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Μ
ε την ανακοίνωση των βάσεων μπήκε τέλος
στην αγωνία περίπου 100.000 υποψηφίων
που μετείχαν στην «κούρσα» των φετινών

Πανελλαδικών. Για αυτούς που πέτυχαν στον στόχο
τους πολλά συγχαρητήρια και ευχές για καλή στα-
διοδρομία. Ωστόσο, η «P» θεωρεί σκόπιμο να σταθεί
στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν αλλά και σε εκείνα
που έμειναν με μια γλυκόπικρη γεύση, καθώς πέρα-
σαν σε σχολή που δεν ήταν ψηλά στις προτιμήσεις
τους. Σε αυτά τα παιδιά, λοιπόν, δεν ταιριάζουν τα
δάκρυα, η στενοχώρια και η απογοήτευση. Το μέλ-
λον είναι κάτι που σχεδιάζεται διαρκώς και δεν κρί-
νεται από μια στιγμή.

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με τις
πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης που διαμόρ-
φωσε η πανδημία δεν χωρά η λέξη «αποτυχία». Άλ-
λωστε, η «αποτυχία» είναι συνυφασμένη με τη ζωή
ενός δημιουργικού ανθρώπου, ο οποίος δεν επανα-
παύεται ποτέ, αλλά παλεύει να κατακτήσει το «πα-
ραπάνω». Το παράδειγμα του Τόμας Έντισον είναι η
απόδειξη ότι καμιά θυσία δεν πάει χαμένη. Ο εφευ-
ρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα έκανε περισσότερα
από χίλια αποτυχημένα πειράματα μέχρι να τα κατα-
φέρει και να έχουμε εμείς ηλεκτρικό φως στα σπίτια
μας. Σε εκείνους, δε, που τον ρωτούσαν πώς αισθα-
νόταν μετά τις τόσες αποτυχίες απαντούσε: «Δεν

απέτυχα χίλιες φορές. Απλώς έμαθα χίλιους τρό-
πους με τους οποίους το σχέδιό μου δεν δούλευε».

Τώρα, χρειάζεται χρόνος για να καθαρίσει το μυα-
λό και να ξεθολώσει η σκέψη. Το ελληνικό καλοκαίρι
βοηθάει πάντα σε αυτό. Οι επιλογές είναι γύρω τους
και είναι πολλές. Αρκεί να σκεφτούν ότι όλα γίνονται
για κάποιον σκοπό, ακόμη και αν τώρα αυτός δεν εί-
ναι ευδιάκριτος. Η μαγική πτήση της ενήλικης ζωής
τώρα ξεκινάει. Το τιμόνι του αεροπλάνου είναι στα
χέρια τους. Οι ρόδες μόλις ξεκόλλησαν από το έδα-
φος. Μόνοι τους θα αποφασίσουν το δρομολόγιο και
τις ενδιάμεσες στάσεις. Δεν τελειώνουν όλα με τις
Πανελλαδικές. Δεν μετριούνται τα όνειρα με μόρια…

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Δεν μετριούνται τα όνειρα με μόρια
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Μ
πορεί η μετάλλαξη Δέλτα να τρο-
μάζει και ο αριθμός των ημερή-
σιων κρουσμάτων να πολλαπλα-
σιάζεται σε ημερήσια βάση,

όμως στην κυβέρνηση παρακολουθούν με
σχετική ψυχραιμία τα τεκταινόμενα, καθώς,
εκτός από σημειακές παρεμβάσεις που δρο-
μολογήθηκαν και θα δρομολογηθούν και στις
αρχές της εβδομάδας, δεν υπάρχει πρόθεση
για επιστροφή στη συνταγή των lockdowns.
Μάλιστα, όπως πληροφορείται η «Political»
από κοινοτικούς κύκλους, αυτή είναι και η
κρατούσα διάθεση μεταξύ των υπολοίπων
ηγετών της Ε.Ε. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που
μπορεί να γίνει και θα τρέξει με μεγαλύτερη
ένταση τις επόμενες μέρες και εβδομάδες εί-
ναι η στρατηγική εμβολισμού «πόρτα πόρτα»,
την οποία έχει αναλάβει να συντονίζει ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας. Μάλιστα, με δεδομένες και τις επικοι-
νωνιακές παραφωνίες του προηγούμενου
διαστήματος, ο κ. Πέτσας έχει βγει προς τα
έξω πολύ περισσότερο, με παρεμβάσεις και
στα ΜΜΕ, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα
για την ανάγκη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
εμβολιαστικής κάλυψης.

Επιχειρησιακά, το σχέδιο θα ξεδιπλωθεί τις
επόμενες εβδομάδες ακόμη περισσότερο με
έμφαση σε τοπικό επίπεδο και στην ενεργο-
ποίηση στελεχών της Αυτοδιοίκησης αλλά και
των ιερέων. Εξ ου και Βασίλης Κικίλιας και
Σωτήρης Τσιόδρας θα βρεθούν στην Ιερά Σύ-
νοδο της Τρίτης, ενώ και ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-

ρώνυμος αναμένεται να παρέμβει στα πράγ-
ματα, ίσως υπό τη μορφή επιστολής που θα
σταλεί στις εκκλησίες, προκειμένου να ανα-
γνωστεί στο κυριακάτικο κήρυγμα. Άλλωστε,
όπως λένε στην κυβέρνηση, τα στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης γνωρίζουν καλά τις
κατά τόπους ιδιαιτερότητες, ενώ όπου απαι-
τείται θα ενεργοποιούνται και οι κινητές μο-
νάδες του ΕΟΔΥ, προκειμένου να κάνουν one-
off εμβολιασμούς σε απομακρυσμένες περιο-
χές, από τις οποίες το εμβολιαστικό κέντρο εί-
ναι δυσπρόσιτο, αλλά υπάρχει προθυμία για
εμβολιασμό. 

Ο Καραμανλής
Το ενδεχόμενο να θεσπιστούν εκπτωτικά

«πακέτα» για τις μετακινήσεις με τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς για τους εμβολιασμένους
πολίτες εξετάζει το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε
στον σταθμό Action24, ο υπουργός Κώστας
Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς στον προ-
γραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών να διευκολύνει με όλους τους
τρόπους τις μετακινήσεις των πολιτών που
έχουν κάνει το εμβόλιο με τα ΜΜΜ, την ενί-
σχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς εν μέ-

σω πανδημίας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, τη
Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας αλλά και στην
αποτίμηση των δύο πρώτων χρόνων διακυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Καραμανλής είπε ότι το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών μελετάει κίνητρα
και σχεδιάζει να επαναφέρει τα εκπτωτικά
προγράμματα, τα οποία ίσχυαν και στην πρώ-
τη καραντίνα για τους κατόχους μηνιαίων, δι-
μηνιαίων και εξαμηνιαίων καρτών απεριόρι-
στων διαδρομών. 

Οι φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ
Η συγκυρία, πάντως, είναι εξαιρετικά κρί-

σιμη για την πορεία της οικονομίας. Στη στρα-
τηγική απόφαση της κυβέρνησης να μην προ-
χωρήσει ξανά, το επόμενο διάστημα, σε ορι-
ζόντια μέτρα συνηγορεί και η διαβεβαίωση
από το υπουργείο Υγείας ότι η πίεση στο σύ-
στημα από τη μετάλλαξη δεν θα είναι τόσο με-
γάλη όσο στο παρελθόν και σε κάθε περίπτω-
ση δεν θα υπάρξει αισθητό αποτύπωμα πριν
από τον Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος, όμως, είναι αποφασιστικής
σημασίας για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη τόσο για ένα πλαίσιο νέων φοροε-
λαφρύνσεων όσο και για μέτρα στήριξης
στους πληγέντες της κρίσης και τους πιο αδύ-
ναμους. Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οι-
κονομικών αποκλείουν σε αυτήν τη φάση ορι-
ζόντια μέτρα τύπου «Επιστρεπτέας 8», αν και
διατελούν εν εγρηγόρσει για σημειακές πα-
ρεμβάσεις. Η έκταση των όποιων παρεμβάσε-

ων, πέραν των ήδη προϋπολογισθέντων, αλλά
και η ανάγκη για «κάβα» εν όψει του χειμώνα
συνεπώς θα κρίνουν το εύρος των όσων θα
πει από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης σε
δύο μήνες από τώρα.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, περιέγραψε στο
συνέδριο του «Economist» τέσσερις λόγους
για τους οποίους ο ίδιος είναι αισιόδοξος για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πέραν
των καλών προβλέψεων της Κομισιόν για το
2022 αλλά και την επικαιροποίηση του στόχου
ανάπτυξης προς τα πάνω για το 2021, στο 4,3%,
ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση
των καταθέσεων που θα γυρίσουν στην αγορά
και τα τουριστικά έσοδα του β’ εξαμήνου, στην
εκταμίευση των πρώτων πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης, εκ των οποίων τα πρώτα 4 δισ. θα
έρθουν μάλλον έως το τέλος Ιουλίου, στο εξαι-
ρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού αλλά και
στη συνέπεια υλοποίησης των διαρθρωτικών
αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων. Όπερ και
δίνει τον τόνο για τη συνέχεια.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Εκπτώσεις σε όσους 
εμβολιασμένους χρησιμοποιούν
τα μέσα μαζικής μεταφοράς
σκέφτεται ο Κώστας 
Καραμανλής

Εμβόλια… πόρτα πόρτα 
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ΓιώργοςΕυγενίδης,
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ΧΡΟΝΙΑ

Τ
ο βράδυ της 7ης Ιουλίου δεν υπήρχε
ένας στη Ν.Δ. που να μην πίστευε στην
εκλογική νίκη του κόμματος. Και αυτό
γιατί περίπου έναν μήνα πριν, στις ευ-

ρωεκλογές, η Ν.Δ. είχε καταγράψει μια σαφή, εμ-
φατική νίκη έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 9 μονάδες. Με
άλλα λόγια, το μόνο που παιζόταν ήταν η διαφορά. 

Αλλά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε
με το ασανσέρ από τον τρίτο όροφο στη μικρή αί-
θουσα συνεδριάσεων του ισογείου των κομματι-
κών γραφείων, η συγκίνηση ήταν έκδηλη. Όλοι οι
στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη ήταν μέσα
στην αίθουσα, όπως και τα μέλη της οικογένειάς
του. Λίγα χρόνια πριν, ιδίως το 2016 και το 2017,
ίσως ελάχιστοι πίστευαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα
γίνει πρωθυπουργός. Ακόμη λιγότεροι, δε, πί-
στευαν ότι θα γίνει αυτοδύναμος πρωθυπουργός,
με τον Αλέξη Τσίπρα σχεδόν εξαϋλωμένο δύο
χρόνια έπειτα από αυτήν τη νίκη.

Το νέο στοιχείο της διακυβέρνησης υπό τον κ.
Μητσοτάκη δεν ήταν ότι είχε σχεδόν διαλέξει
όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς του μέ-
ρες πριν από την εκλογική νίκη. Αντιθέτως, ο κ.
Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, κάποιοι εκ
των οποίων καμία επαφή δεν είχαν στο παρελθόν
με τη Ν.Δ., είχαν ετοιμάσει ένα κυβερνητικό πρό-
γραμμα, έτοιμο στις βασικές του γραμμές ανά
υπουργείο, με την πολιτική ηγεσία των υπουργεί-
ων να καλείται να υπηρετήσει τις στρατηγικές
προτεραιότητες που είχαν τεθεί. Παράλληλα, μέ-
σω του συστήματος που ονομάστηκε «Μαζί», θα
ελεγχόταν η υλοποίηση των κυβερνητικών παρα-
δοτέων, όπως και γίνεται.

Μεταρρυθμιστικό… γκάζι
Η αλήθεια είναι, όμως, πως στα δύο χρόνια ο

Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να λέει ότι…
όλα του πήγαν όπως τα υπολόγιζε. Από την άλλη,
όμως, αυτό στο οποίο ο πρωθυπουργός επιμένει
δημοσίως τε και ιδιωτικώς είναι ότι η κυβέρνηση
δεν φρέναρε το μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, πα-
ρά την πανδημία, όσο και αν χρειάστηκε να κάνει
προσαρμογές.

Μεταξύ άλλων, κυρώθηκαν 193 νομοσχέδια και
δρομολογήθηκαν η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστι-
κού με ουσιώδεις τροποποιήσεις στον νόμο Κα-
τρούγκαλου, η μόνιμη μείωση των φόρων, η στή-
ριξη των οικογενειών με την ενίσχυση των 2.000
ευρώ και το αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε
παιδί αλλά και των πιο αδύναμων, η αναβάθμιση
του ΕΣΥ, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός με αιχμή το
gov.gr, η απολιγνιτοποίηση και η προώθηση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΔΕΗ από αγκάθι
έγινε asset, ενώ προχωρούν και ξεμπλοκάρουν
μεγάλα έργα υποδομών, όπως ο ΒΟΑΚ, η Γραμμή
4 και ο Ε65. 

Ακόμη, αυτές τις μέρες προωθούνται δύο αμι-
γώς μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια: το νέο σχολείο
της Νίκης Κεραμέως με την παροχή ουσιωδών

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Γκάζι για 
μεταρρυθμίσεις 

έως το 2023
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ακαδημαϊκών ελευθεριών στη σχολική μονάδα
αλλά και το νομοσχέδιο του Πάνου Τσακλόγλου
για τη νέα επικουρική ασφάλιση.

Διαχείριση κρίσεων
Ένα βασικό στοιχείο της παρελθούσας διετίας,

πάντως, είναι η διαχείριση κρίσεων. Ξεκίνησε
μάλλον αιφνιδιαστικά με την «πολεμική» κρίση
του Έβρου και την απόπειρα παραβίασης των ελ-
ληνικών συνόρων με όπλο τους μετανάστες. Αμέ-
σως μετά ήρθαν ο κορονοϊός και το πρωτοφανέ-
ρωτο lockdown. Όταν τα πράγματα κάπως χαλά-
ρωσαν, ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κύ-
μα, και ενώ η κυβέρνηση παρέμενε σε εγρήγορ-
ση λόγω του τουρισμού, η Τουρκία αποφάσισε να
προκαλέσει με το «Ορούτς Ρέις» τη μακροσκελέ-
στατη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και
από το φθινόπωρο και μετά ο κορονοϊός ήρθε για
να μείνει, με το δεύτερο και το τρίτο lockdown,
ενώ ακόμη και τώρα η κυβέρνηση παραμένει σε
mode διαχείρισης κρίσης με το βλέμμα στη με-
τάλλαξη Δέλτα. Οι κρίσεις, βεβαίως, ειδικά οι
εξωτερικές, έφεραν και μεγάλες αλλαγές: απο-
φάσεις για άμεσους εξοπλισμούς, με τις παραγ-
γελίες για τα Rafale και τις φρεγάτες να έρχονται
και με αλλαγή δόγματος στη μεταναστευτική πο-
λιτική, με αποτέλεσμα τη μείωση των αφίξεων
και τον πολλαπλασιασμό των απελάσεων αλλά
και την αναβάθμιση των Ελληνοτουρκικών σε ευ-
ρωτουρκική υπόθεση. 

Με το βλέμμα στο 2023
Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μη γιορτάσει τα

δίχρονα της Ν.Δ., όπως δεν το έκανε και στην
περσινή πρώτη επέτειο. Η συλλογιστική απλή,
πέραν της πανδημίας: business as usual. Ρεαλι-
στικά στο μεγάλο crash test είναι το σχέδιο «Ελ-
λάδα 2.0» για τη διαχείριση των πόρων από το Τα-
μείο Ανάκαμψης, με τα πρώτα 7,5 από τα άνω 30
δισ. που έχει λαμβάνειν η Ελλάδα να εκταμιεύον-

ται φέτος και να κατευθύνονται σε τομείς αιχμής,
όπως η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση του
κράτους, η υγεία, οι υποδομές κ.ο.κ. 

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης θα δρομολογήσει την
αναμόρφωση του ΕΣΥ με ανασχεδιασμό του υγει-
ονομικού χάρτη αλλά και ιδιαίτερη έμφαση στην
πρωτοβάθμια υγεία. Όταν τελειώσει η πανδημία
και το ΕΣΥ μπει σε πιο ασφαλή νερά, ο κ. Μητσο-
τάκης θα ζητήσει από μια ανεξάρτητη επιτροπή
ειδικών να εξετάσει τι πήγε καλά και τι όχι στο

ΕΣΥ, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες ανα-
προσαρμογές.

Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα παραμένει το
ίδιο όπως και το 2019: να αφήσει η κυβέρνηση
ένα απτό μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα σε αρκε-
τούς τομείς, το οποίο θα υπερβαίνει την αντίληψη
για τη διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων. Αυτό,
δε, θα είναι και το διακύβευμα των εκλογών που
ο πρωθυπουργός διαμηνύει σε όλους τους τό-
νους ότι θα κάνει το 2023. 
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Μ ε τη συμπλήρωση δύο ετών από την εκλογική νίκη της Ν.Δ. στις 7 Ιουλίου
του 2019, κυβερνητικά στελέχη που κλήθηκαν να υλοποιήσουν τη με-

ταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κοινοβουλευ-
τικά στελέχη που φέρουν το βάρος της εκπροσώπησης του κυβερνώντος κόμμα-
τος στη Βουλή αλλά και στελέχη που εδρεύουν στην οδό Πειραιώς και έχουν ανα-
λάβει να κρατούν το κόμμα ζωντανό και ανοιχτό γράφουν στην «Political» για τα
πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και για τις προκλήσεις του επόμενου διαστή-
ματος. 

Άδωνις Γεωργιάδης
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σ
υμπληρώνονται δύο
χρόνια από τη μέρα που
ο ελληνικός λαός εξέλε-

ξε τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη για να τον κυβερ-
νήσει την επόμενη τετραετία.
Όταν εκλεγήκαμε, υποσχεθή-
καμε μια νέα Ελλάδα. Μια Ελ-
λάδα φιλοεπενδυτική και φι-
λοεπιχειρηματική, μια Ελλάδα
που θα αντιστρέψει το «brain
drain» σε «brain gain», μια
Ελλάδα που θα δίνει ευκαιρίες
στα παιδιά της να προκόψουν
και να κάνουν τις οικογένειές
τους εδώ.

Δύο χρόνια μετά και παρά την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας, θεωρώ ότι εί-
ναι κοινή πίστη και στην Ελλάδα, όπως δείχνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης, αλλά και στο εξωτερικό, όπως δείχνουν οι προβλέψεις όλων των διεθνών
οίκων αξιολογήσεως, ότι έχουμε πείσει πως μια νέα Ελλάδα γεννιέται.

Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι και τα επόμενα δύο χρόνια, μέ-
χρι την ολοκλήρωση της θητείας μας, θα εργαστούμε με την ίδια εργατικότητα,
την ίδια αυταπάρνηση, την ίδια αποτελεσματικότητα για να επιλύσουμε τα προ-
βλήματα των ανθρώπων και να φτιάξουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε.
Έχουμε μπροστά μας μια χρυσή ευκαιρία και δεν θα την αφήσουμε να πάει χα-
μένη. Να εμπιστευθείτε τον πρωθυπουργό και την ομάδα του. Έχουν όραμα
πραγματικό για την Ελλάδα. 

Μάκης Βορίδης υπουργός Εσωτερικών 

Σ
υμπληρώνονται αισίως δύο χρόνια από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Στα δύο χρόνια αυτά η
κυβέρνησή μας, πιστή στο προεκλογικό της πρόγραμμα και τις προγραμματικές της δηλώσεις, έθεσε σε
εφαρμογή το στρατηγικό της σχέδιο για την ανασύνταξη της χώρας και την εδραίωση μιας πολιτικής

που, όπως φαίνεται, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης μερίδας της κοινωνίας μας. Δεν είναι τυ-
χαίο, άλλωστε, το ότι εν τω μέσω της θητείας της εξακολουθεί να διατηρεί ακμαία τα εκλογικά της ποσοστά.
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο κυβέρνησης που στο μέσο της θητείας της να απολαμβάνει τόσο μεγάλη
δημοσκοπική υπεροχή από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκε να αναμετρηθεί, επίσης, με κρίσιμα ζητήματα στα δύο αυτά
χρόνια: ζητήματα εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής, άμυνας και πολιτικής προστασίας, με κρισιμό-
τερο αυτό της υγειονομικής απειλής που ύψωσε η εμφάνιση της πανδημίας. Και πέτυχε όχι μόνο να ανταπε-
ξέλθει, αλλά και να καταστήσει τη χώρα μας διεθνές παράδειγμα. Φάνηκε, λοιπόν, ότι όταν θέλουμε και υπάρ-
χει σχέδιο, μπορούμε. Και μπορούμε πολλά. Αφήνοντας πίσω τις λαϊκιστικές «Σειρήνες», δημιουργούμε τις
βάσεις, τα θεμέλια για την εδραίωση μιας νέας ιδεολογικής ηγεμονίας, που στον πυρήνα της βρίσκονται οι
αξίες του Έθνους και της Ελευθερίας. Αυτό το νέο ιδεολογικό περιβάλλον διαμορφώνει τις προϋποθέσεις αλ-
λά και ταυτόχρονα την ευθύνη να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, με ακόμη μεγαλύτερη απο-
φασιστικότητα το έργο των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν κράτος, οικονομία, κοινωνία.

Κώστας Καραμανλής
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Δ
ύο χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη κατά του λαϊκι-
σμού, η χώρα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης παρά τις
δυσκολίες της πανδημίας. Το 2021 είναι η χρονιά των έρ-

γων υποδομής. Ξεμπλοκάραμε τη Γραμμή 4 του μετρό της Αθή-
νας, το Βόρειο Τμήμα του Ε65, τον ΒΟΑΚ, το μετρό Θεσσαλονί-
κης. Ενώ συνολικά έχουμε εκπονήσει το μεγαλύτερο πρόγραμ-
μα έργων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ύψους πάνω από 13
δισ. ευρώ.

Στον χώρο των μεταφορών κάναμε επίσης σημαντικά βήματα.
Διπλασιάσαμε τα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
και τα αυξήσαμε πάνω από 50% στην Αθήνα. Μειώσαμε την τιμή
του εισιτηρίου που είχε αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπειτα από δέκα χρό-
νια έγιναν ξανά
προσλήψεις .
Και συνεχίζου-
με. Αθόρυβα,
βήμα βήμα,
αποτελεσματι-
κά. Και τον
απολογισμό θα
τον κάνουν στο
τέλος οι πολί-
τες.
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Κυριάκος Πιερρακάκης
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ε
πειτα από δύο χρόνια διακυβέρνησης από την κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη και έχοντας διαχειριστεί επιτυχημένα μια
πρωτοφανή κρίση, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να δια-

κριθεί διεθνώς, να πρωτοπορήσει. Με τους πόρους του Ταμείου Ανά-
καμψης, που είναι ένα «σχέδιο Μάρσαλ της εποχής», μπορούμε να αλ-
λάξουμε όχι απλώς παραγωγικό μοντέλο, μπορούμε να αλλάξουμε
εποχή.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας από τους πρώτους τομείς
στους οποίους θα φανούν οι θετικές προοπτικές. Δεσμευόμαστε ότι θα
συνεχίσουμε πιστοί
στη φιλοσοφία μας
«κάθε μέρα μια μι-
κρή αλλαγή για την
καθημερινότητα», με
ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες απλές και φιλι-
κές σε ένα κράτος
που θα στηρίζει και
θα ενδυναμώνει τους
πολίτες.

Κωστής Χατζηδάκης
υπουργός Εργασίας

Η
κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη έχει
ξεπεράσει τις προσδο-

κίες. Ακόμη και πολλοί που δεν
μας ψήφισαν αναγνωρίζουν ότι
η Ελλάδα απέκτησε επιτέλους
μια κυβέρνηση σοβαρή, με-
ταρρυθμιστική, αποτελεσματι-
κή. Προσωπικά είχα την τύχη
και την τιμή να διαχειριστώ την
«καυτή πατάτα» της ΔΕΗ. Την
προώθηση της απολιγνιτοποί-
ησης. Το πέρασμα στην πράσι-
νη ενέργεια. Την υιοθέτηση
ενός νέου περιβαλλοντικού νό-
μου. Την ψήφιση ενός χωροτα-

ξικού νόμου για την «πράσινη ανάπτυξη». Την ηλεκτροκίνηση. Την απόσυρση
των πλαστικών μιας χρήσης. Την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.
Και μετά, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την ψήφιση του
νόμου για την Προστασία της Εργασίας. Την προώθηση της «Ασφαλιστικής Με-
ταρρύθμισης για τη Νέα Γενιά». Και, φυσικά, την πρόκληση εκσυγχρονισμού του
ΕΦΚΑ.

Επενδύουμε στο έργο. Διότι αυτό είναι που τελικά σε δικαιώνει. Αντίθετα, η
αντιπολίτευση με τις υπερβολές της χάνει κάθε μέρα σε αξιοπιστία. Ειδικά ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με τις ακρότητες και την εμπάθειά του. Ας συνεχίσουν έτσι. Εμείς προχω-
ράμε με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Το οφείλουμε στα
παιδιά μας. Το οφείλουμε στην Ελλάδα!

Νίκη Κεραμέως
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δ
ύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μας στο υπουρ-
γείο Παιδείας. Μια διετία γεμάτη προκλήσεις, σημαντικές αλ-
λαγές, αντιθέσεις και συγκλίσεις. Σε αυτήν τη γόνιμη περίοδο

καταβάλαμε προσπάθειες για τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου,
για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών μας
με ίσες ευκαιρίες για όλους, για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών μας
με μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, αυτονομία και δεξιότητες.

Οικοδομήσαμε στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, καταρρίψαμε
στερεότυπα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προ-
σφέροντας νέες εναλλακτικές διαδρομές. Εργαστήκαμε για την εξω-
στρέφεια των πανεπιστημίων μας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος και την απελευθέρωσή του από γραφειοκρατικά βαρί-
δια. Ψηφιοποιούμε υπηρεσίες και διαδικασίες, καλλιεργούμε δεξιό-
τητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 21ου αιώνα. Παρά τις πρω-

τοφανείς αλλαγές
που επέφερε η παν-
δημία σε όλους τους
τομείς, όχι μόνο τη-
ρήσαμε τις δεσμεύ-
σεις μας, αλλά προ-
χωρήσαμε και ένα
βήμα πιο πέρα. 

Δύο χρόνια μετά
ανανεώνουμε τη δέ-
σμευσή μας. Η Παι-
δεία αλλάζει #Στην-
Πράξη... και συνεχί-
ζουμε δυναμικά!

Σπήλιος Λιβανός
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σ
τη συμπλήρωση δύο
ετών από τη μέρα που η
Ν.Δ. ανέλαβε τη διακυ-

βέρνηση της χώρας, παραμένει
πρωταρχικής σημασίας στοί-
χημα η αντιμετώπιση με τρόπο
αποτελεσματικό τής πρωτοφα-
νούς σε ένταση και διάρκεια
υγειονομικής κρίσης.

Παρά τα σοβαρά εμπόδια
που προκάλεσε στην αναπτυ-
ξιακή τροχιά της χώρας, η δια-
χείριση της πανδημίας άλλαξε
την εικόνα της πατρίδας μας
διεθνώς. Εξέπεμψε μήνυμα
σοβαρότητας και αξιοπιστίας,

κάτι που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς σε πολιτικό, κοινωνικό αλλά και οικονο-
μικό επίπεδο.

Αυτή η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσα στις πρωτόγνωρες παγ-
κόσμιες συνθήκες του κορονοϊού υπήρξε το σημαντικότερο επίτευγμα της κυ-
βέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Διότι τα
κόμματα, και δη τα κυβερνητικά, κρίνονται από τα αποτελέσματα της πολιτικής
τους και όχι απλώς από τις ιδέες και τα οράματά τους.

Η κοινωνία στηρίζει την κυβέρνηση για την υλοποίηση της πολιτικής της. Αυτό
μας γεμίζει με δύναμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Μπροστά
μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την υγειονομική κρίση αλλά και οικο-
νομικά προβλήματα και προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή, να κάνουμε
πράξη τον εκσυγχρονισμό της χώρας, την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Στόχος μας
είναι να κάνουμε την Ελλάδα χώρα-πρότυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Κώστας Κατσαφάδος
υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δ
υο χρόνια μετά μπορούμε να κοιτάμε τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες στα μάτια. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέ-
σα στις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία

όχι μόνο κράτησε την κοινωνία και την οικονομία όρθια, αλλά πέτυχε
μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοη-
θεί μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Κτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης με
τους πολίτες και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε με έργα και πράξεις.
Δύο χρόνια μετά συνεχίζουμε ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολι-
τών, να ξεκολλήσουμε έργα πνοής (όπως το Ελληνικό) και να δημιουρ-
γήσουμε θέσεις εργασίας. Όλοι μαζί δημιουργούμε τη νέα Ελλάδα με
εθνική αυτοπεποίθηση και συνέπεια λόγων και έργων.

Σοφία Ζαχαράκη  υφυπουργός Τουρισμού 

Δ
ύο χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο ελληνικός λαός έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή εν-
τολή να εφαρμόσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία
της πατρίδας μας. Σε αυτά τα δύο χρόνια η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλαπλές αλλά και

πρωτόγνωρες κρίσεις. Στο Μεταναστευτικό, στα Ελληνοτουρκικά, στην πανδημία. Και παρά τις αντίξοες συνθή-
κες, όχι μόνο κράτησε τη χώρα όρθια, αλλά κατάφερε να κάνει πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά. Η χώρα,
μεταξύ άλλων, απέκτησε διεθνή οικονομική και γεωπολιτική αξιοπιστία, απέκρουσε επιτυχημένα κάθε εναν-
τίον της επιβουλή, μείωσε τα φορολογικά βάρη των πολιτών, ενίσχυσε σε συνθήκες πανδημίας την υγειονομική
της θωράκιση, στήριξε τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, άνοιξε με απόλυτα ασφαλή και
όσο το δυνατόν πιο επιτυχή τρόπο τον τουρισμό της, προχώρησε σε σειρά μεταρρυθμίσεων, έθεσε τα θεμέλια
για την αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας, έκανε άλματα στην ψηφιοποίηση και εγκαινίασε μια νέα σχέση εμ-
πιστοσύνης και σεβασμού με τους πολίτες, με αποκορύφωμα την υποδειγματική διαδικασία του εμβολιασμού
μας. Μπροστά μας υπάρχουν ακόμη μέγιστες προκλήσεις με αμεσότερη την υπέρβαση της πανδημικής κρίσης
αλλά και την οικοδόμηση μιας νέας Ελλάδας, ικανής να συνεχίσει την ανοδική πορεία για να κερδίσει τη θέση
που της αξίζει σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο. 

Η κυβέρνηση αυτή απέδειξε αυτά τα δύο χρόνια ότι είναι για τα δύσκολα. Τα επόμενα δύο, με όπλο την εμπει-
ρία από την αντιμετώπιση κρίσεων πρωτοφανών για τη χώρα αλλά και για την ανθρωπότητα, είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να πετύχουμε την υπέρβαση των προ-
κλήσεων του σήμερα και την κατάκτηση των ευκαιριών τού αύριο της νέας μετα-Covid εποχής που θα ανατείλει.

Νίκος Παπαθανάσης 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τ
α δύο χρόνια της Νέας
Δημοκρατίας στη δια-
κυβέρνηση της χώρας

δεν προσφέρονται για επετει-
ακές τυμπανοκρουσίες. Είναι
ακόμη μια μέρα υπεύθυνης
και σκληρής δουλειάς για την
υλοποίηση του έργου, για το
οποίο ο ελληνικός λαός μάς
εμπιστεύτηκε το τιμόνι της
χώρας. Μέσα σε αυτά τα δύο
χρόνια και παρά την πρωτο-
φανή περιπέτεια της πανδη-
μίας, η Ελλάδα άλλαξε πρό-
σωπο. Αποκατέστησε τη χα-
μένη αξιοπιστία της στο διε-
θνές περιβάλλον και μπήκε σε
τροχιά ανάκαμψης. Το μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα της
κυβέρνησης εξελίσσεται μέρα με τη μέρα, με σχέδιο, συνέπεια και συλλογική
δουλειά. Η κυβέρνηση μέσα σε όλο αυτό το διάστημα αντιμετώπισε με επιτυ-
χία τις συνέπειες της πανδημίας και διατήρησε την οικονομία ζωντανή στηρί-
ζοντας τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα αλλάζει γιατί της
αξίζει.

Γιώργος Γεωργαντάς
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Η
εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 Ιουλίου του 2019
σήμανε για την Ελλάδα μια νέα εποχή. Την εποχή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, της θεσμικής ανά-
ταξης, της ανασυγκρότησης της οικονομίας, της προσέλκυσης επενδύσεων, του ψηφιακού μετα-

σχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, της επαναφοράς της χώρας ως ισχυρού γεωπολιτικού παίκτη.
Δύο χρόνια μετά και παρά τη δύσκολη συνθήκη που προκάλεσε η πανδημία, η κυβέρνηση έχει ήδη δημι-

ουργήσει μια νέα Ελλάδα. Κατάφερε να κλείσει εκκρεμότητες δεκαετιών, να σταθεί δίπλα στον πολίτη, να
κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει τα θεμέλια για την Ελλάδα τού
αύριο - μια Ελλάδα δυναμική, εξωστρεφή, εθνικά υπερήφανη. 
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Θανάσης Κοντογεώργης
γενικός γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης

O
ι προσδοκίες όταν ξεκινήσαμε ήταν σίγουρα διαφορετικές, αφού η πανδημία ήρθε να ανακό-
ψει με βίαιο τρόπο την αναπτυξιακή φορά της Ελλάδας. Εκείνη την περίοδο καταφέραμε να
αποκρούσουμε κινδύνους στα εξωτερικά μας σύνορα και ταυτόχρονα να διευρύνουμε τις

συμμαχίες της χώρας ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό της ρόλο. Η πανδημική κρίση αντιμετωπίστηκε με
απώλειες, αλλά με μια διαχείριση που αναγνωρίστηκε διεθνώς. Παρ’ όλα αυτά, δεν ανέστειλε το με-
ταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, ενώ συνετέλεσε στην επιτάχυνση του ψηφιακού άλμα-
τος. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, την εργασία, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, τη
δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, διεύρυνση του
δικτύου κοινωνικής υποστήριξης και, βέβαια, η καθημερινή ενίσχυση της δημόσιας υγείας συνετέ-
λεσαν ώστε να αποφύγουμε το «βύθισμα» της κοινωνίας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας ενσωματώνει τη ρεαλιστική μας αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. 

Σε συνδυασμό με την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος «Ελευθερία», έχουμε έτοιμο τον
Οδικό Χάρτη για την υπέρβαση της κρίσης και για μια καλύτερη ζωή για τους συμπολίτες μας. 

Γιάννης Βρούτσης
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ν.Δ.

H
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συμπλήρωσε δύο χρόνια επιτυχούς διακυβέρνησης της χώρας,
με το σύνολο του κυβερνητικού έργου να αποτιμάται θετικά από τους πολίτες της Eλλάδας. Στο διά-
στημα που μεσολάβησε η κυβέρνησή μας διαχειρίστηκε πετυχημένα μεγάλες κρίσεις: τη μετανα-

στευτική στον Έβρο, την ένταση με την Τουρκία και ιδιαίτερα την πανδημία του κορονοϊού, μια μάχη που συ-
νεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, πιστή στο κυβερνητικό της προγραμματισμό, δρομολόγησε και υλοποιεί σοβα-
ρές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις με θετικά οφέλη για την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση
και την κοινωνία, που αποτυπώνονται ήδη στους εγχώριους δείκτες ανάπτυξης αλλά και στις προβλέψεις διε-
θνών εκθέσεων και οργανισμών που βλέπουν στέρεη και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας τα επόμενα χρόνια. 

Η υπεροχή της κυβέρνησης της Ν.Δ. έναντι της αντιπολίτευσης είναι σαφής, ακλόνητη και αδιαμφισβήτητη.
Γεγονός που επισφραγίζεται άλλωστε και από τα υψηλά ποσοστά αποδοχής και εμπιστοσύνης των πολιτών
απέναντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. 

Γιάννης Μπούγας
βουλευτής Φωκίδoς, γενικός γραμματέας Κ.Ο. της Ν.Δ.

