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Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
κοίνωσε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο τις
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, που πρότεινε ο

αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, ύστερα από αρ-
κετή και προσεκτική δουλειά που έκαναν οι ειδικοί.

Ο νέος Ποινικός Κώδικας είναι σαφές πως κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση και χωρίς να υιοθετεί
ακραίες εισηγήσεις, δείχνει λογική και ευαισθησία.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, «στο εξής αυξάνεται η προστασία των
ευπαθών και των ανηλίκων, όπως και των θυμάτων
κακοποίησης και έμφυλης βίας. Η απόλυση καταδί-
κων υπό όρους αυστηροποιείται. Αίρεται αν διαπραχ-
θούν νέα σοβαρά εγκλήματα, ενώ οι ποινές γίνονται
βαρύτερες για μία σειρά από περιβαλλοντικά εγκλή-
ματα, όπως οι εμπρησμοί δασών. Πρόκειται, με άλλα
λόγια, για αλλαγές που παρακολουθούν την κοινωνική

πραγματικότητα, απαντούν στα ζητούμενα των πολι-
τών, αποδεικνύουν όμως και την ετοιμότητα αυτής της
κυβέρνησης να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και να
διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος».

Κλειδί που θα κρίνει αυτές τις διορθωτικές αλλαγές
είναι η ρύθμιση που αφορά την απόλυση καταδίκων,
υπό όρους. Διότι, με βάση τα όσα διαπιστώσαμε, η γε-
νικότητα των προηγούμενων νόμων λειτούργησε στην
πράξη υπέρ των καταδίκων, χωρίς επί της ουσίας να
υπάρχει εξατομικευμένη κρίση. Ήταν ενιαία για
όλους και σε πολλές περιπτώσεις «έδενε» επί της ου-
σίας τα χέρια της Πολιτείας, την ώρα που… έλυνε τα
χέρια ανθρώπων που είχαν καταδικαστεί και για βαριά
αδικήματα.

Τα αποτελέσματα αυτής της γκρίζας ζώνης τα είδα-
με στη συνέχεια, καθώς μια σειρά από εγκλήματα που
ακολούθησαν είχαν ως πρωταγωνιστές αποφυλακι-

σμένους με τις ευνοϊκές διατάξεις των νόμων ΣΥΡΙΖΑ.

Θα περιμένουμε αναλυτικά να δούμε πώς θα δια-

μορφωθούν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, για να

κρίνουμε ουσιαστικά τις βελτιώσεις. Εκείνο που θα

λέγαμε για την ώρα είναι αυτό που ισχύει για όλους

τους νόμους και για όλες τις αποφάσεις. Ότι επί της

ουσίας θα κριθούν στο πεδίο. 

Διότι εάν για κάποιους λόγους συνεχιστεί η ίδια κα-

τάσταση στις φυλακές, με κακοποιούς να παραμένουν

«αφεντικά», τα πάρτι εντός των κελιών να μη σταμα-

τούν και να δίνουν εντολές και προς τους απέξω, τότε

τίποτε δεν θα αλλάξει. Ιδιαίτερα δε εάν ο σωφρονι-

σμός των φυλακισμένων ή αποφυλακισμένων παρα-

μείνει στα χαρτιά και στις θεωρίες, μια ακόμη παρέμ-

βαση θα την έχει καταπιεί το «πηγάδι».

Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει…
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Ο νέος ποινικός κώδικας θα κριθεί στο… πεδίο
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Σ
την απόφαση, έστω και συμβολι-
κά, να αυξήσει τον κατώτατο μι-
σθό κατά 2% από 1/1/2022 προέβη
η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε

χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμ-
βουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κόντρα
στις εισηγήσεις και τις εκπεφρασθείσες
απόψεις των εκπροσώπων του επιχειρημα-
τικού κόσμου και των κοινωνικών εταίρων,
οι οποίοι ζητούσαν πάγωμα για τη φετινή
χρονιά.

Υπό αυτό το πρίσμα ο πρωθυπουργός θέ-
λησε να στείλει το μήνυμα ότι παρά τις δυ-
σμενείς δημοσιονομικά συνθήκες, η κυ-
βέρνηση στηρίζει τους πιο αδύναμους, ενώ
«βλέπει» και τις προοπτικές οικονομικής
ανάπτυξης του επόμενου διαστήματος.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η αύ-
ξηση που αποφασίζουμε σήμερα προφα-
νώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργα-
ζομένων. Θέλω να θυμίσω, όμως, ότι έρχε-
ται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμ-
ματος, το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ,
το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα,
τις θέσεις εργασίας αλλά και τη ρευστότητα
των επιχειρήσεων». Συμπλήρωσε, δε, ότι η
αύξηση αυτή «έρχεται να συμπληρώσει ένα
κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότε-
ρων εισφορών, που και αυτές με τη σειρά
τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα
όλων των εργαζομένων».

«Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώ-
σει τους χαμηλότερα αμειβόμενους. Έχει
ένα ύψος που μπορεί να χαρακτηριστεί και
συμβολικό. Είναι, όμως, απολύτως ρεαλι-
στική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει
ουσιαστική, διότι δείχνει ότι σταθερό μέλη-
μα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία
των πιο αδύναμων συμπολιτών μας αλλά και
γιατί η αύξηση αυτή -εν μέσω των μεγάλων
δυσκολιών της πανδημίας- σηματοδοτεί την
αισιοδοξία μας για το μέλλον της ελληνικής
οικονομίας συνολικά», συνέχισε ο πρωθυ-
πουργός.

Αυστηρότερες ποινές
Το δεύτερο κεντρικό ζήτημα που «κλεί-

δωσε» χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και
θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις
θερινές διακοπές είναι το αναθεωρημένο
σχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα, καθώς δύο

χρόνια μετά τον πρώτο γύρο αλλαγών, που
είχε κάνει η κυβέρνηση στον επικαιροποι-
ημένο Κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εθνικές εκλογές του
2019, πλέον φέρνει μια σειρά αλλαγών με
διττή στόχευση, ήτοι την αυστηροποίηση
ποινών αλλά και την αύξηση του πραγματι-
κού χρόνου έκτισης για καταδικασμένους.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις αλλαγές
που επιφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης,
για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απαξίας,
π.χ. βιασμός και κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, λη-
στεία, εκβίαση:

1. Απαιτείται πραγματική παραμονή σε
σωφρονιστικό κατάστημα ίση με τα 3/5 της
ποινής (από 2/5) που ισχύει και με ευεργετι-
κό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής (από 3/5).

2. Σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κά-
θειρξη, το κατώτατο όριο παραμονής πραγ-
ματικής έκτισης στο σωφρονιστικό κατά-
στημα είναι τα 18 έτη (από 16).

3. Δεν επιτρέπεται η απόλυση υπό τον

όρο τής κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με
ηλεκτρονική επιτήρηση (αντίθετα με σήμε-
ρα).

Για ορισμένα αδικήματα ιδιαίτερης απα-
ξίας (π.χ., ομαδικός βιασμός, βιασμός ανη-
λίκου, θανατηφόρα ληστεία, ανθρωποκτο-
νία) προβλέπεται μόνον η ποινή της ισόβιας
κάθειρξης (σήμερα εναλλακτικά με πρό-
σκαιρη κάθειρξη). Για το αδίκημα της γενε-
τήσιας πράξης μεταξύ συγγενών επανέρχε-
ται η κακουργηματική μορφή της αιμομι-
ξίας (που με τον Ποινικό Κώδικα που ήρθε
επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ έγινε πλημμέλημα για
όλους τους τρόπους τέλεσης). Για την προ-
σβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για την
προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας για
τους ανηλίκους προβλέπεται πλέον αυτε-
πάγγελτη δίωξη (διωκόταν κατ’ έγκληση για
ενηλίκους και ανηλίκους). Παράλληλα, η
προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας διώκε-
ται αυτεπάγγελτα και όχι με έγκληση, ενώ
τιμωρείται μόνο με φυλάκιση και όχι εναλ-
λακτικά και με χρηματική ποινή, εφόσον τε-

λείται στο περιβάλλον εργασίας. Για τα εγ-
κλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
σε βάρος ανηλίκου αναστέλλεται η παρα-
γραφή έως την ενηλικίωση και για ένα έτος
εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα και τρία
έτη εφόσον είναι κακούργημα (πλημμέλη-
μα 18+1=19 ετών, κακούργημα 18+3=21
ετών).

Παράλληλα, αυστηροποιείται και το πλαί-
σιο ποινών για περιβαλλοντικά εγκλήματα
(π.χ., εμπρησμός δασών, πλημμύρα, έκρη-
ξη) και προβλέπεται:

1. Διεύρυνση αξιόποινων περιπτώσεων. 
2. Πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη στην

περίπτωση που ο δράστης είχε ίδιον όφε-
λος. 

3. Κάθειρξη σε περίπτωση εμπρησμού
δάσους που είχε επιβαρυντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον. 

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στεί-
λει και νέο μήνυμα υπέρ του μαζικού εμβο-
λιασμού, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «γίνε-
ται συλλογικό καθήκον». 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Την απόλυτη στήριξή του στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως
αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε προ ημερών από τον Νίκο Φί-
λη στη Βουλή, με επίκληση και των παιδιών της υπουργού Παιδείας,
εξέφρασε χθες κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης κατά το κλείσιμο του Υπουργικού
Συμβουλίου εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στη Νίκη Κεραμέως
για την πολιτική και προσωπική επίθεση που δέχθηκε από τον Νίκο
Φίλη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε, επίσης, και στις επι-
θέσεις που έχουν δεχτεί και άλλες γυναίκες της κυβέρνησης, όπως η
Δόμνα Μιχαηλίδου, η Λίνα Μενδώνη και η κυβερνητική εκπρόσωπος

Αριστοτελία Πελώνη. Υπενθυμίζεται ότι αλγεινή εντύπωση προκάλεσε
η επίθεση του Νίκου Φίλη στην υπουργό Παιδείας με αναφορές στα
παιδιά της για την επιστολή που έστειλε ο αριστούχος υποψήφιος που
αποκλείστηκε από την Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ λόγω της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής.

Η κυρία Κεραμέως είχε δώσει απαντήσεις στη Βουλή, στο πλαίσιο
της συζήτησης για το νομοσχέδιο για το νέο σχολείο, ενώ ο πρώην
υπουργός Παιδείας είχε διερωτηθεί πώς αισθάνεται η υπουργός που
τα παιδιά της «όταν μεγαλώσουν, θα μάθουν ότι όταν ήταν μικρά η μη-
τέρα τους κατέσφαξε τουλάχιστον 20.000 18χρονα παιδιά από τα πα-
νεπιστήμια».

Στήριξη Kυριάκου στις γυναίκες της κυβέρνησης

Τριπλό μήνυμα Μητσοτάκη
Κατώτατος μισθός, «ποινικός
κώδικας» και εμβολιασμοί στο
τελευταίο πριν από τις διακοπές
Υπουργικό Συμβούλιο
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Σ
αν να μην υφίσταται πλέον το Με-
ταναστευτικό ως πρόβλημα, σαν
να μην ήταν υπεύθυνη η κυβέρνη-
σή του για τη Δομή της Μόριας με

τις άθλιες συνθήκες και τις αθρόες ροές και
σαν να μην υπήρχε καν το νέο σύγχρονο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
στο Καρά Τεπέ, περιοδεύει στο «νησί της
Σαπφούς» ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Στο επίσημο πρόγραμμα της
επίσκεψης δεν συμπεριελήφθη ούτε μια μι-
κρή στάση. Κακή η σύγκριση γαρ…

Παρά ταύτα, με συνέντευξή του σε τοπικό
δίκτυο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ανα-
φέρθηκε στο Προσφυγικό, υποστηρίζοντας
ότι «η στρατηγική της Ν.Δ. είναι να δυσαρε-
στήσει τα νησιά πρώτης γραμμής για να μη
δυσαρεστήσει την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν
πιστεύω ότι η λύση είναι η δημιουργία τερά-
στιων κέντρων φυλακών στα νησιά πρώτης
γραμμής. Η λύση είναι η διεκδίκηση η Ε.Ε.
να αναλάβει τις ευθύνες της και η διασπορά
του όποιου βάρους να γίνεται όχι μόνο στα
πέντε νησιά υποδοχής».

Πανδημία 
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην

πανδημία κατηγόρησε την κυβέρνηση για
«παιδαριώδη διαχείριση με μεγάλη ελα-
φρότητα», υποστηρίζοντας πως κάθε φορά
που έχουμε αύξηση κρουσμάτων ο πρωθυ-
πουργός ρίχνει την ευθύνη στους πολίτες
και κάθε φορά που έχουμε ύφεση πανηγυ-

ρίζει ότι νίκησε τον κορονοϊό. «Είναι ανόητη
η στάση του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, ενώ χαρακτήρισε «πολιτική
επιλογή τη μη στήριξη της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας» από την πλευρά της κυ-
βέρνησης.

Υποστήριξε, επίσης, ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης επιλέγει τον διχασμό «γιατί γνω-
ρίζει πως αν δεν βάλει τους πολίτες σε διχό-
νοια, τότε όλοι μαζί θα σταθούν εναντίον
του». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης δεν άφησε εκτός δριμείας κριτικής
τα θέματα του Πτωχευτικού Κώδικα, της
Παιδείας και του νέου Ασφαλιστικού, κατη-
γορώντας την κυβέρνηση ότι «θέτει σε κίν-
δυνο το δημόσιο συμφέρον για την εξυπη-
ρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων».

«Ο Πτωχευτικός είναι σημαντικό δώρο
στις τράπεζες. Το εργασιακό με την κατάρ-
γηση του 8ώρου και τις απλήρωτες υπερω-
ρίες είναι δώρο στους μεγαλοεργοδότες. Ο
νόμος Κεραμέως, που στερεί τη δυνατότητα
σε 25.000 παιδιά να μπουν στα ΑΕΙ, ήταν
δώρο στους ιδιοκτήτες κολεγίων. Και τώρα
το νέο Ασφαλιστικό, που θα δημιουργήσει
μια τεράστια μαύρη τρύπα που θα πληρώσει

ο Έλληνας φορολογούμενος, είναι ένα δώ-
ρο σε ιδιωτικά συμφέροντα και μεγάλα
funds που θα τζογάρουν τα χρήματα των ερ-
γαζομένων», είπε επιχειρώντας να αναδεί-
ξει όλα τα θέματα στα οποία θεωρεί ότι η
κυβέρνηση παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα
με συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ελληνοτουρκικά
«Η κυβέρνηση έχει λάθος στρατηγική στα

Ελληνοτουρκικά, στρατηγική αμηχανίας,
απραξίας και εσωτερικών διαφωνιών και αν-
τιφάσεων. Δεν μπορείς να συναινείς η Ε.Ε. να
ανοίγει δρόμους στην Τουρκία χωρίς να
παίρνεις κάτι από αυτό. Όσο περνάει ο και-
ρός, οι διεκδικήσεις θα βαθαίνουν και τα τε-
τελεσμένα θα είναι σε βάρος μας. Το είδαμε
με το Κυπριακό. Η κυβέρνηση πανηγύριζε
για τη δήθεν ήρεμη συμπεριφορά της Τουρ-
κίας και ένα μήνα μετά ανοίγει τα Βαρώσια. Η
Ελλάδα πρέπει να θέσει συγκεκριμένα προ-
τάγματα. Δεν μπορεί η Ε.Ε. να συζητά την
αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης σαν να
μη συμβαίνει τίποτα, την ώρα που η Τουρκία
δημιουργεί νέα τετελεσμένα στην Κύπρο»,
πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

Τέλος, «εμπαιγμό και προσβολή» χαρα-
κτηρίζει την ανακοίνωση του πρωθυπουργού
για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% η
αρμόδια τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Στην ανακοί-
νωσή της αναφέρει: «Η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, αφού κράτησε παγωμένο τον κατώτατο
μισθό για δύο χρόνια σε αντίθεση με τις προ-
εκλογικές της δεσμεύσεις, αποφάσισε μια
προσχηματική αύξηση 2%, με την οποία δεν
εξάντλησε ούτε καν τα περιθώρια του 4% του
πορίσματος του ΚΕΠΕ και της Επιτροπής Εμ-
πειρογνωμόνων. Η αύξηση κατά 13 ευρώ του
μικτού κατώτατου μισθού, δηλαδή μικτή αύ-
ξηση του μεροκάματου 0,52 ευρώ, και η δή-
λωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι μια “συμβο-
λική” απόφαση είναι εμπαιγμός και προσβο-
λή των εργαζομένων!».

Επίθεση εφ’ όλης 
της ύλης από τον Τσίπρα σε
κυβέρνηση και Μητσοτάκη

Ποντάρει
στο αφήγημα
του διχασμού

Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε την κατάργηση της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και την ευθυγράμμιση της Ελλά-
δας με τον ευρωπαϊκό στόχο για 45% αποφοίτους Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34 ετών.

Η σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά: «Η θέσπιση του νέου εξεταστικού συστή-
ματος εν μέσω πανδημίας και στο μέσο της σχολικής χρονιάς,
όπως και η περικοπή των εισακτέων κατά 30% αποτελούν τι-
μωρητικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αντι-
μετώπισαν πρωτόγνωρες εκπαιδευτικές και κοινωνικές συν-

θήκες λόγω της πανδημίας. Επίσης, πλήθος οικογενειών θα
αναγκαστούν να δαπανήσουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων
τους για σπουδές στο εξωτερικό ή για εγγραφή στα ιδιωτικά
κολέγια, τη στιγμή που δεκάδες πανεπιστημιακά τμήματα,
ιδίως στην Περιφέρεια, θα στερηθούν σημαντικό αριθμό φοι-
τητών με κίνδυνο να οδηγηθούν στην υπολειτουργία, τη συγ-
χώνευση ή/και το κλείσιμο.

Κατά συνέπεια, η ανάκληση του μέτρου της ΕΒΕ κρίνεται
επιβεβλημένη, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, συνυπολο-
γίζοντας τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν από την παν-
δημία. Η παρούσα ρύθμιση προτείνεται με σκοπό να θερα-
πεύσει τις αστοχίες και τις αδικίες που έχουν προκύψει από τη

νομοθέτηση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τέλος, έπειτα από κλήρωση που διεξήχθη στη Βουλή

ορίστηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την εξέ-
ταση της υπόθεσης του Νίκου Παππά. Από τον Άρειο Πάγο
οι Ευδοξία Κιουπτσίδου Στρατουδάκη, Μαριάνθη Παγου-
τέλη, Μαρία Μουλιανιτάκη (αναπληρωματικοί Όλγα Σχετά-
κη - Μπονάτου, Άννα Φωτοπούλου - Ιωάννου), από το ΣτΕ
δύο δικαστές για κατάλογο, οι Νικόλαος Καρβέλης και
Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, και ένα αναπληρωματικό, η
Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, ενώ εισαγγελέας Δι-
καστικού Συμβουλίου η Ελένη Μετσοβίτου και αναπληρω-
ματικός ο Βασίλειος Πλιώτας.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με τροπολογία

parginos@paraskhnio.gr

του
Γιάννη Σπ. Παργινό



Για τη σύμβαση
Θετικοί στην προοπτική να ρυθμιστεί το καθεστώς της τηλεργασίας με

την προώθηση ειδικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εμφανίστηκαν οι
εκπρόσωποι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τη διοίκηση της
Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ). Η
ΟΤΟΕ λέει ότι ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελί-
ξεων και της ψηφιοποίησης της εργασίας.

Αντιρρήσεις
Η ελληνική κυβέρνηση απο-
φάσισε να αναβάλει το νομο-
σχέδιο για το Ασφαλιστικό
ύστερα από τις ενστάσεις της
Κομισιόν ότι οι προωθούμε-
νες αλλαγές, με τη μετατρο-
πή του συστήματος επικουρι-
κών συντάξεων από αναδια-
νεμητικό σε κεφαλαιοποιητι-
κό, θα έχουν σοβαρό αντίκτυ-
πο στο δημόσιο χρέος της Ελ-
λάδας. Υψηλά ιστάμενα πρό-
σωπα της Κομισιόν είχαν εδώ
και καιρό εκφράσει τις αν-
τιρρήσεις τους.

Επωφελούνται
Σώζει και τους κόκκινους οφειλέτες του Δημο-
σίου η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ με
τα χαμηλά της επιτόκια. Ο λόγος για τον δεύτερο
μηχανισμό εξόφλησης των πανδημικών χρεών
με τους 72 μήνες αποπληρωμής και ετήσιο επι-
τόκιο 2,5%, το οποίο κάθε άλλο παρά απαγορευ-
τικό είναι για τους οφειλέτες, αφού σε παλαι-
ότερες ρυθμίσεις η επιβάρυνση από τους τό-
κους ήταν τριπλάσια.

Απαισιόδοξοι
Οκτώ στους δέκα καταναλωτές θεωρούν ότι η οικονο-

μική κρίση λόγω της πανδημίας θα κρατήσει και το
2022, ενώ ένας στους πέντε θα συνεχίσει να φοράει μά-
σκα για κάποιο διάστημα και μετά το τέλος της πανδη-
μίας. Μάλιστα, ο φόβος και τα προβλήματα που δημι-
ούργησε η πανδημία κάνουν το 50% των Ελλήνων να μην
κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, καθώς ένας στους
δύο δηλώνει ότι επηρεάζεται από τα επίπεδα εμβολια-
σμού στη χώρα.

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στην Ισπανία

Μ
ε ψήφους έξι υπέρ και πέντε κατά το Συν-
ταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε
αντισυνταγματικό το καθολικό κλείσιμο που

επέβαλε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες από τον
Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Επίσης, ακύρωσε
όλα τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις για την παραβίαση των μέτρων. Η ιστο-
ρική αυτή η απόφαση ανοίγει τον ασκό του Αιόλου,

καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί αναμένεται τώ-
ρα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αποζημιω-
θούν από τη ζημία που υπέστησαν λόγω των αντισυν-
ταγματικών, όπως κρίθηκαν, μέτρων. Να σημειωθεί
ότι υπήρξε μεγάλη μάχη στην ολομέλεια του δικα-
στηρίου μέχρι να καταλήξουν σε απόφαση, ενώ ο
πρόεδρός του δεν είχε εκφράσει τη δική του άποψη
παρά μόνο την τελευταία στιγμή.
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Στον απόηχο της υγειονομικής κρίσης οι
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους προσπαθούν
να βρουν ξανά τον βηματισμό τους και να

προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Βε-
βαίως, υπάρχει ακόμη ανάγκη για τη διαχείριση
των επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία. Η
Πολιτεία έχει λάβει αρκετά μέτρα μέχρι τώρα για
την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των θέσε-
ων εργασίας. Θα απαιτηθεί, ωστόσο, προσεκτικός
σχεδιασμός ώστε να υποστηριχθεί και η περίοδος
«ανάρρωσης» της οικονομίας μετά την απόσυρση
αυτών των μέτρων.
Είναι απαραίτητο να υπάρξουν στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να
σταθούν γρηγορότερα στα πόδια τους και να δια-
τηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις
εργασίας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέ-
πει να συνδεθεί με τη μετάβαση σε ένα νέο περισ-
σότερο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό παραγω-
γικό μοντέλο. Οι επιχειρήσεις της χώρας μπο-
ρούν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπά-
θεια, εφόσον αντιμετωπιστεί μια σειρά από προ-
βλήματα που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα
και την αναπτυξιακή τους δυναμική.
Μεταξύ των κυριότερων είναι το έλλειμμα κρίσι-
μης μάζας, η υστέρηση των πάγιων εταιριών
επενδύσεων, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματο-
δότηση με ανταγωνιστικό κόστος από το τραπεζι-
κό σύστημα, η έλλειψη σύγχρονων δεξιοτήτων,
καθώς και το υψηλό κόστος που δημιουργούν
στην επιχειρηματικότητα θεσμικά εμπόδια, όπως
η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η καθυστέρηση
στην απονομή της δικαιοσύνης κ.ά.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιτύχουμε
τον στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού της
ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια μοναδι-
κή ευκαιρία για τη χώρα να πραγματοποιήσει το
επενδυτικό άλμα που χρειάζεται.
Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν
εξαρτάται μόνο από την παροχή κινήτρων. Εξαρ-
τάται από το αν θα καταφέρουμε να διαμορφώ-
σουμε ένα επιχειρηματικό και επενδυτικό περι-
βάλλον που θα χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία,
προβλεψιμότητα και ποιοτική λειτουργία της δι-
οίκησης και των θεσμών.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, έχοντας
αντέξει στις πιέσεις, είναι έτοιμος να ανταποκρι-
θεί στη νέα εθνική πρόκληση: αυτή που αφορά
στην ταχύρρυθμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη της
επόμενης μέρας.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Προσπάθεια για 
την επανεκκίνηση

anetnews24@gmail.com 



Γ
ια ακόμη μια εβδομάδα συνεχίζει η εφημερί-
δα «Documento» την ιστορία με το πόθεν
έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο… παι-

χνίδι μπήκε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε
ανάρτησή του ανέφερε: «Αν αυτό με το πόθεν έσχες
Μητσοτάκη συνέβαινε σε άλλη χώρα της Ε.Ε., δεν
θα μπορούσε να σταθεί ο πρωθυπουργός». Άμεση
και με φωτογραφικό υλικό ήταν η απάντηση από
Μαξίμου, η οποία σημειώνει ότι «αποδεικνύεται για
άλλη μια φορά ότι Τσίπρας, Πολάκης, Βαξεβάνηςεί-
ναι το ίδιο πρόσωπο».

