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Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά νο-
μίζει ότι οι πολίτες έχουν και μνήμη... κότας. Αλλιώς πώς
να ερμηνεύσουμε τις κατηγορίες περί...αποστασίας που
ανακάλυψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τη
Ν.Δ. με αφορμή την υπόθεση του Αποστολάκη. Να του θυ-
μίσουμε ότι ως πρωθυπουργός παραμονή της ψήφισης
της Συμφωνίας των Πρεσπών έκανε ανασχηματισμό και
έβαλε σχεδόν το σύνολο των βουλευτών του Καμμένου σε
υπουργικές θέσεις με σκοπό να αποσπάσει την ψήφο
τους . Για αυτό θα τον συμβουλεύαμε στο σπίτι του κρεμα-
σμένου να μην μιλάει για σκοινί. Αυτά ως εισαγωγή για να
περάσουμε στα του ανασχηματισμού.

Προωθητικός χαρακτηρίζεται από το Μέγαρο Μαξίμου.
Πάντως όχι σαρωτικός, αφού μόνο δύο υπουργοί βρέθη-
καν εκτός. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το πρόσωπο του
οποίου πήρε η συγγνώμη του πρωθυπουργού για τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές, και ο Χάρης Θεοχάρης, μάλλον
θύμα της καραμπόλας. Και επ’ ουδενί τιμωρητικός σε ό,τι
αφορά τα πρόσωπα τα οποία δεν συμμετέχουν στη νέα

σύνθεση της κυβέρνησης. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν
ανασχηματισμό που καλείται να δώσει νέα πνοή και ώθη-
ση στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αλλαγές στα υπουρ-
γεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη που σήκωσαν τε-
ράστιο βάρος τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζουν να
έχουν ανοιχτά και μεγάλα μέτωπα. 

Παράλληλα, αξιοποιούνται προσωπικότητες εγνωσμέ-
νου κύρους και διακομματικής αναγνώρισης με σημαντι-
κή εμπειρία και προσφορά, όπως η περίπτωση της πνευ-
μονολόγου, συντονίστριας διευθύντριας της 7ης Πνευμο-
νολογικής  Κλινικής στο νοσοκομείο «Σωτηρία», Μίνας
Γκάγκα, ως αναπληρώτριας υπουργού Υγείας. 

Ωστόσο, το πρόσωπο του ανασχηματισμού δεν ήταν άλ-
λο από τον πρώην υπουργό Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο
Αποστολάκη, ο οποίος επρόκειτο να αναλάβει το νεοσύ-
στατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Όμως, μετά την
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λόγο για «αποστασία»,
ο ναύαρχος ανέκρουσε πρύμναν.

Την ίδια ώρα, ο βασικός κορμός της κυβέρνησης παρέ-
μεινε αμετάβλητος. Τα πολύ σημαντικά χαρτοφυλάκια
όπως Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτε-
ρικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης κ.ά. δεν άλλαξαν παρά ελαχίστων εξαιρέσεων και θα
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα το κυ-
βερνητικό έργο με μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν
το μέλλον της νέας γενιάς στην παιδεία, την εργασία και
την ασφάλιση των νέων ανθρώπων. Όσο για την επιστρο-
φή του Τάκη Θεοδωρικάκου στο κυβερνητικό σχήμα, δεί-
χνει, μεταξύ άλλων, ότι όποιος βγαίνει από την κυβέρνηση
δεν σημαίνει ότι δεν επιστρέφει σε αυτή. Ενώ η αναβάθμι-
ση του μέχρι χθες γενικού γραμματέα Υποδομών Γιώργου
Καραγιάννη στη θέση υφυπουργού με αρμοδιότητα τις
Υποδομές, που δημιουργήθηκε στο υπουργείο Μεταφο-
ρών και Υποδομών, μαρτυρά ότι η δουλειά και η αποτελε-
σματικότητα αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. 
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Για δες ποιος μιλάει για αποστασία
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Τ
α όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες
αποκαλύπτουν το μέγεθος της κατηφόρας
στον δημόσιο βίο. Ο απόλυτος παραλογι-
σμός και το απόλυτο παίγνιο επιχειρηματι-

κών και όχι μόνο συμφερόντων.
Δεν θα σταθώ στο πρόσωπο του ανασχηματισμού.

Ούτε στις πιέσεις που του ασκήθηκαν. Ούτε θα μπω
στον πειρασμό να σχολιάσω τι θα γινόταν εάν αυτός ο
άνθρωπος θα έπρεπε να χειριστεί ως αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ μια κρίση που θα οδηγούσε την πατρίδα σε σύγ-
κρουση με την Τουρκία.

Ο πρώην αρχηγός εμετρήθη, εζυγίσθη και με τους
χειρισμούς του ευρέθη ελλιπής. Ακόμη και οι ισχυ-
ρισμοί του ότι τον εξαπάτησαν, περί συναινέσεως,
αντί να τον δικαιολογούν, τον εκθέτουν ακόμη περισ-
σότερο.

Διότι εάν ένας άνθρωπος που έφτασε στην κορυ-
φαία θέση του Στρατεύματος πέφτει… θύμα απάτης,
τότε ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζει ο
πρώην αρχηγός και πρώην υπουργός. 

Διότι με τα όσα έπραξε και όσα είπε ο κ. ναύαρχος
πολιτικά πήγε… αύτανδρος και έριξε τη «φρεγάτα

Αποστολάκης» σε ξέρα. Και πραγματικά, πέρα από
τις κομματικές προτιμήσεις και τις επιλογές, μόνο
θλίψη αισθανόμαστε, διότι στο παρελθόν, όταν δέχ-
θηκε επίθεση από τον κ. Μητσοτάκη γιατί έγινε εν
μια νυκτί από αρχηγός υπουργός, δημόσια είχαμε
διαφωνήσει με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, στηρίζοντάς τον.

Ο κ. Αποστολάκης διάλεξε πλευρά της ιστορίας για
το πώς θέλει να τον θυμούνται οι πολίτες. 

Η ιστορία είναι τελικά αυτή που κρίνει τους πάν-
τες. Αλλά η υπόθεση Αποστολάκη αποτελεί ένα χρή-
σιμο δίδαγμα για την κοινωνία, αλλά και για την κυ-
βέρνηση. Διότι η δεύτερη έπρεπε να είναι υποψια-
σμένη για το ότι ο κ. Τσίπρας, με βάση το ιστορικό του
παρελθόν και την πολιτική του συμπεριφορά, άλλα
λέει, άλλα εννοεί και άλλα πράττει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε πίστεψε και πιστεύει στο αφή-
γημα που επιχείρησε να στήσει με πρόσωπα κοινής
αποδοχής. Ότι θέλει σε κάποια θέματα, όπως η παν-
δημία, η οικολογική καταστροφή και άλλα, συναίνε-
ση. Διότι, μόλις του δόθηκε η ευκαιρία, μάσησε την
τσίχλα της αποστασίας και της εξαγοράς πολιτικών! 

Ποιος; Ο ΣΥΡΙΖΑ. Που για να περάσει τη Συμφωνία
των Πρεσπών (για να μην αναφερθώ σε όσους πήρε
από το ΠΑΣΟΚ), διέλυσε τον κυβερνητικό του εταίρο
και έκανε υπουργούς βουλευτές του Π. Καμμένου
για να μην πέσει τότε η κυβέρνησή του.

Αυτοί οι άνθρωποι μιλούν για αποστασία άλλων.
Και μάλιστα ενός ανθρώπου που δεν ήταν καν βου-
λευτής. Ποιον πραγματικά κοροϊδεύουν στην Κου-
μουνδούρου; 

Ας ελπίσουμε το πάθημα Αποστολάκη να έγινε μά-
θημα για τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου.

Να κατάλαβε ότι ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχουν αλλάξει. 

Ξυπνούν και κοιμούνται με το πώς θα πάρουν και
την κυβέρνηση και την εξουσία, όπως λένε. Λει-
τουργούν μακιαβελικά, χωρίς ενδοιασμούς. Συμμα-
χούν και με τον διάβολο για να πάρουν τη ρεβάνς. 

Αυτή που δεν κατάφεραν να πάρουν στα βουνά,
στον Γράμμο και στο Βίτσι. Για κάποιους ο Εμφύλιος
δεν έχει ακόμη τελειώσει. Για αυτούς ο τρίτος… γύ-
ρος είναι όνειρο ζωής. Και απορώ ειλικρινά πώς ο κ.
ναύαρχος κάνει πως δεν το καταλαβαίνει. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Κύριε ναύαρχε, πέσατε σε... ξέρα

Τι θα γινόταν, εάν αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε 
να χειριστεί ως αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μια κρίση που θα οδηγούσε
την πατρίδα σε σύγκρουση με την Τουρκία;
“
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«Θ
α τα δώσω όλα, πρόεδρε. Σε
ευχαριστώ για τη μεγάλη τι-
μή». Αυτά ήταν τα λόγια που
φέρεται να είπε ο Βαγγέλης

Αποστολάκης το βράδυ της Δευτέρας, λίγες
μόνο ώρες πριν από τον ανασχηματισμό,
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ο πρωθυ-
πουργός τον κάλεσε στο τηλέφωνο για να
τον ενημερώσει πως αναλαμβάνει το χαρ-
τοφυλάκιο του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς
πληροφορίες της «Political», όταν έγινε η
πρώτη επικοινωνία κυβερνητικών στελε-
χών με τον Βαγγέλη Αποστολάκη, προτάθη-
κε στον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να ανα-
λάβει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού
Πολιτικής Προστασίας. 

Κατά τις πληροφορίες της «Political»,
έγινε από τον ιστορικό συνεργάτη της οικο-
γένειας Μητσοτάκη, Στέλιο Νικηφοράκη,
την περασμένη Δευτέρα, σε κεντρικό ξενο-
δοχείο της Αθήνας. 

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές,
το Σάββατο ο Βαγγέλης Αποστολάκης επα-
νήλθε, ζητώντας να γίνει υπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας, ένα αίτημα που το Μέγαρο
Μαξίμου έκανε δεκτό, καθώς ο ναύαρχος
εν αποστρατεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έτσι, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επιστροφή
του από τις ΗΠΑ και μετά τις τελευταίες δια-

βουλεύσεις με τους στενούς του συνεργά-
τες στο Μέγαρο Μαξίμου, κάλεσε στο τηλέ-
φωνο το βράδυ της Δευτέρας τον Βαγγέλη
Αποστολάκη, ενημερώνοντάς τον για την
υπουργοποίησή του. Κυριάκος Μητσοτά-
κης και Βαγγέλης Αποστολάκης συζήτησαν
όλες τις λεπτομέρειες και την αναδιοργά-
νωση του υπουργείου, με τον κ. Αποστολά-
κη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα τα
δώσω όλα, πρόεδρε. Σε ευχαριστώ για τη
μεγάλη τιμή».

Μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού
σχήματος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
Γιάννη Οικονόμου, ο Βαγγέλης Αποστολά-
κης ζήτησε από την Προεδρία της Δημο-
κρατίας να πάει στην ορκωμοσία στις 16.00
μετά της συζύγου του. Από τις 11.00 και
έπειτα, μάλιστα, ο Βαγγέλης Αποστολάκης,
σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεχόταν
συγχαρητήρια τηλεφωνήματα και ευχαρι-
στούσε όσους τον καλούσαν στο τηλέφωνο
για να του ευχηθούν για τα νέα του καθή-
κοντα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη.

Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τελεσί-

γραφο στον Βαγγέλη Αποστολάκη, με τον
Αλέξη Τσίπρα να τον κατηγορεί για αποστα-
σία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κυ-
βερνητική πηγή, «ο Αλέξης Τσίπρας “τορπί-
λισε” τη συναίνεση σε ένα εθνικό θέμα
όπως η Πολιτική Προστασία με τον πιο κυ-
νικό τρόπο». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι στη σημερινή επικοινωνία που είχε
η κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπουρ-
γοποίηση Αποστολάκη δεν διατυπώθηκε
καμία ένσταση από την πλευρά Τσίπρα.

Ριπές Οικονόμου
Μετά την υπαναχώρηση Αποστολάκη, η

κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε το
παρασκήνιο πίσω από την υπουργοποίηση
του κ. Αποστολάκη και ανέφερε ότι τελικά
απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων.
«Δείλιασε μπροστά στις απειλές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Υποτάχθηκε στο κόμμα του και υπανα-
χώρησε στο κάλεσμα να υπηρετήσει την
πατρίδα. Κρίμα για την υστεροφημία του».

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε
«αξιοθρήνητο» το ότι η αξιωματική αντιπο-
λίτευση στοχοποίησε με τόσο χυδαίο τρόπο
ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να
συμβολίσει την εθνική συνεννόηση. «Τορ-
πίλισε έτσι και μια μεγάλη πρωτοβουλία
συναίνεσης σε έναν τομέα πολιτικής χωρίς
κομματικό χρώμα, αφού έχει πρώτο μέλη-

μα την προστασία της υπέρτατης αξίας, της
ανθρώπινης ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει μό-
νο τον διχασμό. Και το απέδειξε υπεράνω
πάσης αμφιβολίας και πάλι σήμερα», τονί-
ζει ο κ. Οικονόμου

Πάντως, στον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ο Βαγγέλης
Αποστολάκης παγιδεύτηκε. Σύμφωνα με
όσα διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαγγέλης Αποστο-
λάκης, μετά την ανακοίνωση του ανασχη-
ματισμού, φέρεται να μίλησε τηλεφωνικά
με τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο φέρεται να
είπε: «Με παγίδευσαν». Ο Βαγγέλης Απο-
στολάκης υποστήριζε ότι επί της ουσίας
«παγιδεύτηκε» από το Μέγαρο Μαξίμου,
καθώς ανακοινώθηκε το όνομά του στη νέα
σύνθεση της κυβέρνησης χωρίς να πλη-
ρούται ο όρος της διακομματικής συναίνε-
σης που είχε θέσει ο ίδιος, προκειμένου να
αποδεχθεί την πρόταση του Κ. Μητσοτάκη
για να αναλάβει το νεοσύστατο υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνοντάς τον
ότι θα αρνηθεί τη συγκεκριμένη θέση.

Πώς μέσα σε λίγες ώρες
από το «θα τα δώσω όλα,
πρόεδρε», ο Αποστολάκης
ανέκρουσε πρύμναν…

Ναύαρχος… του γλυκού νερού

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ: 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 
ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ: 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ: 
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ,
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Η Ν Ε Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΗΠροωθητικός 
και όχι τιμωρητικός 
ο ανασχηματισμός
Από τη Σοφία Στεφάνου

Π
ροωθητικός και όχι τιμωρητικός είναι ο ανασχηματισμός στον οποίο προ-
έβη χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διατρανώνουν σε κά-
θε ευκαιρία τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόκειται για ανασχημα-
τισμό των «ανοικτών μετώπων», αφού αξιοποιεί την εμπειρία όχι μόνο την

πρόσφατη, αλλά της τελευταίας διετίας συνολικά. Οι αλλαγές στα υπουργεία Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη και στην Πολιτική Προστασία, που δέχθηκαν τεράστιο βάρος
τα δύο αυτά χρόνια, το αποδεικνύουν. Με τον ανασχηματισμό αυτόν δίνεται νέα πνοή
στην κυβέρνηση για τις προκλήσεις της επόμενης περιόδου, χωρίς να προκαλούνται
ασυνέχειες σε καθοριστικούς τομείς, όπως της ανάπτυξης, των υποδομών, ή στην
απορρόφηση πόρων. Φαίνονται η προσήλωση και η υποστήριξη της κυβέρνησης σε
μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν στο μέλλον της νέας γενιάς στην παιδεία, την
εργασία και την ασφάλιση. 

Οι αλλαγές στο σχήμα αποτυπώνουν το απολύτως θετικό έργο της κυβέρνησης
την τελευταία διετία. Για τον λόγο αυτόν και ο βασικός κορμός δεν αλλάζει. Όπως
ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, «δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αλλαγές για τις αλλα-
γές ή για επικοινωνιακούς λόγους. Ο πρωθυπουρ-
γός έχει δείξει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες πε-
ριπτώσεις ότι οι κινήσεις του στον τομέα αυτόν είναι
καλά ζυγισμένες, σωστά προσανατολισμένες και
πάντοτε σε συνάφεια με τις βασικές αρχές της δια-
κυβέρνησής του».

Με τον χθεσινό ανασχηματισμό αξιοποιούνται
πρόσωπα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.
αλλά και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και
διακομματικής αναγνώρισης, με σημαντική εμπει-
ρία και προσφορά στην πρώτη γραμμή, σε πεδία
που προσομοιάζουν με τα κυβερνητικά καθήκοντά
τους. Επίσης, γίνεται πιο αντιπροσωπευτική η εκ-
προσώπηση κρίσιμων γεωγραφικών περιοχών,
όπως η Εύβοια, η Δυτική Μακεδονία και η Αχαΐα, με
έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη.

Το μήνυμα προς κάθε πλευρά εκ μέρους στελε-
χών του Μαξίμου είναι ότι όποιος βγαίνει από την
κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι δεν επιστρέφει σε αυ-
τήν. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η επιστροφή του κ. Τ. Θεοδωρικάκου στο κυβερνη-
τικό σχήμα - και μάλιστα σε μια υπουργική «ηλεκτρική καρέκλα».

Τα καλύτερα έχουν να λένε οι ίδιες πηγές και σε ό,τι αφορά τη νέα ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαξιώνεται το έργο της προηγούμενης. Ο νέος
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα υγείας (έχει και με-
ταπτυχιακό στο Δίκαιο της Υγείας). Οι κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, οι συνολι-
κές παρεμβάσεις του αλλά και η επαγγελματική του εμπειρία επιβεβαιώνουν τη δια-
πίστωση αυτήν και αποτελούν εχέγγυα για τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στον
νέο κύκλο προκλήσεων που ανοίγονται στον τομέα της Υγείας. Η αναπληρώτρια
υπουργός, πρόεδρος του ΚΕΣΥ, καθηγήτρια Μίνα Γκάγκα, είναι άριστη γνώστρια της
νοσοκομειακής πραγματικότητας, αφού και η ίδια μέσα από αυτήν έδωσε τον αγώνα
ενάντια στον κορονοϊό και είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η αποστολή της στο νέο πό-
στο της.

Στελέχη του Μαξίμου σημείωναν, εξάλλου, ότι στις μετρήσεις καταγράφεται ότι η
κυβέρνηση έχει θετικό πρόσημο στον σκληρό πυρήνα της την Εξωτερική Πολιτική,
την Άμυνα και την Παιδεία. Γι’ αυτό και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως συνε-
χίζει.

Η είσοδος του Σίμου Κεδίκογλου στο κυβερνητικό σχήμα δείχνει και το βάρος
που ρίχνει η κυβέρνηση στην Εύβοια και την επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές.

Το γεγονός ότι ο Χάρης Θεοχάρης έμεινε εκτός κυβερνητικού σχήματος, σε μια
περίοδο που ο τουρισμός πήγε καλά, δικαιολογείται ως «καραμπόλα», μιας και στο
υπουργείο πήγε ο Βασίλης Κικίλιας. 

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τη μεριά του, συγκινημένος κατά τη διάρκεια της
τελετής παραλαβής - παράδοσης, δήλωσε ότι αποχαιρετά το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, αλλά όχι τον δημόσιο βίο.

Τέλος η αναβάθμιση του Γιώργου Καραγιάννη από γραμματέα σε υφυπουργό
Υποδομών επιβεβαιώνει ότι όσοι εργάζονται ανταμοίβονται από τον πρωθυπουργό. 



Προφανώς ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης
δεν διαθέτει στοιχειώδη πολιτική σοβαρότητα
για να απορρίπτει την υπουργοποίησή του με
καθυστέρηση τριών ωρών. Αν είχε αρνηθεί
από την αρχή, θα ήταν τίμιος και δεν θα υπήρ-
χε κανένα πρόβλημα. Αυτό όμως που έπραξε
ξεπερνά τα όρια του unfair και δείχνει ότι ο άν-
θρωπος δεν κάνει για κάποιο δημόσιο αξίωμα.
Η στάση του δείχνει άνθρωπο ασυνεπή και
επικίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, αφού
λειτουργεί και κινείται μόνο από κομματικά
συμφέροντα. Πραγματικά θλιβερό για έναν
άνθρωπο που υπηρέτησε σε τόσο κρίσιμες θέ-
σεις εθνικής ασφαλείας.

Το γράφημα Μόσιαλου 
Ο κ. Ηλίας Μόσιαλος παραθέτει ένα γράφημα
από τις υγειονομικές Aρχές του Ισραήλ, το οποίο
δείχνει τον αριθμό των ανθρώπων που νόσησαν
σοβαρά στις ηλικίες 60 ετών και άνω, από τις 14
Ιουνίου έως και τις 28 Αυγούστου 2021. Περιγρά-
φει, δηλαδή, την αλήθεια. Σε αυτό το διάστημα
και σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, σε έναν πλη-
θυσμό 1,4 εκατομμυρίου εμβολιασμένων, κατα-
γράφηκαν 35 σοβαρές περιπτώσεις, ενώ από την
άλλη στους 110 χιλιάδες ανεμβολίαστους κατα-
γράφηκαν 30 σοβαρές λοιμώξεις. Όπως επιση-
μαίνει, «πολλοί έχουν την εντύπωση πως το Ισ-
ραήλ συνεχίζει να προπορεύεται στους εμβολια-
σμούς. Όμως αυτό δεν ισχύει. Ούτε ισχύει πως
στο Ισραήλ έχει εμβολιαστεί το σύνολο σχεδόν
του πληθυσμού και επειδή το εμβόλιο αποδείχ-

θηκε αναποτελεσματικό, ξεκίνησαν
να κάνουν την τρίτη δόση. Στο Ισ-

ραήλ έχει εμβολιαστεί μόνο το
60,5% του πληθυσμού».

Η «ταμπακιέρα» 
του ανασχηματισμού
Η είδηση πέρασε στα ψιλά, αλλά είναι εξόχως
σημαντική… Κάποιοι έπεσαν, μαθαίνω, από τα
σύννεφα. Κάποιοι όμως που γνώριζαν δεν έπε-
σαν από πουθενά. Για όσους δεν κατάλαβαν, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης καρατόμησε τον υφυ-
πουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό που ήταν
υπεύθυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι
φήμες λένε ότι ο Ζαββός δεν είχε καλές σχέσεις
ούτε με τον Χρήστο Σταϊκούρα ούτε με τον Γιάννη
Στουρνάρα. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τον
πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα της
παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών, αφού τις αρμοδιότη-
τες του Ζαββού τις παίρνει πλέον ο Σταϊκούρας. 

Η επιστροφή του Τάκη
και η ισχυροποίηση
Οικονόμου

Η επιστροφή του Τάκη Θεοδωρικάκου σημαί-
νει πολλά και για την κυβέρνηση, αλλά και για
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο Θεο-
δωρικάκος ανήκει μεν στο λεγόμενο επιτελι-
κό κράτος, αλλά ταυτόχρονα δίνει και έναν
άλλο αέρα στα ζητήματα της Δημόσιας Τάξης,
αφού σαν πολιτική φυσιογνωμία είναι συγ-
κροτημένος και ζυμωμένος σε δημοκρατικές
αρχές. Είναι αυτό που λέμε politically correct
όχι μόνο στο φαίνεσθαι αλλά και στην ουσία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ισχυροποι-
είται πλέον ως υπουργός Τύπου και παίρνει
πάνω του όλες τις αρμοδιότητες των media.
Δεν θα είναι απλώς ο spokesman της κυβέρ-
νησης… Τέλος, υπάρχει και μια σημαντική
αναβάθμιση για την οποία σας είχαμε γράψει
από αυτή εδώ τη στήλη με απόλυτη σιγουριά.
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Υποδομών
αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα γενικός γραμ-
ματέας του συγκεκριμένου υπουργείου Γιώρ-
γος Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης αποτελεί
θετική έκπληξη και για τον Μητσοτάκη και για
την κυβέρνηση συνολικά, αφού ο άνθρωπος
έχει τρέξει σε χρόνο ρεκόρ έργα που ήταν
κολλημένα για χρόνια λόγω γραφειοκρατίας.

