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Κ
άτι σωστό φαίνεται ότι γίνεται στην Ελλη-
νική Αστυνομία και πρέπει να το αναγνω-
ρίσουμε. Αλλά, ως γνωστόν, τα καλά λό-
για λέγονται πιο δύσκολα από τις κακίες.

Τα «μπράβο» εκστομίζονται πιο δύσκολα από τις κα-
τάρες. Τα θετικά σχόλια είναι σπάνια, ενώ η χλεύη
περισσεύει.

Σε μια κοινωνία που έχει αναγάγει την γκρίνια σε
εθνικό σπορ και με κάθε ευκαιρία ο ένας κουνάει το
δάχτυλο στον άλλον μέσα από τα social media, ο κα-
λός λόγος έχει γίνει κάτι σαν είδος προς εξαφάνιση.

Την ίδια ώρα, το μικρόβιο της μεμψιμοιρίας έχει
διαβρώσει μέχρι τον τελευταίο ιστό του λόγου της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλητηριάζοντας την

πολιτική -και όχι μόνο- ζωή του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέ-
ρει, χρόνια τώρα, να καταγγέλλει, αλλά όχι να συγ-
χαίρει. Να κραυγάζει στην αποτυχία, αλλά να μην
αποθεώνει την επιτυχία. Να φωνάζει γιατί τους ξέ-
φυγε ο χρυσαυγίτης και όταν τον πιάνουν να διαμαρ-
τύρεται ότι άργησαν πολύ… Και κάπως έτσι χάνει το
δίκιο του, γιατί είναι γνωστό ότι η επιβράβευση απο-
κτά μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται από κάποιον που σε
έχει επικρίνει στο παρελθόν.

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι στην Αστυνομία ξαφνι-
κά λειτουργούν όλα τέλεια. Δεν πέρασε δα και πολύς
καιρός από το ατυχέστατο περιστατικό της Νέας
Σμύρνης και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Ωστόσο, τώρα οφείλουμε και πρέπει να συγχαρού-

με την ΕΛ.ΑΣ. για τις τελευταίες επιτυχίες της. Η σύλ-
ληψη του φυγόποινου για εννέα μήνες υπαρχηγού
της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παππά το βράδυ της
Πέμπτης στου Ζωγράφου είναι η τέταρτη μεγάλη νίκη
των διωκτικών Αρχών μέσα σε 15 μέρες. 

Είχαν προηγηθεί: α) η εξιχνίαση της δολοφονίας
στα Γλυκά Νερά και η σύλληψη του συζυγοκτόνου
πιλότου, β) η εξάρθρωση του κυκλώματος στη Ζά-
κυνθο με μπαράζ συλλήψεων και γ) η ανεύρεση
έπειτα από εννέα χρόνια των κλεμμένων εικαστικών
έργων τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης. Δεν τα λες
και λίγα. Όμως, είναι ακόμη πολλά αυτά που πρέπει
να γίνουν και ακόμη περισσότερα εκείνα που πρέπει
να απαντηθούν.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ας πούμε και ένα «μπράβο» στην ΕΛ.ΑΣ.
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Η
ελληνική εταιρεία οργάνων νυ-

χτερινής όρασης TTHEON SEN-
SORS και η γερμανική εταιρεία
οptronics HENSOLDT υπέγρα-

ψαν ως κοινοπραξία στις 22 Ιουνίου 2021
σύμβαση με τον OCCAR για την προμήθεια
δίκυαλων οργάνων νυχτερινής όρασης
στις βελγικές και γερμανικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις στο πλαίσιο του Night Vision Capa-
bility Programme. Ο OCCAR, ο οποίος εί-
ναι ευρωπαϊκός διακυβερνητικός οργανι-
σμός για την Κοινή Συνεργασία Εξοπλι-
σμού, βάσει των επίσημων ανακοινώσεών
του (Night Vision Goggles Contract Award
| OCCAR), ανέλαβε από το Βέλγιο και τη
Γερμανία να διαχειριστεί αυτή την κοινή
προμήθεια.

Προσφέροντας το Mikron 16 mm δίκυαλο
νυχτερινής όρασης της THEON SENSORS,
η κοινοπραξία THEON SENSORS και HEN-
SOLDT επικράτησε σε διεθνή διαδικασία
ανοικτού διαγωνισμού υπερτερώντας εμ-
πορικά και τεχνικά άλλων μεγάλων πολυε-
θνικών εταιρειών. Η σύμβαση περιλαμβά-
νει την παραγωγή και παράδοση 4.550 δί-
κιαλων νυχτερινής όρασης προς τις βελγι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις και 5.000 προς τις
γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τον
προγραμματισμό οι παραδόσεις να ξεπε-
ράσουν τα 20.000 όργανα επιπλέον των
προαναφερθέντων, προς αυτές και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η σύμβαση περιλαμ-
βάνει, επίσης, πλήρη υπηρεσία συντήρη-
σης και επισκευής για έως και 15 χρόνια,
καθώς και μια σειρά αξεσουάρ που θα πα-
ραδοθούν στους χρήστες. Βάσει της σύμ-
βασης, οι πρώτες παραδόσεις ξεκινούν εν-
τός του 2021.

Το Mikron αποτελεί μέρος της δημοφιλούς
οικογένειας οργάνων νυχτερινής όρασης
NYX της ΤΗΕΟΝ SENSORS. Χρησιμοποι-
ώντας λυχνία των 16 mm, το μέγεθος και
κυρίως το βάρος του Mikron μειώνεται έως
και 20% χωρίς ταυτόχρονα να επιφέρει ση-
μαντική μείωση της απόδοσής του. Το Mi-
kron χρησιμοποιείται ήδη από διάφορους
τελικούς χρήστες στην Ευρώπη, ωστόσο
αυτή είναι η πρώτη μεγάλη σύμβαση που
λαμβάνει η THEON SENSORS για αυτό το
νέο υπερσύγχρονο σύστημα.

Η κοινοπραξία THEON SENSORS και
HENSOLDT αποτέλεσε την ιδανική λύση
για τη Γερμανία και το Βέλγιο, καθώς και οι
δύο εταιρείες έχουν αποδείξει τη μακρά
εμπειρία και πρωτοκαθεδρία τους στον το-
μέα της τεχνολογίας ενίσχυσης εικόνας.
Με τις συνδυασμένες παραγωγικές ικανό-
τητες σε Βέτσλαρ (Γερμανία) και Αθήνα,

μπορούν να παραχθούν πολύ μεγάλες
παρτίδες σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ο Andreas Hülle, Επικεφαλής των Optro-
nics & Land Solutions, HENSOLDT AG,
δήλωσε: «Η επιτυχημένη κοινοπραξία
HENSOLDT και THEON SENSORS αποτε-
λεί μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία όχι
μόνο υπέρ των δύο εταιριών, αλλά και για
τις Ένοπλες Δυνάμεις του Βελγίου και της
Γερμανίας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια
μεγάλη επιτυχία που προέκυψε σε έναν
εξαιρετικά σημαντικό και ανταγωνιστικό

διαγωνισμό. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργα-
σία αυτή ανοίγει τις πόρτες για συνεργίες
και συνεργασίες και σε άλλους τομείς στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, CEO της THEON
SENSORS και Πρόεδρος του EFA GROUP,
πρόσθεσε: «Η κοινοπραξία της THEON
SENSORS με τη HENSOLDT εναρμονίζε-
ται με το όραμα για μια ισχυρή και με κοι-
νές δράσεις, ευρωπαϊκή αμυντική βιομη-
χανία και εργάζεται για την υλοποίησή του.
To μεγάλο αυτό συμβόλαιο αποτελεί την

κορωνίδα των προσπαθειών της ΤΗΕΟΝ
SENSORS στον τομέα του Night Vision. Με
το δεδομένο ότι είναι το μεγαλύτερο συμ-
βόλαιο που έχει ποτέ υπογραφεί για όργα-
να νυχτερινής όρασης στην ευρωπαϊκή
αγορά και, γενικότερα, η μεγαλύτερη
απευθείας παραγγελία σε ελληνική αμυν-
τική βιομηχανία, πιστεύουμε ότι το συμβό-
λαιο αυτό αποτελεί σημείο καμπής για την
ελληνική αμυντική βιομηχανία και των δυ-
νατοτήτων που μπορεί να αναπτύξει, αλλά
και την ίδια τη χώρα».
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Κέρδισαν τον μεγαλύτερο
δημόσιο διαγωνισμό για
κυάλια Night Vision που έχει
ποτέ διεξαχθεί στην Ευρώπη
και είναι η μεγαλύτερη
παραγγελία που έχει δοθεί
σε Ελληνική Αμυντική
Βιομηχανία

Η THEON SENSORS είναι μέλος του Ομίλου EFA GROUP, ο οποίος δραστηριοποιείται
στην αγορά της αεροδιαστημικής, άμυνας, νέων τεχνολογιών και ασφάλειας για πάνω
από 30 χρόνια και αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Απασχολεί πάνω από 260 υπαλλήλους, ως επί το πλείστον Έλληνες επιστήμονες και μη-
χανικούς, και έχει εδραιωθεί σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως. Πρόσφατα, ο
Όμιλος EFA GROUP έχει επενδύσει σε μια στρατηγική μεταμόρφωσης του οικοσυστήμα-
τος των εταιρειών του, εστιάζοντας σε νέες τεχνολογίες, στον καινοτόμο ψηφιακό μετα-
σχηματισμό του, στην έρευνα, στη μετεκπαίδευση του προσωπικού, με σκοπό να δημι-
ουργήσει καινοτόμα προϊόντα και συστήματα προστιθέμενης αξίας που θα διατεθούν κα-
τόπιν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
«Στρατηγική μας ως EFA GROUP, είναι η συνεχής ενδυνάμωση των ανθρώπων μας. Εκτός
από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως είναι τα εργαλεία διαχείρισης απόδοσης, εξέλιξης
και οι συνεχείς εκπαιδεύσεις που προσφέρουμε στο προσωπικό μας, αντιλαμβανόμαστε
τα ουσιαστικά οφέλη που παρέχει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της περαιτέρω
εξέλιξης του Ομίλου, η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη στο ανθρώπινο δυναμικό μας.
Ο Όμιλός μας, έχοντας αποδείξει εμπράκτως ότι διακατέχεται από κουλτούρα επιχειρη-
ματικής εξωστρέφειας και στρατηγικής πλεύσης, επενδύει ουσιαστικά με διαρκώς αυξα-
νόμενες προσλήψεις γυναικών μηχανικών, σε τμήματα όπου μέχρι πρότινος, και λόγω
αμυντικού κλάδου, απασχολούνταν κυρίως άνδρες, όπως π.χ. το τμήμα Design και Devel-
opment, η Παραγωγή και το Μηχανουργείο. Έτσι, ενισχύοντας τις ομάδες με γυναίκες
μηχανικούς, σε ρόλους ευθύνης που απαιτούν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, δημιουρ-
γούμε τις συνθήκες εκείνες που αποδεδειγμένα προάγουν την ώσμωση, την καινοτομία
και τη δημιουργία εργασιακού κλίματος υψηλής απόδοσης», δήλωσε στην POLITICAL ο
κ. Γιώργος Τερζάκης, HR Manager EFA GROUP.

Η μεγάλη νίκη της κοινοπραξίας
THEON SENSORS - HENSOLDT

Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής του συμβολαίου στην έδρα του OCCAR στη
Bόννη. Από αριστερά: Andreas Hülle, διευθύνων σύμβουλος της Hensoldt Optronics,
Joachim Sucker, γερμανικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, Matteo Bisceglia, 
διευθυντής OCCAR-EA, Rudy Debaene, βελγικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, 
και Κρίστιαν Χατζημηνάς, CEO Theon Sensors 

THEON SENSORS 
Mikron 16 mm Δίκυαλο

Night Vision Goggle 



«Η ματαιοδοξία που τον διακρίνει και ο ρόλος του κατά
φαντασία “επαναστάτη” ήταν τα δύο στοιχεία που κράτη-
σαν τον Χρήστο Παππά επί εννέα μήνες κλεισμένο στο
ισόγειο διαμέρισμα της οδού 28ης Οκτωβρίου στου Ζω-
γράφου». Με αυτά τα λόγια σχολίασε στην «Political» στέ-
λεχος της Κατεχάκη τη στάση του καταδικασμένου υπαρ-
χηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ενώ
δεν έδειξε να πιστεύει ότι σχεδίαζε να παραδοθεί το επό-
μενο χρονικό διάστημα.

Γεννημένος πριν από 59 χρόνια στην Αθήνα, γιος του
αξιωματικού του Στρατού Ξηράς και συνεργάτη της χούν-
τας των συνταγματαρχών Ηλία Παππά, το Νο2 της ναζιστι-
κής οργάνωσης εντάχθηκε από τα μικρά του χρόνια στην
ΕΠΕΝ και στη συνέχεια υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της

Χρυσής Αυγής. Έβγαζε τα προς το ζην ως στέλεχος πωλή-
σεων, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ίδρυσε τις εκδό-
σεις «Ηλιοφόρος» με βιβλία εθνικιστικού περιεχομένου.
Η γνωριμία του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο (πριν από περί-
που 40 χρόνια) υπήρξε καθοριστική στη... διαδρομή του,
καθώς εκτός από στενός συνεργάτης του έχει βαφτίσει
και την κόρη του, Ουρανία. Η είσοδος στη Βουλή το ταρα-
χώδες 2012 ήταν κάτι που δεν μπορούσε ποτέ να φαντα-
στεί, ενώ ως υπαρχηγός του φασιστικού μορφώματος εμ-
φανίζονταν στα ΜΜΕ ως ο... θεωρητικός της Χρυσής Αυ-
γής. 

Όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν έπειτα
από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο σπίτι
του στην Ανατολή Ιωαννίνων βρέθηκαν δύο όπλα χωρίς

άδεια και πλήθος από ναζιστικά αναμνηστικά. Ανάμεσα
στα αντικείμενα (που αργότερα είδαν το φως της δημοσιό-
τητας) ήταν και φωτογραφίες όπου είναι ντυμένος με την
επίσημη στολή των SS, χαιρετώντας ναζιστικά μπροστά
από τη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό. Αίσθηση, ωστό-
σο, είχαν προκαλέσει οι φωτογραφίες που τον δείχνουν
να «ποτίζει» με ναζιστικό μίσος τα παιδιά του, βάζοντάς τα
να χαιρετούν ναζιστικά.

Ο Χρήστος Παππάς, με αρκετά περισσότερα κιλά απ’ ό,τι
τον γνωρίσαμε, με παχυλό μουστάκι και όχι μούσι, κατά-
λευκος καθώς για εννέα μήνες δεν τον είχε δει ο ήλιος,
εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού μαζί
με τα υπόλοιπα ηγετικά μέλη της Χρυσής Αυγής!

Κώστας Παπαδόπουλος

Τ
η φυλάκιση του φυγόποινου Χρή-
στου Παππά στο Σωφρονιστικό
Κατάστημα Δομοκού, εκεί όπου
βρίσκεται και η υπόλοιπη… χρυ-

σαυγίτικη παλιοπαρέα, υπέγραψε χθες ο
αρμόδιος εισαγγελέας Εκτέλεσης Ποινών,
στον οποίο οδηγήθηκε συνοδεία ισχυρής
αστυνομικής δύναμης ο καταδικασμένος
σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση της εγ-
κληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Οι σκηνές στο Εφετείο της Αθήνας λίγο
πριν από το μεσημέρι χθες, στο οποίο
έφτασε ο Χρήστος Παππάς μέσω αυτοκι-
νητοπομπής από τη ΓΑΔΑ, θύμισαν μέρες
του φθινοπώρου του 2013, όταν η Αστυνο-
μία οδηγούσε στα δικαστήρια τον υπαρχη-
γό της νεοναζιστικής οργάνωσης, με τη
διαφορά ότι σήμερα έχει απολέσει τη βου-
λευτική ιδιότητα, αφού το κόμμα της Χρυ-
σής Αυγής μπήκε… στη φυλακή και όχι στη
Βουλή!

Στο διαμέρισμα στου Ζωγράφου, όπου
τον εντόπισε και τον συνέλαβε το βράδυ
της Πέμπτης κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατι-
κής, υποστήριξε ότι ήταν «περαστικός»,
ενώ αντίθετα η Αστυνομία είναι πεπεισμέ-
νη ότι εκεί κρυβόταν επί εννέα ολόκλη-
ρους μήνες, αποφεύγοντας να εκτίσει την
ποινή κάθειρξης που του είχε επιβάλει το
δικαστήριο, στο οποίο εκδικάστηκε η με-
γάλη υπόθεση της εγκληματικής οργάνω-
σης της Χρυσής Αυγής.

Τον δέχτηκε από άγνοια…
Οι αστυνομικοί έπειτα από τηλεφώνημα

αγνώστου παρακολουθούσαν το καταφύ-
γιο του Παππά την τελευταία εβδομάδα, το
οποίο ανήκει στην 52χρονη Ουκρανή ομοϊ-

δεάτισσά του, η οποία πολιτογραφήθηκε
Ελληνίδα, Ιρίνα Κρουσενίτσκα. 

Την τελευταία το Αυτόφωρο χθες κατα-
δίκασε για υπόθαλψη εγκληματία σε ποινή
φυλάκισης 30 μηνών (τρεις μήνες εκτιτέοι
και οι υπόλοιποι με αναστολή) χωρίς την
αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ αφέθηκε
ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης
της. Απολογούμενη υποστήριξε ότι επρό-

κειτο περί μιας κοινωνικής - εθιμοτυπικής
επίσκεψης του Χρήστου Παππά στο σπίτι
της. Ήταν προσωρινή η παραμονή του στο
διαμέρισμα και ούτε κοιμήθηκε ούτε διέ-
μεινε ποτέ εκεί μόνιμα.

«Γνώριζα ότι αναζητείται, έχω κοινωνική
- φιλική σχέση μαζί του, γνωριζόμαστε
από το 2017 μέσω του κινήματος. Πήγαινα
στις ομιλίες του, ήμουν οπαδός του ως

προς τις ομιλίες. Έχει έρθει κάποιες φο-
ρές, ήξερε πού ήταν το σπίτι. Από τη στιγμή
που καταδικάστηκε, ήταν η πρώτη φορά
που με επισκεπτόταν. Ξαφνιάστηκα που
τον είδα. Ήθελε να φάμε και μετά να φύγει.
Δεν ρώτησα ούτε σκέφτηκα να ειδοποιήσω
τις Αρχές», υποστήριξε στο δικαστήριο.

Πρόεδρος: Αν ειδοποιούσατε τις Αρχές,
θα κινδυνεύατε;

Κατηγορούμενη: Όχι, δεν το σκέφτηκα.
Δεν το έκανα από φόβο, αλλά από άγνοια.

«Το αδίκημα τελέστηκε, η κατηγορούμε-
νη ήξερε ότι του έχει επιβληθεί ποινή και
του άνοιξε την πόρτα», είπε η εισαγγελική
Αρχή. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, οι
αστυνομικοί είπαν ότι μέσα στο διαμέρισμα
εκτός από τον καταζητούμενο βρήκαν και
κάποια σημειώματα, τα οποία έγραφαν:
«ΔΧΠ σ’ αγαπάω», «σ’ αγαπάω, αδέκα-
στος», «σ’ αγαπάω, πατήρ» και «δάσκα-
λος». Ερωτώμενη η κατηγορούμενη για
την ύπαρξή τους δήλωσε και πάλι
«άγνοια»…

Η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική
έρευνα για να ερευνηθεί αν εμπλέκονται
και άλλα άτομα στην υπόθαλψη του Χρή-
στου Παππά.

Στις Φυλακές Δομοκού ο  Παππάς
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Τριάντα μήνες για υπόθαλψη 
εγκληματία στην 52χρονη 
Ουκρανή - Εισαγγελική έρευνα
για τυχόν εμπλοκή 
και άλλων προσώπων

Κατά φαντασία «επαναστάτης» και ματαιόδοξος… θεωρητικός του ναζισμού

«Τέταρτη μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ.»
Για την τέταρτη μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο δεκαπενθήμερο έκανε

λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τον
εντοπισμό και τη σύλληψη Παππά, «δείχνοντας» την εξιχνίαση της δολοφονίας
στα Γλυκά Νερά, τη σύλληψη και η εξάρθρωση του κυκλώματος στη Ζάκυνθο και
την ανεύρεση των κλεμμένων έργων της Εθνικής Πινακοθήκης. «Όλες αυτές οι
επιτυχίες, συναρτώμενες με τα θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της εγ-
κληματικότητας και της μικροεγκληματικότητας, που μέχρι το 2019 υπήρξε μια
αληθινή μάστιγα ιδίως για την Αθήνα και το κέντρο της, οδηγούν σε ένα συμπέρα-
σμα ότι ο υψηλός επαγγελματισμός της Ελληνικής Αστυνομίας και η βαθιά προσή-
λωση στο καθήκον έχουν φέρει και φέρνουν αποτελέσματα. Δεν το βλέπουν μόνο
εκείνοι που κρίνουν βάσει σκοπιμοτήτων», υπογράμμισε μεταξύ άλλων. 



Μ
ε την κυβέρνηση να δρομολο-
γεί ήδη το νέο καθεστώς λει-
τουργίας της κοινωνικής ζωής
από τις 15 Ιουλίου και μετά με

διαιρετική τομή τον εμβολιασμό, το επόμενο
βήμα θα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
συγκεκριμένων επαγγελματικών και κοινω-
νικών ομάδων στη βάση της εισήγησης της
Επιτροπής Βιοηθικής.

Τις επόμενες μέρες, ίσως και στις αρχές
της εβδομάδας που ξεκινά από Δευτέρα,
δρομολογούνται οι αποφάσεις για τον εμβο-
λιασμό των παιδιών ηλικίας 15-17 ετών και,
μάλιστα, άμεσα, ίσως και εντός του Ιουλίου.
Από εκεί και πέρα, όπως προαναφέρθηκε, η
κυβέρνηση συζητά και για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων. «Κλει-
δωμένος» θεωρείται ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός υγειονομικών, εργαζομένων σε μο-
νάδες φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και των
νέων τροφίμων σε αυτές τις μονάδες. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «Political», η κεν-
τρική κατεύθυνση είναι αυτή η απόφαση να
ληφθεί πριν από τις διακοπές του Αυγούστου,
έστω και αν η υλοποίηση της απόφασης «τρέ-
ξει» από το τέλος Αυγούστου ή από τις αρχές
Σεπτεμβρίου.

Ακόμη, όμως, η κυβέρνηση αναμένεται να
εξετάσει και άλλες εναλλακτικές που δεν πε-
ριλαμβάνονταν υποχρεωτικά στην εισήγηση
της Επιτροπής Βιοηθικής, όπως ο εμβολια-
σμός των νέων στρατεύσιμων, των αθλητών
σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά σωμα-
τεία αλλά και των εκπαιδευτικών. Τίποτα,
πάντως, δεν θα δρομολογηθεί πριν από το τέ-
λος Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ

κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι δεν θα
υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου από το
Δημόσιο, αλλά μετακίνηση σε θέσεις που δεν
είναι αιχμής, π.χ. δεν θα μπορεί ανεμβολία-
στος υγειονομικός να μπαίνει μέσα σε χει-
ρουργείο.

Όπως και να έχει, κυβερνητικά στελέχη
αναφέρουν στην «Political» ότι ήδη σε αρκε-
τές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι εργο-
δότες ζητούν από τους εργαζομένους τους να
προσκομίσουν με όποια μορφή τα πιστοποι-
ητικά εμβολιασμού τους, αφήνοντας ανοιχτό,
αν δεν το πράξουν έως το τέλος του Αυγού-
στου, να προχωρήσουν ακόμη και σε ανα-
προσαρμογή της εργασιακής τους σχέσης.
Αυτό ήδη έχει γίνει σε τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας αλλά και
φαρμακευτικές. Ήδη, ακολουθώντας το πα-
ράδειγμα του «Poseidonion» και του τραγου-
διστή Πάνου Κιάμου, και άλλες επιχειρήσεις
νυχτερινής διασκέδασης σκέφτονται το επό-
μενο διάστημα να λειτουργήσουν ως αμιγώς
για εμβολιασμένους. 

Την ίδια ώρα, μέσω της «Political» αρμόδια
κυβερνητικά στελέχη στέλνουν το μήνυμα ότι

στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι
να μην επιστρέψουμε στο μοντέλο των ορι-
ζόντιων περιοριστικών μέτρων, από τη στιγμή
που η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών, έως
και τις επόμενες εβδομάδες, θα έχει εμβο-
λιαστεί, επιδεικνύοντας τόσο ατομική ευθύνη
όσο και συλλογική υπευθυνότητα, προστα-
τεύοντας τους γύρω τους.

«Τα μέτρα είναι απλά. Όποιος είναι εμβο-
λιασμένος κινείται με πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, όποιος δεν είναι με μοριακό ή rapid
test», υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές,
οι οποίες προσθέτουν ότι κοινωνικός διχα-
σμός επέρχεται και προκαλείται όταν διαχει-
ρίζεται ανόμοιες περιπτώσεις με τον ίδιο τρό-
πο. Συνεπώς, σε αυτήν τη βάση δεν μπορεί να
αντιμετωπίζεται ο κοινωνικά υπεύθυνος πο-
λίτης κατά τον ίδιο τρόπο με τον πολίτη που
αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία. «Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν
lockdowns, τα πράγματα θα είναι δεδομένα
αυστηρότερα για όσους δεν έχουν εμβολια-
στεί», υπογραμμίζει αρμόδια πηγή.

«Η μόνη ασπίδα απέναντι στον ιό είναι ο
εμβολιασμός. Από τη στιγμή που υπάρχει αυ-

τό το όπλο στα χέρια μας, δεν έχουμε καμία
δικαιολογία να μην το χρησιμοποιήσουμε.
Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην εμβολια-
στούμε. Και από τη στιγμή, προφανώς, που
είναι διαθέσιμο σε όλους, το lockdown, τα
οριζόντια περιοριστικά μέτρα, σε καμιά περί-
πτωση δεν αποτελούν λύση. Απευχόμαστε
όλοι τις εξάρσεις. Αν υπάρξουν, όμως, θα
υπάρξουν στοχευμένα μέτρα. Οι περιορισμοί
θα αφορούν στους ανεμβολίαστους», υπο-
γράμμισε σε αυτό το πλαίσιο και χθες η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη
(Alpha 9,89). Την ερχόμενη εβδομάδα, δε, θα
ανακοινωθούν και οι κυρώσεις για επιχειρή-
σεις και πολίτες που παραβιάζουν τα νέα μέ-
τρα που θα εφαρμοστούν από 15 Ιουλίου. 

Στο… τραπέζι ο εμβολιασμός
των νέων στρατεύσιμων, των
αθλητών σε επαγγελματικά
και ερασιτεχνικά σωματεία
αλλά και των εκπαιδευτικών

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Κλείδωσε» και η υποχρεωτικότητα
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Το μήνυμα ότι το στοίχημα δεν είναι απλώς να επιστρέψουμε
στην προ κορονοϊού κατάσταση, αλλά να οδηγηθούμε σε μια νέου
τύπου ανάπτυξη έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώ-
σεις μετά τη συνάντηση που είχε με τον γ.γ. του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρ-
μαν. «Η αποστολή του ΟΟΣΑ γίνεται τώρα περισσότερο περίπλοκη,
καθώς την τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση διαδέχθηκαν η
πανδημία του κορονοϊού και οι πολυεπίπεδες συνέπειές της», τό-
νισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ζητούμενο δεν μπορεί να είναι απλώς η επιστροφή στην κατά-
σταση προ του κορονοϊού. Η παγκόσμια ανάκαμψη πρέπει να συν-
δυασθεί με τον περιορισμό της ανισότητας και την αύξηση της αλ-
ληλεγγύης με πρώτο στόχο τον παγκόσμιο εμβολιασμό. Και, βέ-

βαια, με την τόνωση της εργασίας σε όλες τις χώρες και την αντι-
μετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής»,
συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. 

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για ένα «τεράστιο βήμα για μια νέα
αρχιτεκτονική στη φορολόγηση που επετεύχθη», αναφερόμενος
στη συμφωνία για μίνιμουμ εταιρική φορολόγηση της τάξης του
15% σε παγκόσμιο επίπεδο, εξηγώντας ότι «η Ελλάδα την υποστή-
ριξε εξαρχής, καθώς προϋπόθεση μιας βιώσιμης ανάπτυξης είναι
να παραμείνει μέρος του πλούτου στις χώρες όπου παράγεται.
Πρόκειται για μια νίκη της Οικονομικής Διπλωματίας και της αντί-
ληψης για μια περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη που ενέπλεξε πε-
ρισσότερα από 130 κράτη». Αναφερόμενος στη συνέχεια στη ση-

μασία που δίνει η Ελλάδα στον ρόλο του ΟΟΣΑ, ο πρωθυπουργός
επισήμανε ότι «η εκτίμηση της χώρας μας προς τον Οργανισμό
έχει φανεί τόσο με την επιτυχημένη υποψηφιότητα της Άννας Δια-
μαντοπούλου για τη γραμματεία της, αλλά και την προεδρία του
Κυριάκου Πιερρακάκη στο Strategy Group. Γίνεται επίκαιρη η
πρόταση της χώρας μας να ιδρυθεί στην Κρήτη ένα Κέντρο του
ΟΟΣΑ, με αντικείμενο την αλληλεπίδραση των οικονομικών και
των δημογραφικών εξελίξεων», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Είμαστε
πολύ εντυπωσιασμένοι με τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που
έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια», είπε με τη σειρά του ο
κ. Κόρμαν, ο οποίος εμφανίστηκε άκρως αισιόδοξος για τις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της χώρας μας. Γ.Ε.

Μητσοτάκης: «Ανάκαμψη με λιγότερες ανισότητες»



Μ
ε… χτυποκάρδια για το τι θα
πουν όσοι ανέβουν στο βήμα ή
στα… τραπεζάκια ξεκίνησε
χθες στο «Κατράκειο Θέατρο»

της Νίκαιας η Εθνική Προγραμματική Συνδιά-
σκεψη του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Για αυτό και η ηγετι-
κή ομάδα φρόντισε να ελέγξει τις διαδικασίες,
βάζοντας… φραγή στην πρόσβαση που θα
έχουν τα ΜΜΕ. Στόχος, να μην καταλήξουν
διάφορες ατάκες στην Ομάδα Αλήθειας της
Ν.Δ. και ξεκινήσει… πάρτι αναρτήσεων. Από
τη μεριά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας και η ηγετική ομάδα τόνισαν ότι σή-
μανε η ώρα για τη «μεγάλη επανεκκίνηση» για
τη «δεύτερη φορά Αριστερά» με γνώμονα τις
εμπειρίες της πρώτης διακυβέρνησης.

«Η επιτυχία τής κομβικής πολιτικής σημα-
σίας για την πορεία της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης συνδιάσκεψης θα εξαρτηθεί από το
πώς θα κλείσει», μουρμούριζαν χθες στις
κερκίδες του «Κατράκειου» κορυφαία και
ιστορικά στελέχη, πολύ κοντά στην ηγεσία ευ-
ρισκόμενα, επισημαίνοντας με νόημα: «Πρέ-
πει επιτέλους να δείξουμε ότι είμαστε ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ. και όχι απλώς ΣΥΡΙΖΑ, όπως επιμένουν
διάφοροι». Από αυτό, που δείχνει τόσο απλό,
θα εξαρτηθεί και θα κριθεί «η προσπάθεια να
κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη του ελ-
ληνικού λαού».

«Προοδευτική διακυβέρνηση» 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. κατά την

εναρκτήρια ομιλία του χρησιμοποιείσαι πολ-
λές φορές τον όρο «προοδευτική διακυβέρ-
νηση». Είναι προφανώς πολιτική στρατηγική
του Αλέξη Τσίπρα τόσο εν όψει εκλογών όσο
και για τις διερευνητικές που θα ακολουθή-
σουν να απευθυνθεί το κάλεσμα: «Όσοι αυτο-
αποκαλούνται προοδευτικοί θα πρέπει να
απαντήσουν ευθέως στο ερώτημα: προοδευ-
τική διακυβέρνηση ή όχι;». 

Ο Νίκος Μπίστης, καθημερινός και έμπι-
στος συνομιλητής του προέδρου, σημειώνει
με άρθρο του: «Αυτό που προτείνει (ο Τσί-
πρας) για την Ευρώπη, αυτό που ήδη υλοποι-
είται σε Ισπανία και Πορτογαλία, δεν μπορεί
να είναι απραγματοποίητο στην Ελλάδα, δεν
έχουμε χρόνο, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε
και την απλή αναλογική», ενώ ο Δημήτρης
Παπαδημούλης συμπλήρωσε με συνέντευξη
του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. χρειάζεται «γενική
ανασύνταξη».

Όλα τα κεφάλαια του προγράμματος που
άγγιξε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στόχευαν
στη συσπείρωση των κομμάτων της «προ-
οδευτικής αντιπολίτευσης» γύρω από την
αξιωματική αντιπολίτευση, όπως έγινε στη
Βουλή και στην κοινωνία με τον νόμο Χατζη-
δάκη για τα εργασιακά. 

Προς τούτο, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι
«στόχος μιας προοδευτικής διακυβέρνησης
είναι η ολική επαναφορά του κοινωνικού κρά-
τους με σημαντική αύξηση των δαπανών για
την Υγεία, ώστε να φθάσει σταδιακά στον μέσο
όρο της Ευρώπης, στο 7% του ΑΕΠ». Αυτό ση-
μαίνει 15.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ και, μάλι-
στα, την ώρα που η κυβέρνηση ανοίγει εκ νέου
τη συζήτηση για ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών
του ΕΣΥ. Αντιστοίχως, υποσχέθηκε ότι θα
«υπάρξει ενίσχυση της δημόσιας παιδείας»,

με πρώτη κίνηση την κατάργηση του νόμου
Κεραμέως, που κόβει τουλάχιστον 25.000
υποψηφίους από τα ΑΕΙ. Αυτό θα συνοδευτεί
από την επαναφορά του σχεδιασμού για τη δη-
μιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων για
την προοπτική ελεύθερης πρόσβασης σε σχο-
λές που δεν συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση.

Οικονομία 
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. για την

«πολύπαθη οικονομία», όπως είπε ο Αλέξης
Τσίπρας και θα κωδικοποιηθεί ως «σαφής πο-
λιτική πρόταση», στις καθ’ ύλην συζητήσεις
προβλέπει «ρύθμιση - διαγραφή του ιδιωτι-
κού χρέους» προς το Δημόσιο που δημιουρ-
γήθηκε στην πανδημία, όπως επίσης και ρύθ-
μιση του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες.

Συνολικά το χρέος αυτό έχει υπερβεί τα 17
δισ. μόνο κατά την περίοδο της πανδημίας και
ως εκ τούτου στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ισχυρίζονται
πως «ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονο-
μίας χωρίς ρύθμιση ιδιωτικού χρέους είναι
ουτοπική».

Παράλληλα, το οικονομικό σκέλος του προ-
γράμματος προβλέπει «παρέμβαση στον τρα-
πεζικό τομέα μέσω των δικαιωμάτων που δια-
τηρεί το κράτος λόγω των ανακεφαλαιοποι-
ήσεων», με στόχο διευκολύνσεις στη χρημα-
τοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., έτσι όπως
θα το εξειδικεύσει ο επικεφαλής της ομάδας
που το συνέταξε, ο Γιώργος Σταθάκης, θα κι-
νείται σε πέντε βασικούς άξονες: 

Πέντε άξονες
•Ευρώπη με έμφαση σε ζητήματα που αφο-
ρούν στη γηραιά ήπειρο, την κλιματική αλλα-
γή και την παγκόσμια οικονομία.
• Εργασία με επιμέρους ενότητες τη φορολο-
γία, το ελάχιστο εισόδημα και τις εργασιακές
σχέσεις.
• Παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη γεωρ-
γία, τη βιομηχανία, τις κατασκευές πάντα υπό
το βάρος του σεβασμού στο περιβάλλον.
• Δημοκρατία, θέματα διαφάνειας και μεταρ-
ρυθμίσεις, αποκέντρωση.
• Δικαιώματα για ίση πρόσβαση, ίσες ευκαι-
ρίες, φεμινιστικά ζητήματα.

Εν κατακλείδι, στόχος των επιτελών της Κου-
μουνδούρου είναι να αποτρέψουν τις «γκάφες»
του 2015 και να παρουσιάσουν προτάσεις «εφι-
κτές και απολύτως κοστολογημένες».

Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να περάσει το
στίγμα ενός «δημοκρατικού μετώπου εξουσίας
απέναντι στον επιθετικό νεοφιλελευθερισμό»
με «προοδευτική διακυβέρνηση», που θα στη-
ρίζεται σε κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο
της εργασίας και τα μεσαία στρώματα…

Στο ««Κατράκειο» ο ΣΥΡΙΖΑ αναστενάζει

Η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να λάβει την
οριστική απόφαση σχετικά με την παραπομπή ή μη του
πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά σε Ειδικό
Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος
κατά τους χειρισμούς του στον διαγωνισμό των τηλεο-
πτικών αδειών στις 14 Ιουλίου.

Όπως έγινε γνωστό, η ειδική συνεδρίαση της Ολομέ-
λειας της Βουλής για τη συζήτηση του πορίσματος της
Προανακριτικής για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ θα
πραγματοποιηθεί στις 9 το πρωί της 14ης Ιουλίου.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, η Ολομέλεια θα λά-

βει την οριστική απόφαση για την παραπομπή ή μη του
κ. Παππά σε Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της πα-
ράβασης καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολού-
θηση, για το οποίο το πόρισμα της πλειοψηφίας της
Προανακριτικής έκρινε ότι υπάρχουν από σοβαρές εν-
δείξεις έως αποδείξεις κατά τη διάρκεια των χειρισμών
του στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών την πε-
ρίοδο 2015-2016.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί με μία κάλπη και ένα ψη-
φοδέλτιο με το αδίκημα στο οποίο οι βουλευτές θα
μπορούν να ψηφίσουν «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» είτε να ρίξουν

λευκό. Για την παραπομπή του Νίκου Παππά απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών,
δηλαδή 151 «ΝΑΙ». Αν κρίνει πάντως κανείς από το πε-
ριεχόμενο του πορίσματος με το οποίο η Ν.Δ. διαπιστώ-
νει σκοτεινές μεθοδεύσεις του κ. Παππά για την ποδη-
γέτηση του διαγωνισμού και την απόκτηση του λεγόμε-
νου ΣΥΡΙΖΑ Channel, το αποτέλεσμα μάλλον θεωρείται
προδιαγεγραμμένο.

Τη μέρα εκείνη τον λόγο αναμένεται να λάβει και ο
ίδιος ο Νίκος Παππάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να κατα-
θέσει διά ζώσης στην Προανακριτική.