Όπως αναφέρεται στην αντίδραση του Μαξίμου,
«με την ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας δείχνει ξεκάθα-
ρα ποιος κρύβεται πίσω από τις αθλιότητες κατά του
πρωθυπουργού και της συζύγου του και ποιος
ενορχηστρώνει τον πόλεμο λάσπης εναντίον τους. Η
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη έχει δώσει στη
δημοσιότητα όλα τα στοιχεία και έχει προσφύγει στη
Δικαιοσύνη κατά του κ. Βαξεβάνη, ο οποίος έχει
πρωτόδικα καταδικαστεί μια φορά για συκοφαντική
δυσφήμηση κατόπιν αγωγής της κυρίας Γκραμπόφ-
σκι. Επίσης, τόσο η ίδια όσο και το πόθεν έσχες του
πρωθυπουργού έχουν ερευνηθεί εξονυχιστικά, όσο
ελαχίστων Ελλήνων, από όλες τις αρμόδιες Αρχές.

Ο κ. Τσίπρας, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει πο-
λιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταφεύγει διά των
εντολοδόχων του στο μόνο πράγμα που ξέρει να κά-
νει: στο ψέμα και στη λάσπη, όπως προκύπτει και
από τις πρόσφατες αποκαλύψεις του κ. Καλογρίτσα
για το πώς στήθηκε το “Documento”, με τίνος χρή-
ματα και με ποια εντολή. Αποκαλύψεις που θα
ερευνήσει η Δικαιοσύνη.

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι Τσίπρας,
Πολάκης, Βαξεβάνης είναι το ίδιο πρόσωπο.

ΥΓ.: Επισυνάπτουμε τις εικόνες από τους εναγκα-
λισμούς το 2015, το βράδυ των εκλογών του Ιανουα-
ρίου, αμέσως μετά την ομιλία Τσίπρα και από τα κοι-
νά γλέντια Βαξεβάνη - Πολάκη, για να μην υπάρχει
καμία αμφιβολία τίνος εντολοδόχος είναι ο δήθεν
ανεξάρτητος δημοσιογράφος».

Τα σενάρια για 
τον πρέσβη των ΗΠΑ
στην Αθήνα
O Ελληνοαμε-
ρικανός επι-
χειρηματίας
Τζορτζ Τζέιμς
Τσούνης φέ-
ρεται να είναι η
επιλογή του
Τζο Μπάιντεν
για να τοποθε-
τηθεί πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες που διακινούνται τις τελευταίες μέρες.
Ο κ. Τσούνης είναι ιδρυτής και εκτελεστικός
διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Ch-
artwell Hotels, ενώ είναι και στον κατάλογο
των χορηγών του Δημοκρατικού Κόμματος.
Ο Τζορτζ Τσούνης γεννήθηκε το 1967. Ανα-
τράφηκε και ενηλικιώθηκε με τις αρχές που
του εμφύσησαν οι γονείς του Τζέιμς και Ελέ-
νη, μετανάστες πρώτης γενιάς. Εγκατέλει-
ψαν τη Ναύπακτο, συγκεκριμένα τον Πλάτα-
νο, ένα κεφαλοχώρι που διατηρεί αναλλοί-
ωτο ακόμη και σήμερα τον παραδοσιακό χα-
ρακτήρα του και είχε πάρει το όνομά του από
το μεγάλο πλατάνι της πλατείας. Έτσι τουλά-

χιστον ισχυρίζεται το Associated
Press. Πάντως, εγώ δεν θα

έβαζα και το χέρι μου στη
φωτιά για την πληροφο-
ρία… 

Ο ιδρώτας του Άδωνι
στην Κομοτηνή
Πολιτικοί παράγοντες «τρέχουν» για να
βρουν λύση για την εξαγορά της Shelman
στην Κομοτηνή. Ακούγονται η EPS Wood και
ένας ακόμη επενδυτής. Γίνονται πολλές προ-
σπάθειες, αλλά δεν είναι και εύκολη εξίσω-
ση. Το πιο ασφαλές σενάριο είναι να εμπλα-
κεί κοινοπραξία εταιρειών, με την EPS Wood
να έχει ήδη εξασφαλίσει το σήμα του ιστορι-
κού εργοστασίου σε πλειστηριασμό. Τα εμπό-
δια πολλά, αλλά υπάρχει διάθεση να ξεπερα-
στούν. Μαθαίνω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης
έχει ιδρώσει ο άνθρωπος προκειμένου να
βρεθεί λύση στο αδιέξοδο…
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Μαξίμου: Αυτοί οι
τρεις πάνε… πακέτο!

Το θρίλερ με το κοίτασμα
του Πρίνου
Τα πράγματα δυσκολεύουν
αρκετά στο κοίτασμα του
Πρίνου. Σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό που υπέ-
βαλε η Energean στην Ελ-
ληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθρά-
κων, η οικονομική ζημία
για το 2021 θα ξεπεράσει τα 32 εκατ. ευρώ - και αυ-
τά χωρίς να υπολογίζεται η αποπληρωμή δανείων
από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα
προηγούμενα χρόνια. Τις τελευταίες μέρες υπάρ-
χει σε εξέλιξη ένα θρίλερ για ένα δάνειο ύψους
90,5 εκατ. ευρώ, για το οποίο έχει χορηγηθεί εγ-
γύηση από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ βρίσκονται
σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ener-
gean και εμπορικές τράπεζες.

Ο Ερντογάν βάζει φωτιά 
στο Κυπριακό
Η παγίδα είναι μεγάλη και στημένη «χειρουργικά»,
να υποχρεωθούν οι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες των
περιουσιών να αποταθούν στην επιτροπή αποζη-
μιώσεων στα Κατεχόμενα. Αν δεν το κάνουν, η
Τουρκία και το ψευδοκράτος θα απαλλοτριώσουν
παράνομα τις περιουσίες. Αν πάλι το κάνουν ζη-
τώντας αποζημίωση ή ανταλλαγή με τουρκοκυ-
πριακή περιουσία στις ελεύθερες περιοχές, τότε
αυτομάτως θα νομιμοποιηθούν η εισβολή και η δι-
χοτόμηση του νησιού. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέ-
μα, δηλαδή…

Το φλερτ με 
τους Ισραηλινούς 
για πλωτά μέσα… 
Πριν από δέκα μέρες,
κατά τη διάρκεια της
μεγαλύτερης έκθεσης
αμυντικού εξοπλισμού
στην Ελλάδα Defea
2021, η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Elbit Sy-
stems τράβηξε τα βλέμματα των επισκεπτών και
κυρίως της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας
του ελληνικού Πενταγώνου. Μετά τα μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη η χώρα μας επιθυμεί να βάλει στη
φαρέτρα της και μη επανδρωμένα πλωτά μέσα.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουν οι Ισραηλινοί το ελλη-
νικό ενδιαφέρον, με την Elbit Systems να διαθέτει
ένα εξαιρετικό USV. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις σχεδιάζουν την απόκτηση και… πλωτών για
τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. Μιλάμε για
το σκάφος «Seagull». Πρόκειται για ένα σκάφος
πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση, την αναγνώριση και, φυσικά, την
εξουδετέρωση ναρκών που βρίσκονται στον βυθό,
είτε δεμένων είτε πλωτών.

Έχει άραγε η Βουλή εικόνα για το ποιοι βουλευτές
δεν έχουν εμβολιαστεί; Τουλάχιστον για όσους
δεν το έχουν δηλώσει δημοσίως. Φουντώνουν αρ-
κετά οι φήμες και για μια κυρία από τη Βόρεια Ελ-
λάδα και έναν «γαλάζιο» συνάδελφό της από την
Περιφέρεια Αττικής αλλά και για έναν ευρωβου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό θα ήταν να το
πουν οι ίδιοι δημοσίως και να μην «κρύβονται».
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Τα δεδομένα των κρουσμάτων και των νοσηλειών μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου -πιο επιθετικού- κύματος της παν-
δημίας παρουσιάζει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, προκειμένου, όπως αναφέ-
ρει, να γίνουν κατανοητά τα οφέλη του εμβολιασμού στη δημόσια υγεία. Όπως αναφέρει, «είχαν πραγματοποιηθεί 10,2
εκατομμύρια εμβολιασμοί, με το 53,3% του γενικού πληθυσμού και το 61,3% του ενήλικου πληθυσμού να έχει κάνει τουλά-
χιστον μία δόση». Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, «με παρόμοια στατιστικά κυκλοφορίας του ιού και κρουσμάτων στην
κοινότητα έχουμε 70% λιγότερες ημερήσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία, 80% λιγότερους νοσηλευόμενους, 85% λιγότε-
ρους διασωληνωμένους και 90% λιγότερους θανάτους. Τα δεδομένα αυτά είναι συντριπτικά υπέρ της χρησιμότητας των
εμβολιασμών… Όσοι είναι δύσπιστοι, λοιπόν, απέναντι στα εμβόλια ας το ξανασκεφτούν καλά και ας επιλέξουν αυτή την
αυτονόητα αναγκαία πράξη ατομικής προστασίας και συλλογικής ευθύνης». Τι άλλο να πει ο άνθρωπος; 

Φοροδιαφυγή 
στις βίλες της Μυκόνου

Εκτός από πάρτι, στις βίλες της Μυκόνου γίνεται και
απίστευτη φοροδιαφυγή. Σε έφοδο της ΑΑΔΕ σε 47
βίλες του νησιού κατασχέθηκαν ανεπίσημες καταστά-
σεις που περιγράφουν τα στοιχεία Ελλήνων και ξένων
πελατών, στοιχεία από 17 βίλες, μέρες διαμονής και
ποσά, που φτάνουν έως και τις 180.000 ευρώ για κάθε
βίλα για ενοικίαση 10 ημερών. Δηλαδή, 18.000 ευρώ τη
μέρα χωρίς να δηλωθούν. Επίσης, σε άλλα γραφεία-
διαμερίσματα στη Μύκονο κατασχέθηκαν ανεπίσημες
καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία 30 βιλών
με ποσά που φτάνουν μέχρι και τις 170.000 ευρώ για
κάθε βίλα, για ενοικίαση τριών ημερών (57.000 ευρώ
ημερησίως) ή, σε άλλες περιπτώσεις, 60.000 ευρώ η
βίλα για 5 μέρες (12.000 ευρώ τη μέρα). Οι ελεγκτές
της ΑΑΔΕ, με απόλυτη μυστικότητα και ταχύτατη επε-
ξεργασία των κατασχεθέντων καταστάσεων, καταλό-
γισαν τις πρώτες έξι παραβάσεις μη έκδοσης αποδεί-
ξεων, συνολικής αξίας 285.000 ευρώ. Σε άλλη περί-
πτωση, καταλόγισαν 5 παραβιάσεις μη έκδοσης Απο-
δείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) συνολικής αξίας
125.000 ευρώ και σε τρίτη περίπτωση 2 παραβιάσεις
μη έκδοσης ΑΠΥ συνολικής αξίας 410.000 ευρώ.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

«Έφυγε» 
ο εφοπλιστής 
Νίκος Ταβουλάρης

Μιας και στην επικαιρότητα είναι
ψηλά τα ναυπηγεία, αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι έφυγε από τη ζωή ένας
εφοπλιστής που είχε συνδέσει το όνο-
μά του με τα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύ-
ρου αλλά και Ελευσίνας, ο Νικόλαος
Ταβουλάρης. Πρόκειται για μια προ-
σωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά
της στη σύγχρονη ιστορία των ελληνι-
κών ναυπηγείων, τα οποία σήμερα
βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρ-
θρωσης και ανασυγκρότησης. Διετέ-
λεσε αξιωματικός του Στρατού, όπου
αποστρατεύθηκε το 1963 οικειοθελώς
με τον βαθμό του ταγματάρχη για να
ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις σε διυ-
λιστήρια και ναυπηγεία, δηλαδή στη
βαριά βιομηχανία, όπου κατέγραψε
μια «δεύτερη καριέρα». Υπήρξε στε-
νός συνεργάτης επί σειρά ετών του
Έλληνα μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου,
ενώ υπέκυψε για λίγο διάστημα και
στη γοητεία της πολιτικής, συγκεκρι-
μένα στις αρχές της δεκαετίας του
1990, όταν ήταν κοντά στον Ανδρέα Αν-
δριανόπουλο αρχικά και στον Αντώνη
Σαμαρά στη συνέχεια.

Η είδηση πέρασε στα ψιλά των Media. Η βουλευτής του ΜέΡΑ25
Κωνσταντίνα Αδάμου ανεξαρτητοποιήθηκε αφήνοντας σαφείς αιχμές
κατά του Γιάνη Βαρουφάκη και του τρόπου που λειτουργεί το κόμμα.
«Όταν εντάχθηκα στο εν λόγω κόμμα, πίστεψα στα όμορφα στημένα
λόγια που διακήρυτταν… όμως δύο χρόνια τώρα έγινα παρατηρητής
αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχι-
κών συμπεριφορών, που λάμβαναν χώρα τόσο προς εμένα όσο και
προς άλλους συνοδοιπόρους μου. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο να
βρει κανείς το δίκιο του. Το αποτέλεσμα ήταν να παρεμποδίζεται με
ποικίλους τρόπους η συμμετοχή μου στο κοινοβουλευτικό έργο, για το
οποίο έδωσα όρκο στον ελληνικό λαό να επιτελώ με όλες μου τις δυνά-
μεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε γραπτή της ανακοίνωση. Η αλήθεια
είναι ότι εδώ και πολύ καιρό έχει πάρει την απόφαση να κάνει το μεγά-
λο βήμα προς την Προοδευτική Συμμαχία της Κουμουνδούρου. Όπως
μαθαίνω, είναι ακόμη ένας βουλευτής του ΜέΡΑ25 ο οποίος πολιορ-
κείται από την Κουμουνδούρου.

Το
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Για να ξέρετε, την ερχόμενη Πέμπτη εκτός
απροόπτου έρχονται και αναμένεται να
ανακοινωθούν τα «πόθεν έσχες» των
πολιτικών αρχηγών για το 2020, που αφορούν
στη χρήση του 2019, τα οποία θα έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν χρειάζεται να σας
πω τι θα γίνει μεταξύ κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης…

Ύστατη προσπάθεια πειθούς από τον Σκέρτσο

Η παραίτηση 
της Αδάμου

Ποιοι βαστάνε γερά στη Θεσσαλονίκη;
Μαθαίνω ότι στις δημοσκοπήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη τα

πράγματα πάνε καλά για την Έλενα Ράπτη, τον Θεόδωρο Καράογλου
και για τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ειδικά για τον περιφερειάρχη οι θε-
τικές γνώμες είναι συντριπτικά υπέρ του και ξεπερνούν το 50%. Υπάρ-
χουν και άλλα ονόματα που δεν έχουν μετρηθεί, μεταξύ των οποίων η
Μαρία Σπυράκη, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο
Δημήτρης Ασλανίδης, ο Σωκράτης Δημητριάδης και ο Γιώργος Φλωρί-
δης. Στριμωξίδι προβλέπω… Άσε που ήδη οι ενδιαφερόμενοι έχουν
αρχίσει τα τραπεζώματα δημάρχων, αντιδημάρχων και περιφερειακών
συμβούλων…

LOCK
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Ο σύγχρονος πολιτικός λόγος είναι μια αλυσίδα έξυ-
πνων και δομημένων φράσεων, που ξαφνιάζουν με την
πρωτοτυπία τους και εντυπωσιάζουν με τον ευρηματι-
κό τους λόγο, σύμφωνα πάντα με την επικαιρότητα των
προβλημάτων της κοινωνίας. Τα tips που διαβάζετε σε
αυτήν εδώ τη σελίδα μπορούν να λειτουργήσουν σαν
«μαγιά» στη διαμόρφωση του πολιτικού λόγου και να
τον «ντύσουν» θετικά, λειτουργώντας και ως το πολιτι-
κό σας αφήγημα.
1. Σε καμία πολιτική, αυτοδιοικητική αρχή δεν αρκεί η

επικοινωνιακή διαχείριση, χρειάζονται αποτελέσμα-
τα, διαφορετικά το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο.

2. Στις τοπικές κοινωνίες, όταν το σύνολο των πολιτών
καταλάβουν τη δύναμη της ψήφου και ενώσουν τις
δυνάμεις τους, τότε θα μπορούν να κατορθώσουν το
ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, σύμφωνα με

τον ομώνυμο τίτλο πολλών βιβλίων αυτοβελτίωσης.

3. Η μικροπολιτική δεν είναι πολιτική. Είναι για τις σελί-
δες των εφημερίδων, που θέλουν να ιντριγκάρουν
και να «γαργαλήσουν»!

4. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτών που είναι κάτω από
τα πολιτικά, κοινωνικά και δημοσκοπικά ραντάρ. Εί-
ναι η νέα γενιά των ψηφοφόρων της πρώτης φοράς
και θα αριθμούν στις επόμενες εκλογές το νούμερο
των 400.000 πολιτών. Οι γνωστές πολιτικές στρατη-
γικές δεν τους συγκινούν. Είναι όμως μια υπολογίσι-
μη δεξαμενή ψήφων.

5. Για να αποκτήσετε σοβαρό πολιτικό ακροατήριο, in-
fluencers, σύμφωνα με τον σύγχρονο όρο των social
media, θα πρέπει να «χτίσετε» έναν ισχυρό μύθο και
να τον τροφοδοτείτε συνεχώς.

6. Όταν οι μάχες είναι απέναντι από τις κοινωνίες, είναι
χαμένες από χέρι.

7. «Είναι φίλος με “πλεονεκτήματα”». Μια έξυπνη φρά-
ση πολιτικού σε ψηφοφόρο του, για τη δημιουργία
του λεγόμενου brand loyalty - πιστότητα.

8. Στην πολιτική η κοινωνία γράφει το σενάριο και ο πο-
λιτικός κάνει τη σκηνοθεσία.

9. Ο πολιτικός πρέπει να μιλάει λίγο και να ακούει πολύ.
Υπάρχει κίνδυνος με την πολυλογία του να πλησιάσει
το ψέμα, χωρίς να το καταλάβει.

10. Πολλές φορές το εκλογικό ποσοστό πολιτικών κομμά-
των δεν ανταποκρίνεται στο ισχυρότατο brand name
τους. Συμβαίνει περισσότερο σε κόμματα «ελίτ».

11. Στην πολιτική πρωταρχικός στόχος είναι ο πολλα-
πλασιασμός των φίλων, όχι των εχθρών.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

«Η
πανδημία ενίσχυσε σημαντικά τον τρομακτι-
κό φόβο του θανάτου μπροστά στο ανοίκειο,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολιτική

κενότητα των λαϊκιστικών πολιτικών και κοινωνικών δυνά-
μεων, απομεινάρια ενός κόσμου σε σύγχυση», τονίζει ο
ψυχολόγος Αντρέας Βασιλιάς στο εκδοτικό του πόνημα «Ο
ναρκισσισμός, η μετα-ιδεολογία και το ανοίκειο», στο
οποίο τονίζει μέσα από μια ψυχαναλυτική οπτική τον λαϊκι-
σμό και «τη συνέπεια των λαϊκιστικών πολιτικών, που ήταν
μεταξύ άλλων και η συνειδητή προσπάθεια κατάργησης
του δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου».

Στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι συνέχεια του προηγούμε-
νου «Μπορεί η αριστερά; Η ιδεολογία ως επινόηση, ως αυ-
ταπάτη και ως χειραγώγηση» (Εκδόσεις Ανατολικός, Αθή-
να), ο Αντρέας Βασιλιάς σημειώνει: «Ο ναρκισσισμός ατο-

μικά και κοινωνικά αποτελεί μια βασική ψυχι-
κή συνιστώσα, ένα δομικό ψυχικό δεδομένο
και έναν τρόπο συμπεριφοράς ο οποίος, όταν
κυριαρχεί στον ψυχισμό ενός ατόμου ή μιας
ομάδας, συχνά, οδηγεί στην καταστροφή. Η
μετα-ιδεολογία είναι ένα διανοητικό φαινόμε-
νο, ψυχοπαθολογικής προέλευσης, που εμφα-
νίζεται όταν η ιδεολογική σκέψη πτωχεύει. Ο
συνδυασμός του ναρκισσισμού και της μετα-
ιδεολογίας σε πολιτικό επίπεδο δημιουργεί
έναν λαϊκίστικο πολιτικό λόγο που ενεργοποιεί
στον ψυχισμό του πολίτη το ανοίκειο, ενώ ταυ-
τόχρονα “σκοτώνει” τις δημοκρατικές διαδικα-
σίες και το δημοκρατικό πολίτευμα. Στην εμ-
φάνιση του λαϊκισμού συνεργούν από κοινού
πολιτικές ηγεσίες με έντονα ναρκισσιστικά ή
μεγαλομανιακά ή παρανοειδή ή διαστροφικά

χαρακτηριστικά και κοινωνικά στρώματα με λαϊκίστικα χα-
ρακτηριστικά».

(…) «Είναι προφανές ότι για την περίοδο του 2010 και
τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2016, ήταν αυτή η μετα-
ιδεολογία, εκείνη που οδήγησε τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην κυ-
βέρνηση». 

Συντηρητισμός ή προοδευτισμός
(…) «Μήπως τελικά ο ιδεολογικός διαχωρισμός, συντηρη-

τισμός ή προοδευτισμός με τους όρους που εμφανίζεται σή-
μερα, ως δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, χρειάζεται να τεθεί
σε μια άλλη βάση; Μήπως πρόκειται για μετα-ιδεολογικά σχή-
ματα που επαναλαμβάνονται σε ένα μεταφυσικό επίπεδο συ-
ναντώντας τα αντίστοιχα ψευδαισθητικά κοινωνικών τμημά-
των και όπου το ένα τροφοδοτεί το άλλο, αενάως; Μήπως τελι-
κά πρόκειται, με όρους ψυχικούς, για έναν καταναγκασμό για
επανάληψη που κρατά τα πράγματα σε μια στατικότητα;». 

(…) «Η αριστερά αποδείχθηκε στην πράξη πολύ περισσό-
τερο συντηρητική από τη δεξιά. Ήταν μάλιστα εκείνη που επέ-
μενε μέχρι τέλους και επιμένει ακόμα ότι ήταν “τα μνημόνια
που προκάλεσαν την πτώχευση”».

(…) «Το νόημα δημοκρατία για όλους αποκτά υπόσταση μό-
νο όταν ένας πολιτικός οργανισμός μπορεί και αναζητά διαρ-
κώς να συνδέεται με την κάθε φορά τρέχουσα πραγματικότη-
τα. Όταν επικρατεί το ιδεολογικό στοιχείο, μια ιδεολογικά
συμπαγής κυβέρνηση θα επιδίδεται σε αντιδημοκρατικές πο-
λιτικές τις οποίες θα εξηγεί ιδεολογικά, δηλαδή εκλογικεύον-
τας. Η δημιουργία μιας μετα-ιδεολογίας είτε με τη μορφή μιας
άκαμπτης ιδεολογίας είτε με τη μορφή μιας εμμονικής προ-
σήλωσης στις “αρχές”, αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός παρα-
ληρήματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση η απομάκρυνση από την
πραγματικότητα είναι βαθιά».

(…) «Η μετα-ιδεολογία είναι ένα παράγωγο σύμπτωμα της
προηγούμενης θυελλώδους εξάπλωσης των ιδεολογιών που
κατέκλεισαν τον δυτικό κόσμο από την αρχή του Διαφωτισμού
και πέρα. Αποτελεί ένα ψυχοδιανοητικό κατασκεύασμα που
συναθροίζεται από ένα συνονθύλευμα διαφόρων αντικρουό-
μενων και αποσπασματικών απόψεων, απομεινάρια προ-
ηγούμενων “αβάν γκαρντ” ιδεολογικών ρευμάτων. Ένα ανο-
μοιογενές, ανορθολογικό κατασκεύασμα στα όρια του παρα-
ληρηματικού λόγου. Θα μπορούσε ποιοτικά να συγκριθεί μ’
εκείνον τον αδόμητο θεωρητικό λόγο που λαϊκά χαρακτηρίζε-
ται ως “αμπελοφιλοσοφίες”. Συνήθως, εντοπίζεται σε μικρές
δογματικές οργνώσεις διαφόρων πολιτικών χώρων οι οποίες
έχουν ένα κοινό ψυχικό χαρακτηριστικό: την εμμονική προ-

σήλωση σε μια βασική ιδέα/ηγέτη, π.χ. μαρξισμό-λενινισμό.
Συγκροτείται σε μια φαντασιακή βάση, με συνέπεια κάθε τυ-
χόν παρέκκλιση να προκαλεί ένα έντονο άγχος ευνουχισμού
ή/και αφανισμού για όποιον τυχόν σκεφτεί να “παραβεί” τις
υποτιθέμενες βασικές πολιτικές τους αρχές. Μια έκφρασή
της είναι η υπεράσπιση μιας ηθικής χωρίς ηθικές αρχές, στο
όνομα του “λαού” και με βάση ένα απύθμενο αμοραλιστικό
παζάρι. Η εμμονική προσκόλληση των μελών αυτών των πολι-
τικών χώρων, τόσο σε πρόσωπα όσο και στην ιδέα και το δυνά-
μει άγχος αφανισμού στην περίπτωση της απόκλισης ή απο-
μάκρυνσης από τις βασικές αρχές και αξίες, δείχνει ότι βρι-
σκόμαστε στον χώρο του ψευδαισθητικού και του προ-οιδι-
πόδειου».

(…) «Η κατανόηση του νοήματος της μετα-ιδεολογίας μας
δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς το ψυχικό επηρεάζει το πο-
λιτικό. Ένα παράδειγμα από τον χώρο της πολιτικής που δεί-
χνει την επικράτηση του ψυχικού στο πολιτικό, και η οποία κα-
τέληξε στο σύμπτωμα της μετα-ιδεολογίας, ήταν και η εμφά-
νιση του φαινομένου της έντονης συναισθηματικής φόρτισης
και θυμού που εξέφρασαν πολλά μέλη ή οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ
προς τους πολιτικούς αντιπάλους, όταν εκείνος ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή τη στάση την εξηγούσαν πολι-
τικά και συνεπώς ορθολογικά, ως την αποκατάσταση στις
“αδικίες” που είχαν υποστεί πρόγονοί τους την εποχή του εμ-
φύλιου». 