Τι συμβαίνει με 
τις νέες ταυτότητες;
Άρχισαν οι «πιστολιές» μαθαίνω… Με αυτόν
τον διαγωνισμό περί ταυτοτήτων γίνεται της
προσφυγής το κάγκελο. Υπάρχουν τρεις προ-
σφυγές από τρεις διαφορετικούς συμμετέ-
χοντες και συντόμως έπεται και τέταρτη.
Τριάντα σελίδες καταλαμβάνουν τα νομικά
επιχειρήματα της μιας εταιρείας, εκατό σελί-
δες της δεύτερης και περιμένουμε το αποτέ-
λεσμα των προσφυγών στο ΣτΕ. Οι εταιρείες
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία δεν είναι
τυχαίες, καθώς πρόκειται για τους διεθνείς
παίκτες της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά
ταυτόχρονα είναι ζόρικες και η δουλειά μεγά-
λη. Κίνδυνος να τιναχτούν όλα στον αέρα
υπάρχει, αλλά υπάρχει η ελπίδα ότι ο κύριος
Τάκης θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους…
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Θλιβερός
Αποστολάκης 

Η τοποθέτηση του Θανάση Πλεύρη στο υπουργείο
Υγείας είναι ομολογουμένως μια κίνηση ματ,
αφού ο κ. Πλεύρης είναι ικανότατος, οργανωτικός
και αεικίνητος. Είναι νέος άνθρωπος, με όρεξη
για δουλειά, σοβαρός και έμπειρος. Προφανώς
και μπορεί να τρέξει τη νέα μέρα στο καινούργιο
ΕΣΥ, αλλά και το πρόγραμμα των εθνικών εμβο-
λιασμών. Είναι και μια προσωπική δικαίωση για
τον Θάνο και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.
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Η «Καλλιμάνης», 
ο Τούρκος 
και οι εργαζόμενοι
Μπορεί ο Τούρκος Niyazi Önen της Dardanel να
αγόρασε από τις τράπεζες τα δάνεια της «Καλλι-
μάνης» με discount 90% (αγόρασε το χρέος των
62,3 εκατ. ευρώ καταβάλλοντας 6 εκατ. ευρώ),
ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρό-
βλημα. Τι πρόβλημα, δηλαδή; Μέγα πονοκέφαλο.
Πρέπει να διαχειριστεί την αίτηση πτώχευσης κα-
τά της προβληματικής εταιρείας που κατέθεσαν
οι εργαζόμενοί της στις 13 Απριλίου. Η αίτηση
πτώχευσης, αν δεν αποσυρθεί, αναμένεται να συ-
ζητηθεί στις αρχές του φθινοπώρου, οπότε εκτι-
μάται ότι θα συζητηθεί και το σχέδιο εξυγίανσης.
Στα σχέδια του Τούρκου είναι να λειτουργήσει τις
μονάδες επεξεργασίας αλιευμάτων της «Καλλι-
μάνης» και να επενδύσει στο εμπορικό σήμα της
με στόχο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Για να
δούμε τι ψάρια θα πιάσει…



Ορκίστηκε η νέα γενική γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ενώπιον του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ορκίστηκε σήμερα η γενική γραμματέας Βιομηχανίας
Θέμις Ευτυχίδου. Η κυρία Ευτυχίδου δέχτηκε τις ευχές του υπουργού για τα νέα καθήκοντά της». Έχει
διατελέσει σύμβουλος στο υπουργείο Ανάπτυξης (2011-2012 και 2014) με πεδίο ευθύνης τις μεταρρυθ-
μίσεις στον τομέα του ανταγωνισμού, της αγορανομικής νομοθεσίας και του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος. Το 2019 ανέλαβε σύμβουλος στην προεδρία της κυβέρνησης, στο γραφείο του υφυπουργού
στον πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, με κυριότερα καθήκοντα το διυπουρ-
γικό έργο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του διεθνούς δείκτη Doing Business
της Παγκόσμιας Τράπεζας. Καλό βιογραφικό για ένα τόσο κρίσιμο πόστο… 

Αύριο τα σπουδαία 
για τη ΔΕΠΑ… 

Ύστερα από ενάμιση και πλέον χρόνο
οδεύει προς ολοκλήρωση ο διαγωνισμός
για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών. Αύριο, Πέμπτη, το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίζει τις οικονομι-
κές προσφορές των δύο εναπομεινάντων
προτιμητέων επενδυτών, προκειμένου να
ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησής
τους και η ανάδειξη του πλειοδότη. Στην τε-
λική φάση του διαγωνισμού πέρασαν η Ital-
gas και η τσέχικη EP Investment Advisors,
μετά τον έλεγχο από το ΤΑΙΠΕΔ των νομιμο-
ποιητικών εγγράφων που συνόδευαν τις
δύο προσφορές. Αφού διαπιστώθηκε ότι
πληρούν τους όρους του διαγωνισμού και οι
δύο εταιρείες απέκτησαν το έννομο δικαίω-
μα για το άνοιγμα των προσφορών τους.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Έκθεση γούνας χωρίς
Ρώσους δεν γίνεται
H Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς
δεν θα γίνει τελικά στις 16-19 Σεπτεμ-
βρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματι-
στεί. Με απόφαση της διοίκησης του
Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς με-
ταφέρθηκε για τον Μάιο του 2022, χωρίς
να έχει ακόμη προσδιοριστεί η τελική
ημερομηνία διεξαγωγής. Η απόφαση
για τη μετάθεση της έκθεσης ελήφθη
υπό το βάρος των εξελίξεων γύρω από
την πανδημία. Όμως, προσέξτε. Η ανα-
στολή της ημερομηνίας οφείλεται στο
γεγονός ότι οι βασικοί επισκέπτες της
έκθεσης είναι οι Ρώσοι. Πάμε τώρα στην
ταμπακιέρα της υπόθεσης που ακούει
στο όνομα Mouzenidis Travel. Ο Όμιλος
Μουζενίδη παραδοσιακά τα τελευταία
είκοσι χρόνια φρόντιζε για τη μετάβαση
και φιλοξενία των Ρώσων επισκεπτών
της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστο-
ριάς. Ωστόσο, τα σοβαρά οικονομικά
προβλήματα της Mouzenidis Travel που
την οδήγησαν τελικά να υποβάλει αίτη-
μα εξυγίανσης με υπαγωγή στις σχετι-
κές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα,
αφενός έχουν επηρεάσει την ελληνική
αεροπορική εταιρεία του ομίλου, την El-
linair, αφετέρου έχουν οδηγήσει τη ρω-
σική εταιρεία του ομίλου σε ακυρώσεις
πακέτων που είχε διαθέσει προς Ρώ-
σους τουρίστες. Α

λγεινή εντύπωση προκάλεσε τόσο στην οικογένεια όσο και στους φίλους του Άκη
Τσοχατζόπουλου το γεγονός ότι στη χθεσινή εξόδιο ακολουθία δεν παραβρέθηκε
ούτε ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΝ.ΑΛ. Ούτε καν ένα στεφάνι δεν έστειλαν.

Αλλά και από τους δημοσιογράφους με τους οποίους ο Άκης είχε ιδιαίτερη σχέση μόνο
δύο πήγαν για να τον αποχαιρετήσουν. Μακριά απ’ όλους έστεκε σιωπηλός ο πρώτος του
οδηγός. «Κάθομαι εδώ και δεν φοράω μάσκα, μήπως με γνωρίσει κάποιος. Αλλά, εκτός
από την οικογένεια, δεν είδα άλλον γνωστό…». Και ο δικηγόρος και φίλος του Άκη μέχρι
τις τελευταίες στιγμές του, κ. Παγορόπουλος, έστειλε με το στεφάνι το δικό του μήνυμα:
«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια εδώ». Σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, άφησε υπονο-
ούμενο για αποκαλύψεις που θα δυσαρεστήσουν πολλούς και παλιούς…

Το
... 
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Το νέο πρόσωπο στη βιομηχανία: Θέμις Ευτυχίδου

«Πειρατεία» τέλος 
στο αθλητικό περιεχόμενο

Η νέα ρύθμιση που συμπεριλήφθηκε στον
νόμο για το Κτηματολόγιο και αφορά την αντι-
μετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας, κάτω
από τις πιέσεις που άσκησαν Cosmote TV και
Nova, προβλέπει το live dynamic blogging των
ιστοσελίδων που κλέβουν από τις πλατφόρμες
κυρίως αθλητικά γεγονότα. Τη διακοπή της
πρόσβασης θα αναλαμβάνουν οι πάροχοι (Cosmote, Vodafone, Wind, Nova), οι οποίοι
μεταδίδουν τα αθλητικά γεγονότα. Με τη νέα διάταξη, πλέον, οι θιγόμενοι από την πει-
ρατεία στο Διαδίκτυο πρέπει να ενημερώνουν μέχρι και δεκαπέντε ημέρες πριν για την
προγραμματισμένη μετάδοση γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης (π.χ. Cham-
pions League). Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού καλεί τους παροχ́ους
του διαδικτύου «να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδή-
ποτε άλλο μέτρο κρίνουν πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή
επανάληψης ή και στην πρόληψη της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από έξι ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα ώρες από την αποστολή της
απόφασης».

«Υπήρξαν καραμπόλες την ώρα των
τηλεφωνημάτων;» με ρωτούν κάποιοι
για το παρασκήνιο του ανασχηματι-
σμού. Σαφέστατα. Σε κάποιους ζητή-
θηκε μετακίνηση, αλλά αρνήθηκαν
ευγενικά. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο
Κυριάκος το τράβηξε περαιτέρω…
Δεν είναι ώρα για εσωστρέφεια.

LOCK
Ούτε ένας «ΠΑΣΟΚος» 
δεν αποχαιρέτησε τον Άκη
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ο
ι λέξεις χάνουν το νόημά τους στο
πολιτικό σκηνικό που ζούμε σήμερα.
Και αυτό φάνηκε καθαρά χθες, με τις

ανακοινώσεις και τις μετέπειτα περιπέτειες
του ανασχηματισμού. Η αντιπολίτευση ζη-
τούσε επιτακτικά στη Βουλή συναίνεση. Και
στην πρόσφατη κοινοβουλευτική μάχη μετα-
ξύ των πολιτικών αρχηγών και παλαιότερα -
πολλές φορές. 

Ωστόσο, εάν πράγματι επιζητούσε τη συ-
ναίνεση, δεν θα επιτίθετο με τόσο απαξιωτι-
κές εκφράσεις (περί «αποστασίας» και περί
«εξαγοράς») στον Ευάγγελο Αποστολάκη.
Μπορεί να ζητούσε, π.χ., κοινή ανακοίνωσή
του από τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα
ή κάτι παρόμοιο, αλλά όχι αναφορές σε
«αποστασία», την ώρα που το ίδιο κόμμα και
ο ίδιος αρχηγός ζητούν στα λόγια τη συναί-
νεση.

Αλλά, ας πούμε, αγαπητέ κ. Τσίπρα, ότι
ήταν αποστασία. Θέλετε να το δεχθούμε; Ας
το δεχθούμε.

Να την πούμε εμείς «αποστασία», καλά.
Να την πει ο κ. Κουτσούμπας «αποστασία»,
καλά. Να την πει ο οιοσδήποτε άλλος «απο-

στασία», να το καταλάβω, είτε συμφωνώ είτε
όχι. Αλλά, αγαπητέ κ. Τσίπρα, να την πείτε
εσείς «αποστασία»; Εσείς, κύριε Τσίπρα; Και
αν του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν -παρ’
ολίγον- αποστασία, τότε τι ήταν των κυρίων
Σπίρτζη, Ξενογιαννακοπούλου, Κουρουμ-
πλή, Τζάκρη, Μπόλαρη, Τόσκα, Μιχελογιαν-
νάκη; Τι ήταν οι εντάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ των
Μάρδα, Κοτσακά, Τελιγιορίδου, Ζορμπά και
τόσων άλλων; Τι είναι από μόνη της η Προ-
οδευτική Συμμαχία, αν όχι συλλογή πρώην
στελεχών του ΠΑΣΟΚ που θέλετε να έλθουν
στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτά δεν είναι αποστασίες; 

Είναι καλές πολιτικές διευρύνσεις όλες
αυτές οι προσχωρήσεις; Και είναι αποστασία
του κ. Αποστολάκη, που μάλιστα έγινε και
«οικογενειακή παράδοση» για τον πρωθυ-
πουργό; Μα, δεν βρέθηκε ένα στέλεχός σας
να σας θυμίσει σε πόσες μετεγγραφές έχετε
προβεί από το ΠΑΣΟΚ στο κόμμα σας, προ-
τού κάνετε αυτήν την αναφορά; Μιλάνε για
σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου; 

Και αν δεν βγάλαμε άκρη με την «αποστα-
σία», ομοίως δεν βγάλαμε άκρη με το αίτημα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συναί-

νεση. Πώς την εννοείτε, τέλος πάντων, αυτήν

τη συναίνεση; Κάποτε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να

γίνει συγκεκριμένος ενώπιον των Ελλήνων

πολιτών. 

Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αναθέσει σε

έναν πρώην υπουργό σας ένα υπουργείο

που πράγματι δεν έχει πολιτική χροιά (η Πο-

λιτική Προστασία είναι καθαρή διαχείριση)

και είστε ενήμερος 10 ημέρες πριν. Πώς αλ-

λιώς φαντάζεστε τη «συναίνεση»; Να τη ζη-

τάτε στα λόγια και να την αναιρείτε στα έργα; 

Από την άλλη μεριά, να σας πω την αμαρτία

μου, μάλλον κούρασε αυτή η φιλολογία περί

συναίνεσης.

Ο Μητσοτάκης έχει λάβει μια καθαρή εν-

τολή από 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρα-

τίας για μονοκομματική άσκηση της εξου-

σίας επί 4 χρόνια, βάσει της οποίας θα κρι-

θεί. Δεν του έδωσε εντολή για «συναίνεση» ο

λαός. Αλλιώς θα του είχε κολλήσει και έναν

κυβερνητικό εταίρο δίπλα του. Ας κυβερνή-

σει με το μεγάλο κόμμα του κι ας αφήσει πει-

ραματισμούς αχρείαστους…

Συναίνεση και αποστασία…

Με το ΠΑΣΟΚ, ποτέ μη λες ποτέ
«Ε

ίναι αυτό το τέλος του γερμανικού
SPD;» τιτλοφορούνταν άρθρο γνώ-
μης στην ιστοσελίδα της Deutsche

Welle μόλις πριν από τρία χρόνια, το 2018. Και
συνέχιζε: «Για πρώτη φορά το SPD είναι λιγότε-
ρο δημοφιλές και από το ακροδεξιό AfD… Το
παρατσούκλι του SPD -το αποκαλούν εδώ και
δεκαετίες “η γριά θεία”- είναι πιο επίκαιρο από
ποτέ. Οι ηλικιωμένες θείες είναι γλυκύτατες και
έχουν ατελείωτες ιστορίες για το παρελθόν…
Αλλά πέρα από αυτό; Η παράδοση και τα επι-
τεύγματα του παρελθόντος έχουν ελάχιστη χρη-
σιμότητα στην ανελέητη καθημερινότητα της πο-
λιτικής. Κανείς δεν σε παίρνει πραγματικά στα
σοβαρά αν δείχνεις ότι είσαι ανήμπορος να συμ-
βαδίσεις με την εποχή σου…». 

Και αυτό ήταν μόνο ένα από τα εκατοντάδες
άρθρα ανάλογου περιεχομένου που γράφτηκαν
για το SPD, το παραδοσιακό κόμμα της γερμανι-
κής σοσιαλδημοκρατίας. 

Σας θυμίζει κάτι;
Ίδιος, αν όχι μεγαλύτερος, είναι ο αριθμός των

άρθρων, εν Ελλάδι και διεθνώς, που γράφτηκαν
όλη την προηγούμενη δεκαετία, με ακόμη χει-
ρότερο περιεχόμενο για έναν άλλο σοβαρό παί-
κτη της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, το ΠΑ-
ΣΟΚ. Κατηγορήθηκε, πλήρωσε, διασύρθηκε,
συρρικνώθηκε, εξαϋλώθηκε. 

Την τελευταία δεκαετία είναι λες και συνωμό-
τησαν τα πάντα στη χώρα για να σβηστεί διαπαν-
τός από τον πολιτικό και κοινωνικό χάρτη. Αλλά
αυτό εκεί, σαν μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ,
ξαναζωντανεύει συνεχώς, σήμερα μέσα στην
ομπρέλα του Κινήματος Αλλαγής, δεν βολεύεται
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, δεν συμβιβά-
ζεται με τη λήθη.

Και η συνέχεια προμηνύεται 
μάλλον συναρπαστική

Γιατί φαίνεται πρώτα από όλα πως το τελει-
ωμένο μέχρι από πριν λίγο καιρό SPD διεκδικεί
με αξιώσεις να εκλέξει ξανά καγκελάριο στη
Γερμανία τον Σεπτέμβριο - μην ξεχνάμε, έχουμε
να δούμε σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο στη
Γερμανία από την αρχή της νέας χιλιετίας. Πριν
από λίγες μέρες, μάλιστα, το SPD βρέθηκε
μπροστά σε κάποιες δημοσκοπήσεις από το
συντηρητικό μπλοκ CDU/CSU μετά από… 16
χρόνια. Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να προδι-
κάσει τι θα γίνει τελικά, αλλά σίγουρα μπορεί κα-
νείς να βγάλει ένα βασικό συμπέρασμα:

Στην πολιτική, ποτέ μη λες ποτέ
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι νομοτελειακά το

ΠΑΣΟΚ θα αναγεννηθεί. Δεν υπάρχουν αυτόμα-
τοι μηχανισμοί και κάθε περίπτωση, σε κάθε χώ-
ρα, είναι διαφορετική, είναι μοναδική. Αλλά ούτε

το αντίθετο συμβαίνει: ούτε καταδικασμένο είναι
το ΠΑΣΟΚ να σβήσει ως ανάμνηση του παρελ-
θόντος. Πόσω μάλλον που…
• Η δίψα για σοβαρή, προοδευτική, εναλλακτική
πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Ν.Δ. για
να ισορροπήσει πολιτικά η χώρα υπάρχει και θα
μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.
• Τόσο με την πρόσφατη τραυματική του κυβερ-
νητική θητεία όσο και ως αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ απέδειξε και αποδεικνύει συνεχώς πως πα-
ρουσιάζει εγγενώς ένα αξεπέραστο δίδυμο έλ-
λειμμα: σοβαρότητας και ικανότητας διακυβέρ-
νησης,
• Το brand ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό. Πότε από
συνήθεια, πότε για αστείο (μερικές φορές πετυ-
χημένο, τις περισσότερες κρύο), πότε ως φετίχ,
πότε από νοσταλγία και πότε ως πραγματική ταύ-
τιση, ο «ήλιος ο πράσινος» βρίσκεται συνεχώς
μπροστά μας. Το know-how σοβαρής διακυβέρ-
νησης, η εμπειρία, η ιστορία, τα στελέχη σε όλα
τα επίπεδα είναι εκεί, στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλ-
λαγής, όσο και αν τα άλλα κόμματα επιδίδονται
σε μεταγραφές μήπως και αυξήσουν την ικανό-
τητα κυβερνησιμότητάς τους.

Ακούω με χαμόγελο όσες και όσους σε παρέ-
ες, πάνω στην κουβέντα και στο ερώτημα «λες
να ξαναβαφτεί πράσινη η Ελλάδα», απαντούν
μονολεκτικά «ποτέ!».

Με το ΠΑΣΟΚ, ποτέ μη λες ποτέ. 

του
Γιώργου 
Πετρουλάκη

Διεθνολόγος,
πρώην γ.γ.
Επικοινωνίας
2009-2012
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Ο
Οργανισμός Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις
μου εμπιστεύθηκε τη συγγραφή ενός σημαντικού
κειμένου για την κατάσταση του τομέα της Εφο-

διαστικής Αλυσίδας και των Logistics και τις προοπτικές
ανάπτυξης στη χώρα μας. Ταυτόχρονα το κείμενο πολιτικής
(policy paper) εμπερικλείει συγκεκριμένες δράσεις που
μπορούν να αποτελέσουν ένα αναθεωρημένο και επικαι-
ροποιημένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Logistics.

Είναι σαφές ότι η χρήση της λέξης επανεκκίνηση συμπε-
ριλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που σκοπό έχουν τη μό-
χλευση οικονομικών δυνάμεων και οικονομικών αποθε-
μάτων, προς όφελος της ομαλής επαναλειτουργίας της
αγοράς. Ο τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβά-
νει πολλούς και διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους, οι
οποίοι διασυνδέονται ή εφάπτονται σε μια προσπάθεια αρ-
μονικής συνύπαρξης. Οι μεταφορές, οι αποθηκεύσεις, οι
διανομές, τμήματα της βιομηχανίας, της λιανικής και του
χονδρεμπορίου προσπαθούν να δημιουργήσουν οικονο-
μίες κλίμακος και ταυτόχρονα να αποκτήσουν συγκεκριμέ-
νο και όχι μεταβλητό κόστος Logistics. Το ποσοστό συμμε-
τοχής του τομέα της Εφοδιαστικής στο ΑΕΠ (9%-10%) δεν
αντικατοπτρίζει μόνο τον παραγόμενο πλούτο αλλά και το
κρατικό κόστος της Εφοδιαστικής στη λειτουργία του δη-
μόσιου τομέα. Αυτό το κόστος κάθε άλλο παρά παραγωγικό
μπορεί να θεωρηθεί και ο στόχος πρέπει να είναι η συνεχής
προσπάθεια μείωσής του. 

Ο δείκτης της Παγκόσμιας Τράπεζας (Doing Business)
που μετρά την ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων, μας
κατατάσσει στην 79η θέση (από τις 190 χώρες). Μια θέση
καθόλου κολακευτική για τη χώρα μας και τις δυνατότητες
που προσφέρονται στην επιχειρηματικότητα για περεταίρω
παραγωγή πλούτου. Μάλιστα, σε ορισμένους επιμέρους
δείκτες η εικόνα είναι απογοητευτική: 86η στην έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας
(registering property), 119η στην ευκολία λήψης πιστώσε-
ων και 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων.

Όταν η κατάσταση είναι αρνητική όσον αφορά την προ-
σέλκυση επενδυτών, τότε το όποιο εθνικό σχέδιο πρέπει να
αποσκοπεί στην επίλυση των βασικών συνιστωσών και να
βελτιώσει την εικόνα, την εφαρμοστικότητα και την αποτε-
λεσματικότητα, προσφέροντας ταυτόχρονα δυναμική προ-
σέλκυση ξένων αλλά και Ελλήνων επενδυτών.

Next Generation EU ή Ελλάδα 2.0 είναι ένα πολυετές δη-
μοσιονομικό πλαίσιο, για την εφαρμογή δέσμης μέτρων για
την ανάκαμψη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνι-
κοοικονομικών επιπτώσεων που προήλθαν από την παν-
δημία. Το σχέδιο είναι δομημένο στους εξής κεντρικούς
πυλώνες: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό, την οικονομική συνοχή, την παραγωγικότητα και αν-
ταγωνιστικότητα, την κοινωνική και εδαφική συνοχή,
την υγεία, την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτι-
κότητα, και τις πολιτικές για την επόμενη γενιά.

Η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας Ελλάδας στηρίζε-
ται στους κρίσιμους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και
εξωστρεφείς τομείς σε απόλυτη εναρμόνιση με τα διεθνή
εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Βασικές ενότητες
είναι (1) οι τεχνολογίες αιχμής και (2) οι παγκόσμιες δια-
μορφούμενες τάσεις.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, στις τεχνολογίες αιχμής εντάσσε-
ται η Μεταποίηση (με την υλοποίηση/εφαρμογή του Indus-
try 4.0) και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νίας, στις οποίες η χώρα μας αποδεδειγμένα έχει συγκριτι-
κό πλεονέκτημα τουλάχιστον από ανθρώπινο δυναμικό. Οι
παγκόσμιες τάσεις, από την άλλη πλευρά, αναδεικνύουν τη
σπουδαιότητα των Μεταφορών και των Logistics, την αντα-
γωνιστική Αγροτική Παραγωγή (δηλαδή τον πρωτογενή το-
μέα) και φυσικά τον Τουρισμό και τις Μεταλλευτικές.

Τα Logistics αποτελούν, μετά την τεχνολογία, το σημαντι-
κότερο δομικό στοιχείο ανάκαμψης. Όσον αφορά τα εθνι-
κά Logistics, η Ελλάδα ως κύριο διαμετακομιστικό κέντρο
της κεντρικής αλλά και ανατολικής Ευρώπης, θα αποτελέ-
σει μια νέα ευκαιρία για την Πολιτεία, την επιχειρηματικό-
τητα και την κοινωνία. Ταυτόχρονα οι αναδυόμενες ευκαι-
ρίες στα Green Logistics και τα Logistics του ελληνικού
Δημοσίου (Υγεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, City Logis-
tics, AgroLogistics κ.ά.) θα ενισχυθούν με ένα θετικό χρη-
ματοδοτικό σοκ από το σχέδιο Ελλάδα 2.0 και το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Οι Ταλιμπάν και η βασίλισσα του σκακιού
Μ

όλις ηττήθηκαν οι Ταλιμπάν στον πόλεμο του
2001, τα πρώτα αντικείμενα που επανήλθαν
στην κυκλοφορία στο Αφγανιστάν ήταν τα ρα-

διόφωνα, τα μουσικά όργανα και το σκάκι, όπως γράφει
η Marilyn Yalom, στο βιβλίο της «Η γέννηση της βασί-
λισσας του σκακιού».

Τώρα, με την ανακατάληψη της εξουσίας από τους
ακραίους ισλαμιστές, η γεωπολιτική «σκακιέρα» του
Αφγανιστάν θα μείνει πάλι χωρίς σκακιστές και πιόνια
που απαγορεύονται πλέον ξανά, όπως και οι κινηματο-
γραφικές ταινίες, η τηλεόραση, το αλκοόλ, τα βερνίκια
νυχιών, οι χαρταετοί, το μπιλιάρδο, τα βαρελότα και η
κοσμική μουσική. Για την πυροδότηση των συμπεριφο-
ρών της τυφλής βίας που συνοδεύουν την παλινόρθωση
του καθεστώτος των Ταλιμπάν μεγάλο μερίδιο ευθύνης
βαρύνει και την αλαζονεία του δυτικού κόσμου, που είτε
πιστεύει πως κατέχει την απόλυτη πολιτισμική αλήθεια
και προσπαθεί να την επιβάλει μονολιθικά στους «αδύ-
νατους» και «διαφορετικούς», εν προκειμένω μου-
σουλμανικούς, πληθυσμούς, είτε προωθεί βάναυσα και
απροκάλυπτα τα γεωπολιτικά και οικονομικά του συμ-
φέροντα εις βάρος των τελευταίων.

Αναμφισβήτητα το Ισλάμ, στις ακραίες θεολογικές
μορφές και πολιτικές εφαρμογές του, υποτιμά, ανάμεσα
στα άλλα, τη γυναίκα, την απογυμνώνει από κάθε θεμε-
λιακό δικαίωμα, ενώ ταυτόχρονα την υποχρεώνει να κα-
λύπτεται ολόσωμα, αφήνοντας το παράπονο και τη γοη-

τευτική προσδοκία της θηλυκιάς Ανατολής να ξεχειλί-
ζουν από τη γραμμή των ματιών της μπούρκας. Δεν είναι,
άλλωστε, τυχαίο ότι το αραβικό σκάκι, όταν δεν απαγο-
ρεύεται από αυστηρούς θεοκρατικούς νόμους, όπως στο
Ιράν του Χομεϊνί, παίζεται ακόμη όπως το πρωτοέπαιζαν
Ινδοί και Πέρσες, χωρίς βασίλισσα, αλλά με στρατηγό ή
βεζίρη ως το ισχυρότερο κομμάτι της σκακιέρας.  Τα πα-
ραπάνω τα είδαμε να αποτυπώνονται στις σκηνές που
προέβαλαν, με συνέπεια σχεδόν προπαγανδιστική, τα
τηλεοπτικά δίκτυα. Σκηνές απείρου κάλλους όπου οι Τα-
λιμπάν χτυπούν βάναυσα με σιδερόβεργες τις μαντιλο-
φορεμένες γυναίκες τους επειδή εκείνες διεκδικούσαν
το δικαίωμα στην παιδεία, όταν φυσικά δεν τις κρεμούν
και δεν τις λιθοβολούν. Πριν όμως απονείμουμε τα εύση-
μα στον φιλελεύθερο δυτικό μας πολιτισμό που έσπευσε
δυναμικά στα ενδότερα της Ασίας για να εγκαταστήσει
ένα πιο πολιτισμένο και πιο συμβατό με τα δικά του πρό-
τυπα καθεστώς, το οποίο όμως εντέλει ετράπη σε άτακτη
φυγή, παραδίδοντας και πάλι τα κλειδιά στους Ταλιμπάν,
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες άλλες ει-
δήσεις που περνούν, πολλές φορές, στα «ψιλά» περιθώ-
ρια της ενημέρωσης. Ειδήσεις που ανέφεραν, για παρά-
δειγμα, πως αρκετοί Αμερικανοί στρατιωτικοί που επέ-
στρεψαν από την εκστρατεία του Αφγανιστάν σκότωσαν
τις γυναίκες τους πάνω σε ενδοοικογενειακή διαμάχη.
Ίσως προσφέρονται για παραλληλισμούς και για εξαγω-
γή συμπερασμάτων οι κοινωνιολογικές μελέτες που κα-

ταδεικνύουν δραματική αύξηση των κρουσμάτων ενδο-
οικογενειακής βίας στα ανδρόγυνα όπου ο σύζυγος με-
τείχε στα εκστρατευτικά σώματα που οι σύγχρονοι σταυ-
ροφόροι έχουν εξαπολύσει ανά την υφήλιο. Και επειδή
εκτός από τους παραλληλισμούς του παρόντος, πολύτι-
μοι είναι και οι παραλληλισμοί της ιστορίας, ας μη δια-
φεύγουν από την πολιτισμική μας μνήμη οι «ζώνες αγνό-
τητας» που αναγκάζονταν να φορούν οι γυναίκες των
σταυροφόρων του Μεσαίωνα. Στη βάση πολλών από τα
δεινά που αντιμετωπίζει ο σημερινός δυτικός (ή δυτικο-
ποιημένος) πολιτισμός βρίσκεται η απουσία ανοχής της
διαφορετικότητας.

