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Δ
υστυχώς, είκοσι χρόνια από την 11η Σεπτεμβρί-
ου, ο εφιάλτης της τρομοκρατίας επιστρέφει για
την Αμερική και τη Δύση γενικά. Η επίθεση έξω

από το αεροδρόμιο της Καμπούλ που σκότωσε τουλάχι-
στον δεκατρείς Αμερικανούς στρατιώτες και δεκάδες
Αφγανούς ανοίγει νέο κύκλο αίματος. Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη
μέχρι στιγμής κρίση της προεδρίας του, στο διάγγελμά
του προσπάθησε να εκφράσει τόσο τη θλίψη του όσο και
να φανεί ως ένας αποφασιστικός ηγέτης, αν και δεν είχε
τη διορατικότητα να δει αυτό που ερχόταν.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξελέγη δείχνοντας ένα
ενωτικό προφίλ, ολοκλήρωσε την απόφαση του Ρεπουμ-
πλικάνου προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει

όλα τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν.
Ωστόσο σήμερα επικρίνεται από όλες τις πλευρές για τη
διαχείριση της αποχώρησης αυτής και επειδή δεν οργά-
νωσε νωρίτερα τις απαραίτητες απομακρύνσεις, υπο-
χρεώνοντας τον αμερικανικό στρατό να ξαναστείλει δυ-
νάμεις για να στήσουν μέσα στο χάος μια γιγάντια αερο-
γέφυρα, η οποία βυθίστηκε χθες στο πένθος μετά την
επίθεση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έχει κα-
ταρρεύσει εδώ και δέκα ημέρες στις δημοσκοπήσεις,
μολονότι η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών, που
έχει κουραστεί από τους «ατελείωτους πολέμους», κρί-
νει, όπως και ο ίδιος, ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να αποχωρή-
σουν από το Αφγανιστάν. Από την άλλη, είναι αρκετοί αυ-

τοί που πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν τε-
λείωσε για την Αμερική. Αντίθετα η υπερδύναμη βρίσκε-
ται ενώπιον του μεγάλου διλήμματος, ιδιαίτερα σε μία
στιγμή κατά την οποία τα υπολείμματα του αφγανικού
στρατού ανασυντάσσονται και προτίθενται να αντιστα-
θούν. Μήπως πρέπει να παραμείνει στο Αφγανιστάν και
να πολεμήσει ξανά τους Ταλιμπάν;

Η Αμερική κινδυνεύει με ταπείνωση, μετά την ήττα της
αποχώρησης από το Αφγανιστάν. Και ο ηγέτης της υπερ-
δύναμης καλείται να την προστατεύσει. Δεν είναι μόνο η
φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει καταρρακωθεί.
Κινδυνεύει να τεθεί η Αμερική σε άτακτη φυγή, από μια
ομάδα τρομοκρατών που ηττήθηκαν μεν στη Συρία και
στο Ιράκ, αλλά «αναγεννήθηκαν» στο Αφγανιστάν.
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Στο Μαξίμου, νομίζω, άπαντες συμφωνούν ότι η
ώρα για τον ανασχηματισμό έχει φτάσει. Ο πρω-
θυπουργός έχει στα χέρια του τις εισηγήσεις των

στενών του συνεργατών, αλλά εκείνος είναι που θα πα-
τήσει, τη στιγμή που θα κρίνει, το κουμπί των αλλαγών.
Εκείνο στο οποίο συγκλίνουν άπαντες στο «γαλάζιο»
στρατόπεδο είναι ότι δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να πά-
ει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει κά-
νει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σε αυτή την περί-
πτωση, η συνέντευξη Τύπου θα επικεντρωθεί στην κρι-
τική γύρω από πρόσωπα.

Από την άλλη, δεν πρέπει να τον καθυστερήσει πολύ,
ώστε μέχρι τις 11-12 Σεπτεμβρίου, που θα είναι στη
Θεσσαλονίκη, να έχουν «χωνευτεί» επικοινωνιακά οι
αλλαγές σε πρόσωπα.

Να μου επιτρέψετε, με βάση λοιπόν τα παραπάνω, να
πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις αλλαγές στην κυ-
βέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει. 

Αυτό φάνηκε τόσο στις συζητήσεις στη Βουλή όσο και
από την αντίδραση που είχαν οι κ.κ. Τσίπρας και Γεννη-
ματά. Ο πρώτος προσπάθησε να τον «κάψει» και να τον

«αποδυναμώσει», ισχυριζόμενος ότι δεν θα αλλάξει τί-
ποτε στην ουσία με τον ανασχηματισμό. Η δεύτερη, σε
άλλη γραμμή, ζήτησε επί της ουσίας από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τον επισπεύσει.

Ο πρωθυπουργός στο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν
λειτουργεί υπό πίεση και ότι θέλει να είναι εκείνος αυ-
τός που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συρθεί το θέμα του
ανασχηματισμού μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτή η επιλογή
μόνο κακό θα κάνει στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον κ.
Μητσοτάκη. Όσο σέρνεται η ιστορία και έχοντας μπρο-
στά ένα φθινόπωρο που θα είναι δύσκολο, οι εκκρεμό-
τητες θα πρέπει να κλείνουν.

Παράλληλα, η «ομάδα» του κυβερνητικού έργου που
θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι έτοιμη για πολιτικές «μά-
χες» και να μην κρύβεται στα δύσκολα, όπως συνέβη
στην πρόσφατη κρίση.

Ο πρωθυπουργός πιστεύω ότι γνωρίζει και τα πρόσω-
πα και τις δυνατότητες που έχουν στελέχη από την Κοι-
νοβουλευτική του Ομάδα.

Παράλληλα, γνωρίζει ποιοι από τους Γενικούς Γραμ-

ματείς του θέλουν να πολιτευτούν, ώστε να ανανεωθεί
και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, άρα δεν θα πρέ-
πει να έχουν κώλυμα.

Η αντιπροσώπευση εκλογικών περιφερειών στην κυ-
βέρνηση είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα απασχολήσει
τον κ. Μητσοτάκη.

Τέλος, θα λέγαμε ότι σε κάθε ανασχηματισμό και σε
κάθε αλλαγή υπάρχουν δυσαρεστημένοι και ικανοποι-
ημένοι. Κανείς όμως, είτε φύγει από την κυβέρνηση εί-
τε δεν μπει σε αυτήν, δεν πρέπει να «τσαλακωθεί» και
να «χρεωθεί» πράγματα που συνέβησαν.

Μπροστά της η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια δύσκολη
καθημερινότητα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινά από τον Σε-
πτέμβριο επαναστατική γυμναστική. Γι’ αυτό και πρέπει
να μην τροφοδοτηθεί από το Μαξίμου η εσωστρέφεια.
Κάτι τέτοιο θα ρίξει νερό στον μύλο της αντιπολίτευσης
την πιο κρίσιμη στιγμή, που είναι το μέσον της θητείας.
Κλείνοντας, θα επισημάνουμε ότι οι προκλήσεις της νέ-
ας κυβέρνησης θα είναι μπροστά της. Με κυριότερη, να
κλείσει τις πληγές που άφησαν οι φωτιές και εκείνες
που μπορεί να ανοίξει πάλι η πανδημία. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Αντίστροφη μέτρηση 
για τον ανασχηματισμό
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Μ
ε την αντίστροφη μέτρηση για τον
ανασχηματισμό να έχει ξεκινή-
σει, όλοι προσπαθούν να προσ-
διορίσουν ποια θα είναι η στιγμή

που ο πρωθυπουργός θα «ξεδιπλώσει» τις
πρωτοβουλίες του για το ανακάτεμα της τρά-
πουλας στο κυβερνητικό σχήμα. 

Αυτές τις μέρες ο πρωθυπουργός βρίσκεται
στις ΗΠΑ, όπου θα εγκατασταθεί η μικρή του
κόρη, Δάφνη, προκειμένου να σπουδάσει στο
Yale. Με βάση τον προγραμματισμό, ο κ. Μη-
τσοτάκης θα επιστρέψει στην Ελλάδα νωρίς το
πρωί της Δευτέρας και μένει να φανεί αν θα
πάει αμέσως στο γραφείο του. Μένει να φανεί,
επίσης, αν ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει
τον χρόνο, ειδικά στο αεροσκάφος της επι-
στροφής, προκειμένου να… καταλήξει στις
αποφάσεις του για το κυβερνητικό σχήμα. Και
αυτό γιατί, παρά τη φημολογία που οργιάζει
στα πολιτικά στέκια και πέριξ της Βουλής, κα-
νείς δεν είναι εις γνώσιν ήδη «κλεισμένων»
τοποθετήσεων. 

Η επιστροφή του πρωθυπουργού τη Δευτέ-
ρα από τις ΗΠΑ αλλά και ο προγραμματισμός
του Υπουργικού Συμβουλίου, του πρώτου για
τη νέα σεζόν, στις 31 του μήνα, έχουν δώσει
τροφή στα σενάρια ακόμα και για άμεσες κι-
νήσεις του κ. Μητσοτάκη, με αλλαγές στο κυ-
βερνητικό σχήμα ίσως και το απόγευμα της
Δευτέρας. Κατά τις πληροφορίες της «Politi-
cal», αυτό δεν είναι το κεντρικό ενδεχόμενο,
καθώς και το πρόγραμμα της επόμενης εβδο-
μάδας είναι εξαιρετικά πυκνό. Την ίδια ώρα,
δε, η ύλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι

σαφώς προσδιορισμένη εδώ και καιρό και ξε-
χωρίζουν τα νομοσχέδια για τη «Δίκαιη Μετά-
βαση» που αφορά στο σχέδιο της επόμενης
μέρας μετά την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική
Μακεδονία, αλλά και το νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών για τις οργανώσεις
της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έχει έναν πυ-
ρετό ταξιδιών τις επόμενες μέρες. Μετά το
Υπουργικό, αναχωρεί για το Μπλεντ της Σλο-
βενίας, ενώ, επιστρέφοντας, θα βρεθεί στη
Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με τους παραγωγι-
κούς φορείς της πόλης, εν όψει της ΔΕΘ. Τέ-
λος, το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται να ανα-
χωρήσει για τη Μασσαλία, για τη Διεθνή Σύνο-
δο για τη Βιοποικιλότητα. Υπό αυτό το πρίσμα,
μένει να φανεί ο χρόνος εκδήλωσης των κυ-
βερνητικών πρωτοβουλιών, αν και πολλοί
εκτιμούν ότι ύστερα από αυτόν τον κύκλο ταξι-
διών -και εφόσον δεν έχει γίνει κάποια έκπλη-
ξη τη Δευτέρα- ο χρόνος μετρά αντίστροφα. 

Κεντρικό πρόσωπο του ανασχηματισμού,

αναμφίβολα, είναι ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η παραμο-
νή του φαντάζει δύσκολη στο υπουργείο, αν
και εσχάτως υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις
για την προοπτική αποχώρησής του. Εφόσον,
όμως, επιβεβαιωθεί η αρχική πληροφορία
περί «εξόδου» Χρυσοχοΐδη από την Κατεχά-
κη, όλα είναι πιθανά. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι, εφόσον υπάρξει αντικαταστάτης, αυτός θα
είναι κοινοβουλευτικός. Έχει ακουστεί το
όνομα του μετριοπαθούς υπουργού Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα αλλά και το όνομα του
πρώην υπουργού Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ο
οποίος «έπαιξε» δυνατά στον προηγούμενο
ανασχηματισμό. 

Ισχυρό είναι το σενάριο επιστροφής του
πρώην υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου στο
υπουργικό σχήμα, ενώ πολλά θα κρίνει και η
παραμονή ή μη του υπουργού Υγείας Βασίλη
Κικίλια στην οδό Αριστοτέλους, όπου έχει
κλείσει δύο χρόνια, διαχειριζόμενος αλλε-
πάλληλες κρίσεις. Εφόσον ο κ. Κικίλιας ανα-

λάβει νέα αποστολή, τότε αυτό θα προκαλέσει
καραμπόλες. Έτερες καραμπόλες μπορεί να
προκαλέσει και μια δυνητική μετάθεση του
Νίκου Χαρδαλιά από την Πολιτική Προστασία,
λόγω της επιβάρυνσης της υγείας του. Ένας
πιθανός προορισμός, σε ένα τέτοιο σενάριο,
θα ήταν το υπουργείο Εσωτερικών, όπερ και
θα προκαλούσε νέες καραμπόλες και μετακι-
νήσεις στο κυβερνητικό σχήμα.  Επίσης, είναι
ανοιχτό το ενδεχόμενο νυν γενικοί γραμμα-
τείς να αναβαθμιστούν διά της υφυπουργο-
ποίησης, είτε προς επιβράβευση είτε προκει-
μένου να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. «Παί-
ζει» το όνομα του Μάριου Θεμιστοκλέους,
ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο αναβάθ-
μισης του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Υποδομών Γιώργου Καράγιαννη, του γραμμα-
τέα στο Άμυνας Αντώνη Οικονόμου και της
γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολι-
τικής Σοφίας Νικολάου. Βεβαίως, στο σχήμα
θα μπουν και «γαλάζιοι» βουλευτές, κυρίως
σε θέσεις υφυπουργών. 

Η ώρα του ανασχηματισμού

Ο Κυριάκος έχει έτοιμες
τις αλλαγές aκαι αναμένεται να 
τις ανακοινώσει με την επιστροφή του 
από την Αμερική

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Πήρε το βραβείο (στη Γερμανία) για τις Πρέσπες και επιτίθεται στον Μητσοτάκη
«Δεμένο», σε μια κοινή γραμμή και με «ενιαία» προς τα

έξω πολιτική έκφραση, θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ο Αλέξης
Τσίπρας, πριν από το άνοιγμα της νέας κοινοβουλευτικής
περιόδου και την ένταση που διαφαίνεται στη διακομματι-
κή αντιπαράθεση. Προς τούτο, οξύνει τους τόνους, με
στόχο «να παύσει» τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις
μεταξύ των πολλών «τάσεων» ή παραφωνίες «τύπου Πο-
λάκη» και να συσπειρώσει τη λαϊκή βάση της παράταξης.
Οι ευαίσθητοι τομείς της Παιδείας και της Υγείας είναι τα
πεδία που επιλέγουν οι επιτελείς της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης για να εξαπολύσουν τα πυρά τους.

Από το Münster, της Γερμανίας, όπου βρίσκεται για την
τελετή απονομής του «Βραβείου Ειρήνης της Βεστφα-

λίας» -που απονέμεται εξ ημισείας στον Αλέξη Τσίπρα και
τον Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξη της Συμφωνίας των Πρε-
σπών και στην πρωτοβουλία Plant for the Planet, με τη
δράση της κατά της κλιματικής αλλαγής-, δεν παρέλειψε
να επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την
ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ. 

«Ένας πρωθυπουργός που δεν έχει περάσει ούτε έξω
από τα ελληνικά πανεπιστήμια και έχει την οικονομική δυ-
νατότητα να στέλνει τα παιδιά του απευθείας στο εξωτερι-
κό για σπουδές, αποφασίζει να “κόψει τα φτερά” χιλιάδων
μαθητών που επέλεξαν να σπουδάσουν στην πατρίδα
τους, έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με τα περσινά δε-
δομένα, θα ήταν επιτυχόντες. Κάποιοι από αυτούς αρί-

στευσαν κιόλας, αλλά, παρ’ όλα αυτά, απέτυχαν», επεσή-
μανε ο Αλέξης Τσίπρας, με αποτέλεσμα «να μένουν εκτός
40.000 μαθητές εξαιτίας και της επιβολής της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής». Στο ίδιο πνεύμα και η ανακοίνωση της
Κουμουνδούρου, που κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη «σφα-
γή» υποψηφίων στην ιστορία των Πανελλαδικών Εξετάσε-
ων, ρίχνοντας ευθείες βολές κατά της υπουργού Παιδείας
Νίκης Κεραμέως και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλλη-
λα, επαναλαμβάνεται η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για
κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και για απο-
κατάσταση της αδικίας που βίωσαν οι υποψήφιοι οι οποίοι
έδωσαν εξετάσεις με το νέο σύστημα, εν μέσω πανδημίας.

Γιάννης Σπ. Παργινός
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ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Υφυπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Το μέτρο του υποχρεωτικού
εμβολιασμού απέδωσε»

Τους βασικούς πυλώνες του
νέου νομοσχεδίου του
υπουργείου Εργασίας για

την «Ενίσχυση της Κοινωνικής Προ-
στασίας», το οποίο βρίσκεται εδώ και
λίγες ημέρες σε διαβούλευση, περι-
γράφει στη συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην «POLITICAL» η υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.  Η κυρία
Μιχαηλίδου μάς μιλάει για την πο-
ρεία των εμβολιασμών στις προνοι-
ακές δομές, για την αναπλήρωση
των κενών θέσεων σε αυτές αλλά
και για το πότε και πώς θα χορηγηθεί
η τρίτη δόση του εμβολίου στους ηλι-
κιωμένους φιλοξενούμενους. 
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POLITICAL

Κυρία υπουργέ, ποια είναι τα επικαιρο-
ποιημένα στοιχεία για την πορεία των εμ-
βολιασμών στους εργαζομένους των
προνοιακών δομών μετά την επιβολή της
υποχρεωτικότητας;
Το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού

τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδο-
μάδα. Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, μπο-
ρούμε ήδη να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα
επιτυχημένο μέτρο. Σήμερα, το ποσοστό των
εργαζομένων με έστω μία δόση στις ιδιωτι-
κές δομές ξεπερνά το 88%, ενώ πριν την
εφαρμογή του μέτρου ήταν στο 62%. Στις δη-
μόσιες δομές, η αύξηση των εμβολιασμών
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Ενώ τον Ιού-
λιο το ποσοστό εμβολιασμένων εργαζομέ-
νων ήταν στο 44%, σήμερα έχει εκτοξευθεί
στο 91%. 

Έχουν ήδη καλυφθεί όλα τα κενά; Κατα-
γράφονται ελλείψεις και εάν ναι, πότε και
πώς αναμένεται να καλυφθούν; Πώς, δη-
λαδή, θα γίνουν οι αναπληρώσεις στις
κενές θέσεις; Και αναφέρομαι, φυσικά,
κυρίως στον δημόσιο τομέα.
Κυρία Κουτροκόη, με την κατακόρυφη

αύξηση των εμβολιασμένων εργαζομένων,
δεν φαίνεται να προκύπτουν ιδιαίτερα κενά
στις δομές μας. Φυσικά, σε αυτό έχει παίξει
τεράστιο ρόλο η αύξηση του προσωπικού
που πετύχαμε στο προηγούμενο έτος, όταν
αυξήσαμε κατά ένα τρίτο το υγειονομικό
προσωπικό στο σύνολο των ιδρυμάτων μας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγ-
κών της πανδημίας. Παρ’ όλα αυτά, εμείς
βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για οτι-
δήποτε προκύψει. Από πολύ νωρίς, έχουμε
προβεί σε προληπτικά μέτρα αναπλήρωσης
προσωπικού, με άμεσες και ταχείες προλή-
ψεις ορισμένου χρόνου, όπου κριθεί ανα-
γκαίο. Αυτό που θέλουμε πάση θυσία να πε-
τύχουμε, είναι η ασφάλεια και η ευημερία
των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με
αναπηρία στις δομές. Με αυτό ως σκοπό,
παρακολουθώντας διαρκώς την πορεία του
μέτρου, δρούμε αναλόγως. 