(…) «Μέρος της αριστερής μετα-ιδεολογίας η οποία κατα-
δικάζει διαρκώς το αστικό θεσμικό πλαίσιο, μέρος της λεγό-
μενης “αστικής” δημοκρατίας είναι (πολιτικά) και η αποσιώ-
πηση, από την τότε κυβέρνηση, της παραβίασης του θεσμικού
πλαισίου.

Αυτή η πολιτική βοηθάει στην ενίσχυση της εικόνας για
τους “κακούς δεξιούς” και τους “καλούς” αριστερούς, διατη-
ρώντας την αντιπαλότητα σε υψηλά επίπεδα. Σε ψυχολογικό
επίπεδο ωστόσο αναδεικνύεται το μέγεθος της ψευδαισθητι-
κής πραγματικότητας και το πώς αυτή διακατέχει σχεδόν συ-
νολικά τον συγκεκριμένο χώρο και πώς τελικά είναι αυτή
εκείνη που “χαράσσει” πολιτική, διατηρώντας και εδραιώνον-
τας τη μετα-ιδεολογία».

Απομεινάρια ενός κόσμου σε σύγχυση

Αντρέας 
Βασιλιάς 



Το μεταχρονολογημένο ντόμινο
των «παγωμένων» επιταγών
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Η
νέα αναστολή πληρωμής των χρονολογη-
μένων εντός πανδημίας επιταγών φέρνει
ανακούφιση στους εκδότες και πονοκέφα-

λο στους κομιστές. Ουσιαστικά, όμως, μιλάμε για
μια ωρολογιακή βόμβα στην αγορά, αφού εκτιμάται
πως οι «παγωμένες» επιταγές ανέρχονται σε περί-
που 4 δισ. ευρώ και παραμένουν απλήρωτες επί
σχεδόν 18 μήνες. 

Όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθούν μαζί
με τις υπόλοιπες «παγωμένες» υποχρεώσεις, άνω
των 28 δισ. ευρώ, τότε μόνο θα διαπιστώσουμε το
«ταμειακό κενό» που θα δημιουργηθεί στις επιχει-
ρήσεις. Ως εκ τούτου, απαιτείται πολύ μεγάλη προ-
σοχή και αναζητείται επειγόντως οριστική λύση,
ώστε να αποφευχθεί ένα ντόμινο δυσμενών επιπτώ-
σεων στο σύνολο της ελληνικής αγοράς. Ως γνω-
στόν, οι μεταχρονολογημένες επιταγές αλλάζουν
χέρια κατά μέσο όρο 5 φορές και τα 4 δισ. ευρώ ου-
σιαστικά είναι τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ «ανοιχτά»
και διάσπαρτα στην αγορά.

H νέα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών
παρατείνει την προθεσμία αναστολής των επιταγών,
που έληγε τέλος Αυγούστου, για άλλο ένα τρίμηνο,
μέχρι τέλος Οκτωβρίου, για εμφάνιση και πληρωμή,
καθώς και για «μη σφράγιση» επιταγών επιχειρήσε-
ων που επλήγησαν από την εμφάνιση της πανδημίας
τον Μάρτιο του 2020. Αναστέλλεται επίσης η έκδοση
διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύ-

σεως μέτρων ή διενέργεια πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης, ενώ κατά παρέκκλιση αξιόγραφα επί
των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαι-
ωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τρά-
πεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρίζον-
ται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφο-
ράς, που τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα και εν γένει χρησιμοποιούνται από τις συστη-
μικές τράπεζες, όπως η «Τειρεσίας Α.Ε.», εάν απο-
δεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου
2021.

Το οικονομικό επιτελείο για μία ακόμα φορά προ-
σπαθεί να βοηθήσει, παρατείνοντας την αναστολή
της πληρωμής των επιταγών, αλλά αυτή τη φορά,
πολύ σωστά, μόνο για συγκεκριμένες πληττόμενες
επιχειρήσεις. 

Η διαρκής μετακύλιση της υποχρέωσης στο μέλ-
λον είναι σαφές πως δεν δίνει οριστική λύση στο
πρόβλημα. Το μέτρο που υιοθετήθηκε για πρώτη
φορά με το ξέσπασμα της πανδημίας, ξεκίνησε ως
προσωρινή λύση που τείνει να μονιμοποιηθεί, αφού
έχει ήδη διαρκέσει ενάμιση χρόνο. 

Ουσιαστικά, όμως, κρύβει το πρόβλημα κάτω από
το χαλί, ενώ θα έπρεπε να υιοθετηθεί η πρότασή μας
για τη δημιουργία ενός «ειδικού πλαφόν» με εύλογο
επιτόκιο από τις τράπεζες σχετικά με τις μεταχρονο-
λογημένες επιταγές των «bankable» επιχειρήσεων.
Ευχής έργο θα είναι, όποτε αυτές οι οφειλές των

επιταγών καταστούν απαιτητές, να ενταχθεί η πλη-
ρωμή τους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαιώνιση του προβλήμα-
τος και οι συνεχείς παρεμβάσεις στο συναλλακτικό
κύκλωμα έχουν απαξιώσει τις επιταγές ως μέσο συ-
ναλλαγής, κάτι που αποτυπώνεται και στη χρήση με-
ταξύ επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, έχουν αυστηροποι-
ηθεί τα κριτήρια για την αποδοχή των επιταγών από
τις τράπεζες ως μέσο προεξόφλησης στη χρηματο-
δότηση επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης. 

Το ρίσκο έχει ανάλογα αυξηθεί και καθιστά ακρι-
βότερο τον δανεισμό για επιχειρήσεις που κάνουν
χρήση επιταγών για το άνοιγμα ή την επέκταση πι-
στωτικών γραμμών. Η μείωση κυκλοφορίας μετα-
χρονολογημένων επιταγών μπορεί να οδηγεί εμμέ-
σως στην εξυγίανση της συναλλακτικής πρακτικής,
αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στον χρόνο πίστωσης και την έλλειψη ρευστότητας. 

Οι παρατάσεις έχουν μετατρέψει τις επιταγές σε
επισφαλή τρόπο πληρωμής και για αυτό πολλές επι-
χειρήσεις δεν δέχονται πλέον να προμηθεύσουν πε-
λάτες τους με πρώτες ύλες και προϊόντα με τη χρήση
επιταγής. Με αυτή την εξέλιξη, οι επιταγές καθί-
στανται από βασικό μέσο συναλλαγής σε μέσο απο-
φυγής, διαταράσσοντας σοβαρά τις πληρωμές στην
εφοδιαστική αλυσίδα, που αναμένει ένα μεταχρο-
νολογημένο ντόμινο.
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O
ταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυ-
βέρνηση με τη μομφή «εσύ διχάζεις» και
η κυβέρνηση της απαντά «όχι, εσύ διχά-

ζεις», τότε δύο πράγματα είναι βέβαια: πρώτον,
ότι υπάρχει διχασμός και, δεύτερον, ότι αυτός ο
διχασμός βλάπτει την κυβερνητική προσπάθεια.
Αυτό συμβαίνει στην περίπτωσή μας με την εμ-
βολιαστική προσπάθεια.

Το χειρότερο, δε, είναι ότι η κυβέρνηση απαντά
στους πολιτικούς της αντιπάλους «με όρους αντι-
πολίτευσης», συντηρώντας ουσιαστικά τη φιλο-
λογία περί διχασμού, ενώ στην πολιτική της προ-
σπαθεί και ορθώς να δώσει κίνητρα για να εμβο-
λιαστούν οι ανεμβολίαστοι χωρίς να τους αντιμε-
τωπίζει «διχαστικά».

Στην ουσία τώρα. Σοβαρά πιστεύουμε ότι
υπάρχει στην κοινωνία διχασμός; Κατανοούμε
την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε; Στη
χώρα που έχει περάσει τον περασμένο αιώνα δύο
εθνικούς διχασμούς με συντριπτικά αποτελέ-
σματα για τους πολίτες της, μπορούμε ανέξοδα
και αβασάνιστα να αλληλοκατηγορούμαστε ως…
διχαστικοί;

Αστειότητες. Τελευταίο δείγμα διχασμού έζησαν

οι παλαιότεροι στην πρώτη 15ετία της Μεταπολί-
τευσης με τα λεγόμενα «μπλε» και «πράσινα» κα-
φενεία. Αυτό ναι, ήταν ένδειξη διχασμού, όταν ο νε-
οδημοκράτης δεν ήταν δεκτός -πολλές φορές προ-
πηλακιζόταν, μάλιστα- στα «πράσινα» καφενεία, ο
δε πασόκος αντιμετωπιζόταν στα «μπλε» καφενεία
ως η σύγχρονη εκδοχή το «Δημοκρατικού Στρα-
τού» που έδρασε κατά τη διάρκεια του δεύτερου
εθνικού διχασμού (1945-1949).

Πώς να το κάνουμε; Αυτές οι ακραίες πολωτι-
κές συνθήκες στην κοινωνία, που θα δικαιολο-
γούσαν την επίκληση «διχασμού», δεν ανι-
χνεύονται στη σημερινή εποχή. Αντίθετα, υπάρ-
χει και είναι ολοφάνερη μια διαφορετική προ-
σέγγιση στο ζήτημα του εμβολιασμού. Το πώς
φτάσαμε έως εδώ δεν είναι της παρούσης ούτε
περιγράφεται στο πλαίσιο ενός κειμένου όπως
αυτό. Ευθύνες υπάρχουν, αλλά… είπαμε, στην
Ελλάδα του 2021 δεν λείπουν οι «δακτυλοκουνί-
στρες», ας τις αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά
τους και ας μη γίνουμε σαν κι αυτές.

Το κρίσιμο πολιτικά είναι ότι συνθήκες διχα-
σμού ΔΕΝ προκύπτουν στη σημερινή κοινωνία.
Και είναι επιεικώς ανεύθυνο να επικαλούνται τό-

σο φορτισμένους ιστορικά όρους τα κόμματα που
πρωταγωνιστούν στην πολιτική μας ζωή και κυ-
βερνούν ή κυβέρνησαν τον τόπο. Η Ελλάδα είχε
διχαστεί στο παρελθόν και αυτό είναι κάτι που
κανείς, όπου και αν ανήκει, δεν θέλει να το ξανα-
ζήσει. Η αναζήτηση μικροπολιτικών ωφελημά-
των διά της υποβάθμισης του επιπέδου πολιτικής
σύγκρουσης δείχνει ένδεια αληθινών επιχειρη-
μάτων. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, αδικούν ακόμη και τους
εαυτούς τους όσοι επιδίδονται ελαφρά τη καρδία
στο κρεσέντο του διχασμού, νομίζοντας ότι έτσι
θα κερδίσουν την εύνοια της κοινής γνώμης. Και
αν είναι αλήθεια ότι τον τόνο στην πολιτική αντι-
παράθεση δίνει η εκάστοτε αντιπολίτευση -στα
καθ’ ημάς ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝ.ΑΛ., κυρίως- οπό-
τε δεν θα έπρεπε να καταφεύγουν σε τέτοιου εί-
δους επιθέσεις, ισχύει πολλαπλασίως το ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη και έργο έχει να επιδείξει
και απτά αποτελέσματα, παρά τις εξαιρετικά δυ-
σμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες κυβέρνησε
στην πρώτη της διετία. Ας δείχνει το έργο της και
ας μην παρασύρεται από τις κραυγές περί διχα-
σμού που ακυρώνουν την ίδια της την πολιτική.

Ποιος διχάζει;
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 

«Στόχος η δημιουργία νέων 
κλειστών δομών στα νησιά» 

Hμείωση των με-
ταναστευτικών
ροών προς τη
χώρα μας δεν

οφείλεται μόνο στην πανδημία,
υποστηρίζει στη συνέντευξη
που παραχώρησε στην «Politi-
cal» ο υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου Νότης Μητα-
ράκης. Στον σχεδιασμό του
υπουργείου, όπως λέει, είναι η
περαιτέρω αποσυμφόρηση των
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης στα νησιά που σήκω-
σαν όλα αυτά τα χρόνια το με-
γαλύτερο βάρος των μετανα-
στευτικών ροών. Σχολιάζει τη
στάση της Τουρκίας έναντι των
υποχρεώσεών της προς την
Ε.Ε. και απαντά σε καταγγελίες
που θέλουν τη χώρα μας να
υιοθετεί και να υλοποιεί πρα-
κτικές επαναπροωθήσεων.
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Κύριε υπουργέ, στα δύο χρόνια διακυ-
βέρνησης της Ν.Δ. τι άλλαξε στις δομές
προσφύγων και μεταναστών της χώρας;
Πόσα από αυτά που είχατε υποσχεθεί
προεκλογικά υλοποιήθηκαν;

Το 2019 παραλάβαμε μεταναστευτική κρίση
σε πλήρη εξέλιξη. Ανακτήσαμε τον έλεγχο του
Μεταναστευτικού και βάλαμε δύο στρατηγι-
κούς στόχους: τη μείωση των ροών και τη μεί-
ωση των επιπτώσεων του Μεταναστευτικού στις
τοπικές κοινωνίες. Ανακτήσαμε τον έλεγχο του
Μεταναστευτικού, δουλέψαμε πάνω σε συγκε-
κριμένο σχέδιο, την Εθνική Στρατηγική Μετα-
νάστευσης 2020-2021, πετύχαμε σημαντικά
αποτελέσματα. Αποτελέσματα ορατά προς
όλους. Τόσο προς τους κατοίκους των πέντε νη-
σιών του Βορείου Αιγαίου που σήκωσαν δυσα-
νάλογα το βάρος της κρίσης, όσο και προς τους
κατοίκους της ενδοχώρας. Δύο χρόνια μετά, η
Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μεταναστευτι-
κή κρίση. Το Μεταναστευτικό συνεχίζει να χρει-
άζεται εγρήγορση και συνεχή παρακολούθηση,
αλλά δεν είναι πληγή επίσης, όπως ήταν την πε-
ρίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, 2015-2019. Οι ροές διατη-
ρούνται σταθερά μειωμένες, οι επιπτώσεις μει-
ώνονται συνεχώς και είμαι βέβαιος ότι συνεχί-
ζοντας την ίδια αυστηρή αλλά δίκαιη μετανα-
στευτική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές δί-
καιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πράγματα
μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο. 

Έχουν μειωθεί και κατά πόσο οι ροές των
αφίξεων; 

Το τελευταίο δωδεκάμηνο οι ροές μειώθη-
καν κατά 96%, ενώ είχαμε ήδη καταγράψει μεί-
ωση περίπου 70% το α’ εξάμηνο του 2020. Αυτό
σημαίνει ότι η πολιτική που περιλαμβάνει και
την αυστηρή φύλαξη των συνόρων, ώστε η Ελ-
λάδα να μην είναι η πύλη εισόδου της Ευρώπης
για τα κυκλώματα των λαθροδιακινητών, απο-
δίδει. Και ίσως για αυτό, επειδή αποδίδει και
επειδή έχει στοιχίσει κάποιες εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ στον τζίρο των κυκλωμάτων
αυτών, συναντά τόσες αντιδράσεις. 

Η πανδημία επηρέασε και με ποιον τρόπο
τον σχεδιασμό σας στο υπουργείο για τη
διαχείριση του Μεταναστευτικού; Η αλή-
θεια είναι ότι η έκρηξη των κρουσμάτων
παγκοσμίως μείωσε αισθητά τις ροές για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρείτε ότι
μετά το τέλος της περιπέτειας θα δούμε
μια απότομη άνοδο στις ροές;

Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι ο λόγος
για τη μεγάλη μείωση των μεταναστευτικών
ροών οφείλεται αποκλειστικά στον κορονοϊό.
Τους παραπέμπω στη μεγάλη αύξηση μετανα-
στευτικών ροών που αντιμετώπισαν πέρσι το
καλοκαίρι και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν η
Ιταλία και η Ισπανία. Η διαχείριση του Μετανα-
στευτικού είναι μια συνεχής δοκιμασία και οι

παράγοντες που το επηρεάζουν είναι αρκετοί.
Για παράδειγμα, τις τελευταίες ημέρες έχουμε
νέα έξαρση του εμφυλίου στο Αφγανιστάν. Εί-
ναι βάσιμο να υπολογίσουμε ότι θα έχουμε νέο
κύμα προσφύγων και μεταναστών από εκεί. Αν
συνεχίσουμε τη δουλειά μας στην κατεύθυνση
που ήδη το κάνουμε, με σχέδιο και αποφασι-
στικότητα, θα έχουμε την κατάσταση στον έλεγ-
χό μας. 

Στόχος σας ήταν η αποσυμφόρηση των
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στα νησιά τα οποία σήκωσαν το μεγαλύτε-
ρο βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρείτε
ότι το πετύχατε; Τι μηνύματα λαμβάνετε
από τους νησιώτες και κατά πόσο η κατά-
σταση επηρεάζει φέτος, σε συνδυασμό
με την πανδημία, τον τουρισμό;

Σήμερα η Λέσβος, μετά από πάρα πολλά
χρόνια, έχει κάτω από 5.000 διαμένοντες. Η
Χίος έχει κάτω από 750. Στο ΚΥΤ της Σάμου εί-
ναι πλέον κάτω από 1.000, στην Κω έχουν μείνει
50 και στη Λέρο 78. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο
του 2020, η μείωση των διαμενόντων στα νησιά
καταγράφεται στο -77%, ενώ συνολικά σε όλες
τις δομές της ενδοχώρας οι αιτούντες άσυλο
τον Ιούνιο του 2020 ήταν 89.227, ενώ σήμερα
49.200, δηλαδή έχουμε μια μείωση της τάξης
του 45%. Αποσυμφόρηση στην πράξη, που επι-
τρέπει στα νησιά μας να αναπνεύσουν οικονο-
μικά, να αναπτυχθούν, να αναβαθμίσουν τις
υποδομές τους, να σχεδιάσουν το μέλλον. 

Γίνεται επίσημη καταγραφή των κρου-
σμάτων μέσα στα ΚΥΤ; Σε τι ποσοστό
έχουν εμβολιαστεί όσοι διαμένουν σε
αυτά;

Καταρχάς θέλω να σας πω ότι με την εφαρ-

μογή του σχεδίου «Αγνοδίκη», ελέγξαμε πλή-
ρως την πανδημία και το Μεταναστευτικό δεν
συνέβαλε στη διασπορά της πανδημίας στη
χώρα. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε μόλις τέσ-
σερις θανάτους από Covid-19 στις δομές φιλο-
ξενίας όλης της χώρας, ενώ ο πληθυσμός που
νόσησε είναι κάτω του 1% σε σχέση με όλους
τους διαμένοντες. Ακολουθήσαμε πιστά τα
μέτρα προστασίας. Γίνονται τεστ κατά την εί-
σοδο και την έξοδο από τις δομές, έχουν στη-
θεί στα ΚΥΤ και τις δομές ειδικοί χώροι καραν-
τίνας, υπάρχουν πλήρης υγειονομικός έλεγ-
χος και φροντίδα. Στην αρχή, οι προς εμβολια-
σμό ήταν λίγες περιπτώσεις σε όλη την Ελλά-
δα, λόγω του χαμηλού ηλικιακού μέσου όρου.
Τον Ιούνιο ξεκινήσαμε τους εμβολιασμούς
στις δομές. Στην αρχή είχαμε λίγους που ήθε-
λαν να εμβολιαστούν, σιγά σιγά έχουμε περισ-
σότερους. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος
Αυγούστου θα έχει εμβολιαστεί το 65% των
διαμενόντων στις δομές όλης της χώρας. Το
βασικό μήνυμα είναι ότι κάθε μετανάστης στη
χώρα, νόμιμος ή παράνομος, μπορεί να εμβο-
λιαστεί. Είτε έχει χαρτιά είτε δεν έχει, μπορεί
να εμβολιαστεί χωρίς να φοβάται για λήψη μέ-
τρων εναντίον του και αυτό είναι ένα μήνυμα
που στέλνουμε προς όλους. 

Πρόσφατα χαρακτηρίσατε παντελώς

αβάσιμες τις κατηγορίες που απευθύ-

νονται στην Ελλάδα για παράνομες επα-

ναπροωθήσεις, απαντώντας στην Ευρω-

παία Επίτροπο Μετανάστευσης. Θεωρεί-

τε ότι υπήρξε σκοπιμότητα πίσω από τις

δηλώσεις της κυρίας Γιόχανσον στο ρε-

πορτάζ του BBC; 

Η τελική έκθεση της ειδικής ομάδας εργα-

σίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον

έλεγχο του FRONTEX διαπιστώνει ότι δεν

υπάρχουν αποδείξεις που να εμπλέκουν τον

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Συνόρων

(FRONTEX) με φερόμενα περιστατικά επανα-

προωθήσεων. 
Όσον αφορά τις καταγγελίες για πρακτικές

επαναπροωθήσεων, η έκθεση δεν επιβεβαι-
ώνει τους βασιζόμενους σε δημοσιογραφικές
πληροφορίες και αμφιβόλου αξιοπιστίας μαρ-
τυρίες ισχυρισμούς. 

Και σε αντίθεση με ό,τι λέγεται και γράφεται
για άλλους σκοπούς, με την έκθεσή της, η ομά-
δα εργασίας για τον έλεγχο του FRONTEX επι-
διώκει να συμβάλει στη βελτίωση του οργανι-
σμού και σίγουρα όχι να τον αποδυναμώσει.
Καθώς και να διασφαλίσει ότι η προστασία των
εξωτερικών συνόρων παραμένει ισχυρή και
αποτελεσματική, με σεβασμό στα θεμελιώδη
δικαιώματα.  Είπα και τις προηγούμενες ημέ-
ρες ότι η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει τη συμ-
φωνία με την Ε.Ε. του 2016 και να μην επιτρέπει
παράνομες διελεύσεις προς την Ελλάδα και όχι
να εξαντλεί τη δραστηριότητά της στη φιλμο-
γράφηση αμφιβόλου αξιοπιστίας περιστατι-
κών. Η διαχείριση του Μεταναστευτικού δεν
χρειάζεται μοντάζ και δημιουργία εντυπώσεων
αλλά πολιτικές αποφάσεις, σχέδιο και αποτε-
λέσματα. 

Ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος

σας στο υπουργείο Μετανάστευσης και

Ασύλου;
Οφείλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που

έχουμε χαράξει και να επιμείνουμε στη διατή-

ρηση των μειωμένων μεταναστευτικών ροών

και την περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων του

Μεταναστευτικού στις τοπικές κοινωνίες. Στό-

χος μας είναι και η δημιουργία των νέων κλει-

στών ελεγχόμενων δομών στα νησιά και η ανα-

βάθμιση της δομής στο Φυλάκιο του Έβρου.

Τόσο για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών

διαβίωσης για τους διαμένοντες όσο και για την

ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για τους

ανθρώπους που μένουν μέσα στις δομές, τους

εργαζόμενους αλλά και τους κατοίκους. Ταυτό-

χρονα, η Ελλάδα, μαζί με τις άλλες χώρες πρώ-

της υποδοχής της Μεσογείου, παλεύει για ένα

δικαιότερο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και

Ασύλου στην Ευρώπη. Αλλά από αυτό το μέτω-

πο δεν προβλέπω ότι θα έχουμε νέα σύντομα.«
«Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν 
ότι η μεγάλη μείωση των 
μεταναστευτικών ροών οφείλεται
αποκλειστικά στον κορονοϊό. 
Τους παραπέμπω στη μεγάλη 
αύξηση μεταναστευτικών ροών 
που αντιμετώπισαν πέρσι το 
καλοκαίρι και συνεχίζουν να
αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η Ισπανία»

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Α
νοίγει την ερχόμενη Παρα-
σκευή 30 Ιουλίου η πλατ-
φόρμα για τον εμβολιασμό
κατά του κορονοϊού των

παιδιών από 12 έως 15 ετών, όπως έκανε
γνωστό χθες ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρω-
ση για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής
κάλυψης. 

Το ραντεβού για τον εμβολιασμό
των παιδιών θα μπορεί να γίνεται από
την πλατφόρμα emvolio.gov.gr με κω-
δικούς Taxisnet και το ραντεβού θα
μπορεί να το κλείσει οποιοσδήποτε
από τους γονείς που ανήκουν στην
ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί. 

Επίσης, το ραντεβού του παιδιού θα
μπορεί να κλειστεί στα ΚΕΠ ή στα
φαρμακεία, προσκομίζοντας ο γονέας
τα δικά του ταυτοποιητικά στοιχεία
όσο και του παιδιού. Τα παιδιά θα πρέ-
πει να προσέρχονται για εμβολιασμό
στα εμβολιαστικά κέντρα συνοδευό-
μενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα
τους.

Όπως έγινε γνωστό χθες, περισσό-
τεροι από 4.915.000 πολίτες έχουν

ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 46,8% στον γε-
νικό πληθυσμό και 55% στον ενήλικο
πληθυσμό. Σχετικά με τον κατ’ οίκον
εμβολιασμό, έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα 1.390 πολίτες και
ήδη έχουν εμβολιαστεί με το μονοδο-
σικό εμβόλιο της Johnson & Johnson
410 πολίτες. Επίσης, περισσότεροι
από 5.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί
σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων
στην παιδική και εφηβική ηλικία που
παρατηρείται στη χώρα μας και για τα
παιδιά που αποτελούν πηγή διασπο-
ράς έκανε λόγο η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία
Θεοδωρίδου. Η κυρία Θεοδωρίδου μί-
λησε για τα εμβόλια της Pfizer και της
Moderna που έχουν εγκριθεί για τον
εμβολιασμό των παιδιών, τονίζοντας
ότι είναι αποτελεσματικά και ασφαλή.