Τα δύσκαμπτα και αλαζονικά -πολλές φορές- πολιτι-
στικά μας πρότυπα αδυνατούν να συνυπάρξουν και να
αλληλεπιδράσουν με το διαφορετικό και προτού επιχει-
ρήσουμε να τα επιβάλουμε αποικιοκρατικά στους «απο-
λίτιστους» μουσουλμάνους που κακοποιούν τις γυναί-
κες τους, πρέπει να αναλογιστούμε το ηθικό περιεχόμε-
νο των δικών μας κοινωνιών που εξευτελίζουν διαφημι-
στικά το γυναικείο σώμα και εμπορεύονται καταναλωτι-
κά τη γυναικεία αξιοπρέπεια, σε κάθε ευκαιρία και παρά
την αδιαμφισβήτητη πρόοδο των κοινωνικών ελευθε-
ριών.  Ας το σκεφτούμε αυτό την επόμενη φορά που θα
μας ξενίσουν οι εικόνες των μουντζουρωμένων από
τους Ταλιμπάν διαφημιστικών πορτρέτων των γυναι-
κείων μοντέλων στις προθήκες των λεηλατημένων κα-
ταστημάτων μόδας του Αφγανιστάν.
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ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας 

ΔΕΝ EΧΟΥΜΕ ΧAΣΕΙ 
το στοίχημα του εμβολιασμού

Α ν και με μειωμένη αποτελεσματι-
κότητα, λόγω της μετάλλαξης
Δέλτα, τα εμβόλια αποτελούν το
ισχυρότερο όπλο απέναντι στην

πανδημία, εξηγεί, παραθέτοντας στοιχεία, η
πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Μί-
να Γκάγκα και από χθες αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας. Οι μάσκες θα πρέπει να επανέλθουν
και στους εξωτερικούς χώρους επισημαίνει στη
συνέντευξή της στην «Political», που δόθηκε
πριν να ανακοινωθεί η συμμετοχή της στην κυ-
βέρνηση, κρίνοντας από την εξέλιξη του τέταρ-
του κύματος στη χώρα μας.
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POLITICAL

Τρομάζουν και πάλι οι αριθμοί τόσο
των κρουσμάτων όσο και των νοση-
λειών και των διασωληνωμένων στις
ΜΕΘ, καθώς μαρτυρούν ότι γυρίζου-
με πίσω στον περασμένο, δύσκολο
Μάρτιο. Οι προβλέψεις των επιστη-
μόνων είναι κάθε άλλο παρά αισιό-
δοξες και για το επόμενο διάστημα.
Φοβάστε ότι το Εθνικό Σύστημα
Υγείας μπαίνει και πάλι σε μια νέα
περιπέτεια; 

Πραγματικά έχουμε και πάλι πολύ μεγά-
λους αριθμούς κρουσμάτων και αυξημέ-
νες νοσηλείες. Βέβαια η ανάγκη για νο-
σηλείες είναι μικρότερη από αυτήν που
είχαμε πέρυσι το φθινόπωρο και την
άνοιξη, και νομίζω ότι αυτό δείχνει το πό-
σο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο. Δη-
λαδή αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου το
70% των ευπαθών ομάδων εμβολιασμέ-
νους και οι εισαγωγές μας είναι το ένα
τρίτο αυτών της προηγούμενης χρονιάς.
Ελπίζω ότι τα κρούσματα δεν θα αυξη-
θούν και αντίθετα θα μειωθούν σιγά σιγά,
αλλά φυσικά είμαστε σε ετοιμότητα.

Από την αρχή της πανδημίας είστε
καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Τι
συμπέρασμα βγάζετε από τις εισα-
γωγές που έχετε αυτές τις μέρες στο
νοσοκομείο; Ποιο είναι το προφίλ
των ασθενών; 

Το τέταρτο κύμα ξεκίνησε τον Ιούλιο, κυ-
ρίως με νέα παιδιά, νέους ανθρώπους.
Τώρα που τα πράγματα εξελίσσονται,
έχουμε μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς
που στο μεγαλύτερό τους μέρος είναι μη
εμβολιασμένοι. Κάποιοι γιατί δεν πρόλα-
βαν, κάποιοι το σκέφτονται και ελάχιστοι
γιατί αρνούνται. Έχουμε ασθενείς που
δεν έχουν κανένα προηγούμενο πρόβλη-

μα υγείας, έχουμε φυσικά και ασθενείς
με πολλά προβλήματα. Αυτό που βλέπου-
με είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέ-
ψουμε το πώς θα πάει ένας συγκεκριμέ-
νος ασθενής, έχουμε δει νέους εντελώς
καλά να διασωληνώνονται και ανθρώ-
πους με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα
να το περνάνε στο πόδι.

Πού αποδίδετε την αύξηση στο επι-
δημιολογικό φορτίο; Συμφωνείτε ή
διαφωνείτε με την άποψη συναδέλ-
φων σας ότι χάσαμε το στοίχημα του
εμβολιασμού; 

Δεν νομίζω ότι έχουμε χάσει το στοίχημα
του εμβολιασμού. Στους ανθρώπους πά-
νω από 65 χρονών και στις ευπαθείς ομά-
δες, το ποσοστό των εμβολιασμένων εί-
ναι της τάξεως του 70%. Φυσικά θα προτι-
μούσαμε να είναι μεγαλύτερο, αλλά δεν
είναι ένα κακό ποσοστό. Και βλέπουμε
πόσο προστατεύει, γιατί οι νοσηλείες
αναλογικά με τα κρούσματα είναι τώρα
πολύ λιγότερες.

Πόσο μακριά βρισκόμαστε κατά τη
γνώμη σας από το χτίσιμο της ανο-
σίας; Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η
μετάλλαξη Δέλτα, που επικρατεί και
στη χώρα μας, μειώνει την αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων; Θεωρείτε
επιτακτική την ανάγκη να δοθεί άμε-
σα το πράσινο φως για την τρίτη δόση; 

Η μετάλλαξη Δέλτα επικράτησε σε όλο
τον κόσμο. Ναι, φαίνεται ότι μειώνει την

αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά
και πάλι η προστασία ξεπερνάει το 65%.
Είναι και πολύ σημαντικό να μειώνεις κα-
τά 65% τις πιθανότητες να κολλήσεις.
Όσον αφορά την τρίτη δόση, νομίζω ότι
είναι σημαντική για τους ανοσοκατασταλ-
μένους και τους μεγαλύτερους φυσικά σε
ηλικία, νομίζω πάντως ότι μπορούμε να
περιμένουμε και να έχουμε περισσότερα
δεδομένα για το αν είναι απαραίτητη για
τον γενικό πληθυσμό.

Μπαίνουμε για τρίτη χρονιά σε μια
εξαιρετικά δύσκολη επιδημιολογι-
κή περίοδο. Το περιμένατε; Καθημε-
ρινά οι πολίτες θέτουν, φαντάζομαι
και σε εσάς, αυτό το ερώτημα. Πότε
επιτέλους θα μπορέσουμε να πούμε
ότι ήρθε το τέλος της πανδημίας;
Πότε η ζωή μας θα επανέλθει στην
κανονικότητα;

Νομίζω ότι το πότε εξαρτάται από το
πώς συμπεριφερόμαστε όλοι. Ο ιός με-
ταδίδεται με την αναπνοή και όσο υπάρ-
χει υψηλή διαμόλυνση, τόσο αυξάνουν
οι πιθανότητες να υπάρξουν νέες και πι-
θανώς πιο επικίνδυνες μεταλλάξεις.
Άρα, εξακολουθούμε να προσέχουμε
κοντινές επαφές και συγχρωτισμό, φο-
ράμε μάσκα και πλένουμε συχνά τα χέ-
ρια, ιδιαίτερα πριν φάμε ή αγγίξουμε
στόμα, μύτη και μάτια. Μεγάλη προστα-
σία δίνει, φυσικά, ο εμβολιασμός, τόσο
στον εμβολιασμένο όσο και στο κοινω-
νικό σύνολο. Και είναι ασφαλώς δι-
καίωμα του καθενός μας να κάνει ή όχι
το εμβόλιο, είναι όμως και υποχρέωση
του καθενός μας να προστατεύσουμε το
κοινωνικό σύνολο, να προστατεύσουμε
την υγεία και τον φυσιολογικό ρυθμό
της ζωής μας. Ας έχουμε κοινωνική συ-

νοχή και ανοχή, ας προσέξουμε τους
εαυτούς μας και τους γύρω μας. Και ας
είμαστε αισιόδοξοι.

Συμφωνείτε με την επέκταση του
υποχρεωτικού εμβολιασμού; Δεδο-
μένου ότι έχουμε την επανέναρξη
των κοινωνικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων, υγειονομικά πρω-
τόκολλα, όπως για παράδειγμα η
χρήση της μάσκας, πρέπει να επα-
νέλθουν στην καθημερινότητά μας; 

Βγήκε ποτέ η μάσκα από τη ζωή μας; Σε
εσωτερικούς χώρους είναι ήδη υποχρεω-
τική και έτσι θα συνεχίσουμε προς το πα-
ρόν. Και βλέπω ότι και έξω πολύς κόσμος
τη φοράει. Έχει αποδειχτεί ότι η μάσκα
προστατεύει από όλες τις αναπνευστικές
λοιμώξεις, νομίζω ότι όπου υπάρχει συγ-
χρωτισμός, πρέπει να εξακολουθήσουμε,
και έξω, να τη φοράμε. Τώρα όσον αφορά
τα εμβόλια, δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς
να υποχρεωθεί να πάρει φάρμακα ή να
κάνει εμβόλια αν δεν θέλει. Ούτε και υπο-
χρεώνεται κανείς να το κάνει. Όμως είναι
λογικό όλοι να προστατεύσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όλους μας. Η Δα-
νία με 5.800.000 κατοίκους, έχει
4.400.000, δηλαδή περισσότερο από 72%
των Δανών, πλήρως εμβολιασμένους και
άλλες 300.000 έχουν κάνει την πρώτη δό-
ση. Αν υπολογίσουμε ότι 800.000 είναι τα
παιδιά που είναι μικρότερα από 12 χρο-
νών, μόνο περίπου 300.000, ενήλικες δη-
λαδή το 5%, δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.
Η Δανία εμφανίζει γύρω στα 800 καθημε-
ρινά κρούσματα, δηλαδή 25% των κρου-
σμάτων που είχε στο ζενίθ της πανδημίας
και υπολογίζει ότι πριν τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου θα μπορέσει να άρει τα μέτρα για
την πανδημία.

«
Έχει αποδειχτεί ότι η μάσκα
προστατεύει από όλες τις
αναπνευστικές λοιμώξεις,
νομίζω ότι όπου υπάρχει 
συγχρωτισμός, πρέπει 
να εξακολουθήσουμε, 
και έξω, να τη φοράμε

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Ένας ΟΥΚάς σε… περιπέτειες

Ο
πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγ-
γελος Αποστολάκης, επελέγη από
το Μέγαρο Μαξίμου για τη θέση του

νέου υπουργού Πολιτικής Προστασίας, με επι-
χειρησιακά κριτήρια. Εκτός από τη σύντομη
θητεία του στον τέταρτο όροφο της Μεσογείων,
ο ναύαρχος εν αποστρατεία κ. Αποστολάκης
έχει περάσει από την ηγεσία των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, προτού αναλάβει πολιτικά αξιώματα.
Τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας απο-
δέχθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2019, αντικαθι-
στώντας τον τότε επικεφαλής των ΑΝ.ΕΛ., Πά-
νο Καμμένο, που είχε αποχωρήσει από τη συγ-
κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών. Στη θέση αυτή δεν πα-
ρέμεινε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά
τη νίκη στις εκλογές της 9ης Ιουλίου, έφερε
τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο τιμόνι του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο πρώην ναύαρχος, όμως, είχε περάσει από
πολλά πόστα ευθύνης μέχρι να γίνει πρώτη
φορά υπουργός, με σπουδαιότερη τη θέση του
αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας. Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ο Ευάγγελος
Αποστολάκης ανέλαβε καθήκοντα ΑΓΕΕΘΑ
στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, διαδεχόμενος τον
στρατηγό Μιχάλη Κωσταράκο. Κατά τη θητεία
του στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ.
Αποστολάκης διαχειρίστηκε αρκετά δύσκολα
περιστατικά. Μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν η σύλλη-
ψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τουρ-
κικά περίπολα στον Έβρο την 1η Μαρτίου 2018.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο τότε διοικητής του
Δ’ Σώματος Στρατού σε μονάδες του οποίου
υπηρετούσαν, τότε, οι δύο συλληφθέντες
στρατιωτικοί ήταν ο Γεώργιος Καμπάς, ο οποί-
ος επί ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού
ΓΕΣ. 

Το πρώτο κρίσιμο περιστατικό που «έσκα-
σε» στη βάρδια του Αποστολάκη, πάντως, ήταν
το ελικόπτερο με τους οκτώ Τούρκους αξιωμα-
τικούς που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα στη γείτονα. Όπως
αποκάλυψε πρόσφατα ο πρώην υπουργός, εί-
χε προσπαθήσει να επιστρέψει το ελικόπτερο
στην Τουρκία, προτού προσγειωθεί. Επί ημε-
ρών του, Αθήνα και Άγκυρα έφτασαν τουλάχι-
στον δύο φορές κοντά σε θερμό επεισόδιο. Η
πρώτη ήταν όταν τουρκικό ελικόπτερο πέρασε
χωρίς φώτα πάνω από τη Ρω, ενεργοποιώντας
την άμυνα του νησιού, που έριξε τροχιοδεικτι-
κά πυρά εναντίον του. Η δεύτερη ήταν όταν το

τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός»
έπλεε στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπί-
δας, προκαλώντας μίνι κρίση ανάμεσα στις
δύο χώρες. 

Χαρακτηριστική, ωστόσο, ήταν η δήλωση του
Ευάγγελου Αποστολάκη, περίπου δύο μήνες
πριν να αποστρατευτεί για να γίνει υπουργός,
όταν ρωτήθηκε για το ποια θα ήταν η αντίδραση
των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση κατά-
ληψης ελληνικής βραχονησίδας από Τούρ-
κους. «Εάν οι Τούρκοι ανέβουν σε βραχονησί-
δα, θα την ισοπεδώσουμε. Και αυτό είναι μια
κόκκινη γραμμή που ενστερνίζεται η κυβέρ-
νηση», είχε πει τον Δεκέμβριο του 2018. 

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είχε διατελέ-
σει διοικητής της Διοίκησης Υποβρυ-
χίων Καταστροφών, υπηρέτησε τη
Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, ήταν δι-
ευθυντής του Β’ Κλάδου στο ΓΕΝ,
υπαρχηγός στο Αρχηγείο Στόλου
και επιτελάρχης και υπαρχη-
γός ΓΕΕΘΑ. Στις 7 Μαρτίου
2013 ανέλαβε καθήκοντα
αρχηγού του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού, όπου
παρέμεινε μέχρι την
επιλογή του ως αρχηγού
ΓΕΕΘΑ. 

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η ένστολη πορεία και
τα άγνωστα επεισόδια
του Ευάγγ. Αποστολάκη

Ο ανασχηματισμός έφερε αλλαγές και στο υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας. Εκτός κυβερνητικού σχήμα-
τος έμεινε ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Πληροφορίες της
«Political» αναφέρουν ότι η απομάκρυνσή του ήταν
προαποφασισμένη, καθώς το τελευταίο διάστημα το
κλίμα δεν ήταν καλό για τον πρώην υφυπουργό και
πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Ο κ. Στεφανής τοποθετήθηκε για την έξοδό του από
το υπουργείο, με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. «Το ταξίδι, οι στόχοι και τα όνειρα δεν τε-
λειώνουν ποτέ! Μόνο αγάπη και υπερηφάνεια για την
πατρίδα, που με τιμή πάντα υπηρετώ». Το τελευταίο
διάστημα, το χαρτοφυλάκιο του Αλκιβιάδη Στεφανή
είχε περιοριστεί σημαντικά. Το μεγαλύτερο πρό-
τζεκτ που ανέλαβε, τον νέο οπλισμό με το εθνικό τυ-
φέκιο και το πιστόλι για τα στελέχη των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πήρε επ’ αόρι-
στον αναβολή, λόγω των πιο άμεσων αναγκών που
προέκυψαν για το Στράτευμα. Τη θέση του -ως υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας- αναλαμβάνει ο Νίκος
Χαρδαλιάς, ο οποίος βρέθηκε στη Μεσογείων μετά
τη δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας. Η τελετή παράδοσης - παραλαβής θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 το πρωί, παρουσία
του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτό-
πουλου. 

Μετακινήσεις στο ΥΕΘΑ



Με την απαξιωτική στάση των κόμματων της αντιπολίτευ-
σης ήρθε αντιμέτωπο το νέο κυβερνητικό σχήμα. Πέρα από
την αναμενόμενη κριτική, το γεγονός που προκάλεσε πλή-
θος αρνητικών σχολιασμών ήταν η επιλογή του Ευάγγελου
Αποστολάκη για το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - και
κυρίως η κατάληξη που είχε. «Τελικά, δεν είναι μόνο “κυ-
βέρνηση Καρατζαφέρη”. Πρόκειται για την πλήρη απαξίω-
ση του ίδιου του πρωθυπουργού», ήταν το δηκτικό σχόλιο
από το Κίνημα Αλλαγής. 

Στο ίδιο πνεύμα και η κριτική για τα πρόσωπα που απαρτί-
ζουν το νέο κυβερνητικό σχήμα. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει
λόγο για «ομολογία πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης στα

μεγάλα θέματα της πανδημίας και της αντιμετώπισης των φυ-
σικών καταστροφών». Εστιάζοντας, δε, σε συγκεκριμένες
επιλογές του πρωθυπουργού, η Χαρ. Τρικούπη εκτίμησε πως
«ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει με εμφανή τρόπο τη στροφή
προς τα Δεξιά. Η παρουσία των κυρίων Βορίδη - Γεωργιάδη -
Πλεύρη σε σημαντικές θέσεις υπουργών καταρρίπτει τον
“μύθο” περί Κεντρώας πολιτικής. Το μόνο άνοιγμα που έγινε
είναι προς την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς εν
όψει των ερχόμενων εκλογών. Αντί για επανεκκίνηση, όπι-
σθεν ολοταχώς».

Ως προσπάθεια να κρυφτούν οι συνολικές πολιτικές ευθύ-
νες για τις πρόσφατες καταστροφές ερμηνεύει το ΚΚΕ τις αλ-

λαγές στην κυβέρνηση. «Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός
δεν συνιστά κάποιου είδους “επανεκκίνηση”, αλλά “επιτά-
χυνση” του αντιλαϊκού κυβερνητικού έργου, με τη “θυσία” κά-
ποιων υπουργών, που συνδέθηκαν με τις πρόσφατες κατα-
στροφές και με σκοπό να κρυφτούν οι συνολικές πολιτικές
ευθύνες».  Για απαξίωση της Ν.Δ. και των ψηφοφόρων της
κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, που μιλάει με σκληρή γλώσσα
για τις κυβερνητικές επιλογές. 

Το ΜέΡΑ25, με ένα λακωνικό σχόλιο 23 λέξεων, σημείωσε:
«Ο ανασχηματισμός του κ. Μητσοτάκη δεν ήταν -και δεν θα
μπορούσε να είναι- τίποτα άλλο από μια απλή αναδιάταξη
στις πολυθρόνες του “Τιτανικού”».

Λ
ίγες μόλις ώρες μετά την επί-
σημη ανακοίνωση του νέου
κυβερνητικού σχήματος από
τον κυβερνητικό εκπρόσω-

πο, όλα ανατράπηκαν, προσλαμβάνον-
τας μορφή σκληρής και μετωπικής πο-
λιτικής αντιπαράθεσης.  Ο Ευάγγελος
Αποστολάκης δήλωσε ότι δεν αποδέ-
χεται το νέο υπουργείο Πολιτικής Προ-
στασίας, όπως είχε επίσημα ανακοινω-
θεί, επισημαίνοντας ότι «αυτό έγινε με
την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μια
διακομματική συναίνεση. Αυτή ήταν η
μία προϋπόθεση για ανεξάρτητο
υπουργείο, στο οποίο συμφώνησε ο
Μητσοτάκης. Το ένα τηρήθηκε σε ό,τι
αφορά το υπουργείο. Δεν υπήρχε δια-
κομματική στήριξη ή συζήτηση μεταξύ
τους. Εγώ δεν αποφεύγω την ευθύνη.
Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ μια πρό-
ταση που δεν έχει διακομματική υπο-
στήριξη για ένα εθνικό ζήτημα. Με τιμά
ιδιαίτερα η πρόταση του πρωθυπουρ-
γού, αλλά θα έπρεπε να έχει διακομμα-
τική υποστήριξη».

Νωρίτερα, η αποδοχή του υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας από τον πρώην
υπουργό Άμυνας σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
όξυνε τα πνεύματα στην αξιωματική αν-
τιπολίτευση, με αποτέλεσμα τη σκληρή
ανακοίνωση ότι «ο κ. Μητσοτάκης τιμά
την οικογενειακή παράδοση της απο-
στασίας. Κάτω από την πίεση για την πα-
ταγώδη αποτυχία του στις πυρκαγιές και
αφού το επιτελικό κράτος των αρίστων
άφησε να καεί η μισή χώρα σε συνθήκες
άπνοιας, τώρα αναζητά σωσίβιο σε εξα-

γορά στελεχών έναντι θέσεων, με την
πρόφαση της δήθεν συναίνεσης».  

Γνώριζε 
Σημειώνεται ότι ο Ευάγγελος Αποστο-

λάκης -όπως υποστηρίζει η Κουμουν-
δούρου- ήταν «επικεφαλής ενός άτυπου
συμβουλευτικού οργάνου του Αλέξη
Τσίπρα για θέματα Άμυνας». Επίσης, φέ-
ρεται να είχε ενημερώσει τον πρώην
πρωθυπουργό για τις προθέσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη να του αναθέσει την
Πολιτική Προστασία, αναβαθμισμένη σε
υπουργείο. «Θα επιθυμούσα να είμαι
πρόσωπο κοινής αποδοχής, να έχω τη
σύμφωνη γνώμη τη δική σου και της
Φώφης Γεννηματά», είπε ο κ. Αποστολά-
κης, για να λάβει την απάντηση από τον κ.
Τσίπρα: «Δεν μπορώ να δώσω τη συναί-
νεσή μου, γιατί θεωρώ ότι προέρχεσαι
από τον προοδευτικό, δημοκρατικό χώ-
ρο και προσχωρείς στη Δεξιά». Εξέφρα-
σε, δε, την άποψη πως «μια τέτοια επιλο-
γή και με τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης
την επιδιώκει, δηλαδή σε επίπεδο εντυ-
πώσεων και προσώπων και όχι ουσίας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρί-
σης, δεν αποτελεί πρόσκληση σε συνεν-
νόηση, αλλά πρόσκληση σε αποστασία».  

Ο κ. Αποστολάκης διαβεβαίωσε τον κ.

Τσίπρα ότι δεν πρόκειται με αυτούς τους
όρους να αποδεχθεί να γίνει υπουργός.
Μετά την ανακοίνωση του νέου Υπουργι-
κού Συμβουλίου με τον κ. Αποστολάκη
υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. εκδίδει νέα ανακοίνωση, επιτιθέ-
μενη στον ναύαρχο και πρώην υπουργό. 

«Προφανώς, για λόγους που μόνο
εκείνος γνωρίζει, στην πορεία άλλαξε
γνώμη. Του ευχόμαστε καλή τύχη. Ωστό-
σο, καλό είναι να ξέρει ότι η Ιστορία ποτέ
δεν λυπήθηκε όσους δεν αναγνωρίζουν
ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες σημαντι-
κότερες από τα πρόσκαιρα αξιώματα»,
ανέφεραν από την Κουμουνδούρου.
Χθες το πρωί, περίπου μισή ώρα πριν
από την επίσημη ανακοίνωση της σύνθε-
σης της νέας κυβέρνησης, ο διευθυντής
του γραφείου του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημη-
τριάδης, ενημέρωσε τον Μιχάλη Καλο-
γήρου, ομόλογό του διευθυντή του γρα-
φείου του Αλέξη Τσίπρα, για την υπουρ-
γοποίηση του Ευάγγελου Αποστολάκη.

Ήταν το τηλεφώνημα που έριξε λάδι
στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης
και κυρίως όταν έγινε γνωστό ότι ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη-
λεφώνησε προσωπικά στη Φώφη Γεννη-
ματά για το θέμα.   Με αυτόν τον τρόπο, ο
ΣΥΡΙΖΑ αποκρούει τα περί «διακομματι-
κής επιλογής» που διακινεί το Μέγαρο

Μαξίμου, ως προς τους λόγους που οδή-
γησαν τον πρωθυπουργό στο να εντάξει
τον πρώην υπουργό Άμυνας στο νέο κυ-
βερνητικό σχήμα. 

Φιάσκο
Με τη νέα τροπή που επέφερε η άρνη-

ση του Ευάγγελου Αποστολάκη να δε-
χτεί το προσφερθέν υπουργείο Πολιτι-
κής Προστασίας, η αξιωματική αντιπολί-
τευση υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση από
τα αρχικά βέλη που είχε εκτοξεύσει κατά
του υπουργού Άμυνας στην τελευταία
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.  «Ο πολυδιαφημι-
σμένος ανασχηματισμός του κ. Μητσοτά-
κη εξελίσσεται, τελικά, σε παγκοσμίων
διαστάσεων ιστορικό φιάσκο. Τελικά,
έμεινε με τους ακροδεξιούς που υπουρ-
γοποίησε και τις απαράγραπτες ευθύνες
του για την αποτυχία του “επιτελικού
κράτους”», αναφέρει αρχικά η Κουμουν-
δούρου. Και προσθέτει: «Όπως προκύ-
πτει από τη δήλωση του κ. Αποστολάκη, ο
κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να τον παγι-
δεύσει, ανακοινώνοντας την υπουργο-
ποίησή του χωρίς τη συναίνεσή του.
Μάλλον θα συνειδητοποίησε ότι δεν εν-
στερνίζονται όλοι την οικογενειακή του
παράδοση. Υπάρχουν στον δημόσιο βίο
και άνθρωποι έντιμοι, που θεωρούν την
αξιοπρέπεια σημαντικότερη από τα
αξιώματα».