Ποιο το μέλλον για τους ανεμβολίαστους;
Για εκείνους που τελικώς δεν θα πει-
στούν από την υποχρεωτικότητα; Έχει
ληφθεί κάποια απόφαση;
Κοιτάξτε, όπως έχουμε ήδη πει, σε όλες

τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ανα-
πηρίας εργάζονται από τις 16 Αυγούστου
μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί. Από εκεί και
πέρα, είναι γνωστό πως οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι τίθενται αυτομάτως σε αναστο-
λή εργασίας, μέχρι να εμβολιαστούν. Στο
σημείο αυτό, οφείλω να διευκρινίσω πως
έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για όσους αδυ-
νατούν, για επιβεβλημένους λόγους υγείας,
να εμβολιαστούν. Οι εργαζόμενοι που δίστα-
ζαν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας εί-

χαν προθεσμία να καταθέσουν ενστάσεις σε
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας κατατέθηκαν 1.670 αι-
τήσεις απαλλαγής και μόλις οι 67 κρίθηκαν
εξαιρετέες από τους αρμόδιους ιατρούς.
Επομένως, μιλάμε για έναν εξαιρετικά μι-
κρό αριθμό εργαζομένων που για λόγους
υγείας δεν μπορεί, πράγματι, να κάνει το εμ-
βόλιο. 

Οι ηλικιωμένοι στις προνοιακές δομές θα
κληθούν άμεσα να κάνουν την τρίτη δόση
του εμβολίου; Θα την κάνουν όλοι ή θα
προηγηθούν οι ευπαθείς; Όσοι, δηλαδή,
έχουν βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό;
Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές της

εβδομάδας, τρίτη δόση θα χρειαστούν όσοι
παραμένουν ακόμη ευάλωτοι απέναντι στον
ιό. Τα κριτήρια για την επαναληπτική τρίτη
δόση είναι συγκεκριμένα και καθορίζονται
από τους ειδικούς. Εμείς, όπως κάνουμε
πάντα, ανταποκρινόμαστε στις οδηγίες και
τις αποφάσεις τους. Σχολαστικά και μεθοδι-
κά, θα διαμορφώσουμε πάλι το καλύτερο
δυνατό πλάνο για τον εμβολιασμό με τρίτη
δόση, όπου κριθεί απαραίτητο. Να είστε βέ-
βαιη πως θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται, ώστε
να διασφαλίσουμε την υγεία των γιαγιάδων
και των παππούδων μας στις δομές, όπως
κάνουμε από την πρώτη στιγμή.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου σας που
τέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε δημό-

σια διαβούλευση είδαμε δύο νέους
όρους. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται ο
«προσωπικός βοηθός» για ανάπηρους
συνανθρώπους μας και ο «υπεύθυνος
προστασίας ανηλίκων» σε δομές φιλοξε-
νίας παιδιών. Πώς θα λειτουργούν αυτές
οι προσθήκες;
Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο την «Ενί-

σχυση της Κοινωνικής Προστασίας» και για
να το πετύχουμε αυτό, βασιστήκαμε σε τέσ-
σερις βασικούς πυλώνες. Η ανεξάρτητη δια-
βίωση των ατόμων με αναπηρία και η παιδι-
κή προστασία είναι, όπως πολύ σωστά ανα-
φέρατε, οι δύο από αυτούς, μαζί με την ποι-
οτική αναβάθμιση των βρεφονηπιακών
σταθμών και την αποϊδρυματοποίηση εφή-
βων. 

Ο «προσωπικός βοηθός» θα υποστηρίζει
για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία βάσει
των εξατομικευμένων αναγκών τους και
ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και τό-
που διαβίωσης. Με τον «προσωπικό βοηθό»
επιδιώκουμε την εξωστρέφεια των ατόμων
με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή τους
στην κοινωνία. Η υπηρεσία αυτή θα εφαρ-
μοστεί για δύο χρόνια πιλοτικά σε επιλεγμέ-
να γεωγραφικά τμήματα της χώρας και θα
εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια αφού
εξετάσουμε τα συμπεράσματα που θα έχου-
με στα χέρια μας.

Τώρα, ο «υπεύθυνος προστασίας ανηλί-
κων» είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη
συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σχε-
τικών με τα περιστατικά κακοποίησης ανη-
λίκων, τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρ-
χές, την κεντρική συλλογή τους και την ενη-
μέρωση της διοίκησης του εκάστοτε φορέα.

Οι βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης και η
ασφάλεια των συμπολιτών μας, μικρών και
μεγάλων, είναι για εμάς κύρια προτεραιότη-

τα. Δεν υπάρχουν εκπτώσεις εδώ. Όπως
έχω πει ξανά, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω.

Πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγόρησε ότι
αφήσατε εκτός voucher για τους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς χιλιάδες οικογένει-
ες, θέτοντας πολύ υψηλά εισοδηματικά
κριτήρια. Τι απαντάτε σε αυτό που καταγ-
γέλλει η αξιωματική αντιπολίτευση; Μή-
πως σκέφτεστε να προχωρήσετε σε αλ-
λαγές κριτηρίων σε μια διετία πανδημίας
με χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν δυσκο-
λευτεί;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουτροκόη, ακόμη μια

φορά κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Ανεύ-
θυνη αντιπολίτευση με ωμά ψέματα. Επειδή
όμως είναι ένα ζήτημα για εμάς τουλάχιστον
σοβαρό, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα
στη σωστή τους βάση και να μιλήσουμε με
αληθή και έγκυρα στοιχεία. Καμία, ούτε μία,
αίτηση για παιδικούς σταθμούς δεν απορρί-
φθηκε. Αντιθέτως, εντάχθηκαν 13.500 πε-
ρισσότερα παιδιά σε σχέση με το 2019. Τα ει-
σοδηματικά κριτήρια διευρύνθηκαν και, μά-
λιστα, δόθηκε δικαίωμα διεκδίκησης
voucher σε μητέρες εργαζόμενες στο Δη-
μόσιο, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε προβλε-
φθεί. Φέτος, εγκρίθηκαν 97.080 αιτήσεις για
βρεφονηπιακούς σταθμούς, έναντι 83.630
το 2019-2020. Αυτό που βλέπουμε, λοιπόν,
είναι μια απελπισμένη προσπάθεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να κάνει κριτική σε μια κυβέρνηση που
αποδεδειγμένα έχει κάνει πολλά παραπάνω
από τη δική του, ιδιαίτερα στην παιδική προ-
στασία. Η απάντησή μου, λοιπόν, με λίγα λό-
για είναι πως η προσπάθεια να κάνει το
άσπρο μαύρο, παραπληροφορώντας τους
πολίτες και υποτιμώντας τη νοημοσύνη
όλων μας, δεν μπορεί να περάσει. «Καμία, ούτε μία, αίτηση 
για παιδικούς σταθμούς 
απορρίφθηκε. Αντιθέτως, 
εντάχθηκαν 13.500 περισσότερα
παιδιά σε σχέση με το 2019.
Τα εισοδηματικά κριτήρια 
διευρύνθηκαν και, μάλιστα, 
δόθηκε δικαίωμα διεκδίκησης
voucher σε μητέρες 
εργαζόμενες στο Δημόσιο, 
κάτι που μέχρι τώρα 
δεν είχε προβλεφθεί...

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Σ
υναντήσαμε τη βουλευτή Α’ Αθηνών
της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή σε έναν από
τους ωραιότερους κήπους της Αθή-
νας και μας μίλησε για τον Κων-

σταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλλη και
τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μας αποκάλυψε
τις στιγμές που κινδύνεψε η ζωή της αλλά και
που γέλασε με την ψυχή της, στη δημοσιο-
γραφική της καριέρα. 

Παρακολουθώντας την κοινοβουλευτική
σας δραστηριότητα, διαπίστωσα πως το
τελευταίο διάστημα «βομβαρδίζετε» τους
υπουργούς με επίκαιρες ερωτήσεις. Εί-
ναι έτσι;
Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, και μάλι-

στα κι εγώ η ίδια εξεπλάγην όταν στην τεκμη-
ρίωση των στοιχείων, προκειμένου να κάνω
μια ανάρτηση στο Facebook με αφορμή τη
συμπλήρωση δύο ακριβώς χρόνων από την
ορκωμοσία μου ως βουλευτής, διαπίστωσα
ότι, χωρίς καν να το επιδιώξω, κατάφερα μια
συντριπτική πρωτιά στον αριθμό των επίκαι-
ρων ερωτήσεων προς τους υπουργούς της
κυβέρνησης. Τελικά, είμαι η βουλευτής με
τις περισσότερες –με τεράστια διαφορά–
επίκαιρες ερωτήσεις από το σύνολο των
βουλευτών της συμπολίτευσης κι αυτό έχει
διπλή αξία, γιατί είθισται επίκαιρες ερωτή-
σεις να κάνουν διαχρονικά οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης.

Όμως, μήπως «κλέβετε» τη δουλειά των
βουλευτών της αντιπολίτευσης, διότι είθι-
σται οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να
«βομβαρδίζουν» τους υπουργούς με επί-
καιρες ερωτήσεις.
Από την πρώτη κιόλας θητεία μου ως βου-
λευτής τον Σεπτέμβριο του 2007 και με τη
βαριά δημοσιογραφική μου εμπειρία –
υπήρξα και πολιτική και κοινοβουλευτική
συντάκτρια, μεταξύ άλλων– είχα αποφα-
σίσει ότι, για να προσφέρω στο κόμμα μου,
στη Βουλή και στους ψηφοφόρους μου,
αλλά και γενικότερα, οφείλω να διατηρή-
σω το έντονο ερευνητικό προφίλ που είχα
ως δημοσιογράφος. Για αυτό και οι επίκαι-
ρες ή απλές ερωτήσεις πολύ συχνά είναι
ακριβώς επίκαιρες, επειδή κάποιο γεγο-
νός έχει συγκλονίσει, έχει αναστατώσει,
έχει εξοργίσει την κοινή γνώμη.

Αυτές οι παρεμβάσεις σας έχουν αποτέ-
λεσμα; Βρίσκετε ευήκοα ώτα στους κυ-
βερνώντες;
Και βέβαια. Θα σας δώσω δύο πρόσφατα

παραδείγματα: Ακριβώς το ίδιο βράδυ των
καταστροφών από την επέλαση της «Μήδει-
ας» τον Φεβρουάριο –που μεταξύ άλλων
εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι των βορείων
προαστίων έμειναν χωρίς ηλεκτρικό λόγω
της πτώσης δέντρων στα υπέργεια δίκτυα–,
κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα και, κατά τη συζήτηση στη Βου-
λή, μου απάντησε ότι ήδη η κυβέρνηση είχε
εντάξει στις προτεραιότητες την υπογειοποί-
ηση των καλωδίων – σημειώνω ότι ήδη προ-
χωρά και μάλιστα με χρηματοδότηση από το
Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης κορυφαίο παρά-
δειγμα άμεσης αντίδρασής μου, με αφορμή
την κινητοποίηση Στρατού, Λιμενικού και Αε-
ροπορίας για τη διάσωση ενός σέρφερ στον
ευβοϊκό κόλπο την ημέρα προαναγγελθεί-
σης θεομηνίας –ένα γεγονός που εξόργισε
την κοινή γνώμη–, διεκδικώντας το αυτο-
νόητο: Να υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις
στους πολίτες που αγνοούν –χειμώνα, καλο-
καίρι– τις οδηγίες της Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας. Αμέσως μετά βγήκε εγκύ-
κλιος από τα αρμόδια υπουργεία και ήδη
εφαρμόζεται σχετική διάταξη, όπου διεκδι-
κείται από το κράτος χρηματική αποζημίωση
σε περιπτώσεις κινητοποίησης, προκειμέ-
νου να διασωθεί πολίτης που προτίμησε να
κάνει το αγαπημένο του σπορ ενώ υπήρχε
απαγορευτικό.

Βρισκόμαστε στον πανέμορφο κήπο του
Βυζαντινού Μουσείου και ξέρω πως αυτό
το σημείο αποτελεί αγαπημένο στέκι σας.
Για ποιον λόγο;
Διότι ο κήπος του Χριστιανικού και Βυζαν-

τινού Μουσείου στο κέντρο της Αθήνας είναι
ένας θησαυρός γνώσης, αρχιτεκτονικής, φυ-
σικού περιβάλλοντος και ηρεμίας. Η καφετέ-
ρια εδώ καλύπτει τις προσωπικές μου ανάγ-
κες, γιατί γενικότερα μού είναι αδιανόητο να
συναντηθώ με φίλους για καφέ ή για φαγητό
σε καφετέριες που είναι πάνω σε χάλια πε-
ζοδρόμια, όπου περνούν από δίπλα σου όλες
οι εξατμίσεις του κέντρου της Αθήνας και
όπου είναι αδύνατο να συζητήσεις ήρεμα
εξαιτίας των θορύβων.

Υπάρχουν παρόμοιοι κήποι στο κέντρο
της Αθήνας;
Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα τέτοιου εί-

δους στέκια, σε ωραίους κήπους, όπως το

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

Με «σημάδεψε»
ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής

ΦΩΤΕΙΝH ΠΙΠΙΛH
Βουλευτής Ν.Δ. Α’ Αθηνών
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POLITICAL

Νομισματικό Μουσείο στην Πανεπιστημίου,
το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών στην
Πλατεία Κλαυθμώνος και άλλα.

Έχετε γεννηθεί, έχετε μεγαλώσει και μέ-
χρι σήμερα κατοικείτε στο κέντρο της
Αθήνας. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλ-
λάξει άμεσα στο κέντρο της πόλης, ώστε
να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των
Αθηναίων; 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα δίπλα από το

Εθνικό Θέατρο και απέναντι από τον Άγιο
Κωνσταντίνο στην Ομόνοια. Πέντε φορές
«μετοίκησα» μέχρι να αποκτήσω δικό μου
σπίτι, πάντα σε απόσταση «αναπνοής» από
την πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα, όπως
συχνά λέω, ακόμη και δίπλα στον Άγνωστο
Στρατιώτη να έμενα, δεν θα με «χάλαγε» κα-
θόλου. Και είναι η πρώτη φορά που είμαι πο-
λύ αισιόδοξη για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των Αθηναίων. Ως βαθιά Αθη-
ναία η ίδια, στήριξα την υποψηφιότητα του
Κώστα Μπακογιάννη για τη δημαρχία και εί-
μαι πάνω κι από τις προβλέψεις μου ευχαρι-
στημένη από τις μικρές και μεγάλες αλλαγές
που πραγματοποιεί για την αναβάθμιση του
«πολιτισμού της καθημερινότητας», που εί-
ναι και το πολιτικό έμβλημά μου.

Να πάμε λίγο πίσω; Εκτός από πρώτη κυ-
βερνητική βουλευτής σε επίκαιρες ερω-
τήσεις, υπήρξατε και η πρώτη γυναίκα
ρεπόρτερ στην κρατική τηλεόραση. Τι
αναμνήσεις έχετε κρατήσει από εκείνη
την εποχή;
Τόσες πολλές που θα μπορούσα, και κάπο-

τε ελπίζω, να γράψω ένα βιβλίο. Το σίγουρο
είναι ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που ξεκίνησα –
και παραμένω έως τώρα– δημοσιογράφος-
ρεπόρτερ, που επέλεξα αν και πιτσιρίκα έναν
εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο κλάδο
της δημοσιογραφίας, που με δίδαξε πολλά

και, το κυριότερο: να είμαι πάντα έξω στους
δρόμους, δηλαδή βαθιά μέσα στην κοινωνία.

Στη συνέχεια ακολούθησε μια πολύ μα-
κρά πορεία στον χώρο της μαχόμενης
δημοσιογραφίας. Ποια ήταν η πιο δύσκο-
λη και επικίνδυνη δημοσιογραφική απο-
στολή στην οποία συμμετείχατε;
Έχει κατ’ επανάληψη κινδυνέψει η ζωή

μου, κυρίως στη δεκαπενταετή θητεία μου
ως ρεπόρτερ στην κρατική τηλεόραση, όπου
τις περισσότερες φορές η προσβασιμότητα
στον τόπο του ρεπορτάζ ήταν αδύνατη για
πολλούς λόγους και εγώ κάλυπτα τα όποια
γεγονότα, σεισμούς, τεράστιες πυρκαγιές,
ναυτικά δυστυχήματα, καιρικές συνθήκες,
μετακινούμενη ή με ελικόπτερα –πολιτικά
και στρατιωτικά– ή με πυροσβεστικά αερο-
πλάνα, ακόμη και με στρατιωτικά αεροπλά-
να τύπου «Ηρακλή». Δυο-τρεις φορές κάνα-
με αναγκαστική προσγείωση. Θυμάμαι χα-
ρακτηριστικά την προσγείωσή μας με ελικό-
πτερο της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Λε-
ωφόρο Αθηνών-Σουνίου, σε ένα ευρύ
άνοιγμα προς το ναό του Ποσειδώνος, και
άλλα πολλά… Ευτυχώς επέζησα.

Γνωρίζοντας πως είστε άνθρωπος με
εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, θα ήθε-
λα να μας περιγράψετε κι ένα αστείο πε-
ριστατικό από τα χρόνια της δημοσιογρα-
φικής σας καριέρας.
Αυτή η εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ

με έσωσε –βέβαια, η ψυχούλα μου το ξέ-
ρει– όταν ένα μεσημέρι, την ώρα που ήμουν
στον αέρα στην εκπομπή μου «Αυτά και Άλ-
λα» στον ΑΝΤ1, ήθελα να ξεσπάσω στα γέ-
λια, βλέποντας τους δύο καμεραμέν μέσα
στο στούντιο να χειρονομούν ασυνάρτητα,
ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούσαν
να με ειδοποιήσουν ότι είχαν αρπάξει φωτιά
οι προβολείς στο ταβάνι του στούντιο και τα

παιδιά τρελαμένα απλώς μου έκαναν νοή-
ματα να ζητήσω διαφημιστικό διάλειμμα για
να γλιτώσουμε!

Εκείνα τα χρόνια, είχατε πάρει συνεντεύ-
ξεις σχεδόν από το σύνολο του πολιτικού
κόσμου. Ποια συνέντευξη σάς έχει μείνει
χαραγμένη στη μνήμη; 
Περισσότερο από όλες, η πρώτη μίνι συ-

νέντευξη που μου παραχώρησε ο Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής ως πρωθυπουργός το
1974. Με το συνεργείο της ΕΡΤ απλώς περι-
μέναμε να βγει από το σπίτι του για να κα-
τευθυνθεί για σημαντική ομιλία του στη
Βουλή, όπου ξαφνικά με πλησίασε ο ίδιος
και πρώτος άρχισε να μου μιλάει, ώσπου άρ-
χισα κι εγώ να του κάνω ερωτήσεις.