Δ
ύο έτη μετά την εκλογική νίκη της Ν.Δ. και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα
με όλες τις μετρήσεις, όχι μόνο δεν σημειώνει κάμψη, αλλά απολαμβάνει μια πρωτοφανή απο-
δοχή. Όλα αυτά ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι σήμερα θητείας της διαχειρίζεται πολύ-

πλευρες κρίσεις, μοναδικές στα χρονικά. 
Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στον Έβρο και στα νησιά του Αι-

γαίου αλλά και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, τον οποίο επέσπευσαν οι πρωτόγνωρες
συνθήκες που επέφερε η μάχη κατά της πανδημίας, απέδειξαν ότι επιτέλους το κράτος μπορεί να αν-
ταποκριθεί σε υψηλές απαιτήσεις υπό εντεινόμενη πίεση.

Ήδη έχουν ψηφιστεί 193 νομοσχέδια και μπροστά μας είναι η πρόκληση ενός εθνικού σχεδίου που
έχει λάβει πανευρωπαϊκή αναγνώριση, αναφορικά με τη διαχείριση των σημαντικότατων πόρων από
το Ταμείο Ανάκαμψης («Ελλάδα 2.0»). 

Συνεχίζουμε, λοιπόν, για τον μετασχηματισμό ολόκληρης της χώρας με στήριξη ακόμη περισσότε-
ρων εργαζομένων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και την εμπέδωση του κρίσιμου ρόλου της Ελ-
λάδας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. 
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Θάνος Πλεύρης
αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ν.Δ.

Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κλήθηκαν πριν από δύο χρόνια να επαναφέρουν την πατρίδα μας σε
μια ομαλότητα και από την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβε τη δια-

κυβέρνηση της χώρας φρόντισε για την ανακούφιση των Ελλήνων με μεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών και αλλαγή του συστήματος ασφάλι-
σης, ενώ επανέφερε τη χώρα σε τροχιά επενδύσεων, όπως αυτή του Ελλη-
νικού, που λίμναζε επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ.

Αποδείχτηκε στη μάχη του κορονοϊού ότι οι Έλληνες έχουν τη δύναμη και η
κυβέρνηση το σχέδιο και την αποφασιστικότητα να υπερνικήσουν κάθε εμπό-
διο και να βάλουν τη χώρα σε έναν άλλο δρόμο. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθα-
ροι, οι απαιτήσεις των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και στους βουλευ-
τές της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλες και οφείλουμε καθημερινά με τις
πράξεις μας να τους δικαιώνουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

Νίκος Ρωμανός
διευθυντής Γραφείου Τύπου Ν.Δ.

Δ
ύο χρόνια πριν οι Έλληνες έδωσαν ισχυρή εντολή στη Νέα
Δημοκρατία να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με το σύνθημα «Ενωμένοι μπορού-

με» δεσμεύτηκε να μετασχηματίσει τη χώρα και να την κάνει ισχυ-
ρή και δυνατή, όπως μας αξίζει.

Δύο χρόνια μετά οι ελπίδες των Ελλήνων που εμπιστεύτηκαν το
τιμόνι της χώρας στη Νέα Δημοκρατία δεν διαψεύστηκαν. Αντιμέ-
τωποι με πολλαπλές και πολυμέτωπες κρίσεις, όχι μόνο καταφέ-
ραμε να σταθούμε όρθιοι, αλλά να ανακτήσουμε και το χαμένο
έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας. Το growth story της Ελλά-
δας τώρα ξεκίνα με εργαλείο τις μεταρρυθμίσεις και τις τομές από
τις οποίες ποτέ δεν απομακρύνθηκε η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας
πιστά και με συνέπεια τα όσα προεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι θα
κάνει.

Τάσος Γαϊτάνης
εκπρόσωπος Τύπου Ν.Δ.

Σ
τους τελευταίους 24 μήνες έγιναν πολλά. Αντί να παραθέ-
σω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, προτιμώ να σταθώ σε
τρία σημεία που δείχνουν τη συνολική εικόνα:

� Ο Μητσοτάκης είχε προετοιμαστεί καλά και ήταν έτοιμος να
κυβερνήσει από την πρώτη μέρα.

�Οι κρίσεις ήταν η ευκαιρία να επιταχύνει και όχι να αναστείλει
το κυβερνητικό έργο. Αυτό συνέβη επειδή είχε προετοιμα-
στεί κατάλληλα.

� Τα δημοσκοπικά ευρήματα στο μέσο της θητείας δίνουν στη
Ν.Δ. προβάδισμα, κάτι που είχε να συμβεί για κυβερνών κόμ-
μα πάνω από δέκα χρόνια.
Κάναμε πολλά μέσα σε δύο χρόνια. Όμως, πάντα εχθρός του

καλού είναι το καλύτερο. Συνεχίζουμε!
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Γιάννης Μπρατάκος
γενικός διευθυντής Ν.Δ.

Δ
ύο χρόνια από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και αν
θέλουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «τι πετύχαμε;»,
αυτό που πρωτίστως έρχεται στο μυαλό είναι δύο λέξεις: εμπι-

στοσύνη και αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη στο κράτος και στις λειτουργίες
του. Αξιοπιστία στη λειτουργία των θεσμών, καθώς και πεποίθηση
όλων ότι η οικονομία του τόπου έχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυ-
ξης και ότι η κοινωνία μας σημειώνει πρόοδο.

Ανακτήσαμε την
αξιοπιστία μας έναντι
στους εταίρους, τους
ξένους επενδυτές αλλά
και στο διεθνές μας κύ-
ρος, υπενθυμίζοντας
σε συμμάχους, εταί-
ρους και δύσκολους
γείτονες ότι η Ελλάδα
ήταν και παραμένει
ένας πυλώνας σταθε-
ρότητας και συνεργα-
σίας στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Και φυσικά ξε-
διπλώσαμε τη φιλελεύ-
θερη πολιτική μας σε
κάθε έκφανση της οι-
κονομικής δραστηριό-
τητας. Προχωράμε
στην ολιστικά ψηφιακή,
ενεργειακά «πράσινη»
και επενδυτικά ανα-
πτυξιακή, σύγχρονη
Ελλάδα.

Παύλος Μαρινάκης
πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

H
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει να κάνει απο-
τελεσματικές κινήσεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της χώρας, εν
μέσω μιας δοκιμασίας χωρίς προηγούμενο, όπως είναι η πανδημία. Η

Ελλάδα από ουραγός των εξελίξεων κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, θωρακίζοντας υγειονομικά τη χώρα και διορθώνον-
τας παθογένειες δεκαετιών, κάνοντας άλματα στο μέλλον.

Αυτά τα δύο χρόνια αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στη σχέση Πολιτείας
και πολιτών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι συνεπής στη δέσμευσή του
για ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα. Οι πολίτες ενισχύθηκαν στην πράξη
και έπειτα από πολύ καιρό εμβληματικά έργα και μεταρρυθμίσεις ορόσημο
παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης. Συνεχίζουμε



Παίρνουν σειρά
Το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού εξε-
τάζεται -εκτός από τους υγειονομικούς- για Πυροσβεστική, Αστυ-
νομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ. Αυτά έρχονται μετά την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε την προσφυγή υπηρε-
τούντων στην ΕΜΑΚ. Θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί νομικά για να
εξασθενούν όλα τα επιχειρήματα των όποιων αρνητών.

Ο Προκαθήμενος
Την επίσημη πρόσκληση της Προ-

έδρου της Δημοκρατίας αποδέ-

χτηκε ο Πάπας Φραγκίσκος και το

φθινόπωρο θα βρεθεί στην Ελλά-

δα, αν το επιτρέψει η υγεία του. Η

πρόσκληση είχε απευθυνθεί σε

τηλεφωνική επικοινωνία της Κα-

τερίνας Σακελλαροπούλου πριν

από περίπου έναν χρόνο, όταν εί-

χαν μιλήσει για την απόφαση της

Τουρκίας να μετατρέψει την Αγια-

Σοφιά σε τζαμί. 

Πρόκληση
Σάλος έχει ξεσπάσει στο Διαδίκτυο όταν κάποια «αρ-

ρωστημένα» μυαλά έφτιαξαν σελίδα υπέρ του του

συζυγοκτόνου στην υπόθεση των Γλυκών Νερών.

Κάποιος χρήστης του Instagram έφτιαξε τον λογα-

ριασμό στη δημοφιλή πλατφόρμα και έβαλε ως φω-

τογραφία προφίλ ένα στιγμιότυπο από τον γάμο του

33χρονου δολοφόνου με την Καρολάιν. Το ηλεκτρο-

νικό έγκλημα έπρεπε να είχε παρέμβει ήδη.

Το γαλλικό εμβόλιο 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε συμφωνία με

τη γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Valneva S.E.
για την αγορά του εμβολίου της κατά του Covid-19
μετά τη συνέχιση των συνομιλιών που είχαν διακο-
πεί νωρίτερα φέτος. Η Ε.Ε. και η γαλλική εταιρεία
χρειάζονται μόλις λίγες εβδομάδες για την ολο-
κλήρωση της λεγόμενης «συμφωνίας εκ των προ-
τέρων αγοράς» και σε οικονομικό επίπεδο.

Κρίσιμη η λειτουργία του νέου φορέα

Μ
ε ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 2 δισ. ευρώ θα
λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επα-
ναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει

τα σπίτια όσων οφειλετών έχουν στεγαστικό δάνειο με
υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και δεν εξυπηρε-
τούν το δάνειό τους. Η υποχρέωση για τη δημιουργία
ενός φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλω-
των νοικοκυριών, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικο-
κυριά αυτά να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό κατα-

βάλλοντας ενοίκιο, προβλέπεται στον νέο πτωχευτικό
νόμο. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το προ-
σεχές διάστημα να προκηρύξει τη διαγωνιστική διαδι-
κασία, βάσει της οποίας θα κληθούν να συμμετάσχουν
στο σχήμα ιδιώτες, οι οποίοι θα επενδύσουν στην αγο-
ρά των ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους δανει-
ολήπτες. Ο επενδυτής θα προκριθεί έπειτα από ανοι-
χτό διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου.
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Ο
ι Γερμανοί ξανάρχονται με τις ίδιες δογ-
ματικές πολιτικές της δημοσιονομικής
πειθαρχίας, της λιτότητας και των αρχών

του Μάαστριχτ. Νονός της ολικής επαναφοράς, ο
άνθρωπος που μάλλον θα είναι διάδοχος της
Μέρκελ και καγκελάριος της Γερμανίας μετά τις
εκλογές του Σεπτεμβρίου, ο Άρμιν Λάσετ. O νέος
ηγέτης της γερμανικής Χριστιανοδημοκρατίας
με απόλυτη γερμανική καθαρότητα περιέγραψε
τη νέα γερμανική στρατηγική για την επόμενη
μέρα της πανδημίας. Η συνταγή είναι η παλιά, η
προ της πανδημίας, μια στρατηγική με σφραγίδα
Σόιμπλε.
Ο Λάσετ προαναγγέλλει στροφή στη «δημοσιο-
νομική ορθοδοξία». Τέλος στο κράτος-προστάτη
που ανέδειξε η πανδημία. Το ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης θέλει να θεωρηθεί μια επιλογή, η
οποία δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Θέλει
αποκατάσταση των δημοσιονομικών κανόνων
εντός της Ε.Ε. και περιορισμό των ελλειμμάτων.
Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τα χρέη της κάτω
από τους κανόνες του Μάαστριχτ και προσθέτει
για όσους δεν κατάλαβαν: «Δεν είναι υπεύθυνη
μια χώρα για τα χρέη μιας άλλης χώρας». Άρα,
τέλος στην ιδέα της «αμοιβαιοποίησης» του χρέ-
ους.
Το τι σημαίνει αυτό το αυστηρό πρόγραμμα του
Λάσετ για την επόμενη μέρα της πανδημίας και
τις εξελίξεις στην Ευρώπη είναι κάτι το προφα-
νές. Η στρατηγική της Γερμανίας είναι πλέον ξε-
κάθαρη. Η δημοσιονομική ευελιξία, οι πολιτικές
χαλάρωσης, η αύξηση των δημοσίων δαπανών
και οι κοινωνικές παροχές είναι μια παρένθεση
που πρέπει να κλείσει. Η επιστροφή στις συντη-
ρητικές πολιτικές που βοήθησαν τη Γερμανία να
γίνει κυρίαρχη δύναμη της Ευρώπης είναι πλέον
μάλλον σε εξέλιξη.
Δυστυχώς και για την Ελλάδα αλλά και την υπό-
λοιπη Ευρώπη, οι οποίες θα κληθούν να υπο-
στούν ακόμη μια φορά τον δογματισμό της Γερ-
μανίας, φαίνεται ότι το «πνεύμα των καιρών»,
που έλεγε ο Νικολό Μακιαβέλι, συντονίζεται με
το κόμμα του Λάσετ.
Αν επιστρέψει με τόσο σκληρές θέσεις στην Ευ-
ρώπη η γερμανική ορθοδοξία, είναι προφανές
ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς οι εξελίξεις σε
όλες τις χώρες και, φυσικά, ένα νέο κίνημα κατά
της Γερμανίας θα είναι προ των πυλών.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Στο ίδιο έργο 
θεατές

anetnews24@gmail.com 
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«Η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
βρίσκεται μπροστά στα αδιέξοδα της
πολιτικής της», δηλώνει ο διευθυντής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ-

ΡΙΖΑ-Π.Σ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος και διευκρινίζει ότι
«το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει πέσει έξω, το κλίμα
εφησυχασμού οδήγησε στην έξαρση των κρουσμάτων»,
ενώ στην οικονομία, «μία στις τρεις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις απειλείται με λουκέτο». 
Απέναντι σε όλα αυτά, «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προτείνει μια δια-
φορετική προοπτική για την ελληνική κοινωνία. Με ένα
ισχυρό και καθολικό δημόσιο σύστημα κοινωνικών
υπηρεσιών, με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματι-
κότητας», με μια οικονομία «με αύξηση μισθών, δημι-
ουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, διασφάλιση εργα-
σιακών δικαιωμάτων, βιώσιμη ανάπτυξη».
Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος κρίνει ότι, μετά τις εκλογές,
«κανένας δεν θα είναι αυτοδύναμος και χρειάζεται η συ-
νεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση των
προγραμματικών θέσεων», άρα «μπορεί και πρέπει να
προκύψει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με
κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στη βάση
ενός προοδευτικού προγράμματος διακυβέρνησης».

Το αφήγημα της κυβέρνησης δείχνει να μη βγαίνει,
ούτε στην οικονομία ούτε στα εμβόλια. Τι γίνεται; Πά-
με σε εκλογές;

Οι πολιτικές εξελίξεις και η πολιτική αλλαγή δεν θα αρ-
γήσουν να έρθουν. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της
διακυβέρνησης της χώρας, η Ν.Δ. βρίσκεται συνεχώς
μπροστά στα αδιέξοδα της πολιτικής της. Το γεγονός δε
ότι διαρρέονται συνεχώς σενάρια εκλογών δείχνει τον
μικροκομματικό τρόπο με τον οποίο σκέφτονται στην
ηγεσία της Ν.Δ., ειδικά από τη στιγμή που βρίσκεται
μπροστά μας ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας. Η κυβέρ-
νηση έχει αποτύχει και στο μέτωπο της πανδημίας και σε
αυτό της οικονομίας. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει
πέσει έξω, ενώ το κλίμα εφησυχασμού που για ακόμη
μία φορά καλλιέργησε η κυβέρνηση οδηγεί σε νέα
έξαρση κρουσμάτων. Ταυτόχρονα, μία στις τρεις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις απειλείται με λουκέτο, ενώ τα
έσοδα από τον τουρισμό θα είναι πενιχρά για ακόμη μία
χρονιά. Με αυτή την κυβερνητική πολιτική πλήττεται
ταυτόχρονα τόσο η δημόσια υγεία όσο και ο τουρισμός
και η προοπτική ανάταξης της οικονομίας. Συνεπώς, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται συνεχώς μπροστά στα
αδιέξοδα της δικής του πολιτικής. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με ποιο αφήγημα θα διεκδικήσει την
ψήφο, οποτεδήποτε γίνουν εκλογές;

Το αφήγημα θα το διαμορφώνει η ίδια η πραγματικότητα
και συνοψίζεται στο αίτημα να φύγει η Δεξιά για να επι-
στρέψει η κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα. Απέναντι
στη συντηρητική πολιτική της Ν.Δ., που πλήττει τους ερ-
γαζομένους, οδηγεί σε αφανισμό τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, αμφισβητεί τον δημόσιο χαρακτήρα της Υγεί-
ας και της Παιδείας και αντιμετωπίζει τους νέους με αυ-
ταρχισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει
μια διαφορετική προοπτική για την ελληνική κοινωνία.
Με ένα ισχυρό και καθολικό δημόσιο σύστημα κοινωνι-
κών υπηρεσιών, με στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρη-
ματικότητας, με ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες,
με πρόσβαση όλων στα οφέλη της τεχνολογίας και δί-

καιη πράσινη μετάβαση προς όφελος της κοινωνίας. Με
αύξηση μισθών, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργα-
σίας και διασφάλιση εργασιακών δικαιωμάτων. Με βιώ-
σιμη ανάπτυξη, με σχέδιο για την παραγωγική ανασυγ-
κρότηση και ένα υγιές παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. 

Κρίνετε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια συ-
νεργασία των προοδευτικών δυνάμεων;

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με απλή ανα-
λογική, συνεπώς έχουν αντικειμενικά ωριμάσει, γιατί
υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για αυτήν τη συ-
νεργασία. Κανένας δεν θα είναι αυτοδύναμος και χρει-
άζεται η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, στη
βάση των προγραμματικών θέσεων. Όλες οι προοδευτι-
κές δυνάμεις οφείλουν να προτάξουν το μείζον, που
στην προκειμένη περίπτωση είναι η ήττα της σκληρής
δεξιάς πολιτικής που εφαρμόζει η ΝΔ. Ειδικά σε μια πε-
ρίοδο που οι προοδευτικές ιδέες κερδίζουν σταδιακά
έδαφος και βλέπουμε αρκετές συγκλίσεις σε μείζονα
ζητήματα της εποχής μας ανάμεσα στην Αριστερά, τη
Σοσιαλδημοκρατία και την Πολιτική Οικολογία, όπως εί-
ναι η σημασία των ισχυρών δημόσιων συστημάτων Υγεί-
ας, η απελευθέρωση της πατέντας των εμβολίων, οι επε-
κτατικές πολιτικές για τη στήριξη της οικονομίας, η αύ-
ξηση των μισθών των εργαζομένων και η φορολόγηση
του μεγάλου πλούτου. Αν προχωρήσει μάλιστα αυτή η
σύγκλιση και στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί νέα δυνα-
μική που σήμερα δεν είναι ορατή.

Πάνω σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, προεκλογικά ή
μετεκλογικά;

Μετά τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προ-
κύψει προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό
τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στη βάση ενός
προοδευτικού προγράμματος διακυβέρνησης. Εμείς
ήδη έχουμε καταθέσει τις προγραμματικές μας θέσεις
στην κοινωνία και περιμένουμε και την τοποθέτηση και
των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, να δούμε πού
υπάρχουν συγκλίσεις και, βεβαίως, αποκλίσεις. Ταυτό-
χρονα, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διαμορφωθεί
και το κατάλληλο κλίμα, να αρθούν επιφυλάξεις, αλλά
και να υπάρξουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες στη
Βουλή αλλά και στην κοινωνία. που θα προετοιμάσουν
το έδαφος για την επόμενη ημέρα. 

Κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι απέτυχε στη διαχεί-
ριση της πανδημίας. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να
γίνει;

Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού σε συνδυασμό με τις
μεταλλάξεις έχουν οδηγήσει σε έξαρση των κρουσμά-
των τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα καλλιέργησε κλίμα εφησυχασμού
στην κοινωνία και, τώρα που η κατάσταση δυσκολεύει,
κινείται σπασμωδικά, με αντιφατικά μηνύματα, όπως για
τη χρήση της μάσκας, και επιστρατεύει τον διχασμό για
τον εμβολιασμό. Και ενώ όλοι οι επιστήμονες προειδο-
ποιούσαν για τέταρτο κύμα, ο κ. Μητσοτάκης προαναγ-
γέλλει κλείσιμο νοσοκομείων και συμπράξεις δημόσιου
- ιδιωτικού τομέα στην Υγεία. Εμείς λέμε ότι αυτό που
χρειάζεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
πανδημίας είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών με τη
βοήθεια και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η σο-
βαρή επιδημιολογική επιτήρηση και η ουσιαστική στή-
ριξη του ΕΣΥ.Θ
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Η κυβέρνηση είναι σε αδιέξοδο

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υπουργός Εσωτερικών

«Δεν είναι δυνατόν 
να μιλάμε για lockdown»

«Η επιλογή κάποιων να
μην εμβολιάζονται
δεν μπορεί να βαρύ-

νει το σύνολο της κοινωνίας», δηλώ-
νει στην «Political» o υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απορ-
ρίπτοντας ένα νέο «κλείσιμο» της
χώρας λόγω της πανδημίας.
Για τη διαχείριση της κρίσης αλλά και
το κυβερνητικό έργο συνολικά, ο κ.
Βορίδης επισημαίνει ότι είναι η πρώ-
τη φορά, στη σύγχρονη πολιτική ιστο-
ρία, που η φθορά δεν καταγράφεται
στα δημοσκοπικά ευρήματα για το κυ-
βερνών κόμμα αλλά για την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση.
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Με τις αντοχές της κοινωνίας και της
οικονομίας να φτάνουν στα όριά τους
αλλά με το υπερμεταδοτικό στέλεχος
Δέλτα να απειλεί με την επικράτησή του
στην επικράτεια, κύριε υπουργέ, πόσο
βέβαιη, τελικά, μπορεί να είναι η κυ-
βέρνηση ότι δεν θα χρειαστεί να πάρει
εκ νέου τη δύσκολη απόφαση να κλεί-
σει τη χώρα;

Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει μέχρι σή-
μερα ότι είναι σε θέση να σταθμίζει τα συνε-
χώς μεταβαλλόμενα δεδομένα που διαμορ-
φώνει η πανδημία και, κατόπιν υποδείξεως
της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, να παρεμβαί-
νει με στοχευμένες ενέργειες που διασφαλί-
ζουν τόσο τη θωράκιση της δημόσιας υγείας
όσο και την κατά το δυνατόν ομαλότερη λει-
τουργία της οικονομικής δραστηριότητας της
πατρίδας μας. Το ίδιο πράττει και τώρα. Από
εκεί και πέρα, άποψή μου είναι ότι, από τη
στιγμή που έχουμε στα χέρια μας το εμβόλιο
και οιοσδήποτε θελήσει μπορεί ανά πάσα
στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο, να κλείσει
ένα ραντεβού και να εμβολιαστεί, δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε για lockdown. Η επιλογή
κάποιων να μην εμβολιαστούν δεν μπορεί να
βαρύνει το σύνολο της κοινωνίας και να απο-
στερεί τους εμβολιασμένους συμπολίτες μας
από τα δικά τους δικαιώματα.

Οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν στην Ελλάδα
με ταχύτατους ρυθμούς. Στην πορεία,
όμως, η προσέλευση των πολιτών στα
εμβολιαστικά κέντρα μειώθηκε αισθη-
τά, ενώ υπάρχουν και περιοχές της χώ-
ρας, όπως, π.χ., η Φλώρινα, όπου τα πο-
σοστά είναι αποκαρδιωτικά. Γιατί δεν
πείθεται ο πληθυσμός να εμβολιαστεί;

Η κυβέρνησή μας έχει κάνει ό,τι είναι αν-
θρωπίνως δυνατόν, τόσο σε επικοινωνιακό
επίπεδο όσο και στο πεδίο, προκειμένου να
επιτύχει όσο γίνεται ταχύτερα τον εμβολια-
σμό του γενικού πληθυσμού - και σε έναν
ικανοποιητικό βαθμό το έχει καταφέρει μέ-
χρι σήμερα, μέσα από μια υποδειγματικά ορ-
γανωμένη διαδικασία. Κακά τα ψέματα,
όμως, το θέμα του εμβολιασμού είναι πρωτί-
στως ζήτημα ατομικής ευθύνης και πρέπει να
κατανοήσουμε όλοι ότι το μόνο ουσιαστικό
«όπλο» που έχουμε απέναντι στην πανδημία
είναι το εμβόλιο - πολλώ δε μάλλον όταν το
99% των ανθρώπων που έχουν καταλήξει στις
ΜΕΘ εξαιτίας της Covid-19 ήταν ανεμβολία-
στοι. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές
στις οποίες παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά
εμβολιαστικής κάλυψης και για τον λόγο αυ-
τόν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,
έπειτα από εντολή του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, θα μεταβούν σε αυτές
κλιμάκια του ΕΟΔΥ, τα οποία, σε συνεργασία

με το υπουργείο Εσωτερικών και τους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συνδράμουν
στον εμβολιασμό των κατοίκων αυτών των
περιοχών που επιθυμούν να εμβολιαστούν
και για διαφορετικούς λόγους δεν μπόρεσαν
μέχρι σήμερα να το πράξουν.

Θεωρείτε ότι οι «διευκολύνσεις», τα κί-
νητρα και τα προνόμια στους πολίτες θα
φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα; Θα
βοηθήσουν στο να πλησιάσουμε πιο
άμεσα στο «χτίσιμο» του τείχους ανο-
σίας του πληθυσμού;

Κάθε μέτρο που βοηθάει να πειστούν όσοι
συμπολίτες μας παραμένουν ακόμα σκεπτι-
κοί στο θέμα του εμβολιασμού τους και να
συμβάλουν από την πλευρά τους στο χτίσιμο
του τείχους ανόσιας προφανώς είναι στη σω-
στή κατεύθυνση. Εξάλλου, αυτή είναι μια
πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως και στο
εξωτερικό, με ικανοποιητικά μέχρι στιγμής
αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, επανα-
λαμβάνω ότι το θέμα του εμβολιασμού είναι
πρωτίστως ζήτημα συνειδητής επιλογής,
προκειμένου να θωρακιστούν η ατομική αλ-
λά και η δημόσια υγεία, που είναι το βασικό
ζητούμενο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται. Είναι σημαντικό να πειστούν όλοι
οι συμπολίτες μας ότι ο εμβολιασμός αποτε-
λεί πρώτο και κύριο μέτρο ατομικής προστα-
σίας, που κατ’ επέκταση αποβαίνει σε όφελος
ολόκληρης της κοινωνίας.

Ποιος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης στην εκστρατεία υπέρ του εμβολια-
σμού; Φαντάζομαι χρειάζεται πολύ
στενή συνεργασία του κεντρικού κρά-
τους με τις περιφέρειες και τους δή-

μους, προκειμένου να επιτευχθεί μια
πιο στοχευμένη εμβολιαστική προσπά-
θεια. Σας ανησυχούν περισσότερο κά-
ποιες περιοχές ως προς την αύξηση
των κρουσμάτων;

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
σε αυτό το πεδίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα
κρίσιμος. Όπως προανέφερα, βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη ο συντονισμός του υπουρ-
γείου Εσωτερικών με τους δήμους και τις
περιφέρειες, προκειμένου να εντοπίσουμε
τις περιοχές εκείνες που εμφανίζουν χα-
μηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης
και, στη συνέχεια, με τη βοήθεια των αυτο-
διοικητικών παραγόντων, να πείσουμε
τους ανθρώπους αυτών των περιοχών να
εμβολιαστούν.

Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατη-
γορεί για τη συνολική διαχείριση της
πανδημίας, ακόμη και από το πρώτο κύ-
μα. Τι απαντάτε;

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης να δημιουργεί θέματα
στα οποία θεωρεί ότι μπορεί να αντιπαρατε-
θεί, ωστόσο σε τόσο κρίσιμα ζητήματα που
αφορούν στη δημόσια υγεία καλό θα ήταν να
σωπάσει και να μην παρουσιάζει το άσπρο
μαύρο, πολύ περισσότερο όταν δεν έχει
φροντίσει μέχρι σήμερα να καταπνίξει τις
φωνές κορυφαίων στελεχών της, όπως του κ.
Πολάκη, που ρίχνουν νερό στον μύλο του αν-
τιεμβολιαστικού κινήματος. Η κυβέρνησή
μας φρόντισε από την πρώτη στιγμή να θωρα-
κίσει τη δημόσια υγεία, να ενισχύσει τους
πληττόμενους κλάδους της οικονομίας και να
δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που επέ-
τρεψαν στη χώρα να θέσει ξανά σε λειτουργία
την οικονομική και την κοινωνική της δρα-
στηριότητα, χωρίς να κάνει την παραμικρή
έκπτωση σε κανένα πεδίο. Και αυτό δεν συνι-
στά αποκλειστικά δική μας άποψη, αλλά απο-
τελεί κοινή παραδοχή τόσο της κοινωνίας
όσο και της διεθνούς κοινής γνώμης.

Δύο χρόνια Ν.Δ. στη διακυβέρνηση της
χώρας. Κάνοντας έναν απολογισμό, στο
μέσο της τετραετίας, ποια είναι η μεγα-
λύτερη επιτυχία και σε τι θεωρείτε ότι
μείνατε πίσω σε σχέση με την προεκλο-
γική σας ατζέντα;

Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τη
διακυβέρνηση της χώρας θέσαμε σε εφαρ-
μογή τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις σε
κάθε επίπεδο. Ο ολιστικός και συντεταγμένος
στρατηγικός σχεδιασμός μας για την ανασύν-
ταξη της χώρας άρχισε από πολύ νωρίς να
λαμβάνει σάρκα και οστά, κάτι, άλλωστε, που
αποτυπώνεται στο πυκνό νομοθετικό μας έρ-
γο. Παράλληλα, κληθήκαμε να διαχειριστού-
με μέσα στη διετία αυτήν ουκ ολίγα κρίσιμα
ζητήματα, όπως τη μεταναστευτική εισβολή
που οργάνωσε ο Ερντογάν, την περσινή ελλη-
νοτουρκική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα και κυρίως την πανδημία, γεγονότα που
ανέβασαν ψηλά τον πήχη της κυβερνητικής
αποτελεσματικότητας και στα οποία ανταπο-
κριθήκαμε δεόντως, αποτρέποντας αφενός
τους κινδύνους και λαμβάνοντας αφετέρου
τα εύσημα από τη διεθνή κοινότητα. Η κυβερ-
νητική μας πολιτική, πέρα από την παραγωγή
αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι έχει διεισδύσει
συλλήβδην στα στρώματα της κοινωνίας και
έχει καταφέρει να διαμορφώσει τους όρους
της ανατροπής της ιδεολογικής ηγεμονίας
της Αριστεράς - μιας ιδεολογίας που δοκιμά-
στηκε στην πράξη και ηττήθηκε κατά κράτος,
μαζί με τις λαϊκίστικες ψευδαισθήσεις που
πρέσβευε. Είναι, δε, αξιοσημείωτο -και πρέ-
πει να τονιστεί- ότι πρώτη φορά στα πολιτικά
χρονικά της χώρας, ύστερα από δύο χρόνια
διακυβέρνησης, καταγράφεται φθορά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και δημοσκοπι-
κό προβάδισμα 13 έως 18 μονάδων της κυ-
βέρνησης. Δεν υπάρχει αντίστοιχο ιστορικό
προηγούμενο. Και μόνον αυτό αποτυπώνει
την επιτυχημένη πορεία αυτής της κυβέρνη-
σης. Ωστόσο, βρισκόμαστε στο μέσον της θη-
τείας μας και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο
μπροστά μας και κυρίως πολλή δουλειά.«

Η επιλογή κάποιων 
να μην εμβολιαστούν 
δεν μπορεί να βαρύνει 
το σύνολο της κοινωνίας
και  να αποστερεί 
τους εμβολιασμένους 
συμπολίτες μας από 
τα δικά τους δικαιώματα

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



ΣΑΒΒΑΤΟ 10 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ18

Σ
ε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο
Βασίλης Υψηλάντης μάς μίλησε για
τις δύσκολες στιγμές της πολιτικής
του διαδρομής αλλά και για τις στιγ-

μές που είπε πως αξίζει να είσαι άνθρωπος
και πολιτικός. Επιπλέον, συζητήσαμε για τις
προκλήσεις του φετινού καλοκαιριού στον
τουρισμό και για τη συμπλήρωση δύο ετών
της κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έκλεισε δύο χρόνια διακυβέρνησης. Πώς
αποτιμάτε αυτή την περίοδο; 
Στα δύο πρώτα χρόνια, η κυβέρνηση του

Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαλε τη χώρα από
μια κατάσταση διεθνούς ανυποληψίας, που
υπέθαλπε τη θέση της και κλόνιζε την προ-
οπτική της. Ήταν μια δύσκολη νίκη κατά του
κακού παρελθόντος της πατρίδας μας, ρήξη
με τους εκφραστές της στρεβλής αυτής για τη
χώρα κατάστασης, με τον αριστερό και δεξιό
λαϊκισμό. Ήταν η στιγμή που αναγνωρίστηκε
διεθνώς ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παρά-
δειγμα προς μίμηση και όχι παράδειγμα προς
αποφυγή. 

Ποια θεωρείτε πως είναι τα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά αυτής της κυβέρνησης, που της
δίνουν το προβάδισμα εδώ και δύο χρόνια;
Αυτή η κυβέρνηση επέδειξε συνεπή προ-

σήλωση στον προγραμματικό της λόγο και τον
εφαρμόζει με ακρίβεια. Σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο πετυχαίνει την ουσιαστική αλληλεγγύη και
των θεσμών και των κρατών-μελών και εργά-
ζεται για την εμπέδωση και την πιστή τήρηση
του Διεθνούς Δικαίου στις σχέσεις της με τρί-
τα κράτη και ιδιαίτερα με την Τουρκία. Αυτά,
κατά την άποψή μου, είναι και τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά μιας σύγχρονης διακυβέρνη-
σης, που δίνουν προβάδισμα στην κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν τη συγκρίνει κανείς με την πολιτικά άρ-

ρωστη, επικίνδυνη και αλλοπρόσαλλη περίο-
δο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή τα κρούσματα της πανδημίας έχουν
αρχίσει να αυξάνονται ξανά, θεωρείτε πως
η ελληνική οικονομία μπορεί να αντέξει
ένα τέταρτο, ισχυρό lockdown;
Το βέβαιο είναι ότι η χώρα δεν αντέχει κάτι

τέτοιο. Γι’ αυτό, το μόνο μέσο που, με τα σημε-
ρινά δεδομένα, μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε
μια καταστροφική και απευκταία τέτοια εξέλι-
ξη είναι ο εμβολιασμός του πληθυσμού αλλά
και η συνέχιση της τήρησης των υγειονομικών
μέτρων. 

Όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση κατη-
γορεί την κυβέρνηση για λάθος χειρι-
σμούς στο πρόγραμμα των εμβολιασμών
και υποστηρίζει πως τα κίνητρα προς
τους εμβολιασμένους πολίτες καταστρα-
τηγούν την αρχή της ισότητας και καλ-
λιεργούν διχασμό στην κοινωνία. Τι
απαντάτε;
Και στο τόσο σημαντικό θέμα των εμβολια-

σμών, η αξιωματική αντιπολίτευση φάνηκε
πόσο είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ανα-
κόλουθη και επικίνδυνη, δεδομένου ότι και
σημαντικά στελέχη της, όπως ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Υγείας και βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πολάκης, είναι από τους επιφα-
νέστερους αρνητές του εμβολιασμού. Η πολι-
τική σπέκουλα, σ’ ένα τόσο σημαντικό ζήτημα
για την ανθρωπότητα, ξεσκεπάζει τους κακο-
προαίρετους που χτίζουν την πολιτική τους
επιβίωση στην κόπωση των ανθρώπων από
ένα μεγάλο κακό που πλήττει όλη την ανθρω-
πότητα.  Είναι αλήθεια ότι αντίπαλοί μας δεν
πρέπει να είναι και ούτε είναι οι αρνητές ούτε
εκείνοι που, μέσω της πανδημίας, επιδιώκουν
πολιτικά οφέλη. 

Ποιος θεωρείτε πως είναι ο πραγματικός
αντίπαλος;
Ξεκάθαρα σας λέω πως πραγματικός αντί-

παλός μας είναι ο ιός και οι μεταλλάξεις του.
Αυτός έπρεπε να είναι κοινός τόπος και των
σκεπτόμενων αλλά και όλων των κομμάτων
που θέλουν να λειτουργούν ως υπεύθυνα δη-
μοκρατικά κόμματα. 