Ανασχηματισμός: «Ομολογία αποτυχίας» βλέπει η αντιπολίτευση
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Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

Η νέα κυβέρνηση
με… τα μάτια
της Κουμουνδούρου
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Μ
ε τα ελληνικά χρώματα

θα ντυθεί μέσα στις

επόμενες ώρες το

δεύτερο Rafale F3R

της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αρμό-

διοι επιτελείς του ΓΕΑ ταξίδεψαν

πριν από μέρες στη Μασσαλία και

βρίσκονται πλέον στην 125 Αεροπο-

ρική Βάση του Ιστρ στη νότια Γαλλία,

για να εξετάσουν εξονυχιστικά το αε-

ροσκάφος 4,5 γενιάς, που θα αποτε-

λέσει το νούμερο 2 του πρώτου ελλη-

νικού σχηματισμού Rafale.

Τα έμπειρα στελέχη της Πολεμι-

κής Αεροπορίας που έχουν επι-

φορτιστεί με τον έλεγχο της τήρη-

σης όλων των τεχνικών λεπτομε-

ρειών των 18 Rafale, όπως αυτές

ορίζονται στην ελληνογαλλική

συμφωνία, κάνουν φύλλο και φτε-

ρό το διθέσιο αεροσκάφος, μελε-

τώντας τους φακέλους συντήρη-

σης ενώ πραγματοποιούν και αυ-

τοψίες στο αεροσκάφος που, αν

και μεταχειρισμένο, παραλαμβά-

νεται σε εξαιρετική κατάσταση, με

αρκετές ώρες πτήσης υπόλοιπο

μέχρι την επόμενη συντήρησή του.

Η ίδια ομάδα θα αναλάβει να

ελέγξει και τα 18, καινούργια και με-

ταχειρισμένα, Rafale που αγόρασε η

Ελλάδα, βάζοντας στο μικροσκόπιό

της τη λειτουργία όλων των συστη-

μάτων του αεροσκάφους στο έδα-

φος και τον αέρα, την απόδοση των

κινητήρων ακόμη και σε ακραίες

συνθήκες πίεσης, ενώ με ιδιαίτερη

προσοχή εξετάζονται τα ηλεκτρονι-

κά συστήματα και οι αισθητήρες,

που αποτελούν το ατού του συγκε-

κριμένου τύπου μαχητικών. Το ραν-

τάρ, το σύστημα αυτοπροστασίας, η

ζεύξη δεδομένων, ο ηλεκτροπτικός

αισθητήρας και τα υπόλοιπα άκρως

προηγμένα συστήματα του Rafale.

Η παράδοση του δεύτερου αερο-

σκάφους θα γίνει χωρίς τελετή και

αμέσως μόλις αποκτήσει τα διακρι-

τικά της Πολεμικής Αεροπορίας στα

φτερά, θα αξιοποιηθεί στην εκπαί-

δευση των Ελλήνων ιπταμένων που

βρίσκονται ήδη στη Γαλλία. Άλλω-

στε, η 332 Μοίρα «Γεράκι» που θα

αποτελεί τη «φωλιά» των ελληνικών

Rafale, πρόκειται να αναστείλει τη

λειτουργία της μέσα στους επόμε-

νους μήνες και να επιστρέψει στις

δραστηριότητές της μετά τα Χρι-

στούγεννα. Ελάχιστοι χειριστές

έχουν απομείνει πλέον στη Μοίρα,

καθώς οι περισσότεροι έχουν «με-

τακομίσει» προσωρινά στη Γαλλία

για να εκπαιδευτούν στο νέο αερο-

σκάφος, ενώ το ίδιο συμβαίνει και

σχεδόν με τους μισούς μηχανικούς

της Μοίρας, οι οποίοι μαθαίνουν τα

μυστικά της συντήρησης του υπερ-

σύγχρονου Rafale. Η πρώτη φουρ-

νιά των έξι μεταχειρισμένων Rafale

αναμένεται να έρθει στην 114 Πτέ-

ρυγα Μάχης της Τανάγρας στα τέλη

Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου,

ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα

χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι η

332 να μπει σε κανονικούς ρυθμούς

και να προσαρμοστεί στον καινούρ-

γιο τύπο μαχητικού, αφού απαιτούν-

ται σημαντικές εργασίες κυρίως σε

επίπεδο υποδομών, με τους επιτε-

λείς του ΓΕΑ να πατούν γκάζι, ώστε

όλα να είναι έτοιμα στην ώρα τους.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει

διαφορετικά, καθώς πρόκειται για

την πιο γρήγορη αγορά και παραλα-

βή αεροσκαφών των τελευταίων δε-

καετιών, καθώς έναν χρόνο μετά την

υπογραφή της συμφωνίας, η Ελλάδα

έχει ήδη δύο νέα μαχητικά.

Την ίδια ώρα, αγώνα δρόμου για

να αυξήσουν τις διαθεσιμότητες

των Mirage 2000-5 δίνουν και στην

331 Μοίρα «Θησέας», καθώς ναι

μεν η ροή των ανταλλακτικών για

την υποστήριξη του «υπερόπλου»

της Πολεμικής Αεροπορίας έχει

αποκατασταθεί, πολλά από τα αερο-

σκάφη όμως βρίσκονται ακόμη σε

αναμονή για εργασίες. Οι διαθεσι-

μότητες πάντως είναι ήδη βελτιω-

μένες σε σχέση με την περσινή

χρονιά και αυτό διότι ο πρώτος βαθ-

μός συντήρησης γίνεται μέσα στη

Μοίρα, ενώ οι πιο απαιτητικές ερ-

γασίες πρέπει να γίνουν στην ΕΑΒ

και εκεί υπάρχουν οι γνωστές κα-

θυστερήσεις. Σύμφωνα με πληρο-

φορίες της «Political», εξετάζεται η

λύση να μεταφερθούν όλα τα στάδια

της υποστήριξης των αεροσκαφών

εντός των Μοιρών ή στα εργοστάσια

της Αεροπορίας, ώστε να αποφεύ-

γονται τέτοιες καταστάσεις στο

μέλλον. Μέσα στους επόμενους μή-

νες, πάντως, η 331 θα επιστρέψει

σε υψηλές διαθεσιμότητες εξα-

σφαλίζοντας ότι τα Mirage 2000-5

θα πετούν για αρκετά χρόνια ακόμη

δίπλα στα νεότερα Rafale. 

Στα γαλανόλευκα και το δεύτερο Rafale

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αγώνα δρόμου για να
αυξήσουν τις διαθεσιμότητες
των Mirage 2000-5 δίνουν
και στην 331 Μοίρα «Θησέας»



Η
πιστή τήρηση της Συμφωνίας των
Πρεσπών βρέθηκε στο επίκεντρο
των επαφών του Νίκου Δένδια με
αξιωματούχους της Βόρειας Μα-

κεδονίας. Ο υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε
χθες στα Σκόπια, όπου συναντήθηκε με τον
ομόλογό του Μπουγιάρ Οσμάνι, με την
ατζέντα να περιλαμβάνει ακόμη τις διμερείς
σχέσεις Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας, την
ευρωπαϊκή προοπτική της γείτονος και των
Δυτικών Βαλκανίων. 

«Η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη
εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών εί-
ναι το απαραίτητο θεμέλιο, η απαραίτητη
προϋπόθεση για να ενισχυθούν περισσότερο
ακόμη οι σχέσεις μας και να υλοποιηθεί το
κοινό μας όραμα για την ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια»,
σημείωσε ο κ. Δένδιας. Αναφέρθηκε, μάλι-
στα, σε περιπτώσεις παρερμηνειών, «φωτο-
γραφίζοντας» το περιστατικό με την ποδο-
σφαιρική εμφάνιση της εθνικής ομάδας της
χώρας, από την οποία έλειπε ο γεωγραφικός

προσδιορισμός «Βόρεια» και αναγραφόταν
μόνο το «Μακεδονία». «Να εμποδίσουμε ερ-
μηνείες της Συμφωνίας που δημιουργούν
λανθασμένες εντυπώσεις ή είναι οι ίδιες οι
ερμηνείες λανθασμένες. Διότι αυτές οι ερ-
μηνείες δημιουργούν ένταση και δοκιμά-
ζουν το θυμικό της κοινής γνώμης», τόνισε.
Και συνέχισε: «Η εφαρμογή της Συμφωνίας
των Πρεσπών δεν είναι μια γραφειοκρατική
διαδικασία με κουτάκια. Πρέπει να εφαρμό-
ζονται σωστά και το πνεύμα και το γράμμα.
Και δυόμισι χρόνια μετά υπάρχει περιθώριο
για την ορθή υλοποίησή της». 

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ανα-
φέρθηκε ακόμη στον αναθεωρητισμό της
Τουρκίας, που προσπαθεί να επιβάλει την

πολιτική της στην περιοχή των Δυτικών Βαλ-
κανίων. «Άλλοι στην ευρύτερη περιοχή μας
προπαγανδίζουν αδιέξοδη επιστροφή σε αυ-
τοκρατορίες τού χθες, σε ζώνες νεο-οθωμα-
νικής επιρροής, παραβιάζουν το Διεθνές Δί-
καιο, κατέχουν παράνομα εδάφη άλλων χω-
ρών και προσπαθούν να απομακρύνουν τα
Δυτικά Βαλκάνια από την ευρωπαϊκή οδό». 

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ακόμη την ικανο-
ποίηση της Αθήνας για την αλλαγή του ονό-
ματος του αρχαιολογικού μουσείου που βρί-
σκεται στο κέντρο των Σκοπίων, των πινακί-
δων όπου αναγραφόταν το όνομα «Μακεδο-
νία», καθώς και των οδικών σημάτων στα σύ-
νορα, ενώ ευχαρίστησε τον ομόλογό του για
την αφαίρεση της πινακίδας στην οδό όπου
στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, η
οποία έφερε το όνομα του Φιλίππου Β’. 

Από την πλευρά του, ο κ. Οσμανί ευχαρί-
στησε την Ελλάδα για τη στήριξη και την προ-
ώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώ-
ρας του και για το γεγονός ότι η Αθήνα έστει-

λε 120.000 εμβόλια κατά του κορονοϊού στα
Σκόπια. 

Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον
πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζό-
ραν Ζάεφ, με τη διμερή συνεργασία στην οι-
κονομία, τις επενδύσεις, το εμπόριο, την
ενέργεια και τις μεταφορές να βρίσκονται
στο επίκεντρο. 

Ο υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε
ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι, θα επι-
σκεφθεί για πρώτη φορά την Αθήνα στις αρ-
χές Οκτωβρίου. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Θα αποζημιωθούν όλοι όσοι επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές, από την 1η Μαΐου και έως τη δημο-
σίευση του νόμου, και όχι από τις 27 Ιουλίου, που ήταν αρ-
χικώς η ημερομηνία. Επίσης, επεκτείνεται το πεδίο των
ευνοϊκών διατάξεων, για λόγους ίσης μεταχείρισης, σε κά-
θε περιοχή που υπέστη βλάβη από πυρκαγιές. Σχετική
προσθήκη περιλήφθηκε από τον υπουργό Οικονομίας
Χρήστο Σταϊκούρα στο νομοσχέδιο το οποίο κυρώνει τις
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα στήρι-
ξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και την ταχεία απο-
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, που ψηφίσθηκε
χθες κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.
Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι
θα υποβληθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, συνο-
λικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά με μια απλή
αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε
αποζημιώνονται άμεσα οι πληγέντες ως προς την πρώτη
αρωγή και την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι τώρα έχουν
καταβληθεί 8,9 εκατ. εφάπαξ έκτακτη συνδρομή για κτι-
ριακές υποδομές σε 1.551 δικαιούχους κρατικής αρωγής
και χθες το απόγευμα αναμενόταν η καταβολή άλλου 1,2

εκατ. ευρώ σε 283 δικαιούχους. Εφάπαξ έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση για οικοσκευή, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ έχει
καταβληθεί σε 1.188 δικαιούχους. Παράλληλα, επανέλαβε
ότι εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση λαμβάνουν και οι επι-
χειρήσεις, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτρο-
φικές μονάδες. Οι χορηγήσεις είναι αφορολόγητες και
ακατάσχετες. Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλι-
στικές εισφορές και η απαλλαγή ΕΝΦΙΑ είναι τριετής. 

Ο νυν υφυπουργός Υποδομών, Μιχάλης Παπαδόπουλος,
λίγη ώρα προτού ανακοινωθεί η υπουργοποίησή του, μι-
λώντας στη Βουλή ως εισηγητής της Ν.Δ., τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση επέδειξε ταχύτατα ανακλαστικά. Ο κ. Παπαδό-
πουλος υπογράμμισε ότι έχουν προβλεφθεί και ειδικά μέ-
τρα στήριξης των εργαζομένων και των ανέργων, προ-
γράμματα ψυχολογικής στήριξης μαθητών, δυνατότητες
μεταγραφής για τους φοιτητές. Όσον αφορά στον τομέα
αποκατάστασης του περιβάλλοντος, επανέλαβε ότι θα
υπάρξει ποιοτική διαφοροποίηση των νέων αναδασωμέ-
νων εκτάσεων με καινούργιες ποικιλίες, ανθεκτικότερες
στις πυρκαγιές.

Την οργή των πληγέντων για τη μεγάλη καταστροφή με-

τέφερε στη Βουλή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Απο-
στόλου, υποστηρίζοντας ότι το κράτος οφείλει να διορθώ-
σει τα λάθη και να δημιουργήσει τις συνθήκες για να ανθί-
σουν ξανά όλες οι περιοχές που κάηκαν και όχι να προχω-
ρήσει με πειράματα, ευκαιρίες για κέρδος και «ημίμετρα
που ανοίγουν πόρτα σε συμφέροντα». 

Από το ΚΙΝ.ΑΛ. ο Γιώργος Αρβανιτίδης παρατήρησε ότι
δεν μπορεί να γίνει πολιτική συζήτηση στο δόγμα «στρέμ-
ματα ή φέρετρα», αλλά ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγη αυτο-
κριτική για την περίοδο που εκείνος κυβέρνησε. Από το
ΚΚΕ η Διαμάντω Μανωλάκου χαρακτήρισε «ψίχουλα» τα
μέτρα στήριξης των πληγέντων και κατήγγειλε ευρωενω-
σιακές κατευθύνσεις που θέλουν τα δάση πεδίο επιχειρη-
ματικής δράσης. 

Ο Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά, δεν πιστεύαμε ότι θα μπο-
ρούσε να υπάρξει κυβέρνηση χειρότερη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Διαψευστήκαμε». Από το ΜέΡΑ25, ο Γιώργος Λογιάδης
έκανε λόγο για λαβύρινθο εσκεμμένης γραφειοκρατίας
στην πρόληψη και στην κατάσβεση.

ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Χρ. Σταϊκούρας: 500 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τους πυρόπληκτους

Η πιστή τήρηση της Συμφωνίας
των Πρεσπών βρέθηκε στο 
επίκεντρο των επαφών του Νίκου
Δένδια με αξιωματούχους 
της Βόρειας Μακεδονίας

Kαμπανάκια
του Δένδια στους
Σκοπιανούς!



Ε.Ε.: Πλήρως 
εμβολιασμένο 
το 70% των ενηλίκων 

Το ποσοστό του 70% έφτασαν οι πλήρως
εμβολιασμένοι ενήλικοι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως έκανε γνωστό χθες η πρό-
εδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν. Ειδικότερα, η κυρία Φον Ντερ Λάιεν
σημείωσε, με ανάρτησή της στο Twitter, ότι
«το 70% των ενηλίκων στην Ε.Ε. είναι πλή-
ρως εμβολιασμένο. Θέλω να ευχαριστήσω
τους πολλούς ανθρώπους που κατέστησαν
δυνατή αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Πρέπει,
όμως, να πάμε παρακάτω! Χρειαζόμαστε
να εμβολιαστούν περισσότεροι Ευρωπαίοι.
Και πρέπει να βοηθήσουμε και τον υπόλοι-
πο κόσμο να εμβολιαστεί».

Την ικανοποίησή της για την επίτευξη του
στόχου του 70% των πλήρως εμβολιασμέ-
νων ενηλίκων στην Ε.Ε. εξέφρασε η επί-
τροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων
της Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, τονίζον-
τας παράλληλα ότι οι νέες μεταλλάξεις κα-
θιστούν απαραίτητο το να ξεπεραστεί αυτό
το ποσοστό. Επίσης, η κυρία Κυριακίδου
υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει η ετοι-
μότητα για διάθεση ενισχυτικών δόσεων,
«εάν τα επιστημονικά στοιχεία συνηγορούν
πως αυτός είναι ο τρόπος προς τα εμπρός».

«Σήμερα μπορούμε να νιώθουμε υπερή-
φανοι, γιατί η Ευρωπαϊκή Εμβολιαστική
Στρατηγική μας απέδωσε, πετυχαίνοντας
τον στόχο που είχαμε θέσει τον Ιανουάριο,
για 70% πλήρως εμβολιασμένων ενηλίκων
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πρόκειται
για ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπά-
θειές μας να τερματισθούν η πανδημία και
οι επιπτώσεις της στις κοινωνίες και στις
οικονομίες, αλλά κυρίως στις ανθρώπινες
ζωές που χάνονται», ανέφερε η επίτροπος
Υγείας.

Η ίδια προσέθεσε ότι «από την επιλογή
και την κοινή προαγορά ασφαλών και απο-
τελεσματικών εμβολίων μέχρι την άμεση
οργάνωση και την εφαρμογή των εθνικών
εμβολιαστικών στρατηγικών από τις χώ-
ρες-μέλη, διασφαλίσαμε τη γρηγορότερη
δυνατή διάθεση εμβολίων στους πολίτες
μας. Οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές κάθε
μέρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ε.Ε.,
δείχνοντας ακόμα μία φορά τι μπορούμε να
πετύχουμε όταν εργαζόμαστε με πανευρω-
παϊκό συντονισμό και με αλληλεγγύη».

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης 

Σ
το «κόκκινο» βρίσκονται τα
νοσοκομεία στη χώρα μας,
καθώς εξέπνευσε χθες η προ-
θεσμία για περίπου 15.000

υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολια-
στεί κατά του κορονοϊού και πλέον τί-
θενται εκτός δομών Υγείας. Αυτή η εξέ-
λιξη έρχεται να προστεθεί στην αύξηση
των εισαγωγών το τελευταίο διάστημα,
καθώς η μετάλλαξη Δέλτα «καλπάζει»
στην κοινότητα. 

Έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών
και για το άνοιγμα των σχολείων σε δύο
εβδομάδες, καθώς, όπως έχει ήδη γίνει
γνωστό, η Covid-19 έχει «χτυπήσει» και
τις μικρές ηλικίες. Υπενθυμίζεται πως η
πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου παρέθεσε
τη Δευτέρα στοιχεία βάσει των οποίων
ένα στα πέντε κρούσματα αφορά παιδιά.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα
κρούσματα παίρνουν και πάλι… την ανι-
ούσα, ενώ η προσοχή των λοιμωξιολό-
γων στρέφεται στην επιστροφή των εκ-
δρομέων του καλοκαιριού στο Λεκανο-
πέδιο, καθώς εκφράζονται φόβοι για
«έκρηξη» νέων μολύνσεων.

Ακόμη ένα πλήγμα για τους ειδικούς
είναι οι ανεμβολίαστοι στην κοινότητα,
αφού, όπως έγινε γνωστό χθες, το
92,73% των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι δεν έχουν κάνει το εμ-
βόλιο ή είναι μερικώς εμβολιασμένοι. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.628,

εκ των οποίων 25 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 22, ενώ από την έναρξη της πανδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.691.
Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 344.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι, 319 (92,73%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 25 (7,27%) πλήρως εμβολιασμέ-
νοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-
19 στα νοσοκομεία της επικράτειας εί-
ναι 239. 

Για ακόμα μία ημέρα η Αττική έχει πο-
λύ λιγότερα από τα μισά κρούσματα του
κορονοϊού, κάτι που αναμένεται να αλ-
λάξει σύντομα, με την επιστροφή των
αδειούχων. Συγκεκριμένα, το Λεκανο-
πέδιο συγκεντρώνει 901 μολύνσεις, ενώ
έντονη ανησυχία προκαλεί η Θεσσαλο-
νίκη, στην οποία -σε αντίθεση με την Ατ-
τική- τα κρούσματα παραμένουν ιδιαίτε-
ρα ψηλά: 373! Σταθερά στο «κόκκινο»
για πολλοστή μέρα βρίσκεται η Κρήτη,
με το Ηράκλειο να «δίνει» 90 κρούσμα-
τα, τα Χανιά 48 και το Ρέθυμνο 28. Ακό-
μα, 162 κρούσματα καταγράφει η Αχαΐα,
113 η Ρόδος, 112 η Λάρισα, 96 η Μεσση-
νία, 78 η Κοζάνη και 74 η Ηλεία.

TTo εμβόλιο της Moderna
παράγει διπλάσια 
αντισώματα από της Pfizer

Εξήγηση για τα διαφορετικά επίπε-
δα αντισωμάτων που δημιουργούν
τα εμβόλια του κορονοϊού προσπα-
θεί να δώσει νέα μελέτη. Η έρευνα,
που πραγματοποιήθηκε σε 2.500
εργαζομένους σε μεγάλο νοσοκο-
μείο του Βελγίου, συνέκρινε τις
ανοσολογικές αποκρίσεις έπειτα
από εμβολιασμό τόσο με Pfizer όσο
και με Moderna. Σύμφωνα με όσα
έγιναν γνωστά, σε όσους χορηγή-
θηκε το εμβόλιο της Moderna είχαν
δύο φορές περισσότερα αντισώμα-
τα απ’ όσους είχαν κάνει το αντί-
στοιχο της Pfizer. Συγκεκριμένα, η
έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα αντι-
σωμάτων μεταξύ των ατόμων που
δεν είχαν μολυνθεί από τον κορο-
νοϊό προτού λάβουν δύο δόσεις του
εμβολίου Moderna ήταν κατά μέσο
όριο 2.881 μονάδες ανά μιλιλίτρο,
σε σχέση με όσους είχαν κάνει και
τις δύο δόσεις του σκευάσματος
της Pfizer, που έφταναν τις 1.108
μονάδες. Σύμφωνα με το
Bloomberg, τα αποτελέσματα έδει-
ξαν πως οι διαφορές θα μπορούσαν
να εξηγηθούν από: Τα υψηλότερα
επίπεδα δραστικού συστατικού στο
εμβόλιο της Moderna (100 μικρο-
γραμμάρια συγκριτικά με 30 μι-
κρογραμμάρια σε εκείνο των Pfiz-
er/BioNTech) και το μεγαλύτερο
διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετα-
ξύ των δύο δόσεων της Moderna.

Ανησυχία στους ειδικούς, 
εν όψει και του ανοίγματος
των σχολείων - Πλήγμα 
οι ανεμβολίαστοι… 

Στα ύψη πάλι 
τα κρούσματα -
Υπό πίεση το ΕΣΥ
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ
τα σχολεία όλης της χώρας βρίσκονται
από σήμερα δεκάδες χιλιάδες εκπαι-
δευτικοί όλων των βαθμίδων, ενόψει
της έναρξης της νέας σχολικής χρο-

νιάς, στις 13 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου να ει-
σέλθουν στα σχολεία, οι διδάσκοντες θα πρέ-
πει να επιδεικνύουν στους διευθυντές πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου. Συγκεκρι-
μένα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που δεν έχουν
εμβολιαστεί, θα πρέπει να υποβάλλονται δυο
φορές την εβδομάδα σε self test έως την έναρ-
ξη του διδακτικού έτους και από τις 13 Σεπτεμ-
βρίου και έπειτα θα πρέπει να προσκομίζουν
βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος rapid
test, επίσης δυο φορές εβδομαδιαίως. 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που δεν
έχουν εμβολιαστεί, υποχρεούνται, ήδη από σή-

μερα, να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα
μοριακού τεστ (έως και 72 ώρες πριν) ή rapid
test (έως και 48 ώρες νωρίτερα). Μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί που δεν ακολουθούν την ανωτέρω
διαδικασία θα τίθενται σε αναστολή καθηκόν-
των για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, ενώ οι αναπληρωτές δεν θα
αναλαμβάνουν υπηρεσία και η θέση τους θα
πληρώνεται από άλλον εκπαιδευτικό. 

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι
δεν έχουν εμβολιαστεί, θα καλύπτουν με δικά
τους έξοδα το κόστος για τα δυο rapid tests στα
οποία πρέπει να υποβάλλονται εβδομαδιαίως,
προκειμένου να προσέρχονται στις σχολικές
αίθουσες. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα μπο-
ρούν να προμηθεύονται δωρεάν τα self tests
έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι
μαθητές, όπως και πέρυσι, θα λαμβάνουν δω-
ρεάν δυο self tests εβδομαδιαίως από τα φαρ-
μακεία είτε οι ίδιοι, εφόσον πρόκειται για ενή-

λικους, ή οι γονείς τους. Θα υποβάλλονται σε
αυτά κάθε Κυριακή και Τετάρτη και θα προ-
σκομίζουν τη σχολική κάρτα με το αρνητικό
αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Το επόμενο
διάστημα θα ανακοινωθεί και το πρωτόκολλο
που θα ακολουθείται στα σχολεία σε περίπτω-
ση καταγραφής κρούσματος κορονοϊού, το
οποίο σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας θα
διαφέρει από αυτό που ίσχυε πέρυσι. 

Ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των φοιτητών
στις γραμματείες των σχολών τους, θα πραγματοποιηθεί και
φέτος η εγγραφή των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια. Η διαδι-
κασία θα ξεκινήσει πιθανότατα στα μέσα Σεπτεμβρίου, αφού
όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας, το χειμερινό
εξάμηνο θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Οι επιτυχόντες των φετι-
νών πανελλαδικών θα εγγράφονται μέσω ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας χρησιμοποιώντας τον οκταψήψιο κωδικό εξετάσεων
και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποί-
ησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την

υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.
Κατά το διάστημα των εγγραφών, οι εισαχθέντες μπορούν να

απευθύνονται στις κατά τόπους σχολικές μονάδες για να λά-
βουν τους κωδικούς πρόσβασης, σε περίπτωση που δεν τους
θυμούνται. Επιτυχόντες των φετινών πανελλαδικών, οι οποίοι
είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή, θα μπορούν μέσω της
πλατφόρμας να αιτούνται τη διαγραφή τους και ταυτόχρονα να
προχωρούν στην εγγραφή τους στη σχολή που εισήχθησαν φέ-
τος. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, οι εισαχθέντες θα κα-
λούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους ΑΜΚΑ και να

επιβεβαιώσουν τον προσυμπληρωμένο Αριθμό Δελτίου Ταυτό-
τητας. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινω-
νίας τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στις γραμματείες των
σχολών τους. Επισημαίνεται ότι για τους εισαχθέντες σε Στρα-
τιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις
Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, τόσο η προ-
θεσμία όσο και η διαδικασία για την εγγραφή των επιτυχόντων
θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από τα αρμόδια υπουργεία.