Εμβολιασμοί και νοσηλείες
«Οι εμβολιασμοί έχουν μειώσει αι-

σθητά τις νοσηλείες και τους θανά-
τους από Covid-19 και την επιβάρυνση
στο σύστημα υγείας», τόνισε χθες σε

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο υφυπουργός παρά τω
πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, συγ-
κρίνοντας τα δεδομένα των κρουσμά-
των και των νοσηλειών μεταξύ του τρί-
του και του τέταρτου -πιο επιθετικού-
κύματος της πανδημίας, από όπου
προκύπτει ότι με τον ίδιο περίπου
αριθμό κρουσμάτων σημειώνεται κα-
ταλυτική μείωση των νοσηλειών και
των θανάτων, η οποία, όπως λέει, είναι
αποτέλεσμα των εμβολιασμών και του
επιπέδου ανοσίας του πληθυσμού.

«Με παρόμοια στατιστικά κυκλοφο-
ρίας του ιού και των κρουσμάτων στην
κοινότητα έχουμε 70% λιγότερες ημε-

ρήσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία,
80% λιγότερους νοσηλευόμενους, 85%
λιγότερους διασωληνωμένους και
90% λιγότερους θανάτους», υπογραμ-
μίζει και καλεί τους δύσπιστους «να το
ξανασκεφτούν» και να επιλέξουν τον
εμβολιασμό ως «αυτονόητα αναγκαία
πράξη ατομικής προστασίας και συλ-
λογικής ευθύνης».

Σημαντική άνοδο με 13 επιπλέον διασωληνώσεις το
τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ, με
τους ασθενείς στις ΜΕΘ να φτάνουν από 134 χθες τους
147 σήμερα. 

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 2.070 κρούσματα έπειτα από
44.993 τεστ, ενώ σημειώθηκαν 5 θάνατοι, με τον συνο-
λικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τις 12.903. Τέλος,
έγιναν 158 εισαγωγές σε νοσοκομεία της επικράτειας,
ενώ δόθηκαν 63 εξιτήρια λόγω ίασης. Στην Αττική βρί-
σκονται τα 671 από τα 2.070 νέα κρούσματα που ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, στη Θεσσαλο-
νίκη εντοπίστηκαν 262 κρούσματα.

Μεγάλη ανησυχία αλλά και φόβο για περαιτέρω εξά-
πλωση του κορονοϊού προκαλούν τα ολοένα και αυξα-
νόμενα κρούσματα που προκύπτουν από παιδικές κα-
τασκηνώσεις της χώρας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του GRTi-
mes.gr, μόνο τα τελευταία 24ωρα έχουν προκύψει πε-
ρίπου 100 θετικά κρούσματα σε διάφορες παιδικές κα-
τασκηνώσεις, με τις Αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση
συναγερμού και τις ιχνηλατήσεις να είναι σε πλήρη
εξέλιξη. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα πληροφορίες,
σε μεγάλη παιδική κατασκήνωση που βρίσκεται στην
περιοχή της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική έχουν προκύ-

ψει τουλάχιστον 30 κρούσματα, ενώ στην ίδια περιοχή
σε άλλη κατασκήνωση έχουν εντοπιστεί τέσσερα κρού-
σματα.

Σε κατασκήνωση της Σιθωνίας στη Χαλκιδική έχουν
εντοπιστεί έντεκα θετικά κρούσματα, ενώ σε κατασκή-
νωση της Καβάλας τα κρούσματα έφτασαν τα 19. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες του GRTimes.gr, 23
κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε παιδική κατασκήνωση
της Πίνδου, ενώ πέντε θετικά έχουν βρεθεί σε κατα-
σκήνωση της Κορινθίας. Ακόμη, το μεσημέρι της Δευ-
τέρας επιβεβαιώθηκαν άλλα δέκα κρούσματα σε παιδιά
που φιλοξενούνταν στις παραπάνω κατασκηνώσεις.

Στις 2.070 τα νέα κρούσματα - Συναγερμός για τις κατασκηνώσεις 

Αναλυτικός οδηγός για τα
ραντεβού - Ραγδαία η αύξηση
των κρουσμάτων στην
παιδική και εφηβική ηλικία… 

Ανοίγει και 
η πλατφόρμα 
για ηλικίες 
από12 έως 15
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σπόροςκαι γιά μααγεξαιρετική ος, λόγμένος 
συμπυκνωκαι μεστός Ευπρεπής, λιτικού. 

σύγχρονου του νωνίας επικοιινπολιτικής 
«ςένιρεμηθακςιτσςησυενπμέήγηΠ

κηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
αυτοδιοίστην δρώμενα τα με σχόλησης, 
και εμπειρίας μακροχρόνιας και τούς 
πολυεαποτέλεσμα ναιΕίίννωνίας.επικοιιν

όγόηδΟςοένοεκητφάργρ,όμσιτιλοπ
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γγελίες ια περισσότερες πληροφορίες και παρα

Αλόννησος: Νεκρός από 
ψαροντούφεκο ο «Κωστής»
Δολοφονημένος, έχοντας κατάσαρκα μια βέργα από ψα-
ροντούφεκο, βρέθηκε το περασμένο Σάββατο ο «Κω-
στής», η διάσημη φώκια-μασκότ της Αλοννήσου, ο οποί-
ος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από μικρούς και μεγά-
λους για την κοινωνικότητά του. Στην περιοχή ήδη έχει
γίνει κινητοποίηση για τον εντοπισμό του δράστη. Όπως
αναφέρει η οργάνωση MoM: «Δυστυχώς για ακόμη μια
φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη κακία και βλακεία
δεν έχει όρια. H νεαρή αρσενική φώκια “Κωστής” (μα-
σκότ της Αλοννήσου τους τελευταίους μήνες) είναι νε-
κρή από ανθρώπινο χέρι». Και συνεχίζει: «Το αθώο και ανυποψίαστο ζώο, όπως διαπιστώσαμε, χτυ-
πήθηκε επί τούτου με ψαροντούφεκο που έφερε καμάκι μεγάλου διαμετρήματος για αυτόν ακριβώς
τον σκοπό». Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι αυτός που προέβη στην αποτρόπαιη πράξη προφανώς δεν
έχει το ελάχιστο θάρρος να εμφανιστεί και να αναλάβει την ευθύνη της ανοησίας του.

Σ
τη Μύκονο, λίγες ώρες μετά την
παύση των έκτακτων περιοριστι-
κών μέτρων για την αποφυγή της
διάδοσης του κορονοϊού, βρέθηκε

ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον αρχηγό της
ΕΛ.ΑΣ., Μιχάλη Καραμαλάκη, δίνοντας ιδι-
αίτερο βάρος στην αντιμετώπιση του φαινο-
μένου των κορονοπάρτι.

Υπουργός και αρχηγός ξεκίνησαν το μπα-
ράζ συσκέψεων από την Υποδιεύθυνση
Αστυνομίας Μυκόνου, που φέτος καλείται
να σηκώσει διπλό και ιδιαίτερα μεγάλο βά-
ρος. Από τη μία η επιτήρηση της εφαρμογής
του νομοθετικού πλαισίου για τα καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( και όχι
μόνο) κι από την άλλη η αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας που βρίσκει «πεδίο δό-
ξης» στο «νησί των ανέμων» (συμμορίες
διαρρηκτών και διακινητές ναρκωτικών).
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε
αναφορά γενικότερα στην εξέλιξη της τουρι-
στικής σεζόν, λέγοντας ότι οι αφίξεις και
αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του νησιού
πλησιάζουν στα επίπεδα του 2019 (προ κο-
ρονοϊού δηλαδή), κάτι που -όπως επισήμανε
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη- πρέπει
να διαφυλαχτεί, καθώς αποτελεί ευτυχή
εξέλιξη. 

Σε ερώτηση για το ζήτημα των κορονο-
πάρτι που διοργανώνονται σε βίλες, ανέφε-
ρε ότι πρόκειται για δυσχερή και δύσκολη
δουλειά, τονίζοντας παράλληλα ότι όλοι οι
τοπικοί φορείς συνεργάζονται με την αστυ-
νομία, η οποία καταβάλλει τεράστια προ-
σπάθεια για την αντιμετώπιση του εν λόγω

φαινομένου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα
υπάρξουν εισηγήσεις για περαιτέρω αλλα-
γές στη νομοθεσία προκειμένου να γίνει ευ-
χερέστερος ο εντοπισμός αλλά και η τιμωρία
όσων διοργανώνουν αυτά τα πάρτι. Ο Μιχά-
λης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε γενικότερα
στην ανάγκη τήρησης των μέτρων που έχει
επιβάλει η Πολιτεία και δήλωσε ότι είναι
αναγκαίο να επιδείξουν όλοι υπευθυνότητα
χωρίς εκπτώσεις, με ατομική και συλλογική
ευθύνη. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά,
με αυτό τον τρόπο, η τουριστική βιομηχανία
θα διαφυλάξει το «brand» της Μυκόνου. Ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρ-
θηκε και στο ζήτημα της εγκληματικότητας,
με αφορμή το αίτημα του δημάρχου Μυκό-
νου, Κωνσταντίνου Κούκα, καθώς και των
κατοίκων για ενίσχυση της αστυνομικής πα-
ρουσίας. «Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο νη-
σί 186 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 152 εί-
ναι μόνιμοι εδώ. Υπηρετούν στην αστυνομι-
κή μας υπηρεσία. Σας θυμίζω ότι πέρσι, το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπήρχαν μόνο
60, ένα μικρό αστυνομικό τμήμα». 

Στο στόχαστρο τα κορονοπάρτι
Μ Y Κ Ο Ν Ο Σ

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Μπαράζ συσκέψεων είχε 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
ο οποίος επισκέφτηκε το νησί

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα
Ακόμη και το θηριώδες ρωσικό αεροσκάφος Beriev-200 ρίχτηκε στη μάχη με τις

φλόγες και συγκεκριμένα στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε
αγροτοδασική έκταση στη Ζήρεια Αιγίου. Επιχειρούν, επίσης, 49 πυροσβέστες με 14
οχήματα, άλλα τρία αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, σε άλλο πύρινο μέ-
τωπο στη δημοτική ενότητα Πεταλούδων στη Ρόδο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
έδιναν μία ακόμη από τις δεκάδες μάχες του τελευταίου τριημέρου. Το σύνολο των
στελεχών του Π.Σ. παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής (2ο στάδιο επιχειρησιακής
ετοιμότητας) μετά την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμε-
ρα, Τρίτη. Αυτό καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία
κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της
νήσου Κυθήρων), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Βοιωτίας), Περι-
φέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορίνθου, Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε. Αρκαδίας, Π.Ε. Λακω-
νίας), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας), Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου, Π.Ε. Ικαρίας). Παράλληλα, σε εφαρμογή βρίσκεται
και το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών. 



Σε μια δύσκολη χρονιά με την εφαρμο-
γή, για πρώτη φορά, της Ελάχιστης Βά-
σης Εισαγωγής (ΕΒΕ), το υπουργείο Παι-
δείας αποφάσισε, με τροπολογία που κα-
τέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή, να προ-
σφέρει οικονομικά κίνητρα σε όσους
φοιτητές επιλέξουν να σπουδάσουν
εκτός του τόπου κατοικίας τους και συγ-
κεκριμένα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Δυ-
τικής Μακεδονίας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται,
κινητροδοτείται μέσω στεγαστικού επιδόματος «η φοίτηση
σε περιφερειακά πανεπιστήμια, που βρίσκονται σε παρα-

μεθόριες και εθνικά ευαίσθητες περιο-
χές, καθιστώντας αυτά εξίσου ελκυστικά
με τα πανεπιστήμια που εδρεύουν στα
μεγάλα αστικά κέντρα». 

Σύμφωνα με την τροπολογία, για να
επωφεληθούν της οικονομικής ενίσχυ-
σης όσοι επιλέξουν τα ιδρύματα αυτά θα
πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις. Αναλυτικά, οι νεοεισαχθέν-
τες θα πρέπει να διαμένουν σε μισθωμέ-

νη οικία λόγω σπουδών, σε πόλη άλλη της κύριας κατοι-
κίας τους στην οποία οι γονείς του ή οι ίδιοι δεν έχουν πλή-
ρη κυριότητα η επικαρπία άλλης κατοικίας. Επιπλέον, το

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, προσαυξανό-
μενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέ-
ραν του ενός. 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολι-
κό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των
ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Τέλος, οι γονείς του
φοιτητή ή ο ίδιος δεν πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές
κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τετραγωνικά μέτρα, με
εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δή-
μο με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων.

Οικονομικά κκίνητρα για σπουδές εκτός του τόπου κατοικίας 

Έρευνα της ΟΙΕΛΕ 
για την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής
Να αποσυρθεί η εφαρμογή της Ελάχι-
στης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ζητά η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), η οποία
εκπόνησε και παρουσίασε έρευνα σχε-
τικά με τον νέο τρόπο εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όπως προ-
έκυψε, από τους 93.322 υποψήφιους
των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων,
οι 34.100 δεν «έπιασαν» την ΕΒΕ και θα
μείνουν εκτός ΑΕΙ, ποσοστό που αντι-
στοιχεί στο 36,54%. Ειδικά για τις αρχι-
τεκτονικές σχολές, ο υπεύθυνος εκπαι-
δευτικών θεμάτων της ΟΙΕΛΕ, Στράτος
Γεωργουδής, ανέφερε για τα ειδικά μα-
θήματα ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο
το πολύ μεγάλο ποσοστό αναβαθμολό-
γησής τους που αποτελεί ποιοτικό χαρα-
κτηριστικό.
«Στο ελεύθερο σχέδιο έγινε αναβαθμο-
λόγηση στο 8,68% των γραπτών και στο
γραμμικό στο 9,83%. Το γεγονός ότι η κα-
θόλου αξιόπιστη αξιολόγηση οδηγεί ένα
παιδί εκτός πανεπιστημίου δημιουργεί
ένα οξύ πρόβλημα. Το 2019 η Αρχιτεκτο-
νική Ξάνθης είχε βάση τα 11.233 μόρια
και ο πρώτος εισήχθη με 17.129 μόρια
και το 2020 είχε βάση τα 12.235 μόρια
και ο πρώτος εισήχθη με 17.725 μόρια.
Φέτος, η βάση θα είναι πάνω από 17.700,
με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να
μείνουν κενές όλες οι θέσεις», σημεί-
ωσε ο κ. Γεωργουδής. Μεταξύ άλλων,
παρέθεσε το παράδειγμα του Πανεπι-
στημίου Πάτρας, το οποίο πέρσι δέχθη-
κε 1.831 φοιτητές και φέτος οι προσφε-
ρόμενες θέσεις είναι 1.094 θέσεις και
εκτίμησε ότι, λόγω της ΕΒΕ, θα καταλη-
φθούν μόλις 540 θέσεις, μια απώλεια
της τάξης του 72% στους νομούς Ηλείας
και Αιτωλοακαρνανίας.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ

«Τρέχουν» οι αιτήσεις για
τις 11.700 προσλήψεις!
Ε

ως την Παρασκευή καλούνται να
υποβάλουν αίτηση - δήλωση προ-
τιμήσεων περιοχών ή μουσικών
σχολείων για μόνιμο διορισμό οι

δικαιούχοι εκπαιδευτικοί, με στόχο την κά-
λυψη 11.700 θέσεων σε Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δικαιούχοι εί-
ναι οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες
κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψή-
φιων εκπαιδευτικών στις ειδικότητες των νη-
πιαγωγών, δασκάλων, εκπαιδευτικών μουσι-
κών σχολείων, θεολόγων, φιλολόγων, μαθη-
ματικών, φυσικών, χημικών, βιολόγων, γεω-
λόγων, γαλλικής φιλολογίας, αγγλικής φιλο-
λογίας, καλλιτεχνικών και κοινωνικών επι-
στημών. 

Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα πρέπει να υπο-
βληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρω-
μένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχεί-
ρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (www.opsyd.
sch.gr). Οι θέσεις των διορισθέντων θα κατα-

νεμηθούν σχεδόν ισομερώς σε Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι
11.700 εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρε-
σία με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς. Από το σύνολο των διδασκόντων που θα
διορισθούν, οι 6.200 θα απασχοληθούν σε
νηπιαγωγεία και δημοτικά, οι 4.960 σε γυ-
μνάσια και λύκεια και οι 540 αποκλειστικά
στα μουσικά σχολεία. 

Η πλειοψηφία των διορισμών στην Πρωτο-
βάθμια αφορά δασκάλους (3.700) και νηπια-
γωγούς (1.500) ενώ θα αναλάβουν υπηρεσία
265 καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων
και 193 καθηγητές αγγλικής. Στη Δευτερο-
βάθμια, οι περισσότερες ελλείψεις εντοπί-
ζονται στις ειδικότητες των φιλόλογων και
των μαθηματικών, οι οποίες θα καλυφθούν
με τον διορισμό 1.346 και 1.106 εκπαιδευτι-
κών, αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων, θα προσλη-
φθούν 424 βιολόγοι και 305 χημικοί, 148 μη-
χανολόγοι και 112 καθηγητές αγγλικών. 

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κά-

λεσε τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους για μόνιμο διορισμό, ενισχύον-
τας το σημαντικότερο κεφάλαιο της παιδεί-
ας, το ανθρώπινο δυναμικό της. «Από τον Σε-
πτέμβριο, τα σχολεία της Γενικής Εκπαίδευ-
σης θα έχουν άλλους 11.700 μόνιμους εκπαι-
δευτικούς, σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων
διορισμών που έγιναν στα ειδικά σχολεία
μας πέρσι. Πάγιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, που ως τώρα καλύπτονταν με
αναπληρωτές, πλέον θα καλυφθούν από μό-
νιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα κάνουν
πράξη το νέο, αναβαθμισμένο σχολείο», τό-
νισε η κυρία Κεραμέως

Εύη Πανταζοπούλου

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι -
Αναλυτικός οδηγός 
για την υποβολή
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Σ
υναγερμός έχει σημάνει ήδη
στην Πολιτική Προστασία αλλά
και στους δήμους, καθώς οι
προβλέψεις των μετεωρολόγων

για παρατεταμένο κύμα καύσωνα, το
οποίο ξεκινά από σήμερα και θα κρατήσει
μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, θέτουν
όλους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
τόσο για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών
όσο και για την ανάγκη για προστασία της
υγείας των ευπαθών ομάδων με ειδικές
κλιματιζόμενες αίθουσες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κύμα ζέ-
στης θα είναι ισχυρό και ταυτόχρονα πα-
ρατεταμένο, φέρνοντας στη μνήμη τις
εφιαλτικές μέρες του Ιουλίου του 1987,
όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 1.300 άν-
θρωποι από τον φονικό καύσωνα στη χώ-
ρα μας. 

Από σήμερα έως και την ερχόμενη
Δευτέρα θερμές αέριες μάζες από την
Αφρική θα κυριαρχήσουν στην Κεντρική
και Ανατολική Μεσόγειο, στην Ιταλία, στα
Βαλκάνια, στην Κύπρο και στην Τουρκία,
ενώ η χώρα μας θα επηρεάζεται στο σύ-
νολό της καθ’ όλη τη διάρκεια του θερμού
κύματος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοι-
χεία, πολλές περιοχές της χώρας, τόσο
ηπειρωτικές όσο και νησιωτικές, θα
έχουν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των
40 βαθμών, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά οι
μέγιστες θα κινηθούν στα επίπεδα των
43-44 βαθμών Κελσίου. Το νέο κύμα καύ-
σωνα θα κορυφωθεί το τριήμερο από το
Σάββατο έως τη Δευτέρα.

O μετεωρολόγος Κωνσταντίνος Λαγου-
βάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών και υπεύθυνος
λειτουργίας του meteo.gr, δηλώνει στην
«Political»: «Η ισχύς και η διάρκεια του
καύσωνα που έρχεται τον κατατάσσουν
στους πιο δυνατούς των τελευταίων δε-

καετιών. Από το 1987 και μετά έχουμε εν-
τοπίσει 8-9 μεγάλους καύσωνες. Αυτήν
τη χρονιά μετράμε ήδη δύο. Η θερμοκρα-
σία τις αμέσως επόμενες μέρες θα είναι
υψηλή ακόμη και τη νύχτα, ιδιαίτερα στα
αστικά κέντρα. Είναι βέβαιο ότι το τριήμε-
ρο Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή ο
υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 42 βαθ-
μούς σε πολλές περιοχές. Πρόκειται για
έναν ελαφρώς επικίνδυνο καύσωνα και
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά από
τις ευπαθείς ομάδες».

Σήμερα η άνοδος της θερμοκρασίας θα
είναι αισθητή στις περισσότερες περιο-
χές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, θα κυ-
μανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως
35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελ-
λάδα από 15 έως 38, στην Κεντρική Ελλά-
δα από 16 έως 39 και τοπικά 40-41 βαθ-
μούς, στην Ήπειρο από 16 έως 38-39, στα
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 39 και
τοπικά 40-41 βαθμούς, στα νησιά του Ιο-

νίου από 18 έως 37 και στα νησιωτικά
τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από
19 έως 34 βαθμούς, ενώ στο Ανατολικό
Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά
στους 37-39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττι-
κή η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26
έως 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη
από 25 έως 34 βαθμούς.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας εφιστά την προσοχή στα άτομα
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες:

• Να παραμένουν σε χώρους δροσε-
ρούς και σκιερούς μακριά από συνωστι-
σμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μη-
χανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύ-
γουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώ-
ρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και
μεγάλη υγρασία.

• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία,
όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω
από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα

από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να
αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση
του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά
υφάσματα.

• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα
με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας
τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς
φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευμα-
τώδη.

ΣΣπύρος Μουζακίτης

Έρχεται παρατεταμένος καύσωνας

Στο σκληρό μάθημα που πήρε η
ελληνική κοινωνία τον Ιούλιο του
1987 οφείλεται σήμερα η εγρήγορση
της Πολιτείας ώστε να ανοίξουν κλι-
ματιζόμενες αίθουσες κάθε φορά
που η θερμοκρασία τραβά την ανη-
φόρα… Ήταν 22 Ιουλίου όταν το θερ-
μόμετρο άρχισε να ανεβαίνει επικίν-
δυνα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Τα κλιματιστικά τότε ήταν για τους
περισσότερους άγνωστη λέξη. Στην
Αθήνα το πρόβλημα ήταν εντονότερο λόγω του νέφους

που ήταν τότε σε υψηλά επίπεδα. Το
τσιμέντο στα κτίρια πύρωνε τους τοί-
χους και για πρώτη φορά δεν δρόσι-
ζε ούτε το βράδυ...

Η θερμοκρασία έφτασε τους 44
βαθμούς. Το χειρότερο, όμως, ήταν η
διάρκεια του καύσωνα. Για οκτώ συ-
νεχείς μέρες το θερμόμετρο δεν
έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς
ούτε τη νύχτα. Τις πρώτες μέρες με-
τρούσαμε τέσσερις νεκρούς, ωστό-

σο κανείς δεν φανταζόταν τι θα ακολουθούσε. Στις 23 Ιου-

λίου οι νεκροί είχαν αυξηθεί, αλλά ακόμη ο αριθμός δεν
ήταν ανησυχητικός. Το πρόβλημα της ζέστης έκαναν χει-
ρότερο οι διακοπές νερού και ρεύματος.

Στις 25 Ιουλίου η χώρα βρισκόταν σε «κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης». Οι νεκροί είχαν φτάσει τους 300 και ο
αριθμός συνέχιζε να αυξάνεται. Μία μέρα μετά οι νεκροί
τοποθετούνταν ακόμη και στα ψυγεία των βαγονιών των
τρένων του ΟΣΕ. Μετά την εβδόμη μέρα του καύσωνα η
θερμοκρασία άρχισε να πέφτει, αλλά αργά. Ο απολογι-
σμός ήταν τραγικός. Ο φονικός καύσωνας του 1987 άφησε
πίσω του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1.300 νε-
κρούς, εκ των οποίων οι 1.115 στην Αττική...

Φονικός καύσωνας 1987: Οι περισσότεροι νεκροί σε καιρό ειρήνης… 

Για τον πιο ισχυρό καύσωνα
των τελευταίων δεκαετιών
κάνει λόγο ο μετεωρολόγος
Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
- Σε κατάσταση συναγερμού
η Πολιτεία 
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Δήμος Μυκόνου 

Στο ευρωπαϊκό δίκτυο
«Authenticities»

«Μνημόνιο για την προστασία των δικαιωμά-
των διανοητικής ιδιοκτησίας» υπέγραψε ο Δή-
μος Μυκόνου με τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), στο πλαίσιο του Έργου «Auth-
enticities», με σλόγκαν «Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ είναι αι-
ώνιο».

O OBI, που είναι εθνικός φορέας για χορήγηση
τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας - «Authentici-
ties», βρίσκεται σε συνεργασία με το Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (EUIPO) που διαχειρίζεται τα δικαιώματα
σχετικά με τα εμπορικά σήματα, που ισχύουν
στην Ε.Ε.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν
μεταξύ άλλων το Παρίσι, η Ρώμη, το Μιλάνο και η
Θεσσαλονίκη, με στόχο τη δημιουργία και διατή-
ρηση ενός ζωντανού δικτύου ευρωπαϊκών πόλε-
ων που προωθούν διαρκώς την αγορά αυθεντι-
κών προϊόντων - «Authenticities».