στην
Άννα Καραβοκύρη

«Αγαπώ τα νησιά της Δωδεκανήσου,
όπως ο γονιός αγαπά τα παιδιά του»

Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ
ΒΑΣIΛΗΣ ΥΨΗΛAΝΤΗΣ 
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Πώς αντιμετωπίζετε τους αρνητές των εμ-
βολίων; 
Όσοι αντιστέκονται, δίχως κάποια σοβαρή

ιατρική αιτία, στην ολοκλήρωση του εμβολια-
σμού, βάλλουν κατά της ίδιας της υγείας τους,
της υγείας των άλλων αλλά και της προοπτι-
κής της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι στη χώ-
ρα μας θα πρυτανεύσουν η σωφροσύνη και η
ταχύτητα, οι Έλληνες θα κτίσουν τείχος ανο-
σίας κατά του σφόδρα ενδεχόμενου τέταρτου
μεταλλαγμένου κύματος της πανδημίας.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν τα Δωδεκάνησα φέτος,
μετά την περσινή δύσκολη τουριστική
χρονιά λόγω πανδημίας;
Με δεδομένο ότι σε ποσοστό 50% και άνω

το ΑΕΠ του νησιωτικού μας συμπλέγματος
δημιουργείται από τον τουρισμό, αντιλαμβά-
νεστε ότι ο τομέας αυτός της οικονομίας, που
έχει πληγεί περισσότερο από τους υπόλοι-
πους, από την πανδημία και τα lockdown, θα
συνεχίσει να πλήττεται όσο αυτή είναι παρού-
σα. Η μονόπλευρη ανάπτυξή μας, με βάση
τον τουρισμό, καθιστά κάθε δραστηριότητα
δορυφόρο αυτού, με αποτέλεσμα τα πάντα να
εξαρτώνται από την καλή ή κακή τουριστική
περίοδο.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη φετι-
νή τουριστική περίοδο; 
Οι προβλέψεις για μια καλύτερη φετινή

τουριστική χρονιά, δυστυχώς, μέχρι τώρα,
δεν επαληθεύονται και αναμένουμε τη βελ-
τίωση της τελευταίας στιγμής. Η συσσώρευση
όμως των υποχρεώσεων από τις προβληματι-
κές αυτές τουριστικές περιόδους αποτελεί
και τη μεγάλη μας σκέψη. Ας μην ξεχνάμε ότι
και πριν από την πανδημία δουλεύαμε έξι με
επτά μήνες για να ζούμε δώδεκα. Γεγονός και
αυτό καθαυτό προβληματικό. Τώρα ακόμα και
αυτή η ολιγόμηνη τουριστική περίοδος έχει

συρρικνωθεί δραματικά. Αυτό δημιουργεί τε-
ράστιο θέμα. Όμως γενικότερα και σαν μοντέ-
λο πρέπει να αλλάξει. Και αυτό θα γίνει με τη
δραστηριοποίηση νέων επενδύσεων με επι-
χειρήσεις που θα λειτουργούν δώδεκα μήνες
τον χρόνο και θα δημιουργήσουν θέσεις ερ-
γασίας. Ένα καλό παράδειγμα είναι η επένδυ-
ση της Volkswagen στην Αστυπάλαια. Αυτό
πρέπει να συνεχιστεί σε όλα τα νησιά μας.

Ποιο είναι το προσωπικό όραμά σας για τα
Δωδεκάνησα;
Τα Δωδεκάνησα να μειώσουν ριζικά τα

προβλήματα που δημιουργούνται από τη νη-
σιωτικότητα και το καθένα να αναπτύξει στο
έπακρο αυτό που το κάνει ιδιαίτερο. Για να
συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται στρατηγική,
σχεδιασμός και βέβαια όραμα. Ένα λαμπρό
παράδειγμα είναι η μεγάλη επένδυση της
Volkswagen στην Αστυπάλαια. Προσωπικά
δίνω αγώνα, έτσι ώστε αυτό το όραμα να γίνει
πραγματικότητα. 

Είστε αυτό που λέμε γέννημα-θρέμμα Ρο-
δίτης. Τι είναι αυτό που αγαπάτε περισσό-
τερο στον τόπο σας;
Θα συμπλήρωνα γέννημα-θρέμμα της Ρό-

δου. Ωστόσο έλκω την καταγωγή μου από πε-
ρισσότερα νησιά. Την Κάλυμνο, τη Σύμη, την
Όλυμπο Καρπάθου. Έτσι, με ικανοποιεί που
οι περισσότεροι με αποκαλούν Δωδεκανή-
σιο. Και είναι αυτό ακριβώς που αγαπώ πε-
ρισσότερο. Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.
Όπως ο γονιός αγαπά όλα του τα παιδιά. Δί-
χως διακρίσεις. 

Μετράτε πλέον αρκετά χρόνια στον πολιτι-
κό βίο της χώρας. Κάνοντας έναν μικρό
απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας σας,
θεωρείτε πως είναι περισσότερες οι χα-
ρές ή οι πίκρες που έχετε εισπράξει;
Θα έλεγα ότι το ισοζύγιο για τις χαρές και τις

πίκρες είναι ισοσκελισμένο. Προσωπικά επι-
διώκω τη μετρήσιμη και ουσιαστική δουλειά.
Είναι άλλωστε και ο πιο δύσκολος δρόμος,
αφού όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει και ο εύκο-
λος, του εντυπωσιασμού, της φωτογραφίας,
των παχυλών υποσχέσεων, της κενότητας. 

Μιας και μιλάμε για εύκολο και για δύ-
σκολο δρόμο, ποια ήταν η πιο δύσκολη
στιγμή στην πολιτική σας διαδρομή;
Αναμφισβήτητα οι εκλογές του 2015. Ως

πρώτος βουλευτής στο κόμμα μου στα Δωδε-
κάνησα, στα δύσκολα χρόνια 2012-2015,
προέταξα το συμφέρον της πατρίδας μας, αλ-
λά και της Δωδεκανήσου.

Πώς το εννοείτε αυτό; 
Επέμεινα στα μεγάλα της ζητήματα, όπως

αυτό της διατήρησης των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα νησιά μας –κάτι που το πέ-
τυχα τη δύσκολη αυτή περίοδο–, πρόβαλα
και διεκδίκησα διαφοροποιήσεις από τις
μνημονιακές υποχρεώσεις για τα μικρά νη-
σιά και γενικότερα δεν κρύφτηκα, την ιδιαίτε-
ρα αυτή δύσκολη περίοδο. Ήμουν πάντα
μπροστά και παρών.

Αλλά το 2015 δεν μπήκατε στη Βουλή…
Όλα αυτά, δυστυχώς, στις εκλογές εκείνες,

μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Επικράτησε ένας
ποικιλόχρωμος λαϊκισμός. Μια δυσάρεστη
κατάσταση που δεν στεναχώρησε μόνον εμέ-
να, αλλά υπήρξε ζημιογόνα και για τη χώρα
μας. Αποτέλεσμα ήταν να μείνω εκτός Κοινο-
βουλίου. Σ’ ένα βράδυ, δίχως να υπάρξει ο
παραμικρός αντίλογος, χάθηκε η μεγαλύτερη
και ορθότερη διεκδίκηση, στο πλαίσιο της
καταπολέμησης των αρνητικών συνεπειών
της νησιωτικότητας, οι μειωμένοι συντελε-
στές ΦΠΑ στα νησιά. 

Αντίστοιχα, ποια ήταν η στιγμή που σας

έδωσε ικανοποίηση;
Ήταν η πανηγυρική μου επιστροφή με τις

εκλογές του 2019, ύστερα από έναν βρόμικο
και σε πολλές περιπτώσεις άνισο αγώνα, που
μου έδωσε τεράστια ικανοποίηση. 

Επειδή γνωρίζω πως είστε από τους πολι-
τικούς που βρίσκονται πολύ κοντά με τους
ψηφοφόρους και κρατούν καθημερινή
επαφή μαζί τους, θα ήθελα να μου περι-
γράψετε ένα σκηνικό που σας συγκλόνισε. 
Θα σας εκμυστηρευθώ κάτι που συνέβη

και με έκανε να νιώσω απόλυτα δικαιωμένος,
ως άνθρωπος και πολιτικός. Ήταν τα λόγια
ενός νέου ανθρώπου, από ένα ακριτικό μας
νησί, του οποίου η οικογένεια δέχθηκε το
προσωπικό μου ενδιαφέρον για ένα ζωτικής,
για εκείνους, πρόβλημα. Με ρώτησε πόσα
παιδιά έχω. Και βέβαια του απάντησα. Δύο.
Εκείνος τότε μου λέει. Από τώρα να ξέρετε ότι
έχετε τρία παιδιά δίπλα σας. Ήταν λέξεις που
αληθινά με συγκλόνισαν και μου ενίσχυσαν
την πεποίθηση ότι αξίζει να μάχεσαι για το
καλύτερο των ανθρώπων αυτών και των νη-
σιών μας. 

Έπειτα από μια επιτυχημένη καριέρα ως
νομικός, πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε
με την πολιτική;
Ήταν κάτι που ήρθε με τρόπο, θα έλεγα,

φυσικό. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος του
κομματικού σωλήνα και ουδέποτε μέτρησα
ανταλλάγματα μέσα από μια τέτοια πορεία.
Επένδυα πάντα σε μια σωστή πορεία στην
κοινωνία, εργαζόμενος σκληρά και προσφέ-
ροντας στην οικογένειά μου από τον προσω-
πικό μου μόχθο και την εργασία, δίχως να
λειτουργώ παρασιτικά και δίχως ποτέ να
προσβάλλω τις αντίστοιχες προσπάθειες των
συνανθρώπων μου. Δεν έμαθα να ζητώ, αλλά
να δίνω. Με βαθιές οικογενειακές αλλά και
προσωπικές ρίζες στην κοινωνία της Δωδε-
κανήσου.  Οι ουμανιστικές αρχές ήταν και εί-
ναι για μένα μπούσουλας στη ζωή και η ενα-
σχόλησή μου με τα κοινά επακόλουθο. 

Μιας και αναφερθήκατε στις βαθιές οικο-
γενειακές ρίζες που έχετε στα Δωδεκά-
νησα, αν δεν κάνω λάθος, ο παππούς σας
υπήρξε δήμαρχος Ρόδου; 
Βέβαια. Ο παππούς, από την πλευρά της

μητέρας μου, ήταν γιατρός και υπήρξε δή-
μαρχος Ρόδου για πάνω από μία δεκαετία. 

Ποιο ήταν το πιο σημαντικό έργο του; 
Υπήρξε δήμαρχος Ρόδου και, κατά τη διάρ-

κεια της θητείας του, κατέστησε την πόλη
πρωτοπόρο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο στη ΝΑ
Μεσόγειο, ενώ δημιούργησε έργα που ακόμα
μέχρι σήμερα αντέχουν στον χρόνο. Ήταν ο
άνθρωπος που έκανε την πρώτη αδελφοποί-
ηση με πόλη του εξωτερικού. Για το έργο του
αυτό η Ρόδος είναι η μόνη ελληνική πόλη που
τιμήθηκε με το Βραβείο Ευρώπης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης το 1961. 

««Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος 
του κομματικού σωλήνα 
και ουδέποτε μέτρησα 
ανταλλάγματα μέσα από μια
τέτοια πορεία. Επένδυα 
πάντα σε μια σωστή 
διαδρομή στην κοινωνία, 
εργαζόμενος σκληρά. 
Δεν έμαθα να ζητώ 
αλλά να δίνω»
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ΓΙAΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τ
η διενέργεια συστηματικών ελέγ-
χων στην ακτοπλοΐα καθ’ όλη τη
διάρκεια του καλοκαιριού προ-
αναγγέλλει, μιλώντας στην «Ρ», ο

υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Γιάννης Πλακιωτάκης, λίγες μέρες
μετά τα επαυξημένα πρωτόκολλα ασφα-
λείας για όσους ταξιδεύουν με πλοία από
τα λιμάνια της χώρας. Τονίζει, δε, ότι οι
πρώτες μέρες εφαρμογής των νέων πρω-
τοκόλλων έχουν κυλήσει χωρίς να υπάρξει
κάποιο αξιοσημείωτο πρόβλημα. 

Εμφανίζεται ανήσυχος για την πορεία
των επιδημιολογικών δεικτών και τονίζει
ότι θα ληφθούν, όπου απαιτείται, τα μέτρα
που θα εισηγηθούν οι ειδικοί. Τέλος, δη-
λώνει αισιόδοξος για την πορεία της
κρουαζιέρας φέτος στη χώρα μας, εκτι-
μώντας ότι θα δραστηριοποιηθούν περί τα
48 κρουαζιερόπλοια σε 45 λιμάνια. 

Πόσο σας ανησυχεί ένα πισωγύρισμα
στην πανδημία, με δεδομένη την πα-
ρουσία της μετάλλαξης «Δέλτα», αλλά
και τον πολλαπλασιασμό των τουριστι-
κών αφίξεων στη χώρα μας τις επόμε-
νες εβδομάδες; Μπορεί να δούμε μέσα
στο καλοκαίρι και κατά τόπους περιορι-
στικά μέτρα;
Όλους μάς ανησυχεί η πορεία των επι-

δημιολογικών δεικτών, τις τελευταίες ημέ-
ρες, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά παγ-
κοσμίως. Είναι προφανές ότι η επιδείνωσή
τους οφείλεται κυρίως στην εμφάνιση της
μετάλλαξης «Δέλτα», που μεταδίδεται πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη. Η
κυβέρνηση παρακολουθεί, σε στενή συ-
νεργασία με την επιτροπή των λοιμωξιολό-
γων, κάθε εξέλιξη. Βασικός στόχος μας εί-
ναι βεβαίως η επιτάχυνση του εμβολιαστι-

Όλο το καλοκαίρι το Λιμενικό
θα εποπτεύει τα μέτρα

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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κού προγράμματος, εάν όμως χρειαστεί,
προφανώς, θα ληφθούν όλα τα μέτρα για
την προστασία της δημόσιας υγείας που
θα εισηγηθούν οι ειδικοί. 

Σας ανησυχεί το «φρενάρισμα» του
ρυθμού των εμβολιασμών; Γιατί υπάρ-
χει ακόμα μια μεγάλη μάζα πολιτών
που παραμένει δύσπιστη ως προς το
εμβόλιο; Τι μπορεί να γίνει, ιδίως τους
καλοκαιρινούς μήνες;
Υπάρχει, πράγματι, επιβράδυνση στον

ρυθμό των εμβολιασμών, και αυτό συνι-
στά ανησυχητική εξέλιξη. Ακραίες αντι-
λήψεις γενικώς για τον εμβολιασμό, η
ανησυχία κάποιων για πιθανές παρενέρ-
γειες, αλλά και κάποια χαλάρωση λόγω
καλοκαιριού έχουν μειώσει τους πολύ
θετικούς ρυθμούς των προηγούμενων
μηνών. Ο εμβολιασμός, όμως, αποτελεί
το μεγάλο όπλο μας για να νικήσουμε την
πανδημία και να επιστρέψουμε στην κα-
νονικότητα. Αποτελεί τον δρόμο για την
προστασία της υγείας καθεμίας και κα-
θενός ξεχωριστά και, τελικά, για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Καλώ όσες
και όσους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί
να το πράξουν άμεσα. Να προστατεύσουν
τον εαυτό τους. Να συμβάλουν ώστε να
κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας. Η κυβέρ-
νηση, όπως γνωρίζετε, εντείνει τις προ-
σπάθειές της και σε επίπεδο ενημέρω-
σης, με καινούργιες διαφημιστικές προ-
σεγγίσεις, αλλά και σε επίπεδο οργάνω-
σης, με άνοιγμα των εμβολιασμών για
έφηβους 15 έως 17 ετών, μονάδες εμβο-
λιασμού σε παραθεριστικά κέντρα και
εμβολιασμούς κατ’ οίκον. Κάνουμε και
θα κάνουμε όλα όσα πρέπει, ώστε να μην
επιτρέψουμε στον ιό και στις μεταλλά-
ξεις του να εμποδίσουν την επιστροφή
στην κανονικότητα. 

Γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι στις ει-
σόδους των πλοίων για τα πιστοποιητι-
κά, ιδίως των τεστ, μοριακών και rapid;
Επειδή υπάρχουν καταγγελίες για χα-
λαρότητα σε αρκετές περιπτώσεις…
Ασφαλώς και γίνονται συστηματικοί

έλεγχοι. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώ-
ματος, μάλιστα, βρίσκονται και θα βρί-
σκονται ολόκληρο το καλοκαίρι όχι μόνο
στα λιμάνια, αλλά και πάνω στα ακτο-
πλοϊκά πλοία, κατά τη διάρκεια του ταξι-
διού, ώστε να εποπτεύουν την τήρηση
των μέτρων προστασίας. Οι πρώτες ημέ-
ρες εφαρμογής των νέων μέτρων δεί-
χνουν ότι η ενημερωτική μας προσπά-
θεια έχει αποδώσει, αφού οι επιβάτες
έρχονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα,
όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει όλοι, επι-
βάτες και πληρώματα, να τηρούν συστη-
ματικά τα μέτρα και στη διάρκεια του τα-

ξιδιού αλλά και στις διακοπές τους. Πα-
ρακολουθούμε καθημερινά την κατά-
σταση σε λιμάνια και πλοία και, όπου
διαπιστωθεί ανάγκη ενίσχυσης των
ελέγχων, αυτό θα γίνεται άμεσα. 

Η πληρότητα στα πλοία θα παραμείνει
στο 85% ή μπορεί να έχουμε, προϊόντος
του χρόνου, κάποια μεταβολή είτε
προς τα πάνω είτε και προς τα κάτω;
Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό εξαρτάται

από την πορεία των επιδημιολογικών δει-
κτών και τους ρυθμούς εμβολιασμού.
Όπως ήδη σας έχω πει, παρακολουθούμε
καθημερινά τις εξελίξεις και αν χρειαστεί,
πάντα σε συνεργασία με τους ειδικούς
επιστήμονες, θα προχωρήσουμε σε
ασφαλή αναθεώρηση των πρωτοκόλλων. 

Ταξιδιώτες οι οποίοι ταξιδεύουν μετα-
ξύ νησιών της ίδιας περιφερειακής
ενότητας, π.χ. από την Πάρο στην Τήνο,
θα υποχρεούνται μόνο σε self-test; Και
θα επιδεικνύουν μόνο τη δήλωση αυ-
τού;
Πράγματι, όσοι ταξιδεύουν μεταξύ νη-

σιών της ίδιας Περιφέρειας, εάν δεν είναι
πλήρως εμβολιασμένοι, είναι υποχρεω-

μένοι να έχουν τουλάχιστον αρνητικό
αποτέλεσμα self-test. Ελπίζω η πορεία
των εμβολιασμών στα νησιά μας, όπου τα
ποσοστά στους μόνιμους κατοίκους είναι
πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο, να συ-
νεχιστεί με αμείωτη ένταση, ώστε το σκέ-
λος αυτό των μέτρων να αφορά όλο και λι-
γότερους ταξιδιώτες. 

Έχετε εικόνα για το πώς θα κινηθεί ο
κλάδος της κρουαζιέρας, αυτό το δεύ-
τερο σερί δύσκολο και ιδιότυπο καλο-
καίρι;
Τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά. Σύμ-

φωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοι-
χεία, αναμένεται φέτος να δραστηριοποι-
ηθούν στη χώρα μας περί τα 48 κρουαζιε-
ρόπλοια, ορισμένα εκ των οποίων, μάλι-
στα, θα έχουν ελληνικά λιμάνια ως λιμά-
νια αφετηρίας. Ο συνολικός αριθμός των
λιμανιών που θα υποδεχθούν κρουαζιε-
ρόπλοια ανέρχεται στα 45, με εκείνα του
Πειραιά, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης,
της Μυκόνου, του Ηρακλείου και του Κα-
τάκολου να παραμένουν και φέτος οι βα-
σικοί υποδοχείς προσεγγίσεων. Σημαντι-
κό είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φο-
ρά, μετά από πολλά χρόνια, προστίθεται

στα λιμάνια έναρξης και λήξης κρουαζιέ-
ρας και αυτό της Θεσσαλονίκης. 

Για να φτάσουμε στο θετικό αυτό ση-
μείο, κινηθήκαμε –ταχύτερα από πολλά
άλλα κράτη– και δημιουργήσαμε ένα
ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας της κρουα-
ζιέρας, σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις.  

Η πρώτη κατεύθυνση είχε να κάνει με
τη σύνταξη ειδικού επιχειρησιακού σχε-
δίου σε κάθε λιμάνι, σε σχέση με την αντι-
μετώπιση της πανδημίας. Τα λιμάνια κα-
τηγοριοποιήθηκαν σε λιμάνια έναρξης
κρουαζιέρας, λιμάνια ενδιάμεσων προ-
σεγγίσεων και λιμάνια «καταφυγής», στα
οποία θα καταπλέουν τα πλοία για την αν-
τιμετώπιση περιστατικών. 

Η δεύτερη κατεύθυνση είχε σχέση με
την επικαιροποίηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για την κρουαζιέρα. Με βά-
ση την εμπειρία της προηγούμενης χρο-
νιάς και τις υγειονομικές εξελίξεις, σε συ-
νεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες
και τους φορείς της κρουαζιέρας, τα νέα
υγειονομικά πρωτόκολλα ολοκληρώθη-
καν και κοινοποιήθηκαν εγκαίρως στις
εταιρείες. 

Η γνώση, πολύ νωρίς, των όρων και
των συνθηκών υπό τις οποίες θα δραστη-
ριοποιηθούν φέτος έπαιξε σημαντικό
ρόλο για την ένταξη λιμανιών της Ελλά-
δας στο πρόγραμμα πολλών και μεγάλων
εταιρειών. Όπως φαίνεται, ο τόσο σημαν-
τικός για τον τουρισμό μας κλάδος της
κρουαζιέρας επανακάμπτει δυναμικά
στη χώρα μας. 

««Καλώ όσες και όσους δεν έχουν ακόμα 
εμβολιαστεί να το πράξουν άμεσα. 
Να προστατεύσουν τον εαυτό τους. 
Να συμβάλουν ώστε 
να κερδίσουμε πίσω τη ζωή μας»



Α
πό το συνέδριο του «Econo-
mist», όπου απηύθυνε κεντρική
ομιλία χθες βράδυ, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Αλέξης Τσί-

πρας, μεθαύριο Δευτέρα, θα βρεθεί στη
Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι κεντρικός ομι-
λητής σε κομματική εκδήλωση. Από το βήμα
του 25ου συνεδρίου του «Economist» ο κ.
Τσίπρας αναφέρθηκε στην ευκαιρία που
έχει η χώρα μας για μια δίκαιη ανάπτυξη
«για το σύνολο της κοινωνίας» από τους πό-
ρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. 

Είχε προηγηθεί δήλωση του εκπροσώπου
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Νάσου Ηλιόπου-
λου, ο οποίος καλούσε τον κ. Μητσοτάκη «να
σταματήσει τώρα την επιχείρηση πλιάτσικου
στα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, τα οποία χρεώνονται το ελληνικό Δη-
μόσιο και οι Έλληνες φορολογούμενοι»,
επισημαίνοντας πως η αποκάλυψη του ιστό-
τοπου EurActiv «για τις ενστάσεις της Κομι-
σιόν στο ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επιβε-
βαιώνει μέχρι κεραίας τις καταγγελίες του
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
σχεδίασε την πρόταση εν κρυπτώ από τα
κόμματα και τις παραγωγικές δυνάμεις της
χώρας, κατηγορείται από κράτη-μέλη ότι
αποκλείει το σύνολο της κοινωνίας και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνει χρήματα

μόνο σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομί-
λους, οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως πρό-
σβαση σε τραπεζικό δανεισμό, και δεν
υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδό-
τησης, αφού τα χαμηλότοκα δάνεια θα δί-
νονται με τα αποκλειστικά κριτήρια των τρα-
πεζών και διαβλέπουν κίνδυνο τα χρήματα
να πάνε σε “εκλεκτούς” της κυβέρνησης».

«Οικονομική ασφυξία»
Επίσης, η τομεάρχης Οικονομικών Έφη

Αχτσιόγλου και οι αναπληρωτές της Κατερί-
να Παπανάτσιου και Τρύφων Αλεξιάδης με
αφορμή «την αύξηση κατά 275% των νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους τον
Μάιο και την αύξηση κατά 15% του συνόλου
των οφειλών στο 5μηνο», κατήγγειλαν την
κυβέρνηση ότι οδηγεί στην «οικονομική
ασφυξία των νοικοκυριών και στην εξόντω-
ση των μικρομεσαίων».

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για ρύθμιση
με “κούρεμα” οφειλής των χρεών της παν-

δημίας (με συγκεκριμένα κριτήρια) είναι
απολύτως επιβεβλημένη. Η άρνηση της κυ-
βέρνησης οδηγεί τα νοικοκυριά σε οικονο-
μική ασφυξία και τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις σε εξόντωση», κατέληγαν οι τρεις
του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ -
Π.Σ. 

«Υπεύθυνος ο πρωθυπουργός» 
Αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει και να

αποσαφηνίσει την πολιτική πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ - Π.Σ. για την πανδημία, την οικονομία
και τα εθνικά μας θέματα είναι ο Αλέξης Τσί-
πρας στην κεντρική πολιτική εκδήλωση που
θα γίνει το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέ-
ρας στη Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι κεντρι-
κός ομιλητής.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, όπως λένε καλά ενημερωμένες πηγές
της Κουμουνδούρου, θα επαναλάβει τη ξε-
κάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. υπέρ των εμ-
βολιασμών ως «μόνο όπλο κατά της πανδη-
μίας» και ταυτόχρονα θα στηλιτεύσει τις
«παλινωδίες της κυβέρνησης για τις οποίες
ευθύνεται προσωπικά ο πρωθυπουργός»,
ως προς τη λήψη και τη χαλάρωση των μέ-
τρων, τα οποία είχαν καταστροφικές συνέ-
πειες για τον τουρισμό και την οικονομία γε-
νικότερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανεδείχθη και
από τη προχθεσινή του δήλωση «οι πολίτες
να απορρίψουν τον διχασμό, όλοι μαζί να
ορθώσουμε τείχος απέναντι στην πανδη-
μία», επιδιώκει να καταρρίψει την επανα-
λαμβανόμενη κυβερνητική κριτική ότι «δη-
μιουργεί σύγχυση σε ό,τι αφορά τα μηνύμα-
τα που εκπέμπει», για το κορυφαίο θέμα αν-
τιμετώπισης της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, ευρισκόμενος στο ευαίσθη-
το ακροατήριο της Βόρειας Ελλάδας, θα
καυτηριάσει τις παλινωδίες της κυβέρνησης
για τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα υπο-
στηρίξει ότι «δικαιώνεται η πολιτική των κυ-
βερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ».
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ΣΥΡΙΖΑ: «Να σταματήσει 
τώρα η κυβέρνηση την 
επιχείρηση πλιάτσικου 
στα δισεκατομμύρια 
του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ο Τσίπρας επέστρεψε στο σκληρό ροκ
Γράφει
ο Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr



Α
υστηρά μηνύματα στην Τουρ-
κία εκπέμπει η Αθήνα εν όψει
της εθνικιστικής φιέστας που
ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν στα Κατεχόμενα. Ο Νίκος Δένδιας
από το συνέδριο του «Economist» ανα-
φέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του
Τούρκου προέδρου στην Αμμόχωστο, το-
νίζοντας ότι παρά την αποκλιμάκωση που
παρατηρείται στα Ελληνοτουρκικά, η γενι-
κότερη συμπεριφορά της Τουρκίας παρα-
μένει προβληματική.

«Αν και αντιμετωπίζουμε μικρότερες
εντάσεις, λυπούμαι που λέω ότι δεν έχω
δει απτές αποδείξεις της αλλαγής τόσο
της συμπεριφοράς της Τουρκίας όσο και
των πεποιθήσεών της. Υπάρχει μια ημε-
ρομηνία-σταθμός ενώπιόν μας για να
δούμε το επίπεδο των εντάσεων. Και αυ-
τός είναι η 20ή Ιουλίου. Ο πρόεδρος Ερν-
τογάν θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για
την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο και
την κατοχή του βορείου τμήματος της Δη-
μοκρατίας της Κύπρου», ανέφερε ο
υπουργός Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ακόμη
πως η πολιτική «καρότου και μαστίγιου»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην
Τουρκία εξακολουθεί να υφίσταται. «Μια
προσέγγιση που παρέχει κίνητρα στην
Τουρκία να κινηθεί προς την επιθυμητή
κατεύθυνση. Τις δημοκρατικές αξίες, την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και

από την άλλη μια σαφή υπόμνηση ότι αν
αυτό δεν συμβεί, από εκεί και πέρα η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα».
Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρα-
σε την ελπίδα ότι το φετινό καλοκαίρι θα
είναι διαφορετικό. «Ελπίζω ότι τη φετινή
χρονιά, έπειτα από δύο χρόνια, ίσως κάνω
διακοπές τον Αύγουστο», είπε χαριτολο-
γώντας.

Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυ-
λώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην
Ανατολική Μεσόγειο. «Όλοι στην περιοχή
μοιραζόμαστε τις ίδιες απόψεις για το τι
συνιστά ένα σταθερό και ειρηνικό περι-
βάλλον στην περιοχή. Με κανόνες που
πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο, τις συν-
θήκες και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αν
όλοι βαδίζουν σύμφωνα με αυτούς τους
κανόνες, τότε δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα, αλλά αν κάποιος δεν αναγνωρίζει

και δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες, τότε
έχουμε πρόβλημα», είπε ο κ. Παναγιωτό-
πουλος.

Είχε προηγηθεί το παραλήρημα του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρό-
εδρο να χαρακτηρίζει «ειρηνευτική επι-
χείρηση» την εισβολή στην Κύπρο. «Δεν
ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τα εμ-
πάργκο, τις πιέσεις και τις απειλές που εί-
χαμε υποστεί μετά την “Ειρηνευτική επι-
χείρηση της Κύπρου”. Επειδή υποστηρί-
ζαμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων,
για τρία ολόκληρα χρόνια δεν μας έδωσαν
τα αεροσκάφη που είχαμε ήδη καταβάλει
το τίμημά τους, αλλά δεν μας παρέδωσαν
και τα αεροσκάφη που είχαμε στείλει για
συντήρηση». Το κλίμα έντασης που καλ-
λιεργεί τις τελευταίες μέρες η Άγκυρα
συντήρησε και ο Τούρκος υπουργός Άμυ-
νας. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας εργάζον-
ται σκληρά για την προστασίας της χώρας
μας, της “Γαλάζιας Πατρίδας” μας. Το ίδιο

κάνουν και στους αιθέρας μας ενάντια σε
κάθε ρίσκο και κάθε απειλή», ανέφερε ο
Χουλουσί Ακάρ.

Την ίδια ώρα, οι ομογενείς στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες ζητούν με επιστολή τους την
παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου
ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα στην
Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, παροτρύνουν
τον Τζο Μπάιντεν να προειδοποιήσει τον
Ερντογάν ότι θα αντιμετωπίσει αυστηρές
συνέπειες αν συνεχιστούν οι ενέργειες
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και κα-
λούν τον ΟΗΕ να παρέμβει για τα Βαρώσια. 
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Αυστηρά μηνύματα στην
Τουρκία εκπέμπει η Ελλάδα εν
όψει της εθνικιστικής φιέστας
που ετοιμάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στα Κατεχόμενα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ευρεία σύσκεψη για το μέλλον της Ελληνικής Αεροπορι-
κής Βιομηχανίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου
υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρωθυπουργό να ανα-
κοινώνει την πρόσληψη 700 εργαζομένων μέχρι το τέλος
του 2021. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη,
βρίσκονται τα προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναβάθ-
μισης των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας. «Ιδιαί-
τερη σημασία δίνεται στα προγράμματα αναβάθμισης των
αεροσκαφών F-16 σε επίπεδο Viper και των C-130 που απο-
δίδονται στην Πολεμική Αεροπορία και προχωρούν με τα-
χύτατους ρυθμούς. Ήδη το πρώτο F-16 Viper αναχώρησε

τον Φεβρουάριο για τις ΗΠΑ, για δοκιμές και πιστοποίηση,
ενώ το πρώτο C-130 έχει παραδοθεί στην Πολεμική Αερο-
πορία. Επίσης, προχωράει το πρόγραμμα των αεροσκαφών
P-3 Orion, τα οποία θα αποδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό,
ενώ κανονικά συνεχίζονται και τα προγράμματα αεροκατα-
σκευών F-16 και C-130 για τη Lockheed Martin», σημείωσε
ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι έξι πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη Canadair αποδόθηκαν φέτος από την ΕΑΒ, υπο-
γραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια
αποδίδεται στην Π.Α. τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρησιακά

έτοιμων και συντηρημένων πυροσβεστικών αεροσκαφών».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος
Παπαθανάσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θο-
δωρής Λιβάνιος, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος, ο
πρόεδρος της ΕΑΒ Ιωάννης Κούτρας και ο διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Δημήτρης Παπακώστας.

Προσλήψεις 700 εργαζομένων στην ΕΑΒ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με το βλέμμα στην 20ή Ιουλίου η Αθήνα
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του
Βασίλη 
Φεύγα 

Γραμματέας 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας,
Νέα Δημοκρατία

Μ
έσα σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας,
είναι και κάτι πολύ σημαντικό. Το ση-
μαντικότερο, κατά την ταπεινή μου

άποψη. Ένα πραγματικά –επιτέλους– νέο σχο-
λείο θα παραδοθεί στους μαθητές της χώρας από
τον Σεπτέμβριο.

Οι κύριοι άξονες του νέου αυτού σχολείου θα
περιλαμβάνουν τo νηπιαγωγείο για τα παιδιά από
τεσσάρων ετών, την ενθάρρυνση της κριτικής ικα-
νότητας του μαθητή, την ενίσχυση και την αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού και, βέβαια, την έμφαση
στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την
καλλιέργεια δεξιοτήτων.  Θα μου πείτε, και με το
δίκιο σας, ότι τέτοια και άλλα παρόμοια έχουν
προαναγγείλει κι άλλες κυβερνήσεις στο παρελ-
θόν, αλλά το ελληνικό δημόσιο σχολείο παραμέ-
νει ακριβώς το ίδιο και τίποτα δεν αλλάζει.

Αυτή είναι μία αλήθεια, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ποια, όμως, είναι τώρα η διαφορά; Η διαφορά

είναι ότι η κυβέρνηση που το υποσχέθηκε είναι
μία κυβέρνηση η οποία, δύο χρόνια τώρα, ό,τι είχε
υποσχεθεί προεκλογικά, παρά τις αντιξοότητες
(βλ. πανδημία), το υλοποιεί. Αυτό δεν το αναγνω-
ρίζουν μόνο οι ψηφοφόροι της. Το αναγνωρίζουν
οι πάντες. 

Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός, που το ανα-
κοίνωσε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πολλά
χρόνια τώρα, σε όποια θέση κι αν θήτευσε, τόνιζε
πως το ελληνικό δημόσιο σχολείο πρέπει να αλ-
λάξει. Γινόταν δυσάρεστος. Ενοχλούσε πολλούς.
Ποτέ δεν σταμάτησε να προσπαθεί να ενστερνι-
στούν αυτή την άποψή του και άλλοι, όμως.

Το νέο σχολείο, από Σεπτέμβρη, θα είναι μια
πραγματικότητα. Πάμε, όμως, να δούμε πιο ανα-
λυτικά τι θα περιλαμβάνει αυτό το σχολείο.

• Σύγχρονες δεξιότητες.
• Ενσυναίσθηση.
• Εργαστήρια δεξιοτήτων.

• Αγγλικά από το νηπιαγωγείο.
• Νέα προγράμματα σπουδών με γνώμονα την

καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
• Ίσες ευκαιρίες για όλους, μέσα από την ενί-

σχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
•  Νηπιαγωγείο από τα 4 έτη για όλους.
• Ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομά-

δων με ψηφιακό εξοπλισμό συνολικού ύψους 112
εκατ. ευρώ

• Οριζόντιο σχέδιο δράσης για τα άτομα με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Διπλασιασμός Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων.

Εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές με
επαγγελματική προοπτική, μέσω της ουσιαστικής
αναβάθμισης και ανάδειξης της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης με:

• Ενίσχυση σχολικού επαγγελματικού προσα-
νατολισμού.