Ηλεκτρονικά θα γίνουν και φέτος οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ 

ΟΟι επιπτώσεις 
της πανδημίας στο
βάρος των παιδιών 
Η σημαντική αύξηση του βά-
ρους παιδιών και εφήβων,
που αγγίζει τα όρια της παχυ-
σαρκίας, είναι μια ακόμα από
τις επιπτώσεις του κορονοϊού
και της παρατεταμένης κα-
ραντίνας στην οποία υποχρε-
ώθηκαν εκατομμύρια άνθρω-
ποι ανά τον κόσμο. Αυτό προ-
κύπτει από μελέτη που δημο-
σιεύτηκε πρόσφατα στο διε-
θνές επιστημονικό περιοδικό
JAMA, η οποία διερεύνησε
για πρώτη φορά τις πιθανές
μεταβολές στο σωματικό βά-
ρος που έχει επιφέρει η παν-
δημία σε παιδιά και εφήβους
σχολικής ηλικίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης, που παρου-
σίασαν οι γιατροί της Θερα-
πευτικής Κλινικής της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ, η με-
γαλύτερη αύξηση του Δείκτη
Μάζας Σώματος παρατηρή-
θηκε σε παιδιά ηλικίας 5 ως
11 ετών (+1,57) ενώ στις ηλι-
κίες 12 ως 15 ετών η αύξηση
ήταν μικρότερη (+0,91) και
ακόμα χαμηλότερη σε έφη-
βους 16 ως 17 ετών (+0,48).
Αυτό οδήγησε σε αύξηση των
ποσοστών των υπέρβαρων
και παχύσαρκων παιδιών κα-
τά 8,7%, 5,2% και 3,1% στις
ηλικίες 5 ως 11, 12 ως 15 και
16 ως 17 ετών, αντίστοιχα.
Για τη μελέτη αξιοποιήθηκαν
στοιχεία 191.509 μαθητών,
ηλικίας 5 ως 17 ετών, χωρίς
προβλήματα υγείας. Τα παι-
διά αυτά υποβλήθηκαν σε μια
μέτρηση του Δείκτη Μάζας
Σώματός τους πριν την παν-
δημία και μια ακόμα τρεις
μήνες μετά την έναρξη της
πανδημίας, στοιχεία που
έδειξαν αύξηση του σωματι-
κού τους βάρους.
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Άνοιγμα σχολείων με αρνητικό 
τεστ ή πιστοποιητικό εμβολίου

Τι ισχύει για τους μόνιμους και 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
- Δωρεάν τα self tests 
για τους μαθητές



Αθήνα

Με «ανασχηματισμό» βρίσκει
ο Σεπτέμβρης τη διοίκηση

Στο νέο ανασχηματισμένο σχήμα, οι γυναίκες
έχουν ισχυρή παρουσία, καθώς οκτώ εκπρόσω-
ποι του ωραίου φύλου αναλαμβάνουν επιτελικές
θέσεις. Σε αυτό το πνεύμα, δημιουργείται νέα αν-
τιδημαρχία, Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπι-
σης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας, υπό την Άννα
Ροκοφύλλου. Η Κατερίνα Γκαγκάκη αναλαμβάνει
αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοι-
νωνίας των Πολιτών. Επικεφαλής σε Νομικά
Πρόσωπα θα είναι οι Νίκη Αραμπατζή, Μελίνα
Δασκαλάκη, Πόπη Δομάζου, Αλεξία Έβερτ, Κα-
τερίνα Κατριβάνου και Ινέζ Λυκούδη. Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο αντι-
δήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Ιστορικού
Αρχείου Λευτέρης Σκιαδάς, ενώ ο μέχρι τώρα
πρόεδρος Χρήστος Τεντόμας αναλαμβάνει αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου. Την αντιδη-
μαρχία Ηλεκτροφωτισμού, Ενεργειακής Ανα-
βάθμισης και Πολιτικής Προστασίας αναλαμβά-
νει ο Σάκης Κολλάτος. Τέλος, η διεύθυνση Παι-
δείας αναβαθμίζεται σε διεύθυνση Ψηφιακής
Μετάβασης και Παιδείας υπό τον Νίκο Βαφειάδη.

Φιλανθρωπική συναυλία με σύνθημα «Μια
αγκαλιά τραγούδια» με στόχο την ενίσχυση
του φιλανθρωπικού έργου στη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε, συνδιοργανώνουν
η Περιφέρεια Δ.Ε. και η Μητρόπολη Πα-
τρών. Προς τούτο, «την ερχόμενη Δευτέρα,
στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πά-
τρας θα γίνει συναυλία με την Άλκηστη
Πρωτοψάλτη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Είναι ένας τρόπος να ενεργοποιήσουμε την
κοινωνία των πολιτών στην κατεύθυνση
της ουσιαστικής και αποτελεσματικής
προσφοράς προς τους αδύναμους συμπο-
λίτες μας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Νε-
κτάριος Φαρμάκης. «Με αυτήν τη συναυλία
θα απαλύνουμε τον πόνο των ενδεών και
εμπερίστατων συμπολιτών μας», πρόσθε-
σε ο μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Το έργο «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών Π.Ε. Φθιώτιδας στις περιοχές των
Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Δομοκού,
μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(κακοκαιρία Ιανός) της 18/9/2020»,
προϋπολογισμού 33.500.000 ευρώ, ενέταξε
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021,
με σχετική απόφαση, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης. Επί του θέματος, ο οικείος
περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η
απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης να
εγκρίνει τελικά χρηματοδοτήσεις ύψους 33,5
εκατ. ευρώ, ανάβει το πράσινο φως για την
υλοποίησή τους. Ο τόπος μας έχει δεχθεί
πολλαπλά πλήγματα από ακραία καιρικά
φαινόμενα και πυρκαγιές και αυτό μας
πεισμώνει για να δουλέψουμε ακόμη πιο
εντατικά και μεθοδικά, να αποκαταστήσουμε
ζημιές, να βελτιώσουμε υποδομές και να
θωρακίσουμε το μέλλον μας».

! Κονδύλι 33,5 εκατ. 
για αποκατάσταση
υποδομών στην Π.Ε.

Η Περιφέρεια συνδιοργανώνει 
συναυλία με την Ι.Μ. Πατρών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δυτική Ελλάδα

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Τρίτο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους
Για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά πραγματοποιείται
και φέτος το Φεστιβάλ
Θρακικού Πελάγους στις
παράλιες περιφερειακές
ενότητες Έβρου, Ροδό-
πης, Ξάνθης και Καβάλας,
με διοργανωτή την περι-
φέρεια και συμμετοχή των
οικείων δήμων. Στη διάρ-
κεια του φεστιβάλ διοργανώνονται ποικίλες μουσικές, θεατρικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις ναυσιπλοΐας, ναυτικός
περίπλους στο Θρακικό πέλαγος, επιδείξεις θαλάσσιων σπορ. Οι
υπαίθριες δράσεις είναι ανοιχτές για το κοινό με τήρηση των γενι-
κών μέτρων για την Covid-19. Για τις μουσικές, θεατρικές εκδη-
λώσεις και για τις κρουαζιέρες θα υπάρξει πιστή τήρηση των υγει-
ονομικών μέτρων κατά της Covid-19.

Δυτική Μακεδονία

Προγραμματική σύμβαση για
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Την «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ -
Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων με φο-
ρείς υλοποίησης το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) και το
Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος» ανακοίνωσε η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η υποστήριξη σε
εργαστηριακό/ερευνητικό επίπεδο των τεχνολογιών υδρογόνου
και κυψελών καυσίμου και η μεταφορά τεχνογνωσίας για τον έγ-
καιρο σχεδιασμό και την ωρίμανση σχετικών ανταγωνιστικών έρ-
γων και δράσεων στην οικεία περιφέρεια. 
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Η
Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε
μια συνεργασία με το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) με στό-

χο την προτεραιοποίηση επεμβάσεων που
απαιτούνται σε περιοχές επικίνδυνες για
πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις πρόσφατες
πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, σε πλήρη και εξειδικευ-
μένη χαρτογράφηση των σημείων υψηλής
επικινδυνότητας για την εκδήλωση πλημ-
μυρικών φαινομένων, με αφορμή τα νέα
δεδομένα που δημιούργησαν οι πυρκαγιές
του φετινού καλοκαιριού, προχωρά η Περι-
φέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Κέντρο
BEYOND του ΕΑΑ, στο πλαίσιο και της σχε-
τικής Προγραμματικής Σύμβασης που υπέ-
γραψε πριν από λίγους μήνες η περιφέρεια
με το ΕΑΑ, αλλά και το ΕΚΠΑ, με αντικείμε-
νο την εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση
κινδύνων από φυσικές καταστροφές στην
Αττική. Στόχος, όπως ανέφερε ο περιφερει-

άρχης Γιώργος Πατούλης κατά τη συνάντη-
ση στα γραφεία της περιφέρειας με τον δι-
ευθυντή Ερευνών του ΕΑΑ δρ Χαράλαμπο
Κοντοέ και μέλη της επιστημονικής ομάδας
του Αστεροσκοπείου, είναι να γίνει άμεσα
μια προτεραιοποίηση των επεμβάσεων που
απαιτούνται βάσει των επιστημονικών χαρ-
τογραφήσεων, για την αποτελεσματικότερη
προστασία των πολιτών. 

Παράλληλα, κατόπιν σχετικής πρωτο-
βουλίας του κ. Πατούλη και με δεδομένη
την προτεραιότητα που δίνει η διοίκηση της
περιφέρειας σε πολιτικές πρόληψης, σε
συνεργασία της περιφέρειας με το ΕΑΑ,
προγραμματίζονται και θα υλοποιηθούν
εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις σε
εθελοντές, πολίτες και μαθητές σχολείων,
προκειμένου να γνωρίζουν πώς θα πρέπει
να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τυ-
χόν πλημμυρικά φαινόμενα, με στόχο την
καλύτερη προστασία τους. 

Πρόγραμμα αντιμετώπισης κουνουπιών 
Συνεχίζεται στην Ανατολική Αττική η διενέρ-

γεια του προγράμματος διαχείρισης των κου-
νουπιών (προνυμφοκτονία) για το έτος 2021 με
τον 17ο κύκλο εφαρμογών εγκεκριμένου βιο-
λογικού σκευάσματος από εδάφους υπό τον
συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Ανατολι-
κής Αττικής Θανάση Αυγερινού.

Οι εφαρμογές υλοποιούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος που εφαρμόζει η περιφέρεια
σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των δήμων της Ανατολικής Αττικής, αξιολογώντας τα
ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών και έχοντας ως προτεραιότητα την
αποτελεσματική προστασία της υγείας των πολιτών. Παράλληλα με την περιφέρεια, όλοι οι
δήμοι έχουν αποκλειστικά την ευθύνη και την υποχρέωση να υλοποιούν αντίστοιχα προ-
γράμματα εντός του αστικού ιστού, διενεργώντας καθαρισμό και ψεκασμούς σε όλα τα
φρεάτια των όμβριων υδάτων, όπως και σε σημεία με στάσιμα νερά. 

Διαδικτυακή προβολή
παράστασης 

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) συνεχίζει τις
δράσεις του προγράμματος «Πολιτι-
σμός με Ασφάλεια», υλοποιώντας
σημαντικές δράσεις, σε συνεργασία
με πολιτιστικούς φορείς εγνωσμένης
αξίας και, φυσικά, με τους δήμους-
μέλη του. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος διαδημοτικής συνεργασίας
«Εν Άστει» και σε συνεργασία με το
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν θα πα-
ρουσιαστεί διαδικτυακά αύριο, Πέμ-
πτη 2/9, η θεατρική παράσταση «Η δι-
κή της επανάσταση», έχοντας ως
άξονα την προάσπιση της δημόσιας
υγείας και ασφάλειας. Η παράσταση
θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για τους
δημότες των δήμων-μελών του ΣΒΑΠ
από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.00 π.μ.
της επόμενης μέρας. Ο σύνδεσμος
και ο κωδικός πρόσβασης για τη δω-
ρεάν είσοδο των δημοτών θα αναρτη-
θούν την ίδια μέρα στην ιστοσελίδα
του ΣΒΑΠ (www.sva.gr).

Πρόγραμμα φροντίδας
αδέσποτων 

Ο Δήμος Περάματος, μέσω του
Τμήματος Διαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων Συντροφιάς, προχώρησε στην
ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρε-
σιών για την περίθαλψη και τη στεί-
ρωση των αδέσποτων γατών εντός
των ορίων της πόλης του Περάμα-
τος. Η δημοτική αρχή έχει μεριμνή-
σει, ώστε με ίδιους πόρους να υλο-
ποιούνται προγράμματα που έχουν
ως στόχο τον περιορισμό του αριθ-
μού των αδέσποτων γατών, καθώς
και τη συνεχή φροντίδα για την ευ-
ζωία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως
στον Δήμο Περάματος προϋπολογί-
στηκαν χρηματικά ποσά σε ανάλο-
γους κωδικούς, που αφορούν την
ευζωία των αδέσποτων ζώων, όπως
για τροφές, φάρμακα, νοσηλείες και
στειρώσεις. Ο δήμος ευχαριστεί
θερμά τους εθελοντές δημότες για
τη συνεργασία, καθώς η προσπάθεια
για την προστασία των αδέσποτων
ζώων είναι συλλογική.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
αντιπολίτευση έχει ενώσει
τις δυνάμεις της και
προσπαθεί μέσω των
κυβερνητικών διασυνδέσεων
που έχουν κάποιοι να
αποτρέψουν ή να
καπηλευθούν μεγάλη
επιτυχία του δημάρχου;
Γνωρίζουν προφανώς ότι, αν
η «επιτυχία» φτάσει σύντομα
σε αίσιο τέλος, οι εκλογές
του 2023 θα είναι δύσκολο
έργο για εκείνους… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δόθηκε λύση
Άμεση ήταν η παρέμβαση του δη-
μάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη
προκειμένου να δοθεί λύση στο πρό-
βλημα υδροδότησης στην περιοχή
του Προσηλίου. Αμέσως μετά τη σχε-
τική ενημέρωση το μεσημέρι της πε-
ρασμένης Κυριακής υπήρξε κινητο-
ποίηση των υπηρεσιών για την απο-
κατάσταση της βλάβης που προέκυ-
ψε. Στη συνέχεια όμως διαπιστώθη-
καν και δυο νέες βλάβες, για τις
οποίες συνεχίζονται οι εργασίες,
ώστε η υδροδότηση να αποκαταστα-
θεί εντός της ημέρας. Όπως επιση-
μαίνει πάντως η δημοτική αρχή, ο
δήμος Παιανίας δεν είναι αρμόδιος
για τα δίκτυα ύδρευσης τόσο στο
Προσήλιο όσο και στην Αγία Τριάδα,
καθώς πρόκειται για ιδιωτικές εγκα-
ταστάσεις. Παρ’ όλα αυτά στέκεται
αρωγός στις ανάγκες των συλλόγων
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  

Συνεργασία για αντιπλημμυρικά
με το Αστεροσκοπείο Αθηνών



Σ
υνεχίζεται για μία ακόμη χρονιά η
συστηματική αρχαιολογική έρευνα
στον χώρο της ελληνιστικής ναυτι-
κής πόλης με σημαντικό λιμάνι στην

περιοχή της Φαλάσαρνας, στην Κίσαμο του
Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνεται σε σχε-
τική ανακοίνωση του Συλλόγου Φίλων Αρχαί-
ας Φαλάσαρνας, η έρευνα τελεί υπό τη διεύ-
θυνση της αρχαιολόγου δρος Ελπίδας Χατζη-
δάκη, με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Χανίων, και ξεκίνησε το 1986, φέρ-
νοντας στο φως σημαντικά ευρήματα, τα
οποία πιστοποιούν τον σπουδαίο ιστορικό και
πολιτικό ρόλο της Φαλάσαρνας στον αρχαίο
κόσμο, κυρίως από το δεύτερο μισό του 4ου
αιώνα π.Χ.

Η ανασκαφική περίοδος θα διαρκέσει όλη
τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2021 και θα
επικεντρωθεί στην έρευνα δύο σημαντικών
μνημείων που έχουν εντοπισθεί. Πρόκειται
για τη σύνδεση αμυντικού πύργου με τη μα-
κρά οχύρωση του λιμανιού καθώς και τη συ-
νέχιση της ανασκαφής της οικίας πλούσιου
εμπόρου πλησίον της εισόδου του λιμανιού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άλλη μία έρευ-
να θα διεξαχθεί σε χώρο αρχιτεκτονικών κα-

ταλοίπων που παραπέμπουν στην ύπαρξη αρ-
χαίου θεάτρου, ενώ στην έρευνα αυτή θα γί-
νουν γεωφυσικές διασκοπήσεις από τους
καθηγητές Φ. Βαλλιανάτο και Γ. Τσόκα.

Εικονική αναπαράσταση
Παράλληλα, θα συνεχιστεί η πραγματοποί-

ηση της εικονικής αναπαράστασης σε τρισ-
διάστατο περιβάλλον του οχυρωμένου λιμα-
νιού της, η αρχιτεκτονική τελειότητα του
οποίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
αποτέλεσε ένα ναυτικό επίτευγμα, στο οποίο
η Φαλάσαρνα όφειλε την οικονομική της ευ-
ρωστία. Ένα δεύτερο εγχείρημα του φετινού
Σεπτεμβρίου είναι η επίσης τρισδιάστατη ει-
κονική αναπαράσταση ναυαγίου του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου που βρίσκεται στην έξοδο
του καναλιού του αρχαιολογικού χώρου.
Ανήκει σε στρατιωτικό μεταφορικό/αποβατι-
κό πλοίο μήκους 50 μ. της ομάδας των ονο-
μαζόμενων TLC (Tank Landing Craft) του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Το πλοίο απέπλευσε
από τη Σούδα με εντολή του Τσόρτσιλ και με
προορισμό τα Σφακιά και την Αλεξάνδρεια,
όταν βομβαρδίστηκε από τα γερμανικά αερο-
πλάνα τον Μάιο του 1941. 

«Όλα γίνονται για τα λεφτά», φώναξε χθες,
εξερχόμενος του ανακριτικού γραφείου, ο
27χρονος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού
Ρούμπεν Σεμέδο, μετά τη νέα προθεσμία που
έλαβε για την υπόθεση του βιασμού από κοινού
σε βάρος 17χρονης. Ο κατηγορούμενος για ομα-
δικό βιασμό, μαζί με 40χρονο από τη Νιγηρία,
ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την απολο-
γία του και έτσι θα οδηγηθεί ξανά στο ανακριτικό
γραφείο αύριο το πρωί. Την ίδια ώρα, ο συγκατη-
γορούμενός του έλαβε προθεσμία για να απολο-
γηθεί την Παρασκευή. Βγαίνοντας από το γρα-
φείο του ανακριτή, ο ποδοσφαιριστής φώναξε
στους δημοσιογράφους πως είναι αθώος. «Είμαι
αθώος. Θα το δείτε όλοι. Αν δεν ήμουν παίκτης
ποδοσφαίρου, δεν θα γίνονταν όλα αυτά. Όλα γί-
νονται για τα λεφτά», υποστήριξε. Οι δύο άντρες
είναι αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία του
ομαδικού βιασμού, μετά την καταγγελία 17χρο-
νης ότι, εκμεταλλευόμενοι την κατάστασή της,
καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, τη

βίασαν στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Αξίζει να
σημειωθεί πως η κατηγορία επιφέρει ποινή που
μπορεί να φθάσει και τα ισόβια, καθώς ο ομαδι-
κός βιασμός ή βιασμός από κοινού, όπως ορίζε-
ται στον Ποινικό Κώδικα, θεωρείται, όπως και το
βασικό αδίκημα, πράξη ειδεχθής με μεγαλύτερη
ποινική απαξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του
συνηγόρου του ποδοσφαιριστή, Σταύρου Γεωρ-
γόπουλου, δεν υφίσταται η πράξη που αποδίδε-
ται στον εντολέα του, καθώς υπήρχε συναίνεση
του θύματος.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν χθες το πρωί στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων
στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας, για να αποχαιρετήσουν τον Άκη Τσοχατζόπου-
λο. Συντετριμμένη δίπλα στο φέρετρο του άντρα της, η Βίκυ Σταμάτη. Η σύζυγος
του πρώην ισχυρού άντρα του ΠΑΣΟΚ έκατσε στο πάτωμα, δίπλα στο φέρετρο,
λίγο πριν να του πει το τελευταίο
αντίο. Στο Α’ Νεκροταφείο βρέ-
θηκε ο γιος του Άκη Τσοχατζό-
πουλου και της Βίκυς Σταμάτη,
τα παιδιά του από τον πρώτο του
γάμο, Αρετή και Αλέξανδρος,
καθώς και η Μαρία Μαρκέζη με
την εγγονή του, Κιάρα Μαρκέζη.
Μεταξύ άλλων, στην κηδεία του
πρώην ισχυρού στελέχους του
ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν ο πρώην Α/ΓΕΝ και υπασπιστής του Νίκος Κρυονερίτης, όλοι
οι άνδρες που διετέλεσαν μέλη της προσωπικής του ασφάλειας, η πρώην επικε-
φαλής του πολιτικού του γραφείου του Άρτεμις Τσέπα, ο γιος τού Αντώνη Λιβά-
νη, Ηλίας, ο προσωπικός του φωτογράφος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, οι
πρώην συνεργάτες του επί πολλά χρόνια, Χρήστος Δρογκάρης και Ανδρέας
Σούρμπης. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή την περασμένη
Παρασκευή, από ανακοπή καρδιάς, σε ηλικία 82 ετών.
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Σπουδαία ευρήματα
από τις ανασκαφές
στη Φαλάσαρνα 

Τελευταίο «αντίο» στον Άκη ΤσοχατζόπουλοΝέα προθεσμία πήρε ο Ρούμπεν Σεμέδο 
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Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων
του 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται
ότι εμπλέκεται στην απαγωγή 11χρο-
νης στη Θεσσαλονίκη, που είχε συγ-
κλονίσει το Πανελλήνιο τον περσινό
Ιούνιο, ζήτησε η οικογένεια της ανή-
λικης. Με αίτημα στο Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών, υποστηρίζουν ότι
τα στοιχεία πρέπει να δοθούν στη
δημοσιότητα για να αναγνωριστεί
από ενδεχόμενα άλλα θύματα.
«Έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι μπο-
ρεί να υπάρχουν κι άλλα θύματα», τόνισε σε δηλώσεις
της η συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας, Αν-
θούλα Ανάσογλου. 

Ακόμη, ζητούν να γίνει έρευνα -όσο ο χρόνος το επι-
τρέπει- και στις δικές του τηλεφωνικές αλλά και διαδι-

κτυακές επικοινωνίες, προκειμένου
να εξεταστεί η υπόθεση σε όλες τις
διαστάσεις της. Πάντως, ο 41χρονος,
ο οποίος κατέστη κατηγορούμενος
ύστερα από απόφαση για νέα έρευ-
να, με απολογητικό του υπόμνημα
στο δικαστικό συμβούλιο αρνείται
οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθε-
ση. Ισχυρίζεται πως έπεσε και ο
ίδιος θύμα από την 34χρονη, η οποία
είχε πλάσει ένα πρόσωπο κακοποι-
ημένης γυναίκας και γι’ αυτό τη λυ-

πήθηκε. Ομολόγησε, πάντως, ότι γνώριζε για την κράτη-
ση της 11χρονης, αλλά θεωρούσε πως το έκανε για να την
απομακρύνει από το περιβάλλον της, επειδή είχε πειστεί
πως το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα και δεν φαντα-
ζόταν ότι θα το κακοποιούσε σεξουαλικά. 

Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον τελικά να δούμε σε όλους
τους δήμους ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν
εμβολιάστηκαν, παρά τις συνεχείς παραινέσεις και τις
εκκλήσεις από τους δημάρχους. 

Εάν προέρχονται από τις διοικούσες παρατάξεις ή της
αντιπολίτευσης. Και κατά πόσο, μεταξύ αυτών, ήταν και
άνθρωποι που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με την παν-
δημία. 

Ποιοι δεν εμβολιάστηκαν;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ίσως στον
επόμενο… 
Έντονη δυσαρέσκεια, χωρίς όμως να
εκφράζεται έντονα, υπάρχει μετά
την ανακοίνωση του ανασχηματι-
σμού από τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο. Δεν ήταν κρυφό πως είχαν
καλλιεργηθεί ελπίδες σε «γαλάζι-
ους» βουλευτές της Θεσσαλονίκης
για ανάληψη υπουργικού χαρτοφυ-
λακίου, οι οποίες, όμως, δεν έγιναν
πραγματικότητα. Ίσως στον επόμενο
ανασχηματισμό…

Διά ζώσης 
η επόμενη
συνεδρίαση 
Από... κοντά αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης. Ο πρόεδρος του Σώματος,
Πέτρος Λεκάκης, πήρε στα χέρια
του την εγκύκλιο του υπουργείου
Εσωτερικών και πλέον οι συνεδριά-
σεις θα γίνονται διά ζώσης για τους
εμβολιασμένους και τους νοσήσαν-
τες από κορονοϊό. Οι υπόλοιποι
σύμβουλοι, που δεν έχουν ακόμη
εμβολιαστεί, θα συμμετέχουν μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Στα ίδια η
Θεσσαλονίκη
Συνεχίζεται η πολύ μικρή
εκπροσώπηση της Θεσσα-
λονίκης στο κυβερνητικό
σχήμα, ειδικά από εκλεγ-
μένους βουλευτές. Ο μονα-
δικός βουλευτής Θεσσαλο-
νίκης της Ν.Δ. που συμμε-
τέχει στο κυβερνητικό σχή-
μα είναι ο υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας -
Θράκης) Σταύρος Καλαφά-
της, ο οποίος παρέμεινε στη
θέση του. Πάντως, ο πρωθυ-
πουργός αναβάθμισε τον
Θεσσαλονικιό μέχρι πρότι-
νος γενικό γραμματέα Υπο-
δομών Γιώργο Καραγιάννη
σε υφυπουργό Υποδομών.

Δεν αλλάζουν οι
αντιδήμαρχοι στη Χαλκηδόνα 

Με τους ίδιους αντιδημάρχους θα συνεχίσει την
πορεία του ο δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Ανα-
γνωστόπουλος. Τα πρόσωπα παραμένουν στα πόστα
τους από την 1 Σεπτεμβρίου, με αφορμή και τη συμ-
πλήρωση δύο χρόνων από την ανάληψη της διοίκη-
σης του δήμου. Το μόνο που επιλέχθηκε ήταν να γί-
νουν κάποιες μικροαλλαγές στις αρμοδιότητες. 

Απαραίτητη η πρόσληψη
ιχθυολόγων και γεωπόνων 
Υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό εν όψει της
85ης ΔΕΘ κατέθεσε το περιφερειακό παράρτημα
Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας. Όπως αναφέρεται στο υπό-
μνημα, «η σοβαρή και μόνιμη, πλέον, έλλειψη
γεωπόνων και ιχθυολόγων στις δημόσιες υπη-
ρεσίες έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην
υποστήριξη της ανάπτυξης του πρωτογενούς το-
μέα της οικονομίας και στην απορρόφηση των
οικονομικών ενισχύσεων των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων». Παράλληλα, ζητείται η πρόσληψη
«λίγων εκατοντάδων γεωτεχνικών επιστημόνων
για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων».

