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Κ
ατανοούμε ότι τα φώτα της δημοσιότητας πέ-
φτουν σε πιο πιασάρικα θέματα. Σε ζητήματα που
«καίνε» τους πολίτες και όχι τους πολιτικούς. Αλ-

λά η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή του τό-
που, όσο κι αν κάποιοι δεν την αξιολογούν ως σημαντική,
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν
ταλαιπωρήσει τη δημοκρατία μας. Καθώς τα υπονοού-
μενα, οι διαρροές και οι ψίθυροι είναι ό,τι χειρότερο,
αφού μένουν για πάντα και απαξιώνουν την πολιτική.

Η κυβέρνηση, απ’ ό,τι πληροφορηθήκαμε, ετοιμάζε-
ται να καταθέσει νομοσχέδιο με το οποίο θα επιχειρή-
σει να πράξει το αυτονόητο για άλλες χώρες. Και ανα-
φερόμαστε στο lobbying που κάνουν διάφοροι με σκο-
πό και στόχο να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις.
Τα διάφορα... δωράκια που πήγαιναν κι έρχονταν, δί-
νοντας αφορμή για σχόλια και παρατράγουδα. Πλέον
κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή η Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα
απαγορεύεται να δέχονται προσωπικό δώρο που να
υπερβαίνει τα 200 ευρώ! Δώρα που θα υπερβαίνουν
αυτό το ποσό θα περιέρχονται στην κυριότητα του ελλη-
νικού Δημοσίου, το οποίο θα δημοσιεύει κάθε χρόνο
ανανεωμένο τον κατάλογό τους και θα αποφασίζει για
τη διαχείρισή τους.

Παράλληλα θα συσταθεί και ένα Εθνικό Μητρώο Δια-
φάνειας, στο οποίο θα εγγράφονται όσοι εκπροσωπούν
ομάδες συμφερόντων που επιθυμούν να ασκήσουν νό-
μιμη επιρροή σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Πραγματικά, το δεύτερο στοιχείο θα έχει αρκετό ενδια-
φέρον, καθώς πολύ θα θέλαμε να δούμε ποιοι στη χώρα
μας θα δηλώσουν ότι είναι άνθρωποι που εξυπηρετούν
συγκεκριμένα συμφέροντα. Μπορεί να μας ξενίζει το
παραπάνω, αλλά θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους
αναγνώστες ότι αυτό ισχύει σε πολλές χώρες της Ευ-

ρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Κατανοώ ότι οι προθέσεις των κυβερνώντων είναι
αγαθές. Όπως ήταν και αυτές εκείνων που σκέφτηκαν
την υποχρέωση του Πόθεν Έσχες. Το ερώτημα σε όλες
αυτές τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν επιχει-
ρηθεί είναι αν αυτά βοηθούν στη διαφάνεια ή με κάποιον
τρόπο νομιμοποιούν τη διαφάνεια. Θα θέλαμε παράλλη-
λα να δούμε αν θα υπάρχουν και κυρώσεις σε όποιον πα-
ραβιάζει το πλαίσιο που θα τεθεί. Αν, δηλαδή, θα εκπί-
πτει της θέσεώς του σε περίπτωση που δεχτεί προσφορά
ένα ταξιδάκι. Ή μια φιλοξενία σε κάποια θαλαμηγό. Ή αν
αυτή η απαγόρευση ισχύει και για τις συζύγους των κυ-
βερνητικών στελεχών. Ας μην είμαστε, όμως, μίζεροι.
Είναι ένα πρώτο βήμα. Ίσως οι απορίες μας λυθούν όταν
κατατεθεί το νομοσχέδιο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε
ποιοι θα ταχθούν υπέρ και ποιοι κατά…
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Το τέλος στα... δωράκια θα φέρει διαφάνεια;
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Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα
«Astypalea: smart & sustainable island -
Progress Report, from vision to action»,

είχε οριοθετήσει το πλαίσιο που θα κινηθεί η κυ-
βέρνησή του σε ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη.
Στην τοποθέτησή του είχε τονίσει: «Αυτό που υλο-
ποιούμε εδώ στην Αστυπάλαια δεν είναι τίποτα λι-
γότερο από μια νέα αρχή. Μια πύλη προς έναν πιο
καθαρό, πιο πράσινο, πιο αειφόρο κόσμο, πέρα από
τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Εκεί που η
ενέργεια τροφοδοτεί τις ζωές μας χωρίς να βλάπτει
τον πλανήτη μας».

«Αυτό που κάνουμε εδώ αποτελεί ένα μικρό αλ-
λά πολύ σημαντικό γρανάζι στη συλλογική μας
προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κλιματική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και μην έχετε κα-
μία αμφιβολία ότι είναι όντως μια έκτακτη ανάγκη
και, μάλιστα, πρωτοφανούς κλίμακας. Ο πλανήτης
θερμαίνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι συνέπειες γί-
νονται αισθητές παντού», συμπλήρωσε ο πρωθυ-
πουργός.

«Μέχρι το 2030 δύο στις τρεις κιλοβατώρες που
θα καταναλώνονται στην Ελλάδα θα προέρχονται
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», είχε επισημά-
νει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «η
Αστυπάλαια θα είναι το μέρος όπου θα γίνει η δοκι-
μή για την ενεργειακή μετάβαση. Ενέργεια που θα
παράγεται εξολοκλήρου από τη φύση και η οποία
θα τροφοδοτεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό, πλήρως εν-
σωματωμένο σύστημα μεταφορών».

Τόνισε επίσης ότι το πρότζεκτ της Αστυπάλαιας
«θα μας προσφέρει γνώσεις και διδάγματα, που ελ-

πίζουμε ότι θα αξιοποιήσουμε μελλοντικά σε μεγα-
λύτερη κλίμακα ανά την Ελλάδα και όχι μόνο». «Η
προοπτική είναι αυτό το πιλοτικό έργο, που εφαρ-
μόζεται δοκιμαστικά σε ένα νησί 1.300 μόνιμων κα-
τοίκων, να μεταφερθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα σε
άλλα μέρη της Ελλάδας και σε άλλες χώρες ανά την
υφήλιο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε ευχαριστήσει τον περιφε-
ρειάρχη, τον δήμαρχο και τους μόνιμους κατοίκους,
οι οποίοι, όπως είπε, «από την πρώτη στιγμή αγκά-
λιασαν αυτή την καινοτόμο ιδέα». «Διότι δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση αν
οι πολίτες δεν αντιληφθούν πρώτοι ότι είναι προς
όφελός τους. Και σας θέλουμε συμμάχους σε αυτή
την προσπάθεια, διότι θα είναι προς όφελός σας τε-
λικά. Καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος, καταπλη-
κτική διαφήμιση για το νησί σας, παντού στον κό-
σμο. Φθηνότεροι λογαριασμοί τελικά ως προς την
ίδια την κινητικότητα, αλλά νομίζω και αυτή η πολύ
σημαντική αίσθηση και υπερηφάνεια που θα πρέπει
να αισθάνεστε ως δημότες, ως κάτοικοι αυτού του
όμορφου νησιού, οφείλονται ότι συμμετέχετε σε
κάτι πραγματικά καινοτόμο», ανέφερε.

«Η Αστυπάλαια θα είναι το εργαστήριο του μέλ-
λοντος για την απομάκρυνση της Ευρώπης από τον
άνθρακα. Θα μελετήσουμε σε πραγματικό χρόνο
ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους πολίτες να
κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και ποια
θέλγητρα απαιτούνται για τη μετάβαση σε έναν βιώ-
σιμο τρόπο ζωής», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο
διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Volkswagen,
δρ Herbert Diess.

Ο κ. Diess είχε επισημάνει ότι «τα διδάγματα που

θα αντλήσουμε θα βοηθήσουν στο να επιταχύνουμε
τον μετασχηματισμό προς τη βιώσιμη κινητικότητα
και την πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα», προσθέ-
τοντας πως «η Αστυπάλαια μπορεί να γίνει υπόδειγ-
μα σε ό,τι αφορά τον γρήγορο μετασχηματισμό, ο
οποίος υποστηρίζεται από τη στενή συνεργασία με-
ταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων».

«Το έργο συμβολίζει την υλοποίηση ενός οράμα-
τος, μιας φωτογραφίας από το μέλλον πριν από το
μέλλον. Η Ελλάδα καθίσταται αξιόπιστος επενδυτι-
κός προορισμός, ενώ αναδεικνύονται οι δυνατότη-
τες σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού το-
μέα με τον καλύτερο τρόπο», σημείωσε κατά την
παρουσίαση του σχεδίου ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και
την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

«Τα σημερινά εγκαίνια είναι μια ιστορική στιγμή,
κατά την οποία ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον και
πολλά υποσχόμενο ταξίδι. Το πρότζεκτ “Astypalea”
είναι ένα ορόσημο για την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου και για την Ελλάδα», είχε επισημάνει από τη
μεριά του ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώρ-
γος Χατζημάρκος.

«Το μοντέλο που θα δημιουργηθεί χάρη στο πρό-
γραμμα αυτό θα ενεργοποιήσει τη μετάβασή μας σε
μια αειφόρο κυκλική οικονομία αλληλεγγύης μέσω
καθαρών, πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών.
Ένα μοντέλο που θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής
των κατοίκων, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδι-
κότητα του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτι-
στικού πλούτου του νησιού, τον τρόπο ζωής του και
τις αξίες του», τόνισε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νί-
κος Κομηνέας.

Μητσοτάκης: «Η πράσινη μετάβαση στην
Ελλάδα ξεκινά από την Αστυπάλαια»
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Η
ΕΥΔΑΠ, παρέχοντας υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης,
έχει στο κέντρο του επιχειρηματικού της
μοντέλου την προστασία του περιβάλλον-

τος. Τα ΚΕΛ αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές
υποδομές, προστατεύοντας ουσιαστικά τους θαλάσ-
σιους αποδέκτες μέσω της συλλογής και επεξεργα-
σίας των αστικών λυμάτων της πρωτεύουσας.

Η καλή λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας
Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ: ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μετα-
μόρφωσης και ΚΕΛ Θριασίου, η τήρηση των αυστη-
ρών προδιαγραφών εκροών, ο έλεγχος, η διαρκής
αναβάθμιση και συντήρησή τους με μέσα υψηλής
τεχνολογίας, καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου
αποχέτευσης συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων και τη διατήρηση της καλής κατάστα-
σης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Βιώσιμη διαχείριση αστικών λυμάτων
Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και λειτουργεί τα μεγαλύ-

τερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα.
Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της αποτελεί εγγύη-
ση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της με μεγά-
λα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυ-
μάτων.

Τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων επιτυγχάνουν
τους στόχους τους, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώ-

σεις των επεξεργασμένων εκροών στους θαλάσσι-
ους αποδέκτες. Οι επεξεργασμένες εκροές από το
ΚΕΛ Ψυττάλειας και Θριασίου καταλήγουν στον Σα-
ρωνικό και τον κόλπο της Ελευσίνας και από το ΚΕΛ
Μεταμόρφωσης στον Σαρωνικό μέσω του βασικού
του αποδέκτη, του ποταμού Κηφισού. Η επεξεργα-
σμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα
απαλλαγμένη από το ρυπαντικό τους φορτίο σε πο-
σοστό περίπου 95%.

Καθοριστικό παράγοντα προστασίας του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος θα αποτελέσει η υλοποίηση των
νέων έργων αποχέτευσης στις περιοχές της Ανατο-
λικής Αττικής με την ολοκληρωμένη διαχείριση των
λυμάτων και με εφαρμογή των αρχών της κυκλικής
οικονομίας. Τα ΚΕΛ έχουν σχεδιαστεί για να λει-
τουργήσουν με τεχνολογία αιχμής για την επανα-
χρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού μετά την
επεξεργασία του για αστική και περιαστική χρήση
και αρδευτικούς σκοπούς, μειώνοντας ταυτόχρονα
και το ενεργειακό αποτύπωμα των έργων. Το θέμα
αναλύεται εκτενώς στην ενότητα «Υγεία και Ασφά-
λεια Καταναλωτών: Υπηρεσίες Αποχέτευσης ΕΥ-
ΔΑΠ».

Βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτινων αποδεκτών

Από το 1994 που τέθηκε σε λειτουργία, το ΚΕΛ

Ψυττάλειας αποτέλεσε ορόσημο για τη βελτίωση της
κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σα-
ρωνικού, που είχε στο παρελθόν υποστεί έντονη
υποβάθμιση λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανε-
πεξέργαστων λυμάτων.

Η βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων
αναψυχής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
σχεδόν το σύνολο των ακτών του Σαρωνικού έχει
λάβει «Γαλάζια Σημαία», η οποία αποτελεί σύμβολο
περιβαλλοντικής ποιότητας και απονέμεται με αυ-
στηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές, έχοντας ως
βασικό κριτήριο αξιολόγησης την ποιότητα των θα-
λάσσιων υδάτων.

� Συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς και δη-
μοσιοποίηση αποτελεσμάτων καλής λειτουργίας
των ΚΕΛ στο κοινό

� Η καλή λειτουργία των ΚΕΛ σχετίζεται άμεσα με
την ποιότητα των εκροών τους.

� Η ΕΥΔΑΠ για την επιβεβαίωση της αποδοτικής
λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
της, με αιχμή του δόρατος το ΚΕΛ Ψυττάλειας, πραγ-
ματοποιεί ελέγχους στο θαλάσσιο περιβάλλον και
μελέτες που αφορούν στην επίδραση της διάθεσης
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις κο-
λυμβητικές παραλίες της Αττικής πλησίον των ΚΕΛ.

� Η προσπάθεια είναι συνεχής, για τον λόγο αυτόν
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Προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ KEΛ Ψυττάλειας



η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού των εγκαταστάσεών της που οδηγούν
σε όρια ποιότητας εκροών πολύ χαμηλότερα των
οριζόμενων στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλον-
τικών Όρων (ΑΕΠΟ), στη μείωση της καταναλισκό-
μενης ενέργειας και στην περίπτωση του ΚΕΛ Ψυτ-
τάλειας, της ενεργειακής αυτοτέλειας.

Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού Kόλπου γύρω
από την Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά
που πληρούν την απαιτούμενη υψηλή ποιότητα υδά-
των κολύμβησης, όπως αποδεικνύεται από την πε-
ριβαλλοντική παρακολούθηση, με συχνές μετρή-
σεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους κρατι-
κούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΘΕ, τη Γενική Γραμμα-
τεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Πε-
ριφέρεια Αττικής και το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Ση-
μαίες».

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναθέσει στο ΕΛΚΕΘΕ τη συστημα-
τική παρακολούθηση του οικοσυστήματος του Σα-
ρωνικού Κόλπου και του Κόλπου της Ελευσίνας,
που αποτελούν «ευαίσθητους αποδέκτες».

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των οικοσυστη-
μάτων του Σαρωνικού έχει ξεκινήσει πριν ακόμη
από την κατασκευή και λειτουργία του ΚΕΛΨ και
επιβεβαιώνει τη διατήρηση και διαχρονική βελτίω-
ση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος του
Σαρωνικού.

Τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων που
αφορούν στις εκροές των ΚΕΛ προκύπτουν από
προβλεπόμενες δειγματοληψίες και είναι προσβά-
σιμα στο κοινό μέσω της Εθνικής βάσης Δεδομένων
για την Παρακολούθηση της Λειτουργίας των Εγκα-
ταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του ΥΠ.ΕΝ.
(astikalimata.ypeka.gr).

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει τους απαραίτη-
τους δείκτες και τις παραμέτρους για την αξιολόγη-

ση της περιβαλλοντικής και οικολογικής κατάστα-
σης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και συγκεκρι-
μένα φυσικές παραμέτρους όπως θερμοκρασία,
αλατότητα, πυκνότητα, διαλυμένο οξυγόνο, φθορι-
σμό διαύγεια/θολερότητα, θρεπτικά άλατα και χλω-

ροφύλλη.
Η οικολογική αξιολόγηση του Σαρωνικού περι-

λαμβάνει και τη μελέτη των βιοκοινωνιών, φυτο-
πλαγκτού, ζωοβενθικών βιοκοινωνιών και ιζημάτων
για τον προσδιορισμό οργανικού άνθρακα, ολικού

αζώτου, ολικού άνθρακα και βαρέων μετάλλων.
Η τήρηση των ορίων ποιότητας των εκροών, ανά

ελεγχόμενη παράμετρο για καθένα από τα ΚΕΛ της
ΕΥΔΑΠ για το 2020, αποτυπώνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Όπως στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2020
η τήρηση των ορίων ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ
της ΕΥΔΑΠ συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της
κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων του
Σαρωνικού.
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ΚΕΛΨ � � � �

ΚΕΛΜ � � � �

ΚΕΛΘ � � � �

Βιοχημικά 
απαιτούμενο οξυγόνο 

5 ημερών

Βιοχημικά απαιτούμενο
οξυγόνο

TSS

Ολικά αιωρούμενα στερεά

T-N

Ολικό άζωτο
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Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ KEΛ Μεταμόρφωσης

Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ KEΛ Θριασίου



Τ
ο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας αποτελεί μια συγκροτημένη
δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων
που μπορεί να μετασχηματίσει ταχύτατα

την οικονομία μας σε ένα πράσινο, ψηφιακό και
εξωστρεφές μοντέλο. Όπως τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
θέτει τη χώρα μας σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυ-
ξης, κινητοποιώντας συνολικούς πόρους άνω των
57 δισ. ευρώ. Θεμελιώδη παράμετρο αποτελεί ότι το
σχέδιο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινω-
νίας μας στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης,
απορροφώντας και τους μεσοπρόθεσμους κρα-
δασμούς της πανδημίας.

Συνολικά το 38,7% των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης, πάνω από 6 δισ. ευρώ, θα διοχετευτεί στον
άξονα της πράσινης μετάβασης. Πρόκειται για δρά-
σεις που θα συμβάλουν καθοριστικά στον μετα-
σχηματισμό του ενεργειακού τομέα σε μια κατεύ-
θυνση χαμηλών ρύπων και θα καταστήσουν πιο
πράσινες τις μεταφορές. Επιπρόσθετα, θα προαγά-
γουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού
αποθέματος, την αειφόρο χρήση πόρων και την
προστασία της βιοποικιλότητας.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
όπως τονίζει ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκρέ-
κας, έχει καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης μελε-
τημένων δράσεων που θα επιφέρουν απτά οφέλη.
Οι στόχοι των παρεμβάσεων αποτυπώνονται στο
τρίπτυχο: 

1. Να δημιουργηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες
επιλογές που θα βελτιώσουν αισθητά την κα-
θημερινότητα σε ένα ευρύ φάσμα από την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των κτιρίων έως την ηλεκτρο-
κίνηση. 

2. Να προσελκυστούν επενδύσεις σε νέες τεχνολο-
γίες και καινοτόμες λύσεις, όπως η αποθήκευση
ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά και η κυκλική οι-
κονομία, που θα θωρακίσουν το ηλεκτρικό σύ-
στημα και θα δημιουργήσουν τεχνογνωσία και
ποιοτικές θέσεις εργασίας. 

3. Nα εκπονηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με
γνώμονα το περιβάλλον, όπως ο πολεοδομικός
και θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, και να
υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις, όπως κίνητρα
ανακύκλωσης και απλοποίηση της αδειοδότησης
των ΑΠΕ, ώστε να αρθούν στρεβλώσεις και γρα-
φειοκρατικές αγκυλώσεις. 
Βασικό ζητούμενο είναι η μεγέθυνση της οικο-

νομίας να συνάδει πλήρως με τους κλιματικούς
στόχους. Αξίζει να επισημανθεί ότι η χώρα μας έχει
υιοθετήσει το πλέον φιλόδοξο σχέδιο στην Ευρώπη
για την αποανθρακοποίηση, αποσύροντας όλες τις
λιγνιτικές της μονάδες έως το 2023, με εξαίρεση
την Πτολεμαΐδα 5, η οποία επίσης θα αλλάξει μίγμα
καυσίμου πριν από το 2028.

Δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου
Περιβάλλοντος είναι η πράσινη μετάβαση να συντε-
λείται με διαφάνεια και ισότιμους όρους. Για αυτό
και έχουν προγραμματιστεί δράσεις που θα συμπε-

ριλάβουν κάθε πολίτη από τα αστικά κέντρα έως τα
νησιά, τις λιγνιτικές και τις πιο απομακρυσμένες
περιοχές. Ενδεικτικό της στρατηγικής του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι αποδί-
δει ιδιαίτερη έμφαση στην ουσιαστική αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής ένδειας, στηρίζοντας σημαντι-
κά τις ευάλωτες κατηγορίες νοικοκυριών στο νέο
πρόγραμμα εξοικονόμησης, με στόχο τη μείωση
του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος κατά 50%
έως το 2025 και κατά 75% έως το 2030. Παράλληλα,
θα διανεμηθούν 242 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης για την αποκατάσταση εδαφών παλαι-
ών λιγνιτωρυχείων, ώστε να αποδοθούν στους πολί-
τες της Δυρικής Μακεδονίας για αγροτικές και άλ-
λες χρήσεις.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης απαιτεί
προσήλωση και εντατική προσπάθεια από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα πρέπει να επιτευχ-
θούν συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδια-
γράμματα στην επόμενη πενταετία, που θα επιτρέ-
ψουν την πλήρη εκταμίευση των πόρων του Ταμεί-
ου. Η επιτυχία προϋποθέτει κυρίως κοινωνική συ-
ναίνεση, ώστε να οικοδομήσουμε όλοι μαζί ένα
βιώσιμο μέλλον, που ουσιαστικά ταυτίζεται με την
αειφόρο ανάπτυξη.

Οι μεγάλες προκλήσεις που προέκυψαν από την
υγειονομική κρίση μπορούν να μετουσιωθούν σε
μια μεγάλη, ιστορική ευκαιρία να μετατρέψουμε
την κλιματική αλλαγή από παράγοντα αποσταθερο-
ποίησης σε επιταχυντή βιώσιμης ανάπτυξης.

Το σχέδιο Ανάκαμψης θα είναι
το... κλειδί για το μέλλον
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Κ
αθώς η ναυτιλία βρίσκεται
στον δρόμο προς την ενερ-
γειακή μετάβαση, το leas-
ing (χρηματοδοτική μί-

σθωση) είναι ένα νέο εργαλείο που
αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της
παγκόσμιας χρηματοδότησης του
κλάδου, δεδομένου ότι ο ρόλος των
ευρωπαϊκών τραπεζών –αν και παρα-
μένουν βασική πηγή άντλησης πό-
ρων– έχει περιοριστεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια: 

Το 2008, οι κορυφαίες 20 τράπεζες,
όπως η HSBC, η Barclays, η RBS,
η BNP Paribas, η Credit Agricole, η
Societe Generale, η Deutsche Bank,
η UniCredit η Santander, χρηματοδό-
τησαν με περίπου 350 δισ. δολάρια
αυτόν τον κλάδο της ναυτιλίας. Το
2020, οι 20 ίδιες τράπεζες χρηματο-
δότησαν με περίπου 250 δισ. δολάρια
– 100 δισ. λιγότερα! 

Το 2008, οι ευρωπαϊκές τράπεζες
αντιπροσώπευαν το 100% των 10 κο-
ρυφαίων δανειστών χρηματοδότησης
πλοίων, ενώ το 2020 ο αριθμός αυτός
είναι περίπου 50%! 

Οι αυστηρότερες πολιτικές διαχεί-
ρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και
οι προτροπές της για χρηματοδότηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην
απανθρακοποίηση έχουν επηρεάσει
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Στο ίδιο μήκος κύματος με την ΕΚΤ,
η πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΙΒ), που δημιούργησε
τη χρηματοδότηση των πράσινων
πλοίων και της Ευρωπαϊκής Τραπεζι-
κής Αρχής (ΕΒΑ) και υιοθέτησε Πλά-
νο Δράσης για τη Βιώσιμη Χρηματο-
δότηση, το οποίο δίνει προτεραιότητα
στα πλοία με χαμηλές εκπομπές άν-
θρακα. 

Μεγάλα κόστη
Πράσινη ναυτιλία, όμως, σημαίνει

και μεγάλα κόστη για μια βιομηχανία
που δεν είναι η μεγαλύτερη ρυπογό-
νος εστία στον κόσμο (οι θαλάσσιες
μεταφορές ευθύνονται περίπου για το
4% των ανθρωπογενών εκπομπών
CO2), δήλωσε ο Σβέιν Στέιμλερ, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος
NYK Group Europe, με αφορμή την
76η σύνοδο της Επιτροπής Προστα-
σίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
(MEPC 76, 10-17 Ιουνίου 2021) του
ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανι-
σμός) για την καθιέρωση ενός φόρου
στα καύσιμα της ναυτιλιακής βιομη-

χανίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η
μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε
εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκ-
πομπών άνθρακα. Ο Σβέιν Στέιμλερ
διευκρίνισε ότι η ναυτιλία είναι
μια «εξαιρετικά συντηρητική επιχεί-
ρηση, που αλλάζει αργά και υιοθετεί
αργά», φέρνοντας ως παράδειγμα ότι
χρειάστηκαν τέσσερις δεκαετίες για
την επικύρωση της σύμβασης του έρ-
ματος. Με άλλα λόγια, είπε ότι δεν εί-
ναι μια απλή υπόθεση η μετατροπή χι-
λιάδων πλοίων στο χρονικό πλαίσιο
που τίθεται διεθνώς για την απανθρα-
κοποίηση: Πάνω από 40.000 μεταφέ-
ρουν το 90% των παγκοσμίως παραγό-
μενων προϊόντων και καθιστούν τις
θαλάσσιες μεταφορές απαραίτητες
για την παγκόσμια οικονομία. 

Ο ίδιος πρόσθεσε, ωστόσο, ότι
ντρέπεται που είναι μέρος μιας βιο-
μηχανίας που έχει κάνει τόσο λίγα για

τόσο καιρό και ότι η ναυτιλία πρέπει
να κάνει ό,τι μπορεί, για τη μείωση αε-
ρίων του θερμοκηπίου, προκειμένου
να ανταποκριθεί ο κλάδος στους στό-
χους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία
του Παρισιού για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος, υπολογίζεται ότι οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από τα πλοία θα έχουν αυξηθεί κατά
150%-200% μέχρι το 2050 και σε παγ-
κόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να
ανέλθουν έως τότε σε ποσοστό 17%
των συνολικών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, αν δεν ληφθούν περαι-
τέρω μέτρα.

Ταμείο Έρευνας 
Σημειώνεται ότι κατά τη MEPC 76

(σ.σ. δεν ελήφθησαν σημαντικές απο-
φάσεις και τα πράγματα πάνε για την

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία θα έχουν
αυξηθεί κατά 150%-200% μέχρι το 2050, ενώ σε παγκόσμιο
επίπεδο θα μπορούσαν να ανέλθουν έως τότε σε ποσοστό
17% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα

Ναυτιλιακές μεταφορές 
μηδενικού άνθρακα
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Τ
ον δρόμο για την έλευση του φυσικού αερί-
ου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ανοίγει η Δη-
μόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερί-
ου (ΔΕΔΑ). Με εμβληματικά έργα υποδο-

μών, ύψους 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταε-
τία, η ελληνική περιφέρεια βγαίνει από την ενεργει-
ακή απομόνωση, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ισχυ-
ρό και αξιόπιστο σύστημα παροχής ενέργειας.

Η ΔΕΔΑ εργάζεται μεθοδικά με στόχο την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών που έχουν οι καταναλωτές
όλων των κατηγοριών: τα νοικοκυριά, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες αλλά και τα δημόσια κτί-
ρια, όπως τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι αθλητικοί χώ-
ροι κ.ά. Αξιοποιώντας δε τις τεχνολογίες του Συμπιε-
σμένου Φυσικού Αερίου (CNG) και του Υγροποιημέ-
νου Φυσικού Αερίου (LNG), η εταιρεία φέρνει το φυ-
σικό αέριο ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες πε-
ριοχές της χώρας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025
της ΔΕΔΑ, το οποίο υλοποιείται με ίδια κεφάλαια, δα-
νειακά κεφάλαια και με επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ
2014-2020, προβλέπει τη δημιουργία υποδομών σε 34
πόλεις με την κατασκευή συνολικά 1.860 χιλιομέτρων
δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό,
θα γίνουν περισσότερες από 68.000 συνδέσεις οικια-
κών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών.
Πρόκειται για τον ελάχιστο αριθμό συνδέσεων, καθώς
στις πόλεις, όπου ήδη γίνονται επεκτάσεις δικτύων,
καταγράφεται πολλή μεγαλύτερη ζήτηση, η οποία θα
καλυφθεί πλήρως.

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ είναι το με-
γαλύτερο project επέκτασης δικτύων διανομής φυσι-
κού αερίου που υλοποιείται αυτήν την περίοδο στην
Ευρώπη και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα ως
προς την έκταση και την ταχύτητα υλοποίησής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα
υλοποιηθεί έως το 2023, δηλαδή μέσα σε μόλις δύο
χρόνια.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη
Τα οφέλη από τα εμβληματικά έργα της ΔΕΔΑ είναι

πολλαπλασιαστικά για το σύνολο της κοινωνίας, το πε-
ριβάλλον, την απασχόληση, την οικονομία.

Με τη χρήση του φυσικού αερίου μειώνεται σημαν-
τικά το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες, συμβάλ-
λοντας, επίσης, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού
φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

Μεγάλα είναι εξάλλου τα κέρδη στον εμπορικό και
τον βιομηχανικό τομέα.

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ση-
μαντική μείωση στο ενεργειακό κόστος και δίνονται
κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας.

Η έλευση του φυσικού αερίου αποτελεί, επίσης, ένα
σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινω-

νίες. Η οικονομία τονώνεται και η απασχόληση ενι-
σχύεται, αφού σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έρ-
γων ανοίγουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε διάφο-
ρες ειδικότητες.

«Πράσινα δίκτυα»
Εκτός από τα άμεσα οφέλη, τα μεγάλα έργα της ΔΕ-

ΔΑ αποτελούν μια σημαντική επένδυση για το μέλλον,
καθώς τα δίκτυα θα μπορούν να υποδεχτούν νέα αέ-
ρια καύσιμα με ελάχιστο έως μηδενικό ανθρακικό
αποτύπωμα.

Η ΔΕΔΑ είναι ο πρώτος Διαχειριστής Διανομής Φυ-
σικού Αερίου στην Ελλάδα που προχωρά στο «πρασί-
νισμα» των δικτύων της, αναβαθμίζοντάς τα σε «BHR»
(Biomethane & Hydrogen Ready), ώστε να διανέμουν
μελλοντικά βιομεθάνιο και υδρογόνο ως μείγμα οικο-
λογικού αερίου μαζί με το φυσικό αέριο.

Το πρωτοποριακό αυτό project θα ξεκινήσει από
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και θα αποτελέσει «πιλότο» για όλη τη χώρα, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που θέ-
τουν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Επίσης, η ΔΕΔΑ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε ό,τι
αφορά την προοπτική διανομής υδρογόνου μέσα από
τα δίκτυά της, ενώ συμμετέχει ενεργά στον διάλογο
που βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση μακροπρόθε-
σμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του υδρογόνου.

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο και άλλων

δράσεων της εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι η ΔΕΔΑ
είναι ο μοναδικός διαχειριστής διανομής φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα που τοποθετεί αποκλειστικά έξυ-
πνους μετρητές προκειμένου να διασφαλίσει την απο-
τελεσματικότερη λειτουργία των δικτύων της και το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, αξιοπιστίας
και εξυπηρέτησης στους καταναλωτές.

Στην πορεία της χώρας για μια βιώσιμη ανάπτυξη η
ΔΕΔΑ αφήνει το δικό της στίγμα με εμβληματικά και
καινοτόμα έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
των πολιτών, σέβονται το περιβάλλον και αποτελούν
εφαλτήριο ισχυρής και δίκαιης ανάπτυξης.

ΔΕΔΑ: Ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης με επενδύσεις 
300 εκατ. ευρώ για «πράσινες» υποδομές φυσικού αερίου
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προσεχή συνεδρίαση του Οκτωβρίου)
συζητήθηκε και η πρόταση για τη σύ-
σταση ενός Ταμείου Έρευνας και
Ανάπτυξης ύψους 5 δισ. δολαρίων,
μέσω υποχρεωτικής συνεισφοράς
όλων των εμπλεκομένων στο ναυτι-
λιακό κλάδο – ισοδυναμεί με 2 δολά-
ρια ανά τόνο καυσίμου που κατανα-
λώνεται. 

Η πρόταση, η οποία υποστηρίζεται
από σχεδόν όλες τις μεγάλες εφοπλι-
στικές ενώσεις, υποβλήθηκε από τις
κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Γεωρ-
γίας, της Ιαπωνίας, της Λιβερίας, της
Μάλτας, της Νιγηρίας, της Σιγκαπού-
ρης και της Ελβετίας. 

Με κοινή ανακοίνωσή τους οκτώ
διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις
(Bimco, CLIA, Intercargo, Interferry,
ICS, Intertanko, IPTA, WSC) καλούν
τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν
αποφασιστικά στη δημιουργία του Τα-
μείου Έρευνας και Ανάπτυξης, που
θα εποπτεύεται από τον Διεθνή Ναυ-
τιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και θα έχει
ως στόχο τη χρηματοδότηση και την
εισαγωγή τεχνολογιών μηδενικών
εκπομπών άνθρακα και καυσίμων
στις θαλάσσιες μεταφορές. Μέχρι
στιγμής, δεν υπάρχουν τεχνολογίες
για τη λειτουργία ποντοπόρων πλοίων
με καύσιμα μηδενικού άνθρακα. Δυ-
σκολίες υπάρχουν και στην εφαρμο-
γή των δεικτών Ενεργειακής Αποδο-
τικότητας και Έντασης Άνθρακα. Σε
ό,τι αφορά το μέτρο του «Δείκτη

Ενεργειακής Αποδοτικότητας των
Ενεργών Πλοίων», εκτιμήσεις της
Bimco, λένε ότι θα επηρεάσει περί-
που 30.000 πλοία, για τα οποία θα
απαιτηθούν τεχνολογικές αναβαθμί-
σεις. 

Ο άλλος δείκτης Έντασης Άνθρακα
(προωθείται από κράτη της Βόρειας
Ευρώπης) υπολογίζει το αποτύπωμα
άνθρακα κάθε πλοίου βάσει ενός τύ-
που CO2 ανά τόνο-μίλι, αλλά βασίζε-
ται σε παράγοντες, όπως οι καιρικές
συνθήκες και οι αποστάσεις για τη με-
ταφορά των φορτίων.

Θεμελιώδες στοιχείο
Όπως και να έχει, οι ναυτιλιακές

μεταφορές είναι θεμελιώδες στοιχείο
της παγκόσμιας οικονομίας, έχει πει ο
Γιώργος Ξηραδάκης, γενικός γραμ-
ματέας της Ένωσης Τραπεζικών και
Χρηματοοικονομικών Στελεχών της
Ελληνικής Ναυτιλίας και διευθύνων
σύμβουλος της XRTC Business Con-
sultants, με τον οποίο είχαμε συνομι-
λήσει παλαιότερα για τις σύγχρονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυ-
τιλία, λόγω των μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά
και των επιπτώσεων του Covid-19. 

Τα πράγματα δεν είναι απλά: Το
2020, το διεθνές εμπόριο και η ποντο-
πόρος ναυτιλία υπέστησαν σοβαρό
χτύπημα από την εξάπλωση της παν-
δημίας του Covid-19. Πέραν των εμ-
φανών επιπτώσεων στις μεταφορές,

στη φυσική παράδοση των φορτίων,
στις ναυλώσεις και στις αγοραπωλη-
σίες πλοίων, στη φυσική παράδοση
των πλοίων, στην αλλαγή των πληρω-
μάτων ακόμα και στις επιθεωρήσεις
των πλοίων, η δυσκολία εξεύρεσης
χρηματοδότησης αποτέλεσε επίσης
τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία
των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Όμως οι ναυτιλιακές μεταφορές εί-
ναι θεμελιώδες στοιχείο της παγκό-
σμιας οικονομίας. Και, συνεπώς, η
εύρυθμη λειτουργία της παγκόσμιας
οικονομίας θα συνεχίσει να απαιτεί
σημαντικές επενδύσεις σε πλοία, οι
οποίες θα εξακολουθήσουν να χρη-
ματοδοτούνται από εκείνους που
μπορούν να επενδύσουν με το απαι-
τούμενο προφίλ. 