Βόλος

Βίντεο-διαφήμιση 
για τα κάλλη του Πηλίου
Ο Βόλος και το Πήλιο συνεχίζουν την
τουριστική προβολή τους με ένα ακόμη
βίντεο από τη σειρά για το «Καλοκαίρι του
2021», αναδεικνύοντας το κάλλος της
περιοχής. «Η γη που σε μαγνητίζει, η
ομορφιά που σε καθηλώνει, τα νερά που θα
λατρέψεις και θα θέλεις σε κάθε ευκαιρία να
επιστρέφεις βρίσκονται στον Βόλο και το
Πήλιο».
Με πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του
δήμου, αυτή η ομορφιά του τοπίου στον Βόλο
και το Πήλιο αποτυπώνεται σε μια σειρά από
βίντεο για την τουριστική προβολή τους.

Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας,
σε στενή συνεργασία με τον τοπικό φορέα του
ΕΦΕΠΑΕ, το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, συνεχίζει να υλοποι-
εί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εννέα δράσεις είναι οι εξής:
• Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-

σεων που επλήγησαν από τον Covid-19.
• Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων

τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πο-

λύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
μεταποίησης και τουρισμού.

• Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου
και παροχής υπηρεσιών.

• Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις.

• Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση
της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικό-
τητα.

• Κουπόνια καινοτομίας για τις ΜΜΕ.
• Γενική επιχειρηματικότητα αναπτυξιακού νό-

μου.
• Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ αναπτυξιακού νόμου.
Την πορεία των προγραμμάτων ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας εξέτασαν σε συνάντησή
τους ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας
και ο πρόεδρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας
και Επιχειρηματικότητας Πλάτων Μαρλαφέκας.

Ριζικά αλλάζει η εικόνα του κέντρου
της πόλης των Τρικάλων, με την ανά-
πλαση των δύο κεντρικών πλατειών
και του μετώπου προς τον Ληθαίο πο-
ταμό.

Η ανάπλαση, που στοχεύει στην αι-
σθητική και περιβαλλοντική αναμόρ-
φωση της πόλης, χρηματοδοτείται από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 3 εκα-
τομμύρια ευρώ, από το ΕΣΠΑ Θεσσα-
λίας 2014-2020.

«Προχωρά ο διαγωνισμός για ένα
εμβληματικό έργο για την πόλη των
Τρικάλων», δηλώνει ο περιφερειάρ-
χης Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργα-
σία με τον δήμαρχο Τρικκαίων Δημή-
τρη Παπαστεργίου και την Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσα-
λίας 2014-2020, αλλάζουμε την αισθη-
τική εικόνα στο κέντρο της πόλης, βελ-
τιώνουμε την περιβαλλοντική ποιότητα
εφαρμόζοντας βιοκλιματικές λύσεις»,
προσθέτει ο περιφερειάρχης.

! Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΕΣΠΑ: 3 εκατ. ευρώ
για ανάπλαση 
των Τρικάλων

Δράσεις-ανάσα για τις επιχειρήσεις 
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Κρήτης

Πρότυπη Μονάδα Μοριακής Απεικόνισης
Τη Μονάδα Υβριδικών Τεχνικών Μοριακής

Απεικόνισης, που είναι η πρώτη στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη και η τέταρτη στον κόσμο, εγ-
καινίασε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης.

Πρόκειται για μονάδα του Ινστιτούτου Πληρο-
φορικής του ΙΤΕ που συγχρηματοδοτήθηκε από
την Περιφέρεια Κρήτης και προάγει την έρευνα
στις απεικονιστικές διαγνωστικές μεθόδους.

Στη σημαντικότητα της πρωτοποριακής μονά-
δας και στα επιτεύγματα του ΙΤΕ αναφέρθηκαν στους χαιρετισμούς τους ο
υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Δήμας, ο γενικός γραμμα-
τέας κ. Κυριαζής, ο διευθυντής του ΙΤΕ κ. Ταβερναράκης, ο διευθυντής Ιν-
στιτούτου Πληροφορικής κ. Πλεξουσάκης και ο ερευνητής, επιστημονικός
υπεύθυνος της μονάδας, Γιώργος Παπαδάκης.

«Η υπερσύγχρονη μονάδα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συμβάλ-
λει στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης
και στην ενδυνάμωση της έρευνας σε τομείς αιχμής, όπως η ιατρική έρευνα,
με παράλληλη ενδυνάμωση των κέντρων αριστείας Κρήτης», επισήμανε ο
περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Χανιά

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας 
Η διαχείριση των απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία, καθώς και η
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης κυ-
ριάρχησαν στη συνάντηση που είχε την περασμένη Παρασκευή ο δήμαρ-
χος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, με τον Γερμανό υφυπουργό Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εντεταλμένο σύμβουλο για την
Ελληνογερμανική Συνέλευση, Norbert Barthle, και τον βουλευτή της
Ομοσπονδιακής Βουλής SPD, Rainer Spiering.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η επίτιμη πρόξενος της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Αργυρώ Γαναδάκη, ο γενικός γραμ-
ματέας του δήμου, αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη του γερμανι-
κού υπουργείου και του Δήμου Χανίων.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια πιο στενή συνεργασία για την ανά-
πτυξη της τοπικής οικονομίας.
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ε κεντρικό στόχο την ασφαλέστερη και
ταχύτερη μετακίνηση των πολιτών, η
Περιφέρεια Αττικής και η επιστημονι-

κή ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας προχωρούν σε προσαρμογές της λειτουρ-
γίας του συστήματος κυκλοφορίας σε οδικές
αρτηρίες αρμοδιότητάς της.

Πρόσφατα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, λαμβάνοντας υπόψη την αυξη-
μένη κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής, συ-
νέστησε στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας
την επανεξέταση των ρυθμίσεων των φωτεινών
σηματοδοτών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ήδη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομά-
δας η επιστημονική ομάδα των συγκοινωνιολό-
γων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της
Περιφέρειας Αττικής ολοκλήρωσε τις παρεμ-
βάσεις της και τέθηκαν σε εφαρμογή νέες ρυθ-
μίσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Όπως επισημαίνεται, το φαινόμενο του κυ-
κλοφοριακού φόρτου θα συνεχιστεί να παρα-

κολουθείται συστηματικά από το Κέντρο Δια-
χείρισης Κυκλοφορίας το επόμενο διάστημα,
προκειμένου να υπάρξουν και επιπλέον πα-
ρεμβάσεις αν κριθεί αναγκαίο. Στο πλαίσιο του
σχετικού προγράμματος γίνεται ήδη χαρτογρά-
φηση των προβλημάτων που υπάρχουν σε οδι-
κούς άξονες, όπως η λεωφόρος Αθηνών, η λε-
ωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αμαλίας
και άλλες βασικές κεντρικές οδικές αρτηρίες
αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.

Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης, «όπως διαπιστώ-
νεται και από τα στατιστικά δεδομένα που κατα-
γράφονται από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας της Περιφέρειας, ο αριθμός των οχημά-
των που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της Ατ-
τικής είναι πολύ μεγαλύτερος από την κυκλο-
φοριακή ικανότητα του δικτύου. Με βάση αυτό
το δεδομένο, η επιστημονική μας ομάδα μελετά
τα στοιχεία και διαμορφώνει ένα βελτιωμένο
σύστημα που συμβάλλει στη μείωση της ταλαι-
πωρίας των πολιτών».

Ενδιαφέρον για την επένδυση στο Ελληνικό
Ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να έχει η Τοπική

Αυτοδιοίκηση στην πραγματοποίηση μεγάλων
επενδύσεων όπως αυτή του Ελληνικού ήταν το βα-
σικό αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο δήμαρ-
χος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταν-
τάτος με τον Γερμανό υφυπουργό Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης, εντεταλμένο της καγκε-
λαρίου Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνέλευ-
ση, Νόρμπερτ Μπάρτλε. Κατά την επίσκεψη της
γερμανικής αντιπροσωπείας στο δημαρχείο της πό-
λης, συζητήθηκε και η στενότερη συνεργασία των δύο μερών με την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας και καλών πρακτικών στη διαχείριση μεγάλων επενδύσεων, ενώ ο δήμαρχος τους ξε-
νάγησε στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και στη μαρί-
να Ελληνικού, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη επένδυση αστικής ανάπλασης στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύστημα πρόσβασης
ΑμεΑ στα Βοτσαλάκια 

Ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε, για
ακόμα μια χρονιά, στην πλαζ Βο-
τσαλάκια το σύστημα αυτόνομης
πρόσβασης για άτομα με αναπηρία
ή δυσκολία στην κίνηση «Seatrac»,
με στόχο την απρόσκοπτη και άμε-
ση πρόσβασή τους στη θάλασσα. Το
σύστημα πρόσβασης «Seatrac» εί-
ναι εύχρηστο, ασφαλές και φιλικό
προς το περιβάλλον, ενώ βρίσκεται
δίπλα στον σταθμό του ναυαγοσώ-
στη και επιτρέπει στα άτομα με
αναπηρία να εισέλθουν από την πα-
ραλία στη θάλασσα, χωρίς να χρει-
άζεται η βοήθεια συνοδών. «Αποτε-
λεί καθήκον, αλλά και ηθικό μας
χρέος, να δημιουργούμε τις προ-
ϋποθέσεις στην πόλη μας, προκει-
μένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες
ευκαιρίες και να μην υπάρχουν
φαινόμενα κοινωνικού αποκλει-
σμού για τα άτομα με αναπηρία»,
τονίζει ο δήμαρχος Πειραιά Γιάν-
νης Μώραλης.
Σημειώνεται ότι το επόμενο διά-
στημα το «Seatrac» θα τοποθετηθεί
και στην παραλία της Φρεαττύδας.

Περισσότερος
ελεύθερος χώρος
στους πεζούς 

Στην εφαρμογή του μέτρου απα-
γόρευσης διέλευσης οχημάτων σε
οδούς του ευρύτερου εμπορικού
κέντρου με μεγάλη κυκλοφορία
επισκεπτών προχωρά και φέτος ο
δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, σε
μια προσπάθεια να ενισχύσει τον
θεσμό της γειτονιάς και να αυξήσει
τον ελεύθερο δημόσιο χώρο για
πεζούς, ποδηλάτες και οικογένειες
με παιδιά. Όπως τονίζει ο δήμαρ-
χος: «Η χρονική συγκυρία που δια-
νύουμε αποτελεί μια ευκαιρία να
επενδύσουμε σε εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης στην πόλη
μας, φιλικότερους στον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Απώτερος στό-
χος, να αλλάξουμε την ισορροπία
της μετακίνησης και να κάνουμε
την πόλη μας βιώσιμη και λειτουρ-
γική για πολίτες, επισκέπτες και
επιχειρήσεις».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
αισθάνθηκε την ανάγκη να
βγάλει ανακοίνωση για να
ενημερώσει τους πολίτες ότι
ο δήμος δεν τους… εκβιάζει;
Βλέπετε, ήταν μεγάλος ο
αριθμός των καταγγελιών ότι
κάποιοι εμφανίζονταν να επι-
καλούνται πρόστιμα από τον
δήμο, προκειμένου να απο-
σπάσουν χρήματα από πολί-
τες, και ο δήμαρχος φοβήθη-
κε ότι είναι πολύ πιθανό κά-
ποιοι να τους πιστέψουν…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκίνησε η
αναζωογόνηση 
του Λυκαβηττού
Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλει-
ψης και υποβάθμισης, ο Λυκαβηττός
ξαναγεννιέται, με προσοχή στο πο-
λύτιμο οικοσύστημα, σεβασμό στη
χλωρίδα και στην πανίδα και την
ελάχιστη δυνατή όχληση, λαμβάνον-
τας υπόψη τον πυκνό αστικό ιστό.
Ήδη, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναί-
ων, ξεκίνησε η υλοποίηση της πρώ-
της φάσης του σχεδίου. Το έργο,
προϋπολογισμού ύψους περίπου
1.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται
από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων και περιλαμβάνει
εφαρμογή καινοτόμων, ήπιων, κα-
λαίσθητων αντιπλημμυρικών-αντι-
διαβρωτικών τεχνικών και υλικών,
κατάλληλων για τη θωράκιση δια-
βρωμένων πρανών στη νοτιοανατο-
λική πλευρά του λόφου. Ακόμη θα
γίνουν αντικατάσταση της ασφαλτό-
στρωσης του δρόμου σε όλο το μή-
κος των 1.700 μ. αλλά και ήπια απο-
κατάσταση με φυσικά υλικά μιας πε-
ριπατητικής διαδρομής από μονοπά-
τια μήκους 3 χλμ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε κεντρικές αρτηρίες 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ



Σ
ε αναγκαστική προσγείωση υποχρε-
ώθηκε το ελικόπτερο που μετέφερε
τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στην Τραπεζούντα, προ-

κειμένου να απευθύνει ομιλία στην περιοχή
Μπουγιούκιοϊ. Ωστόσο, συνθήκες «αναγκα-
στικής» και σε κάποιες περιπτώσεις «ανώμα-
λης προσγείωσης» παρατηρούνται σε σειρά
εξελίξεων που τρέχουν στη γείτονα χώρα.

Ειδικότερα, η αναφορά της Άγκυρας στη
μετατροπή της Αγια-Σοφιάς σε τζαμί, καθώς
κλείνει ένας χρόνος από αυτή την προκλητι-
κή απόφαση Ερντογάν, ενέτεινε την απομό-
νωση της Τουρκίας, αφού η πολιτική ηγεσία
της χώρας στράφηκε εναντίον ακόμα και της
UNESCO, την οποία κατηγόρησε για… πολι-
τικού τύπου αποφάσεις. «Το τζαμί της Αγια-
Σοφιάς και το τζαμί της Μονής της Χώρας, τα
οποία συγκαταλέγονται στις “ιστορικές πε-
ριοχές της Κωνσταντινούπολης”, όπως και
στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς,
μετατράπηκαν σε τζαμιά με την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Αγια-Σοφιά
και η Μονή της Χώρας αποτελούν ιδιοκτησία
της Δημοκρατίας της Τουρκίας», αναφέρεται
στην προκλητική τουρκική ανακοίνωση, που
επανέφερεστο προσκήνιο τον αποτροπιασμό
της διεθνούς κοινότητας για τον τρόπο που
συμπεριφέρεται η σημερινή πολιτική ηγεσία
της Τουρκίας σε ό,τι είναι διαφορετικό από
όσα εκείνη πιστεύει και πρεσβεύει.

Ωστόσο η Άγκυρα δεν έμεινε σε αυτή την

αναφορά, αλλά πρόσθεσε στη σχετική ανα-
κοίνωση: «Η Τουρκία απορρίπτει τα σχετικά
άρθρα της απόφασης της Επιτροπής Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τους
ιστορικούς χώρους της Κωνσταντινούπολης,
η οποία είναι γραμμένη με προκατάληψη,
μεροληψία και με πολιτική σκοπιμότητα».

Νέοι περιορισμοί στα ΜΜΕ 
Συνεχίζοντας την πολιτική των περιορι-

σμών και των απαγορεύσεων, η τουρκική πο-
λιτική ηγεσία προχωρεί σε νέα νομοθετική
ρύθμιση που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης, αφού θεωρεί ότι οι περσινές νομοθε-
τικές παρεμβάσεις της «δεν ήταν αρκετές»
για να συνετίσουν όσους θεωρούν ότι η ελευ-
θερία στην έκφραση υπερτερεί των συμφε-
ρόντων της ηγεσίας Ερντογάν στην Τουρκία.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τούρκος πρόεδρος δή-
λωσε ότι «ο νόμος που εγκρίθηκε πέρσι για
να ελέγχονται οι ιστότοποι κοινωνικής δι-
κτύωσης δεν αρκεί. Θα πρέπει να ληφθούν
περαιτέρω μέτρα, ώστε να παταχθεί η “τρο-
μοκρατία των ψεμάτων”».

Σημειώνεται ότι περισσότερα από εννιά
στα δέκα ΜΜΕ στην Τουρκία βρίσκονται -
άμεσα ή έμμεσα- υπό τον έλεγχο του κρά-
τους. Πριν από έναν χρόνο το τουρκικό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέ-
πει αυστηρότερο έλεγχο του τουρκόφωνου
περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικής δι-
κτύωσης όπως το Twitter και το Facebook.

Μείζων πολιτική κρίση εκδηλώθηκε στην Τυνησία, όταν ο
πρόεδρος της χώρας Κάις Σαΐντ ανακοίνωσε αργά την Κυριακή
ότι αναστέλλει με απόφασή του τις εργασίες του Κοινοβουλίου
της χώρας και παράλληλα αποπέμπει τον πρωθυπουργό Χισάμ
Μασίσι, μετά από ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της κυρίαρχης
πολιτικής τάξης στη χώρα.

Ο πρόεδρος Σαΐντ ανακοίνωσε τις αποφάσεις του επικαλού-
μενος το Σύνταγμα της Τυνησίας, έπειτα από έκτακτη σύσκε-
ψη, κατά τις ημέρες που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την
κορύφωση της επιδημίας του κορονοϊού και βαθιά πολιτική

κρίση που την έχει οδηγήσει σε πολύμηνη παράλυση.
Όπως ήταν φυσικό, η αντίδραση του προέδρου του τυνησια-

κού Κοινοβουλίου Ρασίντ Γκανούσι ήταν οξεία. Ο Γκανούσι κα-
τηγόρησε τον πρόεδρο Κάις Σαΐντ για «πραξικόπημα εναντίον
της επανάστασης και του Συντάγματος».

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει από την Τύνιδα ότι πολ-
λοί πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Βουλής
και ζητωκραύγαζαν την ώρα που τα στρατιωτικά οχήματα βρί-
σκονταν γύρω από το Κοινοβούλιο. Οι πολίτες πανηγύριζαν
τραγουδώντας τον τυνησιακό εθνικό ύμνο, ως ένδειξη απελευ-

θέρωσης της κοινωνίας από την πολιτική της έκφραση.
Πράγματι, η κοινή γνώμη της Τυνησίας είναι απογοητευμένη

εδώ και αρκετό καιρό από τις ατέλειωτες διαμάχες χωρίς απο-
τέλεσμα στους κόλπους της Βουλής της χώρας, ενώ η αντιπα-
λότητα του προέδρου της χώρας Σαΐντ με τον πρόεδρο της Βου-
λής Γκανούσι έχει οδηγήσει την Τυνησία σε πλήρη παράλυση.

Ο Γκανούσι είναι πρόεδρος του κόμματος «Ενάχντα», που
αποτελεί τον εκπρόσωπο των «Αδελφών Μουσουλμάνων»
στην Τυνησία και διατηρεί στενές σχέσεις με την Τουρκία του
Ερντογάν.

Βαθιά πολιτική κρίση που μυρίζει… μπαρούτι  και πραξικόπημα στην Τυνησία

Ανώμαλη…
προσγείωση και
νέα προπαγάνδα
από τον Ερντογάν 

Δεν θα δεχθώ προαπαιτούμενα»
«Δεν τίθεται θέμα να δεχθώ προαπαιτούμενα για να πάω σε συνομιλίες.
Από την ώρα που, όπως ζητούν, θα γίνει αναγνώριση κυριαρχικής
ισότητας», ή κυριαρχία ενός παράνομου μορφώματος, οι συνομιλίες θα
είναι καταδικασμένες να αποτύχουν». Αυτά δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
«Φιλελεύθερος» όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αποδοχής κάποιων εκ
των όρων που θέτει η Άγκυρα στο εθνικό θέμα.

Συνεχίζει να προκαλεί για 
την Αγια-Σοφιά ο Τούρκος
πρόεδρος - Έφτασε στο σημείο
να κατηγορήσει την UNESCO
για… πολιτική σκοπιμότητα 
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Έκλεισε οριστικά 
το κεφάλαιο 

της τρίτης θητείας 

Ν Ι Κ Ο Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Δ Η Σ  

Η
απόφαση του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Νίκου Αναστασιάδη
να μην είναι υποψήφιος

για τρίτη προεδρική θητεία και να
αποχωρήσει οριστικά από την πολι-
τική ζωή της Μεγαλονήσου αποτελεί
αναμφίβολα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στα κυπριακά
πολιτικά πράγματα.

Ο Νίκος Αναστασιάδης πρωταγωνιστεί στον δημόσιο βίο
της Κύπρου από το 1981, όταν πρωτοεξελέγη βουλευτής.
Νωρίτερα υπήρξε στέλεχος της Νεολαίας του Δημοκρατι-
κού Συναγερμού. Από τότε έως σήμερα έχει βάλει τη δική
του σφραγίδα στην πορεία της Κύπρου προς την Ευρώπη,
αλλά και στις ανεπιτυχείς προσπάθειες επίλυσης του Κυ-
πριακού Προβλήματος.

Γεννήθηκε στην περιοχή της Λεμεσού (Πέρα Πεδί) στις 27
Σεπτεμβρίου 1946 και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας, ενώ έκανε εξειδίκευση στο
ναυτικό δίκαιο στο Λονδίνο. Ως

φοιτητής του ΕΚ-

ΠΑ, υπήρξε μέλος της Νεολαίας
της Ένωσης Κέντρου υπό τον Γε-
ώργιο Παπανδρέου. Όταν επέστρε-
ψε στην Κύπρο, υπήρξε ιδρυτικό
μέλος του Δημοκρατικού Συναγερ-
μού και στέλεχος της Νεολαίας του
(ΝΕΔΗΣΥ).

Η άνοδος στην κομματική ιεραρχία υπήρξε ταχεία για τον
Νίκο Αναστασιάδη: Την περίοδο 1976-1985 διατέλεσε επαρ-
χιακός γραμματέας της ΝΕΔΗΣΥ Λεμεσού, ενώ στη συνέχεια
αντιπρόεδρος (1985-1987) και πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ (1987-
1990). Ακολούθησε η αναρρίχησή του στο κόμμα, καθώς
υπηρέτησε τον ΔΗ.ΣΥ. από τις θέσεις του α’ αντιπροέδρου
(1990-1995) και του αναπληρωτή προέδρου (1995-1997).

Στις 8 Ιουνίου 1997 εξελέγη πρόεδρος του Δημοκρατικού
Συναγερμού με το εντυπωσιακό ποσοστό του 70%. Τη θέση
αυτή διατήρησε ως το 2013, οπότε εξελέγη στη θέση του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, επανε-
ξελέγη στην προεδρία του μεγάλου κόμματος της Κύπρου το
1999 χωρίς αντίπαλο, το 2003 νικώντας τον Ιωάννη Κασουλί-
δη και το 2009.

Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη
είναι καθοριστική για τα πολιτικά πράγματα της Κύπρου,

καθώς πρωταγωνιστεί σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της
Μεγαλονήσου. Το 1998 υποστήριξε τον εκλεγέντα
Πρόεδρο της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη. Ωστόσο οι
υποψήφιοι του κόμματος το 2003 (Γλαύκος Κληρί-
δης) και το 2008 (Ιωάννης Κασουλίδης) δεν εξελέ-
γησαν στην προεδρία της Κύπρου, αφού ηττήθηκαν

από τους Τάσσο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Χριστό-
φια αντίστοιχα.
Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο ΔΗ.ΣΥ. τάχθηκαν τον

Απρίλιο 2004 υπέρ της υπερψήφισης του Σχεδίου Ανάν
για την επίλυση του Κυπριακού, που όμως απορρίφθηκε

στο κυπριακό δημοψήφισμα με ποσοστό 76%, εξέλιξη που
οδήγησε σε εσωκομματική τρικυμία τον Δημοκρατικό Συνα-
γερμό.

Έναν μήνα αργότερα, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλή-
ρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λίγο αργότερα διε-
ξήχθησαν οι πρώτες ευρωεκλογές στο νησί, όπου ο ΔΗ.ΣΥ.

του Νίκου Αναστασιάδη, παρά τη διάσπαση λόγω της θέ-
σης στο Σχέδιο Ανάν, ήρθε πρώτος σε ψήφους.

Το 2013 που εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίχθηκε από τον
ΔΗ.ΣΥ., το ΔΗ.ΚΟ. και το ΕΥΡΩ.ΚΟ. Επανεξελέγη
το 2018 με τη στήριξημόνο τουΔΗ.ΣΥ.

Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι παντρεμένος από
το 1971 με την Άντρη Μουστακούδη και έχουν
δυο κόρες.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Τ
ην αύξηση του κατώτατου μισθού
και ημερομισθίου κατά 2% ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, στη συνε-

δρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η αύ-
ξηση θα ισχύσει από 1/1/2022 και θα οδη-
γήσει τον κατώτατο μισθό στα 663 ευρώ.
Αντίστοιχα το νέο κατώτατο ημερομίσθιο
των εργατοτεχνιτών θα διαμορφωθεί από
29,04 σε 29,62 ευρώ.

O νέος κατώτατος μισθός για τον εργαζό-
μενο του ιδιωτικού τομέα με 0 έως 3 χρόνια
προϋπηρεσία αναμένεται να διαμορφωθεί
στα 663 ευρώ.

Για τον μισθωτό που είχε προϋπηρεσία
έως το 2012 από 3 έως 6 χρόνια αναμένεται
να διαμορφωθεί σε 729,3 ευρώ. Αντίστοιχα
για τον μισθωτό που είχε προϋπηρεσία έως
το 2012 από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται
σε 795,6 ευρώ και για τον μισθωτό με προ-
ϋπηρεσία άνω των 9 ετών διαμορφώνεται
στα 861,9 ευρώ.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%
από 1ης Ιανουαρίου 2022 είναι η χρυσή το-

μή που επιλέχτηκε, προκειμένου να ενι-
σχυθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζο-
μένων χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσι-
μότητα επιχειρήσεων που βρίσκονται σε
οριακό σημείο, υποστηρίζει το υπουργείο
Εργασίας. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα
την εξέλιξη της οικονομίας κατά τη διετία
2019-2020 (δεδομένου ότι η προηγούμενη
αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε στις
αρχές του 2019) και τις προβλέψεις διε-
θνών και εγχώριων οργανισμών και ινστι-
τούτων για την ανάπτυξη της οικονομίας το
2021 και το 2022. 

Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο νομοθετημένος από

1/2/2019 κατώτατος μηνιαίος μισθός για
τους υπαλλήλους ανέρχεται στα 650 ευρώ

και το ημερομίσθιο για εργατοτεχνίτες στα
29,04 ευρώ. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα
καταβάλλονται 14 μισθοί, αυτό αντιστοιχεί
σε 758 ευρώ/μήνα. Με την εγκύκλιο
7613/395-18-02-2019 του υπουργείου Ερ-
γασίας ορίστηκε ότι τα ανωτέρω ποσά προ-
σαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα
έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει
ο/η εργαζόμενος/η προ του 2012. Συνεπώς
ο κατώτατος μισθός μπορεί να είναι έως
και 195 ευρώ υψηλότερος.

Αντίστοιχα από 1/1/2022 ο κατώτατος μι-
σθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ τον μή-
να (ή 773,5 ευρώ με αναγωγή των 14 μι-
σθών) ενώ με τις τριετίες φθάνει έως και
198,9 ευρώ υψηλότερα. Το κατώτατο ημε-
ρομίσθιο από 1/1/2022 διαμορφώνεται σε
29,62 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι από τον Φεβρουάριο
του 2019 η αγοραστική δύναμη του κατώ-
τατου μισθού έχει αυξηθεί, αφενός λόγω
των αποπληθωριστικών πιέσεων (-1,3% το
2020), αφετέρου λόγω της μείωσης κατά
1,63% των ασφαλιστικών εισφορών που κα-

ταβάλλουν οι εργαζόμενοι (από 15,75% σε
14,12%). Για έναν μισθωτό πλήρους απα-
σχόλησης που λαμβάνει τον κατώτατο μι-
σθό των 650 ευρώ, το συνολικό όφελος
από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών ανέρχεται σε 10,6 ευρώ/μήνα ή 148,3
ευρώ/έτος (14 μισθοί).

Συνολικά, δηλαδή, το πραγματικό ετήσιο
διαθέσιμο των μισθωτών πλήρους απα-
σχόλησης που αμείβονται με τον κατώτατο
μισθό των 650 ευρώ έχει αυξηθεί κατά πε-
ρίπου 250 ευρώ τον χρόνο λόγω του αρνη-
τικού πληθωρισμού και της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών και θα αυξηθεί
από 1/1/2022 επιπλέον κατά 182 ευρώ με
την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αύξηση 2% από την 
1η Ιανουαρίου 2022 - Στόχος 
να ενισχυθεί η αγοραστική 
δύναμη των εργαζομένων

Κατώτατος μμισθός στα 663 ευρώ 
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Η
καταβολή των συντάξεων Αυγούστου,
των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, των ανα-
δρομικών του ν. 4760/2020 για συντα-
ξιούχους του Δημοσίου και του ιδιωτι-

κού τομέα περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- στον
προγραμματισμό των καταβολών από υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ
και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 26-30 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων την Παρασκευή 30 Ιουλίου θα
καταβληθούν:

α) η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο
σε εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού.

β) 10,9 εκατ. ευρώ σε 20.683 δικαιούχους καλ-
λιτέχνες, τουριστικούς συνοδούς και ξεναγούς.

γ) 1,3 εκατ. ευρώ σε 5.023 εργαζομένους ενταγ-
μένους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που
αφορά τους μήνες Ιανουάριο 2021 - Μάιο 2021.

Από τον e-ΕΦΚΑ χθες ξεκίνησαν να καταβάλ-
λονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυ-
γούστου των συνταξιούχων που προέρχονται από
το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, ο ΑΜΚΑ
των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις Αυγούστου των συνταξιούχων,
των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Αύριο, Τετάρτη 28 Ιουλίου, θα καταβληθούν οι
κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου των
συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως
φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου συν-
ταξιούχων του Δημοσίου και τέως φορέων ΝΑΤ,
ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Καταβολές αναδρομικών
Σήμερα θα καταβληθούν αναδρομικά από την

εφαρμογή του ν. 4760/2020 (συνταξιούχοι του
ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιο-
δότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016).

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου θα καταβληθούν ανα-
δρομικά από την αναπροσαρμογή ποσοστών
αναπλήρωσης του ν. 4670/20 (συνταξιούχοι του
Δημοσίου). Για τις λεπτομέρειες των πληρωμών
θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον e-
ΕΦΚΑ.

Πολύτιμη ρευστότητα 110 εκατ. ευρώ θα
αποκτήσει η διαχειρίστρια εταιρεία του Αε-
ρολιμένος Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την καταβολή της σχετικής απο-
ζημίωσης, λόγω των συνεπειών της πανδη-
μίας. 

Με έγκριση της κρατικής ενίσχυσης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζεται
πέραν πάσης αμφισβήτησης η ζημία που
προκλήθηκε από το ξέσπασμα του κορονoϊ-
ού και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που
η Ελλάδα και άλλες χώρες έπρεπε να εφαρ-
μόσουν για να περιορίσουν την εξάπλωση
του ιού. Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό
της απόφασης, αυτό το μέτρο θα επιτρέψει
στην Ελλάδα να αποζημιώσει τον αερομετα-
φορέα του διεθνούς αεροδρομίου της Αθή-
νας για τις ζημίες που υπέστη κατά την πε-
ρίοδο μεταξύ 23 Μαρτίου και 30 Ιουνίου

2020 ως άμεσο αποτέλεσμα του κορονοϊού
και των ταξιδιωτικών περιορισμών που
ισχύουν. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμε-
σης επιχορήγησης και ακύρωσης των τελών
παραχώρησης. 

Το μέτρο εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο
107 παράγραφος 2 στοιχείο β’ της συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρί-
νει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορη-
γούνται από τα κράτη-μέλη για την αποζη-
μίωση εταιρειών για τη ζημία που προκαλεί-
ται άμεσα από έκτακτα συμβάντα, όπως το
ξέσπασμα της Covid-19. Η Επιτροπή διαπί-
στωσε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο θα αντι-
σταθμίσει τις ζημίες που συνδέονται άμεσα
με το ξέσπασμα του κορονοϊού. Επίσης, ότι
το μέτρο είναι αναλογικό, καθώς η αποζη-
μίωση δεν υπερβαίνει αυτό που είναι απα-
ραίτητο για την αποκατάσταση της ζημίας.

Νέο πακέτο στήριξης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την πανδημία προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποι-
ώντας πόρους από το τρέχον αλλά και το νέο ΕΣΠΑ.  Ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ανακοίνωσε τις
επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας Αττικής, μετά το επι-
τυχές αποτέλεσμα της πρόσφατης πρόσκλησης στο πρόγραμμα για την ενίσχυσή τους με 250
εκατ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ. Έτσι, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έγκριση 9.617 αι-
τημάτων χρηματοδότησης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, μετέφερε πόρους από το ΠΕΠ
Αττικής στον ενδιάμεσο φορέα (ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ), ο οποίος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο
των αιτημάτων εκταμίευσης των επιχειρήσεων και για τη διενέργεια των σχετικών πληρωμών.
Μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε περισσότερες από 1.500 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις, συνολικού ποσού άνω των 45 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία θα ολο-
κληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις που υπο-
βλήθηκαν από τις επιχειρήσεις που δεν έλαβαν χρηματοδότηση. Οι περισσότερες ενισχύσεις
αφορούν τους κλάδους ενοικίασης και εκμίσθωσης εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, διασκέ-
δασης-ψυχαγωγίας, ταξιδιωτικών πρακτορείων, ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων,
οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, «θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πληγείσα επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα
σχεδιάζουμε νέα εργαλεία για τη μετά Covid εποχή», προσθέτοντας ότι οι οικονομικές δρα-
στηριότητες στην περιφέρεια επλήγησαν σε πολύ σημαντικό βαθμό.

Περιφέρεια Αττικής: Ενισχύσεις 
σε επιχειρήσεις λόγω Covid-19

TΡITH 27 IOYΛIOY 2021

OLITICALP ΧΡΗΜΑ21

Ε.Ε.: «Ναι» στην αποζημίωση
των 110 εκατ. στο «Ελ. Βενιζέλος»

Έρχεται μπαράζ
πληρωμών τις αμέσως
επόμενες ημέρες



Σ
ε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Eurobank που εξε-
λέγη κατά την τακτική Γενική Συνέλευ-
ση της εταιρείας που πραγματοποι-

ήθηκε την Παρασκευή. Αμέσως μετά την εκλο-
γή του το Δ.Σ. της τράπεζας αποφάσισε τη συγ-
κρότησή του σε σώμα, τον διορισμό διευθύνον-
τος συμβούλου και αναπληρωτών διευθυνόν-
των συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστι-
κών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, πρόεδρος, μη εκτελε-
στικός σύμβουλος 

2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, αντιπρόεδρος, μη
εκτελεστικός σύμβουλος

3. Φωκίων Χ. Καραβίας, διευθύνων σύμβου-
λος 

4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύμ-

βουλος
6. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμ-

βουλος
7. Bradley Paul L. Martin, μη εκτελεστικός σύμβουλος 
8. Rajeev K. L. Kakar, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος σύμβου-

λος 

9. Jawaid A. Mirza, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος σύμβουλος
10. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος σύμ-

βουλος
11. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά-Πάνου, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος

σύμβουλος
12. Cinzia V. Basile, μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος σύμβουλος
13. Ευθυμία Π. Δελή, μη εκτελεστικός σύμβουλος - εκπρόσω-

πος ΤΧΣ

AEGEAN: Έκπτωση 20% 
με κάρτα Eurobank

Τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια προς
όλους τους προορισμούς από την AEGEAN και
να κερδίσουν 20% έκπτωση στην τιμή έχουν οι
κάτοχοι καρτών Eurobank. Όσοι διαθέτουν κάρ-
τα, χρεωστική ή πιστωτική, που συμμετέχει στο
πρόγραμμα «€πιστροφή», μπορούν να πετύχουν
την παραπάνω έκπτωση. Μοναδική προϋπόθεση
είναι να αγοράσετε το εισιτήριό σας με εξαργύ-
ρωση ευρώ επιστροφή έως και τις 8 Αυγούστου.

Ελίνμε Εθνική Τράπεζα: 
Όφελος 5% σε go4more πόντους

Όφελος 5% σε go4more πόντους θα έχουν οι
κάτοχοι καρτών της Εθνικής Τράπεζας που θα
τις χρησιμοποιήσουν το επόμενο διάστημα σε
πρατήρια Ελίν. Η προσφορά ισχύει έως και 31/7
για όλες τις αγορές που θα γίνουν, με ανώτατο
όριο τα 150 ευρώ ανά συναλλαγή. Για κάθε 1 ευ-
ρώ συναλλαγής θα κερδίζουν οι καταναλωτές 20
go4more πόντους, που αντιστοιχούν στο 5% της
πληρωμής.

Revoil: Συνεχίζουμε 
τις δραστηριότητές μας

Η Revoil γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της στο
χρηματιστήριο πως το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
το βράδυ και ώρα 22:30 στον προαύλιο χώρο των
κεντρικών γραφείων της εταιρείας στη Βάρη Ατ-
τικής άγνωστος πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό, ο
οποίος εξερράγη τραυματίζοντας ευτυχώς ελα-
φρά έναν πολίτη και προκαλώντας υλικές ζημιές
στο κτίριο. Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανα-
κοίνωσή της, οι υλικές ζημιές αφορούν κυρίως
θραύση υαλοπινάκων και αλουμινίων, οι οποίες
έχουν αποκατασταθεί καθιστώντας τα γραφεία
άμεσα προς πλήρη λειτουργία. Η Revoil τονίζει
πως συνεχίζει απερίσπαστη το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων της, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη
στις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπό-
θεσης συνδράμοντας τα μέγιστα για την ανεύρε-
ση των υπαιτίων αυτής της άνανδρης κακόβου-
λης ενέργειας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

OLITICALP USINESSB22

Η Mytilineos ανακοίνωσε πως η εταιρεία Emergia Holdings, η οποία ελέγ-

χεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, απέκτησε διά εισφοράς από τον τε-

λευταίο το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Rocaldo.

Όπως αναφέρεται σε εταιρική ανακοίνωση, η Emergia Holdings ελέγχει

πλέον έμμεσα (μέσω των Rocaldo Ltd, Kilteo Ltd & Frezia Ltd) 37.919.549

κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Mytilineos (ήτοι

ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Ουδεμία αλλαγή επήλθε στον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που

ελέγχει στη Mytilineos ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος εξακολουθεί

να ελέγχει έμμεσα (διά της αλυσίδας των ελεγχόμενων εταιρειών Emergia

Holdings Ltd, Rocaldo Ltd, Kilteo Ltd & Frezia Ltd) 37.919.549 κοινές ονο-

μαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Mytilineos (ήτοι ποσοστό

26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής).

Ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο αποκλειστικά για πελάτες
του Piraeus Private Banking, που στοχεύει στην αξιο-
ποίηση των κατά περιόδους τάσεων στις αγορές, λάνσα-
ρε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το πρώτο αμοιβαίο
κεφάλαιο στην Ελλάδα που επενδύει στις ισχυρές οικο-
νομικές και κοινωνικές τάσεις διεθνώς. Το Piraeus Pri-
vate Banking Megatrends Global Equity Fund επενδύει
σε μετοχικές αξίες επιλεγμένων εταιρειών μεγάλης και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης διεθνώς. Αυτές ανήκουν
στους κλάδους που σε κάθε χρονική συγκυρία θεωρούν-
ται επίκαιροι και ελκυστικοί, αποτελώντας διεθνή επεν-
δυτικά megatrends.

Piraeus Private Banking: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο

Mytilineos: Στην Emergia πέρασε το 100% της εταιρείας Rocaldo

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank



Ενέργεια:Επέκταση 
του ορίου στα 3μεγαβάτ
μεΥπουργική Απόφαση

Μ
ε Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί ακόμη
και εντός της εβδομάδας θα ανοίξει ο δρόμος
για τη διεύρυνση εφαρμογής του ενεργειακού

συμψηφισμού (net metering) με την εγκατάσταση συ-
στημάτων, τα οποία πλέον θα μπορούν να φτάνουν έως
τα 3 μεγαβάτ, από 1 μεγαβάτ που είναι το σημερινό όριο.
Το ΥΠ.ΕΝ. ουσιαστικά «ξεκλειδώνει» την αύξηση του
ορίου ισχύος που είχε θεσμοθετήσει τον περασμένο Δε-
κέμβριο με σχετική διάταξη στο χωροταξικό νομοσχέ-
διο. Σύμφωνα με τη διάταξη, «με Υπουργική Απόφαση
είναι δυνατόν να τίθενται με μέγιστο όριο τα 3 Μw για
τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ανώτατα όρια εγκατε-
στημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία πα-
ραγωγών και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή
αυτόνομο». 

Τράπεζες: Σε άνοδο τα εναλλακτικά
ψηφιακά δίκτυα 

Μεγάλη και συνεχόμενη άνοδο της χρήσης των
εναλλακτικών ψηφιακών δικτύων καταγράφεται στο
τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα με στοιχεία από
τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ο
αριθμός των ενεργών χρηστών internet banking στα
μέσα του τρέχοντος έτους είναι 3,7 εκατομμύρια,
ενώ ο αριθμός ενεργών χρηστών στο mobile
banking, που δείχνει να κυριαρχεί διεθνώς και στη
χώρα μας, έφτασε τα 3,8 εκατομμύρια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το 2015 ο αριθμός των ενεργών
πελατών στο mobile banking ήταν 150.000.

Ελληνικό: Κοντά στο sold out οι κατοικίες
του Marina Tower

Πολύ μεγάλη είναι η ζήτηση για τα διαμερίσματα στον
πρώτο πράσινο ουρανοξύστη Marina Tower στην Ελλά-
δα, ο οποίος θα ανεγερθεί στην περιοχή της Μαρίνας του
Αγίου Κοσμά, καθώς και για τις 27 βίλες μπροστά στην
παραλία. Όλα αναμένεται να έχουν πωληθεί έως τις αρ-
χές του 2022, ίσως και νωρίτερα. Σύμφωνα με δηλώσεις
του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Development
Οδυσσέα Αθανασίου, ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης
στην Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερα από 700
εκατ. ευρώ σε προκαταβολές, με τιμές που ξεκινούν από
τις 9.000 ευρώ ανά τ.μ. Οι τιμές αναμένεται να φτάσουν
τις 14.000 ευρώ έως το 2025, οι οποίες θα είναι οι υψη-
λότερες στην Ελλάδα και συγκρίσιμες με αυτές της Νέας
Υόρκης, της Σαγκάης και της Γενεύης.

Τουρισμός για Όλους 2021: 
Δείτε τα αποτελέσματα 
Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του
προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα,
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε
από το υπουργείο Τουρισμού για την ενίσχυση της
ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το έτος 2020
και η εκπόνησή του παρατάθηκε για το 2021. Μέσω
του Τουρισμός Για Όλους επιδοτείται η διαμονή σε
καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την
επικράτεια ή, αντίστοιχα, το τουριστικό πακέτο μέσω
τουριστικών γραφείων σε παρόχους που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα προσφέροντας ειδικές
τιμές. Περισσότερες πληροφορίες:
tourism4all.gov.gr.
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Οικοδομή: Αυξήθηκε 
η δραστηριότητα μετά το άνοιγμα

Επανήλθε σε θετικό πρόσημο η οικονομική
δραστηριότητα μετά την πτώση που καταγρά-
φηκε το 2020 λόγω πανδημίας, όπως δείχνουν
τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την
ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο α’ τρίμηνο του 2021 η ιδιωτική οι-
κοδομική δραστηριότητα στη χώρα αυξήθηκε
σε ετήσια βάση κατά 14,3% με βάση τον αριθμό
των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, 21,6% με
βάση την επιφάνεια και 20,7% με βάση τον όγκο.

ΜΙΝΕΤΤΑ: Νέο πρόγραμμα 
HOME Pack
Στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος
HOME Pack για την ασφάλιση Κατοικιών
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, τύπου Airbnb,
προχώρησε η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. Ο
λόγος γίνεται για το πρόγραμμα ασφάλισης
HOME Pack Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, που
απευθύνεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών, οι
οποίοι προχωρούν στη διαδικασία
βραχυχρόνιας ενοικίασης της κατοικίας
τους.

Hondos Center - Alpha Bank:
Αγορές με διπλάσιους πόντους

Διπλάσιους πόντους θα κερδίζουν οι κάτοχοι
καρτών Bonus της Alpha Bank στις αγορές τους
στα Hondos Center μέχρι και το τέλους Ιουλίου.
Η προσφορά ισχύει έως και 31/7 σε κάθε αγορά
στα καταστήματα Hondos Center, σε προϊόντα
ομορφιάς, ένδυσης και υπόδησης.



Σ
ε τροχιά υλοποίησης εισέρ-
χονται τα μεγάλα έργα υποδο-
μών φυσικού αερίου στην Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

έχοντας ως αφετηρία τη Λαμία.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε

επιτυχώς τον προσυμβατικό έλεγχο για
το έργο επέκτασης του δικτύου διανομής
φυσικού αερίου στη Λαμία και το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπο-
γραφεί η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΔΑ και
της αναδόχου ένωσης εταιρειών «IN-
TRAKAT – ΕΡΓΩ ΑΤΕ».

Το έργο στην πόλη της Λαμίας είναι
προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ (πλέον
ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδια κε-
φάλαια, δανειακά κεφάλαια, καθώς και
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου
διανομής φυσικού αερίου στη Λαμία θα
ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα ολο-
κληρωθούν σταδιακά έως το 2023.

Στο πλαίσιο του έργου, θα κατασκευα-

στούν 100 νέα χιλιόμετρα δικτύου, ενώ
θα γίνουν περισσότερες από 4.500 και-
νούργιες συνδέσεις καταναλωτών, κα-
λύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες νοι-
κοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
βιομηχανιών αλλά και δημόσιων κτιρίων,
όπως σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικοί
χώροι κ.ά. Εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη
ζήτηση από την τοπική κοινωνία, αυτή θα
καλυφθεί πλήρως και ο αριθμός των
συνδέσεων θα είναι πολλαπλάσιος.

Μετά τη Λαμία, τη «σκυτάλη» στην Πε-
ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πάρουν οι
πόλεις της Χαλκίδας και της Θήβας, για
τις οποίες οι διαδικασίες της οριστικής
έγκρισης των έργων αναμένεται να ολο-
κληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα.

Θα ακολουθήσουν η Λιβαδειά, η Άμ-
φισσα και το Καρπενήσι.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά:
«Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερί-
ου στη Στερεά Ελλάδα, ξεκινώντας από
τη Λαμία, θα προσφέρει αναπτυξιακή

πνοή σε όλη την περιφέρεια και σημαντι-
κά οφέλη στους πολίτες. Κατά τη διάρ-
κεια κατασκευής του έργου θα δημιουρ-
γηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας,
ενώ με την ολοκλήρωσή του θα είναι χι-
λιάδες τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
που θα μπορούν να επωφεληθούν από
την πρόσβασή τους σε αυτό το φθηνότε-
ρο και φιλικότερο προς το περιβάλλον
καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας υπο-
γράμμισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
που καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα
εμπόδια και να βάλουμε στις “ράγες” της
υλοποίησης τα μεγάλα έργα ενεργει-
ακών υποδομών στην Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Προσωπικά, είμαι διπλά χαρούμενος,
μιας και τα έργα αυτά έχουν ως αφετηρία
τη Φθιώτιδα, τον τόπο καταγωγής μου. Οι
εργασίες για την επέκταση του δικτύου
διανομής φυσικού αερίου στη Λαμία ξε-
κινούν τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της

πόλης μια ασφαλή, φθηνή και καθαρή
μορφή ενέργειας. Πρόκειται για μια
επένδυση με βαρύνουσα σημασία που
θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων, στην προστα-
σία του περιβάλλοντος αλλά και στην ενί-
σχυση της τοπικής οικονομίας και απα-
σχόλησης με τη δημιουργία πολλών νέ-
ων θέσεων εργασίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα για την πολύτιμη συμβο-
λή του στην υλοποίηση του έργου μας,
καθώς και τον περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Φάνη Σπανό».
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Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό
Συνέδριο η σύμβαση του 
έργου στη Λαμία. Οι εργασίες
επέκτασης του δικτύου στην
πόλη ξεκινούν τον Σεπτέμβριο

Το φυσικό αέριο επεκτείνεται στη
Στερεά Ελλάδα, με αφετηρία τη Λαμία
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Ο
Λευτέρης Πετρούνιας, «βασιλιάς των κρίκων»
και άχαστο φαβορί για χρυσό μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο μετά τον προ-
κριματικό γύρο, στον οποίο έκανε τη μεγαλύτε-

ρη συλλογή βαθμών (15.335), από μικρό παιδί πετροβο-
λούσε τη ζωή στα σοκάκια της Νέας Σμύρνης, όπου γεννή-
θηκε το 1990. Πρώτος στα μαθήματα, πρώτος στον συνδι-
καλισμό (πρόεδρος του 15μελούς) και μέγας… σαλταδό-
ρος με την καλή έννοια. Είχε τόση ενέργεια μέσα του που
σκαρφάλωνε παντού από το δημοτικό ακόμη. Στον μαυρο-
πίνακα στην τάξη, στη στέγη του σχολείου, στα κάγκελα,
στα δέντρα. Ένα αιλουροειδές με ασυνήθιστη πλαστικότη-
τα για άνθρωπο. Ήταν από τους πρώτους «παρκουρίστες»
στην Ελλάδα, αν όχι ο πρώτος, απλώς δεν το ήξερε, γιατί το
άθλημα έγινε γνωστό στην Ελλάδα αργότερα.

Η δασκάλα του ανησυχούσε. «Είναι πολύ ζωηρός ο
Λευτέρης», έλεγε στους γονείς του. Και όταν μπήκε για
πρώτη φορά σε γυμναστήριο, το αγάπησε πολύ: «Νόμιζα
ότι ήταν κάτι σαν την παιδική χαρά»! Στρώματα, δίζυγο,
πατινάζ, τραμπολίνο, δεν ήξερε τι να πρωτοδιαλέξει. Τα
διάλεξε… όλα. Ώρες ολόκληρες. Και μετά ήρθε η εφηβεία

των βιοσωματικών αλλαγών, που συνήθως συνοδεύεται
από «επανάσταση». Τέλος τα μαθήματα, τέλος και η γυ-
μναστική, μάταια προσπάθησαν να τον μεταπείσουν τα
δύο του αδέλφια και οι γονείς του. Αφού πέρασαν σχεδόν
τρία χρόνια εσωτερικής αναζήτησης, όπως σε κάθε έφη-
βο, ο Λευτέρης αποφάσισε να ξαναγυρίσει στο γυμναστή-
ριο το 2008.