• Σύνδεση δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες
της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

• Ίδρυση των πρώτων 6 Πρότυπων ΕΠΑΛ.
• Εφαρμογή του παράλληλου μηχανογραφικού.
Παράλληλα, θα υπάρξουν ενίσχυση της θέσης

των εκπαιδευτικών, περισσότερη αυτονομία στα
σχολεία και αξιολόγηση με ρυθμίσεις που προ-
βλέπονται στο νομοσχέδιο που τίθεται σε διαβού-
λευση. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που σχε-
διάζει ένα σχολείο πιο ελεύθερο, πιο αυτόνομο,
αλλά και με περισσότερη διαφάνεια και λογοδο-
σία. Επειδή όμως τα πάντα και οι πάντες κρίνονται
και κρινόμαστε στην πράξη, τα ξαναλέμε από Σε-
πτέμβριο, με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού...

Το κουδούνι χτυπά για το νέο σχολείο

Πόσο ρεαλιστικό είναι το τρίτο lockdown;

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Α
πό τα μέσα Ιανουαρίου τα κρούσματα του
κορονοϊού ακολουθούν παγκοσμίως μια
πτωτική πορεία, η οποία έχει αποδοθεί σε

έναν βαθμό στη συνεισφορά των εμβολιασμών και
σε έναν άλλο στο γεγονός ότι η πανδημία έχει ήδη
μολύνει αρκετό κόσμο, άρα ενδεχομένως να έχει
περάσει η δύσκολη φάση.

Βέβαια, όλοι πλέον και μετά τη χαλάρωση των
μέτρων μιλούν για ένα νέο κύμα της πανδημίας.
Ένα τρίτο στάδιο που, κατά τη γνώμη μου, αν επέλ-
θει μαζί με μια τρίτη καραντίνα, θα κατακερματίσει
την οικονομία στην Ελλάδα μας.

Πράγματι, το τελευταίο κύμα πανδημίας στην
Ευρώπη, που προκλήθηκε από την εξάπλωση του
πλέον κυρίαρχου στελέχους του ιού που σημει-
ώνεται για πρώτη φορά στην Αγγλία, ονομάζεται

«τρίτο κύμα», αλλά παρατηρείται σιγά σιγά σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

Το τρίτο κύμα των περιπτώσεων Covid-19 στο
Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα
με κυβερνητικούς συμβούλους, οι οποίοι δήλωσαν
ότι είναι πιθανό να επέλθουν νέοι αυστηροί περιο-
ρισμοί και κατά το τρέχον έτος.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται εξαιτίας μιας
νέας μελέτης, με την οποία διαπιστώνεται ότι οι μο-
λύνσεις Covid, ενώ είχαν πτωτική τάση όσο βρι-
σκόμασταν σε καραντίνα και αυστηρά μέτρα πλέον,
έχουν αυξηθεί κατά 50% από τις αρχές Μαΐου - κα-
θώς η χώρα αγωνίζεται να καταπολεμήσει την άνο-
δο της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα
που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία.

Αναφερόμενος στο τρίτο κύμα που «χτυπάει» τη

χώρα μας, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολο-
γίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Γκίκας Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι για την ώρα «εν-
δείξεις αποσυμπίεσης του ΕΣΥ δεν υπάρχουν».
Κάτι τέτοιο θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδο-
μάδες για να γίνει, όπως ανέφερε στην ενημέρω-
ση του υπουργείου Υγείας για την πορεία της παν-
δημίας.

Δυστυχώς ο μη ουσιώδης περιορισμός λίγο μετά
τη δεύτερη καραντίνα, όπως φαίνεται, έχει αρχίσει
να οδηγεί σε ένα τρίτο lockdown προς την αποφυ-
γή μεταλλάξεων του ιού αλλά και την περαιτέρω
απώλεια θυμάτων. Ας ελπίσουμε στον εμβολιασμό
όλων το συντομότερο δυνατόν για την αποφυγή αυ-
τής της πλέον τραγικής κατάστασης που μπορεί να
καλεστούμε να περάσουμε ξανά.
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Η
πανδημία και οι συνακόλουθες αυξημένες
κρατικές δαπάνες για την ενίσχυση της οι-
κονομίας έθεσαν πλέον επί τάπητος το ζή-

τημα της αύξησης των φορολογικών εσόδων των
διαφόρων κρατών. Οι χώρες της Ευρώπης, πάντως,
δεν πρόκειται να μπουν στον δρόμο της Ανάπτυξης
όσο υπάρχουν εταιρείες που φοροαποφεύγουν και
φοροδιαφεύγουν. Αντίθετα, τα κράτη αυτά θα επι-
βαρύνονται όλο και περισσότερο με τεράστιο δη-
μόσιο χρέος.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πλήττονται από τη φοροδιαφυγή και τη φο-
ροαποφυγή και κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτού
του είδους τις πρακτικές έχουν αποδειχτεί οι πο-
λυεθνικές επιχειρήσεις.

Η Ολλανδία του Ντάισελμπλουμ, το Λουξεμ-
βούργο του Γιούνκερ, η Ιρλανδία και η Μάλτα ήταν
οι χώρες που παρείχαν κίνητρα φοροαποφυγής
στις διάφορες πολυεθνικές. Οι αποκαλύψεις των
LuxLeaks, των Panama Papers και των Paradise
Papers απλώς απέδειξαν δημοσίως αυτό που ήταν
ευρέως γνωστό. Ότι οι πλούσιοι φοροδιαφεύγουν
και τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή μισθωτοί και συν-
ταξιούχοι, πληρώνουν φόρους. Πάντως, οι παρα-
πάνω χώρες της Ε.Ε. συνεχίζουν ακόμη και τώρα
την ίδια τακτική.

Ειδικότερα, η φοροαποφυγή από πολυεθνικές
έχει ως αποτέλεσμα μηδενικά φορολογικά έσοδα
για τα κέρδη που έχουν σε ευρωπαϊκές δικαιοδο-
σίες και διάβρωση της εθνικής φορολογικής βά-
σης. Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές μέσω των ενδοο-
μιλικών συναλλαγών αποφεύγουν την καταβολή
φόρων για τα κέρδη τους, δημιουργώντας έτσι κοι-
νωνικές ανισότητες και επηρεάζοντας αρνητικά
τους προϋπολογισμούς των κρατών.

Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και οι

πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που
ακολουθούν πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις συ-
νεπάγονται για τους προϋπολογισμούς των κρα-
τών-μελών της Ένωσης τεράστιες απώλειες φορο-
λογικών εσόδων.

Η έκταση της φοροδιαφυγής και της φοροαπο-
φυγής εκτιμάται στο 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως παγκό-
σμια και σε 50-70 δισ. ευρώ ετησίως στα κράτη-
μέλη της Ένωσης, ενώ ο ΟΟΣΑ το 2017 εκτιμούσε
ότι η απώλεια των εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο
ανερχόταν σε 4%-10% των συνολικών εσόδων από
τη φορολογία εισοδήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες, οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις της Ευρώπης πληρώνουν κατά μέ-
σο όρο 30% περισσότερο φόρο από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να στρεβλώνεται εις
βάρος τους ο ανταγωνισμός και να οδηγούνται σε
απώλειες θέσεων εργασίας.

Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΟΟΣΑ για τη φορο-
λόγηση των πολυεθνικών κολοσσών
(www.naftemporiki.gr, 1/7/2021) έφεραν ξανά στο
προσκήνιο το ζήτημα των φορολογικών παραδεί-
σων και του φορολογικού dumping.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία την οποία δρο-
μολογούν 130 χώρες-μέλη του Οργανισμού με στό-
χο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου φορολο-
γίας. Δύο είναι οι βασικοί άξονες δράσης που ανα-
μένεται να διαμορφωθούν σε νομικά δεσμευτικό
κείμενο έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις
στον ΟΟΣΑ. Ο πρώτος άξονας δράσης αφορά στη
διαμόρφωση ενός ελάχιστου φόρου επί των κερ-
δών των πολυεθνικών της τάξεως του 15%. Ο δεύτε-
ρος άξονας δράσης αφορά στην εφαρμογή της αρ-
χής ότι τα κέρδη των πολυεθνικών θα πρέπει να
φορολογούνται στις χώρες όπου πραγματοποιούν-
ται τα κέρδη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο το ζήτημα του φορολογικού
dumping και των φορολογικών παραδείσων απο-
τέλεσε σημαντικό αντικείμενο διαβούλευσης, πα-
ρότι, βέβαια, όταν η όλη υπόθεση ερχόταν «στο διά
ταύτα» για συζήτηση στην Ολομέλεια της Ευρω-
βουλής, αρκετοί που σήμερα πανηγυρίζουν εν Ελ-
λάδι αλλά και «εις τας Ευρώπας» έλαμπαν διά της
απουσίας τους. Όπως τόνισα και στις 14/3/2018 σε
παρέμβασή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, «εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαί-
νει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται
εκεί όπου βγάζουν τα κέρδη και, φυσικά, αυτό δεν
συμβαίνει, διότι οι πολυεθνικές αξιοποιούν τους
φορολογικούς παραδείσους και έτσι φοροδιαφεύ-
γουν και φοροαποφεύγουν» (www.notismarias.gr,
14/3/2018).

Χρειάστηκε η παρέμβαση Μπάιντεν προκειμέ-
νου η φορολόγηση των πολυεθνικών να τεθεί στην
ημερήσια διάταξη. Μετά την πρωτοβουλία Μπάιν-
τεν να βάλει χέρι στο ζήτημα της φοροαποφυγής
των πολυεθνικών (www.bloomberg.com,
15/4/2021), πρωτοβουλία που εντάσσεται, βέβαια,
στο πλαίσιο του γνωστού «America is back», είχα-
με την απόφαση των G7 στην Κορνουάλη για την
επιβολή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15%
στα κέρδη των πολυεθνικών (www.bbc.com,
5/6/2021). Από κοντά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο με μεγάλη πλέον πλειοψηφία, παρότι η θέση
των ευρωβουλευτών ήταν για ελάχιστη φορολογία
της τάξης του 21%. Ακολουθεί από Οκτώβριο η τελι-
κή διαπραγμάτευση στον ΟΟΣΑ. Το γεγονός, πάν-
τως, ότι διάφορες αμερικανικές πολυεθνικές
«μετρ της φοροαποφυγής» έσπευσαν ήδη να χαι-
ρετίσουν την προκαταρκτική συμφωνία (www.ef-
syn.gr, 7/6/2021) δεν είναι καλά μαντάτα.

του
Νότη Μαριά

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

Η πανδημία φέρνει πιο κοντά τη φορολόγηση των πολυεθνικών κολοσσών 

Δ
εν καταλαβαίνω αυτή την πρεμούρα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με την προοδευτική διακυβέρνηση. Με
ποιον θα «διακυβερνήσει προοδευτικά»; Με

το ΚΙΝ.ΑΛ.; Μα σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό πρέ-
πει να θέλουν να μπουν και οι δύο. Το ΚΙΝ.ΑΛ. απο-
κρούει ρητά σε κάθε ευκαιρία και χωρίς υποσημει-
ώσεις τις επιθέσεις φιλίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα προσωπικά. Τι ακριβώς υπονοεί ο αρχηγός της
αντιπολίτευσης; Ότι όλα αυτά τα «όχι» του ΚΙΝ.ΑΛ. εί-
ναι για τα μάτια του κόσμου και ότι τελικά ενώπιον της
εξουσίας που «όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει» το
Κίνημα Αλλαγής θα θυσιάσει την πολιτική του αξιοπι-
στία κάνοντας στροφή 180 μοιρών;

Αλλά και έτσι να είναι, σε ποια προγραμματική βάση
θα στηριχτεί η προοδευτική διακυβέρνηση; Θα απαν-
τήσει, ίσως, κάποιος: «Σε αυτήν που στηρίχθηκε η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.». Ναι, αλλά υποτίθεται ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε, ότι μιλάει εναντίον της «Δεξιάς», άρα
μάλλον αυτοκριτική κάνει για τη σύμπλευσή του με

τους ΑΝ.ΕΛ… Υποθετικά είναι όλα αυτά, γιατί πραγμα-
τική αυτοκριτική δεν έχουμε ακούσει, μόνο φωνές
κατά της «Δεξιάς» ακούμε, σαν να περιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ
τον Πάνο Καμμένο να ξεπηδήσει από μια γωνιά με κα-
νένα φυσεκλίκι τύπου Άρη Βελουχιώτη…

Το ΚΙΝ.ΑΛ., λοιπόν, δεν θέλει πολιτική σχέση με τον
ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι σαφές. Με ποιον άλλον μπορεί να
συγκυβερνήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Με τον
Γιάνη Βαρουφάκη, ίσως; Με τον πολιτικό που ευθύνε-
ται -όπως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε επί χρόνια ως κυ-
βέρνηση- για τα όσα συνέβησαν το πρώτο εξάμηνο
του 2015; Με τον «αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες»
θέλει να συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Και πιστεύει ότι
έτσι θα σαγηνεύσει τους μετριοπαθείς πολίτες του
Κέντρου και της Κεντροαριστεράς; Το «μεσαίο χώρο»,
όπως είπε προ ημερών ο κ. Τσίπρας; 

Συμπερασματικά, ένα κόμμα δεν μπορεί να πείσει
τους πολίτες να το εμπιστευτούν όταν εκ των προτέ-
ρων το ίδιο διακηρύσσει ότι θα κυβερνήσει με «δεκα-

νίκια». Έγινε αυτό δύο φορές με τους ΑΝ.ΕΛ., γιατί οι
συνθήκες ήταν τότε πολύ διαφορετικές. Τώρα οι πολί-
τες απαιτούν καθαρές πολιτικές αλλά και γνώση εκ
των προτέρων τού ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευ-
θύνη τόσο για την επιτυχία μιας πολιτικής προσπάθει-
ας όσο και για την αποτυχία. Οι θολές αναφορές στην
«προοδευτική διακυβέρνηση» με πολιτικές δυνάμεις
που καθαρά εκφράζουν σε κάθε ευκαιρία τις διαφο-
ρές τους με τον ΣΥΡΙΖΑ εκλαμβάνονται είτε ως έμμε-
σες ομολογίες αδυναμίας να διεκδικήσει εκ νέου την
πολιτική ηγεμονία είτε ως επιχειρήσεις παραπλάνη-
σης της κοινής γνώμης. Τα προξενιά έως τώρα δεν
έχουν ευτυχή κατάληξη και αυτό παράγει πολιτικά
αποτελέσματα στον παρόντα χρόνο, τα οποία θα εκ-
φραστούν στις κάλπες, όποτε αυτές στηθούν. Εκτός αν
πραγματικός σκοπός είναι η παρασκηνιακή διανομή
της εξουσίας μετά τις εκλογές, ερήμην των πολιτών, οι
οποίοι άλλα θα έχουν ψηφίσει και άλλα θα ετοιμάζον-
ται στο ημίφως των μετεκλογικών ζυμώσεων.

Δεν προχωρούν τα προξενιά

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη



Ειδική αποστολή Τσιόδρα
Όπως και στο πρώτο lockdown, έτσι και τώρα ο
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας θα έχει μια ειδική
αποστολή: Να πείσει την Ιεραρχία της Εκκλησίας
για την ανάγκη εμβολιασμών. Γι’ αυτό και θα με-
ταβεί με τον Βασίλη Κικίλια στην Ιερά Σύνοδο. Ο
Τσιόδρας έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Εκ-
κλησία και τον εμπιστεύονται πλήρως οι μητρο-
πολίτες και οι ιερείς. Άλλωστε, και ο ίδιος είναι
ψάλτης και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν τον
θεωρούν ξένο σώμα στην Εκκλησία και αυτό φά-
νηκε όταν τους ζήτησε να τηρούν τα μέτρα προ-
στασίας στους ναούς. Βέβαια, πρέπει να ομολο-
γήσουμε ότι στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, με-

τά την περιπέτεια του Εφραίμ, οι μοναχοί
έχουν αλλάξει στάση και φαίνονται

πιο πρόθυμοι να εμβολιαστούν.

Έχει και στη Βουλή 
αρνητές εμβολίων… 
Ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, ζήτη-
σε από τους γραμματείς των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων να του δώσουν τις λίστες με τους εμβο-
λιασμένους και τους ανεμβολίαστους βουλευ-
τές. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο
αριθμός των βουλευτών που έχουν εμβολιαστεί
προσεγγίζει τους 290, σε σύνολο 300. Άρα, και
στη Βουλή υπάρχουν αρνητές εμβολίων. Υπάρ-
χουν βουλευτές που δεν έχουν ακόμα εμβολια-
στεί και περιμένουν το φθινόπωρο για να αποφα-
σίσουν, γιατί, όπως λένε, το εμβόλιο βρίσκεται
σε… πειραματικό στάδιο. Υπάρχουν, όμως, και
βουλευτές που δεν υπάκουσαν στον αρχηγό τους
-που αρνείται να εμβολιαστεί- και εμβολιάστη-
καν. Απ’ όλα τα φρούτα έχει το Κοινοβούλιο!

Περί Συμφωνίας 
Πρεσπών και αγωγών 
Μπορεί τα επιμέρους μνημόνια με τα Σκόπια να
μην έχουν υπογραφεί, όμως κάποια πράγματα
προχωρούν… Εντός του έτους αναμένεται να
ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την
κατασκευή της διασύνδεσης των συστημάτων
φυσικού αερίου Ελλάδας και Βόρειας
Μακεδονίας, με αγωγό για τον οποίο ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας
υπογράφει τη σχετική συμφωνία με τον
υπουργό Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας,
Kreshnik Bekteshi. Πρόκειται για αγωγό
μήκους 54 χιλιομέτρων, με σημείο εκκίνησης τη
Νέα Μεσημβρία, που θα επιτρέπει την
τροφοδοσία της αγοράς της γειτονικής χώρας
με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, με αξιοποίηση
των υποδομών αγωγών και υγροποιημένου
φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ. Για το έργο έχει
ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα
στον Διαχειριστή και την αντίστοιχη εταιρεία
της Βόρειας Μακεδονίας, NER, τον Οκτώβριο
του 2016…

Αγώνας δρόμου 
για τον τουρισμό 
Η Ελλάδα πήρε, επιτέλους, το πολυπόθητο
«πράσινο» φως από το Γραφείο Εξωτερικών,
Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου
Βασιλείου (FCDO), το οποίο προχώρησε σε άρση
της σύστασης να μην πραγματοποιούνται παρά
μόνο τα απαραίτητα ταξίδια με προορισμό τη
χώρα μας. Παράλληλα, ο Βρετανός υπουργός
Μεταφορών Grant Shapps ανακοίνωσε πως οι
Βρετανοί ταξιδιώτες που έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους δεν θα είναι πλέον
υποχρεωμένοι να μπαίνουν σε καραντίνα κατά
την επιστροφή στην πατρίδα τους από
«πορτοκαλί» χώρες, όπως η Ελλάδα,
αναζωπυρώνοντας -από τη μία- τις ελπίδες των
ξενοδόχων για τόνωση του τουριστικού
ρεύματος από τη Βρετανία… Δεν αξίζει να
κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα για
μερικούς ανεμβολίαστους.

Μπλεξίματα για τους Χούρι
στο Άμπου Ντάμπι
Πριν από μερικές ημέρες το Reuters
δημοσίευσε πως ο κρατικός αερολιμένας του
Άμπου Ντάμπι ακύρωσε σύμβαση ύψους 2,9 δισ.
δολαρίων με την κοινοπραξία που είχε αναλάβει
να κατασκευάσει το κεντρικό terminal.
Προσέξτε τώρα: Στην κοινοπραξία συμμετείχαν
ο τοπικός όμιλος Arabtec, η τουρκική TAV
Insaat και η αραβικών συμφερόντων περιβόητη
τεχνική εταιρεία CCC, της γνωστής οικογένειας
Χούρι. Ναι, αυτοί που θα έφτιαχναν με τον
Χρήστο Καλογρίτσα και τον Νίκο Παππά το
SYRIZA Channel. Το δημόσιο έργο είχε ανατεθεί
στην κοινοπραξία το 2012, με ορίζοντα
παράδοσης το 2017, χωρίς, ωστόσο, να έχει
κατορθώσει να το υλοποιήσει. Μιλάμε για
«Γεφύρι της Άρτας». Μία από τις πηγές
ανέφερε ότι τα κρατικά αεροδρόμια του Άμπου
Ντάμπι ακύρωσαν τη σύμβαση, αφού ο όμιλος
υπερέβη το κόστος του έργου. Σύμφωνα με το
Reuters, εκτός από τις χρονικές
καθυστερήσεις, υπήρξε και υπέρβαση κόστους
της αρχικής σύμβασης.
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A
τιμο πράγμα οι δημοσκοπήσεις! Σύμφωνα
με τα πιο φρέσκα δημοσκοπικά στοιχεία
από τις τάσεις της MRB για τον Ιούλιο του

2021, προκύπτουν ενδιαφέροντα ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία. Στο σύνολο του εκλογικού
σώματος προηγείται η κυρία Φώφη Γεννηματά με
ποσοστό 29,9% και ακολουθεί ο κύριος Ανδρέας
Λοβέρδος με ποσοστό 20%. Στην τρίτη θέση
βρίσκεται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με
ποσοστό 12,7%, ενώ το 6,9% επιθυμεί κάποιον
άλλον. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, 30,4%, δεν
παίρνει θέση. Πάμε, όμως, τώρα στην
ταμπακιέρα που αφορά τη λεγόμενη
δημοκρατική παράταξη, καθώς έχει ενδιαφέρον
να δούμε από ποιο κοινό αντλεί ο καθένας από
τους διεκδικητές. Μέσα στους ψηφοφόρους του
ΚΙΝ.ΑΛ., η κυρία Γεννηματά συγκεντρώνει
ποσοστό άνω του 50% (56,7%) και ο κύριος Α.
Λοβέρδος 24,3%.Τα υψηλότερα ποσοστά του
κυρίου Α. Λοβέρδου εμφανίζονται μεταξύ των
ψηφοφόρων της Ν.Δ. και της Ελληνικής Λύσης.
Η Φώφη Γεννηματά εμφανίζει υψηλά ποσοστά
μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ
και του ΜέΡΑ25. Τι σημαίνει αυτό το τελευταίο;
Ότι τη Φώφη ο κόσμος την έχει συνδέσει με αυτό
που λέμε «Σοσιαλδημοκρατία», ενώ τον Ανδρέα
με αυτό που λέμε «Λαϊκή Δεξιά».

Φώφη εναντίον
Λοβέρδου: 
Τι δείχνουν 
οι δημοσκοπήσεις; 

Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες δεν θα γίνουν όλοι μαζί. Θα
έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και δεν θα
υπάρχει εκφοβισμός απόλυσης. Εγώ αυτά μαθαίνω.
Πρώτοι οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι σε μο-
νάδες φροντίδας, μετά εκπαιδευτικοί και κατόπιν
Σώματα Ασφαλείας και εργαζόμενοι στα μέσα μετα-
φοράς. Νομικά έχει βρεθεί φόρμουλα, πάντως…

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



Ο Πάπας και ο Αρχιεπίσκοπος  
Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος μπορεί να
βοηθήσει με κάποιον τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ενδεχόμενη επίσκεψη
του Πάπα στην Ελλάδα. Να φέρει, δηλαδή, το θέμα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και
αυτή με τη σειρά της να ανάψει «πράσινο φως» για την επίσκεψη του
Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν κάνει κάτι τέτοιο ο κ.
Ιερώνυμος, θα ξεσπάσει «ιερός» πόλεμος στους κόλπους της Ελλαδικής
Εκκλησίας. Συνεπώς, ο Αρχιεπίσκοπος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μην
ασχοληθεί καθόλου με το ζήτημα, σαν να μην άκουσε τίποτα… Όμως, ας
περιμένουμε λίγο να δούμε αν τελικώς θα έρθει ο Πάπας, γιατί έχει κι αυτός
σοβαρά προβλήματα υγείας…

Κικίλιας: Όχι κάμερες
στη βάπτιση 

Ο Βασίλης Κικίλιας θα κάνει αυτό που πρέ-
πει με τη βάπτιση του παιδιού του. Ήρεμα και
διακριτικά, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Μαθαί-
νω ότι έχει παρακαλέσει τα ΜΜΕ να σεβα-
στούν την κρι-
σιμότητα των
στιγμών λόγω
Covid-19 και
να μην κάνουν
σόου. Για τον
λόγο αυτόν,
αλλά και για να
αποφευχθεί
κάθε συνωστι-
σμός παρακαλούν: «Θα θέλαμε να σας παρα-
καλέσουμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα
του μυστηρίου της βάπτισης του γιου μας, κα-
θώς και την απόφασή μας να μην επιτραπεί η
παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, φωτογρά-
φων κ.τ.λ., καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ούτε στην
εκκλησία ούτε σε άλλον χώρο στο πλαίσιο της
βάπτισης ή συνδεόμενο με τη βάπτιση, ώστε
να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε συνωστι-
σμός και να τηρηθούν πλήρως οι υγειονομι-
κές οδηγίες και τα μέτρα για την προστασία
της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστούμε».
Κάνει το σωστό ο υπουργός Υγείας…
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Μπέρδεψαν τον
στόκο με… κοκαΐνη
Ρε, τι σαΐνια έχουμε στην ΕΛ.ΑΣ.; Το
περιστατικό είναι πέρα για πέρα αληθινό
και καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες
στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να
ανακοινώνει τον εντοπισμό ενός βάζου
με κοκαΐνη σε όχημα στην περιοχή των
Σφαγείων, στη διάρκεια τυχαίου ελέγχου
σε όχημα. Αν και το βαζάκι βρέθηκε μαζί
με μπογιές και οικοδομικά υλικά και ο
οδηγός του οχήματος ανέφερε εξ αρχής
στους αστυνομικούς ότι επρόκειτο για…
στόκο, αυτό δεν σταμάτησε το
ντετεκτιβικό δαιμόνιο των ανδρών της
Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί πέρασαν
αμέσως χειροπέδες στον οδηγό και τον
συνοδηγό για παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών. Ύστερα από σχετικό
εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε πως
όντως επρόκειτο για στόκο και όχι για
κοκαΐνη! Έτσι, ο εισαγγελέας έδωσε
εντολή να απελευθερωθούν ύστερα από
δύο μέρες αναίτιας κράτησης οι δύο
άνδρες. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια
λάθη και να εκθέτουν το κύρος της
Αστυνομίας; 

Α
υτά που λέμε στη στάση τα λέει ο Φίλης στο λεωφορείο… Η στήλη είχε
γράψει εδώ και καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστεί στις επόμενες εκλογές,
που θα γίνουν με απλή αναλογική, να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης

ανοχής, με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχεται τώρα ο Νίκος Φίλης και το λέει ευθέως: Απευθύνει δημόσια πρόσκλη-
ση στο ΚΙΝ.ΑΛ. να επιλέξει, «με τους δικούς του όρους και τις προϋποθέσεις»,
τη συμμετοχή του σε προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση της χώρας. Πάμε να
το κάνουμε «πενηνταράκια» αυτό; Τι εννοεί ο βουλευτής και τομεάρχης Παιδεί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης; Ότι ο Αλέξης μας θα τη γυρίζει καμιά βδομάδα τη
διερευνητική για να κάνει το «κομμάτι» του, δήθεν ως παράγοντας σταθερότη-
τας της χώρας. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές!

Marina Tower με θέα τη θάλασσα 
Άκουγα έναν τηλεο-

πτικό δημοσιογράφο

που έλεγε ότι όλοι σπεύ-

δουν να αγοράσουν δια-

μέρισμα στον ουρανο-

ξύστη Μarina Tower,

στο Ελληνικό. Μπάστα

λίγο, ρε μάστορα! Ποιοι

τρέχουν; Ξέρεις πόσο

έχει το τετραγωνικό μέ-

τρο; Κρατηθείτε: Οι τι-

μές ξεκινούν από 8.000 ευρώ το τ.μ. για τον πρώτο όροφο και φτάνουν στα ρετιρέ

έως τα 25.000-26.000 το τ.μ. Οπότε ποιοι τρέχουν να αγοράσουν; Δίπλα στον ουρα-

νοξύστη έχει ένα συγκρότημα με 21 βίλες. Οι 11 από αυτές είναι στην κυριολεξία

μπροστά στη θάλασσα. Οι 11 που είναι by the sea έχουν πουληθεί ήδη. Κρατηθείτε:

Δέκα εκατομμύρια ευρώ η μία! Αγοράστηκαν από Αιγύπτιους, Άραβες και 2-3 Έλ-

ληνες εφοπλιστές και βιομηχάνους…

Το
... 
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Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο πρώην
βουλευτής και κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος της Ν.Δ. Ευάγγελος
Αντώναρος, με ανάρτησή του στο
Τwitter, «αποκαλύπτει» ότι στο
Μαξίμου συζητάνε για εκλογές
έως τον Οκτώβριο. Το καταπλη-
κτικό δεν είναι αυτό, αλλά ότι ο
Ευάγγελος ισχυρίζεται πως το
έχει μάθει από δύο αξιόπιστες πη-
γές που διαθέτει μέσα στο Μαξί-
μου! Εδώ μπορείτε να γελάσετε
ελεύθερα…

LOCK
Περί κυβέρνησης ανοχής
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«Π
αρών» για τις εκλογές του
2023 δηλώνει ο δήμαρχος
Ραφήνας-Πικερμίου Βαγ-
γέλης Μπουρνούς, μιλών-

τας στην «Ρ», τονίζοντας πως «η επιλογή της
ανανέωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών
στην παρούσα διοίκηση είναι ένας μονόδρο-
μος για την ολοκλήρωση του οράματος που
έχουμε».  Επίσης, ο κ. Μπουρνούς αναφέρε-
ται στον προγραμματισμό των έργων για τα
οποία, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει,
«στην προσεχή δημοτική περίοδο απαιτείται
μια στιβαρή και αταλάντευτη διοίκηση για να
τα παραδώσουμε στους πολίτες». 

Όλοι συνηγορούν ότι το φετινό καλοκαίρι
θα είναι δύσκολο, από πλευράς πυρκα-
γιών. Πιστεύετε ότι είμαστε προετοιμα-
σμένοι; Ο μηχανισμός της Πολιτείας και
του δήμου σας είναι σε επιφυλακή; 
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου –παρά το

τρομερό πλήγμα που δέχτηκε το καλοκαίρι
του 2018– διαθέτει ακόμα μεγάλο του τμήμα
που πραγματικά βρίσκεται σε υψηλή επικιν-
δυνότητα για πυρκαγιά. Με απόφαση της Πο-
λιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη και έπειτα από σχετική εισή-
γηση της Πυροσβεστικής, προσφάτως, τρεις
οικισμοί του (Περιβολάκια, Διώνη, Καλλιτε-
χνούπολη) εντάχθηκαν ανάμεσα στις δεκαο-
κτώ περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για
πυρκαγιά στην Αττική. Για πρώτη φορά γίνον-
ται εκτεταμένες επεμβάσεις προστασίας των
πολιτών και των περιουσιών τους –με πολλα-
πλάσιες χρηματοδοτήσεις σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη– από τον δήμο και την
Κεντρική Διοίκηση. Η κλιματική αλλαγή είναι
εδώ. Οι προτεραιότητές μας πρέπει να αλλά-
ξουν. Οι αλλαγές γίνονται με χρήματα, σχέδιο
και δράσεις που χρονικά πρέπει να απλώνον-
ται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Για να επιτύ-
χει αυτή η προσπάθεια, απαιτείται όμως απα-
ραίτητα και η συμμετοχή των πολιτών, οι
οποίοι έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο
υποχρέωσης στην πρόληψη.

Πώς αξιοποιήσατε ως δημοτική αρχή το

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»; Ταμείο
Ανάκαμψης, νέο ΕΣΠΑ και Πράσινο Τα-
μείο συνθέτουν ένα πλαίσιο χρηματοδοτι-
κών εργαλείων που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν από την Αυτοδιοίκηση στη μετα-
Covid εποχή;
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αξιοποιεί

κάθε ευκαιρία και χρηματοδοτικό εργαλείο
για τη δημιουργία υποδομών και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο Πράσινο Ταμείο, στα προγράμματα
ΕΣΠΑ αλλά και απευθείας από τις Βρυξέλλες
καθώς και στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», έχουμε εντάξει έργα που στα επόμενα
τέσσερα χρόνια θα παραδοθούν στους πολί-
τες και θα μετασχηματίσουν τον τόπο μας,
στην πράξη, σε έναν ευρωπαϊκών προδια-

γραφών δήμο. Χαρακτηριστικά, παραθέτου-
με τον κατάλογο των έργων για τα οποία κα-
ταθέσαμε προτάσεις στο Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης».

Ποια εμβληματικά έργα υποδομής είναι
σε εξέλιξη και ποια έχετε προγραμματίσει
στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου;
Αποχέτευση, άμεσες εντάξεις στο σχέδιο

πόλης με τη διαδικασία του ειδικού χωρικού
σχεδιασμού, υλοποίηση Τοπικών Χωρικών
Σχεδίων, έργα υποδομής στην πυρόπληκτη
περιοχή, ανάπλαση παράκτιου μετώπου, πι-
λοτική ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου,
κατασκευή Παραολυμπιακού Αθλητικού
Κέντρου, δημοπράτηση των οριστικών μελε-
τών για την Αττική οδό και τον προαστιακό
στο δεύτερο λιμάνι της χώρας, κατασκευή
της Πρώτης Διαδημοτικής Μονάδας Επεξερ-
γασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), αντιπλημμυ-
ρική θωράκιση (Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας),
σχολικές μονάδες, υποδομές πολιτισμού
(αμφιθέατρα, μουσεία κ.λπ.), νέες σύγχρονες
υποδομές ύδρευσης με τηλεματική, καθώς

και ολοκληρωμένος ψηφιακός μετασχηματι-
σμός του δήμου, είναι μόνο μερικά από τα εμ-
βληματικά έργα υποδομών που δρομολογή-
σαμε τελεσίδικα για τον δήμο που οραματιζό-
μαστε.

Ως δήμαρχος, μας έχετε συνηθίσει σε εκ-
πλήξεις. Παρουσιάσατε πρόσφατα τα
«Σκαλοπάτια γνώσης». Τι άλλο σχεδιάζε-
τε για το επόμενο διάστημα; 
Αποφασίσαμε, ως δημοτική αρχή, ότι

εκτός από τις αναγκαίες υποδομές απαιτείται
και η αισθητική αναβάθμιση του τόπου μας. 

Με σχέδιο και προγραμματισμό από εξει-
δικευμένο προσωπικό, παρεμβαίνουμε για
να δώσουμε το στίγμα της ευρωπαϊκής πόλης
που επιθυμούν οι πολίτες μας.

Είναι στις προθέσεις σας να είστε εκ νέου
υποψήφιος δήμαρχος Ραφήνας-Πικερ-
μίου και στις εκλογές του 2023; 
Ο προγραμματισμός ολοκλήρωσης του συ-

νόλου των έργων προσδιορίζεται στο χρονικό
παράθυρο από το 2022 έως το 2026. Επομέ-
νως, στην προσεχή δημοτική περίοδο απαι-
τείται μια στιβαρή και αταλάντευτη διοίκηση,
για να παραδώσουμε τα έργα που προγραμ-
ματίσαμε χρηστικά στους πολίτες. Η επιλογή
της ανανέωσης της εμπιστοσύνης των πολι-
τών στην παρούσα διοίκηση είναι ένας μονό-
δρομος για την ολοκλήρωση του οράματος
που έχουμε. Γι’ αυτό θα ζητήσουμε το 2023
την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης τους.

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Ραφήνας-
Πικερμίου στο τέλος της δημοτικής πε-
ριόδου;
Πλήρης ψηφιακή παροχή υπηρεσιών

στους πολίτες, βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους, οικονομική και περιβαλλοντική ανά-
πτυξη, ολοκλήρωση των υποδομών που σχε-
διάζουμε αποτελούν μόνο μερικά από τα
στοιχεία του ευρωπαϊκού δήμου που θέλου-
με να παραδώσουμε στους πολίτες.

Θέλουμε να αποκτήσει πραγματικό νόημα
ο επιθετικός προσδιορισμός της χώρας μας,
μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη, ξεκι-
νώντας από τον δήμο μας.

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
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«Θα ζητήσουμε το
2023 την εμπιστοσύνη 
των πολιτών»
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Μεγαλείο ψυχής από 
τον πατέρα της εξάχρονης

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς
όρους, αλλά με την προανακριτική δια-
δικασία να συνεχίζεται, αφέθηκε ο
41χρονος οδηγός του φορτηγού, ο
οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης παρέ-
συρε στην 6χρονη Παναγιώτα, στο τρα-
γικό τροχαίο δυστύχημα στη συμβολή
των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και
Κουταΐση, στη Νίκαια.

