
ΣΕΛ.  21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 IOYΛIOY 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 173 www.political.gr

N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Το μαχαίρι 
του Νίκου Φίλη

και τα fake news

Τα μαθήματα 
του ’74 και οι 

προκλήσεις του ’21

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  44 ΣΕΛ. 44

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Γράφουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Πελάτες 
του ευρωπαϊκού Βορρά 
οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ

ΧAΡΗΣ 
ΘΕΟΧAΡΗΣ
Υπουργός 
Τουρισμού

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ

ΘΑ EΧΟΥΜΕ ΠΟΛY
ΚΑΛYΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙA
ΑΠO ΤΟ 2020

ΓΙAΝΝΗΣ 
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ
Βουλευτής Φθιώτιδας 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

ΣΕ ΗΜΕΤEΡΟΥΣ ΟΙ ΠOΡΟΙ
ΤΟΥ ΤΑΜΕIΟΥ ΑΝAΚΑΜΨΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης 

ΠΕΡΠΑΤΟYΣΑ ΔYΟ 
ΧΙΛΙOΜΕΤΡΑ ΚAΘΕ ΠΡΩI
ΓΙΑ ΝΑ ΦΤAΣΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕIΟ!

ΣΕΛ.  8

ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ 
ΔΕΣΠΟΤOΠΟΥΛΟΣ
Διεθνολόγος

ΤΟ ΤΕIΧΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ 
ΕIΝΑΙ Η ΣYΓΧΡΟΝΗ ΝΤΡΟΠH
ΣΕΛ.  5

ΔΗΜHΤΡΗΣ 
ΜΑΡΑΒEΛΙΑΣ 
Πρόεδρος 
της ΕΕΤΑΑ

ΙΣOΡΡΟΠΗ ΑΝAΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΣΥΝΟΧH
ΣΕΛ.  9

ΣΕΛ.  18-19

ΣΕΛ.  16-17

Η πρόκληση του Ερντογάν 
προς την Κύπρο

ΕB. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 13

Σ Ο Φ I Α  Ν Ι Κ Ο Λ A Ο Υ
Γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διέπραξε
ένα σωφρονιστικό 
έγκλημα!»

ΣΕΛ.  14-15 ΣΥ
Ν

Ε
Ν

ΤΕ
Υ
Ξ
Η

ΚΊΝΗΤΡΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟYΣ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟYΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒOΛΙΑ

Κλείνει το… μάτι στους αντιεμβολιαστές ο Τσίπρας!

Απίστευτο θράσος: Ζητούν από τον Μητσοτάκη να πει συγγνώμη για την τραγωδία στο Μάτι ΣΕΛ. 22

Η Κουμουνδούρου δείχνει τραγική
ανευθυνότητα και στο θέμα της
υποχρεωτικότητας, μιλώντας 
για το δικαίωμα των αρνητών

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗ… ΒΟΥΒΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟ UNESCO 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΣΕΛ.  20, 37-38 ΣΕΛ.  4

ΣΕΛ.  6

και με τη... βούλα 
του Συντάγματος

ΣΑΜΠΟΤΕΡ



Α
ν μελετήσει κάποιος προσεκτικά την καθημερι-
νή εγχώρια ειδησεογραφία, θα διαπιστώσει εύ-
κολα το πόσο άτυχος είναι ο σημερινός πρωθυ-

πουργός. Δεν του φτάνει η πανδημία που δεν λέει να
καταλαγιάσει. Δεν του φτάνουν οι ψεκασμένοι αντιεμ-
βολιαστές που διαδηλώνουν μέρα παρά μέρα στο Σύν-
ταγμα για το δικαίωμα στην ανοησία. Δεν του φτάνουν
τα κακομαθημένα που στήνουν κορονοπάρτι σε κάθε
πιθανό και απίθανο μέρος. Δεν του φτάνει ο ανεξέλεγ-
κτος «σουλτάνος» που προκαλεί μέρα νύχτα στο Αιγαίο.
Δεν του φτάνουν τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας
και οι παθογένειές της…

Έχει την τραγική ατυχία να ηγείται της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος αρνείται πεισματικά να ενηλικιωθεί (πο-

λιτικά), αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων.
Αντί να βάλει πλάτη στην εμβολιαστική εκστρατεία της
χώρας, στήνει νέες πλατείες με «αγανακτισμένους».
Αντί να συστρατευθεί στον εθνικό αγώνα, ώστε να εμ-
βολιαστεί και ο τελευταίος πολίτης, επιχειρεί σε κάθε
ευκαιρία την μπαχαλοποίηση της πολιτικής ζωής. Αντί
να ενώσει τη φωνή του με τη φωνή των επιστημόνων
που δίνουν μάχη προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπό-
θητη ανοσία, σιγοντάρει στα φάλτσα του Πολάκη. Αντί
να ενώσει την κοινωνία, τη διχάζει με συμπεριφορές
που παραπέμπουν σε δεκαεξάχρονους καταληψίες.
Προφανώς αυτή του η δράση τον έχει καθορίσει και δεν
μπορεί να απαλλαγεί. Αντιθέτως, μάλιστα. Την κουβα-
λάει και στον κοινοβουλευτικό και πολιτικό του βίο.     

Αυτό του συνέβη και προχθές στη Μύκονο. Κατά την

επίσκεψή του στο «νησί των ανέμων», ο Αλέξης Τσί-
πρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους
και εργαζομένους του νησιού, ακούγοντας όλα όσα εί-
χαν να του πουν. Εκεί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντή-
θηκε, τυχαία, με έναν παλιό του συμμαθητή από το Λύ-
κειο, με τον οποίο θυμήθηκε ιστορίες από την πενταή-
μερη στη Ρόδο, όπου πετούσαν καρέκλες στο πλοίο και
τσακώνονταν με άλλα σχολεία. «Είχαμε πάει πενταήμε-
ρη στη Ρόδο και φεύγανε καρέκλες», θυμήθηκε ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο παλιός του συμμαθητής πρό-
σθεσε: «Πλακωνόμασταν με όλα τα σχολεία, θυμάσαι;».

Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο Τσίπρας και αυτό
είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκονται
σε αντίθετες διαδρομές με την πραγματικότητα. Και
ύστερα αναρωτιούνται γιατί δεν αρέσουν…
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O ΣΥΡΙΖΑ και της καρέκλας το ποδάρι…





Δ
ιπλό «χαστούκι» για την Τουρκία
αποτελεί η καταδίκη των παράνο-
μων ενεργειών στα Βαρώσια από
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-

μένων Εθνών αλλά και το ψήφισμα της UNE-
SCO για τη μετατροπή της Αγια-Σοφιάς και
της Μονής της Χώρας σε τζαμί. 

Μετά από ένα ολονύκτιο διπλωματικό
μπρα ντε φερ ώστε να καμφθεί η αντίσταση
του Λονδίνου, τα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ κατέληξαν στην ιδιαίτε-
ρα αιχμηρή διατύπωση του σχεδίου για την
προεδρική δήλωση, στο οποίο, για πρώτη φο-
ρά, γίνεται ρητή αναφορά στην τουρκική και
την τουρκοκυπριακή ηγεσία. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πη-
γές, η αμερικανική πλευρά άσκησε πίεση
ώστε να υπάρξει ονομαστική αναφορά στην
Τουρκία, ενώ στη γραμμή αυτή συντάχθηκαν
η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα, βάζοντας στην
άκρη τις προσωπικές τους διαφορές, ώστε να
ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις της Μεγάλης
Βρετανίας. Καταλυτικό ρόλο, μάλιστα, δια-
δραμάτισαν δύο μη μόνιμα μέλη του Συμβου-
λίου Ασφαλείας, η Ινδία και η Ιρλανδία, που
τάχθηκαν υπέρ μιας πιο σκληρής τοποθέτη-
σης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι
πριν από λίγες ημέρες, ο Ινδός υπουργός
Εξωτερικών είχε βρεθεί στην Αθήνα, όπου
έγινε δεκτός από τον Νίκο Δένδια, με το Κυ-
πριακό να αποτελεί ένα από τα θέματα που
απασχόλησε τη συνάντηση.

Στο τελικό σχέδιο που πέρασε από τη δια-
δικασία σιωπηρής αποδοχής του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας, γίνεται αναφορά σε «καταδίκη
των εξαγγελιών» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
και του Ερσίν Τατάρ, και όχι απλώς έκφραση
«βαθιάς ανησυχίας» όπως ήταν η αρχική δια-
τύπωση. Διαφαίνεται, μάλιστα, η σημαντική
αναβάθμιση του ζητήματος, καθώς κατονο-
μάζονται τόσο η τουρκική όσο και η τουρκο-
κυπριακή ηγεσία, ενώ στη δήλωση του περα-
σμένου Οκτωβρίου γινόταν απλώς αναφορά
σε «ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα». 

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την
ανακοίνωση στην Κύπρο, από Τούρκους και
Τουρκοκύπριους ηγέτες στις 20 Ιουλίου 2021,
σχετικά με την επανέναρξη του ανοίγματος
τμήματος της περιφραγμένης πόλης των Βα-
ρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει
τη βαθιά του λύπη για αυτές τις μονομερείς

ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα
προηγούμενα ψηφίσματα και τις δηλώσεις
του», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος του Συμ-
βουλίου και μόνιμος αντιπρόσωπος στον
ΟΗΕ. 

Στο τελικό σχέδιο γίνεται ακόμη λόγος για
δίκαιη διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα
με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στη βάση της δι-
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. «Το
Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την άμεση αντι-
στροφή όλων των μέτρων που ελήφθησαν για
τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020 και
υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν
περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που δεν εί-
ναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και αυτό
θα μπορούσε να αυξήσει τις εντάσεις στο νη-
σί», τόνισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Ασφαλείας.

Στην Αθήνα επικρατεί ικανοποίηση για το
τελικό σχέδιο, στο οποίο καταδικάζονται ρητά
οι μεθοδεύσεις της Τουρκίας στην Αμμόχω-
στο, ενώ μαζί με τη Λευκωσία συνεχίζει τον
συντονισμό των ενεργειών προκειμένου το
ζήτημα να τεθεί και στο πλαίσιο του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Και προτού η Τουρκία συνέλθει από το
«ράπισμα» του ΟΗΕ, τα νέα που έφταναν από

την UNESCO έκαναν ακόμη βαρύτερη την
ατμόσφαιρα στην Άγκυρα. 

Η Επιτροπή Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, στην οποία συμμετέχουν 21
κράτη-μέλη και η Ελλάδα ως παρατηρητής,
κατέληξε σε απόφαση-κόλαφο για τη μετα-
τροπή της Αγια-Σοφιάς και της Μονής της
Χώρας σε τζαμί. Στην απόφαση, η Επιτροπή
αποτυπώνει τη «βαθύτατη λύπη» της για την
έλλειψη διαλόγου και σχετικής πληροφόρη-
σης των προθέσεων της Άγκυρας για την αλ-
λαγή του χαρακτήρα των μνημείων, παρά τις
συνεχείς εκκλήσεις προς την Τουρκία να
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Οργανι-
σμού. Εκφράζεται ακόμη η ανησυχία της Επι-
τροπής για τις επιπτώσεις που οι αλλαγές αυ-
τές θα επιφέρουν στον οικουμενικό χαρα-
κτήρα των δύο μνημείων και καλεί την Τουρ-
κία να προχωρήσει σε διάλογο πριν αποφασί-
σει οποιαδήποτε άλλη ριζική αλλαγή αφορά
τα μνημεία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο
στις προσπάθειες της Ελλάδας για την κατα-
δικαστική απόφαση της Επιτροπής έπαιξε η
Αίγυπτος, αν και μουσουλμανική χώρα, κα-
θώς ο Νίκος Δένδιας είχε συζητήσει εκτενώς
το θέμα με τον ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι

όπως και με άλλους υπουργούς, φιλικών
προς την Ελλάδα κρατών. 

O Τσαβούσογλου
Η ομοβροντία καταδικαστικών δηλώσεων

από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ισ-
ραήλ και τον Αραβικό Κόσμο προκάλεσε την
αντίδραση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο
οποίος τα έβαλε με όλους και με όλα. «Βασι-
κό τους μέλημα δεν είναι μόνο η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά και η Ελλάδα. Η διεθνής κοι-
νότητα δεν θέλει να υπάρχει ένα κυρίαρχο
τουρκικό κράτος. Θέλουν οι Τούρκοι εκεί να
ζουν ως μειονότητα των Ελληνοκυπρίων.
Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε πλέον. Ό,τι
και να λένε, όσο θόρυβο κι αν κάνουν, εμείς
με αποφασιστικό τρόπο θα κάνουμε τα βήμα-
τά μας», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών. 

Η αμερικανική πλευρά άσκησε
πίεση ώστε να υπάρξει ονομαστική 
αναφορά στην Τουρκία για τα 
Βαρώσια, ενώ στη γραμμή αυτή 
συντάχθηκαν η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα

Διπλό «χαστούκι» στον… σουλτάνο
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης Νέα προβοκάτσια

Η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει
ένταση και στο πεδίο, με τουρκικά πο-
λεμικά πλοία να σπεύδουν για έρευνα
και διάσωση σε θαλάσσια περιοχή νο-
τίων της Κρήτης. Το βράδυ της Πέμ-
πτης, το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε
για σκάφος με 45 μετανάστες, το οποίο
εξέπεμψε σήμα κινδύνου 60 ναυτικά
μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Στο
σημείο έφτασαν πλωτά του Λιμενικού
και ένα ελικόπτερο Super Puma, τα
οποία κατάφεραν να περισυλλέξουν 37
άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
για τους υπόλοιπους μετανάστες. Οι
Τούρκοι όμως προσπάθησαν να εκμε-
ταλλευτούν και αυτό το περιστατικό και
ενώ η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλι-
ξη, έστειλαν στο σημείο δύο φρεγάτες
που ζήτησαν από τα παραπλέοντα σκά-
φη να συντονιστούν στη δική τους συ-
χνότητα, με τους κυβερνήτες τους να
ισχυρίζονται ότι έχουν τον συντονισμό
της επιχείρησης. Κανένα από τα πλοία
που βρίσκονταν στο σημείο δεν υπά-
κουσε στις προτροπές των τουρκικών
φρεγατών, με αποτέλεσμα να αποχω-
ρήσουν από την περιοχή.
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A
ναστάτωση προκάλεσαν η επίσκεψη του Ερν-
τογάν στην Κύπρο και οι απαράδεκτες εξαγ-
γελίες για την Αμμόχωστο, αφού ο Τούρκος
πρόεδρος οριστικοποιεί πλέον την πολιτική

της διχοτόμησης, προωθώντας τη μετατροπή του καθε-
στώτος τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμο-
χώστου από στρατιωτική σε αστική περιοχή.

Τις εξελίξεις σχολιάζει ο Αλέξανδρος Δεσποτόπου-
λος, διεθνολόγος, ερευνητής του Τμήματος Τουρκικών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Κύριε Δεσποτόπουλε, εκεί που περιμέναμε ένα ήρε-
μο καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά, τελικά ο Ερντογάν
με την επίσκεψή του στην Κύπρο και την ανακοίνωση
για τα Βαρώσια πυροδότησε το κλίμα. Πώς κρίνετε
την κίνησή του αυτή; Πώς θα επηρεάσει την προσπά-
θεια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος; 
Το αυξημένο ενδιαφέρον της Τουρκίας για τη Μεσό-

γειο και τη Μέση Ανατολή έχει φέρει την Κύπρο στο επί-
κεντρο της επεκτατικής πολιτικής του Ταγίπ Ερντογάν. Ο
Τούρκος πρόεδρος προωθεί πλέον ανοικτά τη διχοτόμη-
ση και προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα,
που θα τον φέρουν με περισσότερα διαπραγματευτικά
όπλα στη φαρέτρα του. Το άνοιγμα της Αμμοχώστου θα
είναι ένα από αυτά, όταν – αναπόφευκτα– εκκινήσει εκ
νέου ο διάλογος για επίλυση του Κυπριακού, αλλά και
αυτός για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με
την Ευρώπη. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο
παζάρι των γειτόνων με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, αλλά και την
Ευρώπη. Η βάση του διαλόγου, λοιπόν, που προωθεί η
Άγκυρα είναι τελείως διαφορετική, πολύ πιο επιθετική,
από αυτή που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα από την τουρ-
κική πλευρά. Εάν δεν αντιδράσουμε αστραπιαία, υπάρ-
χει ο κίνδυνος η λύση των δύο κρατών σταδιακά να κερ-
δίσει έδαφος σε μέρος της διεθνούς κοινότητας, σε μια
περίοδο που στη γειτονική χώρα παρατηρείται πλειοδο-
σία εθνικισμού στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο.

ΗΠΑ και Ευρώπη. Μπορούμε να περιμένουμε ο διε-
θνής παράγοντας να αποτρέψει τελικά τα σχέδια του
Τούρκου προέδρου;
Το τελευταίο τείχος σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, στην

Λευκωσία, είναι η σύγχρονη ντροπή της Ευρώπης. Η
αμηχανία και τα ευχολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
την υπερίσχυση των ισχυρών διμερών σχέσεων κάποι-
ων-κρατών μελών έναντι μίας κοινής πολιτικής αναχαί-
τισης της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής καταδει-
κνύουν μία Ένωση αδύναμη και πολιτικά αναντίστοιχη
της μεγάλης οικονομικής της ισχύος. Αλλά και οι Ηνω-

μένες Πολιτείες στην πραγματικότητα αξιοποιούν τις
εξελίξεις στην Κύπρο, προκειμένου να πιέσουν την
Τουρκία για αλλαγή στάσης έναντι της Ρωσίας και του
Ιράν και επιστροφή της σε ρόλο καθαρά Νατοϊκό. Υπάρ-
χει μάλιστα ο κίνδυνος, σε ενδεχόμενο επαναπροσέγγι-
σης Άγκυρας - Ουάσινγκτον, οι Αμερικανοί να ασκήσουν
πιέσεις σε εμάς, ώστε να ικανοποιήσουν αιτήματα των
Τούρκων ως αντιστάθμισμα. Δεν υπάρχει, λοιπόν,
Μπαϊντενόπουλος. Υπάρχει Μπάιντεν, Αμερικανός πρό-
εδρος που αυτονόητα κοιτά τα συμφέροντα της χώρας
του και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει Μπαϊντενόγλου.

Πώς πρέπει λοιπόν να αντιδράσουν η Ελλάδα και η
Κύπρος σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη; Πόσο σημαν-
τικό θα είναι ένα ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών; 
Εκτιμώ ότι θα γίνουν τα συνήθη αρχικά, δηλαδή θα

υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
για την υιοθέτηση καταδικαστικού ψηφίσματος ή δήλω-
σης. Ωστόσο θα πρέπει να είναι κανείς αφελής να πιστέ-
ψει ότι θα ιδρώσει το αυτί της Τουρκίας, μιας χώρας που
έχει εισβάλει σε άλλες δύο χώρες (Συρία και Ιράκ) και
διατηρεί στρατό ή/και μισθοφόρους σε τουλάχιστον άλ-
λες δύο (Λιβύη και Αζερμπαϊτζάν). Πιθανά να κατατεθεί
από τη Λευκωσία αίτημα για έκτακτο Συμβούλιο των
Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάπτυξη της αποτρεπτικής μας ικανότητας και η δι-
πλωματική πίεση θα πρέπει να είναι οι βασικοί και ουσια-

στικοί άξονες αντίδρασής μας. Θα πρέπει να επιταχυν-
θούν η υλοποίηση αναβάθμισης των οπλικών μας συστη-
μάτων και η αναδιοργάνωση του στρατεύματος, που είναι
σε εξέλιξη. Παράλληλα θα πρέπει να καταστεί σαφές
προς όλους ότι αναβάθμιση των ευρωτουρκικών σχέσε-
ων χωρίς απτή, εμπράγματη αλλαγή πλεύσης εκ μέρους
της Άγκυρας είναι ανέφικτη, όσες πιέσεις και αν μας
ασκηθούν. Ας μην ξεχνάμε ότι η υιοθέτηση της Τελωνει-
ακής Ένωσης με την Τουρκία συνδυάστηκε με το προ-
απαιτούμενο από την Ελλάδα της εισόδου της Κύπρου
στην Ένωση. Ας αποτελέσει η αναβάθμισή της μία νέα
ευκαιρία διεκδίκησης από πλευράς μας της επιβολής του
Διεθνούς Δικαίου. Τέλος, η ενίσχυση των διμερών και
πολυμερών σχέσεων με όλες εκείνες τις χώρες που
πλήττονται από τον τουρκικό επεκτατισμό είναι μονόδρο-
μος. Μία τουρκική βάση drones στη Βόρειο Κύπρο, για
παράδειγμα, θα αποτελεί απειλή και για το Ισραήλ.
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«Δεν υπάρχει Μπαϊντενόπουλος. 
Υπάρχει Μπάιντεν, Αμερικανός πρόεδρος
που αυτονόητα κοιτά τα συμφέροντα 
της χώρας του και ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να γίνει Μπαϊντενόγλου…»

Το τείχος στη Λευκωσία 
είναι η σύγχρονη ντροπή

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Τ
ην ώρα που η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου και ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης επικα-

λούνταν το Σύνταγμα για να επιχειρηματο-
λογήσουν κατά των αντιεμβολιαστών, ο
ΣΥΡΙΖΑ, τρία χρόνια μετά το έγκλημα στο
Μάτι, έκλεινε το… μάτι σε όσους αρνούν-
ται να εμβολιαστούν! Με τη συμπεριφορά
της η Κουμουνδούρου επιβεβαιώνει ότι
τελικά οι κατηγορίες του κ. Μητσοτάκη, ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ σαμποτάρει την προσπάθεια της
χώρας να σταθεί όρθια στην πανδημία,
ήταν ορθές.

Όλα ξεκίνησαν χθες όταν ο πρωθυπουρ-
γός, επισκεπτόμενος την Πρόεδρο, θέλη-
σε να δώσει το... συνταγματικό του στίγμα,
απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς και στη
ρητορική που αναπτύσσεται στην πτέρυγα
των αντιεμβολιαστών για παραβίαση δια-
τάξεων του Συντάγματος. Ο κ. Μητσοτά-
κης, κατά τη μηνιαία συνάντησή του με την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επικαλέστηκε
το άρθρο 25, παράγραφο 4 του Συντάγμα-
τος αναφορικά με την υποχρεωτικότητα
των εμβολιασμών.

«Tο κράτος δικαιούται να αξιώνει από
όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του
χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλλη-
λεγγύης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επι-

σημαίνοντας ότι το άρθρο αυτό είναι σήμε-
ρα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. «Αυ-
τό αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας. Το
χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλλη-
λεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας
είναι η μάχη της γενιάς μας. Θα την κερδί-
σουμε. Αλλά πρέπει να την κερδίσουμε
αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύ-
νη που τους αναλογεί απέναντι στον εαυτό
τους, στις οικογένειές τους και στο κοινω-
νικό σύνολο», πρόσθεσε. Παράλληλα,
επεσήμανε ότι «η εξάπλωση της μετάλλα-
ξη Δέλτα μας υποχρεώνει να εντείνουμε
τις προσπάθειες μας για να πείσουμε πο-
λίτες που είναι δύσπιστοι να εμβολια-
στούν». 

Τα όρια της ελευθερίας
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
απηύθυνε έκκληση σε όσους δεν έχουν
εμβολιαστεί να το πράξουν. Αναφερόμενη
σε όσους δεν θέλουν να εμβολιαστούν, η
ΠτΔ τόνισε πως «το Σύνταγμα δεν αναγνω-
ρίζει σε κανέναν το δικαίωμα, στα πλαίσιο
της δικής του ελευθερίας, να θέτει σε κίν-
δυνο τη ζωή και την υγεία των συνανθρώ-
πων του. Γιατί τα δικαιώματα που μας ανα-
γνωρίζει το Σύνταγμα δεν τα αναγνωρίζει
μόνο επειδή είμαστε ατομικά φορείς της

ανθρώπινης αξίας, το οποίο φυσικά
ισχύει, αλλά μας τα αναγνωρίζει και γιατί
είμαστε μέρος του κοινωνικού συνόλου.
Και ως μέρος του κοινωνικού συνόλου,
ακριβώς επειδή έχουμε την υποχρέωση
αλληλεγγύης, να φροντίζουμε δηλαδή τη
δημόσια υγεία αλλά και τη ζωή των συναν-
θρώπων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να
δεχόμαστε και περιορισμούς στα δικά μας
δικαιώματα». Επιπλέον, η κυρία Σακελλα-
ροπούλου επεσήμανε πως «αν οι ανεμβο-
λίαστοι δεν μπορούν να πειστούν από τους
ειδικούς και τους επιστήμονες για την
ανάγκη εμβολιασμού, ας ακούσουν όσους
νόσησαν και πέρασαν με δύσκολα συμ-
πτώματα τον κορονοϊό».

Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ανα-
κοίνωση-χάδι στους αρνητές και τους -
υποτίθεται- δικαιωματιστές τόνιζε: «Ο κ.
Μητσοτάκης αρνείται επανειλημμένως να
αναλάβει τις εγκληματικές ευθύνες του
για την κατάσταση που έχει βρεθεί πλέον η
χώρα. Εμφανίστηκε για άλλη μια φορά για
να διχάσει τον ελληνικό λαό και όχι για να
τον ενώσει στην κοινή προσπάθεια. Μάλι-
στα, διέπραξε το βαρύτατο ατόπημα να
επικαλεστεί το Σύνταγμα για να δικαιολο-
γήσει τον διχασμό που προκαλεί. Το Σύν-
ταγμα, όμως, ενώνει και δεν διχάζει. Οι
μόνοι που διχάζουν είναι ο ίδιος και η κυ-

βέρνησή του. Βεβαίως και το κράτος δι-
καιούται να αξιώνει από τους πολίτες την
εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής
και εθνικής αλληλεγγύης. Και αυτό ακρι-
βώς είναι το νόημα για την καθολικότητα
του εμβολιασμού. Όμως, το Σύνταγμα λέ-
ει, επίσης, ότι τα δικαιώματα του ανθρώ-
που ως ατόμου και ως μέλους του κοινω-
νικού συνόλου τελούν υπό την εγγύηση
του κράτους. Και ότι οι περιορισμοί των δι-
καιωμάτων οφείλουν να τηρούν την αρχή
της αναλογικότητας. Ας ανοίξει το Σύνταγ-
μα ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα κουραστεί να
το βρει, είναι στο ίδιο άρθρο με τη διάταξη
που επικαλέστηκε, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 25. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι
ότι στο Συνταγματικό Δίκαιο θα έγραφε
κάτω από τη βάση. Ευτυχώς για αυτόν,
όμως, δεν χρειάστηκε ποτέ να περάσει
από το δημόσιο πανεπιστήμιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι
στους αρνητές 
και ισχυρίζεται ότι 
είναι δικαίωμά τους!

Σαμποτέρ και με τη… βούλα!



Μεγάλα νούμερα
Το 40% της κοινωνίας εμβολιάστηκε, καθώς έτσι πίστευε ότι θα
αποκτήσει ανοσία και προστασία από την Covid 19 και το υπόλοιπο
60% ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, σχεδόν 5 εκατ. Έλληνες πολίτες
ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί, είτε γιατί δεν έχουν πειστεί, είτε για-
τί ανησυχούν για το πλήθος των παρενεργειών.

Διενέξεις
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς δεν υπο-
λόγισε την εισήγηση της αρμό-
διας διεύθυνσης για τις καταγγε-
λίες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ζήτησε να
συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με
τις καταγγελίες που έχουν γίνει
από την Grenhill για συντονισμέ-
νες κινήσεις της Reggeborgh με
άλλους μετόχους, γεγονός που
εγείρει ζητήματα διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων και χειραγώγησης.
Η αντιπαράθεση μεταξύ των με-
λών του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς ήταν έντονη.

Συνεργασία
Οριστικοποιήθηκε η συνεργασία που αφορά ζητήματα

ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανταλλαγή βέλτι-

στων πρακτικών ανάμεσα στο υπουργείο Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης της Ελλάδας και το υπουργείο Οικονομι-

κών και Επικοινωνιών της Εσθονίας,  Η συνεργασία θα

αφορά και τον στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με ζη-

τήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ψηφιακών υπηρε-

σιών υγείας, παιδείας και δικαιοσύνης, καθώς επίσης

και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Έχει σημασία
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος

Πέτσας επισκέφτηκε πρόσφατα τον μητροπολί-

τη Καρπενησίου, Γεώργιο, και του ζήτησε η Εκ-

κλησία να στηρίξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα,

παρ’ όλα αυτά ο μητροπολίτης υποστήριξε ότι οι

εκκλησίες είναι πια άδειες, ειδικά στα χωριά,

γιατί η Εκκλησία στοχοποιήθηκε ως θεσμός όλο

αυτό το διάστημα, «οπότε το ερώτημα είναι σε

ποιους απευθυνόμαστε;».

Από τα απόλυτα πετυχημένα προγράμματα

Π
ερισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις σε σύνο-
λο 74.000 που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Επιδότησης Παγίων Δαπανών, αναμένεται να λάβουν το
«πράσινο φως» για την πληρωμή φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του 2021.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
του το υπουργείο Οικονομικών, σημαντικό ποσοστό των
τελικών δικαιούχων ανήκει στους κλάδους της εστία-
σης και του τουρισμού, καθώς από την πρώτη επεξερ-
γασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

� 10.000 αιτήσεις αφορούν επιχειρήσεις εστίασης
� 3.500 ξενοδοχεία και καταλύματα που αξιοποιούνται
για τουριστικούς λόγους
� οι υπόλοιπες αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις, εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτι-
σμού, των μεταφορών κ.ά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν και περι-
πτώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες το ύψος της επιδό-
τησης θα φτάνει ακόμα και το 70% με 80%. Πρόκειται για
ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της πανδη-
μίας.
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Τ
ο κράτος του Κατάρ είναι ένα ανεξάρτητο
εμιράτο της Μέσης Ανατολής, που κατα-
λαμβάνει τη χερσόνησο Κατάρ, επί της

ανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου,
στον Αραβικό Κόλπο. Πλούσιο σε πετρελαιοπη-
γές, έχει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλή ει-
σοδήματα στον κόσμο. Ένας πορθμός του Περσι-
κού Κόλπου το χωρίζει από την κοντινή νησιωτι-
κή χώρα του Μπαχρέιν.
Μετά την οθωμανική κυριαρχία, έγινε βρετανικό
προτεκτοράτο στις αρχές του 20ού αιώνα, μέχρις
ότου απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1971. Από
τις αρχές του 19ου αιώνα κυβερνιέται από τον Οί-
κο των Αλ Θανί. Ο σεΐχης Τζασίμ μπιν Μοχαμέντ
αλ Θανί ήταν ο ιδρυτής του κράτους. Το Κατάρ εί-
ναι κληρονομική μοναρχία και ο ηγέτης του είναι
ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ. 
Είναι μια οικονομία υψηλού εισοδήματος, έχον-
τας τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αε-
ρίου και μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Σύμφω-
να με τα Ηνωμένα Έθνη, είναι μια χώρα πολύ
υψηλής ανθρώπινης ανάπτυξης και το πιο προ-
χωρημένο αραβικό κράτος στην ανθρώπινη ανά-
πτυξη. Είναι σημαντική δύναμη στον αραβικό κό-
σμο, στηρίζοντας οικονομικά αρκετές ομάδες αν-
ταρτών κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης.
Επίσης, το Αλ Τζαζίρα, ειδησεογραφικό δίκτυο
δορυφορικής τηλεόρασης, έχει την έδρα του
εκεί.
Για το μέγεθός του, ασκεί δυσανάλογα μεγάλη
επιρροή στον κόσμο και έχει αναγνωριστεί ως
μέση δύναμη. Επίσης, θα είναι η πρώτη αραβική
χώρα που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο
ποδοσφαίρου, το 2022. 
Η δυναστεία Αλ Θανί κυβερνάει σχεδόν δύο αι-
ώνες, από την ίδρυση του βασιλικού οίκου το
1825. Το 2003, υιοθέτησε ένα σύνταγμα που πα-
ρείχε την άμεση εκλογή των 30 από τα 45 μέλη του
Νομοθετικού Συμβουλίου. Το σύνταγμα εγκρίθη-
κε με συντριπτική πλειοψηφία, όπου σχεδόν το
98% των ψηφοφόρων ψήφισε υπέρ.
Ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει κάνει εδώ και δέκα
περίπου χρόνια μια στρατηγική συμφωνία με το
Κατάρ. Του έχει δώσει τα δικαιώματα να λει-
τουργεί εκ μέρους των Τούρκων σαν οικονομι-
κός αντιπρόσωπός τους. Όλος ο ελεύθερος κό-
σμος πρέπει να χαράξει κόκκινη γραμμή με το
Κατάρ.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο ρόλος 
του Κατάρ

anetnews24@gmail.com 
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«Ο
ι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης κατευθύ-
νονται από την κυβέρ-
νηση της Ν.Δ. με βάση

τις επιθυμίες των μεγάλων επιχειρηματι-
κών ομίλων», κρίνει ο αναπληρωτής το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Γιάννης Σαρακιώτης και
προσθέτει ότι «από τις 850.000 επιχειρή-
σεις σήμερα τα κριτήρια που θέτει η κυ-
βέρνηση τα πληρούν περίπου 20.000», με
αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα,
θεωρεί ότι «τα βασικότερα προβλήματα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώ-
ρας είναι η έλλειψη ρευστότητας και τα
συσσωρευμένα χρέη», ενώ προτείνει
«ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεν-
νήθηκε εξαιτίας της πανδημίας» και για
τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας «να
δημιουργηθούν οι συνθήκες διευκόλυν-
σης της πρόσβασης των αγροτών σε πη-
γές χρηματοδότησης και δανεισμού». 