Αν και βραχυπρόθεσμα περιμένου-
με να δούμε νέα επενδυτικά σχήματα,
οχήματα και πηγές κεφαλαίων, μεσο-
πρόθεσμα αναμένουμε έναν εκσυγ-
χρονισμό των οργανισμών που χρη-
ματοδοτούν τη ναυτιλία με τα παρα-
δοσιακά εργαλεία των τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια, το leasing
αποτελεί ένα μέσο χρηματοδότησης
της ναυτιλίας, που έχει μπροστά της
πολλές φουρτούνες, έως ότου μετα-
σχηματιστεί σε πράσινη. Στόχος του
ΙΜΟ είναι η μείωση των εκπομπών
κατά 40% μέχρι το 2030 και κατά του-
λάχιστον 70% έως το 2050 – σε σχέση
με τα επίπεδα του 2008.

Βαθμολογία
πλοίων
Τα νέα μέτρα του παραρτήμα-
τος VI της MARPOL (διεθνούς
σύμβασης για την πρόληψη
της ρύπανσης από πλοία) θα
απαιτήσουν από όλα τα πλοία
να υπολογίσουν τον υπάρ-
χοντα δείκτη ενεργειακής
απόδοσης (EEXI), ακολου-
θώντας τεχνικά μέσα για να
βελτιώσουν την ενεργειακή
τους απόδοση και να καθορί-
σουν τον ετήσιο λειτουργικό
δείκτη έντασης άνθρακα
(CII). Η ένταση του άνθρακα
συνδέει τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου με την πο-
σότητα του φορτίου που μετα-
φέρεται στην απόσταση που
διανύθηκε. Τα πλοία θα έχουν
βαθμολογία ενεργειακής
απόδοσης (A, B, C, D, E –
όπου το A είναι το καλύτε-
ρο). Οι διοικήσεις, οι λιμενι-
κές αρχές και άλλοι ενδια-
φερόμενοι, κατά περίπτωση,
ενθαρρύνονται να παρέχουν
κίνητρα σε πλοία που χαρα-
κτηρίζονται ως Α ή Β, στέλ-
νοντας επίσης ένα ισχυρό
μήνυμα στην αγορά και στον
χρηματοπιστωτικό τομέα.
Ένα πλοίο με βαθμολογία D
για τρία συνεχόμενα έτη, ή E,
απαιτείται να υποβάλει ένα
διορθωτικό σχέδιο δράσης,
για να δείξει πώς θα επιτευχ-
θεί ο απαιτούμενος δείκτης
(C ή παραπάνω). Η MARPOL
ήταν αποτέλεσμα μιας περιό-
δου ατυχημάτων δεξαμενο-
πλοίων το 1976-1977.



HProtergia κάνει και πάλι το αδύνατο να συμβεί με μοναδικό νι-
κητή τον καταναλωτή. Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αε-
ρίου της MYTILINEOS, της κορυφαίας ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας,
ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν από τους ση-
μαντικότερους παίκτες στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κό-
σμου, και προσφέρει μια μοναδική προσφορά για όλους τους Έλληνες
καταναλωτές. Μια MVP προσφορά για να κερδίζουν όλοι με 50% διαφο-
ρά!

Συγκεκριμένα, με το Οικιακό MVP πρόγραμμα της Protergia προσφέ-
ρεται έκπτωση 50% επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας & Νύχτας για
εμπρόθεσμες πληρωμές, ενώ η ενέργεια που θα καταναλώνεται προέρ-
χεται αποκλειστικά από «πράσινες» πηγές.

Με το νέο πρωτοποριακό αυτό προϊόν της Protergia οι καταναλωτές θα
απολαμβάνουν πάγιο 3,95€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρω-
μής), χωρίς εγγύηση, με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λο-
γαριασμού. Και όπως πάντα, προσφέρεται δωρεάν η εφαρμογή mypro-

tergia, που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί και να έχει τον έλεγ-
χο της κατανάλωσής του.

Με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 8% και σχεδόν 300.000 πελάτες, η
Protergia υποστηρίζει τις ανάγκες των καταναλωτών που την εμπι-
στεύονται καθημερινά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρο-
νες, αξιόπιστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η Protergia διευρύνει το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της και
στα Ιωάννινα, με το νέο της κατάστημα στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 2.
Πρόκειται για το 6ο κατάστημα της Εταιρείας στη χώρα μετά το Ν. Ηρά-
κλειο, τη Ν. Ερυθραία, τη Γλυφάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες
και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα  ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και φυσικού αερίου, με σχεδόν 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώ-
ρα. Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της
δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο, με
νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. 

Έναν δρόμο γεμάτο δυνατότητες, όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγμα-
τικότητα.

Οικιακό MVP με μεγάλο 
νικητή τον καταναλωτή
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Καταστήματα της Protergia υπάρχουν στην Αττική (Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο & Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία, 
Λ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 17, Γλυφάδα, στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 53), στην Πάτρα (Ρ.  Φεραίου 115) 
και στα Ιωάννινα (Ν. Ζέρβα 2), αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε και σε ένα κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Για πληροφορίες: στην εξυπηρέτηση πελατών στο 18311, και στη διεύθυνση www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube



Μ
έσα στη δύσκολη
χρονικά περίοδο που
βιώνει παγκόσμια η
ανθρωπότητα με το

φαινόμενο της πανδημίας του κο-
ρονοϊού, μια νέα ελπιδοφόρα
ιδέα αρχίζει να συζητείται ιδιαί-
τερα έντονα, αυτή της Κυκλικής
Οικονομίας (Circular Economy).

Είμαστε στην ευχάριστη θέση
ως Περιφερειακός Φορέας Δια-
χείρισης Αποβλήτων να μπορού-
με να πούμε πια ότι στην Κεντρική
Μακεδονία κάνουμε πράξη την
ολοκληρωμένη διαχείριση απορ-
ριμμάτων.

Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το
δεύτερο σημαντικό περιβαλλον-
τικό έργο αξιοποίησης εκλυόμε-
νου βιοαέριου των χώρων ταφής
των απορριμμάτων τού προς πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού, μετατρέ-
ποντας έτσι ένα περιβαλλοντικό
πρόβλημα σε μια χρήσιμη μορφή
ενέργειας. 

Το έργο ενεργειακής αξιοποί-
ησης παραγόμενου βιοαερίου του
ΧΥΤΑ Μαυρορράχης θα τροφοδο-
τεί τη νέα μονάδα ενεργειακής
αξιοποίησης κατάλληλης δυναμι-
κότητας για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας ικανής για την
κάλυψη των ετησίων αναγκών σε
ηλεκτρισμό περίπου 5.500 νοικο-
κυριών. Ο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης
καθίσταται πλέον όχι μόνο απο-
λύτως σύμφωνος με τις επιταγές
της Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετατρέπεται και σε
μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με
πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ήδη από πέρυσι λειτουργεί υποδειγματικά η Μο-
νάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες.
Ένα έργο που πήρε βράβευση στα έξι καλύτερα έρ-
γα κοινής ωφέλειας διεθνώς. Η μονάδα θα δέχεται
και θα επεξεργάζεται επίσης τα προδιαλεγμένα ορ-
γανικά απόβλητα από τη διαλογή στην πηγή που θα
εφαρμόζουν οι δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παρά-
γει υψηλής ποιότητας κομπόστ, κατάλληλο ακόμη
και για γεωργική χρήση.

Είμαστε εν αναμονή της κατασκευής των επόμε-
νων μεγάλων έργων των Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων Δυτικού και Ανατολικού Τομέα, όπου η
κατασκευή και η λειτουργία των σύγχρονων μονά-
δων επεξεργασίας αποβλήτων θα έχουν σημαντικά

οφέλη για την περιφέρειά μας γιατί:

� Θα μειώσουν δραστικά τον όγκο των προς διάθε-
ση αποβλήτων.

� Θα μειώσουν δραστικά την επικινδυνότητα των
προς διάθεση αποβλήτων.

� Θα περιορίσουν δραστικά την πιθανότητα ρύπαν-
σης των υδροφόρων οριζόντων. 

� Θα εξαλείψουν τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης
νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συν-
δεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδρά-
σεις, ένα έργο που πραγματικά θα δώσει ανάσα
στο περιβάλλον.

Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος έργων στην
Κεντρική Μακεδονία, που προωθεί την κυκλική οι-
κονομία και κυρίως φροντίζει την προστασία του
περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται ο στόχος που έχει
θέσει η Κεντρική Μακεδονία για τη διαχείριση των

απορριμμάτων ώστε να οδη-
γούνται σε σύμμικτη μορφή
στα παραπάνω τρία εργοστά-
σια των απορριμμάτων λιγό-
τερο από τα μισά παραγόμενα
απορρίμματα, αφού δίνεται
έμφαση σε δημοτικό επίπεδο
στην επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωσή τους με
διαλογή στην πηγή.

Σε περιόδους κρίσης γεν-
νιούνται ευκαιρίες. Ως χώρα
είναι η στιγμή να βγούμε από
την εσωστρέφεια και να ανα-
δείξουμε πώς η Ελλάδα στη
νέα εποχή που διανύουμε -
στρέφουμε τη ματιά μας στη
Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδο-
νία μας και ειδικότερα στη
Θεσσαλονίκη ως πρωτεύου-
σα των Βαλκανίων- θα γίνει
το επίκεντρο της οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής στο
μέγα θέμα της διαχείρισης
των απορριμμάτων.

Ένα μεγάλο όραμά μας γί-
νεται πράξη, η πρότασή μας
για την Εγνατία Διαχείρισης
Απορριμμάτων με πρωτο-
βουλία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας
έχει ήδη ενταχθεί στον νέο
εθνικό σχεδιασμό. Μια πρό-
ταση που συνενώνει 5 περι-
φέρειες ώστε να γυρίσουμε
οριστικά σελίδα στη Διαχεί-
ριση των Απορριμμάτων δια-

σφαλίζοντας:

� Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

� Αποφυγή παράλληλων επενδύσεων.

� Υψηλή αποτελεσματικότητα των πολιτικών δια-
χείρισης.

Αποδεικνύουμε στην πράξη πως μπορούμε να γί-
νουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια με
συνδετικό κρίκο την Εγνατία Οδό, που θα μπορεί να
διαχειρίζεται κεντροβαρικά τα υπολείμματα των
άλλων περιφερειών.

Η Κεντρική Μακεδονία μπορεί να συμβάλει στην

αναπτυξιακή λογική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

που ο ΦΟΔΣΑΚΜ είναι πια σε θέση να εγγυηθεί,

γιατί καταφέραμε η διαχείριση στερεών αποβλήτων

να μην αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα, αλλά μια ευ-

καιρία ευρύτερης ανάπτυξης.

Γεγονός η ολοκληρωμένη διαχείριση
απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία
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Μιχάλης Γεράνης
Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, πρόεδρος Δ.Σ. Πυλαίας - Χορτιάτη





Ε
πειτα από επτά χρόνια καθυ-
στερήσεων, η μεταβίβαση του
Ελληνικού στη Lamda Devel-
opment έγινε χθες πραγματι-

κότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκ-
κίνηση της μεγαλύτερης ιδιωτικής επέν-
δυσης στην Ελλάδα.

Με την υπογραφή της σύμβασης κα-
ταβάλλεται στο ελληνικό Δημόσιο το
πρώτο τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ
από το συνολικό τίμημα μεταβίβασης
των 915 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητι-
κή επιστολή ποσού 347 εκατ. ευρώ. Συ-
νεπώς στο ελληνικό Δημόσιο περνούν
κεφάλαια 647 εκατ. ευρώ.

Τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελ-
ληνικό Α.Ε. υπέγραψαν ο εντεταλμένος
σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης
Σταμπουλίδης και ο διευθύνων σύμβου-
λος της Lamda Development Οδυσσέας
Αθανασίου, σηματοδοτώντας την έναρξη
της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού και του πα-
ραλιακού μετώπου του Αγίου Κοσμά και
τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευ-
ρώπης.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του
υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα,
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδ. Γεωργιάδη, του αναπληρωτή
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ν. Παπαθανάση και του διευθύνοντος
συμβούλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ)
Γρ. Δ. Δημητριάδη.

Μετά την υπογραφή του συμφωνητι-
κού, ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊ-
κούρας τόνισε: «Είναι μια σημαντική
ημέρα για τη χώρα και την οικονομία της.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία της μετα-
βίβασης της Ελληνικό Α.Ε. στη Lamda
Development. Μια διαδικασία πολύμη-
νης, εντατικής, συστηματικής προσπά-
θειας της ελληνικής κυβέρνησης και
πολλών εμπλεκομένων. Μια προσπά-
θεια με την οποία καταφέραμε να υπερ-
βούμε και να προσπεράσουμε εμπόδια
και αγκυλώσεις. Με την ευκαιρία αυτή
θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργά-
στηκαν σκληρά και εντατικά τους προ-
ηγούμενους μήνες για να φτάσουμε στο
σημερινό αποτέλεσμα - τους συνεργά-
τες μου, τα στελέχη του υπουργείου Οι-
κονομικών, την προηγούμενη και τη νυν
διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ. Αι-
σιοδοξώ ότι η εξέλιξη της εμβληματικής
αυτής επένδυσης θα επιβεβαιώσει τη
βούληση και τη στόχευση όλων μας για
την υλοποίηση έργων που θα έχουν
υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα
και κοινωνική ανταποδοτικότητα». 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδ. Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Την πρώτη μέρα που ανέλαβα,
κατόπιν εντολής του κ. πρωθυπουργού,

την ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κάλεσα στο γραφείο
μου, το ίδιο απόγευμα, τον κ. Αθανασίου
και του μετέφερα τη δέσμευση του πρω-
θυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για την
ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνι-
κό. Από την επόμενη μέρα που ο κ. πρω-
θυπουργός ανέθεσε στο υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων σε εμένα και
τον πιο στενό μου συνεργάτη, τον κ. Πα-
παθανάση, την ευθύνη να συντονίσουμε
τις ενέργειες ώστε να φθάσουμε σήμερα
εδώ, εργαστήκαμε αδιάκοπα, ιδιαίτερα -
οφείλω να πω- σε συνεργασία με τον
υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα
και τις υπηρεσίες του και, φυσικά, τις
υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης
και τα άλλα υπουργεία. Αποστολή εξετε-
λέσθη. Το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά,
το κυριότερο, ο ελληνικός λαός μπορεί
να απολαύσει ένα έργο που δεν θα αλλά-
ξει μόνο την Αττική, αλλά την Ελλάδα στο
σύνολό της. Ως υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων οφείλω να σας πω ότι απ’
όταν αναλάβαμε την ηγεσία του υπουρ-
γείου, σε όλα τα διεθνή φόρουμ που
συμμετείχαμε δύο ήταν οι επίμονες
ερωτήσεις των ξένων επενδυτών: η
πρώτη και η πιο συχνή “τι θα γίνει με το
Ελληνικό;”, γιατί πολλοί είχαν πάψει να
πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να τα κα-
ταφέρει, και η δεύτερη “τι θα γίνει με τον
Ελληνικό Χρυσό;”. Στα περίπου δύο χρό-

νια διακυβερνήσεως του Κυρ. Μητσοτά-
κη και οι δύο αυτές επενδύσεις έχουν
ξεκολλήσει και προχωρούν, ιδιαίτερα το
Ελληνικό που είναι η μεγαλύτερη αστική
ανάπλαση στην Ευρώπη και ένα έργο
πραγματικά οραματικού χαρακτήρα που
πολλές από τις επόμενες γενιές των Ελ-
λήνων θα απολαμβάνουν και θα αισθά-
νονται ευτυχισμένοι σε αυτό».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάσης
επισήμανε: «Με την υπογραφή της σύμ-
βασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda De-
velopment ανοίγει ο δρόμος της κατα-
σκευής του έργου, ενώ οι θέσεις εργα-
σίας που θα δημιουργηθούν θα φτά-
σουν τις 70.000 σε όλο το φάσμα των οι-
κονομικών δραστηριοτήτων».

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙ-
ΠΕΔ Παν. Σταμπουλίδης πρόσθεσε: «Η
Αττική τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει
το μεγαλύτερο αστικό πάρκο σε όλη την
Ευρώπη». 

Για «ιστορική μέρα» για τη Lamda,
τους μετόχους της και την ίδια τη χώρα
είχε κάνει λόγο προ ημερών ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Lamda Develop-
ment Οδ. Αθανασίου, μιλώντας στην τα-
κτική γενική συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας.

Η διοίκηση της Lamda Development
είχε αναφερθεί στα επόμενα βήματα της
εμβληματικής επένδυσης, συνολικού
ύψους 8 δισ. ευρώ.

Έτσι, μετά την υπογραφή της σύμβα-
σης θα βγουν στον αέρα διαγωνισμοί συ-
νολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (250
εκατ. ευρώ το 2021 και 250 εκατ. ευρώ το
2022) και θα αφορούν σε έργα υποδο-
μής, διαμόρφωσης του παραλιακού με-
τώπου, αντιπλημμυρικών κ.λπ.

Πέρα από τους διαγωνισμούς των έρ-
γων υποδομής, σχεδιάζονται και μεγά-
λες κτιριακές εγκαταστάσεις ύψους 1,5
δισ. ευρώ στην έκταση του Ελληνικού,
όπως, για παράδειγμα, οι δύο πύργοι, ο
ένας κατοικιών και ο άλλος γραφείων.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, ο πύρ-
γος κατοικιών (Μarina Tower) με ύψος
έως 200 μ. από τη στάθμη της θάλασσας
θα είναι ο πρώτος που θα παρουσιαστεί
στις 7 Ιουλίου.

Η πιο μεγάλη ώρα για το Ελληνικό

Έπειτα από επτά χρόνια
καθυστερήσεων, 
η μεταβίβαση στη Lamda
Development έγινε
πραγματικότητα, 
ανοίγοντας τον δρόμο 
για την εκκίνηση της 
μεγαλύτερης ιδιωτικής
επένδυσης στην Ελλάδα P
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Μ
ε τη μετάλλαξη «Δ» να σαρώνει
σε όλο και περισσότερες χώρες
πλήττοντας κυρίως τους νεότε-
ρους αλλά και τους ανεμβολία-

στους, στην κυβέρνηση επεξεργάζονται
εναλλακτικές άμυνας ακόμη και μέσα στο
καλοκαίρι προκειμένου να μην υπάρξουν
δραματικές συνέπειες. 

Αρχικά είναι το προσκλητήριο που απευθύνει
όλη την ώρα ο κ. Μητσοτάκης, με δεδομένο ότι
το ποσοστό του εμβολιασμού παραμένει ακόμη
σε σχετικά χαμηλό επίπεδο και αυτήν τη στιγμή
εκτιμάται ότι θα φτάσουμε με σχετική άνεση στα
επίπεδα του 50%-55%. Πρόκειται, βεβαίως, για
απολύτως ανεπαρκές ποσοστό ως προς τη συλ-
λογική άμυνα, πολλώ δε μάλλον απέναντι στη
νέα μετάλλαξη, για την οποία όλοι οι επιστήμο-
νες υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει
ένα ποσοστό εμβολιασμού και αντισωμάτων
μέσω νόσησης στην κοινότητα που να υπερβαί-
νει το 80%.

Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές ξεκα-
θαρίζουν στην «Political» ότι δεν τίθεται ζή-
τημα επαναφοράς σε γενικευμένο lockdown
ούτε τώρα ούτε από το φθινόπωρο. Άλλωστε,

στην κυβέρνηση, όπως και σε άλλα ευρωπαϊ-
κά κράτη, γνωρίζουν ότι θα είναι πολύ δύ-
σκολο να δικαιολογηθεί μια πλήρης περιστο-
λή ατομικών ελευθεριών σε πολίτες που
έχουν ολοκληρώσει το σχήμα του εμβολια-
σμού τους. Από την άλλη, θα πρέπει να απο-
φευχθεί εκ νέου μια υπερφόρτωση του συ-
στήματος Υγείας, το οποίο είναι σε φάση ελά-
φρυνσης, αλλά έχει και εξαιρετικά κουρα-
σμένους γιατρούς και νοσηλευτές έπειτα από
ενάμιση χρόνο διαρκούς μάχης. Υπό αυτό το
πρίσμα η γραμμή άμυνας θα πρέπει να προσ-
διοριστεί σε άλλο σημείο.

Τοπικά lockdowns
Η βασική επιλογή στο τραπέζι είναι τα τοπι-

κά lockdowns. Αρμόδιο στέλεχος που εμ-
πλέκεται στους σχεδιασμούς λέει στην «Po-
litical» ότι είναι στο τραπέζι ακόμη και μέσα

στο καλοκαίρι, καθώς η μετάλλαξη θα κυκλο-
φορεί περισσότερο, ώσπου να γίνει το κυ-
ρίαρχο στέλεχος, όπως προβλέπεται, προς το
τέλος Αυγούστου. Στην κυβέρνηση δεν θα
ήθελαν ένα ακόμη πλήγμα στο… πολύπαθο
ελληνικό καλοκαίρι, για το οποίο και πάλι οι
αρχικές προσδοκίες «προσγειώνονται» λόγω
των ισχυόντων περιορισμών σε μια σειρά βα-
σικών αγορών για τη χώρα μας (Μεγάλη Βρε-
τανία, Ρωσία, Ισραήλ κ.ο.κ.). Σε ορισμένες
περιπτώσεις, όμως, η ανεπαρκής εμβολια-
στική κάλυψη μπορεί να δημιουργήσει ορι-
σμένα αναπόδραστα δεδομένα.

Η λίστα των μέτρων για τα τοπικά lock-
downs έχουν ήδη προσδιοριστεί εδώ και αρ-
κετές εβδομάδες. Η νέα παράμετρος είναι ότι
θα λαμβάνεται υπόψη, πέρα από τον αριθμό
κρουσμάτων και τον δείκτη θετικότητας, και
το ποσοστό εμβολιασμού τής εκάστοτε πόλης
ή περιφερειακής ενότητας. Με βάση τον επι-
χειρησιακό σχεδιασμό, προβλέπονται η επα-
ναφορά της απαγόρευσης κυκλοφορίας από
τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, η λειτουργία
της εστίασης αποκλειστικά σε εξωτερικούς
χώρους με λιγότερα άτομα ανά τραπέζι και

χωρίς μουσική αλλά και το τέλος των ζωντα-
νών εκδηλώσεων και των εμποροπανηγύρε-
ων. Περιορισμοί θα υπάρχουν και στις ιδιωτι-
κές συναθροίσεις αλλά και στη λειτουργία
των εκκλησιών. Μάλιστα, το πακέτο των μέ-
τρων μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλα μέ-
τρα που δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν, όπως την
επαναφορά της χρήσης μάσκας και σε εξω-
τερικούς χώρους. Όπως αναφέρει αρμόδιο
στέλεχος, κάθε περίπτωση θα αξιολογείται
και δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται
όλο το μπουκέτο των προαναφερθέντων μέ-
τρων ταυτόχρονα. Το «κλειδί», όμως, σε κάθε
περίπτωση θα είναι η πρόοδος των εμβολια-
σμών, εξ ου και χτύπησε τις προηγούμενες
ημέρες καμπανάκι για το Ηράκλειο, όπου το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι εξαι-
ρετικά χαμηλό.

Το plan bγια τη μετάλλαξη «Δ»

«Λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα». Με αυτήν τη
σιβυλλική φράση και χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις ο
πρωθυπουργός προανήγγειλε χθες από τις Βρυξέλλες, απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση μετά το πέρας της Συνόδου Κορυ-
φής, αποφάσεις για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους πο-
λίτες. Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη να υπάρξει μια πιο «έξυπνη»
προσέγγιση πολιτών που δεν εμβολιάζονται, τόσο νεότερων
όσο και μεγαλύτερων ηλικιών.

Κατά πληροφορίες της «Political», χθες έγινε παρουσίαση
της έκθεσης της Επιτροπής Βιοηθικής από τον αντιπρόεδρο Χα-
ράλαμπο Τσέκερη σε ειδική σύσκεψη, ενώ τα στοιχεία για την
πορεία των εμβολιασμών παρουσίασε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Σε
αυτήν τη σύσκεψη, κατά πληροφορίες, ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε αποφάσεις εντός των ημε-
ρών για την παροχή διευκολύνσεων σε εμβολιασμένους, χωρίς,
όμως, να γίνει εκτενής συζήτηση. Κεντρικό σενάριο, πάντως,

όπως έχει γράψει η «Political», είναι το «διττό μοντέλο» για δη-
μόσιους χώρους, με την παροχή δυνατότητας σε ιδιοκτήτες θε-
άτρων, συναυλιακών χώρων κ.λπ. να έχουν αυξημένη πληρότη-
τα αν εκδίδουν εισιτήρια μόνο σε εμβολιασμένους πολίτες.

Αναφερόμενος, παράλληλα, στη μετάλλαξη «Δ», ο πρωθυ-
πουργός έκρουσε για μια ακόμη φορά καμπανάκι κινδύνου, λέ-
γοντας ότι η μόνη λύση είναι ο πλήρης εμβολιασμός, καθώς έως
το τέλος Αυγούστου η μετάλλαξη θα είναι η επικρατούσα σε όλη
την Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι «όσοι είναι ανεμβολίαστοι κινδυ-
νεύουν» και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει μια «συστηματική
προσπάθεια να εντείνουμε τους ρυθμούς του εμβολιασμού»,
αναφέροντας ακόμη ότι δεν δημιουργεί «φοβερή ανησυχία,
διότι αντιμετωπίζεται με πλήρη εμβολιασμό».

Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει
πλειοψηφία για την επιβολή πρόσθετων περιορισμών για την
αντιμετώπιση της μετάλλαξης «Δ», απαντώντας έτσι στις εγκλή-
σεις του γαλλογερμανικού άξονα αναφορικά με αυστηρότερους

ελέγχους στα σύνορα για αφίξεις από χώρες που πλήττονται ιδι-
αίτερα από τη μετάλλαξη. 

Ο πρωθυπουργός ακόμη εμφανίστηκε ικανοποιημένος από
το κοινό ανακοινωθέν ως προς το σκέλος της Τουρκίας, ενώ
απαντώντας στη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για τις αναφορές σε
ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό εξήγησε ότι «έχει κατα-
στεί σαφές ότι μια ένταση, είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο,
έχει επέκταση στις ευρωτουρκικές σχέσεις». Έστειλε, δε, μή-
νυμα στην Άγκυρα ότι, ακόμη κι αν παραπονείται, πρέπει να θυ-
μάται ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα στηρίξουν την Ελλάδα και την
Κύπρο. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνάντηση
που είχε με τον «πρωθυπουργό» των Κατεχομένων Ερσίν Τατάρ
χθες, στο πρωινό του ξενοδοχείου του, λέγοντας ότι του τόνισε
πως η προσέγγιση για λύση δύο κρατών δεν θα βρει κανέναν
αποδέκτη στις Βρυξέλλες, μιας και δεν είναι συμβατή με το ευ-
ρωπαϊκό κεκτημένο.

ΓΓιώργος Ευγενίδης

Προαναγγελία προνομίων σε εμβολιασμένους την άλλη εβδομάδα

Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει 
με κάθε τρόπο τους επιπρόσθετους
περιορισμούς στις μετακινήσεις 
πάσης φύσεως...

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έλαβε χθες, ως δωρεά, εκ μέ-
ρους της Βουλής, το χρυσό ρολόι του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Το παρέδωσε ο εγγονός του, Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος.
Πρόκειται για χρυσό ρολόι 18 καρατίων, προσφορά των Κρη-
τών της Αιγύπτου το 1914, ύστερα από πρωτοβουλία του Εμμα-
νουήλ Μπενάκη. 

Στη συνοδευτική επιστολή, ο κ. Βενιζέλος εκθέτει μεταξύ
άλλων την ιστορία του κειμηλίου επισημαίνοντας: 

«Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, 
Διά της παρούσης θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την πρόθεσή

μου να δωρίσω στη Βουλή των Ελλήνων το ρολόι του παππού μου,
Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρόθεσή μου θα ήταν να το κληροδοτήσω
και εγώ στον υιό μου, τον οποίο δεν απέκτησα, καθώς έχω μόνο
κόρη. Έτσι, αποφάσισα να το κληροδοτήσω σε ολόκληρο τον ελ-

ληνικό λαό, όπως γνωρίζω ότι θα το κάνετε, εκθέτοντάς το στην
αίθουσα της Βουλής, που είναι αφιερωμένη στον μεγάλο μας
πολιτικό. Το ρολόι το οποίο είναι χρυσό 18 καρατίων φέρει
στο σκέπασμά του χάρτη που παρουσιάζεται με σμάλτο
και γράφει “Νέας Ελλάδος”, ενώ αναγράφεται περιμε-
τρικά “Τω δημιουργώ μεγάλης Ελλάδος Ελευθερίω
Βενιζέλω, οι Κρήτες Καΐρου 1914”». 

Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος συνοδευόταν
από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νι-
κόλαο Εμμ. Παπαδάκη, ευχαρίστησε τον εγγονό του μεγά-
λου πολιτικού, εκ μέρους σύσσωμης της Βουλής των Ελλήνων.
«Πρόκειται για μια συγκινητική χειρονομία», σημείωσε ο κ.
Τασούλας, «γιατί αυτό το ρολόι το χάρισαν οι Κρήτες της Αιγύ-

πτου το 1914. Μέχρι και το 1933, που συνέχιζε να υπηρετεί τη
χώρα, όλα αυτά τα χρόνια οι ώρες που έδειξε αυτό

το ρολόι ήταν συναρπαστικές για τη χώρα, που
τη μεγάλωσε και εδαφικά και θεσμικά». 

Το ρολόι, μαζί με άλλα τεκμήρια του
Ελευθέριου Βενιζέλου, θα εκτεθεί προ-
σωρινά στο Εντευκτήριο και, όταν ολο-
κληρωθεί η επετειακή έκθεση «Αντικρύ-

ζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελ-
λήνων δύο αιώνες μετά», θα συμπεριληφθεί

στη βιτρίνα με τα ιδιαίτερης σημασίας τεκμήρια
του Βενιζέλου, το στεφάνι του κόμματος των Φιλελευθέρων,
το χαρακτηριστικό «σκουφάκι» του και την ανάγλυφη μαρμά-
ρινη μορφή του. 

Το ρολόι του Ελευθέριου Βενιζέλου δώρισε στη Βουλή ο εγγονός του

Μ
ια γενικευμένη «πολιτική αποκή-
ρυξη» του βουλευτή Χανίων και
πρώην υπουργού Παύλου Πολάκη
παρατηρείται εσχάτως σε όλη την

κομματική διάρθρωση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των στελεχών -και κυρίως
εκείνων της «Ομπρέλας» και της «Γέφυρας»- κα-
ταδικάζει τελεσίδικα την «αργκό φρασεολογία»
του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Οι αναρτήσεις για τους «ξεφτιλισμένους επι-
στήμονες», τους «καθηγητάδες της μετριότητας»
ή τους «παντογνώστες του ΣΥΡΙΖΑ» δεν απωθούν
μόνο όσους του ασκούν κριτική αλλά και τους
προεδρικούς και πολλούς ακόμα από τους στε-
νούς πολιτικούς φίλους του Χανιώτη. Στην πλα-
τεία Κουμουνδούρου αποτελεί πλέον «πολιτική
πεποίθηση» ότι ο «Πολάκης βλάπτει», καθώς δί-
νει αφορμές να «σπεκουλάρει η κυβέρνηση».

«Κομμένη η σπέκουλα της Ν.Δ. για τα εμβό-
λια», είπε από το βήμα της βουλής ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, επαναλαμβάνοντας ότι «η θέση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού». Δείχνον-
τας, δε, τον Παύλο Πολάκη, ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ξεκαθάρισε: «Όλα
τα κόμματα αντιπροσωπεύονται από τον πρόεδρο
και τα όργανά του. Στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ τον εκ-
προσωπώ εγώ, ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος», ανέφερε, απαντώντας στον Άδωνι

Γεωργιάδη, που εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ για «δύο
πρόσωπα», στο θέμα των εμβολιασμών. Και επα-
νέλαβε ότι «η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμ-
βολιασμού. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπο-
ρεί να αντικαταστήσει κανένα φάρμακο τον εμβο-
λιασμό. Όσο πιο πολλοί και πολλές εμβολιαστούν
άμεσα τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Πάμε και
πιο πέρα για τις πατέντες και τις φτωχές χώρες.
Δεν θα τελειώσουμε με την πανδημία, αν η κάλυ-
ψη δεν είναι για όλο τον κόσμο. Όμως, ας μην κά-
νουμε σπέκουλα. Το βασικό είναι το μήνυμα που
εκπέμπουμε ως κόμματα».

Πέραν των όσων είπε, ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, από το βήμα της Βουλής, οι Νίκος Φίλης, Στέ-
λιος Κούλογλου και Νίκος Μπίστης βάζουν κυ-
ριολεκτικά «τον δάκτυλον επί τον τύπον των
ήλων»: «Η σημερινή Ν.Δ. έχει πολλά αρνητικά
μαζί, αλλά δεν είναι η παράταξη του δωσιλογι-
σμού και του μαυραγοριτισμού», εκτός απ’ όσους
έχουν ξεμείνει στην πολιτική του «πες τα, Μένιο»
και ξεχνούν ότι «ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε με
κυβέρνηση Πλαστήρα». 

Σε αυτό το πολιτικό κλίμα και πνεύμα, το ερώ-
τημα που πάλλεται στα χείλη όλων πλέον στην

Κουμουνδούρου είναι: «Πότε ο Τσίπρας θα πει:
Μέχρι εδώ, Παύλο;». 

«Ελλάδα + Εργασία»
Τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

για την Εργασία («Ελλάδα + Εργασία», «Απέναντι
στον νέο νόμο Χατζηδάκη, που ακυρώνει κατα-
κτήσεις ενός αιώνα») παρουσιάζει ο Αλέξης Τσί-
πρας την ερχόμενη Δευτέρα 28 Ιουνίου.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν πως ο
νόμος Χατζηδάκη τούς προσφέρει ένα ευρύ πε-
δίο να αντιπολιτευτούν την κυβέρνηση, να στή-
σουν γέφυρες με κοινωνικές ομάδες, συνδικάτα,
αλλά και με τα κόμματα.

Στην εκδήλωση της μεθαυριανής Δευτέρας ο
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μαζί με τις δικές του προτάσεις, θα
επιμείνει πως ο νόμος Χατζηδάκη «δεν έχει τη
στήριξη παρά μιας μικρής μειοψηφίας, όπως δεί-
χνουν όλες οι μετρήσεις». Και έχει δεσμευτεί, για
μία ακόμη φορά, πως «θα καταργηθεί αμέσως
μόλις δοθεί η δυνατότητα σε μια προοδευτική κυ-
βέρνηση, με προοδευτικό πρόσημο, να επαναφέ-
ρει την κοινωνία και τον τόπο σε μια κατεύθυνση
κοινωνικής συνοχής».

ΣΥΡΙΖΑ: Απετάξω τω
Πολάκη; - Απεταξάμην!

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

ΚΙΝ.ΑΛ.: «Άβουλος 
παρατηρητής 
ο πρωθυπουργός» 

Με σκληρή γλώσσα αποτίμησε το
ΚΙΝ.ΑΛ. τα αποτελέσματα της Συνόδου Κο-
ρυφής και τη στάση του πρωθυπουργού
αναφορικά με την προώθηση θετικής
ατζέντας για την Τουρκία. Κάνουν λόγο «για
μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την Ελλά-
δα», διότι, όπως εκτιμούν, «τα συμπεράσμα-
τα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαι-
ώνουν ότι η θετική ατζέντα για την Τουρκία
προχωρά», για να προσθέσουν στο ίδιο
ύφος ότι «οι διαδικασίες για τον εκσυγχρο-
νισμό της τελωνειακής ένωσης ξεκινούν».
Αυτό, σύμφωνα με το ΚΙΝ.ΑΛ., ανοίγει τον
δρόμο για νέους πόρους προς την Τουρκία
για το Μεταναστευτικό. Σχολιάζοντας με
επικριτικό ύφος τη στάση της ελληνικής
πλευράς, υποστηρίζουν πως «ο κ. Μητσοτά-
κης δεν ζήτησε και επομένως δεν έλαβε κά-
ποια πρόσθετη εγγύηση για τα ελληνικά
συμφέροντα… Για μια ακόμη φορά ο πρω-
θυπουργός αρκέστηκε στον ρόλο του άβου-
λου παρατηρητή».

Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη
είναι σε εξέλιξη επιχείρηση «εξωστρέφει-
ας» σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η
επικοινωνία με τους πολίτες και τα στελέχη
σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν
προγραμματιστεί εξορμήσεις και περιο-
δείες τόσο της κυρίας Γεννηματά όσο και
κορυφαίων στελεχών. Ήδη σήμερα το
απόγευμα η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., μόλις
επιστρέψει από το Βερολίνο, θα επισκεφτεί
το Ηράκλειο Κρήτης, όπου θα πραγματο-
ποιήσει διήμερη περιοδεία. Απόψε σε
ανοιχτή συγκέντρωση θα παρουσιάσει τις
θέσεις του κόμματος για τη πράσινη ανά-
πτυξη, ενώ την Κυριακή θα παραβρεθεί σε
μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου
και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με μέ-
λη του Δικτύου Νεολαίας. 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος



Τέλος καλό...
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις
κρατικές ενισχύσεις, το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης
ύψους 166,7 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Έπειτα από
πολλές συζητήσεις το έργο παίρνει τον δρόμο του…

ΝΝέα επένδυση
Με αφορμή τα 90 χρόνια
από τα εγκαίνια του εργο-
στασίου της στον Πειραιά
και με βασικό σύνθημα το
«Ξαναγεννιόμαστε», η Πα-
παστράτος ανακοίνωσε νέα
μεγάλη επένδυση ύψους
125 εκατ. ευρώ. Παράλλη-
λα, παρουσίασε τη στρατη-
γική της για Βιώσιμη Ανά-
πτυξη με 5 πυλώνες και σα-
φείς, μετρήσιμους στόχους
με συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα επίτευξης.

Ανησυχία
Αιφνιδιαστικούς επιτόπιους

ελέγχους σε επιχειρήσεις

που συμμετέχουν σε διαγω-

νισμούς δημοσίων έργων για

την εξοικονόμηση ενέργειας

και την ενεργειακή αναβάθ-

μιση συστημάτων φωτισμού καθώς και την προμήθεια συνα-

φούς εξοπλισμού πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνι-

σμού. Κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει να ανησυχούν. 

Η διαδοχή
Η αναστάτωση για την υγεία του ηγού-

μενου Εφραίμ, πέραν της Αθήνας, έχει

επεκταθεί για προφανείς λόγους και στη

Μόσχα. Οι πληροφορίες λένε ότι το χρί-

σμα επί της ουσίας έχει δοθεί και νέος

εκλεκτός θα είναι ο μοναχός Ευδόκιμος,

ένας «τεχνοκράτης» μοναχός, ο οποίος

υπήρξε επί σειρά ετών δίπλα στον

Εφραίμ, τον οποίο υπηρέτησε πιστά.

Να αποζημιωθούν οι αγρότες άμεσα

Τ
ην άμεση αποζημίωση των αγροτών που υπέ-
στησαν ζημιές από την πρόσφατη χαλαζόπτω-
ση στις περιοχές της Μαγνησίας απαιτεί ο

Αγροτικός Σύλλογος Αλμυρού και Σούρπης. Οι αγρό-
τες ζητούν: 
� Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να γίνουν
από τον ΕΛΓΑ άμεσα οι εκτιμήσεις και οι καταγραφές
του συνόλου των ζημιών στις καλλιέργειες που επλή-
γησαν.
� Να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες για το

100% των ζημιών που υπέστησαν, να ανασταλούν οι
πληρωμές των υποχρεώσεων των πληγέντων αγρο-
τών σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, εφορία κ.λπ.
� Με ευθύνη και δαπάνη του κράτους να αξιοποι-
ηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα που διαθέτει η ανάπτυξη
της επιστήμης, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόληψη από
τις ζημιές που προκαλούν ο παγετός και το χαλάζι.

Όλοι οι υπουργοί εξαγγέλλουν άμεση αντιμετώ-
πιση των καταστροφών, αλλά πάντα το κράτος αρ-
γεί.
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Μ ια δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ δεν μπορεί να περάσει
απαρατήρητη. Σύμφωνα με διάταγμα,

ο Τζο Μπάιντεν επιτρέπει την επιβολή κυρώσε-
ων κατά εκείνων που υποτιμούν τη σταθερότητα
στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου και αν βρίσκονται.
«Όσοι αντιστρατεύονται τη Συμφωνία των Πρε-
σπών και σε χώρες έξω από τα Δυτικά Βαλκά-
νια, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα
υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν στη μαύρη
λίστα των ΗΠΑ», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, απαντώντας σε ερώτηση αν η διοί-
κηση του Μπάιντεν σχεδιάζει να επεκτείνει τις
κυρώσεις και προς πρόσωπα από άλλες χώρες,
συγκεκριμένα από την Ελλάδα, η οποία είναι
και υπογράφουσα της Συμφωνίας των Πρε-
σπών.
Σε ερώτηση αν το εκτελεστικό διάταγμα Μπάιν-
τεν καταλαμβάνει και πολίτες που αντιτίθενται
δημόσια στη Συμφωνία των Πρεσπών στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος απάντη-
σε: «Η πρόθεση των ΗΠΑ δεν είναι να παρεμπο-
δίζονται τα ιδιωτικά πρόσωπα από το να εκφρά-
ζουν τις απόψεις τους. Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τη
ζωηρή συζήτηση και τον διάλογο μεταξύ των
πολιτών παγκοσμίως και στα Δυτικά Βαλκά-
νια».
Το εκτελεστικό διάταγμα αφορά «σε πράξεις
που υποτιμούν τις δημοκρατικές διαδικασίες,
σε απόπειρες παραβίασης, παρεμπόδισης ή
απειλής στην εφαρμογή διεθνώς συμφωνιών
ειρήνης και στη συμμετοχή σε σοβαρές παρα-
βιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή σε πράξεις
διαφθοράς, μεταξύ άλλων ενεργειών», είπε ο
εκπρόσωπος.
Οι κυρώσεις θα επιβληθούν και σε εκείνα τα
πρόσωπα, τα οποία, μεταξύ άλλων, είναι υπεύ-
θυνα ή συμμετέχουν στην παρεμπόδιση της
εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών του
2018 και της ειρηνευτικής Συμφωνίας της
Οχρίδας του 2001, της ειρηνευτικής Συμφωνίας
του Ντέιτον του 1995 και του Ψηφίσματος 1244
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το κα-
θεστώς του Κοσόβου.
Η νέα αμερικανική πολιτική στα Βαλκάνια φαί-
νεται ότι δεν κάνει βήμα πίσω από τη γραμμή
πλεύσης που έχει χαράξει. Πρέπει να το κατα-
λάβουν όλοι και κυρίως ο Ζάεφ...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Αυστηρότητα ΗΠΑ
για τις Πρέσπες

anetnews24@gmail.com 
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 

Ηδιαδρομή των δύο πρώτων
ετών της κυβέρνησης απο-
τελεί την αρχή μιας σταθε-

ρής πορείας προόδου και ευημερίας, ανα-
φέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-
ρικών Στέλιος Πέτσας. Μιλάει για τη συ-
νεργασία του κεντρικού κράτους με την
Αυτοδιοίκηση, τους δύσκολους μήνες
της πανδημίας αλλά και για την αποχώρη-
σή του από την «καυτή» θέση του κυβερ-
νητικού εκπροσώπου.

Στόχος μας είναι να κάνουμε
τη ζωή των πολιτών καλύτερη
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Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο
χρόνια διακυβέρνησης Ν.Δ. Για ποια
πράγματα είστε ευχαριστημένοι και τι
θα αλλάζατε απ’ όσα κάνατε ή δεν κά-
νατε;
Από την πρώτη ημέρα υλοποιούμε το

μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα με συ-
νέπεια και συνέχεια. Έτσι εδραιώθηκε μια
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνη-
σης και των πολιτών, μεταξύ της Ελλάδας
και των επενδυτών και των αγορών. Η
πρωτοφανής, παγκόσμια υγειονομική
κρίση και οι γεωπολιτικές προκλήσεις δεν
διατάραξαν, αλλά, αντίθετα, ενίσχυσαν αυ-
τήν τη σχέση εμπιστοσύνης. Στο πεδίο της
υγειονομικής κρίσης, για παράδειγμα, ο
πρωθυπουργός επεσήμανε από την αρχή
ότι θα περάσουμε το ποτάμι της πανδημίας
και θα βρεθούμε απέναντι όλοι μαζί. Και,
πράγματι, η κυβέρνηση ήταν δίπλα και
στήριξε τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο
όσο και τα νοικοκυριά και τους εργαζομέ-
νους, προκειμένου αυτό το μεγάλο χρονι-
κό διάστημα να μπορέσουν όλοι να στα-
θούν όρθιοι. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Γι’ αυ-
τό οι Έλληνες πολίτες βλέπουν αυτήν τη
διαδρομή των πρώτων δύο ετών ως την
αρχή μιας σταθερής πορείας προόδου,
ευημερίας και ασφάλειας. Σε μια τέτοια
διαδρομή γεμάτη προκλήσεις είναι δύ-
σκολο να πει κανείς εκ των υστέρων αν θα
έπρεπε να αλλάξει κάτι. Μπορεί, όμως,
αβίαστα να διαπιστώσει ότι η ελληνική
κοινωνία στα χρόνια της κρίσης ωρίμασε
ταχύτατα και είναι έτοιμη για ακόμη πιο
τολμηρές τομές, που βγάζουν από τη σκιά
ηλικιακές ομάδες όπως οι νέοι και ξεκλει-
δώνουν τις προοπτικές περιφερειακής
ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της πατρίδας
μας.

Είναι εφικτό το σενάριο μεταφοράς των
εσόδων του ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση;
Πρόκειται για μια προεκλογική δέσμευ-

ση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη -ως αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης τότε-, η οποία εν συνεχεία ει-
πώθηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. Μαζί με τους θεσμικούς εκπροσώ-
πους της Αυτοδιοίκησης, την ΚΕΔΕ και την
ΕΝΠΕ, έχουμε πει ότι το 2022 είναι μια
χρονιά αναμόρφωσης των Κεντρικών Αυ-
τοτελών Πόρων, που αποτελούν τα έσοδα
των δήμων και των περιφερειών, και στο
πλαίσιο αυτής της αναμόρφωσης -χωρίς
«ταμπού»- θα συζητήσουμε και τη μεταβί-
βαση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Για να γί-
νει, όμως, εφικτό κάτι τέτοιο, χρειάζονται
δύο πράγματα: Πρώτον, ένας μηχανισμός
«εξισορρόπησης», έτσι ώστε να μην καρ-
πώνονται τα πάντα μόνο οι «πλούσιοι» δή-
μοι με υψηλές αντικειμενικές αξίες και οι
«φτωχότεροι» δήμοι με χαμηλές αντικει-

μενικές αξίες να έχουν έλλειμμα. Και,
δεύτερον, μια αύξηση των Κεντρικών Αυ-
τοτελών Πόρων. Είμαστε ύστερα από μία
δεκαετία κρίσης που μειώθηκαν πολύ οι
πόροι για την Αυτοδιοίκηση -πάνω από
42% μεσοσταθμικά, ιδίως σε επενδυτικές
δαπάνες ίσως και πάνω από 70%- και τώρα
ήρθε η ώρα να αυξήσουμε τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους. Η συζήτηση θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του
2022 και από 1η Ιανουαρίου του 2023 -δη-
λαδή αρκετά πριν από τις δημοτικές και τις
περιφερειακές εκλογές- αυτό να έχει αρ-
χίσει να αποτυπώνεται στους προϋπολογι-
σμούς των δήμων και των περιφερειών.
Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια πολύ
καλή συζήτηση και ένα πολύ καλό αποτέ-
λεσμα. 

Είστε ικανοποιημένος από την ανταπό-
κριση των δήμων και των περιφερειών
στο κομμάτι της αντιμετώπισης της
πανδημίας; 
Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, αντιμετωπίζουμε τις σοβαρές οικο-
νομικές συνέπειες της πρωτοφανούς
υγειονομικής κρίσης, οι οποίες αφορούν
αφενός τη δραματική μείωση εσόδων των
δήμων, εξαιτίας των περιορισμών στα εμ-
πορικά καταστήματα και την εστίαση, και
αφετέρου τις σημαντικές απώλειες εισο-
δημάτων των νοικοκυριών, προκειμένου
να υπηρετηθεί το κοινό καλό, δηλαδή η
προστασία της δημόσιας υγείας και της

ανθρώπινης ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, δώ-
σαμε τη δυνατότητα στους δήμους, με
αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβου-
λίων, να αναστείλουν δημοτικά τέλη, ενώ
τους χρηματοδοτήσαμε εκτάκτως με 237,1
εκατ. ευρώ το τελευταίο δωδεκάμηνο. Πα-
ράλληλα, για τα χρέη των δημοτών που
προκλήθηκαν μέσα στην πανδημία, δηλα-
δή από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι τέ-
λος Ιουνίου 2021, δώσαμε τη δυνατότητα
ρύθμισης σε έως 100 δόσεις και, μάλιστα,
με εναλλακτικούς τρόπους, μέχρι την 31η
Οκτωβρίου του 2021. Επιπλέον, σε συνεν-
νόηση με το υπουργείο Οικονομικών, δια-
θέσαμε 54 εκατ. ευρώ, ώστε οι δήμοι να
αποπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις τους και έτσι να ενισχύεται η
ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.
Όλα αυτά σφυρηλατούν μια σχέση εμπι-
στοσύνης μεταξύ κεντρικού κράτους και
Αυτοδιοίκησης. Και η εμπιστοσύνη αυτή
μεταφράζεται σε καλύτερη συνεννόηση
για την επίτευξη του κοινού μας στόχου,
που είναι να κάνουμε τη ζωή των πολιτών
καλύτερη. 

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ήταν,
εντέλει, αποτυχημένη η πρώτη προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να δώσει τη
δυνατότητα σε Έλληνες του εξωτερι-
κού να ψηφίζουν στον τόπο της διαμο-
νής τους;
Η ισότιμη συμμετοχή των αποδήμων

στις εθνικές εκλογές δεν αποτελεί απλώς
μια πράξη συμβολισμού, αλλά ένα ουσια-
στικό βήμα για την αναβάθμιση των σχέ-
σεων της Ομογένειας με τη μητέρα πατρί-
δα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική
παράταξη που υποστηρίζει, διαχρονικά,
με σθένος και συνέπεια τη διευκόλυνση
της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.

Το νομοθέτημα του Δεκεμβρίου του 2019
δεν ήταν η ιδανική, ήταν, ωστόσο, η μόνη
ρεαλιστική λύση, από πολιτική άποψη, κα-
θώς κατάφερε να σπάσει τον κλοιό της
αδράνειας και της απραξίας που περιέ-
βαλλε επί σχεδόν μισό αιώνα το ζήτημα
της ψήφου των αποδήμων. Όμως, από τη
στάση του κόμματος της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης κατά την ψήφιση του νομο-
σχεδίου φάνηκε ποιοι θέλουν ένα ιδιότυ-
πο απαρτχάιντ στην Ελλάδα του 21ου αι-
ώνα. Πλέον, οι Έλληνες του εξωτερικού, οι
απόδημοι αδερφοί μας, ξέρουν ποιοι θέ-
λουν να τους διευκολύνουν και ποιοι τους
δουλεύουν.

Κάτι πιο προσωπικό: Πώς είναι η αλλα-
γή από τη θέση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου στη θέση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών; Έχετε και πε-
ρισσότερο χρόνο για να προετοιμάσετε
την υποψηφιότητά της σας στην Ανατο-
λική Αττική;
Πρόκειται για δύο διαφορετικές θέσεις,

με εξίσου ενδιαφέρουσα ατζέντα αλλά και
μεγάλη ευθύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδειξε από την πρώτη ημέρα ανάληψης
της διακυβέρνησης της χώρας ότι στόχος
της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
είναι να φέρει την Ελλάδα σε τροχιά βιώ-
σιμης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και
γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά απ’ όλα
τα πόστα. Οι εκλογές, η σύνθεση του κυ-
βερνητικού σχήματος και η κατάρτιση των
ψηφοδελτίων, όταν έρθει η ώρα, είναι
αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουρ-
γού. Εγώ είμαι έτοιμος να προσφέρω από
οποιαδήποτε θέση μού ζητηθεί και φυσι-
κά να βοηθήσω τον τόπο όπου ζω, την
Ανατολική Αττική, να γίνει αυτό που μπο-
ρεί: Πρωταθλήτρια, όχι μόνο στην ομορ-
φιά, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«Είμαι έτοιμος να προσφέρω
από οποιαδήποτε θέση 
μου ζητηθεί και, φυσικά, να
βοηθήσω τον τόπο όπου ζω,
την Ανατολική Αττική, 
να γίνει αυτό που μπορεί:
Πρωταθλήτρια, όχι μόνο
στην ομορφιά, αλλά και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη...
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Μ
ε τη λήξη της σχολικής χρονιάς,
συναντήσαμε την υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρ-
μόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας

- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής Ζέττα Μακρή, και σε μια εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξη μας μίλησε για τις προκλή-
σεις της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και για
τις σχέσεις της με τους συναδέλφους, τα παι-
διά της και την οικογένειά της.

Βρισκόμαστε εν όψει της πρώτης εκταμί-
ευσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι ποσό
αναμένεται να απορροφηθεί από το
υπουργείο Παιδείας και ποιες δράσεις θα
χρηματοδοτηθούν;
Tρεις είναι οι άξονες προτεραιότητας που

έχουμε θέσει, προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευ-
ρώ, και αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης –
προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ–, την ανα-
βάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης –προϋπολογισμού 395 εκατ.
ευρώ– και τη στρατηγική για την αριστεία, την
καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των πανε-
πιστημίων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός τι αφορά;
Αφορά την αναβάθμιση του ψηφιακού και

τεχνολογικού εξοπλισμού με την εγκατάστα-
ση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε
όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, την ψηφιακή μέριμνα,
μέσω της επιταγής 200 ευρώ σε 560.000 νέ-
ους για την αγορά τάμπλετ, λάπτοπ ή υπολο-
γιστή, τα εργαστήρια ρομποτικής και STEM
στα σχολεία, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία
για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες.

Επίσης, αναβαθμίζονται οι ψηφιακές δε-
ξιότητες με τη δημιουργία εκπαιδευτικού πε-
ριεχομένου σε διαδραστικό, προσβάσιμο ψη-
φιακό περιβάλλον, που ενισχύει τα 453 προ-
γράμματα σπουδών, με την επιμόρφωση
120.000 εκπαιδευτικών στο νέο ψηφιακό εκ-
παιδευτικό περιεχόμενο και τον νέο τεχνολο-
γικό εξοπλισμό όλων των έργων του Ταμείου
Ανάκαμψης και, τέλος, τη διαλειτουργικότητα
των ψηφιακών υπηρεσιών στα σχολεία.

Αναλάβατε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της
υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιας για την
Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση και Ειδική Αγωγή, εν μέσω υγει-
ονομικής κρίσης. Ποια ήταν η πρώτη σας
κίνηση;
Πρωτεύων στόχος της υπουργού και δικός

μου είναι το όφελος μαθητών και εκπαιδευτι-
κών, η εδραίωση της σύγχρονης εκπαιδευτι-

κής προοπτικής της χώρας, η συντονισμένη
και εποικοδομητική συνεργασία για τις εκ-
παιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη σχολική
χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ποιος είναι ο
στρατηγικός σας στόχος για την επόμενη
χρονιά;
Να φέρουμε το σχολείο τού αύριο σήμερα,

όπως πολύ εύστοχα είπε η υπουργός Παιδείας
κα Κεραμέως. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει το
σχολείο με ανανεωμένο περιεχόμενο και φι-
λοσοφία. Η αλλαγή αυτή υποστηρίζεται και
επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτι-
κό ωρολόγιο πρόγραμμα, με τα νέα προγράμ-
ματα σπουδών, με τον περαιτέρω ψηφιακό με-
τασχηματισμό της εκπαίδευσης, με την ενί-
σχυση του θεσμού των Πρότυπων και Πειρα-
ματικών Σχολείων και τον σχεδόν διπλασια-
σμό τους, με την εισαγωγή δραστηριοτήτων
στην αγγλική γλώσσα από το Νηπιαγωγείο και
με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής εκπαίδευσης, με τις οριζόντιες
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών μας.

Αυτά που μας περιγράφετε θα ενταχθούν
στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζετε να φέ-
ρετε προς ψήφιση στη Βουλή;
Το επερχόμενο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση

του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαι-
δευτικών» περιλαμβάνει ρυθμίσεις που απο-
σκοπούν στην ενίσχυση της αυτονομίας των
σχολικών μονάδων, στην ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών, με διαρκή παροχή ανατρο-
φοδότησης, αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτι-
κό χαρακτήρα και συνεχείς επιμορφώσεις,
που οδηγούν στην επαγγελματική πρόοδο,
στην ανάδειξη της διοίκησης της εκπαίδευ-
σης σε κεντρικό πυλώνα παιδαγωγικής στή-
ριξης του σχολείου, με επιστημονικά κριτή-
ρια επιλογής και αξιολόγηση, στον εκσυγ-
χρονισμό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
Περιλαμβάνονται τομές όπως το πολλαπλό
βιβλίο, η αποκέντρωση και ευελιξία έγκρισης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και
πρακτικής άσκησης, η αξιολόγηση μαθητών
με καινοτόμες μεθόδους, όπως η «ανεστραμ-
μένη τάξη».

Επειδή γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια…
Αρκετά…

στην
Άννα Καραβοκύρη

ΖEΤΤΑ ΜΑΚΡH
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Γράφω 
χιλιόμετρα, 
τρέχοντας 
καθημερινά... 
μαραθώνιο»
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…Αυτό λοιπόν που μου έχει κάνει εντύ-
πωση είναι οι καλές σχέσεις που έχετε με
τους συναδέλφους σας βουλευτές.
Ναι, είναι αλήθεια ότι έχω καλές σχέσεις

με όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές,
άνδρες και γυναίκες. Μου αρέσουν οι ουσια-
στικές συζητήσεις, οι στοχευμένες ενέργει-
ες, οι εποικοδομητικές συνεργασίες και τα
απτά αποτελέσματα. Στηρίζω όλους τους συ-
ναδέλφους μου, σε όποιον χώρο και αν συ-
ναντηθούν οι δρόμοι μας, δίνω πάντα όλη
μου την ενέργεια και τη θετική διάθεση, για
να έχουμε επιτυχημένες συνέργειες.

Εισπράττετε το ίδιο κι από εκείνους;
Οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα εισπράττω

πίσω την ίδια γενναιοδωρία και στήριξη.

Και με την υπουργό πώς είναι η συνεργα-
σία σας;
Είναι μια συνεργασία υποδειγματική, από

την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων
μου. Η Νίκη Κεραμέως ήταν και παραμένει
εξαιρετικά υποστηρικτική και, με την αμεσό-
τητά της, με βοήθησε να ενταχθώ στην υφι-
στάμενη ομάδα και να ενσωματωθώ, ιδανι-
κά, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας.

Επίσης, έχω παρατηρήσει πως αρκετός
κόσμος απευθύνεται σε εσάς με το μικρό
σας όνομα, ως Ζέττα, κι όχι ως κυρία Μα-
κρή. Πώς το καταφέρατε αυτό;
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κα Καραβο-

κύρη. Μου αρέσει να δίνω στον κόσμο την
άνεση να μου απευθύνεται, όπως σε μια φί-
λη. Αυτή η οικειότητα χτίζεται στη βάση της
εμπιστοσύνης, του σεβασμού, της κατανόη-
σης, της υποστήριξης και, σίγουρα, δεν χτί-
ζεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Εκτιμώ και απολαμβάνω τις σχέσεις αυ-
τές, οι άνθρωποι γύρω μου το εισπράττουν,

το καλοδέχονται και μου το επιστρέφουν με
την απλότητα της προσφώνησής μου με το
μικρό μου όνομα. 

Ο πατέρας σας υπήρξε βουλευτής Γρεβε-
νών. Τι κρατάτε ως συμβουλή από την πο-
λιτική διαδρομή του;
Να βοηθάω όσο μπορώ, να μη μοιράζω

ψεύτικες υποσχέσεις, να είμαι έντιμη, δηλα-
δή να είμαι ο εαυτός μου.

Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό της πο-
λιτικής «διαδρομής» που έχετε διαγρά-
ψει, είναι περισσότερες οι χαρές ή οι πί-
κρες;
Η ενασχόλησή μου με την πολιτική ήταν

μια απολύτως συνειδητή επιλογή, που υπη-
ρετώ πιστά από την πρώτη ημέρα και «γρά-
φω χιλιόμετρα» στον πολιτικό στίβο καθημε-
ρινά, τρέχοντας μαραθώνιο, ξεπερνώντας
εμπόδια και κάνοντας άλματα, όπου χρει-
άζεται. Σε μια τέτοια διαδρομή ζωής, χαρές
και πίκρες συνυπάρχουν. Εκτιμώ κάθε βήμα,
κάθε συναίσθημα, κάθε εμπειρία, ευχάριστη
ή και όχι τόσο, διδάσκομαι από τα γεγονότα,
από τις συμπεριφορές, από τους ανθρώπους
και μέσα στη δική μου ιδιοσυγκρασία βρί-
σκω τον τρόπο να μετατρέπω σε όφελος κα-
ταστάσεις.

Πώς το καταφέρνετε αυτό; Από πού αντ-
λείτε δύναμη όταν έρχονται οι δυσκολίες;
Είμαι πολύ τυχερή, που έχω δίπλα μου την

οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια
μου, τη μητέρα μου, την οικογένεια της αδερ-
φής μου. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια, η
αγάπη και η υποστήριξη πέρασαν από τους
γονείς μου σε εμένα και την αδερφή και από
εμάς στα παιδιά μας, και αυτό είναι το πιο γε-
ρό στήριγμά μου στη ζωή.

Με τους γιους σας κάνετε πολιτικές συ-
ζητήσεις;
Εννοείται! Και δεν θα μπορούσε να γίνει

διαφορετικά, μιας και τα παιδιά μου μεγάλω-
σαν σε ένα περιβάλλον, όπου οι πολιτικές
συζητήσεις ήταν καθημερινές, οι άνθρωποι
που γνώριζαν ήταν και είναι πολιτικοποιημέ-
νοι, ενεργοί συμπολίτες μας σε κοινωνικά
θέματα, δραστήριοι επαγγελματίες, κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες, άνθρωποι της διπλα-
νής πόρτας με πολιτική ματιά, σκέψη και
δράση.

Τι αποκόμισαν τα παιδιά σας από αυτό;
Σε αυτό το πλαίσιο, οι γιοι μου έμαθαν να

ευαισθητοποιούνται νωρίς στα κοινωνικά
ζητήματα, να συμμετέχουν στο πολιτικό γί-
γνεσθαι, να ανταποκρίνονται στις αυξανόμε-
νες προσκλήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας,
να μη μένουν αμέτοχοι, αδιάφοροι.

Δηλαδή έχουν αναπτύξει πολιτικό κριτή-
ριο;
Βέβαια. Με παππού και μητέρα πολιτι-

κούς, οι γιοι μου έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα
οξυμμένο πολιτικό κριτήριο και επιχειρημα-
τολογία και, πολλές φορές, δεν σας κρύβω
ότι με εντυπωσιάζουν οι τοποθετήσεις τους
και «δανείζομαι» από τη φρεσκάδα της νεα-
νικής τους άποψης.

Ως μητέρα είστε προστατευτική;
Η κοινή παραδοχή ότι τα παιδιά μας, όσο

και αν μεγαλώσουν, είναι πάντα τα παιδιά
μας ισχύει, φυσικά, και στη δική μου φιλο-
σοφία και εμπειρία από τη μητρότητα.

Ακόμα και σήμερα, που οι γιοι σας είναι
πλέον μεγάλοι και έχουν ανεξαρτητοποι-
ηθεί;

Ακόμα και σήμερα, που οι γιοι μου είναι
πια μεγάλοι, και μάλιστα ο ένας έχει δημι-
ουργήσει τη δική του οικογένεια και μου έχει
χαρίσει μια εγγονή 2 ετών και έναν εγγονό 3
μηνών, ακόμα και σήμερα θα μιλήσω στα
παιδιά μου με την ίδια ανησυχία και το ίδιο
ενδιαφέρον για την υγεία τους, την επαγγελ-
ματική τους πορεία, θα μοιραστώ τους προ-
βληματισμούς τους και, όσο μου επιτρέ-
ψουν, τις αγωνίες τους, τις σκέψεις τους, τις
διαδρομές τους προς τη λήψη αποφάσεων.

Δίνετε την αίσθηση πως είστε ακούρα-
στη, γιατί πάντοτε βρίσκεστε εν κινήσει. 
Φυσικά και κουράζομαι, όπως όλοι οι άν-

θρωποι και εγώ, έχω συγκεκριμένες αντο-
χές, όρια, ανάγκες. Μιλώ πολύ ειλικρινά,
όμως, όταν σας λέω ότι αυτό που εισπράττω
από την ενασχόλησή μου με την πολιτική μού
δίνει τόση ενέργεια, δύναμη και ώθηση για
να καταβάλω ακόμα μεγαλύτερη προσπά-
θεια και να δώσω ακόμα κάτι από αυτό που
και εγώ, καθημερινά, ανακαλύπτω για τον
εαυτό μου.

Έστω αυτόν τον ελάχιστο ελεύθερο χρό-
νο, πώς χαλαρώνετε; Έχετε κάποιο χόμπι;
Αν θεωρήσουμε ως χόμπι κάθε συνήθεια

που την επιλέγουμε γιατί μας ευχαριστεί και
απολαμβάνουμε τα οφέλη της, καλλιεργεί
την ψυχή και τον νου μας, μας βοηθά να δια-
τηρηθούμε υγιείς, να έχουμε θετική ψυχο-
λογία και να απολαμβάνουμε την καθημερι-
νότητά μας, θα έλεγα ότι το δικό μου αγαπη-
μένο χόμπι είναι η παρέα με φίλους παλιούς,
η γνωριμία με φίλους νέους, η συναναστρο-
φή με τον κόσμο, η ανταλλαγή σκέψεων και
απόψεων, αυτή η «ζύμωση» που πάντα βγά-
ζει κάτι καλό και κάνει τα πράγματα να πη-
γαίνουν παραπέρα.

«
«Με παππού και μητέρα 
πολιτικούς, οι γιοι μου έχουν
αναπτύξει ιδιαίτερα οξυμμένο
πολιτικό κριτήριο και 
επιχειρηματολογία και, 
πολλές φορές, δεν σας 
κρύβω ότι με 
εντυπωσιάζουν»
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ 
Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Σ
την προαναγγελία για παρεμβάσεις
στον Ποινικό Κώδικα, στην κατεύ-
θυνση της αυστηροποίησης των
ισχυουσών διατάξεων, προβαίνει μέ-

σω της «Ρ» ο υφυπουργός Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας, εν αναμονή της δημοσιο-
ποίησης του πορίσματος της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα, που θα
γίνει τις επόμενες ημέρες. Τονίζει ότι αυστη-
ροποίηση θα υπάρξει ιδίως σε ειδεχθή εγ-
κλήματα, σε συνδυασμό με αλλαγές σε ό,τι
αφορά τη διαδικασία απόλυσης των κρατου-
μένων υπό όρους.

Η πορεία των εμβολιασμών επιταχύνεται,
αλλά υπάρχει ανησυχία για ειδικές ομά-
δες. Εσείς ανήκετε στη νεότερη γενιά των
υπουργών. Ανησυχείτε ότι ίσως οι νέοι
δείξουν εν τέλει περισσότερες επιφυλά-
ξεις να εμβολιαστούν;
Το υψηλό ποσοστό των συμπολιτών μας

που έχει εμβολιαστεί, τουλάχιστον με την
πρώτη δόση των εμβολίων, μάς οδηγεί σε αρ-
κετά αισιόδοξα συμπεράσματα. Μάλιστα,
ιδίως οι νέοι άνθρωποι στην πλειονότητά τους
έχουν δείξει εμπιστοσύνη στην επιστημονική
κοινότητα και έχουν επιλέξει τον δρόμο του
εμβολιασμού, προφυλάσσοντας πρωτίστως
την υγεία τους και κατ’ επέκταση το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Αξίζει να σημειώσω ότι η
χώρα μας βρίσκεται σε μία από τις υψηλότε-
ρες θέσεις στην ΕΕ στον τομέα αυτόν. Συνε-
πώς, τα υπάρχοντα δεδομένα αποδεικνύουν
με τον καλύτερο τρόπο ότι η επιδοκιμασία του
εμβολιασμού υπερτερεί κατά πολύ της επι-
φύλαξης τόσο στις νεαρές ηλικίες όσο και στο
γενικό σύνολο του πληθυσμού, το οποίο έχει
επιδείξει συνέπεια και ευθύνη. Η προσπά-
θεια, όμως, συνεχίζεται διαρκώς, ώστε να
φτάσουμε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα! Η
δε άρτια και οργανωμένη διαδικασία εκ μέ-
ρους της Πολιτείας παρέχει όλα τα εχέγγυα
ταχύτητας και ασφάλειας για τους πολίτες. Τα
πλεονεκτήματα του εμβολιασμού είναι σα-
φώς και επιστημονικά διαπιστωμένα, και η
κατά το συντομότερο ολοκλήρωση του εμβο-
λιαστικού εγχειρήματος είναι ο μόνος ασφα-
λής δρόμος για την επάνοδο της κοινωνικής
κανονικότητας. Βλέπουμε ότι η πρωτοβουλία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
για την ύπαρξη του ευρωπαϊκού πιστοποιητι-

« Έρχεται πιο αυστηρό 
και συνεκτικό 
ποινικό πλαίσιο»

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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κού εμβολιασμού, ήδη λαμβάνει «σάρκα και
οστά» και μπορούμε πλέον να αντικρίζουμε
το μέλλον με αισιοδοξία. 

Η πανδημία μοιάζει να είναι σε ύφεση
και οι περιορισμοί αίρονται. Σας ανησυ-
χεί το ενδεχόμενο εφησυχασμού, με δε-
δομένο ότι, όπως έχουν δείξει οι μεταλ-
λάξεις, δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό;
Καταρχάς, η σταδιακή άρση των περιορι-

σμών πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό
με τον μαζικό εμβολιασμό μεγάλου μέρους
του πληθυσμού και, κυρίως, των μεγαλύτε-
ρων ηλικιών και των ευπαθών ομάδων. Το
άνοιγμα των μετακινήσεων, της εστίασης,
του λιανεμπορίου και πολλών άλλων δρα-
στηριοτήτων έγινε απολύτως συντεταγμένα
και μεθοδικά σχεδιασμένα, πάντοτε κατόπιν
των εισηγήσεων της αρμόδιας Επιτροπής
των Λοιμωξιολόγων, προκειμένου με ασφά-
λεια να επανέλθει η κοινωνική και οικονομι-
κή ζωή της χώρας σε μία τροχιά ομαλότη-
τας. Στη λήψη της απόφασης για σταδιακή
άρση των μέτρων, βοήθησε αναμφίβολα η
υπεύθυνη στάση που επέδειξαν από την
πρώτη στιγμή και επιδεικνύουν καθημερινά
οι πολίτες, τόσο με την επιλογή του εμβολια-
σμού τους όσο και με την τήρηση των
ισχυόντων υγειονομικών μέτρων. Η σταδια-
κή χαλάρωση, φυσικά, και δεν πρέπει να
μας εφησυχάζει και δεν πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να ερμηνευθεί ως το τέλος της παν-
δημίας και της πλήρους ή άναρχης απελευ-
θέρωσης. Αντιθέτως, παρακολουθούμε κα-
θημερινά με προσοχή τις επιδημιολογικές
εξελίξεις, κυρίως στο μέτωπο των μεταλλά-
ξεων, και είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα
ώστε να προσαρμόζουμε τα μέτρα ανάλογα
με την πορεία της πανδημίας. Δεν πρέπει,
επ’ ουδενί, να ξεχνάμε τον δύσκολο δρόμο
που όλοι μαζί διανύσαμε επί ένα και πλέον
έτος και θα ήταν πραγματικά άδικο για
όλους μας να σταματήσουμε την προσπά-
θεια λίγο πριν από το τέλος.