Και ποια ήταν η συνέντευξη που σας συγ-
κίνησε;
Η πιο συγκινητική ήταν η συνέντευξη του

πρωθυπουργού Γεώργιου Ράλλη στο πατρι-
κό του σπίτι στην Κέρκυρα, όπου πήγα για
λογαριασμό του γυναικείου περιοδικού
«Πάνθεον» και όπου ο Γεώργιος Ράλλης αι-
σθάνθηκε τόσο χαλαρός, που άρχισε μόνος
του να μου διηγείται την εξαιρετικά τραυμα-
τική εμπειρία του από την απώλεια της μητέ-
ρας του, όταν ήταν μικρός.

Και η πιο μεγάλη δημοσιογραφική σας
επιτυχία ποια ήταν;
Η πιο μεγάλη μου επιτυχία –άθελά μου–

ήταν όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πρω-
θυπουργός επισκέφθηκε τη Ρουμανία του
Τσαουσέσκου και στην επιστροφή με κάλε-
σε να καθίσω δίπλα του στην πρώτη θέση,
γεγονός που εξέπληξε τη μεγάλη ομάδα των
δημοσιογράφων που τον συνοδεύαμε, αλλά
και εμένα την ίδια. Στην αρχή νόμιζα ότι θα
πιάσουμε μια γενική κουβεντούλα, αλλά
μου ξεκαθάρισε ότι με κάλεσε δίπλα του

γιατί γνώριζε καλά, μέσω της Μαργαρίτας
Παπανδρέου, ότι ήμουν μαχητική φεμινί-
στρια και ήθελε να μου δώσει αποκλειστικά
συνέντευξη για την αλλαγή του οικογενει-
ακού Δικαίου, για το οποίο κανείς δεν ήξερε
τίποτε. Ακόμη πονάει το μυαλό μου από την
υπερπροσπάθεια να θυμηθώ λέξη προς λέ-
ξη τον χειμαρρώδη λόγο του, γιατί, η φουκα-
ριάρα, για καφέ πήγαινα και δεν είχα μαζί
μου ούτε μαγνητόφωνο, ούτε χαρτί, ούτε
στυλό. Τα κατάφερα και η συνέντευξη έκανε
«μπαμ» στο γυναικείο περιοδικό «Πάνθε-
ον», όπου εργαζόμουν.

Ποια ήταν η πολιτική προσωπικότητα που
σας «σημάδεψε» στην πορεία σας;
Αναμφισβήτητα ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής, διότι είχα τη μέγιστη τύχη να με επι-
λέξει για το στενό του περιβάλλον, να τον
ακολουθώ σε δεκάδες ταξίδια του στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό και να αποκτήσω
σχέσεις μεγάλου δασκάλου με μαθήτρια.
Ακολουθώ κατά γράμμα τις συμβουλές του,
εκτός από μία, για την οποία και με μάλωνε
από τότε: που δεν ήμουν πολύ της συμβατι-
κής οικογενειακής ζωής.

Το 2007 εκλεχτήκατε για πρώτη φορά
βουλευτής Αθηνών. Τι έχει αλλάξει στη
Βουλή από τότε μέχρι σήμερα;
Επιγραμματικά θα σας πω: Το επίπεδο. Η

εισβολή της Χρυσής Αυγής, των ΑΝΕΛ αλλά
και της διαφορετικής νοοτροπίας ΣΥΡΙΖΑ, τα
πέτρινα χρόνια της εποχής των μνημονίων
και των «Αγανακτισμένων» διέρρηξαν σε
μεγάλο βαθμό τις διαπροσωπικές και αν-
θρώπινες σχέσεις μεταξύ των βουλευτών.
Λυπάμαι που το λέω, «στεγνώσαμε».

Πολλές φορές σάς έχω συναντήσει να
κάνετε πεζοπορία στο κέντρο της Αθή-
νας. Πόσες ώρες περπατάτε την ημέρα;
Περπατώ νυχθημερόν, τουλάχιστον δύο

ώρες καθημερινά.

Πόσα χρόνια έχετε αυτήν τη συνήθεια
της πεζοπορίας;
Όλη μου τη ζωή.

Ποια είναι η αγαπημένη σας διαδρομή;
Γύρω γύρω όλοι... Από τον Πύργο Αθηνών

έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Είστε άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς
σε κίνηση. Είστε υπερδραστήρια. Δεν
κουράζεστε ποτέ; Από πού αντλείτε τόση
ενέργεια;
Είναι ο τρόπος της ζωής μου, η ενέργεια,

αλλά το μυστικό είναι ότι κάνω ό,τι βρίσκω
ενδιαφέρον.

Πώς χαλαρώνετε ύστερα από μια γεμάτη
ημέρα;
Με εξόδους, βιβλία, Netflix και ύπνο.

«
Τι της είχε εκμυστηρευτεί
ο Ανδρέας σε μια πτήση
και η συγκλονιστική 
συνέντευξη που της είχε
δώσει ο Ράλλης



Σ
υνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος Γιάννη Χατζηθεοδοσίου είχε η

Φώφη Γεννηματά. Του εξέφρασε μάλιστα την
προσδοκία της για καλή συνεργασία και διαρ-
κή διάλογο, με στόχο την επιτυχή ανταπόκρι-
ση των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες
συνθήκες. Άλλωστε, ο κ. Χατζηθεοδοσίου
έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με το ΠΑ-
ΣΟΚ, από πολύ παλιά… Εκείνος, από την
πλευρά του, ενημέρωσε την πρόεδρο του Κι-
νήματος Αλλαγής για τις δράσεις της ΚΕΕΕ
που έχουν ως στόχο τη στήριξη των πληγέν-
των καθώς και για τις επισκέψεις που ξεκίνη-
σε στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου
να λάβει γνώση για τα προβλήματα των πυρό-
πληκτων και να αναληφθούν πρωτοβουλίες με
στόχο την επίλυσή τους.

Πυρετώδεις
προετοιμασίες για τη ΔΕΘ  
Η 85η ΔΕΘ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το
2020 στο διάστημα 5-13 Σεπτεμβρίου, με τιμώμε-
νη χώρα τη Γερμανία, αλλά τελικά είχε αποφασι-
στεί η ακύρωσή της, στο πλαίσιο των τότε μέτρων
για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμά-
των του κορονοϊού. Φέτος, εκτός απροόπτου, όλα
θα πάνε κατ’ ευχήν. Η διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ
θα συνοδεύεται από εκείνη του 2ου Thessaloniki
Helexpo Forum, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο
συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» από τη Δευτέ-
ρα 13 έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, με
τίτλο «Δημιουργώντας την Επόμενη Μέρα». Το
Σάββατο 11/9 θα γίνει η εναρκτήρια ομιλία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
θα δώσει συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα,
ενώ το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Σεπτεμβρίου
θα πραγματοποιηθούν η ομιλία και η συνέντευξη
Τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξη Τσίπρα. Στο μεσοδιάστημα θα
υπάρχουν καθημερινά στο φόρουμ θεματικά πά-
νελ διάρκειας μιάμισης ώρας, στα οποία θα συμ-
μετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκ-

πρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματι-
κών φορέων, συνδέσμων, επι-

χειρήσεων και της Αυτοδιοί-
κησης.

Υπάλληλος του ΕΦΚΑ
δεν αναγνώρισε 
τον Χατζηδάκη
Η περίπτωση είναι πέρα για πέρα αληθινή… και το
περιστατικό το αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης. «“Καλημέρα, είμαι ο
υπουργός”, είπα στον υπάλληλο του ΕΦΚΑ που
καθόταν πίσω από ένα γκισέ στην Κέρκυρα στις
9.00 το πρωί. “ Έλα τώρα, τι είναι αυτά;” μου απάν-
τησε. “Κοιτάξτε με καλά. Είμαι ο υπουργός. Πι-
στέψτε με!” του είπα. “Ωωω, συγγνώμη, κύριε
υπουργέ!” μου είπε εκείνος, αφού διαπίστωσε ότι
δεν του κάνω πλάκα. Έτσι ξεκίνησε η μέρα μου
σήμερα στην Κέρκυρα, με μια απροειδοποίητη
επίσκεψη στον ΕΦΚΑ Κερκύρας, καθώς πήγα στο
νησί για την παράδοση των νέων εργατικών κατοι-
κιών», έγραψε στο Facebook ο υπουργός. Πάντως
όπως έγραψε ο Χατζηδάκης η κατάσταση ήταν
καλύτερη από τον μέσο όρο του ΕΦΚΑ. Όλα ήταν
εντάξει με την παρουσία των υπαλλήλων, οι υπο-
δομές ήταν γενικά σε καλό επίπεδο, τα καινούρ-
για κομπιούτερ είχαν παραδοθεί -τα υπόλοιπα για
να καλυφθούν όλοι θα παραδοθούν σε μερικούς
μήνες- και οι ασφαλισμένοι που ρώτησε ήταν γε-
νικά ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση.

Οικονόμου και
Καραγιάννης «παίζουν»
δυνατά στον
ανασχηματισμό
Με τον επικείμενο ανασχηματισμό η ονομα-
τολογία έχει πάρει φωτιά. Άλλοι φεύγουν, άλ-
λοι έρχονται… Θα σταθώ σε δυο ονόματα τα
οποία έχουν πέσει στο τραπέζι, καθώς και οι
δυο έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στους
τομείς με τους οποίους ασχολούνται. Μόνο
καλά λόγια έχουν να πουν οι αξιωματούχοι
του Μεγάρου Μαξίμου. Ο ένας είναι ο γενικός
γραμματέας Εξοπλισμών του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, ο Θεσσαλονικιός Αντώνης
Οικονόμου, και ο άλλος ο γενικός γραμματέας
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Εξαιρετι-
κές περιπτώσεις και οι δυο, μιλούν μόνο με τα
έργα τους. Μην απορήσετε, λοιπόν, αν δείτε
την υπουργοποίησή τους.

Δύσκολα... ο Στεφανής
Αυτόν που δεν βλέπω να μακροημερεύει
είναι τον σημερινό υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, τον κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Παρά
το γεγονός ότι προέρχεται από το στράτευ-
μα, ο άνθρωπος είναι σαν να μην υπάρχει.
Οι επικριτές του θεωρούν ότι έχει παρου-
σία μόνο μέσω των δημοσίων σχέσεων, τις
οποίες επιδιώκει, και δεν ασχολείται κα-
θόλου με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, ούτε
καν με το Μεταναστευτικό, το οποίο είχε
επωμιστεί ως συντονιστής πριν αναλάβει
τελικά ο Μηταράκης. Έχουν ακουστεί πολ-
λά στους διαδρόμους του Πενταγώνου: πως
αρέσκεται στην επικοινωνία, στην προσω-
πική του προβολή και στις δημόσιες σχέ-
σεις, σε σημείο μάλιστα να συναγωνίζεται
τον άνθρωπο που τον στήριξε όσο λίγοι τα
προηγούμενα χρόνια, τον αρχηγό των
ΑΝ.ΕΛ. Πάνο Καμμένο.

Διακοπές στην Κύθνο 
για τον Κ. Κυρανάκη
Στο όμορφο νησί της Κύθνου εθεάθησαν
ο βουλευτής Νότιου Τομέα της Β’ Αθηνών
της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη
σύζυγό του Ελένη Αθερινού να απολαμ-
βάνουν τις διακοπές τους μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας. H Kύθνος είναι
ένα νησί που αγαπούν πολύ και οι δύο. Το
είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές στο πα-
ρελθόν και είχαν περάσει πολύ όμορφες
στιγμές εκεί. Γι’ αυτό άλλωστε επέλεξαν
πέρσι, το καλοκαίρι του 2020, να παν-
τρευτούν στην Κύθνο. Μακάρι να γεμί-
σουν τις μπαταρίες τους, καθότι η σεζόν
προβλέπεται δύσκολη και έχει πολλή
δουλειά στον ορίζοντα.
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Η Φώφη, 
ο Γιάννης 
και το ΠΑΣΟΚ… 

Για να ξέρετε: Ο Κυριάκος θα ξαναπάει σύντομα στην
Αμερική. Ο πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τις
ΗΠΑ όπου πήγε με την κόρη του, θα μεταβεί στη Σλο-
βενία για ένα φόρουμ, αλλά πρόκειται να ταξιδέψει
ξανά στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρ-
κη. Άρχισαν ήδη από τώρα οι προετοιμασίες (με ποι-
ους θα συναντηθεί) στο περιθώριο της Συνόδου του
ΟΗΕ εκεί γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Χ
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Έρχονται δράματα 
και εξώσεις στις ΗΠΑ 
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Πέμπτη το
βράδυ ήρε το μορατόριουμ στις εξώσεις ενοικια-
στών που κανονικά προβλεπόταν να διαρκέσει
έως τον Οκτώβριο, τερματίζοντας την προστασία
που προσφερόταν σε εκατομμύρια ανθρώπους
με οικονομικά προβλήματα εν μέσω της πανδη-
μίας του νέου κορονοϊού. Με την απόφασή του το
Ανώτατο Δικαστήριο τάχθηκε στο πλευρό των
ιδιοκτητών. Το Κογκρέσο που υποτίθεται θα νο-
μοθετούσε κατεπειγόντως προκειμένου να πα-
ραταθεί το πάγωμα των εξώσεων, δεν έκανε απο-
λύτως τίποτα, διότι έπρεπε να διακόψει τις εργα-
σίες του για τις καλοκαιρινές διακοπές.



Το ζεύγος Μενέντεζ ανέλαβε να ξεναγήσει ο γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέ-
σεων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλί-
ου της Ευρώπης, Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την επίσκεψή τους
στη Βουλή. Ο Σερραίος Βουλευτής της Ν.Δ. και «δεξί χέρι» του
πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, συναντήθηκε με
τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας
των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ και συμμετείχε στην ξενάγηση του κ.
Μενέντεζ και της συζύγου του Ναντίν στο κτίριο της Βουλής από τον πρόεδρο Κωνσταντί-
νο Τασούλα. Όπως μαθαίνουμε, ο Τάσος Χατζηβασιλείου καθ’ όλη τη διάρκεια που η εθι-

μοτυπική συνάντηση των δυο ανδρών, Τασούλα και Μενέντεζ, ήταν σε
εξέλιξη, ανέλαβε καθήκοντα ξεναγού και περιηγήθηκε μαζί με την κα
Ναντίν Μενέντεζ στους ιστορικούς χώρους του Κοινοβουλίου, όπου
της μίλησε για την ιστορία του και τις αλλαγές μέσα στα χρόνια. Το εν-
διαφέρον της κας Μενέντεζ (η οποία κέρδισε όλες τις εντυπώσεις) για
την Ελληνική Επανάσταση ήταν τεράστιο όπως και η περιέργεια του
Αμερικανού αξιωματούχου να μάθει πώς λειτουργεί το διαδραστικό
σκέλος της έκθεσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση,

με ερωτήσεις κουίζ και παιχνίδια. Άλλωστε ο Αμερικανός γερουσιαστής και η σύζυγός
του βρέθηκαν στην Αθήνα με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Οι αγωγές του
Αντετοκούνμπο 
στη Νέα Υόρκη

Αγωγή σε βάρος έξι φυσικών προσώπων
που προωθούσαν μέσω ηλεκτρονικών κα-
ταστημάτων εμπορικά προϊόντα (μπλούζες,
φούτερ κ.λπ.) που έφεραν το όνομά του και
απεικόνιζαν το πρόσωπό του κατέθεσε προ
τριών ημερών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε
δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η αγωγή κα-
τατέθηκε στο US District Court for the
Southern District of New York από τον Έλ-
ληνα δικηγόρο Τάσο Παρδάλη, partner της
δικηγορικής εταιρείας Pardalis & Nohavic-
ka LLP, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στο
δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, στα εμπο-
ρικά σήματα, στο εταιρικό δίκαιο, καθώς και
στις εμπορικές και real estate συναλλαγές.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο Ωραίος Μπρούμελ…  
Ο Άκης ή Τσόχα ή Ωραίος Μπρούμελ δεν
ήταν μια απλή περίπτωση πολιτικού. Ήταν
αυτό που λέμε η σκιά του Αντρέα Παπανδρέ-
ου. Για την ακρίβεια ζούσε στη σκιά του
ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ από το 1968 μέχρι το 1996,
που ο Αντρέας απεδήμησε εις τας δέλτους
της Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο το «ανέκδοτο»
που έχει μείνει να το λένε οι παλαιοί πολιτι-
κοί συντάκτες: «Άκη, τι ώρα είναι; Ό,τι ώρα
πεις, πρόεδρε». Αυτό περιγράφει πλήρως τη
σχέση που είχε ο Τσόχα με τον ιδρυτή του
ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ.
Υπήρξε μέλος της περίφημης τρόικας του
ΠΑΣΟΚ. Ήταν η τριανδρία που μιλούσε με τον
αρχηγό. Ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς
για τα οργανωτικά, ο Κώστας Λαλιώτης για τη
θεωρία και ο Άκης για να μιλάει με τον πρό-
εδρο. Η αλήθεια είναι ότι ο Άκης μιλούσε
ακατάπαυστα και στο τέλος κάνεις δεν κατα-
λάβαινε τι είχε πει… Ήταν ο μόνος στο ΠΑ-
ΣΟΚ που διαχρονικά διατηρούσε στενές σχέ-
σεις με τον Παπανδρέου. Ακόμα και την πε-
ρίοδο που «κυβερνούσε» το περιβάλλον της
Μιμής, ο Άκης μιλούσε κρυφά με τον πρό-
εδρο, μιας και η Δήμητρα τον είχε… εκτοπί-
σει και αυτόν. Όχι τυχαία πολλοί σύντροφοί
του τον αποκαλούσαν Ωραίο Μπρούμελ.
Ο πραγματικός Ωραίος Μπρούμελ έζησε
στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Καταγόταν από
μια σχετικά εύπορη οικογένεια, αλλά έλαμ-
ψε μάλλον διά του ναρκισσισμού του. Κατά-
φερε να αποκτήσει φιλίες με τον βασιλιά της
Αγγλίας Γεώργιο Δ’ και να μπει στον κύκλο
του. Κάποια στιγμή πίστεψε πως έπρεπε να
ζει και ο ίδιος σαν βασιλιάς. Δημιούργησε το
«κλαμπ των δανδήδων» και επιδόθηκε σε
κάθε είδους ακολασία. Η πτώση του ξεκίνη-
σε όταν αγόρασε ένα σπίτι στην πιο ακριβή
περιοχή του Λονδίνου. Στο Τσέστερφιλντ,
κάτι σαν τη δική μας Διονυσίου Αρεοπαγί-
του. Η προκλητική του ζωή προκάλεσε δυ-
σφορία στον βασιλιά, ο οποίος απέσυρε την
εύνοιά του. Ο Μπρούμελ πίστεψε πως ήταν
αρκετά ισχυρός για να συνεχίσει να ζει όπως
είχε συνηθίσει. Έκανε βέβαια λάθος. Συνε-
λήφθη και πέθανε στη φυλακή.