Αυτό αποφασίστηκε καθώς -μέχρι
στιγμής- δεν φαίνεται να προκύπτει πα-
ράβαση από μέρους του, ωστόσο το γε-
γονός ότι δεν είδε το 6χρονο κοριτσάκι,
τη 12χρονη ξαδέρφη του και τη θεία της,
την ώρα που επιχειρούσαν να περά-
σουν με ταχύτητα τη διάβαση πεζών,
απέβη μοιραίο. Μιλώντας στην «Ρoliti-
cal», κάτοικοι της περιοχής κάνουν λό-
γο για ένα σημείο-καρμανιόλα, με πολ-
λά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα
να καταγράφονται εδώ και αρκετά χρό-
νια. Μάλιστα, στη μία πλευρά της διά-
βασης, στο φανάρι των πεζών, λειτουρ-
γεί μόνο η κόκκινη ένδειξη και όχι η
πράσινη, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει
κάποιος εάν και πόσο χρόνο έχει για να
περάσει απέναντι. 

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της 6χρονης
Παναγιώτας δεν μπορεί να πιστέψει το
κακό που βρήκε την οικογένεια του, δη-
λώνοντας: «Συγχωρώ τον οδηγό. Ήταν
ένα αγγελούδι. Ήταν τόσο όμορφο, που
ο Θεός το πήρε μαζί του. Δεν ξέρω αν ο
οδηγός έχει οικογένεια». Μάλιστα,
αποκάλυψε ότι η δωρεά οργάνων δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί, όπως τον
ενημέρωσαν οι γιατροί, καθώς, λόγω
της σφοδρότητας της σύγκρουσης, τα
τραύματα στο άψυχο κορμάκι της Πα-
ναγιώτας ήταν τέτοια, που δεν το επέ-
τρεπαν. 

Την Παρασκευή, πάντως, πλήθος κό-
σμου πέρασε από το σημείο της τραγω-
δίας για να αφήσει ένα λουλούδι στη
μνήμη της 6χρονης Παναγιώτας, ενώ η
12χρονη ξαδέρφη της συνεχίζει να νο-
σηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παίδων». 

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης 

Κ
ανένα περιθώριο για εφησυχασμό
δεν αφήνουν για την κυβέρνηση
και τους λοιμωξιολόγους η ευρεία
διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα

και η αύξηση του ημερήσιου αριθμού των
κρουσμάτων στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή,
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνωστι-
σμοί που παρατηρούνται το τελευταίο διάστη-
μα σε κορονοπάρτι στην Αττική, αλλά και στην
επαρχία, ενώ οι Αρχές εντείνουν τους ελέγ-
χους ακόμη και σε γάμους, προκειμένου να
εμποδιστεί η διασπορά. 

Ο μέσος όρος των κρουσμάτων τις τελευ-
ταίες 10 ημέρες έχει μειωθεί κατά μία δε-
καετία ηλικιακά, κάτι που σχετίζεται άμεσα
με τη διασκέδαση.  Τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που κα-
ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
1.997, εκ των οποίων πέντε εντοπίστηκαν κα-
τόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώ-
ρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 εί-
ναι 12, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.785. Ο αριθ-
μός των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι είναι 141. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 59. 

Στο μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει τις
τελευταίες ώρες στο Κέντρο Υγείας Βελεστί-
νου και στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από
γάμο που έγινε στην περιοχή του Δήμου Ρήγα
Φεραίου και, ως φαίνεται, εξελίχθηκε σε
«βόμβα» κορονοϊού. Σύμφωνα με το taxydro-
mos, με αναρτήσεις τους στα social media
συγγενείς του ζευγαριού αλλά και προσκε-
κλημένοι στον γάμο ενημέρωσαν πως βρέθη-

καν θετικοί στον κορονοϊό και καλούν όσους
ήρθαν σε επαφή μαζί τους να προβούν σε μο-
ριακό έλεγχο. Σύμφωνα με καλά πληροφο-
ρημένες πηγές που επικαλείται το τοπικό Μέ-
σο, μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί διψή-
φιος αριθμός κρουσμάτων, ενώ η ιχνηλάτηση
συνεχίζεται. Να σημειωθεί ότι το thessaliatv
κάνει λόγο για 25 κρούσματα από τον εν λόγω
γάμο.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη η προϊστα-
μένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας
διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης, με αφορμή το κορονοπάρτι που διοργα-
νώθηκε σε beach bar στον Άλιμο, στο οποίο
συμμετείχε πλήθος κόσμου χωρίς την τήρη-
ση των μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή
εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.
Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφόρησε στο
Διαδίκτυο μαρτυρά τη συμμετοχή 1.000 και
πλέον ατόμων σε πάρτι που διοργανώθηκε
στην Ίο, εξαιτίας του οποίου δεκάδες συμμε-
τέχοντες νόσησαν. 

Νέες συστάσεις για τα εμβόλια 
Εξάλλου, η Επιτροπή Ασφαλείας του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ανακοί-
νωσε ότι, σχετικά με το εμβόλιο της AstraZe-
neca, συνιστά την προσθήκη προειδοποί-
ησης για σύνδρομο Guillain-Barre και συμ-
βουλεύει τα άτομα που πάσχουν από το πολύ
σπάνιο σύνδρομο τριχοειδούς διαρροής να
αποφεύγουν το εμβόλιο της Johnson &
Johnson. 

Επίσης, συνιστά την προσθήκη της μυο-
καρδίτιδας και της περικαρδίτιδας στις εν δυ-
νάμει παρενέργειες των εμβολίων τεχνολο-
γίας mRNA κατά της Covid-19, δηλαδή των
Pfizer και Moderna.

ΣΣυναγερμός για
κρούσματα σε
κατασκηνώσεις
Εστία υπερμετάδοσης εντοπίστηκε σε
κατασκήνωση στα Χανιά, καθώς φαί-
νεται πως… φιλοξενούσε περισσότε-
ρα από 30 κρούσματα κορονοϊού. Σύμ-
φωνα με το zarpanews.gr, οι ιθύνον-
τες πήραν την απόφαση να κλείσουν
την κατασκήνωση. Θετικοί στον κορο-
νοϊό έχουν βρεθεί εργαζόμενοι στην
κατασκήνωση και μικρά παιδιά. Η κα-
τασκήνωση φιλοξενεί πάνω από 200
παιδιά. Αρκετοί γονείς έσπευσαν να
τα παραλάβουν. Η κατασκήνωση θα
ανοίξει ξανά στις 15/7 και τα παιδιά θα
γίνονται δεκτά μόνο με rapid test. Πα-
ράλληλα, αποφασίστηκε ότι δεν θα γί-
νονται δεκτές επισκέψεις. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι τα κρούσματα δεν
περιορίζονται μόνο στα Χανιά, αλλά
και σε άλλες περιοχές του νομού,
όπως στην Παλαιόχωρα, όπου τέσσε-
ρα παιδιά, προερχόμενα από την κα-
τασκήνωση, βρέθηκαν θετικά.

Την ίδια στιγμή, κατάσταση συνα-
γερμού έχει σημάνει και σε κατασκή-
νωση με εκατοντάδες παιδιά, στο δεύ-
τερο πόδι της Χαλκιδικής. Στην κατα-
σκήνωση φιλοξενούνται παιδιά από
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες
περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το
GRTimes.gr, έχουν εντοπιστεί 14
κρούσματα σε παιδιά 13-17 ετών, ενώ
άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία ιχνηλά-
τησης. Θετικά στον ιό βρέθηκαν τρία
παιδιά από τη Λάρισα, ένα από τον Βό-
λο και τα υπόλοιπα από άλλες περιο-
χές, ενώ τα περισσότερα είχαν συμ-
πτώματα. Οι αρμόδιοι εκκένωσαν μέ-
χρι στιγμής έξι σπιτάκια-σκηνές, τα
οποία φιλοξενούσαν 13 άτομα. Οι
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
γονείς που ενημερώθηκαν ότι τα παι-
διά τους είναι θετικά στον ιό έσπευ-
σαν να τα παραλάβουν.

Στο «κόκκινο» πάλι
η Αττική - «Βόμβα»
τα κορονοπάρτι 
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Έως την Τετάρτη 
τα μηχανογραφικά
Έως τις 14 Ιουλίου θα πρέπει να υποβάλουν το μηχα-
νογραφικό τους δελτίο αλλοδαποί - αλλογενείς που
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές
κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτήν μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα
www.exams-foreigner.it.minedu.gov.gr και να συμ-
πληρώσουν την αίτηση-μηχανογραφικό. Τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται θα προσκομίζονται στη
γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας κά-
θε υποψηφίου στις ημερομηνίες που θα οριστούν για
την εγγραφή του. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι που
θα υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό με την κατη-
γορία αλλοδαπών - αλλογενών δεν δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο με την
κατηγορία Έλληνες του Εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, στη συνέχεια, να εκτυπώ-
σουν αντίγραφα της αίτησης-μηχανογραφικού της
υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στα δικαιολο-
γητικά. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν, έως
τις 15 Ιουλίου, στην Επιτροπή Συγκέντρωσης και
Ελέγχου Αιτήσεων-Μηχανογραφικών Δελτίων Αλ-
λοδαπών - Αλλογενών, με μια φωτογραφία τύπου
αστυνομικής ταυτότητας, μία φωτοτυπία διαβατηρί-
ου ή ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απο-
λυτηρίου, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίση-
μης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα και φωτοαν-
τίγραφο της βεβαίωσης αντιστοιχίας ξένων τίτλων.

Π
ερισσότεροι από 70.000 υπο-
ψήφιοι των Πανελλαδικών Εξε-
τάσεων -για πρώτη φορά- έλα-
βαν τη βαθμολογία τους με SMS

στο κινητό τους, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα
ενημερωθούν και την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα τέλη Αυγού-
στου, όταν θα ανακοινωθούν οι βάσεις. 

Στο SMS που έφτασε στο κινητό τηλέ-
φωνο, τον αριθμό του οποίου είχαν δηλώ-
σει, αναφέρονταν ο κωδικός αριθμός του
υποψηφίου και η βαθμολογία που πέτυχε
σε κάθε μάθημα. Οι βαθμολογίες, πάντως,
είναι από χθες διαθέσιμες τόσο στα κατά
τόπους λύκεια όσο και στην ιστοσελίδα
www.results.it.minedu.gov.gr, όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώ-
νονται για τις επιδόσεις τους, πληκτρολο-
γώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και
τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από

το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμό τους. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
υπουργείου Παιδείας, στις φετινές Πα-
νελλαδικές έλαβαν μέρος συνολικά
91.007 υποψήφιοι από γενικά και επαγ-
γελματικά λύκεια, οι οποίοι θα διεκδική-
σουν 77.415 θέσεις σε ιδρύματα της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης. Από τους 75.435
συμμετέχοντες από τα ΓΕΛ, οι 24.508
προήλθαν από την Ομάδα Προσανατολι-
σμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφο-
ρικής, οι 22.857 από την Ομάδα Ανθρωπι-
στικών Σπουδών, οι 14.727 από την Ομάδα
Θετικών Σπουδών και οι 12.889 από την
Ομάδα Σπουδών Υγείας και θα διεκδική-
σουν Σχολές από τα αντίστοιχα Επιστημο-
νικά Πεδία. Μια θέση αποκλειστικά σε
Τμήματα Μουσικών Σπουδών θα διεκδι-
κήσουν 454 υποψήφιοι. 

Το σύνολο των υποψηφίων από τα
ΕΠΑΛ ανήλθε σε 16.655, εκ των οποίων η
πλειονότητα (5.295) προήλθε από τον Το-

μέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας, καταδει-
κνύοντας και την επικρατούσα τάση στις
επιλογές που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι
στο μηχανογραφικό. Από τον Τομέα Διοί-
κησης και Οικονομίας προήλθαν 3.028
υποψήφιοι, 2.225 από τον Τομέα Μηχανο-
λογίας και 2.074 από τον Τομέα της Πλη-
ροφορικής. Συνολικά, 1.323 υποψήφιοι
των ΕΠΑΛ επέλεξαν τον Τομέα Ηλεκτρο-
λογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,
1.063 τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος, 819 τον Τομέα των Ναυτι-
λιακών Επαγγελμάτων, 418 τον Τομέα των
Εφαρμοσμένων Τεχνών, 363 τον Τομέα
των Δομικών Έργων και 47 τις Μουσικές
Σπουδές. 

«Το μέλλον σάς ανήκει»
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά

μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των Ειδι-
κών Μαθημάτων θα ανακοινωθούν στις 16
Ιουλίου, εν αναμονή της προθεσμίας συμ-
πλήρωσης και υποβολής του μηχανογρα-

φικού και του παράλληλου μηχανογραφι-
κού. Από την πλευρά της, η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως έδωσε συγχαρητή-
ρια σε όλους τους υποψηφίους για την
προσπάθειά τους καθώς και στους εκπαι-
δευτικούς που συμμετείχαν στη διαδικα-
σία και τις οικογένειές των μαθητών που
στέκονται δίπλα τους.

«Το μέλλον σάς ανήκει. Ξεκινά μια νέα
σελίδα στη ζωή σας και εύχομαι να τη
γράψετε όπως εσείς την έχετε ονειρευτεί.
Καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι!», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της. 

Από τη Εύη Πανταζοπούλου

Τέλος η αγωνία για τους υποψηφίους

Συνολικά, 91.007 από γενικά
και επαγγελματικά λύκεια 
θα διεκδικήσουν 77.415 
θέσεις σε ιδρύματα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης… 
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Αυτοί είναι οι πρώτοι των πρώτων! 
Π

άλεψαν υπό αντίξοες συνθή-
κες, σε μια χρονιά που σημα-
δεύτηκε από τα απανωτά lock-
downs, λόγω της πανδημίας

του κορονοϊού. Χρειάστηκε να προσαρμο-
στούν σε πρωτόγνωρα δεδομένα, να απο-
μακρυνθούν από το σχολείο τους και ταυ-
τόχρονα να παραμείνουν προσηλωμένοι
στον στόχο τους. 

Και τα κατάφεραν… Πλέον, μπορούν να
απολαύσουν τους καρπούς των προσπα-
θειών τους, να μπουν σε όποια σχολή οι
ίδιοι επιθυμούν και να περάσουν ένα καλο-

καίρι που θα τους μείνει αξέχαστο! 
Πολύ υψηλή βαθμολογία, η οποία έφθα-

σε τα 19.349 μόρια, εξασφάλισε στις φετι-
νές Πανελλαδικές Εξετάσεις ο Κωνσταντί-
νος Παθέκας, μαθητής του ΓΕΛ Οιχαλίας,
ανοίγοντας τον δρόμο για σπουδές στην Ια-
τρική, που είναι το όνειρό του. 

Οι γονείς του αλλά και οι καθηγητές συ-
νέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία, ενώ ο ίδιος,
όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
αφιέρωνε πολλές ώρες στο διάβασμα, βέ-
βαια με συστηματικό τρόπο, προκειμένου
να μην υπάρχουν κενά και να καλυφθεί,

έτσι, όλη η ύλη, άνετα και χωρίς άγχος.
«Όνειρό μου», τονίζει χαρακτηριστικά,
«ήταν οι σπουδές στην Ιατρική, σε οποι-
οδήποτε σχολή της χώρας. Γι’ αυτό εργά-
στηκα σκληρά τα τελευταία χρόνια, έχον-
τας ως βοήθεια ένα σταθερό οικογενειακό
περιβάλλον».

Τα 18.928 μόρια «έπιασε» στη βαθμολο-
γία ο Στέφανος Ζησόπουλος, μαθητής του
1ου ΓΕΛ Τρικάλων, ο οποίος δηλώνει πως
θέλει να σπουδάσει Πληροφορική ή Διοι-
κητική Επιστήμη. Οι γονείς και οι καθηγη-
τές του τον στήριξαν σημαντικά σε όλη αυ-

τήν την προσπάθεια, χωρίς βέβαια, όπως ο
ίδιος εξηγεί, να στερηθεί τον ελεύθερο
χρόνο. «Μελετούσα συστηματικά τρεις
ώρες καθημερινά τα μαθήματά μου, είχα
τον ελεύθερο χρόνο μου, οπότε έπαιζα διά-
φορα παιχνίδια, και ελεύθερα τα Σαββατο-
κύριακα», σημειώνει, τονίζοντας πως το
συστηματικό διάβασμα, που δεν αφήνει
κενά, είναι το μυστικό στον δρόμο προς την
επιτυχία. Ο ίδιος θα ξεκουραστεί και θα κά-
νει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνιστά
αισιοδοξία και υπομονή, ευχόμενος καλή
επιτυχία σε όλους τους μαθητές.

«Βλέπει» άνετα
Νομική Αθηνών 

Η Ηλιάννα Μαλανδράκη, από το 2ο Λύκειο Χανίων, συγκέν-
τρωσε 18.882 μόρια και ονειρεύεται μια θέση στο Νομική Αθη-
νών. Θεωρεί πως είναι ένα επάγγελμα που αντανακλά την προ-
σωπικότητά της. Θέλει να σπουδάσει Νομική και να κυνηγήσει
το όνειρό της. Η φετινή χρονιά είχε πολλές προκλήσεις. Χρει-
άστηκε αυτοπειθαρχία. Δεν ήταν δίπλα της οι καθηγητές της -
τους έβλεπε μέσα από μία οθόνη- και η συγκέντρωση στα μα-
θήματα ήταν δύσκολη υπόθεση. Στερήθηκε εξόδους, δεν
έβλεπε τους φίλους της, λόγω κορονοϊού, της έλειψαν ακόμα
και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Ωστόσο, είχε περισσότερο
χρόνο στη διάθεσή της για να αφοσιωθεί στο διάβασμα.

Από κούνια μαζί και
στην επιτυχία! 

Σάρωσαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τα αδέλφια Μιχάλης
και Μαρία Μπαλτζάκη, από το Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου!
Το γεγονός ότι είχαν ο ένας τον άλλον τούς βοήθησε πολύ να
επιτύχουν τον στόχο τους. Ο Μιχάλης βάζει πλώρη για το Τμή-
μα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ηράκλειο. «Προσπαθήσαμε
αρκετά όλη τη χρονιά, είχαμε και λίγη τύχη και στο τέλος όλα
πήγαν πολύ καλά», αναφέρει στο cretalive.gr. Η Μαρία θέλει
να δώσει ακόμα αθλήματα και σκέφτεται να γίνει αστυνομι-
κός. Δεν έχει αποκλείσει, όμως, το ενδεχόμενο της Νομικής.
«Ήταν μια δύσκολη και αρκετά πιεστική η φετινή χρονιά. Μας
επηρέασε η πανδημία. Ήμασταν στο σπίτι και η ψυχολογία
μας επηρεάστηκε από αυτό», αναφέρει.

Ξεπέρασε 
τον εαυτό της
Η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου είναι η
πρώτη από το Μουσικό Σχολείο Βόλου,
με 19.488 μόρια, και στόχος της είναι
το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Πα-
νελλαδικές για καλά διαβασμένους,
με τις δυσκολίες της καραντίνας να
της «τσακίζουν» την ψυχολογία, αλλά
η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυ-
τό της. « Ήταν μια δύσκολη χρονιά με
την καραντίνα. Ήμουν ευτυχισμένη
όταν άνοιγαν τα σχολεία. Στόχος μου
είναι η Σχολή Ψυχολογίας», είπε η ίδια
στο e-thessalia.gr.



Ίος

Δέκα νέοι σε καραντίνα σε 
ξενοδοχεία ύστερα από μεγάλο πάρτι

Στο νησί της Ίου το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάνω από
90% και δεν έχει νοσήσει μέχρι στιγμής μόνιμος κάτοικος, δη-
λώνει ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Δελής. Ωστόσο, 10 νέοι τέ-
θηκαν σε αναγκαστική καραντίνα σε ξενοδοχεία της Ίου,
ύστερα από πάρτι που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
περίπου 1.300 νέων. Τα παιδιά πήγαν στο νησί για να διασκε-
δάσουν μετά τις Πανελλήνιες και κάποια από αυτά ήταν μολυ-
σμένα, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος. Χθες, Παρασκευή, με-
τέβη στο νησί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, ενώ ο δήμος ζητά εντατικο-
ποίηση των ελέγχων.

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Νοσοκομείο της Βέ-
ροιας, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Στην έναρξη της λειτουργίας της παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζι-
τζικώστας, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και
τους περιφερειακούς συμβούλους Ημαθίας Στέργιο Μουρτζίλα και Απόστολο Νεστορό-
πουλο. «Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να ασκούν και να προσφέρουν το πο-
λύτιμο έργο τους οι γιατροί και οι νοσηλευτές και εξασφαλίζουμε τη βελτίωση των υπηρε-
σιών υγείας προς τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες. Αποδείξαμε και στην πανδημία
του κορονοϊού ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει εμπράκτως τα δημόσια
νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Αξιοποιήσαμε συνολικούς πόρους 80 εκατ. ευρώ για νέο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και για την πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και παραδώσα-
με μέσα στην υγειονομική κρίση 24 νέες κλίνες ΜΕΘ. Μόνο για τον εξοπλισμό των δύο πυ-
λώνων της υγείας στην Ημαθία, τα Νοσοκομεία Βέροιας και Νάουσας, διαθέσαμε 2,5 εκατ.
ευρώ το τελευταίο διάστημα», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 4.426.406
ευρώ, για δράσεις που έγιναν ή πρόκειται να
γίνουν μέχρι και τα τέλη του 2022, για τις συ-
νέπειες του Covid-19, διεκδικεί η περιφερει-
ακή Αρχή, η οποία προγραμματίζει: Αγορά
πλωτού ασθενοφόρου αξίας 500.000, μικρών
ασθενοφόρων αξίας 2.000.000 και μια σειρά
από χρηματοδοτήσεις έργων ή προμηθειών
που αφορούν στα νοσοκομεία των νησιών. «Η
υγεία των κατοίκων των νησιών μας αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από αρμο-
διότητες», εξήγησε ο περιφερειάρχης Κώ-
στας Μουτζούρης.

!Βόρειο Αιγαίο

Ενίσχυση των Δομών
Υγείας ζητά 
ο περιφερειάρχης

Λάρισα

Ματαιώνεται η Εμποροπανήγυρη λό-
γω πανδημίας 
Τη ματαίωση της φετινής διοργάνωσης του Παζαριού της
Λάρισας, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Δήμος
Λαρισαίων. Η άνοδος των κρουσμάτων και κυρίως οι εκτι-
μήσεις της ελληνικής Πολιτείας και της παγκόσμιας επι-
στημονικής κοινότητας για νέο κύμα πανδημίας τις επόμε-
νες εβδομάδες έπεισαν τη δημοτική Αρχή να λάβει τη συγ-
κεκριμένη απόφαση της ματαίωσης. Ο δήμαρχος εξηγεί
πως η «ματαίωση αποσκοπεί στην προστασία όλων» και
απευθύνει κάλεσμα για «μαζικό εμβολιασμό των πολιτών»,
που αποτελεί το μοναδικό ισχυρό όπλο απέναντι στην παν-
δημία.

Σε λειτουργία η νέα ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βέροιας
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

ΕΝΠΕ

Εβδομήντα πέντε εκατ. ευρώ 
στις περιφέρειες 
για τρίμηνη μισθοδοσία

Εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ, από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών,
κατανεμήθηκαν στις περιφέρειες, με απόφαση του
υπουργείου Εσωτερικών. Τα χρήματα δίνονται για την
καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγού-
στου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2021, του μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού των περιφερειών. Θα αποδοθούν
τμηματικά σε κάθε δικαιούχο περιφέρεια, με τρεις
ισόποσες χρηματικές εντολές του υπουργείου προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίες θα εκ-
δοθούν εντός των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σε-
πτεμβρίου.

ΟΤΑ

Εκατόν τριάντα οκτώ θέσεις 
για 22 ειδικότητες μέσω ΑΣΕΠ

Με προσωπικό 22 ειδικοτήτων θα ενισχυθούν άμε-
σα, μέσω ΑΣΕΠ, δήμοι και περιφέρειες της χώρας.
Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευ-
σης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Θα προσληφθούν συνολικά 138
υπάλληλοι για τις εξής θέσεις: Διοικητικό Οικονομικό
Προσωπικό, Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό, Γεω-
πόνοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλον-
τος, Ηλεκτρολόγοι, Ηθοποιοί, Υδραυλικοί, Υπεύθυνοι
Λειτουργίας Κάμπινγκ, Υπάλληλοι Υποδοχής Κάμ-
πινγκ, Ταμίες, Εισπράκτορες, Πωλητές Εκμαγείων,
Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγοί, Οδηγοί Απορριμμα-
τοφόρων, Λουτρονόμοι Μονάδας Ιαματικής Θεραπεί-
ας, Νυχτοφύλακες, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων,
Εργάτες Ύδρευσης, Εργάτες Καθαριότητας, Εργάτες
Καθαριότητας Κάμπινγκ, Καθαριστές Μονάδας Ιαμα-
τικής Θεραπείας.
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Δυτική Ελλάδα

Ημερίδα για «αναδοχή -
αποϊδρυματοποίηση»

Διαδικτυακή ημερίδα, με θέμα την «Αναδοχή και την
αποϊδρυματοποίηση», με στόχο την προώθηση του θε-
σμού της αναδοχής παιδιών, διοργάνωσε η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας, για τον θεσμό της αναδοχής παιδιών, ως
μέτρο παιδικής προστασίας ανήλικων που στερούνται
προσωρινά, για διάφορους λόγους, τη βιολογική τους οι-
κογένεια, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας, δηλώνει ο περιφερειάρχης Νε-
κτάριος Φαρμάκης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε τηλεο-
πτικό σποτ που προωθεί το μήνυμα «Μία Οικογένεια για
Κάθε Παιδί».
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E
να μεγάλο στοίχημα φαίνεται ότι
κερδίζουν ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης και ο αντιπε-

ριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινω-
νιών, Βασίλης Γιαννακόπουλος, καθώς
έβαλαν στόχο να ομαλοποιήσουν τη διαδι-
κασία εξετάσεων των μελλοντικών οδηγών
που είχε φτάσει σε μεγάλο αδιέξοδο. Ήδη
τα στοιχεία δείχνουν ότι με γοργούς ρυθ-
μούς μειώνονται οι λίστες αναμονής των
υποψήφιων οδηγών για θεωρητικές εξετά-
σεις κάθε κατηγορίας οχήματος ή μοτοσι-
κλέτας στην Περιφέρεια Αττικής.

Για την ακρίβεια, ήδη έχουν εξυπηρετη-
θεί, τόσο τις καθημερινές όσο και τις Κυ-
ριακές, περισσότεροι από 17.000 υποψήφι-
οι και νυν οδηγοί, που βρίσκονταν σε ανα-
μονή, εξαιτίας της πολύμηνης αναστολής
των εξετάσεων λόγω κορονοϊού.

«Με έγκαιρο και σωστό προγραμματι-
σμό και αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα

μέσα, πετύχαμε μέσα σε έναν μήνα να μει-
ώσουμε δραστικά τις εκκρεμείς αιτήσεις,
τηρώντας απαρέγκλιτα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και διασφαλίζοντας το αδιά-
βλητο των εξετάσεων», επισήμανε ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
Και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι μέχρι τα
τέλη Ιουλίου οι λίστες αναμονής να αποτε-
λούν παρελθόν και να επιστρέψουμε στην
κανονικότητα». Από την πλευρά του, ο αν-
τιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννακόπου-
λος γνωστοποίησε ότι από τις 31/5/2021,
ημέρα που επιτράπηκε η επανέναρξη των
θεωρητικών εξετάσεων, εξυπηρετούνται
κατά μέσο όρο και σε καθημερινή βάση
περίπου 700 υποψήφιοι οδηγοί. Επιπλέον,
ανέφερε ότι συνολικά 836 υποψήφιοι εξε-
τάστηκαν τις τελευταίες δύο Κυριακές,
μετά τη σχετική απόφαση του περιφερει-
άρχη να αξιοποιούνται οι αργίες για τη δι-
ευκόλυνση των υποψηφίων.

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου 
Στην κορύφωση των ενημερώσεων σχετικά με το θέμα το

οποίο προέκυψε με την απόφαση του Εφετείου, που παρα-
χωρεί σε ιδιώτες μεγάλο τμήμα της περιοχής του Θεάτρου
Βράχων, έφτασαν οι δήμαρχοι Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπό-
δης και Δάφνης - Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος. Συναντή-
θηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Επικρατείας
Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ Θόδωρο Λιβάνιο και τους παρέδωσαν το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα για την
προάσπιση του δημόσιου, κοινωφελούς και δασικού χαρακτήρα του Λόφου Κοπανά καθώς και το πρό-
γραμμα του φετινού Φεστιβάλ στη «Σκιά των Βράχων».

Μετά το τέλος της ενημέρωσης, ο δήμαρχος Βύρωνα ανέφερε: «Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη
και εποικοδομητική. Ενημερώσαμε τους δύο υπουργούς -και στενούς συνεργάτες του πρωθυπουρ-
γού- για όλα όσα έχουμε κάνει για την υπόθεση αυτήν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξή
της. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν σταματάμε εδώ». 

Μάκης Βορίδης: 
«Κρίσιμος ο ρόλος 
των Εσωτερικών 
Ελεγκτών»  
Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την
πιστοποίηση ελεγκτικής επάρκειας
Εσωτερικού Ελεγκτή στο Δημόσιο
διοργάνωσαν το υπουργείο Εσωτε-
ρικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνει-
ας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με την πα-
ρουσία του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μό-
νιμους υπαλλήλους ή με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου (ΙΔΑΧ) που ανήκουν οργανι-
κά σε υπουργεία ή σε Ανεξάρτητες
Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοική-
σεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή δήμους και περιφέρειες.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης, εξήρε τον κρίσιμο ρόλο που
καλούνται να διαδραματίσουν οι
Εσωτερικοί Ελεγκτές στην εμφύση-
ση μιας νοοτροπίας ακεραιότητας
και διαφάνειας στη Δημόσια Διοί-
κηση, μέσα από την κατάρτιση ενός
ολιστικού σχεδίου πρόληψης για
την αντιμετώπιση της διαφθοράς,
που θα λειτουργήσει ευεργετικά
υπέρ της λειτουργίας του ελληνικού
Δημοσίου.

Προχωρά η ανάπλαση
του Σκοπευτηρίου
Με «δώρο» το μεγάλο έργο της
ανάπλασης του Σκοπευτηρίου συ-
νοδεύτηκε η επίσκεψη του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Εσωτε-
ρικών Μιχάλης Σταυριανουδάκη
στον δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο
Βοσκόπουλο. Όπως ανακοίνωσε ο
κ. Σταυριανουδάκης, η ανάπλαση
του Σκοπευτηρίου, συνολικού πο-
σού 10.020.551 ευρώ, εντάχθηκε
στα εμβληματικά έργα χρηματοδό-
τησης του προγράμματος «Αντώ-
νης Τρίτσης», γεγονός το οποίο
προκάλεσε την απόλυτη ικανοποί-
ηση της δημοτική Αρχής της πόλης,
καθώς βλέπει πως μία ακόμα με-
γάλη προσπάθειά της για την ανά-
πτυξη της Καισαριανής στέφθηκε
με επιτυχία. Να σημειώσουμε ότι
στη συνάντηση που έγινε στο Δη-
μαρχείο παρευρέθηκαν επίσης οι
αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Περι-
βάλλοντος, Κοινωνικών Υπηρε-
σιών, Παιδείας και Πολιτικής Προ-
στασίας και συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση
καθώς και στις ανάγκες του Δήμου
Καισαριανής σε όλους τους τομείς.

Ποιος είναι ο επόμενος δή-
μαρχος της Αττικής, προς τα
νότια της Αθήνας, που θα αν-
τιμετωπίσει «πόλεμο» για το
θέμα της ανάθεσης της αλλα-
γής του ηλεκτροφωτισμού
στην πόλη; Πάντως, ο συγκε-
κριμένος, γνωρίζοντας ότι θα
βρεθεί σε «αδιέξοδο» στο
Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκίνη-
σε με την απόφαση στην Οι-
κονομική Επιτροπή που έχει
την πλειοψηφία και προς
στιγμήν έχει «αποπροσανα-
τολίσει» τη σύγκρουση από
την ουσία στη διαδικασία…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ψηφιοποίηση του
Δήμου Ζωγράφου      
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα
βήματα που έχουν γίνει για την ψηφιο-
ποίηση του Δήμου Ζωγράφου βρέθη-
καν στο επίκεντρο της συνάντησης που
είχε ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας με τον υπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.
Ο κ. Θώδας ενημέρωσε τον κ. Πιερρα-
κάκη για όλα τα ψηφιακά εργαλεία που
έχει αναπτύξει και έχει στη διάθεσή
του ο Δήμος Ζωγράφου, για την απλού-
στευση των διαδικασιών και την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών αλλά και την ψη-
φιακή πλατφόρμα «novoville» για τα αι-
τήματα των πολιτών. Επιπλέον, συζητή-
θηκε η προοπτική συνεργασίας δήμου
και υπουργείου αναφορικά με την ψη-
φιοποίηση όλων των αρχείων του Δή-
μου Ζωγράφου για την υλοποίηση της
Ψηφιακής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Πιερ-
ρακάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο ότι
σύντομα θα υπάρξουν διαθέσιμα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία, προερχόμε-
να από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επιτέλους, τέλος οι ουρές
για τους υποψήφιους οδηγούς

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Απόρριψη και προσφυγή 
Ξεκάθαρη ήταν η θέση που πήρε το Δημοτι-

κό Συμβούλιο του Πειραιά στην πρόσφατη συ-
νεδρίαση όπου συζητήθηκε το θέμα της Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα
έργα της COSCO στον ΟΛΠ. Η δημοτική αρχή
του Γιάννη Μώραλη, μαζί με τις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, προχώρησε στην απόρρι-
ψη της Μελέτης, καθώς από πολλές πλευρές
προέκυψαν μια σειρά από «σκοτεινά σημεία»
που δημιουργούν αμφιβολίες για τις παρεμ-
βάσεις που πρόκειται να γίνουν. Βέβαια,
υπήρχε και πιο σκληρή γραμμή, προερχόμενη
κυρίως από την παράταξη που υποστηρίζεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία γνωστοποίησε ότι θα
προχωρήσει σε άμεση προσφυγή στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει όσα
προβλέπει ο σχεδιασμός της εταιρείας.

Ζητούν ζωντανή μετάδοση   
Φαίνεται πως δεν είναι μόνο ο Δήμος Λυκόβρυ-
σης-Πεύκης που, σε όλους αυτούς τους μήνες
της καραντίνας, έκανε τις συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου στα… κρυφά! Είναι και ο
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, που όλο αυτό το διά-
στημα δεν μετέδιδε ζωντανά τις τηλε-συνεδριά-
σεις, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από την αν-
τιπολίτευση όσο και από πολλούς πολίτες. Πάν-
τως, πρέπει να καταγράψουμε ότι σε αυτή την πε-
ρίπτωση, έστω και αργά, το θέμα πηγαίνει προς
επίλυση, γεγονός που αποδεικνύεται από το αί-
τημα που έστειλε πρόσφατα ο αντιδήμαρχος Ψη-
φιακής Πολιτικής στον πρόεδρο του ΔΣ και ζήτη-
σε να επιτρέψει τη ζωντανή μετάδοση των συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε
ήταν μάλλον θέμα τεχνολογίας και όχι πολιτικής
απόφασης… 

Περισσότερη αστυνόμευση 
Πρωτοβουλία για να κινητοποιήσει όλες τις αρμόδιες Αρχές αλλά και το πο-

λιτικό σύστημα για την αστυνόμευση και την ευταξία του παραλιακού μετώπου
της πόλης αναλαμβάνει ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπου-
λος. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, στην παραλία εντοπίζονται φαινόμενα πα-
ραβατικότητας που «προέρχονται από δεκάδες οικογένειες και ομάδες Ρομά,
οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει ανεξέλεγκτα και οι οποίοι ενοχλούν τους δημό-
τες και τους επισκέπτες με τον τρόπο που διαβιούν, συμπεριφέρονται και λει-
τουργούν». Όπως τονίζει, το πρόβλημα οξύνεται πάντα την καλοκαιρινή περίο-
δο, γι’ αυτό και απαιτεί συντονισμένη και οργανωμένη παρέμβαση. Σε αυτή την
κατεύθυνση, ο κ. Φωστηρόπουλος καλεί όλο το εμπλεκόμενο αιρετό πολιτικό
προσωπικό να στηρίξει την πρωτοβουλία του, με τις θέσεις τους και τις προτά-
σεις τους επί του θέματος, και τις αρμόδιες Αρχές να αναλάβουν δράσεις, ώστε
να πάψει το θλιβερό φαινόμενο της καταστροφής και των βανδαλισμών σημαν-
τικών δημοτικών και δημόσιων υποδομών αλλά και έργων τέχνης.