Στις 14 Ιουλίου συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον Νίκο Παππά

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 IOYΛIOY 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

Ο Αλέξης Τσίπρας 
επιχείρησε να περάσει 

το στίγμα ενός 
«δημοκρατικού μετώπου

εξουσίας απέναντι 
στον επιθετικό 

νεοφιλελευθερισμό»
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Η
αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευ-
τής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα θεω-
ρεί ότι η κυβέρνηση προχωρά σε «ολο-
κληρωτική αναδιάταξη των κοινωνι-

κών ισορροπιών στη χώρα μας», που υπαγορεύε-
ται, όπως λέει, από ιδεοληψίες και συμφέροντα.
Εκτιμά ότι το αποτύπωμα που θα αφήσει στη χώρα
το σχέδιο ανάκαμψης θα είναι ασήμαντο και θα επι-
βαρύνει το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος.

Μετά τις ρυθμίσεις στα εργασιακά, η κυβέρ-
νηση ανοίγει θέματα στην Παιδεία και το
Ασφαλιστικό. Γιατί επελέγη αυτή η χρονική
στιγμή και ποιες είναι οι επιδιώξεις;

Πιστεύω ότι έχουμε, πλέον, πλήρη δείγματα γρα-
φής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λειτουργεί
συστηματικά και μεθοδευμένα, προκειμένου να
υπηρετήσει τη δική της σκοπιμότητα, για την ολο-
κληρωτική αναδιάταξη των κοινωνικών ισορρο-
πιών στη χώρα μας. Η κατεύθυνση της αποδόμησης
καθορίζεται από ένα, μάλλον πρωτότυπο, μείγμα
του πιο παρωχημένου ελληνικού συντηρητισμού με
τις ιδεοληψίες ενός αδίστακτου νεοφιλελευθερι-
σμού. Οι συγκυρίες δεν έχουν τόσο μεγάλη σημα-
σία, κατά την άποψή μου. Πρόκειται για μια συνολι-
κή πολιτική, άναρχη στις προτεραιότητές της, που
υπαγορεύεται από δύο βασικούς παράγοντες: Τις
δεδομένες ιδεοληψίες του κυβερνώντος κόμματος,
σε συνδυασμό με τη, σχεδόν υπαλληλική, εξυπηρέ-
τηση συγκεκριμένων ολιγαρχικών συμφερόντων.

Πώς κρίνετε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για
την αξιοποίηση του «πακέτου ανάκαμψης»;

Δεν μας εκπλήσσει η επικοινωνιακή μεγιστοποίηση
της σημασίας και της διάστασης του διαβόητου Τα-
μείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα σχέδιο που,
πέρα από αοριστολογίες και ευχολόγια, ακολουθεί
με συνέπεια την πολιτική των απορρυθμίσεων, απο-
δίδοντας τα πολλά χρήματα σε πολύ λίγους. Το απο-
τύπωμά του θα είναι στην πραγματικότητα ασήμαντο,
τόσο σε κοινωνικό όσο και σε μακροοικονομικό επί-
πεδο. Είναι, όμως, δεδομένο ότι θα επιβαρύνει ακό-
μη περισσότερο τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό
χρέος στην Ελλάδα, όπως έχει εμπεριστατωμένα -
και μέσα στη Βουλή- καταδείξει ο γραμματέας μας,
Γ. Βαρουφάκης, ενώ το καθαρό όφελος από το Τα-
μείο Ανάκαμψης δεν θα υπερβεί, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, τα 10 δισ., για όλη την εξαετία.

Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο πρόωρης
προσφυγής στις κάλπες;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν έχει καμία ση-
μασία να ασχολείται κανείς με αυτό. Ο χρόνος των
εκλογών δεν καθορίζεται από εθνικές ανάγκες ή
πραγματικά πολιτικά διακυβεύματα. Εξαρτάται μό-
νο από την ιδιοτελή μικροκομματική εκτίμηση των
κυβερνώντων, σε σχέση με την κυρίαρχη σκοπιμό-
τητά τους, που αφορά μόνο στο να κρατήσουν κι άλ-

λο το περίφημο «λάφυρο» της εξουσίας. Σε κάθε
περίπτωση, εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πι-
στεύουμε ότι η λαϊκή ψήφος θα δώσει το στίγμα
μιας κοινωνίας που αντιστέκεται, που επιμένει και
δεν παραδίνεται.

Συμπληρώνονται δύο χρόνια διακυβέρνησης
της χώρας από τη Ν.Δ. Πώς θα αποτιμούσατε
το κοινοβουλευτικό έργο μέχρι σήμερα;

Νομίζω ότι ήδη έδωσα το στίγμα σε σχέση με το
κοινοβουλευτικό έργο της κυβέρνησης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια σαρωτική επίθε-
ση αποδόμησης κατά της κοινωνίας, για την εξυπη-
ρέτηση συγκεκριμένων ολιγαρχικών συμφερόν-
των, μπροστά στην οποία δεν έχουν καμία σημασία
ούτε ατομικά ούτε κοινωνικά δικαιώματα - ούτε καν
η προστασία ή ο στοιχειώδης σεβασμός προς το πε-
ριβάλλον. Προσπαθούν να προδιαγράψουν ένα δυ-
στοπικό μέλλον για αυτήν τη χώρα, για χάρη των
ιδεοληψιών και των εξαρτήσεών τους.

Έχοντας, πλέον, στο βιογραφικό σας μια μεγά-
λη πολιτική διαδρομή, πώς θα περιγράφατε
«το πολιτικό σας ταξίδι» με το ΜέΡΑ25;

Την πολιτική μου διαδρομή, δηλαδή την πορεία
που ακολούθησα στο πέρασμα του χρόνου, ως συ-
νειδητή πολίτης, την καθόρισε ένας βασικός παρά-
γοντας. Και αυτός είναι οι αρχές μου. Αν δεν υπη-
ρετείς και δεν υπερασπίζεσαι αρχές, δεν έχει νόη-
μα η πολιτική δράση. Στο ΜέΡΑ 25, λοιπόν, με όλες
τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες μας, αγωνιζόμα-
στε να κρατήσουμε ζωντανές τις αρχές και τις αξίες
μας, μακριά από ανιστόρητους συμβιβασμούς ή
ιδιοτελείς υπολογισμούς. Να κρατήσουμε ζωντανή
την ελπίδα και την προοπτική για ένα άλλο μέλλον,
αρνούμενοι την υποταγή και την υπακοή σε όσα
σχεδιάζονται ερήμην των λαών και σε βάρος τους.
Αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον, αυτό αισθανόμα-
στε ότι έχει αξία και αυτό δίνει νόημα στην παρου-
σία και τη δράση μας.
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Ο χρόνος των εκλογών δεν καθορίζεται 
από εθνικές ανάγκες ή πραγματικά πολιτικά 
διακυβεύματα. Εξαρτάται μόνο από την ιδιοτελή 
μικροκομματική εκτίμηση των κυβερνώντων…

«Η κυβέρνηση κάνει σαρωτική επίθεση» 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 



Tου Ίωνος Νικολάου

Μ
ε μια πανηγυρικού
χαρακτήρα Αρχιε-
πισκοπική Εγκύ-
κλιο, στις 30 Ιουνί-

ου ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής Ελπιδοφόρος, απευθυνό-
μενος προς τον Κλήρο, τον λαό
και σύσσωμο το ποίμνιο της Ελ-
ληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Αμερικής, ανακοίνωσε και επισή-
μως το έκτο κατά σειρά ταξίδι στις
ΗΠΑ της ΑΘΠ, του Οικουμενικού
Πατριάρχη. 

Η επικείμενη αυτή επίσκεψη
του παγκόσμιου πνευματικού ηγέ-
τη της Ορθοδοξίας συμπίμπτει με
μια κορυφαία ιστορική στιγμή για
την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκο-
πή Αμερικής, καθώς εγκαινιάζει
το Ιωβηλαίο των πρώτων 100 ετών
από ιδρύσεως και συστάσεώς της,
το 1921, από τους προγόνους Ελ-
ληνορθοδόξους. Αν και στην αρχή
ανήκε στην Ελλαδική Εκκλησία,
επί Ελευθερίου Βενιζέλου, λόγω
και των αιματηρών γεγονότων τα
οποία είχαν σημαδέψει και το τα-
ξίδι του ιστορικού ηγέτη των Φιλε-
λευθέρων εκείνη την περίοδο και
με νεκρούς στην πολιτεία της
Φλόριντα, στη συνέχεια με μια κί-
νηση-ματ, το 1922, του τότε Οικου-
μενικού Πατριάρχη Μελέτιου Με-
ταξάκη, η νέα Ελληνορθόδοξη Εκ-
κλησία -σχεδόν αποίμαντη- πε-
ριήλθε στη δικαιοδοσία του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου. 

Η επίσκεψη του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου ξεκινά
στις 23 Οκτωβρίου και ολοκληρώ-
νεται στις 3 Νοεμβρίου 2021, με τα
Θυρανοίξια του Ιερού Ναού του
Αγίου Νικολάου στο παγκόσμιο
κέντρο εμπορίου και την τοποθέ-
τηση στον τρούλο του ιερού ναού
του Σταυρού από τον ίδιο τον κ.κ.
Βαρθολομαίο. Τον νέο Ιερό Ναό
φιλοτέχνησε ο Ισπανός αρχιτέ-
κτονας Καλατράβα. Κατ’ ουσίαν,
ύστερα από μια 20ετή περιπέτεια
αντικαθίσταται, μετά την πλήρη
και ολοκληρωτική καταστροφή
του Σεπτεμβρίου 2001, με την
πτώση των διδύμων πύργων μετά

την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου
από την ισλαμική οργάνωση «Αλ
Κάιντα». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος πιθανότατα θα γί-
νει δεκτός στον Λευκό Οίκο,
εκτός απροόπτου, στις 26 Οκτω-
βρίου από τον Αμερικανό πρό-

εδρο Τζο Μπάιντεν με τιμές αρχη-
γού κράτους. Διευκρινίζεται πως
είναι ο τέταρτος κατά σειρά Αμε-
ρικανός πρόεδρος με τον οποίο
συναντάται. Νωρίτερα είχε συ-
ναντηθεί με τον Μπιλ Κλίντον (17
Νοεμβρίου 1999), με τον Τζορτζ
Μπους (5 Μαρτίου 2002) και τον

Μπαράκ Ομπάμα (3 Νοεμβρίου
2009). Στο επίκεντρο των διμερών
συνομιλών θα βρεθεί το ζήτημα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θρησκευτικών ελευθε-
ριών, με κορυφαίο το ζήτημα της
επαναλειτουργίας της Θεολογι-
κής Σχολής και, φυσικά, της με-

τατροπής της Αγίας Σοφίας σε ισ-
λαμικό τέμενος - και πολλών άλ-
λων ιστορικών ορθόδοξων ναών
και ιερών μονών που βρίσκονται
στην πνευματική και τη διοικητι-
κή δικαιοδοσία του Κέντρου της
Ορθοδοξίας. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
στη δωδεκαήμερη «Αποστολική
Περιοδεία» του, όπως επισήμως
ονομάστηκε, θα επισκεφθεί τις
πολιτείες και τις αντίστοιχες Μη-
τροπόλεις στη Νέα Υόρκη, στο Σι-
κάγο και στο Πίτσμπουργκ, ενώ
προετοιμάζεται και μια διεθνής -
διαθρησκευτικού χαρακτήρα-
συνάντηση επιστημόνων και θεο-
λόγων στο Νοτρ Νταμ, στην πολι-
τεία της Ιντιάνα. Ο κ.κ. Βαρθολο-
μαίος πριν από τη συνάντηση με
τον Τζο Μπάιντεν, από τον οποίο
αναμένεται όχι απλώς η καθιερω-
μένη θερμή δήλωση υποστήριξης
αλλά και μια σημαντικού χαρα-
κτήρα ανακοίνωση, η οποία συν-
δέεται άμεσα με το άνοιγμα της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις
με την πρόεδρο της Αμερικανικής
Βουλής Νάνσι Πελόζι και τον
Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν.
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Τα αγκάθια (made in USA) Βαρθολομαίου

Αρχιτέκτονας και… μέγας μάγιστρος της επιτυ-
χίας και αυτού του ταξιδιού αναδεικνύεται για
ακόμα μία φορά, από το βαθύ παρασκήνιο, ο πο-
λύς και πανίσχυρος κληρικός «αντίκλητος» του
κ.κ. Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ -ωςέως επίσημος
εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, δηλαδή τα
«μάτια και τα αυτιά» του Οικουμενικού Πατριάρ-
χη-, πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλού-
τσος. 

Είναι ο άνθρωπος που με θητεία εδώ και 30
χρόνια στον πρώτο θρόνο της Ορθοδοξίας κάθε
φορά και με απόλυτη μυστικότητα διοργανώνει
μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας τις επιμέρους -
υψηλού διπλωματικού επιπέδου και υψηλότατου,
πολιτικής και θρησκευτικής γεωπολιτικής σημα-
σίας, ρίσκου- συναντήσεις κορυφής του ηγέτη της
Ορθοδοξίας με αρχηγούς κρατών, προσωπικότη-
τες διεθνούς κύρους και, φυσικά, όλους τους θρη-
σκευτικούς ηγέτες με τους οποίους κατά καιρούς

έχει συναντηθεί η ΑΘΠ Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος. Το τελετουργικό κάθε δημόσιας
εμφάνισης -σε κάθε εκδήλωση που θα λάβει χώ-
ρα στη δωδεκαήμερη περιοδεία- έχει ανατεθεί,
όχι τυχαία, στον «μάγο των μάγων» τέτοιων δημό-
σιων πετυχημένων τελετών, τον πολύ γνωστό Ελ-
ληνοαμερικανό George Gigicos, στον οποίο πι-
στώθηκε και η εκλογική νίκη του πιο αμφιλεγόμε-
νου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το
2016. Ο γνωστός «G.G.», υιός Ορθόδοξου κληρι-
κού, λάτρης της Ελλάδος και άνθρωπος ειδικών
υψηλών καθηκόντων κύρους σε όποιον τον έχει
εμπιστευθεί, έχει αφενός αναλάβει την οργάνωση
της «ομπρέλας» ασφαλείας γύρω από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη και αφετέρου είναι ο άνθρωπος
που ελέγχει κάθε λεπτομέρεια του πρωτοκόλου
απόδοσης τιμών προς το πρόσωπο του κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, καθώς επίσης και εκείνος ο οποίος με
το επιτελείο θα ελέγχει τα πάντα - ακόμα και ποιος
τον πλησιάζει αλλά και με ποιον θα συνομιλεί. Με-

ταξύ των κορυφαίων στιγμών σε αυτό το ταξίδι του
κ.κ. Βαρθολομαίου συγκαταλέγεται και η παρου-
σία του στην απονομή του Αθηναγόρειου Βραβεί-
ου - θεσμός υψηλού κύρους δύο δεκαετιών, βρα-
διά κατά την οποία αναμένεται να τιμηθούν ο κ.
Μπουρλά της Pfizer, ο Τούρκος επιστήμονας Ουγ-
κούρ Σαχίν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
της BioNTech, και ο Ομογενής επικεφαλής της
Regeneron, Tζορτζ Γιαννακόπουλος, επίσης εκ
των συνιδρυτών της BioΝΤech.  Ο κ.κ. Βαρθολο-
μαίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ και ειδικότερα την Ελ-
ληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή σε μια ιδιαίτερα λε-
πτή και κρίσημη περίοδο, καθώς θα βρεθεί αντι-
μέτωπος και με ακανθώδη προβλήματα που μέχρι
στιγμής δεν έχουν λυθεί, όπως το ζήτημα του νέου
καταστατικού χάρτη (ο οποίος ανακλήθηκε και
επανασυντάσσεται από μεικτή κοινή επιτροπή με-
ταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκπρο-
σώπων -κυρίως λαϊκών- της ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αμερικής) και το μέγα θέμα της εκχώρησης Αυτο-

Τα δύο πρόσωπα-κλειδιά της επίσκεψης

Τι κρύβει η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ το φθινόπωρο



«Ρ
ουκέτα» στην Άγκυρα μέ-
σω Αθήνας εξαπέλυσε ο
πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων της

Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ κατά τη συνάντησή
του με τον Νίκο Δένδια, χαρακτηρίζοντας
άκυρα τα δύο τουρκολιβυκά μνημόνια.

Ο κ. Σάλεχ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι
το Προεδρικό Συμβούλιο δεν είχε καμία
αρμοδιότητα σύναψης οποιασδήποτε
συμφωνίας ή μνημονίου, χωρίς προ-
ηγουμένως να έχουν επικυρωθεί από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημείωσε
ακόμη ότι το μοναδικό εκλεγμένο όργανο
της χώρας, το λιβυκό Κοινοβούλιο, είχε
απορρίψει την επικύρωση των δύο συμ-
φωνιών μεταξύ της Άγκυρας και της τότε
κυβέρνησης της Τρίπολης, σημειώνοντας
ότι ήταν άκυρες και αντίθετες προς το
Διεθνές Δίκαιο.

Νίκος Δένδιας και Αγκίλα Σάλεχ έστει-
λαν κοινό μήνυμα για αποχώρηση όλων
των ξένων δυνάμεων από τα εδάφη της
Λιβύης ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε κλί-
μα ομαλότητας στις εκλογές του Δεκεμ-
βρίου. «Αυτό το οποίο χρειάζεται και
εσείς το εκπροσωπείτε με τον πιο καθαρό
τρόπο είναι να επιτραπεί στον λιβυκό λαό
να εκφράσει την κυρίαρχη θέλησή του
στις εκλογές. Και για να γίνει αυτό πρέπει
να φύγουν όλες οι ξένες δυνάμεις και οι
μισθοφόροι από το έδαφος της Λιβύης»,
τόνισε ο Έλληνας υπουργός, διαβεβαι-
ώνοντας ότι η Αθήνα θα κάνει ό,τι είναι
απαραίτητο για να βοηθήσει.

«Επιμένουμε στην προστασία της κυ-
ριαρχίας της Λιβύης, χερσαίας, θαλάσ-
σιας, αεροπορικής και απορρίπτουμε
οποιαδήποτε ενέργεια επιβουλεύεται την
ασφάλεια της Μεσογείου», τόνισε ο κ.
Σάλεχ στη συζήτηση που είχε με τον Έλ-
ληνα υπουργό Εξωτερικών για την κατά-
σταση στη Λιβύη. Είναι σαφές, άλλωστε,
ότι η Αθήνα επιθυμεί να ασκεί ενεργή δι-
πλωματία στη Λιβύη, με την οποία μοιρά-
ζεται κοινά σύνορα, καθώς η απουσία ελ-
ληνικής στρατηγικής τα προηγούμενα
χρόνια δημιούργησε το κενό που εκμε-
ταλλεύτηκε η Τουρκία. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση εντάσσονται οι κινήσεις που
έγιναν το τελευταίο διάστημα με την επί-
σκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
περιοχή αλλά και το άνοιγμα της ελληνι-
κής πρεσβείας και του προξενείου, που
λειτουργούν ως ανάχωμα στον επεκτατι-
σμό της Άγκυρας.

Η Τουρκία επιχείρησε να δημιουργήσει
τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο
τον Νοέμβριο του 2019, με τον Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν και τον τότε πρωθυπουργό
της Τρίπολης, ο οποίος εκπροσωπούσε
περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της
Λιβύης, Φαγέζ Αλ Σάρατζ, να υπογρά-
φουν στην Κωνσταντινούπολη το περίφη-
μο μνημόνιο για τον καθορισμό θαλασ-
σίων ζωνών ανάμεσα στην Τουρκία και τη
Λιβύη. Παραβιάζοντας κάθε έννοια του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της
Θάλασσας, η Άγκυρα προσπάθησε να
υφαρπάξει θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας
και της Κύπρου, εκμεταλλευόμενη τον
εμφύλιο πόλεμο και την αναταραχή στη
Λιβύη. Ταυτόχρονα, όμως, επιδίωξε και
κατάφερε να αυξήσει το στρατιωτικό της
αποτύπωμα στη χώρα με την υπογραφή

ενός δεύτερου μνημονίου στρατιωτικής
συνεργασίας. Ο κ. Σάλεχ επεσήμανε ότι
«ο ελληνικός και ο λιβυκός λαός μπορούν
να εξασφαλίσουν την ειρήνη» και τόνισε
ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά από εκεί-
νον ο οποίος υπεραμύνεται την πατρίδα
του και το δικαίωμα στη ζωή και εκείνον
που θέλει να επιβάλει την ηγεμονία του
σε άλλη χώρα και την αρπαγή της περιου-
σίας αυτή της χώρας», στέλνοντας ένα
σαφές μήνυμα στην Άγκυρα.

Στη συνάντηση τονίστηκαν ακόμη οι
στενοί και διαχρονικοί δεσμοί των δύο
χωρών, με τον Αγκίλα Σάλεχ να απευθύ-
νει προσκλητήριο σε Έλληνες επιχειρη-
ματίες να επενδύσουν στην ανοικοδόμη-

ση της Λιβύης. Ο πρόεδρος της λιβυκής
Βουλής επισκέφτηκε στη συνέχεια τον
Κώστα Τασούλα, ο οποίος επανέλαβε τη
θέση του περί ακυρότητας του τουρκολι-
βυκού μνημονίου και επιβεβαίωσε την
πρόθεση του για περαιτέρω σύσφιγξη
των σχέσεων των δύο χωρών.
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«Βόμβα» στην Άγκυρα για το Τουρκολιβυκό 

Ο πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Λιβύης, 
Αγκίλα Σάλεχ, κατά τη συνάντησή
του με τον Νίκο Δένδια χαρακτήρισε
άκυρα τα δύο μνημόνια!

Στη μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών με τις χώρες που
χρησιμοποιούν παιδιά-στρατιώτες μπήκε η Τουρκία, με τις σχέ-
σεις των δύο χωρών να σημειώνουν νέο ιστορικό αρνητικό ρε-
κόρ. Στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Εμπορία
Ανθρώπων γίνεται εκτενής αναφορά στην Τουρκία, η οποία «πα-
ρείχε στήριξη» στην οργάνωση Σουλτάν Μουράντ, η οποία ελέγ-
χεται από τη συριακή αντιπολίτευση και, σύμφωνα με την Ουά-
σιγκτον, στρατολογεί παιδιά-μαχητές. Ενδείξεις για στρατολό-
γηση ανηλίκων εξετάζονται και στη Λιβύη, όπου η Άγκυρα δια-
τηρεί ακόμη μεγάλους αριθμούς στρατευμάτων.

Αμερικανός αξιωματούχος, μάλιστα, τόνισε ότι η Τουρκία εί-
ναι η πρώτη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που μπαίνει σε αυτήν τη λί-
στα και παρά το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα, δεν αντιμετώπι-
σε το ζήτημα της στρατολόγησης παιδιών. Πλέον η Άγκυρα κιν-

δυνεύει με νέες κυρώσεις που αφορούν στην πώληση στρατιω-
τικού υλικού από τις ΗΠΑ και την υποστήριξη σε θέματα ασφα-
λείας.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει αντιδράσει ακό-
μη, όμως είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις της Άγκυρας με την Ουά-
σιγκτον θα πληγούν ακόμη περισσότερο από αυτή την εξέλιξη.
Ενδεχόμενες κυρώσεις, μάλιστα, θα μπορούσαν να αποβούν
καταστροφικές τόσο για την τουρκική οικονομία όσο και για την
αμυντική βιομηχανία των γειτόνων, η οποία έχει ακόμη μεγάλη
εξάρτηση από αμερικανικά συστήματα. Άλλωστε, μετά τους ρω-
σικούς S-400 το ζήτημα της προστασίας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητα για την αμερικανική διοίκηση και προσωπικά για τον πρό-
εδρο Μπάιντεν.

Μπήκαν στη… μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών



Τ
η γλαφυρή ιστορία με τα πούρα, τα κότερα
και τον τρόπο με τον οποίο δίνονταν παλαιά
οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα περιέγραψε με

τον καλύτερο τρόπο, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό
Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών σε πάνελ για το
Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών, πρώτα έρχονταν τα πούρα, τα κότερα και η
καλοπέραση εκείνου που λάμβανε την επιδότη-
ση. Μετά έφτιαχναν και ένα «κουφάρι έργου»,
για… το ξεκάρφωμα. Όμως, αυτά τέλειωσαν, εί-
πε ο κ. Σκυλακάκης. «Σε εμάς αυτά δεν περνά-
νε», ξεκαθάρισε σχετικά ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών, δείχνοντας πως η κυβέρνηση
δεν θα επιτρέψει να γίνουν «πούρα και κότερα»
οι επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παγκόσμιος θρήνος:
Αποχωρεί από την
πολιτική ο Μήτσος 
ο Παπαδημούλης 
Δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος το αποκάλυψε, σε
συνέντευξή του. Το προανήγγειλε, για την
ακρίβεια, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του
να μην είναι ξανά υποψήφιος σε εκλογές -
ούτε σε βουλευτι-
κές ούτε σε ευρωε-
κλογές. «Διανύω
την τρίτη μου θη-
τεία στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Έχω
αποφασίσει εδώ
και χρόνια ότι θα
είναι και η τελευ-
ταία στα κοινοβου-
λευτικά έδρανα -
ευρωπαϊκά ή ελληνικά», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο σημερινός ευρωβουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Δημήτρης Παπασπιτούλης - με συγχω-
ρείτε, Παπαδημούλης. Βέβαια, αργεί ακόμα.
Το 2024 που τελειώνει η θητεία του θα απο-
συρθεί σε κάποιο από τα δεκάδες οικήματά
του…

Μου… το σφύριξαν, αλλά δεν θέλω να
το πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνει.

Όμως, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια
μου όλα αυτά τα χρόνια στο κουρμπέτι, είπα να το
καταγράψω για ιστορικούς λόγους. Διότι, ως
γνωστόν, τα γραπτά μένουν. Ας έρθω στην ουσία
της πληροφορίας. Αληθεύει, κ. πρόεδρε, ότι
υπάρχει υπουργός ο οποίος συνομιλεί μόνο με
δορυφορικό τηλέφωνο, καθώς ισχυρίζεται ότι
δεν θέλει να… τον ακούν; Και μία απορία ακόμα,
κύριε πρόεδρε. Επειδή εσείς τους βλέπετε πιο
συχνά, δεν ρωτάτε αυτόν τον γίγαντα τι φοβόταν
ότι θα ακούσουν από… το στοματάκι του; Διότι,
εάν δεν φοβάσαι κάτι, τότε ποιος ο λόγος να θέλει
δορυφορικές συνομιλίες ασφαλείας;

H σκούπα του Χατζηδάκη
Κατά την επί-
σκεψή του
στον Φάρο
Τυφλών Ελ-
λάδας στην
Καλλιθέα, ο
Κωστής Χα-
τζηδάκης,
μεταξύ άλ-
λων, φωτο-
γραφήθηκε
και με μία
από τις σκού-
πες που κα-
τασκευάζον-
ται στο εργαστήριο ειδών καθαριότητας. Τη
φωτογραφία που σχολιάζεται ήδη στα social
media ανέβασε ο υπουργός Εργασίας, Κω-
στής Χατζηδάκης. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να
γίνει στο Facebook και στο Τwitter! Πάντως,
οι εικόνες πολιτικών με σκούπα δεν είχαν
πάντα καλή κατάληξη. Σας θυμίζω τι έγινε
όταν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε φωτογρα-
φηθεί στο ΣΕΦ να σκουπίζει… μετά το Συνέ-
δριο του ΠΑΣΟΚ το 2005. Κεντρικό σύνθημα
του Συνεδρίου ήταν το «Γιώργο, προχώρα και
άλλαξέ τα όλα». Ας μην επεκταθώ… 
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Τα πούρα, τα κότερα
και στο τέλος 
οι επιδοτήσεις

Ο Ιβάν, αφεντικό του ΟΛΘ

H Belterra Investments, συμφερόντων του
Ιβάν Σαββίδη, προσφέρει 26,50 ευρώ σε με-
τρητά για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότα-
σης, που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυ-
ρα εντός της περιόδου αποδοχής της δημό-
σιας πρότασης για το λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης, επισημαίνει σε χρηματιστηριακή της
ανακοίνωση η ΟΛΘ Α.Ε. Η εταιρεία, που σή-
μερα κατέχει το 67% της ΟΛΘ Α.Ε., προχώρη-
σε στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών
ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών,
ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστη. Ο Ιβάν
Σαββίδης είναι πλέον το «αφεντικό» στον
ΟΛΘ, έχοντας συγκεντρώσει το 67% των με-
τοχών του, γεγονός που τον υποχρεώνει να
καταθέσει δημόσια πρόταση για την εξαγορά
και του υπόλοιπου 33%, από το οποίο ελέγχει
ήδη ένα σημαντικό κομμάτι, μέσω συνεργα-
ζόμενων εταιρειών.

Περί μπογιατζή-κλέφτη
έργων Πικάσο
Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό: Αληθεύει πως, όταν
το 2019 εντοπίστηκε ένας εκ των κλεμμένων πινάκων
σε δημοπρασία στον οίκο δημοπρασιών «Pandolfini»
στη Φλωρεντία, είχε ζητήσει η Μενδώνη να εξεταστεί
ενδελεχώς; Από ποιον το είχε ζητήσει η Μενδώνη;
Είναι αλήθεια ότι είχε ζητήσει από τη διευθύντρια της
Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα να
στείλει η Πινακοθήκη έναν ειδικό στη Φλωρεντία, να
παρίσταται στη δημοπρασία και να ζητήσει την εξέτα-
ση του έργου; Η κυρία Πλάκα έστειλε άνθρωπο; Και,
αν δεν έστειλε, γιατί δεν έστειλε; Θα μας απαντήσει
κάποιος αρμόδιος; Εγώ ερωτήματα θέτω. Αν, πάλι, η
κυρία Πλάκα έστειλε κάποιον Έλληνα εμπειρογνώ-
μονα, τι απεφάνθη;

Τέσσερα στα τέσσερα για τον Χρυσοχοΐδη. Με τη
σύλληψη του Χρήστου Παππά δεν χρειάζεται να σας
πω ότι πήρε τα πάνω του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης -
νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Έχει τέσσερα στα
τέσσερα: Γλυκά Νερά, δολοφονία επιχειρηματία στη
Ζάκυνθο, κλοπή σε Εθνική Πινακοθήκη και τώρα τον
υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής. Έχω την αίσθηση ότι
αποκαταστάθηκε πλήρως η εμπιστοσύνη στο πρό-
σωπό του από το Μέγαρο Μαξίμου, παρά τις όποιες
«σκιές» υπήρχαν στο παρελθόν.
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Ρώτησα ποιος είναι ο δικαστικός που αναμένεται να αναλάβει
επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη θέ-
ση της κυρίας Άννας Ζαΐρη που αποχωρεί. Το όνομά του κυκλο-
φορεί ευρέως και πρόκειται για τον κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
«Δεν τον ξέρεις;», μου είπαν. «Είναι ο γιος του ταξιτζή από τη Λαγ-
κάδα που “έδεσε” τη Χρυσή Αυγή». Από την εργατική Λαγκάδα της
Μυτιλήνης με καταγωγή από το Λισβόρι, απόφοιτος του εξατάξι-
ου 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, μοναχοπαίδι του Γιάννη και της Νί-
κης, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης είναι ο δικαστής που το Σεπτέμ-
βριο του 2013, όντας αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κατάφε-

ρε να συλληφθεί η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Δεν το λες
και λίγο αυτό… Θυμίζω ότι στις αρχές του 2017 ήταν αυτός ο οποί-
ος εισηγήθηκε να μην εκδοθούν στην Τουρκία οι δύο από τους
στρατιωτικούς που είχαν καταφύγει στη χώρα μας μετά το «πρα-
ξικόπημα» του Ιουλίου του 2016 στη γειτονική χώρα. Τότε, ο Χα-
ράλαμπος Βουρλιώτης είχε αγορεύσει, μάλιστα, σε μια γεμάτη αί-
θουσα, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Ο Χαράλαμπος Βουρ-
λιώτης διαθέτει, άλλωστε, αντοχή και μπορεί να τραβά σε βάθος
τις έρευνες, καθώς υπήρξε παλιός αθλητής και συγκεκριμένα
δρομέας μεγάλων αποστάσεων και άλτης εις μήκος.

Διοίκηση Ειδικού Πολέμου:
Και βήμα πρόσθες

Η νεοσύστατη Μονάδα Διοίκησης Ειδικού Πολέ-
μου πραγματοποίησε την πρώτη της διακλαδική
εντυπωσιακή άσκηση, κόβοντας την ανάσα. Για
όσους παρατήρησαν, οι Έλληνες κομάντος ως σή-
μα (και έμβλημα) το «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ», το οποίο
έχει μεγάλη ιστορία. Το έμβλημα το έδωσε ο ίδιος ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
και προέρχεται από τον διάλογο (από την πραγμα-
τεία Λακαινών Αποφθέγματα -συλλογή αποφθεγ-
μάτων γυναικών της Σπάρτης- του Πλούταρχου,
στο κεφάλαιο Ηθικά) της Σπαρτιάτισσας μάνας, η
οποία έδωσε το πολεμικό ξίφος στον γιο της και
εκείνος της είπε: «Είναι κοντό, μάνα, το ξίφος που
μου χάρισες και δεν φτάνει να χτυπήσω τον εχ-
θρό». «Και βήμα πρόσθες», του απάντησε λακωνι-
κά η γενναία μάνα (Ἄλλη πρὸς τὸν υἱὸν λέγοντα
μικρὸν ἔχειν τὸ ξίφος εἶπε “[καὶ] βῆμα πρόσθες).
Δηλαδή, την ώρα του πολέμου, «κάνε άλλο ένα βή-
μα μπροστά. Πήγαινε πιο κοντά στον εχθρό σου με
φρόνημα ηρωικό και θα νικήσεις».
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο Άρειος Πάγος
στάθηκε 
στο ύψος των
περιστάσεων
Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε
ομόφωνα (5 προς 0) τα αιτήματα μει-
ονοτικών σωματείων της Θράκης, τα
οποία ήθελαν να χρησιμοποιήσουν
στην ονομασία τους τον όρο «τουρκι-
κή» και με αυτόν τον ύπουλο τρόπο να
ανοίξουν «διά της πλαγίας» τον δρόμο
για την αναγνώριση στη Θράκη «τουρ-
κικής μειονότητας». Η λεγόμενη
«Τουρκική» Ένωση Ξάνθης («Τ»ΕΞ)
πρωτοστάτησε στην προσφυγή προς
το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
της χώρας, με την υποστήριξη της
«Ομοσπονδίας “Τούρκων” Δυτικής
Θράκης», που δραστηριοποιείται στο
εξωτερικό και χρηματοδοτείται από
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
Άγκυρα και τουρκόφρονες της μει-
ονότητας ζητούν επιτακτικά από την
Αθήνα την εφαρμογή της απόφασης
του ΕΔΑΔ, με την οποία επιχειρείται
ουσιαστικά πλάγια αναθεώρηση της
Συνθήκης της Λωζάννης, αφού ανα-
γνώριση του δικαιώματος δημιουρ-
γίας ένωσης Τούρκων πολιτών στη
Δυτική Θράκη καταργεί στην πράξη τη
θρησκευτική ταυτότητα της μουσουλ-
μανικής μειονότητας και την καθιστά
εθνική μειονότητα, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για τη χώρα μας.

Μ
ετά το deal με τους ομολογιούχους και την Intralot, ο Σωκρά-
της Κόκκαλης ρίχνει το βάρος του στην Intrakat. Ο Σωκράτης,
παρά το γεγονός ότι για κάποια χρόνια είχε απομακρυνθεί

από το συνεχές micromanagement, φαίνεται ότι επιστρέφει και είναι
αποφασισμένος να βάλει σε μια σειρά τις εταιρείες του. Ήδη μπαίνει
δυναμικά στον χώρο της πράσινης ενέργειας, με σημαντικές συμφω-
νίες να κυοφορούνται και αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές
διάστημα. Η συγχώνευση με τη Γαία Άνεμος ήταν μόνο η αρχή και εν-
τάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για την πράσινη ενέρ-
γεια. Επίσης, μετά και την επιτυχημένη συμφωνία με τους ομολογιού-
χους, η Intralot βάζει πλώρη για τον δείκτη Nasdaq της Νέας Υόρκης.
Αυτό είπε ξεκάθαρα ο Σωκράτης Κόκκαλης, κατά τη διάρκεια της γενι-
κής συνέλευσης της εταιρείας. Η εισηγμένη στοχεύει επίσης στην ενί-
σχυση της παρουσίας της στην Αμερική, με τη συμφωνία με τους ομο-
λογιούχους να οδηγεί σε μείωση του δανεισμού του ομίλου από 110 έως
180 εκατ. ευρώ.
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«Αλέξη, κάν’ το όπως ο Αντρέας στο “Πεντελικόν”»,
του φωνάζουν κάποιοι αμούστακοι συνεργάτες του,
οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε καν που έπεφτε το «Πεν-
τελικόν». Άσε που ήταν αγέννητοι τότε. Η αληθινή
δυναμική ενός πολιτικού ηγέτη φαίνεται από τη δυ-
νατότητά του να διαχειριστεί αυτήν τη σχεδόν νομο-
τελειακή συνθήκη, την ώρα της εσωτερικής αμφι-
σβήτησης προς το πρόσωπό του. Το 1990 στη συνε-
δρίαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ο Αντρέας ήθελε να προ-
τείνει τον Άκη για γραμματέα. Την παραμονή της συ-
νεδρίασης στο «Πεντελικόν» φωνάζει τον Κ. Σκαν-
δαλίδη: «Ποιοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι πέθανα;
Δεν μπορεί ο ιδρυτής του κόμματος να προτείνει τον
γραμματέα; Αν θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν». Νω-
ρίτερα τον είχε επισκεφθεί η Μελίνα Μερκούρη με
ένα τελεσίγραφο: «Αν προτείνεις τον Άκη, εμείς θα
προτείνουμε τον Παρασκευά». «Και ποιοι είστε
εσείς;», της είπε… Καταλάβατε τις διαφορές;

LOCK

Ποιος είναι ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης 

Το comeback του 
Σωκράτη Κόκκαλη
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του
Παναγιώτη
Κουρουμπλή 

Βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ, πρώην
υπουργός

Γ
ια άλλη μια φορά η κυβέρνηση επιχειρεί

να προωθήσει πολιτικές που υπακούν

στο άγχος του πανικού. Το πρόγραμμα

των εμβολιασμών, ενώ ξεκίνησε πομπωδώς τον

Δεκέμβριο με την απαραίτητη επικοινωνιακή εκ-

μετάλλευση, σήμερα ο καθείς αντιλαμβάνεται ότι

τα πράγματα δεν εξελίσσονται με τον τρόπο που

θα έπρεπε να πορεύονται.