Πώς η παράταξή σας θα δρομολογούσε
την οικονομική ανάπτυξη στη μετα-
πανδημία εποχή; Σε ποιους τομείς θα
δίνατε μεγαλύτερη σημασία;
Η υγειονομική κρίση και τα μέτρα που

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της
έπληξαν σοβαρά την οικονομία και, φυσι-
κά, δεν άφησαν ανεπηρέαστους τους πε-
ρισσότερους παραγωγικούς κλάδους της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ο πρόεδρός του Αλέξης
Τσίπρας από την πρώτη στιγμή τόνισαν ότι
η εν λόγω κρίση μπορεί να μετατραπεί σε
ευκαιρία αναμόρφωσης των παραγωγι-
κών δομών και ενίσχυσης της πραγματι-
κής οικονομίας. Όχι ευκαιρία διχασμού
της ελληνικής κοινωνίας ή διοχέτευσης
δημόσιου χρήματος προς τους ημέτερους
και τους εκλεκτούς, όπως έπραξε και συ-
νεχίζει να πράττει προκλητικά η κυβέρνη-

ση του κ. Μητσοτάκη, αλλά ευκαιρία ανα-
διάταξης δυνάμεων σε τομείς όπως εκεί-
νοι της Έρευνας και της Καινοτομίας, της
Πρωτογενούς Παραγωγής και της Αγρο-
διατροφής, του Τουρισμού, της Υψηλής
Τεχνολογίας και της Ενέργειας. Η ουσια-
στικότερη, όμως, διαφορά μας αλλά και
διαφωνία μας με τη Ν.Δ. σχετικά με την
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης έχει να κάνει με το γεγονός ότι
θέτουν τραπεζικά κριτήρια για την ένταξη
των επιχειρηματικών σχεδίων στη χρημα-
τοδότηση αυτού. Τη στιγμή, μάλιστα, που,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις
850.000 επιχειρήσεις σήμερα τα κριτήρια
που θέτει η κυβέρνηση τα πληρούν περί-
που 20.000! Άρα, για ποια στήριξη της επι-
χειρηματικότητας και της οικονομίας μάς
μιλά η Ν.Δ., όταν όλοι γνωρίζουν ότι εξαι-
τίας των κυβερνητικών προβλέψεων λίγοι
και εκλεκτοί θα επωφεληθούν από το Τα-
μείο Ανάκαμψης;

Άρα, τα κονδύλια από το Ταμείο Ανά-
καμψης, κατά τη γνώμη σας, δεν κατα-
νέμονται σωστά και δίκαια από την κυ-
βέρνηση;
Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κα-

τευθύνονται από την κυβέρνηση της Ν.Δ.
με βάση τις επιθυμίες των μεγάλων επι-
χειρηματικών ομίλων. Με την πλάτη γυρι-
σμένη στις ανάγκες της κοινωνίας, η Ν.Δ.
προετοιμάζει το έδαφος προκειμένου τα
εν λόγω κονδύλια να μην κατανεμηθούν
με δικαιοσύνη, αλλά να απονεμηθούν σε
συγκεκριμένους, χωρίς καμία διαβού-

λευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παρα-
γωγικούς φορείς. Η ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις
στις υποδομές, στην ενέργεια, στο ασφα-
λιστικό σύστημα, στις υπηρεσίες υγείας
και εκπαίδευσης και η στοχοποίηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστούν
μέρος αυτής της «εργώδους» (!) προετοι-
μασίας της κυβέρνησης για την άλωση του
Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς μέσω του
σχεδίου «Ελλάδα+» προτάξαμε ένα δι-
καιότερο φορολογικό σύστημα, την ενί-
σχυση του ενιαίου και καθολικού κοινω-
νικού κράτους, τη διατήρηση του δημόσι-
ου χαρακτήρα σε δίκτυα, υποδομές και
υπηρεσίες βασικών αγαθών, την προστα-
σία της εργασίας, τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και τον μετασχηματι-
σμό του παραγωγικού μοντέλου στην κα-
τεύθυνση της οικονομίας της γνώσης.
Έναντι αυτών, η κυβέρνηση της Ν.Δ. προ-
τίμησε να σιωπήσει και να συνεχίσει τον
καταστροφικό σχεδιασμό της για το Τα-
μείο Ανάκαμψης, σχεδιασμό που θα οδη-
γήσει τη χώρα σε μια ακόμη χαμένη ιστο-
ρική ευκαιρία.

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας
θεωρείται από όλους εγκαταλελειμμέ-
νος. Ποια θα ήταν η μέριμνά σας;
Σχετικά πρόσφατα έφερα στη Βουλή το

ζήτημα της κατακόρυφης αύξησης των τι-
μών των ζωοτροφών, η οποία έχει πλήξει
τα εισοδήματα των κτηνοτρόφων. Ξέρετε
ποια ήταν η απάντηση της ηγεσίας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Ότι
φταίνε η άνοδος της Κίνας και η κλιματική
αλλαγή! Δεν μπορούμε να πορευτούμε
προς το μέλλον με τέτοιες λογικές, κύριε
Παργινέ… Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και
οι αλιείς ζητούν λύσεις στα προβλήματά
τους, καλούν για πρακτικές προσπάθειες

και όχι μετακύλιση των ευθυνών στη…
γεωπολιτική! Πρέπει άμεσα να δημιουρ-
γηθούν οι συνθήκες διευκόλυνσης της
πρόσβασης των αγροτών σε πηγές χρη-
ματοδότησης και δανεισμού, όπως επίσης
και η αύξηση του μεριδίου του πρωτογε-
νούς τομέα επί του Ταμείου Ανάκαμψης,
ενώ οφείλει το αρμόδιο υπουργείο να
εστιάσει την προσοχή του και στο θέμα
του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τη ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικο-
νομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
πώς θα τις βοηθούσατε να ανακάμ-
ψουν μετά την πανδημία και να γίνουν
και πάλι εύρωστες;
Θεωρώ πως όλοι συμφωνούμε ότι τα

βασικότερα προβλήματα των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων της χώρας σήμερα είναι
η έλλειψη ρευστότητας και τα συσσωρευ-
μένα χρέη. Αφουγκραζόμενος την ανάγκη
της αγοράς και της οικονομίας, ο ΣΥΡΙΖΑ
κατέθεσε κοστολογημένο πρόγραμμα για
τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεν-
νήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, αυτού δη-
λαδή που δημιουργήθηκε μετά τον Μάρ-
τιο του 2020 δίχως υπαιτιότητα των επι-
χειρηματιών. Το ίδιο πράξαμε και για το
μείζον ζήτημα της ρευστότητας και της
πραγματικής επανεκκίνησης της οικονο-
μίας. Δυστυχώς, όμως, παρά το γεγονός
ότι το οικονομικό πρόγραμμα που παρου-
σίασε ο Αλέξης Τσίπρας τούς προηγούμε-
νους μήνες χαιρετίστηκε από τους εκπρο-
σώπους των παραγωγικών φορέων, κα-
θώς απαντά ουσιαστικά στα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, οι υπουργοί
της Ν.Δ. δεν έχουν μπει καν στον κόπο να
το αξιολογήσουν και ενδεχομένως να
υλοποιήσουν μέρος του. Πορεύονται με
μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων συμφερόντων, αδιαφορώντας
για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αναπληρωτής 
τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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«Σε ημετέρους
οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης» 

ΓΙAΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
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Σ
τους στόχους και στον σχεδιασμό
του αναφέρεται ο νέος πρόεδρος
της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης),

Δημήτρης Μαραβέλιας, μιλώντας στην
«Ρ». Ο κ. Μαραβέλιας επεσήμανε πως «σε
μια περίοδο που υπάρχουν και θα υπάρ-
ξουν οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις
στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης, η ΕΕΤΑΑ
είναι παρούσα στην προσπάθεια, ώστε να
υπάρξουν ισόρροπη ανάπτυξη και κοινω-
νική συνοχή». 

Θα ήθελα ένα σχόλιο για την ανάληψη
των νέων σας καθηκόντων. 
Η εκλογή μου στην προεδρία της ΕΕΤΑΑ

αποτελεί ένα βήμα γεμάτο ευθύνη και χρέ-
ος απέναντι στους πρώην συναδέλφους
μου δημάρχους και την ίδια την Αυτοδιοί-
κηση. Ομολογώ ότι το βάρος των ευθυνών
είναι μεγάλο, αλλά αυτές δεν τις έχω φοβη-
θεί σε όλη την πορεία μου στον χώρο. Που
είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος προσφοράς στον
συνάνθρωπο. 

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ; 
Κατ’ αρχάς να πούμε ότι η ΕΕΤΑΑ ΑΕ

έχει μετόχους φορείς της Αυτοδιοίκησης,
το Ελληνικό Δημόσιο και φορείς του κοι-
νωνικού τομέα. Ο ρόλος της είναι να παρέ-
χει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη
προς την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού
και τους φορείς τους, καθώς και σε φορείς
του Δημοσίου και του κοινωνικού τομέα σε
ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανά-
πτυξης. Ειδικότερα, δραστηριότητες της
ΕΕΤΑΑ αποτελούν: 
� Η υποστήριξη προς τους ΟΤΑ και προς
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και επιχειρήσεις, καθώς και προς Ενώσεις
Δήμων, επί θεμάτων οργάνωσης και λει-
τουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
� Η υποστήριξη προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία

επιχειρήσεων και τη συμβατική συνεργα-
σία αυτών με φορείς του Δημοσίου, του
κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα της οι-
κονομίας. 
� Η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια ερευ-
νών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την υλοποίηση έργων από τη Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 
� Η επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρω-
ση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημό-
σιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. 

Σε ποιους τομείς ασκείτε διοίκηση και
διαχείριση; 
Η ΕΕΤΑΑ ασκεί πολυποίκιλο έργο. Είναι

παρούσα στη διοίκηση και τη διαχείριση,
καθώς και στην υλοποίηση σύνθετων έρ-
γων και προγραμμάτων στους τομείς: Θε-
σμών και Οργάνωσης ΟΤΑ, Οικονομικών
και Επιχειρηματικής Δράσης ΟΤΑ, Οικονο-
μικής Διοίκησης και Διαχείρισης, Τοπικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιβάλ-
λοντος και Ποιότητας Ζωής, Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κοινω-
νικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ποια είναι, κυρίως, η δραστηριότητά
της; 
Η δραστηριότητα της ΕΕΤΑΑ εστιάζεται

κυρίως:
� Στην υλοποίηση έργων οριζόντιας στήρι-
ξης για λογαριασμό του υπουργείου Εσω-
τερικών, των συλλογικών φορέων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ) και
άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης
επί θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
� Στην υλοποίηση σύνθετων έργων, χρη-

ματοδοτούμενων από Τομεακά και Περι-
φερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 
� Στην υλοποίηση έργων πιλοτικού χαρα-
κτήρα, κατ’ εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων και πρωτοβουλιών, τα οποία
προκηρύσσονται και χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να το-
νίσω κάτι ακόμη: Το Ανθρώπινο Δυναμικό
της ΕΕΤΑΑ αποτελείται από εξειδικευμέ-
νους επιστήμονες με πλούσια εμπειρία σε
θέματα τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης
και αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής
και ανθρώπινων πόρων, πολιτισμού, τουρι-
σμού και περιβάλλοντος, πληροφορικής
και τεχνολογικών εφαρμογών, οργάνωσης
και διοίκησης. Όπως, λοιπόν, είναι ορατό
και κατανοητό, η ΕΕΤΑΑ αποτελεί βασικό
πυλώνα της λειτουργίας της Αυτοδιοίκη-
σης και αρωγός της σε όλο το φάσμα των
δραστηριοτήτων της.

Γράψατε προσφάτως σε άρθρο σας ότι
την ΕΕΤΑΑ «διακατέχει έντονη κοινωνι-
κή ευαισθησία». Με ποιον τρόπο απο-
τυπώνεται αυτό;
Η ΕΕΤΑΑ υποστηρίζει τους δήμους –κυ-

ρίως τους μικρότερους– με την τεχνική της
υπηρεσία. Με αρωγή σε μελέτες και επί-
βλεψη έργων που δημιουργούν όφελος
και συνθήκες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά
και γειτονιά της χώρας. Αυτό το γεγονός
συντελεί και στην κοινωνική συνοχή των
πολιτών. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, το έργο
της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί -
ΚΔΑΠ κ.λπ.) αποτελεί προσφορά κοινωνι-
κής αρωγής στις ελληνικές οικογένειες. Σε
συνδυασμό, φυσικά, με το υπουργείο Ερ-

γασίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι
η ψηφιοποίηση των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών, σε συνεργασία με το υπουργείο
Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, αποτελεί ση-
μαντική πολιτική μεταρρύθμιση με ευνόη-
το το όφελος των πολιτών. Επιπλέον, δεν
πρέπει να ξεχνάμε το πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι», πρόγραμμα εξ ορισμού
κοινωνικής ευαισθησίας. Να μιλήσουμε
ακόμη για τη συμμετοχή της ΕΕΤΑ στο πρό-
γραμμα που αφορά τα Κέντρα Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυ-
χοκοινωνικής Υγείας, τη συμμετοχή σε
προγράμματα προς δομές που αντιμετωπί-
ζουν τη βία εναντίον των γυναικών. Τέλος,
μεταξύ πολλών άλλων, πρέπει να το τονί-
σουμε την υλοποίηση του Προγράμματος
Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με
παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Και πολλά
άλλα.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας ως νέα διοίκη-
ση; 
Σε μια περίοδο που υπάρχουν και θα

υπάρξουν οι μεγαλύτερες χρηματοδοτή-
σεις στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης, που
θ’ αλλάξουν την εικόνα της χώρας (πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», πόροι του
ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και του Τα-
μείου Δημοσίων Επενδύσεων), η ΕΕΤΑΑ
είναι παρούσα στην προσπάθεια, ώστε να
υπάρξουν ισόρροπη ανάπτυξη και κοινω-
νική συνοχή. Η ΕΕΤΑΑ, ως καίριος συνερ-
γάτης των υπουργείων Εσωτερικών, Ανά-
πτυξης, Εργασίας, αλλά και της ΚΕΔΕ και
της ΕΝΠΕ, έχει στόχο την αρωγή της Αυτο-
διοίκησης. Θα το επιτύχουμε! Το εγγυώνται
η ιστορία της εταιρείας και η τεχνογνωσία
του ακριβού της έμψυχου υλικού.
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Γιώργο Λαιμό
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«ΕΕΤΑΑ για ισόρροπη
ανάπτυξηκαι 
κοινωνική συνοχή»

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒEΛΙΑΣ
Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ



Δ
ύο πρώην δήμαρχοι Κηφισιάς
συναντήθηκαν σε άριστο κλίμα,
συνεργάστηκαν, συναποφάσισαν και

φυσικά συζήτησαν και τα θέματα του κοινού
τους τόπου, που υπεραγαπούν και ουδέποτε
έπαψαν να ενδιαφέρονται: της Κηφισιάς τους.
Πρόκειται για τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα
Τασούλα (δήμαρχος Κηφισιάς 1994-1998) και
τον πρόεδρο της ΕΟΑΝ Νίκο Χιωτάκη
(δήμαρχος Κηφισιάς 2002-2014). 
Ο Νίκος Χιωτάκης, ως νέος διευθύνων
σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης, προετοιμάζει νομοσχέδιο
αναβάθμισης του ΕΟΑΝ, ώστε να ασκεί
ουσιαστική εποπτεία του χώρου της
ανακύκλωσης, που εμπεριέχει πέρα από

περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντικά
οικονομικά μεγέθη, με απώτερο στόχο να
υπηρετήσει αποτελεσματικά τις
περιβαλλοντικές πολιτικές μετάβασης στην
κυκλική οικονομία, που προωθεί το υπουργείο
Περιβάλλοντος.
Μια συζήτηση μεταξύ δύο φίλων, συνδημοτών,
με γνώση του αντικειμένου και με υψηλά
καθήκοντα σε νέους θώκους, συνέβαλε στην
καλύτερη και γρηγορότερη προετοιμασία ενός
πολλά υποσχόμενου νομοσχεδίου.
Φυσικά, η Κηφισιά δεν θα μπορούσε να
απουσιάσει από τη συζήτηση, καθώς Κώστας
Τασούλας και Νίκος Χιωτάκης συνεχίζουν να
ενδιαφέρονται για τον δήμο τους και τους
συνδημότες τους… 

Με τους ιδιώτες
γιατρούς είμαστε ακόμα
στις εκκλήσεις 
Νέα έκκληση απηύθυνε ο γενικός γραμματέ-
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μάριος Θεμι-
στοκλέους προς τους ιδιώτες γιατρούς να
συμβάλουν στον κατ’ οίκον εμβολιασμό. Μέ-
χρι στιγμής, όπως σας έχω ενημερώσει, η
συμμετοχή είναι πενιχρή, δυστυχώς. Σύμφω-
να με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών, από την Αθήνα είχαν δηλώσει συνολικά
ενδιαφέρον περίπου 80 γιατροί και πολυϊα-
τρεία για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ωστό-
σο η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης
έχει ολοκληρωθεί μόνον σε 18 περιπτώσεις.
Θυμίζω ότι πενιχρή ήταν η συμμετοχή τους
και στη μάχη των δημόσιων νοσοκομείων
πριν από μερικούς μήνες, παρά τα συνεχή κα-
λέσματα του Βασίλη Κικίλια. Θλιβερό για

όσους έχουν δώσει τον όρκο του
Ιπποκράτη.

Βγήκες από τη φυλακή;
Γίνε αγρότης…
Δεν είναι ανέκδοτο, είναι αληθές… Το επε-
ξεργάζεται η κυβέρνηση. Είναι ένα πλαίσιο
κινήτρων σε αποφυλακισθέντες, ώστε να
ασχοληθούν με τον αγροδιατροφικό τομέα.
Ήδη, οχτώ μεγάλες εταιρείες του κλάδου των
τροφίμων έχουν ανταποκριθεί θετικά σε
πρόταση της διοίκησης του οργανισμού ΕΛ-
ΓΟ «Δήμητρα» του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων να απορροφούν την
παραγωγή αποφυλακισθέντων σε ικανοποι-
ητικές τιμές και για ικανό χρονικό διάστημα,
μέχρι ότου δηλαδή να σταθούν στα πόδια
τους. Κάποιες εταιρείες μάλιστα προτίθενται
να προσλάβουν αποφυλακισθέντες και ως
εργαζόμενους. Το νέο πρόγραμμα είναι ιδέα
της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της
κυβέρνησης, την οποία ανέλαβαν να μετου-
σιώσουν σε πράξη ο ΕΛΓΟ με τη Γενική Γραμ-
ματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, αρχικά
στην αγροτική φυλακή Αγιάς Χανίων και στη
συνέχεια στην Κασσαβέτεια Βόλου, την Κασ-
σανδρεία και την Τίρυνθα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 IOYΛIOY 2021

OLITICALP OLITICANTISP10

«Δυο φίλοι από τα παλιά»: 
Κώστας Τασούλας και Νίκος Χιωτάκης

Σκρέκας: Το Μάτι 
θα γίνει σύγχρονη πόλη   
Το παλεύει ο Κώστας Σκρέκας με τους δασικούς

χάρτες στο Μάτι. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να

ξαναφτιάξεις μια πόλη μέσα από τις στάχτες, αλλά

να τη φτιάξεις σωστά. Τρία χρόνια μετά από μία

από τις χειρότερες τραγωδίες που κόστισε τη ζωή

σε 102 ανθρώπους, το Μάτι αναγεννιέται από τις

στάχτες του και πρόκειται πολύ σύντομα να μετα-

τραπεί σε μια σύγχρονη πόλη, με σωστό σχεδια-

σμό και ρυμοτομία, όπως τόνισε ο υπουργός Περι-

βάλλοντος Κώστας Σκρέκας με αφορμή την ολο-

κλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της

περιοχής. Ο υπουργός εξήγησε ότι το σχέδιο πε-

ριλαμβάνει περιοχές που συνολικά καλύπτουν

έκταση σχεδόν 8 χιλιάδων στρεμμάτων, που όμως,

όπως τόνισε, περιλαμβάνουν αστικές και δασικές

αιτήσεις και αιγιαλίτιδα ζώνη.

Για να γνωρίζετε: Εδώ και πολλές ημέρες βρίσκεται
στο τραπέζι προς συζήτηση η πρόταση να υπάρξει και
τρίτη δόση εμβολίου, σε πρώτη φάση σε άτομα πάνω
από 60 ή σε άτομα που έκαναν από τους πρώτους το
εμβόλιο και ενδέχεται κάποια στιγμή να εξασθενίσει
η προστασία τους… Απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί,
περιμένουν να δουν τι θα αποφανθούν ο ευρωπαϊκός
ΕΜΑ αλλά και ο αντίστοιχος αμερικανικός ΕΟΦ.

Χ
ρο

νι
κό
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ου

Χ
ρό
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Με ταχύτητα φωτός 
τρέχει η Δόμνα 
Τη διερεύνηση πεδίου συνεργασίας
στην πολιτική παιδικής προστασίας και
ειδικότερα στην επιτάχυνση της
διαδικασίας εξόδου των παιδιών από
τα ιδρύματα και αποκατάστασής τους
σε οικογενειακό περιβάλλον,
συζήτησαν σε συνάντησή τους η
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου με τον
πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών Δημήτριο Βερβεσό και τον
γενικό γραμματέα του Συλλόγου
Μιχάλη Καλατζόπουλο. Για τον σκοπό
αυτό, συζητήθηκε η σύναψη
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των
δύο μερών, με το οποίο θα καθίσταται
εφικτή η εθελοντική συμβολή (pro
bono) μελών του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών στην τακτοποίηση
νομικών εκκρεμοτήτων που
καθυστερούν την ένταξη των παιδιών
στην κατάλληλη για αυτά οικογένεια.



Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Μου λένε όμως ότι η πληροφορία είναι γκαραντί… O
Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τις επιτυχίες στο μπάσκετ και στο NBA, δοκιμάζει
την τύχη του και στο real estate. O μεγάλος καλαθοσφαιριστής επένδυσε ήδη σε πο-
λυτελές τουριστικό θέρετρο στην Ελλάδα, συνδυάζοντας το τερπνόν μετά του ωφελί-
μου. Και δεν είναι η μόνη του επένδυση στο real estate, καθώς ήδη έχει αγοράσει και
άλλα ακίνητα σε δημοφιλείς προορισμούς. Καλά κάνει το παιδί. Λέτε να πάρει κάνα
διαμέρισμα στον εντυπωσιακό ουρανοξύστη που αναπτύσσει η Lamda Development
στο Ελληνικό; Αυτό και αν θα είναι είδηση!

Η κουμπάρα της Ακρίτα
Εκτός από τα άρθρα της κατά της κυβέρνησης, η

Έλενα Ακρίτα μάς θυμίζει πού και πού τις μεγάλες
γνωριμίες της. Μια φωτογραφία από τη βάφτιση του
γιου της, με νονά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που πέθα-
νε στις 23 Ιουλίου του 1996, ανάρτησε στο Facebook η
κυρία Ακρίτα. «Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας η
Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εδώ είμαστε στη βάφτιση του
γιου μου. Ήταν νονά του και τον αγαπούσε πολύ»,
έγραψε χθες. Τότε βέβαια η Έλενα δεν είχε συνδεθεί
αρκετά με τη ριζοσπαστική Αριστερά. Προτιμούσε τα
γκαλά με σταρ όπως η Αλίκη και η Βίκυ Κουλιανού για
παράδειγμα… 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο Φλωρίδης, 
ο Τσίπρας και 
οι καρέκλες 
στα κεφάλια μας
Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος
Φλωρίδης ανάρτησε σχόλιο για την επί-
σκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μύκονο
αλλά και για τους διαλόγους που είχε
στο νησί με παλιό του συμμαθητή. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε με-
ταβεί στο «νησί των ανέμων» και εκεί
συνάντησε κατοίκους αλλά και εργαζο-
μένους. Επιπλέον, όμως, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε, τυχαία, με
έναν παλιό του συμμαθητή από το Λύ-
κειο, με τον οποίο θυμήθηκαν ιστορίες
από την πενταήμερη στη Ρόδο, όπου πέ-
ταγαν καρέκλες στο πλοίο και τσακώ-
νονταν με άλλα σχολεία. «Είχαμε πάει
πενταήμερη στη Ρόδο και φεύγανε κα-
ρέκλες», θυμήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ ο παλιός του συμμαθητής
πρόσθεσε: «Πλακωνόμασταν με όλα τα
σχολεία, θυμάσαι;». Με αφορμή αυτόν
τον διάλογο, ο πρώην υπουργός Γιώρ-
γος Φλωρίδης έγραψε στο Twitter: «Ο
Τσίπρας θυμήθηκε στη Μύκονο ότι πε-
τούσε καρέκλες στην πενταήμερη. Και
ότι πλακώνονταν με όλα τα σχολεία. Συ-
νέχισε να πετάει καρέκλες (στα κεφάλια
μας) και όταν έγινε πρωθυπουργός. Και
προσπάθησε να πλακωθεί με τις χώρες
της Ε.Ε. Μετά ήρθαν οι ευρωπαϊκές φά-
πες και η kolotoumba».».

O
Κυριάκος Βελό-
πουλος ειδοποίησε
διαμαρτυρόμενος

πως δεν πρόκειται να πα-
ραστεί στην εκδήλωση για
την αποκατάσταση της Δη-
μοκρατίας. Όχι τόσο επει-
δή στην Προεδρία ζητούν
πιστοποιητικό εμβολια-
σμού για να περάσει κάποι-
ος την πύλη του Προεδρι-
κού, ενώ ο κ. Βελόπουλος
επιμένει να μην εμβολιά-
ζεται. Αλλού είναι το πρό-
βλημα. Δεν θέλει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με διάφορες κατηγορίες ατό-
μων. Ο Κυριάκος Βελόπουλος με μια εξαιρετικά σκληρή επιστολή ενημερώ-
νει την Πρόεδρο ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι βουλευτές του πρόκειται να παρευ-
ρεθούν στη δεξίωση για την 47η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
Αναφέρει μάλιστα μεταξύ άλλων ότι «οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής δεν
μπορεί να γίνουν εργαλείο προώθησης ιδεοληψιών ή προσωπικών απόψε-
ων»! Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Ελληνική Λύση ζήτησε να ενημε-
ρωθεί εάν ισχύουν οι διαρροές περί συμμετοχής διαφόρων φορέων και
προσώπων που δεν έχουν σχέση ούτε με την «αντίσταση, ούτε με τον ηρωικό
αγώνα Ελλήνων και Κυπρίων» και όμως έχουν προσκληθεί, αλλά δεν έλαβε
απάντηση. Προφανώς εννοεί τους εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
τους οποίους έχει καλέσει η κυρία Σακελλαροπούλου.

Το
... 
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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε τα πρώτα
μέτρα εις βάρος των ομολογιούχων και των
μικρομετόχων της MLS. Χθες επέβαλε
συνολικά πρόστιμα ύψους 820.000 ευρώ σε
12 φυσικά πρόσωπα (μέλη διοικήσεων) για
χειραγώγηση της αγοράς μέσω των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας το
2018, για παράβαση των διατάξεων περί
λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης της ισχύουσας
νομοθεσίας (ν. 4449/2017 και 3016/2002) και
για παράβαση των διατάξεων της
Κανονιστικής Απόφασης του Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 5/204 του 2000. Κάτι
κινείται…

Οι επενδύσεις του Γιάνναρου

Εμπλοκή με Βελόπουλο
στο Προεδρικό

Ποιος έδωσε ελληνική 
ιθαγένεια στον Αντετοκούνμπο;

Θέλω να είμαστε σαφείς, γιατί διαβάζω και ασυναρτησίες. Την ελ-
ληνική ιθαγένεια στα αδέρφια Αντετοκούνμπο την έδωσε το 2013 ο
καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Ναι, καλά διαβάσατε. Ο σημερινός
υφυπουργός Παιδείας ήταν τότε γενικός γραμματέας Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής στο υπουργείο Εσωτερικών. Με δεδομένο ότι ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε καταθέσει τα χαρτιά του για να πάρει
διαβατήριο από τη Νιγηρία, το υπουργείο Εσωτερικών και προσωπι-
κά ο τότε γενικός γραμματέας Άγγελος Συρίγος κίνησαν όλα τα νήμα-
τα και έδωσαν την ελληνική υπηκοότητα στα δύο αδέρφια! Υπουργός
ήταν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και αναπληρωτής υπουργός ο Χαρά-
λαμπος Αθανασίου. Αυτά για να μην μπερδεύεστε…

LOCK
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του
Λάκη 
Βασιλειάδη

Βουλευτής 
Πέλλας 
της Ν.Δ.

Τ
ην ερχόμενη εβδομάδα ψηφίζεται από τη
Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

για την Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνά-
μωση των Εκπαιδευτικών. Το νομοσχέδιο, που ει-
σηγείται η υπουργός κα Νίκη Κεραμέως, εντάσ-
σεται στη διετή προσπάθεια για εκπλήρωση της
δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας για μια σύγ-
χρονη και αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία, η
οποία αποτέλεσε βασικό πυλώνα του προεκλογι-
κού προγράμματος του κόμματος το 2019.

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι η δημι-
ουργία ενός σχολείου που θα εξασφαλίζει στις
μαθήτριες και τους μαθητές όλα τα απαραίτητα
εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους και, πα-
ράλληλα, η απελευθέρωση του δυναμικού των
εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης
ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημέ-
νης λογοδοσίας. Η κατεύθυνση που ακολουθεί το
υπουργείο για το Νέο Σχολείο έχει ως προορισμό
την αυτόνομη λειτουργική σχολική μονάδα, με
ενισχυμένες δομές εκπαίδευσης, η οποία θα
πλαισιώνεται από εκπαιδευτικό δυναμικό, το
οποίο μέσα από έναν δίκαιο και διαφανή μηχανι-
σμό αξιολόγησης θα βελτιώνεται και θα ενδυνα-
μώνεται διαρκώς.

Οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να περιμέ-
νουν ήδη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο καινοτό-
μες αλλαγές, που συμπεριλαμβάνουν την καθολι-
κή εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαί-

δευσης, εργαστήρια δεξιοτήτων και δραστηριό-
τητες στα Αγγλικά, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
και νέα προγράμματα σπουδών. Ο σχεδιασμός
του υπουργείου περιλαμβάνει την αύξηση των
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 60 σε
112 για το 2021, την ίδρυση 6 Πρότυπων ΕΠΑΛ και
τον διαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδο-
μών, των υπηρεσιών αλλά και των δεξιοτήτων της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Για να υποστηριχτεί το
Νέο Σχολείο, προβλέπονται 11.700 νέοι διορισμοί
μόνιμων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευ-
σης, οι πρώτοι μετά από 12 χρόνια, οι οποίοι έρ-
χονται να προστεθούν στους 4.500 διορισμούς
που έγιναν πέρσι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση. Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν προϊόν
εκτεταμένης έρευνας και μεθοδικής ανάλυσης

των χαρακτηριστικών του ελληνικού σχολείου
αλλά και των διεθνών τάσεων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης έχει επανειλημμένως πει ότι η εκπαίδευση
δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Αποτελεί
βασική αρχή της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι ίσες
ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η δημόσια
δωρεάν παιδεία αποτελούν το καλύτερο και δι-
καιότερο μέσο για την κοινωνική κινητικότητα
που θα εξασφαλίσει στο μέλλον κοινωνική και οι-
κονομική πρόοδο για τη χώρα, με κέντρο την και-
νοτομία. Τα παιδιά μας από Σεπτέμβριο θα μπο-
ρούν να φοιτούν σε ένα σύγχρονο σχολείο, που
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τους εξασφαλί-
ζει τα εφόδια που θα χρειάζονται για την υπόλοι-
πη ζωή τους.

Για ένα νέο και καλύτερο σχολείο

Η πρόκληση του Ερντογάν προς την Κύπρο

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Φαίνεται ότι οι Τούρκοι και συγκεκριμένα ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθε
φορά ψάχνει για μια νέα διένεξη. Αυτή τη φορά ως
στόχο έβαλε την Κύπρο, αναφέροντας ότι στα σχέ-
διά του είναι η επαναλειτουργία της πόλης των Βα-
ρωσίων, κάτι που ανησύχησε και τρόμαξε τους Ελ-
ληνοκύπριους.

Η δέσμευση της Τουρκίας να επαναφέρει μια εγ-
καταλελειμμένη πόλη στη βόρεια Κύπρο έχει κα-
ταδικασθεί παγκοσμίως, με την Ουάσιγκτον να
στηρίζει την Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο, χαρα-
κτηρίζοντας την κίνηση «απαράδεκτη».

Μέσα σε λίγες ώρες αυξήθηκε η ένταση εξαιτίας
της κίνησης του προέδρου της Τουρκίας, στην 47η
επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, να
αποκαλύψει το σχέδιο.

«Η μονομερής απόφαση που ανακοινώθηκε σή-
μερα από τον Ερντογάν και τον Τουρκοκύπριο ηγέ-
τη Ερσίν Τατάρ κινδυνεύει να αυξήσει τις εντάσεις
στο νησί, θέτοντας σε κίνδυνο την επιστροφή σε
συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση του Κυ-
πριακού», ανέφερε ο Ζοσέπ Μπορέλ. 

Τα Βαρώσια, σε αντίθεση με άλλα μέρη του νησι-
ού που καταλήφθηκαν από τουρκικά στρατεύματα

το 1974, όταν η Άγκυρα διέταξε την εισβολή μετά
από απόπειρα πραξικοπήματος για να ενώσει την
Κύπρο με την Ελλάδα, παρέμεινε ως στρατιωτική
ζώνη σφραγισμένη πίσω από συρματόπλεγμα μαζί
με μεγάλο μέρος της παραλίας. Έχει γίνει σύμβολο
ελπίδας για χιλιάδες Ελληνοκύπριους που εκτοπί-
στηκαν από την παραλιακή πόλη μετά την εισβολή.
Η Άγκυρα τον Οκτώβριο είχε ανακοινώσει ότι θα
αρχίσει να εκμεταλλεύεται το κάποτε δημοφιλές
τουριστικό θέρετρο ανοίγοντας ένα τμήμα της
ακτογραμμής και ξεκινώντας μια εκστρατεία κα-
θαρισμού.

Η αυτοανακηρυχθείσα Τουρκική Δημοκρατία
της Βόρειας Κύπρου, η οποία έχει αναγνωριστεί
μόνο από την Άγκυρα στα 38 χρόνια από τότε που
διακήρυξε την ανεξαρτησία της, προχώρησε πε-
ραιτέρω, λέγοντας ότι ένα μέρος της ζώνης θα απο-
στρατικοποιηθεί και θα επιστρέψει σε πολιτική
χρήση για πιθανή επανεγκατάσταση.

«Πρόκειται για μια σαφή παραβίαση των αποφά-
σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα
έχει αρνητικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για επα-
νεκκίνηση των συνομιλιών και τη λύση του Κυ-
πριακού», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης,

υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου.
Ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Εξωτερικών της Ελ-

λάδας, χαρακτήρισε το τουρκικό σχέδιο ως μια σα-
φή προσπάθεια «να δημιουργήσει ένα νέο τετελε-
σμένο τείχος, που θα θάψει μια για πάντα την προ-
οπτική επανένωσης της Κύπρου».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί όλα τα μέρη να μην
προβούν σε ενέργειες που υπονομεύουν τη διαδι-
κασία διακανονισμού της Κύπρου ή αυξάνουν τις
εντάσεις στο νησί», δήλωσε εκπρόσωπος του βρε-
τανικού υπουργείου Εξωτερικών. 

Ως εγγυητική δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
μια ιστορική δέσμευση απέναντι στον λαό της Κύ-
πρου, είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, να χρησιμο-
ποιήσει τώρα τη θέση επιρροής του για να παρο-
τρύνει την τουρκική κυβέρνηση να τηρήσει τις
υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και
να αποσύρει κάθε στρατιωτική παρουσία από την
Κύπρο, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις
για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδιακή πολι-
τική διευθέτηση. 