Εμβολιαστείτε άμεσα…
Στη μάχη υπέρ του σχεδιασμού της κυβέρνη-
σης για γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού
μπήκε η δημοτική αρχή της Αγίας Βαρβάρας,
και συγκεκριμένα ο δήμαρχος Λάμπρος Μί-
χος. Ήδη, με επείγουσα ανακοίνωση ενημέ-
ρωσε τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τις οδη-
γίες του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, το εθνικό σύστημα εμβο-

λιασμών κατά του Covid-19 εισέρχεται στην τέταρτη φάση. Μάλιστα
καλεί όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών να εμβολιαστούν με εμ-
βόλιο Pfizer ή οποιοδήποτε άλλο επιλέξουν, προκειμένου να επι-
τευχθεί ο εθνικός στόχος της συλλογικής ανοσίας, πράγμα ζωτικής
σημασίας για την προστασία των πολιτών από τη μετάλλαξη «Δ».
Μάλιστα έχει τεθεί και το ΚΕΠ Υγείας του δήμου στη διάθεση των
πολιτών μας, ώστε να δρομολογηθεί ο άμεσος εμβολιασμός τους.

Παράταση της προθεσμίας 
Με νέα ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών,
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας τροποποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομε-
ρειών και διαδικασίας για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας από τους
δήμους της χώρας. Έτσι, μετά τις αλλαγές, οι
δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα θα πρέ-
πει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθεί-
ας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παρα-
λίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρα-
σιών έως την 31η Ιουλίου 2021, γιατί από την
1η Αυγούστου 2021 έως την 31η Αυγούστου
2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενερ-
γούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτη-
ματικές Υπηρεσίες. 

Ποιος δήμαρχος
της Αττικής,
προς τα βόρεια
της Αθήνας,
ενώ είχε ξεκι-

νήσει από τους
πρώτους τις συζη-

τήσεις με τους γείτονες δημάρ-
χους για την ίδρυση Διαδημοτικής
Αναπτυξιακής Εταιρείας, τελικά
ανακοίνωσε ότι προχωρά στην
ίδρυσή της αλλά με άλλους δή-
μους, που καμία σχέση δεν έχουν
χωροταξικά; Οι πληροφορίες λένε
ότι με τους «γείτονες» δεν βρί-
σκονταν κοινές γραμμές ενώ με
τους απομακρυσμένους βρέθη-
καν, παρά το γεγονός ότι υπάρ-
χουν… πολιτικές αποστάσεις.

N
έα αντιπαράθεση «ξέσπασε» ανάμεσα στον πρώην περιφερειάρχη Γιάν-
νη Σγουρό και στον νυν Γιώργο Πατούλη, με αφορμή την πρόσκληση του
περιφερειάρχη προς όλους τους αιρετούς της Αττικής να συμμετάσχουν

στον διάλογο για τον νέο σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Την
«αρχική επίθεση» έκανε ο κ. Σγουρός κατηγορώντας τον κ. Πατούλη για καθυ-
στέρηση στη διαδικασία, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί δύο χρόνια, ενώ εξέφρα-
σε και μια σειρά ερωτήματα για τις επιλογές της Περιφέρειας όσον αφορά τον
σχεδιασμό… Η απάντηση Πατούλη ήταν άμεση και αιχμηρή, αποδίδοντας ευθύ-
νες στον κ. Σγουρό για το γεγονός ότι η Αττική εξακολουθεί να θάβει τα σκουπίδια
της, ενώ τον κάλεσε να σταματήσει να κάνει «παρατηρήσεις» και να καταθέσει
προτάσεις προκειμένου «οι πολίτες να γνωρίζουν αν έχει θέσεις, ποιες είναι αυ-
τές και αν αυτές εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα…». 

Νέο προεδρείο   
Μπορεί να υπήρξε μια… μικρή
καθυστέρηση και αρκετές αν-
τιπαραθέσεις ανάμεσα σε στε-
λέχη της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ,
καθώς και «γαλάζιες τριβές»,
αλλά τελικά πραγματοποιήθη-
κε η Γενική Συνέλευση για την
εκλογή νέου προεδρείου στην
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ). Νέος πρόεδρος εξε-
λέγη ο πρώην δήμαρχος Χαϊ-
δαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας,
ενώ στη θέση του διευθύνον-
τος συμβούλου παρέμεινε ο
Σπύρος Σπυρίδων. Έτσι μπήκε
τέλος στην αντιπαράθεση και
τώρα πρέπει να «τρέξει» το
συντομότερο το πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ για τους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, που έχει
καθυστερήσει. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βορειοδυτικά της Αθήνας, έχει γίνει πλέον συνήθεια στις συνεδριάσεις των Δημο-
τικών Συμβουλίων να «κλείνουν» τα μικρόφωνα σε στελέχη της αντιπολίτευσης, όταν εκφράζουν απόψεις αντίθετες
με την δημοτική αρχή; Μέχρι πρόσφατα, οι «διακοπές» αποδίδονταν σε τεχνικούς λόγους, μέχρι που σε πρόσφατη συ-
νεδρίαση είχαμε και «αποβολή» επικεφαλής παράταξης, που ήταν λίγο πιο οξύς στις αντιδράσεις του…
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Ποιος μιλάει…



Πρόωρες εκλογές 
στη Βουλγαρία

Σημαντική άνοδο του αντισυστημικού
κόμματος ΙΤΝ («Υπάρχει τέτοιος λαός»)
δείχνει δημοσκόπηση που διενεργήθη-
κε εν όψει των πρόωρων βουλευτικών
εκλογών που διεξάγονται την Κυριακή
στη Βουλγαρία. Το νέο κόμμα που ίδρυ-
σε ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής
Σλάβι Τριφόνοφ εμφανίζεται ισοδύναμο
με το κεντροδεξιό GERB, το οποίο κυ-
βέρνησε μεγάλο μέρος της τελευταίας
δεκαετίας τη χώρα.

Με πυρετό νοσηλεύεται
ο Ποντίφικας
Στην κλινική «Τζεμέλι» εισήχθη ο Πά-
πας Φραγκίσκος, που εμφάνισε πυρε-
τό, τρεις ημέρες μετά την επέμβαση
στο έντερο, στην οποία είχε υποβλη-
θεί. Ωστόσο, το Βατικανό καθησυχά-
ζει, καθώς ανακοίνωσε πως ο Ποντί-
φικας «υποβλήθηκε σε αιματολογικές
και μικροβιολογικές εξετάσεις, όπως
και σε τομογραφία θώρακος και κοι-
λίας, και όλα βγήκαν αρνητικά».

Στην Μποτσουάνα το τρίτο
μεγαλύτερο διαμάντι 

Το τρίτο μεγαλύτερο διαμάντι στον
κόσμο βρέθηκε στην Μποτσουάνα,
όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Debswa-
na. Το διαμάντι υπολογίζεται ότι αξίζει
πάνω από 60 εκατ. δολάρια και είναι
1.098 καρατίων. Η Λινέτ Άρμστρονγκ,
αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβου-
λος της εταιρείας, παρουσίασε το δια-
μάντι στον πρόεδρο της χώρας, Μογ-
κουίτσι Μασίσι.

Σε μπελάδες
ο Μικ Τζάγκερ 
Ενώπιον ενός προστίμου 10.000 βρε-
τανικών λιρών βρίσκεται ο θρύλος της
ροκ Μικ Τζάγκερ, καθώς επέστρεψε
στη Βρετανία από τη Γαλλία, που βρί-
σκεται στην «πορτοκαλί» λίστα του
Λονδίνου, και συνεπώς έπρεπε να
μπει σε δεκαήμερη καραντίνα. Το άλ-
λοτε αστέρι των Rolling Stones ταξί-
δεψε για τον ημιτελικό του Euro ανά-
μεσα σε Αγγλία και Δανία.
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E
να ξεκάθαρο μήνυμα από τις
ΗΠΑ προς την Τουρκία, ώστε
αυτή να σταματήσει την κατα-
στρατήγηση της εθνικής κυ-

ριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζη-
τούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν, με κοινή τους επιστολή, οι ηγέ-
τες της ελληνικής Ομογένειας στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες.

Η επιστολή συντάχθηκε και απεστάλη με
αφορμή την 47η επέτειο της τουρκικής ει-
σβολής στη Μεγαλόνησο, της διπλής επι-
χείρησης «Αττίλα», με την οποία κατελή-
φθη διά της βίας το 36% του κυπριακού
εδάφους. Στο κοινό γράμμα των Ομογενών
προς τον ένοικο του Λευκού Οίκου σημει-
ώνεται μεταξύ άλλων: «Σας παροτρύνουμε
να προειδοποιήσετε τον Πρόεδρο Ερντο-
γάν ενάντια σε περαιτέρω επιθετικότητα
προς την Κύπρο και να στείλετε σαφές μή-
νυμα ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τιμω-
ρητικές και αυστηρές συνέπειες, εάν συ-
νεχιστούν περαιτέρω ενέργειες κατά της
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες απει-
λούν την κυριαρχία της και προκαλούν
αστάθεια. Επιπλέον, ζητούμε ευπειθώς
όπως η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτήσει από
τα Ηνωμένα Έθνη να ασκήσουν τη δικαιο-
δοσία τους στα Βαρώσια…». 

Σε άλλο σημείο της επιστολής επισημαί-
νεται ότι το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέ-

ρει πως η όποια προσπάθεια αλλαγής του
καθεστώτος των Βαρωσίων απαιτεί τη με-
ταφορά της περιοχής στη διοίκηση των
Ηνωμένων Εθνών. Οι Ομογενείς επίσης
υπενθυμίζουν στον Τζο Μπάιντεν ότι η
αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε τη δή-
λωση του προέδρου του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ζή-
τησε από την Τουρκία να ανακαλέσει όλους
τους σχεδιασμούς της για τα Βαρώσια.

Σχετικά με τα τουρκικά σχέδια για το Κυ-
πριακό, η επιστολή αναφέρει πως «είναι
ουσιώδες για την κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και τη διεθνή κοινότητα να
κινηθούν προληπτικά και να αποτρέψουν
τυχόν περαιτέρω παράνομες ενέργειες του
τουρκικού επεκτατισμού σε βάρος της Κύ-
πρου. Μια αποτυχία δράσης θα ενθαρρύνει
τον πρόεδρο Ερντογάν στην επιδίωξή του
για μια λύση “δύο κρατών” στην Κύπρο, η
οποία θα ήταν καταστροφή για τον λαό της
Κύπρου και δεν θα ήταν προς το συμφέρον
των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα αποτελούσε
κατάφωρη παραβίαση του Κράτους Δι-
καίου και των θεμελιωδών αρχών των
Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς
κοινότητας».

Το ίδιο πνεύμα επικρατεί και στις Βρυ-
ξέλλες, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα με 603 ψήφους υπέρ, 2
κατά και 67 αποχές, με το οποίο καταδικά-
ζεται η καταστολή των πολιτικών κομμά-
των της τουρκικής αντιπολίτευσης, ιδίως
του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος
(HDP). Καλείται η κυβέρνηση της Τουρ-
κίας να διασφαλίσει την ισονομία όλων
ανεξαιρέτως των κομμάτων, σύμφωνα με
τις βασικές αρχές του δημοκρατικού συ-
στήματος.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η επί-
θεση που δέχθηκε από τρεις άνδρες ο γνω-
στός Τούρκος δημοσιογράφος Ερκ Ατζα-
ρέρ, ο οποίος ζει στο Βερολίνο. Ο Ατζαρέρ
είναι σφοδρός πολέμιος του Ερντογάν και
αποδίδει την επίθεση, από την οποία τραυ-
ματίστηκε, σε οπαδούς του ΑΚΡ, του κόμ-
ματος που ηγείται ο Ερντογάν. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα με 603 
ψήφους υπέρ, 2 κατά και 
67 αποχές, με το οποίο 
καταδικάζεται η καταστολή
των πολιτικών κομμάτων της
τουρκικής αντιπολίτευσης...
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Βάλε φρένο στα σχέδια
του Ερντογάν στην Κύπρο



Στο «σφυρί» έχουν βγει 211 ξενοδοχεία και τουριστικά
καταλύματα τους τελευταίους δύο μήνες. To συγκεκρι-
μένο διάστημα καταγράφηκε αύξηση των προς πώληση
ξενοδοχείων κατά 14%, ενώ τις τελευταίες δέκα μέρες
κατά 3,3%, σύμφωνα με έρευνα του Πανελλαδικού Κτη-
ματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates.

«Αποτελεί έκπληξη η διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών
μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που διατίθενται
προς πώληση τη φετινή χρονιά. Κάθε χρόνο πραγματο-
ποιούνται αγοραπωλησίες ξενοδοχειακών μονάδων
όλων των κατηγοριών, είτε ξενοδοχειακών μονάδων 5
αστέρων είτε μικρότερων οικογενειακών μονάδων, αλλά
δύσκολα θα βρίσκαμε τόσο μεγάλη διαθεσιμότητα σε

ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων», αναφέρει ο πρόεδρος
του E-Real Estates Θεμιστοκλής Μπάκας, ενώ εξηγεί ότι
η αυξημένη διαθεσιμότητα καταγράφει μια τάση στον
συγκεκριμένο κλάδο που μεταφράζεται σε μεγαλύτερα

νούμερα διαθεσιμότητας, διότι ένα μεγάλο μέρος ξενο-
δοχειακών μονάδων που διατίθενται προς πώληση δεν
αναρτάται σε ιστοσελίδες αγγελιών για ευνόητους λό-
γους.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι τα νέα funds που έχουν
εγκατασταθεί στη χώρα μας στοχεύουν στην κτηματαγο-
ρά τόσο μέσω αγορών ακινήτων από ιδιώτες όσο και μέ-
σω απόκτησης ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων
με «ροζ» δάνεια. Δηλαδή, επιχειρήσεων του τουριστι-
κού κλάδου - ξενοδοχειακών μονάδων που δεν μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώ-
σεις και βρίσκονται στο όριο πλέον να γίνουν «κόκκι-
νες».

Στο «σφυρί» 211 ξενοδοχεία -  Έντονο ενδιαφέρον από ξένα funds

Ρ
άλι διαρκείας στην αγορά ακι-
νήτων διαβλέπουν εγχώριες
τράπεζες και διεθνείς οίκοι. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι οι ανα-

λυτές της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπουν
άνοδο τιμών έως το 2027, ενώ η Bank of
America σχολιάζει θετικά τα μέτρα που
λαμβάνει η κυβέρνηση για την τόνωση της
αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με το τμήμα αναλύσεων της
Τράπεζας Πειραιώς, η πορεία της αγοράς
ακινήτων κατά τη διάρκεια του 2020 απο-
τέλεσε έκπληξη ακόμη και για τον πιο αι-
σιόδοξο οικονομικό αναλυτή, καθώς σε
μια χρονιά ύφεσης, όπου το ΑΕΠ συρρι-
κνώθηκε κατά 8%, οι τιμές οικιστικών ακι-
νήτων αυξήθηκαν κατά 4,3% και οι τιμές
επαγγελματικών ακινήτων κατά 1,2%.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, ξεκινώντας
από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, η ελληνική
αγορά ακινήτων μπορεί να συνεχίζει να
αναπτύσσεται παράλληλα με μια πολύ
ισχυρή οικονομία για μια σειρά ετών. Και
επισημαίνουν: «Αν οι προβλέψεις μας τό-
σο για την ελληνική οικονομία όσο και για
την αγορά ακινήτων αποδειχθούν ορθές, η
αγορά ακινήτων θα συγκλίνει με τα επίπε-
δα ισορροπίας ή “δίκαιης αποτίμησης”
προς το 2027».

Σε ανάλυσή της η Bank of America υπο-
γραμμίζει ότι η ανάκαμψη των τιμών των
ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζεται παρά
τα προβλήματα που δημιούργησε η παν-

δημία, ενώ επιχειρεί να δώσει μια απάντη-
ση στις ανησυχίες πολλών επενδυτών για
το ενδεχόμενο να πιεστούν οι τιμές από
μαζικούς πλειστηριασμούς.

Οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν
από αυτή την άποψη ότι η δημιουργία ειδι-
κού φορέα, ο οποίος θα αποκτά τις κατοι-
κίες δανειοληπτών και θα τις νοικιάζει
στους αρχικούς ιδιοκτήτες, θα προστατεύ-
σει την αγορά από τη διάθεση χιλιάδων κα-
τοικιών, οι οποίες θα πίεζαν τις τιμές.

Επιπλέον, η τράπεζα σημειώνει ότι η
αγορά ακινήτων θα ενισχυθεί από σειρά
μέτρων που λαμβάνονται ή θα ληφθούν
από την κυβέρνηση. Όπως τονίζει, «δύο
από τις σημαντικότερες πολιτικές που ει-
σήγαγε η κυβέρνηση για να τονώσει την
αγορά είναι η αναστολή του ΦΠΑ και η μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ».

ΘΘετικές οι προοπτικές των γραφειακών χώρων 
Από την πλευρά της, η Capital Economics σημειώνει ότι η ανάκαμ-
ψη των τιμών των prime ακινήτων της Αθήνας, που ξεκίνησε από το
2018 με αιχμή τα γραφεία, έχει επηρεαστεί. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η
σύγκλιση με την Ευρωζώνη θα συνεχιστεί, αν και με βραδύτερο
ρυθμό από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Η Capital Economics είναι ιδιαί-
τερα θετική για τις προοπτικές της αγοράς γραφειακών χώρων στην
Αθήνα. Η βελτίωση των αξιών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια
έχει επιτρέψει στους developers ακινήτων να είναι λιγότερο επι-
φυλακτικοί, με αποτέλεσμα οι προοπτικές της προσφοράς να απο-
τελούν μεγαλύτερη ανησυχία για τα ενοίκια από ό,τι στο παρελθόν.

Στην Πειραιώς προβλέπουν άνοδο τιμών
έως το 2027, ενώ η Bank of America
σχολιάζει θετικά τα μέτρα που λαμβάνει η
κυβέρνηση για την τόνωση της αγοράς

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ράλι διαρκείας
βλέπουν τράπεζες 
και διεθνείς οίκοι

Α Κ I Ν Η Τ Α
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
για τον β’ κύκλο της
δράσης «e-λιανικό»

Ξεκίνησε χθες η υποβολή αιτήσεων από τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου
για συμμετοχή στον β’ κύκλο της δράσης του
ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό», που αφορά στη δημι-
ουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού κατα-
στήματος. Ο προϋπολογισμός του β’ κύκλου
ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ για το σύνολο των
περιφερειών της χώρας και επιδοτούνται δα-
πάνες έως 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξο-
πλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση
άυλων ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη ηλε-
κτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρη-
ση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα, επι-
δοτούνται άυλες δαπάνες μέχρι 1.500 ευρώ
για την αναβάθμισή του. Οι αιτήσεις υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά στο www.epen -
dyseis.gr/mis έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021.

Άλμα 14% στη βιομηχανική
παραγωγή τον Μάιο

Αύξηση 14% παρουσίασε o Δείκτης Βιομη-
χανικής Παραγωγής Μαΐου 2021 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020
έναντι μείωσης 8,2% που είχε σημειωθεί κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το
2019. Όπως έδειξαν τα στοιχεία, σε μηνιαία
βάση, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ση-
μείωσε ο δείκτης του κλάδου της κατασκευής
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών
και οπτικών προϊόντων, ενώ τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία μείωση ο δείκτης του κλάδου εξό-
ρυξης μεταλλευμάτων. Σε ετήσια βάση η με-
γαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε
στην κατασκευή επίπλων, ενώ η μεγαλύτερη
μείωση καταγράφηκε επίσης στην εξόρυξη
μεταλλευμάτων.

Έρχονται οι «νταντάδες
της γειτονιάς»

Οι νταντάδες της γειτονιάς είναι το νέο μον-
τέλο στήριξης των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου αναμέ-
νεται να εκκινήσει το φθινόπωρο. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα η χρηματοδότηση του
οποίου θα είναι μέσω ΕΣΠΑ (έως 30 εκατ. ευ-
ρώ), ενώ η καθολική εφαρμογή του έχει οριο-
θετηθεί για το 2022. Η επιδότηση ύψους 200-
250 ευρώ θα καταβάλλεται απευθείας στους
γονείς που θα προσλαμβάνουν μέσω πλατ-
φόρμας babysitter. Το πρόγραμμα προβλέπει
την ύπαρξη «νταντάδων» σε απομακρυσμένες
ή ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, που θα μπο-
ρούν ταυτόχρονα να κρατούν βρέφη από 2-3
οικογένειες.

T
ο «ΟΚ» έδωσαν οι θεσμοί για τη
νέα ρύθμιση για την αποπληρω-
μή των χρεών που προκλήθηκαν
στην πανδημία, ωστόσο ζήτησαν

αυστηρά κριτήρια προκειμένου δικαιούχοι
να καταστούν όσοι έχουν πληγεί πραγματι-
κά από τον κορονοϊό.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμα-
τεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια στο πλαίσιο
της 11ης αξιολόγησης και, σύμφωνα με
πληροφορίες, υπήρξε συμφωνία επί του
σχεδίου που παρουσίασε το υπουργείο Οι-
κονομικών και αφορά στις ρυθμίσεις των
κορονοχρεών, δηλαδή των οφειλών που
γεννήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 και
των οποίων η αποπληρωμή έχει ανασταλεί
έως το τέλος του χρόνου.

Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου
στις επαφές που είχαν με τους θεσμούς
υποστήριξαν ότι η ισχύουσα ρύθμιση των
24 άτοκων ή των 48 έντοκων δόσεων δεν
είναι αρκετή για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις που έχουν πληγεί από την παν-
δημία και δεν δύναται να λύσει το πρό-
βλημα με τις συσσωρευμένες οφειλές και
να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της οικο-
νομίας. 

Επίσης, ξεκαθάρισαν ότι η νέα ρύθμιση
θα περιλαμβάνει αυστηρές προϋποθέ-
σεις, ώστε να ενταχθούν σε αυτή μόνο
εκείνοι που επλήγησαν από την πανδημία
και να μην υπονομευτεί η κουλτούρα πλη-
ρωμών.

Οι βασικοί άξονες 
Μετά το «πράσινο φως» από τους θε-

σμούς αναμένονται ανακοινώσεις από το
υπουργείο Οικονομικών για τους βασικούς
άξονες της νέας ρύθμισης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο διακανονισμός θα προ-
βλέπει αύξηση του αριθμού των δόσεων σε
έως 60 για τις πληττόμενες επιχειρήσεις,
επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ο αριθμός
των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το οι-
κονομικό προφίλ του οφειλέτη και το ύψος
της οφειλής και θα επιβαρύνονται με χα-
μηλό επιτόκιο. Εκτός των οφειλών προς
την Εφορία, στο μέτρο θα ενταχθούν και
χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ η
καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματο-
ποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Τα κριτήρια 
Δικαιούχοι θα είναι οι επιχειρήσεις που

έκλεισαν με κρατική εντολή, ελεύθεροι
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
που υπάγονται στις λίστες με τους πληττό-
μενους ΚΑΔ, εργαζόμενοι που τέθηκαν σε
αναστολή και ιδιοκτήτες ακινήτων που
έλαβαν «κουρεμένα» ενοίκια. Εν τω μετα-
ξύ, εκτός από το νέο πλαίσιο για την απο-

πληρωμή των οφειλών από την πανδημία,
το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην
αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100
και 120 δόσεων για τους πληττόμενους που
έχασαν τις ρυθμίσεις μετά το ξέσπασμα της
υγειονομικής κρίσης από τον Μάρτιο του
2020. Οι παραπάνω ρυθμίσεις εκτιμάται ότι
θα αποτελέσουν δικλίδα ασφαλείας ώστε
να μη δημιουργηθεί μια νέα γενιά ληξιπρό-
θεσμων χρεών στο Δημόσιο, τα οποία θα
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα κρατικά τα-
μεία.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο το σύνολο των
νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθε στα
340 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εκρηκτική
αύξηση 266%. Τον ίδιο μήνα οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές εκτοξεύθηκαν στα 315 εκατ.
ευρώ, αυξημένες κατά 275%.

Έως 60 δόσεις η αποπληρωμή -
Εκτός των οφειλών προς την
εφορία, στο μέτρο θα ενταχθούν
και χρέη προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, ενώ η καταβολή 
της πρώτης δόσης θα 
πραγματοποιηθεί 
τον Ιανουάριο του 2022 

«Πράσινο φως» από θεσμούς
για ρύθμιση στα κορονοχρέη

amaliakatzou@gmail.com
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Σ
ημαντική ανάπτυξη παρουσία-
σε η Cosmote e-Value την πε-
ρίοδο της πανδημίας, με το πε-

λατολόγιό της να αυξάνεται κατά 30%,
σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην
πρώτη ψηφιακή συνάντηση στρατηγι-
κής της διοίκησης της εταιρείας με
τους εργαζομένους της σε Ελλάδα και
Ρουμανία. 

Το μεγαλύτερο Contact Center, όσον
αφορά στην εξυπηρέτηση εταιρειών
στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκε με επιτυ-
χία στις αυξημένες ανάγκες των πελα-
τών του,  εξυπηρετώντας μεγάλα
brands της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού, αλλά και διαφορετικούς κρατι-
κούς φορείς. Συνολικά, η Cosmote e-
Value ικανοποίησε τις ανάγκες επικοι-
νωνίας 80 εταιρειών από τους κλάδους
των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών,
της ενέργειας, των ασφαλειών, των
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, της
ναυτιλίας, της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας, των ταχυμεταφορών, των σου-
περμάρκετ, των τροφίμων κ.λπ., αλλά

και τους πελάτες του Ομίλου ΟΤΕ.

Όπως ανακοίνωσε, επιδιώκει την προ-

σέλκυση νέων πελατών, βασιζόμενη

στην τεχνολογική της υπεροχή και τη

φιλοσοφία του customer obsession

που πρεσβεύει και την εξειδίκευση

των 7.000 εξειδικευμένων ανθρώπων

της.

Ελληνικός Χρυσός: Στηρίζει για
έβδομη χρονιά τη Νέα Αερολέσχη
Θεσσαλονίκης

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει για ακόμα μία

χρονιά τη συνεργασία της με τη Νέα Αερολέ-

σχη Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας το μεγαλύτε-

ρο μέρος των δαπανών για την εκτέλεση του

Προγράμματος Πυροπροστασίας και Επιτήρη-

σης των Δασών κατά τη θερινή περίοδο, μένον-

τας πιστή στις δεσμεύσεις της. Σε συνεχή δια-

βούλευση με την τοπική κοινωνία, επενδύει

συνεχώς σε έργα για την ανάπτυξη της περιο-

χής που τη φιλοξενεί καθώς και για την προ-

στασία και την αποκατάσταση του περιβάλλον-

τος. Στηρίζει, λοιπόν, και φέτος το σημαντικό

αυτό εγχείρημα της Νέας Αερολέσχης Θεσσα-

λονίκης, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποι-

εί για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς

της Χαλκιδικής. 

SKY express: Ξεκίνησαν
οι απευθείας πτήσεις για Ρώμη
Έναν ιδιαίτερα αγαπημένο διεθνή προορισμό

εγκαινίασε η SKY express, με την απευθείας

πτήση Αθήνα - Ρώμη. Τα υπερσύγχρονα Air-

bus A320neo της εταιρείας θα συνδέουν τον

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το Διεθνές

Αεροδρόμιο «Leonardo da Vinci» καθημερι-

νά, εκτός Κυριακής.

«Electra Palace Athens»: Δράση
για σίτιση άπορων οικογενειών 

Κάτω από την Ακρόπολη στην πισίνα του

«Electra Palace Athens», η Μάγδα, η Αλεξία, η

Μαρία, η Αγγελική, η Τρίσα και η Ιουλία φορούν

το limited edition μαγιό της Ελληνίδας σχεδιά-

στριας Στεφανίας Φραγκίστα, στηρίζοντας την

πρωτοβουλία «Together We Create» των νεό-

τερων εθελοντών της ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Σε συνέχεια των δράσεων που λαμβάνουν χώ-

ρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο

της κοινωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τό-

σο τη Διοίκηση όσο και τους εργαζομένους της

οικογένειας των Electra, η συμμετοχή στην

πρωτοβουλία «Together we Create» «είναι

ένας διαφορετικός τρόπος να στηρίξουμε έναν

τόσο σημαντικό σκοπό, διατηρώντας την ελπί-

δα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που

διανύουμε», αναφέρει η Μάγδα Μπεργελέ,

Reservations Manager του Ομίλου Electra Ho-

tels & Resorts. Τα έσοδα από την αγορά των μα-

γιό θα διατεθούν για τη σίτιση των άπορων οι-

κογενειών με ανήλικα παιδιά που στηρίζει η

ένωση Μαζί για το Παιδί.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Έως τις αρχές του φθινοπώρου θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

το νέο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2022-

2031 που θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση του Διαχειριστή για την τροφο-

δοσία της Ηπείρου και της πόλης των Ιωαννίνων με φυσικό αέριο. Όπως επι-

σημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος του Διαχειριστή, Maria Rita Galli, βρί-

σκονται υπό μελέτη δύο εναλλακτικές λύσεις για την τροφοδοσία της περιο-

χής. Οι εναλλακτικές είναι η επέκταση του αγωγού από την Πτολεμαΐδα ή η

κατασκευή υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο λιμάνι της Ηγου-

μενίτσας και η κατασκευή αγωγού από εκεί προς τα Ιωάννινα. Θα επιλεγεί,

προφανώς, η λύση με το μικρότερο κόστος και τεχνικές προκλήσεις. Η τροφο-

δοσία της Ηπείρου με φυσικό αέριο είναι το σημαντικότερο νέο έργο που εν-

τάσσεται στο δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα.

«Η Ελλάδα έχει έναν θησαυρό και δεν τον αξιοποιεί. Είναι οι Έλληνες μηχανι-

κοί αλλά και η προαιώνια παράδοση της χώρας στη Μηχανική με την ευρεία έν-

νοια, στο Εngineering». Αυτό υποστηρίζει ο Κριστιάν Χατζημηνάς, πρόεδρος

του EFA Group, του μεγαλύτερου ελληνικού ομίλου αμυντικής βιομηχανίας. Ο

όμιλος περιλαμβάνει την εταιρεία THEON SENSORS που κατασκευάζει όργα-

να νυχτερινής όρασης υψηλής τεχνολογίας για στρατιωτική χρήση, την EFA

VENTURES που παρέχει υπηρεσίες και υλοποιεί προγράμματα βιομηχανικών

συνεργασιών σε παγκόσμια κλίμακα, τη SCYTALYS η οποία παράγει λύσεις

διασύνδεσης αμυντικών συστημάτων, όπως αεροσκαφών, φρεγατών, υποβρυ-

χίων, και την ES - SYSTEMS με ολοκληρωμένα συστήματα αισθητήρων που βα-

σίζονται κυρίως στην τεχνολογία MEMS και IoT.

Κριστιάν Χατζημηνάς: Το όραμά του για το «Greek Engineering»

ΔΕΣΦΑ: Δύο εναλλακτικές για τροφοδοσία της Ηπείρου με φυσικό αέριο

Cosmote e-Value: ανάπτυξη και νέοι πελάτες



Intrakat 
Σύμβαση 17 εκατ. ευρώ 
για ξενοδοχείο 
5 αστέρων στη Συγγρού

Σ
ύμβαση ύψους 17 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την
αποπεράτωση ξενοδοχείου 5 αστέρων επί της Λε-
ωφόρου Συγγρού υπέγραψε πρόσφατα η Ιntrakat

με την εταιρεία ΣΥΓΓΡΟΥ 115 ΑΕ. Το έργο αφορά στην
«Αποπεράτωση εννιαώροφου κτιρίου ξενοδοχείου 5*»,
με την εκτέλεση όλων των οικοδομικών - αρχιτεκτονι-
κών εργασιών, καθώς και των Η/Μ εγκαταστάσεων για
την ανακαίνιση του κτιρίου αναψυχής και διασκέδασης
«Star City», σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ο στόχος είναι με
την ολοκλήρωση των εργασιών να λειτουργήσει ως ενι-
αίο πολυτελές ξενοδοχείο με το γειτονικό «Grand Hyatt
Athens». Το κτίριο αποτελείται από επτά υπόγεια και εν-
νέα ορόφους και θα περιλαμβάνει 215 δωμάτια, 14 σουί-
τες, διώροφη προεδρική σουίτα με πισίνα, κοινόχρηστη
πισίνα, τζακούζι, εστιατόριο, μπαρ, συνεδριακούς χώ-
ρους, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γραφειακούς
χώρους συσκέψεων και χώρους στάθμευσης.

Ντεμπούτο για το σήμα Radisson 
Individuals στην Ελλάδα
O όμιλος της Radisson Hotel Group με μεγάλη χαρά
ανακοινώνει ακόμη μία προσθήκη στο διευρυμένο ξε-
νοδοχειακό portfolio του στην ελληνική αγορά, ενσω-
ματώνοντας το πρώτο νέο μέλος της Radisson Individ-
uals, το «Anda Hotel Athens», με έδρα την εντυπω-
σιακή τοποθεσία στην καρδιά της Αθήνας, το Κολωνά-
κι στην οδό Βουκουρεστίου και αναμένεται να λει-
τουργήσει στο πρώτο μισό του 2022. Πιο συγκεκριμέ-
να, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η νέα προ-
σθήκη στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο Radisson Indi-
viduals, που αποτελεί το νέο συμπληρωματικό σήμα
στο σύνολο των brands του ομίλου που λανσαρίστηκε
στην Ευρώπη το 4ο τρίμηνο του 2020, σηματοδοτεί την
πρώτη ιδιοκτησία της Radisson Individuals στη χώρα.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος της Radisson Hotel Group,
ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς παγκο-
σμίως, δραστηριοποιείται ήδη στην ελληνική αγορά,
τόσο μέσω των δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
στην Αθήνα και την Κρήτη όσο και μέσω της πρόσφα-
της άφιξης του «Radisson Blu Zaffron Resort» στη
Σαντορίνη, η έναρξη της λειτουργίας του οποίου έχει
προγραμματιστεί εντός του φετινού καλοκαιριού.

Επίσκεψη του ακόλουθου
Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας 
στην Intracom Defense

Ο ακόλουθος Άμυνας του Βασιλείου της Σαου-

δικής Αραβίας στην Ελλάδα, αντισμήναρχος

Rashed Alaboudi, επισκέφθηκε τις εγκατα-

στάσεις της Intracom Defense (IDE) στο Κορω-

πί. Ο ακόλουθος Άμυνας, τον οποίο υποδέχθη-

καν ο διευθύνων σύμβουλος της IDE Γεώργιος

Τρουλλινός και ανώτερα στελέχη της εταιρεί-

ας, ενημερώθηκε για τις καινοτόμες τεχνολο-

γίες της IDE, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές

συνεργασίας με βιομηχανίες της Σαουδικής

Αραβίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για

ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής δυνατότητας

σε προγράμματα προμήθειας υλικού από το

εξωτερικό. Ο αντισμήναρχος Rashed Alaboudi

είχε την ευκαιρία να δει τις δυνατότητες παρα-

γωγής και τα προϊόντα της ΙDE, εστιάζοντας

στην επιτυχή πορεία των εξαγωγών της εται-

ρείας προς μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές

αμυντικών συστημάτων και χρήστες με υψη-

λές απαιτήσεις.