Πότε θα πρέπει να περιμένουμε την εισή-
γηση της Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώ-
δικα; Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι;
Τον Μάρτιο του 2020 συγκροτήθηκε,

όπως γνωρίζετε, Διαρκής Νομοπαρα-
σκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο τη
διαρκή παρακολούθηση του τρόπου εφαρ-
μογής από τη νομολογία και του βαθμού
αποδοχής από την επιστήμη των διατάξεων
του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονομίας. Η επιτροπή, πέραν της πα-
ρακολούθησης εφαρμογής των ουσιαστι-
κών και δικονομικών διατάξεων, είναι επι-
φορτισμένη με τη συναγωγή ουσιαστικών
συμπερασμάτων, με σκοπό την κατάρτιση
πρότασης περί των αναγκαίων νομοθετικών
ρυθμίσεων. Συνεπώς το έργο της επιτροπής

δεν είναι αποσπασματικό, αλλά αφορά στο
σύνολο των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταθέ-
σει επισήμως ένα ολοκληρωμένο πόρισμα
προτάσεων, το οποίο θα τύχει περαιτέρω
αξιολόγησης και επεξεργασίας από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και εν συνεχεία το
τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό
διαμορφωθεί, θα τεθεί σε δημόσια διαβού-
λευση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προ-
βλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία. Οι
όποιες αλλαγές θα είναι οπωσδήποτε στην
κατεύθυνση της βελτίωσης αυτών των δια-
τάξεων, οι οποίες καθ’ όλο αυτό το χρονικό
διάστημα κρίθηκαν ελλειμματικές και προ-
βληματικές.

Θα έχουμε αλλαγές, ιδίως ως προς τα ει-
δεχθή εγκλήματα, και για το πλαίσιο ποι-
νών ή κυρίως για τον πραγματικό χρόνο
έκτισης;
Απόφασή μας είναι η αποτελεσματική

προστασία των θυμάτων έναντι οιασδήποτε
αξιόποινης συμπεριφοράς. Και μια σημαντι-
κή πτυχή αυτής της προστασίας είναι και η
επάρκεια του νομικού πλαισίου. Ως εκ τού-
του, το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζε-

ται και αξιολογεί, όπως προανέφερα, τις νο-
μοθετικές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν,
ώστε με τρόπο ορθολογικό, να αποκαταστα-
θούν σοβαρές αστοχίες που επήλθαν
εσπευσμένα με την αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα τον Ιούλιο του 2019. Κάποιες εξ αυ-
τών ήδη διορθώθηκαν από την παρούσα κυ-
βέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρω την αυστη-
ροποίηση του πλαισίου ποινής για τον βια-
σμό, τις ειδικές μορφές κλοπής, την ενεργη-
τική δωροδοκία κ.ά. Θα ακολουθήσουν και
άλλες. Η αυστηροποίηση του πλαισίου των
ποινών ιδίως σε ειδεχθή αδικήματα σε συν-
δυασμό με αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαδι-
κασία απόλυσης των κρατουμένων υπό
όρους, η αναστολή του χρόνου παραγραφής
των αδικημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις
ανηλίκων θυμάτων ή θυμάτων που τελούν
σε σχέση εξάρτησης με τον δράστη, ο τρό-
πος δίωξης των αδικημάτων, αλλά και το ζή-
τημα της κατά προτεραιότητα εκδίκασης κά-
ποιων αδικημάτων, είναι κάποια από τα θέ-
ματα που εξετάζονται. Στόχος ένα αυστηρό-
τερο και συνεκτικό πλαίσιο ποινικής αντιμε-
τώπισης. Οι όποιες αλλαγές θα είναι συγ-
χρονισμένες με τις επιταγές και τις ανάγκες
της κοινωνίας και στόχος είναι να εξασφαλί-

ζουν διάρκεια και ασφάλεια δικαίου. 

Σας ανησυχεί ότι, βάσει των τελευταίων
περιστατικών που βλέπουν το φως τη δη-
μοσιότητας, υπάρχει η βάση για να τρω-
θεί το αίσθημα της εμπιστοσύνης των πο-
λιτών στη Δικαιοσύνη;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα όσα βλέ-

πουν το φως της δημοσιότητας συνταράσ-
σουν την κοινωνία και προσελκύουν εύλογα
το ενδιαφέρον των πολιτών. Πλέον, τον λόγο
έχουν οι δικαστικές αρχές, των οποίων τη δι-
καιοδοτική κρίση οφείλουμε να εμπιστευ-
θούμε. Στόχος της Πολιτείας είναι να δια-
μορφώνει το πλαίσιο και το θεσμικό περι-
βάλλον, ώστε να καλλιεργείται και να ενι-
σχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους
θεσμούς. Και στο υπουργείο Δικαιοσύνης,
αυτό ακριβώς πράττουμε. Με πρωτοβουλίες
σε ένα ευρύ φάσμα του χώρου της Δικαιοσύ-
νης, ενισχύουμε τις θεσμικές βάσεις με στό-
χο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της
κοινωνίας σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο και
βασικό πυλώνα για τη λειτουργία κάθε ευνο-
μούμενης κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε η υιοθέ-
τηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
δικαιώματα του παιδιού. Τι θα προβλέπει
αυτό;
Πράγματι, ο «Εθνικός Μηχανισμός Εκπό-

νησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παι-
διού» υιοθέτησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο
αφορά την περίοδο 2021-2023 και αποτελεί
μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την προ-
στασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Η κα-
τοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και
η προστασία της ανηλικότητας αποτελούν
αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες του
υπουργείου Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυ-
πώνεται και στον κεντρικό ρόλο που αυτό
ανέλαβε. Η προστασία των δικαιωμάτων του
παιδιού γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο, που
καταλαμβάνει μεγάλο εύρος πολιτικών της
Δημόσιας Διοίκησης και εκτείνεται σε επτά
βασικούς άξονες που αφορούν την καταπο-
λέμηση της παιδικής φτώχειας και των επι-
πτώσεών της στα παιδιά, τη φιλική προς τα
παιδιά δικαιοσύνη, την προστασία των παι-
διών στο πλαίσιο των προσφυγικών και με-
ταναστευτικών ροών, τη διασφάλιση του δι-
καιώματος των παιδιών στην υγεία και στην
εκπαίδευση, την προστασία της οικογένειας
και των παιδιών στην κοινότητα και τα δι-
καιώματα των παιδιών με αναπηρίες. Είμα-
στε ιδιαιτέρα ικανοποιημένοι που μία πολύ-
μηνη και πολύπλευρη εργασία ολοκληρώ-
θηκε, η προσπάθειά μας, όμως, συνεχίζεται
καθημερινά σε επίπεδο πλέον υλοποίησης,
εφαρμογής και, όπου χρειάζεται, επικαιρο-
ποίησης.

««Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού 
γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο, που 
καταλαμβάνει μεγάλο εύρος πολιτικών 
της Δημόσιας Διοίκησης και εκτείνεται 
σε επτά βασικούς άξονες»
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Τ ο «America is back» του Τζο Μπάιντεν, πέραν των
άλλων, σηματοδοτεί και την προσπάθεια της Ουά-

σιγκτον να ανανεώσει τη διατλαντική σχέση ΗΠΑ - Ε.Ε.
Στην ουσία, πρόκειται για μια αέναη προσπάθεια συ-
νεργασίας αλλά και αντιθέσεων ΗΠΑ και Ενωμένης
Ευρώπης τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του
1960, όταν η τότε ΕΟΚ, έχοντας διασφαλίσει υψηλούς
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης λόγω της δυναμι-
κής που προσέδωσε στην ευρωπαϊκή οικονομία το
σχέδιο Μάρσαλ, επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει σε
μια πιο εξισορροπημένη βάση τις σχέσεις της με τις
ΗΠΑ. Έτσι, από την εποχή του Τζον Κένεντι το Δημο-
κρατικό Κόμμα των ΗΠΑ επεδίωκε την οικοδόμηση
μιας «Ατλαντικής Κοινότητας», στην οποία, βέβαια, η
Ουάσιγκτον θα διατηρούσε το πάνω χέρι κυρίως λόγω
της στρατιωτικής παρουσίας της μέσω ΝΑΤΟ εν όψει
και της διατεινόμενης την εποχή εκείνη σοβιετικής
απειλής.

Από τότε, βέβαια, η σχέση ΗΠΑ - Ενωμένης Ευρώ-
πης πέρασε από σαράντα κύματα, χωρίς όμως ποτέ να
ανατραπούν δύο σημαντικές σταθερές. Αφενός μεν η
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφε-
τέρου οι στενές οικονομικές σχέσεις αλληλεξάρτησης
των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Από τα τέλη Ιανουαρίου 2021 είχαμε επισημάνει ότι
«ο Μπάιντεν αναμένεται να τείνει χείρα φιλίας και απο-
κατάστασης των σχέσεων με την Ε.Ε. Στο ίδιο μήκος
κύματος και ο γαλλογερμανικός άξονας, που επιχεί-
ρησε ήδη να ρίξει γέφυρες στην Ουάσιγκτον με στόχο
τη διαμόρφωση ενός New Deal στις διατλαντικές σχέ-
σεις» («Political», 23/1/2021).

Στην παρούσα φάση, με την Κίνα να αμφισβητεί πλέ-
ον την παγκόσμια οικονομική πρωτοκαθεδρία των
ΗΠΑ, η συνάντηση κορυφής ΗΠΑ - Ε.Ε., που έγινε στις
15 Ιουνίου 2021 στις Βρυξέλλες, είχε ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Από πλευράς Ε.Ε. συμμετείχαν ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
και από πλευράς ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Βέβαια, τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής
Ε.Ε. - ΗΠΑ δεν μπορούν να εξεταστούν αποκομμένα
τόσο από τη Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία
έγινε στις 14/6/2021 επίσης στις Βρυξέλλες, όσο και
από τη Συνάντηση Κορυφής των G7 που έγινε στην
Κορνουάλη της Αγγλίας στις 11-13 Ιουνίου 2021.

Όπως προκύπτει από το από 15/6/2021 κοινό Ανα-
κοινωθέν ΗΠΑ - Ε.Ε. με τίτλο «Προς μια ανανεωμένη
διατλαντική σχέση», οι δύο πλευρές επιχείρησαν να
κλείσουν τις πληγές του παρελθόντος, καθώς η προ-
εδρία Τραμπ δεν είχε διστάσει να επιβάλει κυρώσεις
και εμπορικά μέτρα ακόμη και κατά της ίδιας της Ε.Ε.
Έτσι επιχείρησαν να δώσουν λύση όχι μόνο στις διάφο-
ρες εκκρεμότητες που αφορούσαν στην εποχή Τραμπ,
αλλά και σε παλαιότερες, όπως ήταν η σύγκρουση της
Boeing εναντίον της Airbus.

Με συμφωνημένο εν μέρει το γεωστρατηγικό πλαί-
σιο στο οποίο κατέληξαν την προηγουμένη μέρα στη
Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ σε σχέση με Κίνα και
Ρωσία, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα
διατλαντικού εμπορίου και εν γένει διμερών οικονομι-
κών σχέσεων. Και αυτό καθώς ΗΠΑ και Ε.Ε. αντιπρο-
σωπεύουν μια αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών

και το διμερές τους εμπόριο το 2020, παρά την πανδη-
μία, έφτασε το 1 τρισ. ευρώ.

Στο κοινό Ανακοινωθέν εκτάσεως 7 σελίδων οι δύο
πλευρές επικεντρώθηκαν σε τέσσερα βασικά ζητήμα-
τα:

1. Στην αντιμετώπιση του Covid-19.
2. Στην πράσινη ανάπτυξη.
3. Στην ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και

της τεχνολογικής συνεργασίας.
4. Στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικού, ειρηνικού

και ασφαλούς κόσμου.
Βέβαια, κανείς δεν παίρνει τοις μετρητοίς τις διάφο-

ρες ρητορικές διακηρύξεις των δύο πλευρών, ιδίως τη
δήθεν στόχευσή τους για δημοκρατικό και ειρηνικό
κόσμο, όταν οι λαοί γνωρίζουν ότι ΗΠΑ και Ε.Ε. εμπλέ-
κονται στις διάφορες συγκρούσεις ανά την υφήλιο.
Όπως επίσης τίθενται ερωτήματα για το πώς είναι δυ-
νατόν να μιλούν οι δύο εταίροι για δημοκρατία ανά την
υφήλιο και να διατηρούν σχέσεις με καθεστώτα τύπου
Ερντογάν.

Στο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης τα δύο μέρη επα-
νέρχονται στις δεσμεύσεις τους για τους στόχους της
COP26 για το κλίμα και την προώθηση πράσινων επεν-
δύσεων 100 δισ. δολαρίων ετησίως μέχρι το 2025.

Σε σχέση με το εμπόριο, τα δύο μέρη επιχειρούν να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δηλώνοντας ότι αφή-
νουν πίσω τους τον εμπορικό πόλεμο ιδίως σε σχέση
με την αεροναυπηγική βιομηχανία. 

Αυτά σε σχέση με τις διακηρύξεις. Να δούμε τελικά
τι θα γίνει στην πράξη.

του
Νότη Μαριά

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

Το μετέωρο βήμα της ανανεωμένης διατλαντικής σχέσης ΗΠΑ - Ε.Ε.

Εχω αναφερθεί πολλές φορές σε προηγούμενα
άρθρα μου στην ενδοοικογενειακή βία αλλά και

στη βία που πολλές γυναίκες κατά κύριο λόγο δέχον-
ται πίσω από τις πόρτες του σπιτιού τους.

Με αφορμή το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, αυτό το τό-
σο απάνθρωπο και γεμάτο υποκρισία από την πλευρά
του συζύγου του θύματος, θέλω να αναφερθώ ξανά σε
αυτό το ζήτημα που κάνει πολλές γυναίκες να σιω-
πούν, πολλούς ανθρώπους να κρύβονται από φόβο
και να μην μπορούν να μιλήσουν ούτε στους συγγενείς
τους.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι πρόβλημα δημόσιας
υγείας με αρνητικές συνέπειες.

Μια στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως υφίσταται σω-
ματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής
της.

Περίπου 736 εκατομμύρια υφίστανται σωματική ή
σεξουαλική βία από έναν σύντροφο ή οικείο.

Η βία στη σύντροφο είναι η πιο κοινή μορφή που
υφίστανται γυναίκες, με περίπου 641 εκατομμύρια να
επηρεάζονται παγκοσμίως. Νεότερες γυναίκες παρα-
μένουν ιδιαίτερα σε κίνδυνο τέτοιας βίας, με μια στις
τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 15 έως 24 ετών να υφί-
σταται βία στα χέρια ενός οικείου συντρόφου μέχρι τη

στιγμή που έφτασαν στα μέσα της δεκαετίας του ’20.
Είναι πολύ ενοχλητικό το γεγονός ότι αυτή η διαδε-

δομένη βία από άνδρες εναντίον γυναικών όχι μόνο
παραμένει αμετάβλητη, αλλά είναι χειρότερη για τις
νεαρές γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών, που μπορεί επί-
σης να είναι νέες μητέρες, όπως στην περίπτωση της
νεαρής Καρολάιν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δράστης επί 40
ημέρες περιφερόταν γεμάτος υποκρισία έχοντας
αφανίσει μια νεαρή μητέρα, τη σύζυγό του, έπειτα από
καβγά. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται η βαθύτερη
κατανόηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής
βίας -με επίκεντρο τη βία μεταξύ συζύγων/συντρό-
φων- με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή
του. Προϋποθέτει τη συστηματικότερη θεωρητική με-
λέτη μέσα από την αναζήτηση των αιτιών, την προσέγ-
γιση των χαρακτηριστικών των πρωταγωνιστών του
αλλά κυρίως μέσα από τη διαπίστωση του μη ενιαίου
χαρακτήρα του και την πραγματοποίηση διακρίσεων.

Πλέον, έχοντας ομολογήσει το έγκλημά του, αναμέ-
νεται να δούμε ποια θα είναι η ποινή αυτού του ανθρώ-
που, ο οποίος 

συμπεριφέρθηκε με αυτό τον τρόπο στη σύζυγο και
μητέρα του παιδιού του, σε αυτό τον άνθρωπο ο οποίος

επί 40 ημέρες προσπαθούσε να ξεφύγει από το έγ-
κλημα που διέπραξε.

Το κύριο στοιχείο που προβληματίζει έγκριτους
επιστήμονες σχετικά με το έγκλημα της ανθρωποκτο-
νίας στην εποχή της κρίσης είναι οι σοβαρές ποιοτικές
αλλαγές που πηγάζουν από την απαξίωση της ανθρώ-
πινης ζωής και τον κατακερματισμό της ατομικής
αξίας.

Η ποινή του θα αποφασιστεί με βάσει το άρθρο 299
του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019): ανθρωπο-
κτονία με δόλο.

Όποιος σκότωσε άλλον τιμωρείται με κάθειρξη ισό-
βια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών.

Αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρα-
σμό ψυχικής ορμής, επιβάλλεται κάθειρξη.

Ας ελπίσουμε ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει και εν συ-
νεχεία θα ληφθούν σοβαρότερα μέτρα κατά της ενδο-
οικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών
ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ας ελπίσουμε, επίσης, ότι η επιμέλεια θα δοθεί
αποκλειστικά στην οικογένεια του θύματος, όσο κι αν
αυτό είναι κόντρα στα άρθρα του οικογενειακού δι-
καίου, διότι αυτή είναι η σωστή τιμωρία που αξίζει σε
αυτό τον άνθρωπο.

Τα τραγικά αποτελέσματα της ενδοοικογενειακής βίας

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου

Δικηγόρος
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Με βάση τη δομή της ειδησεογραφίας, σε όλο και
περισσότερους προκύπτει -σωστά- η εντύπωση

πως τα ειδεχθή εγκλήματα γύρω μας παρουσιάζουν
αυξανόμενη αγριότητα. Ένα παράδειγμα, στην κυ-
ρίαρχη τραγωδία της πρόσφατης δολοφονίας της
20χρονης μητέρας, είναι και το δεύτερο κακούργημα,
ως πλαϊνό ερώτημα: «Γιατί θανατώθηκε και το σκυλάκι
της;».

Η αύξηση της αγριότητας στα εγκλήματα είναι θέμα
Εγκληματολογίας, η οποία, όμως, ως κοινωνική επι-
στήμη, χρειάζεται βάθος χρόνου -λίγων ετών έστω-
για να μπορέσει να τοποθετηθεί σε τέτοια κοινωνικά
φαινόμενα.

Για τους ψυχολόγους, πάντως, η αύξηση της αγριό-
τητας συνδέεται άμεσα με την αύξηση του θυμού -
φαινόμενο ίσως γενικό, αλλά επηρεαζόμενο έντονα
από τα όσα πρωτόγνωρα περνάμε στην εποχή του κο-
ρονοϊού και με τις συνοδές κοινωνικές μεταβολές και
διαμάχες. Αυτές έχουν ανοίξει από πέρυσι μια εποχή
θυμού -έντονου θυμού!- που πραγματώνεται και στην
ατομική συμπεριφορά. Ο θυμός είναι ένα ψυχικό φαι-
νόμενο που εύκολα μπορεί να μας «καταπιεί» και να
μας κάνει δυστυχισμένους. Και, φυσικά, με καμία εν-
τολή τύπου «ηρέμησε!» δεν καταλαγιάζει πραγματικά
ο θυμός! Για να επεξεργαστούμε τον θυμό, χρειάζεται
πρώτα να τον κατανοήσουμε. 

Την περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης,
υποστήκαμε όλοι καταθλιπτικά συναισθήματα αλλά
και συμπτώματα ψυχαναγκασμών. Όλοι μας, ακόμα
και τώρα, επαναλαμβάνουμε μαζί και ταυτόχρονα κα-
ταθλιπτικές (π.χ., «μένουμε μέσα») και ψυχαναγκαστι-
κές (λ.χ., «προσέχουμε τι πιάνουμε») συμπεριφορές,

οι οποίες είναι λογικές, βεβαίως, για την προστασία
μας - όπως το πλύσιμο των χεριών ή η αποφυγή των
άλλων, το να κρατάμε αποστάσεις ή να πηγαίνουμε με
αραιή σειρά, να προσέχουμε πάρα πολύ ποιος είναι δί-
πλα μας και αν έχει κάτι ή αν τυχόν βήξει. Όλα αυτά εί-
ναι ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές που, παρότι
χρειάζονται, μας κάνουν να εντασσόμαστε αυξανόμε-
να και εμείς σε κάτι ψυχικά παθολογικό, που δεν είχα-
με προηγουμένως: Ένα πιο καταθλιπτικό και ψυχα-
ναγκαστικό είδος συμπεριφοράς.

Η κοινωνική μετάβαση στη νέα κανονικότητα «με
τον κορονοϊό» απαιτεί και αυτή προσπάθεια για προ-
σαρμογή. Παράλληλα, πολλά άλλα δεδομένα της ρεα-
λιστικής ζωής έχουν καταστραφεί: Την πτώση του τζί-
ρου, την εργασιακή ρευστότητα, την πτώση της θετικής
αναμονής των όσων πρόκειται να έρθουν ή θα έρχον-
ταν το καλοκαίρι και πολλά άλλα, που ο καθένας περί-
μενε στη ζωή του. 

Όλα αυτά μας ξυπνούν συναισθήματα ματαίωσης
και βαθιάς απογοήτευσης, η οποία, τελικά, καταλήγει
να εκφράζεται σε κάποιους με θυμό, οξυθυμία, ευε-
ρεθιστικότητα ή έντονο ξέσπασμα θυμού.

Αυτό είναι το τωρινό επικίνδυνο και αυξανόμενο
φαινόμενο: Τα συναισθήματα θυμού διογκώνονται και
ενίοτε εκφράζονται με μικροεξεγέρσεις, μέσα στη
δουλειά, μέσα στο σπίτι, μέσα στις σχέσεις ή και στις
πλατείες.

Ποιοι είναι πιο πιθανό να είναι πιο θυμωμένοι;
Δύο βασικές κατηγορίες: Αυτοί που ήταν από πριν

καταθλιπτικοί ή έστω είχαν καταθλιπτικά συναισθήμα-
τα καθώς και όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί από ψυχαναγ-

κασμούς. Αυτές είναι και οι ομάδες που είχαν βολευ-
τεί στον εγκλεισμό (δηλαδή, κάπως «τους άρεσε» όλο
αυτό) και πιθανόν τώρα, που χρειάζεται να γίνει επα-
νεκκίνηση, δυσκολεύονται.

Η ζωή μπορεί να είναι πιο δύσκολη γι’ αυτούς στο
«μετά», οπότε αρχίζει να ανοίγει, και γι’ αυτό ζορίζον-
ται ή θυμώνουν πιο εύκολα ή πιο έντονα. Επιπλέον, οι
συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν εξυπηρετήσει
τους ψυχαναγκασμούς τους με όλα όσα περνάμε μπο-
ρεί επίσης να νιώθουν συναισθήματα θυμού ή και φό-
βου όσο επέρχεται η άρση των μέτρων. Διότι νιώθουν
περισσότερο εκτεθειμένοι και αυξανόμενα ευάλωτοι,
με αποτέλεσμα να θυμώνουν περισσότερο. 

Το πρώτο και κύριο είναι να θυμόμαστε ότι δεν
έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια ψυχική ισορροπία.
Είναι πολύ πιθανόν, επομένως, να συναντήσετε πιο
ευάλωτους ψυχικά ανθρώπους εκεί έξω, που αυτήν
την ευαλωτότητα μπορεί να την εκφράσουν με θυμό. Ή
μπορεί ακόμα κι εσείς οι ίδιοι να είστε ευάλωτοι και
κατά βάθος θυμωμένοι. Επομένως, το πρώτο και βασι-
κό στοιχείο είναι η κατανόηση. Επίσης, να κατανοή-
σουμε άμεσα ότι η ζωή μας δεν θα είναι ακριβώς η ίδια
με πριν, όπως τη γνωρίζαμε. Η μαγική επιστροφή στο
πριν δεν θα συμβεί, όσο κι αν την ευχόμαστε.

Παράλληλα, πρέπει να θυμόμαστε ότι η ζωή είναι
για να τη χαιρόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγούμε
έξω άκριτα και αλόγιστα, ώστε να διακινδυνέψουμε,
ίσως, μια νέα κρίση κορονοϊού. Η ζωή είναι για να τη
χαιρόμαστε, να τη ζούμε με χαρά και με νόημα - δεν
είναι για να τη ζούμε μέσα κλειδωμένοι. Όμως, πολ-
λοί, για να το κατανοήσουν αυτό, χρειάζονται ψυχοθε-
ραπεία.

Γυναίκες στο στόχαστρο... 

της
Ζέφης 
Δημαδάμα

Αναπληρώτρια 
εκπρόσωπος 
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Ευρωπαϊκού 
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Ευρωπαϊκών 
& Περιφερειακών
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Γιώργου Α. 

Παπαγεωργίου

Διευθυντής 
στην «Ψυχική

Φροντίδα»

Γυναίκες και κορίτσια στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο
του βιαστή, του συζυγοκτόνου, του στάλκερ (stalk-

er), της αδιαφορίας και της ανεπάρκειας των πολιτικών
για την ισότητα.

Μια γυναίκα πήγε να δουλέψει, να καθαρίσει μια πο-
λυκατοικία και βρέθηκε όμηρος για ώρες ενός άνδρα,
ο οποίος την ξυλοκόπησε και τη βίασε.

Νεαρή γυναίκα έγκυος βιάστηκε στο κέντρο της
Αθήνας από τέσσερις άνδρες. Νεαρή κοπέλα περπα-
τούσε στον δρόμο και την ακολούθησε νεαρός παρενο-
χλώντας τη σεξουαλικά με χυδαία επιθετική συμπερι-
φορά, η οποία ευτυχώς πρόλαβε και μπήκε στην είσο-
δο της πολυκατοικίας της.

Μαθήτρια οδηγήθηκε άρον άρον στο χειρουργείο
από τα 14 χρόνια της για να αντιμετωπίσει τη χλεύη των
συμμαθητών της γιατί ήταν υπέρβαρη και δυστυχώς
έχασε τη ζωή της. Γνωστή τραγουδίστρια χλευάστηκε
για τα παραπάνω κιλά της όταν τραγούδησε στη Eurovi-
sion. Η Καρολάιν βρέθηκε στραγγαλισμένη από τον
ίδιο τον σύζυγό της δίπλα στο μωρό της μέσα στο ίδιο
της το σπίτι. Μια ακόμη μητέρα βρέθηκε δολοφονημέ-
νη από τα χέρια του συζύγου της πριν από λίγους μήνες

σε πόλη της περιφέρειας. Τα στερεότυπα καλά κρα-
τούν, η πατριαρχία βαραίνει τις γυναίκες και την κοινω-
νία και το μόνο που κάνουμε είναι να επιδιδόμαστε
στην «κλειδαρότρυπα» ή στο «κουτσομπολιό».

Η γυναίκα τον 21ο αιώνα στοχοποιείται ακόμη γιατί
είναι νεαρή, γιατί είναι ηλικιωμένη, γιατί είναι υπέρβα-
ρη, γιατί είναι τριχωτή, γιατί είναι κοκαλιάρα, γιατί ντύ-
θηκε προκλητικά, γιατί βγήκε βόλτα το βράδυ! Οι φρά-
σεις «να καθόταν στο σπίτι της, να μην έβγαινε έξω τέ-
τοια ώρα», «να άκουγε τον άντρα της και να μην ήταν
απαιτητική» ακούγονται ακόμη στα αυτιά μας (victim
blaming).

Τι ακριβώς κάνουν η Ε.Ε. και η κυβέρνηση για να αν-
τιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά; Πώς τελικά η ισότητα
των φύλων θα γίνει πραγματικότητα; Από το 1980 και
τις πρωτοπόρες πολιτικές για την ισότητα των φύλων
του ΠΑΣΟΚ και το καινοτόμο οικογενειακό δίκαιο ανα-
μασάμε λίγο ή πολύ τα ανωτέρω ή υιοθετούμε ευρω-
παϊκές οδηγίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει σημαντικές
καμπάνιες για την έμφυλη ισότητα, καθώς έχει προτεί-
νει ενδιαφέροντα εργαλεία, τα οποία, όμως, πρέπει να

υιοθετηθούν από τα κράτη και είτε καθυστερούν είτε
υιοθετούνται, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη.

Χρειαζόμαστε πολιτικές, οι οποίες θα φτάσουν σε
κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα, στη γυναίκα και στο
κορίτσι στη γειτονιά, στο χωριό, στο πανεπιστήμιο, στο
σχολείο, στο γραφείο και θα διατρέξουν οριζόντια
όλους τους τομείς.

Όχι, δεν τα έχουμε καταφέρει και ο δρόμος είναι δύ-
σβατος. Η πανδημία και ο εγκλεισμός έκαναν ακόμη
χειρότερα τα δεδομένα για τη βία κατά των γυναικών,
ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Απαιτούνται πολλά περισσότερα, όπως η πλήρης
εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και ο
νόμος 4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των φύ-
λων. Εργαλεία και πρωτοβουλίες που απλώς υιοθε-
τούνται και δεν εφαρμόζονται δεν αρκούν. 

Έχουμε ευθύνη όλοι και όλες να διεκδικήσουμε το
αυτονόητο δίκαιο αίτημα των ίσων ευκαιριών και της
ισότητας. 

Κόμματα, κινήματα, μέσα ενημέρωσης, είμαστε όλοι
συνυπεύθυνοι για να εξαλειφθεί η στοχοποίηση κάθε
ανθρώπου, κάθε γυναίκας.

Ειδεχθή εγκλήματα: Πού οφείλονται και ποιοι τα διαπράττουν;



Θ
εό τον είχε τον Αλέξη Τσίπρα ο Σταμάτης
Κραουνάκης στο παρελθόν και τώρα δεν
τον θέλει; «Δεν με απασχολεί καθόλου η

δεύτερη ευκαιρία του Τσίπρα», λέει για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. «Αυτό που με απασχο-
λεί και στο οποίο κάνω πολύ σοβαρή κριτική εί-
ναι ένα: Τι κάνει η αντιπολίτευση; Καριέρα. Βλέ-
πω ότι όλοι σχεδιάζουν πώς θα μοιραστούν τα
ψηφαλάκια. Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή μία
προσωπικότητα που να δείχνει ότι πονάει τον
τόπο. Από κανέναν χώρο», λέει ο Σταμάτης Κρα-
ουνάκης, φανερά απογοητευμένος από τους
φίλους του στην Αριστερά. Προβλέπει, μάλιστα,
ότι «η συνθήκη θα γεννήσει καινούργιο πρόσω-
πο». «Βλέπω και στα συλλαλητήρια του ΣΥΡΙΖΑ
κομματικούς υπαλλήλους. Παιδιά που είναι μι-
σθωτοί του κόμματος και πολλοί από αυτούς
δεν είναι και πρώτης τάξεως παιδιά», συμπλη-
ρώνει ο μουσικός Κραουνάκης. Βρε, πώς αλλά-
ζουν οι άνθρωποι!

Φρεγάτες από… Αύγουστο
Την εκτίμηση ότι έως το
τέλος του καλοκαιριού
θα υπάρξουν αποτελέ-
σματα από τη διαδικασία
επιλογής νέων φρεγα-
τών του Πολεμικού Ναυ-
τικού εξέφρασε ο
υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, απαντώντας στη Βουλή σε σχε-
τική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γ. Τσίπρα. «Η διαδικα-
σία επιλογής μπαίνει σε τελική φάση
και φρονώ ότι θα υπάρξουν αποτελέ-
σματα προς το τέλος του καλοκαιριού»,
ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και ση-
μείωσε ότι πρόκειται για τέσσερις νέες
φρεγάτες, άλλες τέσσερις εκσυγχρονι-
σμένες (ΜΕΚΟ) και άλλες δύο ως ενδιά-
μεσες λύσεις, δηλαδή 10 καράβια. Τόνι-
σε, μάλιστα, ότι η απόκτηση νέων σκα-
φών από το Π.Ν. έχει να κάνει και με την

παρουσία της χώρας μας
στην Ανατολική Μεσόγειο
- και όχι μόνο στο Αιγαίο.

Από τα Γλυκά Νερά 
στην Κρήτη… 
Για να γνωρίζετε. Οι δηλώσεις του ταξίαρχου
ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και επίτιμου προέδρου των
αξιωματικών της Αστυνομίας Θανάση Κατε-
ρινόπουλου, για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά,
έχουν προκαλέσει «σεισμό» και είναι τροφή
για σκέψη. Αναφερόμενος στο ταξίδι στην
Κρήτη που φέρεται να έκανε είτε ο Μπάμπης
Αναγνωστόπουλος είτε η Καρολάιν Κράουτς,
αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε πως «κά-
ποιος από το ζευγάρι πήγε μαζί με κάποιον
άλλον του άλλου φύλου στην Κρήτη για να
νοικιάσει ένα σπίτι. Το ταξίδι έγινε 10 ή 12
Απριλίου, περίοδο που δεν μπορούσε να τα-
ξιδέψει κανείς, λόγω καραντίνας». Πάντως,
κάποια άτομα από την Κρήτη έχουν μπει στο
στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζονται δια-
κριτικά…

Ενοχλεί η πιστή εφαρμογή
των κανονισμών στα λιμάνια

Η πιστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
για το σύνολο των λιμενικών υπηρεσιών σε όλα τα
λιμάνια της χώρας μας φαίνεται πως ενόχλησε
κάποιους που είχαν συνηθίσει να προωθούν τα
επιχειρηματικά τους συμφέροντα στο θολό καθε-
στώς των ημερών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Η κυβέρνηση, με νόμο του 2020, υιοθέτησε πλή-
ρως και χωρίς αστερίσκους την εφαρμογή του
Κανονισμού, όπως έπρεπε να είχε κάνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Γιάννης Πλακιωτάκης θεωρεί την εφαρμογή
του Κανονισμού καθοριστικό βήμα για τη διαμόρ-
φωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για όλες τις
λιμενικές υπηρεσίες. Καιρός ήταν. 

Ν

Αλλάζει τα κακώς κείμενα
Στο μεγάλο λιμάνι γνωρίζουν καλά γιατί κάποια
διαπλεκόμενα συμφέροντα επιτίθενται στον
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο
Γιάννης Πλακιωτάκης αλλάζει τα κακώς κείμενα
που προκάλεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό
φαίνεται ότι κάποιους τους ενοχλεί. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι κάποια δημοσιεύματα ξεκίνησαν μετά την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το σύ-
νολο των λιμενικών υπηρεσιών σε όλα τα λιμάνια
της χώρας μας. Αυτό που δεν φαίνεται να αντιλαμ-
βάνονται όσοι αντιδρούν είναι ότι ο ανταγωνισμός
αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης σε
όλα τα επίπεδα - και ασφαλώς και στα λιμάνια. 