Η κυβέρνηση επιχειρεί για ακόμη μία φορά να

μεταφέρει τις ευθύνες σε άλλους, πιστεύοντας

ότι αυτοί οι άλλοι δεν έχουν μνήμη για τα έργα και

τις ημέρες όχι των προηγούμενων χρόνων, αλλά

μόλις των 24 μηνών της δικής της διακυβέρνη-

σης. Η κυβέρνηση διαμέσου της Εθνικής Επιτρο-

πής Εμβολιασμών προ τριμήνου περίπου αποφά-

σισε τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca

στις ηλικίες κάτω των 60 ετών και ιδιαίτερα στους

νέους των περίπου 30 ετών, ενώ στην Ευρώπη

και την Αμερική αυτό είχε απαγορευτεί. 

Η κυβέρνηση, όμως, συνέχισε να επιμένει

στην προώθηση του προγράμματος με το As-

traZeneca. Έπειτα από δίμηνο η επιτροπή ανακά-

λεσε την προηγούμενη απόφασή της. Έτσι, με

ευθύνη και της Επιτροπής και της κυβέρνησης,

που φαίνεται να επέβαλε την πρώτη απόφαση,

γεννήθηκε μέγα ζήτημα αμφισβήτησης, το οποίο

τροφοδότησε επαρκώς τους ενιστάμενους στο

ζήτημα του εμβολιασμού.

Σήμερα η κυβέρνηση της αυτάρκειας και της

αυταρέσκειας, που θέλει συνεχώς να ξεχνά τι

έκανε χθες και τι έλεγε προχθές (θυμόμαστε τι

άκουσε ο Τσίπρας για το «ξεστοκάρισμα»), σε

ποιους χρέωνε τον Φεβρουάριο τη μεταδοτικό-

τητα και την ανευθυνότητα, έρχεται με λογικές

εκπόρνευσης των νέων, όπως λέει άρθρο της

συντηρητικής εφημερίδας «Δημοκρατία», για να

εξαγοράσει την ψυχή τους και τη συνείδησή τους

με 150 ευρώ. Χθες ήταν ανεύθυνοι μεταδότες του

ιού λόγω των κινητοποιήσεών τους. Σήμερα είναι

καλά παιδιά, αρκεί να τσιμπήσουν και μετά να

κάτσουν να τσιμπηθούν.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν πορεύεται με

βάση επεξεργασμένο σχέδιο αντιμετώπισης των

συνεπειών της πανδημίας. Λόγω εποχής και σε

έναν βαθμό του μερικού εμβολιασμού, η κατά-

σταση δείχνει πως παρά τα εγκληματικά λάθη

(δεν έγινε τίποτα στον ένοχο χώρο των συγκοι-

νωνιών, ενώ καθυστέρησε και καθυστερεί αδι-

καιολόγητα ο εμβολιασμός εργαζομένων και κα-

τοίκων στα νησιά) εξελίσσεται θετικά η πανδη-

μία. Όμως, αυτό δεν αποτελεί καμία μα καμία

σταθερά. Και είναι εύκολος ο υποτροπιασμός. 

Αν δει κανείς πώς επιστρέφουν τα πλοία της

ακτοπλοΐας από τα νησιά και τι κατάσταση επι-

κρατεί (ή μάλλον δεν επικρατεί), θα καταλάβει

πως στον βωμό να κερδίσουμε κάποιες προσω-

ρινές επικοινωνιακές εντυπώσεις μπορούμε να

βρεθούμε στον κυκεώνα μιας επανόδου, τώρα

μάλιστα που αρχίζει να εκδηλώνεται και το κύμα

των μεταλλάξεων.
Πρόσφατα, δίπλα στην επιχείρηση εκμαυλι-

σμού του «ναι» στα εμβόλια ήρθε η απειλή του
υπουργού Ανάπτυξης. Και μόνο αυτές οι δύο πα-
ράμετροι δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία
εν κρανίω. Ο γράφων θα καταθέσει στη Βουλή αί-
τηση κατάθεσης εγγράφων για να μάθουμε:

• Αν η απόφαση για τη χορήγηση του As-
traZeneca σε νέους ελήφθη έπειτα από συνε-
δρίαση της θεσμοθετημένης Επιτροπής Αξιολό-
γησης Φαρμάκων. Γιατί, αν αυτό δεν έγινε, η Επι-
τροπή θα έχει βαρύτατες, ακόμη και ποινικές ευ-
θύνες.

•  Αν υπάρχουν πρακτικά της Επιτροπής Δια-
πραγμάτευσης των εμβολίων, γιατί κανείς δεν
γνωρίζει ούτε αν συμμετείχε η Ελλάδα στην Επι-
τροπή ούτε πόσα πλήρωσε για τα εμβόλια. Και εί-
ναι γνωστό το τι έχει ακουστεί στις Βρυξέλλες για
την περίφημη αυτή διαπραγμάτευση. 

• Αν όλα τα νοσοκομεία Covid εφάρμοσαν ενι-

αία τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα του ΚΕΣΥ. 

Σε μια τέτοια περίοδο μικρών και μεγάλων αμ-

φισβητήσεων, μια κυβέρνηση οφείλει να διαθέ-

τει αντοχές αυτοκριτικής και κυρίως να αναζητεί

τρόπους συνεννόησης και με τα κόμματα και με

την κοινωνία.

Η αμνησία των 150 ευρώ

Σε έναν κόσμο εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Ζ
ούμε σε μια εποχή που όλα πλέον εξαρτών-
ται από την πανδημία που χτύπησε την κοι-
νωνία μας. Σε αυτήν την πανδημία, κατά την

οποία όλοι μας ζήσαμε τον εγκλεισμό στο σπίτι και
στην οποία χάθηκαν συνάνθρωποί μας, καλούμα-
στε να λάβουμε τα πιο σωστά μέτρα, όχι απλώς για
την αντιμετώπιση του ιού, αλλά κυρίως για την πλή-
ρη εξάλειψή του. Ο εμβολιασμός είναι αυτό το βή-
μα που, κατά την άποψη μου, όλοι πρέπει να κάνου-
με, χωρίς καμία περαιτέρω σκέψη. 

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι ο διαχωρι-
σμός της κοινωνίας ανάμεσα σε εμβολιασμένους
και ανεμβολίαστους, ο οποίος ήταν αναμενόμενος.
Οι διαχωριστικές γραμμές μεγαλώνουν ανάμεσα
σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, με νέα
μέτρα που πλήττουν όσους είναι διστακτικοί να κά-
νουν το εμβόλιο. 

Η κυβέρνηση, με επιθετική στρατηγική, θέτει πιο
αυστηρά μέτρα, τα οποία θα προτρέψουν όλον τον
κόσμο να εμβολιαστεί. Η πειθώ φεύγει από το τρα-
πέζι για το εμβόλιο και πλέον πάμε στη λογική των
μέτρων. Τα μέτρα, μάλιστα, δεν αποκλείεται να εν-
ταθούν στο μέλλον σε βάρος των ανεμβολίαστων.

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι οριζόντια περιοριστικά

μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά.
Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανα-
κλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι,
που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβα-
ση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δη-
μόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρα-
κτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και
δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη.
Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν στα-
διακά την κανονικότητα της προπανδημικής ζωής
τους, μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν
τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει»,
διεμήνυσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,
Νίκος Χαρδαλιάς. Μέσα σε εμβολιασμένους και
ανεμβολίαστους, έκανε την εμφάνισή της μια εξαι-
ρετικά μεταδοτική παραλλαγή του ιού, η «Δέλτα», η
οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η «Δέλτα», που
πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία, είναι πιο θανατη-
φόρα, λόγω του ότι είναι πιο γρήγορη στον τρόπο
μετάδοσής της μεταξύ ανθρώπων. 

Η συγκεκριμένη -και κάθε άλλη- παραλλαγή του
ιού μπορεί να χαρακτηριστεί «ανησυχητική», εάν
έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο μεταδοτική, πιο θανα-
τηφόρα ή πιο ανθεκτική στα τρέχοντα εμβόλια και

τις θεραπείες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας. 

Η «Δέλτα» έχει πλέον εξαπλωθεί σε 92 χώρες.
Αποτελεί τώρα τουλάχιστον το 10% όλων των νέων
περιπτώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα
με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
και πρόκειται να γίνει η κυρίαρχη παραλλαγή του
ιού για το κράτος. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν
ότι υπάρχουν αναφορές πως η παραλλαγή «Δέλτα»
προκαλεί επίσης πιο σοβαρά συμπτώματα, αλλά ότι
απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαι-
ωθούν αυτά τα συμπεράσματα. 

Εν κατακλείδι, μοναδική λύση αποτελεί ο εμβο-
λιασμός, ο οποίος είναι πολύ αποτελεσματικός κα-
τά της σοβαρής νόσου.

Η επίδραση των εμβολίων είναι ευρεία και εκτε-
ταμένη. Παραδοσιακά, τα αντιληπτά οφέλη από τον
εμβολιασμό είναι η μείωση της θνησιμότητας από
λοιμώξεις αλλά και η μείωση μετάδοσης - αυτά πα-
ραμένουν οι κινητήριες δυνάμεις για τον εμβολια-
σμό και αυτά θα πρέπει να κινητοποιήσουν όλους
μας, χωρίς να χρειαστεί να παρθούν μέτρα διαχω-
ρισμού και αποξένωσης των ανεμβολίαστων από
τους εμβολιασμένους.
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Τ
α Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 24ης-25ης Ιουνίου 2021 επί
της ουσίας δίνουν συγχωροχάρτι στην Άγ-

κυρα, που εδώ και πάνω από έναν ολόκληρο χρό-
νο συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δι-
καιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα προικοδο-
τείται η Τουρκία με επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ για το
δήθεν Μεταναστευτικό μέχρι το 2025. Μάλιστα, η
ηγεσία της Ε.Ε. δεν λέει κουβέντα για το ζήτημα
των μετεγκαταστάσεων προσφύγων από τις χώ-
ρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η
Ιταλία, στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Πάντως, αξίζει
να σημειωθεί η αιχμή κατά Τουρκίας και Μαρό-
κου στο σημείο 13 των Συμπερασμάτων, όπου «το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και αποδοκι-
μάζει κάθε απόπειρα τρίτων χωρών να εργαλει-
οποιήσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκο-
πούς».

Επιπλέον, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου για την Τουρκία δεν λέει κουβέντα για το
ανυπόστατο, παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό
μνημόνιο. Επίσης, δεν αναφέρει τίποτε για το ca-
sus belli με το οποίο η Τουρκία απειλεί την Ελλά-
δα αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια.
Επιπλέον, δίνει συγχωροχάρτι στην παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας σε Ανατολική Μεσό-
γειο και Αιγαίο, όπου το «Ορούτς Ρέις» έκανε πα-
ράνομες έρευνες εντός των υδάτων της ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας.

Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξε τον
δρόμο για θετική ατζέντα της Ε.Ε. με την Τουρκία,
αρχής γενομένης με την έναρξη τεχνικών συζη-
τήσεων για εντολή σχετικά με τον εκσυγχρονισμό

της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. - Τουρκίας. Ήδη με
την υπάρχουσα τελωνειακή ένωση το ρυθμιζόμε-
νο διμερές εμπόριο κυμαίνεται κοντά στα 165 δισ.
ευρώ ετησίως. Μετά τον εκσυγχρονισμό της τε-
λωνειακής ένωσης, οπότε θα προστεθούν τα
αγροτικά προϊόντα, οι υπηρεσίες και το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, ο ετήσιος όγκος του ρυθμιζόμενου
από την τελωνειακή ένωση διμερούς εμπορίου
Ε.Ε. - Τουρκίας θα εκτιναχθεί στα 300 δισ. ευρώ
(www.dailysabah.com/business, 15/6/2021), γε-
γονός εξαιρετικά θετικό για την τουρκική οικονο-
μία (www.hurriyetdailynews.com, 15/6/2021). 

Για το Κυπριακό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
αφού αναφέρθηκε στα προηγούμενα συμπερά-
σματά του, επισήμανε ότι «παραμένει απολύτως
προσηλωμένο στη συνολική διευθέτηση του Κυ-
πριακού στη βάση δικοινοτικής, διζωνικής ομο-
σπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τις
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα «τη ση-
μασία του καθεστώτος των Βαρωσίων» και ζη-
τώντας «τον πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως των απο-
φάσεων αριθ. 550, 789 και 1251», γεγονός που
δεν εμποδίζει καν τον Ερντογάν να συνεχίζει τις
προκλήσεις του στην Αμμόχωστο.

Σε σχέση με τη Λιβύη, η ευρωπαϊκή ηγεσία
επανέλαβε τα τετριμμένα, όπως είναι η αποχώρη-
ση χωρίς καθυστέρηση όλων των ξένων δυνάμε-
ων και των μισθοφόρων, τα οποία, βεβαίως, η
Τουρκία τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημά-
των της, ιδίως τώρα που ο Ερντογάν έβαλε το ευ-
ρωπαϊκό χρήμα στο παντελόνι.

Το κερασάκι, πάντως, στην τούρτα αποτελεί η

κριτική της Ε.Ε. για την παραβίαση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην Τουρκία, καθώς στην πα-
ράγραφο 20 των Συμπερασμάτων τονίζεται ότι
«το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα
στην Τουρκία παραμένουν μείζον ζήτημα. Οι στο-
χευμένες επιθέσεις κατά πολιτικών κομμάτων,
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
μέσων ενημέρωσης συνιστούν σοβαρή οπισθο-
δρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντι-
βαίνουν στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για σε-
βασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και
των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο διάλογος για τα
θέματα αυτά εξακολουθεί να είναι αναπόσπαστο
μέρος της σχέσης Ε.Ε. - Τουρκίας». 

Όμως, ενώ στην περίπτωση της Ρωσίας αλλά
και της Λευκορωσίας, που επίσης απασχόλησαν
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες της Ε.Ε. προ-
χώρησαν στην επιβολή σκληρών κυρώσεων, για
την Τουρκία «εποίησαν την νήσσαν». Αυτό θα πει
δυο μέτρα και δυο σταθμά.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, τελικά ο Ερντο-
γάν το παίζει και δήθεν δυσαρεστημένος, γιατί
ανέμενε να πάρει περισσότερα (www.hurriyet-
dailynews.com, 25/6/2021).

Και για να αποδείξει τις προθέσεις του προς
Ελλάδα και Κύπρο τελικά ο Ερντογάν αποφάσισε
να συνεχίσει τις προκλήσεις σε Αιγαίο αλλά και
σε Κύπρο, την οποία θα επισκεφτεί με αφορμή
τους εορτασμούς στο ψευδοκράτος για την τουρ-
κική εισβολή το 1974 στη Μεγαλόνησο, οπότε θα
παρακολουθήσει και στρατιωτική παρέλαση των
στρατευμάτων κατοχής.

του
Νότη Μαριά

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

Η Ε.Ε. συνεχίζει να επιβραβεύει τον Ερντογάν 

Κ
υκλοφορεί ένα χαριτωμένο σκίτσο στα so-
cial media. Η σύζυγος στρέφεται προς τον
σύζυγο και του λέει κατηγορηματικά

«όχι». «Τι “όχι”, ρε Κατίνα;» ρωτά απορημένος
εκείνος. Και η σύζυγος απαντά: «Νόμιζα ότι πήγες
να πεις κάτι».

Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι λειτουργεί και η αν-
τιπολίτευση στο πρόβλημα του κτισίματος τείχους
ανοσίας απέναντι στον νέο κορονοϊό. Λέει «ναι
στον εμβολιασμό, αλλά όχι στον διχασμό», δηλαδή
εμβολιαστείτε μεν, αλλά οι ανεμβολίαστοι να ζουν
κανονικά, όπως και οι εμβολιασμένοι, γιατί αλ-
λιώς… διχάζεται η κοινωνία.

Κανείς δεν θέλει, φυσικά, να διχαστεί η κοινω-
νία. Αλλά η αντιπολίτευση δεν αισθάνεται την ανάγ-
κη να εξηγήσει πώς θα αυξηθεί το ποσοστό των Ελ-
λήνων και των Ελληνίδων που κλείνουν ραντεβού
για εμβολιασμό; Δεν πρέπει να κάνει κατανοητό
στους πολίτες τον τρόπο που εκείνη προκρίνει,
ώστε να μην κυκλοφορούν μαζί, δίπλα δίπλα, εμ-
βολιασμένοι και ανεμβολίαστοι; Εν έτει 2021, έπει-

τα από δέκα χρόνια μνημονίων και διάψευσης
προσδοκιών των Ελλήνων από όλα ανεξαιρέτως τα
κόμματα, υπάρχουν κάποια εξ αυτών που πι-
στεύουν ότι μόνο με την άρνηση μπορούν να κερδί-
σουν την εμπιστοσύνη του πολίτη;

Δυστυχώς, όμως, γίνεται κάτι ακόμη χειρότερο.
Υπάρχουν πολιτικοί φορείς που διατυπώνουν ένα
πρόγραμμα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την
επικαιρότητα. Δηλαδή, μας λένε τι θα κάνουν όταν
έλθουν στην εξουσία για το θέμα της υγείας, της
παιδείας και της οικονομίας, αλλά αποφεύγουν
«όπως ο διάβολος το λιβάνι» να διατυπώσουν προ-
τάσεις για το τωρινό, το φλέγον θέμα του κτισίμα-
τος τείχους ανοσίας.

Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό το καθοριστικό έλ-
λειμμα δεν είναι μόνο της σημερινής αντιπολίτευ-
σης. Όλα τα κόμματα που βρέθηκαν στην αντιπολί-
τευση και υπερβολές έκαναν και επιλογές για το
πού θα μιλήσουν και πού θα σωπάσουν και «το κο-
ρόιδο» έκαναν σε θέματα που δεν τους προσπόρι-
ζαν πολιτικά οφέλη. Δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του

ΚΙΝ.ΑΛ. μονοπώλιο αυτό, όλες οι αντιπολιτεύσεις,
φυσικά και η Νέα Δημοκρατία, αυτό έκαναν λίγο ή
πολύ.

Υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι μετά τη διακε-
καυμένη δεκαετία των μνημονίων οι Έλληνες πο-
λίτες δείχνουν ότι άλλαξαν κριτήρια στην επιλογή
που κάνουν για την πολιτική τους εκπροσώπηση.
Και αυτή η αλλαγή εκ των πραγμάτων υποχρεώνει
τα κόμματα να αλλάξουν την παραδοσιακή συμπε-
ριφορά τους. Το «όχι, γενικώς» δεν πιάνει πια, το
δείχνουν όλες οι μετρήσεις, ποσοτικές και ποιοτι-
κές. Ούτε, βέβαια, το «όχι σε όλα». Χρειάζονται
προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις για να διεκδικήσει
ένα κόμμα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Και το ερώτημα τίθεται ξεκάθαρο: Τι προτείνει η
αντιπολίτευση για να αυξηθεί το ποσοστό των εμ-
βολιασμένων; Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα υιοθε-
τούσε αν βρισκόταν στην εξουσία; Χωρίς απαντή-
σεις σε αυτά τα ερωτήματα, τα κόμματα που δεν
έχουν αλλά διεκδικούν την εξουσία απλώς πυρο-
βολούν με άσφαιρα πυρά…

Όχι, γενικώς…

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη
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ΣΤΑYΡΟΣ ΚΑΛΑΦAΤΗΣ 
Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης 

Δουλεύουμε για μια νέα εποχή στη 
Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη

Το ισχυρότερο «όπλο» κατά της πανδη-
μίας, το εμβόλιο, καλεί μέσω της «Po-
litical» τους πολίτες να αξιοποιήσουν ο
υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης

Σταύρος Καλαφάτης. Επισημαίνει, παράλληλα,
ότι είναι στο χέρι μας να μη χρειαστεί να περά-
σουμε στο στάδιο της υποχρεωτικότητας στους
εμβολιασμούς σε συγκεκριμένες επαγγελματι-
κές ομάδες μετά το «πράσινο φως» από την Επι-
τροπή Βιοηθικής. Την οικονομία της χώρας την
παρομοιάζει με «συμπιεσμένο ελατήριο» που
απελευθερώνεται και εκτινάσσεται και εξηγεί
πώς η κυβέρνηση κατάφερε, όπως λέει ο ίδιος,
να κρατήσει όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώ-
ρας στους δύσκολους μήνες της πανδημίας.
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Κύριε Καλαφάτη, ας ξεκινήσουμε
με τη μάστιγα της πανδημίας. Πέ-
ρυσι, μετά την ανάσα του καλοκαι-
ριού, είχαμε μια παρατεταμένη
έξαρση. Ποια είναι η εκτίμησή σας
για το επόμενο διάστημα;

Η ύφεση της πανδημίας στον τόπο μας
συνεχίζεται, αλλά η εμφάνιση της μετάλ-
λαξης Δέλτα δημιουργεί και πάλι συνθή-
κες αβεβαιότητας. Χτυπάει, ωστόσο, κυ-
ρίως τους ανεμβολίαστους και οι εξελί-
ξεις εξαρτώνται από το πλήθος τους. Αυ-
τοί κρατούν την όποια εξέλιξη. Διότι αφε-
νός κινδυνεύουν οι ίδιοι, αφετέρου μπο-
ρεί να γίνουν αναμεταδότες. Σε αντίθεση
με την περσινή χρονιά, έχουμε φέτος το
όπλο του εμβολίου και οφείλουμε να το
αξιοποιήσουμε. Ο κίνδυνος είναι σοβα-
ρός, αλλά μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, κα-
θώς όλοι οι συμπολίτες μας μπορούν πια
να κλείνουν το δικό τους ραντεβού με το
εμβόλιο που θέλουν και να εμβολιαστούν
άμεσα. Αν συνεχιστούν τα σημερινά υψη-
λά ποσοστά ημερήσιου εμβολιασμού και
χτίσουμε επαρκές τείχος ανοσίας, θα
έχουμε ευχάριστο καλοκαίρι και ασφαλή
χειμώνα. Διαφορετικά, θα υπάρξει πρό-
βλημα. Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί.

Διακρίνω ανησυχία. Βλέπετε ενδε-
χόμενο νέου κύματος το επόμενο
διάστημα; Μπορεί να ξαναμπούμε σε
περιπέτεια;

Δυστυχώς ο ιός παραμένει ανάμεσά
μας και ο κίνδυνος επικράτησης της σο-
βαρής μετάλλαξης Δέλτα είναι μπροστά
μας. Οι εμβολιασμένοι, όπως επισημαί-
νουν οι ειδικοί σε ολόκληρο τον κόσμο, εί-
ναι ασφαλείς, αλλά οι ανεμβολίαστοι κιν-
δυνεύουν. Δυστυχώς, μάλιστα, υπάρχουν
περιοχές της χώρας μας, όπου τα ποσο-
στά εμβολιασμού παραμένουν πολύ χα-
μηλά και ο κίνδυνος τοπικών εξάρσεων
υψηλός. Μικρές εστίες στην αρχή μπορεί
να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στη
συνέχεια. Διότι θα αφορούν στην τοπική
πλειονότητα αλλά και στη διασπορά στην
ευρύτερη κοινότητα. Και αυτό θα σημαίνει
μια νέα περιπέτεια. Μην υπάρχουν, λοι-
πόν, αυταπάτες. Μόνο η επέκταση του εμ-
βολιασμού μπορεί να αποτρέψει ένα νέο
κύμα, μια νέα περιπέτεια.

Τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να γίνει
για να αποτρέψουμε κάθε αρνητικό
ενδεχόμενο;

Η κάρτα που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους
νέους που εμβολιάζονται, καθώς και το
νέο πλαίσιο λειτουργίας της ψυχαγωγίας
με άρση των περιορισμών σε χώρους για
τους ήδη εμβολιασμένους μπορεί παρα-
κινήσουν τους διστακτικούς. Τώρα, όμως,

είναι ώρα ευθύνης για όλους. Βουλευτές
όλων των κομμάτων, επικεφαλής των
ΟΤΑ, μητροπολίτες και ιερείς, γιατροί και
δάσκαλοι, ας ενώσουμε τη φωνή μας για
το συλλογικό καλό. Να ενημερώσουμε
τους συμπολίτες μας που παραμένουν δι-
στακτικοί για την ασφάλεια και την αποτε-
λεσματικότητα του εμβολιασμού. Είναι ο
μόνος τρόπος να θωρακίσουν την υγεία
τους και να προστατεύσουν τους ανθρώ-
πους που αγαπούν. Ο μόνος τρόπος να
αποτρέψουμε ένα νέο κύμα και μια νέα
περιπέτεια. 

Μπροστά σε όλα αυτά, ποια είναι η
στρατηγική της κυβέρνησης; Θα
προχωρήσει σε υποχρεωτικούς εμ-
βολιασμούς;

Χτίζουμε τη στρατηγική μας σε τρεις
πυλώνες: Πρώτον, τις εκστρατείες στο-
χευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης ομάδων του πληθυσμού. Δεύτερον,
τα μέτρα ενθάρρυνσης με κίνητρα για
τους νέους και νέο πλαίσιο λειτουργίας
της ψυχαγωγίας. Και τρίτον, σε ένα επό-
μενο στάδιο την πρόβλεψη υποχρεωτικό-
τητας σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες, σύμφωνα με την εισήγηση της
Επιτροπής Βιοηθικής. 

Κάποιοι ανησυχούν για την εξέλιξη
της οικονομίας μετά το σοβαρό
πλήγμα που υπέστη. Ποια είναι η δι-
κή σας εκτίμηση;

Στον ενάμιση χρόνο που πέρασε η κυ-
βέρνηση διέθεσε 41 δισ. ευρώ -στα οποία
θα προστεθούν επιπλέον 4,5 δισ. ευρώ

κατά το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου- για
να κρατηθεί όρθιος ο παραγωγικός ιστός
και να αποτραπεί κάθε έξαρση της ανερ-
γίας. Διαψεύστηκαν έτσι οι Κασσάνδρες
και η χώρα μας είχε κατά το πρώτο τρίμη-
νο του χρόνου την τρίτη καλύτερη ευρω-
παϊκή επίδοση σε όρους ΑΕΠ. Καταγρά-
φεται ήδη ισχυρή αύξηση των επενδύσε-
ων, της βιομηχανικής παραγωγής και των
εξαγωγών αγαθών. Ο δείκτης οικονομι-
κού κλίματος «σκαρφάλωσε» στα προ κο-
ρονοϊού επίπεδα, οι καταθέσεις αυξήθη-
καν μέσα στην υγειονομική κρίση κατά 23
δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια μειώνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ο ΟΟΣΑ αναθεωρούν προς τα πάνω τις
εκτιμήσεις τους ως προς την ανάπτυξη
στον τόπο μας. Όλα τα στοιχεία για την οι-
κονομία μας παραπέμπουν σε εικόνα
συμπιεσμένου ελατηρίου που απελευθε-
ρώνεται και εκτινάσσεται.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες
που σας κάνουν να πιστεύετε στην
επίτευξη δυναμικής ανάπτυξης; 

Καθοριστικός παράγοντας είναι εμπι-
στοσύνη στην οικονομία μας. Είναι η άυλη
δύναμη που απεικονίζεται εύγλωττα στις
αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους, στις
εκθέσεις διεθνών οργανισμών, στα αρνη-
τικά επιτόκια των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου, καθώς και στα ιστορικά χαμηλά
επιτόκια του 5ετούς και 10ετούς ομολό-
γου. Πηγάζει από τις μεταρρυθμίσεις που
έγιναν -ιδίως, μάλιστα, από τη μείωση της
γραφειοκρατίας, των φόρων και των
ασφαλιστικών εισφορών- αλλά και από
αυτές που τώρα προωθούνται με επιταχυ-
νόμενους ρυθμούς. Και, βέβαια, από την
επικείμενη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδί-
ου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που
αναμένεται να φέρει γύρω στα 8 δισ. ευρώ
μέσα στον χρόνο. Και από την προσδοκία
ότι οι σχετικές εισροές θα ξεπεράσουν τα

30 δισ. ευρώ στα επόμενα έξι χρόνια, ενώ
στο ίδιο διάστημα η χώρα μπορεί να αντ-
λήσει και 40 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. 

Έχοντας υπόψη ότι ως μέλος της κυ-
βέρνησης έχετε την αρμοδιότητα για
τα θέματα Μακεδονίας και Θράκης,
δεν θα μπορούσα παρά να ρωτήσω
κατά πόσο οι εκτιμήσεις σας για την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας
αφορούν στη Θεσσαλονίκη, τη Μα-
κεδονία και τη Θράκη; 

Οι κατευθύνσεις του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, τα σχέδια που δρο-
μολογούνται και τα έργα που προωθούν-
ται σηματοδοτούν το ξεκίνημα μιας νέας
εποχής για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδο-
νία και τη Θράκη. Αναφέρομαι στα μεγάλα
έργα για την πόλη μας, στην ανάπλαση του
χώρου της ΔΕΘ και του παραλιακού μετώ-
που, στο μετρό, στην κατασκευή εναέριου
αυτοκινητόδρομου και στην επέκταση του
προαστιακού προς τα δυτικά, στην ανα-
βάθμιση του λιμανιού και στη σύνδεσή
του με την Εγνατία και την ΠΑΘΕ, στο Τε-
χνολογικό Πάρκο Thess Intec και στη με-
τατροπή του πρώην στρατοπέδου «Π. Με-
λά» σε πάρκο Πολιτισμού και Αναψυχής,
στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και στη δημι-
ουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος. Ανα-
φέρομαι ακόμη στο σχέδιο για την απολι-
γνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας,
στην κατασκευή του βόρειου τμήματος
του Ε65, στην αναβάθμιση των σταθμών
στις πύλες εισόδου των βόρειων συνόρων
μας, στα έργα για σύγχρονους οδικούς
άξονες και αναβαθμισμένα λιμάνια, στις
υποδομές άρδευσης και στις παρεμβά-
σεις για την ανάδειξη χώρων του πολιτι-
σμού και της ιστορίας μας. Και, βέβαια,
στις μεγάλες επενδύσεις από διεθνείς κο-
λοσσούς, την Amazon, τη Cisco και τη P-
fizer, που φέρνουν πλούτο και νέες καλύ-
τερες θέσεις δουλειάς.

«
Δυστυχώς, ο ιός παραμέ-
νει ανάμεσά μας και 
ο κίνδυνος επικράτησης
της σοβαρής μετάλλαξης
Δέλτα είναι μπροστά μας

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Μ
προστά από το Μέγαρο Μαξίμου,
στον Εθνικό Κήπο, συναντηθήκα-
με με τη βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ
Χριστίνα Αλεξοπούλου και μας

μίλησε για το πώς αποφάσισε να εμπλακεί με
την πολιτική, για το πώς αισθάνθηκε την πρώ-
τη φορά που ανέβηκε στο βήμα της Βουλής,
καθώς και για τις πρωτιές αλλά και τις δυσκο-
λίες στη ζωή της. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η πόλη των Πατρών τα
τελευταία χρόνια είναι τα μεγάλα ποσοστά
ανεργίας. Τι δράσεις έχετε αναλάβει;
Η Πάτρα και ολόκληρη η Αχαΐα έχουν όλα

τα εχέγγυα για να πετύχουν κάθε φιλόδοξο
στόχο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τό-
που δεν δικαιολογούν τη στασιμότητα στην
οποία έχει περιπέσει τα τελευταία χρόνια. Ερ-
γάζομαι για την αναστροφή αυτής της κατά-
στασης, προωθώντας συστηματικά και μεθο-
δικά την Αχαΐα ως επενδυτικό προορισμό σε
αρμόδια υπουργεία και φορείς. 

Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παρα-
δείγματα πιο συγκεκριμένα; 
Ήδη, προ ολίγων ημερών, είχαμε την επί-

σκεψη του προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του οργανισμού Enterprise Greece
στην Πάτρα, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον για
το Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας, μια εξαιρετικά
εξωστρεφή επένδυση που μπορεί να δημι-
ουργήσει γύρω της ένα ολόκληρο οικοσύστη-
μα ανάπτυξης. Στον Τομέα της Ψηφιακής Τε-
χνολογίας και των Επαγγελμάτων Πληροφο-
ρικής υψηλών προδιαγραφών, όπως Data
Center και Cloud Computing, είχαμε πρόσφα-
τα συνάντηση εργασίας με τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών για τον σχεδιασμό αν-
τίστοιχων έργων. Είναι πολλά αυτά που μπο-
ρούμε να πετύχουμε. Οι νέοι πολιτικοί οφεί-
λουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για

την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων, που είναι ο μόνος ρεαλιστικός
τρόπος δημιουργίας πολλών και καλά αμειβό-
μενων θέσεων εργασίας στην περιοχή. 

Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα για την εκλο-
γική σας περιφέρεια είναι ο αυτοκινητό-
δρομος Πατρών-Πύργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπο-
στηρίζει πως θα είχε τελειώσει το έργο. Τι
απαντάτε;
Είναι ξεκάθαρο πως, αν δεν είχε έρθει στην

εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, το έργο θα είχε ήδη τελει-
ώσει. Ευτυχώς για τη χώρα, έχουμε πλέον μια
κυβέρνηση προσηλωμένη στον στόχο κατα-
σκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Αποτε-
λεί προτεραιότητά μας και σύντομα θα ολο-
κληρωθούν οι διαδικασίες και θα ξεκινήσει το
έργο. 

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Πού δραστηριοποιηθήκατε πολιτικά για
πρώτη φορά;
Πολιτικοποιημένη είμαι από τα μαθητικά

μου χρόνια. Πάντοτε με ενδιέφερε η πολιτική,
επίσημα όμως ασχολήθηκα όταν πέρασα στο
Πανεπιστήμιο και έγινα μέλος της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας. Από
τότε ξεκίνησε μια πολύ όμορφη πορεία, γεμά-
τη δράσεις και προσφορά.

Έχετε διατελέσει και πρόεδρος της ΟΝ-
ΝΕΔ Αχαΐας...
Για εμένα ήταν μεγάλη τιμή τα έξι χρόνια

της προεδρίας μου στην ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Το να
ηγείσαι της μεγαλύτερης κομματικής Νεολαί-
ας και μάλιστα σε μια τόσο «δύσκολη» πολιτι-
κά, για την Κεντροδεξιά, φιλελεύθερη παρά-
ταξη περιοχή, όπως η Αχαΐα, ήταν και μια τε-
ράστια πρόκληση για εμένα. Όμως, έχω να
θυμάμαι μόνο ωραίες και δημιουργικές στιγ-
μές και τώρα νιώθω πληρότητα που κατάφερα
να ανέβω ένα-ένα τα σκαλιά της πολιτικής. 

Γνωρίζω πως δείχνετε πολύ μεγάλη ευαι-
σθησία στο ζήτημα της υπογεννητικότητας
και σε αυτό της υιοθεσίας. Για ποιον λόγο;
Ο λόγος είναι και βιωματικός αλλά κυρίως

κοινωνικός και ανθρωπιστικός. Δεν μπορώ να
δεχτώ ότι υπάρχουν σήμερα παιδάκια που δεν

στην
Άννα Καραβοκύρη

«Μια αγκαλιά της κόρης μου 
με χαλαρώνει όσο τίποτα άλλο»

Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
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απολαμβάνουν την αποκλειστικότητα στην
αγάπη και στη φροντίδα μιας οικογένειας,
ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν χιλιάδες ζευγά-
ρια που θα ήθελαν να τα φροντίζουν ή να τα
υιοθετήσουν.  Οι διάφορες δομές κάνουν
εξαιρετική δουλειά, όμως δεν μπορούν να
συγκριθούν με μια οικογένεια. Το μεγαλύτε-
ρο πρόβλημα της χώρας μας είναι το δημο-
γραφικό. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης το αντιλαμβάνεται πλήρως και γι’
αυτό δημιούργησε το υφυπουργείο Δημο-
γραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, ίσως
στην πιο κρίσιμη και καθοριστική στιγμή της
νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σε αυτόν τον
τομέα, έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά!

Πώς αντιμετωπίσατε το πρόσφατο ζήτημα
με το συνέδριο υπογεννητικότητας, που
προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην
κοινωνία;
Είναι πολύ «λεπτό» ζήτημα, κα Καραβοκύ-

ρη, για να μπορεί κανείς να εκφράσει την
άποψή του με λίγες λέξεις, στο πλαίσιο μιας
συνέντευξης. Προφανώς, η αυτοδιάθεση του
σώματος των γυναικών είναι αδιαπραγμά-
τευτη. Παράλληλα, όμως, είναι πολύ σημαντι-
κό να ενημερώνονται οι νέοι άνθρωποι για τα
πραγματικά βιολογικά δεδομένα. Είναι λαν-
θασμένο το μήνυμα πως, αν αποφασίσεις και
όποτε αποφασίσεις, θα μπορείς να γεννήσεις
ένα μωρό. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό και οι
νέοι πρέπει να το γνωρίζουν. Συνέδρια υπο-
γεννητικότητας έπρεπε να οργανώνονται εδώ
και χρόνια και, προφανώς, να τα παρακολου-
θούν μόνο όσοι ενδιαφέρονται. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, τι έχει αλλάξει
στην καθημερινότητά σας από την είσοδό
σας στη Βουλή;
Αν εξαιρέσετε τα ωράριά μου που δεν

έχουν αλλάξει, δεδομένου ότι πάντα εργαζό-
μουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα, τίποτα
άλλο δεν έχει μείνει το ίδιο. Τα δημόσια και
ιδιωτικά έργα, η οδοποιία, τα οικοδομικά
έχουν δώσει, κατά ένα μεγάλο μέρος, τη θέ-
ση τους στο κοινοβουλευτικό έργο και στην

κοινωνική προσφορά. Αξιοποιώ κάθε λεπτό
της ημέρας μου και νιώθω μεγάλη ικανοποί-
ηση όταν το επιθυμητό αποτέλεσμα φθάνει
στους πολίτες της Αχαΐας, και όχι μόνο. Δεν
θέλω να σταματήσω όμως να εργάζομαι ως
πολιτικός μηχανικός, όσο δύσκολος και να
είναι ο συνδυασμός.

Πώς αισθανθήκατε την πρώτη φορά που
ανεβήκατε στο βήμα της Βουλής ως μέλος
της εθνικής αντιπροσωπείας;
Δεν κατάγομαι από πολιτική οικογένεια και

δεν είχα ποτέ βιώματα γύρω από το Εθνικό
Κοινοβούλιο. Άρα, όπως κάθε πολίτης που
φτάνει να ανέβει στο βήμα της Βουλής, ένιω-
σα δέος και υπερηφάνεια. Έχει «βαριά» ιστο-
ρία αυτό το βήμα, έχουν μιλήσει «τεράστιες»
πολιτικές προσωπικότητες από αυτό και, άρα,
δεν γίνεται να μη διακατέχομαι από έντονα
συναισθήματα, κάθε φορά που απευθύνομαι
στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Δεδομένου λοιπόν ότι δεν κατάγεστε από
πολιτική οικογένεια, η οικογένειά σας
πώς αντιμετώπισε την επιλογή σας να εμ-
πλακείτε ενεργά στην πολιτική; 
Ασχολούμαι, όπως σας είπα, ενεργά με την

πολιτική από τα φοιτητικά μου χρόνια. Έτσι, η
οικογένειά μου γνωρίζει την αγάπη μου για τα
κοινά. Η αλήθεια είναι όμως ότι το βήμα προς
το εθνικό Κοινοβούλιο η οικογένειά μου το δέ-
χτηκε κάπως αμήχανα, δεδομένων των πολ-
λών οικογενειακών και επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων που είχα. Επειδή όμως κανείς μας
δεν φοβάται τη σκληρή δουλειά, πολύ γρήγορα
όλη η οικογένεια στάθηκε στο πλευρό μου και
με στήριξε στην επιλογή που έκανα. 