Σε αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου 120-240
εκατ. ευρώ προχωρά η Attica Bank

H Attica Bank ανακοινώνει ότι την 9η Ιουλίου
2021 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε,
κατόπιν εξουσιοδότησης που έλαβε από τους
μετόχους της, κατά την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση στις 7/7/2021, όπως η τράπεζα προχω-
ρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 120
εκατ. ευρώ έως 240 εκατ. ευρώ εντός του 2021,
με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτί-
μησης των παλαιών μετόχων. Σε συνέχεια της
εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας με
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31ης
Δεκεμβρίου 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας
προχωρά σε αναπτυξιακή αύξηση του μετοχι-
κού της κεφαλαίου. Στόχος, η υποστήριξη του
τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου και της αύ-
ξησης των δανείων κατά 2 δισ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Marina Tower: Μεγάλο ενδιαφέρον 
για τα διαμερίσματα του ουρανοξύστη

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που εκδηλώνε-
ται από πιθανούς αγοραστές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, για τα διαμερίσματα του πρώτου «πράσι-
νου» ουρανοξύστη Marina Tower στην περιοχή της
Μαρίνας του Αγίου Κοσμά, που θα αποτελεί το υψη-
λότερο παραθαλάσσιο κτίριο στη Μεσόγειο, αναφέ-
ρει η Lamda Development, απαντώντας σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων, με αφορμή τη διαδικτυακή
παρουσίαση του νέου κτιρίου, που φιλοδοξεί να
αποτελέσει ένα διεθνές αρχιτεκτονικό τοπόσημο.
Όπως επισημαίνεται, ο συνολικός προϋπολογισμός
του Marina Tower εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω
στα 250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το τρέχον χρονο-
διάγραμμα, προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί το
δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Διεθνής διάκριση
για τα προϊόντα Ήπειρος
Τέσσερα προϊόντα της Ήπειρος ξεχώρισαν στα
φετινά βραβεία ποιότητας που διοργάνωσε ο γερ-
μανικός Οργανισμός DLG, στη Φρανκφούρτη, με
κοινό χαρακτηριστικό τους τις πολύ υψηλές προ-
διαγραφές ποιότητας, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση. Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή Ήπειρος
Φέτα ΠΟΠ, η Ήπειρος Βιολογική Φέτα ΠΟΠ και το
Ήπειρος Κατσικίσιο Λευκό Τυρί απέσπασαν χρυ-
σό βραβείο, ενώ το Ταλαγάνι Αποστόλου, το χειρο-
ποίητο τυρί σχάρας από 100% πρόβειο γάλα, κέρ-
δισε το ασημένιο βραβείο. Ο DLG είναι ένας από
τους κορυφαίους οργανισμούς στην αξιολόγηση
ποιότητας τροφίμων, ο οποίος κάθε χρόνο εξετά-
ζει πάνω από 20.000 προϊόντα απ’ όλον τον κόσμο.

Motor Oil: Αντλεί 400 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 2,125% 

Η Motor Oil ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση
ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας,
χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 εκατ.
ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% και
τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας
τους. Το ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από τα 350
εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι ομολογίες
λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η έκδοση προγραμμα-
τίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφό-
σον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την
ολοκλήρωση της συναλλαγής.
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Τ
ις εθνικές κυβερνήσεις, με πο-
σοστό 63%, τις επιχειρήσεις και
τη βιομηχανία, με 58%, και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, με 57%,

υποδεικνύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ως
υπεύθυνους για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, ενώ περισσότεροι
από επτά στους δέκα, ήτοι 74 %, συμφω-
νούν ότι το κόστος των ζημιών που οφεί-
λονται στην κλιματική αλλαγή είναι πολύ
υψηλότερο από τις επενδύσεις που
απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση.
Αυτό καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, σε
πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου
σε 26.669 πολίτες από διαφορετικές κοι-
νωνικές και δημογραφικές ομάδες, στα
27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Στις 14 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Κομισιόν) θα παρουσιάσει τη
δέσμη νομοθετικών προτάσεων «Fit for
55», η οποία θα συμβάλει στην υλοποί-
ηση της στρατηγικής του EU Green Deal,

που απαιτεί μείωση κατά 55% των καθα-
ρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990. Ο προηγούμενος στόχος ήταν
περικοπή κατά τουλάχιστον 40%. 

Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι
ακόμα και το 55% είναι χαμηλό ποσοστό
για να συγκρατήσει την αύξηση της παγ-
κόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C. Η αν-
θρωπογενής υπερθέρμανση του πλανή-
τη αυξάνεται επί του παρόντος με ρυθμό
0,2°C ανά δεκαετία. Το CO2 που παράγε-
ται από ανθρώπινες δραστηριότητες εί-
ναι ο κυριότερος παράγοντας που συμ-
βάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το 2020, η συγκέντρωσή του στην ατμό-
σφαιρα ήταν κατά 48% πιο υψηλή από το
προβιομηχανικό της επίπεδο (πριν, δη-
λαδή, από το 1750).

Πρωταθλητές στη ρύπανση του πλανή-
τη, σύμφωνα με στοιχεία προ της πανδη-
μίας του Covid-19, με μικρές αυξομει-
ώσεις είναι οι: Κίνα 13.067.691, ΗΠΑ
6.444.936, Ευρωπαϊκή Ένωση
4.499.851, Ινδία 3.346.954, Ρωσία
2.233.876, Ιαπωνία 1.359.553, Βραζιλία
1.229.246. Μεταξύ του 1990 και του 2015,
το πλουσιότερο 10% του παγκόσμιου
πληθυσμού ευθυνόταν για το περίπου

52% των παγκόσμιων εκπομπών!

Κεντρικό μέσο
Σημαντικό εργαλείο-μέσο για την μεί-

ωση των εκπομπών του θερμοκηπίου εί-
ναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας
Εκπομπών (EU ETS), το οποίο περιορίζει
τις εκπομπές για 10.000 ενεργειακούς
κλάδους, βιομηχανικές και αεροπορικές
εγκαταστάσεις. Το EU ETS είναι μια αγο-
ρά άνθρακα που καλύπτει τους τομείς
που δεν περιλαμβάνονται στο ESR (Ef-
fort Sharing Regulation –κανονισμός
για την κατανομή των προσπαθειών–,
μέρος του πλαισίου πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για το κλίμα και την
ενέργεια), όπως είναι η ηλεκτροπαρα-
γωγή και η βαριά βιομηχανία. Και λει-
τουργεί με βάση την αρχή «ανώτατο όριο
και εμπόριο»: Υπάρχει ένα σταθερό όριο
για όλο το σύστημα, εντός του οποίου οι

διαχειριστές εγκαταστάσεων αγοράζουν
ή λαμβάνουν δικαιώματα εκπομπών.
Υποτίθεται ότι με αυτήν τη διαδικασία το
όριο θα μειώνεται με την πάροδο του
χρόνου και παράλληλα θα μειώνονται οι
συνολικές εκπομπές. Το σύστημα όμως
πάσχει (σκοπίμως) διότι πολλά δικαιώ-
ματα ρύπανσης δίνονται δωρεάν, μηδε-
νίζοντας την αξία τους. Πάντως, ο στόχος
είναι «να υπάρχει μια αρκετά υψηλή τιμή
στον άνθρακα, έτσι ώστε να είναι πιο
συμφέρον για τους ρυπαντές, αντί να
πληρώνουν για να ρυπαίνουν, να μει-
ώσουν τις εκπομπές τους». Προς το πα-
ρόν, το EU ETS βρίσκεται στην τέταρτη
φάση του (2021-2030), που επικεντρώ-
νεται στη μείωση του συνολικού αριθμού
δικαιωμάτων εκπομπής κατά 2,2% ετη-
σίως, αντί του τρέχοντος 1,74%. Η κρίση
που έφερε η πανδημία το 2020 είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στις 14 Ιουλίου 
τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων «Fit for 55», αναθεωρημένων
νόμων για το κλίμα και την ενέργεια. Ο αριθμός «55» αφορά 
τον στόχο μείωσης των καθαρών εκπομπών  κατά 55% έως το 2030

Η τιμή της κλιματικής 
αλλαγής σε αριθμούς 
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CO2κατά 10% σε σύγκριση με το 2019. Η
τιμή όμως των εμπορικών δικαιωμάτων
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αντί
να ακολουθήσει τη μείωση της ζήτησης,
σημείωσε αύξηση. Ένας από τους λό-
γους για την εξέλιξη των τιμών ήταν η
ανακοίνωση ότι θα αυξηθεί ο ευρωπαϊ-
κός κλιματικός στόχος για το 2030. Μετά
την έναρξη των διαπραγματεύσεων της
ΕΕ για την ενίσχυση του στόχου μείωσης
του CO2 τον Οκτώβριο του 2020, οι τιμές
των πιστοποιητικών CO2 αυξήθηκαν
απότομα.

«Διαρροή άνθρακα»
Στις 14 Ιουλίου αναμένεται να συζητη-

θεί από την Κομισιόν και η μείωση του
συνολικού αριθμού δωρεάν δικαιωμά-
των για εταιρείες σε τομείς που τείνουν
να μετεγκαταστήσουν την παραγωγή
τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι
τιμές CO2 είναι υψηλές – ενέργεια που
αποκαλείται «διαρροή άνθρακα». Για τον
λόγο αυτόν θα συζητηθεί στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή και το θέμα των μηχανι-
σμών προσαρμογής των συνόρων άν-
θρακα Carbon Border Adjustment
Mechanism (CBAM), που σημαίνει και
αποφάσεις για αυξημένες εισφορές στις
εισαγωγές προϊόντων υψηλής έντασης
εκπομπών, ώστε να εμποδιστεί η «διαρ-
ροή άνθρακα». Σημαίνει επίσης και αντι-
δράσεις από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα
και άλλες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα
για το 2005-2019, χρονικό διάστημα που
συνέβησαν 156 μεγάλες φυσικές κατα-
στροφές, με απολογισμό 1,16 τρισ. δολά-
ρια! 

Δεδομένα ΝΟΑΑ
Οι αντιδράσεις των μεγάλων, που είναι

αναμενόμενες, έρχονται σε μια περίοδο
που, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του
Προγράμματος Παγκόσμιας Παρακο-
λούθησης του ΝΟΑΑ (National Oceanic
and Atmospheric Administration), τα
πράγματα με την υπερθέρμανση του
πλανήτη από τις ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες δεν είναι καθόλου ευχάριστα,
καθώς ετησίως «ελευθερώνουμε 40 δι-
σεκατομμύρια μετρικούς τόνους ρύπαν-
σης CO2 στην ατμόσφαιρα. Τελευταία δε-
δομένα (αρχές Ιουνίου) δείχνουν ότι τα
επίπεδα COv στην ατμόσφαιρα έφτασαν
τα 419 μέρη ανά εκατομμύριο τον Μάιο –
τη μέγιστη τιμή που έχει καταγραφεί πο-

τέ και το υψηλότερο επίπεδο που έχει
βιώσει ο πλανήτης σε πάνω από τέσσερα
εκατομμύρια χρόνια. Σημειώνεται ότι η
μέση περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας
σε διοξείδιο του άνθρακα είναι 385 ppm
του εκατομμυριοστού – δηλαδή σε
1.000.000 μέρη ατμοσφαιρικού αέρα τα
385 μέρη είναι CO2. Το 2019, η θερμο-
κρασία ήταν 1,71 βαθμοί Κελσίου πάνω
από τη μέση τιμή του 20ού αιώνα (συνο-
λικά).

Οικονομικός αντίκτυπος
Reinsurance Company Ltd, κοινώς

γνωστή ως Swiss Re, (αντασφαλιστική
εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβε-
τίας): «Ο κόσμος θα βαδίζει προς μια κλι-
ματική κρίση που θα έχει κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, οι
οποίες θα μοιάζουν με δύο πανδημίες
Covid-19 κάθε χρόνο!». 

Για να έχουμε αντίληψη των μεγεθών,
υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους
υπολογισμούς επενδυτικών τραπεζών
«η ζημιά από τον Covid-19 για το παγκό-
σμιο ΑΕΠ μέχρι και το 2022 είναι πιθα-
νόν να υπερβεί τα 5 τρισ. δολάρια! Αυτό
αντιστοιχεί στο ΑΕΠ μίας μεγάλης οικο-
νομίας, όπως είναι η Ιαπωνία». Σύμφωνα

με την έκθεση της Swiss RE, οι οικονο-
μίες των χωρών των G7 θα μπορούσαν
να βρεθούν αντιμέτωπες με μια μέση
απώλεια της τάξης του 8,5% ετησίως έως
τα μέσα του αιώνα (ποσοστό που ισοδυ-
ναμεί με 4,8 τρις. δολάρια), εάν δεν λη-
φθεί αμέσως επείγουσα δράση για την
αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. 

Επίσης, σε έκθεση του ΕΟΠ (Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Περιβάλλοντος) υπολο-
γίζεται ότι το ελάχιστο κόστος της αδυνα-
μίας προσαρμογής στην κλιματική αλλα-
γή μπορεί να φτάσει ετησίως έως τη δε-
καετία 2050 ακόμα και 250 δισ. ευρώ για
την ΕΕ στο σύνολό της – το ετήσιο κόστος
των ζημιών από πλημμύρες ποταμών
εκτιμάται σε 46 δισ. ευρώ έως τη δεκαε-
τία 2050. Επίσης, το κόστος των πρόσθε-
των μέτρων αντιπλημμυρικής προστα-
σίας υπολογίζεται σε 3,4 δισ. ευρώ ετη-
σίως τη δεκαετία του 2050.  Από τις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής εκτιμά-
ται ότι θα μεγαλώσει και η υφιστάμενη
ανισότητα με σοβαρό αντίκτυπο σε φτω-
χές και αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποί-
ες υπολογίζεται ότι θα επιβαρυνθούν με
75%-80% του κόστους της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη! 

Αρνητικές 
επιπτώσεις
Πολλά από τα αέρια του θερμο-
κηπίου υπάρχουν στη φύση, αλ-
λά η ανθρώπινη δραστηριότητα
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των συγκεντρώσεων ορισμένων
από αυτά στην ατμόσφαιρα,
ιδίως των εξής: διοξείδιο του
άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο
του αζώτου, φθοριούχα αέρια.
Μια αύξηση της θερμοκρασίας
κατά 2°C σε σχέση με την προ-
βιομηχανική εποχή συνδέεται
με σοβαρές αρνητικές επιπτώ-
σεις για το φυσικό περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία και
ευεξία, καθώς και με πολύ υψη-
λότερο κίνδυνο εμφάνισης επι-
κίνδυνων και πιθανώς κατα-
στροφικών αλλαγών στο παγκό-
σμιο περιβάλλον.
Για τον λόγο αυτόν, η διεθνής
κοινότητα έχει αναγνωρίσει την
ανάγκη να διατηρηθεί η αύξηση
της θερμοκρασίας αρκετά πιο
κάτω από τους 2°C και να συνε-
χιστούν οι προσπάθειες για τον
περιορισμό της στον 1,5°C.

POLITICAL



O
ταν ακούει κανείς Suzuki Vitara, αμέσως το
μυαλό του πηγαίνει σε κάποιο μοντέλο που
κινείται άφοβα σε χιονισμένους δρόμους ή
σε παραλίες, ενώ δεν θα δυσκολευτεί να

ακολουθήσει σκληροτράχηλα τζιπ σε μονοπάτια.
Ωστόσο, η ιαπωνική εταιρεία έπειτα από 30 χρόνια

παρουσίας αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το δημοφι-
λές μοντέλο της, το οποίο εμφανίστηκε με νέα δυναμι-
κή σχεδίαση, αναβαθμισμένη ποιότητα και εξοπλισμέ-
νο με σύστημα mild hybrid 48 Volt, ώστε να μπορεί να
συνεχίσει αδιάλειπτα την κυκλοφορία του προσδίδον-
τας χαμηλό κόστος χρήσης σε όποιον το επιλέξει.

Οι τιμές διάθεσης του νέου Suzuki Vitara ξεκινούν
από τις 16.990 ευρώ για τη δικίνητη έκδοση, ενώ η τε-
τρακίνητη έκδοση της δοκιμής μας με τον κινητήρα του
1,4 λίτρου και των 129 ίππων κοστίζει λίγο πάνω από
22.300 ευρώ. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογί-
σει κανείς τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας που κυμαίνον-
ται σε 83,84 ευρώ αλλά και την πολυετή εγγύηση που
δίνει το εργοστάσιο.

Αλλαγές ουσίας
Σχεδιαστικά το νέο Vitara έχει δεχτεί αισθητικές πα-

ρεμβάσεις στην εξωτερική σχεδίαση που συνθέτουν
την κομψή και ανανεωμένη του εμφάνιση.

Η επιβλητική μάσκα με γρίλιες και ο εμπρός προφυ-
λακτήρας, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία
του μοντέλου, ανανεώθηκαν με την προσθήκη κάθετων
γραμμών και λεπτομερειών χρωμίου που δίνουν μια
πνοή φρεσκάδας στο μοντέλο-ναυαρχίδα της Suzuki.

Επίσης, τα πίσω φωτιστικά σώματα προεξέχουν πλέ-
ον προς τα έξω και σε συνδυασμό με την τεχνολογία
LED ανανεώνουν και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου,
εκφράζοντας ένα πρωτοποριακό συναίσθημα.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό
Η ποιότητα και το στιλ αναβαθμίζονται σε όλο το εσω-

τερικό του Vitara. Οι διαστάσεις των οργάνων έχουν
σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια και με τρόπο που ται-
ριάζουν εξαιρετικά σε ένα stylish και τολμηρό SUV.
Νέα έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών τοποθετείται στον
πίνακα οργάνων και προσφέρει στον οδηγό πληθώρα
πληροφοριών, όπως οι λειτουργίες της τεχνολογίας
AllGrip, η λειτουργία Hill Control, η επιτάχυνση της βα-
ρύτητας G, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυν-
ση, η χρήση φρένου, καθώς και η αναγνώριση κυκλο-
φοριακών σημάτων.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας
υπήρχε ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας
χωρητικότητας 1,4 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 129 ίπ-
πους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 235 Nm από τις
1.500 σ.α.λ. μέχρι τις 4.000 σ.α.λ.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα μέσω
ενός εξατάχυτου κιβωτίου, το οποίο διαθέτει καλή αί-
σθηση αλλά και κλιμάκωση, ενώ κατόπιν επιλογής η κί-
νηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς.

Το υβριδικό σύστημα συνεργάζεται με τον τετρακύ-
λινδρο τούρμπο κινητήρα Boosterjet του 1,4 λίτρου,
που για την περίσταση αποδίδει 129 ίππους. Το πραγμα-
τικά εντυπωσιακό γεγονός έρχεται από τον τομέα της

κατανάλωσης, καθώς μέσα στην πόλη το Vitara χρει-
αζόταν περίπου 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ
στο εθνικό οδικό δίκτυο η κατανάλωση έπεφτε σε μόλις
5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα!

Άνεση και ασφάλεια
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Vitara κινείται με απόλυτη

ασφάλεια, άνεση και οικονομία, όταν ο δείκτης του τα-
χύμετρου είναι τα όρια που θέτει ο ΚΟΚ, με τη μέση κα-
τανάλωση να ανέρχεται σε περίπου 5 λίτρα για κάθε 100
χλμ. Ωστόσο, αν ο οδηγός του θελήσει να κινηθεί πιο
γρήγορα, το Vitara σε πολύ λίγο χρόνο θα αγγίξει ταχύ-
τητες υψηλότερες από 180 χλμ./ώρα αλλά με κόστος
στην κατανάλωση. Μέσα στην πόλη το Vitara θα λέγαμε
πως βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, με την
ανάρτηση να φιλτράρει σε πολύ καλό βαθμό τις κακο-
τεχνίες του οδοστρώματος, ενώ η υψηλή θέση οδήγη-
σης προσδίδει μεγάλη ορατότητα στον οδηγό. Η ύπαρ-
ξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκα-
ρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν εντελώς άπει-
ρο οδηγό. Επίσης, η υψηλή απόσταση του αμαξώματος
από το έδαφος ευνοεί την… αναρρίχηση στα πεζοδρό-
μια των πόλεων!

Εκτός δρόμου τα 185 χλστ. της απόστασης από το
έδαφος και η τετρακίνηση AllGrip, η οποία έχει τέσσε-
ρα προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας (Auto,
Sport, Snow και Lock), θα σας μεταφέρουν όπου μπο-
ρούν να κινηθούν σκληροτράχηλα τζιπ. Μόνο δείξτε
προσοχή μη σκίσετε κάποιο… ελαστικό, καθώς δεν
υπάρχει ρεζέρβα.
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«Πράσινο φως» στην απόκτηση της
Opel Ελλάς από την εταιρεία Trophy Auto
Brands έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού με σχετική απόφαση που εξέδωσε,
ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την
απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας
της Opel στην Ελλάδα από την εταιρεία
του ομίλου Συγγελίδη.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού σε σχετική ανακοίνωσή της:
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα,

την 30/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την
υπ’ αριθ. 738/2021 απόφασή της, κατ’ άρ-
θρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από
12/03/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέν-
τρωση που αφορά στην απόκτηση από
την εταιρεία Trophy του συνόλου (100%)
του μετοχικού κεφαλαίου και των δι-
καιωμάτων ψήφου της εταιρείας Opel.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω
συγκέντρωση, η οποία αφορά στην ευρύ-

τερη αγορά εισαγωγής, διανομής και εμ-
πορίας επιβατηγών και ελαφρών επαγ-
γελματικών οχημάτων καθώς και ανταλ-
λακτικών και αξεσουάρ αυτών, παρότι
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν
προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς
το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λει-
τουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέ-
ρους αγορές στις οποίες αφορά».

H Trophy Auto Brands, σύμφωνα με

το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕ-
ΜΗ), καταχωρήθηκε στις 15 Φεβρουαρί-
ου 2021 με αίτηση που είχε καταχωρηθεί
στο Επιμελητήριο στις 29 Ιανουαρίου
2021. 

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
έχει οριστεί ο κ. Πολυχρόνης Συγγελί-
δης, ενώ έχει δοθεί το δικαίωμα υπογρα-
φής σε τρία ακόμη άτομα, εκ των οποίων
το ένα αποτελεί και μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της νέας εταιρείας.
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Τι σηματοδοτεί το πέρασμα της Opel Ελλάς στον όμιλο Συγγελίδη!

Ένα  Suzuki Vitara 
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Η συνδρομητική
Σε επικοινωνία με τις εταιρείες κινητής τηλε-

φωνίας βρίσκεται η Digea για την κάλυψη των σο-
βαρών προβλημάτων κατά τη δεύτερη ψηφιακή
μετάβαση. Το κόστος θα επιβαρύνει τους παρό-
χους που συνεργάζονται με την Digea. Ο χώρος
που θα προκύψει από τη μία ψηφιακή συχνότητα
που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σε standard
definition θα απελευθερωθεί το 2023 για να δημι-
ουργηθεί μια υπηρεσία επίγειας ψηφιακής τηλε-
όρασης, που θα ανταγωνίζεται την Cosmote TV, τη
Nova αλλά και την υπηρεσία streaming ANT1+
που ετοιμάζει ο όμιλος Κυριακού.

Μάλλον απώλεια
Νέο λουκέτο για τον αθλητικό Τύπο αναμένεται
εντός του Ιουλίου. Μια αθλητική εφημερίδα με
«βαρύ» τίτλο πρόκειται να ολοκληρώσει την πο-
ρεία της μαζί με την ολοκλήρωση του Euro.

Aλλαγή σελίδας 
στην ΠΟΣΠΕΡΤ 

Νέα δεδομένα στο Ραδιομέγαρο μετά την ανα-
κοίνωση αποχώρησης του Παναγιώτη Καλφαγιάν-
νη, προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ επί σειρά ετών, από την
εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης. Νέος πρόεδρος
στην ΠΟΣΠΕΡΤ εξελέγη ο Δημήτρης Κούνης. 

Neon: Νέο κανάλι από ΑΝΤ1
Σε Neon TV μετονομάζεται το Μακεδονία TV του
ομίλου ΑΝΤ1 για να προσεγγίσει ένα νεανικότερο
κοινό που παρακολουθεί ξένες σειρές που δεν
χωράνε στην ελεύθερη τηλεόραση. Για τον θεμα-
τικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας υπάρ-
χει πάντοτε το σχέδιο για την προσθήκη και νεανι-
κού ενημερωτικού προγράμματος τύπου Vice.

Εκατομμύρια για την ΕΡΤ   
Η στροφή της κρατικής τηλεόρασης στο τηλεοπτικό πρόγραμ-

μα και τη μυθοπλασία επιβεβαιώνεται από τα νούμερα που
αφορούν στους προϋπολογισμούς των ετών 2022 - 2023. Μόλις
πρόσφατα η διοίκηση της ΕΡΤ εξασφάλισε το «πράσινο φως»
του υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του κονδυλίου προ-
γράμματος για το έτος 2022 από 1.898.192,88 ευρώ σε
5.207.652,88 ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση για το 2023, με
το συνολικό κονδύλι για το πρόγραμμα να ανέρχεται σε
4.196.920,82 ευρώ. Η αύξηση των δαπανών καλύπτει τον στόχο
για τις νέες παραγωγές της ελληνικής μυθοπλασίας την επόμε-
νη τηλεοπτική σεζόν. Συνολικά, πάντως, η διοίκηση της ΕΡΤ
έχει προβλέψει κονδύλια ύψους 20.046.167,60 ευρώ για από-
κτηση τηλεοπτικού προγράμματος έως το 2028. Σε αυτά δεν πε-
ριλαμβάνονται τα αθλητικά δικαιώματα, καθώς έχουν διαφορε-
τικό κωδικό στις εγκρίσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Επιτροπή για τα ραδιόφωνα, 
όλα τα ονόματα
Ξεκινάει η διαδικασία για την προκήρυξη σε βάθος χρόνου
των ραδιοφωνικών αδειών. Έπειτα από πολύμηνη καθυστέ-
ρηση συγκροτήθηκε η ομάδα εργασίας για την «επεξεργασία
θεμάτων που αφορούν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς»,
όπως αναφέρεται στη Διαύγεια. Απαρτίζεται από τους ειδι-
κούς επιστήμονες του ΕΣΡ Αλέξανδρο Οικονόμου ως πρό-
εδρο, Γεώργιο Αναγνωσταρά και Ανδρέα Α. Αγγιού, στελέχη
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
Ελένη Νάνου, υπάλληλο της ΕΕΤΤ, Ιορδάνη Γιαμουρίδη, προ-
ϊστάμενο του Τμήματος Οπτικοακουστικών Μέσων και Διαδι-
κτύου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γε-
νικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Από την
πλευρά των σταθμών συμμετέχουν η Αλεξάνδρα Δασκαλο-
πούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιο-
φωνικών Σταθμών Αττικής ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μα-
ρία Κωστοπούλου, νομική εκπρόσωπο της Ένωσης, ο Αντώ-
νης Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών ως μέλος, με αναπληρω-
τή τον Αντώνιο Πετρίδη, νομικό σύμβουλο της Πανελλήνιας
Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών, ο Παναγιώτης
Μαυράκης, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ρα-
διοφωνίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κολλύβα,
αντιπρόεδρο της Ένωσης. Και ακόμη ο Σπυρίδων Γκαβανό-
ζης, αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ6 της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μι-
χάλη Παρασκάκη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος
Δ6/Β της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Στάσεις στην «Αυγή» 
Οι Ενώσεις του Τύπου και οι εργαζόμενοι ζητούν
την άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευ-
μένων αποδοχών και τη διασφάλιση της βιωσιμό-
τητας της «Αυγής», των θέσεων εργασίας, των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, καθώς και της ομαλής μι-
σθολογικής ροής και, τέλος, τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης δημοσιογραφικής και διοικητικής
λειτουργίας της εφημερίδας και του σάιτ.

Καμπάνια 620.000 ευρώ    
Επικοινωνιακό πρόγραμμα ύψους 620.000 ευ-
ρώ θα διαθέσει στα ΜΜΕ για το υπόλοιπο του
έτους η κυβέρνηση για την προβολή του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλαδ́α 2.0». Η νέα καμπάνια με κονδύλια
από το Δημόσιο προστίθεται στις δεκάδες που
έχει αποφασίσει η κυβέρνηση από την έναρξη
της πανδημίας με τελικό στόχο τα ΜΜΕ.

Εξέλιξη 
Η Δούκισσα Νομικού είναι σε συζητή-
σεις με τον ΣΚΑΪ για το επόμενό της 
τηλεοπτικό βήμα.

Έρευνα στην Google
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημα την

έρευνα κατά της πλατφόρμας της Google με στό-
χο να εξεταστεί αν παραβιάζονται οι κανόνες
ελεύθερου ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στον τομέα της τεχνολογίας υποστήριξης δια-
δικτυακής διαφήμισης. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, θα ερευνηθεί αν η Google παραβίασε τους
κανόνες ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδια-
σμού «adtech» σε βάρος των ανταγωνιστών της.

Δικαιώματα 
του «Ράλλυ Ακρόπολις»  
Την παραχώρηση στην εταιρεία Cosmote TV μη
αποκλειστικής άδειας χρήσης αρχειακού οπτι-
κοακουστικού υλικού από το ιστορικό αρχείο
της ΕΡΤ, συνολικής διάρκειας 34 λεπτών, απο-
φάσισε η ΕΡΤ. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε
pop up κανάλι της Cosmote TV αφιερωμένο στο
«Ράλλυ Ακροπ́ολις» για προβολή εντός χώρας.

Μεταβίβαση του Alpha
Θεσσαλονίκης  

Σε συγγενικό πρόσωπο του αποθανόντος Μά-
νου Μαλέλη, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης
του Δημήτρη Κοντομηνά, μεταβιβάστηκε από τη
Motor Oil ο Alpha Θεσσαλονίκης 96,5. 

Μάχη  
Δεν φαίνεται να κοπάσει η διένεξη της Κατε-
ρίνας Καινούργιου με το Open, από το οποίο
αποχώρησε.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
μεγάλος τελικός Ιταλία - Αγγλία στο
Γουέμπλεϊ του Λονδίνου έφτασε. Αύριο
βράδυ (22.00) η Ευρώπη θα γνωρίσει τη
νέα πρωταθλήτρια αλλά και πόσα… κρού-

σματα Covid-19 αφήσει πίσω του τόσο από τους 60.000
της κερκίδας όσο και σε μπαρ, παμπ κ.λπ. Πάντως, το
παγκόσμιο ρεκόρ του τελικού, πριν καν ξεκινήσει,
σημειώθηκε με τα εισιτήρια. Το πιο ακριβό στα διάφο-
ρα «γραφεία» πουλήθηκε έναντι 53.000 ευρώ!

Στο χορτάρι συγκρούονται δύο παραδοσιακές δυ-
νάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι Ιταλοί, με-
γάλοι μεθοδιστές στην επίτευξη στόχων, ξέρουν σχε-
δόν πάντα πώς να παίρνουν αυτό που θέλουν σε τελι-
κούς. Οι Άγγλοι, στερημένοι από παγκόσμιους τίτ-
λους, έχουν μόλις έναν στον τελικό του Μουντιάλ του
μακρινού 1966, μπαίνουν στο γήπεδο με τον εμφυτευ-
μένο εγωισμό ότι το ποδόσφαιρο κάτι τους… χρωστά-
ει γιατί αυτοί το ανακάλυψαν. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί
το κωδικοποίησαν και το διέδωσαν - οι Κινέζοι και οι
αρχαίοι Έλληνες το ανακάλυψαν και το ονόμασαν
Επίσκυρο.

Το ποδόσφαιρο πλέον είναι παγκοσμιοποιημένο,
πλήρως ομογενοποιημένο, δεν έχει κρυμμένα μυστι-
κά παρά μόνο υψηλό τακτικισμό και ενδογενή ψυχο-
λογία. Η εθνική Ιταλίας δίνει σημασία στη λεπτομέ-
ρεια. Η αντίστοιχη της Αγγλίας παρασύρεται χρόνια
τώρα από ένα αίσθημα ανωτερότητας, περίσσειας
έπαρσης και στο τέλος μένει με άδεια χέρια.

Τα «κλειδιά» του τελικού για την Ιταλία είναι ο Να-
πολιτάνος Λορέντζο Ινσίνιε, ένας πραγματικό «δαίμο-
νας» με την μπάλα στα πόδια. 

Ο αντίστοιχος της Αγγλίας λέγεται Ραχίμ Στέρλινγκ.
Κόπια ο ένας του άλλου. Ο Ιταλός φορ Τσίρο Ιμόμπιλε
είναι ένα σημείο αναφοράς, μεγαλύτερο, όμως, είναι
ο Άγγλος Χάρι Κέιν. Ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκά-
ρια της «σκουάντρα ατζούρα» έχει περισσότερα cre-
dits από τον Πίκφορντ. Οι Άγγλοι υπερτερούν σε τρε-
χαλατζήδες (Φίλιπς και Ράις), αλλά οι Ιταλοί έχουν
Βραζιλιάνο «εγκέφαλο» στα χαφ, τον Ζορζίνιο, παίκτη
της Τσέλσι. Στα κεντρικά μπακ η εμπειρία των Μπο-
νούτσι, Κιελίνι ξεχειλίζει, αλλά οι Στόουνς και Μαγ-
κουάιρ είναι πιο ζωντανά κύτταρα.

Στην κερκίδα θα βρεθούν 60.000 θεατές, περίπου
1.500 πήγαν κατευθείαν από την Ιταλία, πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Τι, ωστόσο, προβλέπουν οι επιστήμονες
του King’s College του Λονδίνου; Ότι θα υπάρξουν
100.000 κρούσματα τις επόμενες δύο εβδομάδες από
την κοσμοσυρροή που παρατηρείται σε μπαρ και πλα-
τείες. Η δε «Daily Mirror» αναφέρει: 

«Το στάδιο είναι ήδη γεμάτο, καθώς η αγγλική κυ-
βέρνηση θα χρησιμοποιήσει τον τελικό ως ακόμα μια
δοκιμή για την έρευνα μετάδοσης των κρουσμάτων»!
Άνθρωποι-πειραματόζωα δηλαδή; Από τον αριθμό
των κρουσμάτων θα εξαρτηθεί και η πρόθεση της κυ-
βέρνησης να ανοίξει τα γήπεδα της Premier League
που αρχίζει στα μέσα Αυγούστου.

Αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει;
Ιταλία - Αγγλία την Κυριακή το βράδυ (22.00) στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου 

Αγγλία
Πίκφορντ
Γουόκερ
Σο
Στόουνς
Μαγκουάιρ
Ράις
Φίλιπς
Μάουντ
Στέρλινγκ
Σάκα
Κέιν

Ιταλία
Ντοναρούμα 
Ντι Λορέντζο
Έμερσον
Κιελίνι 
Μπονούτσι 
Ζορζίνιο 
Βεράτι 
Μπαρέλα 
Μπεράρντι 
Ινσίνιε 
Ιμόμπιλε 

ΤΕΛΙΚOΣ EURO 

Ιταλία - Αγγλία (Γουέμπλεϊ, 22.00, ΑΝΤ1)
Διαιτητής: Κάιπερς (Ολλανδία)
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Ε
ίναι επίσημο. Από την
προσεχή σεζόν τα γή-
πεδα θα φιλοξενούν και

πάλι κόσμο με πληρότητα 80%
και το 75% εξ αυτών να είναι
πλήρως εμβολιασμένοι ή νο-
σήσαντες, ενώ το υπόλοιπο 5%
θα αφορά σε παιδιά. Σε αυτή
την απόφαση κατέληξε η Εθνι-
κή Επιτροπή Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έπειτα από
σχετική εισήγηση των εμπειρο-
γνωμόνων. Ο μέγιστος αριθμός
θεατών στα ανοικτά γήπεδα θα
είναι 25.000 και στα κλειστά
8.000. Όλοι θα πρέπει να φο-
ρούν μάσκα προστασίας από
τον κορονοϊό. Αυτά τα ποσοστά
αφορούν στα γήπεδα που έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Στα άλλα, που δεν διαθέτουν, ο αριθμός θα είναι μειωμένος
και αντίστοιχα για ανοικτά και κλειστά γήπεδα θα είναι 10.000 και 3.000 θεατές. Εκτός από τους θεατές, η ίδια Επιτρο-
πή έκανε συστάσεις προς τις ΠΑΕ ώστε να εμβολιάζονται και οι υπάλληλοι των γραφείων αλλά και των γηπέδων. Όλα
είναι υπό αίρεση φυσικά. Θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των κρουσμάτων της μετάλλαξης Δέλτα.

«Όχι στους Ολυμπιακούς Αγώνες! Σταματήστε τους!». Αυτό φώναξε η 53χρονη Καγιόκο Τακαχάσι και αμέσως προσπάθησε
να σβήσει την Ολυμπιακή Φλόγα! Το απίστευτο συμβάν διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας
στον νομό Ιμπαράκι. Η Καγιόκο «πυροβόλησε» τη Φλόγα με νεροπίστολο. Φυσικά δεν κατάφερε να τη σβήσει, γιατί η δάδα
έχει δική της εσωτερική πηγή καυσίμου που την κρατάει πάντα αναμμένη, ακόμη και με δυνατούς ανέμους.