Φουλ ταξίδια 
για τον Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός συνεχίζει ακάθεκτος τα ταξί-
δια που έχουν σχέση με τη διπλωματία αλλά και
τις επενδύσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξι-
δεύει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου για τη
Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ. Θα τον συνο-
δεύει ο Κώστας Φραγκογιάννης, υφυπουργός
για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέ-
φεια, επικεφαλής μιας ομάδας επιχειρηματιών
και εκπροσώπων επιχειρήσεων. Ακολουθεί το
Τόκιο των Ολυμπιακών Αγώνων και για τη συνέ-
χεια ετοιμάζεται και ταξίδι στις ΗΠΑ. Η γενική
συνέλευση του ΟΗΕ θα είναι μια καλή ευκαιρία
για επαφές του πρωθυπουργού με παράγοντες
των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Τον είχε κάνει… Θεό

Από Creta Farm πάει 
σε Rethymnon Meat
Το νέο αφεντικό της Creta Farm, ο Δημήτρης Βιν-
τζηλαίος, έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το δύ-
σκολο έργο του rebranding, τη διαδικασία, δηλα-
δή, της «επανίδρυσης» της συνολικής ταυτότητας
ενός brand. Η νέα διοίκηση της πολύπαθης Creta
Farm επιθυμεί να αφήσει πίσω της μια ταραχώδη
διετία, που στιγματίσθηκε από τις αποκαλύψεις
για τα πεπραγμένα των αδελφών Δομαζάκη, και
να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την επιχείρη-
ση και το προσωπικό της. Έτσι, έκρινε επιβεβλη-
μένο το rebranding της Creta Farm, κάτι που
αποφασίσθηκε από το 99% των μετόχων που πα-
ρέστησαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
Πλέον η Creta Farm θα φέρει την επωνυμία «Αλ-
λαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία και Χοιρο-
τροφική Ρέθυμνου ΑΕΒΕ», που στην Αγγλική
αποδίδεται ως «Rethymnon Meat, Cold Cut In-
dustry and Pork Breading Company Industrial
and Commercial SA».

Νίκο, πες αλεύρι… Την ερχόμενη Τρίτη κατατίθεται
στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα το πόρι-
σμα για τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά. Μάλλον πα-
ραπέμπεται. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μέσα στον
Ιούλιο θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, για
να αποφασίσει, με μυστική ψηφοφορία, αν θα ασκη-
θεί δίωξη εναντίον του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυ-
τό το καλοκαίρι δεν θα πλήξουμε. Το πολιτικό θερμό-
μετρο θα χτυπήσει κόκκινο! Σαραντάρια…
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Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη στο λιμάνι της Δήλου
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαριότητας στο λιμάνι της Δήλου και στη γύρω περιοχή. Οι εργασίες καθαρισμού

προχώρησαν άμεσα, μετά την παρέμβαση του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημη-

τριάδη. Μάλιστα ο κ. Δημητριάδης σε σχετική ανάρτηση στο Τwitter ενημέρωσε τον Νορβηγό πρέσβη Frode Overland

Andersen, ο οποίος την Τρίτη είχε ανεβάσει φωτογραφία στο Τwitter -γράφοντας «μα ποιος είναι υπεύθυνος για το λι-

μάνι της Δήλου;»- πως περιοχή του λιμανιού της νήσου έχει καθαριστεί όπως είχε προγραμματιστεί και ο τοπικός δή-

μος βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης της τελικής ανακαίνισης. Μάλιστα, ο διευθυντής του γραφείου του

πρωθυπουργού έδωσε συγχαρητήρια στον δήμο και στο υπουργείο Πολιτισμού για τον συντονισμό στην επιχείρηση

καθαριότητας του λιμανιού, ενώ ανάρτησε και σχετική φωτογραφία από τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, που είναι

πλέον πεντακάθαρος.

Όνειρα θερινής 
νυκτός   

Το καινούργιο «ανέκδοτο» που κυκλοφορεί
στην Κουμουνδούρου είναι ότι θα σπάσουν τις
διπλές εκλογές! Πώς θα το καταφέρουν; Κά-
νουν όνειρα ότι όλα τα κόμματα της προοδευ-
τικής αντιπολίτευσης (έτσι τα αποκαλούν οι
ίδιοι) ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία,
ΚΙΝ.ΑΛ., ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, ως άθροισμα, θα πά-
ρουν την πλειοψηφία των εδρών στη νέα Βου-
λή, που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλο-
γές με την απλή αναλογική, και μετά θα συγ-
κροτήσουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού
και συγκεκριμένης χρονικής δέσμευσης. Μια
κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευ-
τική Συμμαχία με ΚΙΝ.ΑΛ., με την υποχρεωτι-
κή όμως στήριξη ή ανοχή του ΚΚΕ και του Μέ-
ΡΑ25. Εντάξει, τώρα μπορείτε να αλλάξετε
πλευρό, σύντροφοι!
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Η πανδημία, 
ο Τσιόδρας 
και ένα βιβλίο… 
«Αν η πανδημία ήταν βιβλίο, ο Σωτήρης
Τσιόδρας θα ήταν ένα κεφάλαιο μόνος
του». Τάδε έφη Βασίλης Κικίλιας, σε συ-
νέντευξή του στον «Ελληνικό Κήρυκα»
Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, είπε: «Αν η
πανδημία ήταν βιβλίο, ο Σωτήρης Τσιό-
δρας θα ήταν ένα ξεχωριστό και πολύ
όμορφο, συγκινητικό κεφάλαιο. Του
οφείλω -όλοι του οφείλουμε- πολλά».
«Ένας πολιτικός, ένας υπουργός Υγείας
πρέπει να είναι ικανός και στο να απο-
φασίζει ποιους πρέπει να συμβουλεύε-
ται. Το εφάρμοσα στον αντικαπνιστικό
νόμο, το εφάρμοσα στην Επιτροπή Επι-
δημιολόγων - Λοιμωξιολόγων, το εφάρ-
μοσα στη δημιουργία των ΜΕΘ με την
Αναστασία Κοτανίδου. Υπάρχουν εξαι-
ρετικοί Έλληνες, πολλοί καλοί επιστή-
μονες, και έχω αποδείξει ότι αδιαφορώ
για το κομματικό σε ό,τι έχει να κάνει με
τη στελέχωση των επιτροπών αυτών. Να
πω συγκεκριμένα παραδείγματα: η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι
διορισμένη ολόκληρη από την προηγού-
μενη κυβέρνηση, από τον κύριο Ξανθό.
Η Επιτροπή της κυρίας Θεοδωρίδου,
που είναι χρόνια παιδίατρος, εμβολιά-
στρια, κορυφαία γιατρός στον χώρο, και
όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν
διοριστεί από την προηγούμενη διακυ-
βέρνηση. Τους κράτησα όλους», κατέ-
ληξε ο κ. Κικίλιας. Μεγάλη καρδιά ο Βα-
σίλης! 

M
ε ταχύτητες… φωτός τρέχει ο Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να αναμορ-
φώσει τον Ποινικό Κώδικα σε ζητήματα ειδεχθών εγκλημάτων. Σύμφωνα
με πληροφορίες, προβλέπεται ειδική παράγραφος στο περίφημο άρθρο

105 Β του Π.Κ., όπου για τα συγκεκριμένα εγκλήματα ο χρόνος αποφυλάκισης θα αυ-
ξάνεται στα 4/5 έκτισης της ποινής. Δηλαδή, από τα 2/3 πραγματικής έκτισης συν 1/3
πλασματικής (μεροκάματα) αυξάνεται η πραγματική φυλάκιση στα 3/5 και προστίθε-
ται το 1/5 της πλασματικής. Παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος πραγματικής έκτισης για
τα ισόβια από 16 χρόνια που είναι σήμερα (χρόνος ο οποίος δίνει δικαίωμα υποβολής
αίτησης που κρίνεται από δικαστικό συμβούλιο) στα 18 χρόνια. Ειδική πρόβλεψη
αναμένεται να υπάρξει για τα σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων. Παράλληλα,
πλέον όλες οι γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων θα διώκονται αυτεπαγγέλτως, δί-
χως, δηλαδή, να απαιτείται μήνυση του θύματος.

Το
... 
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Οι αλλαγές του Τσιάρα

Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η απάτη με τα SMS
Το είδαμε κι αυτό! Κάποιοι απατεώνες χρη-

σιμοποιούν την ταινία που γυρίζει ο Μπαντέ-
ρας στη Θεσσαλονίκη για να υποκλέψουν δε-
δομένα. Γραπτά μηνύματα με σκοπό να απο-
σπάσουν προσωπικές πληροφορίες και στοι-
χεία στέλνουν επιτήδειοι σε άτομα που θα
συμμετάσχουν στην ταινία «The Enforcer»,
που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Αντό-
νιο Μπαντέρας. Η εταιρεία παραγωγής εφιστά
την προσοχή του κοινού και επισημαίνει ότι,
ύστερα από επικοινωνία που είχαν στελέχη
της παραγωγής με βοηθητικούς ηθοποιούς, έγινε γνωστό πως οι extras που θα συμμε-
τέχουν ή είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην ταινία έλαβαν γραπτά μη-
νύματα από τα e-mails του casting call, δηλαδή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για
ακρόαση, στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα παράνομα αυτά μηνύματα ζητούν εισαγωγή
προσωπικών στοιχείων, όπως ΑΦΜ, αριθμό πιστωτικής κάρτας κ.ά. και είναι κακόβου-
λα. Η παραγωγή ενημερώνει πως δεν υπάρχει καμιά τέτοια ανάγκη ή αίτημα των συντε-
λεστών της ταινίας για προσωπικά στοιχεία οποιασδήποτε σχετικής μορφής.

29

Αλέξη, θα πληρώσεις τους εργα-
ζομένους; Ή θα συνεχίζεις να ευ-
τελίζεις τον θεσμό της δημοσιο-
γραφίας αλλά και τα εργασιακά
δικαιώματα για τα οποία μάχεσαι
καθημερινά μαζί με την Έφη
Αχτσιόγλου και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο; Ολάκερη «μητέρα
των μαχών» έκανες για τον νόμο
Χατζηδάκη. Κρίμα να εξευτελί-
ζεις κατ’ αυτόν τον τρόπο τους
εργαζομένους των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης! 

LOCK
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Ο
Νίκος Ιωσήφ, μέλος του Τομέα Επικοινωνίας
του ΚΙΝ.ΑΛ. και στέλεχος της Ένωσης Δημο-
κρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (ΕΔΕΜ),
εμφανίζεται βέβαιος για την ανοδική πορεία

του Κινήματος και εκφράζει την αισιοδοξία του με προ-
βλέψεις για διψήφια ποσοστά, όταν θα γίνουν εκλογές.
Αποδίδει το μεγάλο ενδιαφέρον στελεχών για την ηγε-
σία του ΚΙΝ.ΑΛ. στην πληθώρα άξιων στελεχών που
υπάρχουν στους κόλπους του, γεγονός που, όπως λέει,
κάνει τις όποιες φιλοδοξίες θεμιτές. Αποφεύγει προς
το παρόν να πάρει θέση για πρόσωπα που βρίσκονται
στην αφετηρία της κούρσας διαδοχής και προτείνει με
νόημα «προοδευτική πορεία προς τα εμπρός, τιμώντας
το παρελθόν και όχι το ανάποδο».

Εκτιμάτε ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί κρύβουν την
προετοιμασία για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες; 
Οι κυβερνητικοί χειρισμοί συνιστούν μια προετοιμα-

σία πολλαπλών σεναρίων. Εμφανώς, ένα εξ αυτών είναι
και η προσφυγή στις κάλπες. Η κυβέρνηση αντιλαμβά-
νεται ότι στο προσεχές μέλλον οι αβεβαιότητες, σε
πλήθος, υπερνικούν τις σιγουριές. Θεωρώ ότι οι τελι-
κές αποφάσεις της θα ληφθούν στα τέλη του καλοκαι-
ριού, που θα μπορεί να αποτιμήσει την επίδοση της
τουριστικής περιόδου, την πιθανή εξέλιξη της πανδη-
μίας και την αναμενόμενη ενεργοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Ποια είναι τα «στραβοπατήματα» που πρέπει να
αποφύγει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αξιοποί-
ησης του «πακέτου ανάκαμψης»;
Η κυριότερη πλάνη που πρέπει να αποφευχθεί είναι

να πιστέψει η κυβέρνηση ότι μπορεί να επιτευχθεί ανά-
καμψη χωρίς να έχουν προηγηθεί διάσωση και σταθε-
ροποίηση. Δευτερευόντως, να πιστέψει ότι τα 32 δισ.
σε πέντε χρόνια, με τα μισά να είναι δανεικά, αρκούν
για άλμα στο μέλλον. Κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό μόνο
με διπλασιασμό του πακέτου στήριξης. Να θυμίσω ότι
το συνολικό πακέτο προσδιορίστηκε το καλοκαίρι του
2020, ύστερα από μία μόλις καραντίνα και με τους πε-
ρισσότερους να πιστεύουν ότι το 2021 θα είναι μια πολύ
καλή χρονιά - ένα σενάριο που κατέληξε… στον Καιά-
δα!

Ποια είναι τα βασικά λάθη που, κατά τη γνώμη σας,
θα έχουν μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνη-
ση;
Σίγουρα το να αποτύχει να αντιληφθεί, πέραν των

οποιωνδήποτε πιθανών καλών προθέσεων, ότι με μο-
ναδικά εργαλεία διάθεσης της επερχόμενης οικονομι-
κής στήριξης τις σημερινές ελληνικές τράπεζες το 80%
της κοινωνίας είναι εκ των προτέρων αποκλεισμένο.
Αφενός συνιστά πολιτική ανηθικότητα το να δίνεις τη

μάχη με τους πολλούς και να μοιράζονται τα λάφυρα σε
λίγους, αφετέρου το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για
οποιοδήποτε κόμμα είναι να βάλει την κοινωνία απέ-
ναντί του. Επίσης, είναι σημαντικό σε πραγματικά δύ-
σκολες συνθήκες, στην προσπάθεια του επιτελικού
κράτους να χαθεί ο έλεγχος, να μην επέλθει αποθε-
σμοποίηση και στρέβλωση της Δημοκρατίας. 

Γιατί στο Κίνημα Αλλαγής υπάρχει τόσο μεγάλο εν-
διαφέρον για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμ-
ματος; 
Το Κίνημα Αλλαγής, ως ο επίγονος του ΠΑΣΟΚ,

συνθέτοντας κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΚΙΔΗΣΟ, ΕΔΕΜ) και
δυνάμεις (Ανανεωτική Αριστερά, Κινήσεις Πολιτών
κ.ο.κ.), είναι βέβαιο ότι στο προσεχές μέλλον θα πρω-
ταγωνιστήσει και θα γίνει ξανά το κόμμα το οποίο θα
εκφράσει τη μοναδική πλειοψηφική παράταξη στην
Ελλάδα, που είναι η Κεντροαριστερά. Προφανώς και
η απαξίωσή του, στα λόγια, από τρίτους διαψεύδεται
από τις πράξεις τους. Όταν ψάχνουν δεξιότητες όλοι,
εδώ κοιτούν. Όταν ψάχνουν ιδέες, όλοι εδώ ακούν.
Επίσης, στους κόλπους του το Κίνημα Αλλαγής δια-
θέτει τους περισσότερους ικανούς και άρα φιλόδο-
ξους ανθρώπους. Πώς να μην υπάρχει, λοιπόν, μεγά-
λο ενδιαφέρον;

Πώς μπορεί να πρωταγωνιστήσει και πάλι το
ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή του τόπου;
Συνεχίζοντας να πορεύεται και να συμπεριφέρεται

με σιγουριά, γιατί αυτό του υποδεικνύει η πορεία του.
Ξεκίνησε να δημιουργείται στις εκλογές του Ιανουα-
ρίου του ’15 από το ΠΑΣΟΚ του 4%, που δημοσκοπικά,
προ των δεύτερων εκλογών, μετριόταν με οριακή εί-
σοδο στη Βουλή. Μετεξελίχθηκε στη Δημοκρατική
Συμπαράταξη του 6% στις εκλογές του Σεπτεμβρίου
του 2015. Έγινε το Κίνημα Αλλαγής που μετριόταν 6%,
αλλά πήρε 8,2% στις εκλογές του Ιουλίου του 2019.
Πάντα έπαιρνε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ όσο το με-
τρούσαν. Συμβαίνουν αυτά. Σήμερα είναι το μοναδικό
από τα μεγάλα κόμματα που δεν χάνει και είμαι βέ-
βαιος για το διψήφιο ποσοστό στις επόμενες εκλο-
γές. Αρκεί να συνεχίσει χωρίς φοβίες και ετεροπροσ-
διορισμούς, ό,τι βολικά και να του χρεώνουν, επο-
χούμενο στις ράγες που έχει απλώσει η πρόεδρός
του, Φώφη Γεννηματά. 

Σταθερός ρυθμός ανανέωσης προσώπων (ποιο άλ-
λο κόμμα έχει στελέχη επιπέδου όπως ο Απόστολος
Πόντας, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Μιχάλης Κατρί-
νης και τόσους νέους ανθρώπους με τέτοια ποιότητα,
όπως οι Χριστοδουλάκης, Χρηστίδης, Ασπιώτης,
Βλάχος, Δημαδάμα, Μάντζος, Μισέντου, Τσούμας,
Καζά, Δαλμάς κ.ά.;), συνθέτοντας και όχι διαιρώντας
προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις. Βαδίζον-
τας μπροστά και προοδευτικά, με το βλέμμα στο μέλ-
λον και τιμώντας το παρελθόν -και όχι ανάποδα-, με
σεβασμό και με επίκεντρο τον άνθρωπο και τους θε-
σμούς.Ν
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Όταν ψάχνουν ιδέες,
κοιτούν όλοι στο ΚΙΝ.ΑΛ.

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 



Από τον Σπύρο Μουζακίτη

Π
αγκόσμιος συναγερμός έχει
σημάνει για τη μετάλλαξη Δέλ-
τα του κορονοϊού, η οποία εξα-
πλώνεται γρήγορα και χτυπά

κυρίως όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι
υγειονομικές Αρχές καλούν τους πολίτες
να μην καθυστερήσουν άλλο τον εμβο-
λιασμό τους, καθώς μόνο έτσι μπορούν
να προστατευτούν. 

Η πανδημία βρίσκεται το τελευταίο διά-
στημα σε ύφεση, τόσο στη χώρα μας όσο
και παγκοσμίως, με τον αριθμό των ημε-
ρήσιων κρουσμάτων αλλά και των θανά-
των που καταγράφονται παγκοσμίως να
βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από
τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ήδη σε πολλές
χώρες παρατηρείται αναζωπύρωση, η
οποία οφείλεται και στην εξάπλωση του
στελέχους Δέλτα. Σημειώνεται πως το
παραλλαγμένο αυτό στέλεχος εντοπίστη-
κε για πρώτη φορά στην Ινδία τον Απρίλιο
και πλέον έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον
85 χώρες. Στις ΗΠΑ στις 5 Ιουνίου το 5%
των νέων κρουσμάτων οφειλόταν στο
στέλεχος Δέλτα, με το ποσοστό να φτάνει
το 35% την προηγούμενη εβδομάδα. Αντί-
στοιχη είναι η τάση και στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως στην Ελλάδα, στην
τελευταία επιδημιολογική έκθεση, κατα-

γράφηκαν 18 νέα στελέχη, φτάνοντας συ-
νολικά τα 29. Τα 15 νέα κρούσματα εντο-
πίστηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες,
ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρ-
κουμανέας δήλωσε πως, εάν χρειαστεί,
λόγω μετάλλαξης Δέλτα, θα επιστρέψου-
με σε τοπικά lockdowns, σε περιοχές με
χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. 

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη μετάλ-
λαξη Δέλτα έκρουσε, μιλώντας στο eu-
ronews, και o υπουργός Υγείας. Ο Βασί-
λης Κικίλιας ανέφερε πως οι Αρχές βρί-
σκονται σε εγρήγορση και τόνισε πως η
συγκεκριμένη μετάλλαξη συνιστά κίνδυ-
νο για όσους πολίτες δεν έχουν εμβολια-
στεί. «Ασφαλείς είναι όσοι έχουν εμβο-
λιαστεί. Δεν είναι ασφαλείς και κινδυ-
νεύουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Από
τη στιγμή που η επιστήμη μάς έχει δώσει
όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πανδη-
μία, είναι κρίμα να θέτουμε σε κίνδυνο τη
ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων
μας και αυτή η μετάλλαξη πράγματι απο-
τελεί έναν κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Κικί-
λιας.

Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση
στους πολίτες να εμβολιαστούν, προκει-
μένου να αποφευχθούν τοπικά lock-
downs κατά τη διάρκεια της θερινής πε-
ριόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη, ενώ ανέφερε πως

το πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα
συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί πως όλο
και πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία
που δίνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ σχετικά με
τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας.
Το τελευταίο 24ωρο τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 395. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 239, ενώ οι εισα-
γωγές νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 53. Οι νέοι θάνατοι είναι

21, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.634. 

«Ασπίδα» για τη
μετάλλαξη Δέλτα
ο εμβολιασμός

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καβάλας η
οικογενειακή τραγωδία, που κορυφώθηκε την Πέμπτη, με την
αυτοκτονία ενός αγρότη. Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε χάσει μέ-
σα σε λίγους μήνες τη γυναίκα του και τον γιο του από κορο-
νοϊό και δεν άντεξε τη διπλή απώλεια…

Όλα άρχισαν τον περασμένο Οκτώβρη, όταν η γυναίκα
του αγρότη από την Καβάλα νόσησε από κορονοϊό. Έναν
μήνα μετά, ο οργανισμός της δεν άντεξε και τελικά άφησε
την τελευταία της πνοή, νικημένη από τον Covid-19. Δεν
πρόλαβε να περάσει ένας μήνας και πέθανε -επίσης από
κορονοϊό- ο γιος τους. Ήταν 44 χρόνων, ιερομόναχος, στη
Χαλκιδική. 

Από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή και ο γιος του, ο ηλι-
κιωμένος αγρότης κατέρρευσε. Παρά τις προσπάθειες της κό-
ρης του, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τη θλίψη του. Την Πέμπτη,
εκμεταλλευόμενος το γεγονός πως έμεινε για λίγο μόνος του,
έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγρό-
της βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σχοινί, μέσα στο σπίτι του,
στο Ελαιοχώρι Καβάλας. 

Το άψυχο σώμα του βρήκε η κόρη του στις 16.00. Κάλεσε
αμέσως για βοήθεια το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες ο ηλικιωμένος αγρότης είχε καταπέσει ψυ-
χολογικά. Μάλιστα, είχε επισκεφτεί νοσοκομείο, όπου οι για-
τροί τού είχαν συστήσει να απευθυνθεί σε ψυχολόγο. 

Αυτοκτόνησε αγρότης που έχασε σύζυγο και γιο από κορονοϊό

Οι υγειονομικές Αρχές σε όλον
τον κόσμο καλούν τους πολίτες
να μην καθυστερήσουν άλλο 
και να εμβολιαστούν, καθώς 
μόνο έτσι θα μπορούν 
να προστατευτούν… 
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Μ
ε καταιγιστικό ρυθμό αυξάνονται οι
καταγγελίες πολιτών στη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για μια
νέα μορφή διαδικτυακής απάτης με

την ονομασία «sextortionscam», που στόχο έχει -
τι άλλο;- να τους αδειάσει το πορτοφόλι. Πρόκει-
ται για μια νέα μορφή διαδικτυακής απάτης με
διεθνείς προεκτάσεις, γι’ αυτό και η ΕΛ.ΑΣ.
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η νέα «απάτη γίνεται μέσω σεξουαλικής εκβία-
σης», που εκδηλώνεται με μαζική αποστολή μη-
νυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφο-
ρους αποδέκτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας,
με σκοπό να τους φοβίσει και στη συνέχεια να
τους αποσπάσει χρήματα. Στα μηνύματα αυτά εμ-
περιέχεται κείμενο στα ελληνικά με θέμα: «Your
data was hacked» ή «Open and read this letter».
Τι κάνουν οι δράστες; Από servers στο εξωτερικό
και με χρήση απατηλών λογαριασμών ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, στέλνουν μαζικά μηνύματα,
σύμφωνα με τα οποία ενημερώνουν τους χρήστες
ότι το πληροφοριακό τους σύστημα έχει παραβια-
στεί και πως όλα τα δεδομένα τους έχουν αντι-
γραφεί στους διακομιστές τους. Παράλληλα, τους
ενημερώνουν ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο
λογισμικό, το οποίο ενεργοποιεί την κάμερα και
καταγράφει το θύμα σε προσωπικές του στιγμές.

Στη συνέχεια, οι δράστες αναφέρουν ότι το κα-
κόβουλο λογισμικό συνέλεξε όλες τις επαφές του
χρήστη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου και, με εκβιαστική τακτική, απαιτούν
από το θύμα να καταθέσει σε ψηφιακό πορτοφόλι
και σε μορφή κρυπτονομίσματος Bitcoin χρηματι-
κό ποσό αντίστοιχο των 1.000 ευρώ, εντός 50
ωρών. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχολίαζαν στην «Politi-
cal» ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή απάτη
«επενδύει» στον φόβο που προκαλεί στον κόσμο
ότι μπορεί όντως να έχει διαφύγει κάποιο βίντεο ή
κάποια φωτογραφία από προσωπική στιγμή.
Ωστόσο, όπως εξηγούν, δεν πρέπει σε καμία περί-
πτωση να απαντούν στο email, καθώς πρόκειται
για μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου και δεν κρύβεται από πίσω κάποιος χάκερ που
έχει υποκλέψει υλικό από τον ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή ή το κινητό τηλέφωνο.

«Εάν, πάντως, κάποιος έχει την υποψία ότι κά-
ποιο προσωπικό του βίντεο έχει υποκλαπεί, τότε
πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος», ξεκαθαρίσουν οι ίδιες πηγές!

Κώστας Παπαδόπουλος

«Ροζ» εκβιασμοί στο Διαδίκτυο 
SOS από την ΕΛ.ΑΣ. 
για τη δράση των  
ηλεκτρονικών απατεώνων

Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες, αμέσως μετά την απολογία του
στον ανακριτή, ο 35χρονος κατηγορούμενος, βουλγαρικής κατα-
γωγής, για την αρπαγή και τον βιασμό της 50χρονης καθαρί-
στριας, στα Πετράλωνα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, κατά την απο-
λογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ότι δη-
λαδή επιτέθηκε αρχικά στην άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια την
έσυρε σε διαμέρισμα, όπου τη βίαζε για αρκετές ώρες. Μάλιστα,
λίγο μετά την εξέτασή του από τον εισαγγελέα και αφού είχε ολο-

κληρωθεί η απολογία του, ο κατηγορούμενος άρχισε να χτυπά το
κεφάλι του στον τοίχο. Άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών
που τον φρουρούσαν, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν σε μια γωνία.
Αντίθετη ποινική μεταχείριση είχε ο δεύτερος κατηγορούμενος,
ο οποίος απολογήθηκε επίσης χθες για την υπόθαλψη του 35χρο-
νου, καθώς αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς την επιβολή περιοριστι-
κών όρων. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε εξαφανιστεί
από την περιοχή των Πετραλώνων, για να αποφύγει τη σύλληψη,
και παρίστανε τον επαίτη σε πάρκο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη φυλακή το τέρας των Πετραλώνων

«Καμίνι» και 
το Σαββατοκύριακο 

- Μικρή ανάσα 
από τη Δευτέρα  

Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα που μας ταλαι-
πωρεί εδώ και πέντε συνεχόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολό-
γων, οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα θα φτά-
σουν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τό-
πους το αίσθημα δυσφορίας θα είναι ιδιαίτερα
έντονο. Οι θερμές αέριες μάζες που ξεκινούν
από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής θα επιμεί-
νουν και το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας.
Ωστόσο από την Κυριακή το βράδυ θα αρχίσουν
να υποχωρούν. Τη Δευτέρα θα είναι αισθητή,
πλέον, η πτώση της θερμοκρασίας. Χθες επι-
κράτησαν συνθήκες καύσωνα, ενώ σε πολλές
περιοχές το θερμόμετρο άγγιξε τους 42 βαθ-
μούς Κελσίου.
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σήμερα
αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε
ολόκληρη τη χώρα, κατά τόπους συνθήκες καύ-
σωνα, καθώς και έντονο αίσθημα δυσφορίας.
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις θερ-
μές ώρες της ημέρας σε ορεινά τμήματα κυρίως
της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις
αφρικανικής σκόνης.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακε-
δονία από 15 έως 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 41, στην Κεντρική
Ελλάδα από 18 έως 43 βαθμούς, στην Ήπειρο
από 19 έως 41, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17
έως 42, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 39 και
στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην
Κρήτη από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου και ενδεχομένως
στην Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτά-
σουν τοπικά στους 39-40 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική αναμένονται ηλιοφάνεια και σχετι-
κά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Οι άνε-
μοι θα πνέουν από νότιες, κυρίως, διευθύνσεις
με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυ-
μανθεί από 28 έως 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία
στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από
26 έως 39 βαθμούς.
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Πανελλήνιες: Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για το μηχανογραφικό
Τα κατά τόπους λύκεια θα πρέπει να επισκεφθούν οι

υποψήφιοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων, αλ-
λά και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών που δεν συμμε-
τείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για να αποκτή-
σουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν
το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό.
Σημειώνεται ότι ο κωδικός για την υποβολή μηχανο-
γραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού είναι ο
ίδιος για κάθε υποψήφιο, ενώ οι ημερομηνίες συμπλή-
ρωσης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. 

Κωδικό ασφαλείας θα πρέπει να αποκτήσουν και οι
τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι δεν συμμετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υπο-
βάλουν παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή
τους σε δημόσιο ΙΕΚ με τον βαθμό απολυτηρίου. Η
ημερομηνία υποβολής και των δύο μηχανογραφικών
θα είναι κοινή. Όσον αφορά στους υποψηφίους που εί-
χαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
αλλά θα διαγωνιστούν στις επαναληπτικές Πανελλαδι-
κές του Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουν μηχανογραφικό

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διεκδικώντας
συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων, οπότε και θα μπορέ-
σουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. 

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώ-
νονται οι Πανελλαδικές για τους υποψηφίους των
ΕΠΑΛ και από τις 29 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου θα εξε-
ταστούν τα Ειδικά Μαθήματα. Έως τις 7 Ιουλίου θα διε-
ξαχθούν η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκι-
μασία των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα ΤΕ-
ΦΑΑ.

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Ε
πτά μήνες εντατικής και επίμονης
προσπάθειας οδήγησαν τρεις
φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και τους

προπονητές τους, επίσης φοιτητές, στην
πρωτιά στον διαγωνισμό Εικονικής Δίκης
Διεθνούς Δικαίου Τέλντερς 2021 (Telders
International Law Moot Court Competi-
tion), στη Χάγη. Η Διονυσία Βανικιώτη και ο
Ευάγγελος - Ιωάννης Αράπης, φοιτητές του
4ου έτους της Νομικής, και ο Μιχαήλ Μό-
σχος, φοιτητής του 3ου έτους, μαζί με τους
προπονητές τους, τη Χρυσάνθη Κολόκα, τη
Δέσποινα Χατζοπούλου και τον Ευάγγελο
Μόσχο - Παϊπέτη, κατέκτησαν την 1η θέση
στον τελικό της προφορικής διαδικασίας
και το τρόπαιο του Διαγωνισμού, την 1η θέ-
ση στη γενική κατάταξη (γραπτή και προφο-
ρική διαδικασία), ενώ η ομάδα τους τιμήθη-
κε με το βραβείο Max Huber (Νικητή του
Τελικού Γύρου). 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται κάθε
χρόνο στη Χάγη της Ολλανδίας, στο Διεθνές
Δικαστήριο του ΟΗΕ, με τη συμμετοχή ομά-
δων φοιτητών από πανεπιστήμια διάφορων
ευρωπαϊκών κρατών. Οι συμμετέχοντες εμ-
βαθύνουν σε ειδικά θέματα Δημοσίου Διε-
θνούς Δικαίου, που απασχολούν τη σύγ-
χρονη πρακτική. Φέτος, για πρώτη φορά,
λόγω των συνθηκών, ο διαγωνισμός διε-
ξήχθη διαδικτυακά, το διάστημα μεταξύ 8
και 12 Ιουνίου. 

«Η Νομική του πανεπιστημίου μας έχει
παράδοση στον διαγωνισμό, αφού συμμε-
τέχει σχεδόν αδιαλείπτως από το 1986 και
έχει σημαντικές επιτυχίες μέσα στα χρόνια.
Είμαστε πολύ περήφανοι για τη θέση που
κατακτήσαμε στον διαγωνισμό του Telders
International Law Moot Court Competition,
παρόλο που ακόμα δεν μπορούμε να συνει-
δητοποιήσουμε το μέγεθος της επιτυχίας
μας. Αυτό, όμως, που μας έχει μείνει είναι η

συνεργασία και το δέσιμο που αναπτύξαμε
ως ομάδα», λέει στην «Political» η Διονυσία
Βανικιώτη. Και για τους τρεις φοιτητές ήταν
η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε έναν τέ-
τοιο διαγωνισμό, αν και όλοι οι προπονητές
είχαν λάβει μέρος στο παρελθόν. Πολύτιμη
ήταν και η βοήθεια του Γιάννη Χονδρόπου-
λου, επίσης φοιτητή του ΔΠΘ.

«Μέσα από τον διαγωνισμό ήρθαμε σε
επαφή με τον τρόπο λειτουργίας του Διε-
θνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μάθαμε
πως να συντάσσουμε δικόγραφα και να
γράφουμε νομικά επιχειρήματα για την
υπεράσπιση μιας χώρας, αλλά και να εκφέ-
ρουμε λόγο μπροστά σε καταξιωμένους δι-
κηγόρους και δικαστές του Διεθνούς Δι-
καίου. Μέσα απ’ όλη αυτήν τη διαδικασία
μάθαμε πως να διεξάγουμε επιστημονική
έρευνα και να συντάσσουμε μια ολοκληρω-
μένη ακαδημαϊκή εργασία», εξηγεί ο Ευάγ-

γελος - Ιωάννης Αράπης.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο μέρη:

Το πρώτο αφορά στη γραπτή δοκιμασία,
δηλαδή στη σύνταξη και την παράδοση
των δικογράφων. Το δεύτερο μέρος συνί-
σταται στην προφορική δοκιμασία, που εί-
ναι η παρουσίαση των νομικών επιχειρη-
μάτων κάθε ομάδας μπροστά στους δικα-
στές του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό
συμμετείχαν ομάδες από 35 πανεπιστή-
μια, ενώ η ελληνική αποστολή του ΔΠΘ εί-
χε την ευκαιρία να διαγωνιστεί με τέσσε-
ρις ομάδες κατά τη διαδικασία των ημιτε-
λικών και εναντίον του Πανεπιστημίου του
Άμστερνταμ στον τελικό. 

«Δεδομένης της μεγάλης αξίας που
έχουν τέτοιοι διαγωνισμοί στο εξωτερικό,
θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η Πολιτεία να
παρέχει ακαδημαϊκά κίνητρα και οικονομι-
κή στήριξη στις εκάστοτε αποστολές. Η

χρηματοδότηση των εξόδων συμμετοχής
και η προώθηση των συντελεστών, που αφι-
λοκερδώς στηρίζουν τους διαγωνιζομέ-
νους, είναι μόνον μερικοί τρόποι με τους
οποίους διασφαλίζεται η μελλοντική επιτυ-
χία των ελληνικών ομάδων σε διαγωνι-
σμούς διεθνούς βεληνεκούς», καταλήγει ο
Μιχαήλ Μόσχος. 

Τρεις φοιτητές του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και οι προπονητές τους
κατάφεραν να πείσουν τους 
δικαστές του διαγωνισμού! 

Πρωτιά στην εικονική δίκη της Χάγης 



Αθήνα

«Ζωντανεύουν» τα 34 ιστορικά
σιντριβάνια της πρωτεύουσας

Τα 34 ιστορικά «σιντριβάνια-τοπόσημα», που, εκτός από
ανάσες δροσιάς, προσδίδουν και έναν ξεχωριστό χαρακτηρι-
στικό στις γειτονιές της πρωτεύουσας, στοχεύει να αναβιώσει
ο Δήμος Αθηναίων. Προς τούτο, έχει εκπονηθεί ειδικό αρχιτε-
κτονικό σχέδιο, που υλοποιούν εξειδικευμένοι τεχνίτες,
πραγματοποιώντας απαραίτητες οικοδομικές εργασίες, στε-
γανοποιήσεις, αποκαταστάσεις μαρμάρινων ποδιών και γενι-
κής αποκατάστασης. Ήδη, έχουν αποκατασταθεί πλήρως και
λειτουργούν κανονικά σιντριβάνια στις πλατείες Κοραή, Τρού-
μαν, Ιδρύματος Ερευνών, Αττικής, Μεταξουργείου, Ναθαναήλ,
Αμερικής, Λαυρίου, Αιγύπτου, στις οδούς Ρηγίλλης και Βασι-
λίσσης Σοφίας. Η δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι σε σύντομο
χρόνο θα έχουν αποκατασταθεί όλα τα ιστορικά σιντριβάνια.