Και ποιος από την οικογένειά σας ήταν τό-
τε ο πιο θερμός υποστηρικτής σας στην
απόφαση αυτή; 
Τότε, πιο ένθερμος υποστηρικτής μου ήταν

ο αείμνηστος πατέρας μου. 

Και σήμερα ποιος είναι; 

Τώρα, προσπαθώ να έχω όσο περισσότε-
ρους ένθερμους υποστηρικτές μπορώ, κερ-
δίζοντάς τους με το έργο μου και την αποτε-
λεσματικότητά μου. 

Ως νέα μητέρα, έχετε άγχη ή φοβίες για
την κόρη σας και ποια είναι αυτά;
Έχω πολύ περισσότερα άγχη απ’ ό,τι φο-

βίες. Αγχώνομαι, όπως κάθε μαμά νομίζω, να
μεγαλώσει η Πηνελόπη μου με σωστά εφό-
δια, να είναι ευτυχισμένη, να καταφέρουμε
να την κάνουμε χρήσιμο και καλό άνθρωπο
στην κοινωνία. Το να είσαι καλή μαμά δεν
σπουδάζεται, και έτσι πολλές φορές νιώθω
ανασφάλεια. Ευτυχώς, έχω το στήριγμά μου
που είναι ο σύζυγός μου. Τις φοβίες μου δεν
τις αφήνω να βγουν στην επιφάνεια, έτσι
ώστε να μη γίνομαι καταπιεστική και να μην
της στερώ οτιδήποτε θα φόβιζε εμένα. Δεν τα
καταφέρνω πάντα, αλλά προσπαθώ. 

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μια νέα
μητέρα, σύζυγο, ελεύθερο επαγγελματία
και πολιτικό, όπως είστε εσείς;
Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν

έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο. Αυτό είναι
όμως επιλογή μου και δεν κάνω καμία δεύτε-
ρη σκέψη για το αν είναι η σωστή. Είμαι στην
πιο δημιουργική περίοδο της ζωής μου και
δεν θέλω να χάνω κανένα λεπτό. Είναι ευλο-
γία να είσαι μητέρα και ταυτόχρονα δεν μπο-
ρεί μια σύγχρονη γυναίκα να έχει το δίλημμα
οικογένεια ή καριέρα. Όλα συνδυάζονται. 

Άλλωστε και ως κυβέρνηση εργαζόμαστε
ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για κάθε
σκληρά εργαζόμενο γονέα, με στοχευμένα
νομοθετήματα, που συμβάλλουν στην εναρ-
μόνιση προσωπικής, οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής.

Από πού αντλείτε δύναμη στις δυσκολίες;
Στις δυσκολίες αντλώ δύναμη από την πί-

στη μου στον Θεό. Η πίστη μού έχει δώσει τη
δύναμη να ξεπερνάω κάθε δυσκολία που αν-
τιμετωπίζω στη ζωή μου. Επίσης, δύναμη
αντλώ και από την οικογένειά μου και από

τους στενούς φίλους μου, που βρίσκονται
πάντοτε στο πλάι μου.

Όταν βρίσκεστε μπροστά σε μια δύσκολη
κατάσταση, θα ζητήσετε βοήθεια ή θα το
περάσετε μόνη σας; 
Ναι, θα ζητήσω βοήθεια όταν δυσκολεύο-

μαι και, δόξα τω Θεώ, την παίρνω από ανθρώ-
πους που με αγαπούν. 

Πώς είναι μια τυπική ημέρα για εσάς; Πώς
είναι το καθημερινό πρόγραμμά σας; 
Το πρόγραμμά μου αλλάζει συνεχώς και

εξαρτάται κατά βάση από το αν βρίσκομαι
στην Πάτρα ή στην Αθήνα. Η μόνη σταθερή
ρουτίνα είναι το ξύπνημα πολύ νωρίς το πρωί,
για να ετοιμάσω την κόρη μου για το σχολείο
της. Από εκεί και πέρα, καμία μέρα δεν είναι
ίδια με τις άλλες, αν και όλες έχουν ασταμά-
τητη δράση και πολλές δραστηριότητες. Και
βέβαια, αν δεν νυχτώσει, δεν βρίσκω λόγο να
σταματήσω και να χαλαρώσω. Στην Αθήνα,
όταν βρίσκομαι κι έχω κοινοβουλευτικό έρ-
γο, οι ρυθμοί είναι λίγο διαφορετικοί, όμως
και εκεί το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πιεστι-
κό και διαρκεί μέχρι αργά. Αργά το βράδυ χα-
λαρώνω, είτε με φίλους είτε με την οικογέ-
νεια στο σπίτι.

Όταν καλείτε τους φίλους σας στο σπίτι
σας, μαγειρεύετε εσείς; 
Ασφαλώς, μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω

και μάλιστα η μαγειρική είναι αγχολυτική για
εμένα, διότι με χαλαρώνει ύστερα από μια
πιεστική ημέρα. 

Εκτός από τη μαγειρική, τι άλλο μπορεί να
σας αποσυμπιέσει ύστερα από μια κουρα-
στική ημέρα; 
Μια αγκαλιά της κόρης μου με χαλαρώνει

όσο τίποτα άλλο. Κάθομαι και συζητάω μαζί
της και πραγματικά δεν σκέφτομαι κανένα
άλλο θέμα. Ένα φιλί της είναι το απόλυτο χα-
λαρωτικό και μπορεί να μου διώξει όλη την
πίεση, το άγχος και την κούραση της ημέρας.
Έχει μοναδική δύναμη. 

«
«Στις δυσκολίες αντλώ 
δύναμη από την πίστη μου
στον Θεό. Η πίστη μού έχει
δώσει τη δύναμη να 
ξεπερνάω κάθε δυσκολία που
αντιμετωπίζω στη ζωή μου»
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ΠΑΝΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η κυβέρνηση προτείνει ένα νέο σύστημα
επικουρικής ασφάλισης. Ποιοι λόγοι το
επιβάλλουν; Tι θα ισχύσει για νέους και
παλιούς ασφαλισμένους;
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της

χώρας μας, κ. Ευγενίδη, είναι σχεδόν απο-
κλειστικά διανεμητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι
εισφορές των σημερινών εργαζομένων πλη-
ρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συντα-
ξιούχων. Αυτό, με τη σειρά του, αφήνει το σύ-
στημα εξαιρετικά εκτεθειμένο στον δημο-
γραφικό κίνδυνο, ειδικά με δεδομένη τη χει-
ροτέρευση των δημογραφικών προβολών
της χώρας. Η αλλαγή που επιχειρούμε στο-
χεύει στο να αποσυνδέσει ένα τμήμα της κοι-
νωνικής ασφάλισης –την επικουρική ασφά-
λιση– από το δημογραφικό κίνδυνο. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη λεγόμενη
διασπορά κινδύνου.

Όταν φτάσει η στιγμή της συνταξιοδότη-
σης, ο συνταξιούχος του νέου συστήματος θα
έχει πρόσβαση σε τρεις συντάξεις. Την εθνι-
κή, που υπόκειται στο δημοσιονομικό κίνδυ-
νο, την ανταποδοτική, που υπόκειται στο δη-
μογραφικό κίνδυνο, και την επικουρική, που
υπόκειται στον κίνδυνο των αγορών. Δεδομέ-
νου ότι η συσχέτιση αυτών των κινδύνων δεν
είναι πολύ υψηλή, με αυτόν τον τρόπο μει-
ώνεται ο συνολικός κίνδυνος για τον συνταξι-
ούχο και βελτιώνεται η σταθερότητα του συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης συνολικά.

Επιπρόσθετα, (α) σε σημαντικό βαθμό οι
εισφορές της νέας επικουρικής ασφάλισης
θα επενδυθούν στην εγχώρια οικονομία, δί-
νοντας ώθηση στον ρυθμό οικονομικής ανά-
πτυξης, (β) με βάση την εμπειρία χωρών
όπου κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συ-
στήματα λειτουργούν για πολλές δεκαετίες,
μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι οι συν-
τάξεις του νέου συστήματος θα είναι σημαν-
τικά υψηλότερες από αυτές του τωρινού συ-
στήματος, και (γ) το νέο σύστημα δίνει ση-
μαντικά αντικίνητρα για συμμετοχή σε ανα-
σφάλιστη εργασία.

Στο νέο σύστημα, οι εισφορές των ασφαλι-
σμένων θα τοποθετούνται σε ατομικούς λο-
γαριασμούς, θα επενδύονται σύμφωνα με τις

προτιμήσεις του ασφαλισμένου και, όταν
φτάσει η στιγμή της συνταξιοδότησης, θα
αποδίδεται σύνταξη με βάση τις καταβληθεί-
σες εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύ-
σεων.

Αναφορικά με τους ασφαλισμένους του
υφισταμένου συστήματος, το νομοσχέδιο
αναφέρει ρητά ότι ο υπολογισμός των επι-
κουρικών συντάξεών τους δεν θα αλλάξει και
οι υφιστάμενες συντάξεις δεν θα θιγούν.

Βασικός μας στόχος είναι να νομοθετή-
σουμε εγκαίρως και χωρίς εξωγενείς περιο-
ρισμούς ένα καινούργιο σύστημα επικουρι-
κής ασφάλισης, που θα διασφαλίσει καλύτε-
ρες συντάξεις για τους νέους μας στο μέλλον.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το νομοσχέδιο
φέρει το όνομα «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση
για τη νέα γενιά».

Ποιους ασφαλισμένους αφορά; Ποιος θα
διαχειρίζεται τις εισφορές και πώς θα
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις;
Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας από 1/1/2022, που σήμερα έχουν
υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης (δη-
λαδή μισθωτούς ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα, μηχανικούς, δικηγόρους), και, προ-
αιρετικά, τους εργαζομένους έως 35 ετών,
ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι υποχρέωση
επικουρικής ασφάλισης. Το όριο των 35
ετών επιλέχθηκε προκειμένου να υπάρχει
μακροπρόθεσμος ορίζοντας επενδύσεων –
οπότε και απορροφώνται οι όποιες βραχυ-
πρόθεσμες διακυμάνσεις των αποδόσεων–
, για να εξασφαλιστεί υψηλότερη επικουρι-
κή σύνταξη. 

Η ευθύνη της διαχείρισης και της επένδυ-
σης των εισφορών ανήκει αποκλειστικά στο
νέο δημόσιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαι-
οποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα στε-
λεχώνεται με ανοικτές διαδικασίες από άτο-
μα με επαγγελματική εμπειρία στον χώρο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο θα χαράσσει την επεν-
δυτική στρατηγική του Ταμείου με την υπο-
στήριξη Επενδυτικής Επιτροπής που θα θέτει
τα αποδεκτά όρια επενδυτικού κινδύνου, στη

Οι εργαζόμενοι αποκτούν
λόγο για τις εισφορές τους

Τη μηχανική του νέου συστήματος επι-
κουρικής ασφάλισης εξηγεί, μιλώντας

στην «Ρ», ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου. Ανα-

λύει το ποιους αφορά και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θιγεί καμία υφιστάμενη σύνταξη. Φέρνει ως
παράδειγμα για τη λειτουργία του νέου Ταμείου την επένδυση του Ασφαλιστικού Ταμείου των
δασκάλων του Καναδά στο «Ελ. Βενιζέλος» που αποδίδει οφέλη, ενώ απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ,
λέγοντας ότι δεν μπορεί η επένδυση να ταυτίζεται με τον «τζόγο».

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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βάση του Κανονισμού Επενδύσεων του Τα-
μείου και των ευρωπαϊκών κανονισμών και
οδηγιών για τις επενδύσεις, περί διαφάνει-
ας και διασποράς κινδύνου αγορών.

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας, το ΤΕΚΑ
θα συνάψει προγραμματική συμφωνία με
την ΕΔΕΚΤ ΑΕ –δηλαδή την εταιρεία του
Δημοσίου που δημιουργήθηκε για να δια-
χειρίζεται τα αποθεματικά των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, και μάλιστα το κάνει με
πολύ καλά αποτελέσματα– για την υλοποί-
ηση της επενδυτικής στρατηγικής. Ο κάθε
ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει ανά-
μεσα σε περιορισμένο αριθμό προσεκτικά
σχεδιασμένων επενδυτικών χαρτοφυλα-
κίων, αλλά, όπως προανέφερα, για τη δια-
χείριση αποκλειστικά υπεύθυνο θα είναι το
ΤΕΚΑ.

Η αντιπολίτευση ήδη σας κατηγορεί για
τζογάρισμα με τις συντάξεις των νέων
ασφαλισμένων. Πώς απαντάτε; Και τι θα
ισχύει για την εγγύηση του Δημοσίου για
την επικουρική σύνταξη;
Κατ’ αρχήν, η δημιουργία εντυπώσεων με

εκφράσεις όπως «τζογάρισμα» νομίζω ότι
ευτελίζει το επίπεδο της δημόσιας συζήτη-
σης. Υποσυνείδητα, η αντιπολίτευση επιχει-
ρεί να ταυτίσει στο συλλογικό υποσυνείδητο
τις έννοιες «επένδυση» και «τζόγος». Προ-
φανώς, όπως δεν δείχνει σοβαρότητα το να
βαφτίζεται κάθε «ιδιωτικοποίηση» ως «ξε-
πούλημα» ή κάθε εκσυγχρονιστική μεταρ-
ρύθμιση ως νεοφιλελεύθερο μέτρο, δεν δεί-
χνει σοβαρότητα και το να βαφτίζονται οι
επενδύσεις ως τζόγος. 

Για να απαντήσω και επί της ουσίας, έχου-
με την εμπειρία πολλών αναπτυγμένων χω-
ρών, όπου κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτι-
κά συστήματα λειτουργούν εδώ και πολλές
δεκαετίες. Η εμπειρία αυτή δείχνει ότι, παρά
τις διακυμάνσεις που έχουν οι αποδόσεις
αυτών των συστημάτων, σε βάθος χρόνου οι
αποδόσεις τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητι-
κές και, σίγουρα, πολύ υψηλότερες από τις
αποδόσεις των διανεμητικών συστημάτων
γερασμένων κοινωνιών.

Για να δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγ-
μα, σας αναφέρω ενδεικτικά το παράδειγμα
των δασκάλων του Οντάριο του Καναδά, το
Ταμείο των οποίων επένδυσε στο αεροδρό-
μιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και καρπώνε-
ται τα αντίστοιχα οφέλη. Πραγματικά, θα θέ-
λαμε και οι Έλληνες ασφαλισμένοι να μπο-
ρούν να βγουν κερδισμένοι από παρόμοιες
επενδύσεις.

Ακόμα, όμως, και στην απίθανη περίπτω-
ση, κατά την οποία οι μακροπρόθεσμες απο-
δόσεις των επενδύσεων είναι αρνητικές, στο
νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το κράτος εγ-
γυάται ότι η επικουρική σύνταξη που θα λά-
βει ο συνταξιούχος θα αντιστοιχεί στις ει-
σφορές που έχει καταβάλει σε πραγματι-
κούς όρους, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη

και την επίδραση του πληθωρισμού. Συνε-
πώς, ο ασφαλισμένος προστατεύεται από τα
αποτελέσματα ακραίων αρνητικών διακυ-
μάνσεων των αγορών. Όμως, η εκτίμησή
μου είναι ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις θα
χρειαστεί να γίνει χρήση αυτής της εγγύη-
σης.

Μιλήσατε για όφελος της ελληνικής οι-
κονομίας. Η αντιπολίτευση, από την άλ-
λη, κάνει λόγο για κόστος μετάβασης.
Πόσο τελικά θα κοστίσει η μεταρρύθμι-
ση;
Όπως ανέφερα προηγουμένως, η μεταρ-

ρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης έχει
οφέλη σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά εί-
ναι και το ισχυρό αναπτυξιακό της αποτύπω-
μα. Για τον λόγο αυτόν, όταν μιλάμε για τις
συνέπειες της μεταρρύθμισης, θα ήταν πιο
δίκαιο να αναφερόμαστε τόσο στο κόστος
μετάβασης όσο και στο αναπτυξιακό όφελός
της.

Με άλλα λόγια, θεωρώ ορθότερο να ανα-
φερόμαστε στο καθαρό κόστος της μεταρ-
ρύθμισης. Ένα σημαντικό τμήμα από τα κε-
φάλαια που θα σωρευθούν στο νέο Ταμείο

από τις εισφορές των ασφαλισμένων θα
επενδυθεί σε παραγωγικές επενδύσεις εν-
τός της ελληνικής οικονομίας. Ως αποτέλε-
σμα, θα επιταχυνθεί ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης και θα δημιουργηθούν νέες και
καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό, με τη σει-
ρά του, συνεπάγεται υψηλότερα φορολογι-
κά έσοδα και υψηλότερες εισφορές κοινω-
νικής ασφάλισης.

Μόνο όταν αυτά τα επιπρόσθετα δημοσιο-
νομικά έσοδα αφαιρεθούν από το ακαθάρι-
στο κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα –το
οποίο προκύπτει λόγω του ότι δεν θα υπάρ-
ξει καμία περικοπή στις συντάξεις του υφι-
σταμένου συστήματος–, προκύπτει το κα-
θαρό κόστος μετάβασης, το οποίο οι υφι-
στάμενες μελέτες δείχνουν ότι είναι απολύ-
τως διαχειρίσιμο.

Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα θα λειτουρ-
γήσει ως κίνητρο, προκειμένου να κατα-
πολεμηθεί η μαύρη εργασία; Γιατί οι νέοι,
πρακτικά, σήμερα δεν πιστεύουν ότι θα
πάρουν σύνταξη σε 40 χρόνια.
Θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση έχει τη δυ-

νατότητα να αποκαταστήσει σε σημαντικό

βαθμό την εμπιστοσύνη των πολιτών και ει-
δικά των νέων στο ασφαλιστικό μας σύστη-
μα. Η αλήθεια είναι ότι, κατά τα χρόνια των
μνημονίων, κάθε μεταρρύθμιση εξισωνόταν
στο μυαλό των πολιτών με περικοπές στις
συντάξεις ή στις αυξήσεις ορίων ηλικίας,
κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στο ασφαλι-
στικό σύστημα.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή όμως, τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. Η μεταρρύθμιση
αυτή κοιτάζει στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι
αποκτούν λόγο για το πώς επενδύονται οι ει-
σφορές τους, υπάρχει εγγύηση ότι οι απο-
δόσεις πάνω στις οποίες θα υπολογισθούν
οι συντάξεις δεν μπορεί να είναι αρνητικές,
ενώ, ταυτόχρονα, δεν θίγονται οι συντάξεις
του υφισταμένου συστήματος. 

Μεγάλη καινοτομία της μεταρρύθμισης
είναι η αυξημένη λογοδοσία και η ενισχυμέ-
νη διαφάνεια και θεωρούμε πως αυτά τα χα-
ρακτηριστικά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύ-
νη των πολιτών προς το ασφαλιστικό σύστη-
μα. Αν η εμπιστοσύνη αποκατασταθεί, τότε
θα δημιουργηθούν ισχυρά κίνητρα για την
καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας. 

Θέλουμε οι εργαζόμενοι να έχουν κίνητρο
να ασφαλιστούν, ώστε να αποκτήσουν
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα
στην πράξη. Επιπρόσθετα, η καταπολέμηση
της «μαύρης» εργασίας, πέραν του ασφαλι-
στικού συστήματος, αναμένεται να έχει πολ-
λαπλά οφέλη για την οικονομία συνολικά.

Υπάρχει κίνδυνος το ΤΕΚΑ να μετατραπεί
σε νέο ΕΦΚΑ;
Ο ΕΦΚΑ, που πράγματι αντιμετωπίζει

πολλά λειτουργικά προβλήματα, προέκυψε
κατόπιν διοικητικής συνένωσης όλων των
ασφαλιστικών ταμείων της χώρας. Η συνέ-
νωση αυτή μπορεί να ήταν στη σωστή κατεύ-
θυνση, όμως, σίγουρα, χρειάζεται χρόνο για
να αποδώσει – άλλωστε αυτό το παρατηρού-
με ακόμα και στις συγχωνεύσεις μεγάλων
και καλά οργανωμένων πολυεθνικών επι-
χειρήσεων.

Το ΤΕΚΑ θα είναι ένας καινούργιος δημό-
σιος οργανισμός, για τον σχεδιασμό του
οποίου έχουν ληφθεί υπόψη οι βέλτιστες
ευρωπαϊκές διοικητικές και οργανωτικές
πρακτικές. Τα μέλη του ΔΣ θα προεπιλέγον-
ται από ανεξάρτητο Συμβούλιο Επιλογής,
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ο τρόπος επιλο-
γής τους θα είναι προσαρμοσμένος στις ιδι-
αίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές
απαιτήσεις του Ταμείου.

Προβλέπονται επίσης διαδικασίες οι
οποίες σκιαγραφούν μια στροφή σε σχέση
με την παραδοσιακή λειτουργία των ΔΣ των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με
έμφαση στον επαγγελματισμό και την εξει-
δικευμένη γνώση. Με βάση τα παραπάνω, η
απάντηση στο ερώτημά σας είναι σαφώς αρ-
νητική.

«Η ευθύνη της διαχείρισης και της επένδυσης 
των εισφορών ανήκει αποκλειστικά στο νέο 
δημόσιο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα στελεχώνεται με
ανοικτές διαδικασίες από άτομα 
με επαγγελματική εμπειρία στον χώρο



Τ
ην ερχόμενη Παρασκευή 9 Ιου-
λίου, ημέρα λήξης των εξετάσε-
ων των Ειδικών Μαθημάτων, θα
ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

των υποψηφίων, βάζοντας τέλος στην
αγωνία χιλιάδων μαθητών και των οικο-
γενειών τους. 

Αμέσως μετά, οι απόφοιτοι γενικών και
επαγγελματικών λυκείων θα κληθούν να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν το μη-
χανογραφικό τους δελτίο και το παράλλη-
λο μηχανογραφικό, εφόσον το επιθυ-
μούν, προκειμένου να διεκδικήσουν μια
θέση σε κάποιο Ίδρυμα της Ανώτατης Εκ-
παίδευσης ή σε δημόσιο ΙΕΚ. 

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, οι
υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται
τον κωδικό ασφαλείας, ενώ έως τις 6 Ιου-
λίου θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα www.smsresults.minedu.gov.gr,
για να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν
το κινητό τους τηλέφωνο, ώστε να ενημε-
ρωθούν με sms για τη βαθμολογία τους
και, στη συνέχεια, για τη σχολή εισαγω-
γής τους. Τα αποτελέσματα θα αναρτη-
θούν, ως είθισται, και στις κατά τόπους
σχολικές μονάδες, όπως και στην εφαρ-
μογή του υπουργείου
www.results.it.minedu.gov.gr. Οι ενδια-
φερόμενοι θα μπορούν να εισάγονται σε
αυτήν πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο

κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το
επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το
μητρώνυμο, για να ενημερωθούν αναλυ-
τικά για τη βαθμολογία τους. 

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθ-
μολογικών επιδόσεων των υποψηφίων,
σε γενικά και ειδικά μαθήματα, το υπουρ-
γείο Παιδείας θα ανακοινώσει την Ελάχι-
στη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά πανεπι-
στημιακό τμήμα. Για την έκδοση των ΕΒΕ
κάθε τμήματος το υπουργείο αρχικά θα
εκδώσει τον Γενικό Μέσο Όρο βαθμολο-
γίας ανά Επιστημονικό Πεδίο, ο οποίος θα
προκύψει από το σύνολο των βαθμολογι-
κών επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε
Πεδίου. Έπειτα, θα πολλαπλασιάσει τον
Γενικό Μέσο Όρο κάθε Επιστημονικού
Πεδίου με τον συντελεστή (0,80-1,20) που
όρισε κάθε Τμήμα, προκειμένου να προ-
κύψει η αντίστοιχη ΕΒΕ. 

Εφόσον ανακοινωθούν οι ΕΒΕ των τμη-
μάτων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγ-
ξουν σε ποια από αυτά η βαθμολογία τους
είναι υψηλότερη από τις ΕΒΕ, στο Επιστη-
μονικό Πεδίο (μόνο ένα πλέον) που μπο-
ρούν να δηλώσουν. Σχολές με ΕΒΕ υψη-
λότερη της βαθμολογίας τους δεν είναι
προσβάσιμες. Υπενθυμίζεται ότι, μόνο
για φέτος, οι υποψήφιοι μπορούν να δη-
λώσουν απεριόριστο αριθμό τμημάτων,
ενώ, από την επόμενη χρονιά, θα υπάρξει

περιορισμός στο πρώτο μηχανογραφικό. 
Τέλος, ο υπολογισμός του συνολικού

αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου προ-
κύπτει από το άθροισμα των γραπτών
βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξε-
ταζόμενων μαθημάτων, τα οποία προβλέ-
πονται στην Ομάδα Προσανατολισμού
όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκε-
κριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλα-
σιαζόμενο επί δύο. 

Στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γι-
νόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μα-
θημάτων με τους αντίστοιχους συντελε-

στές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται
στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανή-
κει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο
Επιστημονικό Πεδίο. Το τελικό άθροισμα
πολλαπλασιάζεται με το 100.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της δημιουργικής έκφρασης των μα-
θητών, της ικανότητας να θέτουν στόχους, να αναπτύσσουν κριτική
και δημιουργική σκέψη, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας (Πανεπι-
στημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΤΗΜΕΝΟΣ - URC TEMENUS) του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο Ιταλίας (Istituto Ellenico di Cultura) διοργάνωσαν
διακρατικό διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου για το 2021, με θέμα «Η
φιλία είναι μια ψυχή, που κατοικεί σε δύο σώματα» (Αριστοτέλης). 

Η έκπληξη-διάκριση ήρθε από ένα κορίτσι μόλις 11 ετών, την Ελι-
σάβετ Βλάχου, μαθήτρια της Στ’1 τάξης Δημοτικού Αγίου Στεφάνου,
του Δήμου Διονύσου. 

Η εν λόγω μαθήτρια διακρίθηκε για το κείμενό της, το οποίο αξιο-
λογήθηκε από επιτροπή που είχε οριστεί, ως προς την ολοκληρωμέ-

νη προσέγγιση, τη δομή, τη συνοχή και συνεκτικότητά του, ως προς τη
συνάφεια με το θέμα, την καινοτομία και την πρωτοτυπία του, ως
προς τον βαθμό ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αξίες της φιλίας,
της αγάπης και της αλληλεγγύης, καθώς και ως προς τον βαθμό ανά-
πτυξης της δημιουργικής, αισθητικής και κριτικής προσέγγισης. Μά-
λιστα, θα βραβευτεί σε εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. 

Υπάρχουν, λοιπόν, ακόμα παιδιά που ταξιδεύουν στον κόσμο των
ιδεών και δεν μένουν εγκλωβισμένα στις έτοιμες εικόνες. Αυτά τα
παιδιά αποτελούν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια Ελλάδα
ισχυρή, ανθρώπινη και δημοκρατική. Ευχόμαστε στη μικρή Ελισάβετ
να συνεχίσει να είναι δημιουργική και σκεπτόμενη και να έχει πολλές
ακόμα διακρίσεις στη ζωή της. 

Διάκριση για μαθήτρια δημοτικού σε διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων
μαθητών και των οικογενειών
τους - Ήρθε η ώρα του
μηχανογραφικού…

Στις 9 Ιουλίου οι
βαθμολογίες - Με
SMS η ενημέρωση 
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Μπλεγμένος σε εμπόριο
ναρκωτικών ο πιλότος; 

Ανησυχία για μεταλλάξεις
και τέταρτο κύμα

Συναγερμός έχει σημάνει στους ειδι-
κούς για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού
στη χώρα μας, καθώς μετά τη «Δέλτα», η
οποία μέχρι στιγμής αριθμεί 54 κρού-
σματα, ήρθε μία ακόμη να προστεθεί και
να προκαλέσει έντονη ανησυχία. Συγκε-
κριμένα, κρούσμα της νέας μετάλλαξης
του κορονοϊού εντοπίστηκε στην Πάτρα,
στις 9 Ιουνίου. Είναι στέλεχος παραλλα-
γής του ιού που εντοπίστηκε στην Κο-
λομβία. Το περιστατικό προκαλεί ανησυ-
χία, αφού η μετάλλαξη μπορεί να είναι
πιο μεταδοτική, ενώ ακόμη δεν έχει δι-
ευκρινιστεί εάν διαφεύγει από την προ-
στασία των εμβολίων. Την ίδια στιγμή,
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας απα-
σχολεί και η μετάλλαξη «Λάμδα», που
εμφανίστηκε αρχικά τη Νότια Αμερική
και προβληματίζει επίσης, εξαιτίας των
κάπως «ασυνήθιστων» μεταλλάξεων
που αυτή περιλαμβάνει. Πάντως, αξίζει
να σημειωθεί ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι
οι μεταλλάξεις του κορονοϊού θα είναι
μια αέναη διαδικασία, ωστόσο δεν θα εί-
ναι το ίδιο παθογόνες. 

Στο μεταξύ, γύρω στα μέσα ή προς το
τέλος του Ιουλίου θα ξεκινήσει το τέταρ-
το κύμα της πανδημίας στη χώρα μας,
σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλον-
τικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη
Σαρηγιάννη. Όπως τόνισε μιλώντας στον
ANT1, σαφέστατα βρισκόμαστε σε μια
φάση αύξησης των κρουσμάτων του κο-
ρονοϊού, ενώ, αναφερόμενος στο τέταρ-
το κύμα, σημείωσε ότι «αν δεν το προλά-
βουμε, μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυ-
ρό». Εκτιμώντας πως οι μετακινήσεις θα
παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διασπορά
του ιού και κυρίως της μετάλλαξης
«Δέλτα» και τον Αύγουστο, ο κ. Σαρη-
γιάννης υποστήριξε ότι αναμένεται να
ξεπεράσουμε και πάλι τα 1.000 κρού-
σματα ημερησίως, με τον αριθμό να αυ-
ξάνεται ακόμα περισσότερο τον Σεπτέμ-
βριο. Για να γλιτώσουμε από τα χειρότε-
ρα, είπε, θα πρέπει μέσα στον Αύγουστο
το ποσοστό των εμβολιασμένων στον
ενήλικο πληθυσμό να φτάσει στο 83%.

Μ
έχρι και στο εξωτερικό
έχουν φτάσει οι φήμες σχε-
τικά με τις δραστηριότητες
του συζυγοκτόνου Μπάμπη

Αναγνωστόπουλου. Ξένα δημοσιεύματα
αναφέρουν ότι υπάρχουν φόβοι από την
Ελληνική Αστυνομία πως ο 32χρονος πι-
λότος ήταν μπλεγμένος σε εμπόριο ναρ-
κωτικών και σκότωσε την 20χρονη Κα-
ρολάιν γιατί η ίδια δεν ενέκρινε αυτήν
την παράνομη δραστηριότητα. 

«Η Ελληνική Αστυνομία φοβάται ότι ο
πιλότος σύζυγος της Καρολάιν μπορεί να
μετέφερε ναρκωτικά για καρτέλ και σκό-
τωσε τη Βρετανίδα σύζυγό του όταν εκεί-
νη το ανακάλυψε», αναφέρει σε δημοσί-
ευμά της η «Daily Mail», σχετικά με τις
εξελίξεις στην υπόθεση των Γλυκών Νε-
ρών. Όπως εξηγεί η βρετανική εφημερί-
δα, «τις θεωρίες για πιθανή ανάμειξη του
συζύγου της Καρολάιν σε δραστηριότη-
τες που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά
πυροδότησε μια έρευνα στα οικονομικά
του Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου, η
οποία αποκάλυψε ότι ζούσε μια ζωή γε-
μάτη πολυτέλεια, παρότι εισέπραττε ένα
απλό μισθό πιλότου».

«Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι το

ζευγάρι είχε πρόσφατα αγοράσει ένα οι-
κόπεδο αξίας σχεδόν 55.000 ευρώ, είχε
“σχεδιάσει” ένα σπίτι 162.000 ευρώ και
είχε απολαύσει μια ακριβή απόδραση
στο Ντουμπάι», σημειώνει το δημοσίευ-
μα. «Τα ευρήματα αυτά, λέει η Αστυνο-
μία, υποδεικνύουν ότι ο 33χρονος
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μπορεί να
είχε μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος
και να σκότωσε την 20χρονη Καρολάιν,
όταν εκείνη έμαθε από πού προέρχονταν
τα χρήματα». Σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε βρετανικό Μέσο, ο πατέρας
της Καρολάιν δήλωσε ότι θεωρεί πως
«υπάρχει κάποια βάση» στις φήμες περί
ανάμειξης του πιλότου σε εμπόριο ναρ-
κωτικών.

Την ίδια στιγμή, σε δημοσίευμά της, η
βρετανική «Mirror» αναφέρει πως η Ελ-
ληνική Αστυνομία ερευνά αν ο σύζυγος
της Καρολάιν Κράουτς τη σκότωσε αφό-
του η κοπέλα ανακάλυψε ότι χρησιμο-
ποιούσε το ελικόπτερό του για διακίνηση
ναρκωτικών ισχυρών καρτέλ. Αξίζει,
πάντως, να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής
η Ελληνική Αστυνομία διαψεύδει τη σχε-
τική φημολογία.

Στο μεταξύ, δέκα ημέρες μετά την

προφυλάκισή του στις Φυλακές Κορυ-
δαλλού ο 32χρονος συζυγοκτόνος
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έκανε δη-
λώσεις στο Mega. «Μετανιώνω κάθε λε-
πτό γι’ αυτό που έχω κάνει. Αγαπούσα
πολύ τη γυναίκα μου. Η σχέση μας, πέρα
από κάποιες εντάσεις, ήταν μια απολύ-
τως φυσιολογική σχέση», δήλωσε. Μά-
λιστα, αρνήθηκε ότι υπήρχε τρίτο πρό-
σωπο στη σχέση του με την Καρολάιν.
«Αρνούμαι κατηγορηματικά τα σενάρια
που ακούγονται, ότι υπήρχε τρίτο πρό-
σωπο στη σχέση μας με τη γυναίκα μου.
Το μόνο που με ενδιαφέρει τώρα είναι το
καλό του παιδιού μου. Αγαπάω τη Λυδία
μου και θα είμαι για πάντα κοντά της, σε
ό,τι με χρειαστεί».
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«Οργιάζουν» οι φήμες 
για τα κίνητρα της δολοφονίας
στα Γλυκά Νερά - Τι 
αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ… 



Χειροπέδες σε 7 άτομα 
- Δρούσαν τουλάχιστον 
από τον Νοέμβριο του 2020 
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Ενέδρα σε περιπολικό Αστυνομικού Τμήματος των νο-
τίων προαστίων έστησαν Ρομά από τον καταυλισμό Κούπι
στο Κορωπί, επιφέροντας σημαντικές φθορές στο όχημα
της ΕΛ.ΑΣ., ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος αστυ-
νομικός. Το περιστατικό που αποκαλύπτει η «Ρolitical» ση-
μειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, λίγη ώρα
αφότου το περιπολικό πέρασε από τον καταυλισμό. 

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κόκκινου χρώματος, το οποίο οδη-
γούσε Ρομά, προσέγγισε τους αστυνομικούς και υποστήρι-
ξε πως κατά τη διέλευσή τους χτύπησαν με το όχημα ένα

σκυλί και τους ζήτησε να πάνε μέχρι τον καταυλισμό για να
δουν τι έχει συμβεί. Ο οδηγός του περιπολικού μπήκε
μπροστά, το κόκκινο όχημα ακολουθούσε από πίσω, ενώ,
φτάνοντας στα όρια του καταυλισμού Κούπι, ένα Smart
μαύρου και γκρι χρώματος έκλεισε από μπροστά τον δρόμο
στο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. και το εγκλώβισε. Τότε μία ομάδα 20-
25 ατόμων έκανε έφοδο, πετώντας πέτρες και μπουκάλια,
χτυπώντας παράλληλα με γροθιές και κλοτσιές το περιπο-
λικό, με τους αστυνομικούς να φεύγουν κακήν κακώς από
το σημείο, ζητώντας παράλληλα ενισχύσεις.  Τελικά, μερι-

κές ώρες αργότερα συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι στο
περιστατικό οι ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων που εγκλώβι-
σαν το περιπολικό. Ο λόγος για δύο Ρομά ηλικίας 32 και 23
ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικο-
γραφία για «παράνομη κατακράτηση και φθορά ξένης ιδιο-
κτησίας κατά συναυτουργία». Παράλληλα, συνεχίζονται οι
έρευνες για την ταυτοποίηση κι άλλων εμπλεκομένων στην
επίθεση, ενώ, παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα
της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο αστυνομικοί δεν τραυματίστηκαν.

Κώστας Παπαδόπουλος

Παγίδευσαν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και το... έσπασαν 

Χανιά: Ανατροπή 
στην υπόθεση 
θανάτου της Γαλλίδας

Την άκρη του νήματος όσον αφορά
στις συνθήκες θανάτου της 29χρο-
νης Γαλλίδας τουρίστριας Βιολέτ
Γκιγκανό, η οποία ήταν αγνοούμενη
από τις 24 Ιουνίου και εντοπίστηκε
νεκρή την Πέμπτη, προσπαθούν να
βρουν οι Αρχές. Σύμφωνα με το
flashnews.gr, η αρχή του τραγικού
τέλους άρχισε 3 χλμ. πριν από την
επιστροφή της στον Κριό. Η 29χρο-
νη είχε διανύσει το μονοπάτι Ε4,
πραγματοποιώντας τη διαδρομή
Κριός - Ελαφονήσι. Κατά την επι-
στροφή της στο Ακρωτήρι του Κρι-
ού, αντί να στρίψει αριστερά, κα-
τευθύνθηκε προς τα δεξιά.
Όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο, η
επικρατέστερη εκτίμηση δεν είναι
ότι έπεσε στη χαράδρα, αλλά πως η
άτυχη κοπέλα, έχοντας χάσει πλέ-
ον τον προσανατολισμό της και χω-
ρίς να γνωρίζει προς τα πού να κα-
τευθυνθεί για την επιστροφή της,
έχασε τις δυνάμεις της. Άλλωστε,
σύμφωνα με το creta24.gr, η νεαρή
βρέθηκε πεσμένη ανάσκελα, ενώ
από την πρώτη εικόνα δεν φαίνεται
να είχε χτυπήματα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το σώμα της, λόγω και
των υψηλών θερμοκρασιών που
επικρατούσαν αυτές τις ημέρες,
βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Συμμορία Αλβανών 
άδειαζε βίλες στη Μύκονο 
Τ

έλος στη δράση συμμορίας Αλ-
βανών «ποντικών», που ειδι-
κεύονταν στις κλοπές σε βίλες,
έδωσαν οι άνδρες της νεοσύ-

στατης Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυ-
κόνου, περνώντας χειροπέδες σε 7 άτο-
μα, ηλικίας 23 έως 36 ετών, που δήλωναν
κάτοικοι στα... Καντούνια του Νησιού των
Ανέμων.