Τότε βρέθηκε μπροστά σε ένα ανέλπιστο εμπόδιο. Δεν
έβρισκε προπονητή! Κανένας δεν ήθελε να τον αναλάβει!
Δούλεψε μονάχος του. Σκληρά. Οι κρίκοι είχαν γίνει πλέ-
ον η φύση του η ίδια. Μετέτρεψε και τον πυλό του σώμα-
τός του σε αλάξευτη πέτρα, σαν αυτές της Μάνης, απ’
όπου κατάγεται. Πετρούνιας, δηλαδή, έτσι προέκυψε το
επίθετό του. Και τότε ο καλός Θεός τού έστειλε ένα δώρο.
Τον Δημήτρη Ράφτη, από τα χέρια του οποίου σφυρηλατή-
θηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής γυμναστικής Βλάσης
Μάρας. Ήταν το 2010. Ο ίδιος που είναι προπονητής του
και σήμερα. Και μετά ο Πετρούνιας άρχισε να μετράει με-
τάλλια. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα της Σόφιας, επινοεί μια άσκηση που όμοιά της
δεν υπήρχε στο ρεπερτόριο του αθλήματος και η παγκό-

σμια συνομοσπονδία θα δώσει σε αυτήν το όνομά του!
«Άσκηση Λευτέρης Πετρούνιας», trademark. Το ίδιο είχε
κάνει και το «χρυσό» παιδί των κρίκων στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Αθήνας, ο Δημοσθένης Ταμπάκος. Ο Πε-
τρούνιας αρχίζει και αφήνει συντρίμμια τους αντιπάλους
του. Το 2012 στο Σαμπατέλ βαθμολογείται με 16.200 βαθ-
μούς, την υψηλότερη όλων των εποχών. Τότε θα χτυπήσει
και το τατουάζ στο κορμί του, τους πέντε Ολυμπιακούς
Κύκλους. «Ερχόμαστε», δηλαδή. Πριν από το Παγκόσμιο
στη Γλασκόβη ο Λευτέρης έχασε τον πατέρα του. Ο καλός
Θεός φρόντισε και για αυτό. «Με τον Δημήτρη έχουμε μια
σχέση πατέρα και γιου», θα πει σε συνέντευξή του. Έπειτα
από κάθε αγώνα ο Πετρούνιας θα βγάλει βόλτα τον σκύλο
του και θα πάει κατευθείαν για (είναι αλήθεια) να… χτυ-
πήσει δύο «βρόμικα». Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο, αφού πήρε το χρυσό, αναφώνησε «ναι, ρε φίλε» και
μας σύστησε τη γυναίκα της ζωής του, την αθλήτρια της
γυμναστικής Βασιλική Μιλλούση. Δύο κοράκλες, ο καρ-
πός του έρωτά τους. Αντί για παιχνίδια, λένε, παίζουν με τα
13 χρυσά μετάλλια και το ένα χάλκινο. Και περιμένουν και
άλλο «παιχνίδι» από το Τόκιο…

Λ Ε Υ Τ E Ρ Η Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Y Ν Ι Α Σ

Τα δύσκολα χρόνια 
και ο προπονητής-πατέρας 
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Γ λυκόπικρη γεύση άφησαν οι επιδόσεις των Ελ-
λήνων αθλητών το προηγούμενο τριήμερο

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά συνεχί-
ζουμε να ελπίζουμε σε μετάλλια. Από τη μία είχαμε
τη συγκλονιστική εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια,
ο οποίος με 15.335 βαθμούς προκρίθηκε στον τελικό
της 2ας Αυγούστου, τη μεγαλειώδη νίκη 10-9 της
Εθνικής πόλο επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ουγ-
γαρίας (αντιμετωπίζει την παγκόσμια πρωταθλήτρια
Ιταλία τα ξημερώματα της Τετάρτης) αλλά και την
αποτυχία της Άννας Κορακάκη να πάρει μια θέση
στο βάθρο στα 10μ. με πυροβόλο πιστόλι, μια και κα-
τετάγη στην 6η θέση, ενώ είχε κάνει ρεκόρ στα προ-
κριματικά. Θα έχει, όμως, την ευκαιρία να δοκιμάσει
και πάλι στα 25μ. με αεροβόλο πιστόλι μεθαύριο

Πέμπτη. Η Άννα Ντουντουνάκη, επίσης, ήταν συγ-
κλονιστική, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ 57.25 στα
100μ. πεταλούδα, αλλά δεν κατάφερε να μπει στον
τελικό για έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου! Είναι φα-
νερό, ωστόσο, ότι ήρθε για να μείνει! Από εκεί και
πέρα προκρίθηκαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς, ενώ στην κωπηλασία πέρασαν στον
ημιτελικό το δίδυμο Μαρία Κυρίδου - Χριστίνα
Μπούρμπου, η Αννέτα Κυρίδου και ο Στέφανος
Ντούσκος. Σε τροχιά μεταλλίου είναι και η ιστιοπλό-
ος Βασιλεία Καραχάλιου. Με μια νίκη και μια έκτη
θέση βρίσκεται στη 2η θέση της γενικής κατάταξης
στα Laser Radial μετά τη δεύτερη μέρα. Μπροστά
της με εννέα βαθμούς είναι η Νορβηγίδα Φλεμ Χό-
εστ. Απομένουν άλλες έξι ιστιοδρομίες. 

Ελπίδες για «γαλανόλευκα» μετάλλια 
Τι έγινε την Κυριακή
ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ: Η Φανή Τζέλη ηττήθηκε 15-7 από τη Ρωσί-

δα Τατιάνα Μίνινα και 2-0 στο ρεπεσάζ από την Τενκιάτ
Μεν Γιουσέφ (Νίγηρας) και αποκλείστηκε.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Η Άννα Κοκαράκη κατετάγη 6η στα 10μ. με
αεροβόλο πιστόλι. Ο Νίκος Μαυρομάτης βρέθηκε στην
26η θέση στο σκιτ και αποκλείστηκε.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε δεύτερος
στην κούρσα του μονού σκιφ και πέρασε στον ημιτελικό.
Το δίδυμο Μαρία Κυρίδου - Χριστίνα Μπούρμπου (δίκω-
πος) επίσης προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπως και η Αν-
νέτα Κυρίδου (αδερφή της Μαρίας) στο σκιφ.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Ο Βύρων
Κοκκαλάνης στα RSX
κατετάγη 8ος και 17ος
στις δύο πρώτες κούρ-
σες και 3ος στην τρίτη.
Βρίσκεται στην 11η θέ-
ση της συνολικής βαθ-
μολογίας. Η Κατερίνα Δίβαρη στα RSX έπειτα από τρεις
κούρσες είναι στην 23η θέση. Η Βασιλεία Καραχάλιου
στα Laser Radial βρίσκεται στην 5η θέση.

ΤΕΝΙΣ: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε δύσκολα 2-1 σετ (6-3,
3-6, 6-3) τον Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ και στον επό-
μενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Φράνσις Τια-
φοέ, από τον οποίο είχε χάσει στην πρεμιέρα του Γουίμ-
πλεντον.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: Ο Παναγιώτης Γκιώνης επικράτησε άνετα
του Αιγύπτιου Αχμέντ Σαλέχ με 4-1 και συνεχίζει στη φά-
ση των «32».

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ο Δημήτρης Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο
έκανε χρόνο 1.49.16 και αποκλείστηκε από τον ημιτελικό,
όπως και ο Απόστολος Παπαστάμος στα 400μ. μικτή ατο-
μική με χρόνο 4.12.50. Ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ.
ύπτιο προκρίθηκε στον ημιτελικό με χρόνο 53.73. Απο-
κλεισμός στα 4x100μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκο-
λομέεβ, Απόστολος Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέ-
ας Μελαδίνης) με χρόνο 3.15.29.

Την έγινε τη Δευτέρα
ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Ο Περικλής Ηλίας τερμάτισε στην

35η θέση.
ΞΙΦΑΣΚΙΑ: Η Δώρα Γκουντούρα έχασε 15-8 από τη Γιαπωνέ-

ζα Εμίρα Μισάκι και αποκλείστηκε. 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ: Ο Βύρων Κοκκαλάνης δεν κατάφερε να τερμα-

τίσει στην 6η ιστιοδρομία. Η Κατερίνα Δίβαρη κατετάγη
δύο φορές 20ή και μία 23η στα RSΧ. Στα μισά του αγώνα
βρίσκεται στην 21η θέση. Η Βασιλεία Καραχάλιου με μία
νίκη και μία έκτη θέση βρίσκεται στη 2η θέση της γενικής
κατάταξης στα Laser Radial.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ο Απόστολος Χρήστου δεν κατάφερε να μπει
στον τελικό στα 100μ. ύπτιο, έκανε χρόνο 53.41 έμεινε
στην 11η θέση.

ΤΕΝΙΣ: Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 (6-1, 6-2) σετ τη Σέρβα
Στογιάνοβιτς και προκρίθηκε στον 3ο γύρο.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Ο Νίκος Μαυρομάτης αποκλείστηκε από τη
συνέχεια του σκιτ με 119/125 βολές και κατέλαβε την 20ή
θέση.

Τι έγινε το Σάββατο
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ: Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα

Μπούρμπου στη δίκωπο πήραν την 5η
θέση στον 1ο προκριματικό και ευκαιρία
για ρεπεσάζ (επαναληπτικό)

ΤΕΝΙΣ: Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 2-0
σετ (7-5, 6-2) της Εσθονής Ανέτ Κοντα-
βέιτ και θα αντιμετωπίσει τη Σέρβα Νίνα
Στογιάνοβιτς.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: Ο Παναγιώτης Γκιώνης επι-
κράτησε άνετα 4-0 του Σέρβου Ζολτ Πέτο.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ: Ο Πολυχρόνης
Τζωρτζάκης τερμάτισε στην 63η θέση. 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό στους κρίκους.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Ο Απόστολος Παπαστάμος στα 400μ. μικτή ατομική τερμάτισε 7ος με χρόνο 4:12.50 και

αποκλείστηκε από τον τελικό. Η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα
με χρόνο 57.75.
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Η
πρωταθλήτρια Ευρώπης
Άννα Ντουντουνάκη, που
απέτυχε να μπει στον τελι-

κό των 100 μ. πεταλούδα, ξέσπασε
σε λυγμούς. Η χρυσή Ολυμπιονί-
κης του Ρίο στο αεροβόλο πιστόλι
Άννα Κορακάκη, που απέτυχε να
πάρει μετάλλιο στους Ολυμπια-
κούς του Τόκιο, δήλωσε ευχαρι-
στημένη. Η Μαρία Σάκκαρη, μετά
τη νίκη της 2-0 επί της Σέρβας Στο-
γιάνοβιτς, δήλωσε ότι «στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
βρίσκομαι ως Ελληνίδα, όχι ως
Μαρία». Η Κορακάκη δήλωσε: «Η
αλήθεια είναι πως χαίρομαι για την
εμφάνιση στους προκριματικούς
που ήταν μεγάλη. Η πανδημία με άφησε πίσω, είχα να κάνω τελικό στο 10άρι δύο χρόνια. Έμεινα πίσω σε φυσική κα-
τάσταση, ωστόσο χάρηκα που έκανα ένα μεγάλο ρεκόρ στα προκριματικά, αλλά και για την 6η θέση. Έδωσα το 100%
και ελπίζω σε κάτι καλύτερο στα 25 μέτρα». Η Ντουντουνάκη από την πλευρά της είπε: «Πιστεύω ότι έδωσα ό,τι πε-
ρισσότερο είχα σε αυτή την κούρσα. Χαίρομαι που έκανα ένα πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό το πρωί. Στενοχωριέ-
μαι που αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα».

Έκπληξη με τούρτα έκανε η ΕΟΕ στη Μαρία Σάκκαρη, που γιόρτασε τα 26α γενέθλιά της στο Ολυμπιακό
Χωριό του Τόκιο. Πολλά μέλη της ολυμπιακής αποστολής ήταν εκεί και της ευχήθηκαν χρόνια πολλά.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πλημμύρισαν από ευχές για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. 

Συγκλόνισε η Άννα Ντουντουνάκη «Τρελάθηκαν» 
τα χρονόμετρα

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές καταρρί-
φθηκε το ολυμπιακό ρεκόρ στα προκριματικά των
100 μέτρων ύπτιο γυναικών. Πρώτη η Καναδέζα
Κάιλι Μάσα που τερμάτισε σε 58.17. Στη συνέχεια
η Αμερικανίδα Ρέγκαν Σμιθ που τερμάτισε σε
57.96. Και η Αυστραλή Κέιλι ΜακΚίοουν, παγκό-
σμια ρεκορντγούμαν, που έκανε χρόνο 57.88.

Απίστευτα ματς στο μπάσκετ

Δεν τους πάει η Σαϊτάμα τους Αμερικανούς στο
μπάσκετ. Μετά την ήττα 101-95 από την Εθνική
μας στο Μουντομπάσκετ το 2006, η Ολυμπιακή
τους ομάδα έχασε 83-76 από την αντίστοιχη της
Γαλλίας. Στο άλλο συγκλονιστικό ματς, Σλοβενία -
Αργεντινή 118-100 με 48 πόντους του Λούκα
Ντόντσιτς, τους 31 στο πρώτο μέρος.

Στα 148 τα κρούσματα
Σε καραντίνα στο Ολυμπιακό Χωριό τέθηκαν 13

μέλη της ιταλικής αποστολής, καθώς ήρθαν σε
επαφή με δημοσιογράφο που βρέθηκε θετικός
στον κορονοϊό. Αποσύρθηκαν οι Ολλανδοί από το
διπλό στο τένις, επίσης λόγω του ιού. Συνολικά,
από την αρχή των Αγώνων ανακοινώθηκαν 148
κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, αριθμός που
ανησυχεί τους διοργανωτές.

• Δύο αδέλφια στο Τόκιο κέρδισαν χρυσό με-
τάλλιο στο τζούντο. Ο Ιάπωνας Χιφούμι Άμπε στην
κατηγορία των 66 κιλών και η αδερφή του, Ούτα-
στα 52 κιλά.

• Η Αμερικανίδα γυμνάστρια Σιμόν Μπάιλς, κά-
τοχος τεσσάρων χρυσών μεταλλίων στο Ρίο,

απέτυχε να προκριθεί στον τελικό
των ασύμμετρων ζυγών.

• Μετά τον Αλγερινό τζουντόκα
Φετί Νουρίν, και ο Σουδανός Μο-

χαμέντ Αμπνταλρασούλ αρνήθηκε
να αγωνιστεί κόντρα στον Ισραηλινό

Τοχάρ Μπουτμπούλ.
• Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Νik-

kei Business Daily, το 31% Γιαπωνέζων
δήλωσε αντίθετο με τη διεξαγωγή των Αγώνων,
μια ημέρα πριν από την έναρξη.

• Μετά από συγκλονιστική μονομαχία στα 400
μ. ελεύθερο, η Αυστραλή Αριπάρνε Τίτμους με
χρόνο 3:56.46 νίκησε την Αμερικανίδα Κέιτ Λεν-
τέκι (3:56.69) και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Χρυσό με παγκόσμιο ρεκόρ
Το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 3:29.69, που αποτελεί παγκόσμιο

ρεκόρ, κατέκτησε η Αυστραλία στα 4Χ100 μ. ελεύθερο γυναι-

κών στην κολύμβηση. Συνέτριψε το προηγούμενο δικό της με

3:30.05 από το 2018. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Καναδάς με

3:32.78 και την τρίτη οι ΗΠΑ με 3:32.81. Ήταν το πρώτο παγ-

κόσμιο ρεκόρ που σημειώθηκε στην κολύμβηση στους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Γενέθλια
στο Τόκιο
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Πρώτη φορά στο 
Προεδρικό Μέγαρο

• Ευτυχισμένη οικογενειακή φω-
τογραφία της Ελένης Μενεγάκη
από την Άνδρο: στην αγκαλιά του
Μάκη Παντζόπουλου παρέα με την
κόρη και τον σκύλο τους.

• Πάνος Μουζουράκης - Τζίνα

Γαβαλά: Ερωτευμένοι απολαμ-

βάνουν διακοπές στα ελληνικά

νησιά.

• Η Κατερίνα Μουτσάτσου βάφτισε
τον γιο της στην Αίγινα.

• Η πρώην «Survivor» Μαριάν-

να Καλλέργη παραθερίζει στη

Μαγιόρκα.

• Ανησυχία για τον Δάνη Κατρανί-
δη, ο οποίος νοσηλεύεται και δίνει
μάχη για τη ζωή του με τον καρκίνο.

• Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε

την πρώτη της φωτογραφία με-

τά την ανακοίνωση του διαζυ-

γίου με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Μόνο θετική ενέργεια»,

έγραψε στη λεζάντα, με την

κόρη της Μελίνα να σχολιάζει:

«Η καλύτερη»!

• Η Μπέττυ Μαγγίρα θα αντικατα-
στήσει την Κατερίνα Καραβάτου
στο Open.

• Το όνειρο του Τόλη Βοσκό-

πουλου ήταν να δημιουργηθεί

μετά θάνατον ένα ίδρυμα με το

όνομά του που θα βοηθά νέους

καλλιτέχνες.

• Ο Λούκας Γιώρκας διέψευσε τις
φήμες πως είναι ζευγάρι με την
Έλλη Κοκκίνου. Ωστόσο, δήλωσε
ερωτευμένος!

• Λύθηκε το γραφειοκρατικό

πρόβλημα για τη σορό της Γκέ-

λυς Μαυροπούλου, η οποία

αποτεφρώθηκε στη Ριτσώνα.

• Τελέσθηκε χτες το πρωί στο Α’
Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία
της Μάγιας Λυμπεροπούλου. Επι-
θυμία της ήταν να αποτεφρωθεί.

Α
πίστευτος ενθουσιασμός, τιμή, υπε-
ρηφάνεια και συγκίνηση για τη Σμα-
ράγδα Καρύδη στους κήπους του
Προεδρικού Μεγάρου με αφορμή τον

εορτασμό της 47ης επετείου της αποκατάστασης
της δημοκρατίας. 

Η πρωταγωνίστρια αποδέχτηκε με χαρά την τιμη-
τική πρόσκληση της ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου και λίγα 24ωρα μετά, σχολίασε στο Instagram.
«Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα κι εγώ όπως και τό-
σοι άλλοι πολίτες αυτής της χώρας την τόσο τιμητική
πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνας Σακελλαρόπούλου. Για τη γενιά τη δική μου
και για όλες τις επόμενες, που δεν ζήσαμε ή ήμα-
σταν πολύ μικροί για να θυμόμαστε τη δικτατορία, το
να ζούμε σε δημοκρατική χώρα ήταν πάντα δεδομέ-
νο. Θυμάμαι πόσο αστείο μου φαινόταν όταν ήμουν
μικρή, με πόση συγκίνηση οι γονείς και οι παππού-
δες μου τη μέρα των εκλογών πήγαιναν να ψηφί-
σουν. Για αυτούς δεν ήταν πάντα δεδομένο. Για τις
γενιές που έζησαν διωγμούς, λογοκρισία, βασανι-
στήρια και ξερονήσια τίποτα από αυτά που ζούμε
τώρα δεν είναι αυτονόητο» έγραψε η τηλεοπτική
Ντάλια της σειράς «Στο παρά 5». 

Και συνέχισε: «Αν η δημοκρατία είναι προβλημα-
τική ή ελλιπής, είναι δική μας υπόθεση να γίνει κα-
λύτερη. Όταν γίνουμε πιο μορφωμένοι, πιο ανεκτι-
κοί, όταν θα σταματήσουμε να είμαστε ρατσιστές,
όταν θα λειτουργούμε με αλληλεγγύη, όταν δεν θα
βλέπουμε το κράτος σαν εχθρό μας, όταν θα ανα-
γνωρίζουμε τα δικαιώματα και αυτών που διαφω-
νούμε και θα τα υπερασπιζόμαστε». 

Η δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε για τη σημαντική
περίσταση ένα υπέροχο μπλε σκούρο μάξι σύνολο
των «Deuxhommes» σε αρχαιοελληνικό ύφος κι
όπως ήταν φυσικό, έκλεψε τις εντυπώσεις. Και δεν
ήταν η μοναδική.

Στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις, την πύλη

του Μεγάρου πέρασαν αρκετοί πρωταγωνιστές και
δημιουργοί, ανάμεσα στους οποίους η Κάτια Δαν-
δουλάκη, η οποία ακολούθησε πιστά το αυστηρό
dress code. 

Η τηλεοπτική «Μυρσίνη» στη σειρά «Άγριες Μέ-
λισσες» εμφανίστηκε με γκρι μίντι φόρεμα με ντρα-
πέ μπούστο, συνοδεύοντάς το με δύο σειρές μαργα-
ριτάρια και τσάντα-φάκελο ίδιου χρώματος με τις
nude γόβες της. 

Ο Χρήστος Λούλης ήταν υπέροχος στο σκουρόχρω-
μο κοστούμι του, ενώ εντυπωσιακό ήταν το φόρεμα
της Άννας-Μαρίας Παπαχαραλάμπους! Η σύζυγος
του Φάνη Μουρατίδη εμφανίστηκε με λευκό μάξι αέ-
ρινο φόρεμα με φλοράλ μοτίβα στη φούστα, ενώ ο
σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Καταλειφός
επέλεξε κλασικό casual συνδυασμό μπεζ παντελόνι,
μπλε σακάκι και λευκό πουκάμισο χωρίς γραβάτα.
Στο καλλιτεχνικό τους «πηγαδάκι» προστέθηκαν κι
άλλοι, όπως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρε-
αδάκης και η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου.

Σ Μ Α Ρ Α Γ Δ Α  Κ Α Ρ Υ Δ Η



Δίνει μάχη με 
τον κορονοϊό

Η Μπουλέ επιστρέφει 
με εκπομπή

Στον έβδομο ουρανό «πετάει» η Νάντια
Μπουλέ. Λίγα 24ωρα από τον ερχομό της κο-
ρούλας της, η γλυκιά μαμά δημοσίευσε μια
παιδική της φωτογραφία, αποκαλύπτοντας:
«Όταν η οικογένεια σου στέλνει φωτογραφία
από το παρελθόν, για να σου θυμίσει τη δια-
δρομή που έκανες μέσα στον χρόνο, σκάζον-
τας φούσκες τα καλοκαίρια της παιδικής σου
ηλικίας, πριν γίνεις η ίδια μαμά». Η ηθοποιός,
από τη νέα σεζόν, όπως αναφέρουν αποκλει-
στικές πληροφορίες της «P», αναλαμβάνει το
«Dot» στον ΣΚΑΪ με τον Μίνωα Θεοχάρη.

Έβαλε μαλλιά και πήγε Πάρο

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά από έναν
μήνα ξέφρενων διακοπών στην κοσμοπολίτικη
Μύκονο, «πετάχτηκε» στην Πάρο για ξεκούρα-
ση με ανανεωμένο look. Το σέξι μοντέλο μά-
κρυνε σε μια ημέρα τα μαλλιά του με exten-
sions, αποκτώντας ξανθιά χαίτη αλά Ραπουν-
ζέλ, ποζάροντας με γαλάζιο μπικίνι που ανα-
δείκνυε τα προσόντα της. «Σας αρέσουν τα
γοργονέ μαλλάκια μου;», ρώτησε με νάζι τους
followers της, οι οποίοι έδειξαν περισσότερο
ενδιαφέρον για τα κάλλη της παρά για την κό-
μη της.

Πρόταση γάμου στην αγαπημέ-
νη του Κρίστη Καθάργια, που
είπε το πολυπόθητο «ναι»,
έκανε το Σαββατοκύριακο ο
Γιώργος Μαυρίδης. Με τη βοή-
θεια των σκύλων τους Μόλυς
και Τσίχλας, ο παρουσιαστής -
μαγνητοσκόπησε κρυφά το ευ-
τυχές γεγονός!- γονάτισε στην
παραλία και με πολλή συγκίνη-
ση της ζήτησε να γίνει γυναίκα
του, με τα σκυλιά να φέρνουν
το μπαλάκι του τένις που έκρυ-
βε το δαχτυλίδι!

Κορμάρα η Αθηνά Μαξίμου
Στο Καψάλι Κυθήρων παραθερίζει σόλο
η Αθηνά Μαξίμου, απολαμβάνοντας τις
βουτιές, τον ήλιο, την ξεγνοιασιά αλλά
και τα θαλάσσια σπορ. Η 46χρονη ηθο-
ποιός και σύζυγος του Αιμίλιου Χειλάκη
-ο πρωταγωνιστής βρίσκεται σε περιο-
δεία με την παράσταση «Οθέλλος»- πό-
ζαρε κάνοντας Sup και το καλογυμνα-
σμένο κορμί της έγινε αντικείμενο δια-
δικτυακού σχολιασμού από τους follow-
ers της με κολακευτικά λόγια. 

Πάνε για 
τον Ησαΐα!

Σ
ε σταθερή κατάσταση αλλά με σημάδια βελτίωσης νο-
σηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου «Σωτηρία»
ο Στάθης Αγγελόπουλος. Ο τραγουδιστής νοσεί βαριά
από τον κορονοϊό και όπως αναφέρουν πληροφορίες,

δεν είχε εμβολιαστεί κατά του Covid 19, μιας και η οικογένεια
του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου ανήκει στους αρνητές.
«Το εμβόλιο δεν το έχει κάνει. Είμαστε κατά του εμβολίου. Έχω
περάσει τον κορονοϊό, ο γιος μου πέρασε κορονοϊό, η κόρη μου
πέρασε, όλοι μας το έχουμε περάσει, πριν το περάσει ο Στάθης»,
αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Mega η μητέρα του, Αννούλα
Βασιλείου. Όσο για την κλινική εικόνα του γιου της, η τραγουδί-
στρια δήλωσε πως τις επόμενες ώρες θα βγει από τη ΜΕΘ, αλλά
θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. «Ήταν έτοι-
μοι να τον διασωληνώσουν. Τελευταία στιγμή βελτιώθηκε η κα-
τάστασή του, οπότε περάσαμε τον κίνδυνο».
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Γάμος στο «ΣΚ Family»
Η συνεργάτιδα της Αντελίνας Βαρθακούρη παντρεύεται. Η εντυπω-
σιακή δημοσιογράφος Μαρία Αντωνά, με το τέλος της εκπομπής
«ΣΚ Family», δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, τον
ποδοσφαιριστή Άρη Σοϊλέδη, σε μια φαντασμαγορική έκπληξη που
ετοίμασε ο μέλλοντας σύζυγός της. Η πρόταση έγινε πάνω σε ένα
λουλουδοστολισμένο σκάφος στον Πειραιά, με τον αθλητή να γονα-
τίζει και να της φορά το πανάκριβο δαχτυλίδι!