Θ
έμα Κούβελα θα τεθεί στην επικείμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ιατρικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. Το όργανο, που αναμένε-
ται να συνεδριάσει την Τετάρτη ή την Πέμπτη, θα βάλει στο «μικροσκόπιο»

τις πρόσφατες επίμαχες αναφορές του καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ στο
ισχαιμικό επεισόδιο του Νίκου Χαρδαλιά και στο ενδεχόμενο να προκλήθηκε από
τον -προ 8 μηνών- εμβολιασμό του, ενώ θα εξετάσει αν συντρέχουν λόγοι για παρα-
πομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι θέσεις που διατυπώνει δημόσια ο Δημή-
τρης Κούβελας για την πανδημία και τα εμβόλια έχουν προκαλέσει κατά καιρούς
σκεπτικισμό στο επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών της Θεσσα-
λονίκης. Οι πρόσφατες αναφορές του στο επεισόδιο του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας προκάλεσαν ντόμινο αντιδράσεων από συναδέλφους του πανεπιστημια-
κούς γιατρούς, από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλους φορείς, αλλά
και από τη Δικαιοσύνη, με τον εισαγγελέα να διατάσσει την περασμένη εβδομάδα τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν στοιχειοθε-
τείται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Το
... 
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Έκλεψε τις εντυπώσεις η σύζυγος του Ρόμπερτ Μενέντεζ

Μηδενική ανοχή από τον Ζέρβα
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν χαρίζει κάστανα. Εντολή για την κατάθεση μηνυτή-

ριας αναφοράς σε βάρος εταιρείας που προκάλεσε ζημιές σε λιθόστρωτο οδόστρωμα
στην περιοχή της Πορτάρας στην Άνω Πόλη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων για την
τοποθέτηση οπτικών ινών, έδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Τη
μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για δράσεις Δη-
μοτικής Αστυνομίας Δημήτρης Δαγκλής, διατυπώνοντας τη θέση ότι η διοίκηση του
Κωνσταντίνου Ζέρβα στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Ξαφνικές βολές του πρώην βουλευτή
Ροδόπης Γιώργου Πεταλωτή εναντίον
της Διακομματικής Επιτροπής που
συστάθηκε πριν από περίπου ενάμισι
έτος για την ανάπτυξη της Θράκης
(πρόεδρος η Ντόρα Μπακογιάννη).
«Η Επιτροπή οφείλει να
αυτοδιαλυθεί», υποστηρίζει ο κ.
Πεταλωτής, εκτιμώντας ότι δεν έχει
παραγάγει μέχρι σήμερα απτά
αποτελέσματα.

LOCK

Θέμα Κούβελα στον
Ιατρικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης
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Οι πολίτες ξέρουν…

Η
ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πανομοι-
ότυπη με τις προηγούμενες! Θριαμβολο-

γίες από τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους
τους, προβληματισμός από εκείνα που θεωρούν
ότι δεν τα πήγαν τόσο καλά, στροφή προς άλλες
κατευθύνσεις από όσα παιδιά έγραψαν πολύ κά-
τω από όσο χρειαζόταν για να μπουν σε μια σχο-
λή. Δηλαδή, μια από τα ίδια των προηγούμενων
ετών. Η μόνη παραφωνία που ακούστηκε ήταν
από τη μεριά της αντιπολίτευσης, που «θυμήθη-
κε» ότι αποκλείονται παιδιά από τα ΑΕΙ της χώ-
ρας, επειδή έγραψαν 4, 5 και 6 με άριστα το 20.
Ενώ πέρυσι, θα πρόσθετε κανείς, που εισήλθε
υποψήφιος σε πανεπιστήμιο με μέσο όρο 0,7 με
άριστα το 20 (ναι! Λιγότερο από τη μονάδα!) το σύ-
στημα μάλλον του «επέτρεπε να συνεχίσει τις
σπουδές του». Και κάποιοι αυτά τα λένε σοβαρά
και δεν ντρέπονται! 

Στην Παιδεία πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Αρ-
κετά χρόνια χάσαμε με τον δικαιωματισμό, την
ήσσονα προσπάθεια και το «δε βαριέσαι». Αρκετά
χρόνια χάσαμε με τον στρουθοκαμηλισμό τού να
πιστεύουμε ότι παιδιά που δεν έχουν κλίση στα
γράμματα αλλά σε μια τέχνη, έπρεπε σώνει και
καλά να φέρουν στο σπίτι το «χαρτί». Κι ας ήταν
από όποια σχολή να ’ναι, κι ας ήταν μόνο για κορ-
νίζα και για τίποτα άλλο. Κι επειδή η ζωή εκδικεί-
ται, το «χαρτί» δεν το έπαιρναν ποτέ, γιατί η σχολή
δεν τους ενδιέφερε, απλώς έχαναν τα χρόνια τους
εκεί χωρίς σκοπό.

Οι πολίτες τα γνωρίζουν όλα αυτά καλά, είτε
διότι οι ίδιοι τα έχουν περάσει μέσα στην οικο-
γένειά τους είτε διότι τα έχουν δει στο περιβάλ-
λον τους. Τα γνωρίζουν, ακόμα κι αν δεν τα πα-
ραδέχονται. Για αυτό και δεν υπήρξαν σοβαρές
αντιδράσεις στην επαναφορά της βάσης εισα-
γωγής. Γιατί το πρόβλημα το ξέραμε όλοι…

εκτός της αντιπολίτευσης, που βγήκε χθες να
«βάλει τα κλάματα» για τα παιδιά που έμειναν
έξω από τις σχολές, επειδή έγραψαν κάτι σαν
λευκή κόλλα. 

Στην Παιδεία πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Ο
Ελληνισμός δεν έχει τίποτε άλλο να προσφέρει
στην ανθρωπότητα παρά μόνο το πνεύμα του.
Για αυτό η Παιδεία, με τη συγκεκριμένη έννοια
που δίνουν στη λέξη οι σπουδές, πρέπει να
υπακούει σε προδιαγραφές αυστηρές, ανελα-
στικές και ξεκάθαρες για όλους. Παιδεία στα
ΑΕΙ πρέπει να σημαίνει συμβολή κατά τρόπο
συστηματικό στην προσωπική καλλιέργεια
όποιου νέου ή νέας έχει ήδη φτάσει τον εαυτό
του σε ένα στοιχειώδες επίπεδο. Το λαϊκίστικο
«μπάτε, χίλιοι, αλέστε» πρέπει όλες οι πολιτικές
δυνάμεις να το αφήσουν πίσω, στο παρελθόν.
Αλλιώς θα μείνουν οι ίδιες πίσω, στο παρελθόν.
Γιατί οι πολίτες ξέρουν…

Η
κατάσταση στην Καμπούλ βαίνει πλέον
ανεξέλεγκτη, καθώς χιλιάδες Αφγανοί συ-
νεργάτες της Δύσης προσπαθούν να διαφύ-

γουν στο εξωτερικό εν μέσω σκηνών χάους, βίας
και βομβιστικών επιθέσεων που σκόρπισαν τον θά-
νατο σε 90 Αφγανούς και σε 13 Αμερικανούς στρα-
τιώτες πέριξ του αεροδρομίου της αφγανικής πρω-
τεύουσας («The Wall Street Journal» 26/8/2021).
Ταυτόχρονα οι χώρες του ΝΑΤΟ περιορίζουν τον
αριθμό των Αφγανών προσφύγων που θα φιλοξε-
νήσουν. Έτσι, μετά τις ΗΠΑ που γνωστοποίησαν ότι
σε πρώτη φάση έχουν εγκρίνει μόνο 34.500 βίζες
Αφγανών συνεργατών τους (www.nytimes.com
16/8/2021), το Λονδίνο ακολουθώντας την ίδια τα-
κτική δήλωσε ότι τα επόμενα πέντε έτη προτίθεται
να φιλοξενήσει συνολικά 20.000 Αφγανούς πρό-
σφυγες (www.euronews.com 18/8/2021), ενώ η
Ρώμη δηλώνει πρόθυμη να υποδεχτεί 2.500 πρό-
σφυγες από το Αφγανιστάν (www.repubblica.it
24/8/2021). Όλοι αυτοί προστίθενται στους 21.000
πρόσφυγες που ανακοίνωσε ήδη ότι θα φιλοξενή-
σει ο Καναδάς (www.theglobeandmail.com
20/8/2021). Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία δηλώ-
νει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κανέναν πρόσφυγα
από το Αφγανιστάν, προδιαγράφοντας την τακτική
που θα ακολουθήσουν αρκετές χώρες της Ε.Ε. Μά-
λιστα, όπως δήλωσε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, η χώρα
του ήδη φιλοξενεί 40.000 Αφγανούς (www.eu-
ronews.com 23/8/2021). Βέβαια, τι να πει και η Ελ-
λάδα που φιλοξενεί πάνω από 160.000 πρόσφυγες
και μετανάστες, εκ των οποίων 41.200 Αφγανούς
πρόσφυγες κατά την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
(www.kathimerini.gr 23/8/2021) και όλα αυτά ενώ
η πατρίδα μας δέχεται καθημερινά όλο και περισ-

σότερες μεταναστευτικές ροές σε Έβρο και νησιά.
Ταυτόχρονα, σε ναυάγιο για τους πρόσφυγες του

Αφγανιστάν κατέληξε και η τηλεδιάσκεψη των G7
που έγινε στις 24/8/2021 (www.politico.eu
24/8/2021), όπως είχε συμβεί και λίγες μέρες πριν
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπου οι υπουργοί Εξωτερι-
κών της Συμμαχίας που συνεδρίασαν με τηλεδιά-
σκεψη στις 20/8/2021 απέτυχαν να δώσουν λύση
σε σχέση με τη φιλοξενία των χιλιάδων Αφγανών
προσφύγων. 

Για τον λόγο αυτό ο Μάριο Ντράγκι σχεδιάζει εν-
τός του Σεπτεμβρίου συνεδρίαση των G20 υπό την
προεδρία του, προκειμένου εκεί να ληφθούν απο-
φάσεις για τη στήριξη των Αφγανών προσφύγων.
Με τον τρόπο αυτό ο Ιταλός πρωθυπουργός ελπίζει
να εμπλέξει στον χειρισμό του προσφυγικού λόγω
Αφγανιστάν τόσο την Κίνα όσο και τη Ρωσία, την Ιν-
δία, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία (www.il-
giornale.it 25/8/2021) με στόχο τη διαμόρφωση
«κοινής μεταναστευτικής πολιτικής για το Αφγανι-
στάν» (www.reuters.com 24/8/2021).

Οι παραπάνω εξελίξεις καταδεικνύουν για άλλη
μία φορά την πλήρη περιθωριοποίηση της Ε.Ε., η
οποία αντί να σηκώσει τα μανίκια και να χαράξει
άμεσα μια σαφή πολιτική για την αντιμετώπιση της
επερχόμενης νέας προσφυγικής κρίσης λόγω Αφ-
γανιστάν, τελικά αφήνει τις εξελίξεις να τρέχουν,
επιδεικνύοντας μάλιστα τη γνωστή διγλωσσία. Έτσι,
από τη μια τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με κροκοδεί-
λια δάκρυα συμπάσχουν με τους χιλιάδες πρόσφυ-
γες από το Αφγανιστάν και κυρίως τις γυναίκες και
τα παιδιά, και από την άλλη δεν τολμούν να λάβουν
αποφασιστικά μέτρα, προκειμένου η Ελλάδα και οι
άλλες χώρες πρώτης εισόδου της Ε.Ε. να μη μετα-

τραπούν ξανά σε αποθήκη ψυχών. Καθώς λοιπόν η
Γερμανία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, η Ε.Ε.
κάνει τα στραβά μάτια, προκειμένου να μη ληφθούν
μέτρα για τη δίκαιη κατανομή εντός των χωρών της
Ε.Ε. όσων Αφγανών προσφύγων θα καταφτάνουν
στις πύλες Σένγκεν, γεγονός που θα έθετε το Προ-
σφυγικό στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας
στο Βερολίνο. Έτσι, στην «άτυπη βιντεοδιάσκεψη
των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. που έγινε στις
17 Αυγούστου 2021 οι υπουργοί κυριολεκτικά πέτα-
ξαν την μπάλα στην εξέδρα σε σχέση με τις προσφυ-
γικές ροές από το Αφγανιστάν. Στην ίδια γραμμή και
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. σε θέματα Εξωτερι-
κής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ
Μπορέλ, ο οποίος επισήμανε με στόμφο ότι «οι
υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν εκτενέστερα
για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν κατά την άτυπη
υπουργική τους σύνοδο (Gymnich) στις 2-3 Σεπτεμ-
βρίου» (www.consilium.europa.eu 17/8/2021)!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το έκτακτο Συμβού-
λιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. που
συνεδρίασε στις 18/8/2021 αντί να ασχοληθεί με το
Αφγανιστάν επικεντρώθηκε στις μεταναστευτικές
ροές από Λευκορωσία σε Λιθουανία! Έτσι, από τις
86 γραμμές της γραπτής δήλωσης της σλοβενικής
προεδρίας αφιερώθηκαν μόνο 3 για την προσφυγι-
κή κρίση στο Αφγανιστάν. Εκεί εκφράζεται η ανη-
συχία της Ε.Ε. για τις μεταναστευτικές ροές από το
Αφγανιστάν και δηλώνεται ότι το Συμβούλιο Υπουρ-
γών Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. θα ασχοληθεί
συντόμως με το θέμα του Αφγανιστάν
( h t t p s : / / s l o v e n i a n -
presidency.consilium.europa.eu 18/8/2021)! 

του
Νότη Μαριά

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

Αφγανιστάν: Σιγά… η Ευρώπη κοιμάται

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Διπλωματική αναγνώριση από ΗΠΑ στην κυβέρνηση Ταλιμπάν

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Οι εκρήξεις που σκότωσαν 13 Αμερικανούς στρατιώτες
και άφησαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες κοντά
στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ χρησι-

μεύουν ως ισχυρή υπενθύμιση των απειλών στο Αφγανιστάν
και των προκλήσεων που αναμένονται καθώς η Αμερική προ-
σπαθεί να απεμπλακεί. Ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δε-
σμεύτηκε να τερματίσει την 20ετή στρατιωτική εκστρατεία
στην ασιατική χώρα -που προκλήθηκε από την άρνηση των
Ταλιμπάν να παραδώσουν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα
Μπιν Λάντεν μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σε-
πτεμβρίου- οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έρχονται αντιμέτωποι
με σκληρές επιλογές εκεί. Ακόμη και πριν από τη φρικτή επί-
θεση της Πέμπτης, οι εικόνες στο αεροδρόμιο ήταν δύσκολο
να παρακολουθηθούν. Το μέλλον του αφγανικού λαού ήταν
επώδυνο να εξεταστεί και η έννοια μιας σχέσης των ΗΠΑ με
τους Ταλιμπάν ήταν δύσκολο να συλληφθεί. Αλλά τα γεγονότα
είναι επίμονα και ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή
πραγματικότητα: οι Ταλιμπάν έχουν κερδίσει τον πόλεμο και
οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα αν-
τιμετωπίσουν τους ηγέτες της τρομοκρατικής ομάδας υπό την
επιβολή κυρώσεων μετά την αποχώρηση του τελευταίου Αμε-
ρικανού στρατιώτη από την Καμπούλ.

Η δέσμευση της Αμερικής να βοηθήσει τον αφγανικό λαό
δεν πρέπει να ακυρωθεί. Δεν είναι μόνο ένα ηθικό ζήτημα.
Όπως μάθαμε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το Αφγανιστάν μπο-
ρεί εύκολα να γίνει εκκολαπτήριο τρομοκρατίας. Η απειλή εί-
ναι ακόμη πιο αληθινή, δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία ότι
οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να έχουν στενούς δεσμούς με την
Αλ Κάιντα. 

Ο μεγαλύτερος πόλεμος των ΗΠΑ σκότωσε περισσότερους
από 2.300 στρατιώτες και κόστισε πάνω από 2 τρισεκατομμύ-
ρια δολάρια. Τώρα, δύο δεκαετίες μετά την ανατροπή των Τα-
λιμπάν από τις ΗΠΑ, η εξτρεμιστική ομάδα είναι ξανά στην
εξουσία. Κάθε χώρα -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ- θα
πρέπει να αποφασίσει τι είδους σχέση θα έχει με το Αφγανι-
στάν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να
αναγνωρίσουν μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν -

σίγουρα όχι σύντομα.
Φαίνεται βέβαια πως η ομάδα ενδιαφέρεται να αποκατα-

στήσει τη φήμη της και να κερδίσει διεθνή αναγνώριση. 
Αλλά οι λέξεις σημαίνουν λίγα, ειδικά όταν υπάρχει μακρύ

ιστορικό αποκρουστικής συμπεριφοράς. 
Αυτή είναι η ομάδα που καταδίκασε τις γυναίκες και τα κο-

ρίτσια που τόλμησαν να συντρίψουν περιορισμούς που τις εμ-
πόδιζαν να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να φύγουν από τα
σπίτια τους μόνες τους.

Οι Ταλιμπάν ανάγκασαν τις γυναίκες να καλύψουν τα πρό-
σωπά τους δημόσια, τις έθαβαν μέχρι τον λαιμό και τις λιθο-
βολούσαν μέχρι θανάτου μετά από ισχυρισμούς μοιχείας.
Σκότωσαν επίσης ομοφυλόφιλους, έκοψαν τα χέρια ύποπτων
κλεφτών και γενικά ανάγκασαν μια ολόκληρη χώρα να ζήσει
κάτω από δρακόντειους κανόνες. Τα λόγια τους από μόνα τους
δεν αρκούν.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία ότι οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει
είναι ανάμεικτα, στην καλύτερη περίπτωση οι γυναίκες έχουν
πει να μείνουν στο σπίτι, για την ασφάλειά τους. (Μείνετε σπίτι,
τους λένε, ώστε να προστατευτείτε από εμάς.)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοί τους και η υπόλοιπη
διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προϋποθέτουν την τυπική
αναγνώριση των Ταλιμπάν σε τρεις τομείς. Πρώτον, πρέπει να
δείξουν ότι έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν το ενδεχόμενο η
χώρα να γίνει καταφύγιο τρομοκρατών, όπως υποσχέθηκαν
στη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2020 με την κυβέρνηση
Τραμπ.

Οι επιθέσεις της Πέμπτης εγείρουν επίσης ερωτήματα σχε-
τικά με την ικανότητα των Ταλιμπάν να αποκρούσουν ομάδες
όπως το ISIS, το οποίο προσπάθησε να εδραιώσει μια βάση
στο Αφγανιστάν. 

Δεύτερον, οι Ταλιμπάν πρέπει να αποδείξουν ενεργά ότι δεν
εμπλέκονται στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που κατέστρεψαν τη ζωή τόσων γυναικών και νεαρών κορι-
τσιών την τελευταία φορά που ήταν στην εξουσία. 

Και, τέλος, οι Ταλιμπάν πρέπει να φτάσουν πέρα από τους
όρους τους για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση χωρίς απο-
κλεισμούς, όπου οι εθνικές μειονότητες, οι μετριοπαθείς

μουσουλμάνοι και οι γυναίκες παίζουν ρόλο. Αυτός, τουλάχι-
στον, είναι ο στόχος. Σύμφωνα με τα λόγια της Fawzia Koofi.

Εάν οι Ταλιμπάν επιστρέψουν στους παλιούς τρόπους τους,
οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να ηγηθούν μιας
διεθνούς εκστρατείας που θα αρνείται την επίσημη αναγνώρι-
ση και θα περιορίζει την πρόσβαση των Ταλιμπάν σε χρηματο-
δότηση. Οι ΗΠΑ έχουν παγώσει τα αποθέματα του Αφγανιστάν
σε αμερικανικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανα-
στείλει τη βοήθεια 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω με-
ταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποκλείει την πρόσβαση
σε νομίσματα έκτακτης ανάγκης αξίας εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων δολαρίων.