Η συγκεκριμένη συμμορία δρούσε του-
λάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, με
αρχηγό έναν 34χρονο, ο οποίος είχε δη-
μιουργήσει δύο επιχειρησιακές ομάδες
που πραγματοποιούσαν κλοπές σε πολυ-
τελείς μονοκατοικίες στη Μύκονο. Μάλι-
στα, όπως διαπιστώθηκε προανακριτικά,
κρατούσαν τα χρήματα που έβρισκαν στις
βίλες και τα τιμαλφή σε πολλές περιπτώ-
σεις τα έστελναν στην Αλβανία, για να μην
κινούν υποψίες. Ενδεικτικό της δράσης
της συγκεκριμένης συμμορίας είναι ότι,
σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα κέρδη της
προσδιορίζονται σε περισσότερα από
315.000 ευρώ, χωρίς ακόμη να έχει ολο-
κληρωθεί η έρευνα. «Κάθε απόγευμα ξε-

κινούσαν τη δράση τους σαν να πήγαιναν
για “μεροκάματο”», περιγράφει στην «Ρo-
litical» αξιωματικός με γνώση της δράσης
των επτά Αλβανών. 

Η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα
είχε «επαγγελματικά» χαρακτηριστικά,
επιδεικνύοντας προσήλωση στον αρχηγό
και στον στόχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
κατά τη διάρκεια της ημέρας έμεναν σε
σπίτια που είχαν νοικιάσει και μετακι-
νούνταν αποκλειστικά και μόνο για να
«χτυπήσουν». Ακόμη και για την τροφο-
δοσία τους μεριμνούσε ο αρχηγός, ο
οποίος δεν λάμβανε μέρος στις κλοπές,
παρά μόνο συντόνιζε. Μένοντας ανά δύο
άτομα, απέφευγαν και τις επικοινωνίες
με τα άλλα μέλη της συμμορίας. Είχαν,
μάλιστα, δημιουργήσει και δικό τους λε-
ξιλόγιο, ούτως ώστε, ακόμη κι αν γινόταν

νόμιμη συνακρόαση, να μην ακούγεται
κάτι ύποπτο. «Πάμε για δουλειά» ή «πάμε
για καφέ» ήταν το σύνθημα ότι πάνε για να
διενεργήσουν κλοπή, ενώ τους αστυνομι-
κούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τούς αποκαλού-
σαν «εκείνοι με τις δύο ρόδες» ή «θείοι».

Ένα από τα πιο γνωστά «θύματα» της
συγκεκριμένης συμμορίας είναι ένας
37χρονος επιχειρηματίας από το Ντουμ-
πάι, ο οποίος είχε νοικιάσει βίλα στο Καλό
Λιβάδι. Οι «ποντικοί» παραβίασαν παρά-
θυρο, μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού
και αφαίρεσαν πορτοφόλια με μετρητά,
δύο κάρτες (σ.σ.: ΜasterCard και Ameri-
can Express), ένα κινητό τηλέφωνο i-
Phone τελευταίας τεχνολογίας και το αν-
τίστοιχο «έξυπνο» ρολόι καθώς επίσης
και κοσμήματα. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚO

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Η
προ ενός έτους απόφαση
(19/62020) του Δ.Σ. της Κεν-
τρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης
Α.Ε. για αύξηση των τελών ει-

σόδου στους πελάτες της αγοράς, απόφα-
ση που τελικά τέθηκε σε ισχύ (29/6/2020)
εν μέσω μεγάλων αντιδράσεων, συνεχίζει
να προκαλεί ερωτήματα, καθώς φαίνεται
πως είναι μια απόφαση που κινείται στα
όρια της νομιμότητας. 

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η
απόφαση αυτή για αύξηση των τελών ει-
σόδου δεν ετέθη ποτέ, όπως ορίζει ο νό-
μος στην προϊστάμενη πολιτική αρχή του
ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει η ΚΑΘ Α.Ε., που
είναι το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να
δώσει την άδειά του για την κίνηση αυτή.
Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν είναι ο μό-
νος «πονοκέφαλος» για τους εμπόρους
της ΚΑΘ, καθώς φοβούνται τριπλασιασμό
του κόστους καθαριότητας, αφού πέρασε
διάταξη από τη Βουλή που παραχωρεί το
έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων
σε ιδιώτη.

Γνωμοδότηση 
Όπως πληροφορηθήκαμε και η «Politi-

cal» έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία,
στις 4 Ιουνίου μέλος του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.
κατέθεσε γραπτό ερώτημα προς τον νομι-
κό σύμβουλο της εταιρείας, από τον οποίο
ζητούσε να πληροφορηθεί αν είναι ή όχι
σύννομη η απόφαση του Δ.Σ. της εταιρεί-
ας με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση
των τελών εισόδου, δηλαδή αν υπεβλήθη
στο υπουργείο Οικονομικών ώστε αυτό να
δώσει το «πράσινο φως».Η απάντηση του
νομικού συμβούλου (11/6/2021) ήταν
εξής: «Ως προς το ζήτημα της απόφασης
του Δ.Σ. περί αύξησης των τελών εισόδου
των αγοραστών στην Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης έχει συνταχθεί από
17/7/2020 γνωμοδότησή μου».

Στη γνωμοδότηση αυτή ο νομικός σύμ-
βουλος περιγράφει το «Νομικό Πλαίσιο»,
σύμφωνα με το οποίο κάθε δημόσια επι-
χείρηση οφείλει να τηρεί την εισοδηματι-
κή και τιμολογιακή πολιτική της κυβέρνη-
σης. Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποβάλ-
λουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Οικονομικών κάθε πρόταση που
επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά απο-
τελέσματα προτού να τεθεί σε ισχύ.

Φτάνοντας στην «Ερμηνεία» του «Νομι-
κού Πλαισίου», ο σύμβουλος τονίζει πως -
κατά τη γνώμη του- η υποχρέωση των επι-
χειρήσεων του Ν. 3429/2005 να υποβά-
λουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του

υπουργείου -πριν από τη θέση τους σε
ισχύ- προτάσεις περί αλλαγών κανονι-
σμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσε-
ων εργασίας και τιμολογίων υφίσταται σε
κάθε περίπτωση, χωρίς να συνδέεται με
την ενδεχόμενη σημαντική ή μη επιρροή
τους στα οικονομικά αποτελέσματα.

Και συνεχίζει ο νομικός σύμβουλος:
«Επομένως -κατά τη γνώμη μου- η υπο-
χρέωση υποβολής στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του υπουργείου Οικονομικών των

αλλαγών στην τιμολογιακή πολιτική υφί-
σταται ανεξαρτήτως της σημαντικής ή μη
επιρροής, την οποία ασκούν αυτές στα οι-
κονομικά αποτελέσματα των ΔΕΚΟ».

Κλείνοντας τη γνωμοδότησή του, ο νο-
μικός σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε. «κρούει
των κώδωνα του κινδύνου» προς τη διοί-
κηση για πιθανή παρερμηνεία του νόμου
και εξηγεί πως εν όψει του δυσερμήνευ-
του περιεχομένου της διάταξης, είναι πο-
λύ εύκολο εκ πλάνης να θεωρηθεί ότι η

υποχρέωση προηγούμενης υποβολής αλ-
λαγών στην τιμολογιακή πολιτική της
εξαρτάται από τη σημαντικότητα της επιρ-
ροής τους στα οικονομικά αποτελέσματα
και όταν αυτή είναι αμελητέα ή και μηδε-
νική να παραλείψει να υποβάλει αρμο-
δίως τις προτεινόμενες αλλαγές. Πρέπει
να τονιστεί ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν
είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, έχει
συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και
βαρύτητα, καθώς προέρχεται από το αρ-
μόδιο επιστημονικό όργανο της εταιρείας.

Μείωση επισκεψιμότητας
Τα προβλήματα που δημιούργησε η αύξη-

ση των τελών εισόδου εκτός από το νομικό
σκέλος έχουν και το πρακτικό. Έπειτα από
έναν χρόνο εφαρμογής του νέου τιμοκατα-
λόγου, όπως δήλωσε στην «Political» ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ κ.
Γιάννης Χαραλαμπίδης, «από τη συγκεκρι-
μένη πρακτική μόνη κερδισμένη είναι η
ΚΑΘ Α.Ε., καθώς έχει αύξηση εσόδων κατά
100.000 ευρώ, τη στιγμή που η επισκεψιμό-
τητα έχει πέσει σχεδόν 30%, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τους εμπόρους». 

Η καθαριότητα σε ιδιώτη με τριπλασιασμό κόστους
Μία ακόμη κίνηση, η οποία βρίσκει κάθετα αντίθετους τους εμπόρους της αγο-
ράς, είναι η προ μηνών διάταξη που πέρασε σε νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης και προβλέπει ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο του έργου της ανταπο-
δοτικής υπηρεσίας αποκομιδής των απορριμμάτων της ΚΑΘ Α.Ε.
Για χρόνια τη διαχείριση των απορριμμάτων είχε ο Δήμος Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η ΚΑΘ, με το ετήσιο κόστος
να ανέρχεται στις 280.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα έντονης
δυσαρέσκειας στις τάξεις των εμπόρων, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπό-
ρων ΚΑΘ κ. Γιάννη Χαραλαμπίδη να κάνει λόγο για τριπλασιασμό του κόστους
αποκομιδής, τονίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη μια απόφαση που στρέφεται
κατά των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Θεσσαλονίκη: απαξιώνουν τη Λαχαναγορά 
Ερωτήματα
Γιατί η διοίκηση δεν έλαβε ποτέ
υπόψη της τη γνωμοδότηση του
νομικού συμβούλου, με τον κίν-
δυνο να έχει προβεί σε μη σύννο-
μες αλλαγές στην τιμολογιακή
πολιτική; Για ποιον λόγο δεν έχει
υποβάλει ακόμη στο υπουργείο
την απόφαση αυτή για αυξήσεις
τελών εισόδου στην οποία προ-
χώρησαν; Και γιατί συνεχίζει να
υλοποιεί μια τιμολογιακή πολιτι-
κή που φαίνεται ότι είναι νομικά
«ξεκρέμαστη;
Επίσης, όσον αφορά στην τερά-
στια αύξηση που καταγγέλλουν οι
έμποροι πως θα προκύψει από
την παραχώρηση του έργου της
αποκομιδής απορριμμάτων σε
ιδιώτη, φαίνεται ότι η διοίκηση
της ΚΑΘ Α.Ε. δέχτηκε χωρίς κα-
μία αντίρρηση και αντίδραση την
αλλαγή αυτή. Η αύξηση της τιμής
των τελών εισόδου και της τιμής
αποκομιδής απορριμμάτων επη-
ρεάζει τους 280 εμπόρους της
Λαχαναγοράς και τους περίπου
20 της Κρεαταγοράς.

Παρά την αντίθετη 
γνωμοδότηση του νομικού
συμβούλου, αυξήθηκαν 
τα τέλη εισόδου κατ’ εντολήν
του ΤΑΙΠΕΔ. Το ΥΠ.ΟΙΚ. 
δεν ρωτήθηκε 
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Σχέδια βελτίωσης και 
νέα πίστωση 4,2 εκατ. ευρώ

Απρόσκοπτα συ-
νεχίζει το πρό-
γραμμα «Στήριξη
για επενδύσεις σε
γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις» η Πε-
ριφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Ο περιφε-
ρειάρχης Νεκτά-
ριος Φαρμάκης
ενέκρινε τη διάθε-
ση πίστωσης 4,2
εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί μέχρι σή-
μερα ανέρχεται σε 9.680.000 ευρώ και καλύπτει το μεγαλύτε-
ρο μέρος των αιτημάτων πληρωμής για το 2021. «Οι επενδύ-
σεις για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών
μας εκμεταλλεύσεων αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης
του αγροτικού τομέα στην περιφέρειά μας. Το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως βασικός χρηματοδότης,
μέσω του υπομέτρου 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης, συμβάλλει
σημαντικά στον σκοπό αυτό», δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου» του Δήμου Αθηναίων αναπλά-
στηκαν πλήρως δύο αθλητικά κέντρα και δύο παιδικές χαρές στον Νέο Κόσμο με δω-
ρεά και υλοποίηση από το Ίδρυμα Ωνάση. Τα γήπεδα μπάσκετ που βρίσκονται στο 39ο
αθλητικό κέντρο και στο 60ό αθλητικό κέντρο στο πάρκο, τα οποία διαχειρίζεται ο Ορ-
γανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, μετατρέπονται
παράλληλα σε χώρους όπου συναντώνται η σύγχρονη τέχνη και ο αθλητισμός. Εκ-
συγχρονίστηκαν πλήρως σε υποδομές και εξοπλισμό, με οικολογική ευαισθησία,
σύγχρονη αντίληψη και γίνονται κομμάτι της μεγάλης ποιοτικής αλλαγής που συντε-
λείται σιγά σιγά σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Οι παιδικές χαρές στα δύο κέντρα
ανακαινίστηκαν ολικά, με δάπεδο ασφαλείας και νέα δημιουργικά όργανα παιχνιδιού
και ειδική μέριμνα με αντίστοιχο κατάλληλο εξοπλισμό και για ΑμεΑ.

Η Κόρινθος φιλοξενεί το τριήμερο 2-4 Ιουλί-
ου το επιστημονικό συνέδριο «Αναπτυξιακή
Προοπτική με Δημοσιονομικό Έλεγχο στους
ΟΤΑ». Στο συνέδριο που οργανώνει η Πα-
νελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» συμμετέ-
χουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά
στελέχη που έχουν ως αρμοδιότητα τη χρη-
ματοοικονομική διοίκηση και διαχείριση σε
δήμους και Περιφέρειες, καθώς και επιστη-
μονικοί και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργά-
τες των ΟΤΑ και των φορέων τους. Υπενθυ-
μίζεται παράλληλα ότι στο πλαίσιο του συνε-
δρίου γίνεται η 2η Ετήσια Συνάντηση Προ-
ϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ)
των 332 δήμων της χώρας και με την έναρξη
των εργασιών του θα τεθεί σε λειτουργία το
Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των ΠΟΥ. Το
συνέδριο ξεκίνησε χθες με την τοποθέτηση
του προέδρου του «Κλεισθένη» Μιχάλη
Χρηστάκη, ο οποίος επικεντρώθηκε στην
ίδρυση του εθνικού δικτύου ανταλλαγής
πληροφοριών.

!ΟΤΑ

Συνέδριο για 
τη χρηματοδοτική 
πολιτική και 
τον δημοσιονομικό
έλεγχο

Αιγιάλεια

Κλείνει και αποκαθίσταται 
ο ΧΑΔΑ Αιγείρας
Το έργο «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης απόρριψης
αποβλήτων Δ.Ε. Αιγείρας Δ. Αιγιαλείας» ενέκρινε και δρο-
μολογεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας. Στό-
χος του έργου είναι η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάστα-
ση του χώρου, έκτασης περίπου 8,8 στρεμμάτων, που επί 15
χρόνια λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι τον Σε-
πτέμβριο του 2020 σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί μετά
τη σχετική άδεια που εξέδωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικού
και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου.

Δύο αθλητικά κέντρα και δύο παιδικές 
χαρές αναπλάστηκαν με «υιοθεσία»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Η αποχέτευση του Μαρκόπουλου
«πέταξε» για άλλη εποχή 
διά χειρός Αλλαγιάννη

Ένα έργο ελπίδας για τον δήμο και τους κατοίκους, η
αποχέτευση του Πόρτο Ράφτη, έχει χαθεί πλέον από τους
χειρισμούς των Τεχνικών Υπηρεσιών και του δημάρχου.
Ένα έργο που δημοπρατήθηκε το 2015, μια μελέτη που εκ-
πονήθηκε το 1980 για έναν υποτιθέμενο οικισμό που ποτέ
δεν υπήρξε και στην πράξη δεν μπορούσε και δεν έπρεπε
να εφαρμοστεί. Αντί οι Τεχνικές Υπηρεσίες και ο δήμαρ-
χος, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή τους τους καλύτερους
μελετητές και τις καλύτερες εταιρείες, να βρουν μια λύση
ολοκλήρωσής του, οδήγησαν το έργο σε ναυάγιο και τον
δήμο σε δικαστικές περιπέτειες. Έτσι, αντί να έχουμε σε
χρήση σήμερα την αποχέτευση, παραπέμπουμε το έργο σε
απροσδιόριστο χρόνο και απροσδιόριστο κόστος. Σίγουρα,
όμως, χωρίς τη σημερινή μελέτη και χωρίς τον σημερινό
δήμαρχο. Η εφημερίδα θα ενημερώσει σε συνέχειες για
όλη τη διαδικασία, σημειώνοντας όλες τις ατυχείς αποφά-
σεις των Τεχνικών Υπηρεσιών και του δημάρχου Κώστα
Αλλαγιάννη.
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Μ
ε το μήνυμα ότι «η διαχείριση
των στερεών αποβλήτων του Λε-
κανοπεδίου μάς αφορά όλους»,

ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης καλεί με επιστολή που απέστειλε
σε όλους τους αιρετούς της Αττικής από
όλες τις βαθμίδες διοίκησης του κράτους
να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο
και να καταθέσουν τις προτάσεις τους εν
όψει της τελικής διαμόρφωσης του περιε-
χομένου του νέου Περιφερειακού Σχεδί-
ου για τη Διαχείριση των Στερεών Απο-
βλήτων της Αττικής. Έτσι, βάζοντας ένα
χρονικό περιθώριο έως το τέλος Ιουλίου
του 2021, καλεί με το «Πάρε θέση τώρα»
το πολιτικό προσωπικό της Αττικής να
συμμετάσχει στη διαβούλευση ώστε όλοι
μαζί να διαμορφώσουν το σχέδιο για μια
«πράσινη» και βιώσιμη Αττική προς όφε-
λος των κατοίκων της.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΠΕΣΔΑ θα απο-
τελέσει στη συνέχεια τον «οδικό χάρτη»
των ενεργειών και των πολιτικών που θα
υλοποιηθούν προκειμένου η Αττική να
κερδίσει τον χαμένο χρόνο, προωθώντας
την ανακύκλωση και την ξεχωριστή συλλο-
γή των βιοαποβλήτων, αποκτώντας τις απα-
ραίτητες τεχνικές υποδομές και υιοθετών-
τας ένα σύγχρονο σύστημα για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων της, ώστε να πάψει
να θάβει περισσότερο από δύο εκατομμύ-
ρια τόνους σκουπίδια τον χρόνο, όπως γί-
νεται μέχρι σήμερα στη Φυλή. Πάντως, ο
περιφερειάρχης κάνει σαφές ότι «η υιοθέ-
τηση του μοντέλου της κυκλικής οικονο-
μίας και η διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων του Λεκανοπεδίου με τρόπο φιλικό
στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, απο-
τελούν προτεραιότητα για τη Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ».

Φυτεύτηκαν 200 δέντρα στα Βριλήσσια
Μήνυμα διαρκούς δράσης μέσα από συγκεκρι-

μένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων έστειλε ο δή-
μαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης κατά τη
διάρκεια της 7ης Εβδομάδας Περιβάλλοντος και για
τη στήριξη επίτευξης των Στόχων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, πρωτοβουλίας του ΟΗΕ. Όπως είναι
γνωστό, άλλωστε, ο Δήμος Βριλησσίων είναι ένας
από τους εννέα πρώτους δήμους της Ελλάδας που
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «75 U.N. - 75 Trees UNAI SDG7» του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής
και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ για την προώθηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 του ΟΗΕ. Οι
δράσεις για την 7η Εβδομάδα Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο τα τελευταία επτά
χρόνια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, ήταν φέτος πιο πυκνές από κάθε
άλλη χρονιά και επεκτάθηκαν πλέον μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Τα κλαδιά έγιναν 
λίπασμα  

Όπως είναι γνωστό, τον περασμένο
Φεβρουάριο η επέλαση του χιονιά της
«Μήδειας» προκάλεσε μεγάλες κατα-
στροφές ειδικά στα βόρεια προάστια
της Αθήνας και επέφερε έναν τεράστιο
όγκο σπασμένων κλαδιών από δέντρα.
Ο Δήμος Κηφισιάς, αν και κατηγορή-
θηκε έντονα για τη μεγάλη καθυστέ-
ρηση στη συλλογή των κλαδιών, βρήκε
έναν τρόπο να υπάρξει κάποιο όφελος
για την πόλη. Προχώρησε σε διαδικα-
σία πολτοποίησης όλης αυτής της συλ-
λογής κλαδιών και στη μετατροπή τους
σε εδαφοβελτιωτικό λίπασμα. Στη συ-
νέχεια το μοίρασε σε δημότες, με τους
οποίους υπήρχε προσυνενόηση ως
επιβράβευση για να το χρησιμοποι-
ήσουν στα φυτά του κήπου ή του
μπαλκονιού τους. Μάλιστα, η δημοτική
Αρχή επισημαίνει ότι η ανταπόκριση
κατοίκων για την κομποστοποίηση εί-
ναι αυξανόμενη και αυτό αποτυπώνε-
ται τους τέσσερις μήνες της εφαρμο-
γής του, καθώς οι ποσότητες των οργα-
νικών απορριμμάτων που συλλέγονται
αυξάνονται συνεχώς.

Ψηφιακή υπηρεσία 
για τα σχολεία    
Μια ακόμη ψηφιακή υπηρεσία για
την εκπαιδευτική κοινότητα υλο-
ποιεί ο Δήμος Κορυδαλλού. Πρό-
κειται για μια εφαρμογή ουσιαστι-
κά που συγκεντρώνει ηλεκτρονι-
κώς όλα τα αιτήματα για συντηρή-
σεις, επισκευές και παρεμβάσεις
στις σχολικές εγκαταστάσεις του
Δήμου Κορυδαλλού. Αφορά σε κά-
θε κτίριο, κάθε σχολική μονάδα
των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. Η
έναρξη της πρωτοβουλίας του προ-
γράμματος αυτού έγινε την Τρίτη 22
Ιουνίου, ενώ η διαδικτυακή παρου-
σίαση για τα σχολεία θα υλοποιηθεί
τις επόμενες μέρες. Όπως τονίζει ο
δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος
Χουρσαλάς, η εφαρμογή θα συμ-
βάλει στην επίλυση των προβλημά-
των των σχολείων, ενώ επισημαίνει
τα οφέλη της χρήσης του συγκε-
κριμένου ψηφιακού εργαλείου τό-
σο για την ταχύτατη επίλυση των
προβλημάτων όσο και για την τεκ-
μηρίωση κάθε αιτήματος.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα δυτικά της Αθήνας εί-
ναι έξαλλος με τη ΔΕΔΔΗΕ
για τις συνεχείς διακοπές
ρεύματος στην πόλη του κατά
τις μέρες του καύσωνα; Πέρα
από τις επιστολές διαμαρτυ-
ρίας, μάλιστα, ετοιμάζει και
αγωγές προς την εταιρεία
διανομής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, εκπροσωπώντας πολίτες
και επιχειρήσεις της πόλης
για τις ζημιές και την ταλαι-
πωρία που υπέστησαν, ενώ
θεωρεί ότι υπάρχει «αδικία»
στον προγραμματισμό των
διακοπών ρεύματος… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκσυγχρονίζεται 
η καθαριότητα     
Μέσω χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ ο Δήμος Πεντέλης προχωρά
σε μεγάλη επένδυση στον τομέα
καθαριότητα της πόλης. Ήδη υπε-
γράφη η σύμβαση για την προμή-
θεια του εξοπλισμού διαχείρισης
βιοαποβλήτων, η οποία χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ με
1.826.751,88 ευρώ και θα ολοκλη-
ρωθεί σταδιακά έως το τέλος του
2021. Συγκεκριμένα, η σύμβαση
προβλέπει την προμήθεια 3 απορ-
ριμματοφόρων για την περισυλλο-
γή των βιοαποβλήτων, φορτηγό
ανατρεπόμενο όχημα με εγκατε-
στημένο γερανό με αρπάγη, ρυ-
μουλκούμενο κλαδοτεμαχιστή,
2.150 εξωτερικούς καφέ κάδους,
14.500 κάδους κουζίνας για τα νοι-
κοκυριά, σύστημα τηλεματικής και
έξυπνων κάδων, 980 κάδους οικια-
κής κομποστοποίησης και 20 κά-
δους οικιακής κομποστοποίησης
για τα σχολεία.

«Πάρε θέση» για τη διαχείριση
των απορριμμάτων

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Έκκληση να 
εμβολιαστούν
Έκκληση στους πολίτες της Κρήτης να εμβο-
λιαστούν απευθύνει με μήνυμά του ο περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Επι-
σημαίνοντας τους κινδύνους για την οικονομία
και την κοινωνία του νησιού από τη διασπορά
της μετάλλαξης, τονίζει πως όσο περισσότεροι
συνάνθρωποί μας εμβολιαστούν άμεσα, τόσο
γρηγορότερα θα κάνουμε το άλμα προς την
ελευθερία. «Τους τελευταίους μήνες δίνουμε
έναν μεγάλο αγώνα. Ως Περιφέρεια Κρήτης,
απευθύνουμε έκκληση σε όλες και όλους. Το
εμβόλιο αποτελεί την ισχυρότερη ασπίδα απέ-
ναντι στον Covid-19. Αυτήν την κατάκτηση της
επιστήμης οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε.
Το ραντεβού για τον εμβολιασμό είναι ραντε-
βού με τη ζωή μας». 

Πελατειακές σχέσεις  
Για χρησιμοποίηση των δομών και των προ-
γραμμάτων του δήμου, προκειμένου να «χτί-
σει» πελατειακές σχέσεις με τους πολίτες,
κατηγορεί τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
Βασίλη Ζορμπά ο πρώην δήμαρχος Γιάννης
Σταθόπουλος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα
που τον οδήγησε στην καταγγελία ήταν οι αι-
τήσεις για το πρόγραμμα της θερινής δημι-
ουργικής απασχόλησης των παιδιών…
Όπως καταγγέλλεται, οι αιτήσεις έγιναν σε
δύο φάσεις, στην πρώτη έκαναν όσοι ήταν
δημότες και στη δεύτερη οι κάτοικοι μη-δη-
μότες. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν
ανακοινώθηκε ότι για τη δεύτερη δεν περίσ-
σεψε καμία θέση, δίνοντας την ευκαιρία
στην αντιπολίτευση να κάνει λόγω για πελα-
τειακά παιχνίδια του δημάρχου. 

«Μεταβατικός και ανεπαρκής» 
Φουντώνει η αντιπαράθεση στον Δήμο Αμαρουσίου και

αρχίζει να θυμίζει προεκλογική περίοδο, παρότι η από-
σταση από τις εκλογές είναι ακόμη θεωρητικά μεγάλη.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο δήμαρχος Θόδωρος
Αμπατζόγλου θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι «περα-
στικός» από τον δήμο, δηλώνοντας ότι θα είναι και πάλι
υποψήφιος το 2023, κι αμέσως ήρθε ο βασικός αντίπαλός
του, Γιώργος Καραμέρος, να προσπαθήσει να ανατρέψει

αυτή θέση, χαρακτηρίζοντάς τον «μεταβατικό δήμαρχο της παντελούς έλλειψης
οράματος και πρωτοβουλιών». Συμπληρώνοντας μάλιστα ότι «βρέθηκε σε αυτήν τη
θέση λόγω μιας κομματικής συγκυρίας και καραμπόλας», καταθέτοντας και μια
σειρά θέσεων, που δείχνουν –κατά την άποψή του– ότι είναι «ανεπαρκής» για την
πόλη…! Η ένταση που δημιουργείται είναι αρκετά μεγάλη για να εκτονωθεί εύκο-
λα, οπότε εδώ είμαστε για να καταγράψουμε και τη συνέχεια…

Σαράντα εκατομμύρια 
για τη μεταφορά μαθητών…
Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών χορηγούνται
στις περιφέρειες της χώρας 40 εκατ. ευρώ για την εξό-
φληση των δαπανών τους για τη μεταφορά μαθητών κα-
τά το σχολικό έτος 2020-2021. Τα χρήματα προέρχονται
από τους ΚΑΠ των περιφερειών. Επιπλέον, ορίζεται ότι
τα ποσά αυτά δύναται να ανακατανέμονται μεταξύ των
Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας, προ-
κειμένου να καλύπτονται δαπάνες μεταφορά μαθητών
σχολικού έτους 2020-2021. Στην περίπτωση που μετά
την εξόφληση του συνόλου των δαπανών μεταφοράς
μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 ανά Περιφέρεια
προκύπτουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατίθεν-
ται για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του
επόμενου σχολικού έτους.

Πέρασε αλλά…
Τελικά, τα κατάφερε ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος να περάσει από την Οικονομι-
κή Επιτροπή το θέμα που είχε καταψηφιστεί από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο για συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία για την
τοποθέτηση και τη συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων led
στην πόλη. Βέβαια, η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, καθώς,
την ώρα που είχε οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής, οι
εργαζόμενοι είχαν κάνει κατάληψη στον χώρο κι έτσι ο δή-
μαρχος αναγκάστηκε να αλλάξει την έδρα της τηλεδιάσκε-
ψης, πηγαίνοντας σε κάποια φροντιστήρια. Αποτέλεσμα
ήταν να μη συμμετέχουν οι περισσότεροι από τους εκπρο-
σώπους της αντιπολίτευσης, αλλά το πρόβλημα για τον δή-
μαρχο ήταν ότι για ακόμη μία φορά δεν τον ψήφισαν και όλοι
της παράταξής του, μετρώντας και πάλι μια απώλεια. Τελικά
η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία με 4-2 ψήφους, ωστό-
σο τώρα θα έχει να αντιμετωπίσει την προσφυγή εναντίον
της, την οποία ήδη ετοιμάζει το σωματείο εργαζομένων.

Ποιος δήμαρχος
της Αττικής,
προς τα βορει-
οδυτικά της
Αθήνας χαρα-

κτηρίζεται τον
τελευταίο καιρό ως

«εχθρός των εργαζομένων»;
Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοί του
πήραν πιο βαριά από άλλους συ-
νάδελφους τους την απόφασή
του να μην προχωρήσει σε προσ-
λήψεις προσωπικού (ενώ έχει τη
δυνατότητα), αλλά να δώσει μια
σειρά από υπηρεσίες σε ιδιωτι-
κές εταιρείες… Μάλλον θα χρει-
αστεί να «ρίξει γέφυρες» ο δή-
μαρχος, όσο θα πλησιάζει και ο
καιρός των εκλογών.

T
η βοήθεια της Αστυνομίας ζητά ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, καταγγέλλοντας
ότι «οι καταληψίες» της παραλίας Πεύκο εξαπολύουν καθημερινά και δημόσια απειλές
ακόμα και κατά της ζωής του ίδιου αλλά και του αντιδημάρχου Ευάγγελου Ζεκάκου. Το θέ-

μα προκύπτει από τη γνωστή αντιπαράθεση του δήμου με επιχειρηματία που, όπως υποστηρίζει,
έχει καταπατήσει την παραλία… Μάλιστα, ο δήμαρχος εκτός από την επιστολή προς την Αστυνο-
μία έστειλε ανάλογες και προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ και την Κτηματική Υπηρεσία
Αθηνών Ανατολικής Αττικής, με τις οποίες καταγγέλλει την αδυναμία Αρχών και υπηρεσιών να
απομακρύνουν τον καταπατητή από την παραλία Πεύκο και ζητά άμεση παρέμβαση των αρμό-
διων, προκειμένου να επέλθει οριστική λύση και να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Πέρα από τις απει-
λές για τη ζωή του, ο Φιλίππου ενοχλείται και από το γεγονός ότι από αυτή την κατάσταση «γελοι-
οποιούμαστε όλοι, όμως το κόστος αυτής της δυσφήμησης το εισπράττει ο δήμος, καθώς οι πολί-
τες αυτόν γνωρίζουν ως πιο κοντινό σε εκείνους φορέα». 

Νέες κινητοποιήσεις  
Για ακόμη μία φορά, στον δρόμο των
κινητοποιήσεων βρέθηκαν οι εργα-
ζόμενοι των Κοινωνικών Δομών των
δήμων, διεκδικώντας και πάλι από την
κυβέρνηση την «αναγνώριση της κά-
λυψης πάγιων και διαρκών αναγκών
και τη μετατροπή των συμβάσεων σε
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
(ΙΔΑΧ), με σκοπό να σταματήσει να δι-
αιωνίζεται η χρόνια εργασιακή ομη-
ρία». Για το θέμα είχε καταθέσει επί-
καιρη ερώτηση στη Βουλή ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης,
για να απαντήσει ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Μάκης Βορίδης ότι το αίτημα
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, «καθώς
η λειτουργία των δομών αυτών συγ-
χρηματοδοτείται από κεφάλαια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάτι τέ-
τοιο θα οδηγούσε σε απώλεια χρημα-
τοδότησης ύψους 270 περίπου εκα-
τομμυρίων ευρώ».

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις γιατί, σύμφωνα με καταγγελίες αν-
τιπολίτευσης και εργαζομένων, ζήτησε την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών ώστε να «κάμψει τις αντιδράσεις
των εργαζομένων του δήμου στην προοπτική δημιουργίας αναπτυξιακής εταιρείας;». Αν κρίνουμε από τον θόρυβο
που έχει γίνει, δεν πέτυχε και πολλά πράγματα έως τώρα…
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Απειλούν τη ζωή του δημάρχου 
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Σ
τα έργα που προγραμματίζονται αλ-
λά και που έχουν υλοποιηθεί στον
Κεντρικό Τομέα της Αθήνας ανα-
φέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο αντιπερι-

φερειάρχης Γιώργος Δημόπουλος, μιλώντας
στην «Ρ». Επίσης, ο κ. Δημόπουλος αναφέρ-
θηκε στο Πεδίον του Άρεως, τονίζοντας πως
«είναι το μεγάλο μας στοίχημα ως Περιφέ-
ρεια Αττικής και Π.Ε. Κεντρικού Τομέα». 

Ποια έργα είναι σε εξέλιξη στην Αντιπερι-
φέρεια Κεντρικού Τομέα Αθήνας και ποια
δρομολογούνται;
Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε ένα με-

γάλο πρόγραμμα έργων για τη βελτίωση της
ζωής των πολιτών, την προστασία του περι-
βάλλοντος, την ανάπτυξη του αθλητισμού και
την κοινωνική αλληλεγγύη, τις προτεραιότη-
τες δηλαδή που έχει θέσει ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης. Διεξάγουμε πολλά και
πολύμορφα έργα σε όλους τους δήμους του
Κεντρικού Τομέα. Ολοκληρώσαμε την
ασφαλτόστρωση και την αποκατάσταση του
οδοστρώματος πολλών κεντρικών οδικών
αρτηριών που ανήκουν στη δικαιοδοσία μας,
αποκαθιστούμε ιστορικές πλατείες που είχαν
παραμεληθεί, όπως του Αγ. Παντελεήμονα,
προχωρήσαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση
σχολείων και δημοτικών κτιρίων σε πολλούς
δήμους. Καθαρίζουμε τα ρέματα, ώστε να
αποφύγουμε το ενδεχόμενο πλημμύρας και
υπερπολλαπλασιασμού κουνουπιών, εκπο-
νούμε σχέδια πυροπροστασίας των πνευμό-
νων πρασίνου της Αττικής, όπως τα Τουρκο-
βούνια, και διεξάγουμε αυτοψίες στα επικίν-
δυνα σημεία.

Επιπλέον, έχουμε δώσει προτεραιότητα
στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και
βόλεϊ, χώρων συνάντησης των νέων μας. Κα-
τασκευάζουμε μόνιμο αποχετευτικό δίκτυο
σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας που δεν
είχαν. Υποστηρίζουμε τον πολιτισμό, συν-
διοργανώνοντας με τους δήμους ποιοτικές
παραστάσεις και εκδηλώσεις με δωρεάν εί-
σοδο για τους πολίτες και χρηματοδοτούμε

την ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων της
Αθήνας, με αλλαγή χρήσης σε πολλά από αυ-
τά. Επικουρούμε δομές κοινωνικής αλληλεγ-
γύης που προσφέρουν έργο και κάνουμε
διανομές τροφίμων και απαραιτήτων ειδών
σε άπορους συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει
γειτονιά που δεν έχει δει κάποιας μορφής
αλλαγή προς το καλύτερο μέσα στην περίοδο
αυτή!

Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες
του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και ποια τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα;
Δύναμη και συγκριτικό πλεονέκτημα του

Κεντρικού Τομέα είναι η συγκέντρωση σε
αυτόν κρίσιμης μάζας ακαδημαϊκών και
ερευνητικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών δο-
μών, οικονομικών θεσμών, εμπορικών κατα-
στημάτων, υπηρεσιών, χώρων πολιτισμού και
φυσικά η μεγάλη οικονομική συνεισφορά
του στο Εθνικό ΑΕΠ. Ο Κεντρικός Τομέας εί-
ναι η εμπορική, οικονομική, διοικητική και
γνωσιακή καρδιά της χώρας και εντούτοις
έχει ακόμα πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατό-
τητες. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την οι-
κονομική ζωή, μέσα στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων μας, όσο περισσότερο μπορούμε,
να άρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια, να προ-
σφέρουμε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσω προ-
γραμμάτων χρηματοδοτήσεων και να δώ-
σουμε τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των
πολλών και πολυδιάστατων πόρων της Π.Ε.
και των 8 δήμων που την αποτελούν. Καθότι η
Αθήνα είναι και το τουριστικό κέντρο της χώ-
ρας, υποδεχόμενη κάθε χρόνο εκατομμύρια
τουρίστες, βλέπουμε τον τουρισμό ως δρόμο
ανάπτυξης και προσφέρουμε νέες δυνατότη-
τες, με επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν συ-
νολικά το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν.

Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα του
Κεντρικού Τομέα της Αθήνας σε σχέση με
τον κορονοϊό; Πώς συνδράμει η Περιφέ-
ρεια Αττικής στην ανάσχεση της κρίσης;
Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών είναι η πιο

πυκνοκατοικημένη Περιφερειακή Ενότητα
της χώρας και μέρος με μεγάλη ανθρώπινη
δραστηριότητα καθημερινά. Είναι λογικό ότι
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν
στο «κόκκινο» όσον αφορά τον Covid-19. Η
Περιφέρεια Αττικής, με τις πρωτοβουλίες
που ανέπτυξε ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, που ως ιατρός και πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει ιδιαίτερη
ευαισθησία στο θέμα, πρωτοστάτησε στην
προστασία από την πανδημία. Διεξάγουμε
κάθε εβδομάδα χιλιάδες rapid tests σε όλους
τους πολίτες που το επιθυμούν, σε μέρη που
αυτοί συγκεντρώνονται, σε λαϊκές αγορές, σε
δημόσιους χώρους, σε πάρκα. Δωρίσαμε με-
γάλες ποσότητες υγειονομικού υλικού σε
δομές κοινωνικής προστασίας, όπως γηρο-
κομεία και ιδρύματα αποκατάστασης, όπου
επίσης διεξάγουμε tests. Μεριμνούμε για την
τήρηση των υγειονομικών μέτρων μέσα στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Και το πιο
σημαντικό από όλα, με ένα μεγάλο πρόγραμ-
μα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εξο-
πλίσαμε με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό τελευταίας τεχνολογίας τα 11 μεγάλα
νοσοκομεία του Κεντρικού Τομέα, που βρί-
σκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της
μάχης, για να προσφέρουν τις καλύτερες δυ-
νατές υπηρεσίες στους πολίτες.