Κλείνοντας, είναι πρέπον να συμβάλουν και οι
κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών κρατών προς
τη διευθέτηση του ζητήματος.
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Ο
κύβος ερρίφθη για τον Μηχανισμό Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, άλλως Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το

Συμβούλιο ECOFIN που συνεδρίασε Τρίτη και 13
Ιουλίου στις Βρυξέλλες ενέκρινε δώδεκα Εθνικά
Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα
οποία τέσσερα αφορούν στις πιο σημαντικές χώ-
ρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Έτσι η Ιταλία θα λάβει 68,9 δισ. ευρώ ως επιχο-
ρηγήσεις και 122,6 δισ. ευρώ ως δάνεια, ήτοι συ-
νολικά 191,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο
10,71% του ιταλικού ΑΕΠ. Με βάση τα παραπάνω η
Ρώμη θα λάβει άμεσα 24,9 δισ. ευρώ ως προκα-
ταβολή.

Η Ισπανία προτίμησε στην παρούσα φάση να μη
ζητήσει δάνεια και έτσι θα λάβει 69,5 δισ. ευρώ
επιχορηγήσεις, που αντιστοιχούν στο 5,58% του
ισπανικού ΑΕΠ, ενώ η προκαταβολή που θα λάβει
η Μαδρίτη ανέρχεται σε 9 δισ. ευρώ.

Η Πορτογαλία που ζήτησε επιχορηγήσεις και
δάνεια θα λάβει 13,9 δισ. ευρώ ως επιχορηγήσεις
και 2,7 δισ. ευρώ ως δάνεια, ήτοι εν συνόλω 16,6
δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 7,82% του πορτο-
γαλικού ΑΕΠ, με τη Λισαβόνα να παίρνει 4 δισ.
ευρώ ως προκαταβολή.

Η πατρίδα μας θα λάβει 17,8 δισ. ευρώ επιχορη-
γήσεις και 12,7 δισ. ευρώ ως δάνεια, ήτοι εν συνό-
λω 30,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 16,27%
του ελληνικού ΑΕΠ, με την Αθήνα να ενθυλακώ-
νει άμεσα 4 δισ. ευρώ ως προκαταβολή.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τέσσερις
βασικές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου ενθυλά-
κωσαν το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του

Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς από τα 312,5 δισ. ευ-
ρώ επιχορηγήσεις θα λάβουν 170,1 δισ. ευρώ,
ήτοι το 54,4% των επιχορηγήσεων, και από τα 360
δισ. ευρώ δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα λά-
βουν 138 δισ. ευρώ, ήτοι το 38,3% των δανείων,
ενώ δεν αποκλείεται το ποσό αυτό να αυξηθεί αν
η Μαδρίτη αποφασίσει να ζητήσει τελικά και τα
70,5 δισ. ευρώ που δικαιούται ως δάνεια.

Έτσι μέχρι στιγμής από το συνολικό ποσό των
672,5 δισ. ευρώ του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας οι παραπάνω τέσσερις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου θα ενθυλακώσουν συνολικά
για επιχορηγήσεις και δάνεια το ποσό των 308,1
δισ. ευρώ, ήτοι το 45,8% του συνολικού ποσού, το
οποίο όμως μπορεί να ανέλθει συνολικά στα
378,6 δισ. ευρώ, αν η Ισπανία ζητήσει το ποσό των
70,5 δισ. ευρώ που δικαιούται για δάνεια. Πιθα-
νόν δε και η Πορτογαλία να ζητήσει το υπόλοιπο
ποσό που δικαιούται για δάνεια, οπότε το συνολι-
κό ποσό θα αυξηθεί περαιτέρω.

Αυτομάτως, βέβαια, τίθεται το ερώτημα πώς
και γιατί οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά ήταν
τόσο γενναιόδωρες προς τον ευρωπαϊκό Νότο. Η
απάντηση προκύπτει από τον τρόπο λειτουργίας
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρώτον, οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά δεν
πρόκειται να εισφέρουν ούτε ένα ευρώ, καθώς το
συνολικό ποσό των 672,5 δισ. ευρώ θα προκύψει
από δάνεια τα οποία θα λάβει η Κομισιόν από τις
αγορές και τα οποία θα αποπληρωθούν σε βάθος
δεκαετιών από τους διάφορους φόρους που θα
επιβληθούν στους Ευρωπαίους καταναλωτές,
φόροι που θα εισπράττονται ετησίως. Ενδεικτικά

αναφέρουμε τον σχεδιαζόμενο φόρο επί των ψη-
φιακών υπηρεσιών, καθώς και τους διάφορους
περιβαλλοντικούς φόρους, όπως είναι εν προκει-
μένω ο σχεδιαζόμενος δασμός εκπομπών ρύπων
στις εισαγωγές αγαθών (www.energypress.gr,
4/6/2021) κ.λπ.

Δεύτερον, λόγω της δομής της οικονομίας των
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου μεγάλο μέρος των
308,1 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και δανείων θα
πάει για αγορές μηχανολογικού και τεχνολογικού
εξοπλισμού, καθώς και λογισμικού στις χώρες
του ευρωπαϊκού Βορρά. Πολύ δε περισσότερο
καθώς από τα παραπάνω 308,1 δισ. ευρώ το 20%
θα πρέπει να διατεθεί σε δράσεις για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και το 37% για την πράσινη ανά-
πτυξη. Δεδομένου δε ότι στον τομέα της ψηφιο-
ποίησης της οικονομίας ο ευρωπαϊκός Βορράς
διατηρεί κυρίαρχη θέση σε παραγωγή τεχνολογι-
κού εξοπλισμού (hardwear) αλλά και λογισμικού,
είναι προφανές ότι τουλάχιστον Ελλάδα, Πορτο-
γαλία και εν μέρει Ιταλία και Ισπανία θα είναι πε-
λάτες των βιομηχανιών του ευρωπαϊκού Βορρά. 

Ακόμη δε περισσότερο αυτό ισχύει για την πρά-
σινη οικονομία, καθώς ανεμογεννήτριες, ηλιακά
πάνελ αλλά και μηχανήματα και εξαρτήματα για
επεξεργασία απορριμμάτων αναμένεται να αγο-
ραστούν από τη Γερμανία. Έτσι όσο οι χώρες του
ευρωπαϊκού Nότου και ιδίως η Ελλάδα θα παρα-
μένουν πελάτες και καταναλωτές των βιομηχα-
νιών του ευρωπαϊκού Βορρά τόσο ο ευρωπαϊκός
Νότος δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από την εξάρ-
τηση και την υπανάπτυξη.

του
Νότη Μαριά

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

Ταμείο Ανάκαμψης: Πελάτες του ευρωπαϊκού
Βορρά οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 

Ε
λένη Τοπαλούδη, Καρολάιν, Γαρυφαλλιά και

τόσες άλλες νέες γυναίκες, δροσερά κορί-

τσια, που η ιστορία τους και το συγκλονιστικό

τους τέλος έχουν αφήσει την ελληνική κοινωνία

άφωνη, θλιμμένη και προβληματισμένη.

Νιώθω τον κόσμο αγανακτισμένο, να ζητά να

μπει τέλος στις δολοφονίες και στην κακοποίηση

των γυναικών. 

Προσωπικά νιώθω βαθύτατη θλίψη γι’ αυτά τα

κορίτσια και τις οικογένειές τους, και, εκτός από

τον αποτροπιασμό μου, δηλώνω και τη θερμή

μου στήριξη στον αγώνα εξάλειψης τέτοιων φαι-

νομένων. 

Ως γιατρός πιστεύω ότι και σ’ αυτά τα αποτρό-

παια συμβάντα, καθοριστική σημασία έχει η πρό-

ληψη! 

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο

φαινόμενο, που πηγάζει από την παραπλανητική

και εσφαλμένη ιδέα της ανισότητας των φύλων.

Άρα, αυτό που οφείλουμε να πράξουμε είναι

εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση, ευαι-

σθητοποίηση! Παντού! Σε όλους τους χώρους,

σε όλες τις δομές! Οικογένεια, εργασία, σχολείο,

Πανεπιστήμιο! Από την τρυφερή παιδική ηλικία

πρέπει να καλλιεργείται η ιδέα της ισότητας των

δύο φύλων! Κορίτσια κι αγόρια, άντρες και γυναί-

κες, είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι, όχι

αντίπαλοι κι ανταγωνιστές!

Για να μειωθεί και εν τέλει να εξαλειφθεί η έμ-

φυλη βία, πρέπει να βελτιωθεί η εκπαίδευση και

να αλλάξουν τα κοινωνικά πρότυπα. Θεωρώ ότι η

ελληνική κοινωνία είναι ώριμη γι’ αυτό!

Επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες

να καταγγέλλουν τα περιστατικά βίας και να θυ-

μούνται ότι δεν είναι μόνες! Υπάρχουν οι απαραί-

τητοι μηχανισμοί στήριξης. Ένας μεγάλος αριθ-

μός θυμάτων δεν θέλει ή διστάζει να έρθει σε

επαφή με τις υπηρεσίες υποστήριξης. Πρέπει

όμως να πεισθεί να το κάνει, διότι η έμφυλη βία,

παρότι καθημερινό φαινόμενο, παραμένει αόρα-

το, καθώς το ποσοστό καταγγελιών είναι μικρό!

Κάνω έκκληση για μηδενική ανοχή και άμε-

ση καταγγελία στους υποστηρικτικούς οργανι-

σμούς. Οι γραμμές βοήθειας ανταποκρίνονται

όλο το 24ωρο, προσφέρουν ανακούφιση και

ψυχολογική στήριξη στα θύματα βίας. Επίσης

τηρούν το απόρρητο και τους κανόνες εχεμύ-

θειας.

Ο αγώνας, για μια κοινωνία χωρίς σεξισμό και

βία, απαλλαγμένη από κάθε είδους καταπίεση

και εκμετάλλευση, είναι αναγκαίος όσο ποτέ! Για

μια τέτοια κοινωνία πρέπει να δώσουμε τη μάχη

όλοι μαζί! Τα οφέλη θα ’ναι πολλά και ανεκτίμητα

για ολόκληρη την κοινωνία και το μέλλον της.

Για μια κοινωνία χωρίς έμφυλη βία

του
Νεοκλή 

Κρητικού

Βουλευτής 
Λακωνίας 

της Ν.Δ.
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ΣΟΦIΑ ΝΙΚΟΛAΟΥ
Γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διέπραξε ένα
σωφρονιστικό έγκλημα!»

Tη δική της ερμηνεία για τα
αλλεπάλληλα περιστατικά
στυγερών εγκλημάτων που

συγκλονίζουν την κοινή γνώμη το τε-
λευταίο διάστημα δίνει η γενική
γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής Σοφία Νικολάου στη συνέντευξή
της στην «Political». Μιλά για το νέο
σωφρονιστικό σύστημα, το μέλλον
των φυλακών Κορυδαλλού και τον
Δημήτρη Κουφοντίνα.
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Πού αποδίδετε τα πολλαπλά περιστατικά
δολοφονιών; Έχει αλλάξει το έγκλημα στη
χώρα μας, δεδομένου ότι η ελληνική κοι-
νωνία δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη σε
τέτοιου είδους δολοφονίες; 
Η αλήθεια είναι ότι ειδεχθή εγκλήματα εί-

χαμε και στο παρελθόν. Όμως, πράγματι πα-
ρατηρούμε αύξηση των περιστατικών που
προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώ-
μης. Η δολοφονία στα Γλυκά Νερά, η δολο-
φονία στη Φολέγανδρο, το ξεκαθάρισμα λο-
γαριασμών των νονών της νύχτας, ο τραγικός
θάνατος του συναδέλφου σας, Γιώργου Κα-
ραϊβάζ, υποθέσεις παιδεραστίας ή σεξουαλι-
κής εκμετάλλευσης γυναικών, έχουν προκα-
λέσει οργή αλλά και φόβο στους πολίτες.
Έχουμε, όμως, και πολλές επιτυχίες στην εξι-
χνίαση τέτοιων εγκλημάτων και για αυτό δεν
πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια των
διωκτικών Αρχών. Δυστυχώς, εγκληματίες
θα έχουμε πολλούς και στο μέλλον. Όμως,
εμείς ως πολιτικοί οφείλουμε να φτιάξουμε
ένα ισχυρό νομικό και σωφρονιστικό πλαίσιο,
που θα αποτρέπει να γίνονται τέτοια εγκλή-
ματα. 

Όσοι σκέφτονται να παρανομήσουν, θα
πρέπει να ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά, αλλά και ότι θα εκτίσουν την ποι-
νή που τους επιβλήθηκε. Όχι να βρίσκουν
παραθυράκια και νόμους για να τη γλιτώσουν.

Μπορεί να είναι λύση η αυστηροποίηση
των ποινών; 
Αν πρέπει να συζητήσουμε αλλαγές στις

ποινές, να το κάνουμε, ωστόσο, πιστεύω ότι
δεν είναι προτεραιότητα η αυστηροποίηση.
Αυστηρές ποινές έχουμε και δεν είναι αυτό το
πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι αφουγκράζο-
μαι τη φωνή της κοινωνίας που ζητά επιβολή
αυστηρών ποινών για ειδεχθή εγκλήματα. 

Αυτό που χρειάζεται είναι να «δοκιμα-
στούν» περισσότερο οι κρατούμενοι. Αν δη-
λαδή πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να γί-
νεται δεκτή η αίτησή τους για την υφ’ όρων
απόλυση. 

Έχουμε κακή εμπειρία από το παρελθόν
και από αθρόες αποφυλακίσεις. Μην ξεχνά-
με ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την ευ-
νοϊκότερη μεταχείριση αδικημάτων, όπως
αυτό του βιασμού. Ο προηγούμενος κώδικας
προέβλεπε ποινές κάθειρξης από 5 έως 20
έτη και η κυβέρνηση Τσίπρα το έκανε από 5
έως 15 έτη. Είναι υποκρισία, επομένως, να
μας κουνάνε το δάχτυλο εκείνοι που συνέ-
πραξαν σε ένα σωφρονιστικό έγκλημα.

Ισχύει ότι ένα σημαντικό τμήμα ανθρώ-
πων που προβαίνουν σε ακραίες παρα-
βατικές συμπεριφορές είτε ήταν προφυ-
λακισμένοι, είτε έχουν συλληφθεί κατά
καιρούς και αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε
αποφυλακίστηκαν μέσω ευνοϊκών δια-
τάξεων;
Υπάρχουν παράνομοι που δεν πρόκειται να

σωφρονιστούν ποτέ. Αλλά υπάρχουν και
πολλοί που δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν
ποτέ σε ένα κελί μετά την αποφυλάκισή τους.
Ευθύνη της Πολιτείας είναι να εκτίσουν όλοι

την ποινή που τους επιβλήθηκε αλλά και να
διαχωρίσει την ήρα από το σιτάρι. Τους καθ’
έξιν παραβατικούς από όσους θέλουν να γυ-
ρίσουν σελίδα στη ζωή τους. Δυστυχώς,
υπήρξαν στο παρελθόν νομοθετήματα που
αποφυλάκισαν ακόμη και καταδικασμένους
για βαριά αδικήματα. Ο νόμος της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ που επιμελήθηκαν οι κ.κ. Παρα-
σκευόπουλος, Κοντονής, Καλογήρου ευτέλι-
σε κάθε έννοια σωφρονισμού, διότι αποφυ-
λάκισε χιλιάδες χωρίς κανένα ουσιαστικό
κριτήριο. Θεωρώ αδιανόητο στο όνομα μιας
δήθεν προοδευτικής σωφρονιστικής πολιτι-
κής και αποσυμφόρησης των φυλακών να
βγαίνουν έξω καταδικασμένοι ακόμη και σε
105 χρόνια φυλάκιση, ακόμη και βιαστές ή
σκληροί ληστές. Αυτό σταματά εδώ.

Αποδίδει, εντέλει, η σωφρονιστική πολιτι-
κή στη χώρα μας; Οι αλλαγές στον σωφρο-
νιστικό κώδικα, με αξιολόγηση και point
system των φυλακισμένων, μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στην έννοια του σω-
φρονισμού;
Μεγάλο στοίχημα για εμένα είναι η προ-

ώθηση των αλλαγών στον σωφρονιστικό κώ-
δικα, εντάσσοντας σύγχρονες μεθόδους σω-
φρονισμού. Διότι, ξέρετε, κυρία Κουτροκόη,
στις φυλακές δεν είναι μόνο επικίνδυνοι εγ-
κληματίες, αλλά και άνθρωποι που αξίζει να
τους δοθεί μια ευκαιρία να ζήσουν με αξιο-
πρέπεια.

Σχεδιάζουμε, λοιπόν, τη δημιουργία ατομι-

κού φακέλου για κάθε κρατούμενο και συνε-
χή αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους και
των δραστηριοτήτων τους. Κάθε ένας θα
βαθμολογείται για τη στάση του μέσα στη φυ-
λακή, για τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει,
για τα προγράμματα επιμόρφωσης που ολο-
κληρώνει. Και με βάση ένα point system που
θα τηρείται στα Καταστήματα Κράτησης, θα
μπορεί να απολαμβάνει διάφορα προνόμια.
Από τις άδειες ή την έκτιση της ποινής σε κά-
ποιο αγροτικό Κατάστημα Κράτησης μέχρι
και το δικαίωμα της αίτησης για υφ’ όρων
απόλυση, ανάλογα φυσικά με το αδίκημα που
έχει διαπράξει και το ύψος της ποινής. Πι-
στεύω ότι είναι δίκαιο να επιβραβεύεται ένας
κρατούμενος που αποφάσισε να εκτίσει την
ποινή του χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. 

Τι ακριβώς σχεδιάζετε με τον Κορυδαλλό;
Όπως επίσης και με την κατασκευή μιας
σειράς νέων φυλακών σε Ασπρόπυργο,
Χαλκίδα, Δράμα, Ιωάννινα κ.λπ.;
Από την πρώτη μου ημέρα στη Γενική

Γραμματεία είπα ότι ένα σοβαρό σωφρονιστι-
κό σύστημα που σέβεται κρατούμενους και
εργαζόμενους πρέπει να έχει σωστές υποδο-
μές. Για αυτό προχωρήσαμε σε ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο κατασκευής νέων Καταστη-
μάτων Κράτησης και την αναβάθμιση των
υπαρχόντων. Το Δικαστικό Σωφρονιστικό
Συγκρότημα Αθηνών, που θα αντικαταστήσει
τον Κορυδαλλό, είναι ένα εμβληματικό έργο
το οποίο φιλοδοξούμε να ολοκληρώσουμε
την επόμενη διετία. 

Καταφέραμε επίσης να νομιμοποιήσουμε
26 κτίρια που στεγάζουν Καταστήματα Κρά-
τησης και ήταν αυθαίρετα, με αποτέλεσμα να
μην μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις.

Σχεδιάζουμε δε τη μετατροπή του Κατα-
στήματος Κράτησης στη Θεσσαλονίκη σε φυ-
λακή υποδίκων. Αυτό για να γίνει, βεβαίως,

πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το Κατάστημα
Κράτησης της Δράμας που είναι έτοιμο και
περιμένει τις προσλήψεις του απαραίτητου
προσωπικού.

Όμως, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες
για την ανέγερση νέων καταστημάτων σε
όλη την Ελλάδα με βασικό σκοπό την απο-
συμφόρηση των φυλακών και τη βελτίωση
των συνθηκών κράτησης. Διότι για την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εμένα
προσωπικά, νομικός πολιτισμός, σύγχρονο
σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι η χωρίς
έλεγχο αποφυλάκιση ακόμη κι επικίνδυ-
νων κρατουμένων. Είναι η έκτιση της ποι-
νής που επιβλήθηκε από τα δικαστήρια με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά κυρίως
με γνώμονα την ασφάλεια της κοινωνίας
και την ομαλή επανένταξη όσων καταδικα-
σμένων θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους
μετά τη φυλακή. 

Ανησυχείτε ότι τον Σεπτέμβριο θα προκύ-
ψει εκ νέου «θέμα Κουφοντίνα», καθώς
όπως λέγεται ετοιμάζει αίτημα αποφυλά-
κισης; Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό;
Όπως κάθε κρατούμενος, έτσι και ο Κου-

φοντίνας έχει υποχρεώσεις αλλά έχει και δι-
καιώματα. Η αίτηση για την αποφυλάκισή του
προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα και δεν
θα κριθεί από εμένα, αλλά από τη δικαιοσύνη,
από τους δικαστές. Προσωπικά χαίρομαι που
ο καταδικασμένος για έντεκα δολοφονίες κ.
Κουφοντίνας αποφάσισε να ακολουθήσει
τους κανόνες μιας ευνομούμενης πολιτείας
και σταμάτησε να εκβιάζει το κράτος με
απεργίες πείνας ή άλλες διαδικασίες. Η δη-
μοκρατία, την οποία πολέμησε με μίσος η «17
Νοέμβρη», είναι εδώ και για τρομοκράτες.
Και είναι νίκη του κράτους δικαίου και της
δημοκρατίας να την επικαλείται ο Κουφοντί-
νας για να αποφυλακιστεί.

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«
Αυστηρές ποινές έχουμε και
δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Αυτό που χρειάζεται είναι να
«δοκιμαστούν» περισσότερο
οι κρατούμενοι



OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ16
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 IOYΛIOY 2021

Ε
να παιδί από την επαρχία, που κα-
θημερινά περπατούσε δύο χιλιόμε-
τρα για να φτάσει στο σχολείο του,
κατάφερε να φέρει την ψηφιακή

επανάσταση στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον
υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρ-
μόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, Γιώργο Γεωργαντά. «Τα παιδιά της επαρ-
χίας πρέπει να θυμούνται ότι το μόνο πράγμα
που τα χωρίζει από τα όνειρά τους είναι η απο-
φασιστικότητά τους να τα πραγματοποι-
ήσουν», μας λέει ο ίδιος σε μια αποκαλυπτική
συνέντευξη, όπου ξετυλίγει αρκετές πτυχές
της προσωπικότητας και της δράσης του.

Μέσα σε δύο χρόνια έγιναν όσα δεν εί-
χαν γίνει για δεκαετίες. Ήταν η πολιτική
βούληση ή η πανδημία εκείνη που
«έτρεξε» την ψηφιακή μεταρρύθμιση;
Η πολιτική βούληση ήταν πράγματι ο πρώ-

τος και σημαντικότερος παράγοντας. Η ψη-
φιακή μετάβαση υπήρξε εξαρχής στρατηγική
προτεραιότητα κυρίως του ίδιου του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ισχυρή πο-
λιτική βούληση, λοιπόν, σε συνδυασμό με την
ευέλικτη διάρθρωση του υπουργείου αποτέ-
λεσαν το βασικό μας νομοθετικό και πολιτικό
οπλοστάσιο, προκειμένου να προχωρούν οι
ψηφιακές μεταρρυθμίσεις γρήγορα και με
ροή. Έπειτα συνέβαλε τα μέγιστα η αλλαγή
παραδείγματος που εφάρμοσε η κυβέρνηση
όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
των δημόσιων πολιτικών, συνολικά: Βασιζό-
μαστε πλέον σε δεδομένα και βέλτιστες πρα-
κτικές, θέτουμε στόχους και τους πραγματο-
ποιούμε με αυστηρά διαγράμματα και συντο-
νισμό. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία:
Πράγματι επιτάχυνε την αναγκαιότητά των με-
ταρρυθμίσεων και επίσπευσε τα χρονοδια-
γράμματα υλοποίησής τους. Ωστόσο, οι περισ-

σότερες από αυτές, με κορυφαία το gov.gr,
ήταν από την πρώτη στιγμή στον προγραμμα-
τισμό του υπουργείου, είχε δηλαδή ήδη αρχί-
σει ο σχεδιασμός τους, η προετοιμασία υλο-
ποίησής τους, πολύ πριν από την πανδημία. Το
μεγαλύτερο στοίχημα ήταν να κατανοήσουμε
τις ανάγκες του πολίτη και να σχεδιάσουμε
πολιτικές που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της καθημερινότητάς του. Και θεωρώ ότι
το πετύχαμε.

Ανταποκρίθηκε ο κόσμος στις μεταρ-
ρυθμίσεις;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας

έχει προχωρήσει και τα αποτελέσματα είναι
μετρήσιμα, έχουν απτό αντίκτυπο στην καθη-
μερινότητα του πολίτη, στη δουλειά του δημο-
σίου υπαλλήλου, στη μείωση των διοικητικών
βαρών για το κράτος. Τα νούμερα μιλούν από
μόνα τους: Το 2020 καταγράφηκαν 91 εκατομ-
μύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημό-
σιο, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 φτά-
σαμε τις 150 εκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά
πολύ τον συνολικό αριθμό του περασμένου
έτους. Αν αυτά δεν είναι η μεγαλύτερη από-
δειξη ότι η ψηφιακή μάχη κερδίζεται, τότε
ποια είναι; Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εί-
ναι ουσιαστικός, όταν οι υπηρεσίες που εισά-
γει αγκαλιάζονται από τον κόσμο. Το συμπέ-
ρασμα είναι ένα: Όσο ο πολίτης βλέπει ότι οι
ψηφιακές υπηρεσίες τον διευκολύνουν στην
πράξη, τόσο περισσότερο τις εμπιστεύεται.
Και όσο πιο στέρεη σχέση εμπιστοσύνης οι-
κοδομούμε με τον πολίτη, τόσο πιο γρήγορα
και αποτελεσματικά μπορούμε να προχωρή-
σουμε στην υλοποίηση της στρατηγικής μας.

Εσείς μαζί με τον υπουργό Κυριάκο
Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Γιώργο
Στύλιο αποτελείτε την ισχυρή «τριαν-
δρία» του υπουργείου. Πώς είναι η μετα-
ξύ σας συνεργασία; 
Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι μία

και μονολεκτική: Εξαιρετική.

Παρόλο που με τον υπουργό προέρχε-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

Περπατούσα δύο χιλιόμετρα κάθε
πρωί για να φτάσω στο σχολείο!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
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στε από διαφορετικές αφετηρίες;
Με τον Κυριάκο προερχόμαστε από δια-

φορετικές αφετηρίες, μοιραζόμαστε ωστόσο
ένα κοινό όραμα για την ανασυγκρότηση της
χώρας στη βάση της συνεχούς κίνησης και
της αποτελεσματικότητας. Μοιραζόμαστε
επίσης μια εν πολλοίς κοινή καθημερινότητα,
κοινά άγχη. Ξέρετε, νομίζω ότι η συνεργασία
μας είναι συμπληρωματική.

Τι εννοείτε συμπληρωματική;
Ο ίδιος είναι πληροφορικός και πολιτικός

επιστήμονας, εγώ νομικός, μάχιμος δικηγό-
ρος. Ο Κυριάκος έχει την ευθύνη της ψηφια-
κής στρατηγικής, ενώ εγώ γνωρίζω καλά πώς
λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση στον πυρήνα
της. Τα καλά και τους περιορισμούς της. Έτσι
μπορούμε να σχεδιάζουμε και κυρίως να
εφαρμόζουμε τις πολιτικές, χαρτογραφών-
τας καλύτερα τα όποια πιθανά επιχειρησιακά
εμπόδια.

Και με τον υφυπουργό Γ. Στύλιο η σχέση
και η συνεργασία σας είναι όντως τόσο
καλές, όσο φαίνονται προς τα έξω;
Με τον Γιώργο Στύλιο έχουμε μια εξαιρετι-

κή συνεργασία και φιλία ετών, καθότι είμαστε
συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο από το 2012.
Έχει όραμα, έχει σχέδιο και θεωρώ ότι είναι
μια σημαντική προσθήκη στο υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

Σας συναρπάζουν οι νέες τεχνολογίες
και τα gadgets;
Οι νέες τεχνολογίες είναι το βασικότερο

εργαλείο για να διαχειριστούμε το παρόν και
αποτελούν ταυτόχρονα τη γέφυρά μας με το
μέλλον. Είναι τεράστιας σημασίας ότι, πλέον,
τα πάντα περνάνε από το έξυπνο κινητό μας.
Το smartphone δεν είναι απλώς ένα εργαλείο

επικοινωνίας. Είναι ο συνδετικός μας κρίκος
με κάθε επίπεδο της κοινωνικής μας ζωής.
Από την προσωπική μας γυμναστική και ψυ-
χαγωγία έως τη διεκπεραίωση των υποθέσε-
ών μας με το Δημόσιο, έως τη διαχείριση μιας
σειράς επιχειρηματικών συναλλαγών. Μας
ενδυναμώνει. Και αυτό είναι από μόνο του
συναρπαστικό.

Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πάμε
λίγο πίσω, στα μαθητικά σας χρόνια στο
Κιλκίς. Τι είναι αυτό που έχει μείνει χα-
ραγμένο στη μνήμη σας;
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κιλκίς, έναν

τόπο παραμεθόριο και προσφυγικό, με όλες
τις στερήσεις και τις μειωμένες ευκαιρίες
που συνεπάγεται αυτό. Τα παιδικά μου χρόνια
μπορεί να είχαν πολλές δυσκολίες, αλλά ήταν
την ίδια στιγμή και όμορφα. Ήταν, στην ουσία,
το θεμέλιο, για να καταφέρω ό,τι έχω κατα-
φέρει στη ζωή μου έως σήμερα. Με έκαναν
επίμονο και μου έμαθαν ότι η προσήλωση
στον στόχο και η απρόσκοπτη δουλειά είναι ο
μόνος δρόμος προς την επιτυχία.

Τι είναι αυτό που θυμάστε χαρακτηρι-
στικά;
Θυμάμαι να πηγαίνω κάθε μέρα με τον πα-

τέρα μου στα χωράφια και να τον βοηθώ με
τις αγροτικές δουλειές. Θυμάμαι επίσης την
παρέα μου, να περπατάμε δύο χιλιόμετρα κά-
θε πρωί για να φτάσουμε στο σχολείο, καθότι
στο χωριό όπου μεγάλωσα δεν υπήρχε εκ-
παιδευτική δομή. Για ένα παιδί του 2021, αυτά
ακούγονται επιστημονική φαντασία, ωστόσο
για εμάς ήταν κάποτε πραγματικότητα. Κάθε
άνθρωπος δημιουργείται από τις δυσκολίες
που έχει περάσει. Τα παιδικά μου χρόνια με
έκαναν ανθεκτικό. Και αυτό είναι το σημαντι-
κότερο. Τα παιδιά της επαρχίας πρέπει να θυ-

μούνται ότι το μόνο πράγμα που τα χωρίζει
από τα όνειρά τους είναι η αποφασιστικότητά
τους να τα πραγματοποιήσουν. Το πείσμα και
η θέληση. Τίποτα άλλο.

Κι αργότερα ακολούθησαν οι σπουδές
στη Νομική Σχολή. Εκεί ήρθατε πρώτη
φορά σε επαφή με την πολιτική;
Ξέρετε, η περίοδος των σπουδών είναι

πάντα μια περίοδος διαμόρφωσης, ανακάλυ-
ψης, απόκτησης νέων ερεθισμάτων, είναι
όμως και μια περίοδος ουσιαστικών απαιτή-
σεων. Σπούδασα στην Κομοτηνή, μια πόλη μι-
κρή όπου γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας,
υπήρχε έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των
φοιτητών και, επιπλέον, δεν νιώθαμε ποτέ
μόνοι μας. Κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουν τα
παιδιά σε αυτή την ηλικία (γέλια), διασκεδά-
ζαμε και παράλληλα προετοιμαζόμασταν για
την εκκίνηση της επαγγελματικής μας ζωής.
Οι δυσκολίες παρέμεναν, αλλά στην Κομοτη-
νή δημιουργούνταν συνεχώς νέα κίνητρα για
να τις υπερβαίνουμε και να πηγαίνουμε πάν-
τα ένα βήμα μπροστά.

Τότε ασχοληθήκατε με την πολιτική και
μπήκατε σε φοιτητική παράταξη;
Με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που

θυμάμαι τον εαυτό μου. Το ίδιο και με τη Νέα
Δημοκρατία. Απλά, κατά τα φοιτητικά μου
χρόνια, η ενασχόληση έγινε πιο οργανωμένη.
Το γλυκό έδεσε (γέλια). Θυμάμαι μάλιστα ότι
ήμουν υπεύθυνος της ΔΑΠ για τις πανεπιστη-
μιακές εστίες στην Κομοτηνή, πριν η ΔΑΠ γί-
νει πρώτη δύναμη, όταν δεν υπήρχαν ακόμη
πολλοί πρόθυμοι να βγουν μπροστά…

Φαντάζομαι ότι οι υποχρεώσεις σας θα
έχουν και πλευρές που δεν αρέσουν
στα παιδιά σας. Δεδομένου όμως πως

τα παιδιά λένε πάντα την αλήθεια, θα
ήθελα να μας πείτε αν σας ασκούν κρι-
τική.
Φυσικά, όπως άλλωστε κάνουν όλα τα παι-

διά στους γονείς τους. Ο αυστηρότερος κρι-
τής μου είναι ο μικρός μου γιος, ο Βασίλης.
Όταν πηγαίνουμε μαζί βόλτες, φροντίζει πάν-
τα να με προειδοποιεί πριν καν βγούμε από το
σπίτι: «Μπαμπά, τώρα που θα βγούμε έξω
μαζί, μη μιλάς σε όλους τους ανθρώπους». Η
ζωή ενός πολιτικού, το ξέρετε, περιλαμβάνει
συνεχή ανθρώπινη επικοινωνία και ο μικρός
δυσαρεστείται όταν δεν είναι το κέντρο της
προσοχής.

Νομίζω πως είναι δύσκολες οι ισορρο-
πίες…
Θεωρώ ότι το σημαντικότερο πράγμα –και

παράλληλα το πιο δύσκολο– είναι να είσαι
φίλος με τα παιδιά σου. Και θεωρώ ότι πλέον
το έχω καταφέρει.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές που λάβα-
τε από την οικογένειά σας και σας συνο-
δεύουν στη ζωή σας;
Μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αλλά οι

γονείς μου ήταν, σε όλη μου τη ζωή, οι πραγ-
ματικοί μου ήρωες. Ήταν άνθρωποι απλοί,
έντιμοι, εργατικοί. Άνθρωποι με ταυτότητα
και στέρεες αξίες. Άνθρωποι που εργάζον-
ταν από το πρωί έως το βράδυ, προκειμένου
να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν σε
εμένα και στον αδερφό μου το δικαίωμα σε
ένα ανοιχτό μέλλον. Οι γονείς μου με έμα-
θαν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα
δεν είναι εύκολο. Τα πάντα κατακτώνται.
Επίσης, μου δίδαξαν τη σημασία των αληθι-
νών ανθρώπινων σχέσεων και το νόημα της
οικογένειας, την ομορφιά της οικογενει-
ακής ζωής.