Σίγουρα, εάν η Δύση παγώσει τους Ταλιμπάν, αυτοί μπο-
ρούν ακόμα να στραφούν σε άλλους. Η Κίνα, σκοπίμως κλεί-
νοντας το μάτι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, είναι πεινασμένη για αφγανικά ορυκτά και σκοπεύει να
δημιουργήσει «φιλικές» σχέσεις. Μαζί με την Κίνα, η Ρωσία
είναι επίσης πρόθυμη να βελτιώσει τις σχέσεις τους. Το Πακι-
στάν έχει μακροχρόνιους δεσμούς με την ομάδα, όπως και η
Σαουδική Αραβία.

Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα δεν θέλει να δει το Αφγανιστάν να γί-
νεται μια νέα βάση για την τρομοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για
τους άλλους γείτονες του Αφγανιστάν, πολλοί από τους οποί-
ους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εγχώριες εξεγέρσεις
για εδαφική υποστήριξη, όπως έκανε η Αλ Κάιντα, από τους
Ταλιμπάν.

Αλλά με ή χωρίς διπλωματική αναγνώριση από τις ΗΠΑ, η
σκληρή, δυσάρεστη πραγματικότητα παραμένει ότι οι Ταλιμ-
πάν είναι τώρα υπεύθυνοι. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι
ΗΠΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους ηγέτες τους. 

Μετά την αεροπορική μεταφορά, η εκστρατεία θα μετακι-
νηθεί αναπόφευκτα στον διπλωματικό στίβο. Ο στόχος των
ΗΠΑ τώρα θα είναι να πιέσουν τους νέους Αφγανούς ηγέτες
να μη φιλοξενήσουν τρομοκράτες και να μην επιστρέψουν
στους φρικτούς τρόπους διακυβέρνησης. Οι προοπτικές φαί-
νονται τρομακτικές για τον αφγανικό λαό και οι επιλογές για
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους θα είναι δύ-
σκολες.

Η πράσινη οικονομία και τα βιώσιμα επαγγέλματα του μέλλοντος

Μια έννοια που τελευταία έχει κυριολεκτικά εισβά-
λει στον δημόσιο διάλογο και που αντιπροσω-
πεύει ίσως την πιο σοβαρή μακροπρόθεσμη πλα-

νητικού επιπέδου απειλή είναι η κλιματική κρίση. Η εμπει-
ρία και του φετινού καλοκαιριού, με τις ειδήσεις να πλη-
θαίνουν για το τι συμβαίνει στους πόλους, τις πρωτοφανείς
ξηρασίες, φωτιές και πλημμύρες, και γενικότερα την κλι-
ματική αστάθεια και περιβαλλοντική υποβάθμιση, χτυπά
ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι. Η ανάγκη να «κάνουμε ό,τι
χρειαστεί» για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος όσον
αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οδήγησε
την Ευρώπη στην υιοθέτηση μιας φιλόδοξης ατζέντας
βιώσιμης ανάπτυξης, που συνιστά η «πράσινη συμφωνία».
Με στόχο η «γηραιά ήπειρος» να καταστεί η πρώτη κλιμα-
τικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050.

Η Ευρώπη, με την ήπια ισχύ της, φιλοδοξεί να σπρώξει
την πράσινη μετάβαση συνολικά, παρόλο που η συμβολή
της παγκοσμίως στις εκπομπές ρύπων δεν ξεπερνά το 10%.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την πράσινη συμ-
φωνία, αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που εμφανί-
ζονται και τονίζει την ανάγκη στήριξης της μετάβασης. Στο
σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές βιομηχα-
νίες μείωσαν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
κατά 29% μεταξύ 1990 και 2018, ποσοστό που υπερβαίνει
τη συνολική μείωση των εκπομπών του βιομηχανικού
κλάδου της Ε.Ε. (-22%) για το ίδιο διάστημα. 

Η δημιουργία μιας νέας πράσινης οικονομίας, 
η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη
βιώσιμη ανάπτυξη Ανδρέα Σιάμισιη, η δημιουργία μιας νέ-
ας πράσινης οικονομίας, που θα είναι ταυτόχρονα ανταγω-
νιστική και βιώσιμη, αποτελεί σήμερα αναγκαιότητα και τη
μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Επιση-
μαίνει ακόμη ότι «ο στόχος για την επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας το 2050 διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο, θέ-
τοντας επίσης φιλόδοξους στόχους σε άμεσα συνδεόμενα
ζητήματα, όπως η κυκλική οικονομία, η ενέργεια, η ενερ-
γειακή αποδοτικότητα, η βιοποικιλότητα. Στο νέο αυτό το-
πίο, που διαμορφώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, οι επι-
χειρήσεις καλούνται να καινοτομήσουν και να ανταποκρι-
θούν σε νέες απαιτήσεις και standards, που είτε τα θέτουν
οι προμηθευτές τους είτε τα επιβάλλει πλέον το ρυθμιστι-
κό πλαίσιο, επενδύοντας σε νέα προϊόντα, σε νέες παρα-
γωγικές διεργασίες, αναλαμβάνοντας την ίδια στιγμή το
υψηλό ρίσκο των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη
καινούργιων τεχνολογιών και προϊόντων στην αναζήτηση
νέων αγορών».

Το νέο τοπίο της πράσινης απασχόλησης: 
νέες προκλήσεις και ευκαιρίες

Οι παραπάνω εξελίξεις αυτονόητα αλλάζουν και το το-
πίο της απασχόλησης. Σύμφωνα με σχετική έκθεση του
ΣΕΒ, οι αλλαγές θα είναι τόσο ποσοτικές, π.χ. με αύξηση
θέσεων εργασίας σε ορισμένους κλάδους και μείωση σε
άλλους, όσο και ποιοτικές με τη δημιουργία καινούργιων
πράσινων επαγγελμάτων, τον μετασχηματισμό άλλων και
την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων γύρω

από τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, η διάδοση της ηλε-
κτροκίνησης, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος και
τα βιώσιμα κτίρια, η πρόοδος στην απολιγνιτοποίηση και η
επέκταση των ΑΠΕ, αποτελούν βασικούς «drivers» για τη
δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και επαγγελμά-
των. Ως προς το αντικείμενο των πράσινων επαγγελμάτων,
υπάρχουν διάφορα νέα, με αμιγώς περιβαλλοντικό προ-
φίλ που δημιουργούνται, όπως π.χ. αναλυτής εμπορίας
εκπομπών άνθρακα, ειδικός στον περιβαλλοντικό έλεγχο
και πιστοποίηση, ειδικός αντιρρύπανσης, τεχνικός εγκα-
τάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών κ.λπ. Ωστόσο, η
πράσινη μετάβαση κυρίως θα επηρεάσει και θα μετασχη-
ματίσει υφιστάμενα επαγγέλματα, αναδεικνύοντας την
ανάγκη για νέες, πράσινες δεξιότητες των εργαζομένων.
Επίσης, όπως αναδεικνύεται από σχετικές μελέτες του
EuroFound (2019), οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημι-
ουργηθούν σε αναδυόμενους «πράσινους» τομείς υπολο-
γίζεται πως, έστω και οριακά, θα είναι περισσότερες από
αυτές που θα χαθούν σε τομείς που θα μετασχηματιστούν
λόγω αναγκών προσαρμογής στα νέα επίπεδα περιβαλ-
λοντικών απαιτήσεων. Εν κατακλείδι, ένας νέος «πράσι-
νος» κόσμος αναδύεται και είναι ευθύνη και υποχρέωση
να αδράξουμε τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που προκύ-
πτουν, προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να
αντιληφθούν τη νέα πραγματικότητα και να βγουν ενισχυ-
μένοι μακροπρόθεσμα. 

του
Δημήτρη 
Βέργαδου

Διευθυντής τομέα
ΜΜΕ, Θέσεων
και Ενημέρωσης
ΣΕΒ
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«Π
οτέ το ελληνικό κράτος δεν
έχει κινηθεί ταχύτερα στη χο-
ρήγηση σημαντικών αποζη-
μιώσεων στους πληγέντες»,

τονίζει, μιλώντας στην «Ρ», ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Υπο-
γραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός θα προβεί σε
όποιες κινήσεις κρίνει στο κυβερνητικό σχή-
μα στον χρόνο που θα επιλέξει, ενώ για τον κο-
ρονοϊό τονίζει ότι είναι σαφής ο οδικός χάρτης
με τον οποίο θα κινηθούμε έως τον Μάρτιο του
2022. 

Η διαχείριση των πυρκαγιών δημιούργησε
ένα πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση,
πέραν της αυταπόδεικτης φυσικής κατα-
στροφής. Ποιες κινήσεις θα γίνουν, προ-
κειμένου να αλλάξει η εικόνα;
Το βασικό πρόβλημα που δημιούργησαν οι

συνολικά 1.279 πυρκαγιές τις πρώτες μέρες
του Αυγούστου, σχεδόν 60 φωτιές την ημέρα
δηλαδή σε πολλά διαφορετικά σημεία ταυτό-
χρονα, είναι περιβαλλοντικό. Επιπλέον, έγιναν
ζημιές σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις. Όπως είναι φυσικό, τέ-
τοιες πυρκαγιές αφήνουν πολιτικό αποτύπω-
μα. Αρχικά μελανό, το οποίο όμως είναι στο
χέρι της κυβέρνησης να το απαλύνει μαζί με
τον πόνο όσων επλήγησαν. Και οι πρώτες κι-
νήσεις της κυβέρνησης ήδη φέρνουν αποτε-
λέσματα: Πρώτον, εγκρίθηκε συμπληρωματι-
κός προϋπολογισμός ύψους 500 εκατ. ευρώ
ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα γενναίο και εμ-
προσθοβαρές πακέτο αποκατάστασης των ζη-
μιών και αποζημίωσης των πληγέντων. Δεύτε-
ρον, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
arogi.gov.gr ενοποιήθηκαν αποζημιώσεις
που δίνονταν ξεχωριστά από επιμέρους φο-
ρείς (π.χ., επιδόματα κοινωνικής προστασίας
για πρώτες ανάγκες διαβίωσης και οικο-
σκευής από το υπουργείο Εσωτερικών, στεγα-
στική συνδρομή από το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών), ώστε να έχουμε ταχύτητα
στην καταβολή των αποζημιώσεων. Τρίτον, με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
13ης Αυγούστου 2021, προχωρήσαμε σε μια
σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με την

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών

Ξεμπλοκάρουμε τη γραφειοκρατία
προς όφελος των πολιτών
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υπαγωγή όλων των δασικών υπηρεσιών στη
Γενική Διεύθυνση Δασών του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου
να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα
ιδίως στο κομμάτι της πρόληψης έναντι πυρ-
καγιών μέσα στα δάση. Τέταρτον, για τη Βό-
ρεια Εύβοια καταρτίζεται ένα ολιστικό πρό-
γραμμα ανάταξης –από την οικιστική και πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση μέχρι τις νέες ευ-
καιρίες απασχόλησης των κατοίκων–, ώστε
να μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο
τους. Αντίστοιχος σχεδιασμός δρομολογείται
και για τις άλλες περιοχές που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές, όπως για
παράδειγμα την Ηλεία. Πέμπτον, εν όψει του
φθινοπώρου, σχεδιάζονται και δρομολο-
γούνται ήδη αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυ-
ρικά έργα στις πληγείσες περιοχές, ενώ στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού Προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για την Αυτοδιοίκηση εξετάζεται σε
κυβερνητικό επίπεδο το ενδεχόμενο να ανοί-
ξει μια νέα πρόσκληση στο Πρόγραμμα, η
οποία θα αφορά πρόσθετα τοπικά αντιπλημ-
μυρικά έργα των δήμων σε ολόκληρη την
επικράτεια. 

Εκτιμάτε ότι είμαστε προ αλλαγών και στο
κυβερνητικό σχήμα; Δεν μπορεί, εφόσον
αναγνωρίζετεότι υπάρχουν ευθύνες, αυ-
τές να μην προσωποποιηθούν…
Οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε αυτό το επί-

πεδο ανήκει στον πρωθυπουργό. Είναι άλλο
πράγμα η αναγνώριση ευθυνών και άλλο
πράγμα ο χρόνος στον οποίο αυτές αποδί-
δονται. Επομένως, θα το κάνει ο πρωθυπουρ-
γός, όποτε εκείνος κρίνει. 

Πόσο γρήγορα θα «τρέξουν» οι διαδικα-
σίες για πολίτες που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές, προκειμένου να μην μπλέ-
ξουν και στα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας μετά την καταστροφή;
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στη Βου-

λή, ποτέ το ελληνικό Κράτος δεν έχει κινηθεί
ταχύτερα στη χορήγηση σημαντικών αποζη-
μιώσεων στους πληγέντες. Ήδη, μέσω της
πλατφόρμας arogi.gov.gr, η οποία τέθηκε σε
λειτουργία λίγα μόλις 24ωρα μετά το πέρασμα
της φωτιάς, καταβάλλονται οι πρώτες αποζη-
μιώσεις σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και
αγρότες που επλήγησαν από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές. Με ταχύτητα, καθώς ο πολίτης
κάνει την αίτησή του και με ένα κλικ παίρνει
την πρώτη αποζημίωση, η οποία είναι από
5.000 έως 20.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσω-
πα και από 5.000 έως 22.000 ευρώ για τις επι-
χειρήσεις, ενώ υπάρχουν διάφορες βαθμίδες
αποζημιώσεων για τις αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία,
έχουν κατατεθεί 1.735 αιτήσεις, που αντιστοι-
χούν σε 10,5 εκατ. ευρώ αποζημιώσεων.  Πα-
ράλληλα, η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στην
Αυτοδιοίκηση, με έκτακτη χρηματοδότηση
ύψους 11 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής, για την

αποκατάσταση υποδομών σε πληγέντες δή-
μους. Βρίσκομαι διαρκώς σε επαφή με τους
δημάρχους, με επιτόπιες αυτοψίες σε πληγεί-
σες περιοχές της Αττικής, προκειμένου να
συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε τέσσερις άξονες:
αντιπλημμυρική/αντιδιαβρωτική προστασία,
έργα αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης, έρ-
γα αποκατάστασης οδοποιίας, καθώς και τη
συνέχιση των εργασιών που έχουν ήδη ξεκι-
νήσει για τη συλλογή και την απομάκρυνση
καμένων κορμών και την αποκατάσταση στον
οδοφωτισμό. Ξεμπλοκάροντας τη γραφει-
οκρατία, κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να απο-
κατασταθούν το ταχύτερο δυνατό οι ζημιές,
προς όφελος των πολιτών. 

Προ ημερών ανακοινώθηκε ένα νέο πλαί-
σιο για τις κοινωνικές δραστηριότητες,
ιδίως για τους ανεμβολίαστους πολίτες.
Θεωρείται ότι θα λειτουργήσει ως ισχυρό
αντικίνητρο, προκειμένου να αυξηθεί ο
εμβολιαστικός ρυθμός;
Η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας

στέκεται έμπρακτα δίπλα σε όλους τους πολί-
τες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα προ-
σπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι είναι καλό
για τον εαυτό τους και τους γύρω τους να εμ-
βολιαστούν. Αντιμετωπίζουμε τώρα μια πραγ-
ματικότητα η οποία λέει ότι η Ελλάδα βρίσκε-
ται σήμερα λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέ-

σο όρο ως προς το ποσοστό εμβολιασμού –
και του συνολικού πληθυσμού και των ενηλί-
κων. Τα επιμέρους στοιχεία δείχνουν ότι οι
ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας κινδυνεύουν
περισσότερο να νοσήσουν αλλά και να νοση-
λευθούν. Μάλιστα, πάνω από 90% των συμπο-
λιτών μας που δυστυχώς νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι.
Με βάση αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ένα πλαίσιο μέτρων με το
οποίο επιτρέπουμε την οικονομική και την
κοινωνική δραστηριότητα στους εμβολιασμέ-
νους συμπολίτες μας, θέτοντάς τους λιγότε-
ρους περιορισμούς. Είναι ηθικό και κοινωνι-
κά δίκαιο, όσοι έχουν συμπεριφερθεί υπεύ-
θυνα να απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελευθε-
ρία χωρίς να αισθάνονται ανασφάλεια απέ-
ναντι στην πανδημία. Και είναι σαφές ότι για
τους ανεμβολίαστους η μόνη λύση είναι ο εμ-
βολιασμός. Η εμπειρία μου από τη δημόσια
πολιτική τα τελευταία αρκετά χρόνια με οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι η λύση δεν είναι τα
αντικίνητρα, αλλά τα σωστά κίνητρα. Όταν τα
κίνητρα για τους ανθρώπους είναι καθαρά,
τότε οι επιλογές τους είναι ορθολογικές. Είναι
στο χέρι τους να επιλέξουν αν θα απολαύσουν
κάποια πράγματα ή αν θα στερηθούν κάτι. Ού-
τε διχάζουμε ούτε βάζουμε κανέναν σε δεύ-
τερη μοίρα. Κάνουμε καθημερινά έκκληση
στους πολίτες που είναι επιφυλακτικοί, σκε-
πτικοί ή αδιάφοροι ως προς τον εμβολιασμό

να εμβολιαστούν πρώτα και κύρια για το δικό
τους καλό και το καλό των οικείων τους. Πι-
στεύω ότι ο ρυθμός των εμβολιασμών θα αρ-
χίσει και πάλι να αυξάνεται. Εμβολιαζόμαστε
σημαίνει ζούμε και σε αυτή την κατεύθυνση
εντάσσεται το νέο πλαίσιο που ανακοινώσαμε
για τους επόμενους μήνες. 

Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς
και άλλων περιορισμών εν όψει των πιο ψυ-
χρών μηνών του φθινοπώρου και του χει-
μώνα; Σας ανησυχεί ένα σενάριο εκ νέου
«υπερθέρμανσης» του Συστήματος Υγείας;
Η μέχρι τώρα πορεία της πανδημίας –αυξη-

τική, με την ανάκυψη των μεταλλάξεων του
κορονοϊού και ειδικά της μετάλλαξης «Δέλ-
τα», αλλά και ελεγχόμενη, χάρη στη συμβολή
της επιστήμης και των εμβολιασμών– κατα-
δεικνύει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμέ-
νοι για κάθε εξέλιξη. Αυτό φροντίζουμε να
πράττουμε από την πρώτη ημέρα. Η αύξηση
τις τελευταίες ημέρες τόσο στον αριθμό των
κρουσμάτων όσο και των διασωληνωμένων
σε ΜΕΘ επισφραγίζει την αναγκαιότητα πε-
ραιτέρω επιτάχυνσης του εμβολιαστικού μας
προγράμματος. Μετά τις τελευταίες ανακοι-
νώσεις από το υπουργείο Υγείας για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, με ισχύ μέχρι τον Μάρτιο
του 2022, έχουμε έναν καθαρό οδικό χάρτη
ως βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί η κυβέρ-
νηση τους επόμενους μήνες. Κατανοώντας
ιστορικά ότι το φαινόμενο μιας πανδημίας εί-
ναι κατεξοχήν δυναμικό, καθώς δεν εξελίσσε-
ται σε ένα εργαστήριο αλλά επηρεάζεται από
την ανθρώπινη συμπεριφορά, ελπίζω ότι δεν
θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετοι περιορι-
σμοί και ότι σύντομα θα «χτίσουμε» το πολυ-
πόθητο τείχος ανοσίας στην κοινότητα.