Πεδίον του Άρεως. Ένα μεγάλο κεφάλαιο
για την Αθήνα. Ποιες ενέργειες έχουν γί-
νει και ποιες αναμένεται να γίνουν από την
Περιφέρεια Αττικής, ώστε να αποτελεί
σημείο αναφοράς για το κέντρο της πρω-
τεύουσας;
Το Πεδίον του Άρεως είναι το μεγάλο μας

στοίχημα ως Περιφέρεια Αττικής και Π.Ε.
Κεντρικού Τομέα. Είναι το πάρκο στην καρδιά
της Αθήνας, ένας χώρος που έχουμε ανάγκη
να λειτουργεί με ασφάλεια, με χώρους πρα-

σίνου και με άνεση. Να είναι το κέντρο του
ομαδικού και ατομικού αθλητισμού στην πό-
λη, αλλά και ο χώρος περιπάτου για τις οικο-
γένειες, ο χώρος που θα μαζεύονται παρέες!
Θέλουμε να είναι το πάρκο της Αθήνας! Γι’
αυτό έχουμε προωθήσει μια σειρά έργων: 

Ολοκληρώσαμε την ανακατασκευή του
σιντριβανιού της πλατείας Οικονομίδη, προ-
χωρήσαμε σε συντήρηση όλων των παιδικών
χαρών του πάρκου, αντικαταστήσαμε τα
φθαρμένα εξαρτήματα και παιχνίδια που
αποτελούσαν κίνδυνο και τοποθετήσαμε νέα,
ενώ, φυσικά, συνεχίζουμε σε τακτική βάση
τη συντήρηση των αγαλμάτων και των μνη-
μείων των ηρώων του 1821 που βρίσκονται
μέσα στο πάρκο και τα αποκαθιστούμε άμε-
σα, μετά από βανδαλισμούς που διεξάγονται
κατά καιρούς. Παράλληλα, στα έργα που εγ-
κρίθηκαν στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο περιλαμβάνονται η σύνταξη φυτοτε-
χνικής και δασικής μελέτης για το Πεδίον του
Άρεως και η σύνταξη πλήρους διαχειριστι-
κής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη
του λόφου Φινοπούλου, για να καθορίσουμε
τα επόμενα βήματα της ανάδειξης!

Ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς οραματί-
ζεστε την Αντιπεριφέρεια Κεντρικού Το-
μέα της Αθήνας στο τέλος αυτής της περι-
φερειακής περιόδου; 
Οι στόχοι μας είναι αυτοί που έχουμε θέσει

από την αρχή και βασίζονται στις προτεραι-
ότητες που ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος
Πατούλης, έχει ορίσει συνολικά για την Αττι-
κή. Θέλουμε μια Π.Ε. σύγχρονη, δυναμική,
καινοτόμα, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο τους
πόρους και τις δυνατότητές της και θα προ-
σφέρει ποιότητα ζωής σε όλους τους πολίτες
της. Μια Π.Ε. με σύγχρονες υποδομές, με
χώρους άθλησης για όλους, με κοινωνική
αλληλεγγύη, με ανάδειξη του πλούσιου πολι-
τιστικού αποθέματος και περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των τουριστικών ροών. Τον Κεντρικό Το-
μέα που είναι έτοιμος για τις προκλήσεις του
μέλλοντος!

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
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O κεντρικός τομέας
είναι έτοιμος για 
το μέλλον...
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Αποφυλακίστηκε 
ο «μπαμπάς 

της Αμερικής», 
αλλά τα σεξουαλικά 

σκάνδαλα τον ακολουθούν

Μ Π Ι Λ  Κ Ο Σ Μ Π Ι

Η
προχθεσινή αποφυλάκιση του Μπιλ
Κόσμπι επανέφερε στη δημοσιότητα
τον πολυσυζητημένο Αμερικανό
κωμικό, με τις τεράστιες επιτυχίες

στην απαιτητική αμερικανική τηλεόραση και
διεθνώς, αλλά και με την εξίσου μεγάλη αρνη-
τική δημοσιότητα μετά τη σύλληψή του και τις
κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλικά σκάν-
δαλα. Μετά την είδηση ότι ο Μπιλ Κόσμπι αφέ-
θηκε ελεύθερος, έχοντας εκτίσει στη φυλακή
λιγότερα από τα 3-10 χρόνια που του είχαν επι-
βληθεί πρωτοδίκως για σεξουαλική επίθεση, ο
Μίκι Ρουρκ εξέφρασε την αγανάκτησή του, με
μια ανάρτηση στο Instagram για τον 83χρονο
κωμικό: «Πήγε να βιάσει πρώην μου» - «Ελπί-
ζω να πέσει και να σπάσει τον λαιμό του».

Ο Κόσμπι γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των
ΗΠΑ και γρήγορα ξεχώρισε, μικρός ακόμα, για
τις ικανότητές του στη λεγόμενη «ζωντανή κω-
μωδία», γνωστότερη ως stand up comedy. Στο
Σαν Φρανσίσκο, απ’ όπου ξεκίνησε την καριέρα
του, όλοι έτρεχαν να δουν τον Κόσμπι, έως ότου
του προτάθηκε συμμετοχή στο τηλεοπτικό σό-
ου «I spy». Και αυτό το «κοστούμι», όμως, απο-
δείχθηκε μικρό για τον Κόσμπι, ο οποίος δημι-
ούργησε το πασίγνωστο «The Bill Cosby Show»
και έγινε γνωστός και αγαπητός σε ολόκληρο

τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, η πορεία προς
την κορυφή ήταν χωρίς εμπόδια. Ήταν βασικός
παρουσιαστής στην παιδική τηλεοπτική σειρά
«The Electric Company», δημιούργησε δικά
του καρτούν, τα «Fat Albert and the Cosby
Kids», πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες και
εξέλιξε το τηλεοπτικό σόου («The Cosby Sh-
ow») που για μια δεκαετία (1982-1992) ήταν μέ-
σα στις τρεις πρώτες σε θεαματικότητα σειρές -
και μάλιστα πρώτη για πέντε συνεχόμενα χρό-
νια (1985-1989).

Ο Κόσμπι παρήγαγε ακόμη τη σειρά «A Diffe-
rent World», η οποία ήταν πολύ κοντά σε δημο-
φιλία με το βασικό του σόου. Πρωταγωνίστησε,
επίσης, στο «Cosby from 1996 to 2000» και
ήταν ο παρουσιαστής της σειράς «Kids Say the
Darndest Things», για δύο περιόδους.

Το 2002 ο λογοτέχνης Κέτε συμπεριέλαβε
τον Μπιλ Κόσμπι στο βιβλίο του «The 100 Grea-
test African Americans». Το 1976, ο Μπιλ Κό-
σμπι κέρδισε ένα διδακτορικό δίπλωμα από το
Πανεπιστήμιο Άμχερστ (Μασαχουσέτη). Η δια-
τριβή του αναφερόταν στη χρήση του σόου του
«Fat Albert and the Cosby Kids» ως εκπαιδευ-
τικού εργαλείου στο δημοτικό σχολείο.

Οι κατηγορίες
Ωστόσο, οι κατηγορίες για σεξουαλική κακο-

ποίηση, βιασμό και κακοποίηση ανηλίκου,
αμαύρωσαν την εικόνα του «μπαμπά της Αμε-
ρικής» που είχε φιλοτεχνήσει με επιμέλεια ο

Κόσμπι. Το 2018 καταδικάστηκε σε 10 χρόνια
φυλάκιση, ως ένοχος, επειδή νάρκωσε και κα-
κοποίησε σεξουαλικά μια εργαζόμενη στο Πα-
νεπιστήμιο Τεμπλ, την Αντρέα Κόνσταντ, αφού
προηγουμένως την είχε προσκαλέσει στο σπίτι
του. Ο Κόσμπι αντιμετώπισε κατηγορίες για δε-
κάδες σεξουαλικές παρενοχλήσεις, με αποτέ-
λεσμα τα τελευταία τρία χρόνια να κρατείται
στις Φυλακές του Κόλετζ Βιλ - ένα νέο σωφρο-
νιστικό ίδρυμα υψηλής ασφαλείας.

Ωστόσο, μια πολύπλοκη συμφωνία των δικη-
γόρων του με τη Δικαιοσύνη υποχρέωσε τον
δικαστή Ντέιβιντ Ουέχτ να αποφανθεί ότι «ο
Κόσμπι πρέπει να αποφυλακιστεί και να απα-
γορευτεί να του ασκηθεί μελλοντικά δίωξη γι’
αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες». 



Τ
ο πραγματικό του πρό-
σωπο εμφάνισε ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
σε ένα κρεσέντο προ-

κλητικότητας, που αποδεικνύει
ότι η «αποκλιμάκωση» των προ-
ηγούμενων μηνών ήταν εντελώς
προσχηματική. Ο Τούρκος πρό-
εδρος από το Σαγγάριο, όπου
επισκέφθηκε μονάδα κατα-
σκευής αρμάτων μάχης, όχι μόνο
προανήγγειλε συνέχιση των γεω-
τρήσεων στην Κύπρο, αλλά
χλεύασε και τον πρόεδρο του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ, με τον οποίο είχε πρόσφατα
τηλεφωνική επικοινωνία. 

«Δεν έχουν μάθει ακόμη με
ποιον έχουν να κάνουν», είπε ο
Ερντογάν, αναφερόμενος στις
προτροπές του Σαρλ Μισέλ, να
μην προβεί σε προκλητικά μηνύ-
ματα κατά την επίσκεψή του στα
Κατεχόμενα στις 20 Ιουλίου. «Μι-
λάμε με τον πρόεδρο Μισέλ και
μου λέει: “ Άκουσα ότι θα πας
στην Κύπρο. Καλύτερα μην προ-
καλέσεις από εκεί”. Και εγώ του
απάντησα: “Αν θέλετε, ενημερώ-
στε με τι μηνύματα να στείλω και
εγώ θα τα διαβάσω εκεί”. Δεν
έχουν καταλάβει ακόμα ποιος εί-
ναι ποιος. Είμαι παιδί αυτού του

έθνους. Ποιος τους είπε ότι ο
Ερντογάν δέχεται οδηγίες;».

Δεν δίστασε, μάλιστα, να απει-
λήσει ακόμη και την ίδια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας με
σκληρή γλώσσα κατά των Βρυ-
ξελλών. «Τι μας λένε; Τι δουλειά
έχετε στη Συρία, τη Λιβύη, το
Ναγκόρνο Καραμπάχ, την Ανατο-
λική Μεσόγειο; Όσοι το λένε αυτό
είτε δεν ενημερώνονται για το τι
συμβαίνει στον κόσμο είτε βγά-
ζουν την ξιφολόγχη του εχθρού.
Εμείς είμαστε και θα συνεχίσου-
με να είμαστε εδώ. Εάν θέλει ο
Θεός, στις 20 Ιουλίου θα είμαι στη
Βόρεια Κύπρο. Θα πάμε με μεγά-
λη αντιπροσωπεία».

Στο επιθετικό παραλήρημά του,
ο Ερντογάν μίλησε και για νέες
γεωτρήσεις… με το ζόρι. «Ό,τι δι-
καίωμα έχουμε εμείς θα το αρπά-
ξουμε με το έτσι θέλω και θα το
διεκδικήσουμε! Θα συνεχίσουμε
τις έρευνες πετρελαίου στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και την Κύπρο.
Έρχονται συνεχώς ενδείξεις φυ-
σικού αερίου. Στόχος μας είναι να
το εξαγάγουμε. Όταν βγάλω και

φυσικό αέριο, το έθνος μου θα εί-
ναι πιο ήρεμο», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρ-
θηκε και στη συμπαραγωγή μη
επανδρωμένων αεροσκαφών με
το Κατάρ, προαναγγέλοντας πως
τα νέα drones TIHA θα πετούν
σύντομα στα μέτωπα όπου εμ-
πλέκεται η Άγκυρα. «Είμαστε
αποφασισμένοι τα επιθετικά μη
επανδρωμένα αεροσκάφη μας να
πετούν συντόμως και να έχουν
τις ίδιες επιτυχίες», ανέφερε.
Από τα Κατεχόμενα, μάλιστα,
πρόκειται να ανακοινώσει τη δη-

μιουργία βάσης για επιθετικά
drones στο ψευδοκράτος! 

Στην Αθήνα υπάρχει ανησυχία
για τις κινήσεις της Άγκυρας και
τις εντάσεις που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν, καθώς ό,τι
συμβεί εκεί αφορά και την Ελλά-
δα. Αν και η Τουρκία αποφεύγει
να ανεβάσει τους τόνους στο Αι-
γαίο, βάζει, προς το παρόν, στο
στόχαστρο της προκλητικότητάς
της την Κύπρο, μεταφέροντας
στην Ανατολική Μεσόγειο το πε-
δίο των παράνομων διεκδικήσε-
ών της.

Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε το
δημοσίευμα της εφημερίδας «Washing-
ton Post», σύμφωνα με το οποίο η Κίνα
ετοιμάζει περισσότερα από 100 σιλό
εκτόξευσης διηπειρωτικών βαλλιστικών
πυραύλων σε έρημο κοντά στην πόλη Γι-
ουμέν, στα βορειοδυτικά της χώρας. Άμε-
ση ήταν η αντίδραση της Ουάσιγκτον, που
δεν έκρυψε την ανησυχία της: «Είναι πλέ-

ον δύσκολο να κρύψει την αύξηση του
πυρηνικού οπλοστασίου της και φαίνεται
πως το Πεκίνο αποκλίνει από την πυρηνι-
κή στρατηγική, που στηριζόταν στην ελά-
χιστη αποτροπή και την οποία ακολου-
θούσε για δεκαετίες», δήλωσε ο Νεντ
Πράις, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ. Και συμπλήρωσε: «Οι αναφορές
αυτές, αλλά και άλλες εξελίξεις αφήνουν

να εννοηθεί ότι το κινεζικό πυρηνικό
οπλοστάσιο θα αυξηθεί πιο γρήγορα, αλ-
λά και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό
που ίσως αναμενόταν προηγουμένως. Η
αύξηση αυτή είναι ανησυχητική. Εγείρει
ερωτήσεις σχετικά με τις προθέσεις της
Κίνας. Για εμάς, δίνει έμφαση στη σημα-
σία της αναζήτησης πρακτικών μέτρων
για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων».

Η «Washington Post» επικαλείται δο-
ρυφορικές φωτογραφίες και μια ανάλυ-
ση από το κέντρο σπουδών για τη μη διά-
δοση των πυρηνικών «The James Martin
Center for Nonproliferation Studies». Τα
κινεζικά εργοτάξια έχουν παρόμοια χα-
ρακτηριστικά με τις εγκαταστάσεις εκτό-
ξευσης του υπάρχοντος κινεζικού οπλο-
στασίου πυρηνικών.

Ανησυχία ΗΠΑ για τα σιλό εκτόξευσης πυραύλων της Κίνας
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Δυναμιτίζει το κλίμα ο Τατάρ
Την ίδια ώρα, την τουρκική προπαγάνδα της «Γαλάζιας Πατρίδας» δείχνει να ασπάζεται και ο εκλε-
κτός του Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ταυτίζεται πλέον απόλυτα με τη
γραμμή της Άγκυρας, δυναμιτίζοντας το κλίμα στην Κύπρο. «Όλος ο κόσμος θα δει ότι είμαστε εδώ
και θα παραμείνουμε εδώ. Ότι η Κύπρος δεν είναι η παλιά Κύπρος, η Ανατολική Μεσόγειος δεν εί-
ναι η παλιά Ανατολική Μεσόγειος, πως με τον ενεργειακό πλούτο, τους υδρογονάνθρακες και με
τη συνεργασία διευρύνεται η έννοια της “Γαλάζιας Πατρίδας” της Τουρκίας σε αυτήν την περιοχή
και οι σχέσεις της Άγκυρας με την “ΤΔΒΚ” είναι πλέον πολύ πιο σημαντικές», ανέφερε ο Τατάρ.

Προανήγγειλε συνέχιση
των γεωτρήσεων στην 
Κύπρο, χλεύασε τον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
και είπε «δεν δεχόμαστε
οδηγίες», ενώ αναφέρθηκε
και στη συμπαραγωγή μη
επανδρωμένων 
αεροσκαφών με το Κατάρ...

Κρεσέντο 
προκλητικότητας
από Ερντογάν

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής» κατά 18
μήνες μέχρι το τέλος του 2022 αλλά και βελτιώσεις στο
θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή
δεύτερης ευκαιρίας με βασικότερη τη ρύθμιση οφειλών
και για τους εγγυητές πρωτοφειλετών προβλέπει το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατα-
τέθηκε στη Βουλή. Αναφορικά με τον εξωδικαστικό μη-
χανισμό ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών
επιχειρήσεων, παρέχονται η δυνατότητα ρύθμισης δα-
νείων με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η
ρύθμιση οφειλών και από εγγυητές των πρωτοφειλετών.

Περαιτέρω: 
α) Επέρχονται βελτιώσεις στις διατάξεις που αφορούν

στην εξυγίανση οφειλών μεσαίων και μεγάλων επιχει-
ρήσεων.

β) Γίνεται αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν απα-
σχολήσει τους εφαρμοστές της νομοθεσίας.

γ) Μπορούν ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες
να αποκτήσουν την πιστοποίηση του εμπειρογνώμονα,
εφόσον απασχολούν τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο
που είναι μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων εξυ-
γίανσης, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη διάσωση και
αναδιάρθρωση των βιώσιμων παραγωγικών επιχειρή-
σεων.

δ) Προβλέπεται ρητά ότι το τεκμήριο παύσης πληρω-
μών του οφειλέτη στην πτώχευση είναι μαχητό.

Για τον «Ηρακλή» η παράταση παρέχεται με την ανα-
γκαία ευελιξία ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η πο-
ρεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρα-
κλή» παρά τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Ρύθμιση χρεών και για εγγυητές στον εξωδικαστικό - 18μηνη παράταση στο «Ηρακλής»

Χ
ωρίς την προσκόμιση δικαιολο-
γητικών θα πραγματοποιούνται
μέχρι τον Σεπτέμβριο οι ηλε-
κτρονικές μεταβιβάσεις ακινή-

των, σύμφωνα με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι «οι
δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων,
οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής myProperty, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Α.1031/2021
απόφαση, δύνανται να υποβάλλονται χω-
ρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και
την 30ή Σεπτεμβρίου 2021». Τα δικαιολο-
γητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλ-
λονται στην αρμόδια ΔΟΥ με τη διαδικασία
που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11-
6-2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
«Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής
δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοι-
νοποίησης των πράξεων διορισμού του
φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φο-
ρολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423), εφόσον
ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου.

Από τις 29 Ιουνίου οι μεταβιβάσεις ακι-
νήτων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρο-
νικά από τα γραφεία των συμβολαιογρά-
φων, οι οποίοι και ελέγχουν την ορθότητα
των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακι-
νήτων. Ωστόσο, η Εφορία μπορεί να ζητή-
σει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία οι
συμβαλλόμενοι οφείλουν να τα προσκο-

μίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν και
από τις φορολογικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται πως η υποχρεωτική υπο-
βολή των δηλώσεων μεταβίβασης ακινή-
των με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την
πλατφόρμα myProperty συμπίπτει με την
αύξηση των μεταβιβάσεων ακινήτων,
προκειμένου πωλητές και αγοραστές να
προλάβουν τις αυξημένες αντικειμενικές
αξίες το 2022.

Η διαδικασία 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, η διαδικασία

της e-μεταβίβασης είναι η ακόλουθη:
• Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δή-
λωση για λογαριασμό αγοραστή και πω-
λητή.
•Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγο-
ραστή και πωλητή στο myTaxisnet.
• Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχον-
ται τη δήλωση.
• Η δήλωση υποβάλλεται αυτομάτως και
βεβαιώνεται ο φόρος.
• Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυ-
τόματα για την υποβολή της δήλωσης.
• Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφια-

κά (με κάρτα ή web banking).
• Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή
του φόρου.
• Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται
στο myProperty για συμβολαιογράφο και
αγοραστή.
• Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβό-
λαιο στo myProperty.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει επίσης ότι η δή-
λωση ΦΜΑ συμπληρώνεται από τον πι-
στοποιημένο συμβολαιογράφο που θα
καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πρά-
ξη και υποβάλλεται από τους συμβαλ-
λομένους με τη χρήση των προσωπικών

τους κωδικών TAXISnet. Μετά τη σύν-
ταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο
συμβολαιογράφος υποχρεούται να κα-
ταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το
επισυνάψει στην ηλεκτρονική εφαρμο-
γή myProperty.

ΈΈλεγχοι και δικαιολογητικά
Ωστόσο, κατόπιν η Εφορία που θα παραλάβει τον ηλεκτρονικό φάκε-
λο μεταβίβασης προβαίνει σε επαληθεύσεις των στοιχείων που δη-
λώθηκαν. Ειδικότερα, η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά
αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ και ελέγχει την ακρί-
βεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλα-
γής μέσα σε 60 μέρες από την υποβολή αυτής. 

Νέα απόφαση της ΑΑΔΕ 
- Συνωστισμός αγοραστών και
πωλητών για να προλάβουν τις
νέες αντικειμενικές το 2022

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Χωρίς δικαιολογητικά
έως τον Σεπτέμβριο 
οι μεταβιβάσεις ακινήτων



«Συν-Εργασία»: Όροι
και προϋποθέσεις 
ένταξης επιχειρήσεων
έως τον Σεπτέμβριο 

Με κριτήριο τον τζίρο της περιόδου
Απριλίου 2020 - Μαρτίου 2021 θα μπο-
ρούν να εντάξουν τους εργαζομένους
τους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» έως
τον Σεπτέμβριο όσες επιχειρήσεις το επι-
θυμούν. Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργι-
κή Απόφαση, μεταξύ άλλων προβλέπον-
ται τα εξής:
1. Για τους μήνες Μάρτιο-Μάιο του 2021

εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης κατά την 31η Ιανουαρίου
2021 σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
πληρούν τις προϋποθέσεις περί πλητ-
τόμενων που μπορούν να κάνουν χρή-
ση του μηχανισμού. 

2. Για τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο 2021
εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης κατά την 31η Μαρτίου
2021. 

3. Ειδικά οι εργοδότες - επιχειρήσεις κύ-
ριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων και οι εργο-
δότες - επιχειρήσεις τουριστικών λεω-
φορείων για τους οδηγούς τουριστικών
λεωφορείων, οι οποίες πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5, για το διά-
στημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου μπορούν
να εντάξουν στη «Συν-Εργασία» τους
εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως της
ημερομηνίας επαναπρόσληψης εντός
του 2021.

4. Καταβάλλεται αναλογία του επιδόμα-
τος αδείας και του επιδόματος Χρι-
στουγέννων έτους 2021, υπολογιζόμε-
να επί της οικονομικής ενίσχυσης βρα-
χυχρόνιας εργασίας.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό
«Συν-Εργασία» έχουν όλες οι επιχει-
ρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχι-
κής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδι-
κού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
εφόσον παρουσιάζουν μείωση τζίρου
20% και έχουν υποβάλει τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ.

Θ
έμα μερικών εβδομάδων είναι η
ένταξη των πρώτων πιστοποιημέ-
νων δικηγόρων και λογιστών στον
ΕΦΚΑ με αποκλειστικό αντικείμε-

νο την επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθά-
ρισης των εκκρεμών συντάξεων. Σύμφωνα
με τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
καταγράφεται ήδη σημαντική μείωση του
αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων απονο-
μής σύνταξης για έβδομο συνεχή μήνα. Σύμ-
φωνα με την Υπουργική Απόφαση, η πρόσ-
ληψη των πιστοποιημένων λογιστών και δι-
κηγόρων θα συνοδεύεται από κατ’ αποκοπή
αποζημίωση για τις βεβαιώσεις και τα σχέ-
δια απόφασης προσωρινής ή οριστική σύν-
ταξης που θα εκδίδουν. Ειδικότερα, το σύ-
στημα αμοιβών θα διαμορφωθεί ως εξής:
1. Για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης από έναν

πρώην φορέα (π.χ., τέως ΙΚΑ) η αμοιβή θα
είναι 40 ευρώ, ενώ από περισσότερους 80
ευρώ. 

2. Για βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων
εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύ-
θερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμι-
σης οφειλόμενων εισφορών 30 ευρώ. 

3. Για βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για
αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφά-
λισης 30 ευρώ.

4. Για σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρι-
νής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επι-
κουρικής) 60 ευρώ. Σε περίπτωση διαδο-
χικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην
αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κά-
θε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης
πλέον του ενός.

5. Για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση 60 ευ-
ρώ, ενώ αν η βεβαίωση αφορά σε χρόνο
ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότε-

ρους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης, αυξάνεται σε 80 ευρώ.
Αρχικά, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες

θα μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις και
σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην
φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, ενώ η επιμόρ-
φωση θα γίνεται δωρεάν από τον ΕΦΚΑ και
θα επιτρέπεται από ιδιωτικούς φορείς. Μετά
την επιμόρφωση θα δίνουν εξετάσεις στον
ΕΦΚΑ με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και θα
βαθμολογούνται με αυτοματοποιημένο σύ-
στημα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Κωστής Χατζη-
δάκης, μέσα στο φθινόπωρο θα υπάρξει ση-
μαντική αποκλιμάκωση του «βουνού» των
εκκρεμών συντάξεων και ακόμη νωρίτερα ο
ασφαλισμένος θα δει σημαντική βελτίωση
στον τρόπο και την ταχύτητα εξυπηρέτησής
του από τον e-ΕΦΚΑ, χάρη στη συνεχή επέ-
κταση των ψηφιακών υπηρεσιών αλλά και
στο νέο τηλεφωνικό κέντρο που αναμένεται
να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά
και κρυφές προσδοκίες για ενερ-
γοποίηση μέρους των αυξημένων
καταθέσεων από τους καταναλω-
τές αρχίζουν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου
οι θερινές εκπτώσεις. Το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
έκανε δεκτό το αίτημα του εμπορι-
κού κόσμου για επίσπευση της
έναρξης της εκπτωτικής περιόδου
λόγω της μεγάλης πτώσης του τζί-
ρου ως αποτέλεσμα των περιορι-
στικών μέτρων. Έτσι, οι εκπτώσεις
θα διαρκέσουν 8 εβδομάδες, αντί
για 7 που ισχύει κάθε χρόνο, ενώ
τα καταστήματα θα είναι ανοικτά
την επόμενη Κυριακή 11 Ιουλίου,
όπως προβλέπει η νομοθεσία. Ση-
μειώνεται ότι τα μέλη των εμπορι-
κών συλλόγων κατά τη διάρκεια
της εκπτωτικής περιόδου πρέπει
να αναγράφουν στα αγαθά την πα-
λαιά και τη νέα μειωμένη τιμή, ενώ
επιβάλλεται η αναγραφή στις περι-
πτώσεις όπου η παρεχόμενη έκ-
πτωση ξεπερνά το 60%. Οι καταστη-
ματάρχες θα πρέπει σε περίπτωση
ελέγχου να είναι σε θέση να απο-
δείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης
που αναγράφεται στην πινακίδα
ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα.

ΑΑρχίζουν τη Δευτέρα
οι θερινές 
εκπτώσεις

Τι προβλέπει η Υπουργική 
Απόφαση και πώς θα αμείβονται
- Μειώθηκε για 7ο συνεχή 
μήνα ο αριθμός τους
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πιάνουν δουλειά
δικηγόροι, λογιστές
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T
o βραβείο για το Έργο της Χρονιάς 2020, με τίτλο «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου», έλαβε η Hellenic Ca-
bles, θυγατρική της Cenergy Holdings, στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου Υποδομών - Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 1η Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το βραβείο παρέδωσε η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα

Σδούκου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο «Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών», στο πλαίσιο του ITC 2021 -
4ου Συνεδρίου Υποδομών - Μεταφορών. Το βραβείο απονεμήθηκε από κοινού στον ΑΔΜΗΕ, τη Hellenic Cables και στους υπό-
λοιπους αναδόχους του έργου. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου αποτελεί ένα έργο-σταθμό για την Ελλάδα, κα-
θώς σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη μετάβαση της Κρήτης στην καθαρή ενέργεια.

Reds: Επανεκκινεί 
τη δραστηριότητα σε Ρουμανία

Η νέα διοίκηση της Reds, θυγατρική της Ελ-
λάκτωρ, προχωράει στην αξιοποίηση οικοπέ-
δου, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο πρό-
εδρος της εισηγμένης, Χρήστος Παναγιωτό-
πουλος, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέ-
λευσης. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τοπι-
κούς επενδυτές για την πώληση ή την αξιοποί-
ηση των εκτάσεων που διαθέτουμε στη χώρα»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος. Το
νέο Δ.Σ. ανακάλεσε την απόφαση της προηγού-
μενης διοίκησης για πώληση του οικοπέδου της
ρουμανικής θυγατρικής Profit Construct SRL,
συνολικής επιφάνειας 7.974 τετραγωνικών μέ-
τρων, στο Βουκουρέστι. Το τίμημα είχε αποφα-
σιστεί στα 11,4 εκατ. ευρώ, με τον κ. Παναγιωτό-
πουλο να το θεωρεί τότε χαμηλό. Τις επόμενες
μέρες θα συζητήσουν με τον επενδυτή για το
πώς θα γίνει η αξιοποίηση.

SKY express: Το πρώτο 
υπερσύγχρονο «πράσινο» 
ATR 72-600
Τη νέα γενιά αεροσκαφών ATR 72-600 φέρνει
για πρώτη φορά στη χώρα μας η SKY express,
για να ενισχύσει την κάλυψη του εσωτερικού
δικτύου της. Το συγκεκριμένο είδος αεροσκά-
φους ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τις
απαιτήσεις της εγχώριας αεροπλοΐας. Προσφέ-
ρει μια ξεχωριστή εμπειρία πτήσης. Παράλλη-
λα, διακρίνεται παγκοσμίως για το φιλικό προς
το περιβάλλον χαρακτήρα του, την τεχνολογία
και την υψηλή εξοικονόμηση καυσίμων. Η SKY
express θα εξυπηρετεί με άνεση 35 περιφερει-
ακούς προορισμούς, από την Κρήτη έως την
Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα έως την
Ικαρία.

PΜΙ: Εξαγορά της Fertin Pharma
Την εξαγορά της Fertin Pharma A/S, εταιρεί-

ας στην ανάπτυξη και στην παραγωγή καινοτό-
μων φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων
ευεξίας, ανακοίνωσε η Philip Morris Interna-
tional, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για
ένα μέλλον χωρίς καπνό. Στόχος της PMI είναι
το 2025 το 50% των καθαρών εσόδων της να
προέρχεται από καινοτόμα εναλλακτικά προ-
ϊόντα και 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ εσό-
δων από προϊόντα πέρα από τη νικοτίνη. Σημει-
ώνεται ότι και στην Ελλάδα η Παπαστράτος
ανακοίνωσε πρόσφατα τη στρατηγική της για
Βιώσιμη Ανάπτυξη και στόχο 1,5 εκατομμύριο
λιγότερους καπνιστές μέχρι το 2025. Το τίμημα
της εξαγοράς της Fertin Pharma ανέρχεται σε
685 εκατ. ευρώ (5,1 δισ. κορόνες Δανίας), ενώ
το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επό-
μενους μήνες.
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Μετά την είσοδο σε νέες δραστηριότητες, στόχος του ομίλου

ΟΤΕ είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών «Cosmote

Payments», που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του έτους. Τα

μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τόσο της online πλατφόρμας πα-

ραγγελίας φαγητού ΒΟΧ όσο και του Cosmote Insurance, κρί-

νονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Επόμενος H θυγατρική του

ομίλου ΟΤΕ, «Cosmote Payments», ιδρύθηκε το 2018 και τον

περασμένο Ιούλιο έλαβε την αδειοδότησή της από την Τράπεζα

της Ελλάδος, ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (ΙΗΧ). Στό-

χος του ομίλου ΟΤΕ είναι να εκμεταλλευτεί το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα που προσφέρει το εκτεταμένο δίκτυο καταστη-

μάτων Cosmote και Γερμανός.

Εντός του Ιουλίου, η διοίκηση της ΔΕΗ, αξιοποιώντας τις ιδανικές συν-

θήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, θα επιδιώξει να αντλήσει

ένα ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα είναι 7ετούς

διάρκειας, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για

την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της εταιρείας, με καλύτερους

όρους, με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν αυτήν την περίοδο

στις αγορές κεφαλαίου. Και η νέα αυτή έκδοση αναμένεται να έχει πρά-

σινα χαρακτηριστικά, δηλαδή θα συναρτάται με την επίτευξη στόχων

περιορισμού των εκπομπών CO2, όπως συνέβη και με το προηγούμενο

ομόλογο που εξέδωσε η επιχείρηση, στο πλαίσιο του οποίου η ΔΕΗ δε-

σμεύτηκε για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% έως το 2022.

ΔΕΗ: Ομόλογο 7ετούς διάρκειας μέσα στον Ιούλιο

ΟΤΕ: H νέα στρατηγική στις ηλεκτρονικές πληρωμές

«Έργο της Χρονιάς», η ηλεκτρική 
διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου



Οικογένεια Pizza Fan 
Ένα ανθρώπινο μοντέλο
franchising που αποδίδει

Μ
έσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι αντιμε-
τωπίζουμε καθημερινά, οι περισσότερες εται-
ρείες δοκιμάζονται. Κάποιες, όμως, παρουσιά-

ζουν καταπληκτικά αποτελέσματα χωρίς να επηρεάζον-
ται από τις εξωτερικές συνθήκες. Mε 80 καταστήματα
στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Pizza Fan από το 1996
πρωταγωνιστεί στον κλάδο της εστίασης. Με αύξηση τζί-
ρου 10,7% μέσα στο 2020, άνοιγμα 10 νέων καταστημά-
των, με rebranding σε όλο το δίκτυό της, και έχοντας κά-
νει την αρχή για μια εξάπλωση στο εξωτερικό, βελτιώνει
συνεχώς τη θέση της σε μια αγορά που συρρικνώνεται.
Τι κάνει αυτό το μοντέλο τόσο επιτυχημένο; Η Pizza Fan
στηρίζει τους franchisees της με ένα επιχειρηματικό
concept που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά
του, ενώ με 1.500.000 ενεργούς πελάτες τούς προσφέρει
αναγνωρισιμότητα από την πρώτη μέρα. Και ακόμη γιατί
στην Pizza Fan η κοινωνική ευαισθησία εκφράζεται με
κάθε δυνατό τρόπο: Με χιλιάδες χορηγίες σε σχολεία
και αθλητικούς συλλόγους και με μεγάλη συμμετοχή σε
φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 

l’artigiano: Πλούσια δώρα 
με διαγωνισμό για Euro!
H l’artigiano, κινούμενη στο πνεύμα του Euro, εκ-
πλήσσει ευχάριστα το κοινό με εβδομαδιαίους διαγω-
νισμούς. Μέχρι τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου, η l’artigiano αναρτά στο official ac-
count της στο Ιnstagram, σε εβδομαδιαία βάση, δια-
γωνισμούς με απίθανα, συλλεκτικά δώρα μεγάλης
αξίας! Όλα τα δώρα που κληρώνονται εμπνέονται από
το Euro και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται επίσημες
εμφανίσεις εθνικών ομάδων, αυτοκόλλητα και άλμ-
πουμ Panini Euro 2020, official μπάλες Euro και επι-
τραπέζια παιχνίδια Subbuteo.

TÜV Austria Hellas: Η πιστοποίηση
για το Ελληνικό είναι ανάπτυξη
και πολιτισμός
Για τη σημασία των υπηρεσιών πιστοποίησης

και ελέγχου στα μεγάλα έργα υποδομών μί-

λησε ο διευθύνων σύμβουλος της TÜV Aus-

tria Hellas, Ιωάννης Καλλιάς, κατά τη συμμε-

τοχή του στο 4ο Συνέδριο Υποδομών και Με-

ταφορών - ITC 2021. Ο κ. Καλλιάς τόνισε τον

βαρύνοντα ρόλο που διαδραματίζουν η πιστο-

ποίηση και ο έλεγχος για την αειφορία, όχι

μόνο για τις υποδομές, αλλά και για τις μετα-

φορές, το real estate, τον τουρισμό και τη

βιομηχανία. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες,

εκτιμάται πως για κάθε δολάριο που επεν-

δύεται στην πιστοποίηση των υποδομών εξοι-

κονομούνται 60 κατά την περίοδο κατα-

σκευής και 90 κατά τη λειτουργία, ενώ πρό-

σθεσε πως για τις μεταφορές και τις υποδο-

μές το μέσο κόστος πιστοποίησης και ελέγ-

χου ενός έργου ανέρχεται στο 3,5% του προ-

ϋπολογισμού του.

Εθνική Ασφαλιστική: Διακρίθηκε για
τις υψηλές επιδόσεις της στην ΕΚΕ

Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία συμπληρώνει
130 χρόνια διαρκούς και πρωταγωνιστικής πα-
ρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, δια-
κρίθηκε για τις επιδόσεις της στην Εταιρική Υπευ-
θυνότητα, βάσει των διεθνών κριτηρίων αξιολο-
γήσεων CR Index. Απέσπασε την Bronze διάκρι-
ση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρα-
κτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολό-
γησης «CR Index 2020-2021», που για 13η χρονιά
διενήργησε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε
συνεργασία με το Business in the Community.
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Team Visa: Η ομάδα αθλητών 
των Ολυμπιακών - Παραολυμπιακών
του Τόκιο

Η Team Visa για το Τόκιο αποτελείται από 102
αθλητές, προερχόμενους από 54 χώρες και 28
αθλήματα, που θα συμμετάσχουν στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες με την πιο ισόρροπη συμμετοχή
των δύο φύλων στην ιστορία. Μεταξύ των φημι-
σμένων αθλητών που είναι μέλη της Team Visa
είναι οι Έλληνες πρωταθλητές και χρυσοί Ολυμ-
πιονίκες Κατερίνα Στεφανίδη και Λευτέρης Πε-
τρούνιας. «Με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στην
Team Visa, αυτήν την ομάδα αθλητών παγκό-
σμιας κλάσης, που θα αγωνιστούν στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ θερμά τη Visa και τα
στελέχη της για την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε η
Κατερίνα Στεφανίδη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας
σχολίασε: «Είναι τιμή μου να είμαι μέλος μιας κο-
ρυφαίας εταιρείας που στηρίζει τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες περισσότερο από 30 χρόνια. Είμαι
ενθουσιασμένος που βρίσκομαι μεταξύ των
σπουδαίων αθλητών της οικογένειας της Team
Visa».