Και ποιες είναι οι βασικές αξίες που θέ-
λετε να δώσετε εσείς στα παιδιά σας;
Ξέρετε, κυρία Καραβοκύρη, τα παιδιά κάθε

εποχής έχουν τις επιρροές τους, τα ερεθί-
σματά τους και τις αναφορές τους, οι οποίες
προσδιορίζονται σε έναν, μάλλον μεγάλο,
βαθμό από την πραγματικότητα μέσα στην
οποία ζουν. Ωστόσο, ανεξαρτήτως χώρου και
χρόνου, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου κάποι-
ες σταθερές. Η πρώτη είναι η εντιμότητα, η
πεποίθηση ότι δεν πρέπει να παρασυρθεί κα-
νείς από σειρήνες, προκειμένου να αποκομί-
σει ένα πρόσκαιρο όφελος. Έπειτα η όρεξη
για δουλειά, η αντίληψη ότι η επιτυχία είναι
αποτέλεσμα σκληρού κόπου, δεν έρχεται
επειδή με κάποιο μεταφυσικό τρόπο τη δι-
καιούσαι. Τέλος, αυτό που λέω συνεχώς στα
παιδιά μου είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να
δομήσουν και να συντηρήσουν έναν ακέραιο
χαρακτήρα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και
παρέρχονται. Ο σεβασμός και οι ουσιαστικές
ανθρώπινες σχέσεις κατακτώνται πρωτίστως
λόγω της ποιότητας του χαρακτήρα σου.

««Το 2020 καταγράφηκαν 91
εκατομμύρια ηλεκτρονικές
συναλλαγές με το Δημόσιο,
ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2021 φτάσαμε τις 150
εκατομμύρια, ξεπερνώντας
κατά πολύ τον συνολικό 
αριθμό του περασμένου
έτους»
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ΧAΡΗΣ ΘΕΟΧAΡΗΣ 
Υπουργός Τουρισμού

Ω
ς «αφελή» ή «κακόβουλη»
απορρίπτει τη φημολογία περί
αύξησης των κρουσμάτων, λόγω
των αφίξεων τουριστών, ο

υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.
Υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα στη Μύκονο
ήταν η υπερβολική χαλάρωση και η μη τή-
ρηση των μέτρων προστασίας, ενώ εμφα-
νίζεται αισιόδοξος ότι η φετινή χρονιά θα
εξελιχθεί και σε επίπεδο αφίξεων και σε
επίπεδα εσόδων πολύ καλύτερα από το
2020, με «όπλο» και την «τουριστική δι-
πλωματία» που «έτρεξε» τους προηγούμε-
νους μήνες. 

Έχω την αίσθηση ότι η τουριστική σε-
ζόν ξεκίνησε με κάπως μεγαλύτερη
αισιοδοξία. Τι έγινε και αναγκάζεστε
σε μια, έστω και μερική, διόρθωση
στρατηγικής;
Για εμάς, ήταν σημαντική παράμετρος η

ανακοίνωση της ημερομηνίας ανοίγματος
του τουρισμού. Το γεγονός ότι ήμασταν σε
θέση να απευθύνουμε πρόσκληση σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ανυπομο-
νούσαν να ταξιδέψουν ξανά, ενώ ταυτό-
χρονα προσφέραμε την εγγύηση της
ασφάλειας, ήταν ο παράγοντας που έκανε
μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά στη θέση
της Ελλάδας στην παγκόσμια τουριστική
αγορά. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν είπαμε ότι
το 2021 θα είναι μια εύκολη χρονιά. Και
ποτέ δεν είπαμε ότι παύουμε να παρακο-
λουθούμε τις εξελίξεις στο υγειονομικό
μέτωπο. Αντιθέτως, το άνοιγμα του ελληνι-
κού τουρισμού, ήδη από τα μέσα Μαΐου,
μας έθεσε σε ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορ-
ση. Εξαρχής ήταν δεδομένο ότι θα προ-
σαρμόζαμε διαρκώς την πολιτική μας, τις
διαδικασίες και τα υγειονομικά πρωτόκολ-

Θα έχουμε πολύ καλύτερη
χρονιά από το 2020

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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λα, ώστε να διατηρούμε, ανά πάσα στιγμή,
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας
για όλους. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε,
χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό, και
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εξακολουθήσου-
με να πορευόμαστε στο μέλλον. 

Ποια είναι η εικόνα από τις πύλες ει-
σόδου της χώρας; Γιατί πάντα υπάρ-
χει η άποψη ότι το άνοιγμα του τουρι-
σμού ωθεί τα κρούσματα προς τα πά-
νω…
Η πραγματική επιβάρυνση από τον ει-

σερχόμενο τουρισμό είναι πρακτικά αμε-
λητέα, σχεδόν μηδενική. Η εντύπωση ότι ο
τουρισμός ευθύνεται για την αναζωπύρω-
ση της πανδημίας είναι εντελώς αστήρικτη
και δεν επιβεβαιώνεται κατά κανέναν τρό-
πο από τα στατιστικά δεδομένα. Θεωρώ
πως η συντήρηση μιας φημολογίας περί
ευθύνης των τουριστών για την έξαρση
των κρουσμάτων είναι είτε αφελής είτε εκ
προθέσεως κακόβουλη. Δεν είμαι σε θέση
και δεν θέλω να φαντάζομαι ποιος θα
μπορούσε να προσδοκά οφέλη από τη δυ-
σφήμηση του τουρισμού. Διότι δεν είναι
δυνατόν να συζητάμε σοβαρά για το μερί-
διο συμβολής των εισερχόμενων τουρι-
στών στο 4ο κύμα του Covid-19, όταν σε
έναν αριθμό περίπου 106.000 δειγματολη-
ψιών στις πύλες εισόδου της χώρας εντο-
πίστηκαν μόλις 74 κρούσματα. Αυτό ση-
μαίνει ότι η θετικότητα είναι της τάξης του
0,07%. Η οποία στα χερσαία σύνορα είναι
ακόμη πιο χαμηλή, στο 0,01%. Πώς λοιπόν
«φταίνε οι τουρίστες» για την αύξηση των
κρουσμάτων στην Ελλάδα; Αναρωτιέμαι
αν, όσοι διαδίδουν ή και πιστεύουν κάτι τέ-
τοιο, παρακολουθούν τι γίνεται σε όλο τον
κόσμο. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας αντεπί-
θεσης του ιού, ο οποίος προκαλεί μια παν-
δημία μέσα στην πανδημία.

Σας ανησυχεί ότι μπορεί να υπάρ-
ξουν περιορισμοί τοπικού χαρακτή-
ρα και σε άλλες περιοχές πλην της
Μυκόνου; Και τι πήγε λάθος στην πε-
ρίπτωση του συγκεκριμένου νησιού,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το του-
ριστικό μας brand;
Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι δεν

υπήρξαν ποτέ ακυρώσεις κρατήσεων για
εισιτήρια μετάβασης στο νησί, για διαμο-
νή σε καταλύματα κ.λπ. Εμείς το τελευταίο
που επιθυμούμε είναι να επιβάλλουμε
περιοριστικά μέτρα σε οποιοδήποτε ση-
μείο της χώρας, είτε σε αυτό παρατηρείται
έντονη τουριστική κίνηση –όπως στη Μύ-
κονο και σε άλλα νησιά– είτε όχι. Όμως,
θα ήθελα να τονίσω ότι το πρόβλημα στη
Μύκονο συγκεκριμένα ήταν η υπερβολι-
κή χαλάρωση των μέτρων προφύλαξης σε
αρκετά κέντρα διασκέδασης ή, γενικότε-

ρα, σε χώρους όπου συνωστίζονται πολ-
λοί άνθρωποι. Δεν θα μπορούσαμε επ’
ουδενί να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυ-
τή η επιδεικτική αδιαφορία για την προ-
φύλαξη της δημόσιας υγείας. Εξ ου και
λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα, σε προσω-
ρινή βάση. Τα οποία μπορεί να φάνηκαν
σκληρά ή ακόμη και αντι-τουριστικά, ήταν
όμως επιβεβλημένα από την ίδια την κα-
τάσταση. Νομίζω ότι κάθε υπεύθυνος επι-
χείρησης τουριστικού ενδιαφέροντος στη
Μύκονο θα συνετιστεί, πλέον, και θα
φροντίσει να τηρεί τα πρωτόκολλα. Κανείς
δεν θέλει κλειστές επιχειρήσεις και κα-
νείς δεν προτιμά να κυνηγά παραβάτες, να
επιβάλλει πρόστιμα και ποινές αντί να
προβάλλει την ευλαβική τήρηση των μέ-
τρων προστασίας. Η καλύτερη διαφήμιση
της Ελλάδας, άλλωστε, δεν είναι η ασυδο-
σία, αλλά η έγνοια για τον φιλοξενούμενο,
τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία και
κάθε πολίτη, ημεδαπό και μη.

Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι το
άνοιγμα έγινε με κεκτημένη ταχύτη-
τα, χωρίς όλες τις δέουσες προβλέ-
ψεις; Για παράδειγμα, αλγεινή αί-
σθηση προκάλεσε η υπόθεση με την

έλλειψη ξενοδοχείων καραντίνας…
Όποιοι μιλούν για «κεκτημένη ταχύτη-

τα» προφανώς δεν έχουν ιδέα για το πόσο
σκληρή και μεθοδική ήταν η εργασία της
προετοιμασίας που κάναμε στο υπουρ-
γείο Τουρισμού, στον ΕΟΤ, στους υπόλοι-
πους αρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά
και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να επιτύ-
χουμε το ασφαλές άνοιγμα του τουρι-
σμού. Είμαι διατεθειμένος να δεχτώ κάθε
κριτική και πρόθυμος να συζητήσω κάθε
ένσταση ή επιφύλαξη. Αρκεί να είναι κα-
λόπιστη και εποικοδομητική – κάτι για το
οποίο αμφιβάλλω πιο συχνά από ό,τι θα
ήθελα. Το ίδιο ισχύει και για τα επιμέρους
ζητήματα που ανακύπτουν, όπως π.χ. τα
ξενοδοχεία καραντίνας. Και πάλι, όμως,
το υπουργείο Τουρισμού βαδίζει σύμφω-
να με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προ-
στασίας και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τα
καταλύματα απομόνωσης των κρουσμά-
των αυξάνονται, με περισσότερα δωμάτια
και κλίνες, ανάλογα με τις ανάγκες της
εκάστοτε περιοχής. Σας διαβεβαιώ ότι το
όποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε, έχει
ήδη διευθετηθεί.

Έχετε μια εικόνα για το «πού θα κα-

θίσει η μπίλια» φέτος, τόσο ως προς
τον αριθμό των αφίξεων όσο και ως
προς τα προσδοκώμενα έσοδα; Θα
είναι έστω καλύτερη χρονιά από το
2020;
Όσο η κατάσταση είναι ρευστή ως προς

τις υγειονομικές εξελίξεις, με εντόνως
δυναμικά χαρακτηριστικά, κανείς δεν
μπορεί να μιλήσει σοβαρά για τα προσδο-
κώμενα έσοδα. Το 2021 παραμένει μια
χρονιά προσαρμογής, η οποία για την Ελ-
λάδα εξελίσσεται αρκετά καλά, ίσως κα-
λύτερα ακόμη και από τις προσδοκίες
μας. Κι αυτό ισχύει ενώ το 4ο κύμα της
πανδημίας πολιορκεί ολόκληρη την υφή-
λιο. Από τη διαρκή επικοινωνία μας με
παράγοντες της τουριστικής αγοράς και
την παρακολούθηση της τουριστικής κί-
νησης, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι είναι
έως και απρόσμενα ελπιδοφόροι. Και,
ναι, εξακολουθώ να ελπίζω ότι ο τελικός
απολογισμός για τη φετινή χρονιά θα απο-
δείξει ότι τα πήγαμε πολύ καλύτερα το
2021 από ό,τι την προηγούμενη χρονιά.

Η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας
άνοιξε από τις 19 του μήνα και επι-
σήμως. Τι προσδοκούμε από εκεί και
πώς κινούνται οι βασικές μας αγο-
ρές, εν όψει και του Αυγούστου;
Σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των

κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η
τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας πα-
ραμένει σε πολύ καλό επίπεδο. Παρά την
αυξημένη επιτήρηση, τα υποχρεωτικά μέ-
τρα που καλούνται να ανεχθούν κ.λπ., οι
Βρετανοί τουρίστες παραμένουν πιστοί
στην Ελλάδα, κάτι που αποτυπώνεται στον
αναλογικά υψηλό αριθμό αφίξεων και
κρατήσεων. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες,
παραδοσιακά ισχυρές αγορές για τον ελ-
ληνικό τουρισμό, έχουμε πολύ ικανοποι-
ητική κίνηση από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την
Πολωνία, τις χώρες της Βαλκανικής και
πολλές άλλες. Εκτός των άλλων φαίνεται
επίσης ξεκάθαρα πλέον ότι, έστω και υπό
συνθήκες οι οποίες παραμένουν αντίξοες
για τον τουρισμό γενικότερα, η Ελλάδα
καρπώνεται τα οφέλη της μεγάλης προ-
σπάθειας που καταβλήθηκε το προηγού-
μενο διάστημα για την άσκηση της λεγόμε-
νης «τουριστικής διπλωματίας». Η περιο-
δεία μας σε Ευρώπη, Αμερική και Ρωσία
προώθησε και ενίσχυσε την Ελλάδα στις
μεγάλες αγορές, κερδίζοντας σε κύρος,
αλλά και σε άμεσα μετρήσιμα αποτελέ-
σματα, με μια σειρά από συμφωνίες που
έχουμε υπογράψει με τους μεγαλύτερους
tour operators, οργανισμούς και αεροπο-
ρικές εταιρείες. Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε
πρωταγωνίστρια εν μέσω της πανδημίας
στον τομέα του τουρισμού – και εκεί σκο-
πεύουμε να τη διατηρήσουμε.

«Όποιοι μιλούν για «κεκτημένη ταχύτητα» προφανώς 
δεν έχουν ιδέα για το πόσο σκληρή και μεθοδική 
ήταν η εργασία της προετοιμασίας 
που κάναμε στο υπουργείο Τουρισμού
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Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

O
πως ήταν αναμενόμενο, η Βό-
ρεια Μακεδονία καλωσορίστη-
κε ως Βόρεια Μακεδονία από τα
μεγάφωνα του Ολυμπιακού

Σταδίου κατά την Τελετή Έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά στις ολυμπια-
κές ενδυμασίες των αθλητών της γειτονι-
κής χώρας αναγράφεται κανονικά το
«ΜΟΚ» (Macedonian Olympic Commit-
tee). Και όλες αυτές τις μέρες στο Τόκιο
όλοι αποκαλούσαν «Μακεδόνες» τους
αθλητές. Από μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής των Αγώνων, τον δήμαρχο, τον αν-
τιδήμαρχο κ.λπ. Μία ακόμη «ήττα», λοι-
πόν, της Ελλάδας έπειτα από εκείνη στο
πρόσφατο Euro, με την ευθύνη να βαραί-
νει αποκλειστικά την προηγούμενη κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που υπέγρα-
ψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφήνοντας
«παράθυρο» για αυτοπροσδιορισμό των
ομοσπονδιών της Ολυμπιακής Επιτροπής
της γειτονικής χώρας, καθώς και τον πρό-
εδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής Σπύρο Καπράλο, ο οποίος δεν έκανε
καν προσπάθεια να αποτρέψει την προ-
κλητικότητα των Σκοπιανών.

Η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο δεν ήταν μια γιορτή
όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά ένα βουβό…
event που περισσότερο έμοιαζε με μια δέ-
ηση προς τον Θεό να σταματήσει η πανδη-
μία. Και η χαρά των αθλητών και αθλητριών
για τη συμμετοχή τους και αυτή έμοιαζε με
επιτηδευμένη κάτω από τις μάσκες που κά-

λυπταν το πρόσωπό τους. Το Ολυμπιακό
Στάδιο ήταν άδειο από θεατές και στα επί-
σημα ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ναρουχίτο,
ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, η σύζυ-
γος του προέδρου των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν,
ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
και άλλοι επίσημοι, όπως και άλλοι «αθά-
νατοι» χαιρετούσαν το άπειρο...

Αφού στην αρχή η ιαπωνική τηλεόραση
έδειξε στην υφήλιο μέρος της κουλτούρας
της χώρας αλλά και τα τεχνολογικά επι-
τεύγματά της, στη συνέχεια έγινε η καθιε-
ρωμένη παρέλαση των Ολυμπιακών απο-
στολών. Η Ελλάδα, όπως απαιτεί το πρω-
τόκολλο, παρέλασε πρώτη ως «γεννήτωρ»
των Ολυμπιακών Αγώνων. Σημαιοφόροι,
δύο «ολόχρυσα» παιδιά, η Άννα Κορακά-
κη και ο Λευτέρης Πετρούνιας, γέμισαν με

υπερηφάνεια τους απανταχού Έλληνες.
Ακολούθησαν έπειτα όλες οι αποστολές.

Μετά οι αθλητές έδωσαν τον καθιερω-
μένο Ολυμπιακό Όρκο και ακολούθησαν
ομιλίες από τον Τόμας Μπαχ, ο οποίος
έδωσε μεγάλη σημασία στην Ολυμπιακή
Ομάδα των Προσφύγων. Ο Ιάπωνας αυτο-
κράτορας κήρυξε την έναρξη των Αγώνων
και στη συνέχεια το Στάδιο πλημμύρισε
από διάφορα τεχνολογικά εφέ, μουσική
(το «Imagine» του Τζον Λένον, το
«Bolero» του Ραβέλ κ.ά.) και πολλές χο-
ρογραφίες. Τον βωμό με τη Φλόγα άναψε
η τενίστρια Ναόμι Οσάκα.

Ανησυχία για τα κρούσματα
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν. Θα… τε-

λειώσουν, όμως; Κάθε λεπτό που περνάει

όλο και κάποιος αθλητής ή αθλήτρια προ-
σβάλλεται από την πανδημία. Χθες προστέ-
θηκε η μισή ομάδα βόλεϊ γυναικών της
Τουρκίας και ουδείς γνωρίζει αν θα πάρει
μέρος στους Αγώνες. Στην Ολυμπιακή ομά-
δα της Τσεχίας βρέθηκαν έξι θετικοί στη
μετάλλαξη Δέλτα. Έχουν ήδη ανακοινωθεί
19 κρούσματα ανάμεσα στους 11.237 αθλη-
τές (από 206 χώρες) τις τελευταίες δύο μέ-
ρες, ο συνολικός αριθμός ανέβηκε στους
106 και οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν
λόγο για γεωμετρική αύξηση. Η Γουινέα
ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τους Αγώ-
νες και δέχτηκε τελικά να πάρει μέρος μόνο
έπειτα από διαβεβαιώσεις της ιαπωνικής
κυβέρνησης. Μακάρι να μην ξεφύγει η κα-
τάσταση. Και σαν να μην έφτανε η ζωντανή
απειλή της μετάλλαξης, ήρθε και ένα περι-
στατικό να προσθέσει ακόμη ένα πρόβλημα
στην Οργανωτική Επιτροπή. Ο Αλγερινός
τζουντόκα Φετί Νουρίν αρνήθηκε να αγω-
νιστεί εναντίον του Ισραηλινού Τοχάρ Μου-
τμπούλ λόγω του Παλαιστινιακού. Και το
2019 επίσης είχε αρνηθεί να αγωνιστεί
εναντίον αθλητή του Ισραήλ.

Η Ελλάδα, όπως απαιτεί το 
πρωτόκολλο, παρέλασε πρώτη
ως «γεννήτωρ» των Ολυμπιακών
Αγώνων. Σημαιοφόροι, δύο 
«ολόχρυσα» παιδιά, 
η Άννα Κορακάκη και 
ο Λευτέρης Πετρούνιας

Προσφωνήθηκαν ως 
Βόρεια Μακεδονία, 

αλλά παρέλασαν
ως «Μακεδόνες»



Ε
πιπλέον κίνητρα στους επαγ-
γελματίες υγείας, συγκεκρι-
μένα στους γιατρούς και τους
φαρμακοποιούς, δίνει η κυ-

βέρνηση με στόχο την τόνωση του προ-
γράμματος εμβολιασμού στη χώρα μας
και να πειστούν να εμβολιαστούν οι πολί-
τες που προς το παρόν εμφανίζονται δι-
στακτικοί. Πιο συγκεκριμένα, χθες ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανέ-
φερε ότι οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί
θα πιστώνονται 10 ευρώ στον λογαριασμό
τους όταν θα κλείνουν ένα ραντεβού για
εμβολιασμό.

Ακόμη, μιλώντας στο Open ο κ. Κικί-
λιας σημείωσε ότι το ποσό που θα πιστώ-
νεται σε γιατρούς που εμβολιάζουν ασθε-
νείς στο ιατρείο τους αυξάνεται από 3 ευ-
ρώ στα 20 ευρώ. Ακόμη, 50 ευρώ θα δί-
νονται σε όλους τους γιατρούς που θα εμ-
βολιάζουν κατάκοιτους ασθενείς στο σπί-
τι τους. «Η κυβέρνηση δείχνει εμπιστο-
σύνη στους υγειονομικούς και καλεί
όλους τους συμπολίτες μας να πάνε να
εμβολιαστούν, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα
είναι επιθετική και διασπείρεται εύκο-
λα», τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας και πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός
λειτουργεί, για αυτό και δεν είναι γεμάτες
σήμερα οι ΜΕΘ. «Είμαστε πλήρως προ-
ετοιμασμένοι και on alert για παν ενδεχό-
μενο. Βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνονται
τα νούμερα όσων έχουν εμβολιαστεί»,
ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας, τονίζοντας πως πρέπει να κάνουν
όλοι το καθήκον τους και να εμβολια-
στούν.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κικίλιας, το ΕΣΥ

πιέστηκε, αλλά απέδειξε ότι αντέχει και
θα αντέξει. Τέλος, υπογράμμισε ότι η Εκ-
κλησία στέκεται δίπλα μας με ειλικρινή
και θαρραλέα στάση, υπενθυμίζοντας ότι
τρεις μητροπολίτες ήδη έχουν χαθεί από
τον κορονοϊό και χαρακτήρισε τολμηρή
και καθαρή τη στάση της υπέρ του εμβο-
λιασμού.

Εντωμεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.854, εκ
των οποίων επτά εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 7, ενώ από την έναρξη της επιδημίας

έχουν καταγραφεί συνολικά 12.882 θάνα-
τοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 130, ενώ
οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 145.

«Πράσινο φως» για το Moderna
Εξάλλου, έγκριση στη χορήγηση

του Spikevax, του εμβολίου της Moderna
κατά του κορονοϊού, για παιδιά ηλικίας
12-17 ετών έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανι-
σμός Φαρμάκων, ανάβοντας «πράσινο
φως» στα κράτη-μέλη. Η χρήση
του mRNA εμβολίου θα γίνεται με τον
ίδιο τρόπο που γίνεται στους ενήλικες. Το

εμβόλιο θα χορηγείται σε δύο δόσεις με
χρονική απόσταση τεσσάρων εβδομά-
δων. Τα αποτελέσματα του εμβολίου
ερευνήθηκαν σε μελέτη που συμπεριέ-
λαβε 3.732 παιδιά ηλικίας 12-17 ετών.

Μπόνους σσε γιατρούς για εμβολιασμούς 

Στο προσκήνιο έρχονται για δεκάδες χιλιάδες υποψήφι-
ους, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν
σε τμήματα της επιλογής τους παρά τις καλές βαθμολογικές
τους επιδόσεις, οι μεταγραφές. Αν και κάθε χρόνο οι μαθη-
τές συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους με κριτήριο και
τη δυνατότητα μεταγραφής, φέτος με τον «κόφτη» που έχει
επιβάλει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) πολλοί μαθητές
οδηγούνται στην επιλογή τμημάτων εκτός του τόπου κατοι-
κίας τους, χωρίς να έχουν οι οικογένειές τους την οικονομι-
κή δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, με την προοπτική ότι θα
λάβουν μεταγραφή. Προτού, όμως, προχωρήσουν στην ορι-
στικοποίηση του μηχανογραφικού τους, με την προθεσμία να
εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη, θα πρέπει να λάβουν υπόψη
τους τα δεδομένα που θα ισχύουν την επόμενη ακαδημαϊκή
χρονιά για τις μεταγραφές-μετακινήσεις. 

Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των μεταγρα-

φόμενων, βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων, δεν μπορεί
να ξεπερνά το 15% του συνολικού
αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα.
Με την προϋπόθεση να υπάρχει αν-
τίστοιχο τμήμα με αυτό στο οποίο
έχει εισαχθεί, ένας υποψήφιος
μπορεί να λάβει μεταγραφή βάσει
οικονομικών και κοινωνικών κρι-
τηρίων ή αδελφών προπτυχιακών
φοιτητών. Σημειώνεται ότι συνολι-
κά 94 τμήματα δεν δέχονται μετα-
γραφές, καθώς δεν υπάρχει αντιστοιχία με άλλα. Και στις
δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τα μόρια
της «βάσης» μεταγραφής του τμήματος στο οποίο αιτείται τη
μεταγραφή. Η «βάση» μεταγραφής προκύπτει αφού αφαιρε-

θούν από τον αριθμό των μορίων
της βάσης εισαγωγής κάθε τμή-
ματος 2.750 μόρια.

Κάθε υποψήφιος έχει το δι-
καίωμα να υποβάλει αίτημα με-
ταγραφής σε έως δύο τμήματα
διαφορετικών πανεπιστημίων
βάσει οικονομικών και κοινωνι-
κών κριτηρίων.

Στα οικονομικά κριτήρια η μο-
ριοδότηση γίνεται σύμφωνα με το
κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ στα

κοινωνικά εντάσσεται αν ο αιτών ανήκει σε τρίτεκνη ή πολύ-
τεκνη οικογένεια, αν είναι ορφανός, αν είναι τέκνο άγαμου
γονέα και αν κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει αναπη-
ρία 67% και άνω.

Πώς επηρεάζει τις μεταγραφές ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Κίνητρα στους επαγγελματίες
υγείας προκειμένου
να τονωθεί το πρόγραμμα
«Ελευθερία» ανακοίνωσε
ο υπουργός Υγείας…
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Θράσος από τον ΣΥΡΙΖΑ για το Μάτι 
Τ ρία χρόνια μετά την εθνική τρα-

γωδία και τον θάνατο 102 συναν-
θρώπων μας στη φονική πυρκα-

γιά στο Μάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ -αντί να απολογη-
θεί στον ελληνικό λαό- φτάνει στο ση-
μείο να αναζητήσει… ευθύνες από τη
Νέα Δημοκρατία που τότε ήταν αξιωμα-
τική αντιπολίτευση και προσωπικά από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

«Η τότε αντιπολίτευση, υπό τον κ. Μη-
τσοτάκη, επέλεξε για μια ακόμη φορά
τον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλ-
λευση της τραγωδίας με τρόπο χυδαίο»,
αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και σημειώνει μεταξύ άλλων: «Δεν
περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να
ζητήσει συγγνώμη για την τότε συμπερι-
φορά του. Δυστυχώς δεν ανήκει σε αυτή
την κατηγορία των πολιτικών. Αναμένου-
με όμως να προχωρήσει έστω και τώρα
στην ανάληψη συγκεκριμένης δράσης
για την αντιμετώπιση, όσο είναι δυνατόν,
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
και στη χώρα μας».

Άμεση ήταν η αντίδραση της Πειραι-
ώς, η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή
της: «Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο
ορισμός του θράσους. Καλούν για συγ-
γνώμη για τις εγκληματικές αμέλειες ή
μήπως για τις στημένες συνεντεύξεις
με τους δορυφορικούς χάρτες και το
θέατρο που έπαιζαν ο κ. Τσίπρας και οι
υπουργοί του, όταν ήξεραν ότι άνθρωποι

έχουν χάσει τη ζωή τους κι ότι η φωτιά
έχει σβήσει και ρωτούσαν πότε θα πε-
τάξουν τα αεροπλάνα»; Και υπογραμμί-
ζει η Ν.Δ.: «“Ψάχνω να βρω λάθος αλλά
δεν βρίσκω”, έλεγαν αμέσως μετά την
τραγωδία. Δεν περιμέναμε ούτε τώρα
ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Οφείλουν όμως τουλάχιστον να δεί-
χνουν σεβασμό στη μνήμη των νεκρών
συνανθρώπων μας».

Βουβός πόνος 
Συγκίνηση, συναισθηματική φόρτιση

και βουβός πόνος ήταν τα συναισθήματα
που κυριάρχησαν στο μνημόσυνο για τη
μαύρη επέτειο των τριών χρόνων από τη
φονική πυρκαγιά στο Μάτι, στις 23 Ιουλί-
ου 2018. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέ-
τος, πραγματοποιούνται μια σειρά από
εκδηλώσεις στη μνήμη των 102 νεκρών.

Τη μνήμη των θυμάτων της εθνικής
τραγωδίας τίμησε και η Βουλή με την τή-
ρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ νωρίτερα,
στην επέτειο της φονικής πυρκαγιάς,
αναφέρθηκαν κατά τη συνάντησή τους ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου. «Να προχωρή-
σουμε ταχύτατα έτσι ώστε το Μάτι, όπως
είχαμε δεσμευθεί, να ξαναχτισθεί, να
πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί
από ουσιαστικά έναν άναρχο οικισμό σε
μία καλά δομημένη και ασφαλή σύγχρο-

νη πολιτεία», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης,
ενώ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:
«Είναι πολύ σημαντικό να γίνει η ρύθμι-
ση που θα τακτοποιήσει τον οικισμό,
ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να απο-
κατασταθούν, να ξαναβρούν την κανονι-
κή τους ζωή».

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποι-
ήθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι και το «πα-
ρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρι-
σης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η γενική
γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Σοφία Νικολάου και ο δήμαρχος Ραφή-
νας-Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς.

«Τρία χρόνια μετά και κανείς δεν έχει
ξεχάσει. Όσα χρόνια και να περάσουν
κανείς δεν θα ξεχάσει πόσο άδικα χάθη-
καν αυτοί οι 102 συνάνθρωποί μας. Χά-
θηκαν αλλά είναι εδώ, οι ψυχές τους, η
μνήμη τους, η παρακαταθήκη τους μας
οδηγεί. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να
προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε τη χώ-
ρα μας και να μην έχουμε ποτέ μα ποτέ
ξανά ένα νέο Μάτι. Ο Θεός να αναπαύσει
τις ψυχές τους», υπογράμμισε μεταξύ
άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστα-
σίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος
Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε
κάτω από δύσκολες συνθήκες, συνθή-
κες που δεν αφορούν τη χώρα μας, συν-
θήκες που αφορούν όλο τον κόσμο, με

μια κλιματική αλλαγή η οποία είναι εδώ,
και με την ανάγκη οι αρρυθμίες και οι
παθογένειες δεκαετιών όσο πιο γρήγορα
σε πνεύμα συνεργασίας και συνεννόη-
σης να προχωρήσουμε για να μπορέσου-
με να θωρακίσουμε τη χώρα και οι συ-
νάνθρωποί μας, οι Έλληνες και να νιώ-
θουν και να είναι ασφαλείς».

«Οφείλουμε να τιμούμε τη μνήμη των
νεκρών, οφείλουμε να κάνουμε καθετί
που περνάει από το χέρι μας ώστε να δι-
καιωθούν οι ψυχές τους και οι οικογέ-
νειές τους», δήλωσε η γενική γραμμα-
τέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία
Νικολάου. Από την πλευρά του ο δήμαρ-
χος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος
Μπουρνούς τόνισε ότι, τρία χρόνια με-
τά, τίποτα δεν έχει διαγραφεί από τη
μνήμη. «Είμαστε εδώ να δώσουμε μέχρι
τέλους τον αγώνα να ξαναγυρίσουν οι
άνθρωποι στις εστίες τους, να αποκατα-
σταθεί η ζωή τους χωρίς να ξεχνάμε τις
102 ψυχές που θυσιάστηκαν στον βωμό
ενός κράτους που δεν υπήρχε πριν από
αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά.

ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία (!)
επιρρίπτει η Κουμουνδούρου 
τρία χρόνια μετά τη φονική 
πυρκαγιά - Συγκίνηση στο 
μνημόσυνο για τη μαύρη επέτειο…



Μ
ία ακόμη σοκαριστική υπό-
θεση κρύβει η δημοσιοποί-
ηση από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν
σχετικής διάταξης της Ει-

σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, των
στοιχείων ταυτότητας ενός 47χρονου επι-
χειρηματία. Πρόκειται για την καταγγελία
που έκαναν δύο κορίτσια 17 και 18 ετών
ότι τις παγίδευσε σε δωμάτιο κέντρου
ευεξίας (σπα) στα Εξάρχεια και ασέλγησε
πάνω τους.

Πρόκειται για τον Ευάγγελο Γεωργίου
του Διονυσίου και της Αναστασίας, που
γεννήθηκε στις 15/2/1974 στην Αθήνα, ο
οποίος κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξα-
κολούθηση και παράνομη κατακράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης μέ-
σω αγγελιών για το κατάστημα σπα επί
της οδού Ιπποκράτους, που είναι στο όνο-
μα της συζύγου του, έκλεισε ραντεβού σε
μια 17χρονη από την Αλβανία και στη συ-
νέχεια με 18χρονη από τη Γεωργία. Οι
ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναζητούσε
νεαρές κοπέλες να εργαστούν ως μοντέ-
λα για την προώθηση του κέντρου ευε-
ξίας, πρόσχημα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,
για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες
ορέξεις του.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει

στους αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Εξαρχείων τα δύο κορίτσια (η
μία ανήλικη), ο 47χρονος φέρεται ότι τους
είπε πως δεν κάνουν για μοντέλα, αλλά
μπορεί να τις δοκιμάσει σε θέσεις γραμ-
ματειακής υποστήριξης. Μάλιστα, τους
ζήτησε να περάσουν σε δωμάτιο προκει-
μένου να δώσουν συνέντευξη για αυτή τη
θέση, με τη 17χρονη και τη 18χρονη να
καταγγέλλουν ότι κλείδωσε την πόρτα και
τους επιτέθηκε σεξουαλικά. Όταν κατά-
φεραν να ξεφύγουν, τα κορίτσια απευ-
θύνθηκαν άμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. και αστυνο-
μικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες
στον 47χρονο επιχειρηματία, σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε βαρύτατη δικο-
γραφία.

Οι καταθέσεις που έχουν δώσει προανα-
κριτικά οι δύο κοπέλες προκαλούν φρίκη,
καθώς, σύμφωνα με αυτές, ο επιχειρημα-
τίας δεν δίστασε να προχωρήσει σε ασελ-
γείς πράξεις ακόμη και σε χώρο που θα
ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί μετά. Τα
στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες
του δόθηκαν στη δημοσιότητα, καθώς η
έρευνα συνεχίζεται και οι Αρχές αναζη-
τούν τυχόν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις
στις οποίες εμπλέκεται ο 47χρονος.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο αυτήν τη
φορά συνίσταται από κακουργήματα που αφορούν σε δύο
απόπειρες βιασμού, βρίσκεται από χθες ο 22χρονος φοιτητής,
ο οποίος τον περασμένο Μάιο είχε καταγραφεί από κλειστό
κύκλωμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη να παρενοχλεί χω-
ρίς το... φύλλο συκής του μια 25χρονη ένοικο.