Οι πολίτες έχουν να περιμένουν κάποιες
φοροελαφρύνσεις από την ομιλία του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με δεδομένο ότι
η οικονομία φάνηκε να αντέχει και ο του-
ρισμός πηγαίνει πολύ καλά, τηρουμένων
των αναλογιών;
H Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο
και μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης, εί-
μαστε συνεπείς στο βασικό δόγμα το οποίο
είναι η ελάφρυνση φορολογικών βαρών από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά τις κρί-
σεις. Η οικονομική θεωρία αλλά και η πράξη
δείχνουν ότι οι υπερβολικοί φόροι πλήττουν
τα έσοδα στο Ταμείο του Κράτους. Η μέχρι
σήμερα καλή εικόνα στο σκέλος των εσόδων,
καθώς και η θετική πορεία της βιομηχανικής
παραγωγής και του τουρισμού, μας επιτρέ-
πουν –σεβόμενοι πάντοτε τον διαθέσιμο δη-
μοσιονομικό χώρο και μη διαταράσσοντας
την εμπιστοσύνη– να συνεχίσουμε αταλάν-
τευτα στον δρόμο της μείωσης φόρων και ει-
σφορών, με γνώμονα την ενίσχυση της απα-
σχόλησης, την ανάληψη νέων επενδύσεων
και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος
των πολιτών.

«H Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και μετά 
τον σχηματισμό της κυβέρνησης, είμαστε συνεπείς
στο βασικό δόγμα το οποίο είναι η ελάφρυνση 
φορολογικών βαρών από νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, παρά τις κρίσεις



Για τον
Πολιτισμό
Οι αποφάσεις του
υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας
επιβεβαιώνουν ότι ο
Πολιτισμός εξακολουθεί
να είναι ένας βαριά
πληττόμενος κλάδος.
Όσο για την αποζημίωση
ειδικού σκοπού, υπήρξαν και εκεί καθυστερήσεις. Σύμφωνα
με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κλάδος έχει υποστεί μείωση του
κύκλου εργασιών του κατά 88% το 2020. Χρειάζεται άμεσα
ολοκληρωμένο σχέδιο. 

Φιλολαϊκά μέτρα 
Ξεκίνησαν οι ασκήσεις στην κυ-
βέρνηση για την εξεύρεση δημο-
σιονομικού χώρου για μόνιμες
μειώσεις φόρου από το 2022. Στο
τραπέζι βρίσκεται η μείωση του
ΕΝΦΙΑ, του συμπληρωματικού
φόρου, των ασφαλιστικών εισφο-
ρών, ενώ σίγουρη θεωρείται η μεί-
ωση του φορολογικού συντελεστή
για τις επιχειρήσεις που θα συγ-
χωνευθούν, μέτρο το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Αυτοκίνητα που πετούν 
Μπορεί κάποτε τα ιπτάμενα αυτοκίνητα να ήταν υλικό
για ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως όλα δεί-
χνουν, όμως, στο άμεσο μέλλον θα γίνουν πραγματικό-
τητα. Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει στόχο να πραγ-
ματοποιήσει μια πτήση με επιβάτες έως το 2025, ενώ
όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες εστιάζουν στη
συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με έρευνα, μέχρι το
2030 το 60% του πληθυσμού παγκοσμίως θα μετανα-
στεύσει στις πόλεις, γεγονός που μπορεί να ασκήσει
τεράστια πίεση στις αστικές μεταφορές.

Νούμερα θνησιμότητας
Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα είναι ένας δείκτης
στον οποίο δεν έχουμε δώσει μεγάλη σημασία. Με
βάση τα στοιχεία των προηγούμενων πέντε ετών,
στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 2021 θα έπρεπε να
είχαμε 100.000 νεκρούς. Αν, λοιπόν, το 2021 οι νε-
κροί έφταναν τους 125.000, τότε η διαφορά είναι η
υπερβάλλουσα θνησιμότητα, η οποία αφορά στο σύ-
νολο των θανάτων στον πληθυσμό από οποιοδήποτε
αίτιο. Ο παραπάνω δείκτης, λοιπόν, φανερώνει ότι η
θνησιμότητα στην Ελλάδα είναι αυξημένη.

Τ
ο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει έναν ση-
μαντικό ρόλο να διαδραματίσει, πέρα από αυ-
τόν της εξυπηρέτησης των ΝΑΤΟϊκών και αμε-

ρικανικών στρατευμάτων, για την είσοδό τους στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η σύνδεση του λιμανιού με
τον σιδηρόδρομο και την Εγνατία Οδό το κατατάσ-
σουν στα πιο σημαντικά για εμπορικούς σκοπούς.
Από το 2019 και μετά, το λιμάνι, το προσωπικό και η

διοίκησή του πέρασαν κρίσιμα τεστ. Έξι εμπορικά
πλοία έφεραν δυνάμεις των ΗΠΑ χωρίς να προκλη-
θεί το παραμικρό πρόβλημα τόσο στο λιμάνι όσο και
κατά τη μεταφορά προς τους οδικούς άξονες. Μάλι-
στα, το 2021 ο οργανισμός του λιμανιού υποστήριξε
τη μεγαλύτερη μεταφορά στρατιωτικού υλικού που
έχει γίνει ποτέ, όλων των τύπων των στρατιωτικών
μονάδων. 
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Μ
ια νέα έρευνα, βασισμένη στα δεδομέ-
να από το 1970, δείχνει ότι η ποιότητα
ζωής και ο πληθυσμός της Γης θα

έχουν απότομη πτώση το 2040.
Η ανθρώπινη κοινωνία θα καταρρεύσει τις ερχό-
μενες δύο δεκαετίες, αν δεν αλλάξουν οι παγκό-
σμιες προτεραιότητες, ανέφεραν τα δεδομένα
της έρευνας.
Στην έρευνα αυτή, μια ομάδα από επιστήμονες
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης
μελέτησαν το αν ο βιομηχανικός πολιτισμός θα
κατέρρεε, σε περίπτωση που οι εταιρείες και οι
κυβερνήσεις κυνηγούσαν μονοδιάστατα την οι-
κονομική αύξηση, ανεξαρτήτως κόστους και συ-
νεπειών.
Οι ερευνητές πρόβλεψαν 12 πιθανά σενάρια για
το μέλλον του κόσμου: Οι πρώτες ύλες θα είναι
τόσο σπάνιες, ώστε η οικονομική πρόοδος θα
ήταν αδύνατη, καταστρέφοντας την ευημερία
όλων.
Το πιο διάσημο σενάριο της έρευνας δείχνει ότι η
παγκόσμια οικονομία θα κορυφωθεί το 2040,
έχοντας μετά μία απότομη πτώση, παίρνοντας
μαζί της τον διεθνή πληθυσμό, την πρόσβαση σε
φαγητό καθώς και τις πρώτες φυσικές ύλες.
Βέβαια, η ομάδα των επιστημόνων τόνισε ότι αυ-
τή η «κατάρρευση» δεν θα είναι το τέλος της αν-
θρωπότητας, αλλά ένα σημαντικό κοινωνικό γε-
γονός που θα κάνει τα πρότυπα ζωής να αλλάξουν
για δεκαετίες.
Η πρόσβαση σε φαγητό θα συνεχίζει να αυξάνε-
ται, για να αντιστοιχίσει τις ανάγκες του πληθυ-
σμού, τα επίπεδα μόλυνσης θα πέφτουν και σχε-
δόν θα εξαφανίζονται, μέχρι η μείωση των φυσι-
κών πόρων να αρχίζει να εξισορροπεί.
Αν και τώρα αυτή η πρόβλεψη ακούγεται απί-
στευτη, ειδικά με τα επίπεδα του διοξειδίου του
άνθρακα να είναι κορυφωμένα, οι έρευνες απο-
δεικνύουν ότι η αλλαγή είναι ακόμα πιθανή.
Δεν είναι πολύ αργά για την ανθρωπότητα να αλ-
λάξει την πορεία της, για να έχει ένα καλύτερο
μέλλον.
Πρακτικά, η ανθρωπότητα μπορεί να διαλέξει αν
θα βάλει μόνη της όρια ή αν θα φτάσει σε ένα εξα-
ναγκαστικό όριο. Αυτή είναι η αλήθεια…

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο πληθυσμός 
του πλανήτη

anetnews24@gmail.com 

Ο κομβικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης
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«Η
κυβέρνηση παίζοντας με
την επικοινωνία με ελάχι-
στες και ανεπαρκείς πα-
ρεμβάσεις ενίσχυσης της

Δημόσιας Υγείας και πολύ περισσότερες
μπίζνες με κολλητούς, κούρασε την κοι-
νωνία, εξάντλησε τους πολίτες και ψυχο-
λογικά και οικονομικά». Αυτό τονίζει, με-
ταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Κώστας Αρβανίτης, που μιλά στην
«Ρ» και για τις φωτιές, το Αφγανιστάν αλλά
και για το «καυτό» φθινόπωρο που έρχεται.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επίδο-
σή της στην αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών του φετινού καλοκαιριού και κα-
τηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για φτηνή αντιπολί-
τευση, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση
δέχεται και κριτική για «υπερβολικά
συναινετική στάση». Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ
χάνεται σε μια προσπάθεια να ικανο-
ποιήσει διαφορετικά κοινά και να συμ-
βιβάσει τα ασυμβίβαστα; 
Η κυβέρνηση έταξε στους πολίτες

ασφάλεια και γέμισε τη χώρα με στάχτες
και αποκαΐδια. Ξέρετε, ασφάλεια δεν είναι
μόνο να φυλάς τα σύνορά σου, ούτε μόνο
να πολεμάς το έγκλημα, που ούτε κι εκεί
είδαμε αποτελέσματα. Ασφάλεια είναι κα-
τεξοχήν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι η Πολι-
τεία, το κράτος, θα είναι σε θέση να προ-
στατεύσει τη ζωή αλλά και την περιουσία
τους από μια φυσική καταστροφή. Δεν νο-
μίζω ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας,
της Αττικής ή της Πελοποννήσου νιώθουν
ασφάλεια μετά το φετινό καταστροφικό
καλοκαίρι. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε
παρά ελάχιστους νεκρούς, αλλά αυτή η αυ-
τονόητη ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτεί-
ας διαφημίστηκε λες και ήταν μοναδικό
ιστορικό επίτευγμα, ενώ ακούσαμε και την
ανοησία ότι έχουμε, λέει, πια «κουλτούρα
εκκενώσεων», λες και δεν είχαν εκκενω-
θεί ξανά οικισμοί που κινδύνευαν από
πυρκαγιές, λες και δεν είχε απομακρυνθεί
ξανά κόσμος όπως στην καταστροφική
πυρκαγιά του 2017 στην Αττική. Πώς μπο-
ρεί λοιπόν να είναι μια κυβέρνηση ευχαρι-

στημένη, όταν βάζει τόσο χαμηλά τον πήχη;
Όταν στην Ελλάδα, και πριν γίνει κυβέρνη-
ση ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και πολλά χρόνια, κατα-
φέρναμε να «πιάνουμε» τις περισσότερες
πυρκαγιές στα πρώτα τους στάδια, και φέ-
τος ζήσαμε με μηδενικούς ή ασθενείς ανέ-
μους να ξεφεύγουν η μία πυρκαγιά μετά
την άλλη και να σταματάνε στη θάλασσα,
όταν δεν έχουν πια τίποτα να κάψουν; Τελι-
κά, αντί για πυρόσβεση, αυτό το καλοκαίρι
ζήσαμε επιτελική διαχείριση εκκενώσεων
και μόνο! Έπαιξαν πολιτικό παιχνίδι τιμ-
βωρυχίας με το Μάτι των ακραίων και μο-
ναδικών συνθηκών και πνίγηκαν ή μάλλον
κάηκαν στα 2-3 μποφόρ! Και μάλιστα, με
τους ίδιους υπηρεσιακούς υπεύθυνους για
το Μάτι, τους οποίους οι ίδιοι τοποθέτησαν
σε καίριες θέσεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε
στείλει σπίτι τους.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, ομολογώ ότι πράγ-
ματι μπορεί να αιφινιδίασε κάποιους στην
κυβέρνηση με την επίμονα υπεύθυνη στά-
ση του να μην παρασυρθεί σε μια αντιπολί-
τευση της στάχτης, όπως συστηματικά
έκαναν η ΝΔ και τα στελέχη της. Όλοι θυ-
μόμαστε την ανθρωποφαγία του κ. Πατού-
λη σε βάρος της Ρένας Δούρου, του ίδιου
Πατούλη που με αφορμή τις φετινές πυρ-
καγιές ανακάλυψε επιτέλους ποιες είναι οι
αρμοδιότητες του περιφερειάρχη...

Ήταν μεγάλος «πειρασμός» η λαϊκή ορ-
γή των ημερών, που είδαμε να εκφράζεται
ακόμη και με φραστικές ακρότητες. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ όμως έκανε το πολιτικό καθήκον του,
απάντησε με σύνεση και προτάσεις. Δεν
συμφωνώ με την κριτική που μεταφέρετε,
πιστεύω ότι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, αποβλέποντας
στην ουσία κι όχι στην επικοινωνία, στρώ-
νει τον δρόμο για να φέρει και πάλι κοντά
του στρώματα που είχαν απομακρυνθεί,
χτίζει τη νέα πλειοψηφία που θα τον φέρει
και πάλι στη διακυβέρνηση του τόπου με

πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. 

Μπαίνουμε σε ένα ακόμα φθινόπωρο
με τη βαριά σκιά και τον φόβο του Covid.
Συμμερίζεστε την αισιοδοξία της κυ-
βέρνησης ή πιστεύετε ότι τα δύσκολα
είναι ακόμη μπροστά μας;
Φοβάμαι ότι αυτήν την αισιοδοξία, στην

οποία αναφέρεστε, δεν θα τη δούμε ούτε
καν στις αναλύσεις των ΜΜΕ της λίστας
Πέτσα! Η κυβέρνηση, παίζοντας με την
επικοινωνία με ελάχιστες και ανεπαρκείς
παρεμβάσεις ενίσχυσης της Δημόσιας
Υγείας και πολύ περισσότερες μπίζνες με
κολλητούς κούρασε την κοινωνία, εξάντ-
λησε τους πολίτες και ψυχολογικά και οι-
κονομικά. Μάλιστα, υπονόμευσε η ίδια το
μεγαλύτερο όπλο της κοινωνίας μας κατά
της φονικής πανδημίας, τον εμβολιασμό,
με ανερμάτιστες αποφάσεις, όπως το περί-
φημο «ξεστοκάρισμα» των εμβολίων της
AstraZeneca, όταν, για να αποπροσανατο-
λίσει την κοινωνία από τις δικές της ευθύ-
νες, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα!

Τα διχαστικά, τιμωρητικά στη λογική
τους και όχι προστατευτικά μέτρα που ανα-
κοίνωσε αποτελούν μια εξοργιστική ομο-
λογία αποτυχίας και ταυτόχρονα προσπά-
θεια επίρριψης της ευθύνης στην κοινωνία
και στους πολίτες. 

Απέναντι σ’ αυτήν την επικίνδυνα ανε-
παρκή κυβέρνηση, το μόνο όπλο που έχει
η κοινωνία είναι η αυτοπροστασία μας. Να
τηρούμε τα μέτρα που προτείνουν οι ειδι-
κοί και να εμβολιαστούμε. Να εμβολια-
στούμε όλοι μας και να πείσουμε όσους
στέκονται δίπλα μας, κοντά μας, μπερδε-
μένοι, επιφυλακτικοί, σκεπτικοί απέναντι
στο μικρό αυτό θαύμα της Επιστήμης. 

Το ερχόμενο φθινόπωρο έχει και μια

ακόμη σκιά, αυτή των δραματικών εξε-
λίξεων στο Αφγανιστάν. Έχοντας δου-
λέψει πάνω στο προσφυγικό, ποια πι-
στεύετε ότι πρέπει να είναι η ελληνική
στάση στο ζήτημα των αναμενόμενων
προσφυγικών ροών;
Σίγουρα όχι αυτό το φοβικό, απάνθρωπο

παραλήρημα γελοιότητας, με επισκέψεις
στα σύνορα και διαβεβαιώσεις για απαρα-
βίαστους φράχτες! Ε, δεν υπάρχουν απα-
ραβίαστοι φράχτες, ούτε σύνορα που δεν
μπορεί να περάσει το καραβάνι της απελ-
πισίας, ούτε θάλασσες όπου να επιβάλλε-
ται ο πνιγμός αντί της διάσωσης. Κοροϊ-
δεύουν τον κόσμο, όσο ρίχνουν όλο το βά-
ρος στην –αυτονόητη– ανάγκη φύλαξης
των συνόρων.  Τι χρειάζεται, λοιπόν; Χρει-
άζεται μια διεθνής ελληνική πρωτοβουλία
που να αναγκάσει σε εμπλοκή όλες τις ευ-
ρωπαϊκές –καταρχήν– χώρες. Ευχής έρ-
γον θα ήταν να αναλάβουν την ευθύνη οι
βασικές χώρες που ευθύνονται για την
διαρκή τραγωδία του Αφγανιστάν, έστω να
υπάρχει μια σαφής πολιτική δέσμευση
αναλογικής και ισότιμης ανάληψης ευθύ-
νης για τους ανθρώπους που θα αναγκα-
στούν να εγκαταλείψουν τη χώρα για να
σώσουν τη ζωή τους.  Αντ’ αυτού βλέπουμε
σόου και διαβεβαιώσεις για δήθεν απαρα-
βίαστα σύνορα. Προσωπικά, φοβάμαι ότι
αυτό θα καταλήξει ως «πρόβα τζενεράλε»
της αθλιότητας που επιχειρείται να θεσμο-
θετηθεί εντός της ΕΕ, με το διαβόητο νέο
σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο, αυτό που προωθούν Σχοινάς - Μη-
τσοτάκης και στο οποίο φυσικά είμαστε
αντίθετοι. Δηλαδή την επισημοποίηση της
μετατροπής των χωρών υποδοχής σε χώ-
ρες-αποθήκες ανθρώπων έναντι ενός
αδρού χρηματικού ποσού, που στο πακτ
βαφτίζεται ψευδεπίγραφα «αλληλεγγύη».

17

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

στον
Νίκο 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com 

Χτίζουμε μια νέα 
πλειοψηφία
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«Ο
ὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ
συνοδεύει ἡ δόξα. Ἐπελθῶν
γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα
ἐξηφάνισται». Ο ψαλμός αυ-

τός της Εκκλησίας μας μπορεί να ισχύει εις δι-
πλούν για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Μία φορά
για τον κοινό σε όλους τούς θνητούς θάνατο και
μία δεύτερη για την πλήρη εν ζωή πολιτική
απαξίωση του πάλαι ποτέ παντοδύναμου πολι-
τικού ανδρός, που έφυγε από τα εγκόσμια με
πλήρη κοινωνική απαξίωση, αν όχι και χλεύη. 