Τ
α χείλη και τα μάτια θεωρούνται οι δύο πιο
όμορφες περιοχές στο πρόσωπο ενός άν-
δρα ή μίας γυναίκας. Τα χείλη και η περι-
στοματική περιοχή, λοιπόν, αποτελούν πο-

λύ σημαντικά χαρακτηριστικά για την αισθητική
του προσώπου, αλλά και τη γενικότερη εμφάνιση
του ατόμου.

Ιδανικά χείλη θεωρούνται αυτά που είναι γεμά-
τα, με καλοσχηματισμένο περίγραμμα και με ελα-
φρά κυρτότητα. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρό-
νου, την ηλιακή ακτινοβολία και το κάπνισμα, τα
χείλη αρχίζουν να χάνουν τον όγκο τους και γίνον-
ται πιο λεπτά και μακριά, χωρίς κυρτότητα, με κά-
θετες ρυτιδώσεις (εικόνα «κουρτίνας»). Επίσης,
τείνουν να χαλαρώνουν, να χάνουν την καλοσχη-
ματισμένη τους όψη και να καλύπτουν το μεγαλύ-
τερο μέρος των άνω δοντιών στο χαμόγελο και την
ομιλία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της χαρα-
κτηριστικής εικόνας «χαμόγελου ασθενούς με μα-
σέλα». Ακόμη, πολλά άτομα έχουν γεννηθεί με λε-
πτά χείλη, χωρίς ευδιάκριτο περίγραμμα ή με αντί-
στροφη κυρτότητα, με αποτέλεσμα αυτή η εικόνα
να τους προσδίδει χρόνια και να αδικείται η εμφά-
νισή τους. «Συνεπώς, πάρα πολλοί άνθρωποι επι-
ζητούν αισθητικές παρεμβάσεις με ενέσιμα υλικά
στην περιοχή των χειλιών τους, προκειμένου να γί-
νουν πιο ελκυστικοί. Πράγματι, τα καλοσχηματι-
σμένα, γεμάτα και ζουμερά χείλη μπορούν να
προσδώσουν στο άτομο μια πιο νεανική και φρέ-

σκια εμφάνιση. Ωστόσο, με το να γίνουν τα χείλη
απλώς μεγαλύτερα δεν επιτυγχάνεται συνήθως το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η σωστή τεχνική, η προ-

σοχή στη λεπτομέρεια και η μελέτη των αναγκών
σύμφωνα με την ανατομία του κάθε προσώπου εί-
ναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη
ενός αισθητικά αρμονικού και φυσικού αποτελέ-
σματος. Η αισθητική αυτή παρέμβαση πραγματο-
ποιείται από εξειδικευμένο γιατρό και είναι σύντο-
μη και ανώδυνη. Ο ασθενής δεν νιώθει πόνο, κα-
θώς πραγματοποιείται τοπική αναισθησία στην πε-
ριοχή πριν από την τοποθέτηση του υλικού. Το υλι-
κό που τοποθετείται κυρίως είναι το υαλουρονικό
οξύ, το οποίο θεωρείται ασφαλές και δεν απορρο-
φάται αμέσως από τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο
εξειδικευμένος γιατρός, ανάλογα με την ανάγκη
του κάθε ατόμου, τοποθετεί τα ενέσιμα υλικά σε
διάφορα σημεία στα χείλη και έτσι μπορεί να
πραγματοποιήσει αύξηση του όγκου των χειλέων ή
τονισμό του περιγράμματος (κυρίως του άνω). Επί-
σης, για ένα ακόμη πιο νεανικό αποτέλεσμα μπο-
ρεί να γεμίσει με ενέσιμο υλικό τις περιστοματικές
περιοχές, όπως είναι οι γωνίες του στόματος, το
φίλτρο του άνω χείλους και τη γενειοχειλική αύλα-
κα», αναφέρει ο δρ Ιωάννης Χατζηστεφάνου, στο-
ματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η περιστοματική περιοχή 
αποτελεί πολύ σημαντικό 
χαρακτηριστικό για το πρόσωπο…

Τι πρέπει να προσέξετε 
Μετά την αισθητική παρέμβαση, θεμιτό εί-
ναι να αποφεύγετε το κάπνισμα και την έν-
τονη σωματική άσκηση για τις επόμενες
δύο εβδομάδες. Έπειτα, ακολουθεί επανέ-
λεγχος για την αξιολόγηση του αποτελέ-
σματος και αν χρειαστεί μικρή συμπληρω-
ματική έγχυση υλικού για την επίτευξη του
τελικού επιθυμητού αισθητικού αποτελέ-
σματος. Τα αποτελέσματα συνήθως έχουν
διάρκεια 6-12 μήνες, καθώς το υλικό που
έχει τοποθετηθεί με το πέρας του χρόνου
απορροφάται από τον οργανισμό. «Μια ακό-
μη δημοφιλής τεχνική είναι η τοποθέτηση
λίπους από άλλο μέρος του σώματος στην
περιοχή των χειλέων. Με αυτή την τεχνική
συλλέγεται λίπος από προηγούμενη λιποα-
ναρρόφηση, υφίσταται επεξεργασία και στη
συνέχεια επανατοποθετείται στα χείλη.
Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης της
επέμβασης κάτω από γενική ή τοπική αναι-
σθησία, αλλά το αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι
και 24 μήνες», αναφέρει ο ειδικός.

Δρ Ιωάννης Χατζηστεφάνου, στοματικός
και γναθοπροσωπικός χειρουργός

Αισθητικές παρεμβάσεις για τέλεια χείλη 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ο νέος κύκλος γενεθλίων αλλάζει αισθητά το
σκηνικό της ζωής σας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η σύμπτωση του Κρόνου με τον Δία στον Υδροχόο
ορίζει ένα μεγάλο καινούριο κύκλο στον τομέα
των προσωπικών και των κοινωνικών σχέσεων. Ο
Ουρανός, συνεχίζοντας την πορεία του στον Ταύ-
ρο διαφοροποιεί τα επαγγελματικά σας ζητήματα,
ενώ ο Ποσειδώνας στους Ιχθύς, σε σχέση με τον
Ουρανό φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα την κά-
λυψη των πρακτικών και των οικονομικών σας
αναγκών. 

Σίγουρα η χρονιά αυτή και στην συνέχεια και η
επόμενη, είναι η διετία που βάζετε βάσεις από
τώρα για το μακρινό μέλλον. Παρά τις γενικότερες
δυσκολίες του κόσμου για εσάς η περίοδος που
ξεκινά θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.
Χρειάζεστε λίγο περισσότερο υπομονή και κά-
ποια φιλοσοφημένη διάθεση μέχρι τα επόμενα
γενέθλιά σας. Μπείτε στον εσωτερικό σας εαυτό,
ελέγχετε τους θυμούς ή τη ματαιοδοξία σας, προ-
σαρμοστείτε στο κλίμα που επικρατεί και προπαν-
τός, αποφύγετε να πάρετε θυμωμένες αποφά-
σεις, ή να κάνετε ριψοκίνδυνες επιλογές. 

Οι πλανήτες στη διάρκεια των φετινών σας γε-
νεθλίων, δείχνουν ότι θα έχετε μια άμεση επιρροή
από τον Ερμή, τόσο στον τομέα του χαρακτήρα
σας και των έμφυτων παρορμητικών σκέψεων,
όσο και στον τομέα της διαχείρισης των χρημάτων
σας. όσον αφορά δε την Αφροδίτη και τον Άρη,
μετακινούμενοι από το ζώδιό σας σε αυτό της
Παρθένου τον Αύγουστο, ενισχύουν το ξεκίνημα
νέων κύκλων βελτίωσης των οικονομικών σας. Η
βελτίωση μπορεί να είναι από την αλλαγή συνθη-
κών της εργασίας σας, έως την αλλαγή αντικειμέ-
νου της. Είναι σημαντικό ότι ο Άρης, όλη την πο-
ρεία του Αυγούστου, σχηματίζει καλή όψη με τον
Ουρανό που δεσπόζει στα επαγγελματικά και με
τον Πλούτωνα που επηρεάζει τη ροή του χρήμα-
τος. Αυτό, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό οιωνό!

Ένας άλλος τομέας που θα παίξει ρόλο είναι ο
τομέας των σχέσεων. Η παρουσία του Δία και του
Κρόνου στον Υδροχόο ορίζει μια νέα εποχή, τόσο
στα ερωτικά, όσο και στα κοινωνικά σας ενδιαφέ-
ροντα. Δοκιμάζει σχέσεις να αντέξουν και τερμα-
τίζει αντίστοιχες που έχουν τελειώσει από καιρό.
Πρέπει να βρείτε το θάρρος να σηκώσετε τις ευ-
θύνες που συνεπάγεται ένας γάμος, ένας δεσμός,
ή ένας συνεταιρισμός. Ο Κρόνος και ο Δίας μαζί
στον Υδροχόο σας βοηθούν να ξεπεράσετε τις
αδυναμίες σας, να βελτιώσετε τις καταστάσεις και
να γεφυρώσετε τις διαφορές σας με τους άλλους.
Σας βοηθούν να εκδηλώσετε περισσότερο τα αν-
θρωπιστικά σας ενδιαφέροντα, διαχέοντας την

αγάπη σας στο σύνολο από τον ενδεχόμενο φόβο,
να μην εξαρτηθείτε από έναν και μόνο άνθρωπο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξετε πολύ κα-
λά τι θα κάνετε. 

Επίσης, κάποιοι από εσάς θα επιζητήσετε υπο-
συνείδητα τη λύση των προβλημάτων σας, ασχο-
λούμενοι, με την πραγματική αυταπάρνηση, να
λύσετε τα προβλήματα των άλλων. Και εδώ θα
πρέπει να προσέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα το
κάνετε. Το μυστικό της επιτυχίας είναι να βρίσκε-
τε τη χρυσή τομή χωρίς να αδικείτε ούτε τον εαυτό
σας, ούτε εκείνους που σας αφορούν. 

Ο Κρόνος στο πέρασμά του από τον Υδροχόο θα
αλλάξει πολύ τα πράγματα στα αισθηματικά και
στα ερωτικά σας. Θα συμβάλλει να αποτινάξει τις
χρόνιες αδυναμίες σας και να γιατρέψει τυχόν
τραυματικές εμπειρίες. Παράλληλα θα βοηθήσει
την ανάπτυξη νέων σχέσεων, περισσότερο υπεύ-
θυνων και σοβαρών από ότι στο παρελθόν.

Με δυο λόγια μπαίνετε σε ένα καινούριο, πολύ-
πλοκο σύστημα άμυνας και καταφέρνετε να ξεπε-
ράσετε μοναξιά και μελαγχολία με την απόφαση
της δράσης και της διεκδίκησης των ανθρώπων
που σας αφορούν, ή που τους χρειάζεστε.

Τέλος, η καριέρα που έχει την παρουσία του
Ουρανού από τον Μάιο του 2018 είναι ένας άλλον
πολύ σημαντικός τομέας για εσάς. Παρά τη δύ-
σκολη γωνία που σχηματίζει με τον Κρόνο μπο-
ρείτε να ξεπεράσετε τις αμφισβητήσεις στον
επαγγελματικό και τον κοινωνικό χώρο, να αντι-
μετωπίσετε γενναία τις αντιξοότητες και να ασκή-
σετε τη γοητεία που διαθέτετε στο περιβάλλον
σας και στις σχέσεις με τους συνεργάτες ή το πε-
λατειακό σας κοινό.  

Ό,τι καταφέρετε θα μείνει και ό,τι επενδύσετε
θα αποδώσει, έστω και με κόπο! Μη βιάζεστε να
έχετε τα αποτελέσματα άμεσα και μην απογοη-
τεύεστε όταν οι άνθρωποι αυτού του τομέα, δεν
σας κατανοούν εύκολα. 

Τέλος, ο κύκλος αυτός σας βοηθά να ανανεω-
θείτε, να αναθεωρήσετε πολλά πράγματα από το
παρελθόν, να κλείσετε εκκρεμότητες και πάνω
από όλα να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας.

Κριός
(21/3-20/4)
Πολύ εύκολα παίρνουν τα μυαλά
σας αέρα! Ευνοούνται τα ταξίδια
και η επικοινωνία, οι νέες γνώ-
σεις και οι συγγραφικές εργα-
σίες. Κάποια οικεία σας πρόσωπα
σας προσφέρουν μεγάλη υπο-
στήριξη. Προσέξτε τις σχέσεις
σας με τα παιδιά σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Πρέπει να αποφεύγετε καταχρή-
σεις και υπερβολές, παρότι δεν
έχετε ιδιαίτερα προβλήματα. Ψυ-
χολογικά σκαμπανεβάσματα. Μην
ανησυχείτε για όλα! Η ανάγκη σας
για αποδοχή μερικές φορές παίρ-
νει  παθολογικές διαστάσεις. Ίσως
σας λείπει η αυτοπεποίθηση.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη φέρνει εύνοια σε μια
επαγγελματική σχέση ή συνεργα-
σία με έκβαση θετική, όσο κι αν
ζοριστείτε προσωρινά. Προσοχή
σε κάποιους συνεργάτες. Αποφύ-
γετε τις καταχρήσεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Καβουράκια να έχετε στις τσέ-
πες! Θα έχετε ιδιαίτερα προβλή-
ματα, αν κάνετε σπατάλες. Πρέ-
πει να αποφεύγετε ένα αγαπημέ-
νο σπορ για αρκετούς από σας:
τον τζόγο. Κάποιοι λογαριασμοί
σας είναι απλήρωτοι. Αποφύγετε
τέτοιου είδους καθυστερήσεις.

Λέων
(23/7-22/8)
Μην προβαίνετε σε συγκρού-
σεις με αγαπημένους και την οι-
κογένεια, αλλά και στην καριέ-
ρα, αν σας τύχουν ανταγωνισμοί
ή γίνουν καλόβουλα σχόλια. Ευ-
καιρίες για νέα έσοδα. Η Αφρο-
δίτη ανεβάζει τον αισθησιασμό
σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θα έχετε έντονους ρυθμούς στην
εργασία. Θα αναλάβετε νέα, ση-
μαντικά έργα. Δύσκολα θα βρίσκε-
τε χρόνο για ξεκούραση και χαλά-
ρωση. Μπορεί, επίσης, να πάρετε
μια νέα ειδικότητα ή να σκεφτείτε
ένα νέο επάγγελμα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αποφύγετε δανεισμούς και επι-
πόλαιες επενδύσεις. Ερωτικά
είστε στα πάνω σας και είστε
ιδιαίτερα αισθησιακοί. Ο Δίας
δημιουργεί ευκαιρίες σε αισθη-
ματικά και καριέρα και φέρνει
αισιοδοξία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προ-
σπάθεια για να ανοίξει ο δρό-
μος σας. Αποφύγετε το περι-
σπούδαστο ύφος, την πολυτέ-
λεια, την επίδειξη και ακολου-
θήστε νέες και πιο ευέλικτες
πρακτικές, αλλά και πρωτοπό-
ρες ιδέες. Όσοι είστε άνεργοι,
μπορεί να βρείτε μια καλή
δουλειά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Λίγο καλύτερα είναι τα προσωπι-
κά σας θέματα. Ωστόσο πρέπει να
είστε όσο το δυνατόν πιο συγκρα-
τημένοι και λιγότερο παρορμητι-
κοί. Να είστε μετρημένοι στις
κουβέντες σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Στη δουλειά υπάρχουν ευχάριστες
εξελίξεις αλλά μη φανταστείτε ότι
θα κερδίσετε τα πάντα άκοπα. Προ-
σοχή στις σχέσεις σας με φίλους.
Στα οικονομικά σας να είστε…
σπάγκοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Πρέπει να αποφύγετε άσκοπες
μετακινήσεις και να προσέχετε
τις σχέσεις σας με κάποιους οι-
κείους σας. Χρειάζεται να επι-
διώξετε την αρμονία στην οικο-
γένεια και τη θαλπωρή στο σπίτι
σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε επίπεδο συνεργασιών παίζει
το ενδεχόμενο μιας νέας σημαν-
τικής γνωριμίας. Πιθανώς να ξε-
κινά τώρα μια σημαντική επαγ-
γελματική συνεργασία. Μην το
παρακάνετε με τον ενθουσιασμό
σας…

Οι προβλέψεις της ημέρας
Χρόνια πολλά, Λέοντες: 

Τι σας περιμένει αυτό 
το γενέθλιο έτος σας;
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χι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη οι ακροδεξιές ομάδες ανασυντάσ-
σονται. Η πανδημία και η αντιμετώπισή

της, αυτό που πριν από λίγες ημέρες οι συγκεν-
τρωμένοι στο Σύνταγμα αποκαλούσαν «υγειονο-
μική δικτατορία», είναι η νέα ατζέντα του δήθεν
«αντιεμβολιαστικού κινήματος», το οποίο θυμίζει
τους Αγανακτισμένους των μνημονίων. Δεν είναι
ειδικώς αντικυβερνητικό. Είναι αντισυστημικό.
Περισσότεροι από τους μισούς διαδηλωτές ήταν
πρόσωπα γνωστά στην ελληνική αστυνομία, η
οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετρά στον χώρο
αυτό τουλάχιστον δεκαέξι ακροδεξιές και νεονα-
ζιστικές οργανώσεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά τους
βρίσκει κανείς τα ορφανά των τροφίμων των φυ-
λακών Δομοκού Κασιδιάρη και Λαγού, αλλά και τα
ρετάλια του Μιχαλολιάκου. Τους «Έλληνες πα-
τριώτες» και «εθνικιστές», οι οποίοι καταφέρονται
κατά της δημοκρατίας και των πολιτικών, αλλά και
κάποιους πιο «ψαγμένους», με ευρωπαϊκές
άκρες και σύμβολο ένα «Καλάσνικοφ». Δεν λεί-
πουν, φυσικά, οι εγχώριοι θιασώτες της «λευκής
υπερηφάνειας», που με τις αναρτήσεις τους στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης υμνωδούν την εισβο-
λή στον Λευκό Οίκο των οπαδών του Τραμπ.

Είναι πλέον βέβαιο ότι μετά τα μνημόνια, το Μα-
κεδονικό και το Μεταναστευτικό, οι διάσπαρτες
ακροδεξιές ομάδες και ομαδούλες, εντέχνως και
υπογείως καθοδηγούμενες, επιχειρούν να βρουν
κοινή γλώσσα, ίσως και δομή. Φιλοδοξούν να κα-
βαλικέψουν ένα νέο κύμα, να εκφράσουν και να

χειραγωγήσουν ένα νέο «κίνημα», μεγαλύτερο
ενδεχομένως από τα προηγούμενα. Σερβίροντας
«συλλογικότητα» με γενναίες δόσεις θεωριών συ-
νωμοσίας, αναζητούν οπαδούς φιλοδοξώντας ότι
θα έρθει η στιγμή που θα τους μετατρέψουν σε
ψηφοφόρους. Πίσω από αυτούς τους κατ’ επίφα-
ση αντιεμβολιαστές διακρίνονται φυσιογνωμίες
και συμφέροντα τα οποία έτριβαν τα χέρια τους
όταν, πριν από χρόνια, οι Αγανακτισμένοι έκαναν
την εμφάνισή τους στο Σύνταγμα. Ακόμη και πολι-
τικά πρόσωπα τα οποία φιλοδοξούν να τους εκ-
προσωπήσουν, αποκτώντας τζάμπα εκλογική πε-
λατεία.

Για αυτή την επιχειρούμενη ανασύνταξη της
Ακροδεξιάς ευθύνεται η πανδημία ή οι προσπά-
θειες για την αναχαίτισή της; Κακά τα ψέματα. Ευ-
θύνη έχουν οι παλινωδίες και οι υπερβολές αλλά
και τα αντιφατικά μηνύματα που βαρύνουν τους
διαχειριστές της κρίσης. Ευθύνη έχουν όσοι επι-
δίδονται στη διγλωσσία, επιδιώκουν, σε αυτές τις
συνθήκες, την προβολή και αυτοί που διακρίνον-

ται για την ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων.
Μεγαλύτερη, όμως, ευθύνη έχουν οι, εντός του
συνταγματικού τόξου, πολιτικές δυνάμεις οι οποί-
ες δεν επιδίωξαν ή δεν κατόρθωσαν να ομονοή-
σουν στο αυτονόητο: στην αντιμετώπιση της υγει-
ονομικής κρίσης δίχως μισόλογα, δεύτερες σκέ-
ψεις, κομματικές υστεροβουλίες και αστερί-
σκους. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι δεν ανέλαβαν την
ιδιοκτησία των μέτρων και, επενδύοντας στην κα-
ταστροφολογία, επιδίωξαν, επί ματαίω, μικροκομ-
ματικά οφέλη. 

Η πρόσφατη ιστορία απέδειξε ότι οι πολιτικές
δυνάμεις οι οποίες, δίχως να έχουν σχέση με την
Ακροδεξιά, επιχειρούν να αλιεύσουν επιχειρήμα-
τα σε κοινές δεξαμενές βγαίνουν στο τέλος βαριά
τραυματισμένες. Όσοι στα πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού βλέπουν «πιστοποιητικά κοινωνικών
φρονημάτων», στον υποχρεωτικό εμβολιασμό ερ-
γαζομένων στις Δομές Υγείας «αντεργατικά μέ-
τρα» και «κρατικό αυταρχισμό» και στα εμβολια-
στικά προγράμματα «υπερκέρδη των πολυεθνι-
κών φαρμακευτικών εταιρειών», ας μην αυταπα-
τώνται. Δεν αρθρώνουν αντιπολιτευτικό λόγο.
Επενδύουν στην αντισυστημικότητα όπως τις επο-
χές που στρατοπέδευαν στις πλατείες των Αγανα-
κτισμένων πιστεύοντας ότι θα τους πάρουν την
μπουκιά από το στόμα. Το μόνο που πέτυχαν ήταν
τα πρόσκαιρα οφέλη και η συμμαχία λίγο αργότε-
ρα με τους «Καμμένους», τους οποίους σήμερα
προσπαθούν να «ξεστοκάρουν». Μόνο που τώρα
είναι αργά.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η ευθύνη των, εντός του
συνταγματικού τόξου, πολιτικών
δυνάμεων που δεν πέτυχαν ή δεν
επιδίωξαν να βρουν κοινή γλώσσα
στην αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης είναι μεγάλη

Η Ακροδεξιά ποντάρει σε νέες «πλατείες»

Σ ίγουρα, η αύξηση του βασικού μισθού
κατά 2% δεν θα ωθήσει κανέναν εργα-
ζόμενο να πράξει αυτό που έκανε η

Αλίκη Βουγιουκλάκη στη γνωστή ελληνική
ταινία. Να πάρει, δηλαδή, τον «κυρ Στέφανο»
και να αρχίσει τις παραγγελίες. Αυτό το είπε
σαφώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, στην τοποθέτηση που έκανε στο
Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως χαρακτηριστικά
τόνισε και ο ίδιος, «η αύξηση την οποία απο-
φασίζουμε προφανώς και δεν καλύπτει τις
ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω,
όμως, ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντι-
αίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40
δισ. ευρώ, το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το ει-
σόδημα, τις θέσεις εργασίας, αλλά και τη ρευ-
στότητα των επιχειρήσεων. 

Όπως, επίσης, και το γεγονός ότι η αύξηση
αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φο-
ροελαφρύνσεων, αλλά και μικρότερων εισφο-
ρών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήρι-
ξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζο-
μένων. Τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να το-
νώσει τους χαμηλότερα αμειβόμενους. Έχει

ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί
και συμβολικό. Είναι, όμως, απολύτως ρεαλι-
στική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει ου-
σιαστική, διότι δείχνει ότι σταθερό μέλημα
αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των
πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί
η αύξηση αυτή -εν μέσω των μεγάλων δυσκο-
λιών της πανδημίας- σηματοδοτεί την αισιο-
δοξία μας για το μέλλον της ελληνικής οικο-
νομίας συνολικά».

Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης, και είμαι βέβαι-
ος ότι στα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευτικού
Τύπου θα αρχίσουν να μετράνε τα… σεντς που
δίνει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους, όταν
την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς

της αντιπολίτευσης, …μοιράζει εκατομμύρια
στους δικούς της και στα «golden boys». Η
αλήθεια είναι πως, ό,τι και να πει η αντιπολί-
τευση, μετά από χρόνια, μια κυβέρνηση δίνει
κάτι αντί να πάρει από τους εργαζόμενους.

Λίγα μεν αλλά σίγουρα παραπάνω από το τί-
ποτα ή από το μείον, που συνέβαινε μέχρι τώ-
ρα. Το κυριότερο είναι ότι ακύρωσε τις κραυ-
γές που ετοίμαζε η αντιπολίτευση, καθώς το
αρχικό σχέδιο ήταν να γίνει αποδεκτή η πρό-
ταση των εργοδοτικών φορέων (ακόμη και της
ΓΣΕΒΕΕ) που υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να
δοθούν αυξήσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Τελικά ο κ. Μητσοτάκης πέρα από το 2%
στην ουσία άνοιξε τα χαρτιά του για υψηλότε-
ρες αυξήσεις στους μισθούς τη νέα χρονιά, με
την προϋπόθεση να έχουμε τελειώσει με την
πανδημία και να έχει επιστρέψει η οικονομία
σε μια κανονικότητα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμε-
νους δεν θα κριθεί αυτή τη χρονιά, αλλά το
2022. Με ό,τι αυτό θα σημάνει για την κοινω-
νία, την οικονομία και την κυβέρνηση. 

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και ο «κυρ Στέφανος»…

Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης, και είμαι
βέβαιος ότι στα πρωτοσέλιδα του
αντιπολιτευτικού Τύπου θα αρχίσουν
να μετράνε τα… σεντς που δίνει η
κυβέρνηση στους εργαζόμενους