Νέα Προποντίδα 

Ανέλαβε τη διοργάνωση 
του ΙΓ’ Πανελληνίου Συνεδρίου
Ναυτικών Μουσείων

Η διοργάνωση του
επόμενου Πανελληνί-
ου Συνεδρίου των
Ναυτικών Μουσείων
ανατέθηκε στον Δήμο
Νέας Προποντίδας και
στο Ναυτικό Μουσείο
Αλιευτικών Σκαφών
και Εργαλείων Ν.
Μουδανιών. Η απόφα-
ση ελήφθη ομόφωνα, στο ΙΒ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών
Μουσείων Ελλάδας, που έγινε στις 12-13 Ιουνίου στην Άνδρο, με
θέμα «Ανάπτυξη, βελτίωση και ανάδειξη του ρόλου και της απο-
στολής των Ναυτικών Μουσείων της Ελλάδας». Το επόμενο, ΙΓ’
Συνέδριο θα διοργανωθεί στις 9-11 Ιουνίου 2023 στα Νέα Μου-
δανιά. Ο δήμος μας «θα προβάλει και θα αναδείξει το Ναυτικό
Μουσείο μας πανελλαδικά και διεθνώς, τη ναυτική παράδοση
και την ιστορία της περιοχής μας και της Χαλκιδικής», είπε ο δή-
μαρχος Ν. Προποντίδας.

Πράσινο Ταμείο

Πρόσκληση χρηματοδότησης για
ΟΤΑ άνω των 20.000 κατοίκων

Δήμοι με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων και σύνδεσμοι
ΟΤΑ μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδό-
τηση από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρι-
σης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντι-
κού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας
«Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου». Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την
εν λόγω Πρόσκληση προεκτιμάται σε 57.000.000,00 ευρώ για τα
έτη 2021-2022. Κάθε δήμος μπορεί να υποβάλει έως δύο προτά-
σεις μέχρι και τη 10η Δεκεμβρίου 2021, που είναι καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Άρχισε, προχθές, στη Θεσσαλονίκη, το Πρωτάθλημα Ρομποτικής First Lego League,
που για πρώτη φορά διεξάγεται από την Eduact στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, στο
Πρωτάθλημα Ρομποτικής, μέχρι την Κυριακή 27 Ιουνίου, θα διαγωνιστούν 200 ομάδες
από 110 διαφορετικές χώρες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται 27 από την Ελλά-
δα. Δύο χιλιάδες παιδιά θα διαγωνιστούν ψηφιακά, συνδυάζοντας σύγχρονες και
ασύγχρονες διαδικασίες, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας δήλωσε πως «μόνο μπροστά μπο-
ρούμε να πάμε, αν είμαστε όλοι ενωμένοι και συνεργαζόμαστε: Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα».

Στις «100 κλιματικά ουδέτερες πό-

λεις έως το 2030» φιλοδοξεί να

συμπεριληφθεί η Κοζάνη, όπως

δήλωσε ο δήμαρχος Λάζαρος Μα-

λούτας, κατά την προχθεσινή συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προς τούτο, έχει καταθέσει πρότα-

ση για ένταξη του δήμου στην πρω-

τοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις

έως το 2030». Η δράση προωθεί τον

μετασχηματισμό σε μια «ουδέτερη

για το κλίμα και έξυπνη» πόλη και

υιοθετεί τρόπους παραγωγής και

εξοικονόμησης ενέργειας μέσα

από ανανεώσιμες πηγές και προηγ-

μένες τεχνολογίες. Η συγκεκριμέ-

νη προσπάθεια απαιτεί τη συμμετο-

χή όλων: Δήμου, κοινωνίας των πο-

λιτών, αγοράς, επενδυτών, ακαδη-

μαϊκού χώρου. Ο Δήμος Κοζάνης

θα τύχει ευρωπαϊκής προβολής, θα

επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά

του (cityRE-branding) και θα λει-

τουργήσει ως πρότυπο καλής πρα-

κτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.

!Στις «100 κλιματικά
ουδέτερες πόλεις 
έως το 2030»

Κοζάνη

Ο δήμαρχος δεν δέχεται κριτική
Για «προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της
συνδικαλιστικής δράσης και φίμωσης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιε-
ρίας» καταγγέλλει τον δήμαρχο Πύδνας - Κολινδρού η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ). Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δήμαρ-
χος μήνυσε «για συκοφαντική δυσφήμηση» τον πρόεδρο του
Δ.Σ. του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας,
Χρήστο Κομπατσιάρη, επειδή του άσκησε δημόσια κριτική,
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Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Πρωτάθλημα Ρομποτικής First
Lego League στη Θεσσαλονίκη

Πύδνα - Κολινδρός
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Μ
ια σημαντική εξέλιξη σχετικά με
τα οικονομικά των δήμων, που
μπορεί να δώσει «ανάσα» στα τα-

μεία τους, παρουσίασε στην Εκτελεστική
Επιτροπή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης
Παπαστεργίου. Η ΚΕΔΕ, αφού μετέφερε
την πραγματική εικόνα της οριακής κατά-
στασης των οικονομικών των δήμων, συμ-
φώνησε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (ΤΠΔ) να δοθεί περίοδος χάριτος
για τη μη καταβολή των τοκοχρεολυσίων
για τα δάνεια των δήμων. Όπως είπε ο κ.
Παπαστεργίου, στην καταληκτική ημερο-
μηνία (23/6) για την καταβολή τοκοχρεολυ-
σίων δεν καταβλήθηκαν τα σχετικά ποσά
και τα χρήματα παρέμειναν στα ταμεία των
δήμων. Αναμένεται, μάλιστα, να κατατεθεί
και η σχετική τροπολογία στη Βουλή, που

θα προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
οι δήμοι δεν θα καταβάλουν τοκοχρεολύ-
σια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου,
σε συνάντηση που είχε με πρόεδρο του
ΤΠΔ Δημήτρη Σταμάτη, του έθεσε και πάλι
το αίτημα της ΚΕΔΕ και των δήμων να μην
ξεκινήσει η καταβολή των ποσών από τα
ληξιπρόθεσμα χρέη άμεσα και μαζί με τα
ποσά των τοκοχρεολυσίων να συγκεντρω-
θούν σε ένα νέο δάνειο, ώστε να αναχρη-
ματοδοτηθούν τα δάνεια των δήμων και με
επιτόκιο χαμηλότερο του 6%. Το αίτημα αυ-
τό παραμένει ανοικτό και θα εξεταστεί στο
μέλλον από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.

Επίβλεψη Πατούλη στις εργασίες 
στη Λεωφόρο Βάρκιζας - Σουνίου

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
πραγματοποίησε επίβλεψη των εργασιών της
οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Βάρκιζας - Σου-
νίου, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινό και τον δήμαρχο
Σαρωνικού Π. Φιλίππου, καθώς βρέθηκε στο 42ο
χιλιόμετρο της Παραλιακής Λεωφόρου. στη θέση
«Ευκάλυπτα», όπου πραγματοποιούνται εργα-
σίες. Το ενδιαφέρον του για την περιοχή καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της κατάστασης εξέ-
φρασε στον περιφερειάρχη και ο τέως επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος βρέθηκε
στην περιοχή. Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, «διαρκής στόχος μας είναι η μείωση των τρο-
χαίων ατυχημάτων στην Αττική. Βελτιώνουμε το οδικό δίκτυο της Αττικής με ουσιαστικές πα-
ρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία και μεριμνούμε για την ασφάλεια των πολιτών».

Μουσείο και πάρκο 
οι φυλακές

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων του υπουργείου Εσωτερι-
κών εντάσσεται η πρώτη φάση
ανάπλασης του ιστορικού χώρου
των παλαιών Φυλακών Ωρωπού,
με συνολική χρηματοδότηση
ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ,
όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, που επισκέφθηκε τον χώ-
ρο. Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος
Γιασημάκης ξενάγησε τον κ. Πέ-
τσα στον χώρο που έχει χαρακτη-
ριστεί τόπος ιστορικής σημασίας
και επισκέφθηκε το κελί όπου φυ-
λακίστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα 15
στρέμματα των παλαιών εγκατα-
στάσεων που έχουν παραχωρηθεί
στον Δήμο Ωρωπού προορίζονται
για κοινωφελείς χρήσεις. Στον χώ-
ρο θα λειτουργήσει -μεταξύ άλ-
λων- Κέντρο Ιστορίας, Δημοκρα-
τίας και Πολιτισμού, όπου θα εξι-
στορούνται οι αγώνες για τη Δημο-
κρατία.

Αίτημα 
για παράταση 
συμβάσεων 
Ύστερα από έντονες πιέσεις που
άσκησαν η ΚΕΔΕ αλλά και οι εργα-
ζόμενοι φαίνεται ότι έγινε πλέον
σαφές πως δεν είναι εφικτό να γί-
νουν οι προσλήψεις για τη νέα Κοι-
νωφελή Εργασία εντός Αυγούστου.
Μάλιστα, όπως έγινε σαφές στη συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΚΕΔΕ, δεν θα είναι δυνατόν,
ακόμη και στην περίπτωση που,
όπως υποστηρίζεται από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, την επόμενη
εβδομάδα θα βγει η πρόσκληση
προς τους δήμους για να δηλώσουν
νέες ειδικότητες. Για τον λόγο αυτόν
και προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των δήμων τους καλοκαι-
ρινούς μήνες και να μη μείνουν, κυ-
ρίως οι τουριστικοί και νησιωτικοί,
χωρίς προσωπικό στις υπηρεσίες
τους, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι θα
ζητήσει παράταση δύο μηνών στις
συμβάσεις της Κοινωφελούς. 

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρ-
χος της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, εξαπέ-
λυσε σκληρή επίθεση κατά
της κυβέρνησης και συγ-
κεκριμένου υπουργού, κα-
τά την πρόσφατη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, τόσο ώστε «αφόπλι-
σε» τις κομματικά αντίθε-
τες παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης; Ακόμη μεγαλύ-
τερη ήταν η «έκπληξη» για-
τί δεν έχει περάσει και πο-
λύ καιρός που ο ίδιος «απο-
θέωνε» υπουργό και κυ-
βέρνηση για τα μέτρα που
λάμβανε ακριβώς για το
ίδιο θέμα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στόχος μια 
«Smartech Elefsina» 
Να κερδίσει το στοίχημα του ψηφια-
κού δήμου επιδιώκει δήμαρχος
Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, μέ-
σα από τον Άξονα Προτεραιότητας
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμ-
ματος «Αντώνης Τρίτσης». Στην ολο-
κληρωμένη πρόταση που κατέθεσε
ζητά χρηματοδότηση για το έργο 
«Smartech Elefsina: Έξυπνος κόμ-
βος νέων τεχνολογιών, ψηφιοποί-
ησης και καινοτομίας του Δήμου
Ελευσίνας», με συνολικό προϋπολο-
γισμό 1.500.000 ευρώ. Στην πρόταση
περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που
αφορούν σε έξυπνη διαχείριση, ευ-
φυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για πολιτική προστασία -
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -
πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον
και μπαίνει στην πρώτη γραμμή η μά-
χη για μία έξυπνη οικονομία και μια
έξυπνη καθημερινότητα.

Κ Ε Δ Ε

Παράταση της περιόδου χάριτος
για τα δάνεια των δήμων 
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«Π
αρών» για τις εκλογές
του 2023 δηλώνει, μι-
λώντας στην «Ρ», ο δή-
μαρχος Αμαρουσίου Θε-

όδωρος Αμπατζόγλου. Ο δήμαρχος ανα-
πτύσσει, επίσης, τον προγραμματισμό του
τόσο για τα έργα όσο και για τον πολιτισμό. 

Με τη συμπλήρωση, σε μικρό χρονικό
διάστημα, των δύο πρώτων ετών της δη-
μοτικής περιόδου, ποιοι στόχοι σας
έχουν υλοποιηθεί; 
Ο πρώτος μεγάλος στόχος ήταν η τακτο-

ποίηση δανειακών υποχρεώσεων πολλών
ετών. Καταφέραμε σε δύο διαφορετικές
περιπτώσεις να διαγράψουμε από τις πλά-
τες των Μαρουσιωτών δεκάδες εκατομμύ-
ρια χρεών και σε μία από αυτές με ταυτό-
χρονη διευθέτηση ιδιόκτητων και κοινό-
χρηστων χώρων (περιοχή Ήλιδας) προς
οικονομικό και αναπτυξιακό όφελος δή-
μου και δημοτών.  Δεύτερος σημαντικός
στόχος ήταν η αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Ο δήμος μας κατάφερε να προασπί-
σει, με σειρά ενεργειών, πρωτίστως τις ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες και παράλληλα
να δημιουργήσει το περιβάλλον ασφάλειας
σε όλους τους δημοτικούς χώρους, σχο-
λεία, δημοτική συγκοινωνία κ.ά. 

Tην περίοδο της πανδημίας δεν υστερή-
σαμε σε έργα και αξίζουν αναφοράς τα
εξής:
� Υλοποίηση του θεσμού της δίχρονης
προσχολικής αγωγής.
� Προμήθεια τριών ολοκαίνουργιων λεω-
φορείων νέας τεχνολογίας για τη Δημοτική
Συγκοινωνία καθώς και ενός καλαθοφό-
ρου, αλλά και έναρξη της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την προμήθεια 23 οχημά-
των έργου, όπως απορριμματοφόρα, φορ-
τηγά, σάρωθρα, επιβατηγά κ.ά.
� Βιοκλιματική ανάπλαση και ανακατα-
σκευή παρακείμενων οδών της Πλατείας

Ηρώων.
� Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου επί
της οδού Σουρή και Βασ. Όλγας, για πολιτι-
στικές δραστηριότητες.
� Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 15
στρεμμάτων επί της οδού Πρωταγόρα (Αγ.
Θωμάς) και μετατροπή σε πρότυπο χώρο
πρασίνου.
� Έναρξη ανακατασκευής όλων των ανοι-
κτών αθλητικών χώρων.
� Έναρξη ενεργειακών αναβαθμίσεων
σχολικών κτιρίων και μουσείων.
� Έναρξη για την προμήθεια και την τοπο-
θέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών.
� Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων.
� Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέ-
τρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχο-
λικές μονάδες.
� Ένταξη δύο έργων στο Πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης»: α) Κατασκευή δικτύου
απορροής ομβρίων υδάτων στο Νέο Τέρμα
Αμαρουσίου, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και β)
επέκταση και κατασκευή αίθουσας πολλα-
πλών χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών
χώρων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρου-
σίου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
� Ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αμαρουσίου».
� Έγκριση από το Πράσινο Ταμείο της χρη-
ματοδότησης 556.000 ευρώ για την αποκα-
τάσταση-αξιοποίηση του διατηρητέου κτι-
ρίου «Βίλα Λουμίδη».
� Ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

του έργου κατασκευής του Διαδημοτικού
Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων του ΣΒΑΠ,
του οποίου ο Δήμος Αμαρουσίου είναι μέ-
λος.
� Ένταξη του Δήμου Αμαρουσίου σε πρό-
τυπο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για
την καταπολέμηση της ανεργίας.
� Έναρξη της αναβάθμισης της υπηρεσίας
«Γραμμή Δημότη».

Ακόμη, το 2020: 
� Επιλύσαμε γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις και πολύ σύντομα στο νέο σχέδιο πό-
λης θα ξεκινήσουν να εντάσσονται «ξεχα-
σμένες» περιοχές του Αμαρουσίου. Για πα-
ράδειγμα, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή
της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Κά-
τω Σωρός-Τύμβος-Μαρμαράδικα» για την
αξιοποίηση των ακίνητων και την εφαρμο-
γή του Σχεδίου Πόλης.
� Θέσαμε σε εφαρμογή προγραμματική
σύμβαση με το Σικιαρίδειο Ίδρυμα για τη
λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία.
� Διοργανώσαμε πληθώρα ειδικών κοινω-
νικών δράσεων, πέρα των όσων πολλών
εκτελεί καθημερινά ο Οργανισμός Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης του δήμου, όπως εθε-
λοντική αιμοδοσία, ΤΕΒΑ, συνδρομή σε
συμπολίτες άλλων δήμων της Ελλάδας
ή/και άλλων χωρών κ.ά. 

Τι προγραμματίζετε για το μέλλον; 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμα-

ρουσίου για το 2021 και ο στρατηγικός σχε-
διασμός μας μέχρι το 2023 έρχονται να δώ-
σουν απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες
της πόλης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο
τον άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά
αναφέρουμε έργα και ενέργειες που θα
κάνουν τη ζωή στο Μαρούσι περισσότερο
πράσινη, ασφαλή και όμορφη, με έργα αν-
τιπλημμυρικής θωράκισης και αποχέτευ-
σης, οδοποιίας, κτιριακών υποδομών, πο-

λιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και πολλών νέων υπηρεσιών για τον
εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση σε μία
ψηφιακή αλλά και οικολογική εποχή. 

Είναι στις επιδιώξεις σας να διεκδική-
σετε εκ νέου τη διοίκηση του Δήμου
Αμαρουσίου το 2023;
Ναι, το 2023 θα είμαι παρών στις εξελί-

ξεις της πόλης μας, έχοντας στο πλευρό
μία ισχυρή δημοτική παράταξη, με παρα-
καταθήκη το πλούσιο έργο μας και με στό-
χο τον μετασχηματισμό του Αμαρουσίου σε
ένα υπερσύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο.

Παρουσιάσατε προσφάτως το Φεστιβάλ
2021 και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα
υπαίθριων παραστάσεων. Τι περιλαμ-
βάνουν; Αποτελεί ο πολιτισμός βασικό
πυλώνα της διοίκησής σας; 
Είναι σαφές πως για εμάς ο πολιτισμός

συνιστά όχι μόνο μέσο ψυχαγωγίας αλλά
και τρόπο ζωής, αν υπολογίσει κανείς ότι
χιλιάδες μαθητές παρακολουθούν κάθε
χρόνο τα πολιτιστικά μας τμήματα. Αυτό το
καλοκαίρι φροντίσαμε να είναι ιδιαίτερα
πλούσιο. Πέρα του καθιερωμένου φεστι-
βάλ, που λαμβάνει χώρα από 1 έως 19 Ιου-
λίου στο Αίθριο Θέατρο (Λ. Κηφισίας 219)
με τη συμμετοχή καταξιωμένων αλλά και
νέων καλλιτεχνών, επιπλέον πολλές παρα-
στάσεις (σινεμά, θέατρο, μουσική) διεξά-
γονται στους πολιτιστικούς χώρους αλλά
και τις πλατείες του Αμαρουσίου από τις 25
Ιουνίου έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Μετατρέ-
πονται όλες οι γειτονιές σε κύτταρα τέχνης
και δημιουργίας, ικανοποιώντας και εκ-
φράζοντας κάθε ηλικία και προτίμηση. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερω-
θούν αναλυτικά στο site του δήμου μας,
https://maroussi.gr.

Δήμαρχος Αμαρουσίου
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στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Ναι, το 2023 
θα είμαι παρών
στις εξελίξεις 
της πόλης μας

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖOΓΛΟΥ



Τ
ο «λόμπι» των ανατολικών κρα-
τών-μελών της Ε.Ε. επέβαλε, τε-
λικά, τη θέλησή του στον γαλλο-
γερμανικό άξονα, κατά τη Σύνο-

δο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ολοκληρώθηκε χθες. Παρά την πρό-
ταση -και την επιμονή- της Άνγκελα Μέρ-
κελ και του Εμανουέλ Μακρόν για άμεση
προσέγγιση με τη Ρωσία μέσω μιας Συνό-
δου Κορυφής, οι χώρες του «ανατολικού
μπλοκ» διαφώνησαν, επέμειναν και στο
τέλος επιβλήθηκαν, καθώς η Ευρώπη απέ-
κλεισε την άμεση σύγκληση Διάσκεψης με
τη συμμετοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Άγκελα Μέρκελ παραδέχθηκε ότι η
συζήτηση ήταν έντονη και με… γωνίες.
«Δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουμε
σήμερα ότι πρέπει να συγκαλέσουμε άμε-
σα σύνοδο», είπε η Γερμανίδα καγκελά-
ριος. «Προσδιορίσαμε ξανά ποιες είναι οι
προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσου-
με να συνεργαστούμε και να επικοινωνή-
σουμε πιο στενά με τη Ρωσία», πρόσθεσε
η Μέρκελ, για να καταλήξει λέγοντας ότι
τώρα, πλέον, είναι «σημαντικό ο διάλογος
να συνεχιστεί και θα εργαστούμε για τη
μορφή που θα πάρει αυτός ο διάλογος…
Ήθελα πιο τολμηρό αποτέλεσμα».

Πολωνία και Λιθουανία «έσυραν τον χο-
ρό» της ανταρσίας εναντίον του γαλλογερ-
μανικού άξονα. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς,
διότι έως τώρα δεν βλέπουμε κάποια ριζι-
κή αλλαγή στη συμπεριφορά του Βλαντι-
μίρ Πούτιν». «Το να δεσμευθούμε χωρίς
καμία κόκκινη γραμμή, χωρίς κανένα
προαπαιτούμενο, θα έστελνε πολύ άσχη-
μο μήνυμα», υπογράμμισε μετά το τέλος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρόεδρος
της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα.

Έτσι, η τελική απόφαση, ύστερα από πο-
λύωρες συζητήσεις, ήταν να διερευνη-
θούν «όροι και προϋποθέσεις» για μια Σύ-
νοδο Ε.Ε. - Ρωσίας, καλώντας το Κρεμλίνο
να «σταματήσει τις ενέργειες εναντίον της
Ε.Ε. και γειτονικών της χωρών», γιατί αλ-
λιώς η Ευρώπη θα «αντιδράσει με σθενα-
ρό και συντονισμένο τρόπο σε οποιαδή-
ποτε νέα κακόβουλη, παράνομη και δια-
σπαστική ενέργεια της Ρωσίας, χρησιμο-
ποιώντας την πλήρη εργαλειοθήκη που
έχει στη διάθεσή της».

Για την Τουρκία
Η επιθυμία για «ασφαλές και σταθερό

περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο»
εκφράζεται στα συμπεράσματα του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, με
την οποία θέλει να συνεργαστεί με «στα-

διακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρό-
πο», με βάση τους όρους που καθορίστη-
καν τον Μάρτιο. Σε αυτό το πλαίσιο ξεκινά
η συζήτηση για εκσυγχρονισμό της τελω-
νειακής ένωσης και η χρηματοδότηση της
Τουρκίας για το Μεταναστευτικό, ενώ
επαναλαμβάνεται η πάγια θέση για επίλυ-
ση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής -
δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Σκληρή γραμμή έναντι 
της Ρωσίας υιοθέτησαν 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
και τορπίλισαν την πρόταση
Γερμανίας και Γαλλίας…
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seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ενός κακού μύρια έπονται για τον Βρετανό
υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος είχε βρε-
θεί στο «μάτι του κυκλώνα», μετά τις επιθέσεις
του Ντομινίκ Κάμινγκς, πρώην συνεργάτη του
Μπόρις Τζόνσον εναντίον του, για τον τρόπο που ο
υπουργός διαχειρίστηκε την πανδημία. 

Αυτήν τη φορά το χτύπημα προήλθε από την
εφημερίδα «The Sun», που αποκάλυψε προσω-
πικές φωτογραφίες του Χάνκοκ με τη συνεργάτι-
δά του, τη 43χρονη λομπίστρια Τζίνα Κολαντάν-
τζελο, όπου ο επί 15ετία παντρεμένος και πατέ-

ρας τριών παιδιών Χάνκοκ τη φιλάει περιπαθώς
και την αγκαλιάζει με πόθο! Η αδιάκριτη, αλλά
αποκαλυπτική κάμερα συνέλαβε τον Χάνκοκ στις
6 Μαΐου να συνευρίσκεται με την Κολαντάντζελο.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στα πρώτα πλάνα που
κατεγράφησαν, ο υπουργός ελέγχει αρχικά στον
διάδρομο ότι δεν υπάρχουν άλλοι στον χώρο,
προτού αρχίσει τις περιπτύξεις με τη συνεργάτι-
δά του. Η «Sun» χαρακτηρίζει «σοκαριστική» την
αποκάλυψη της κρυφής σχέσης του υπουργού
Υγείας με μια σύμβουλό του, «για την πρόσληψη

της οποίας δαπανήθηκε δημόσιο χρήμα», όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. 

Κάλυψη από Τζόνσον
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

έσπευσε να καλύψει τον υπουργό του, αποδεχό-
μενος τη συγγνώμη του και θεωρώντας, έτσι, το
θέμα «λήξαν», όπως είπε ο εκπρόσωπος της
Ντάουνινγκ Στριτ. Σε ερώτηση, δε, αν ο υπουρ-
γός απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του πρωθυ-
πουργού, ο εκπρόσωπος απάντησε καταφατικά.

Σκάνδαλο με «καυτές» φωτογραφίες για τον Βρετανό υπουργό Υγείας 

Τον «χαβά» του ο Ακάρ
Στη ρητορική των προκλήσεων εμμένει
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί
Ακάρ, παρά τις δεσμεύσεις της Άγκυρας
για «ήρεμο» καλοκαίρι. Μετά την ολο-
κλήρωση της τουρκικής άσκησης «Ana-
tolian Eagle», ο Ακάρ επισκέφθηκε την
αεροπορική βάση «Κόνια» και προέβη
σε νέες δηλώσεις περί «Γαλάζιας Πα-
τρίδας», ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα
για επιθετικές και προβοκατόρικες
ενέργειες. «Δεν έχουμε βλέψεις για τη
γη οποιουδήποτε. Ωστόσο, είμαστε απο-
φασισμένοι και ικανοί να προστατεύ-
σουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
της “Γαλάζιας Πατρίδας” και της Κύ-
πρου», είπε ο Τούρκος υπουργός.
Ο Ακάρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμμα-
τα, φανερώνοντας την ανησυχία της
Άγκυρας για την υπεροχή που αποκτά η
Ελλάδα στον τομέα της αποτροπής. «Η
μεγαλύτερη ζημιά στις μάταιες προ-
σπάθειες του γείτονά μας θα είναι για
τον ελληνικό λαό. Οι πόροι του ελληνι-
κού λαού δεν πρέπει να χαθούν», ανέ-
φερε. Και ενώ η Τουρκία διατηρεί
ενεργές τις NAVTEX στο Αιγαίο, ο Ακάρ
τα έβαλε με την Αθήνα, υποστηρίζοντας
ότι η ελληνική πλευρά «έσπασε» το μο-
ρατόριουμ για την αποχή από στρατιω-
τικά γυμνάσια κατά τη θερινή περίοδο.
Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι τη δήλω-
ση αυτήν την έκανε κατά τη διάρκεια
τουρκικής αεροπορικής άσκησης…

Ε.Ε.:  Ήττα Μέρκελ - Μακρόν
για Σύνοδο με τον Πούτιν



Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων
για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσ-
ληψη 1.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαί-
τερα μειονεκτική θέση, το οποίο ενεργοποιήθηκε στις 22 Ιου-
νίου 2021, η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε την αναστολή
υποβολής νέων αιτήσεων έως τη Δευτέρα 28 Ιουνίου. Το πρό-
γραμμα διαρκεί 12 μήνες (+12 μήνες για τους ανέργους που
βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση) και η μηνιαία επι-
χορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ. Στην επιδότηση
συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το

επίδομα αδείας. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες (+12 μήνες
για τους ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση) και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνι-
αίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750
ευρώ. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χρι-
στουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. 

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαί-
τερα μειονεκτική θέση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται σε 11,7 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί
από τους πόρους του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: «Κλείνει» τη Δευτέρα η επιδότηση 1.000 νέων θέσεων εργασίας

A
μεσα αναμένεται να
ανοίξει η πλατφόρμα
όπου θα μπορούν οι δι-
καιούχοι να υποβάλουν

ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τις
επιδοτούμενες θέσεις (vouchers)
των παιδιών τους στους παιδικούς
σταθμούς, στους βρεφονηπιακούς
και στα Κέντρα Δημιουργικής Απα-
σχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) για το
σχολικό έτος 2021-2022.

Τα δύο προγράμματα που ξεκίνη-
σαν από πέρσι και αφορούν στις μη-
τέρες του ιδιωτικού και του δημόσι-
ου τομέα αναμένεται να ενοποι-
ηθούν και θα περιλαμβάνονται σε
μια δημόσια πρόσκληση. Έτσι, όλες
οι μητέρες τόσο του ιδιωτικού όσο
και του δημόσιου τομέα θα κληθούν
να υποβάλουν το ίδιο χρονικό διά-
στημα τις αιτήσεις και όχι σε διαφο-
ρετικό χρόνο όπως έγινε πέρσι.

Το πρόγραμμα αφορά σε βρέφη
και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως
τεσσάρων ετών.

Η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου ανέφερε ότι και φέτος ο
προϋπολογισμός θα είναι αυξημέ-
νος κατά 20%, ενώ στο νέο πρόγραμ-
μα θα μπορούν να ενταχθούν και μη-
τέρες που εργάζονται στο Δημόσιο.

«Είμαστε στη διαδικασία με το
υπουργείο Εσωτερικών και με το
υπουργείο Οικονομικών να βγει το

λεγόμενο ΕΣΠΑ», τόνισε η κυρία Μι-
χαηλίδου, η οποία συμπλήρωσε ότι
στο νέο πρόγραμμα θα είναι αυξη-
μένα τα κριτήρια και θα μπορούν να
εντάσσονται και μεγαλύτερα εισο-
δήματα. Παράλληλα, θα μπορούν να
εντάσσονται και μητέρες που εργά-
ζονται στο Δημόσιο. «Καταργήσαμε
την αδικία που αν ήσουν γυναίκα
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου που έπαιρνες 600 ευρώ τον μή-
να και μόνο και μόνο επειδή δού-
λευες στο Δημόσιο δεν μπορούσες
να πάρεις κουπόνι. Τώρα και οι γυ-
ναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο,
ακριβώς με τα ίδια οικονομικά κρι-
τήρια με όλες τις υπόλοιπες, μπο-
ρούν να παίρνουν κουπόνια», τόνισε
η υφυπουργός Εργασίας.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι
τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι
αυξημένα κατά 6.000 ευρώ σε κάθε
κατηγορία και για φέτος.

Συγκεκριμένα, ενώ έως τώρα στο
πρόγραμμα ως ύψιστο οικογενειακό
εισόδημα προβλέπονταν οι 39.000
ευρώ, τώρα αυξάνονται στις 45.000
ευρώ.

Ειδικότερα τα εισοδηματικά 
κριτήρια είναι τα εξής:

• Έως 36.000 ευρώ για μητέρες 
που έχουν έως δύο παιδιά.

• Έως 39.000 ευρώ για μητέρες 
που έχουν έως τρία παιδιά.

• Έως 42.000 ευρώ για μητέρες 
που έχουν τέσσερα παιδιά.

• Έως 45.000 ευρώ για μητέρες 
που έχουν από πέντε και άνω.

ΟΟι προϋποθέσεις
Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την
υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή να εί-
ναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και να διαμένουν νόμιμα στην Ελ-
λάδα. Είτε να είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε
ισχύ και να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό
έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει
τις 45.000 ευρώ.

Περισσότεροι οι δικαιούχοι, ενώ
ο προϋπολογισμός θα είναι
αυξημένος κατά 20% - 
Το πρόγραμμα αφορά σε βρέφη
και νήπια ηλικίας από έξι μηνών
έως τεσσάρων ετών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Άμεσα οι αιτήσεις
για vouchers 

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο I Σ Τ Α Θ Μ Ο I



Μ
έσα από 14 ερωτήσεις -
απαντήσεις το υπουργείο
Εργασίας φωτίζει τις βασι-
κές πτυχές του νέου κε-

φαλαιοποιητικού συστήματος επικουρι-
κής ασφάλισης, το οποίο διαμορφώνει
νέο τοπίο για τους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας από την επόμενη
χρονιά. Τα 14 σημεία που συνθέτουν το
νέο σύστημα είναι τα εξής:
1. Οδηγεί σε υψηλότερες επικουρικές συν-

τάξεις για τους νέους ασφαλισμένους μέ-
σα από τη δημιουργία του «ατομικού
κουμπαρά».

2. Το νέο σύστημα ξεφεύγει από το σημερινό
αναδιανεμητικό, γιατί η χαμηλή αναλογία
εργαζομένων προς συνταξιούχους στο 1,7
προς 1 θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές
επικουρικές συντάξεις των νεότερων γε-
νεών. 

3. Οι εισφορές των νέων, αντί να χρησιμο-
ποιούνται για την πληρωμή της επικουρι-
κής σύνταξης των σημερινών συνταξιού-
χων, θα αποταμιεύονται και θα επενδύον-
ται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από
το οποίο θα πληρωθούν οι μελλοντικές
τους συντάξεις. 

4. Το νέο σύστημα είναι υποχρεωτικό για
όσους θα κολλήσουν το πρώτο ένσημο την
1/1/2022 στον δημόσιο και τον ιδιωτικό το-
μέα, αλλά θα αφορά και στους μη μισθω-
τούς, όπως πολιτικούς μηχανικούς και δι-
κηγόρους. 

5. Η διαχείριση των ατομικών «κουμπαρά-
δων» θα γίνεται από έναν νέο δημόσιο φο-

ρέα του Ταμείου που θα διοικείται από πι-
στοποιημένους επαγγελματίες και οι
ασφαλισμένοι θα μπορούν να κάνουν
ελεύθερα την επιλογή τους. 

6. Η αξιοποίηση των πόρων των «ατομικών
κουμπαράδων» των νέων εργαζομένων
θα ελέγχεται από το Δημόσιο και τα αρμό-
δια όργανα. 

7. Τα χρήματα των ασφαλισμένων δεν πρό-
κειται να χαθούν και αν ακόμη υπάρχει
αρνητική απόδοση των επενδύσεων λόγω
έκτακτων λόγων, ο ασφαλισμένος θα πά-
ρει πίσω το σύνολο των εισφορών που κα-
τέβαλλε. 

8. Το νέο σύστημα, με βάση τα δεδομένα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τις αποδό-
σεις που έχει επιτύχει η ΑΕΔΑΚ των Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να
οδηγήσει σε αύξηση των επικουρικών
συντάξεων από 43% έως 68%. 

9. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα εφαρμόζε-
ται σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλαν-
δία, η Ολλανδία και η Δανία και δεν αποτε-
λεί ελληνική «πατέντα». 

10. Οι σημερινές επικουρικές συντάξεις δεν
θα θιγούν, καθώς πέραν των εσόδων από
τους εργοδότες και τους εργαζομένους,
θα επιχορηγούνται ετησίως με 300 εκατ.

ευρώ από τον προϋπολογισμό. 
11. Η αναλογική μελέτη που έχει γίνει δείχνει

ότι το ποσοστό κάλυψης των ασφαλισμέ-
νων από τη νέα επικουρική θα ξεπεράσει
το 50% το 2045 και το 90% το 2065. 

12. Δεν αλλάζει κάτι για τους «παλαιούς»
εργαζομένους και τους τωρινούς συντα-
ξιούχους, καθώς δεν επηρεάζεται η κα-
ταβολή ή το ύψος της επικουρικής σύν-
ταξης. 

13. Ένας νεοεισερχόμενος εργαζόμενος, ο
οποίος θα έχει ετήσιες αποδοχές 14.000
ευρώ και 40 έτη ασφάλισης, θα λάβει με
βάση τα σημερινά δεδομένα επικουρική
σύνταξη 235 ευρώ μηνιαίως, ενώ για
21.000 ευρώ η μηνιαία σύνταξη θα δια-
μορφωθεί στα 353 ευρώ. 