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ άφησε την
τελευταία του πνοή, από ανακοπή καρδιάς, σε
ηλικία 82 ετών σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην
Καστέλα, στο οποίο νοσηλευόταν τους τελευ-
ταίους μήνες, με πολλά προβλήματα υγείας. 

Στεγνά και εντελώς τυπικά ήταν τα συλλυπη-
τήρια του ΚΙΝ.ΑΛ. για τον θάνατο του Άκη Τσο-
χατζόπουλου. Επισημαίνει μεν ότι «Ο Άκης Τσο-
χατζόπουλος υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ. Συμμετείχε σε κορυφαίες κυβερνητι-
κές και κομματικές θέσεις». Ωστόσο, υπογραμ-
μίζει ταυτόχρονα: «Είναι γνωστό, όμως, ότι εδώ
και πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε διαχωρίσει -με
βάση τις αρχές και τις αξίες του- πλήρως και ρι-
ζικά τη θέση του απέναντί του. Συλλυπητήρια
στην οικογένεια και στους οικείους του».

Ποιος ήταν
Ο θανών γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1939 στην

Αθήνα, από Κωνσταντινουπολίτη πατέρα και
Γιαννιώτισσα μητέρα, και μεγάλωσε στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου μεταφέρθηκε η οικογένειά του
το 1940. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Μονά-
χου πολιτικός μηχανικός και μηχανικός Οικο-
νομίας και Διοίκησης. Εργάστηκε σε κατα-
σκευές δημοσίων έργων σε Γερμανία, Αυστρία,
Ελβετία και Ιταλία. Έδρα του ήταν η Γερμανία,
στην οποία έζησε 16 χρόνια, από το 1959 έως το
1975, όπου το 1964 παντρεύτηκε τη Γερμανίδα
Γκούντρουν Μολντενχάουερ, με την οποία απέ-
κτησε μία κόρη και έναν γιο. Το 2004 παντρεύ-
τηκε την κατά πολλά χρόνια μικρότερή του Βίκυ
Σταμάτη, αρχικά με πολιτικό γάμο στη Θεσσα-
λονίκη και στη συνέχεια με θρησκευτικό στο
Παρίσι, με την οποία απέκτησε έναν γιο.

Στη Γερμανία, στη Φρανκφούρτη συγκεκρι-
μένα, γνώρισε το 1968 τον Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Το 1970 έγινε μέλος του αντιδικτατορικού
Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος
(ΠΑΚ) και στη συνέχεια ένα από τα ιδρυτικά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Διατέλεσε μέλος του
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ και γραμ-
ματέας του ιδίου οργάνου, κατά την περίοδο
1990-1994 διατέλεσε γραμματέας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1995 εξελέ-

γη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος.

Στις εκλογές του 1981 εκλέχτηκε βουλευτής
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ενώ
μετέπειτα, από το 1985 έως και τις εκλογές του
2004, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην Α’
Θεσσαλονίκης. Το 1995 ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος διατέλεσε αναπληρωτής πρωθυπουργός
και με την ιδιότητα αυτή εκπροσώπησε την Ελ-
λάδα στη σύνοδο κορυφής των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη.

Τον Ιανουάριο του 1996, όταν παραιτήθηκε ο
Ανδρέας Παπανδρέου από την ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ, λόγω προβλημάτων υγείας, έθεσε υπο-
ψηφιότητα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ, για το αξίωμα του πρωθυπουργού,
όπου και ισοψήφησε, με 53 ψήφους, με τον
Κώστα Σημίτη, ακολουθούμενος από τον Γερά-
σιμο Αρσένη και τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο.
Έχασε την πρωθυπουργία στην επαναληπτική
ψηφοφορία με 75 ψήφους έναντι 86 του Κώστα
Σημίτη. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου και μετά το
θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, διεκδίκησε
στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το χρίσμα του προ-
έδρου του κόμματος, απέτυχε όμως να εκλεγεί
με αντίπαλο τον Κώστα Σημίτη. Συμμετείχε
σχεδόν σε όλα τα υπουργικά συμβούλια των
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, από τον πρώτο σχη-
ματισμό της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου
το 1981 μέχρι το τέλος της κυβέρνησης Σημίτη
το 2004. Εκλεγόταν βουλευτής συνεχώς από το
1974 μέχρι του 2007. Διατέλεσε υπουργός και
στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα
Ζολώτα. 

Η αρχή της πτώσης
Στις εκλογές του 2007, όμως, γνώρισε την

πρώτη βαριά πολιτική ήττα, καθώς δεν εκλέχτη-
κε βουλευτής και κατατάχτηκε στην 7η θέση
ανάμεσα στους συνυποψηφίους του, ενώ στις
εκλογές του 2009 δεν κατέβηκε καν υποψή-
φιος.  Στις 11 Απριλίου 2011, ο πρώην κραταιός
υπουργός διαγράφηκε οριστικά από το ΠΑΣΟΚ.
Η ψήφιση στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΠΑΣΟΚ της σύστασης προκαταρκτι-
κής επιτροπής έφερε τον πρώην υπουργό σε
σύγκρουση με τους βουλευτές του κόμματός
του. Ακριβώς έναν χρόνο μετά, στις 11 Απριλίου
2012, συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμο-
ποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
και στις 7 Οκτωβρίου 2013 καταδικάστηκε σε
ποινή κάθειρξης 20 ετών, με την ποινή του να
μειώνεται αργότερα σε 19 χρόνια. Παρέμεινε
στη φυλακή μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2018, όταν
μετά από πολλά αιτήματα αποφυλάκισης, που
απορρίφθηκαν, αποφυλακίστηκε για προβλή-
ματα υγείας.

Η αρχή, η πτώση  
και το τέλος του Άκη

Ο Τσοχατζόπουλος 
πέρασε 
στην Ιστορία, αλλά
όχι με τον τρόπο 
που θα ήθελε…

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός
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Ο
γραμματέας της Κ.Ε. του Κινήματος
Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλά-
κης εμφανίζεται απαισιόδοξος για
το τι μας περιμένει τη νέα χρονιά,

αποδίδοντας τις εκτιμήσεις του στην αλαζο-
νεία της κυβέρνησης και την αποτυχία της να
διαχειριστεί τα μεγάλα μέτωπα. Εκφράζει την
ανησυχία του για τις εξελίξεις στο Αφγανι-
στάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρ-
χει το ανθρώπινο πρόσημο σε κάθε προσπά-
θεια. Σχολιάζοντας τους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης για την πανδημία, είναι κατηγορη-
ματικός: «Πρέπει να πείσουμε και όχι να εκδι-
κηθούμε». Την ίδια στιγμή, ενόψει και των
εσωκομματικών διαδικασιών του ΚΙΝ.ΑΛ.,
στέλνει το δικό του μήνυμα για τη διαφύλαξη
της ενότητας.

Με τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται,
ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη νέα
χρονιά που ξεπροβάλλει;
Δυστυχώς το φθινόπωρο δεν μας βρίσκει

με τους καλύτερους οιωνούς. Αφήνουμε πί-
σω ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από τις
καταστροφικές πυρκαγιές με πάνω από 1,3 εκατ. στρέμ-
ματα καμένου δάσους, τεράστιο περιβαλλοντικό αντί-
κτυπο και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες
και τη συνολική παραγωγική βάση των πληγεισών πε-
ριοχών. Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη εκτέθηκε
και απέτυχε. Και ξαναπιάνουμε μπροστά μας το νήμα
της πανδημίας με νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, τα
ποσοστά εμβολιασμού να απέχουν πολύ από το ανα-
γκαίο τείχος ανοσίας, και νέα μέτρα να προβάλλουν
διαρκώς μπροστά μας λόγω της αποτυχίας εφαρμογής
των προγενέστερων. Μαζί με αυτά, με εμφανείς ξανά
μπροστά μας τις νέες οικονομικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις της κρίσης. Αυτό που λείπει, αυτή τη στιγμή,
βλέποντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο από την
προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο πλέον και
από τη Ν.Δ., είναι η πολιτική διέξοδος που θα μπορέσει
να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Αυτός για εμάς εί-
ναι ο ρόλος του Κινήματος Αλλαγής, σε μια κοινωνία που
επανατοποθετείται εκ νέου.

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι σε σωστό δρόμο για
την αντιμετώπιση ενός νέου μεταναστευτικού ρεύ-
ματος εξαιτίας των εξελίξεων στο Αφγανιστάν και
ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγει;
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν είναι δραματικές, κυρίως

ως προς το σκέλος της διασφάλισης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων πρωτίστως των γυναικών, αλλά και όλων
όσοι θεωρούνται από τους Ταλιμπάν «εχθροί» του νέου
καθεστώτος. Φαίνεται πως οι προσφυγικές ροές θα εί-
ναι αναπόφευκτες. Όμως σε αυτές, οι τραγικές εικόνες

ανθρώπων γαντζωμένων από τις πόρτες των αεροπλά-
νων που έφευγαν από την Καμπούλ, θέτουν ως ανα-
γκαία προτεραιότητα το ανθρωπιστικό πρόσημο στη δια-
χείρισή τους. Φυσικά και η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι
μόνη της στην προσπάθεια αυτή. Η Ευρώπη και η Δύση
συνολικά πρέπει να αναλάβουν αναλογικά τα βάρη της,
ώστε αυτή να μη γίνει αφορμή νέων αντιδραστικών ρευ-
μάτων στις επιμέρους τοπικές κοινωνίες. Με αυτό το
σκεπτικό, τα σύνορά μας υπάρχουν και πρέπει να φυ-
λαχθούν και όσοι δικαιούνται άσυλο, θα πρέπει γρήγορα
να τυγχάνουν απορρόφησης από έναν ενιαίο και συλλο-
γικό διακρατικό μηχανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να
διασφαλίσει εγκαίρως το πλαίσιο αυτό.

Η πανδημία είναι και πάλι στο κατώφλι μας. Το στοί-
χημα του εμβολιασμού δεν έχει κερδηθεί. Υπάρχει
τρόπος, ώστε να μη βρεθούμε και πάλι στο ίδιο έργο
θεατές;
Το φως στο τούνελ για την οριστική αντιμετώπιση της

πανδημίας, τουλάχιστον με τα υφιστάμενα δεδομένα,
εξαρτάται αποκλειστικά από την ταχύτητα με την οποία
θα συγκροτήσουμε το τείχος ανοσίας. Μέχρι όμως να
φτάσουμε στο σημείο αυτό, τα απαιτούμενα μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης δεν αρκεί μόνο να ανακοι-
νώνονται αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να επιτηρούν-

ται, να ελέγχονται και να εφαρμόζονται. Ανα-
μένουμε ακόμα μια οργανωμένη καμπάνια
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όσων
έχουν καλοπροαίρετες αμφιβολίες, και ορι-
στικό τέλος στην αντιφατική ρητορική που
στην αρχή του καλοκαιριού ενέτεινε την αμ-
φισβήτηση απέναντι στο εμβόλιο. Χρειάζεται
μεγάλη προσοχή, ώστε οι πρωτοβουλίες πει-
θούς γύρω από τον μαζικό εμβολιασμό να
μην αποκτήσουν τιμωρητικά χαρακτηριστικά
που θα διαταράξουν ξανά την κοινωνική συ-
νοχή, με νέες μορφές ακραίας πόλωσης και
διχασμού. Και φυσικά να μην υπονομεύουν
από μόνες τους τις διαδικασίες ιχνηλάτησης
του ιού αλλά και τον οριζόντιο χαρακτήρα της
δημόσιας και δωρεάν παροχής υπηρεσιών
υγείας. Πρέπει να πείσουμε και όχι να εκδι-
κηθούμε. Αλλιώς θα χάσουμε όλοι μαζί.

Τι περιμένετε από τον αναμενόμενο ανα-
σχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος;

Για να έχει νόημα οποιαδήποτε αναμόρ-
φωση του κυβερνητικού σχήματος, αυτή
πρέπει να ξεκινάει από τον απολογισμό, την

αυτοκριτική, την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης όπου
απαιτείται, και στη συνέχεια τις απαιτούμενες διορθωτι-
κές κινήσεις. Όταν λείπουν τα πρώτα, δυστυχώς πάντα
καταλήγουμε σε μια νέα προσπάθεια επικοινωνιακής
διαχείρισης των κυβερνητικών αποτυχιών. Η αλαζονεία
περισσεύει, οι καιροί όμως δεν το επιτρέπουν.

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις
εσωκομματικές διαδικασίες. Ως γραμματέα του κόμ-
ματος, ποιες είναι οι δεσμεύσεις σας προς τη βάση
αλλά και τους υποψήφιους που οδεύουν προς την
αφετηρία;
Ακόμα και οι εσωκομματικές μας διαδικασίες πρέπει

πάντα να γίνονται με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω
και με μοναδικό στόχο το πώς η παράταξή μας θα ισχυ-
ροποιηθεί μέσα από αυτές. Αυτό προϋποθέτει να εγγυη-
θούμε τον συντεταγμένο και δημοκρατικό διάλογο αλλά
και τη μαζική συμμετοχή που θα στρατεύσει ξανά την
κοινωνική μας βάση στη συλλογική προσπάθεια να απο-
κτήσουμε και πάλι ρόλο πρωταγωνιστή. Στόχος των δια-
δικασιών, να συζητήσουμε πολιτικά, να επιλέξουμε και
να αποφασίσουμε πέραν των προσώπων την ατζέντα, τα
προτάγματα, το ιδεολογικό μας πρόσημο και τη στρατη-
γική μας για την επόμενη μέρα. Και κυρίως, να μην αφή-
σουμε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της πολιτικής
ενότητας που με κόπο κατακτήσαμε, της αυτόνομης πο-
ρείας του χώρου, της διεύρυνσής του αλλά και του αυ-
θεντικού προοδευτικού πολιτικού μας αυτοπροσδιορι-
σμού με σαφή ιδεολογικά όρια και διαχωριστικές γραμ-
μές. Θα το κάνουμε ξανά, όπως το κάναμε πάντα.Μ
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«Πρέπει να πείσουμε, όχι να 
εκδικηθούμε τους ανεμβολίαστους»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 



Ήπειρος

Σύγχρονο Διοικητήριο στο πρώην
Στρατόπεδο Παπακώστα

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, παραχωρείται τελικά το πρώην
Στρατόπεδο Παπακώστα, μετά τη σχετική σύμβαση που υπέ-
γραψαν ο οικείος Περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης
και ο Διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) Αντι-
στράτηγος Αντώνιος Κονδύλης. Ο Περιφερειάρχης υπογράμ-
μισε ότι, «δρομολογήθηκαν οριστικά οι διαδικασίες για να
αποκτήσει η Άρτα σύγχρονο Διοικητήριο». Πρόσθεσε, δε, ότι
«η Περιφέρεια έχει υποχρέωση να εκδώσει την άδεια και να
προχωρήσει στην κατασκευή Διοικητηρίου», βγάζοντας μια
υποχρέωση προς την Άρτα, όπως έχει ήδη πράξει και στην
Πρέβεζα με το πρώην στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα». Το
πρώην στρατόπεδο Παπακώστα έχει έκταση 12.319,66 τ.μ. εν-
τός της οποίας υπάρχει διατηρητέο κτίσμα 300 τ.μ.

Μια εμβληματική παρέμβαση, στην περιοχή της Τούμπας, δρομολογεί η
Δημοτική Αρχή της συμπρωτεύουσας. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Εφραίμ Κυριζίδης, υπέγραψε τη σύμβαση για εκπόνηση μελέτης ανά-
πλασης των πρώην στάβλων της Παπάφη, η χρηματοδότηση της οποίας
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σύμφωνα
με τον προγραμματισμό, «Οι πρώην στάβλοι Παπάφη μετασχηματίζονται
σε έναν ζωντανό και δημιουργικό πολυχώρο, που συνδυάζει πράσινο,
κοινωνικές δομές, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. Ικανοποιούνται
ανάγκες της περιοχής, αναβαθμίζεται αισθητικά και λειτουργικά το αστι-
κό περιβάλλον και η Τούμπα αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς», ανέφε-
ρε σχετικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Οι Δημαιρεσίες (διαδικασία εκλογής) για
νέα προεδρεία σε Δημοτικά και Περιφερει-
ακά Συμβούλια, μέλη οικονομικών και λοι-
πών επιτροπών, θα πραγματοποιηθούν την
Κυριακή 7 Νοεμβρίου κι όχι το Σεπτέμβρη,
όπως λανθασμένα πολλοί αιρετοί υπολογί-
ζουν. Αυτό ορίζει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ, (87
ΑΠ: 59646/20-8-2019) με τίτλο «Εκλογή με-
λών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμ-
βούλια». Συγκεκριμένα, στην Β’ παράγραφο
με τίτλο «Διαδικαστικά ζητήματα εκλογής» ,
αναφέρεται: Χρόνος εκλογής - θητεία. Σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4
περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν. 3852/20105 , η δια-
δικασία εκλογής των μελών του προεδρείου
του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική
περίοδο 2019 - 2023 λαμβάνει χώρα την Κυ-
ριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της
δημοτικής περιόδου - πρώτη θητεία) και την
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, (τρίτο έτος δη-
μοτικής περιόδου - δεύτερη θητεία).

! ΟΤΑ 

Νοέμβρη 
οι Δημαιρεσίες

Υπεγράφη σύμβαση για ανάπλαση
των πρώην στάβλων της Παπάφη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

«Ουδείς ανεμβολίαστος 
στο δημαρχείο»

«Κανείς δεν θα εισέρχεται στο Δημαρχείο της Κα-
βάλας, αν δεν επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή νόσησης»,  δήλωσε ο δήμαρχος Θεόδωρος
Μουριάδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το
μεσημέρι της Τρίτης, στο γραφείο του αντιπεριφερει-
άρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη. Ταυτόχρονα, δήλω-
σε πως «το ίδιο θα ισχύσει και για τους εργαζομένους
στον δήμο», ενώ τόνισε πως μια υπάλληλος του προ-
γράμματος Βοήθεια στο Σπίτι «έχει τεθεί ήδη σε ανα-
στολή γιατί αρνήθηκε να εμβολιαστεί».

