι-
κό περιβάλλον, ενώ θα φέρει κά-
ποια εμπόδια σε συνεργασίες. Η
ψυχολογία σας ίσως είναι περίερ-
γη. Προσέχετε με ποιους μπλέκε-
τε και μάθετε να ακούτε…

Λέων
(23/7-22/8)
Ο ανάδρομος Ερμής και ο Άρης
σάς επηρεάζουν σημαντικά, οπότε
καλό είναι να προσέχετε την εικό-
να σας προς τα έξω και να απο-
φεύγετε σκάνδαλα και προστρι-
βές με φίλους ή τις παρέες σας.
Αποφύγετε σπατάλες και περιττές
αγορές.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει κάποια
ασυνεννοησία και καθυστερήσεις
σημαντικές στα οικονομικά σας. Η
Αφροδίτη προσφέρει ευκαιρίες
στην εργασία και βελτιώνει την εμ-
φάνιση και την καθημερινότητά
σας. Καλές οι σχέσεις με τους οι-
κείους σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πρέπει να προσέξετε τις μετακι-
νήσεις σας. Ο ανάδρομος Ερμής
σάς κάνει ευέξαπτους και πα-
ρορμητικούς, ενώ δεν είναι
βοηθητικός σε ό,τι αφορά ταξί-
δια και πνευματικά ζητήματα.
Μη βιάζεστε και μην ενθουσιά-
ζεστε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ο Άρης δημιουργεί ευκαιρίες
στα αισθηματικά και φέρνει εν-
θουσιασμούς, οι οποίοι, ωστό-
σο, μπορεί να αποδειχτούν «το-
ξικοί». Ο ανάδρομος Ερμής κα-
θυστερεί κάποια σχέδιά σας. Η
ψυχολογία σας ίσως έχει κάποι-
ες διακυμάνσεις. Ξεχάστε τα
«υπαρξιακά» σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αποφύγετε δανεισμούς και επιπό-
λαιες επενδύσεις. Βέβαια, ο Δίας
δημιουργεί καλές συνθήκες και πα-
ρέχει βοήθεια από τρίτους. Να μοι-
ράζεστε τις ανησυχίες σας. Είστε
ιδιαίτερα αισθησιακοί και πολύ σε-
ξουαλικοί. Πρέπει να προσέξετε τις
μετακινήσεις σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Προσέξτε υγεία και ψυχολογία και
αποφεύγετε να μένετε μόνοι με τις
αρνητικές σας σκέψεις. Οι φίλοι εί-
ναι στο πλευρό σας. Δύσκολες οι
οικογενειακές σας σχέσεις. Ζορί-
ζεστε λίγο στο σπίτι σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Να είστε συνετοί σε ό,τι αφορά τα
ερωτικά σας. Προσέξτε αν υπο-
γράφετε συμβόλαια ή συμβάσεις
τους όρους και αποφύγετε δά-
νεια. Ο ανάδρομος Ερμής ίσως
προκαλέσει προστριβές ή παρε-
ξηγήσεις με φίλους. Όχι στις κα-
ταχρήσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μη δοκιμάζετε τα όρια και τις αν-
τοχές των άλλων. Ο Άρης σάς
φέρνει προσφέρει ενέργεια, αλ-
λά προκαλεί και νευρικότητα, άγ-
χος και απροσεξία. Καλό είναι να
ελέγχετε τις παρορμήσεις σας.
Με τον ανάδρομο Ερμή υπάρχει
ασυνεννοησία.

Οι προβλέψεις της ημέραςΠ ερί το 1460, ένα ελληνικό χειρόγραφο ήρθε στη Φλωρεντία
από τη Μακεδονία, από έναν μοναχό. Επρόκειτο για έναν εκ
των πολλών πρακτόρων στη δούλεψη του Cosimo dei Medici
(Κόζιμο των Μεδίκων), που τους έδιδε αμοιβή για τη συλλογή
χειρόγραφων. Ο Cosimo παρήγγειλε στον Φιτσίνο (Ficino) να
μεταφράσει αμέσως αυτό το κείμενο του Τρισμέγιστου. Όλα
αυτά κατά το 1463.
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Η
πανδημία είναι εδώ, αλλά οι συζητή-
σεις για τη μετα-πανδημία εποχή
έχουν κιόλας ανάψει. Η αρθρογραφία