14. Στο νέο σύστημα μπορούν να ενταχθούν
προαιρετικά και όσοι είναι 35 ετών και
εργάζονται. Αυτοί θα λάβουν, μάλιστα,
δύο επικουρικές συντάξεις, εφόσον συ-
νεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές στο
υφιστάμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης (ΕΤΕΑΕΠ) αλλά και στο Ταμείο Επι-
κουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-
σης (ΤΕΚΑ).

ΜΜικρή αύξηση 
καταθέσεων τον Μάιο 
Μικρή αύξηση των καταθέσεων κατά 359
εκατ. ευρώ σημειώθηκε τον Μάιο. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, το σύνολο των καταθέσεων των
νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαμορ-
φώθηκε τον προηγούμενο μήνα στα
167,659 δισ. ευρώ έναντι 167,3 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο και 164,3 δισ. ευρώ τον Μάρ-
τιο. Τα νοικοκυριά αποταμίευσαν μόλις 78
εκατ. ευρώ και οι επιχειρήσεις 281 εκατ.,
ενώ οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνη-
σης σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 23
εκατ. ευρώ. Από την άλλη, ο ρυθμός χο-
ρήγησης νέων δανείων παρουσίασε μι-
κρή επιβράδυνση, καθώς οι τράπεζες
αναλαμβάνουν λελογισμένο ρίσκο στη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και οι
επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε περιο-
ρισμένο βαθμό στη ζήτηση δανείων. Από
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
προκύπτει ότι η μηνιαία καθαρή ροή δα-
νείων ήταν θετική κατά 2,402 δισ. ευρώ,
έναντι θετικής καθαρής ροής 4,454 δισ.
ευρώ τον Απρίλιο. 

Προϋπολογισμός: 
Υψηλότερο έλλειμμα λόγω
των μέτρων στήριξης
Με έλλειμμα 10,8 δισ. ευρώ έκλεισε ο
Προϋπολογισμός στο πεντάμηνο Ιανουα-
ρίου - Μαΐου λόγω των αυξημένων μέ-
τρων στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο
διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου σημειώθη-
κε υπέρβαση του στόχου για έλλειμμα
στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους
9,769 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές έλ-
λειμμα διαμορφώθηκε στα 8,139 δισ. ευ-
ρώ έναντι στόχου 7,169 δισ. ευρώ. Παρά
την οριακή υστέρηση των κρατικών εσό-
δων κατά 279 εκατ. ευρώ, η υπέρβαση των
δαπανών είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρ-
φωση του ελλείμματος σε πολύ υψηλότε-
ρα επίπεδα. Η αύξηση των δαπανών προ-
ήλθε κυρίως από την καταβολή 1,653 δισ.
ευρώ για αποζημίωση ειδικού σκοπού
στους μισθωτούς, 1,618 δισ. ευρώ για την
Επιστρεπτέα Προκαταβολή στις επιχει-
ρήσεις, 155 εκατ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
από την πανδημία. 217 εκατ. ευρώ δόθη-
καν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, ενώ με 220 εκατ. επιχορηγήθηκε το
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων.

Διπλή σύνταξη για τους ήδη
εργαζομένους κάτω των 35
ετών, εφόσον καταβάλλουν
διπλές εισφορές - Δεν θίγονται
οι παλαιοί ασφαλισμένοι
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δεκατέσσερα «κλειδιά» για
υψηλότερες επικουρικές 



Τ
ην Πέμπτη 24 Ιουνίου,
η διοίκηση του ΑΔ-
ΜΗΕ, εκπροσωπού-

μενη από τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο Μά-
νο Μανουσάκη, την αναπλη-
ρώτρια διευθύνουσα σύμ-
βουλο Chen Dong και τον γε-
νικό διευθυντή Διαχείρισης
και Συντήρησης Παγίων
Ιωάννη Μανιάτη, επισκέ-
φθηκε το Κέντρο Υψηλής Τά-
σης στον Ασπρόπυργο.
Αφορμή για την επίσκεψη
στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου εί-
ναι η αντικατάσταση-εξπρές
του αυτομετασχηματιστή
που υπέστη βλάβη λόγω
πυρκαγιάς στις 7 Φεβρουα-
ρίου  2021, χάρη στις επίμο-
νες προσπάθειες των εργα-
ζομένων του Διαχειριστή και

του αναδόχου. Εντός των
επόμενων εβδομάδων, το
ΚΥΤ θα εξοπλιστεί με έναν
επιπλέον αυτομετασχηματι-

στή, ο οποίος είχε ήδη προ-
βλεφθεί και παραγγελθεί
από τον Διαχειριστή, που
καθιστά την κρίσιμη υποδο-

μή ακόμη πιο ανθεκτική,
θωρακίζοντας περαιτέρω
την ηλεκτροδότηση του νοτί-
ου συστήματος της χώρας.

Evogreen: Νέα δύναμη στον τομέα
περιβαλλοντικής προστασίας 

Η Bee’ah, η πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα
της βιωσιμότητας στη Μέση Ανατολή, και η
Polygreen, η ελληνικής ιδιοκτησίας επιχείρη-
ση που παρέχει διεθνώς ολοκληρωμένες και
καινοτόμες λύσεις κυκλικής οικονομίας, πα-
ρουσίασαν την Evogreen, μια νέα κοινοπραξία
η οποία προσφέρει καινοτόμες λύσεις διαχεί-
ρισης του χερσαίου και του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, με σκοπό την προώθηση της αειφο-
ρίας και της κυκλικής οικονομίας. Η νέα εται-
ρεία, μέσα από προηγμένες λύσεις διαχείρισης
αποβλήτων, επεμβαίνει δραστικά και αντιμε-
τωπίζει περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης,
βοηθώντας τους ωκεανούς να παραμένουν κα-
θαροί. Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η Bee’ah
και η Polygreen δημιουργούν ένα καινούργιο
σημείο αναφοράς στον τομέα της περιβαλλον-
τικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής.

HSBC: Οι βιώσιμες 
επενδύσεις στο επίκεντρο
Αναλυτές κορυφαίων διεθνών επενδυτικών
οίκων παρουσίασαν τις απόψεις τους για τις
βιώσιμες επενδύσεις σε εκδήλωση της HS-
BC. Διεθνείς αναλυτές της HSBC, της
Schroders και της BlackRock μοιράστηκαν
τις απόψεις τους με περισσότερους από 200
Premier πελάτες της HSBC για το θέμα των
βιώσιμων επενδύσεων, το οποίο συγκεν-
τρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
από τους επενδυτές. Η εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά αποτελεί μέρος
της δέσμευσης της HSBC να κρατά ενήμε-
ρους τους πελάτες της για τις τάσεις στις
διεθνείς αγορές.

Στροφή των καταναλωτών
στις πιστωτικές κάρτες

Σε ανοδική τροχιά έχουν εισέλθει μετά το ξέ-
σπασμα της πανδημίας οι πωλήσεις πιστωτι-
κών καρτών, μεγάλο μέρος των οποίων γίνεται
πλέον μέσω e-banking. Συγκεκριμένα, στα
πορτοφόλια τους έχουν πλέον οι Έλληνες περί
τα 2,90 εκατ. πιστωτικές κάρτες, αριθμός που
αυξήθηκε το 2020 κατά 9%, με την έκδοση
280.000 νέων πλαστικών της κατηγορίας. Είναι
χαρακτηριστικό το ότι πέρυσι, με την αγορά
κλειστή για τουλάχιστον πέντε μήνες, ο αριθ-
μός των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες
ανήλθε σε 121 εκατ., αυξημένος κατά 1,68% σε
σχέση με το 2019. Από την άλλη, η μέση αξία
συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα μειώθηκε
κατά 19%, σε 1.938 ευρώ, από 2.390 ευρώ το
προηγούμενο έτος. Και αυτό το στοιχείο δεί-
χνει ότι οι κάτοχοί τους τις βγάζουν από το πορ-
τοφόλι συχνότερα και για μικρότερης αξίας συ-
ναλλαγές.
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Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα που έχουν πληγεί από

τον Covid-19 θα επωφεληθούν από νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,125 δισ. ευρώ

από την Εθνική Τράπεζα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων και των πρώ-

των συναλλαγών στη χώρα κάτω από αυτό. Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνω-

ση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα

εγγυηθούν τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που παρέχεται από την Εθνική

Τράπεζα, βοηθώντας, έτσι, εταιρείες όλων των μεγεθών να αποκτήσουν πρόσβαση

σε συμφέρουσα χρηματοδότηση, να αντεπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις επι-

χειρηματικές προκλήσεις που θέτει η πανδημία και να επενδύσουν στο μέλλον. Οι

πρώτες συναλλαγές στην Ελλάδα που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Εγγυήσεων υπογράφηκαν σήμερα στην έδρα της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα.

Στο 1,2 ευρώ ορίστηκε η ανώτατη τιμή ανά νέα

μετοχή που θα διατεθεί στο πλαίσιο της συνδυα-

σμένης προσφοράς, κατά τη διαδικασία της αύ-

ξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha

Bank. Ως ημερομηνία καταγραφής για την κατά

προτεραιότητα κατανομή ορίστηκε η 28η Ιουνίου

2021. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ξεκι-

νήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την

28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των νέων με-

τοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα

μέσα Ιουλίου.

Alpha Bank: Στο 1,2 ευρώ η ανώτατη τιμή στην ΑΜΚ

ΕΤΕ: Νέες χρηματοδοτήσεις, ύψους 1,125 δισ. ευρώ, λόγω Covid-19

Επίσκεψη διοίκησης ΑΔΜΗΕ
στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου



Volotea: Επανεκκίνηση 
των πτήσεων από την 
Αθήνα σε 11 προορισμούς

Σ
ε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, παρουσία της εκπροσώπου της Volo-
tea, Valeria Rebasti, Country Manager Italy &

Southeastern Europe, η εταιρεία παρουσίασε το πρό-
γραμμα των πτήσεών της στην Αθήνα για το 2021, με
σύνολο 11 προορισμών, εκ των οποίων δύο είναι απο-
κλειστικοί: Μπάρι, Ντουμπρόβνικ, Ηράκλειο, Λυών,
Μασσαλία, Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη, Στρασβούρ-
γο, Βενετία, Βερόνα. Οι προσφερόμενες θέσεις φέτος
υπερβαίνουν τις 350.000. Από την έναρξη της δρα-
στηριοποίησής της στην Αθήνα το 2015, η Volotea έχει
προσφέρει συνολικά 1,3 εκατ. θέσεις. Για το 2022, η
εταιρεία ήδη διαθέτει στο σύστημα πωλήσεών της
τρία νέα δρομολόγια: Κάλιαρι, Γένοβα και Σπλιτ.

Wolt: Στο Ηράκλειο 
της Κρήτης η επόμενη στάση
Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι επόμενη πόλη όπου θα
δραστηριοποιηθεί η Wolt, εγκαινιάζοντας τη λειτουρ-
γία της υπηρεσίας σε συνεργασία με πολλά τοπικά κα-
ταστήματα. Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του
Ηρακλείου θα μπορούν πλέον να έχουν στην πόρτα
τους ό,τι χρειαστούν μέσα σε λίγα μόνο λεπτά και με
την ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει η δημοφιλής
εφαρμογή online delivery. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ηράκλειο είναι η τέταρτη πόλη στην οποία η Wolt εγ-
καινιάζει τη λειτουργία της από τις αρχές του έτους.
Έχουν προηγηθεί η Λάρισα, η Πάτρα και ο Βόλος, ενώ
παράλληλα προχωράει με ταχείς ρυθμούς η προσθή-
κη νέων κατηγοριών προϊόντων στην εφαρμογή.

ΔΕΦΑ: Διεθνής κοινοπραξία 
αναλαμβάνει τον ρόλο συμβούλου

Σε διεθνή κοινοπραξία κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός που αφορά στην παροχή νο-
μικών, εμπορικών και οικονομικών συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου και στη θυ-
γατρική της, Εταιρεία Υποδομών Φυσικού
Αερίου. Η κοινοπραξία, η οποία αποτελεί-
ται από τους Ernst & Young Llp, Pam-
boridis Llc, Kestrel Energy Solutions Ltd
και Rwt Energy Advisory Limited, ανα-
λαμβάνει τον ρόλο συμβούλου στο επιχει-
ρηματικό πλάνο της ΔΕΦΑ.

ΑΒΑΞ: Διεκδικεί έργα 4 δισ. ευρώ
έως το τέλος του 2021

Ο κατασκευαστικός όμιλος ΑΒΑΞ δηλώνει το
«παρών» στη διεκδίκηση όλων των έργων που
δημοπρατούνται ή προωθούνται, δήλωσε η διοί-
κηση της εισηγμένης στο πλαίσιο της τακτικής γε-
νικής συνέλευσης. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, φά-
νηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την «επόμενη μέ-
ρα» του κατασκευαστικού κλάδου. «Είμαι αισιό-
δοξος για τα επόμενα έτη. Αναμένεται μια περίο-
δος με έντονη δραστηριότητα σε δημόσια έργα,
ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις αλλά και ιδιωτικές επενδύ-
σεις, με πλέον σημαντική την επένδυση στο Ελλη-
νικό, όπου αναμένεται πρόγραμμα δημοπρατήσε-
ων και έργων 2,5 έως 5 δισ. στα επόμενα 4-5 έτη.
Άρα, πιστεύω ότι έχουμε αφήσει πίσω την αδρά-
νεια και θα υπάρχει μεγάλο κατασκευαστικό αντι-
κείμενο», σημείωσε ο κ. Μιτζάλης. «Εντός των
επόμενων μηνών το υπουργείο Υποδομών θα δη-
μοπρατήσει δημόσια έργα 1,5 δισ. ευρώ, για τα
οποία είμαστε έτοιμοι να τα μελετήσουμε και να
υποβάλουμε τις προσφορές μας, αλλά και ΣΔΙΤ
κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ (η ΑΒΑΞ έχει υποβάλει
φάκελους συμμετοχής)», ανέφερε η διοίκηση της
ΑΒΑΞ.
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Revoil: Παραιτήθηκε από μέλος 
του Δ.Σ. ο Κωνσταντίνος Καρράς

Η Revoil ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβού-
λιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 24/6/2021
έκανε δεκτή την από 24/6/2021 παραίτηση του ανε-
ξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Κωνσταντί-
νου Καρρά, χωρίς να προχωρήσει στην αντικατά-
στασή του. Επίσης, ενέκρινε να καταλάβει τη θέση
τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το
αναπληρωματικό μέλος Ευάγγελος Ρούσσος του
Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος έχει εκλε-
γεί με την από 28/6/2019 απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, ήτοι έως τις 28/6/2024.

Στο 5% το έμμεσο ποσοστό
της Helikon στη Eurobank
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών, με βάση τη
σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εται-
ρεία Helikon Investments Limited, ανακοίνωσε
ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των
κοινών μετοχών της εταιρείας που κατείχε έμμε-
σα η Helikon έφτασε στις 22/6/2021 το όριο του 5%
επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας, περιλαμβανομένων των δι-
καιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ») - ποσοστό που
αντιστοιχεί σε 185.618.872 δικαιώματα ψήφου
επί μετοχών της εταιρείας.

Motor Oil: Μπαταρίες στο διυλιστήριο
των Αγίων Θεοδώρων

Την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέρ-
γειας με μπαταρίες στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρί-
ου των Αγίων Θεοδώρων ανακοίνωσε η Motor Oil, στο
πλαίσιο -όπως επισημαίνει- της στρατηγικής για συνε-
χή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του διυλιστη-
ρίου. Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας κατασκευά-
στηκε στις ΗΠΑ με μπαταρίες ειδικής τεχνολογίας, κα-
τάλληλες για εγκατάσταση σε περιβάλλον διυλιστηρί-
ου και υψηλές θερμοκρασίες.



Η
Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες σε
όλο τον πλανήτη όπου χαίρεται κανείς να
έχει στην κατοχή του ένα cabrio αυτοκί-
νητο, καθώς οι κλιματικές συνθήκες ευ-

νοούν τη χρήση του και οι επιβάτες του ζουν μονα-
δικές στιγμές μέσα σε αυτό.

Όταν, μάλιστα, το cabrio μοντέλο αφορά και σε
SUV, τότε ο ενθουσιασμός είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρος, καθώς δεν υπάρχουν και πολλά μοντέλα σε
αυτή την κατηγορία.

Η VW πήρε το ρίσκο και κατασκεύασε ένα cabrio
SUV, που δεν είναι άλλο από το T-Roc Cabriolet, το
οποίο πραγματικά δεν έχει ανταγωνισμό και προ-
σελκύει όσους αναζητούν ένα μοντέλο που συν-
δυάζει τις αρετές των SUV μοντέλων με τα χαρα-
κτηριστικά των cabrio αυτοκινήτων.

Επίσης, το VW T-Roc Cabriolet είναι το μοναδικό
SUV στην Ελλάδα που έχει άνετους χώρους για 4
άτομα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Αυ-
τή η… μοναδικότητα, λοιπόν, κοστολογείται στις
28.010 ευρώ για την έκδοση με τον 1.0 TSI κινητή-
ρα, ενώ με τον 1.5 TSI ACT 150 PS, που αφορούσε
στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας, η τιμή διαμορφώ-
νεται στις 32.520 ευρώ.

Μοναδικό design
Οι σχεδιαστές της VW κατάφεραν με έναν μονα-

δικό τρόπο να αλλάξουν εντελώς τον χαρακτήρα
του T-Roc σε ένα full cabrio μοντέλο, διατηρώντας
όμως τα SUV χαρακτηριστικά του γνωστού μοντέ-
λου. Ουσιαστικά, στο εμπρός τμήμα δεν αλλάζει
απολύτως τίποτα, ωστόσο στο πίσω μέρος κάνει έν-
τονη την παρουσία της η μαλακή οροφή. Τα τρία
στρώματα της οροφής αναδιπλώνονται και αποθη-

κεύονται σε ελάχιστο χρόνο (μόνο 9 δευτερόλεπτα)
και με τη δυνατότητα κίνησης του αυτοκινήτου έως
και 30 χλμ./ώρα.

Όμορφο εσωτερικό
Τα cabrio μοντέλα συνήθως παραπέμπουν σε πε-

ριορισμένους χώρους για τους επιβάτες. Στην πε-
ρίπτωση του T-Roc δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο,
αλλά αντίθετα η καμπίνα του μπορεί να φιλοξενή-
σει με άνεση 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους.

Το γνώριμο cockpit εξοπλίζεται με όλα τα τελευ-
ταίας τεχνολογίας συστήματα και ενώ έχουν χρησι-
μοποιηθεί πλαστικά καλής ποιότητας αλλά σκληρά.
Τη μοντέρνα εικόνα της καμπίνας συμπληρώνουν
το ταμπλό και φυσικά ο ψηφιακός πίνακας 10,25 ιν-
τσών με το Active Info Display.

Το σύστημα ψυχαγωγίας Discover Media αποτε-
λείται από μια οθόνη αφής 8,5 ιντσών, ενώ η ακου-
στική εμπειρία υπάρχει προαιρετικά το ηχοσύστη-
μα «beats», το οποίο περιλαμβάνει 6 ηχεία, ένα
subwoofer και έναν 8κάναλο ενισχυτή απόδοσης
300 Watt.

150 ίπποι
Κάτω από το καπό του νέου VW T-Roc Cabriolet

της δοκιμής μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός τε-
τρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκι-
νητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου απόδοσης 150
ίππων, ο οποίος συνδυαζόταν με το αυτόματο κιβώ-
τιο DSG 7 σχέσεων. Σύμφωνα με το εργοστάσιο, η
μέση κατανάλωση είναι 5,6 λτ./100 χλμ. Στην πράξη
όμως το trip computer ανακοίνωνε 7,1 λτ./100 χλμ.
με φυσιολογική οδήγηση, ενώ η ροπή των 250 Nm
γίνεται αισθητή από χαμηλές rpm (1.500).

Το T-Roc Cabriolet αποτελεί, όπως προαναφέρα-
με, ένα μοναδικό μοντέλο που διατίθεται στην ελ-
ληνική αγορά, καθώς μπορεί να προσφέρει μονα-
δικές εμπειρίες στον οδηγό και τους επιβάτες του.

Αρχικά έχουμε την οδήγηση με κλειστή την ορο-
φή, όπου ο οδηγός και οι επιβάτες δεν έχουν τίποτα
να ζηλέψουν από το κλειστό T-Roc, με την ασφά-
λεια και την άνεση να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όμως, μόλις ο οδηγός αποφασίσει να περιορίσει
την οροφή στο πίσω μέρος του αμαξώματος, τότε η
μοναδική αίσθηση που αποκομίζουν εκείνος αλλά
και οι επιβάτες του T-Roc δεν μπορεί να περιγρα-
φεί με λόγια αλλά μόνο με δυνατά αισθήματα.

Ο ήλιος, το φεγγάρι και ο αέρας αποτελούν συνο-
δηγούς των επιβατών ανάλογα με τη διάθεσή τους
χωρίς να κάνουν εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας.

Όταν ο δρόμος τελειώνει, το T-Roc Cabriolet, είτε
κινείται με ανοικτή είτε με κλειστή την οροφή, θα
μεταφέρει με άνεση τους επιβάτες του σε έναν χω-
ματόδρομο, με την ανάρτηση να φιλτράρει άκρως
ικανοποιητικά τα όποια μονοπάτια στα οποία κινεί-
ται το αυτοκίνητο.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το T-Roc Cabriolet θα κι-
νηθεί με απόλυτη ασφάλεια και άνεση όταν η ορο-
φή είναι κλειστή και έκπληξη αποτελεί το γεγονός
ότι δεν μεταφέρονται θόρυβοι στην καμπίνα επιβα-
τών. Αν πάλι οι επιβάτες θέλουν να κινηθούν με την
οροφή στο πίσω μέρος, το ανασήκωμα των παρα-
θύρων δεν επιτρέπει τους στροβιλισμούς του αέρα.

Μέσα στην πόλη το T-Roc Cabriolet αποδείχτηκε
εύκολο στην οδήγηση και εύχρηστο, ενώ το σού-
ρουπο οι βόλτες με την οροφή αναδιπλούμενη εί-
ναι μοναδικές.
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Στην αποκάλυψη ότι έρχεται επιδότη-

ση-μαμούθ για την απόκτηση ηλεκτρικών

ταξί προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κατά

τη συνάντηση που είχε με την αναπληρώ-

τρια πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερι-

κών του Βελγίου Σόφι Βίλμες. Ο κ. Σκρέ-

κας τής παρουσίασε τους βασικούς άξο-

νες της εθνικής ενεργειακής πολιτικής,

τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει εκπονήσει

και εφαρμόζει ένα από τα πλέον ολοκλη-

ρωμένα και φιλόδοξα Σχέδια για την

Ενέργεια και το Κλίμα στην Ευρώπη και

ότι πάνω από το 1/3 των πόρων του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης θα διατεθεί για τη χρημα-

τοδότηση πράσινων δράσεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρό-

γραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ για την αντι-

κατάσταση έως και 2.000 ταξί με νέα, ηλε-

κτρικά οχήματα, στο πλαίσιο του οποίου η

επιδότηση θα υπερδιπλασιαστεί και θα

ανέλθει στις 22.500 ευρώ μαζί με την από-

συρση από 10.500 ευρώ που είναι τώρα.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στις

παρεμβάσεις που δρομολογούνται για την

επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκ-

πομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά

τουλάχιστον 55% σε σχέση με το 1990 και

στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε πο-

σοστό 67% στην τελική κατανάλωση ενέρ-

γειας έως το 2030.
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2.000 νέα ηλεκτρικά ταξί με επιδότηση 22.500 ευρώ!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα  VW T-Roc Cabriolet με 150 ίππους
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Νέα πρόσωπα
Νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο στον

ΟΣΔΕΛ. Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποι-
ήθηκαν προέκυψε το νέο 12μελές Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ. 

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Αντώνης Χ. Καρατζάς, 
Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής, 
συγγραφέας
Γραμματέας: Κώστας Κατσουλάρης, συγγραφέας
Ταμίας: Μαριλένα Πανουργιά, Εκδόσεις Ίκαρος
Μέλη: Κώστας Δαρδανός, Εκδόσεις Gutenberg
Γιάννης Κωνστανταρόπουλος, Εκδόσεις Μίνωας
Σωτήρης Μπέσκος, εκδότης ηλεκτρονικού Τύπου
OpinionPost SA, 
Ανδρέας Παναγόπουλος, δημοσιογράφος, 
Γιώργος Πασχαλίδης, Εκδόσεις Broken Ηill 
Publishers Ltd,
Καίτη Σωτηριάδου, συγγραφέας - μεταφράστρια,
Βάσιας Τσοκόπουλος, συγγραφέας - ιστορικός,
Θεόδωρος Φορτσάκης, συγγραφέας - καθηγητής
πανεπιστημίου.

Όλα ρευστά για το πρωτάθλημα  
Η απόφαση της Nova να μη διαθέσει το ποσό που έδωσε πέ-

ρυσι (πάνω από 50 εκατ. ευρώ) για το σύνολο των ομάδων της
Super League έρχεται να ανακατέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η νέα διοίκηση της Nova είδε ότι η περσινή επένδυση στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο δεν έφερε αποτελέσματα. Ωστόσο, οι ομάδες
δεν μπορούν να περιμένουν, καθώς η νέα σεζόν ξεκινάει τον
Σεπτέμβριο. Η Nova θα ήθελε να κρατήσει τις μεγάλες ομάδες,
μαζί με τον Άρη, με τον οποίο έχει συμβόλαιο και για την επόμε-
νη σεζόν, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο. Πλην όμως καρα-
δοκεί και η Cosmote TV, με τον Μιχάλη Τσαμάζ να έχει δηλώσει
πως υπάρχει ενδιαφέρον για τις εξελίξεις. Παράλληλα, υπάρχει
μια πρωτοβουλία από τις ίδιες τις ομάδες να δημιουργήσουν τη
Super League TV. Οι αγώνες θα είναι προσβάσιμοι από το Ίν-
τερνετ, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι διαθέσιμοι και από
τις δύο πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.

Έρευνα για τα ΜΜΕ
Σύμφωνα με τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της 
Prorata (5-10 Μαΐου 2021), σε δείγμα 1.000 ατόμων 4 στους 10
εκτιμούν ότι τουλάχιστον οι μισές πληροφορίες στις οποίες
εκτίθενται στο Διαδίκτυο καθημερινά είναι είτε ψευδείς είτε
παραπλανητικές, ενώ κύρια πηγή διασποράς τους εκτιμάται
ότι είναι ορισμένοι οργανωμένοι μηχανισμοί εξυπηρέτησης
ιδιωτικών συμφερόντων. Η ανησυχία δε σε σχέση με την πα-
ραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών του Διαδικτύου είναι
ιδιαίτερα έντονη, καθώς το 81% φοβάται ότι ενδεχομένως αυτή
παραβιάζεται από ιδιωτικές εταιρείες και το 65% από τις ίδιες
τις κυβερνήσεις. Παράλληλα, καταγράφεται μια εικόνα αντο-
χής της αξιοπιστίας του Διαδικτύου αλλά και των δύο παραδο-
σιακών μέσων ενημέρωσης (ραδιόφωνο και εφημερίδες), σε
αντίθεση με τη χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα social media και
την τηλεόραση.

Τα ακίνητα της  ΕΡΤ
Μια απευθείας ανάθεση για την αποτίμηση της
ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ προκαλεί ερωτήμα-
τα για τον στόχο της διοίκησης της κρατικής τηλε-
όρασης σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που διαθέτει. Η
εκτιμήτρια Άννα Μιχαηλίδη ανέλαβε να συντάξει
αναλυτική έκθεση για την αξία του ακινήτου της
ΕΡΤ Α.Ε. στην Αγία Παρασκευή με δαπάνη ύψους
19.950 ευρώ. Η ανάθεση είναι επείγουσα, καθώς
ζητείται από τη διοίκηση να παραδοθεί η έκθεση
αναλυτικής εκτίμησης εντός 20 ημερών. Πληρο-
φορίες θέλουν τη διοίκηση της ΕΡΤ να έχει στο
μυαλό της την αλλαγή της έδρας της δημόσιας τη-
λεόρασης.

Νέα εταιρεία     
Ο ΑΝΤ1 προχώρησε στη δημιουργία της εται-
ρείας ΑΝΤΕΝΝΑ Greece Support Services με
σκοπό τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους. Οι δη-
μοσιογραφικές Ενώσεις σε όλη την Ευρώπη
προκρίνουν το μοντέλο κοινής είσπραξης και
διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
με εκδότες και ιδιοκτήτες με συμφωνία εσό-
δων σε ποσοστό 50% - 50%.

Τέλος εποχής 
Αποχωρεί από την ΕΡΤ ο Παναγιώτης
Καλφαγιάννης. Έπειτα από 37 χρόνια
παρουσίας στην κρατική ραδιοτηλεό-

ραση ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ
αποχωρεί λόγω συνταξιοδότη-

σης από τον φορέα. 

Μετακίνηση Καινούργιου 
Τέλος μάλλον η Κατερίνα Καινούργιου
από το Open. Και όπως όλα δείχνουν, με-
τακινείται στον Alpha. Πρέπει να δούμε,
αν επαληθευτεί το σενάριο, τι θα κάνει ο
Alpha σχετικά με το αν θα αλλάξει ώρα η
εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Τον
τελευταίο καιρό με τις απόψεις που δια-
τύπωσε η Κατερίνα Τσιμτσιλή πήρε πολ-
λούς πόντους. 

Οι τηλεθεάσεις  
Διατήρησε και την περασμένη βδομάδα ο ΣΚΑΪ

την πρώτη θέση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο
στο 16,4% (14,5%). Δεύτερος ο ΑΝΤ1 με 13,6%
(13,9%) το διάστημα 14-20 Ιουνίου με τις μεταδό-
σεις του Euro και στην τρίτη θέση πέρασε ο Alpha
με 13,5% (11,2%). Αντιθέτως, το Star υποχώρησε
στο 9,9% και την τέταρτη θέση, ενώ το Mega ανέ-
βηκε στο 7,7% (6,5%). Το Open με 6,8% (6,2%), ενώ η
ΕΡΤ1 βρέθηκε στην 7η θέση με 6% (8,1%). Η ΕΡΤ2
ακολουθεί με 2%, η ΕΡΤ3 με 1,8% και το Μακεδο-
νία TV με 1,5%.

Η ΕΣΗΕΑ 
Επιστολή έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας με αφορμή τη σειρά των δραματοποιημέ-
νων βίντεο που έχει δημιουργήσει η Αστυνομία
και στα οποία περιέχονται συνεντεύξεις αστυ-
νομικών που κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους ενεπλάκησαν σε επίκαιρα περιστατικά, τα
οποία απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Στην επι-
στολή επισημαίνεται ο κίνδυνος υποκατάστα-
σης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και
αποδυνάμωσης της ενημέρωσης. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μ ε το παραμικρό ρατσιστικό
σύνθημα που θα ακουστεί
από την κερκίδα του «Πού-

σκας Αρένα» στη Βουδαπέστη η εθνι-
κή Ολλανδίας θα αποχωρήσει από το
γήπεδο στο αυριανό παιχνίδι με την
Τσεχία για τους 16 του Euro. Το τόνισε
ευθέως ο αρχηγός Τζορτζίνιο Βαϊ-
νάλντουμ και σκόρπισε ανησυχία
στην UEFA, στην ουγγρική κυβέρνη-
ση αλλά και στους φιλάθλους.

Όλα ξεκίνησαν από το παιχνίδι της
Ουγγαρίας με τη Γαλλία, όπου στο
«πέταλο» του πολυτελούς γηπέδου
μια μάζα μαυροφορεμένων αποδοκί-
μαζε τον Εμπαπέ και τον Μπενζεμά
κάθε φορά που έρχονταν σε επαφή
με την μπάλα. Το ίδιο έγινε και στο
ματς με την Πορτογαλία και τους Σε-

μέδο και Περέιρα. Και εκτός αυτού, η
ουγγρική κυβέρνηση απαγόρευσε
στους διεθνείς να γονατίσουν ως έν-
δειξη αποδοκιμασίας του ρατσισμού,
ενώ ψήφισε νόμο που απαγορεύει τη
διάδοση υλικού στα σχολεία που θε-
ωρείται ότι προωθεί την ομοφυλοφι-
λία ή την αλλαγή φύλου, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση
της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ.

Αυτό είχε ως συνέπεια στο παιχνί-
δι Γερμανία - Ουγγαρία στο Μόναχο
ένας νεαρός να εισβάλει με τη ση-
μαία των ΛΟΑΤΚΙ τη στιγμή που
ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Ουγ-
γαρίας και αυτό προκάλεσε οργή
στους Ούγγρους φανατικούς, οι
οποίοι υποσχέθηκαν αντίποινα στα
social media για το παιχνίδι Ολλαν-

δία - Τσεχία. Επιτέθηκαν και στον
Γερμανό Γκορέτσκα, ο οποίος μόλις
πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης των
Γερμανών (2-2) το πανηγύρισε στην
εξέδρα των Ούγγρων θεατών για
συμπαράσταση προς τους ΛΟΑΤΚΙ.

Για αυτό και η αντίδραση του Βαϊ-
νάλντουμ, ο οποίος στη συνέντευξη
Τύπου δήλωσε: «Η UEFA πρέπει να
προστατεύσει τους παίκτες στο γή-
πεδο, θα πρέπει να πάρει την απόφα-
ση για αυτούς. Θα πρέπει να διαδρα-
ματίσει ηγετικό ρόλο και να πει “αν
συμβεί αυτό, αν γίνουν ρατσιστικές
προσβολές, το παιχνίδι διακόπτε-
ται”». Και πρόσθεσε: «Η κατάσταση
με τα ρατσιστικά συνθήματα έφτασε
το απροχώρητο. Προσωπικά δεν έχω
βιώσει αυτή την κατάσταση, αλλά αν

συμβεί στη Βουδαπέστη, θα φύγου-
με από το γήπεδο».

Η UEFA διέταξε έρευνα για τα ρα-
τσιστικά συνθήματα Ούγγρων θεα-
τών, αλλά τέτοιες… έρευνες κατα-
λήγουν στο καλάθι των αχρήστων.
Από τη μία έκανε λόγο για έρευνα
και από την άλλη είχε τη Βουδαπέ-
στη ως πρώτη υποψήφια να φιλοξε-
νήσει τους δύο ημιτελικούς και τον
τελικό της διοργάνωσης, αφενός αν
ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον δεν συμμορφωνόταν και
δεν έβαζε περισσότερο κόσμο στο
Γουέμπλεϊ, αφετέρου αν δεν επέ-
τρεπε τη χωρίς υγειονομικούς πε-
ριορισμούς πρόσβαση των 2.500
προσκεκλημένων της UEFA στο γή-
πεδο.

«Τείχος» κατά του ρατσισμού στο Euro
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Ε
να ακόμη χρυσό μετάλλιο
πρόσθεσε στην πλούσια
συλλογή του ο «άρχοντας
των κρίκων» Λευτέρης Πε-

τρούνιας, κατακτώντας την κορυφή
στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ντόχα!
Ωστόσο, ο Έλληνας υπεραθλητής
έκανε και κάτι πολύ μεγαλύτερο,
αφού με τη μαγική του εμφάνιση
χθες στον τελικό εξασφάλισε την πα-
ρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο. Ο Λευτέρης Πετρού-
νιας έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέ-
ματα και εκτέλεσε άψογα το πρό-
γραμμά του. Ήθελε βαθμολογία πάνω
από 15.334 και πήρε 15.500! Έτσι, θα βρεθεί ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αρχίζουν σε λιγότερο από έναν μή-
να, και θα παλέψει, φυσικά, για να διατηρήσει το στέμμα του! Υπενθυμίζεται ότι στους Ολυμπιακούς του Ρίο είχε κατα-
κτήσει το χρυσό μετάλλιο. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι δεύτερος στον τελικό ήταν ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Ζανέτι με
14.933 βαθμούς και τρίτος ο Ιρανός Μαχντί Αχμάντ Κοχάνι με 14.800 βαθμούς.