Ενώ η δίκη του για αυτή την υπόθεση καθώς και για τη σε-
ξουαλική παρενόχληση ακόμη τριών γυναικών εκκρεμεί στο
αυτόφωρο, η Εισαγγελία της Αθήνας απήγγειλε τις δύο κα-
κουργηματικές κατηγορίες ύστερα από την ολοκλήρωση προ-
καταρκτικής έρευνας που διενεργήθηκε για δύο απόπειρες
βιασμού (κακουργήματα), οι οποίες σχετίζονται με δύο επιθέ-

σεις σε νεαρές γυναίκες που φέρεται να διέπραξε. Ακόμη, του
ασκήθηκε ποινική δίωξη και για προσβολή γενετήσιας αξιο-
πρέπειας (πλημμέλημα), που αφορά σε σεξουαλικές επιθέ-
σεις κατά ακόμη δύο γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο απόπειρες βιασμού φέ-
ρεται να τελέστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του
2020 στη Νέα Σμύρνη σε βάρος δύο γυναικών ηλικίας 28 και
19 ετών. Τα δύο θύματα είχαν προχωρήσει τότε σε σχετικές
καταγγελίες ενώπιον των Αρχών και οι δικογραφίες που
σχηματίστηκαν ήταν κατά αγνώστων δραστών, ωστόσο η
προσωποποίηση των κατηγοριών έγινε μετά την εισαγγελική
έρευνα που ακολούθησε, όταν τον περασμένο Μάιο η 25χρο-

νη στη Νέα Σμύρνη δημοσιοποίησε το βίντεο που έδειχνε τον
νεαρό να την ακολουθεί κρατώντας το μόριό του μέχρι την εί-
σοδο της πολυκατοικίας. Τότε άλλες πέντε γυναίκες που εί-
χαν παρενοχληθεί σεξουαλικά από τον δράστη τον αναγνώ-
ρισαν. Ο ίδιος αρνείται ισχυριζόμενος ότι οι περιγραφές των
γυναικών για τον δράστη που τους επιτέθηκε δεν αποδει-
κνύουν ότι ήταν αυτός που τις παρενόχλησε, ενώ σε υπόμνη-
μά του φέρεται να κάνει αναφορά σε κατάθεση άλλης γυναί-
κας από τη Νέα Σμύρνη, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα
ενός μεγαλύτερου άνδρα, καστανόξανθου, ο οποίος ήταν
μάλλον αλλοδαπός.

Μαρία Δήμα

Νέα Σμύρνη: Δίωξη για δύο απόπειρες βιασμού στον 22χρονο επιδειξία

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
47χρονου επιχειρηματία που
κατηγορείται για βιασμό κατ’
εξακολούθηση… 

Σοκ με το spa-
κολαστήριο στα
Εξάρχεια - Εφιάλτης
για δύο κοπέλες
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Κεντρική Μακεδονία 

Διασφάλισε φροντίδα και φιλοξενία
παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά

Τις αναγκαίες θέσεις παροχής
υπηρεσιών φροντίδας και φιλο-
ξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών
και ατόμων με αναπηρία σε όλη
την Κεντρική Μακεδονία δια-
σφάλισε η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και για τη νέα
σχολική χρονιά 2021-2022. «Οι
γονείς που έχουν την επιμέλεια
των παιδιών θα μπορούν να δια-
σφαλίσουν θέση για αυτά σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκλη-
ρωμένης φροντίδας, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης
φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και σε Κέντρα Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. Έτσι επιτυγχάνου-
με την αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση κυρίως των
ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδή-
ματα σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους ώστε μέσα από
την ουσιαστική διευκόλυνσή τους να ανταποκριθούν στους
απαιτητικούς ρόλους της γονικής μέριμνας και της παιδικής
προστασίας», τόνισε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δημόπρα-
κτος Α.Ε. αποφάσισαν να δημιουργήσουν οι δήμαρχοι Κορινθίων Βασίλης Να-
νόπουλος, Βέλου - Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας - Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης. Τα οφέλη στα οποία στοχεύουν οι
τρεις όμοροι δήμοι αφορούν α) στον επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό το-
μέα με την υποστήριξη των μελών, β) στον τομέα εκτέλεσης, εποπτείας και επί-
βλεψης δημόσιων μελετών και έργων και γ) στον τομέα σχεδιασμού, εφαρμο-
γής, υλοποίησης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών ή
διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ήδη οι τρεις δήμαρχοι δηλώ-
νουν ότι ευελπιστούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα από ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» και Πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Σε κοι-
νή δήλωσή τους οι τρεις δήμαρχοι επισημαίνουν πως «η συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία θέτει αναπτυξιακούς και επιστημονικούς σκοπούς προώθησης της
απασχόλησης και προβολής των περιοχών τους, ενώ έχει ως κύριο και βασικό
στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών τους».

Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ μέσω
του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την
κατασκευή υπερσύγχρονου αθλητικού κέν-
τρου  -προπονητηρίου Τάε Κβον Ντο και την
ανάπλαση της περιοχής πέτυχε η δημοτική
Αρχή Ωραιοκάστρου. Το έργο αφορά στην κα-
τασκευή ενός υπερσύγχρονου αθλητικού
κέντρου που θα λειτουργεί και ως προπονη-
τήριο Τάε Κβον Ντο, καθώς και στην ανάπλα-
ση στο Οικοδομικό Τετράγωνο 15, που βρί-
σκεται στον οικισμό Γαλήνη, με προϋπολογι-
σμό 3 εκατ. ευρώ. «Καταφέραμε να βγάλουμε
από το τέλμα ένα έργο που επί χρόνια ήταν σε
στασιμότητα, τη λεγόμενη “τρύπα της Γαλή-
νης” και να κατασκευάσουμε ένα υπερσύγ-
χρονο αθλητικό κέντρο», τονίζει ο δήμαρχος
Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

! Ωραιόκαστρο

Τρία εκατ. ευρώ για
αθλητικό κέντρο από το
«Αντώνης Τρίτσης»

Θεσσαλονίκη

Θρίλερ: Χάκερ «τρύπωσαν» 
στα δημοτικά αρχεία
Όπως επίσημα ανακοίνωσε ο δήμος, αμέσως μόλις διαπι-
στώθηκε η ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού στα πληροφο-
ριακά συστήματα ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρω-
τόκολλα, ειδοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες Αρχές και κινή-
θηκαν οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Πληροφορίες
θέλουν τους χάκερ να έχουν υποκλέψει αρχεία και να ζη-
τούν λύτρα 20 εκατ. ευρώ για να τα ξεκλειδώσουν. Η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αττικής έχει αναλάβει τη δια-
λεύκανση της υπόθεσης.

Σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού για τρεις δήμους
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΟΤΑ

Δήμαρχοι Ορεστιάδας, 
Διδυμοτείχου και Σουφλίου 
σε κοινό πρόγραμμα

Συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ των τριών δήμων
τους ανακοίνωσαν οι δήμαρχοι Ορεστιάδας Βασίλης
Μαυρίδης, Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου
και Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος σε κοινή συνέν-
τευξη Τύπου που παραχώρησαν. Οι τρεις δήμαρχοι
στοχεύουν στην υλοποίηση έργων ενεργειακής ανα-
βάθμισης και πολιτιστικής - τουριστικής ανάπτυξης,
σε έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα
πραγματοποιηθούν και θα ωφελήσουν όλη την ευρύ-
τερη περιοχή. Ανακοινώθηκε η έγκριση από το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κοινής πρότασης που
υπέβαλαν οι τρεις δήμοι για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση τεσσάρων σχολικών δημοτικών κτιρίων. Παράλ-
ληλα, ανακοίνωσαν τα έργα που από κοινού προγραμ-
ματίζουν: Δημοτικό Σχολείο Καστανεών (Δήμος Ορε-
στιάδας), Ειδικό Σχολείο Θουρίου (Δήμος Ορεστιά-
δας), 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Δήμος Διδυμοτεί-
χου), Μειονοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου (Δήμος
Σουφλίου). «Μόνο ενωμένοι μπορούμε να συνεχίσου-
με για να αντιμετωπίζουμε θέματα», δήλωσε ο δήμαρ-
χος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.
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Τ
ο κτίριο του παλαιού Μουσείου Ακρο-
πόλεως, η αποκατάσταση του οποίου
πραγματοποιείται με χρηματοδότηση

3,5 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020, επισκέφτηκαν η υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Στο
πλαίσιο της επίσκεψής τους ενημερώθηκαν
από εκπροσώπους του αναδόχου για το έργο,
το οποίο ξεκινά και αφορά στην επαναλει-
τουργία του χώρου με νέες χρήσεις.

Το Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως αναμένε-
ται να παραδοθεί επισκευασμένο, αναβαθμι-
σμένο και άρτια εξοπλισμένο για να λειτουρ-
γήσει παράλληλα ως εργαστήριο συντήρησης
ανοικτής θέασης με εκθεσιακούς χώρους.
Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε στο
ΠΕΠ Αττικής με συνολική και επιλέξιμη δα-
πάνη 3.560.079,78 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι ήδη πριν από μερικές
μέρες υπεγράφη η σύμβαση για το υποέργο
που αφορά σε εργασίες επισκευής και ανα-

βάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου
Ακροπόλεως, των δυτικών αποθηκών και του
εργαστηρίου συντήρησης. Ο προϋπολογι-
σμός δημοπράτησης του υποέργου ήταν
2.240.620 ευρώ. Όπως επισήμανε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής, «η Περιφέρεια Αττικής
στηρίζει τον πολιτισμό, ο οποίος συμβάλλει
στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής
στη μετα-Covid εποχή. Η έμπρακτη στήριξή
μας αποτυπώνεται και σε επίπεδο εγκεκριμέ-
νων έργων. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε
τον πολιτισμό στην Αττική μας και στο πλαίσιο
αυτό εργάζεται το άρτια καταρτισμένο στελε-
χιακό δυναμικό του υπουργείου Πολιτισμού
και της Διαχειριστικής Αρχής της περιφέρει-
άς μας». Από την πλευρά της, η κυρία Μενδώ-
νη τόνισε ότι «είναι μια ξεχωριστή μέρα και
για το υπουργείο Πολιτισμού και για την Περι-
φέρεια Αττικής, καθώς ένα εξαιρετικά εμ-
βληματικό έργο, η αποκατάσταση του Παλαι-
ού Μουσείου της Ακρόπολης, ξεκινά και το
παλιό μουσείο αρχίζει πάλι να ζωντανεύει».

Στήριξη στην τοπική οικονομία της Φυλής
Σε συνάντηση εργασίας με στόχο τη δημιουργία Με-

λισσοκομικού και Βοτανικού Πάρκου στους ορεινούς
όγκους του Δήμου Φυλής συμμετείχε ο δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του ANEL Honey Park στο Νέο Ρύ-
σιο Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ειδικοί του χώρου και
συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ του
δήμου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δή-
μητρα» με στόχο τη δημιουργία Βοτανικού και Μελισ-
σοκομικού Πάρκου στην Πάρνηθα, καθώς και την ανάπτυξη χώρων πιλοτικής εφαρμογής της με-
λισσοκομίας και των αρωματικών φυτών. Μέσα στους επόμενους μήνες προβλέπονται η διοργά-
νωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων πολιτών αλλά και η δια-
μόρφωση πιλοτικά πάρκου βιοποικιλότητας και προστασίας της μέλισσας.

ΚΕΔΕ: Αναβάθμιση της
Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης  

Τα γραφεία της ΚΕΔΕ επισκέφτηκε
ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και
εντεταλμένος της καγκελαρίου Άνγ-
κελα Μέρκελ στην Ελληνογερμανι-
κή Συνέλευση Νόρμπερτ Μπάρτλε
και είχε συνεργασία με τον πρόεδρο
της Ένωσης Δημήτρη Παπαστεργί-
ου. Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτη-
σαν σχετικά με τη σύσταση διμε-
ρούς θεσμικού οργάνου, στο οποίο
θα εκπροσωπούνται οι Κεντρικές
Ενώσεις των Φορέων Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης της Ελλάδας και της
Γερμανίας. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
αναφέρθηκε στα θέματα του ψηφια-
κού μετασχηματισμού των δήμων,
της κυκλικής οικονομίας και της
διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ
οι κύριοι Παπαστεργίου και Μπάρτ-
λε με τους συνεργάτες τους αντάλ-
λαξαν και απόψεις για το πλαίσιο
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και τις απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα
να γίνει πιο ανεξάρτητη.

Προχωρά 
η ανάπλαση 
του Πάρκου 
Ενόπλων Δυνάμεων
Έπειτα από επίμονες προσπάθειες
του δημάρχου Μοσχάτου - Ταύ-
ρου Ανδρέα Ευθυμίου το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρι-
νε τη μελέτη που και τη χρηματο-
δότηση για τη β’ φάση του έργου
ανάπλασης του Πάρκου Ενόπλων
Δυνάμεων με τίτλο «Βιοκλιματική
αναβάθμιση του πάρκου Ενόπλων
Δυνάμεων στη Δημοτική Ενότητα
Ταύρου με ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή».
Η χρηματοδότηση αυτής της φά-
σης του έργου ανέρχεται στο ποσό
των 588.272,13 ευρώ. Όπως τονί-
ζει ο κ. Ευθυμίου, «η ανάπλαση
του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων
αποτελούσε μια βασική δέσμευσή
μας και με σκληρή δουλειά και
μεθοδικότητα έχουμε φτάσει στη
φάση της υλοποίησής της. Στόχος
μας είναι να δημιουργήσουμε ένα
πάρκο-στολίδι για την πόλη αλλά
και συνολικά για την Αττική, έναν
υπερτοπικό πόλο αναψυχής». 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
είναι μάλλον ο μοναδικός που
βρίσκεται διαρκώς σε σύγ-
κρουση με την ηγεσία της Εκ-
κλησίας; Μέχρι πρότινος βρι-
σκόταν σε δικαστική διαμάχη
με τον τοπικό μητροπολίτη,
ενώ τώρα ξεκινά νέα αντιπα-
ράθεση με την Εκκλησία της
Ελλάδος, προχωρώντας σε
απόφαση για απαλλοτρίωση
μεγάλης έκτασης και, μάλι-
στα, χωρίς αποζημίωση! Φαί-
νεται ότι ο εν λόγω δήμαρχος
δεν λαμβάνει υπόψη του την
«εκλογική δύναμη» της Εκ-
κλησίας… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαίδευση στις
πρώτες βοήθειες
από το ΕΔΔΥΠΠΥ      
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων σε συνεργασία με την
Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσε-
ων (ΕΔΟΚ) δίνει στους δήμους-μέλη
τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν οι πο-
λίτες στην παροχή α’ βοηθειών σε πε-
ριπτώσεις επικίνδυνες για την ανθρώ-
πινη ζωή. Στηρίζοντας το έργο της
ΕΔΟΚ, ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ και
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης παρέδωσε στο πλαίσιο χορη-
γίας βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο
για την κάλυψη των αναγκών της δια-
σωστικής ομάδας. Σημειώθηκε, μάλι-
στα, ότι στόχος του δικτύου είναι η δη-
μιουργία ενός νέου προγράμματος για
πολίτες με τίτλο «γνωριμία με τη ναυα-
γοσωστική» αλλά και η ενίσχυση του
ήδη υφιστάμενου προγράμματος των
Εθελοντικών Διασωστικών Ομάδων
στους δήμους.

Χρηματοδοτεί την αποκατάσταση
του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Άστοχη επίθεση 
Σκληρή επίθεση δέχθηκε η δήμαρχος Αγίου

Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου από αντιπολί-
τευση αλλά και τοπικές ιστοσελίδες, με αφορμή
τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν
στις παιδικές κατασκηνώσεις του δήμου. Κι αυ-
τό, παρά το γεγονός ότι όλοι γνώριζαν από την
αρχή της κατασκηνωτικής περιόδου ότι λαμβά-
νονταν όχι μόνο τα απαραίτητα μέτρα που συνι-
στούν ο ΕΟΔΥ και η κυβέρνηση, αλλά γίνονται
και επιπλέον έλεγχοι με πρωτοβουλία του δή-
μου. Μάλιστα, τα δύο κρούσματα που εντοπί-
στηκαν προέκυψαν από αυτούς τους επιπλέον
ελέγχους και η αντίδραση ήταν άμεση, με το
κλείσιμο των αντίστοιχων δομών. Το πόσο άστο-
χη ήταν η επίθεση επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός ότι κάποιος από τους επικεφαλής της
αντιπολίτευσης, που επιτέθηκαν στη δήμαρχο,
λίγες μέρες πριν είχε επισκεφθεί τις κατασκη-
νώσεις και φωτογραφιζόταν καμαρώνοντας… 

Επιμένουν για την κινητικότητα
Όπως προέκυψε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του ΔΣ,
η ΚΕΔΕ θα επιμείνει στην
ανάγκη για τη σύμφωνη
γνώμη του δημάρχου για τα
θέματα κινητικότητας ειδι-
κά στις οικονομικές υπη-
ρεσίες, που υπάρχει μεγάλη αφαίμαξη των υπηρεσιών. Κι
αυτό γιατί, όπως επισήμανε ο πρόεδρός της Δημήτρης
Παπαστεργίου, «σε μια κρίσιμη περίοδο που τρέχουν τα
χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και θέλουμε να προχωρή-
σουμε στην κατάρτιση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγ-
χου, δεν είναι δυνατόν να χάνουμε εξειδικευμένα και δο-
κιμασμένα στελέχη από τις οικονομικές μας υπηρεσίες.
Μέχρι τώρα, από όλους τους κύκλους κινητικότητας χά-
σαμε 250 υπαλλήλους και κάθε υπάλληλος που φεύγει
λείπει από τις υπηρεσίες μας». 

Πράσινη ανάπλαση της 
«κάτω» Πλατείας Συντάγματος 

Ξεκινάει η ανάπλαση της «κάτω» πλευράς της Πλατείας Συντάγματος, με-
τά την κατά πλειοψηφία ψήφιση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Η μελέτη προβλέπει τη ριζική
ανάπλαση του κάτω τμήματος της πλατείας, με γενναία διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων μπροστά στον πεζόδρομο της Ερμού, δημιουργία νέου και
ποιοτικού δημόσιου χώρου που θα λειτουργήσει ως πύλη στον εμπορικό
και ιστορικό πυρήνα, φύτευση συνολικά 28 ψηλών δέντρων, μονιμοποίηση
των λωρίδων κυκλοφορίας σε τέσσερις, όπως είναι σήμερα, διατηρώντας
τη χαρακτηριστική καμπύλη της οδικής χάραξης. Παράλληλα, προβλέπει
δημιουργία έξυπνης, ασφαλούς και ορατής διάβασης πεζών, φροντίδα για
ΑμεΑ σε όλο το φάσμα και τις λεπτομέρειες του έργου, εξοπλισμό με πέργ-
κολες για πυκνή σκίαση και μορφολογική οργάνωση του νέου χώρου.

Όχι στο lockdοwn
Σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας του επιδημιολογικού χάρτη βρίσκε-
ται η Πάρος, καθώς παρουσιάζει αύξηση ιικού φορτίου άνω του 180% και
κινδυνεύει να τεθεί υπό καθεστώς τοπικού lockdown. Μπροστά σε αυτή
την τραγική πραγματικότητα, έκκληση προς όλους όσοι δεν έχουν εμβο-
λιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν, και να εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα
προστασίας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή,
απευθύνει ο δήμαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος σε μήνυμά του προς
τους κατοίκους του νησιού.
Επισημαίνει πως, παρόλο που «μέχρι τώρα η Πάρος βρίσκεται ψηλά στις
θέσεις των νησιών αλλά και της χώρας, στα ποσοστά του εμβολιασμού
στον ντόπιο πληθυσμό» και «οι επιχειρηματίες τηρούν με προσήλωση
όλα τα μέτρα προστασίας», «η εμφάνιση της μετάλλαξης “Δέλτα» και ο
ταχύτατος τρόπος με τον οποίο αυτή μεταδίδεται στον πληθυσμό, αλλά
και η υψηλή επισκεψιμότητα στο νησί, που βρίσκεται και φέτος στην κο-
ρυφή της προτίμησης των επισκεπτών, δεν μας επιτρέπει να εφησυχά-
ζουμε».

Κοινωφελής εργασία
και συμβάσεις 
Την προσοχή των δημάρχων ώστε να μη
χαθούν θέσεις κοινωφελούς εργασίας,
όπως έγινε σε προηγούμενους κύκλους,
επειδή δεν υπάρχουν άνεργοι συγκεκρι-
μένων ειδικοτήτων, ζήτησε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου στην
πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ, με αφορ-
μή το γεγονός ότι ανοίγει άμεσα η πλατ-
φόρμα, ώστε οι δήμοι να δηλώσουν θέ-
σεις για τη νέα κοινωφελή εργασία. Την
ίδια ώρα ενημέρωσε ότι θα προτείνει τη
δυνατότητα πρόσληψης ή παράτασης των
συμβάσεων εργαζόμενων λόγω Covid,
ώστε οι δήμοι που σηκώνουν μεγάλο βά-
ρος στη διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης να μη μείνουν χωρίς προσωπικό.

Σε ποιον δήμο της
Αττικής κατα-
γράφεται η
πιο έντονη
προεκλογική

δραστηριότητα,
παρότι είμαστε δύο

χρόνια πριν από τις δημοτικές
εκλογές; Ήδη καταγράφουμε τη
δημιουργία μιας νέας παράτα-
ξης από στελέχη παρατάξεων
που συμμετέχουν στο Συμβού-
λιο, τη δημιουργία συνδυασμού
που έρχεται να αντικαταστήσει
παράταξη που έκλεισε τον κύ-
κλο της, αλλά και έντονη κινητι-
κότητα μεταξύ παρατάξεων
και… δημοτικής αρχής! 

Ν
έα αντιπαράθεση προέκυψε ανάμεσα στον νυν περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη και τον πρώην Γιάννη Σγουρό… αυτήν τη φορά με αφορμή τη λει-
τουργία της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Ο κ. Σγουρός κατηγόρησε

τον περιφερειάρχη ότι προωθεί υποψήφιο της παράταξης για επικεφαλής της Νομικής
Υπηρεσίας, για να λάβει τη σκληρή απάντηση ότι «ο πολιτικά “εξαφανισμένος” κ. Σγου-
ρός επιχειρεί με fake news να κερδίσει πέντε λεπτά δημοσιότητας!». Όσον αφορά την
ουσία της υπόθεσης, ο κ. Πατούλης υποστηρίζει ότι «κανένας υποψήφιος της Αυτοδι-
οικητικής Παράταξης της διοίκησης δεν τοποθετείται επικεφαλής της Νομικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής», ωστόσο γίνεται σαφές ότι είναι απόφαση του περιφε-
ρειάρχη η Νομική Υπηρεσία να αποκτήσει επιτέλους προϊστάμενο και ξεκαθαρίζεται
πως η θέση θα καλυφθεί με τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρμογή του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου, χωρίς «παράθυρα» και… πόρτες. 

Εγκρίθηκαν 
τα χρήματα για 
τις καθαρίστριες    
Μπορεί να καθυστέρησαν κάπως, αλλά
τελικά 142 δήμοι από όλη τη χώρα επι-
χορηγούνται με 1.000.000 ευρώ για την
πληρωμή 227 εργαζομένων στην καθα-
ριότητα με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, που απα-
σχολούνται στα Δημόσια ΙΕΚ και στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατά το
χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου
έως και 31 Μαρτίου 2021 (!). Της έκδο-
σης της απόφασης του υπουργείου
Εσωτερικών προηγήθηκε απόφαση του
υπουργείου Οικονομικών, πριν από πε-
ρίπου δύο μήνες, με την οποία αυξήθη-
καν οι πιστώσεις του υπουργείου Εσω-
τερικών, σε συνέχεια αιτήματος του
υπουργείου Παιδείας για τη μεταφορά
της σχετικής πίστωσης.

Σε ποιον δήμο της Αττικής πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, έχει ξεκινήσει τις «σκληρές
επιθέσεις» στον δήμαρχο, αλλά ελάχιστοι τον παίρνουν στα σοβαρά; Η αλήθεια είναι ότι και ο δήμαρχος τον αν-
τιμετωπίζει «χαλαρά», γιατί κυκλοφορεί πολύ έντονα στην πόλη ότι, από τον πολιτικό χώρο του πρώην δημάρ-
χου, έχουν αποφασίσει να είναι και «πρώην υποψήφιος… 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
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Χωρίς «παράθυρα» και… πόρτες
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Γκραν μετρ
«Θεσσαλονικιός» 

και επιχειρηματίας

Α Ρ Κ A Ν Τ Ι  Ν A Ι Ν Τ Ι Τ Σ

Σ
τη Θεσσαλονίκη μετακόμισε εν μέσω πανδημίας ο διάσημος σκακιστής Αρκάντι Νάιντιτς, που έχει δει τα κέρδη της επιχεί-
ρησής του να αυξάνονται μετά και τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η σειρά «The Queen’s Gambit». «Νομίζω πως έχω
βρει το καλύτερο μέρος της Ευρώπης για να ζήσω». Με τη φράση αυτή, ο 35χρονος γκραν μετρ, ένας από τους 20 κορυφαί-

ους σκακιστές στον κόσμο, επί σειρά ετών Νο1 παίκτης της Γερμανίας και τρεις φορές πρωταθλητής ανδρών στην Ευρώπη, εξηγεί
την απόφασή του να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη εν μέσω πανδημίας.

«Έχω δύο διαφορετικές ιδιότητες. Αυτή
του σκακιστή και αυτή του επιχειρηματία.
Ως άνθρωπος που λόγω των πρωταθλημά-
των σκακιού ταξιδεύω 200-250 ημέρες ετη-
σίως και έχω επισκεφτεί πάνω από 100 χώ-
ρες, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή ποιο είναι
το καλύτερο μέρος της Ευρώπης για να ζή-
σω. Όταν ξέσπασε η πανδημία, πριν από
έναν χρόνο περίπου, αναρωτήθηκα και
ποιο είναι ασφαλές μέρος. Πάντα μου
άρεσε η Θεσσαλονίκη, λόγω του καιρού,
της θάλασσας, του φαγητού.

Η Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη, πο-
λύ μεγάλη για τα γούστα μου, με το
κυκλοφοριακό και τους μεγάλους
χρόνους μετακινήσεων από σημείο
σε σημείο. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα
να διαλέξω πού θα πάω, ήμουν
ανάμεσα στο Σαν Σεμπαστιάν στην
Ισπανία και τη Θεσσαλονίκη, και
επέλεξα τη Θεσσαλονίκη», εξη-
γεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός
γκραν μετρ και επιχειρηματίας.

Μάλιστα, έχει ήδη δρομολο-
γήσει τη διαδικασία για να μετα-
φέρει στον ελληνικό Βορρά -
από τη Βουδαπέστη- την έδρα
της επιχείρησής του «Chess
Εvolution», η οποία δραστηριο-
ποιείται στον χώρο των σκακι-
στικών ειδών και υπηρεσιών

και τους τελευταίους μήνες
έχει δει τις πωλήσεις της να

αυξάνονται κατακόρυφα,
χάρη και στη δημοφιλή

σειρά «The Queen’s

Gambit» του Netflix, που έκανε εκατομμύ-
ρια ανθρώπους ανά τον κόσμο να δουν το
σκάκι… με άλλο μάτι.

Για τον γεννηθέντα το 1985 κορυφαίο
σκακιστή Αρκάντι Νάιντιτς, που κέρδισε τον
τίτλο του γκραν μάστερ σε πολύ νεαρή ηλι-
κία, μόλις το 1999, η στόφα του μαχητή είναι
κάτι που διδάχτηκε από μια εμβληματική
μορφή του αθλήματος, τον Αλεξάντερ Μπε-
λιάβσκι, όπως λέει, σε συνέντευξή του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Μπελιάβσκι έχει παίξει απέ-
ναντι στους κορυφαίους σκακιστές του κό-
σμου και το 1991 τερμάτισε τρίτος στο σκα-
κιστικό τουρνουά του Λινάρες, μετά τα ιερά
τέρατα Ιβαντσούκ και Κασπάροφ. Ο Νάιν-
τιτς, που κατοικεί πλέον στη Θεσσαλονίκη,
όπου θέλει να διοργανώσει ένα διεθνές
τουρνουά παίδων το 2022, ενώ ξεκινά και
ακαδημία σκακιού από το νέο σχολικό έτος,
είχε την ευκαιρία να δουλέψει με τον Μπε-
λιάβσκι για περίπου ενάμιση χρόνο, όταν
ήταν 18 ετών.

Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη άνοιξε
τον Ιούλιο, σε συνεργασία με τον Θεσσαλο-
νικιό επιχειρηματία Παναγιώτη Χωματίδη
(χρειάστηκαν, όπως λέει, δυο τρεις μήνες
για να ολοκληρωθεί η ίδρυσή της) και σήμε-
ρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετα-
φοράς της έδρας της «Chess Εvolution» από
τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την οποία ο
Αρκάντι Νάιντιτς είχε επιλέξει για το ευνοϊ-
κό φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον.
«Η όλη διαδικασία αναμένω να ολοκληρω-
θεί τους επόμενους τρεις τέσσερις μήνες,
αν δεν προκύψουν απρόοπτα λόγω lock-
down», σημειώνει.



Φρένο Ε.Ε. σε προσφυγικές
ροές από Αφγανιστάν 
και γειτονικές χώρες

Με χρηματοδοτήσεις προς το Αφγανι-
στάν και τις κυβερνήσεις γειτονικών χω-
ρών, όπως το Ιράν και το Πακιστάν, σκο-
πεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσει
ένα πιθανό νέο μεταναστευτικό κύμα. Ο πό-
λεμος ανάμεσα στους Ταλιμπάν και στην
αφγανική κυβέρνηση βρίσκεται σε ύφεση
λόγω θρησκευτικής γιορτής των μουσουλ-
μάνων, αλλά ο Αμερικανός αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Μαρκ Μάιλι, προειδοποίησε
ότι ενώ το αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγε-
γραμμένο, δεν αποκλείεται να κατακτήσουν
οι Ταλιμπάν ολόκληρο το Αφγανιστάν.

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνά-
μεων αλλάζει τις ισορροπίες και ήδη πολ-
λές χιλιάδες Αφγανοί ζητούν οδό διαφυγής
από τη χώρα. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη
διαχείριση αυτής της εξέλιξης βρίσκεται σε
προπαρασκευαστική φάση και ο στόχος εί-
ναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες πιο κοντά
στον τόπο κατοικίας τους. Λόγω των συνε-
χών πολέμων των τελευταίων 40 ετών, ήδη
6,5 εκατομμύρια Αφγανοί ζουν στο Ιράν και
το Πακιστάν. 

Το ερώτημα είναι αν η Ε.Ε. θα φθάσει να
χρηματοδοτήσει, για τον σκοπό της ανάσχε-
σης των προσφυγικών ροών, μια ενδεχόμε-
νη κυβέρνηση Ταλιμπάν. Σύμφωνα με δι-
πλωματικές πηγές που μίλησαν στο πρα-
κτορείο Reuters, το εγχείρημα θα είναι πιο
δύσκολο σε αυτή την περίπτωση.

Σάντερς προς Μπέζος:
Καλό το Διάστημα,
αλλά πλήρωνε φόρους

Το ταξίδι του Τζεφ Μπέζος στο Διάστημα
σχολιάστηκε από πολλούς και για ποικί-
λους λόγους, ένας εκ των οποίων ήταν το
κόστος της περιπέτειας αυτής. Ο γερουσια-
στής των Δημοκρατικών, Μπέρνι Σάντερς,
με ανάρτησή του στο Twitter, αποφάσισε να
σχολιάσει το γεγονός.

Το σχόλιό του έγινε viral και προκάλεσε
γέλιο στους χρήστες του Twitter. Υπενθυμί-
ζεται ότι το ταξίδι του Μπέζος κόστισε 550
εκατομμύρια δολάρια. Ο Σάντερς, ειδικότε-
ρα, σχολίασε πως καλά έκανε για τον εαυτό
του ο Τζεφ Μπέζος και επέλεξε να ταξιδέ-
ψει στο Διάστημα, αλλά η μια δημοσκόπηση
μετά την άλλη δείχνουν ότι «οι Αμερικανοί
θέλουν να πληρώσει το μέρος των φόρων
που του αναλογούν στη Γη».
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Α
πόφαση αναφορικά με τη με-
τατροπή σε μουσουλμανικά
τεμένη της Αγίας Σοφίας και
της Μονής της Χώρας από την

Τουρκία πάρθηκε κατά τη διάρκεια της
44ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκό-
σμιας Κληρονομίας της UNESCO. Σύμ-
φωνα με διπλωματικές πηγές, η απόφαση
ικανοποιεί την Ελλάδα, καθώς ανταπο-
κρίνεται στις βασικές μας επιδιώξεις.
Μεταξύ άλλων, αποτυπώνει τη βαθύτατη
λύπη της Επιτροπής για την έλλειψη δια-
λόγου και σχετικής πληροφόρησης των
προθέσεων της Τουρκίας για την αλλαγή
του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας και της
Μονής της Χώρας και τούτο παρά τις επα-
νειλημμένες εκκλήσεις προς την Τουρκία
να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των κα-
τευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού.

Τη ζοφερή επέτειο ενός έτους από τη
μετατροπή της Μεγάλης Εκκλησίας Της
του Θεού Σοφίας σε τζαμί, χωρίς κανέναν
πραγματικό λόγο, επισημαίνει σε ποιμαν-
τορική και αρχιεπισκοπική εγκύκλιο που
εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελ-
πιδοφόρος. «Η ημέρα είναι ζοφερή»,
υπογράμμισε, «όχι μόνο για τους ορθό-
δοξους χριστιανούς, αλλά και για όλους
τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται με
νηφαλιότητα και αμεροληψία ότι η Αγία
Σοφία δεν είναι απλώς ένας ιερός τόπος
για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς,
αλλά ένα μοναδικό σύμβολο που χαρα-

κτηρίζει την πίστη μας και τον πολιτισμό
μας και το οποίο ως μνημείο πολιτισμού
θα μπορούσε να συνεχίζει να λειτουργεί
ως μουσείο με σεβασμό στην ιστορία και
στην ιερότητα του χώρου».

«Όμως», τονίζει, «σε μια πόλη με πολ-
λούς τόπους αφιερωμένους στην ισλαμι-
κή λατρεία, η μετατροπή της σε ισλαμικό
τέμενος χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί
ένα μήνυμα στις θρησκευτικές μειονότη-
τες της χώρας, ποτίζοντας το δέντρο του
εθνικισμού».

«Για αυτό τον λόγο», καταλήγει ο Αρ-
χιεπίσκοπος Αμερικής, «θρηνούμε όχι
μόνο σήμερα αλλά και κάθε ημέρα μέχρι
να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Μεγάλη
Εκκλησία. Η Αγία Σοφία, η οποία είναι το
διαμάντι που μας παρέδωσε ο βυζαντινός
πολιτισμός, θα μπορούσε να παραμείνει
ένας χώρος διαλόγου μεταξύ πολιτισμών
και θρησκειών, καθώς κάθε πολιτισμός
και κάθε θρησκεία αξίζουν τον σεβασμό
μας. Και αν όμως έπρεπε οπωσδήποτε να
αποκατασταθεί ο λατρευτικός χαρακτή-
ρας της, τότε σίγουρα θα έπρεπε αυτός να
ταυτίζεται με τον αρχικό σκοπό της κατα-
σκευής της».