στους «Financial Times» του γνωστού σε
όλους μας επιθετικού οπαδού της σκληρής λι-
τότητας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απλώς τις τρο-
φοδότησε, καθώς έσπευσε να δώσει τη δική
του απάντηση στο σκληρό δίλημμα ενώπιον
του οποίου θα βρεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία:
Θα συνεχίσει η Ευρωζώνη να επιτρέπει τα ελ-
λείμματα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση ή θα
βγει και πάλι από το συρτάρι η συνταγή της δη-
μοσιονομικής πειθαρχίας; Για τον προ-
εδρεύοντα της γερμανικής Βουλής και πρώην
υπουργό Οικονομικών η Ευρώπη κινδυνεύει,
μετά την πανδημία του κορονοϊού, να βυθιστεί
σε πανδημία χρέους, οπότε μόνη λύση είναι η
επιστροφή στη νομισματική και δημοσιονομι-
κή κανονικότητα. Με δυο λόγια: οι υπερχρεω-
μένες χώρες θα κληθούν εκ νέου να ισοσκελί-
σουν τους προϋπολογισμούς τους και να απο-
πληρώσουν το (επιπλέον) χρέος που προκλή-
θηκε από την πανδημία.

Για το τελευταίο μάς είχε προετοιμάσει από
τον περασμένο Φεβρουάριο ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, όταν σε τηλεοπτική συνέντευξή του έκανε
σαφές ότι τα δανεικά που παίρνουμε για να αν-
τιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας
πρέπει κάποια στιγμή να τα γυρίσουμε πίσω. Ε,
για τον Β. Σόιμπλε αυτή η στιγμή ακόμη κι αν
δεν έφτασε, όπου να είναι, από το 2023 και με-

τά, φτάνει. Και θα συμπέσει με την επιστροφή
στην εποχή της λιτότητας και των «πρωτογε-
νών πλεονασμάτων». Βέβαια, λέγοντάς τα αυ-
τά ο πρώην «τσάρος» της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας έχει περισσότερο στο μυαλό του την Ιτα-
λία και τον Μάριο Ντράγκι παρά την Ελλάδα
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, το
«SOS» που εκπέμπει για τον κίνδυνο του πλη-
θωρισμού αλλά και τη διεύρυνση του χάσμα-
τος μεταξύ πλούσιων και φτωχών προβάλλει
ξεκάθαρο.

Το ερώτημα είναι αν στις ανησυχίες αυτές
μπορούν να δώσουν απάντηση οι υψηλοί ρυθ-
μοί ανάπτυξης της Ευρωζώνης, οι οποίοι προ-
εξοφλούνται για τη μετα-κορονοϊό εποχή, και
η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης. Πολύ περισσότερο από την ώρα που κυ-
βερνήσεις, όπως η ελληνική, στοχεύουν στην
αξιοποίηση των πόρων αυτών μάλλον για ένα

άλμα προς τα εμπρός, για τον εκσυγχρονισμό
δηλαδή της οικονομίας και του κράτους, παρά
για την επούλωση των πληγών που προκάλεσε
η πανδημία. Ωστόσο, το ερώτημα, εκτός από
οικονομικό, είναι πολιτικό και αφορά στον ρό-
λο της Γερμανίας την εποχή μετά την Άνγκελα
Μέρκελ. Κατά πόσο, δηλαδή, η Γερμανία ως
«ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» θα
μπορεί να επιβάλει με σιδερένια πυγμή την
περιοριστική πολιτική που επέβαλε όταν επί
σχεδόν εννέα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στη
δίνη της οικονομικής κρίσης.

Ειδικώς για τη χώρα μας, αν η Ευρωζώνη αλ-
λάξει γραμμή πλεύσης, προκύπτουν επιπλέον
ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την κοινω-
νική συνοχή. Ουδείς είναι της άποψης ότι τα
μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών
θα πρέπει να διαιωνιστούν. Ουδείς, όμως, πι-
στεύει ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να μπει
σε μια νέα, τρίτη κατά σειρά, περιπέτεια μετά
την οικονομική και την υγειονομική κρίση. Το
ίδιο ερώτημα ισχύει και για το πολιτικό σύστη-
μα στο σύνολό του. Ίσως οι απαντήσεις στα δι-
λήμματα που ήδη τίθενται για τη μετα-κορο-
νοϊό εποχή να μην πρέπει να είναι μονολεκτι-
κές. Να μην είναι, επίσης, μιας κοπής ή μιας
σχολής. Περισσότερο από άλλες φορές απαι-
τούνται μείγματα πολιτικής. Απαιτείται παράλ-
ληλα αλληλεγγύη. Πρόκειται για όρο πολυφο-
ρεμένο και ως εκ τούτου φθαρμένο - η ουσία
του οποίου, όμως, παραμένει ζητούμενο. Στην
ευρωπαϊκή της τουλάχιστον διάσταση.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
την περίοδο μετά την πανδημία και 
η ορθολογική χρήση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να είναι
η απάντηση στην πρόταση Σόιμπλε
για επιστροφή στην εποχή 
της λιτότητας;