Καταγγελία ΕΔΥΕΘ για
φασιστικά συνθήματα 

Επίθεση στα γραφεία της στο Ε’ Διαμέρισμα του
Δήμου Θεσσαλονίκης από «φασίστες της εγκλη-
ματικής Χρυσής Αυγής» καταγγέλλει η Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη Θεσσαλονίκης
(ΕΔΥΕΘ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράστες
λέρωσαν τους τοίχους, τα παράθυρα και την πινα-
κίδα της Επιτροπής Ειρήνης και του Συλλόγου Γυ-
ναικών (μέλους της ΟΓΕ), «με τα εμετικά τους συν-
θήματα και τα μισητά ναζιστικά τους σύμβολα». 

Σε λειτουργία η
διαδικτυακή πλατφόρμα
του Δήμου Θεσσαλονίκης
Επαναλειτουργεί από χθες η Διαδικτυακή Πλατ-
φόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γρα-
φείου του αντιδημάρχου Επιχειρησιακού Σχε-
διασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Με-
ταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Αβαρλή. Η
πλατφόρμα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες
προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες: Έκ-
δοση βεβαιώσεων ΤΑΠ, μεταβολές εμβαδού
ακινήτων και δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων. Υποβολή δηλώσεων ακαθάριστων
εσόδων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος για τον υπολογισμό δημοτικού φόρου και
δηλώσεων τέλους παρεπιδημούντων. Η είσοδος
στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του
συνδέσμου
https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/es-
ervices/citizens/ με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών TaxisNet.

Απαγωγή 11χρονης: Εξελίξεις στην
υπόθεση που συγκλόνισε το Πανελλήνιο 
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Η φωνή του σημάδεψε τους
Ολυμπιακούς της Αθήνας

Η
φωνή του, όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004 έλεγε στη γλώσσα μας, «Ευχαριστούμε,
Αθήνα. Ευχαριστούμε, Ελλάδα», θα μείνει για
πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. Ο τότε πρόεδρος

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Βέλγος Ζακ Ρογκ,
που πέθανε στις 29/8, υπήρξε ένας ισχυρός σύμμαχός μας
στην προσπάθεια να επιστρέψουν έστω για μία φορά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη
χώρα που τους γέννησε.
Πρόεδρος της ΔΟΕ από το 2001 έως το 2013, ο Ζακ Ρογκ διαδέχθηκε το «ιερό τέ-

ρας» του διεθνούς αθλητισμού, τον Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ. Ο ίδιος ο Ρογκ
σπούδασε ιατρική, ειδικεύτηκε στην ορθοπεδική και μετά απέκτησε μεταπτυ-
χιακό τίτλο στην αθλητική ιατρική. Γεννήθηκε στη Γάνδη το 1942 και στα νιάτα του
υπήρξε σπουδαίος αθλητής ράγκμπι, μετείχε στην εθνική ομάδα του Βελγίου στο
άθλημα αυτό, ενώ ήταν και 16 φορές πρωταθλητής Βελγίου και παγκόσμιος πρω-
ταθλητής ιστιοπλοΐας. Επίσης, αγωνίστηκε στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς
Αγώνες το 1968, το 1972 και το 1976 στα σκάφη Φιν.

Όταν αποσύρθηκε από τον αθλητισμό, συνέχισε να τον υπηρετεί ως παράγον-
τας. Έγινε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του Βελγίου και αργότερα της
Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής. Έτσι, η εκλογή του στη Διεθνή Ολυμπιακή
Επιτροπή υπήρξε φυσική συνέχεια. Μετά το τέλος της 12ετούς παραμονής του
στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού, ο Ζακ Ρογκ ορίστηκε ειδικός απε-
σταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη νεολαία, τους πρόσφυγες και

τον αθλητισμό.
«Πρώτα από όλα ο Ζακ αγαπούσε τα αθλήματα και τη συνα-

ναστροφή με αθλητές - και μετέδιδε το πάθος του σε όλους
όσους τον γνώριζαν», δήλωσε ο Τόμας Μπαχ, διάδοχός του
στην προεδρία της ΔΟΕ, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατό
του. Ο Ζακ Ρογκ, όμως, δεν ήταν μονοδιάστατα αφιερωμένος

στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν λένε ότι στον ελεύθερο χρόνο του
ασχολείτο πολύ με τη σύγχρονη τέχνη, ενώ διάβαζε με πάθος βιβλία ιστορικής
και επιστημονικής λογοτεχνίας.
Το 2016 η Βρετανική Σχολή στις Βρυξέλλες εγκαινίασε το νέο της αθλητικό

κέντρο, το οποίο ονόμασε «Αθλητικό Κέντρο Ζακ Ρογκ» προς τιμή του μεγάλου
Βέλγου αθλητή και παράγοντα. Λίγο αργότερα η Διεθνής Επιτροπή Παραολυμπια-
κών Αγώνων τον βράβευσε, διότι ο Ρογκ την έσωσε από οικονομική καταστροφή.
Έλαβε επίσης το βραβείο της Διεθνούς Επιτροπής Fair Play και αργότερα θεσπί-
στηκε βραβείο fair play με το όνομά του. Στις 29 Αυγούστου που πέθανε, ήταν 79
ετών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος δή-
λωσε μεταξύ άλλων: «Η θλιβερή είδηση του θανάτου του Ζακ Ρογκ προκάλεσε
μεγάλη θλίψη σε εμένα προσωπικά όσο και στην ελληνική ολυμπιακή οικογέ-
νεια. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ υπήρξε αναμορφωτής του Ολυμπιακού Κινήμα-
τος και υπό την καθοδήγησή του ο Ολυμπισμός μπήκε στη νέα εποχή. Ήταν φι-
λέλληνας και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων του
2004 στην Αθήνα…».

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Σε δεινή δοκιμασία βρί-
σκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν, καθώς η ολο-
κλήρωση της αποχώρησης
των αμερικανικών στρατευ-
μάτων από το Αφγανιστάν,
που συντελέστηκε χθες, συ-
νοδεύεται από την καθαρή
αποδοκιμασία της αμερικανι-
κής κοινής γνώμης, όπως αυ-
τή εκφράστηκε σε μετρήσεις των διαθέσεών της.

Η πρώτη τέτοια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε
από το πρακτορείο Reuters, μέσω της εταιρείας Ipsos,
διαπίστωσε ότι το 51% δεν εγκρίνει τον τρόπο και τις
αποφάσεις του Μπάιντεν στο θέμα της αποχώρησης,

ενώ μόλις το 38% τις εγκρίνει.
Στη μέτρηση που ολοκληρώ-
θηκε λίγο πριν από την αποχώ-
ρηση και των τελευταίων Αμε-
ρικανών στρατιωτών από την
Καμπούλ, το 49% απάντησε ότι
ο αμερικανικός στρατός θα
πρέπει να παραμείνει στο Αφ-
γανιστάν «μέχρι όλοι οι Αμερι-
κανοί πολίτες και οι Αφγανοί

σύμμαχοί τους να έχουν απομακρυνθεί» και το 25%
πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να παραμεί-
νουν μέχρι να μπορέσουν να φύγουν όλοι οι Αμερικα-
νοί πολίτες. Μόνο το 13% απάντησε ότι τα στρατεύματα
θα πρέπει «να απομακρυνθούν άμεσα».

Ήδη, η αρμόδια επιτροπή των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι το
διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ δεν
διαθέτει πλέον υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφο-
ρίας, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε
ένα ψήφισμα στο οποίο αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις
που έχουν αναλάβει οι Ταλιμπάν για την ασφαλή απο-
χώρηση όσων επιθυμούν να φύγουν από το Αφγανι-
στάν. Άλλωστε, όσοι συνεργάστηκαν με ξένες χώρες -
κυρίως ως διερμηνείς- βρήκαν στα σπίτια τους το απει-
λητικό μήνυμα των Ταλιμπάν με τίτλο «Παράδοση ή θά-
νατος». «Αν παραβρεθώ στο δικαστήριο, η τιμωρία θα
είναι η ζωή μου», λέει ένας από τους αποδέκτες της επι-
στολής. «Αν δεν πάω, θα με σκοτώσουν. Γι’ αυτό κρύβο-
μαι, ψάχνοντας έναν τρόπο να διαφύγω. Αλλά χρειάζο-
μαι βοήθεια». 

«Β
ρέξει, χιονίσει», η
Τουρκία δεν σταματά να
κάνει προκλητικές δη-
λώσεις, να επιδεικνύει

ανέξοδο «τσαμπουκά» και να θυμίζει
στη διεθνή κοινότητα τι σημαίνει «κρά-
τος που δεν μπορεί να κάνει διάλογο, γι’
αυτό καταφεύγει σε απειλές και φοβέ-
ρες». Οι συνήθεις ύποπτοι τέτοιων
εκτροπών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουργός Άμυνας
Χουλουσί Ακάρ είχαν και χθες… την τι-
μητική τους στις προκλήσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος θυμήθηκε ότι
πριν από ακριβώς 99 χρόνια συντελέ-
στηκε η κατάρρευση του ελληνικού
στρατεύματος στη Μικρά Ασία, που
οδήγησε λίγες ημέρες αργότερα στη
Μικρασιατική Καταστροφή. Και παρο-
μοίασε αυτήν την εξέλιξη με τη… Μάχη
του Μαντζικέρτ! «Ο ηρωικός στρατός
μας κατάφερε να σύρει τον εχθρό από
το κέντρο της Ανατολίας μέχρι τη Σμύρ-
νη σε σύντομο χρονικό διάστημα 14
ημερών, βάζοντας τη σφραγίδα του σε
μια σπάνια ιστορική επιτυχία. Τη νίκη
των δυνάμεών μας εναντίον των ελληνι-
κών δυνάμεων, που είχαν την υποστήρι-
ξη των ισχυρότερων χωρών της εποχής,

τη θεωρούμε ως μια νέα εκδήλωση της
νίκης της Μάχης του Μαντζικέρτ», είπε. 

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε την επέ-
τειο με την ανακοίνωση της ανέγερσης
του νέου «στρατηγείου» του, το οποίο θα
έχει το σχήμα της ημισελήνου, και θα
ενώνει το κτίριο του υπουργείου Άμυ-
νας με τα αρχηγεία των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος
υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε
νέες προκλητικές του δηλώσεις, έκανε
για μία ακόμα φορά αναφορά στην περί-
φημη «Γαλάζια Πατρίδα» και δεν είχε
κανένα πρόβλημα να πει καθαρά ότι αυ-
τή η τουρκική ονείρωξη περιλαμβάνει
και… την Κύπρο: «Δίνουμε αγώνα για τη
“Γαλάζια Πατρίδα” μας, που συμπερι-
λαμβάνει και την Κύπρο».

Αυτά, βέβαια, λέγονται μπροστά στα
μικρόφωνα. Διότι από πίσω ο Ερντογάν
αναζητεί εναγωνίως πιθανούς συμμά-
χους, καθώς η μονομερής και αναθεω-

ρητική πολιτική του, σε συνδυασμό με
τις επιτυχημένες διπλωματικές κινή-
σεις της Ελλάδας, τον έχουν απομονώ-
σει πλήρως από την περιοχή. Έτσι, ο
πρόεδρος της Τουρκίας επεδίωξε μια
συζήτηση με τον de facto ηγέτη των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον
πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Ζά-
γεντ αλ Ναχιάν, και με θέμα «τις διμε-
ρείς σχέσεις και τα ζητήματα περιφε-
ρειακού ενδιαφέροντος», σύμφωνα με
την ανακοίνωση της τουρκικής Προ-
εδρίας. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσε-
ων των Εμιράτων μετέδωσε πως οι δύο
ηγέτες συζήτησαν «τις προοπτικές ενί-
σχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο

εθνών κατά τρόπο που υπηρετεί τα κοι-
νά τους συμφέροντα και τους λαούς
τους».

Ο «σουλτάνος» συνέδεσε 
τη συμπλήρωση των 99
χρόνων με την ανακοίνωση
της ανέγερσης του νέου
«στρατηγείου» του, το οποίο
θα έχει το σχήμα 
της ημισελήνου!

Μπάιντεν: Δημοσκόπηση-κόλαφος για τους χειρισμούς στο Αφγανιστάν
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Νέες προκλητικές
δηλώσεις Ταγίπ 
για 1922 - Σμύρνη
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Μ
ετά την παράταση που έδω-
σε το υπουργείο Οικονομι-
κών για την υποβολή των
φετινών φορολογικών δη-

λώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, δια-
μορφώνεται ένας οδικός χάρτης πληρω-
μών με ορίζοντα τα τέλη Φεβρουαρίου. 

Στα ραντεβού του Σεπτεμβρίου συμπε-
ριλαμβάνονται οι έως και τρεις δόσεις για
τον φόρο εισοδήματος. Έτσι, μέχρι την
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να
πληρωθούν οι πρώτες δύο από τις οκτώ
μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος.
Αφορούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει
να πληρωθεί και η τρίτη δόση για τον μήνα
Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό η τελευταία δόση του φόρου
εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί μέ-
χρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. Οι φορο-
λογούμενοι πάντως που ήθελαν να κερδί-
σουν την έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό
του φόρου έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ
τον φόρο μέχρι και χθες, 31 Αυγούστου.

Πέρα από τις έως τρεις δόσεις του φό-
ρου εισοδήματος, οι πολίτες καλούνται να
πληρώσουν και την πρώτη δόση του ΕΝ-
ΦΙΑ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικο-
γενειακό προϋπολογισμό. Εξ ου και το σε-
νάριο είναι να δοθεί από το υπουργείο Οι-
κονομικών παράταση στους φορολογού-
μενους, ώστε να εξοφλήσουν την πρώτη
δόση του ΕΝΦΙΑ μαζί με τη δεύτερη δόση
έως τις 29 Οκτωβρίου, χωρίς την επιβολή
προστίμων.

Οι πληρωμές
Η ατζέντα των πληρωμών για τις επόμε-

νες εβδομάδες έχει ως εξής:
• Για την παροχή έκπτωσης 3% στο συ-

νολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου τα

φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει τη
δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου
έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο
μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

• Αν η δήλωση υποβληθεί έως τις 10 Σε-
πτεμβρίου θα πρέπει μέχρι τις 17 του ίδιου
μήνα να πληρωθούν δύο δόσεις (του Ιου-
λίου και του Αυγούστου) και στις 30 Σε-
πτεμβρίου μία ακόμη, η τρίτη. Οι υπόλοι-
πες 5 δόσεις θα καταβληθούν μεταξύ
Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022.

• Όσοι έχασαν το χρονικό διάστημα από

1ης Μαρτίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021
για τις 100 και 120 δόσεις και επιθυμούν
να επανενταχθούν θα πρέπει να πληρώ-
σουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τις δόσεις
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Η δυνατότη-
τα που δίνεται αφορά μόνο όσους έχουν
πληγεί από την πανδημία.

• Εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου
του Σεπτεμβρίου θα σταλούν σε περισσό-
τερους από 6,3 εκατομμύρια φορολογού-
μενους τα ειδοποιητήρια για τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για

το τρέχον έτος. Φέτος θα υπολογιστεί με
τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Τα απο-
καλυπτήρια του νέου ΕΝΦΙΑ θα γίνουν τον
Νοέμβριο και ο λογαριασμός του φόρου
θα φτάσει στην πόρτα των ιδιοκτητών ακι-
νήτων τον Μάρτιο του 2022.

Εν αναμονή δύο δικαστικών αποφάσεων οι συνταξιούχοι 
Νέα απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα από το

Συμβούλιο της Επικρατείας για τις περικοπές των δώ-
ρων-επιδομάτων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
καθώς και τις περικοπές των επικουρικών, τη μνημονιακή
περίοδο.

Παράλληλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα πραγματοποι-
ηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου η κρίσιμη δίκη για τα αναδρομι-
κά που διεκδικούν οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι του
Δημοσίου.

Η δίκη θα πραγματοποιηθεί από τη Μείζονα Ολομέλεια
του Ανώτατου Δικαστηρίου, προκειμένου να ξεκαθαρί-
σουν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως: 

• Η συνταγματικότητα ή μη της κατάργησης των επιδο-
μάτων των δώρων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

• Η συνταγματικότητα ή μη της συνέχισης των περικο-
πών του ν.4093/2012 μετά τη δημοσίευση του
ν.4387/2016.

• Εάν οι αποζημιωτικές αγωγές που έχουν ασκηθεί για

τα ανωτέρω ζητήματα υπόκεινται σε διετή ή πενταετή πα-
ραγραφή.

• Εάν η απόσβεση των αξιώσεων για όσους δεν είχαν
ασκήσει αγωγές μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου 33 του
ν. 4734/2020 αντίκειται στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ή όχι.

Στην περίπτωση που τα δύο ανώτατα δικαστήρια δι-
καιώσουν τους συνταξιούχους, το δημοσιονομικό κόστος
που θα προκύψει υπολογίζεται σε πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Οδικός χχάρτης πληρωμών 
έως και τον Φεβρουάριο

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου οι δύο
δόσεις του φόρου εισοδήματος -
Τι σκέφτονται για τον ΕΝΦΙΑ
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«Προσγειωμένα» 
τα ενοίκια για 
φοιτητική στέγη 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που
καταγράφουν οι μεσίτες, οι τιμές των
ενοικίων για φοιτητική στέγη σε όλες τις
πόλεις της χώρας είναι «προσγειωμέ-
νες». Σύμφωνα με έρευνα του δικτύου
αγγελιών ακινήτων Spitogatos.gr. για τα
δεδομένα της φετινής περιόδου, κατα-
γράφονται μικρές μεταβολές στις ζητού-
μενες τιμές, καθώς από τη μία υπάρχει η
βεβαιότητα της επιστροφής στα αμφιθέ-
ατρα, την άλλη, όμως, υπάρχει διστακτι-
κότητα για το πώς θα εξελιχθεί η νέα
ακαδημαϊκή περίοδος. Η μέση τιμή ανά
τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρη τη χώ-
ρα διαμορφώνεται στα 7,6 ευρώ, στην
Αθήνα στα 9,7 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη
στα 8,3 ευρώ και στην υπόλοιπη χώρα
στα 6,9 ευρώ/τ.μ. Η πανδημία φαίνεται
να έχει επηρεάσει θετικά τον διαθέσιμο
όγκο των φοιτητικών διαμερισμάτων
στις περισσότερες περιοχές της Ελλά-
δας, κυρίως σε σχέση με το 2019, αλλά
και προηγούμενα έτη. 

Ένα φοιτητικό σπίτι στο κέντρο της
Αθήνας έχει ενοίκιο 11,67 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό μέτρο στο Κουκάκι, 11,11 ευ-
ρώ στα Εξάρχεια και 9,62 ευρώ στη Νεά-
πολη (κάτω από τον Λυκαβηττό). Η υψη-
λότερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφε-
ται στη Νέα Σμύρνη κατά 7%, ενώ οι τιμές
στη φοιτητοπεριοχή του Ζωγράφου πα-
ραμένουν σταθερές στα 9 ευρώ/τ.μ. Τα
χαμηλότερα ενοίκια συναντιούνται στη
Νίκαια με 7,14 ευρώ ανά τ.μ. Στη Θεσσα-
λονίκη, το χαμηλότερο ενοίκιο συναντά-
ται στον Εύοσμο με 6,20 ευρώ/τ.μ. και το
υψηλότερο στην περιοχή Ντεπώ με 9,25
ευρώ. Στην υπόλοιπη επικράτεια, η χα-
μηλότερη τιμή φοιτητικής στέγης συναν-
τάται στη Σπάρτη με 4,89 ευρώ ανά τε-
τραγωνικό μέτρο και ακολουθούν το Αί-
γιο, οι Σέρρες και η Φλώρινα με 5 ευρώ.
Αντίθετα, καλπάζουν οι τιμές στα Χανιά,
όπου η ενοικίαση ενός διαμερίσματος
έχει ελάχιστη τιμή 9 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί
ότι σε Σέρρες, Τρίκαλα και Κόρινθο κα-
ταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 10%.

Σ
ε άμεση και «επιθετική»
επανέκδοση 5ετών και
30ετών ομολόγων προχωρά
ο Οργανισμός Διαχείρισης

Δημοσίου Χρέους, στοχεύοντας σε…
προσγείωση των επιτοκίων, πριν οι
αγορές να αρχίσουν να τιμολογούν την
έκρηξη του πληθωρισμού. 

Χθες, η Eurostat ανακοίνωσε τη δια-
μόρφωση του πληθωρισμού στο 3% τον
Αύγουστο από 2,2% τον Ιούλιο, γεγονός
που σήμανε… συναγερμό στο οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μετά
από τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οι-
κονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με τον
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, πάρθηκε η
απόφαση για διπλή επανέκδοση του
30ετούς ομολόγου, λήξεως 24 Ιανουα-
ρίου 2052, αλλά και του 5ετούς που λή-
γει στις 12/02/2026. Σημειώνεται ότι
προ καιρού το 5ετές εκδόθηκε για
πρώτη φορά με αρνητικό επιτόκιο, κάτι
που ανοίγει την… όρεξη στο υπουργείο
Οικονομικών, ώστε να πετύχει ακόμη
χαμηλότερο επιτόκιο και συνεπώς κα-
λύτερες αποδόσεις. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε
εντολή στις τράπεζες Alpha Bank, Bar-
clays, Citi, Commerzbank και Morgan
Stanley να προετοιμάσουν και να τρέ-
ξουν την επανέκδοση των δύο τίτλων,
ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί
σήμερα. 

Εκτός από την επικίνδυνη άνοδο του
πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
έλαβε την απόφαση για διπλή έξοδο
στις αγορές, καθώς οι ελληνικοί τίτλοι
έχουν εξαφανιστεί και υπήρχαν πολλά
αιτήματα από επενδυτές για νέες εκδό-
σεις. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν έβρισκε να αγοράσει πο-
λυετείς ελληνικούς τίτλους από τη δευ-
τερογενή αγορά και έτσι περιοριζόταν
σε συνεχείς αγορές εντόκων γραμμα-
τίων του Δημοσίου! Αυτό συμβαίνει για
πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνι-
κού προγράμματος δανεισμού, ενώ,
από την άλλη πλευρά, ελήφθη υπ’ όψιν

και το γεγονός ότι μέσα στις επόμενες
εβδομάδες οι μεγάλες χώρες της Ευ-
ρωζώνης θα κάνουν… γιουρούσι στις
αγορές, προκειμένου να εξασφαλί-
σουν φθηνό χρήμα, επιχειρώντας να
αντλήσουν ποσά έως και 650 δισ. ευρώ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη
9 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας, προκειμένου να κα-
θορίσει το πρόγραμμα αγοράς ομολό-
γων για το τελευταίο τρίμηνο του έτους,
έτσι ώστε να διατηρηθούν ευνοϊκές
χρηματοδοτικές συνθήκες ρευστότη-
τας. Το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης με την άντληση πρόσθετης
ρευστότητας θα έχει μεγαλύτερα περι-
θώρια, ώστε να καλύψει τις εξαιρετικές
πιεστικές ανάγκες που έχουν δημιουρ-
γηθεί στον προϋπολογισμό, λόγω των
συνεπειών της πανδημίας, αλλά και
των έκτακτων καταστάσεων, όπως οι
πυρκαγιές.

Στόχος η προσγείωση των
επιτοκίων - Καταλύτης η
εκτίναξη του πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη στο 3% 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΧΡΗΜΑ25

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

5 Ε Τ Ε Σ  Κ Α Ι  3 0 Ε Τ Ε Σ  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο :

«Επιθετική» έξοδος στις
αγορές για την Ελλάδα

Επιτόκια ελληνικών τίτλων
Προθεσμία 31/08/2021 31/08/2020
3ετές ................-0,30%...............0,13%
5ετές ................-0,21%...............0,27%
7ετές ................0,00% ...............0,80%
10ετές................0,70%................1,08%
15ετές................0,78%................1,27%
20ετές ..............0,96%................1,46%



Περιοδεία στις πυρόπληκτες περιο-
χές της Πελοποννήσου πραγματοποί-
ησε το διάστημα από 27 έως και 29 Αυ-
γούστου αντιπροσωπεία της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτε-
χνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
αποτελούμενη από τον πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά, τον γενικό
γραμματέα της συνομοσπονδίας Αθα-
νάσιο Νικολόπουλο και το επιστημονικό
στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Αντ. Αγγελά-
κη. Στόχος της επίσκεψης ήταν η συνάν-
τηση με τοπικούς εκπροσώπους της
επιχειρηματικής κοινότητας για την
ανάδειξη και καταγραφή των προβλη-
μάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
των περιοχών αυτών καθώς και των ζη-
μιών, και ταυτόχρονα η ενημέρωση σχε-
τικά με την υποστήριξη που μπορεί να
παράσχει η ΓΣΕΒΕΕ στους πληγέντες.
Στην περιοδεία η οποία έγινε από κοι-
νού με την Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδος και το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών, οι εκπρόσωποι
της ΓΣΕΒΕΕ επισκέφτηκαν την Ηλεία,
την Αρκαδία, τη Μεσσηνία και τη Λακω-
νία και είχαν επαφές με εκπροσώπους
των τοπικών Επιμελητηρίων, Επαγγελ-
ματικών Ομοσπονδιών, αλλά και φορείς

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βουλευ-
τές των περιοχών αυτών. Κομβικό ρόλο
στην ατζέντα των συζητήσεων που
πραγματοποιήθηκαν είχαν οι επιπτώ-
σεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές
και τα πολλαπλά προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν και απαιτούν άμεσες πα-
ρεμβάσεις από την Πολιτεία για την αν-
τιμετώπισή τους. Παράλληλα επισημάν-
θηκε η ανάγκη υλοποίησης οριζόντων
μέτρων ανακούφισης και στήριξης των
περιοχών και των επιχειρήσεων που

επλήγησαν με έμφαση στην ανάγκη
άμεσης εκπόνησης και υλοποίησης
ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμ-
ματος για τις πληγείσες περιοχές. Η αν-
τιπροσωπεία της ΓΣΕΒΕΕ υπογράμμισε,
κατά την παρουσία της στις πληγείσες
περιοχές, ότι θα σταθεί δίπλα στις επι-
χειρήσεις με κάθε πρόσφορο και δυνα-
τό τρόπο, προσφέροντας ενημέρωση
και υποστήριξη για να αντιμετωπιστούν
όλες οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις
από τις πρόσφατες καταστροφές.

Συνεργασία Cosmote 
με Σκλαβενίτης

Έκπτωση 8% στην τελική τιμή ραφιού σε επώ-
νυμα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης
προσφέρει, σε όλους τους συνδρομητές Co-
smote, η νέα συνεργασία του Cosmote Deals
for You. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην
προσφορά ανανεώνονται σε μηνιαία βάση και
οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για
αυτά στις εφαρμογές My Cosmote και What’s
Up. Οι συνδρομητές μπορούν να εξαργυρώ-
σουν έως δύο κωδικούς Cosmote Deals for
You κάθε ημέρα ανά σύνδεση, σε όλο το δίκτυο
της Σκλαβενίτης, το οποίο διαθέτει πάνω από
400 καταστήματα πανελλαδικά.