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδο-
φόρο, «μέχρι οι προσευχές μας να εισα-
κουστούν, πρέπει να εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας βοηθώντας με κάθε τρόπο
τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, το Οι-
κουμενικό μας Πατριαρχείο».

Η ελληνική πλευρά
Η ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα

το υπουργείο Εξωτερικών σε στενό συν-
τονισμό με το υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού προέβη σε φιλικές κρούσεις
προς τα κράτη - μέλη της εν λόγω Επιτρο-
πής, με σκοπό αφενός να επιτευχθεί θετι-
κό για τη χώρα μας λεκτικό και αφετέρου
να αντικρουστούν αντίστοιχες προσπά-
θειες της Τουρκίας, η οποία επίσης προ-
σπάθησε, χωρίς επιτυχία, να αποφύγει
την υιοθέτηση του λεκτικού αυτού, σύμ-
φωνα με διπλωματικές πηγές. Καθορι-
στικό ρόλο στις προσπάθειές μας διαδρα-
μάτισε η Αίγυπτος, σημείωναν οι ίδιες
πηγές. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας είχε συζητήσει εκτενώς το ζήτημα
με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σού-
κρι και άλλους υπουργούς φιλικών προς
την Ελλάδα κρατών.

Έντονη ανησυχία 
της 44ης Συνόδου 
της Επιτροπής Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO 
για τις επιπτώσεις 
στον οικουμενικό χαρακτήρα
των μνημείων
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Θρηνούμε μέχρι να αποδοθεί
δικαιοσύνη για την Αγια-Σοφιά



Το ποσό ύψους 184.375.000 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες
δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 στις 30 Ιουλίου
για την καταβολή της τρίτης δόσης του 2021. Ειδικότερα
εγκρίθηκε το ποσό της πληρωμής, σύμφωνα με απόφα-
ση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη. Στις 12 Ιουλίου έκλεισε προσωρινά
για τους πολίτες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδο-
μα Παιδιού, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υπο-
λογισμού της καταβολής της τρίτης δόσης του επιδόμα-

τος παιδιού.
Οι αυξήσεις στο επίδομα παιδιού δεν φάνηκαν στην

πληρωμή των προηγούμενων μηνών, αλλά θα φανούν
τώρα στις 30 Ιουλίου, εφόσον έχει γίνει η υποβολή από
τους δικαιούχους των φορολογικών δηλώσεων. Φυσικά
προϋπόθεση για την αύξηση του ποσού του επιδόματος
παιδιού Α21 είναι να αποτυπώνεται μείωση στα εισοδή-
ματα του 2020.

Ωστόσο, αυξημένα ποσά έως και 220 ευρώ θα δουν πε-

ρισσότεροι από 150.000 δικαιούχους και κατά κύριο λό-
γο οικογένειες με 2 ή 3 παιδιά με την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020. Οι
περίπου 150.000 τυχεροί θα δουν τις αυξήσεις στην τρίτη
πληρωμή του επιδόματος παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά για το επίδομα παιδιού ανα-
προσαρμόζονται από την τρίτη δόση και μετά με βάση τα
εισοδήματα του 2020, ενώ οι δύο πρώτες δόσεις πληρώ-
θηκαν προκαταβολικά με βάση τα εισοδήματα του 2019.

Μ
έσα στο επόμενο δεκαή-
μερο αναμένεται περισ-
σότεροι από 7 εκατομμύ-
ρια ιδιοκτήτες ακινήτων

να δουν τον νέο λογαριασμό του φό-
ρου για την ακίνητη περιουσία τους, με
την πρώτη δόση να πρέπει να εξοφλη-
θεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου. «Κερδι-
σμένοι» του φετινού ΕΝΦΙΑ είναι όσοι
έχουν χάσει εισοδήματα από ενοίκια
λόγω του υποχρεωτικού κουρέματος
κατά 40%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω
από 1,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα
καταβάλουν φέτος το 50% του ΕΝΦΙΑ,
ενώ για περισσότερους από 70.000
φορολογουμένους ο φετινός λογαρια-
σμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μηδενικός.

Οι κερδισμένοι
Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο 50% για τους

ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:
� Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο

οικογενειακό εισόδημα του προ-
ηγούμενου φορολογικού έτους δεν
έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προ-
σαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον
ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμε-
νο μέλος της οικογένειας.

� Το σύνολο της επιφάνειας των κτι-
σμάτων που κατέχουν ο φορολο-
γούμενος και τα λοιπά μέλη της οι-
κογένειάς του (λαμβανομένου υπό-
ψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας
και του είδους του δικαιώματος) να
μην υπερβαίνουν τα 150 τ.μ.

� Η συνολική αντικειμενική αξία των

κτισμάτων και των εντός σχεδίου
πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο
φορολογούμενος ή η οικογένειά
του να μην υπερβαίνουν τις 85.000
ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τις
150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγ-
γαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή
οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέ-
κνο και τις 200.000 ευρώ αν πρόκει-
ται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώ-
μενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογέ-
νεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

� Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και

τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένει-
άς του να είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας.
Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες

ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα
κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται
πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝ-
ΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
� Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογε-

νειακό εισόδημα του προηγούμενου
έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000

ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος.

� Το σύνολο της επιφάνειας των κτι-
σμάτων τα οποία κατέχουν ο φορο-
λογούμενος και τα λοιπά μέλη της
οικογένειάς του (λαμβανομένου
υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτη-
σίας και του είδους του δικαιώμα-
τος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τ.μ.

� Ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και
τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένει-
άς του να είναι φορολογικοί κάτοι-
κοι Ελλάδας.
Διατηρούνται και φέτος οι μειώσεις

10%-30% στον ΕΝΦΙΑ για όλους τους
φορολογουμένους (φυσικά πρόσωπα)
ανάλογα με την αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας τους.

Ποιοι θα δουν μείωση 
50% - Έως τις 30 Σεπτεμβρίου
πρέπει να εξοφληθεί 
η πρώτη δόση 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Έρχονται τα ραβασάκια για τον ΕΝΦΙΑ

Ποιοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο
Παρά το γεγονός ότι ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί φέτος με τις παλαιές αντι-
κειμενικές αξίες, μεγαλύτερο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν οι φο-
ρολογούμενοι που απέκτησαν το 2020 ακίνητα, καθώς και όσοι τακτο-
ποίησαν ημιυπαίθριους ή αυθαίρετους χώρους. Επίσης, πάνω από
500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν με συμπληρωματικό
φόρο για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Σύμφωνα με τα
«Νέα», τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ θα χτυπήσουν την πόρτα των ιδιοκτη-
τών ακινήτων στα τέλη Σεπτεμβρίου και ο φόρος θα καταβληθεί σε έξι
μηνιαίες δόσεις.

Πάνω από 1,2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα καταβάλουν φέτος το
50% του ΕΝΦΙΑ, ενώ για περισσότερους από 70.000 φορολογου-
μένους ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι μηδενικός

Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της γ’ δόσης
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Ταμείο Ανάκαμψης:
Μπήκαν οι υπογραφές,
έρχονται τα πρώτα 4 δισ. 

Την αντίστροφη μέτρηση για την εκταμίευση
των πρώτων 4 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες
ημέρες σηματοδοτεί η υπογραφή της συμφω-
νίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης.  

Χθες, υπογράφτηκε η σχετική συμφωνία
στις Βρυξέλλες, ανοίγοντας τον δρόμο για τις
ενισχύσεις ύψους 17,8 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα
μας θα λάβει και ως δάνεια επιπλέον 12,7 δισ.
ευρώ. Η χθεσινή συμφωνία αφορά κατ’ αρχάς
ενισχύσεις, ύψους 13.515.279.418 ευρώ, ενώ
τα υπόλοιπα θα δοθούν μετά την αναθεώρηση
που θα γίνει το 2023. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται και
η ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογρα-
φής της σύμβασης δανείων, που έχει επίσης
οριστικοποιηθεί και αφορά δάνεια πολύ χαμη-
λού επιτοκίου, ύψους 12.727.538.920 ευρώ.
Μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή και της σύμ-
βασης των δανείων, οι δύο συμφωνίες θα κα-
τατεθούν άμεσα προς κύρωση στη Βουλή, για
να ακολουθήσει στη συνέχεια η εκταμίευση
της προκαταβολής, ύψους 3.964.672.598 ευ-
ρώ. Τη σύμβαση υπέγραψε από ευρωπαϊκής
πλευράς ο επίτροπος Οικονομικών Πάολο
Τζεντιλόνι και από την ελληνική πλευρά ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
και ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυ-
λακάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
και αρμόδιος για θέματα του Ταμείου Ανά-
καμψης κ. Σκυλακάκης ευχαρίστησε τον
πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του
έδειξε στην κατάρτιση του σχεδίου και επι-
σήμανε ότι «η υπογραφή της συμφωνίας
ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του “Ελ-
λάδα 2.0”, του Εθνικού μας Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας που θα φέρει στην
Ελλάδα 30,5 δισ. ευρώ και σκοπεύει να κινη-
τοποιήσει διπλάσιους επενδυτικούς πόρους
ύψους 60 δισ. ευρώ προς όφελος κάθε Ελλη-
νίδας και κάθε Έλληνα».

Α
κόμη πιο χαλαρό δημοσιονομικό
«κορσέ» για να μη «φρενάρει» η
προσδοκώμενη υψηλή ανάπτυξη
ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας από τον επικεφαλής
του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου. 

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος νωρίτερα
είχε συναντηθεί στο Μαξίμου με τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον διά-
λογο που είχαν οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ντό-
ναχιου, ο Έλληνας πρωθυπουργός επισή-
μανε ότι παρά την πανδημία και τις δυσκο-
λίες η κυβέρνηση επέμεινε στο μεταρρυθ-
μιστικό της πρόγραμμα και υπογράμμισε
ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάπτυ-
ξη να στηριχτεί στην καινοτομία, τις επεν-
δύσεις και τις εξαγωγές και λιγότερο στην
κατανάλωση. Από την πλευρά του ο Πασκάλ
Ντόναχιου εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την ελληνική οικονομία χαρακτηρίζοντας
πολύ καλή τη δουλειά που έχει γίνει από την
κυβέρνηση με το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μετά τη συ-
νάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό στο
Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε με τον
υπουργό Οικονομικών στο κτίριο της πλα-
τείας Συντάγματος, για να συζητήσει με τον
Χρ. Σταϊκούρα πιο αναλυτικά τα ζητήματα
που αφορούν την ελληνική οικονομία. Ο
υπουργός Οικονομικών έθεσε ξεκάθαρα
ως ζήτημα αιχμής τη δημοσιονομική χαλά-
ρωση, ενώ από την πλευρά του ο κ. Ντόνα-
χιου απένειμε τα εύσημα στην Ελλάδα για
το σχέδιο που κατέθεσε στο Ταμείο Ανά-
καμψης και ζήτησε πιστή εφαρμογή των

μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση, ανα-
γνωρίζοντας ότι τα πράγματα εξελίσσονται
σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει
συμφωνηθεί. 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Σταϊκούρας επισή-
μανε ότι «η ελληνική οικονομία επέδειξε
αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονο-
μικής κρίσης και πλέον ανακάμπτει», προ-
σθέτοντας ότι πρόκειται για κοινή διαπί-
στωση και του Ευρωπαίου αξιωματούχου.
Μάλιστα, σημείωσε εμφατικά ότι η πρόβλε-
ψη για ρυθμό ανάπτυξης 3,6% φέτος, ίσως
είναι συντηρητική. Παράλληλα, μιλώντας
στη... γλώσσα του Eurogroup, σημείωσε ότι
«η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει ούτε παρα-
γνωρίζει τους κινδύνους που εξακολου-
θούν να υφίστανται, κυρίως λόγω της αβε-
βαιότητας στο υγειονομικό πεδίο και της
υψηλής μεταβλητότητας στις εξωτερικές
μακροοικονομικές εξελίξεις». 

Ο υπουργός Οικονομικών έθεσε υπόψιν
του κ. Ντόναχιου τις τέσσερις προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη και
αφορούν τη γρήγορη και αποτελεσματική
λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, την
επιτάχυνση της τραπεζικής ένωσης, την
προοπτική ψηφιοποίησης του ευρώ και την

επανεξέταση των όρων του Συμφώνου Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης. Τάχθηκε δε υπέρ
της υιοθέτησης αλλαγών που θα διασφαλί-
ζουν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα
των δημόσιων οικονομικών, θα δίνουν τη
δυνατότητα προσαρμογής της δημοσιονο-
μικής πολιτικής σε κάθε περίσταση προ-
σφέροντας ευελιξία στην αντιμετώπιση
κρίσεων και θα προστατεύουν και ενθαρ-
ρύνουν τις επενδύσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
Eurogroup επαναβεβαίωσε τις εκτιμήσεις
της Κομισιόν για ρυθμό ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας κατά 4,3% φέτος και
6% το 2022, ενώ αναφερόμενος προσωπι-
κά στον Χρήστο Σταϊκούρα, ο κ. Ντόναχιου
δήλωσε ότι «ο Έλληνας υπουργός Οικο-
νομικών αποτελεί ένα πολύτιμο και αξιο-
σέβαστο μέλος του Eurogroup». Τέλος,
τόνισε ότι το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
ξεχωρίζει για τον ποιοτικό του σχεδιασμό
και για το εύρος των επενδύσεων με κε-
φάλαια 30 δισ. ευρώ. 

Εύσημα στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και στον Χρήστο 
Σταϊκούρα από τον πρόεδρο του
Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου
για την ελληνική οικονομία

Υψηλότερη ανάπτυξημε πιο
…χαλαρά δημοσιονομικά

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Άνοδος για τον ΑΝΤ1
Πρώτος ο ΣΚΑΪ και την καλοκαιρινή περίοδο, με

ποσοστό 16,7%. Στη δεύτερη θέση με 13,4% επα-
νήλθε ο ΑΝΤ1 και μάλιστα με άνοδο, έπειτα από
μερικές εβδομάδες πτώσης, ενώ ο Alpha διατη-
ρεί την τρίτη θέση με 12,4% έναντι 10,4% του Star.
Το Mega επίσης συνεχίζει να προηγείται του
Open με ποσοστό 7,7% έναντι 6,5%. Η ΕΡΤ1 είναι
στο 5,7%, η ΕΡΤ2 στο 2,3% και η ΕΡΤ3 στο 1,9%. Τα
ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας συγ-
κέντρωσαν το 67,9% της συνολικής τηλεθέασης
ενώ τα περιφερειακά-συνδρομητικά κατέγραψαν
μικρή αύξηση, στο 22,3%.

Μένει Star
Φαίνεται πως παραμένει στο Star, παρά την έντο-
νη φημολογία περί αποχώρησής της από τον τη-
λεοπτικό σταθμό μετά το τέλος και της «Φωλιάς
των Κου Κου». Ο λόγος για την Άση Μπήλιου, η
οποία «απάντησε» με μια της ανάρτηση στο προ-
σωπικό και επίσημο προφίλ της στο Instagram
στο ερώτημα αν μένει ή φεύγει από το κανάλι.
Όπως φανέρωσε, λοιπόν, παραμένει στο Star και
το «Star System» θα βγει και πάλι στον τηλεοπτι-
κό αέρα για 15η σεζόν.

Ενόχληση
Το Δεύτερο Πρόγραμμα μεταδίδεται προσωρινά

από τη συχνότητα 106,7 MHZ, μέσω της οποίας εξέ-
πεμπε μέχρι πρότινος η ΕΡΤ Open. Στο Ραδιομέγαρο
γίνονται συσκέψεις για το ενδεχόμενο να δημιουρ-
γηθεί ένα νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα χρη-
σιμοποιεί τη συχνότητα αυτή, ενώ υπάρχει και ενό-
χληση για τη στάση της ΕΕΤΤ, που επιτρέπει σε «πει-
ρατές» να παρενοχλούν τις συχνότητες της ΕΡΑ.

Η γαλαντόμα ΕΡΤ   
Η εκπομπή του τραγουδοποιού Κωστή Μαραβέγια στην ΕΡΤ

είναι γεγονός, καθώς πήρε το «πράσινο φως» και από το Δ.Σ. του
δημόσιου φορέα, αφού εγκρίθηκε το μπάτζετ 14 εκπομπών, για
τον πρώτο κύκλο της. Θα είναι κάτι σαν το «Στην υγειά μας», μια
παραγωγή για την καινούργια σεζόν. Το κόστος της εκπομπής
φτάνει κοντά στο 1,1 εκατ. ευρώ, με κάθε επεισόδιο να κοστίζει
34.000 ευρώ. Επίσης, επιπλέον ποσό ύψους 40.000 ευρώ, που
αφορά το κόστος κατασκευής σκηνικού και τη μίσθωση του
στούντιο, θα καταβληθεί εφάπαξ στον εκτελεστή παραγωγής.

Οι εκλογές στον ΠΣΑΤ   
Με εντυπωσιακή συμμετοχή -ποσοστό που άγγιξε το 95%-

ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Αθλητικού Τύπου, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,
για πρώτη φορά στην ιστορία του συνδέσμου. Ο Γιάννης Θεοδω-
ρακόπουλος επανεξελέγη στη θέση του προέδρου, ενώ ο Βαγ-
γέλης Ιωάννου και ο Μάνος Σταραμόπουλος αναδείχτηκαν αντί-
στοιχα Α’ και Β’ αντιπρόεδροι. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Προέδρος: Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης (εκλέγεται, 286 ψήφοι)
Α’ αντιπρόεδρος: Ιωάννου Ευάγγελος (εκλέγεται, 244 ψήφοι)
Β’ αντιπρόεδρος: Σταραμόπουλος Εμμανουήλ (εκλέγεται, 
227 ψήφοι), Χονδροθύμιος Σταύρος (86 ψήφοι)
Γενικός γραμματέας: Βελονάκη Ασπασία (εκλέγεται, 
216 ψήφοι), Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος (95 ψήφοι)
Ταμίας: Βυζίκα Αγγελική (εκλέγεται, 271 ψήφοι).

Διαμαρτύρονται 
Την έντονη διαμαρτυρία τους
για τον αποκλεισμό των περι-
φερειακών καναλιών από τη
νέα παρέμβαση της καθολι-
κής τηλεοπτικής πρόσβασης
εκφράζουν οι ιδιοκτήτες τους
με επιστολή τους στον
υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκο Πιερρα-
κάκη. Με άλλη επιστολή προς
τους δημάρχους πολλών πό-
λεων, η ΕΕΤΕΠ ζητά τη συν-
δρομή τους για να αποτραπεί η κυβερνητική απόφαση, που
ευνοεί μόνο τους σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Η ΕΕ-
ΤΕΠ στην επιστολή της σημειώνει πως «αγνοήθηκε το γεγονός
ότι το θέμα δεν αφορά μόνο το 5% του πληθυσμού που δεν
“έχει το σήμα” των εθνικών καναλιών, αλλά πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό, καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η πρό-
σβαση στα τοπικά κανάλια είναι αδύνατη για πάνω από το 50%
των κατοίκων της γεωγραφικής ζώνης που υποτίθεται ότι κα-
λύπτει ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός».

Πρόστιμα    
Τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΕΕΤΤ στους ρα-
διοφωνικούς σταθμούς και ο δρόμος μέχρι την
αδειόδοτησή τους -έως τον Ιούνιο του 2023-
είναι ορισμένοι από τους βασικούς στόχους
της Επιτροπής Ραδιοφωνίας που συγκροτήθη-
κε από τον Θεόδωρο Λιβάνιο και απαρτίζεται
από στελέχη του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ, εκπροσώ-
πους της ΕΙΙΡΑ, της ΕΤΕΡ κ.ά. Οι τελευταίες
άδειες στο ραδιόφωνο έληξαν το 2005. 

Αναβάθμιση  
Η Ελένη Τσολάκη ανέλαβε την παρου-
σίαση της εκπομπής «Καλοκαίρι #Not»
στο Open και οι φήμες λένε ότι θα ανα-
λάβει και καθημερινή πρωινή εκπομ-
πή, μετά το καλοκαίρι. Τα σενάρια που
τη θέλουν να «ξεχειμωνιάζει» στην
ίδια θέση, δηλαδή στο καθημερινό
πρωινό πρόγραμμα του σταθμού, όλο
και αυξάνονται.

Μάχη μέχρι τέλους  

Πέραν πάσης αμφιβολίας ο γνωστός για την
επιχειρηματική του δράση στην Ελλάδα μέσω του
private equity fund στο οποίο δραστηριοποιείται,
Ν. Σταθόπουλος, έχει προκαλέσει λόγω της εμ-
πλοκής του στη Nova τεράστιο πονοκέφαλο στην
Cosmote και προσωπικά στον Μ. Τσαμάζ, ο οποί-
ος για πολύ καιρό απολάμβανε την παντοκρατο-
ρία στη συνδρομητική τηλεόραση και στα τηλεο-
πτικά δικαιώματα των μεγάλων ξένων πρωταθλη-
μάτων!

Ο Ν. Σταθόπουλος ενεπλάκη στη Nova μέσω
της United, θυγατρικής της BC Partners στα Βαλ-
κάνια και στις επενδύσεις σε media.

Ενίσχυση   
Ο κύβος ερρίφθη για την πρωινή ζώνη της
ΕΡΤ και το δίδυμο Δημήτρης Κοτταρίδης -
Γιάννης Πιτταράς παραμένει στον αέρα και
ενισχύεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η
δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου από τον ΣΚΑΪ
θα μετακομίσει στο πρωινό της ΕΡΤ.



Μ
ετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις,
έπεσαν οι υπογραφές εξυγίανσης της No-
tos Com. Το σχέδιο, σύμφωνα με άλλες

πηγές, προβλέπει κεφαλαιοποίηση σημαντικού μέ-
ρους των απαιτήσεων των τραπεζών και εξαγορά
του δανείου ύψους 7 εκατ. ευρώ προς τη Notos
Com που είχε αποκτήσει η Μ&G από την Pillarsto-
ne, καθώς και τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης από
την Optima. Αναφορικά με το ύψος των δανείων της
Notos.com, από τα 120 και πλέον εκατομμύρια τα
οποία οφείλει στις συστημικές τράπεζες, θα απο-
μείνουν χρέη περί τα 30 εκατ. ευρώ. Στο νέο σχήμα
θα συνεχίσει η οικογένεια Παπαέλληνα, ενώ εκτός
φέρεται να μένει ο Σάμι Φάις, το όνομα του οποίου
είχε παίξει το τελευταίο διάστημα.

Η ιστορία με την αναδιάρθρωση της Notos Com
κρατάει αρκετά χρόνια. Το πρώτο deal είχε γίνει στα
τέλη Ιουλίου του 2018, όταν η Pillarstone και οι πι-
στώτριες τράπεζες είχαν συμφωνήσει στους όρους της αναδιάρθρωσης της ελληνικής αλυσίδας. Όμως εκείνο το πρώτο deal κα-
τέρρευσε σαν χάρτινος πύργος σε χρόνο dt, όταν η Pillarstone αποφάσισε να αποχωρήσει. Το σύνολο των υποχρεώσεων της No-
tos Com διευρύνθηκε το 2019 στα 288,486 εκατ. ευρώ από 240,352 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ στο τέλος της χρήσης εμφάνιζε αρνη-
τική καθαρή θέση 8,934 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 13,041 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της έχει εγγραφεί προση-
μείωση υποθήκης ποσού 19,732 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την
31/12/19 ήταν 88,533 εκατ. ευρώ.

ΔΕΠΑ: Με ΔΕΗ για την εταιρεία -
τεχνοβλαστό της ενέργειας

Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτή-
των που θα συσταθεί με συμμετοχή της ΔΕΗ ως
εταιρεία τεχνοβλαστός (spin-off) με σκοπό την
αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών αποτελεσμά-
των και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από πα-
νεπιστήμια ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς
Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερι-
κό. Το Ενεργειακό Κέντρο, όπως επισημαίνει η
ΔΕΠΑ, θα αποτελέσει μια σύμπραξη 12 φορέων
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η οποία
θα έχει ως στόχο:

- να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτο-
μίας και μεταφοράς τεχνολογίας στο πεδίο της
ενέργειας και του περιβάλλοντος

- να εμβαθύνει τη διασύνδεση της πανεπιστη-
μιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και
να απαντήσει στην ανάγκη για υλοποίηση ση-
μαντικών έργων και επενδύσεων σε ερευνητι-
κές υποδομές μεγάλης κλίμακας.

ΕΥΔΑΠ: Νέα Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας

Ένα σημαντικό επίτευγμα, καθοριστικό για το
μέλλον της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί η νέα Επιχειρησια-
κή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), που
συντάχθηκε κατόπιν κοινής συμφωνίας διοίκη-
σης και εργαζομένων. Για πρώτη φορά παρέχε-
ται στους εργαζόμενους κίνητρο απόδοσης συν-
δεδεμένο με τους στόχους της εταιρείας, δια-
σφαλίζοντας θετικό κλίμα συνεργασίας στην ει-
σηγμένη που υδροδοτεί το 40% του πληθυσμού
της Ελλάδας. Η νέα ΕΣΣΕ επισφραγίζει την κοινή
προσπάθεια που καταβάλλουν διοίκηση κι εργα-
ζόμενοι για την επίτευξη θετικών αποτελεσμά-
των και την ανάδειξη της ΕΥΔΑΠ σε εταιρεία
πρότυπο του επιχειρείν. 

5G: Στην τρίτη θέση η χώρα
Και πάλι στις τρεις πρώτες θέσεις μεταξύ των

27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρί-
σκεται η Ελλάδα για την ταχύτητα με την οποία
προχωράει στην αξιοποίηση των δικτύων 5G.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Παρατη-
ρητηρίου 5G της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
καλύπτει το χρονικό διάστημα έως και τον Ιούνιο
του 2021, η Ελλάδα είναι ξανά στις τρεις πρώτες
χώρες στη διάθεση συχνοτήτων. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι άλλα κράτη μέλη με τα οποία η χώρα
μας παρουσιάζει γεωγραφικές ή πληθυσμιακές
ομοιότητες, όπως η Πορτογαλία, δεν έχουν προ-
χωρήσει με τους ίδιους ταχείς ρυθμούς στην
αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Συγκεκριμέ-
να, η Ελλάδα, στη συχνότητα 3,5 Giga Hertz έχει
ήδη διαθέσει το 98%, καθώς το υπόλοιπο θα απο-
δίδεται δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Στον Πειραιά έφτασε για πρώτη φορά το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Get-

away της Norwegian Cruise Line, το οποίο πρόκειται να κάνει κρουαζιέρες

από τον Πειραιά το φθινόπωρο που μας έρχεται. Σύμφωνα με το πρόγραμμα

του ΟΛΠ, αυτή η πρώτη άφιξη είναι για να πάρει προμήθειες και θα ξαναέρ-

θει κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο πριν ξεκινήσει τις κρουαζιέρες του.

Έχει κατασκευαστεί το 2013 στο Πάπενμπουργκ της Γερμανίας και έχει μή-

κος 326 μέτρα ενώ το πλάτος του είναι 44. Έχει 18 καταστρώματα και το μέ-

γιστο ύψος του φτάνει τα 54,5 μέτρα. Διαθέτει 4 μηχανές συνολικής ισχύος

62400 kW που του δίνουν τη δυνατότητα να πλέει με ταχύτητα 21,5 κόμβων.

Υπό κανονικές συνθήκες… και όχι αυτές της πανδημίας μπορεί να φιλοξε-

νήσει 3.963 επιβάτες ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 1.646 άτομα!

Τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος εκπτώσεων για τις εξαγωγές, παράλληλα με τον
νέο φόρο άνθρακα της Ε.Ε., που θα επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων
από τρίτες χώρες, ζητούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των
ελληνικών, οι οποίες έχουν εκφράσει αρκετές επιφυλάξεις για το νέο μέτρο της Ε.Ε.
Το πακέτο για το κλίμα που ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες στις 14 Ιουλίου προβλέπει τη
σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, που χορηγούνται
σήμερα σε ορισμένες ρυπογόνες βιομηχανίες παράλληλα με την προοδευτική εφαρ-
μογή του Μηχανισμού Προσαρμογής Άνθρακα στα Σύνορα (CBAM), όπως ονομάζεται
ο νέος φόρος. Ο CBAM θα εφαρμοστεί σε έξι κατηγορίες εισαγωγών: ηλεκτρισμός,
σίδηρος και χάλυβας, αλουμίνιο, λιπάσματα και τσιμέντο. Ο μηχανισμός θα αναπτυχ-
θεί σταδιακά σε μία δεκαετία, αρχής γενομένης το 2026. 

Ενέργεια: Εκπτώσεις για τις εξαγωγές ζητά η βιομηχανία

ΟΛΠ: Το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Getaway στον Πειραιά

Έκλεισε το deal Notos - Optima



Eurobank: Αποκτά 
ποσοστό 9,9% 
στην Ελληνική Τράπεζα

Η
τράπεζα Eurobank, θυγατρική της Eurobank
Holdings, ανακοίνωσε την απόκτηση ποσοστού
9,9% (40.800.000 μετοχές) στην Ελληνική Τράπε-

ζα. Επιπλέον, ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης αγορα-
πωλησίας μετοχών (SPA) με τη Third Point Hellenic Re-
covery Fund, L.P., για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού
2,7%, υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων
από τις ρυθμιστικές αρχές. Ως συνέπεια, μετά την ολο-
κλήρωση της υπό το SPA αγοραπωλησίας, η συμμετοχή
της Eurobank θα ανέλθει σε 12,6%. Η Ελληνική Τράπεζα
είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που
δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχει-
ρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση αυτή εί-
ναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eu-
robank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε
όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό
ενδιαφέρον.

Blue Star Ferries: Δωρεάν 
η μεταφορά πυροσβεστών 

H Attica Group, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Blue
Star Ferries, για άλλη μία φορά στέκεται αρωγός στα
προβλήματα των νησιών όπου δραστηριοποιείται με
τα πλοία της και γίνεται μέρος της λύσης των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν. Η Blue Star Ferries, ανα-
γνωρίζοντας τη δύσκολη προσπάθεια της Πολιτείας
και το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν οι πυροσβεστι-
κές μας δυνάμεις στην κατάσβεση της φωτιάς που εκ-
δηλώθηκε στις 14/07/21 στη Σάμο, προσέφερε δωρε-
άν την επιστροφή των οχημάτων του Πυροσβεστικού
Σώματος που είχαν μεταφερθεί στο νησί προκειμένου
να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ήδη
επιχειρούσαν εκεί, θέτοντας υπό πλήρη έλεγχο τη με-
γάλη πυρκαγιά.

Το πρώτο Mercure στην Ελλάδα 
ανοίγει τις πόρτες του στη Ρόδο

Με ιδιαίτερη χαρά, η Mercure ανακοινώνει την άφιξή
της στην Ελλάδα, με το άνοιγμα του Mercure Rhodes
Alexia, ενός κομψού city hotel στο νησί της Ρόδου. Το
νέο αυτό ξενοδοχείο έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυ-
λάκιο της Accor και τον τουριστικό χάρτη της νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, προσφέροντας εκλεπτυσμένες και
διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας. Στη
σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Mercure
Rhodes Alexia στην καρδιά της Ρόδου αναδεικνύεται
σαν μια όαση χαλάρωσης, σε ένα νησί γεμάτο δυναμι-
σμό. Με 136 δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στη θάλασ-
σα, το Mercure Rhodes Alexia βρίσκεται στο επίκεντρο
της ζωής της Ρόδου. Η παραλία Νιοχώρι βρίσκεται μόλις
50 μέτρα μακριά, ενώ μερικά από τα πιο σημαντικά αξιο-
θέατα του νησιού, όπως το κάστρο στην Παλιά Πόλη, το
Μανδράκι και το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου των ιπ-
ποτών, απέχουν λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από το ξε-
νοδοχείο.

Νέα εποχή για τη Singular Logic
Η Singular Logic, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διά-
σπασης του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού και εμ-
πορικολογιστικών εφαρμογών της, προχώρησε στην
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εστιά-
σει, σύμφωνα με τον αρχικό στρατηγικό σχεδιασμό, στην
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στους τομείς επιχει-
ρηματικού λογισμικού, καθώς και digital integrated λύ-
σεων και υπηρεσιών, για έργα σε μεγάλες επιχειρήσεις
και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα παρακά-
τω μέλη: Σπυρίδων Μανωλόπουλος πρόεδρος, Ιωάννης
Μερτζάνης διευθύνων σύμβουλος, Ιωάννης Δουλαβέρης
μέλος, Ιωάννης Μίχος μέλος και Βασιλική Αναγνώστου
μέλος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

33
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 IOYΛIOY 2021

POLITICAL BUSINESS

Public-MediaMarkt: Νέα στελέχη
Τη διοικητική της

ομάδα ενισχύει η
Public-MediaMarkt
καθώς υποδέχεται
τον Χρήστο Βάρσο
ως chief financial
officer, ενώ παράλ-
ληλα αναβαθμίζει τον Αντώνη Ματεμτζή, ο οποίος
αναλαμβάνει τη θέση του chief retail officer. Το νέο
στελεχικό σχήμα έρχεται να ενισχύσει την εταιρεία
σε μια κομβική συγκυρία, καθώς βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μεγάλο επενδυτικό πλάνο με στόχο τη συνεχή
αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, αναφέρει η
εταιρεία. Ο νέος chief financial officer της PMM,
Χρήστος Βάρσος, κατείχε τη θέση του associate
partner στην EY, ως επικεφαλής συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς CFOs για Ελλάδα και νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη.

ΚΟΡΕ: Αντιστάθμισε ανατιμήσεις
στα λάδια και λάνσαρε
την «Γκρέκα»
Πρώτες ύλες και ho.re.ca. αποτελούν καταλύ-
τες για τις επιδόσεις της ΚΟΡΕ, ελληνικής
εταιρείας που ξεκίνησε το 1979 ως διανομέας
για τα εισαγόμενα σπορέλαια και σύντομα εξε-
λίχθηκε στον μεγαλύτερο εμφιαλωτή φυτικών
ελαίων (ελαιόλαδων και σπορέλαιων) στην Ελ-
λάδα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2020 η υψηλή ζή-
τηση στο κανάλι του σούπερ μάρκετ αντιστάθ-
μισε τις επιπτώσεις από τα κλειστά εστιατόρια
και ξενοδοχεία. Αυξήσεις στις τιμές σπορε-
λαίων και ελαιολάδων πίεσαν τα μικτά κέρδη
της εταιρείας. Είσοδος και στο λιανεμπόριο με
προϊόντα τομάτας, με το σήμα «Γκρέκα».