Επιστρέφουν στα γήπεδα οι εμβολιασμένοι Μια τρελή ιστορία 
για τον Λέο Ζαμπά

Αυτό είναι μια τρελή ιστορία. Ο Βραζιλιάνος
επιθετικός Λέο Ζαμπά, ο οποίος ανήκει στον ΠΑ-
ΟΚ και έπαιξε δανεικός στη Βάσκο ντα Γκάμα της
πατρίδας του, αρνείται να επιστρέψει. Προτιμάει
να μείνει στην ομάδα αυτή, η οποία για να τον
κρατήσει για έναν ακόμη χρόνο δανεικό ζητάει
από τον ΠΑΟΚ… 500.000 ευρώ! Να τον πληρώνει
και ο ΠΑΟΚ!

Ρεκόρ ο Γιάννης, 
ήττα οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 42 πόντους -
με 20 πόντους σε μία περίοδο ξεπέρασε και το
ρεκόρ των Λεμπρόν Τζέιμς και Κόμπι Μπράιαντ
(από 19 πόντους)- αλλά οι Μπακς έχασαν 118-108
από τους Σανς στο Φίνιξ στα τελικά του NBA. Τιτ-
λούχος θα στεφθεί η ομάδα που θα συμπληρώσει
τέσσερις νίκες. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ των Σανς
και ακολουθούν δύο ματς στο Μιλγουόκι.

«Χάλκινος» ο Μουζενίδης
Ο Οδυσσέας Μουζενίδης το ’πε και το ’κανε.

Έφερε μετάλλιο, το χάλκινο, στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κ23, που έγινε στο Ταλίν της Εσθο-
νίας. Η καλύτερη βολή του ήταν στα 19.41μ. Νικη-
τής στη σφαιροβολία ήταν ο Ντμίτρι Κάρπουκ
(Λευκορωσία) με 20,33μ. και δεύτερος ο Τούρκος
Αλπέρεν Καραχάν με 19,75μ. Η Ελλάδα έφτασε τα
15 μετάλλια στη σφαιροβολία από το 1997, ενώ

ανεβαίνει στο βάθρο ανελλιπώς από τότε, εκτός
από το 2015.

Ο Ράμος
θα φοράει 

το «4» στην Παρί
Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι

πλέον επίσημα ο επί σειρά ετών αρχη-
γός της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής

Ισπανίας Σέρχιο Ράμος. Θα φοράει τη φα-
νέλα της Παρί τουλάχιστον έως το 2024, ενώ επέ-
λεξε τον αγαπημένο του αριθμό «4», τον οποίο
φορούσε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ράμος εγκατα-
λείπει τη «βασίλισσα» έπειτα από 16 ολόκληρα
χρόνια στα οποία κέρδισε τα πάντα.

Στον Πειραιά αύριο ο Βάλτσικ
Αύριο Κυριακή αναμένεται στην Αθήνα ο διεθνής Τσέχος γκολ-
κίπερ Τόμας Βάλτσικ για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» μπορεί να συναντήσει τον Πορτογάλο
τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Ζοσέ Σα, ο οποίος θα περιμέ-
νει την πτήση για το Γουλβερχάμπτον, προκείμενου να υπογρά-
ψει συμβόλαιο με τη Γουλβς, στην οποία αγωνίζεται και ο άλλο-
τε παίκτης των «ερυθρόλευκων» και συμπατριώτης του Ντα-
νιέλ Ποντένσε.

Με νεροπίστολο να σβήσει 
την Ολυμπιακή Φλόγα



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

1
0

 IO
Y

Λ
IO

Y
2

0
2

1

46

• Ο Αντόνιο Μπαντέρας έκανε την
πρώτη του ανάρτηση στο Instagram
από τη Θεσσαλονίκη, με μια χιουμο-
ριστική φωτογραφία και το σχόλιο:
«Ησυχία στο σετ»!

• Ποιο πρώην διαζευγμένο ζευ-
γάρι θα βρεθεί κάτω από την
ίδια τηλεοπτική στέγη; 

*Ο Λευτέρης Γκιωνάκης, εγγονός
του αείμνηστου ηθοποιού Γιάννη
Γκιωνάκη, αποκάλυψε πως έδωσε
μάχη για την απεξάρτησή του από τα
ναρκωτικά και ότι το «χρυσό» του
επίθετο δεν του άνοιξε πόρτες.

• Ποια newscaster του ΣΚΑΪ
επαναλαμβάνει από αμηχανία
το «Κυρίες και κύριοι» σε κάθε
on της; Ξεπερνά τις 10 επαναλή-
ψεις σε κάθε δελτίο!

• «Δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι από
τις 30 Αυγούστου 2006. Κλείνω 15
χρόνια σε ενάμιση μήνα», αποκάλυ-
ψε ο ηθοποιός Δημήτρης Πετρό-
πουλος, ο τηλεοπτικός πρωθυπουρ-
γός στο «Πάρα Πέντε»! 

• Κωνσταντίνος Ασπιώτης -
Κωνσταντίνα Κλαψινού: Το ζευ-
γάρι των ηθοποιών έκανε το
επόμενο βήμα στη σχέση του
και πλέον συγκατοικεί σε ένα
υπέροχο σπίτι στα βόρεια προ-
άστια.

• Αγνώριστη η Κοραλία Καράντη! Η
ηθοποιός, ύστερα από πολλά χρό-
νια, άλλαξε κούρεμα, υιοθετώντας
ένα πολύ κοντό, ασύμμετρο καρέ!

• Πρεμιέρα σήμερα το πρωί για
την εκπομπή «Alpha παντού», με
τους Μαρία Νικόλτσιου, Έφη
Αλεβίζου και Γιώργο Γρηγοριάδη.

• Viral έγινε στο Διαδίκτυο το τρα-
γούδι του 13χρονου Αντρέα, του μο-
ναχογιού της Αννίτας Πάνια και του
Νίκου Καρβέλα: «Το καλοκαίρι μού
αρέσει, κολυμπάω και γ@@@ω».

Π
ολιτιστικό Κέντρο η Αττική, με δωρεάν
εκδηλώσεις, παραστάσεις και συναυ-
λίες κορυφαίων ερμηνευτών! Άλκη-
στις Πρωτοψάλτη, Μιχάλης Χατζηγιάν-

νης, Παντελής Θαλασσινός, Λένα Αλκαίου, Ελένη
Ροδά και πολλοί άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα
εμφανισθούν σε διαφορετικούς δήμους της πρω-
τεύουσας, ψυχαγωγώντας το αθηναϊκό κοινό. 

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα της περιφέρειας πα-
ρουσιάζει πολιτιστικές δράσεις υψηλής ποιότητας,
με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη να
κερδίζει το στοίχημα σε συνεργασία με τον αντιπε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερι-
νό, την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
Μαίρης Βιδάλη και τον τομεάρχη Πολιτισμού και
εντεταλμένου περιφερειακό σύμβουλο Χάρη
Ρώμα! 

Το πρόγραμμα
Απόψε (21.00) θα παρουσιαστεί

στο Σιλό Δραπετσώνας από το
Θέατρο Δρόμου η παράσταση
«Kaspar Machine», ενώ στο Θέα-
τρο Πέτρας στην Πετρούπολη θα
εμφανισθεί ο Παντελής Θαλασσι-
νός!

Την Κυριακή 11 Ιουλίου, στις 21.00, στον
Νέο Πολιτιστικό Χώρο του Δήμου Αρτέμιδας - Σπά-
των θα ανέβει η θεατρική παράσταση «Ναπολεοντία»
(Κερασία Σαμαρά, Μιχάλης Μαρκάτης, Βίκυ Μαραγ-
κάκη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ και Χάρης Γρηγορόπου-
λος), ενώ την επομένη ημέρα, 12 Ιουλίου, θα παρου-
σιαστεί στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας.

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στις 21.00, στο Θέατρο Άλ-
σους Θεογνίδος Μεγάρων έχει προγραμματιστεί
συναυλία με τον Μιχάλη Δημητριάδη, ενώ την ίδια

ώρα στο Θέατρο «Νταμάρι - Αλίκη Βουγιουκλάκη»
στα Βριλήσσια η Λένα Αλκαίου και η Ελένη Ροδά
ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια σε ένα «Αφιέ-
ρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα»!

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Μιχάλης Χατζηγιάν-
νης δίνουν ραντεβού με το κοινό την Τρίτη 13 Ιουλί-
ου και ώρα 21.00 στο Αμαλιείο Αίθριο στο Μαρούσι,
στο Αθλητικό Πάρκο της Νέας Μάκρης συναυλία με
την Ορχήστρα Θεοδωράκη και στο Υπαίθριο Δημο-
τικό Θέατρο του Ζωγράφου μουσικό αφιέρωμα
στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου.

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, έχουν προ-
γραμματιστεί: Στο Θέατρο Νταμάρι - «Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη» στα Βριλήσσια η παιδική παράσταση «Ο
Πέτρος και ο λύκος» (Ρένος Χαραλαμπίδης, Μάριος

Ιβάν Παπούλιας, Θοδωρής Πιστόλας, Δέσποινα
Σπανού, Δήμητρα Χανιαλάκη και Γιώργος

Αιμιλιανός Σταυριανός), στο Παλαιό
Ελαιουργείο της Ελευσίνας η μουσικο-

θεατρική παράσταση «Το χρονικό Δέ-
κα Ημερών - Αϊβαλί 1922», η θεατρι-
κή παράσταση «Το νησί των σκλά-
βων» στον Πολυχώρο Δροσίνη στη

Νέα Χαλκηδόνα και το «100 ρόλοι που
δεν πρόλαβα να παίξω» στο Ανοιχτό

Θέατρο Δεξαμενής στο Κορωπί. 
Η συναυλία του Σταύρου Σαλαμπασόπου-

λου έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Ιουλί-
ου στο Κηποθέατρο Παπάγου, ενώ στο Πάρκο Κα-
ραμανλή στη Ραφήνα θα παρουσιαστεί η θεατρική
παράσταση «Ο Γιος Μου ο Νικόλαος Μάντζαρος»
με την Άννα Φόνσου. Στο Ανοιχτό Αρχαιόμορφο Θέ-
ατρο του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλε-
νείου Σχολής στις Σπέτσες, στις 20.30, θα δοθεί συ-
ναυλία των Μουσικών της Καμεράτας - Ορχήστρα
των φίλων της Μουσικής.

Δράσεις πολιτισμού
σε όλη την Αττική!
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Πάρτι για τα 20ά γενέθλια του Γιώργου! 

O
ταν σβήνεις 20 κεράκια, το γλεντάς με
την ψυχή σου, παρέα με την οικογέ-
νειά σου και με εκλεκτούς φίλους!
Γιατί τα 20ά γενέθλια είναι πάντοτε ξε-

χωριστά για τον καθέναν και αποτελούν ορόσημο! 
Έτσι, λοιπόν, ο γιος του εκδότη της «Political»

και του «Παρασκηνίου» Νίκου Καραμανλή,
Γιώργος, επέλεξε φίλους καρδιάς αλλά και την
αγαπημένη του οικογένεια, προκειμένου να μοι-
ραστεί μαζί τους αυτήν τη μοναδική στιγμή για

τον ίδιο, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. 
Πρώτη στάση, ο δροσερός και πάντα φιλόξενος

κήπος του «Balthazar». Τα φλας άστραψαν σε όλο
το μαγαζί τη στιγμή που εμφανίστηκε η τούρτα
των γενεθλίων του Γιώργου, ενώ στη συνέχεια,
όταν έσβησε τα 20 κεράκια του, οι ευχές διαδέ-
χονταν η μία την άλλη! Ωστόσο, το πάρτι δεν τελεί-
ωσε εκεί - δεν θα μπορούσε, άλλωστε! Η νύχτα
ήταν μεγάλη και μια τέτοια περίσταση απαιτούσε
άφθονο γλέντι. 

Ο εορτάζων Γιώργος Καραμανλής και η εκλεκτή παρέα του, 
χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι

Αναμνηστική φωτογραφία με τον εκλεκτό τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη

Οι φίλοι και η οικογένεια του Γιώργου δεν σταμάτησαν να του εύχονται 
τα καλύτερα, μόλις έσβησε τα κεράκια της τούρτας του

Το γλέντι κράτησε
μέχρι το πρωί,
όπως άλλωστε
έπρεπε για μια
τόσο σημαντική
στιγμή για τον γιο
του εκδότη Νίκου
Καραμανλή 

Ο εκδότης της 
«Political» και του

«Παρασκηνίου» 
Νίκος Καραμανλής, 

ο γνωστός 
επιχειρηματίας 

Επεξεργασίας και
Τροφοδοσίας

Κρεάτων PLUS MEAT
Γιάννης Λάσκος 

και ο διευθυντής 
Επικοινωνίας της

PLUS MEAT Γιάννης
Πηρουνάκης

Πώς γιόρτασε ο γιος του εκδότη της «Political» και του «Παρασκηνίου»



Ο
καρκίνος του παχέος εντέρου επηρεάζει
σημαντικά τη σεξουαλική ζωή και, κατ’
επέκταση, στην ποιότητα της καθημερινό-
τητας των πασχόντων. Σύμφωνα με μια

πρόσφατη ανασκόπηση μελετών, όσοι έχουν διαγνω-
στεί με τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου παρουσιά-
ζουν μείωση της συχνότητας της σεξουαλικής επα-
φής και της ικανοποίησης. Οι ασθενείς παύουν να
επιθυμούν την ερωτική συνεύρεση, δεν έχουν τον
ίδιο ενθουσιασμό ούτε αντλούν την ίδια ευχαρίστηση
από αυτήν. Μάλιστα, στους άνδρες το πρόβλημα είναι
εντονότερο, όπως και στα άτομα προχωρημένης ηλι-
κίας, λόγω και του ήδη βεβαρημένου ιατρικού ιστορι-
κού. Εξίσου δύσκολη, όμως, γίνεται η ερωτική ζωή
και των συντρόφων των ασθενών. 

Οι ειδικοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ανάγκη να
έχουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς μια καλή φροντίδα
καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, προκειμένου να
είναι σε θέση να απολαμβάνουν μετεγχειρητικά και
για πολλά χρόνια καλής ποιότητας ζωή. «Οι ασθενείς,
από τη στιγμή της διάγνωσης έως και μέχρι την απο-
θεραπεία τους, βιώνουν μια σειρά αρνητικών συναι-
σθημάτων, καθώς σκέφτονται τόσο τις επιπτώσεις
που θα έχει η νόσος στους ιδίους και στην οικογένειά
τους όσο τον τρόπο που αυτή θα επηρεάσει την κοι-
νωνική και την επαγγελματική ζωή τους. Τα συμπτώ-
ματα της ασθένειας και οι παρενέργειες της θεραπεί-
ας εντείνουν στην πορεία τις ανησυχίες τους», μας
εξηγεί ο εξειδικευμένος στη Ογκολογική Χειρουργι-
κή και τη Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού δρ

Εμμανουήλ Ζαχαράκης. 
Στους ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο, οι μελέτες

δείχνουν ότι η σεξουαλική δυσλειτουργία μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι εκτε-
ταμένες χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο, η
ακτινοθεραπεία καθώς και η παρουσία στομίας, είτε
μόνιμης είτε προσωρινής. Η εικόνα του σώματος, που
συχνά μεταβάλλεται από τη θεραπεία, η ερωτική ζωή
πριν από αυτήν αλλά και οι πεποιθήσεις σχετικά με τη
σεξουαλικότητα είναι μερικοί μόνο από τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική ζωή

των ασθενών. Εξίσου επιβαρυντική είναι η επίπτωση
της νόσου στην οικογένεια και ειδικά στο έτερον ήμι-
συ, αφού οι σύζυγοι αναλαμβάνουν συχνά μόνο τον
ρόλο του φροντιστή, ξεχνώντας πολλές φορές τον μέ-
χρι πρότινος βασικό ρόλο τους: Αυτόν του συντρό-
φου. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία
του ασθενή. 

Κάποιες μελέτες διερεύνησαν τους παράγοντες
που οδήγησαν σε τέτοιες δυσλειτουργίες. Το φύλο
φαίνεται να έχει αντίκτυπο στη σεξουαλική λειτουρ-
γία, καθώς οι άνδρες αναφέρουν περισσότερες δια-
ταραχές από τις γυναίκες, σε αντίθεση με την άποψη
που επικρατεί στον γενικό πληθυσμό. Η ηλικία ήταν
ένας παράγοντας κινδύνου σε όλες τις μελέτες: Όσο
μεγαλύτεροι είναι οι ασθενείς τόσο πιθανότερο είναι
να αναπτύξουν σεξουαλικές διαταραχές (διαταραχές
στύσης ή εκσπερμάτισης, κολπική ξηρότητα, πόνο).
Επιπλέον, η ψυχολογική δυσφορία είναι μεγαλύτερη
στους νέους ασθενείς απ’ ό,τι στους ηλικιωμένους. 
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Πώς επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή;

kpapakosto@yahoo.gr

Οι ειδικοί δίνουν μεγάλη 
βαρύτητα στην ανάγκη να έχουν 
οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
μια καλή φροντίδα καθ’ όλη 
τη διάρκεια της θεραπείας

Ευάλωτοι οι νέοι  
Οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκο-
λία να προσαρμοστούν στη σεξουαλική
δυσλειτουργία. Παρότι οι μελέτες δείχνουν
ότι η χημειοθεραπεία δεν επηρεάζει τη σε-
ξουαλική λειτουργία, κάποιες παρενέργει-
ές της, όπως η κόπωση, ο πόνος, η ναυτία
και ο έμετος, είναι παράγοντες που ανα-
στέλλουν την ερωτική επιθυμία. Είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουν οι ασθενείς ότι αυτή
η πολύ συχνή κακοήθεια έχει εξαιρετική
πρόγνωση, εξαιτίας της εξέλιξης στην ια-
τρική τεχνολογία και στις χειρουργικές με-
θόδους αλλά και του συστηματικού ελέγ-
χου του παχέος εντέρου. 

Δρ Εμμανουήλ Ζαχαράκης, 
εξειδικευμένος στην Ογκολογική
Χειρουργική και τη Χειρουργική
Παχέος Εντέρου και Ορθού

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Π Α Χ Ε Ο Σ  Ε Ν Τ Ε Ρ Ο Υ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Κ
ανένας μήνας και κανένα διάστημα
δεν είναι επίφοβο για όλους. Για πα-
ράδειγμα, ο Μάιος ήταν πιο επικίν-

δυνος για χωρισμούς για τα Παρορμητικά
ζώδια (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως)
και ο Ιούνιος για τα Διπλά ή Μεταβλητά (Δί-
δυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες). Ο
Ιούλιος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για
τα άτομα που ανήκουν στον Σταθερό σταυ-
ρό, δηλαδή τους Ταύρους, τους Λέοντες,
τους Σκορπιούς και τους Υδροχόους, αλλά
και για όσους έχουν Ωροσκόπο ή Αφροδίτη
σε αυτά τα ζώδια. 

Σχεδόν όλο τον μήνα η Αφροδίτη σχηματί-
ζει τετράφωνο με τον Ουρανό, μια όψη που
θεωρείται ερωτικός «σεισμός», αλλά και αν-
τίθεση με τον Κρόνο στον Υδροχόο, κάτι που
δείχνει συναισθηματική «ασφυξία». Σχηματί-
ζεται αυτό που αποκαλούμε Τ-τετράγωνο.
Πρόκειται για πολύ σκληρό σχήμα, που θα
δώσει όχι μόνο χωρισμούς, αλλά και γενικό-
τερα αρνητικά γεγονότα, παγκοσμίως.

Από τις 8-9 Ιουλίου η Αφροδίτη είναι στον
Λέοντα, φωτεινή, εκφραστική, αλλά και εγωί-
στρια. Ο Ουρανός στον Ταύρο την περιορίζει
σε ένα «οικογενειακό» πλαίσιο ή την κατα-
πιέζει με την κτητικότητά του. Συνεπώς, θα
υπάρξουν εξεγέρσεις και ξεσπάσματα. Οι
χωρισμοί που θα προκύψουν τώρα θα είναι
εκρηκτικοί και καθόλου ήπιοι ή εύκολοι.
Μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να είναι και
βίαιοι.

Αυτή η όψη επηρεάζει όλο τον Ιούλιο, αλλά
κυρίως έως 11/7. Ας μην ξεχνάμε και την αντί-
θεση της Αφροδίτης με τον Κρόνο στον Υδρο-
χόο. Αυτή μπορεί να φέρει δυσθυμία και τάση
για θλίψη, μελαγχολία. Συνεπώς, το πρώτο
που πρέπει να αποφύγουμε είναι να ξεσπάμε
τα ψυχολογικά μας προβλήματα στο ταίρι μας
ή να το κατηγορούμε όταν νιώθουμε μιζέρια.
Επίσης, επειδή ο Υδροχόος είναι και ένα
ιδιόρρυθμο ζώδιο, καλό είναι να αποφεύγου-
με τα διπλά παιχνίδια και τις απιστίες, γιατί θα
ξεσκεπαστούν, θα φανερωθούν και θα φέ-
ρουν δυνατές συγκρούσεις. Γενικότερα, οι
ήπιοι τόνοι, η διπλωματία και η ευγένεια είναι
σημαντικά «όπλα» αυτό το διάστημα για
όσους είναι ερωτευμένοι και δεν θέλουν να
χωρίσουν. Τώρα, αν είμαστε ελεύθεροι, είναι
σημαντικό να μην υποκύψουμε σε ενθουσια-
σμούς και να αφήσουμε τη λογική έξω από το
κάδρο. Οι Άρης, Κρόνος και Ουρανός σε τε-
τράγωνα δεν είναι μόνο ερωτικές όψεις. Είναι
κυρίως λιμπιντικές, δηλαδή σεξουαλικές.
Εννοείται πως πρέπει να προσέχουμε τις σε-
ξουαλικές παρορμήσεις. Δείχνουν, επίσης,
τάσεις επιβολής, τυραννία και βαναυσότητα.
Είναι γωνίες που «τρέφουν» και δυναμώνουν
τα εγκληματικά ένστικτα και τις διαστροφές.
Θα φέρουν πολύ άγρια γεγονότα, σαν αυτά
που είδαμε τον Ιούνιο ή και χειρότερα. Πρέ-
πει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να μην
εμπιστευόμαστε άκριτα, να μην είμαστε αφε-
λείς και να μη ρισκάρουμε.

Κριός
(21/3-20/4)
Αν είστε δεσμευμένοι, χρειάζε-
στε υπομονή. Φροντίστε το ταίρι
σας. Ίσως είστε δύστροποι και
κάπως τυραννικοί. Δεν θα θέλετε
μια έξαλλη κοινωνική ζωή. Βρεί-
τε φίλους με τους οποίους να
έχετε κοινά. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Εάν είστε παντρεμένοι, πρέπει να
σεβαστείτε ο ένας τον άλλον και να
μοιραστείτε τα οικογενειακά και
οικιακά βάρη. Ευαίσθητη είναι και
η υγεία σας και ιδίως το νευρικό
σας σύστημα. Αποφύγετε τους
πολλούς υδατάνθρακες. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Οι σχέσεις σας με τους γύρω σας
θα είναι εξαιρετικές και θα έχετε
δημοτικότητα. Επίσης έχετε τύχη
στην αγάπη. Μπορείτε να επιλέξε-
τε τη δέσμευση ή τον γάμο. Εάν εί-
στε παντρεμένοι, η σχέση σας θα
γίνει ισχυρότερη και βαθύτερη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Θα βελτιώσετε την εμφάνισή
σας και την απόδοσή και θα αυ-
ξήσετε τη φήμη σας. Θα δείξετε
τα ταλέντα σας στους ανθρώ-
πους. Εάν έχετε κάποια πρότα-
ση για αλλαγή εργασίας, θα
νιώσετε πάλι ενθουσιασμό.

Λέων
(23/7-22/8)
Με εξαίρεση μικρά προβλήματα
και το άγχος, θα έχετε καλή υγεία.
Έχετε ανησυχία και άγχος αλλά
και μια τάση για βιασύνη. Να σκέ-
φτεστε δύο και τρεις φορές προ-
τού αποδεχθείτε μια πρόκληση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αποφύγετε διαμάχες και παρανο-
μίες κάθε είδους. Σε ό,τι αφορά τα
χρήματα, ό,τι σπείρετε αυτό ακρι-
βώς θα θερίσετε. Αν ψάχνετε για
δουλειά, θα υπάρξουν προτάσεις.
Επειδή θα εργάζεστε σκληρά, προ-
σέξτε το στρες και γενικά το νευρι-
κό σας σύστημα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Θα σας ζηλέψουν πολλοί επει-
δή προχωράτε μπροστά. Θα
πρέπει, λοιπόν, να δείξετε ικα-
νότητα προσαρμογής, υπομονή
και διάθεση συγχώρεσης. Στην
αγάπη, η φιλία θα παίξει μεγα-
λύτερο ρόλο από τον ρομαντι-
σμό. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η δουλειά σας θα σας προσφέ-
ρει ένα καλό εισόδημα και πε-
ρισσότερη πολυτέλεια. Θα έχετε
τύχη στην καριέρα σας. Έχετε
ταλέντο και είστε σε θέση να
επιτύχετε ένα καλό εισόδημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Πρέπει να είστε συντηρητικοί και
να περιμένετε την κατάλληλη ευ-
καιρία για να δράσετε. Για να
βελτιώσετε την τύχη σας, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε τη δημιουρ-
γικότητά σας και την ικανότητα
της πειθούς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Στον έρωτα, να επιδιώκετε την
απλότητα και να έχετε υπομονή.
Μια καλή γνωριμία μπορεί να έρθει
από φίλους ή συγγενείς. Αν είστε
δεσμευμένοι, ελάτε κοντά με το
ταίρι σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η περίοδος αυτή θα σας δείξει τη
σωστή κατεύθυνση όσον αφορά
το επαγγελματικό μέλλον σας.
Κάντε καλύτερες τις σχέσεις σας
με φίλους, συναδέλφους, συνερ-
γάτες και συγγενείς. Όλοι αυτοί
ίσως σας βοηθήσουν στην εξέλι-
ξή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Χρησιμοποιήστε τη σοφία σας
ή/και την πονηριά σας για να ανα-
ζητήσετε νέες πηγές εισοδημά-
των. Αποφύγετε διαμάχες και
προβλήματα με τον νόμο. Να επι-
διώκετε τους συμβιβασμούς. Η
υγεία σας είναι πολύ ευαίσθητη. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΟ δύσκολος Ιούλιος 
θα φέρει χωρισμούς
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Ο
ι σχέσεις της Πολιτείας με την Εκκλησία
δεν ήταν πάντα εύκολες. Δοκιμάστηκε
αφήνοντας σοβαρά τραύματα σε δύσκολες

ιστορικά περιόδους: εθνικός διχασμός, αντίσταση,
χούντα των συνταγματαρχών. Στην περίοδο μετά
τη Μεταπολίτευση ζητήματα που είχαν να κάνουν
με την εκκλησιαστική περιουσία, τη μισθοδοσία
των κληρικών, την αναγραφή του θρησκεύματος
στις ταυτότητες και, πιο πρόσφατα, το μάθημα των
Θρησκευτικών συχνά τέντωναν τα νεύρα και απαι-
τούσαν σοβαρές προσπάθειες και συχνά μονό-
πλευρες υποχωρήσεις ώστε να επέλθουν συμβι-
βασμοί και ισορροπίες.

Στο θέμα των εμβολιασμών η Εκκλησία της Ελ-
λάδος με απόφαση της Ιεράς Συνόδου τάχθηκε
υπέρ. Αλλά έως εκεί, καθώς στους κόλπους της,
αν δεν υπήρξε διχασμός, τηρήθηκαν αποστάσεις,
τις οποίες δεν κάλυψαν η νόσηση του Αρχιεπισκό-
που ούτε οι δηλώσεις του ότι ο εμβολιασμός «δεν
είναι μόνο μια πράξη ατομικής ευθύνης, αλλά και
πράξη χριστιανικής αλληλεγγύης και αγάπης προς
τον πλησίον μας». Η Πολιτεία ανέμενε περισσότε-
ρα από μια ανακοίνωση, την οποία ορισμένοι ιε-
ράρχες αν δεν αμφισβητούν δημοσίως, δείχνουν
πως δεν τη συμμερίζονται. Να είναι τυχαίο ότι
ακόμη και σήμερα που η χώρα βρίσκεται προ του
κινδύνου ενός ακόμη κύματος του κορονοϊού

υπάρχουν ιερείς που όχι μόνο τάσσονται από άμ-
βωνος κατά των εμβολίων, αλλά αρνούνται να με-
ταλάβουν πιστούς που έχουν εμβολιαστεί;

Η ξεκάθαρη τοποθέτηση του μητροπολίτη Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσόστομου, ότι ο εμβολιασμός είναι
δώρο ζωής, ενώ η άρνησή του, συνιστώντας απειλή
της ζωής των συνανθρώπων του, αμάρτημα, απο-
τελεί ισχυρό μήνυμα προς την Εκκλησία και την
Πολιτεία. Προς τη μεν Εκκλησία επειδή αποσαφη-
νίζει, όπως πρόσφατα έκανε και ο γενετιστής, μη-
τροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ότι ο εμβολια-
σμός δεν είναι ζήτημα θρησκευτικό, αλλά επιστη-
μονικό. Συνεπώς, «ουδείς έχει δικαίωμα να απο-
κλείσει κάποιον από το Μυστήριο της Θείας Ευχα-
ριστίας επειδή έχει ή δεν έχει εμβολιαστεί». Ο κ.
Χρυσόστομος, όμως, έκανε ένα βήμα παραπάνω
τασσόμενος υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμ-

βολιασμών. «Η υποχρεωτικότητα», είπε, «πρέπει
να έχει μια γενική εφαρμογή στην κοινωνία. Κάθε
μέλος της κοινωνίας, αν δεν θέλει να διασπείρει
τον θάνατο και την καταστροφή, πρέπει να εμβο-
λιαστεί». Και μη αφήνοντας περιθώριο σε παρερ-
μηνείες κατά πόσο η «υποχρεωτικότητα» παραβιά-
ζει τα ατομικά δικαιώματα, αποσαφήνισε αυτό που
η πολιτική και οι πολιτικοί από καιρό έπρεπε να
έχουν κάνει: «Το ατομικό δικαίωμα καταξιώνεται
όταν εγώ σέβομαι τον άλλον άνθρωπο και δεν γίνο-
μαι αφορμή για να πεθάνει. Από τη στιγμή που ο
άνθρωπος γίνεται αιτία πρόκλησης θανάτου στη
ζωή του ιδίου και των συνανθρώπων του, αυτό εί-
ναι αμαρτία». Φυσικό ήταν η τοποθέτηση του μη-
τροπολίτη Μεσσηνίας να προκαλέσει τη σφοδρή
αντίδραση των χαλκείων του αντιεμβολιαστικού
κινήματος και των παραφυάδων αυτού, που φαν-
τασιώνονται ότι σε διχασμούς και κοινωνικούς αυ-
τοματισμούς θα βρουν τον πολιτικό (και όχι μόνο)
άρτον τον επιούσιον. Σε κάθε όμως περίπτωση δη-
μόσιες τοποθετήσεις όπως αυτή βεβαιώνουν ότι η
Εκκλησία, θεσμός με ιστορική μνήμη και άμεσα
συνδεδεμένος με την ελληνική κοινωνία, θα υπο-
γραμμίσει, όσο είναι ακόμη καιρός, όχι μόνο λόγω
αλλά και έργω τη θέση της έναντι της παρατεταμέ-
νης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει όχι
μόνο η χώρα μας, αλλά ο κόσμος ολόκληρος.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Δημόσιες τοποθετήσεις όπως αυτή του
μητροπολίτη Μεσσηνίας βεβαιώνουν
ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, θεσμός με
ιστορική μνήμη και συνδεδεμένος
άμεσα με την κοινωνία, θα ταχθεί 
εμπράκτως υπέρ των εμβολιασμών...

Η πανδημία δοκιμάζει την Εκκλησία

Δ
υστυχώς, το «τέταρτο κύμα» του κορονοϊ-
ού ήρθε πολύ γρηγορότερα από ό,τι φαν-
ταζόμασταν. Η μετάλλαξη «Δέλτα» σαρώ-

νει τον πλανήτη και αναμένεται να κυριαρχήσει και
στη χώρα μας. Και εάν δεν είχαμε εμβολιαστεί σε
ένα σημαντικό ποσοστό, τα πράγματα θα ήταν τρα-
γικά στην πατρίδα μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να εφησυχάσουμε. Διότι, όπως βλέπουμε, τα
κρούσματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και
αν δεν τρέξουμε πιο γρήγορα στο θέμα των εμβο-
λιασμών, ώστε να χτιστεί το τείχος ανοσίας, τότε το
οικοδόμημα θα δοκιμαστεί και από τον Σεπτέμ-
βριο θα ζήσουμε καταστάσεις που ελπίζαμε ότι
έχουν τελειώσει.

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι το κόμμα τού «όχι»
στον εμβολιασμό αρχίζει να παγιώνεται και να
αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία
και για την κοινωνία. Πρόσφατη δημοσκόπηση
της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ έδειξε
ότι ένα ποσοστό πάνω από το 50%, όσων δεν
έχουν κάνει καμία δόση, δεν σκέπτεται να κάνει
το εμβόλιο.

Όπως τονίζεται στην ανάλυση, σε ό,τι αφορά
εκείνους που εμφανίζονται διστακτικοί για το εμ-
βόλιο και δεν έχουν κάνει ακόμα καμία δόση, σε
ερώτηση για το αν θα το κάνουν, ανεξαρτήτως από

το πότε, το 36% δήλωσε «σίγουρα όχι», το 21%
«μάλλον όχι», το 26% «μάλλον ναι» και το 14% «σί-
γουρα ναι». 

Σε δεύτερο δε ερώτημα που τους γίνεται, εάν
σκοπεύουν να το κάνουν στο μέλλον, ένα 40%
απαντά ποτέ, ένα 24% αρκετά αργότερα και ένα 16%
ύστερα από δυο-τρεις μήνες!

Τα στοιχεία της δημοσκόπησης, που δεν είναι η
μόνη που καταγράφει τέτοια ποσοστά πολιτών οι
οποίοι αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, είναι ανη-
συχητικά και ορθά η κυβέρνηση σκέφτηκε ότι για
να χτίσει το τείχος ανοσίας πρέπει να απευθυνθεί
και σε άλλες κατηγορίες, από τη μια, αλλά και να
ενεργοποιήσει το σενάριο της υποχρεωτικότητας
εμβολιασμού κάποιων κατηγοριών εργαζομένων.

Και αυτό γιατί και στην κοινωνία είναι ώριμο, κα-
θώς στην ίδια δημοσκόπηση αναφανδόν υπέρ του
υποχρεωτικού εμβολιασμού τάσσεται το 65% των
Ελλήνων, για ομάδες εργαζομένων που έρχονται
σε επαφή με πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα
όσοι εργάζονται στην εκπαίδευση, την εστίαση και
τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναλυτικά, στην ερώτηση για το αν θα ήταν καλό
να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε κάποιες
ομάδες εργαζομένων, σχεδόν οι μισοί (49%) απάν-
τησαν «σίγουρα ναι», το 16% «μάλλον ναι», το 19%
«σίγουρα όχι», το 9% «μάλλον όχι», ενώ το 7% δή-
λωσε «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». 

Περαιτέρω, υπέρ της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού τίθενται με συντριπτική πλειοψηφία
(71%) οι συνταξιούχοι, ακολουθούν οι εργαζόμενοι
στον δημόσιο τομέα σε ποσοστό 45%, οι επιχειρη-
ματίες με 44% και ο ιδιωτικός τομέας με 34%. 

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση
μπορεί να νικήσει το… κόμμα τού όχι στον εμβο-
λιασμό. Είναι στο χέρι της να πείσει αυτούς που
πρέπει. Και, κυρίως, να σταματήσει να τροφοδο-
τεί με πολυγλωσσία τους τοξικούς παίκτες των
ΜΜΕ. Αυτούς που ονειρεύονται να επιστρέψουν
τη χώρα στον διχασμό του μνημονίου με άλλους
όρους.

Το κόμμα τού «όχι» απειλεί κοινωνία - οικονομία

Είναι στο χέρι της κυβέρνησης να πείσει
αυτούς που πρέπει. Και, κυρίως, 
να σταματήσει να τροφοδοτεί 
με πολυγλωσσία τους τοξικούς 
παίκτες των ΜΜΕ