Αφοί Κορδέλλου: Σύμβαση 
με ΕΤΕ για αναδιάρθρωση δανείων
Η εταιρεία Αφοί Χ. Κορδέλλου ΑΕΒΕ ανακοίνωσε

την υπογραφή διμερούς σύμβασης με την Εθνική

Τράπεζα, η οποία διέπεται από την οριστική συμ-

φωνία (Head of Terms) που είχε συναφθεί με τις

τράπεζες Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πει-

ραιώς στις 31/7/2019, για την αναδιάρθρωση των

δανειακών της υποχρεώσεων. Οι διμερείς συμ-

βάσεις με τις υπόλοιπες πιστώτριες τράπεζες

έχουν ήδη υπογραφεί - συνεπώς ολοκληρώνεται

και τυπικά η συμφωνία της 31/7/2019, η οποία πε-

ριλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση των

δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και τη

μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Με νέα βάση επιστρέφει 
στα Χανιά η Ryanair

Με νέα βάση επιστρέφει στα Χανιά η αεροπορι-
κή εταιρεία Ryanair, όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με ένα
αεροσκάφος το οποίο θα σταθμεύει στο Αερο-
δρόμιο των Χανίων και με 107 εβδομαδιαίες πτή-
σεις σε 42 προορισμούς -συμπεριλαμβανομένων
18 νέων-, η νέα αυτή βάση θα συνδέει τα Χανιά με
προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Καθώς τα προ-
γράμματα εμβολιασμού συνεχίζονται σε όλη την
Ευρώπη, η νέα βάση της Ryanair στα Χανιά θα
δώσει μια ώθηση στις αεροπορικές μετακινήσεις
και στον τοπικό τουρισμό». Μεταξύ των νέων
προορισμών είναι η Βαρκελώνη, η Βιέννη, η Ρώ-
μη, το Λονδίνο και το Μιλάνο.



Σ
ε ένα διακριτικό φρεσκάρισμα του best
seller μοντέλου με την ονομασία Micra
προχώρησε η Nissan, το οποίο φέρει
πλέον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκι-

νητήρα που πληροί την τελευταία οδηγία ρύπων
Euro 6d, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές του που το
επιλέξουν θα έχουν τη δυνατότητα περισσότερων
επιλογών εξατομίκευσης.

Το ανανεωμένο Micra με υπερπλήρη εξοπλισμό
και τρικύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας μόλις 1
λίτρου αποδίδει 92 ίππους και σίγουρα θα καλύψει
ακόμη και τα γούστα των πλέον απαιτητικών κατα-
ναλωτών. Πέραν της… φορολογικής ασυλίας αλλά
και των χαμηλών Τελών Κυκλοφορίας (82 ευρώ),
το Micra διατηρεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το
κόστος χρήσης που θα εκτιμήσει δεόντως ο κάτο-
χός του. Μοναδική παραφωνία αποτελεί η κάπως
τσιμπημένη τιμή διάθεσης που κυμαίνεται στις
14.990 ευρώ με χειροκίνητα τα πίσω παράθυρα αλ-
λά και 5 χρόνια εγγύηση…

Μικρές διαφορές
Το 5ης γενιάς Nissan Micra αποτελεί μια φυσική

συνέχεια του γνωστού μοντέλου που διαθέτει μια
περισσότερο έντονη μάσκα στο εμπρόσθιο μέρος
σε σχήμα V, ενώ οι υπόλοιπες αισθητικές αλλαγές
δύσκολα θα τις ανακαλύψει κανείς…

Επίσης, τα κομψά τάσια που καλύπτουν τις ατσά-
λινες 16άρες ζάντες δεν περνούν απαρατήρητα και
κλέβουν την παράσταση, ενώ στο πίσω μέρος τα
πράγματα δείχνουν να έχουν παραμείνει ίδια χω-
ρίς σημαντικές αλλαγές.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας αφορούσε στο
εξοπλιστικό πακέτο Acenta, το οποίο περιλαμβά-
νει μεταξύ άλλων την οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία
παρέχει συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay, το

Cruise Control, τους θερμαινόμενους και ηλεκτρι-
κά αναδιπλούμενους καθρέφτες.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν αλλαγές και χωρο-
ταξικά παραμένει ακριβώς το ίδιο, με τη φιλοξενία
των 4 ατόμων να είναι απροβλημάτιστη, ενώ τα 3
άτομα πίσω θα καθίσουν πολύ κοντά…

Επίσης, η καμπίνα επιβατών διαθέτει μοντέρνο
σχεδιασμό, ευχάριστο διάκοσμο και προσεγμένη
ποιότητα, η οποία μάλιστα ενισχύεται από το παχύ
αφρώδες υλικό που έχει τοποθετηθεί στο επάνω
μέρος του ταμπλό.

Ικανοποιητικός κρίνεται και ο χώρος απο-
σκευών με 300 λίτρα, ενώ η εργονομία είναι πολύ
καλή. Το σύστημα πολυμέσων Nissan Connect πα-
ρέχει στάνταρ τη δυνατότητα σύνδεσης με Apple
CarPlay, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για τα
smartphone που «τρέχουν» iOS, ενώ το λογισμικό
των χαρτών αναβαθμίζεται με τη μέθοδο Over The
Air (ΟΤΑ). Το infotainment σε συνεργασία με την
TomTom ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τον
χρήστη για την κίνηση στους δρόμους και αν εί-
στε… ξεχασιάρηδες, η εφαρμογή «Find My Car»
θα σας βοηθήσει για να βρείτε πού σταθμεύσατε το
αυτοκίνητό σας. 

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός τρικύλινδρος
υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας χωρητι-
κότητας 1 λίτρου, ο οποίος πλέον αποδίδει 92 από
100 ίππους ώστε να πληροί τις πιο αυστηρές προ-
διαγραφές περί ρύπων. Ωστόσο, στην πράξη η έλ-
λειψη των 8 ίππων δεν φαίνεται πουθενά, καθώς
το Micra διατηρεί τη νευρικότητά του από τις 2.000
σ.α.λ. με τα 160 Nm ροπής που διαθέτει. Το μηχα-
νικό κιβώτιο διαθέτει 5 σχέσεις, με την τελευταία
να έχει τον ρόλο της overdrive, αλλά εκτιμούμε ότι
η ύπαρξη 6ης σχέσης θα βοηθούσε καλύτερα το

τρικύλινδρο μοτέρ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η
μέση κατανάλωση είναι 5,5 λίτρα/100 χλμ. στα
πρότυπα δοκιμών WLTP, ενώ στην πράξη η ένδειξη
του trip computer φλέρταρε με τον αριθμό 6,7 λί-
τρα για κάθε 100 χλμ.

Ευχάριστο και ζωηρό στον δρόμο
Η πέμπτη γενιά του Nissan Micra αποδείχθηκε

ότι έχει βελτιωθεί στα σημεία όσον αφορά στην
οδική συμπεριφορά με την ανάρτηση να φιλτράρει
τα πάντα και τα περιθώρια πρόσφυσης να παραμέ-
νουν πολύ υψηλά.

Ωστόσο, το Nissan Micra αποτελεί ένα αυτοκίνη-
το πόλης και οι ιδιοκτήτες τους θα περάσουν τον
περισσότερο χρόνο σε αυτό μποτιλιαρισμένοι σε
κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες. Εκεί το Mi-
cra αποδείχθηκε ότι είναι ευκολοοδήγητο, άνετο
και οικονομικό, ενώ η ανάρτηση απέδειξε ότι κάνει
εξαιρετική δουλειά με τις όποιες κακοτεχνίες του
οδοστρώματος. Πάντως, η έλλειψη τόσο της κάμε-
ρας οπισθοπορίας όσο και των αισθητήρων κά-
νουν αισθητή την απουσία τους, αλλά οι συμπαγείς
διαστάσεις του μοντέλου δεν δημιουργούν πρό-
βλημα κατά τη διαδικασία παρκαρίσματος. Ο κινη-
τήρας είναι ζωηρός όποτε χρειάζεται και οικονο-
μικός, ωστόσο στο ρελαντί ο οδηγός θα αντιληφθεί
ότι πρόκειται να ένα τρικύλινδρο μηχανικό σύνολο.
Εκτός πόλης το Nissan Micra θα κινηθεί με άνεση
και ασφάλεια και ιδίως στα ανηφορικά κομμάτια
επαρχιακών δρόμων το μικρό ιαπωνικό μοντέλο
απέδειξε ότι διαθέτει τη ζωντάνια που πρέπει ώστε
οι οδηγός να μην καταφεύγει συχνά στο κιβώτιο
για να ανεβοκατεβάζει σχέσεις.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Nissan Micra παρα-
μένει ευθύβολο και σταθερό ακόμη και όταν η τα-
χύτητα κίνησής του ξεπερνά τα 170 χλμ./ώρα.
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Μια online πλατφόρμα ελέγχου
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έχει
δημιουργήσει το υπουργείο Εσωτε-
ρικών της Γαλλίας με στόχο να μην
εξαπατώνται οι καταναλωτές από
επιτήδειους εμπόρους ή άλλους κα-
ταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η
«Political», στην online πλατφόρμα

του γαλλικού υπουργείου Εσωτερι-
κών που υπάρχει στη διεύθυνση his-
tovec.interieur.gouv.fr/histovec/sea
rch οι υποψήφιοι αγοραστές εισαγό-
μενων μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των μπορούν να ανακαλύψουν τα
διανυθέντα χιλιόμετρα που ανέγρα-
ψε το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέ-
ρει κατά τους ελέγχους των ΚΤΕΟ,

αν το όχημα έχει παρακράτηση κυ-
ριότητας, τις ανακλήσεις στις οποίες
έχει συμμετάσχει αλλά και αν έχει
ποτέ κλαπεί! Η διαδικασία είναι
απλή και μόλις ο υποψήφιος αγορα-
στής συμπληρώσει τα απαραίτητα
στοιχεία από την Άδεια Κυκλοφο-
ρίας, αμέσως η εφαρμογή τού απο-
καλύπτει ολόκληρο το ιστορικό του

οχήματος που τον ενδιαφέρει.
Με αυτό τον τρόπο τόσο ο πωλητής

όσο και ο αγοραστής διαθέτουν ένα
επίσημο αρχείο του κράτους στο
οποίο αναγράφονται τα διανυθέντα
χιλιόμετρα του οχήματος προς πώ-
ληση και, βέβαια, φαίνεται και ολό-
κληρο το ιστορικό του οχήματος που
κινείται στη Γαλλία.
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Εδώ θα δείτε αν το εισαγόμενο Ι.Χ. από Γαλλία έχει γυρισμένα χιλιόμετρα

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα  Nissan Micra 1.0T με 92 ίππους
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Το φθινόπωρο τα νομοσχέδια 
Έντονη είναι η κινητικότητα που καταγράφεται στο θέμα των

πνευματικών δικαιωμάτων. Στο υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο
ανέλαβε να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο της ενσωμάτωσης
της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα,
έχει δημιουργηθεί ήδη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην
οποία όλοι οι φορείς σκοπεύουν να καταθέσουν προτάσεις. Η ΕΙ-
ΗΕΑ θα προχωρήσει στη δημιουργία Αυτόνομου Οργανισμού
Διαχείρισης Δικαιωμάτων και θα αναθέσει στον ΟΣΔΕΛ την εί-
σπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι συζητήσεις με τον ΟΣ-
ΔΕΛ είχαν προχωρήσει με τους εκδότες, σε αντίθεση με τις συ-
ζητήσεις με τους δημοσιογράφους και την ΕΣΗΕΑ, η οποία είχε
προτείνει τη δημιουργία κοινού οργανισμού διαχείρισης μαζί με
τους εκδότες των εφημερίδων. Για τους δημιουργούς γενικά και
τους δημοσιογράφους ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί στο
νομοσχέδιο συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης από τα δικαιώμα-
τα που θα παίρνει ο εκδότης από τις ψηφιακές πλατφόρμες. 

Έσοδα 
Ο ετήσιος απολογισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων για το 2020 επιβεβαιώνει τη χρυ-
σοφόρα επιχείρηση πώλησης του δημόσιου αγαθού των ρα-
διοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Για το περασμένο έτος της
πανδημικής κρίσης η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε συνολικές εισπρά-
ξεις ύψους 418.197.090,38 ευρώ. Το ποσό είναι υψηλό, γιατί
πέρυσι έγινε η δημοπρασία για την εκχώρηση του φάσματος
συχνοτήτων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τα δίκτυα
νέας γενιάς 5G, ποσό που, σύμφωνα με τον απολογισμό της
ΕΕΤΤ, ανέρχεται σε 288.925.346 ευρώ. Το αδιάθετο αποθε-
ματικό, που προβλέπεται να κατευθυνθεί στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό προσθετικά στη διάθεση των συχνοτήτων για 5G
με τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και ανέρχεται
σε 326.557.563 ευρώ, είναι το 80% των συνολικών εσόδων
της ρυθμιστικής Αρχής.

Το ΑΠΕ 
Σοβαρές εκπλήξεις κρύβει ο δια-

γωνισμός για τη θέση του προέδρου
- γενικού διευθυντή του ΑΠΕ, ο οποίος

περνάει πλέον μέσα από το ΑΣΕΠ. Ο
ρόλος της θέσης είναι κομβικός, κα-

θώς το ΑΠΕ τροφοδοτεί με έτοι-
μες ειδήσεις το σύνολο

των ΜΜΕ.

«Αρβύλα», η επιστροφή
Τον δρόμο της «επιστροφής στο σπίτι»

ενδέχεται να πάρουν οι «Ράδιο Αρβύλα».
Υπάρχουν συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για τη
μετάδοση της εκπομπής στη βραδινή ζώ-
νη απέναντι στα δελτία ειδήσεων των «αν-
ταγωνιστών».

Σημαντικές επιτροπές 

Δύο επιτροπές για το ραδιόφωνο συγκρότη-
σε το ΕΣΡ. Πρόκειται για την Επιτροπή Κώδικα
Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιο-
φωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων αποτε-
λούμενη από την Παρασκευή Καρατζόγλου, ει-
δική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, ως πρόεδρο,
και τους Αντώνιο Κεχρή, ειδικό επιστήμονα-
νομικό του ΕΣΡ, Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό
επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, και Χρυσούλα
Τσίγκου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ
ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η
Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος
του ΕΣΡ. Η δεύτερη είναι η Επιτροπή Κώδικα
Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιο-
φωνικών Προγραμμάτων, αποτελούμενη από
τον Γεώργιο Αναγνωσταρά, ειδικό επιστήμο-
να-νομικό του ΕΣΡ, ως πρόεδρο, και τους Όλγα
Γαρουφαλιά, ειδική επιστήμονα-νομικό του
ΕΣΡ, Ρέα Λαμπροπούλου, ειδική επιστήμονα-
νομικό του ΕΣΡ, Θεοδώρα Παπαδάκη, ειδική
επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, και Αικατερίνη
Κοντοπούλου, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ,
ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η
Βαρβάρα Χαραλαμπάκη, διοικητική υπάλλη-
λος του ΕΣΡ.

Ζητούν κατάργηση 
Επιμένουν στην κατάργηση της εισφο-
ράς του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ οι εκδό-
τες και οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών
σταθμών, παρά την απόρριψη των προ-
σφυγών τους στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας. Μετά την απόφαση του ΣτΕ
εντάθηκαν οι πιέσεις προς συγκεκρι-
μένα υπουργεία της κυβέρνησης για
την κατάργηση της εισφοράς.

Μάχη για το streaming 
Οι υπηρεσίες streaming θα είναι το νέο πεδίο

ανταγωνισμού τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο ΑΝΤ1,

εν όψει της έναρξης της νέας συνδρομητικής

υπηρεσίας ΑΝΤ1+, μετέτρεψε την ιστοσελίδα

του σε Video On Demand (VOD), ενώ ταυτόχρονα

η Nova ετοιμάζεται να αντικαταστήσει την υπάρ-

χουσα, παλαιάς τεχνολογίας, on demand υπηρε-

σία με μια νέα streaming υπηρεσία χρησιμοποι-

ώντας την τεχνολογία ΕΟΝ της United Group. H

Cosmote TV έχει συμπληρώσει ήδη έναν χρόνο

από την προσθήκη της υπηρεσίας streaming με

σημαντικά αποτελέσματα, ενώ το αντίπαλο δέος

στον τομέα αυτό είναι το Netflix. Στον ανταγωνι-

σμό έχουν μπει τόσο η Vodafone, που έχει εξα-

σφαλίσει την πολυετή συνεργασία με τo HBO,

όσο και η Wind Vision. Και οι δύο πλατφόρμες

μεταφέρουν στην ελληνική γλώσσα και άλλες

υπηρεσίες, όπως το Amazon Prime Video, ενώ η

Cosmote TV φιλοξενεί και το ERTFlix. 

Στη Nova όλοι 
Διαθέσιμο και στις δύο

πλατφόρμες (Cosmote
TV και Nova) είναι το
σύνολο των σταθ-
μών εθνικής εμβέ-
λειας. Η Nova άλ-
λαξε πολιτική και
πληρώνει πλέον για
τη μεταφορά του σήμα-
τος και τη μετάδοση του
περιεχομένου, υιοθετώντας την
πολιτική της Cosmote TV. 

Προσφυγή 
Τα περιθώρια διαλόγου για να βρεθεί λύση στην
εκρηκτική σχέση των περιφερειακών τηλεοπτι-
κών καναλιών με τον πάροχο δικτύου ψηφιακού
σήματος (Digea) έχουν εξαντληθεί. Αυτό δηλώ-
νουν οι ιδιοκτήτες των περιφερειακών καναλιών,
που αποφάσισαν να προσφύγουν πάλι στη Δι-
καιοσύνη και σε κάθε ελληνικό ή ευρωπαϊκό δι-
καστήριο με στόχο να καταγγείλουν τη «λεόν-
τειο», όπως τη χαρακτηρίζουν, σύμβαση για τη
μεταφορά του ψηφιακού τους σήματος. 
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Μ
ε περιορισμένες τις δρα-
στηριότητές της το 2020 λό-
γω Covid-19, η βιομηχανία
κρουαζιέρας (πριν από την

πανδημία οι εταιρείες-μέλη της απασχο-
λούσαν περισσότερους από 200.000
ναυτικούς που προέρχονταν από 100 –
και πλέον– χώρες) ξεκίνησε τη νέα του-
ριστική περίοδο, επιφορτισμένη, όπως
όλος ο ναυτιλιακός κλάδος, να μειώσει
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
βάσει των κανονισμών του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ). 

Αν και τα κρουαζιερόπλοια αντιστοι-
χούν σε πολύ λιγότερο από το 1 τοις εκα-
τό της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότη-
τας, μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί πά-
νω από 23,5 δισ. δολάρια σε πλοία με νέ-
ες τεχνολογίες και καθαρότερα καύσιμα,
με στόχο τη μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος και την επίτευξη υψηλό-
τερων αποδόσεων. Τα μεγέθη αυτά για το

2020 συνιστούν αύξηση της τάξης του 1,5
δισ. δολαρίων σε σχέση με τα αποτελέ-
σματα της έκθεσης του 2019, σύμφωνα
με έκθεση περιβαλλοντικών τεχνολο-
γιών και πρακτικών της Oxford Econo-
mics που έχει εκπονήσει για λογαρια-
σμό της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών
Κρουαζιέρας, δηλαδή της CLIA (Cruise
Lines International Association): Εργα-
ζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε και να
ξεπεράσουμε τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας Covid-19 και παραμένουμε δεσμευ-
μένοι για τη μείωση του ποσοστού εκ-
πομπών αερίων του άνθρακα κατά 40%
έως το 2030, σε σύγκριση με το 2008,
επενδύοντας σε πλοία με νέες τεχνολο-
γίες και καθαρότερα καύσιμα (συστήμα-
τα καθαρισμού καυσαερίων και υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο). Για να έχουμε
μια εικόνα της σχεδόν συνολικής ρύπαν-
σης των πλοίων κρουαζιέρας, ένα τυπικό
κρουαζιερόπλοιο με 3.000 επιβάτες πα-
ράγει 210.000 γαλόνια λυμάτων, 25.000
γαλόνια λιπαρού υδροσυλλέκτη, 100 γα-
λόνια επικίνδυνων ή τοξικών αποβλή-
των, 50 τόνους σκουπιδιών και στερεών
αποβλήτων και εκπομπές καυσαερίων
ντίζελ ίσες με χιλιάδες αυτοκίνητα στον
δρόμο.  Η CLIA, μαζί με άλλους εταίρους

του ναυτιλιακού τομέα, έχει προτείνει τη
δημιουργία και τη χρηματοδότηση ενός
Συμβουλίου Έρευνας και Ανάπτυξης με
κονδύλια 5 δισ. δολαρίων, αφιερωμένο
στη συνεργατική προσπάθεια για τον εν-
τοπισμό των τεχνολογιών και των πηγών
ενέργειας που θα προσφέρουν επιπλέον
ευκαιρίες για να μειωθεί το περιβαλλον-
τικό της αποτύπωμα και να ανταποκριθεί
στους φιλόδοξους στόχους που θέτει ο
ΙΜΟ. Όλα τα μέλη της CLIA υποχρεούνται
να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις των
περιοχών ελέγχου εκπομπών αεριών
του άνθρακα (ECA). Για κρουαζιερό-
πλοια που λειτουργούν εκτός ECA, τα
μέλη της CLIA πρέπει να πληρούν το νέο
παγκόσμιο όριο εκπομπών θείου που
έχει θέσει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσι-
πλοΐας (σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2020) για πετρέλαιο που χρησιμοποιεί-
ται σε πλοία με 0,50% m/m, μέσω της

χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο, εναλλακτικών τεχνολο-
γιών, όπως συστήματα καθαρισμού καυ-
σαερίων (EGCS), και νέων πλοίων που
κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέ-
ριο (LNG).

Δύσκολοι μήνες 
«Μετά από 15 δύσκολους και απαιτητι-

κούς μήνες, η ελπίδα βρίσκεται ξανά
στον ορίζοντα για πάνω από ένα εκατομ-
μύριο ανθρώπους που ζουν από τον του-
ρισμό κρουαζιέρας, ανάμεσά τους και
περισσότεροι από 200.000 ναυτικοί»,
δήλωσε η Κέλι Κρέινχεντ, πρόεδρος και
διευθύνουσα σύμβουλος της CLIA, με
αφορμή την παγκόσμια ημέρα του Ναυ-
τικού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις
25 Ιουνίου, «με ιδιαίτερη σημασία φέτος
για τον κλάδο της κρουαζιέρας». Υπεν-
θυμίζεται ότι «στον κοινωνικό και οικο-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Οι γραμμές κρουαζιέρας της CLIA έχουν δεσμευτεί για τον 
παγκόσμιο στόλο τους σε μείωση του ποσοστού εκπομπών άνθρακα
κατά 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008 

Covid-19 και νέα καύσιμα 
τα βάρη στην κρουαζιέρα 
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νομικό αντίκτυπο του κλάδου της κρουα-
ζιέρας, από τα 150 δισ. ευρώ που ήταν ο
τζίρος παγκοσμίως το 2020, η αναστολή
των εργασιών, που είχε ένα αρνητικό
πρόσημο 1% στην απώλεια των κρουαζιέ-
ρων, είχε ως συνέπεια να μειωθούν κατά
9.100 οι θέσεις εργασίας», βάσει των
στατιστικών και διά στόματος του Πιερ-
φραντσέσκο Βάγκο, εκτελεστικού προ-
έδρου της MSC Cruises, στο πρόσφατο
6ο Posidonia Sea Tourism Forum
(PSTF).

Ο κ. Πιερφραντσέσκο Βάγκο τόνισε
στα «Ποσειδώνεια» ότι ο κλάδος της
κρουαζιέρας θα είναι μέρος της πράσι-
νης ανάπτυξης, καθώς η βιομηχανία
οδηγεί την καινοτομία και έχει επενδύ-
σει 19,5 δισ. εκατομμύρια ευρώ σε πλοία
με νέες τεχνολογίες και καθαρά καύσι-
μα, ώστε να έχει καθαρότερες εκπομπές.
Και υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος είναι
στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Διε-
θνούς Ένωσης και πως η Ελλάδα είναι
από τις πρώτες χώρες όπου επανεκκινεί
ο κλάδος της κρουαζιέρας, χάρη στη
σκληρή δουλειά των στελεχών της και
της ελληνικής κυβέρνησης. «Περίπου 50
κρουαζιερόπλοια», όπως είπε, «ήταν
έτοιμα και επρόκειτο να επανεκκινήσουν
και ήδη περίπου 18 από αυτά μεταφέ-
ρουν ταξιδιώτες στην Ευρώπη – ο αριθ-
μός αυτός των κρουαζιερόπλοιων θα
ανέβει σταδιακά, 28 επιπλέον τον Ιούνιο,
15 επιπλέον τον Ιούλιο και 16 επιπλέον
τον Αύγουστο».

Πράσινη στροφή
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πράσινης

στροφής αποτελεί η Norwegian Cruise
Line Holdings Ltd (ανήκουν η Norwe-
gian Cruise Line, η Oceania Cruises και
η Regent Seven Seas Cruises), με συνο-
λικό στόλο 28 πλοίων και περίπου 60.000
κλινών, που δεσμεύτηκε να αντισταθμί-
σει τρία εκατομμύρια μετρικούς τόνους
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέ-
σα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να κα-
λύψει τα κενά στην προσπάθεια περιορι-
σμού του διοξειδίου του άνθρακα. Ο
Frank Del Rio, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι «οι
συνεχείς επενδύσεις σε νέα συστήματα
και τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμων ανά
ημέρα λειτουργίας της τάξης του 17% από
το 2008 έως το 2019, για ολόκληρο τον
στόλο των 28 πλοίων της εταιρείας. Επι-
πλέον, πέτυχε περίπου 14% μείωση των

εκπομπών CO2 ανά ημέρα λειτουργίας
στο σύνολο του στόλου της μεταξύ 2015
και 2019. Η Norwegian Cruise Line Hol-
dings αναμένει να τις παραδοθούν έως
το 2027 εννέα επιπλέον πλοία, με περί-
που 24.000 κλίνες.

Στην έκθεση της Oxford Economics
επισημαίνονται οι τομείς στους οποίους
έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην
παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας:

� Καύσιμο LNG: Διαπιστώνεται ότι το
49% της νέας χωρητικότητας κρουαζιε-
ρόπλοιων θα βασίζεται στη χρήση LNG
ως βασικού καυσίμου, ποσοστό που συ-
νιστά αύξηση κατά 51% της συνολικής
χωρητικότητας σε σύγκριση με το 2018.

� Συστήματα καθαρισμού καυσαε-
ρίων (EGCS): Περισσότερο από το 69%
της παγκόσμιας χωρητικότητας κρουα-
ζιερόπλοιων χρησιμοποιεί EGCS για να
καλύψει ή και να υπερβεί τους στόχους
της μείωσης εκπομπών αερίων του άν-
θρακα, καταγράφοντας αύξηση κατά 25%
σε σύγκριση με το 2018. Επιπλέον, το 96%
των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν
κάνουν χρήση LNG θα έχουν εγκαταστη-
μένα EGCS, αύξηση κατά 21% σε σύγκρι-
ση με το 2019.

� Συστήματα Προηγμένης Επεξεργα-

σίας Λυμάτων: Το 99% των νέων κρουα-
ζιερόπλοιων που παραγγέλλονται έχουν
συστήματα προηγμένης επεξεργασίας
λυμάτων (ανεβάζοντας τη παγκόσμια
χωρητικότητα κρουαζιερόπλοιων στο
78,5%) και επί του παρόντος το 70% της
χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας
της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα
προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύ-
ξηση 5% σε σχέση με το 2019).

� Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής
υποστήριξης: Στα λιμάνια, τα κρουαζιε-
ρόπλοια εξοπλίζονται όλο και περισσό-
τερο με τεχνολογία που επιτρέπει την
παράκτια ηλεκτροδότησή τους, επιτρέ-
ποντας στους κινητήρες να απενεργο-
ποιούνται.

� Το 75% της νέας χωρητικότητας θα
είναι είτε εξοπλισμένα με συστήματα πα-
ράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφω-
μένα ώστε τα συστήματα αυτά να προ-
στεθούν στο μέλλον.

� Το 32% της παγκόσμιας χωρητικότη-
τας (αύξηση 13% από το 2019) είναι εξο-
πλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλε-
κτροδότησης σε 14 λιμάνια παγκοσμίως,
όπου αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε
τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης
στο λιμάνι.

Προφίλ CLIA
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών
Κρουαζιέρας (CLIA) είναι η με-
γαλύτερη παγκοσμίως εμπορι-
κή ένωση κρουαζιερόπλοιων,
εκπροσωπώντας 54 εταιρείες,
που διαθέτουν 277 πλοία και
αποτελούν το 95% του κλάδου.
Συγκεκριμένα, εκπροσωπεί πε-
ρισσότερες από 340 εταιρείες
«που συμβάλλουν στην επιτυχή
λειτουργία της κρουαζιέρας,
συμπεριλαμβανομένων λιμέ-
νων και προορισμών, ναυπηγεί-
ων, προμηθευτών και διαφόρων
άλλων υπηρεσιών» και πάνω
από 25.000 πράκτορες. Διαθέτει
15 γραφεία παγκοσμίως με εκ-
προσώπους στη Βόρεια και τη
Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την
Ασία και την Αυστραλία, και
υποστηρίζει «πολιτικές και
πρακτικές που προωθούν ένα
ασφαλές, υγιές και βιώσιμο πε-
ριβάλλον στα κρουαζιερό-
πλοια».

POLITICAL
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α φού άφησαν κατά χιλιάδες
τούς φιλάθλους να μπαίνουν
ανεξέλεγκτα στα γήπεδα

του Euro χωρίς κανένα μέτρο προστα-
σίας, τώρα συνειδητοποίησαν την
υψηλή επικινδυνότητα της μετάδοσης
του νέου στελέχους Δέλτα του κορο-
νοϊού και… ανησυχούν τόσο ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η
UEFA μετά τα εκατοντάδες κρούσματα
της μετάλλαξης Δέλτα που παρατηρή-
θηκαν κατά την επιστροφή των 5.000
Σκοτσέζων θεατών που παρακολούθη-
σαν τον αγώνα Αγγλία - Σκοτία στο
Γουέμπλεϊ (0-0). Γυρίζοντας στη Σκο-
τία έφεραν μαζί τους και το νέο στέλε-
χος. Τους έδειχνε η τηλεόραση πως
ούτε μάσκες φορούσαν -όπως και οι
Άγγλοι θεατές φυσικά- αλλά ούτε και

τηρήθηκε το «αυστηρό» πρωτόκολλο
της αγγλικής κυβέρνησης για την εί-
σοδό τους στην εξέδρα. Οι τελευταίες
ειδήσεις από την Αγγλία αναφέρουν
ότι σε μια μέρα ανιχνεύτηκαν 28.000
κρούσματα της Δέλτα με 22 νεκρούς.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο
«Guardian» γράφει ότι είναι απόφαση
του Μπόρις Τζόνσον τα γήπεδα
της Premier League να έχουν 100%
πληρότητα την προσεχή σεζόν, η οποία
αρχίζει τον Αύγουστο!

Ίδιο σκηνικό, χωρίς καμία προφύλα-
ξη, σημειώθηκε και με τους περίπου
1.000 Φινλανδούς που βρέθηκαν στην
Αγία Πετρούπολη στην ήττα 1-0 από
τους Ρώσους. Φυσικά και στο «Πάρ-
κεν» της Κοπεγχάγης, στα ματς της
Δανίας με τη Φινλανδία (0-1) αλλά και

με το Βέλγιο (0-2). Μολύνθηκαν εκα-
τοντάδες και τώρα τρέχουν και δεν
φτάνουν. Πανικόβλητη η UEFA με το
θέμα της έξαρσης των κρουσμάτων,
απαγόρευσε στους Άγγλους να μετα-
βούν στη Ρώμη για τον σημερινό προ-
ημιτελικό του Euro της εθνικής Αγ-
γλίας με την Ουκρανία στο «Ολίμπι-
κο». Επρόκειτο να ταξιδέψουν εκεί
3.000 φίλαθλοι. Στο Γουέμπλεϊ του
Λονδίνου, όπως είναι γνωστό, θα διε-
ξαχθούν οι δύο ημιτελικοί της διοργά-
νωσης και μεγάλος τελικός.

«Πρέπει να κοιτάξουμε πέρα και από
τα ίδια τα στάδια. Το πρόβλημα είναι ότι
οι άνθρωποι που φτάνουν εκεί μετακι-
νούνται με γεμάτα λεωφορεία, όπου
δεν εφαρμόζονται τα μέτρα ατομικής
προστασίας», δήλωσε η Κάθριν Σμόλ-

γουντ, αξιωματούχος του ΠΟΥ στην
Ευρώπη. Αυτό έπρεπε να είχε προβλε-
φθεί, ωστόσο, και όχι να υπάρχουν εκ
των υστέρων «συστάσεις». Και πρό-
σθεσε: «Αν δεν προσέξουμε, το τρίτο
κύμα μόλυνσης θα έρθει μέσα στον
Ιούλιο». Τώρα που τελειώνει το Euro…
Και όταν ρωτήθηκε ο διευθυντής του
ΠΟΥ στην Ευρώπη Χανς Κλούγκε αν οι
αγώνες του Euro αποτελούν εστία
υπερμετάδοσης της μετάλλαξης Δέλ-
τα, περιορίστηκε να πει ότι «δεν μπο-
ρώ να το αποκλείσω». Έκανε και αυτός
συστάσεις ώστε οι θεατές, φεύγοντας
από το γήπεδο, να μη συνωστίζονται σε
μπαρ ή παμπ, όπως έγινε στην Αγγλία
μετά το νικηφόρο 2-0 επί της Γερμα-
νίας στο Γουέμπλεϊ. Προχειρότητα και
ερασιτεχνισμός…

Euro: Πανικός με τη μετάλλαξη «Δ»
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Η
Εθνική Ελλάδας των
πολλών απουσιών
(Γιάννης και Θανάσης

Αντετοκούνμπο, Πρίντεζης,
Παπαπέτρου, Παπανικολάου)
έπαιξε μπάσκετ υψηλών προ-
διαγραφών, διέλυσε 105-80 την
Κίνα και θα παίξει με την Τουρ-
κία τα ξημερώματα Κυριακής
σε νοκ άουτ αγώνα για το προ-
ολυμπιακό τουρνουά που διε-
ξάγεται στον Καναδά. «Με τους
Τούρκους θα χρειαστεί να κά-
νουμε το τέλειο παιχνίδι», τόνι-
σε ο Αμερικανός κόουτς Ρικ
Πιτίνο. Την ώρα που τα έλεγε
αυτά στη συνέντευξη Τύπου
έσπασε το τραπέζι που καθό-
ταν. «Η FIBA θέλει να κάνει οικονομία», σχολίασε. Η Εθνική ήταν εξαιρετική, έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ και διασκέ-
δασε τις εντυπώσεις της ήττας 97-91 από τον Καναδά στο πρώτο της ματς στο τουρνουά. Η «επίσημη αγαπημένη» θα
αντιμετωπίσει την Τουρκία με φόντο τον τελικό, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα συναντήσει εκ νέου τον Καναδά. Να
σημειωθεί ότι μόνο μία ομάδα κερδίζει εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Η Εθνική πόλο ανδρών, που δεν μας απογοήτευσε ποτέ, επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το World League που 
έγινε στην Τιφλίδα, επικρατώντας, μάλιστα, 10-8 της πρωταθλήτριας κόσμου το 2019 Ιταλίας. Είναι πανέτοιμη για τους 
Ολυμπιακούς του Τόκιο. Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 2, Καπότσης, Φουντούλης 2,
Παπαναστασίου 1, Δερβίσης 1, Αργυρόπουλος 1, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης, Καλογερόπουλος, Γαλανίδης.

Διέλυσε την Κίνα, παίζει με Τουρκία Άνοδος στην Α1, αλλά...
Η ομάδα Β’ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ κέρ-

δισε μέσω των πλέι οφ της Α2 την άνοδό της στην
Α1, αλλά οι αδελφοί Αγγελόπουλοι δεν ξέρουν αν
θα της επιτρέψουν τα παίξει στην Basket League!
Ο Ολυμπιακός υποβιβάστηκε, όπως είναι γνωστό,
από την Basket League μετά την κόντρα του με
τον πρώην πρόεδρο της ομοσπονδίας Γ. Βασιλα-
κόπουλο.

Σοκ στις ΗΠΑ: Θετική στην 
κάνναβη η Ρίτσαρντσον

Με αποκλεισμό από τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο κινδυνεύει η Αμερικανίδα σπρίν-
τερ και υποψήφια για χρυσό μετάλλιο στα 100
μ. Σάκαρι Ρίτσαρντσον, η οποία βρέθηκε να
έχει κάνει χρήση ινδικής κάνναβης. Η ανίχνευ-
ση έγινε στα αμερικάνικα trials, όπου ο Σάκαρι
σημείωσε χρόνο 10.86.

Νίκη και χωρίς τον Γιάννη 
Χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο

στη σύνθεσή τους οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν
123-112 τους Ατλάντα Χοκς, έκαναν το 3-2 στη
σειρά των τελικών της Ανατολής και χρειάζονται
μόλις μία νίκη στα δύο εναπομείναντα ματς για να
προκριθούν στα τελικά του ΝΒΑ. Κατά δήλωση

του προπονητή τον Μπακς Μάικ Μπουντνχόλ-
ζερ, ο Γιάννης θα είναι έτοιμος να
αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι.

Euro: Τα δύο 
τελευταία εισιτήρια 

για τους 4
Τα δύο εισιτήρια του ημιτελικού του

Euro βγαίνουν σήμερα. Στο Ολυμπιακό
Στάδιο του Μπακού η Τσεχία αντιμετωπίζει τη Δα-
νία (19.00) και στο «Ολίμπικο» της Ρώμης η Αγ-
γλία την Ουκρανία. Οι νικητές των δύο αναμετρή-
σεων θα βρεθούν αντιμέτωπες την προσεχή Τε-
τάρτη 7 Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Παρί Σεν Ζερμέν: Πήρε Ράμος, «αγκάθι» ο Εμπαπέ
Έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ο μεγάλος
αρχηγός της Σέρχιο Ράμος, 35 ετών, έμεινε ελεύθερος και υπέ-
γραψε στην Παρί Σεν Ζερμέν. Η χαρά, ωστόσο, των Παριζιάνων
δεν κράτησε πολύ, καθότι το μεγάλο της αστέρι, ο Κιλιάν Εμπα-
πέ, διεμήνυσε πως θα φύγει από την Παρί για τη Ρεάλ Μαδρί-
της. Ο Εμπαπέ είναι πλέον το «μαύρο πρόβατο» στη Γαλλία με-
τά το χαμένο πέναλτι στον προημιτελικό με την Ελβετία.