Ένωση Ρυμουλκών: Άμεση
κινητοποίηση αντιρρύπανσης
Άμεση ήταν η κινητοποίηση για τον περιορι-
σμό της θαλάσσιας ρύπανσης του ναυαγίου
του φορτηγού πλοίου «Sea Bird» στο Μυρτώο
Πέλαγος, με τα ρυμουλκά Dolphin I και Μεγα-
λόχαρη XIV της Megatugs Salvage & Towage,
Christos XXVII της Spanopoulos, ECO Pira-
eus της Antipollution, Aegis I και ΑΚΤΑΙΑ της
Environmental Protection Engineering, να
σπεύδουν από την πρώτη στιγμή να αντιμετω-
πίσουν τη ρύπανση.

Forel με τη λύση ERP της SoftOne
Τη λύση ERP της SoftOne, μέλους του Ομίλου

Εταιρειών Olympia, επέλεξε η εταιρεία Forel,
με 35 χρόνια παρουσίας στον χώρο της γυναι-
κείας ένδυσης και ισχυρό δίκτυο ιδιόκτητων -
φυσικών και ηλεκτρονικών- καταστημάτων,
καθώς επίσης shop in shop και συνεργαζόμε-
νων σημείων πώλησης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η εγκατάσταση του Soft1 ERP υλο-
ποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη
της, Ορόσημο Πληροφορική, παρέχοντας στη
Forel τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των εμ-
πορικών και οικονομικών της δραστηριοτήτων,
των πελατειακών της σχέσεων αλλά και του e-
shop της μέσα από ένα ενιαίο, σύγχρονο σύ-
στημα ERP που υποστηρίζει την απρόσκοπτη
λειτουργία της επιχείρησης με ταχύτητα εκτέ-
λεσης και μέγιστη ασφάλεια εργασιών.
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Η μετοχή της Intracom έχει καταγράψει άνοδο 814% σε διάστημα ενάμισι έτους. Η
κεφαλαιοποίησή της έχει αυξηθεί στα 182,4 εκατ. ευρώ, από 21 εκατ. ευρώ το 2020.
Από τον Απρίλιο φέτος η άνοδος αποκτά εκθετικά χαρακτηριστικά και διπλασιάζει η
μετοχή την αξία της. Σήμερα η μετοχή διαπραγματεύεται στα 2,56 ευρώ, φτάνοντας
στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2010. Την ίδια στιγμή η άνοδος της
τιμής της μετοχής από 31 Δεκεμβρίου του 2020 έως σήμερα αγγίζει το 180%, εντάσ-
σοντας την Intracom στους μεγάλους πρωταγωνιστές του ταμπλό. Οι λόγοι που οδη-
γούν σε αυτή τη χρηματιστηριακή εικόνα είναι αρκετοί. Ο κυριότερος λόγος είναι οι
προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για το σύνολο των εταιρειών της Holdings. Ει-
δικότερα, η Intracom Defence αναμένεται να ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη.

Η OCM Luxembourg Healthcare Greece S.A. R.L. ανακοινώνει ότι, στις 26 Αυγού-
στου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: (α) ενέκρινε το
από 6 Αυγούστου 2021 αίτημα του προτείνοντος σχετικά με την άσκηση, σύμφωνα
με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 (ο «νόμος») και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «απόφαση»), του δι-
καιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΑΣΩ (η «εταιρεία») τις οποίες δεν κατέ-
χει ο προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμ-
φωνα με το άρθρο 2(ε) του νόμου (το «δικαίωμα εξαγοράς») και (β) όρισε ως ημέρα
παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας την 10/09/2021.

Εκτός ταμπλό από 10 Σεπτεμβρίου το Ιασώ

Intracom Holdings: Αύξηση κεφαλαιοποίησης στα 182,4 εκατ. 

ΓΣΕΒΕΕ: Ανάγκη αναπτυξιακού 
προγράμματος για τις πληγείσες περιοχές



Attica Bank: 
Έως 15 Σεπτεμβρίου 
το δικαίωμα εξαγοράς
των warrants

H
Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
για τα ακόλουθα: Η Τράπεζα εξέδωσε, στις
16/08/2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπα-

ροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοι-
νών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του ελληνικού Δημοσίου
σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριό-
τητα στο ελληνικό Δημόσιο με πίστωσή τους στον Λογα-
ριασμό Αξιογράφων που τηρεί το ελληνικό Δημόσιο στο
σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι υφιστά-
μενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων
κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο
μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
της Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021, και με τιμή εξα-
γοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. H προθεσμία εντός της
οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το
δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων, είναι το χρονικό διάστη-
μα από 31/08/2021 έως και τις 15/09/2021. Οι μέτοχοι
έχουν δικαίωμα εξαγοράς με τιμή 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.
Κάθε υφιστάμενη μετοχή αντιστοιχεί σε δικαίωμα από-
κτησης 2,15 τίτλων.

My market: Αυξημένες 
πωλήσεις και κέρδη

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Metro ΑΕΒΕ των My
market ενισχύθηκαν το 2020 σε ποσοστό 5,6%, φθά-
νοντας τα 1,335 δισ. ευρώ σε μια χρονιά κατά την
οποία ο κλάδος του cash & carry επλήγη σημαντικά
από την καθίζηση της κατανάλωσης στο κανάλι του
HoReCa. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του ομίλου,
αυτή διαμορφώθηκε σε 22 εκατ. ευρώ από 9,5 εκατ.
το 2019, σημειώνοντας αύξηση 131,6%.

Κλ. Ναυπάκτου: Η Ιωάννα Χαρακίδα
εξελέγη νέο μέλος στο Δ.Σ.

Η εταιρεία Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ
ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των με-
τόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 30ή Αυ-
γούστου 2021, ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας
στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου 40-44),
εξέλεξε ομόφωνα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου την κα Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου σε αντι-
κατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ.
Ιωάννη Κιζλαρίδη. Η θητεία του νέου μέλους του Δ.Σ.
ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 11/7/2025.
Κατόπιν της εκλογής νέου μέλους στο Δ.Σ. της εται-
ρείας, συγκροτήθηκε αυτό εκ νέου σε σώμα και έχει
ως εξής: Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου πρό-
εδρος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος), Γεώργιος Κου-
τρουμάνης του Ιωάννη αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (ανε-
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Πολύχρο-
νος του Γεωργίου διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό
μέλος), Αναστάσιος Πολύχρονος του Χρήστου μέλος
του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος), Αθανάσιος Σκαμαγκού-
λης του Γεωργίου μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό μέ-
λος), Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου μέλος του Δ.Σ.
(μη εκτελεστικό μέλος) και Παναγιώτης Παυλόπουλος
του Κωνσταντίνου μέλος του Δ.Σ. (ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος).

Tora Wallet από τον ΟΠΑΠ και στον φόρο
Τα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρουν στους φορολο-

γούμενους μια εύκολη λύση για την πληρωμή των δόσε-
ων του φόρου εισοδήματος, χωρίς ουρές και αναμονή.
Όπως αναφέρεται από τον ΟΠΑΠ, η υπηρεσία πληρωμών
της Tora Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη σε 3.000 κατα-
στήματα ΟΠΑΠ σε όλη τη χώρα, δίνει τη δυνατότητα για
συναλλαγές μέσω χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρω-
μένης κάρτας, διευκολύνοντας τους φορολογούμενους
στην κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου. Πληρωμές
καθημερινά έως αργά το βράδυ ακόμη και το Σαββατο-
κύριακο.
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ΓΕΚΕ: Εβδομήντα πέντε μέτοχοι
αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση

H Δωροθέα Κεφάλα ανακοινώνει τα αποτελέ-
σματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης,
την οποία υπέβαλε ο προτείνων στις 10/06/2021
προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΚΕ, για την από-
κτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών,
άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής
αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία (στο εξής οι «μετο-
χές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο
προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατά
την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ήτοι
577.816 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
6,86% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψή-
φου της εταιρείας, με αντάλλαγμα 5,75 ευρώ
ανά μετοχή τοις μετρητοίς. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αποδοχής, 75 μέτοχοι αποδέχθηκαν
τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά
374.731 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσο-
στό 4,45% περίπου του συνολικού καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμά-
των ψήφου της εταιρείας.

Doppler: Άνοδος
πωλήσεων το α’ εξάμηνο
Μικρή αύξηση πωλήσεων και περιορισμένο
ύψος ζημιών κατέγραψε η εισηγμένη στην
εναλλακτική αγορά εταιρεία Doppler κατά το
πρώτο φετινό εξάμηνο. Ειδικότερα, η εισηγ-
μένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
χώρο των ανελκυστήρων, κατά το πρώτο μισό
του 2021: Ανέβασε τον κύκλο εργασιών της
από τα 7,34 στα 7,42 εκατ. ευρώ. Σημείωσε
λειτουργικά κέρδη (EBIT) 319 χιλ. ευρώ έναν-
τι αντίστοιχου ποσού 343 χιλ. το πρώτο μισό
του 2020. Υποχρεώθηκε σε ζημία 94 χιλ.
(έναντι 8 χιλ. ευρώ). Σημείωσε θετικές ελεύ-
θερες ταμειακές ροές (οι λειτουργικές +432
χιλ. και οι επενδυτικές -203 χιλ. ευρώ). Στις
30 Ιουνίου 2021 τα ίδια κεφάλαια της Doppler
είχαν διαμορφωθεί στα 866 χιλ. ευρώ.

Creta Farm Foods: Απορροφά
τη Λακωνική Τροφίμων

Η Creta Farm Foods απορροφά τη Λακωνική
Τροφίμων. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
με απορρόφηση προβλέπει ότι η αποτίμηση της
εισφερόμενης καθαρής θέσης της Λακωνικής
Τροφίμων, όπως εκτιμήθηκε από την εταιρεία
ορκωτών ελεγκτών λογιστών IG AUDIT, ανέρχε-
ται σε 4,42 εκατ. ευρώ. Κατόπιν της συγχώνευ-
σης, το μετοχικό κεφάλαιο της Creta Farm θα
αυξηθεί κατά το ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ με την
έκδοση 536.712 νέων κοινών μετά ψήφου ονο-
μαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 ευ-
ρώ η καθεμία.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Η
εθνική Ελλάδας, με πολλά νέα πρό-
σωπα και σημαντικές απουσίες, δί-
νει τις τελευταίες της εξετάσεις από-
ψε (21.45, Open TV) με την αντίστοι-

χη της Ελβετίας στη Βασιλεία, λίγες ημέρες
πριν παίξει τα δυο καθοριστικά παιχνίδια, με το
Κόσοβο την προσεχή Κυριακή στην Πρίστινα
και τρεις ημέρες αργότερα, στις 8 του μήνα, στο
ΟΑΚΑ κόντρα στη Σουηδία, για τα προκριματικά
του Μουντιάλ 2022. Απόντες θα είναι δυο εκ των
«εγκεφάλων» της εθνικής, ο Κώστας Φορτού-
νης και ο Δημήτρης Πέλκας, ο Γιώργος Μασού-
ρας που κάνει γκολ από το πουθενά και ο Κώ-
στας Γαλανόπουλος, υπεραπαραίτητος σε ένα
ματς που χρειάζονται πολλά τρεξίματα. Ρούκι
της εθνικής, ο Γιάννης Παπανικολάου, ξεχα-
σμένος στη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων
από τη θητεία του στις ακαδημίες της ΑΕΚ, στον

Πανιώνιο και τον Πλατανιά, αλλά κυπελλούχος
Πολωνίας με τη Ρακόφ Τσεστοχόβα. Μετά από
δυο και πλέον χρόνια ο ομοσπονδιακός τεχνι-
κός Τζόνι Φαν’τ Σιπ κάλεσε και τον Παναγιώτη
Ρέτσο της Μπάγερ Λεβερκούζεν. 
Οι πληροφορίες που φτάνουν από την Ελβετία
αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ο Ολλανδός δεν πρό-
κειται να αλλάξει τα πρόσωπα της άμυνας. Κά-
τω από τα δοκάρια θα είναι ο Οδυσσέας Βλαχο-
δήμος, δεξί μπακ ο Ανδρούτσος, αριστερό ο
Τσιμίκας και κεντρικά μπακ ο Κυριάκος Πα-
παδόπουλος με τον Γιώργο Τζαβέλλα. Στη με-
σαία γραμμή ο Κάρλος Ζέκα είναι αδιαπραγ-
μάτευτος και θα πλαισιωθεί από τον Ανδρέα
Μπουχαλάκη. Στα πλάγια της μεσαίας γραμ-
μής θα παίξουν ο Τζόλης με τον Μάνταλο και
πίσω από τον σέντερ φορ Παυλίδη, ο αρχηγός
Τάσος Μπακασέτας. 

Την αποστολή της εθνικής συμπληρώνουν: Πα-
σχαλάκης, Διούδης, Σάλιακας, Χατζηδιάκος,
Μαυροπάνος, Γιαννούλης, Κούτρης, Ρέτσος,
Αλεξανδρόπουλος, Παπανικολάου, Σιώπης,
Βρουσάι, Φούντας, Λημνιός, Δουβίκας.
Σε δηλώσεις του ο Τζόνι Φαν’τ Σιπ υποστήριξε
ότι πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει σε τροχιά
πρόκρισης, ενώ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά
του που οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν παιχνί-
δια στα πόδια τους, καθότι το πρωτάθλημα της
Super League1 αναβλήθηκε δυο φορές. Υπερ-
τόνισε, ωστόσο, την αφοσίωση που δείχνουν οι
Έλληνες διεθνείς στο εθνόσημο. Στα μέχρι τώ-
ρα παιχνίδια του ομίλου των προκριματικών η
Ελλάδα ξεκίνησε με εντυπωσιακό αποτέλεσμα
1-1 με την Ισπανία στη Μάλαγα, αλλά στο δεύτε-
ρο ματς, το «εύκολο», έφερε ισοπαλία, επίσης
1-1 με τη Γεωργία στην Τούμπα.

Με αρκετές απουσίες 
το «κρας τεστ» στην Ελβετία

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Δ
ύο ακόμα μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές μας
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο
Πολυχρονίδης στο μπότσια και ο Νικολαΐδης

στη σφαιροβολία. 
Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης «καπάρωσε» το αργυρό

μετάλλιο στο μπότσια BC3, καθώς έφερε ισοπαλία 4-4
με τον Βρετανό Μακ Κάουαν, αλλά είχε καλύτερο πλα-
σάρισμα της μπάλας, και στον μεγάλο τελικό για το χρυ-
σό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο θα αν-
τιμετωπίσει σήμερα τον Τσέχο Πέσκα. Ο Πολυχρονίδης
έχει πέντε Ολυμπιακά μετάλλια στη συλλογή του.

Στον τελικό της σφαιροβολίας F-20 ο Στράτος Νι-
κολαΐδης με βολή στα 15μ.93 κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο και στην 4η θέση βρέθηκε ο Λεόντιος Στε-
φανίδης με 15μ.75. Επίσης στη σφαιροβολία, αλλά
στην F-32, ο Θανάσης Κωνσταντινίδης με βολή στα
9μ.58 πήρε την 6η θέση.

Στην κολύμβηση, ο Ιωάννης Κωστάκης έκανε τερά-

στια προσπάθεια στον τελικό των 50μ. πρόσθιο, αλλά
δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και τερμάτισε στην
6η θέση, άκρως τιμητική διάκριση, με χρόνο 1:08:73.

Η Ζωή Μαντούδη κατέκτησε την 6η θέση στη σφαιρο-
βολία γυναικών, στην κατηγορία F20, σπάζοντας δυο
φορές το πανελλήνιο ρεκόρ με βολές στα 13μ.31 και στα
13μ.47. Ήταν 9η στο Ρίο, ενώ έχει ένα χάλκινο μετάλλιο
σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ελληνικό τένις στις γυναίκες δεν είναι μονάχα η Μαρία Σάκκαρη. Το νέο ανερχόμενο αστέρι λέγεται Βα-
λεντίνη Γραμματικοπούλου. Στην παρθενική της εμφάνιση σε grand slam, το US Open, η Βαλεντίνη νί-
κησε 2-0 σετ (6-3, 6-3) τη Ρωσίδα Άνα Μπλίνκοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Η 24χρονη Ελ-
ληνίδα από το Κιλκίς είναι Νο149 στη σχετική κατάταξη.

Δύο ακόμη μετάλλια στο Τόκιο! Super League: Σέντρα
στις 11 Σεπτεμβρίου

Εκτός απροόπτου, η Super League θα ξεκινή-
σει επιτέλους στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες
φαίνεται ότι ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν
παρουσιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες και τα
οποία αφορούσαν την κεντρική τηλεοπτική δια-
χείριση, και συμφώνησαν για σέντρα του πρωτα-
θλήματος. Όπως αναφέρεται στην «Ολιστική Με-
λέτη», τη μεθεπόμενη σεζόν θα υπάρξει κεντρική
διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως
προβλέπει ο νόμος 2725/1999. Μέχρι τότε, ωστό-
σο, μεσολαβεί μία ολόκληρη σεζόν. Το θέμα είναι
πώς θα μοιράσουν τα χρήματα, όταν δεν συμφω-
νούν σχεδόν σε τίποτα οι «επενδυτές»; 

Εύκολη κλήρωση 
στο Μουντομπάσκετ

Η Τουρκία, η Μεγά-
λη Βρετανία και η
Λευκορωσία κληρώ-
θηκαν αντίπαλοι της
εθνικής μας ομάδας
μπάσκετ στα τελικά
του Μουντομπάσκετ
του 2023, που θα γίνει
στην Ινδονησία, την
Ιαπωνία και τις Φιλιπ-
πίνες. Η κλήρωση θεωρείται εύκολη για τα ελλη-
νικά χρώματα. Η διαδικασία των αγώνων θα διε-
ξαχθεί σε έξι παράθυρα, σε συνολικό διάστημα 15
μηνών.

Έπιασε πάτο το μπάσκετ… 
Το μπάσκετ δεν πάει άλλο παρακάτω. Αναβλή-

θηκαν και πάλι οι εκλογές της ομοσπονδίας, μετά
από απόφαση του Πρωτοδικείου, που έκανε δε-
κτό των αίτημα 44 ομάδων να μπορούν να ψηφί-
σουν στις εκλογές χωρίς να έχουν εγγραφεί στα
μητρώα της ΓΓΑ. Και όταν αποφασιστεί νέα ημε-

ρομηνία, άλλα 22 σωματεία θα προσφύγουν
στο Πρωτοδικείο, θα δικαιωθούν με βά-
ση το δεδικασμένο και οι εκλογές θα γί-
νουν… ουδείς γνωρίζει πότε.

Πήρε λάθος βαλίτσα, 
βρήκε χρυσό μετάλλιο!
Πήρε λάθος βαλίτσα στο αεροδρόμιο ο Αμε-

ρικανός Μαρκ Ερνστ, την άνοιξε και τι να δει μέ-
σα; Ένα χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο! Σαστισμένος καθώς ήταν, το…
επικοινώνησε στο Tik Tok, ωστόσο δεν υπήρξε
ανταπόκριση. Μίλησε με την Αστυνομία του αε-
ροδρομίου, το ίδιο… Θεωρεί ότι είναι χρυσό με-
τάλλιο που κατέκτησε αθλητής του σκέιτμπορντ,
γιατί βρήκε σχετικά είδη στη βαλίτσα. Πιθανότατα
του Αμερικανοαυστραλού Κίγκαν Πάλμερ.

Μεγάλη νίκη ο Τσιτσιπάς, 
γκρίνια ο Μάρεϊ για τις διακοπές
Μετά από συγκλονιστικό ματς που κράτησε σχεδόν πέντε ώρες,
ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο3 στον κόσμο) νίκησε με διπλή ανα-
τροπή 3-2 τον (άλλοτε Νο1 και νυν Νο144) Βρετανό Άντι Μάρεϊ
στο εναρκτήριο ματς του US Open. Τα σετ: 2-6, 7-6(7), 3-6, 6-3,
6-4. Σήμερα θα παίξει με τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό.
Μετά το τέλος του ματς ο Μάρεϊ κατηγόρησε τον Τσιτσιπά ότι
σκοπίμως πήρε ιατρικό τάιμ άουτ και προκάλεσε πολλές καθυ-
στερήσεις για να τον αποσυντονίσει.

Στα ίχνη 
της Σάκκαρη 
η Βαλεντίνη 
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•Sold out η συναυλία της Ματούλας

Ζαμάνη τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

στο Θέατρο Βράχων, οπότε προστέ-

θηκε και η Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου.
• Γαμήλιο ταξίδι στην Ιταλία για
τους φρεσκοπαντρεμένους ηθο-

ποιούς Δανάη Μιχαλάκη και Γιώρ-
γο Παπαγεωργίου.

• Ματαιώνεται η προγραμματισμένη

για την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου παρά-

σταση «Εκκλησιάζουσες» στο Θέα-

τρο Βράχων.
• Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου

πρεμιέρα για το μακροβιότερο

παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρα-
σης «Ο τροχός της τύχης» με τον

Πέτρο Πολυχρονίδη και τη Νατάσα
Κουβελά.

• Δυσοίωνα σενάρια για περικοπές

στο Mega. Η καμπάνα χτυπάει για την

ενημέρωση λόγω των τεράστιων

επενδύσεων στην ψυχαγωγία και τη

μυθοπλασία.
• Στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όλα

Γκουντ» με τον Γρηγόρη Γκουντά-
ρα και τη Ναταλί Κάκκαβα εντάχ-

θηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.
• «Η Κατερίνα Διδασκάλου δεν έχει

κορονοϊό», ισχυρίστηκε στο Face-

book ο Αντώνης Τσιπιανίτης, που

σκηνοθετεί την ηθοποιό στην παρά-

σταση «Η πόρνη από πάνω».

• Αγνώριστος ο Εμιλιάνο του

GNTM σε επίδειξη μόδας στη Βε-

νετία: Ξανθός, με κρεμαστά σκου-
λαρίκια και χρυσή δημιουργία.

• Ο Κωσταντίνος Αργυρός και επίση-

μα στην κριτική επιτροπή του «The

Voice», στη θέση της Ελεωνόρας

Ζουγανέλη.
• Λουκέτο και πρόστιμα στα κέντρα

διασκέδασης όπου εμφανίζονταν
ο Σταμάτης Γονίδης και ο Πάνος

Κιάμος.
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Τ
ίποτα δεν άφησε στην τύχη για την πολυα-
ναμενόμενη επιστροφή της στην τηλεόρα-
ση η Ελένη Μενεγάκη! Με θετική αστρολο-
γικά ημέρα για την πρεμιέρα και μια έμπει-

ρη γοητευτική αντροπαρέα στο πλευρό της, η «βασί-
λισσα της ψυχαγωγίας» κατέστρωνε επί έναν χρόνο
την κάθοδό της στον σκληρό στίβο της τηλεθέασης
με στρατηγική και σχέδιο επιτυχίας.

Ανανεωμένη, λαμπερή, χαρούμενη και ορεξάτη
για δουλειά εμφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας
σε ένα προγραμματισμένο «to know us better» με
δημοσιογράφους του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Το
ραντεβού δόθηκε στην καρδιά του Βοτανικού Κή-
που, με την όμορφη παρουσιάστρια να εντυπωσιάζει
με το απλό σκουρόχρωμο μπλε φόρεμα και τα flat
ασημί πέδιλα. Τα μαλλιά της σε απόχρωση του σουη-
δικού ξανθού ήταν λυτά και καλοχτενισμένα, ενώ το
σε χρώματα γήινα μακιγιάζ τόνιζε το βαθύ μπλε των
ματιών της.

«Είμαι ξεκούραστη και έχω χαρά που ξεκινάω.
Όταν σταμάτησα να δουλεύω δεν είχα κάνει κανένα
πρόγραμμα. Δεν ήξερα αν θα επιστρέψω, αν μου
αρέσει τίποτα», αποκάλυψε με χαμόγελο στη συνέν-
τευξη Τύπου, προσθέτοντας: «Όταν ξεκίνησα τον
Απρίλη να πηγαίνω στο γραφείο ήταν σαν να μη στα-
μάτησα να δουλεύω».

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, όπως ανακοινώ-
θηκε, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Σε-
πτεμβρίου και όχι τυχαία. Θα περίμενε κανείς η πιο
ακριβοπληρωμένη τηλεπερσόνα όλων των εποχών
να ξεκινήσει Δευτέρα, αλλά αυτό δεν έγινε. Με
αστρολογικές γνώσεις που θα ζήλευαν και οι πιο άρι-
στοι γνώστες του αντικειμένου, η Ελένη Μενεγάκη
επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία επειδή οι
συμπαντικές όψεις ευνοούν την επιτυχία, με τη νέα
Σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου και το τρίγωνο του

Ουρανού στον Ταύρο.  Πιθανότατα η Τετάρτη είναι και
το νέο γούρι της, αφού Τετάρτη αποχαιρέτησε το τη-
λεοπτικό κοινό από τη συχνότητα του Αlpha πριν από
έναν χρόνο.

Ποδαρικό θα κάνει το απόλυτο «σιγουράκι», η δη-
μοφιλής Νατάσα Θεοδωρίδου (και κουμπάρα της)
για να νιώσει και η ίδια άνετα στο νέο πλατό που ανα-
μένεται να μας εντυπωσιάσει. Με τους καλούς συ-
νεργάτες της από το παρελθόν, τον Θοδωρή Κουτσο-
γιαννόπουλο (απουσίαζε λόγω της παρουσίας του
στο Φεστιβάλ της Βενετίας) και την Ελιάνα Χρυσικο-
πούλου στο πλευρό της, η Ελένη Μενεγάκη θα μοι-
ραστεί τη φετινή σεζόν με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο,
τον Σάββα Πούμπουρα και τον Γιάννη Μούτσο, μια
γοητευτική αντροπαρέα με πολύχρονη τηλεοπτική
θητεία και εμπειρία.

Με ανταγωνισμό εντός (και εκτός) «μεγάλου κανα-
λιού» με δύο ψυχαγωγικές παραγωγές της Ελεονώ-
ρας Μελέτη και της Δανάης Μπάρκα να προηγούνται
της εκπομπής της, αποκλειστικές πληροφορίες της
«P» αναφέρουν πως η Ελένη Μενεγάκη ήδη φρόντι-
σε -σε συνεννόηση με τη διοίκηση του σταθμού- να
εξασφαλίσει την πρωτιά των εμφανίσεων όλων των
πρωταγωνιστών στο δικό της πλατό.

Με… Νέα Σελήνη 
η επιστροφή 
της ωραίας Ελένης Επιμέλεια: 

Δήμητρα Δάρδα



Πρεμιέρα με «πάρτι» 
στο Twitter!
Πρώτη έκοψε το νήμα της ψυχαγωγίας για
τη φετινή σεζόν η Ιωάννα Μαλέσκου. Το
«Love it» έκανε πρεμιέρα το μεσημέρι της
Δευτέρας με την παρουσιάστρια να εμφα-
νίζεται on air με ανανεωμένο look, σκου-
ρόχρωμα ξανθά μαλλιά και αφέλειες, που
σχολιάστηκαν όμως αρνητικά. Το Twitter
έκανε «πάρτι» με σχόλια τύπου πως είναι
φτυστή η Ρίκα Διαλυνά και πως πρέπει να
απολύσει τον κομμωτή της.