Ένας Σόιμπλε βγαλμένος από τα παλιά

Η
κυβέρνηση, όπως καταγράφεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις, έχει ακόμη
αφάγωτο πολιτικό κεφάλαιο. Μάλιστα,

η διαχείριση της πανδημίας, παρά τα όσα
ισχυρίζονται διάφοροι, «μηδένισε» τον πολι-
τικό χρόνο και αυτό βοήθησε να διατηρηθεί
«ατόφιο» ό,τι κέρδισε στις εκλογές του Ιουλί-
ου του 2019. Οι όποιες απώλειες δεν απειλούν
την πολιτική της κυριαρχία και αυτό καταγρά-
φεται. Ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί απόσταση
ασφαλείας από τον κ. Τσίπρα, ενώ το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί
να έχει μεγάλο πρόβλημα στο να πείσει τους
πολίτες. 

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας
και οι «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις», όπως
έλεγαν πάλαι ποτέ, θα καθίσουν να χάσουν με
σταυρωμένα τα χέρια. Το αντίθετο θα λέγαμε.
Για αυτό και η κυβέρνηση αλλά και το κόμμα
της Ν.Δ. πρέπει να προσέξουν ώστε αυτό το
πολιτικό κεφάλαιο, που κάποια στιγμή νομο-
τελειακά θα αρχίσει να «τρώγεται», να μην το

δώσουν… τσάμπα. Κατά την ταπεινή μας γνώ-
μη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξει ποιες
μάχες θα δώσει, γιατί και για ποιους. Διότι το
κρίσιμο είναι το τι είδους αποτύπωμα θα αφή-
σουν αυτές οι «συγκρούσεις».

Για την κυβέρνηση ο πολιτικός χρόνος, με
τους όρους που γνωρίζαμε, επί της ουσίας αρ-
χίζει να μετρά με την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και το άνοιγμα της κοινωνίας. Και αυτή
η μέτρηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Άρα, τις
όποιες μετρήσεις θα αρχίζουμε να τις αξιολο-
γούμε από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση, από

τη μεριά της, δεν πρέπει να έχει ούτε υπερβο-
λική σιγουριά ούτε υπερβολικό φόβο. Απλώς
πρέπει να είναι έτοιμη, «διαβασμένη» και με
επιχειρήματα. Διότι είναι μετρημένα τα στελέ-
χη της που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης
και έχουν μελετήσει το τι ακριβώς κάνει.

Θέλω να πιστεύω ότι οι... αρμόδιοι κυβερ-
νητικοί τούς τροφοδοτούν με υλικό. Και η
γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το
ίδιο. Οι «μάχες» που θα ανοίξουν θα είναι κρί-
σιμες. Όχι αν θα περάσουν από τη Βουλή - αυ-
τό το θεωρούμε δεδομένο. Το αν θα περάσουν
από την κοινωνία είναι το κρίσιμο. Και σε αυτό
βασικό ρόλο θα παίξουν όσοι «βγαίνουν» στα
παράθυρα.

Αν η μόνη τους έγνοια είναι το πότε θα γίνει
ανασχηματισμός και αν θα αξιοποιηθούν, αυ-
τό είναι μεν ανθρώπινο, αλλά και πολιτικά επι-
ζήμιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. για
να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης πρέ-
πει να λειτουργεί σαν να είναι τα μέλη της και
μέλη της κυβέρνησης…

Το πολιτικό κεφάλαιο δεν είναι για... τσάμπα φάγωμα

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει 
ούτε υπερβολική σιγουριά ούτε
υπερβολικό φόβο. Απλώς πρέπει 
να είναι έτοιμη, «διαβασμένη» 
και με επιχειρήματα