«Χάλκινη» 
η Εθνική 

πόλο
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• Σάρωσε το «Ευτυχείτε»! Πρώτο και
με διαφορά ολόκληρη τη σεζόν!

• Σπύρος Φωκάς: Πολύ σκληρός
για να πεθάνει. Ο διεθνής Έλλη-
νας πρωταγωνιστής, παρά τα σο-
βαρά προβλήματα υγείας, δηλώ-
νει ότι… βαστά γερά. 

• Σε μυστική πολυτελή βίλα στην Ανά-
βυσσο φιλοξενείται η τετράδα του
«Survivor» αγωνιώντας για τον αυ-
ριανό τελικό.

• Το ανανεωμένο «Κάτι ψήνεται»
θα παρουσιάσει του χρόνου η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

• Θα το πάρει το κορίτσι; Έξι χρόνια
σχέσης έκλεισαν ο Δημήτρης Σταρό-
βας και η αγαπημένη του Άννα Σταθά-
κη. Το ανακοίνωσε ο μουσικός στο In-
stagram.

• Χαρούμενη γιαγιά η Άννα Βίσ-
ση, πόζαρε αγκαλιά με τα εγγο-
νάκια της που ήρθαν από την
Αμερική. 

• Στη Σύγχρονη Πινακοθήκη «Villa
Ροδόπη» της Κεφαλονιάς φιλοξενεί-
ται η έκθεση ζωγραφικής και γλυπτι-
κής του Κώστα Ευαγγελάτου με τίτλο
«Εγκάρσια είδωλα και όψεις».

• Συγκινεί ο «Survivor» Γιώργος
Ασημακόπουλος. Θα κάνει πραγ-
ματικότητα δύο ευχές παιδιών
του συλλόγου «Make a wish».

• Τυχερός ο Σπύρος Μπιμπίλας. «Πή-
ρα 5.000 ευρώ για ένα γκεστ σε τηλε-
οπτική σειρά και είπα μόνο τρεις ατά-
κες», αποκάλυψε σε συνέντευξή του. 

• Ο Χρήστος Χολίδης αποδείχτη-
κε ο καλοφαγάς της καραντίνας.
«Έφτασα να ζυγίζομαι στην πλά-
στιγγα! Έφτασα τα 126, 127 κιλά
και τώρα είμαι στα 112», ανέφερε
σε δηλώσεις του.

Κ
όβεται το φλερτ; Όχι, αλλά το «Φλ-ΕΡΤ»
της δημόσιας τηλεόρασης ρίχνει τίτλους
τέλους οριστικά την Παρασκευή 9 Ιουλί-
ου. Έπειτα από 14 μήνες καθημερινών

live εκπομπών ακόμα και την περίοδο της σκληρής
καραντίνας, η οικοδέσποινα της ψυχαγωγικής εκ-
πομπής Νάντια Κοντογεώργη θα αποχαιρετήσει το
τηλεοπτικό κοινό της ΕΡΤ, ευχαριστώντας συνεργά-
τες και συντελεστές μπροστά και πίσω από τις κάμε-
ρες. Η Διεύθυνση Ψυχαγωγίας του Δημόσιου Ρα-
διοτηλεοπτικού φορέα αποφάσισε να «παραδώσει»
τη ζώνη της, το απογευματινό 4-6, στο τηλεοπτικό
δίδυμο Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνω-
στόπουλο, φιλοδοξώντας να φέρουν αέρα ανανέω-
σης. Σε μετάφραση, υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Αυτό ήταν το ζητούμενο ολόκληρη τη σεζόν και
για τη Νάντια Κοντογεώργη, που εκ των πραγμάτων
δεν τα πήγε καθόλου άσχημα, αν σκεφτεί κανείς
πως στριμώχτηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 ανάμε-
σα σε ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης, τα νούμερα
των τηλεμετρήσεων που σημείωνε το «Φλ-ΕΡΤ» δεν
είχαν διαφορά -για παράδειγμα- από εκείνα της Δα-
νάης Μπάρκα στο πρωινό του Mega, που επίσης
έκανε τον Σεπτέμβριο το ντεμπούτο της στη μικρή
οθόνη. Και μιλάμε για το «μεγάλο κανάλι».

Η φινετσάτη πρωταγωνίστρια, που αγαπήσαμε
στον υπέροχο ρόλο της θεόμουρλης Βίβιαν Δελα-
πόρτα στο «Κάτω Παρτάλι», με σημαντικές θεατρι-
κές σπουδές, φωνητικής και χορού σε Ελλάδα και
Αμερική, στάθηκε απολύτως στο ύψος των περιστά-

σεων, αν και πρωτάρα στην παρουσίαση! Συναντή-
θηκε με πρόσωπα πρώτης γραμμής από τον χώρο
της Τέχνης και των Γραμμάτων, φιλοξένησε θέματα
Πολιτισμού, συνομίλησε με απλό κόσμο από όλη την
Ελλάδα που είχαν να επιδείξουν πρόοδο και κουλ-
τούρα και δεν χρειάστηκε ποτέ να κοιτάξει τις ερω-
τήσεις στη σκαλέτα. Γιατί πολύ απλά δεν είχε!

Με μεγαθήρια απέναντί της, όπως το «Καλό Με-
σημεράκι» του Νίκου Μουτσινά και τον Νίκο Ευαγ-
γελάτο με το «Live News», η Νάντια Κοντογεώργη
δεν έκανε εκπτώσεις για να μεγαλώσει με τον γνω-
στό τρόπο την τηλεθέαση. Δεν ασχολήθηκε με δια-
ζύγια, γάμους, έρωτες, θεατρικούς τσακωμούς, δεν
έφερε σε δύσκολη θέση τούς καλεσμένους και κυ-
ρίως τον εαυτό της. Αγαπήθηκε με το φλογερό ταπε-
ραμέντο, το χιούμορ, τον αυθορμητισμό, τον εξαιρε-
τικό χειρισμό της ελληνικής γλώσσας και τις απε-
ριόριστες γνώσεις, ακολουθώντας τον συνετό δρό-
μο του «σεμνά και ταπεινά» με χαμόγελο και καθα-
ρό βλέμμα.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα Ertflix, εκεί όπου φι-
λοξενείται το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρα-
σης, οι διαδικτυακοί χρήστες τίμησαν με δεκάδες
χιλιάδες κλικ τις εκπομπές του «Φλ-ΕΡΤ», πολλές
από τις οποίες έγιναν viral απασχολώντας θετικά τα
media.

Τις τελευταίες μέρες φημολογείται πως η κρατική
τηλεόραση «φλερτάρει» επίμονα με τη Νάντια Κον-
τογεώργη προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία
τους στην ΕΡΤ2 με το ίδιο πρότζεκτ.

Τίτλοι τέλους για
το «Φλ-ΕΡΤ»! 



Τηλεοπτικό deal 
εκατομμυρίων

Νέο τηλεοπτικό deal εκατομμυρίων ευρώ
για τον Νίκο Κοκλώνη! Ο παρουσιαστής και
ιδιοκτήτης της Barking Well Media έδωσε
τέλος στη συνεργασία του με το Open, υπο-
γράφοντας συμβόλαιο με τη διοίκηση του
Alpha για την προβολή σειράς φαντασμα-
γορικών πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και
το λαμπερό σόου «J2US». Μαζί του θα
«μετακομίσει» και η κριτική επιτροπή της
πανάκριβης παραγωγής, την οποία απαρτί-
ζουν οι Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδή-
μου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φα-
σουλής, που αποδείχτηκε dream team.

Η μεγάλη επιστροφή

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε το «ναι» στην
Όλγα Μαλέα. Ο σημαντικός κωμικός ηθοποι-
ός επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια στη
μικρή οθόνη για να ενταχθεί στον δεύτερο κύ-
κλο της επιτυχημένης σειράς «Τα καλύτερά
μας χρόνια», που προβάλλεται στην ΕΡΤ ενι-
σχύοντας το σενάριο αλλά και το ήδη σημαντι-
κό καστ. Οι πρωταγωνιστές υποδέχτηκαν με
ενθουσιασμό τα καλά νέα, όπως ο Μιχάλης
Οικονόμου, ο οποίος ανακοίνωσε -μέσω Δια-
δικτύου- την είσοδο του κινηματογραφικού
Αντωνάκη, δίνοντας στη δημοσιότητα τις
πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα. 

Η παραγωγός Βίκυ Λάσκαρη
έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώ-
τες φωτογραφίες από το δημο-
σιογραφικό dream team της βρα-
δινής εκπομπής που θα παρου-
σιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας από
τη νέα σεζόν στη δημόσια τηλεό-
ραση. Αν και ο ερμηνευτής δεν
έχει υπογράψει ακόμη, οι συντε-
λεστές τρέχουν να προλάβουν
ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη
μαγνητοσκόπηση των πρώτων
επεισοδίων μέσα στον Αύγουστο.

Μας αποτελείωσε
η σέξι Ασημίνα 
Από το αιφνίδιο σοκ δεν έμεινε φωνή στους
χρήστες του Διαδικτύου για να πανηγυρί-
σουν τη νέα «καυτή» φωτογραφία τής
πρώην «Survivor» Ασημίνας Ιγγλέζου, η
οποία πόζαρε με φόντο τον Λυκαβηττό φο-
ρώντας το ολοκαίνουργιο XS φωσφοριζέ κί-
τρινο μπικινάκι της. Το θέαμα ήταν άκρως
καυτό και η ανάρτηση συνέπεσε με την πιο
ζεστή μέρα του καλοκαιριού, δίνοντας στο
Διαδίκτυο τη χαρακτηριστική βολή.

Πρόβες 
για την… ΕΡΤ

GOSSIP
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«Πόσο θέλει» να μας τρελάνει; 
Η «βασίλισσα του twerk» με τα ολοστρόγγυλα οπίσθια και το
ασύλληπτο μπούστο Αναστασία Γιούσεφ κυκλοφόρησε το νέο
της τραγούδι με τίτλο «Πόσο θέλω», που ήδη παίζει δυνατά στα
ραδιόφωνα. Στο βιντεοκλίπ, που φέρει τη σκηνοθετική υπογρα-
φή του Mike Marzz, η χορεύτρια εμφανίζεται με σέξι ασημί κορ-
μάκι και βαθύ ντεκολτέ, κάνοντας αυτό που ξέρει καλύτερα: να
λικνίζεται αισθησιακά!

Τ
ο πρώην κορίτσι του «Τροχού της τύχης» είναι ερωτευμέ-
νη και το αποκάλυψε με μια ρομαντική φωτογραφία στην
αγκαλιά του νέου της αγαπημένου. Η Ουκρανή καλλονή
Τζούλια Νόβα παραθερίζει στη Μύκονο, απ’ όπου και το

τρυφερό ενσταντανέ με τον σύντροφό της Μιχάλη Βιτζηλαίο να αν-
ταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί με φόντο το ηλιοβασίλεμα. «Τι πιο
όμορφο σε αυτήν τη ζωή από μια αληθινή σφιχτή αγκαλιά», σχολία-
σε στον λογαριασμό της στο Instagram, με τη φωτογραφία να γίνε-
ται viral σε λίγες ώρες. Ο μελαχρινός άντρας με τα τατουάζ και το
καλογυμνασμένο κορμί ασχολείται με τα extreme sports και φημο-
λογείται ότι μπήκε στη ζωή της ωραίας Τζούλιας μετά τον οριστικό
χωρισμό της με τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου έπειτα από δώ-
δεκα χρόνια σχέσης και λίγους μήνες προτού ανέβουν τα σκαλιά
της εκκλησίας. 

Μοναξιά τέλος για
την Τζούλια Νόβα 



Κ
αλοκαιράκι με παιχνίδια στη θάλασσα…
Ειδικά ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα
εγκλεισμού λόγω της καραντίνας. Τα θα-
λάσσια σπορ σημαίνουν ξεγνοιασιά. Είναι

για όλους μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπει-
ρία. Κάποιοι είναι γνώστες, κάποιοι αρχάριοι. Εκτός
λοιπόν από τη χαρά και την ανεμελιά, υπάρχουν και
αρκετοί κίνδυνοι, τους οποίους καλό είναι να γνωρί-
ζουμε για να προφυλαχθούμε από πιθανούς τραυμα-
τισμούς. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Τόλης, ορθοπεδικός χειρουρ-
γός, μας δίνει χρήσιμες οδηγίες για τα καλοκαιρινά
σπορ και τους πιθανούς τραυματισμούς. «Tα αθλή-
ματα που σχετίζονται με ταχύτητα, όπως το wind
surfing και το kite surfing, αναφέρονται συχνά στα
κέντρα τραύματος άνω άκρου, σε σχέση με τη σπα-
νιότητα του jet skiing. Η κολύμβηση και τα αθλήματα
κωπηλασίας συνήθως ευθύνονται για χαμηλής βα-
ρύτητας κακώσεις. Τα θαλάσσια αθλήματα διασκέ-
δασης-αναψυχής, π.χ. θαλάσσιο ποδήλατο, λόγω του
ισχυρού νομικού πλαισίου ελέγχου, προκαλούν πολύ
χαμηλά ποσοστά ατυχημάτων. Η έλλειψη σταθερής
και συχνής επαφής με το άθλημα, αλλά και μέσων
προστασίας, η πολύωρη άσκηση, οι κακές καιρικές
συνθήκες και ο υπερβολικός ενθουσιασμός, που
οδηγεί σε επικίνδυνους ελιγμούς, είναι οι κυριότε-
ρες αιτίες, που προκαλούν τελικά τραυματισμό», μας
εξηγεί ο ορθοπεδικός. Ακόμη και έμπειροι λάτρεις
του wind surfing και του kite surfing μπορούν να
τραυματιστούν λόγω των αλμάτων, της υψηλής ταχύ-

τητας και των ελιγμών. «Μάλιστα το ιστίο και η δοκός
στήριξης αποτελούν τις κύριες επιφάνειες επαφής. Ο
ώμος και ο καρπός εμφανίζουν τους περισσότερους
τραυματισμούς, ενώ μία στις πέντε κακώσεις εκδη-
λώνεται στο άνω άκρο. Λιγότερο από το 5% των ασθε-
νών θα οδηγηθεί σε χειρουργική αποκατάσταση. Το
20% επί του συνόλου των τραυματισμών στο kite surf-
ing αφορά το άνω άκρο, εκ των οποίων το 50% παρα-
τηρείται στο χέρι και στον καρπό. Η απειρία, η ηλικία
30-40 ετών, ο τύπος της σανίδας (twintip) και η υψη-
λή ταχύτητα συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα
τραυματισμού», αναφέρει ο ορθοπεδικός. 

Σε κάθε περίπτωση, εύκολα καταλαβαίνει κανείς
πως και στα αθλήματα της θάλασσας παίζουν ρόλο η
εμπειρία του αθλούμενου, ο καιρός, η σωστή προπό-
νηση και η καλή φυσική κατάσταση. Ειδικά όταν κά-
ποιος είναι αρχάριος, καλό θα είναι να έχει την καθο-
δήγηση ενός δασκάλου, που θα του δείξει το άθλημα
με ασφάλεια και θα τον προστατεύσει από πιθανούς,
σοβαρούς τραυματισμούς.
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Θαλάσσια σπορ και τραυματισμοί

kpapakosto@yahoo.gr

Εκτός από τη χαρά και την
ανεμελιά, υπάρχουν και αρκετοί
κίνδυνοι, τους οποίους καλό 
είναι να γνωρίζουμε για 
να προφυλαχτούμε...

Προσοχή και στο jet ski
Οι τραυματισμοί με jet ski είναι σχετικά
σπάνιoι, σε σύγκριση με άλλα θαλάσσια
αθλήματα. «Όμως, όταν συμβούν, σε πο-
σοστό μεγαλύτερο του 60% θα οδηγήσουν
σε χειρουργική επέμβαση. Το 30% παρα-
τηρείται στο άνω άκρο, με την περιοχή του
ώμου να προσβάλλεται στο 70% των περι-
πτώσεων. Όσον αφορά στον μηχανισμό
κάκωσης, η άμεση πρόσκρουση σε επι-
φάνεια συσχετίζεται με βαρύτατο τραυ-
ματισμό. Σε περιπτώσεις που η δραστη-
ριότητα τείνει κοντά στις τέσσερις συνε-
χείς ώρες κωπηλασίας, αυξάνονται τα
ποσοστά κακώσεων καταρχήν στο χέρι,
κατά δεύτερον στον ώμο και τέλος στον
καρπό. Η τενοντίτιδα των εκτεινόντων τε-
νόντων στο χέρι, οι θλάσεις στους μύες
του ώμου και οι εκδορές (σπανιότερα) εί-
ναι συνήθεις. Η πλειονότητα των κακώ-
σεων αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Χει-
ρουργείο απαιτείται σε ποσοστά που κυ-
μαίνονται από 2% έως 10%, με εξαίρεση τα
υψηλά ποσοστά χειρουργείου στα ατυχή-
ματα με jet ski. Οι βλάβες στους μαλα-
κούς ιστούς (δέρμα, τένοντες, σύνδε-
σμοι) καλύπτουν το 80% των περιστατι-
κών», αναφέρει ο κ. Τόλης.

Κωνσταντίνος Τόλης, 
ορθοπεδικός χειρουργός
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

16/7 Σελήνη σε γέμιση στον Ζυγό: Καλού-
τσικη μέρα, με ευκαιρίες για επικοινωνία και
αλλαγές παραστάσεων. Πιο ευνοϊκή για Κρι-
ούς, Διδύμους, Λέοντες, Ζυγούς, Τοξότες και
Υδροχόους.

17/7 Πρώτο Τέταρτο Σελήνης στον Ζυγό:
Κάτι πιο αισιόδοξο ξεκινά για πολλούς από
σας. Μην είστε παρορμητικοί. Πιο θετικά τα
πράγματα για Κριούς, Διδύμους, Λέοντες,
Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους.

18/7 Σελήνη σε γέμιση στον Σκορπιό: Συ-
ναισθηματικό… μπούκωμα και συχνά νεύρα.
Τα πάθη μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη. Πιο
ευνοϊκή μέρα για Καρκίνους, Παρθένους, Αι-
γόκερους και Ιχθύς.

19/7 Σελήνη σε γέμιση στον Σκορπιό: Συ-
ναισθηματικές ευκαιρίες, αλλά και εντάσεις.
Πιο ευνοϊκή μέρα για Καρκίνους, Παρθένους,
Αιγόκερους και Ιχθύς.

20/7 Σελήνη σε γέμιση στον Τοξότη: Καλή
μέρα, με θετικά απρόοπτα, πνευματικότητα,
μετακινήσεις. Ευνοούνται οι Κριοί, οι Δίδυ-
μοι, οι Λέοντες, οι Ζυγοί, οι Τοξότες και οι
Υδροχόοι.

21/7 Σελήνη σε γέμιση στον Τοξότη: Καλή
μέρα, αλλά προσέξτε πιθανά ατυχήματα από
απροσεξία ή αφηρημάδα. Ευνοούνται οι Κρι-
οί, οι Λέοντες, οι Ζυγοί και οι Υδροχόοι.

22/7 Σελήνη σε γέμιση στον Αιγόκερω:
Συμπαθητική μέρα, με καλές στιγμές. Εύνοια
για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορ-
πιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

23/7 Σελήνη σε γέμιση στον Αιγόκερω: Πιο
καλή η μέρα έως το μεσημέρι. Μετά για πολ-
λούς η διάθεση πέφτει. Εύνοια για Ταύρους,

Παρθένους, Σκορπιούς και Ιχθύς.
24/7 Πανσέληνος στον Υδροχόο: Ενοχλητι-

κά συναισθήματα ή υπερβολικά παθιασμένα
ή φορτισμένα. Πιο καλή για Κριούς, Διδύ-
μους, Ζυγούς και Τοξότες.

25/7 Σελήνη σε χάση στον Υδροχόο: Προ-
σέξτε τις υπερβολές, τις καταχρήσεις και τις
παγίδες. Πιο θετική μέρα για Κριούς, Διδύ-
μους, Ζυγούς και Τοξότες.

26/7 Σελήνη σε χάση στους Ιχθύς: Συμπα-
θητική μέρα. Αποφύγετε μια τάση για κυκλο-
θυμία. Θετική για Ταύρους, Καρκίνους, Παρ-
θένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθύς.

27/7 Σελήνη σε χάση στους Ιχθύς: Μέτρια
μέρα. Αποφύγετε αρνητικές σκέψεις, απρο-
σεξίες, υπερβολές και απάτες ή κλοπές. Πιο
θετική για Ταύρους, Καρκίνους, Σκορπιούς
και Αιγόκερους.

28/7 Σελήνη σε χάση στους Ιχθύς: Μέτρια
προς συμπαθητική μέρα. Πιο θετική για Ταύ-
ρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αι-
γόκερους και Ιχθύς.

29/7 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Έντονη
μέρα, αλλά για πολλούς ευνοϊκή συναισθη-
ματικά. Πιο θετική για Κριούς, Διδύμους, Λέ-
οντες, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους.

30/7 Σελήνη σε χάση στον Κριό: Έντονη
μέρα, ίσως και μοιραία, με σκληρή συμπερι-
φορά από κάποιους. Ευνοϊκή για Διδύμους,
Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόους.

31/7 Τελευταίο Τέταρτο Σελήνης στον Ταύ-
ρο: Περιπλοκές και υπερβολές εν όψει. Ευ-
νοούνται λίγο περισσότερο Καρκίνοι, Παρθέ-
νοι, Αιγόκεροι και Ιχθύς. 

Κριός
(21/3-20/4)
Στην εργασία σας, ίσως να σας
κατηγορήσει κάποιος ή και να
σας υποτιμήσει. Θα πρέπει να
υπομείνετε προσωρινά, η οποία
θα σας μάθει ότι δεν πρέπει να
δράσετε ξανά εσπευσμένα, γιατί
μπορεί να καταστρέψετε το μέλ-
λον σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι πιθανό να εργάζεστε υπερω-
ρίες και να αισθάνεστε κουρασμέ-
νοι, αλλά θα αποδίδετε και τα απο-
τελέσματα θα σας καταξιώσουν.
Πρέπει να κάνετε οικονομία, λόγω
της γενικότερης αστάθειας. Σχετι-
κά καλύτερα είναι τα πράγματα και
στην αγάπη. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Στην εργασία θα έχετε φορτωμέ-
νο πρόγραμμα και διαφορές με
κάποια άτομα. Θα ξοδεύετε περισ-
σότερα, οπότε θα πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχεί-
ριση των χρημάτων. Η υγεία σας
δεν θα είναι ικανοποιητική και θα
είστε επιρρεπείς σε τραυματι-
σμούς. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μην αποκαλύπτετε τα σημαντι-
κά μυστικά σας στους συνεργά-
τες σας. Όσον αφορά στα οικο-
νομικά, τα πράγματα είναι μέ-
τρια. Μην προτείνετε και μην
κάνετε ευκαιριακές ή επικίν-
δυνες επενδύσεις, μη στοιχη-
ματίζετε και προσέξτε μην εξα-
πατηθείτε ή χάσετε χρήματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η εύνοια στα χρήματα θα είναι αρ-
κετή. Θα έχετε ικανοποιητικά ει-
σοδήματα από την εργασία σας αλ-
λά και απροσδόκητα οφέλη. Είστε
πολύ δημοφιλείς στους ανθρώ-
πους του περιβάλλοντός σας.
Μπορείτε να κατακτήσετε μια σχέ-
ση στοργής. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ακόμη και σε απλά ζητήματα θα
προκληθούν επιπλοκές. Να παρα-
κολουθείτε τα γεγονότα, για να
προλαβαίνετε τις αναποδιές. Θα εί-
στε επιρρεπείς σε ιώσεις ή αλλερ-
γίες, οπότε φροντίστε ιδιαίτερα τον
οργανισμό και το ανοσοποιητικό
σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ίσως να δυσαρεστηθείτε από
τους συναδέλφους σας, ακόμη
και για ασήμαντα πράγματα, και
να τους επικρίνετε. Σε ό,τι αφο-
ρά τις σχέσεις σας, μπορεί να
υπάρχει δυσπιστία και από τους
δυο σας ή μια υπερβολική ευαι-
σθησία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα νιώσετε αρκετό άγχος στην
αρχή, αλλά θα διαχειριστείτε
καλά όλες τις υποθέσεις και θα
φροντίσετε τις ανθρώπινες σχέ-
σεις γρήγορα, χάρη στην καλή
σας επικοινωνία. Τέλος, να κά-
νετε οικονομία. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μην επιδεικνύετε ποτέ τα λεφτά
ή άλλα αγαθά σας σε κόσμο. Προ-
σέξτε μην πέσετε σε κάποια παγί-
δα ή απάτη. Να φροντίζετε για την
προσωπική σας ασφάλεια, όταν
βγαίνετε έξω, και μην καυχιέστε
για την ανωτερότητά σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτόν τον μήνα μπορεί να αισθάνε-
στε συχνά εξαντλημένοι. Να κάνετε
κανένα μασάζ ή ταξίδια. Γενικότε-
ρα, πρέπει να χαλαρώνετε. Τυχεροί
θα είστε στην καριέρα. Κάθε προ-
γραμματισμένη εργασία θα κυλάει
ομαλά.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Δεν είναι καλό να βγαίνετε συχνά
έξω, ενώ θα πρέπει να αποφεύ-
γετε τις επικίνδυνες δραστηριό-
τητες, τις καταχρήσεις και τις
υπερβολές. Επιπλέον, πρέπει να
προσέξετε την υγεία της οικογέ-
νειας και των γονέων σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η τύχη σας στα αισθηματικά θα
βελτιωθεί πολύ. Οι αδέσμευτοι
θα είστε εξαιρετικά τυχεροί και
θα έχετε πέραση στο αντίθετο
φύλο. Μπορεί να συναντήσετε
ένα ωραίο, με καλούς τρόπους,
άτομο σε κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. 

Οι προβλέψεις της ημέραςΣελήνη και προβλέψεις 
από 16/7 έως 31/7
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Τ ις τελευταίες μέρες η Ελληνική Αστυνομία δια-
λεύκανε τρεις υποθέσεις διαφορετικού, ασφα-
λώς, «ειδικού βάρους», αλλά με απήχηση στην

κοινωνία. «Διαβαστερές», που λέγαμε παλιά. Είναι το
στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά που συντάραξε το
πανελλήνιο. Η κλοπή πριν από εννέα χρόνια των ζω-
γραφικών έργων από την Εθνική Πινακοθήκη. Και η
εξαφάνιση του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής Χρή-
στου Παππά, ο οποίος, δίχως τυμπανοκρουσίες και ει-
κόνες εντυπωσιασμού, συνελήφθη σε διαμέρισμα
στου Ζωγράφου, στο οποίο «φιλοξενούνταν». Κρυβό-
ταν, δηλαδή. Κοινό στοιχείο και στις τρεις ήταν το με-
γάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ώστε να δια-
λευκανθούν και οι φερόμενοι ως ένοχοι να συλλη-
φθούν. Περισσότερο από ένας μήνας στην υπόθεση
της δολοφονίας της νεαρής μητέρας. Εννέα χρόνια
στην υπόθεση της Πινακοθήκης. Οκτώ μήνες και κάτι
για να εντοπιστεί ο Παππάς. Προφανώς υπάρχουν και
άλλα κοινά σημεία που η ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει καλύτερα
από εμάς. Όχι πως έχουν κάποια σημασία, δηλαδή,
από την ώρα που οι τρεις υποθέσεις δεν έχουν σχέση
η μία με την άλλη. Διαφέρουν απολύτως, δε, και στην
εξιχνίασή τους. Στο έγκλημα των Γλυκών Νερών κα-
θοριστικές αποδείχθηκαν η χρήση της τεχνολογίας
και η «περικύκλωση» του «υπεράνω υποψίας» συζύ-
γου. Στην κλοπή των πινάκων, η «εσωτερική πληροφό-
ρηση» που οδήγησε στα ίχνη του ευαίσθητου ελαι-
οχρωματιστή και του Πικάσο. Ενώ στην υπόθεση Παπ-
πά ρόλο έπαιξε κάποιο τυχαίο περιστατικό, μια λάθος
κίνηση. Εκτός αν και στην περίπτωση αυτή η «εσωτε-
ρική πληροφόρηση» έπαιξε τον ρόλο της.

Και οι τρεις υποθέσεις είναι όπως παρουσιάζονται;
Αυτοί που γνωρίζουν από τα μέσα τα πράγματα, σύμ-
φωνα με τα ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου, υπαινίσ-
σονται πως η δολοφονία της Καρολάιν δεν ήταν απλώς
μια ανθρωποκτονία, μια «γυναικοκτονία» - όρος με τον
οποίο πολλοί συμφώνησαν και άλλοι τόσοι διαφώνη-
σαν. Οι ισχυρισμοί του ιδιαίτερα μεθοδικού δολοφόνου

υποκρύπτουν κάτι περισσότερο από μια «οικογενει-
ακή τραγωδία», αναφέρουν ορισμένες πληροφορίες.
Έκνομες ενέργειες για τις οποίες το νεαρό θύμα, που
κρατούσε «κρυπτογραφημένο» ημερολόγιο, δεν έπρε-
πε να μιλήσει ποτέ. Αν έτσι έχουν ή όχι τα πράγματα,
λογικά θα αποδειχθεί. Για τον άνευ συνεργών και σκο-
πιμοτήτων... φιλότεχνο ληστή της Κερατέας, που ό,τι
έβγαζε και δεν έβγαζε μπογιατίζοντας τοίχους το
έτρωγε εις τας Ευρώπας, επισκεπτόμενος μουσεία και
αίθουσες τέχνης, το πράγμα φωνάζει από μακριά. Στην
περίπτωσή του αξία έχει να αποκαλυφθούν τα «γκρίζα
πρόσωπα» της ιστορίας και να διαπιστωθεί αν το τρίτο
έργο όντως καταστράφηκε ή απλώς «σπρώχτηκε»
στην «αγορά». Εκεί που δεν φαίνεται να υπάρχει κά-
ποιο μυστήριο, κάποια περίεργη συνέχεια, είναι στην
υπόθεση για την οποία γράφτηκαν τα περισσότερα σε-
νάρια και διατυπώθηκαν οι περισσότερες υποψίες. Η
εξαφάνιση του Παππά. Ούτε στο Κόσοβο ούτε στη Σερ-
βία ούτε στο Άγιον Όρος κατέφυγε ο ερίφης. Ουδεμία
ναζιστική «διεθνής» ανέλαβε τη φυγάδευσή του. Στου
Ζωγράφου, στο σπίτι μιας κυρίας ομοϊδεάτισσας, βρή-
κε γωνιά και απάγκιασε ο υπαρχηγός.

Όποια συνέχεια έχουν οι, όπως προείπαμε, διαφο-
ρετικού «ειδικού βάρους» υποθέσεις-επιτυχίες για
την ΕΛ.ΑΣ., κοινός τόπος και στις τρεις είναι ότι η αντι-
πολίτευση δεν βρήκε να πει μια καλή κουβέντα. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά στις ανακοινώσεις της ξεχείλιζαν
άλλοτε η ειρωνεία και άλλοτε η καχυποψία, ενώ δια-

κριτή ήταν η απαξίωση του έργου των αστυνομικών
Αρχών. Δεν θα ισχυριστώ ότι η αξιωματική αντιπολί-
τευση, η οποία ως κυβέρνηση εμπιστεύτηκε το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στον Νικόλαο Τό-
σκα, «έχει στο μάτι» την Αστυνομία. Τον Χρυσοχοΐδη
δεν γουστάρει να βλέπει ούτε ζωγραφιστό. Ως «διευ-
ρυνσία»; Ως υπέρμαχο του δόγματος «νόμος και τά-
ξη»; Ως πολέμιο των καταλήψεων; Ως επιτυχημένο,
όπως και στο παρελθόν, στη δουλειά του; Άγνωστο.
Ωστόσο, αντί να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολί-
τευση, αντί το ένα να της μυρίζει και το άλλο να της
βρομάει, θα μπορούσε να προσεγγίσει τα υπαρκτά
προβλήματα της εγκληματικότητας, της πλημμελούς
εκπαίδευσης των αστυνομικών και της ελλιπούς στε-
λέχωσης των υπηρεσιών στις πραγματικές τους δια-
στάσεις. Αυτές που αφορούν στους πολίτες και στην
ασφάλειά τους και όχι στις άλλες που φαντασιώνονται
οι συγγραφείς των κομματικών ανακοινώσεων.

Ασφαλώς και ο Χρυσοχοΐδης, όπως όλοι υπουργοί
και τα δημόσια πρόσωπα, δεν κινείται υπεράνω κριτι-
κής. Και είναι απολύτως θεμιτό η αντιπολίτευση να του
τα «χώσει» για την περίπτωση Ινδαρέ, τα γεγονότα στη
Νέα Σμύρνη, τον πόλεμο της νύχτας που ανεμπόδι-
στος μαίνεται ή τις υποθέσεις διαφθοράς. Όπως επι-
βεβλημένο είναι, εφόσον με τροποποιητικές προτά-
σεις δεν βελτιώσει το νομοσχέδιο για την ανασυγκρό-
τηση της ΕΛ.ΑΣ., να το καταψηφίσει, αν κρίνει ότι κι-
νείται σε λάθος κατεύθυνση. Αλλά να επικρίνεται η
Αστυνομία -και δι’ αυτής ο πολιτικός προϊστάμενός
της- τη μία ότι έκανε τη δουλειά αλλά με καθυστέρηση
και την άλλη ότι δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα, υπάρ-
χει απόσταση, η οποία αποκαλύπτει ένδεια επιχειρη-
μάτων και πρόθεση καταστροφολογίας. Και το χειρό-
τερο είναι ότι καταστροφολογώντας δίχως επιχειρή-
ματα, μήπως και «πιάσει τον σφυγμό της κοινωνίας»,
ούτε η Αστυνομία γίνεται καλύτερη ούτε ο Χρυσοχοΐ-
δης πολιτικά ασθενέστερος ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελε-
σματικότερος.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, επενδύοντας στην 
καταστροφολογία, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που Αρχές και υπηρεσίες
κάνουν επιτυχώς τη δουλειά τους, 
υπονομεύει διαρκώς την αξιοπιστία του

Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση

Ηκυβέρνηση αισίως έφτασε στο μέσον της θη-
τείας της. Σε λίγες ημέρες κλείνει και τυπικά
τα δύο έτη. Μια θητεία που είχε ξεκινήσει με

διαφορετικούς στόχους και σχέδια, που τα ανέτρε-
ψε όλα η πανδημία. Σήμερα βρίσκεται στη μέση της
καταιγίδας και σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Να
αποφασίσει να μηδενίσει το κοντέρ, μέσω προσφυ-
γής στη λαϊκή ετυμηγορία, ή να το μηδενίσει εντός
της κυβερνητικής θητείας και να… τρέξει πράγματα
τα επόμενα δύο χρόνια.

Δεν γνωρίζουμε πραγματικά τις προθέσεις του κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο γνωρίζουμε τον χαρα-
κτήρα του, θα λέγαμε ότι βρίσκεται στη φάση που
ακούει τους πάντες. Και αυτούς που εκτιμούν ότι
πρέπει να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές και εκεί-
νους που του λένε ότι πρέπει να εξαντλήσει τη θη-
τεία του. Για την ώρα, θα λέγαμε ότι δεν έχει πάρει
τις αποφάσεις του. Και εάν τις έχει πάρει, σίγουρα
θα τις ξέρει μόνο ένας άνθρωπος. Ο ίδιος, και κα-
νείς άλλος, είναι εκείνος που θα ζυγίσει τα πράγμα-
τα. Προς το παρόν, μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι κρατάει ζωντανά όλα τα σενάρια: στη λογική τού
ότι, εάν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Ο
κ. Μητσοτάκης, εάν θέλει εκλογές, σίγουρα προ-

ετοιμάζεται για αυτές, λειτουργώντας λες και βρί-
σκεται σε προεκλογική περίοδο.

Δίνει στην κοινωνία τόσο όσο απαιτείται και χρει-
άζεται για να τη συντηρεί σε κατάσταση εγρήγορσης
και ετοιμότητας. Αντιπαλεύει με σοβαρότητα το θη-
ρίο της απογοήτευσης, που ελλοχεύει για κάθε κυ-
βέρνηση στο μέσον της θητείας της. Είναι ένα ση-
μείο που δημιουργεί συνθήκες που δεν έχουν επι-
στροφή. Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι τα προβλή-
ματα δεν είναι πίσω, αλλά μπροστά.

Ανοίγει «μέτωπα» και λαμβάνει αποφάσεις που
θα κριθούν στο πεδίο. Το εργασιακό και η υπόθεση
της φύλαξης των Πανεπιστημίων είναι μερικά από
αυτά που έχει μπροστά της και θα αποτυπωθούν

στην πράξη. Η κυβέρνηση, με τον έναν ή τον άλλον,
τρόπο φτιάχνει το αφήγημά της. Δημιουργεί το δια-
κύβευμα των εκλογών, αν χρειαστεί να πατήσει το
κουμπί. 

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό κινείται και θέτει
το πλαίσιο των ερωτημάτων, για τα οποία θα καλέσει
την κοινωνία να πάρει θέση.

Όλα αυτά, βέβαια, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθ-
μό και από την πορεία της πανδημίας. Αν η μετάλλα-
ξη «Δ» είναι ακόμη εδώ, τότε η όποια συζήτηση θα
γίνει με άλλους όρους και προϋποθέσεις, υγειονο-
μικές, πολιτικές και οικονομικές.

Πράγματι, ο κ. Μητσοτάκης είναι σε σταυροδρόμι
αποφάσεων. Τόσο για τη μεγάλη εικόνα που αφορά
το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη,
όσο και για τη… μικρή που αφορά έναν ενδεχόμενο
ανασχηματισμό. Ό,τι και να γίνει, το φθινόπωρο
αναμένεται… καυτό. Είτε με κάλπη είτε άνευ αυτής.
Είτε με ανασχηματισμό είτε άνευ αυτού. Γι’ αυτό οι
όποιες αποφάσεις ληφθούν πρέπει να πείσουν τους
πολίτες για την ορθότητά τους. Ο κόσμος δύο χρόνια
μετά εξακολουθεί δημοσκοπικά να στηρίζει την κυ-
βέρνηση και με διαφορά από την αντιπολίτευση.
Αλλά άλλο δημοσκόπηση και άλλο κάλπη…

Σε κρίσιμο… σταυροδρόμι 

Ο κ. Μητσοτάκης, εάν θέλει εκλογές,
σίγουρα προετοιμάζεται για αυτές,
λειτουργώντας λες και βρίσκεται 
σε προεκλογική περίοδο