Το δύσκολο
καλοκαίρι της
Κοσιώνη
Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στα
στούντιο του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων στον ΣΚΑΪ. Το φετινό
καλοκαίρι δεν ήταν όπως το είχε
φανταστεί, αφού χρειάστηκε να
διακόψει την άδειά της λόγω των
καταστροφικών πυρκαγιών στη
χώρα και έπειτα να φύγει ξανά.
«Καλό αποκαλόκαιρο να έχουμε!
ΥΓ.: Αποκαλόκαιρο! Πάντα μου
άρεσε αυτή η λέξη γιατί κρατάει
με τόσο πείσμα μέσα της το κα-
λοκαίρι», σχολίασε στο Insta-
gram.

GOSSIP
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Μαμά και κόρη ολόιδιες!
Η Ελένη Χατζίδου δεν χορταίνει να φωτογραφίζεται αγκαλιά με
την κορούλα της με την οποία μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!
Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο αγαπημένος της Ετεοκλής
Παύλου μετρούν αντίστροφα για τα βαφτίσια της μικρής, που θα
πάρει το όνομα Δήμητρα-Μελίτα, αλλά και τον γάμο τους. Τα δύο
μυστήρια θα τελεστούν στις 4 Σεπτεμβρίου στο Κορωπί, σε κλει-
στό οικογενειακό κύκλο.

Μ
ε συγκινητικά λόγια “γεμάτα αγάπη για τη χώρα μας” η Τα-
τιάνα Μπλάτνικ δήλωσε Ελληνίδα! Ερωτευμένη με τις
ομορφιές του τόπου μας και γοητευμένη από την ένδοξη

ιστορία του, η σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου έκανε μια υπέροχη
κατάθεση ψυχής στο Instagram, αποκαλύπτοντας: «Ελλάδα, έχεις
περάσει πολλά τον τελευταίο χρόνο, καλοκαίρι, μήνα, αλλά η ομορ-
φιά σου παραμένει. Τα ηλιοβασιλέματα φωτίζουν ακόμη ολόκληρη
τη χώρα, το φαγητό ζεσταίνει ακόμα την ψυχή μας, οι θάλασσές σας
λάμπουν πιο έντονα από τον καλοκαιρινό ήλιο και η ενέργεια των
ανθρώπων είναι μεταδοτική. Υπάρχει κάτι τόσο μαγικό σε εσάς! Σας
ευχαριστώ που στέκεστε δυνατοί σε περιόδους απελπισίας. Ευχα-
ριστώ που με έκανες να σε ερωτευτώ περισσότερο. Σας ευχαρι-
στούμε για την αντοχή σας. Το πιο σημαντικό, σας ευχαριστώ που
μου επιτρέψατε να #ΑΝΑΠΝΕΩ και να πάρω όλη τη δόξα σας».

Το «ευχαριστώ» 
στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Μετακόμιση-εφιάλτης!

Με λευκό ράσο ο Μαζώ;

Για 15η φορά η Αποστολία Ζώη μετακομίζει σε
άλλο σπίτι, αφού απολαμβάνει να αλλάζει γειτο-
νιές! Για τέσσερις ημέρες, η γνωστή τραγουδί-
στρια εργάστηκε πολύ σκληρά προκειμένου να
τακτοποιήσει όλο το βιος της σε κούτες, μεταξύ
των οποίων την τεράστια γκαρνταρόμπα και τα
αμέτρητα παπούτσια. «15ος εφιάλτης για εμένα!
Πακετάρισμα και ξεκαθάρισμα που κανείς δεν
μπορεί να κάνει για σένα. Στις νέες αρχές λοιπόν!
Τώρα φύγαμε για διακοπές και η μεταφορά με-
τά», αποκάλυψε με ενθουσιασμό.

Εντύπωση προκάλεσε στο διαδίκτυο η φωτο-
γραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με μακρύ λευκό
καφτάνι που έμοιαζε έντονα με ράσο, διπλή χρυ-
σή αλυσίδα στον λαιμό και φόντο τον τρούλο εκ-
κλησίας. Ο εκκεντρικός τραγουδιστής, γνωστός
για τη βαθιά πίστη του, κατά καιρούς επιλέγει το
Άγιο Όρος για ήρεμες διακοπές, ενδοσκόπηση
και εκκλησίασμα, ωστόσο αυτή τη φορά δεν απο-
κάλυψε πού βρίσκεται. «Φως, περισσότερο
φως», ήταν το λιτό σχόλιό του, με περισσότερους
από 15.000 χρήστες να τον αποθεώνουν.



Σ
υχνά σε άτομα παχύσαρκα και δασύτριχα
παρατηρείται μια φλεγμονή μέσα στο
δέρμα στο επίπεδο του κόκκυγα, που
μοιάζει με μεσαίο ή μεγάλο σπυρί, στο

εσωτερικό του οποίου συσσωρεύεται πύον. 
«H κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο

είναι μια χρόνια φλεγμονή, στην περιοχή του κόκ-
κυγα. Η αιτιοπαθογένεια παραμένει άγνωστη, αλ-
λά εικάζεται πως προκαλείται από την είσοδο τρι-
χών μέσα στο δέρμα, στο επίπεδο του κόκκυγα.
Σπάνια είναι συγγενής, δηλαδή προϋπάρχει από
την εμβρυϊκή ζωή. Είναι πολύ συνηθισμένη πάθη-
ση, ιδιαίτερα σε άνδρες, από την εφηβεία έως την
ηλικία των 40 ετών, ιδίως σε δασύτριχα και παχύ-
σαρκα άτομα με πολύωρη καθιστική ζωή», ανα-
φέρει ο γενικός χειρουργός, πρωκτολόγος δρ Γε-
ώργιος Λιάγκος. 

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν υπάρχει
πρόληψη γι’ αυτό το ενοχλητικό πρόβλημα. Δυ-
στυχώς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα πρό-
ληψης για την αποφυγή της κύστης κόκκυγος. Εν-
δεχομένως, η αποφυγή της πολύωρης καθιστικής
ζωής, η μείωση του σωματικού βάρους και η απο-
τρίχωση της περιοχής να δρουν ανασταλτικά. Τα
κύρια συμπτώματα της κύστης κόκκυγος χωρί-
ζονται σε: α) Οξείας φάσης: Πόνος, οίδημα, ερυ-
θρότητα, εκροή δύσοσμου υγρού από το στόμιο-
συρίγγιο της κύστης (τρύπα στο δέρμα κοντά στην
περιοχή). β) Χρόνιας φάσης: Συνήθως χωρίς συμ-
πτώματα ή με ήπια ενόχληση - διόγκωση στην πε-
ριοχή. Η διάγνωση της κύστης κόκκυγος γίνεται

με επισκόπηση - κλινική εξέταση από τον εξειδι-
κευμένο χειρουργό και, αν υπάρχουν πολλαπλά
στόμια, πιθανόν να χρειάζονται περαιτέρω εξετά-
σεις, όπως υπέρηχος ή μαγνητική τομογραφία. 

Για να απαλλαγεί κανείς οριστικά από αυτήν την

επίμονη και ενοχλητική κατάσταση, η θεραπεία
είναι αποκλειστικά χειρουργική. Όσο πιο άμεσα
γίνει, τόσο καλύτερα, καθώς η νόσος εξελίσσεται
με υποτροπή των φλεγμονών και επέκτασης των
συριγγίων. Στην οξεία φάση, η απλή διάνοιξη αρ-
κεί για την παροχέτευση και τον έλεγχο της σή-
ψης, χωρίς να λύνει οριστικά το πρόβλημα. Χρει-
άζεται, όμως, οριστική θεραπεία για να απαλλαγεί
κανείς από το πρόβλημα. 

Η πιο σύγχρονη θεραπεία της κύστης κόκκυγος
είναι η εξάχνωση αυτής με κυκλικές οπτικές ίνες
λέιζερ τελευταίας γενιάς. Η πιο διαδεδομένη είναι
η τεχνική FiLaC και μπορεί να συνδυαστεί με τη
βοήθεια μικρο-ενδοσκοπικής κάμερας υψηλής
ευκρίνειας. H χαρτογράφηση της νόσου με ειδικό
ενδοσκόπιο συμβάλλει στην ακριβή καταγραφή
της πορείας των συριγγίων και, με τη βοήθεια ει-
δικών λαβίδων, εκτελείται επιμελής καθαρισμός.
Μια πολύ λεπτή οπτική ίνα λέιζερ εφαρμόζει κυ-
κλική ακτινοβολία συγκεκριμένης έντασης, προ-
καλώντας ελεγχόμενη καταστροφή της κύστης,
των συριγγίων και των διακλαδώσεων αυτών. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για πολύ συνηθισμένη 
πάθηση, ιδιαίτερα σε άνδρες, 
από την εφηβεία έως την ηλικία 
των 40 ετών...

Δρ Γεώργιος Λιάγκος, 
γενικός χειρουργός, πρωκτολόγος 

Κ Y Σ Τ Η  Κ O Κ Κ Υ Γ Ο Σ

Πρόληψη και θεραπεία

Νέες τεχνικές με λέιζερ  
Σύμφωνα με τον γενικό χειρουργό κ.
Λιάγκο, τα πλεονεκτήματα των ενδο-
σκοπικών τεχνικών εξάχνωσης με
οπτική ίνα λέιζερ είναι πολλαπλά για
τον ασθενή, καθώς η θεραπεία είναι
αναίμακτη, χωρίς πόνο, χωρίς τραύμα
μετά το χειρουργείο, χωρίς επώδυνες
αλλαγές, με ταχεία ανάρρωση και με
επιστροφή την ίδια ημέρα σε καθημε-
ρινές δραστηριότητες. Μπορεί να γίνει
και με τοπική αναισθησία και έχει άρι-
στο αισθητικό αποτέλεσμα. H σωστή
ενημέρωση του ασθενούς για τα οφέλη
κάθε μεθόδου καθορίζει το θεραπευτι-
κό πλάνο, καθώς οι σύγχρονες τεχνι-
κές έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα
έναντι των παλαιότερων, αλλά δεν εί-
ναι αποτελεσματικές σε όλες τις περι-
πτώσεις. Η αποτρίχωση της περιοχής
με εγκεκριμένα μηχανήματα λέιζερ
βοηθά, βάσει μελετών, τη μελλοντική
μείωση των υποτροπών.
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Η
Μητέρα Τερέζα ή Αγία Τερέζα της
Καλκούτας ήταν αλβανικής καταγω-
γής Καθολική μοναχή, ιδρύτρια του

τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας»,
που ανέπτυξε πολυετή ανθρωπιστική δράση
και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία.

Γεννήθηκε στα Σκόπια (τότε οθωμανικό
έδαφος). Πήγε στο Νταρτζίλινγκ της Ινδίας το
1929 και ορκίστηκε ως μοναχή το 1931. Το
1937 δούλεψε ως δασκάλα σε ένα σχολείο
στην Καλκούτα. Το 1950 πήρε την άδεια από
το Βατικανό για να ξεκινήσει το ιεραποστολι-
κό της έργο. Το 1952 μετέτρεψε έναν παλαιό
ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για
την ίαση των ανθρώπων που πέθαιναν. Επί-
σης, το 1955 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στην
Καλκούτα. Στη συνέχεια ίδρυσε νοσοκομεία
και ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία
αλλά και στη Ρώμη, την Τανζανία και την Αυ-
στρία.

Το 1979 κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης. Ταξί-
δεψε σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να βοη-
θήσει τους φτωχούς και τους αρρώστους. Εν-
δεικτικά, βοήθησε τους πεινασμένους στην
Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης
στο Τσερνομπίλ το 1986 καθώς και τα θύματα
του σεισμού στην Αρμενία το 1988. Το 1983,
κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον Πάπα
Ιωάννη-Παύλο Β’, έπαθε καρδιακή προσβολή
και έκτοτε έφερε βηματοδότη. Η Μητέρα Τε-
ρέζα πέθανε το 1997, στην Καλκούτα της Ιν-
δίας. Μετά τον θάνατό της, ο Πάπας Ιωάννης-
Παύλος Β’ ξεκίνησε τη διαδικασία αγιοποί-

ησής της. Στις 19/10/2003 οσιοποιήθηκε, φτά-
νοντας το τρίτο από τα τέσσερα στάδια της
διαδικασίας αγιοποίησης. Στις 4/9/2016 ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία με μια σεμνή τελετή
στο Βατικανό όποτε κηρύχθηκε επισήμως,
από τον Πάπα Φραγκίσκο, Αγία της Καθολι-
κής Εκκλησίας.

Η Μητέρα Τερέζα ήταν Παρθένος, με Άρη
και Ερμή στο ίδιο ζώδιο. Ο Ωροσκόπος της
ήταν στον Τοξότη. Η στροφή της προς τον μο-
ναχισμό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Δία
της στον 9ο οίκο της και στον Ζυγό, αλλά και
στην έμφαση του ζωδίου της Παρθένου στο
ωροσκόπιό της. Παρότι η Σελήνη της ήταν
στον Ταύρο (μια Σελήνη που αγαπάει την άνε-
ση), ο Κρόνος της στο ίδιο ζώδιο και στον 4ο
οίκο δείχνει πως της αρκούσε μια λιτή ζωή. Ο
Ουρανός της στον Αιγόκερω την έκανε συντη-
ρητική, αλλά στον 1ο της οίκο τής χάρισε ένα
ξεχωριστό πεπρωμένο και την οδήγησε σε
έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ο Ποσειδώνας
της στον Καρκίνο, σε αντίθεση με τον Ουρανό,
την έκανε να μην μπορεί να «βολευτεί», αν τα
οράματα και τα ιδανικά της δεν έπαιρναν σάρ-
κα και οστά, ενώ ο Πλούτωνάς της στους Δι-
δύμους, σε αντίθεση με τον Ωροσκόπο της,
αλλά και η «πλουτώνια» Αφροδίτη της στον
Λέοντα και στον 8ο οίκο την οδήγησαν να ψά-
χνει τα πράγματα σε βάθος αλλά και να νιώθει
τον πόνο των άλλων. Την αγιοποίησή της τη
χρωστά στην ισχυρή Σελήνη της (έξαρση)
στον 4 οίκο (θέση), που συχνά φανερώνει φή-
μη και μετά τον θάνατο.

Κριός
(21/3-20/4)
Για σας ξεκινά μια περίοδος με
μεγαλύτερη τύχη, αλλά προσέξ-
τε. Η φιλοδοξία σας φτάνει στα
ύψη και έχετε άνοδο. Ωστόσο,
μπορεί να πληγώσετε πολλούς
ανθρώπους και μετά να μετανιώ-
σετε. Στον έρωτα είστε ακαταμά-
χητοι. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η αλήθεια είναι ότι σας αξίζει να
σας πάνε όλα καλά, αφού τελευ-
ταία τα πράγματα δεν ήταν καθό-
λου εύκολα για σας. Τώρα θα παί-
ζετε… στην έδρα σας σε όλα τα επί-
πεδα και θα… σκοράρετε με ευκο-
λία.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ξεχάστε επιπολαιότητες και πα-
ρορμήσεις που μπορεί να σας
μπλέξουν σε σχέσεις που δεν θέ-
λετε καθόλου ή με λάθος ανθρώ-
πους. Αν έχετε κάποια μόνιμη
σχέση, καλά θα κάνετε να καλ-
λιεργήσετε τον διάλογο.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι μόνιμες σχέσεις ζητάνε πολ-
λά, ενώ τα φλερτ είναι… τσάμπα!
Κάποιες περίεργες και λίγο
έκρυθμες καταστάσεις στο σπίτι
σας ή με την οικογένειά σας ίσως
σας αναγκάσουν να αναζητήσετε
καταφύγιο στην εργασία.

Λέων
(23/7-22/8)
Στα οικονομικά σας τα πράγματα
είναι μάλλον μπερδεμένα. Λεφτά
έρχονται, λεφτά φεύγουν και προ-
σπαθήστε να είστε συγκεντρωμέ-
νοι. Προσέξτε και τα κληρονομικά
σας. Στα δύσκολα, οι φίλοι σας,
που σας γίνονται φόρτωμα. Μην
αναβάλλετε συγγραφικές ή επι-
στημονικές εργασίες.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Καταπιεσμένοι από διάφορα, θα
περιέλθετε σε καταστάσεις άγ-
χους. Δύσκολες οι σχέσεις σας με
τους συνεργάτες σας. Θα πάρετε
λεφτά, αλλά προσέξτε αγορές
σας, υπερβολές και σπατάλες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ευνοούνται όλες οι δημιουργι-
κές δραστηριότητες, οι καλλιτε-
χνικές εργασίες, ενώ έχετε έμ-
πνευση και περιθώρια διασκέ-
δασης. Ο έρωτας θα χτυπήσει
την πόρτα της καρδιάς σας.
Προσέξτε στην οδήγηση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αν έρθουν χρήματα, καλά θα
κάνετε να ξεμπερδεύετε και με
χρωστούμενα, για να νιώσετε
πιο ανάλαφροι. Επειδή έρχον-
ται μεγάλες ευκαιρίες στην κα-
ριέρα, γίνετε πιο συμπαθείς
στον περίγυρό σας. Προσέξτε τα
παιδιά σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Δεν θα σας λείψουν ούτε το άγ-
χος ούτε τα νεύρα ούτε οι εντά-
σεις. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά
θετικά. Καλές οι σχέσεις με τα
παιδιά σας και πολλές στιγμές
διασκέδασης και δημιουργίας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η εβδομάδα σάς δίνει ευκαιρίες
σε επαγγελματικό και οικονομικό
τομέα που πρέπει οπωσδήποτε
να εκμεταλλευτείτε. Βρείτε τα με
κάποιους συνεργάτες, κάνο-
ντας… το κορόιδο. Να οδηγείτε
πολύ προσεκτικά!

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μελετάτε, συγγράφετε ή κάνετε
οτιδήποτε θέλατε εδώ και καιρό
και δεν καταφέρνατε να συγκεν-
τρωθείτε. Προσέξτε τις συναλ-
λαγές σας, γιατί πολλοί θα θελή-
σουν να σας ρίξουν οικονομικά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια χαρά θα είναι τα οικονομικά
σας, αλλά αποφύγετε δήθεν οι
ευκαιρίες και επιπόλαιες αγορές.
Τα δύσκολα αφορούν στην κα-
ριέρα, αφού μάλλον θα σας
εξαντλήσει η πολλή δουλειά.

Οι προβλέψεις της ημέρας

email: geovrad@hotmail.com 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGOiqGkWzXJmoAp6SqefJnQ

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

H Παρθένος Μητέρα Τερέζα
26 Αυγούστου1910
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O
ταν ο Αλ. Τσίπρας διέλυε, με υπο-
σχέσεις και μετεγγραφές βου-
λευτών, τους ασφαλώς Δεξιούς
Ανεξάρτητους Έλληνες του έως

τότε φίλου, συγκυβερνήτη και συνεργάτη του
Π. Καμμένου, δεν είχε πρόβλημα. Ούτε ανα-
στολές με τις «αποστασίες», τις «θέσεις» και
τις (εκτός εισαγωγικών) εξαγορές. Πρόβλη-
μα απέκτησε από την ώρα που βρέθηκε, αμή-
χανος, στην αντιπολίτευση, καθηλωμένος
δημοσκοπικά σε χαμηλά ποσοστά και
ασκώντας αντιπολίτευση λες και ο πολιτικός
χρόνος έχει παγώσει κάπου μεταξύ του 2012
και του 2015. Μέλημά του δεν είναι να δημι-
ουργήσει, αλλά να ακυρώσει πολιτικές και
επιλογές, ακόμη κι αν αυτές είναι θετικές, όχι
για τη μία ή την άλλη κυβέρνηση, μα τη χώρα
του. Τη χώρα που συνειδητοποίησε τι σημαί-
νει οικολογική καταστροφή μετά τις πυρκα-
γιές στην Εύβοια, τα Βίλια και την Πελοπόν-
νησο. Και, ως κράτος, επιχείρησε να αποκτή-
σει αποφασιστικό βραχίονα προστασίας της
ζωής και της ασφάλειας του πολίτη συστή-
νοντας υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με
επικεφαλής άνθρωπο έμπειρο στη διαχείρι-
ση των κρίσεων, όπως είχε αποδείξει κατά τη
θητεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Είτε ως
στρατιωτικό είτε ως πολιτικό στέλεχος.

Για λόγους που πληροφορηθήκατε και πε-
ρισσότερα θα βρείτε στις άλλες σελίδες της
«Political», το εγχείρημα δημιουργίας
υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, επί του
παρόντος (όχι, όμως, υποθέτω για πολύ),
εξόκειλε, καθώς η κυβέρνηση απέτυχε στην
επιλογή του κατά τεκμήριο κοινής αποδοχής
προσώπου να θέσει ως επικεφαλής του.
Επειδή δεν είχε την ικανότητα; Όχι. Επειδή
την επιλογή της τορπίλισε «επί προσωπικού»
ο πολιτικός της αντίπαλος. Η ακύρωση της
επιλογής θέτει, ασφαλώς, επί τάπητος το
πρόβλημα εύρεσης διαθέσιμων ικανών και
εξειδικευμένων στελεχών, τεχνοκρατών
ίσως, που μπορούν να αναλάβουν τη διαχεί-
ριση κρίσιμων τομέων για τη διακυβέρνηση
και την ασφάλεια της χώρας. Η περίπτωση
του υπουργού Κυρ. Πιερρακάκη και των συ-
νεργατών του, πολιτικών και μη, μάλλον είναι
η εξαίρεση στον κανόνα. Παραλαμβάνοντας
μόνο προθέσεις και σε -ορισμένες μόνο- πε-
ριπτώσεις σχέδια, ο υπουργός Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης πέτυχε μέσα σε δύο χρόνια η
χώρα να διανύσει στον τομέα των νέων τε-
χνολογιών έτη φωτός. Δεν χρειάζεται να κα-
ταγράψουμε το έργο το οποίο έχει επετεύχ-
θη. Το βιώνουμε όλοι καθημερινά.

Δεν γνωρίζω εάν στην περίπτωση της Πο-
λιτικής Προστασίας, μετά τα παθήματα του
καλοκαιριού, θα μπορούσαμε να έχουμε

ανάλογα αποτελέσματα. Πιθανώς ναι. Πιθα-
νώς όχι. Αυτό, όμως, που ήταν και παραμένει
φανερό είναι η πολιτική βούληση της κυβέρ-
νησης να διαθέσει χρόνο, πόρους, υποδομή
και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε, στο
εξής, η ελληνική κοινωνία να βρίσκεται ελά-
χιστα εκτεθειμένη στους κινδύνους της κλι-
ματικής απειλής. Πολύ περισσότερο όταν
διαπιστώθηκαν, επιτέλους, όχι μόνο η ανορ-
γανωσιά και η έλλειψη ετοιμότητας, αλλά το
απαρχαιωμένο των υποδομών, το δαιδαλώ-
δες σύστημα των συναρμοδιοτήτων, η ολιγω-
ρία και η έλλειψη τεχνογνωσίας των αποκεν-
τρωμένων διοικήσεων μα και η αυταρέσκεια
της εκάστοτε γενικής κυβέρνησης, που υπέ-
θετε πως κάτι είχε διδαχθεί από τις προκατό-
χους της. Ουδέν ουδείς είχε διδαχθεί. 

Χρειάσθηκε, λοιπόν, να καταστραφούν κά-
που ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες
στρέμματα δάσους και καλλιεργημένων
εκτάσεων, χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τις
δουλειές τους και εκατοντάδες να ξεσπιτω-
θούν για να αντιληφθούμε πως οφείλουμε να
βρούμε άλλον δρόμο από αυτόν του «όλα
βαίνουν καλώς» (εναντίον μας - που λέει ο

Σκαμπαρδώνης) για να προχωρήσουμε. Και
πού κολλήσαμε αυτήν τη φορά; Πού αλλού;
Στον ακραίο κομματισμό. Στον πολιτικό χα-
ρακτηρισμό - στη «ρετσινιά», καλύτερα. Στην
πρόθεση ενός κόμματος και του αρχηγού του
να τορπιλίσουν οτιδήποτε είναι συναινετικό,
εκτός κι αν είναι δικής τους κατασκευής και
εμπνεύσεως. Για ποιο συμφέρον του τόπου
μιλάμε; Το μόνο συμφέρον που αντιλαμβάνε-
ται η Κουμουνδούρου είναι τα κομματικά κα-
λά και συμφέροντα. Επειδή διαφωνεί πολιτι-
κά και απέχει ιδεολογικά; Ελάτε τώρα! Ο
υπέρ πάρτης αγώνας, η μετωπική σύγκρου-
ση με σκοπό την ανάκτηση της εξουσίας, μι-
κρή σχέση έχει με όλα αυτά. Με το «εμείς ή
αυτοί», μάλιστα. Έχει σχέση.

Το πρόβλημα στην αναζήτηση του επόμε-
νου Πιερρακάκη (γιατί πρόσωπα αυτού του
βεληνεκούς ενδιαφέρουν) θα είναι ο δισταγ-
μός τού να υπερβούν τα τείχη της ανυπολη-
ψίας που κάποια κόμματα ή πρόσωπα θα επι-
χειρήσουν να υψώσουν, είτε για να τους απο-
μακρύνουν είτε να τους απομονώσουν. Το
πρόβλημα, όμως, αφορά στο σύνολό της την
ελληνική κοινωνία. Όταν οι ικανοί και δοκι-
μασμένοι ακούν ελληνικό πολιτικό (κομματι-
κό, για την ακρίβεια) σύστημα, θα τρέχουν
και δεν θα φτάνουν, με αποτέλεσμα διαθέσι-
μοι να μένουν πάντα οι «άλλοι». Του εκάστοτε
κόμματος ή του εκάστοτε «συστήματος». Άν-
τε κι οι «κολλητοί». Αυτοί που πάντα ζητούν,
αλλά κανείς δεν τους αποζητάει. Και θα
έχουν θριαμβεύσει όσοι θεωρούν το ελληνι-
κό κράτος (αυτό που απαξιωτικά όλοι αποκα-
λούν «το δημόσιο») κτήμα τους, το οποίο νέ-
μονται με γνώμονα τα προσωπικά και κομμα-
τικά τους συμφέροντα. Με τις ιδεοληψίες και
τις σκοπιμότητές τους.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Παρότι το εγχείρημα δημιουργίας
ενός αποτελεσματικού βραχίονα
Πολιτικής Προστασίας προσωρινά
απέτυχε, η κυβέρνηση οφείλει 
να υπερβεί τις κομματικές 
δεισιδαιμονίες τύπου ΣΥΡΙΖΑ και
να αναζητήσει ικανό επικεφαλής.
Στο παρελθόν το πέτυχε 
επιλέγοντας τον Κυρ. Πιερρακάκη...

Ο κομματισμός βλάπτει σοβαρά την Ελλάδα