Trastor: Αγορά οικοπέδου 
στο Μαρούσι σε πλειστηριασμό

Οικόπεδο επιφανείας 1.718,80 τ.μ. στον Παράδει-
σο Αμαρουσίου, επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλαν-
δρίου, απόκτησε η Trastor σε πλειστηριασμό. Όπως
ανακοίνωσε η εταιρεία, το ποσό της πλειοδοσίας για
την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε σε 3.015.700
ευρώ. Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν οι διαδικαστικές ενέργειες για
την απόκτηση του ανωτέρω οικοπέδου.

Coca Cola HBC: Βραβείο 
για τα νέα χάρτινα καλαμάκια 
Βραβείο Bronze στην κατηγορία της Κυκλικής
Οικονομίας στα Packaging Awards 2021, έλα-
βε η Coca-Cola Τρία Έψιλον για την εφαρμογή
της καλής πρακτικής αντικατάστασης πλαστι-
κών υλικών συσκευασίας (πλαστικά καλαμά-
κια) από υλικά κατασκευασμένα από χαρτί,
στις συσκευασίες των χυμών Amita και Amita
Fun των 250 ml. Η διάκριση επιβραβεύει την
καινοτομία, την τεχνολογία, καθώς και τις δια-
δικασίες που αξιοποιήθηκαν για τη συσκευα-
σία του προϊόντος, αναφέρει ανακοίνωση.
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Κ
αθώς η αύξηση στη χονδρική
τιμή ηλεκτρισμού σε όλη την
Ευρώπη αυξάνεται, οι Έλλη-
νες πολίτες-καταναλωτές από

τις 5 Αυγούστου 2021 θα δουν στα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ –όπως ήδη πολλοί θα
έχουν ενημερωθεί–, λόγω εφαρμογής
της νέας «ρήτρας αναπροσαρμογής χρε-
ώσεων προμήθειας», ένα επιπλέον ποσό
20 ευρώ. Η νέα ρήτρα, η οποία βασίζεται
στην τιμή χονδρεμπορικής και θα αντι-
καταστήσει από την ημερομηνία αυτή τη
ρήτρα CO2 στα τιμολόγια ρεύματος, «δεν
αφορά νέα προγράμματα για οικιακούς
καταναλωτές, αλλά τα παλαιά οικιακά τι-
μολόγια».

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί ηλε-
κτρικού ρεύματος των οικιακών κατανα-
λωτών θα πρέπει στην πραγματικότητα
να αντανακλούν το κόστος της ενέργει-
ας, που αγοράζουν οι πάροχοι ρεύματος
από τη χονδρεμπορική αγορά για τους

καταναλωτές τους. Δυστυχώς όμως αυτό
είναι μόλις το 35% (!) του λογαριασμού,
κατά μέσο όρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και φυσικά στην Ελλάδα. Προσθέστε τις
χρεώσεις δικτύων, για τη μεταφορά και
τη διανομή της ενέργειας (27%) και τις
χρεώσεις για τη στήριξη των ΑΠΕ (13%).
Περίπου το 15% του λογαριασμού ενός
μέσου Ευρωπαίου πολίτη αντιστοιχεί
στον ΦΠΑ και το υπόλοιπο περίπου 10%
σε άλλους φόρους ή τέλη (δημοτικά και
ΕΡΤ). Για να φρενάρει το κόστος η Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εξετάζει,
μεταξύ άλλων, μέτρα (όχι χωρίς αντιδρά-
σεις) όπως: την κατάργηση του παγίου
στους λογαριασμούς (θεωρεί ότι οι προ-
σφορές των παρόχων για δωρεάν ή χα-
μηλά πάγια, αντί να διευκολύνουν το κα-
ταναλωτικό κοινό προκαλούν μεγαλύτε-
ρη δυσκολία) και την κατάργηση της ρή-
τρας πρόωρης αποχώρησης ενός πελά-
τη, με στόχο να τονωθεί η κινητικότητα
των πελατών.

Διεθνείς παράγοντες 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος-Ενέργει-

ας Κώστας Σκρέκας έχει αποδώσει την
αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού τε-
λευταίως σε διεθνείς παράγοντες και σε

ευρύτερες τάσεις, στην κλιματική αλλα-
γή, τις τιμές καυσίμων και δικαιωμάτων
διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζον-
τας ότι για την αύξηση δεν φταίει η ελλη-
νική κυβέρνηση ή η κυβέρνηση της Νέ-
ας Δημοκρατίας ή η αντιπολίτευση του
ΣΥΡΙΖΑ»: «Έχουμε αύξηση στα ορυκτά
καύσιμα διεθνώς, όπως το αέριο. Η τιμή
CO2 έχει επίσης αυξηθεί στα 50-60 ευ-
ρώ, καθώς η ΕΕ έχει λάβει τις αποφάσεις
της για τον περιορισμό των ρύπων. Κάθε
λιγνιτική μεγαβατώρα στοιχίζει 60-80
ευρώ παραπάνω, και μαζί με το πραγμα-
τικό κόστος φτάνει το σύνολο τα 120 ευ-
ρώ. Μέσα στα επόμενα χρόνια, το COv
μπορεί να φτάσει τα 90 ευρώ, άρα κά-
ποια στιγμή λογικό είναι να υπάρχει αντί-
κτυπος και στις τιμές της λιανικής. Μέχρι
τώρα, η ΔΕΗ κατάφερε με ειδικά προϊόν-
τα και εκπτώσεις να διατηρήσει σταθε-
ρές τις τιμές του καταναλωτή. Σήμερα

προσφέρει συγκεκριμένο προϊόν με
σταθερή τιμή για 12 μήνες, χωρίς να επη-
ρεάζεται από τις διακυμάνσεις».

Συνεχής επιβάρυνση
Η μείζων αντιπολίτευση, απευθυνόμε-

νη στην κυβέρνηση, αναρωτιέται διά
στόματος του Σωκράτη Φάμελλου, τομε-
άρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας του
ΣΥΡΙΖΑ, «ποια θα είναι η απάντησή σας
στους καταναλωτές που θα αρχίσουν να
λαμβάνουν φουσκωμένους λογαρια-
σμούς, όταν από τις αρχές Αυγούστου
και η ΔΕΗ θα εφαρμόσει ρήτρα αναπρο-
σαρμογής χρέωσης προμήθειας» – δε-
δομένου ότι «η τιμή χονδρικής διαμορ-
φώθηκε κατά μέσο όρο στα 83,47 ευρώ η
μεγαβατώρα για τον Ιούνιο, έναντι 63,16
ευρώ τον Μάιο».

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρί-
ζει «απαράδεκτο η πολιτική ηγεσία του

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος των οικιακών 
καταναλωτών θα πρέπει να αντανακλούν το κόστος 
της ενέργειας που αγοράζουν οι πάροχοι ρεύματος 
από τη χονδρεμπορική αγορά

Το... στοίχημα με 
τις τιμές στο ρεύμα      
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ΥΠΕΝ να μην απαντά γραπτώς σε ερωτή-
σεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για να
μη δεσμεύεται για θέματα τόσο σοβαρά,
όσο η ακρίβεια και η συνεχής επιβάρυν-
ση των καταναλωτών ως μοναδική στρα-
τηγική της κυβέρνησης ΝΔ στον τομέα
της ενέργειας και στη ΔΕΗ – με αφετηρία
την περίπου 20% αύξηση των τιμολογίων
της ΔΕΗ, από τον κ. Χατζηδάκη, τον Σε-
πτέμβριο του 2019, που αύξησε παράλ-
ληλα το περιθώριο κέρδους των ανταγω-
νιστών της, αφού η ΔΕΗ ως εταιρεία με
δεσπόζουσα θέση στην αγορά διαμορ-
φώνει και τις τιμές».

Ευάλωτοι καταναλωτές 
Ο υπουργός ΠΕΝ αντιτείνει ότι η κυ-

βέρνηση ενδιαφέρεται για τους κατανα-
λωτές, με έμφαση στους ευάλωτους:
«Αξιοποιούμε 100 εκατ. ευρώ για αρχή
από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλο-
ποίηση 120 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών,
που θα τροφοδοτήσουν με σχεδόν μηδε-
νικής αξίας ενέργεια 30.000 ευάλωτα
νοικοκυριά. Άλλα 30 εκατ. ευρώ έχουν
δαπανηθεί μέχρι τώρα για επανασυνδέ-
σεις ευάλωτων νοικοκυριών. Απ’ την άλ-
λη, οι τιμές στην Ελλάδα (και Ιταλία) δεν
αποκλίνουν σε τέτοιον βαθμό, και αυτό
φαίνεται αν δει κανείς τον μέσο όρο του
Ιουνίου». 

Χρεοκοπία ΕΛΑΠΕ
Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεδιπλώνει από

τη φαρέτρα των επιχειρημάτων κατά της
ηγεσίας του ΥΠΕΝ και τα εξής: «Μειώσα-
τε το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), για να κρύψε-
τε τις αυξήσεις, που οδήγησε σε χρεοκο-
πία του ΕΛΑΠΕ και επιπρόσθετες επιβα-
ρύνσεις με το χαράτσι στην αποζημίωση
των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (σ.σ.: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει υποστηρίξει οι ενεργειακές πολιτι-
κές που αφορούν τη στήριξη των ΑΠΕ και
τους ευάλωτους καταναλωτές να συνεχί-
σουν να υφίστανται, με την προϋπόθεση
να απεμπλακεί η είσπραξη των ποσών
αυτών από τους λογαριασμούς ρεύμα-
τος). Προχωρήσατε στη μόνιμη επιβά-
ρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμε-
νο “πράσινο τέλος” ύψους 0,04 ευρώ ανά
λίτρο – με αποτέλεσμα φαινόμενα αι-
σχροκέρδειας το 2020 στην αγορά ηλε-
κτρισμού, με τους προμηθευτές να πω-
λούν ακόμη και τέσσερις φορές πάνω
από τη χονδρική. Η ΔΕΗ συμμετείχε απο-
δεδειγμένα στην αισχροκέρδεια. Η κα-

τάρρευση της χονδρικής τιμής ρεύματος,
που τον Απρίλιο του 2020 έφτασε στα 28
ευρώ/MWh, δεν οδήγησε σε μείωση για
τους καταναλωτές, αλλά η ΔΕΗ συνέχισε
να πουλάει στα 110 ευρώ/MWh. Με την
εφαρμογή τέλος του μοντέλου-στόχου,
χωρίς επαρκή εποπτεία, η αγορά ηλε-
κτρισμού ξεκίνησε να λειτουργεί με ολι-
γοπωλιακές συνθήκες από τους καθετο-
ποιημένους παίκτες, πάλι με συμμετοχή
της ΔΕΗ, κάτι που συνεχίζεται ακόμη και
σήμερα και έχει κοστίσει εκατομμύρια
ευρώ στους καταναλωτές. Η χειραγώγη-
ση των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας είναι γεγονός που έχουν κα-
ταγγείλει και οι ενεργοβόρες βιομηχα-
νίες. Την ανεπάρκειά σας στην εφαρμογή
του μοντέλου-στόχου με διαφανείς
όρους και ισοτιμία παραδέχεστε έμπρα-
κτα και εσείς, αφού στο νομοσχέδιο για

τη διαχείριση των αποβλήτων έχετε συμ-
περιλάβει ρύθμιση για τη θέσπιση Μηχα-
νισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας
των Ενεργειακών Αγορών που θα θέσει
το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβού-
λευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), γιατί τα έχετε κάνει μπάχαλο».

Δυτικός κόσμος 
Αντεπιχειρηματολογώντας ο υπουρ-

γός Κώστας Σκρέκας τονίζει: «Σε συνερ-
γασία με τη ΡΑΕ, οι προμηθευτές συζή-
τησαν πως θα έχουν εμπορικές πολιτικές
κατανοητές, χωρίς αθέμιτες πρακτικές,
ώστε μέσα από τον ανταγωνισμό ο κατα-
ναλωτής να μπορεί να επιλέξει την υπη-
ρεσία που τον συμφέρει. Εμείς έτσι προ-
σπαθούμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές,
γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος στον δυ-
τικό κόσμο».

POLITICAL

Άρση 
στρεβλώσεων
Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος
της ολομέλειας της ΡΑΕ: «Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η άρση
στρεβλώσεων στις αγορές και η
μετάβαση στην καθαρή ενέρ-
γεια με ισορροπημένο τρόπο
αποτελούν μια σύνθετη πρό-
κληση, που η επίλυσή της συνι-
στά επιτακτική ανάγκη και όχι
επιλογή. Ο μετασχηματισμός
των καταναλωτών σε ενεργούς
συμμετέχοντες, και όχι απλώς
στην οντότητα προς την οποία
παραδοσιακά μετακυλίονται τα
κόστη μιας σύνθετης αλυσίδας,
είναι μια κατεύθυνση προς την
οποία οφείλουμε να εργαστού-
με όλοι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς. Η εποπτεία των αγορών, η
ενημέρωση των καταναλωτών
και η νέα προσέγγιση που απαι-
τεί η ενεργειακή μετάβαση εί-
ναι αναπόσπαστο τμήμα του ρό-
λου μας, ως Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας». 



Τ
ο Skoda Octavia Grand Coupe έρχεται στην τέ-
ταρτη γενιά του πιο δυναμικό από ποτέ και
στην ισχυρότερη πετρελαιοκίνητη έκδοση των
150 ίππων ξεχωρίζει ξεδιπλώνοντας τις αρετές

του. Εμείς δοκιμάσαμε την έκδοση με τον δίλιτρο πετρε-
λαιοκινητήρα των 150 ίππων και το στάνταρ DSG7 αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη.

Η τιμή των 26.950 ευρώ κρίνεται άκρως δελεαστική,
με τον εξοπλισμό που τη συνοδεύει να είναι πλήρης, ενώ
επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται και τα ετή-
σια Τέλη Κυκλοφορίας που ανέρχονται σε 86,4 ευρώ.
Δυστυχώς, όμως, στο κορυφαίο μοντέλο επιβάλλεται
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης εξαιτίας του κυβισμού
του κινητήρα…

Σύγχρονη σχεδίαση
Το Octavia, το μακράν πιο σημαντικό μοντέλο της εται-

ρείας στη σύγχρονη εποχή της, έχει καταφέρει να δημι-
ουργήσει μια σπουδαία εμπορική κληρονομιά, την
οποία η νέα τέταρτη γενιά καλείται να συνεχίσει. Οπτικά
δεν υπάρχει καμία διαφορά στο άκρως αεροδυναμικό
αμάξωμα του νέου Octavia, ενώ επίσης συνδυάζει τις
επιβλητικές διαστάσεις (4.689 χλστ. σε μήκος) με αιχμη-
ρή σχεδίαση και κομψές γραμμές. Φυσικά, αν και το
αμάξωμα δείχνει τετράθυρο, υπάρχει πίσω 5η πόρτα
που ανοίγει μαζί με το τζάμι για μέγιστη πρακτικότητα,
ενώ επίσης δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να εκμεταλ-
λευτεί πλήρως το μεγάλο (600 lt. ωφέλιμου όγκου) πορ-
τμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ίδια η γεύση και για τους χώ-
ρους των επιβατών στο εσωτερικό, εκεί όπου το νέο Oc-
tavia θα χωρέσει άνετα έως και πέντε ενηλίκους.

Περνώντας στο εσωτερικό του νέου Octavia, θα τονί-

σουμε αρχικά την εξέλιξη και άνοδο του ποιοτικού χα-
ρακτήρα του αυτοκινήτου, όπως αυτή εκφράζεται μέσω
της ευρείας χρήσεως μαλακού πλαστικού στο ταμπλό
και το εσωτερικό των θυρών. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι το νέο μεσαίο Skoda φλερτάρει σε κάποιες περιπτώ-
σεις με τα premium μοντέλα, έχοντας όμως πολύ χαμη-
λότερη τιμή. Τα καθίσματα είναι άνετα, βολεύουν ιδιαίτε-
ρα στην πολύωρη οδήγηση και δεν κουράζουν, προσφέ-
ροντας καλή στήριξη του σώματος, ενώ άφθονες είναι
και οι θήκες για μικροαντικείμενα.

Πιστό στο πνεύμα της εποχής, το Octavia ενσωματώ-
νει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών,
καθώς και μια μεγάλων διαστάσεων (10 ιντσών) οθόνη
αφής για το σύστημα πολυμέσων. Το τελευταίο προσφέ-
ρει μια πληθώρα πληροφοριών και λειτουργιών, που
απαιτούν, ωστόσο, κάποιο χρόνο εκμάθησης κατά την
πλοήγηση στο μενού.

Ο έλεγχος του στάνταρ αυτόματου DSG 7 σχέσεων
στην ισχυρή έκδοση diesel γίνεται από έναν επιλογέα
που έρχεται από το VW Golf, ενώ οι χειροκίνητες αλλα-
γές πραγματοποιούνται μέσω των paddles που είναι το-
ποθετημένα πίσω από το τιμόνι.

Οι πετρελαιοκινητήρες αποτελούν παράδοση για το
Skoda και, όπως έχει αποδειχθεί, διακρίνονται για τη
δύναμή τους, την αξιοπιστία τους αλλά και το εξαιρετικά
χαμηλό κόστος χρήσης. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός δίλιτρος υπερτροφοδοτού-
μενος πετρελαιοκινητήρας, ο οποίος αποδίδει 150 ίπ-
πους και 360 Nm ροπής από τις 1.700 σ.α.λ.

Η οικονομία καυσίμου είναι το μεγάλο ατού του συγ-
κεκριμένου κινητήρα, ο οποίος πετυχαίνει εξαιρετικές
τιμές, αν αναλογιστεί κανείς ότι το βάρος με τον οδηγό

αγγίζει τα 1.465 κιλά. Η μέση τιμή της κατανάλωσης στη
διάρκεια της δοκιμής κυμάνθηκε στα 5,5 λτ./100 χλμ.
Ωστόσο, στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός μπορεί να δει
την τιμή να περνά κάτω από τα 4,5 λτ./100 χλμ.

Ξεκούραστα και οικονομικά ταξίδια
Το νέο Skoda Octavia Grand Coupe με τον δίλιτρο πε-

τρελαιοκινητήρα των 150 ίππων αποδείχτηκε ότι είναι
κατασκευασμένο για άνετα και οικονομικά ταξίδια! Στο
εθνικό οδικό δίκτυο το Octavia παρουσιάζεται σταθερό
και στιβαρό χωρίς να επηρεάζεται από πλευρικούς ανέ-
μους, προσδίδοντας ένα αίσθημα ασφάλειας στον οδη-
γό.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές οι
μεγάλες του διαστάσεις κάνουν τις όποιες αντιδράσεις
εξαιρετικά προοδευτικές, ενώ η σφιχτή ρύθμιση της
ανάρτησης αποτρέπει το αμάξωμα από το να γείρει αι-
σθητά.

Σε καθημερινές συνθήκες η πολύ καλή άνεση και ποι-
ότητα κύλισης χαρακτηρίζουν και πάλι το Octavia, με την
ανάρτηση να εμφανίζει κάποιες κάπως ξερές αντιδρά-
σεις μόνο κατά το πέρασμα από πολύ απότομες εγκάρ-
σιες ανωμαλίες. Το διάκτινο τιμόνι παρέχει την ακρίβεια
και πληροφόρηση που απαιτούνται όντας παράλληλα
εύχρηστο στην καθημερινή χρήση, ενώ τα φρένα απο-
δεικνύονται αποτελεσματικά και με καλή αίσθηση από
το πεντάλ.

Τέλος, η κάμερα οπισθοπορίας αποδείχτηκε σύμμα-
χος του οδηγού κατά τη διαδικασία παρκαρίσματος,
όπως επίσης και το αυτόματο κιβώτιο που ξεκούραζε
τον οδηγό σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης…
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Ανοίγει ο δρόμος για τα αυτοκίνητα made in Greece με την πρόσκληση που απηύθυ-
νε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στη σύσταση ειδικής τεχνικής
υπηρεσίας. Ειδικότερα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να συσταθεί στην Ελλάδα
τεχνική υπηρεσία έγκρισης τύπου οχημάτων.

Σήμερα δεν υπάρχει στο εσωτερικό τέτοιος φορέας, με συνέπεια να μην είναι δυνα-
τή η έκδοση εγκρίσεων τύπου που απαιτούνται για την κυκλοφορία των οχημάτων, είτε
αυτά κατασκευάζονται στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα κατασκευα-
στές οχημάτων απευθύνονται σε ανάλογους φορείς που λειτουργούν σε άλλες χώρες-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την παρούσα πρόσκληση το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών καλεί ενδιαφερόμενους φορείς ελέγχου που επιθυμούν να οριστούν
ως τεχνικές υπηρεσίες για την έγκριση κάθε κατηγορίας οχημάτων (δίκυκλα, τρίκυκλα
και τετράκυκλα) να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
(ΔΤΟ) του υπουργείου.

Αν η έδρα του φορέα ελέγχου βρίσκεται στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να δια-
θέτει γραφεία και εκπρόσωπο-αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Τα δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβληθούν και οι υποχρεώσεις που θα έχει η τεχνική υπηρεσία περιγρά-
φονται στην πρόσκληση, όπου επισυνάπτεται και η φόρμα υποβολής της αίτησης.
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Ανοίγει ο δρόμος για αυτοκίνητα made in... Greece!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Skoda Octavia Grand
Coupe 2.0 TDI DSG με 150 ίππους!
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Α
θλητές-βαριά χαρτιά και υποψήφιοι για με-
τάλλιο αγωνίζονται το αυτό τριήμερο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με πρώτο
και καλύτερο τον Λευτέρη Πετρούνια. Ξη-

μερώματα Σαββάτου ο «άρχοντας των κρίκων» θα πά-
ρει μέρος στους προκριματικούς, στους οποίους ανα-
μένεται να προκριθεί εύκολα. Επίσης, πρωινές ώρες
του Σαββάτου θα αγωνιστεί το δίδυμο Μαρία Κυρίδου
- Χριστίνα Μπούρμπου στη δίκωπο άνευ. Ο Πολυχρό-
νης Τζωρτζάκης θα αγωνιστεί στην ποδηλασία δρό-
μου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη στην
αντισφαίριση, ο Απόστολος Παπαστάμος στο κολύμπι
και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα. 

Αύριο Κυριακή σειρά παίρνει η Άννα Κορακάκη στη
σκοποβολή, η Φανή Τζέλη στο τάε κβον ντο και ο Χρή-
στου στο ύπτιο. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το μεγάλο
ματς Ουγγαρία - Ελλάδα στο πόλο. 

Σάββατο 24 Ιουλίου

Κωπηλασία
Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμπου (δίκωπος άνευ)
Σειρές (3.50). Κυριακή 25 Ιουλίου Ρεπασάζ 1 (3.50),
Τρίτη 27 Ιουλίου Ημιτελικοί Α/Β 1 (4.58), Ημιτελικοί
Α/Β 2 (5.08), Πέμπτη 29 Ιουλίου Τελικός Α’ - Αγώνας
μεταλλίων (3.30), Τελικός Β’ (4.50).

Ενόργανη γυμναστική
Λευτέρης Πετρούνιας (κρίκοι)
Σάββατο 24 Ιουλίου - Προκριματικός (3.00 - 8.30 -
13.30), τελικός - Δευτέρα 2 Αυγούστου (11.00).

Ποδηλασία δρόμου
Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (5.00)

Αντισφαίριση
Στέφανος Τσιτσιπάς, απλό ανδρών 
(Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουλίου, α’ γύρος)
Μαρία Σάκκαρη, απλό γυναικών 
(Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουλίου, α’ γύρος)

Κολύμβηση
Απόστολος Παπαστάμος, 400 μ. μικτή ατομική, 
προκριματικός (13.02)
Άννα Ντουντουνάκη, 100 μ. πεταλούδα, 
προκριματικός (13.28)

Κυριακή 25 Ιουλίου

Τάε κβον ντο
Φανή Τζέλη (-57 κ.), «16» (4.00-07.30), προημιτελικά
(8.00-9.30), ημιτελικά (10.00 και 10.30). Ρεπασάζ
(13.00 και 13.30). Για χάλκινο μετάλλιο (14.30 και
15.00). Για χρυσό μετάλλιο (15.30)

Σκοποβολή
Άννα Κορακάκη, αεροβόλο πιστόλι 10 μ., 
προκριματικός (3.00), τελικός (5.15)
Νίκος Μαυρομάτης, skeet, προκριματικός 
1η μέρα (3.30)

Ιστιοπλοΐα
Βύρων Κοκκαλάνης, RSX ανδρών, από τις 6.05 
(1η, 2η και 3η κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη, RSX γυναικών, από τις 9.05 
(1η, 2η και 3η κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου, Lazer Radial, από τις 6.05 
(1η και 2η κούρσα)

Κολύμβηση
Απόστολος Παπαστάμος, 400 μ. μικτή ατομική, 

τελικός (4.30)
Άννα Ντουντουνάκη, 100 μ. πεταλούδα,
ημιτελικός (4.40)
Απόστολος Χρήστου, 100 μ. ύπτιο, 
προκριματικός (14.19)
4x100 μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκολομέεβ, Από-
στολος Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, Οδυσσέας Μελα-
δίνης), προκριματικός (15.10)

Δευτέρα 26 Ιουλίου

Ορεινή ποδηλασία
Περικλής Ηλίας (9.00)

Ξιφασκία
Δώρα Γκουντούρα, σπάθη ατομικό (3.00)

Σκοποβολή
Νίκος Μαυρομάτης, προκριματικός 
2η ημέρα (4.00), τελικός (9.50)

Ιστιοπλοΐα
Βύρων Κοκκαλάνης, RSX ανδρών, από τις 9.05 
(4η, 5η και 6η κούρσα)
Κατερίνα Δίβαρη, RSX γυναικών, από τις 6.05 
(4η, 5η και 6η κούρσα)
Βασιλεία Καραχάλιου, Lazer Radial, από τις 8.35 
(3η, 4η κούρσα)

Πόλο
Ουγγαρία - Ελλάδα (5.30)

Κολύμβηση
Άννα Ντουντουνάκη, 100 μ. πεταλούδα, τελικός (4.30)
Απόστολος Χρήστου, 100 μ. ύπτιο, ημιτελικός (5.31)
4x100 μ. ελεύθερο ανδρών (Κρίστιαν Γκολομέεβ, 

Απόστολος Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος, 

Στη μάχη τα βαριά χαρτιά της Ελλάδας 
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Τ ο «χρυσό πιστόλι» της ελληνι-
κής ολυμπιακής ομάδας, η Άν-
να Κορακάκη, που μπαίνει στον

χορό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τό-
κιο αυτό το Σαββατοκύριακο με την
ελπίδα να χαρίσει ένα μετάλλιο στην
Ελλάδα, έχει ένα τεράστιο επίτευγμα.
Είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια
στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων
που έχει κερδίσει δύο μετάλλια στην
ίδια διοργάνωση. Και τα δύο στους
προηγούμενους Ολυμπιακούς του Ρίο
στη Βραζιλία, όπου κατέκτησε το χρυ-
σό μετάλλιο στο πιστόλι 25 μέτρων και
το χάλκινο μετάλλιο στο αεροβόλο πι-
στόλι 10 μέτρων. Κι ο αείμνηστος Κων-
σταντίνος Τσικλητήρας το είχε κατα-
φέρει το 1912. 

Η γεννημένη στη Δράμα στις 8 Απρι-
λίου 1996 Ελληνίδα σκοπεύτρια ήταν
μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια οι ση-

μαιοφόροι της ελληνικής αποστολής
στο Τόκιο, και δίκαια. Ήταν και η πρώ-
τη γυναίκα λαμπαδηδρόμος, όταν άνα-
ψε η Φλόγα στην Αρχαία Ολυμπία για
να ταξιδέψει στην ιαπωνική πρω-
τεύουσα. Ανήκει στον Ωρίωνα Θεσσα-
λονίκης και προπονητής της είναι ο
πατέρας της Τάσος Κορακάκης. Ασχο-
λείται με το αγώνισμα της σκοποβολής
από το 2009 και σπουδάζει ειδική
αγωγή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Οι διακρίσεις της; Άπειρες. Στους
αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα
στην καριέρα της έχει κερδίσει δέκα
χρυσά μετάλλια, εννέα ασημένια και
έξι χάλκινα. Στις 12 Μαΐου 2018, στο
Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής στις
ΗΠΑ, σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ
στον τελικό των 10 μέτρων πυροβό-
λου, με επίδοση 587/600. 

Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Ρίο είχε προκληθεί παγκόσμιο σοκ
με όσα είχαν έρθει στο φως της δημο-
σιότητας για το προπονητήριο στη
Δράμα όπου προετοιμαζόταν. Είχε
φτιάξει ένα δικό της αυτοσχέδιο «σκο-
πευτήριο» με τσίγκινους στόχους και
μια παράγκα για να προφυλάσσεται
από τον ήλιο. Και όπως αποκαλύφτηκε
μετά, όταν ξέσπασε σάλος, η ομοσπον-
δία δεν της χορηγούσε ούτε σφαίρες
για να εξασκείται. «Έκανα προπόνηση
δίπλα στα ποντίκια», είχε δηλώσει η
μετέπειτα χρυσή Ολυμπιονίκης. Πριν
το σκοπευτήριο, στην Άννα είχε παρα-
χωρηθεί μια παλιά… καπναποθήκη
στη Δράμα. Και αναγκαζόταν να τοπο-
θετεί κουβέρτες στα παράθυρα για να
περιορίζει το φως.

Στα κωμικοτραγικά που συνέβησαν
τότε, και το ότι ο τότε δήμαρχος Δρά-
μας Χριστόδουλος Μαμσάκος, σε συ-

νεργασία με την κυβέρνηση, είχε στεί-
λει νύχτα τις μπουλντόζες να κατεδα-
φίσουν το «προπονητήριο» της Κορα-
κάκη, γιατί στο μεταξύ ταξίδευαν για
την πόλη τηλεοπτικά συνεργεία από
την Αθήνα με σκοπό να πάρουν πλάνα.
Η Ελλάδα είχε μπει ήδη στον δρόμο
«της Αριστεράς και της προόδου».

Αυτή η αδιαφορία της Πολιτείας εί-
χε αναγκάσει την Άννα Κορακάκη να
πάρει των ομματιών της και να αναζη-
τήσει το μέλλον της στη Γερμανία. Τον
Φεβρουάριο του 2016 είχε αναδει-
χτεί πρωταθλήτρια Γερμανίας με τη
φανέλα της Ρόντεμπουργκ. Τότε, είχε
επικρατήσει του Ολυμπιονίκη του
Πεκίνου Κρίστιαν Ριτζ και έδειχνε
αποφασισμένη για μεγάλα πράγματα.
Μετά το χρυσό μετάλλιο, η Κορακάκη
προπονείται σαν κανονική Ολυμπιο-
νίκης…

Α Ν Ν Α  Κ Ο Ρ Α Κ Α Κ Η

Από την παράγκα 
με τα ποντίκια 
στην κορυφή 

του κόσμου
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Ο
Άρης και η ΑΕΚ ηττήθηκαν
στα πρώτα ματς του 2ου
προκριματικού γύρου του

Conference League και η Ελλάδα,
που πήρε μια ανάσα από την έστω
και αγχώδη -λόγω πολλών τραυ-
ματισμών- νίκη του Ολυμπιακού
επί της Νέφτσι στο Champions Le-
ague, κινδυνεύει να ξαναβρεθεί
στην 20ή θέση της ειδικής βαθμο-
λογίας (UEFA Ranking). Οι «κιτρι-
νόμαυροι του Βορρά» έχασαν 2-0
από την Αστάνα στο Καζακστάν και
η Ένωση, αν και προηγήθηκε με
τον Ανσαριφάρντ στο Σεράγεβο,
έχασε 2-1 από τη Βελέζ Μόσταρ. Η
ΑΕΚ διαμαρτύρεται δίκαια, γιατί
της ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Ανσαριφάρντ, αλλά ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει. Στα παιχνίδια του Conference, όπως
είναι γνωστό, δεν γίνεται χρήση του VAR.

Αν η Ελλάδα παραμείνει στις θέσεις 18-20 του ranking, τότε ο πρωταθλητής της θα παίζει στον 1ο προκριματικό γύ-
ρο του Champions League, o 2ος, ο 3ος καθώς και ο κυπελλούχος θα παίρνουν μέρος στον 2ο προκριματικό γύρο του
Conference League και δεν θα βγάζει ομάδα, όπως και φέτος, στο Europa League.

Οι πρώτες προκρίσεις στα προημιτελικά για τους Έλληνες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
ήταν αυτές του Στέφανου Ντούσκου και της Αννέτας Κυρίδου στο απλό σκιφ στην κωπηλασία. 
Ο Ντούσκος στη 2η σειρά των προκριματικών στους άντρες έκανε τον καλύτερο χρόνο, με 6:59,49, 
ενώ η Κυρίδου, που βρέθηκε επίσης στη 2η σειρά των γυναικών, βγήκε τρίτη με 7:54,48.

Με την πλάτη στον τοίχο Άρης και ΑΕΚ «Τεσσάρα» η Βραζιλία
Με χατ τρικ του Ριτσάρλισον, σέντερ φορ της

Έβερτον, η Ολυμπιακή ομάδα της Βραζιλίας νίκη-
σε 4-2 την αντίστοιχη της Γερμανίας. Οι Γερμανοί
μείωσαν σε 3-2, αλλά η αποβολή του Άρνολντ
επέτρεψε τους Βραζιλιάνους να πετύχουν ένα
ακόμα γκολ με τον Παουλίνιο. Στα άλλα ματς της
ημέρας, το Μεξικό διέλυσε 4-1 τη Γαλλία και η
Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Αίγυπτο.

«Θανάση, τα καταφέραμε»! 

Στη μεγαλειώδη πορεία πανηγυρισμών στο
Μιλγουόκι για την κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ,
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε επάνω σε ένα
τζιπ! Κι έγραψε στη λεζάντα στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Instagram, απευθυνόμενος στον
Θανάση: «Θανάση, τα καταφέραμε αδερφέ, κα-
νείς δεν μπορεί να μας το πάρει».

Τον «έκαψε» το Ολοκαύτωμα
Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των Ολυμπια-

κών Αγώνων καρατομήθηκε ο τελετάρχης-σκη-
νοθέτης Κεντάρο Κομπαγιάσι, διότι το 1990, όταν
ακόμα ήταν ηθοποιός, είχε χλευάσει σε ένα σκε-
τσάκι το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Να-
ζί. Το βίντεο με το συγκεκριμένο σκετς βγήκε στο
φως της δημοσιότητας μόλις προχθές…

Πρωτοφανή  επεισόδια…
Μετά τη σχετική καταγγελία εις βάρος του

για επίθεση σε ιερείς στην Πάτρα,
συνελήφθη το βράδυ της Πέμ-
πτης ο μεγαλομέτοχος της Πα-
ναχαϊκής Γιώργος Μπάρλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες
από το tempo24.news, τα γεγονότα

διαδραματίστηκαν σε δύο ιερούς
ναούς της πόλης (Ανάληψη και Άγιος

Νεκτάριος).
Αν και οι δύο ιερείς που, όπως καταγγέλλεται,

έπεσαν θύματα βίας από την πλευρά του ισχυρού
άνδρα της Παναχαϊκής και ενός ή δύο συνεργα-
τών που βρίσκονταν μαζί του, δεν έχουν προβεί
σε μηνύσεις και η Αστυνομία έχει λάβει καταθέ-
σεις τους για τα περιστατικά.