Είναι οριστικό! Ο διεθνής Πορτογάλος γκολκίπερ Ρούι Πατρίτσιο υπόγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας στη
Ρόμα και αντικαταστάτης του στη Γουλβς θα είναι ο συμπατριώτης του Ζοσέ Σα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη «μοσχο-
πουλήσει» τον Σα έναντι 9 εκατ. ευρώ και ο γκολκίπερ ήδη βρίσκεται στο Γουλβερχάμπτον για τις υπογραφές.
Πριν από δύο χρόνια είχε πουλήσει στη Γουλβς τον Ντανιέλ Ποντένσε με 10 εκατ. ευρώ.

«Χρυσή» πρόκριση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες για τον Λευτέρη Πετρούνια 

Βαλβέρδε για Τότεναμ
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού Ερνέστο

Βαλβέρδε είναι υποψήφιος για τον πάγκο της Τό-
τεναμ την προσεχή αγωνιστική σεζόν. Είχε προ-
ταθεί στον ΠΑΟΚ πριν από την έλευση του Λου-
τσέσκου. Αντίπαλος του Βαλβέρδε, που είναι
εκτός πάγκων από τον Φεβρουάριο του 2020,
όταν απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα, είναι ο
Πορτογάλος Νούνο Εσπίριτο, ο οποίος έφυγε από
τη Γουλβς. 

Γιαννακόπουλος 
για ΚΑΕ και Αλαφούζο

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο άλλοτε
πρόεδρος του μπασκετικού Παναθηναϊκού Δη-
μήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε ότι βρίσκεται σε
συζητήσεις για την πώληση της ΚΑΕ «στον δεύτε-
ρο πιο πλούσιο Έλληνα». Τόνισε ακόμη ότι έκανε
τρεις απόπειρες να πάρει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
από τον Γιάννη Αλαφούζο, αλλά «δεν γνωρίζω
γιατί τελικά έκανε πίσω»…

Μεγάλο ντέρμπι στη Σεβίλλη
Το μεγάλο ντέρμπι Βέλγιο - Πορτογαλία αύριο

Κυριακή (22.00) στη Σεβίλλη ξεχωρίζει από τα
ματς της νοκ άουτ φάσης των 16 στο Euro αυτό το
Σαββατοκύριακο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα
στον Ντε Μπρόινε και τον Λουκάκου. Σήμερα
Σάββατο θα παίξουν Ουαλία - Δανία (19.00) στο

Άμστερνταμ και Ιταλία - Αυστρία (22.00) στο
Λονδίνο. Αύριο Ολλανδία - Τσεχία

(19.00) στη Βουδαπέστη. 

Κρούσματα Covid
στην κερκίδα
Τρία θετικά κρούσματα της μετάλ-

λαξης «Δ» του κορονοϊού ανιχνεύτη-
καν σε τρεις θεατές που παρακολούθη-

σαν τον αγώνα της εθνικής Δανίας με το
Βέλγιο στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Η υπεύ-
θυνη υγειονομικής ασφάλειας της Δανίας Ανέτ
Λίκε σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό
TV2 τόνισε ότι… 4.000 φίλαθλοι πρέπει να κά-
νουν άμεσα self test.

Με πολλές απουσίες στο Προολυμπιακό
Χωρίς τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο αλλά και τους
Σπανούλη, Πρίντεζη, Παπαπέτρου και Παπανικολάου αναχώρη-
σε η Εθνική μπάσκετ για τον Καναδά. Θα παίξει στο Προολυμ-
πιακό με τον Καναδά την προσεχή Τετάρτη και με την Κίνα δύο
μέρες αργότερα. Η αποστολή: Καλάθης, Σλούκας, Κατσίβελης,
Λαρεντζάκης, Γιαννόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Κασελάκης,
Χρυσικόπουλος, Μήτογλου, Παπαγιάννης, Κώστας Αντετο-
κούνμπο, Καββαδάς.

«Κλείδωσε» 
η μεταγραφή 

του Σα
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• Παρέλαση αστέρων στην πα-
ρουσίαση του πρώτου βιβλίου
που υπογράφει ο Τάκης Ζαχα-
ράτος. Έλλη Στάη, Γιάννης Ξαν-
θούλης, Μάριος Φραγκούλης,
Γιώργος Περρής και Πέγκυ Τρι-
καλιώτη μίλησαν για την «Πάστα
Σεράνο»!

• Διακοπές για τον Ρένο Ρώτα στις
Σπέτσες με το δεξί χέρι στον γύψο!

• Η Μαρία Ηλιάκη λέγεται πως θα πά-
ρει τη θέση του Κρατερού Κατσούλη
στη «Φωλιά των Κου Κου».

• Η διάσημη influencer Κιάρα
Φεράνι ήρθε στην Ελλάδα και
διαμένει σε πολυτελή σουίτα ξε-
νοδοχείου στη Βουλιαγμένη.

• Το αγγελάκι της «Victoria Secret», η
εντυπωσιακή Άνα Μπεατρίς Μπάρος,
λιάζεται στις μυκονιάτικες παραλίες.

• Πανικός στο Διαδίκτυο με
ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημου-
λίδου για το έγκλημα στα Γλυκά
Νερά. Οι χρήστες την κατηγόρη-
σαν για προσπάθεια απόδοσης
ελαφρυντικών στον δολοφόνο,
γεμίζοντας τη σελίδα της με
υβριστικά σχόλια.

• Ο «Survivor» Γιώργος Ασημακόπου-
λος φημολογείται ότι μέρος της αμοι-
βής του από το ριάλιτι επιβίωσης θα το
παραχωρήσει σε παιδάκια με καρκίνο.

• Εκτός «Ευτυχείτε» χθες η Κατε-
ρίνα Καινούργιου. Η παρουσιά-
στρια μεταφέρθηκε τα ξημερώ-
ματα της Παρασκευής στο νοσο-
κομείο με δύσπνοια και παρέμει-
νε για εξετάσεις.

• Νίκος Χατζηνικολάου - Κρίστη Τσο-
λακάκη: 17 χρόνια ευτυχισμένου γά-
μου. «Είσαι η ζωή μου! Χρόνια μας
πολλά, μωρό μου», ήταν το τρυφερό
μήνυμα του δημοσιογράφου στη σύ-
ζυγό του!

A
γριο πιστολίδι και ανελέητο ανθρωπο-
κυνηγητό στο γραφικό λιμάνι των Σπε-
τσών! Οι σφαίρες πέφτουν βροχή και ο
χολιγουντιανός σταρ Ντάνιελ Γκρεγκ τη

«γλιτώνει» από θαύμα!
Σκηνές έντασης και δράσης θα εκτυλιχθούν σή-

μερα και αύριο στο γραφικό νησάκι του Αργοσαρω-
νικού για τις ανάγκες των γυρισμάτων της πανάκρι-
βης κινηματογραφικής ταινίας «Knives Out 2» του
Netflix με πρωταγωνιστές μεγάλους αστέρες! Ανά-
μεσά τους, η Κέιτ Χάτσον, που παραθερίζει οικογε-
νειακώς στη Σκιάθο, ο Έντουαρντ Νόρτον και ο σκη-
νοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Ρίαν Τζόν-
σον, ο οποίος επιμελήθηκε τα ρεπεράζ στις τοποθε-
σίες των γυρισμάτων.

Το ενδιαφέρον του παγκόσμιου θεάματος αλλά
και οι φωτογραφικές κάμερες των παπαράτσι που
έχουν φτάσει από το εξωτερικό είναι στραμμένα στη
γενέτειρα της Μπουμπουλίνας, με τους κατοίκους
να βρίσκονται σε αναβρασμό! Η πλατεία Ποσειδωνί-
ου όπως και το λιμάνι είναι «κλειστά» από χθες με
κόκκινες κορδέλες και σχετικές ανακοινώσεις στα
ελληνικά και τα αγγλικά, ενημερώνοντας τουρίστες
και ντόπιους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που
κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο.

«Δεν έχουμε δει τους ηθοποιούς τις προηγούμε-
νες ημέρες. Δεν έχουμε και τον χρόνο να παρακο-
λουθούμε πού πάνε οι κάμερες για όσους εργαζό-
μαστε. Ελπίζουμε να δούμε σήμερα τον Ντάνιελ
Γκρεγκ», ανέφερε στην «Political» υπάλληλος του
Δημαρχείου, με τον δήμαρχο Παναγιώτη Λυράκη να
βρίσκεται στις επάλξεις!

Ο Βρετανός καρδιοκατακτητής κατέφθασε στη
χώρα μας στις αρχές της εβδομάδας και μεταφέρ-
θηκε υπό από άκρα μυστικότητα σε πολυτελή παρα-
θαλάσσια έπαυλη στο Πόρτο Χέλι, αντάξια των απαι-

τήσεων ενός διεθνούς αστέρα. Με προσωπικό σεφ
και μεγάλο αριθμό αντρών ασφάλειας, ο πρωταγω-
νιστής λέγεται ότι απαίτησε γήπεδο τένις και γυμνα-
στήριο, που φτιάχτηκαν στο «άψε - σβήσε» προκει-
μένου η παραμονή του στην κοσμοπολίτικη κωμό-
πολη να είναι αντάξια VIP θέρετρων.

Περισσότεροι από 300 τεχνικοί και κομπάρσοι
εργάζονται πυρετωδώς κάτω από τον καυτό ήλιο,
κάνοντας πρόβες των σκηνών δράσης που θα εκτυ-
λιχθούν στην περιοχή Ντάπια με φόντο το γαλάζιο
του Αργοσαρωνικού. Εκεί όπου θα γυριστεί και η
ανατίναξη μιας εντυπωσιακής θαλαμηγού, η οποία
έχει καταπλεύσει στο νησί, αλλά στις σκηνές θα
χρησιμοποιηθεί ομοίωμά της!

Στις Σπέτσες το τριήμερο αυτό δεν πέφτει... καρ-
φίτσα. Και δωμάτιο ξενοδοχείου ούτε για δείγμα. Η
αμερικανική παραγωγή απασχολεί μεγάλο αριθμό
τοπικών καταλυμάτων για τη φιλοξενία δευτεραγω-
νιστών και τεχνικού προσωπικού, ενώ άλλα χρησι-
μοποιούνται ως βεστιάριο, ενώ παράλληλα «τρέχει»
ο Διεθνής Αγώνας Κλασικών και Παραδοσιακών
Σκαφών, το Spetses Classic Yacht Regatta 2021.

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ γυρίζει
ταινία στις Σπέτσες! 



Στη Μύκονο ο Τζάστιν Μπίμπερ

Στη Μύκονο λέγεται πως κατέφθασε χθες ο
σούπερ σταρ Τζάστιν Μπίμπερ με την εκθαμ-
βωτική σύζυγό του και παγκοσμίου φήμης
μοντέλο Χέιλι! Το διάσημο ζευγάρι φημολο-
γείται πως ήρθε με ιδιωτικό ελικόπτερο στο
κοσμοπολίτικο νησί, με τον 27χρονο Καναδό
μουσικό αστέρα να εμφανίζεται το ίδιο βράδυ
σε γνωστό κλαμπ συνοδεία πανύψηλου σω-
ματοφύλακα, όπου διασκέδασε μέχρι το πρωί,
ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με θαυ-
μαστές του. Τις προηγούμενες μέρες βρισκό-
ταν στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον
Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Η Σοφία Μουτίδου «ξαναχτυπά»

Η ημίγυμνη φωτογραφία της Σοφίας Μουτί-
δου στο Instagram δίχασε το κοινό της. Θαυ-
μαστές και haters έσπευσαν να σχολιάσουν
την εικόνα της με θετικά κι αρνητικά σχόλια
αντίστοιχα, με την ηθοποιό να αδιαφορεί για
τις κακεντρέχειες που αφορούν στο body
shaming. Αγουροξυπνημένη, φορώντας
σορτς και κοντό μπλουζάκι, σχολίασε με χι-
ούμορ: «Υπάρχουν και μέρες που ξυπνάς έτσι
(εγώ πάντα). Τι α κανς; Α κατς να σπασ’ς τον
καθρέφτ;», στηρίζοντας ανοιχτά τις γυναίκες
που δεν διαθέτουν την τέλεια σιλουέτα.

Οι ταλαντούχες... Σκιαδαρέσες, οι
δίδυμες κόρες της Μπέσσυς Μάλ-
φα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέ-
ση, ετοιμάζονται πυρετωδώς για
την πρώτη τους προγραμματισμέ-
νη συναυλία τη Δευτέρα 5 Ιουλίου
στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο
Ζωγράφου με ελεύθερη είσοδο,
ερμηνεύοντας δικά τους τραγού-
δια. Η Όλγα και η Νικολίτσα δοκι-
μάστηκαν φέτος με επιτυχία (και)
στην υποκριτική, με το τηλεοπτι-
κό κοινό να τις αποθεώνει!

«Μαγεία» στην Κέρκυρα! 
Στην Κέρκυρα παραθερίζει ο πρώην σούπερ
σταρ του NBA Μάτζικ Τζόνσον! Ο θρυλικός
μπασκετμπολίστας και πέντε φορές πρωτα-
θλητής με τους Λέικερς έφτασε χθες στο «νη-
σί των Φαιάκων» και πόζαρε χαμογελαστός με
φόντο το Παλαιό Φρούριο! «Η πρώτη μου μέρα
στην Ελλάδα! Είμαι κι επίσημα σε διακοπές
και ακόμη γυμνάζομαι. Σήμερα είχαμε την ευ-
καιρία να δούμε το Παλαιό Φρούριο στην Κέρ-
κυρα», έγραψε στο Instagram.

Τα μήλα κάτω
από τη μηλιά 
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Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία
Το πολυσυζητημένο ζευγάρι Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία
έκανε την έκπληξη και πόζαρε για πρώτη φορά μαζί στο σπίτι τους,
με την Ελληνίδα ποπ σταρ «χωμένη» στην αγκαλιά του γόη ποδο-
σφαιριστή. Όλα δείχνουν ότι η σχέση τους πάει από το καλό στο κα-
λύτερο, με τελικό προορισμό τα σκαλιά της εκκλησίας μετά την
πρόταση γάμου του Ισπανού στην εντυπωσιακή τραγουδίστρια!

Ο
Σάκης Ρουβάς διέψευσε τις φήμες πως θα συνεργα-
στεί με τον «Survivor» Τριαντάφυλλο. Ο ποπ σταρ, με
αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου με τίτλο
«Στα καλύτερά μου», μίλησε στους δημοσιογράφους,

διευκρινίζοντας πως δεν έχει γίνει καμία συζήτηση που να αφο-
ρά σε επικείμενη συνεργασία τους. «Πρώτη φορά ακούω ότι θα
συνεργαστώ με τον Τριαντάφυλλο. Δεν έχω κάνει κάποια συζή-
τηση για νυχτερινό σχήμα, έχουν γίνει άλλες συζητήσεις, αλλά
εδώ θα είμαστε να τα πούμε, δεν χανόμαστε», ανέφερε ο πολύτε-
κνος μπαμπάς, δηλώνοντας ανοιχτός σε επαγγελματικές προ-
κλήσεις: «Είμαι πιο ώριμος από ποτέ, η ζωή πλέον παίρνει άλλες
διαστάσεις για μένα, έχει άλλο νόημα και πράγματι νιώθω καλύ-
τερα από ποτέ. Δεν εγγυώμαι ότι δεν θα βάψω τα μαλλιά μου, για-
τί μπορεί να κάνω κάτι και να χρειαστεί να τα κάνω ξανθά. Ο χρό-
νος μάς κάνει καλύτερους, τον αγαπάμε».

Διέψευσε τις φήμες



Η
ωραιότερη εποχή του χρόνου, το κα-
λοκαιράκι, με την ξεγνοιασιά του, τις
θάλασσες, τα ταξίδια, την ανεμελιά,
τον ελληνικό ήλιο, μας χαρίζει χαρά

και ευεξία. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να
προσέχουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο.
Όχι μόνο για το δέρμα μας, αλλά και για τα μάτια
μας. Δυστυχώς, ο καυτός ήλιος και η πολύωρη έκ-
θεση προκαλεί πολλές οφθαλμοπάθειες. Έτσι, εί-
ναι ζωτικής σημασίας να αρχίζει κανείς από τα
πρώτα χρόνια της ζωής του να προσέχει τα μάτια
του από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

«Η υπεριώδης ακτινοβολία, είτε προέρχεται από
μια φυσική πηγή όπως ο ήλιος είτε από τεχνητές
πηγές, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους επι-
φανειακούς αλλά και τους εν τω βάθει ιστούς των
ματιών», αναφέρει ο χειρουργός - οφθαλμίατρος
δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος. Και συμπληρώνει:
«Στους ιστούς που μπορεί να υποστούν βλάβες
από την UV συμπεριλαμβάνονται ο κερατοειδής
χιτώνας, η ίριδα, ο επιπεφυκώς, ο κρυσταλλοειδής
φακός αλλά και ο αμφιβληστροειδής χιτώνας στο
πίσω μέρος των ματιών». Αυτές οι βλάβες, σε αυ-
τούς τους ιστούς, μπορεί να έχουν βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Χαρακτηρι-
στικές βραχυπρόθεσμες συνέπειες είναι η φωτο-
κερατίτιδα και το πτερύγιο.

Η φωτοκερατίτιδα είναι έγκαυμα στον κερατοει-
δή, που συνήθως προκαλεί συμπτώματα 6-10
ώρες μετά την υπερβολική έκθεση στη UV. Το πτε-

ρύγιο είναι η μη φυσιολογική ανάπτυξη ιστού που
εισδύει στον κερατοειδή, συχνότερα στο τμήμα
του στην εσωτερική γωνία του ματιού. Συνήθως
παρατηρείται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Το πτερύγιο είναι επίσης γνωστό ως «μάτι των σέρ-
φερ». 

Στις μακροπρόθεσμες συνέπειες που έχει η UV
στα μάτια συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο
καταρράκτης και το μελάνωμα του επιπεφυκότος. Ο
καταρράκτης είναι η πιο συχνή οφθαλμοπάθεια της
τρίτης ηλικίας, καθώς προσβάλλει έως και το 90%
των ηλικιωμένων μέχρι τα 80 τους χρόνια. Υπολογί-
ζεται ότι το 10% των περιστατικών οφείλεται στην
υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Όσον αφορά στο με-
λάνωμα του επιπεφυκότος, αυτό είναι μια σπάνια
μορφή καρκίνου. Αντιπροσωπεύει το 2% όλων των
καρκίνων στα μάτια. Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες
πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν σημαντικά
αυξημένο κίνδυνο να υποστούν έγκαυμα στον κε-
ρατοειδή χιτώνα (φωτοκερατίτιδα). Σε αυτές ανή-
κουν όσοι περνούν πολλές ώρες καθημερινά στον
ήλιο (από τους ορειβάτες και τους σκιέρ μέχρι τους
αγρότες), όσοι ζουν σε μεγάλο υψόμετρο (η έκθεση
στην UV αυξάνεται κατ’ αναλογία με το υψόμετρο)
και όσοι χρησιμοποιούν ή εργάζονται σε περιβάλ-
λον με πηγές υπεριώδους φωτός.
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Τον ήλιο και τα μάτια σας! 

kpapakosto@yahoo.gr

Είναι ζωτικής σημασίας να αρχίζει
κανείς από τα πρώτα χρόνια της
ζωής του να προστατεύεται από
την υπεριώδη ακτινοβολία…

�
Η υπεριώδης ακτινοβολία επη-
ρεάζει περισσότερο όσους
έχουν ανοιχτόχρωμα μάτια, γα-

λάζια ή πράσινα. Αν έχετε ανοιχτόχρωμα
μάτια, είναι πιθανό να τα μισοκλείνετε πε-
ρισσότερο στον ήλιο απ’ ό,τι τα άτομα με
σκούρο χρώμα οφθαλμών. Είναι, επίσης,
πιθανό να σας κουράζει πιο εύκολα ο φωτι-
σμός από λάμπες φθορισμού στο γραφείο ή
να τρίβετε συχνά τα μάτια σας, όταν βρί-
σκεστε σε χώρους με έντονο φωτισμό. Οι
αντιδράσεις αυτές αποτελούν ένδειξη φω-
τοφοβίας. «Η φωτοφοβία τυπικά παρατη-
ρείται σε άτομα με ανοικτόχρωμα μάτια,
επειδή έχουν λιγότερη μελάγχρωση (πα-
ραγωγή μελανίνης) στους χιτώνες των μα-
τιών τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην
αντέχουν τα μάτια τους τη UV αλλά ούτε και
στο έντονο φως. Για να προστατεύσετε τα
μάτια και την όρασή σας από τη UV, χρει-
άζεστε ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου, που
θα απορροφά κατά 100% τη UVA και τη U-
VB», αναφέρει ο χειρουργός - οφθαλμία-
τρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος.

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός - οφθαλμίατρος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Σ
τα οικονομικά θα απαιτηθεί συντηρητι-
κός χειρισμός. Είναι ο τομέας ο οποίος
επηρεάζεται από τη διέλευση του Κρό-

νου αλλά και από την παρουσία του Ουρανού
στον Ταύρο, σε συνεργασία με τον προανα-
φερθέντα.

Θα φανείτε εξαιρετικά συντηρητικοί στη
διαχείριση των χρημάτων σας και θα φροντί-
σετε να έχετε εναλλακτικές ή επιστρατευμέ-
νες πηγές χρηματοδότησης, σε περίπτωση
που θα χρειαστείτε έκτακτα χρήματα. Η πλα-
νητική συνθήκη ευαισθητοποιεί τα οικονομι-
κά σας, καθώς ο Ήλιος είναι κυρίαρχος πλα-
νήτης αυτού του τομέα. Αυτό σημαίνει ότι θα
προκύψουν έξοδα τόσο προσωπικά όσο και
από εκείνα που προκαλεί αιφνίδια η σχέση
σας με το περιβάλλον. Δεύτερη εκδοχή είναι

κάποιος δικός σας άνθρωπος να χρειαστεί οι-
κονομική ενίσχυση από εσάς και εδώ θα πρέ-
πει να λειτουργήσετε ψύχραιμα, συνετά και
όχι παρορμητικά. Άλλη περίπτωση είναι να
πιεστείτε σε επίπεδο οικονομικών συναλλα-
γών εξαιτίας της διάθεσης ή της συμπεριφο-
ράς τρίτων. 

Πρέπει να παραμείνετε νηφάλιοι και να
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, αν νιώσετε ότι
κάποιοι έχουν τη διάθεση να σας εκμεταλ-
λευτούν ή να σας καταπιέσουν. Δηλαδή, μερι-
κές αρνήσεις ή μερικές μεταθέσεις εξόδων ή
πληρωμών δεν είναι άσχημη ιδέα! Τέλος,
υπάρχει η εκδοχή, αν χρωστάτε χρήματα στο
Δημόσιο ή σε χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς, τώρα να απαιτηθούν πιο έντονα εκ μέ-
ρους των από εσάς.

Κριός
(21/3-20/4)
Εάν είστε ελεύθεροι, θα βρείτε
την αγάπη. Χρειάζεται λίγο παρα-
πάνω θάρρος, αλλά και να δείξε-
τε την αίσθηση του χιούμορ και τη
στοργή σας απέναντι σε ένα πιθα-
νό ταίρι. Εάν είστε παντρεμένοι,
πρέπει να περνάτε αρκετό χρόνο
με τον άνθρωπό σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αν είστε ερωτευμένοι, πρέπει να
δώσετε προτεραιότητα στη σχέση
σας. Θα πρέπει να γίνετε πιο ρο-
μαντικοί, για να αποφύγετε τον
ερωτικό ανταγωνισμό. Θα ασχο-
ληθείτε πολύ με τα αδέλφια, τα ξα-
δέλφια σας, τους συναδέλφους
σας ή τους φίλους σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Να μιλάτε ξεκάθαρα, αλλά ευγενι-
κά, και να ακούτε τους μεγαλύτε-
ρους ή τους πιο έμπειρους από
σας. Θα έχετε πολλές απροσδόκη-
τες, θετικές ευκαιρίες. Ωστόσο,
μην είστε άπληστοι, γιατί ο ασφα-
λέστερος τρόπος είναι να προχω-
ρείτε βήμα - βήμα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι στη
δουλειά σας ή και εργασία συνο-
λικά, απλώς αναζητήστε τις σχε-
τικές πληροφορίες ή χρησιμο-
ποιήστε κάποιες επαφές σας.
Προσέξτε αρκετά την υγεία σας
και ιδίως την έκθεση στον ήλιο.

Λέων
(23/7-22/8)
Η τύχη σας θα αυξηθεί, αλλά με
συνεχές… τρέξιμο. Η περίοδος
συνολικά θα είναι καλή και τα εμ-
πόδια που θα συναντάτε στην ερ-
γασία θα έχουν μικρή επιρροή
στην απόδοση αλλά και στη διάθε-
σή σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κακές σχέσεις με κάποιους θα οδη-
γήσουν σε διαμάχες. Ως εκ τούτου,
μιλήστε και ενεργήστε με προσοχή
στην καθημερινή σας ζωή. Χρειάζε-
ται να προσέχετε την υγεία σας,
ενώ πρέπει να ακολουθείτε υγιεινή
διατροφή.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μπορεί να κάνετε μια τολμηρή
προσπάθεια στην εργασία, η
οποία θα σας οδηγήσει σε μια
σημαντικά βελτιωμένη απόδο-
ση. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή
στην επικοινωνία με τους αν-
θρώπους γύρω σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η τύχη σας σε ό,τι αφορά το χρή-
μα θα αλλάξει προς το καλύτε-
ρο, αλλά οι επικίνδυνες επενδύ-
σεις δεν συνιστώνται, ειδικά για
τους πιο μεγάλους στην ηλικία.
Μπορεί να εξαπατηθείτε και να
χάσετε χρήματα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η τύχη σας θα παρουσιάσει άνο-
δο, ενώ κάποια προβλήματά σας
θα λυθούν με τη βοήθεια τρίτων.
Τα οικονομικά σας θα είναι καλύ-
τερα. Πρέπει να επιδιώξετε την
αρμονία με το ταίρι σας. Προσέξ-
τε τα μεταδοτικά νοσήματα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Καλύτερη τύχη έχετε και σε ό,τι
αφορά κάθε σχέση αγάπης. Ωστό-
σο, δεν πρέπει να εμπιστεύεστε εύ-
κολα, γιατί ίσως να εξαπατηθείτε.
Επίσης, θα πρέπει να ελέγχετε σω-
στά τα έξοδά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ερωτικά, μην εμπιστευτείτε τα
γλυκά λόγια ενός άγνωστου ατό-
μου, αλλά μάθετε περισσότερα γι’
αυτόν προτού ξεκινήσετε μια
σχέση. Φυλαχτείτε από έναν
τραυματισμό, ειδικά αν ασκείστε
έντονα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Έχετε καλή τύχης στα οικονομι-
κά, αλλά δεν πρέπει να συμμετά-
σχετε σε οποιαδήποτε επικίνδυ-
νη επένδυση. Αντίθετα, πρέπει να
προσέχετε και να μη ρισκάρετε τα
χρήματά σας. Κάντε οικονομία. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΟκύκλος των φετινών σας γενεθλίων, στην ανανέωσή του, ορί-
ζει έναν καινούργιο ορίζοντα εξελίξεων, με έμφαση στα αι-
σθηματικά και στα οικονομικά. Τα φετινά σας γενέθλια βρί-
σκουν τον Άρη να συνυπάρχει με την Αφροδίτη, διερχόμενοι
από το ζώδιο του Λέοντα και τον Δία να έχει κάνει μια δοκιμα-
στική είσοδο στους Ιχθύς και να επιστρέφει πίσω στον Υδρο-
χόο, εκεί που βρίσκεται και ο Κρόνος.

Πώς θα είναι τα οικονομικά  σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας

Χρόνια πολλά, Καρκίνοι
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Δ
εν είναι λίγοι εκείνοι που «καλλιερ-
γούσαν» όλον αυτόν τον καιρό συγ-
κρουσιακό κλίμα μεταξύ του Κυριά-

κου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή.
Για κάποιους ήταν ευσεβής πόθος, για άλ-
λους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προσπά-
θεια «εργαλειοποίησης» του Κώστα Καρα-
μανλή. Εξάλλου, το ίδιο επιχειρήθηκε και την
περίοδο που κυβερνούσε τη χώρα ο Αλέξης
Τσίπρας. Τότε, τα διάφορα… παπαγαλάκια
καλλιεργούσαν τις φήμες περί συμπόρευσης
των δύο, βάζοντας την ταμπέλα του «τσιπρο-
καραμανλισμού». Η αλήθεια, βέβαια, είναι
πως διάφοροι έπαιξαν με τον «καραμανλι-
σμό» και το πολιτικό κεφάλαιο του πρώην
πρωθυπουργού, για να αποκομίσουν οφίτσια
και προνόμια από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ.

Όλοι οι παραπάνω πολύ απλά λογάριαζαν
χωρίς τον… ξενοδόχο, όπως λέει ο λαός μας.
Ο πρώην πρωθυπουργός κινείται πάντα, με
όποιο κόστος και να έχει για τον ίδιο, βαθύ-
τατα παραταξιακά. Και τις όποιες ενστάσεις ή
επιφυλάξεις του δεν τις έκανε ποτέ βούκινο.
Για εκείνον, οι «κόκκινες γραμμές» ήταν
πάντα η παράταξη και δεύτερον η πατρίδα.
Εξάλλου τα «παράσημά» του τα πήρε στο

Βουκουρέστι, και αυτά τα έχει ήδη καταγρά-
ψει ο ιστορικός. Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Κα-
ραμανλής έχουν διαφορετική πολιτική ιδιο-
συγκρασία και ιδεολογική προσέγγιση στα
πράγματα. 

Διάφοροι καλοθελητές στο παρελθόν επι-
χείρησαν αντί να αμβλύνουν τις διαφορές να
τις μεγεθύνουν, για να παίξουν προσωπικά
παιχνίδια. Μέχρι και… δελφίνους ανακάλυ-
ψαν και πούσαραν, για να επιχειρήσουν μα-
ταίως να δημιουργήσουν ρήγμα.

Φαίνεται πως οι κ.κ. Μητσοτάκης και Κα-

ραμανλής αποφάσισαν να γυρίσουν σελίδα.
Οι πληροφορίες μας λένε ότι η επικοινωνία
μεταξύ των δύο πλευρών όχι μόνο έχει απο-
κατασταθεί, αλλά γίνεται σε σταθερή βάση. 

Η πρόσφατη συνάντησή τους είχε κυρίως
μενού τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για
τα οποία ο κ. Καραμανλής έχει εμπειρία σε
αυτό που λέμε στο «πεδίο» και όχι στη θεω-
ρία. Σίγουρα, τα όσα είπε για το θέμα της κύ-
ρωσης των Πρωτοκόλλων ο κ. Καραμανλής,
αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, ήταν χρήσι-
μα για τον κ. Μητσοτάκη. Το σημαντικότερο,
όμως, όλων ήταν ότι απομακρύνθηκαν τα
όποια σύννεφα υπήρχαν και επιβεβαιώθηκε
αυτό που γράφαμε και στο παρελθόν: Ότι διά
ζώσης λύνονται παρεξηγήσεις και σταμα-
τούν τα παιχνίδια των καλοθελητών. Δεν
χρειάζεται να υπάρχουν φοβικά σύνδρομα,
καθώς ο Κώστας Καραμανλής ουδέποτε θα
έβλαπτε την παράταξη. 

Και επειδή τα δύσκολα για τη Ν.Δ. δεν εί-
ναι πίσω αλλά μπροστά, μόνο κερδισμένες
θα βγουν η κυβέρνηση και η παράταξη από
αυτήν τη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και
Καραμανλή, αλλά, κυρίως, από το να παρα-
μείνει ανοικτός ο δίαυλος απευθείας επικοι-
νωνίας τους.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Επειδή τα δύσκολα για τη Ν.Δ.
δεν είναι πίσω αλλά μπροστά,
μόνο κερδισμένες θα βγουν 
η κυβέρνηση και η παράταξη 
από αυτήν τη συνάντηση

To «deal» κορυφής Μητσοτάκη - 
Καραμανλή και η Νέα Δημοκρατία

Σ
υνηθίζουμε να διαμαρτυρόμαστε για την
ανεξήγητη -στα μάτια μας- συμπάθεια
και διαλλακτικότητα που δείχνουν πολ-

λές χώρες της Δύσης προς την Τουρκία. Όχι μό-
νο σήμερα, αλλά ανέκαθεν. Τη θεωρούμε ακα-
τανόητη, αδικαιολόγητη, υπερβολική. Και, εξ
αντανακλάσεως, προκαλείται ένα αίσθημα αντι-
Δυτικό στους κόλπους της ελληνικής κοινω-
νίας, γιατί «ο φίλος του εχθρού μου εχθρός μου
είναι κι αυτός». 

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στις εξελί-
ξεις δικαιολογεί πλήρως τη στάση των Δυτικών
προς την Άγκυρα, όσο κι αν αυτό σε μας στην Ελ-
λάδα δεν αρέσει. Ας αφήσουμε στην άκρη τη γε-
ωστρατηγική θέση της Τουρκίας, τη γειτνίασή της
με περιοχές που ενδιαφέρουν τα μέγιστα τη Δύ-
ση. Ας αφήσουμε, επίσης, την εικόνα που η γειτο-
νική μας χώρα φιλοτέχνησε επί δεκαετίες, δηλα-
δή της κοσμικής μουσουλμανικής, που συνεργά-
ζεται με τον Δυτικό κόσμο. Άλλωστε, αυτή η τε-
λευταία έχει ξεφτίσει επί Ερντογάν, σε βαθμό που

έχει γίνει… αόρατη! Από αυτήν την πραγματικό-
τητα προέκυψε η διαχρονική στήριξη της Δύσης
στην Τουρκία, η βάση του Ιντσιρλίκ, παλαιότερα η
ανοχή στην τουρκική πολιτική του «Επιτήδειου
Ουδέτερου» κ.λπ. 

Πέρα από αυτά, η Τουρκία είναι σε μεγάλο
βαθμό η χώρα που κάνει τη «βρόμικη δουλειά»,
όταν η Δύση είναι απρόθυμη γι’ αυτήν. Δείτε, για
παράδειγμα, τι συμβαίνει σήμερα στο Αφγανι-
στάν. Η επέλαση των Ταλιμπάν έχει φέρει σε πολύ
δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Καμπούλ, ενώ
οι ΗΠΑ, παρά το ότι «επιστρέφουν» σε όλον τον
κόσμο μετά την περίοδο απομόνωσης επί Τραμπ,
αποσύρουν από το Αφγανιστάν τούς περίπου
4.000 στρατιώτες τους. Αφήνουν περίπου 500,
μόνο και μόνο για την ασφάλεια των αμερικανι-
κών διπλωματικών αποστολών. 

Και ποιος αναλαμβάνει τη «βρόμικη» δουλειά;
Εν προκειμένω, τη διασφάλιση της πρόσβασης
στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας; Η
Τουρκία! Ποιος εξυπηρετεί τη στρατηγική της

Ουάσιγκτον στην πιο «θερμή» για τις ΗΠΑ περιο-
χή του πλανήτη; Η Τουρκία! Και μάλιστα, επειδή
το project είναι μεγάλο, η Τουρκία θα έχει την
εποπτεία (θα είναι το αφεντικό, δηλαδή) σε μια
πολυεθνική στρατιωτική δύναμη, όπου θα συμ-
μετέχουν και στρατεύματα από την Ουγγαρία και
το Πακιστάν. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Τουρκία έχει κάνει
τις κινήσεις που όλοι γνωρίζουμε στη Λιβύη -
επίσης μια χώρα προβληματική για τη Δύση.
Ομοίως, η Τουρκία έχει καλύψει την απροθυμία
της Ε.Ε. και των ΗΠΑ να αποκτήσουν επιρροή σε
περιοχές της Αφρικής, όπως η Σομαλία, όπου η
Άγκυρα όχι μόνο έχει εγκαταστήσει στρατεύματα
και εκπαιδεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας
αυτής, αλλά κάνει και «έρευνες για υδρογονάν-
θρακες» (σας θυμίζει τίποτα;) στα νερά που διεκ-
δικούνται από τη Σομαλία και την Κένυα. Και όσο
η Τουρκία θα κάνει αθόρυβα τη «βρόμικη» δου-
λειά της Δύσης, τόσο θα παίρνει αυτά που θέλει
στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων… 

Ποιος κάνει συνήθως τη «βρόμικη» δουλειά;

του
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