Έγραψε ιστορία η Ευαγγελία
Η τοξοβόλος Ευαγγελία Ψάρρα μπήκε και επίσημα στο κλειστό
κλαμπ των Κασούμη και Μπουντούρη με έξι παρουσίες σε
Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ευαγγελία κατετάγη 44η (630 βαθμοί)
στον προκριματικό και θα βρεθεί στη 2η σειρά του Α’ γύρου, με
τη Σιά-Εν από την Ταϊβάν, που βγήκε 21η. Στην κορυφή των προ-
κριματικών βρέθηκε η Αν Σαν από τη Νότια Κορέα, που έκανε
νέο ολυμπιακό ρεκόρ με 680 βαθμούς.

Προκρίθηκαν 
Ντούσκος, 

Κυρίδου
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• Διεθνής διάκριση για την Έλενα
Παπαρίζου. Φιγουράρει σε billboard
στο κέντρο του Μανχάταν, στο πλαί-
σιο της καμπάνιας του Spotify με τίτ-
λο «EQUAL».

• Και άλλη μεγάλη απώλεια για το
θέατρο. Η σπουδαία ηθοποιός
Μάγια Λυμπεροπούλου έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

• Η Αγγελική Νικολούλη μετακομίζει
στη MEGAλη οικογένεια! 

• Δέκα νέες τηλεοπτικές σειρές
ετοιμάζει για την ερχόμενη σεζόν
η ΕΡΤ.

• Σε καταπληκτικό pastry chef εξε-
λίσσεται ο 13χρονος γιος της Δέσποι-
νας Βανδή. Ο Γιώργος Νικολαΐδης
ετοίμασε τούρτα-έκπληξη για τα γε-
νέθλια της διάσημης μαμάς του. 

• Στη φρεσκοχωρισμένη τραγου-
δίστρια ευχήθηκε και ο Νίκος
Κοκλώνης με βίντεο από την
πρώτη συνάντησή της με την Άν-
να Βίσση.

• Η influencer Soula Glamorous απο-
κάλυψε πως η Δέσποινα Βανδή είναι
ερωτευμένη με φίλο του ηθοποιού
Βασίλη Μπισμπίκη.

• Μετά από 10 μήνες η Χριστίνα
Μπόμπα πήγε κομμωτήριο!

• Στις 7 Αυγούστου ο γάμος της Δα-
νάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Πα-
παγεωργίου στη Σύρο! Το wedding
party θα γίνει στην περιοχή Κίνι.

• «Πάντα να κάνεις ζημιές!» ευ-
χήθηκε η Χαρά Βέρρα στον Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο που εμφανί-
σθηκε σε βίντεο να τραγουδά το
μεγάλο σουξέ της «Θα κάνω ζη-
μιές»!

• Τις καλύτερες ευχές της έδωσε η
Μαρία Καλάβρια στον πρώην σύντρο-
φό της Δημήτρη Αλεξάνδρου, που
βρήκε τον έρωτα στην αγκαλιά της
Ιωάννας Τούνη.

Η
πρόεδρος της Διεθνούς Τιμητικής Κο-
σμητείας του Επετειακού Έτους «Θερ-
μοπύλες - Σαλαμίνα 2020» Μαριάννα
Βαρδινογιάννη ανακηρύχθηκε επίτιμη

δημότης Σαλαμίνας για τη μεγάλη προσφορά της
στο νησί του Σαρωνικού. Σε μια εκδήλωση άκρως
συγκινητική, ο δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος
απέδωσε στην πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της
UNESCO πλακέτα ως ένδειξη τιμής προς το πρόσω-
πό της ευχαριστώντας τη θερμά για το έργο και τη
στήριξή της.

«Η παρουσία σας αποτελεί ύψιστη τιμή για τον τό-
πο μας. Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και η
ανακήρυξή σας ως επίτιμη δημότη Σαλαμίνας είναι
μια έκφραση αυτής της ευγνωμοσύνης μας. Να ξέ-
ρετε ότι σας θεωρούμε όλοι στη Σαλαμίνα δικό μας
άνθρωπο και θέλουμε να μας θεωρείτε και εσείς δι-
κούς σας ανθρώπους. Καλώς ήρθατε στο νησί σας»,
ανέφερε στην ομιλία του ο δήμαρχος. 

Η απαστράπτουσα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, εν-
τυπωσιακή με το μπλε-ρουά σύνολο που επέλεξε
για την περίσταση, με σεμνότητα αλλά και έκδηλο
ενθουσιασμό αποδέχτηκε την τιμητική πλακέτα.
«Είναι τιμή για εμένα η ανακήρυξή μου σε επίτιμη
δημότη, σε ένα νησί με μακρά ιστορία, λαμπρό πολι-
τισμό και βαθιά παράδοση ευχαριστώντας τόσο τον
δήμαρχο όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είμαι
δίπλα στη Σαλαμίνα και στους κατοίκους της πάντοτε
και σε ό,τι χρειαστείτε», ανέφερε η πρόεδρος του
ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», το οποίο
σε συνεργασία με το ίδρυμα «Robert F. Kennedy Hu-
man Rights» έφερε στη χώρα μας το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» με
στόχο την εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας
με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα για την
πανδημία, το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, η μο-
ναδική Ελληνίδα που έχει τιμηθεί με το Παράσημο
του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Ευποιίας για
την προσφορά της στην πατρίδα, δέχτηκε τα συγχα-
ρητήρια πολιτικών προσκεκλημένων αλλά και κα-
τοίκων της Σαλαμίνας, ανταποδίδοντας με γλυκιές
ευχές. Ανάμεσά τους, ο βουλευτής Ν.Δ. Β’ Πειραιά
Δ. Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής
Β’ Πειραιά Γ. Ραγκούσης, ο υποναύαρχος Ι. Πάττας
Π.Ν. ως εκπρόσωπος του ΑΓΕΝ, η αντιπεριφερει-
άρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, δη-
μοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι. 

Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν οι στόχοι και οι
προγραμματισμοί έργων και πολιτιστικών δράσεων
που έχουν δρομολογηθεί προκειμένου η Σαλαμίνα
να αναδειχθεί σε έναν δημοφιλή προορισμό ακόμα
και τουριστικό.

Επίτιμη δημότης
Σαλαμίνας η Μαριάννα
Βαρδινογιάννη



Bye bye ΣΚΑΪ… 

Η Δούκισσα Νομικού ανακοίνωσε το τέλος
της συνεργασίας της με το κανάλι του Φα-
λήρου, ευχαριστώντας δημόσια το τηλεο-
πτικό κοινό για τη στήριξη και την αγάπη.
«Η συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώ-
θηκε. Ήταν μια (σύντομη) νέα αρχή/επιστρο-
φή στην τηλεόραση, μετά από 3,5 χρόνια.
Ήρθε η στιγμή να πω “πάμε γι’ άλλα”. Έτσι
είναι αυτή η δουλειά, μηδενίζεις συχνά το
κοντέρ. Δεν ξέρω τι θα έρθει, πότε θα έρθει,
πού θα έρθει. Αλλά εδώ είμαστε. Μαζί».

«Κανένας μόνος» στη νοηματική 

Μαθητές Δημοτικού χόρεψαν το «Κανένας
μόνος» του Μιχάλη Χατζηγιάννη στη νοηματι-
κή! Η άξια επαίνου πράξη συγκίνησε τον Κύ-
πριο τραγουδιστή και την κοινοποίησε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:
«Τα παιδιά της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Αμαρουσίου, στην τελευταία καλο-
καιρινή τους γιορτή του σχολείου και με την
καθοδήγηση των δασκάλων τους, μεταφέ-
ρουν μήνυμα αγάπης και ανθρωπιάς για
όλους μας, “μεταφράζοντας” το τραγούδι μου
στη νοηματική! Γιατί η μουσική είναι γλώσσα
που τους ενώνει όλους!».

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης φωτο-
γραφήθηκε με τον 16χρονο γιο
του Γιάγκο στο Μεγανήσι της
Λευκάδας, δημοσιεύοντας μια
κοινή φωτογραφία τους στο ίδιο
σημείο, με την ίδια πόζα, πριν από
δέκα χρόνια! «Ο γιος μου κι
εγώ», έγραψε με καμάρι στο In-
stagram ο γνωστός ηθοποιός, πε-
ρήφανος για το καμάρι του που
μεγάλωσε και είναι φτυστός ο
διάσημος μπαμπάς του!

Βόλτα με το κορίτσι της
Η Κωνσταντίνα Κομμάτα πετάει στον έβδο-
μο ουρανό από χαρά για την όμορφη κορού-
λα της που σε λίγες ημέρες θα γίνει δύο μη-
νών. Η σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαι-
ριστή Γιώργου Σαμαρά απολαμβάνει καθη-
μερινά ατελείωτες βόλτες με το μπεμπάκι
της στην παραλία του Ηρακλείου στην Κρή-
τη όπου μένουν μόνιμα, με συχνές στάσεις
για παιχνίδια και φιλιά.

Κούκλος
ο μοναχογιός

GOSSIP
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 IOYΛIOY 2021
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Ζωάρα στη Μύκονο
Μήνα έκλεισε στο «νησί των ανέμων» η Αλεξάνδρα Παναγιώτα-
ρου και όπως πάει, δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι
χλιδάτες διακοπές της συνοδεύονται καθημερινά από σέξι εν-
σταντανέ, όπως στην πρόσφατη φωτογραφία της όπου τυλιγμένη
πρωί πρωί με την πετσέτα του μπάνιου, απολαμβάνει φρουτο-
πρωινό, καθισμένη στο κάγκελο, παρέα με τον προσωπικό της
φωτογράφο.

H
πένθιμη fake είδηση που ήθελε νεκρό τον Πέτρο Κω-
στόπουλο κάνει από χθες τον γύρο των media, με τον
γνωστό εκδότη ζωντανό αλλά έξαλλο, να απαντά στον
εμπνευστή της αθλιότητας. «Νέα ανάρτηση αναφέρει

ότι πέθανα και είπα το τελευταίο μου αντίο! Αλλά βέβαια οι τελευ-
ταίες μου στιγμές ήταν συναρπαστικές, μάλλον ευχάριστες, μάλλον
άξιες να διαβαστούν από το κοινό. Μάλλον έφυγα στο τσακίρ κέφι»,
έγραψε με ειρωνεία ο εκδότης. Και συνέχισε: «Κακό ψόφο να ’χουν,
που θα έλεγε κι η μάνα μου αν ζούσε (γέλια). Βέβαια, δεν ξέρω αν
πρέπει να γελάσω με το γεγονός ότι πολλοί ηλίθιοι ή βλαμμένοι όχι
μόνο το πίστεψαν, αλλά το χάρηκαν κιόλας. Να σας πω την αλήθεια,
εγώ αυτά τα έχω γραμμένα εκεί που δεν πιάνει μελάνι».

Πέθαναν τον Πέτρο
Κωστόπουλο…

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



O
πόνος διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η έν-
τασή του αλλά και ο τρόπος διαχείρισής του
είναι δυο σύνθετες καταστάσεις ειδικά για
τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα.

Πρόσφατα, σε webinar που πραγματοποίησε η Ελλη-
νική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα σε συνεργασία
με τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσω της
σελίδας τους στο Facebook, οι ειδικοί κατέληξαν πως
η ενσυνειδητότητα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχεί-
ριση του πόνου. «Ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα
να φέρουμε συνειδητά την επίγνωσή μας στο εδώ και
τώρα με ειλικρίνεια, συμπόνια, ενδιαφέρον, χωρίς
κριτική και με δεκτικότητα», ανέφερε η δρ Βασιλική
Χριστοδούλου, λέκτορας Ψυχολογίας, συμβουλευτι-
κή ψυχολόγος, από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.
Αυτό σημαίνει πως αποδεσμευόμαστε για λίγο από
την κριτική, αφήνουμε στην άκρη τις προσδοκίες μας
για το πώς θα θέλαμε να είναι το παρόν, δείχνοντας
αποδοχή σε αυτό που παρέχει το εδώ και τώρα, και
όχι στο πώς θα θέλαμε να είναι τα πράγματα.

Είναι λογικό ο πόνος να δημιουργεί μέσα μας μια
σύγκρουση. «Η συγκρουσιακή σχέση του ατόμου με
τον πόνο και η διαδικασία μέσω της οποίας κανείς
μπορεί να παγιδευτεί στην αντιπαλότητα με το σύμ-
πτωμα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας χα-
μηλής ποιότητας ζωής. Αντίθετα, η ενσυνειδητότητα
διαμορφώνει μια διαφορετική σχέση του ατόμου με
τον πόνο, η οποία επιτρέπει την αίσθηση της επιλογής

και την προσωπική ελευθερία», τόνισε η κυρία Χρι-
στοδούλου. «Η ενσυνειδητότητα (mindfulness) μπο-
ρεί να βοηθήσει στη μείωση του καθημερινού άγ-
χους, στις κρίσεις πανικού, στην ψυχολογική-συναι-
σθηματική πίεση αλλά και να μειώσει την αρτηριακή
πίεση, τους πονοκεφάλους, τον χρόνιο πόνο, τις δια-
ταραχές ύπνου και το άσθμα», κατέληξε η κυρία Χρι-
στοδούλου. Εκεί παίζει καταλυτικό ρόλο ο επισκέ-
πτης υγείας. Όπως τόνισε στη διαδικτυακή εκδήλω-

ση η κυρία Δροσίνα Κλίτσα, επισκέπτρια υγείας, MSc
Κλινικής και Κοινοτικής Ψυχολογίας, εκπαιδευόμε-
νη στη Συστημική Συμβουλευτική, «ο επισκέπτης
υγείας είναι ο επαγγελματίας υγείας της πρόληψης
και της προαγωγής της υγείας. Φροντίζει και μεριμνά
για την εκπαίδευση και τη συμφιλίωση του αρρώστου
και της οικογένειάς του με τα νέα δεδομένα. Αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο, στην οικο-
γένεια, στον εργαζόμενο, στον ασθενή και τον οικο-
γενειακό γιατρό με τις δομές υγείας. Με προγράμμα-
τα αγωγής υγείας, ανάλογα με τη δομή που δραστη-
ριοποιείται, αναλαμβάνει την επιμόρφωση του πλη-
θυσμού για την πρόληψη της οστεοαρθρίτιδας, ενώ
συγχρόνως, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση
και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας,
μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υιοθέτηση υγι-
εινών τρόπων ζωής (πρόληψη παχυσαρκίας, ενίσχυ-
ση φυσικής δραστηριότητας κ.λπ.) αλλά και στη μεί-
ωση του στρες λόγω χρόνιου πόνου με την εφαρμογή
τεχνικής mindfulness». 
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Οδηγός για τη διαχείριση του πόνου

kpapakosto@yahoo.gr

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος 
της ενσυνειδητότητας - Ο δρόμος
προς την προσωπική ελευθερία… 

Ο επισκέπτης υγείας  
Ο ρόλος του επισκέπτη υγείας είναι κομβι-
κός. Βοηθάει τον ασθενή να κατανοήσει
τον πόνο, να του εξηγήσει πώς βιώνουν κι
άλλοι ασθενείς τον πόνο και να τον κάνει να
ηρεμήσει και να αποδεχθεί τη νέα πραγμα-
τικότητα, ακόμα και αν δεν υπάρχει ουσια-
στική μείωση της έντασης του πόνου. Η
διαχείριση του πόνου σίγουρα δεν είναι
μια εύκολη υπόθεση. Χρειάζονται επιμο-
νή, υπομονή, εσωτερική δουλειά και μεγά-
λη στήριξη από τους ειδικούς αλλά και από
το οικογενειακό περιβάλλον του ασθε-
νούς, που κι αυτό με τη σειρά του ενδεχο-
μένως να χρειαστεί ειδική εκπαίδευση στη
διαχείριση των νέων δεδομένων.
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Η
Εστία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
αστεροειδής στο ηλιακό μας σύστημα
και ο τέταρτος που ανακαλύφθηκε. Η

Εστία ήταν αδελφή του Δία και παρθένα θεά.
Είναι η θεότητα της θαλπωρής. Είναι συγκεν-
τρωμένη και αφοσιωμένη. Είναι η πνευματική
καθαρότητα και ο αυτοσεβασμός.

Η Εστία δηλώνει τα πιο αγνά συναισθήματα
και το νόημα της ζωής. Είναι οργανωτική και
τέλεια. Έχει το ταλέντο να αναλύει τα πάντα σε
ό,τι αυτά συντίθενται. Κυβερνά τον μεταβολι-
σμό και τα σπλάχνα. Επηρεάζει τις κλειδα-
ριές, τα κλειδιά, τις αδελφές, τις επενδύσεις,
την ασφάλεια, ακόμα και την κληρονομιά. Εί-
ναι η επιτομή του σπιτιού, της οικογένειας,
των τελετουργιών της αιχμαλωσίας στη σε-
ξουαλικότητα και της υποταγής.

Οι αρνητικές της ιδιότητες μπορεί να είναι η
ανασφάλεια, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι μυ-
στικιστικές αδελφότητες και τα οικογενειακά
προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει φόβος για το
σεξ ή την οικειότητα καθώς επίσης και χαμη-
λή αυτοεκτίμηση. Η άρνηση μπορεί, επίσης,
να είναι ένα μεγάλο θέμα.

Αιγόκερως: Η Εστία στον Αιγόκερω είναι
αφοσιωμένη στην ιστορία και στο καθήκον.
Πιστεύει στην τάξη και στις υποχρεώσεις. Εί-
ναι οργανωμένη και ικανή για μεγάλες επιτυ-
χίες. Περιμένει από τους άλλους να μοιράζον-
ται την αφοσίωσή της. Αισθάνεται υπεύθυνη
και πρόθυμη να θυσιάσει τον εαυτό της στο
καθήκον και στην ασφάλεια. Αν δεν το επιτυγ-

χάνει, αισθάνεται απίστευτες ενοχές. Δεν
προκαλεί την εξουσία όσο πιστεύει ότι η εξου-
σία ανταποκρίνεται στα καθήκοντά της. Είναι
καλή στον προγραμματισμό και επίμονη. Ερ-
γάζεται εσωτερικά. Μπορεί να είναι εξαιρετι-
κή ηγέτιδα αλλά και πολύ επικριτική με τον
εαυτό της.

Υδροχόος: Αφοσιώνεται στην υπηρεσία της
ανθρωπότητας. Παρακινείται από τα ιδανικά
της και τις ατομικές ελευθερίες. Συνεργάζεται
καλά με ομάδες, αρκεί να μοιράζονται τα ίδια
ιδανικά. Είναι φιλική και εγκάρδια. Μπορεί να
χρησιμοποιεί τη συναισθηματική της ψυχρό-
τητα και την καλλιέργεια για να αποφεύγει την
οικειότητα. Είναι πρόθυμη να περιορίσει τη
φυσική της ελευθερία για να εκπληρώσει τα
καθήκοντά της. Συχνά πρέπει να απαρνείται
τις επιθυμίες της για να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στα καθήκοντά της. Με αυτόν τον τρόπο
μεταμορφώνεται διαρκώς σε κάτι καλύτερο.

Ιχθύες: Η Εστία στους Ιχθύς αφοσιώνεται
στην υπηρεσία των αδυνάτων. Θυσιάζει εύκο-
λα τον εαυτό της ή είναι πολύ συμπονετική
όταν προσφέρει τις υπηρεσίες της. Θέλει να
θεραπεύει τους άλλους. Τρέφει μεγάλο σεβα-
σμό για τις πεποιθήσεις της. Είναι πολύ πνευ-
ματώδης και μπορεί να ξεφύγει με τη φαντα-
σία της. Δεν είναι απόλυτα σίγουρη γι’ αυτό
που κάνει, όμως. Αναλαμβάνει τον κίνδυνο να
μη ζει στην πραγματικότητα. Χρειάζεται να
αφυπνιστεί και να μάθει να συνδέει το σώμα
με το πνεύμα και το μυαλό.

Κριός
(21/3-20/4)
Η σημερινή μέρα μπορεί να οδη-
γήσει σε μια ολική αναγέννηση τη
σχέση σας. Η καλή σας διάθεση
και η δίψα για δράση δεν θα πρέ-
πει να σας κάνουν αναίσθητους
στις ανάγκες του/της αγαπημέ-
νου/ης σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Κρόνος και ο Άρης επηρεάζουν
είτε την ψυχική σας διάθεση είτε
την υγεία σας ή φέρνουν αναπάν-
τεχες επιθέσεις από κακοπροαίρε-
τα άτομα, οι οποίες ίσως σας αιφ-
νιδιάσουν. Αποφύγετε καταχρή-
σεις και υπερβολές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η καρδιά σας φλέγεται από επιθυ-
μίες και η δημιουργικότητά σας
φτάνει στο ζενίθ. Ο Δίας δυναμώ-
νει την κοινωνική σας ζωή και
φέρνει κοντά σας φίλους και συμ-
μάχους, ιδίως αν φροντίσετε και
σεις γι’ αυτό.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε περήφανοι και αισθάνεστε
αυτοπεποίθηση. Όταν βρίσκεστε
με κόσμο, νιώθετε καλά. Κάποι-
ος άνθρωπος μπορεί να σας ανε-
βάσει ψηλά και να σας καταστή-
σει σημαντικούς στα μάτια του
κόσμου και… του εαυτού σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Θέλετε όποιος σας πλησιάζει να
σας βοηθά να εξελιχθείτε ως
προσωπικότητα και ως άνθρω-
πος, να δυναμώνει την πίστη
σας στο Καλό και την αισιοδοξία
σας. Συγγραφικές, τουριστικές
εργασίες και πνευματικές ανα-
ζητήσεις ευνοούνται αυτό το
διάστημα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Το ταίρι σας σάς προδιαθέτει να
μοιραστείτε καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες και χόμπι που σας δί-
νουν χαρά. Κάποιο φιλικό σας πρό-
σωπο σας προσφέρει απλόχερα
ενθουσιασμό, όνειρα και φαντασία
- υλικό που χρειάζεστε πολύ!

Ζυγός
(23/9-23/10)
Προσφέρετε απλόχερα αγάπη
και τρυφερότητα. Ίσως να γνω-
ρίσετε ένα άτομο με το οποίο να
νιώσετε πως τον ή την ξέρατε
όλη σας τη ζωή. Οι ιδέες σας για
την οικογένεια και όλες τις
αξίες θα συμπίπτουν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αποφύγετε τα ερωτικά παιχνί-
δια, αν δεν έχετε μόνιμο ταίρι,
και μη ρισκάρετε να το χάσετε,
αν έχετε. Οι αδέσμευτοι ίσως
τα πάτε καλύτερα από τον άλ-
λον μήνα και μετά.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η σχέση έχει μια παιδικότητα και
μια φρεσκάδα και σπάνια βαριέ-
στε μαζί. Είστε καλύτερα με τον
κοινωνικό σας περίγυρο και αρέ-
σκεστε να κάνετε παρέα με τους
φίλους σας ή άλλους γνωστούς
σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ο Άρης προϊδεάζει για μεγάλες αλ-
λαγές οικονομικά σας αλλά και
στην καθημερινότητά σας, οι οποίες
θα σας ανησυχήσουν. Θα περάσετε
έντονο στρες και ανησυχία. Πρέπει
να συμμαζευτείτε με τα έξοδα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό
σας σάς επηρεάζει κάπως αρνη-
τικά, στα ερωτικά και στις συνερ-
γασίες σας. Φλερτ υπάρχουν,
έρωτες θα έρθουν, αλλά οι σχέ-
σεις προϋποθέτουν να μη βιάζε-
στε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μπαίνετε βαθιά στην ψυχή σας,
συμφιλιώνεστε με τους φόβους,
τις υπαρξιακές αγωνίες σας αλλά
και τις βαθύτερες ανάγκες σας.
Μοιράζεστε σκέψεις ή σχέδια.
Εύνοια σε κληρονομιές και συνε-
ταιρισμούς.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Αστεροειδής Εστία: 
Τι σημαίνει; 
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Oσοι θυμούνται τον βουλευτή και πρώην
υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη από τα μαθη-
τικά του χρόνια, ως συνδικαλιστή της ΔΗ-

ΜΑΚ (της προσκείμενης στο ΚΚΕ Εσωτ. μαθητικής
παράταξης) αλλά και αργότερα ως δημοσιογράφο,
έχουν να πουν ότι πρόκειται για άνθρωπο ευγενή.
Μπορεί να διαφωνούσες ή να συγκρουόσουν μαζί
του, αλλά λίγοι είναι αυτοί που θα υποστηρίξουν ότι
η αντιπαράθεση μπορούσε να υπερβεί τα όρια των
απόψεων και να κατηφορίσει στο ολισθηρό πεδίο
των χαρακτηρισμών. Ως υπουργός Παιδείας ο Ν.
Φίλης, καθ’ ομολογία και των πολιτικών αντιπάλων
του, υπήρξε μακράν ο καλύτερος, συγκρινόμενος
με αυτόν που διαδέχθηκε αλλά και με εκείνον που
τον διαδέχθηκε. Ο δε τρόπος με τον οποίο απομα-
κρύνθηκε από τη θέση του τον έκανε συμπαθέστε-
ρο από όσο ο ίδιος επιδιώκει να είναι. Όχι μόνο
στην Κουμουνδούρου αλλά και σε πολλούς στην
οδό Πειραιώς.

Είναι, λοιπόν, απορίας άξιο πώς ο βουλευτής σε
μια συζήτηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επέτρεψε
στον εαυτό του να εμπλέξει τα ανήλικα παιδιά της
νυν υπουργού Υγείας. Και μεγαλύτερη απορία
προκαλεί ότι, μία ημέρα μετά, όχι μόνο δεν μετέ-
βαλε στάση αλλά χαρακτήρισε ως «προπαγάνδα»
όσα ειπώθηκαν και γράφηκαν, επιχειρώντας, μα-
ταίως, να υποστηρίξει ότι επρόκειτο για κριτική
προς την υπουργό, όχι, όμως, και την οικογένειά
της. Ο βουλευτής, κατά πώς είπε, ασκούσε κριτική

προς τη Νίκη Κεραμέως λέγοντας πως τα δύο ανή-
λικα παιδιά της όταν μεγαλώσουν «θα ακούσουν,
θα θυμούνται ότι όταν ήταν μικρά η μητέρα τους
κατέσφαξε 18.000 δεκαοχτάχρονους από τα πανε-
πιστήμια». Οι επιμέρους εικόνες που φιλοτέχνησε
με την υπουργό «να ανεμίζει ένα μαχαίρι», μαζί με
το δυσνόητο άλμα που επιχείρησε επικαλούμενος
τις «ψεύτικες» και «στημένες» δημοσκοπήσεις,
συμπλήρωσαν μια παραληρηματική κοινοβουλευ-
τική παρέμβαση από την οποία ο Ν. Φίλης δεν έκα-
νε βήμα πίσω ούτε την επομένη.

Εδώ, κανονικά, θα πρέπει να πέσει αυλαία. Όχι
μόνο για να μην παρακολουθήσει το φιλοθεάμον
κοινό μια πολιτική παράσταση με χαρακτηριστικά
προσωπικής εξόντωσης, αλλά γιατί η απουσία σο-
βαρότητας, ευθύνης και αισθητικής αναδεικνύει
την απουσία επιχειρημάτων αλλά και την ελαφρό-
τητα με την οποία συχνά στελέχη του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρούν να πα-
ρέμβουν στον δημόσιο διάλογο. Ίσως, όμως, ου-

δέν εξ αυτών συμβαίνει. Ίσως το άγχος από τη στα-
σιμότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης (αν ερμηνεύουμε ορθά την έμπνευση της
στιγμής για τις «στημένες» δημοσκοπήσεις) σε
συνδυασμό με το εσωκομματικό αδιέξοδο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να προκαλεί τέτοιες εξάρσεις. Τι μένει; Μα κι-
νήσεις εντυπωσιασμού, όπως η επιστολή του υπο-
ψηφίου Αρχιτεκτονικής στην υπουργό Παιδείας, ο
οποίος υποστήριξε ότι, αν και αρίστευσε σε όλα τα
μαθήματα, δεν πέρασε διότι, για κάτι δέκατα, δεν
έπιασε την απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία στο
ειδικό μάθημα του σχεδίου.

Έλα, όμως, που επρόκειτο για συστηματική πα-
ραπλάνηση. Για fake news διαδικτυακής κοπής,
αφού ο αδικηθείς και διαμαρτυρόμενος ασφαλώς
και είχε περάσει. Πού; Στις αρχιτεκτονικές σχολές
Πατρών και Ιωαννίνων. Για την Αθήνα και το Με-
τσόβιο δεν του έφτασαν τα μόρια, όχι για τις πολυ-
τεχνικές σχολές ολόκληρης της χώρας! Το καλαμ-
πουράκι με τον αριστούχο, το οποίο ειρήσθω εν
παρόδω απασχόλησε στα σοβαρά τη Βουλή των
Ελλήνων, αποκάλυψε η πανεπιστημιακή Βάσω
Κιντή καλώντας συναδέλφους της, μεταξύ των
οποίων βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Πατρών, να εξηγήσουν αν θεω-
ρούν το πανεπιστήμιο της πόλης τους δεύτερης
κατηγορίας. Και απάντηση δεν έλαβε. Και γιατί να
λάβει; Μήπως βρέθηκε έστω και ένας στον ΣΥΡΙΖΑ
να πει μια κουβέντα για τα ανήλικα παιδιά της Κε-
ραμέως; 

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο κοινοβουλευτικός διάλογος
υποβαθμίζεται όχι μόνο από την
απουσία επιχειρημάτων αλλά και από
την επίδειξη υπέρμετρης προσωπικής
σκληρότητας. Τα fake news
συμπληρώνουν την αρνητική εικόνα

Το μαχαίρι του Νίκου Φίλη και τα fake news

Δ
ιακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821
και 47 χρόνια από τη Μεταπολίτευση του
1974, πιστεύαμε ότι ως λαός θα είχαμε μάθει

από τα παθήματά μας. Διότι εάν μπορούσαμε να εί-
χαμε ενώσει με μια αόρατη κλωστή τα χρόνια αυτά,
θα διαπιστώναμε ότι η μία και μοναδική μας παθο-
γένεια, την οποία μάλιστα πληρώσαμε ακριβά, ήταν
αυτή του διχασμού.

Από την άλλη, σίγουρα ονειρευόμασταν αλλιώς
την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση. 

Κυρίως ίσως μας δινόταν η ευκαιρία, στο περιθώ-
ριο των εκδηλώσεων που είχαμε προγραμματίσει,
να ξαναδούμε την ιστορία μας αλλιώς. Δυστυχώς,
δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ίσως εάν το είχαμε
καταφέρει, να βλέπαμε πώς και γιατί χάσαμε σε
πολλά τον δρόμο και πώς ξεθώριασε το όραμα όσων
εμπνεύστηκαν και αγωνίστηκαν για την απελευθέ-
ρωση του ελληνικού λαού και τη δημιουργία του ελ-
ληνικού κράτους. Σήμερα, 24 Ιουλίου, γιορτάζουμε
μια άλλη επέτειο, πιο κοντινή. Αυτή της αποκατάστα-
σης της Δημοκρατίας μας, που σηματοδότησε η επι-
στροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Και η 24η Ιουλίου του 1974 είχε ένα κοινό με την
Επανάσταση του 1821. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των Ελλήνων, χωρίς κόμματα και αποκόμματα, είχε
βγει στους δρόμους ενωμένη. Η γιορτή ήταν κοινή,

ανεξάρτητα από τα χρώματα και τα κόμματα. Έδειξε
ακριβώς πώς αυτός ο λαός, ο μικρός ο μέγας, μπο-
ρεί ενωμένος να μεγαλουργεί και να αντιμετωπίζει
τις κρίσεις.

Σήμερα, 24 Ιουλίου του 2021, η χώρα μας αντιμε-
τωπίζει μια μεγάλη κρίση. Αυτή της πανδημίας. Μια
κρίση που δεν είναι ελληνοκεντρική, αλλά παγκό-
σμια. Μια κρίση που ξαναβάζει στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων τη λειτουργία της δημοκρατίας μας αλλά
και των δικαιωμάτων μας.

Πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα αλλάζουν
ταχύτατα και πρέπει να τα ξαναδούμε. Η ψηφιακή
εποχή και οι συνέπειές της στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό βίο είναι θέματα που πρέπει να δούμε.

Να χαράξουμε νέους κανόνες και πλαίσια. Ώστε
το βασικό συστατικό του δυτικού πολιτισμού, που εί-
ναι η δημοκρατία μας, να μην απειληθεί από περιο-
ρισμούς και παρεμβάσεις που βλέπουμε, αλλά δεν
μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ούτε το μέγεθος
ούτε τις επιπτώσεις τους.

Ο… μεγάλος αδελφός, οι «ψεύτικες ειδήσεις», οι
κατευθυνόμενες μέσω διαδικτύου πολιτικές είναι
εδώ, αλλά αντί να τις αντιμετωπίζουμε φοβικά, ή να
τις αγνοούμε, καλούμαστε να θωρακίσουμε τους
θεσμούς και να συζητήσουμε για τους όρους και
τους κανόνες της νέας ψηφιακής δημοκρατίας.

Το στοίχημα της νέας Μεταπολίτευσης δεν είναι
το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα τανκ αλλά τα πλη-
κτρολόγια, καθώς και το πώς θα ξαναφέρουμε τους
πολίτες κοντά στην πολιτική. Η αποχή των πολιτών
μεγαλώνει σε κάθε αναμέτρηση και αυτό πρέπει να
προβληματίσει τα κόμματα, καθώς, αν συνεχιστεί
αυτή η τάση, μια ισχυρή μειοψηφία θα αποφασίζει
για τους πολλούς, που αδιαφορούν για τα κοινά.

Το αίτημα της εποχής του ’74 για «ψωμί, παιδεία,
ελευθερία» επανέρχεται με νέα νοηματοδότηση. Το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει
τονίσει αρκετές φορές ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά και ο κ. Αλέξης Τσίπρας υπό άλλη
οπτική, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα του
21ου αιώνα.  Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή
δεν μας χτυπούν απλώς την πόρτα, αλλά την έχουν
σπάσει και τα προβλήματα έχουν μπει εδώ και πολύ
καιρό μέσα στις ζωές μας.

Ο τόπος μας όπως και η Ευρώπη βρίσκονται σε
κρίσιμο σταυροδρόμι. Κυρίως γιατί το μοντέλο που
μέχρι τώρα γνωρίζαμε ως κυρίαρχο σε πολλούς το-
μείς (Υγεία, Παιδεία, Κοινοβουλευτική Δημοκρα-
τία) δοκιμάζεται από την έλευση της νέας ψηφια-
κής εποχής. Η πρόκληση για την πατρίδα μας είναι
εδώ. Και πρέπει να μη χάσουμε την ευκαιρία της
γενιάς μας…

Τα μαθήματα του ’74 και οι προκλήσεις του 2021