Μετέωρα

: Όχι στην «κούκλα Αμάλ»

Δεν θα περάσει τελικά το Σαββατοκύριακο η «Μικρή
Αμάλ», από τον Δήμο Μετεώρων. Το Δημοτικό Συμ-
βούλιο απέρριψε το αίτημα για «πεζοπορία και κινη-
ματογράφησης στη θέση Μεσοχώρι στο Καστράκι»,
στο καλλιτεχνικό δρώμενο της κούκλας-μαριονέτας,
η οποία περνάει από 70 πόλεις της Ευρώπης. Η από-
φαση ήταν, «Όχι κατά πλειοψηφία» με 17 ΟΧΙ και 5
ΝΑΙ. Ο «σοβαρότερος» απόρριψης, ήταν η πανδημία,
καθώς «θα αποτελούσε εστία μετάδοσης του κορω-
νοϊού». Ωστόσο ακούστηκαν και φωνές για την «προ-
έλευση» της Αμάλ, που μεταφέρει το μήνυμα πολ-
λών προσφυγόπουλων, «Μη μας ξεχνάτε».
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Τ
ην ενίσχυση της αποτελεσματικότη-
τας του συστήματος πολιτικής προ-
στασίας, την έμφαση στην πρόληψη

και την ανάγκη βελτιστοποίησης του συντο-
νισμού των δράσεων των αρμόδιων υπηρε-
σιών του κράτους που διαχειρίζονται αυτά
τα γεγονότα προσδιόρισε ως τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για να αποφύγουμε χειρότε-
ρες καταστάσεις στο μέλλον ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μιλώντας
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, με αντικείμενο τις πρόσφατες φω-
τιές στην Αττική. «H Ελλάδα χρειάζεται ένα
νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, με έμ-
φαση στην πρόληψη και στην αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων και με στόχο τη διασφάλιση
της έγκαιρης και άμεσης αντιμετώπισης και
διαχείρισης των κρίσεων», ανέφερε.

Προηγήθηκε αναλυτική ενημέρωση των
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

σχετικά με τη συνδρομή της Περιφέρειας
στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης και τις
πρωτοβουλίες στήριξης των πυροσβεστών,
εθελοντών και πληγέντων από τον αντιπερι-
φερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Βασίλη
Κόκκαλη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση
συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις αλ-
λά και τις προτάσεις τους σχετικά με τη δια-
χείριση των πυρκαγιών οι δήμαρχοι των πε-
ριοχών που επλήγησαν και συγκεκριμένα
οι Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, Ωρωπού
Γιώργος Γιασημάκης, Διονύσου Γιάννης
Καλαφατέλης και Μάνδρας - Ειδυλλίας
Χρήστος Στάθης, ενώ στο συμβούλιο εκ-
προσωπήθηκε και ο Δήμος Κηφισιάς. Οι
δήμαρχοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους
στην Περιφέρεια Αττικής για την ουσιαστική
συνδρομή στην αντιμετώπιση της φωτιάς
και ακολούθως στη στήριξη των πληγέντων. 

Τα «Σπαθάρεια 2021» στο Μαρούσι 
Ο δήμαρχος Αμαρουσίου και το Μουσείο Θεά-

τρου Σκιών «Ευγένιος Σπαθάρης», του Δήμου
Αμαρουσίου, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους
στα «Σπαθάρεια 2021», που διοργανώνονται από
τις 30 Αυγούστου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Το
22ο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών φέτος έχει στόχο να
προβάλει τον εξέχοντα ρόλο του Έλληνα Καραγ-
κιόζη, μέσα από τα σημαντικότερα ηρωικά έργα
του 1821. Αποτελεί αφιέρωμα στα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση. Τα «Σπαθάρεια» θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, στον αύ-
λειο χώρο του Μουσείου που βρίσκεται στην οδό Βορείου Ηπείρου 27 και Μεσογείων, στην Κοκ-
κινιά Αμαρουσίου.

Το Drive-in Φεστιβάλ
Γλυφάδας επιστρέφει  

Ο Σεπτέμβριος στη Γλυφάδα είναι
και φέτος μήνας πολιτισμού - με ται-
νίες, συναυλίες, θεατρικές παρα-
στάσεις αλλά και με μέτρα για την
προστασία της δημόσιας υγείας και
την ασφάλεια όλων. Έτσι, επιστρέ-
φει με διάθεση νοσταλγική το, γνω-
στό πλέον, drive-in, σε έναν υπέρο-
χο χώρο, δίπλα στη θάλασσα αυτήν
τη φορά, στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου, «θέλαμε
πολύ φέτος να επιστρέψουμε στις
εκδηλώσεις που όλοι αγαπάμε, με
φυσική παρουσία θεατών στις κερ-
κίδες. Το πετυχημένο πείραμα με το
πρώτο Drive-in Φεστιβάλ που οργα-
νώσαμε πέρυσι έρχεται και πάλι
κοντά σας, ανανεωμένο και εμπλου-
τισμένο. Όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, η είσοδος για το φεστιβάλ
της πόλης μας είναι δωρεάν. Αντί ει-
σιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα
και φάρμακα για τις κοινωνικές μας
δομές».

Αναθεώρηση 
Ρυμοτομικού Σχεδίου
Υπογράφηκε από τη δήμαρχο Πεν-
τέλης Δήμητρα Κεχαγιά η σύμβα-
ση για την εκπόνηση της μελέτης
για την αναθεώρηση Ρυμοτομικού
Σχεδίου της Δημοτικής Κοινότη-
τας Μελισσίων και για τον καθορι-
σμό κοινόχρηστων - κοινωφελών
χώρων. Η σχετική διαδικασία ανά-
θεσης της μελέτης είχε ξεκινήσει
από τη νέα δημοτική Αρχή στα τέ-
λη του 2020, για τους κοινόχρη-
στους και κοινωφελείς χώρους
που είχαν εξαιρεθεί με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέ-
λης το 2014. Με τη μελέτη επιδιώ-
κεται η αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος, της ποιότητας
ζωής και του δημόσιου χώρου με
τη συμπλήρωση νέων, αναγκαίων
για τη λειτουργία της πόλης κοινό-
χρηστων και κοινωφελών χώρων,
προκειμένου να επιτευχθούν η
σωστή πολεοδομική οργάνωση
και η λειτουργία των ήδη ενταγμέ-
νων σε ρυμοτομικό σχέδιο περιο-
χών των Μελισσίων.

Με απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,
προκηρύχθηκε από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
ο 28ος Εισαγωγικός Διαγωνι-
σμός της Εθνικής Σχολής Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Οι αιτή-
σεις συμμετοχής στον διαγω-
νισμό υποβάλλονται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά από την
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021
έως και τη Δευτέρα 13 Σε-
πτεμβρίου 2021. Ημερομηνία
έναρξης του διαγωνισμού
ορίζεται το Σάββατο 23 Οκτω-
βρίου 2021.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συνεργασία 
για τη στήριξη     
Η προσπάθεια του Δήμου Ασπρο-
πύργου για τη στήριξη των πυρόπλη-
κτων περιοχών της Ελλάδας από τις
καταστροφικές πυρκαγιές έτυχε με-
γάλης απήχησης και όχι μόνο από
τους δημότες της πόλης, αφού ξεπέ-
ρασε τα σύνορα της χώρας. Με επι-
στολή του προς τον δήμαρχο Ασπρο-
πύργου Νίκο Μελετίου, ο εκπρόσω-
πος Φοιτητών Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας Σταύρος Σωτηρίου ενημέ-
ρωσε για την πρόθεση της Πανεπι-
στημιακής Κοινότητας να συνδράμει
τους πληγέντες συνανθρώπους στην
πατρίδα Ελλάδα. Έτσι, την Τετάρτη
25 Αυγούστου παραδόθηκε ένα κον-
τέινερ με 22 παλέτες ειδών πρώτης
ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
και την επόμενη μέρα παραδόθηκε
ένα ακόμα κοντέινερ με 25 παλέτες
ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυ-
ρόπληκτους Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Ενημέρωση για τις δράσεις
στις πρόσφατες φωτιές 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  

Ο 28ος 
Εισαγωγικός 
Διαγωνισμός
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«Δ
εν σταματάμε ούτε λε-
πτό, ώστε να επαναφέ-
ρουμε όλη την περιοχή
στην κανονικότητα και

να ξαναβρεί την ομορφιά της, που προσω-
ρινά κρύφτηκε στο γκρίζο», τονίζει ο δή-
μαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, μιλών-
τας στην «Ρ», αναφερόμενος στην πρό-
σφατη φωτιά που έπληξε τον δήμο του. Ο κ.
Βρεττός μίλησε για τις συνέπειες της κατα-
στροφικής πυρκαγιάς αλλά και για την
επόμενη ημέρα για τον Δήμο Αχαρνών. 

Ο Δήμος Αχαρνών και η Αττική επλή-
γησαν βαθιά από τις πυρκαγιές στις
αρχές Αυγούστου. Περιγράψτε μας τι
συνέβη τις πρώτες ώρες. Γιατί πι-
στεύετε ότι δεν μπόρεσε η φωτιά να
περιοριστεί άμεσα;
Η φωτιά ξεκίνησε από μια περιοχή μέσα

στα Βασιλικά Κτήματα γύρω στη 1:30 το με-
σημέρι. Ύστερα από είκοσι λεπτά, βρισκό-
μουν ήδη στην περιοχή, προκειμένου να
έχω εικόνα της κατάστασης. Ήταν μια μι-
κρή εστία, η οποία όμως χρειάστηκε πολύ
λίγη ώρα για να εξαπλωθεί. Παρά το γεγο-
νός πως δεν φυσούσαν άνεμοι, το δύσβατο
της περιοχής και το γεγονός πως δεν μπο-
ρούσαν να προσεγγίσουν επίγειες δυνά-
μεις έδωσαν χρόνο να αναπτυχθεί, έστω
και αν σχεδόν αμέσως πέταξαν κάποια
εναέρια μέσα που εδρεύουν στο Τατόι. Οι
κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή θερμο-
κρασία, ξηρασία, έλλειψη υγρασίας) δυ-
στυχώς βοήθησαν να επεκταθεί και να δη-
μιουργήσει όλη αυτή την καταστροφή στην
Αττική. Παράλληλα, οι συνθήκες επέτρε-
ψαν να υπάρξουν και αναζωπυρώσεις, και
έτσι είχαμε και το δεύτερο πέρασμα από
Βαρυμπόμπη και Θρακομακεδόνες. Σε
αμιγές δάσος είναι δύσκολο να επέμβεις,
πόσω μάλλον σε μια τέτοια φωτιά. 

Έχετε εικόνα για τα αίτια της μεγάλης
φωτιάς;
Όπως σας είπα, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε

ένα σημείο όπου υπάρχει πυκνό δάσος.
Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέ-
ρασμα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Υπάρχει
το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής, κλι-
μάκιο του οποίου βρέθηκε από την επόμε-
νη μέρα στην περιοχή και το οποίο έκανε
ενδελεχείς ελέγχους και θα καταλήξει σε
κάποιο συμπέρασμα. Εμείς ούτε τις γνώ-
σεις έχουμε ούτε, βέβαια, έχουμε διερευ-
νήσει όλα τα δεδομένα για να καταλήξουμε
σε συμπέρασμα. Δική μας δουλειά είναι να
βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε
την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφω-
θεί τώρα, να βοηθήσουμε τους πληγέντες
συμπολίτες μας και να κάνουμε ό,τι πρέπει
για το δάσος που κάηκε. 

Έχετε κάνει λόγο για «βαθιές πληγές»
στον Δήμο Αχαρνών. Έχει γίνει αποτί-
μηση του μεγέθους της καταστροφής;
Η καταστροφή αυτή δεν μπορεί να εκτι-

μηθεί μόνο με οικονομικούς όρους. Υπάρ-
χουν πάνω από 100 σπίτια που έχουν πάθει
ζημιές, υπάρχουν περίπου 30-35 επιχει-
ρήσεις, ευτυχώς όμως δεν υπήρξαν θύμα-
τα. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στο πώς
θα βοηθήσουμε όλους όσους έχουν πλη-
γεί. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να
αποκαταστήσουμε όσες ζημιές έχουν γίνει
σε υποδομές. Και φυσικά θα πρέπει να
στραφούμε στην αποκατάσταση του δά-
σους, όπου εκτός από τη χλωρίδα έχει

υποστεί μεγάλο πλήγμα και η πανίδα. Είναι
ένας μεγάλος πνεύμονας για ολόκληρη την
Αττική και θα πρέπει να βρούμε τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο για να το επαναφέρου-
με το συντομότερο δυνατόν. 

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας
ως Δημοτική Αρχή, ώστε να ανασυγ-
κροτηθεί η περιοχή; Πώς εξελίσσεται
γενικά ο σχεδιασμός σας σε επίπεδο
έργων;
Ήδη από την επόμενη μέρα (από τις 4

Αυγούστου) κινήσαμε τις διαδικασίες και ο
δήμος τέθηκε σε καθεστώς εκτάκτου
ανάγκης. Ξεκινήσαμε μια σειρά επαφών με
όλα τα υπουργεία και οφείλω να ομολογή-
σω πως έχω βρει ανοιχτές πόρτες και κα-
τανόηση από τους υπουργούς. Υπάρχουν
κάποιοι άξονες στους οποίους πρέπει να
κινηθούμε. Ο πρώτος είναι η αλληλεγγύη
για τους κατοίκους, με την Κοινωνική Πο-
λιτική να έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη
στιγμή για να βοηθήσει τους πληγέντες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι να
μη νιώθουν μόνοι. Από εκεί και πέρα, πρέ-
πει να επουλώσουμε τις πληγές σε υποδο-
μές. Ύδρευση, οδοφωτισμός, ρέματα είναι
μερικά από τα πιο βασικά. Ένας τρίτος άξο-
νας είναι να ξαναφτιάξουμε το δάσος, στο
οποίο όμως ο δήμος μπορεί απλά να βοη-
θήσει. Σε αυτόν τον τομέα όμως πρέπει να
επενδύσουμε, γιατί είναι επιτακτική ανάγ-
κη να μην αλλάξει ο τόπος, να μη χαθεί ού-
τε ένα μέτρο δάσους, αλλά παράλληλα να
φροντίσουμε να υπάρξουν αντιπυρικές
ζώνες. Όλα αυτά είναι σύνθετα έργα, που
απαιτούν πρώτα από όλα συνεργασία όλων
των φορέων και, κυρίως, ταχύτητα στις
διαδικασίες. 

Μετά τη μεγάλη καταστροφή υπάρχει η

αγωνία των πολιτών για το φθινόπωρο
και τη θωράκιση της πόλης από τις βρο-
χές. Ποια είναι η θέση της Δημοτικής
Αρχής;
Γνωρίζετε πολύ καλά πως ο Δήμος

Αχαρνών αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλή-
ματα κάθε χειμώνα, λόγω έλλειψης μεγά-
λων αντιπλημμυρικών έργων. Εμείς προ-
σπαθήσαμε από όταν αναλάβαμε και κατα-
φέραμε αυτήν τη στιγμή να είναι σε εξέλιξη
δύο πολύ σημαντικά έργα. Η πυρκαγιά
όμως δημιούργησε και νέα προβλήματα
και πλέον δεν υπάρχει χρόνος. Μέσα σε λί-
γους μήνες θα πρέπει να γίνουν έργα αντι-
διαβρωτικής προστασίας και αντιπλημμυ-
ρικής θωράκισης κυρίως στην περιοχή της
Βαρυμπόμπης. Εμείς ως δήμος από την
πρώτη στιγμή ζητήσαμε τη γνώμη ειδικών
επί του θέματος και έχουμε μεταφέρει
προτάσεις σε όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς. Πρέπει όμως να κινηθούμε γρήγορα
και στοχευμένα και με ικανοποίηση βλέπω
αυτήν τη στιγμή όλοι να αντιλαμβάνονται
την αδήριτη ανάγκη που έχει δημιουργη-
θεί. Εμείς δεν σταματήσαμε καθόλου, προ-
κειμένου να μη χαθεί ούτε ένα λεπτό στη
μάχη που δίνουμε για να επαναφέρουμε
όλη την περιοχή στην κανονικότητα και να
ξαναβρεί την ομορφιά της, που προσωρινά
κρύφτηκε στο γκρίζο. Εν κατακλείδει πάν-
τως και δράττοντας την ευκαιρία, θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στις
δύσκολες ώρες: Πυροσβεστική, πολιτική
προστασία, εθελοντές, προσωπικό του δή-
μου και αιρετούς. Παράλληλα όμως να ευ-
χαριστήσω και όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα
μας από την επόμενη στιγμή, φορείς, δή-
μους, Περιφέρεια, εθελοντικές οργανώ-
σεις. Η αλληλεγγύη μπορεί πάντα να απο-
τελέσει εφαλτήριο για να μας βοηθήσει να
φτιάξουμε ξανά όσα χάθηκαν. 

22

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Θα επαναφέρουμε
όλη την περιοχή 
στην κανονικότητα

ΣΠYΡΟΣ ΒΡΕΤΤOΣ
Δήμαρχος Αχαρνών
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Γ
ια 40.000 υποψηφίους εκτός
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκα-
νε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας επι-
τακτικά την απόσυρση της Ελά-

χιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και σπέρ-
νοντας τον πανικό σε δεκάδες χιλιάδες
νοικοκυριά, των οποίων τα παιδιά συμμε-
τείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετά-
σεις. Τελικά, η αξιωματική αντιπολίτευση
έπεσε πανηγυρικά έξω στους υπολογι-
σμούς της αφού, μετά την ανακοίνωση
των βάσεων εισαγωγής, αποδείχθηκε ότι
σε σχέση με πέρυσι, χωρίς την ύπαρξη της
ΕΒΕ ή της βάσης του «10», εισήχθησαν
στα πανεπιστήμια 13.780 λιγότεροι υπο-
ψήφιοι. Ωστόσο, ακόμα και μετά την ανα-
κοίνωση των βάσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε
να επιμένει ότι 40.000 υποψήφιοι έμειναν
εκτός ΑΕΙ, αναφερόμενος παραπλανητικά
στον συνολικό αριθμό των υποψηφίων,
που φέτος ήταν 92.090, αφού κάθε χρόνο

(και επί διακυβέρνησής του) οι προσφε-
ρόμενες θέσεις είναι λιγότερες από τους
υποψήφιους. 

Μάλιστα, πριν από περίπου έναν μήνα
και ενώ οι υποψήφιοι όχι απλώς είχαν ήδη
διαγωνιστεί στις πανελλαδικές εξετάσεις
με το νέο σύστημα αλλά είχαν ενημερωθεί
για τις βαθμολογίες τους, είχε καταθέσει
τροπολογία ζητώντας την κατάργηση της
ΕΒΕ κάνοντας λόγο για «τιμωρητικά μέτρα
απέναντι στους μαθητές και στις μαθή-
τριες» για να επιστρέψουμε στην εισαγω-
γή υποψηφίων στα πανεπιστήμια με βαθ-
μολογίες 1 και 2. Φοιτητές οι οποίοι, όπως
έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, είτε
δεν φοιτούν ποτέ στο τμήμα εισαγωγής
τους, γιατί οι οικογένειές τους δεν μπο-
ρούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε
σπουδές εκτός του τόπου κατοικίας τους,
ή δεν ολοκληρώνουν ποτέ τη φοίτησή
τους, γιατί το αντικείμενο δεν τους ενδια-
φέρει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί θητείας

Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στο υπουργείο
Παιδείας είχαν ιδρυθεί ή ανωτατοποιηθεί
153 τμήματα χωρίς να προηγηθεί κανένας
σχεδιασμός, και φέτος, που αυξήθηκαν οι
βάσεις εισαγωγής τους λόγω της ΕΒΕ,
απαξιώθηκαν από τους υποψηφίους. Στα
περισσότερα από αυτά ο αριθμός των επι-
τυχόντων είναι πάρα πολύ μικρός, απο-
δεικνύοντας ότι η λειτουργία τους δεν βα-
σίστηκε σε ποιοτικά και αναπτυξιακά κρι-
τήρια. 

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο
Παιδείας επανέλαβε τη βούλησή του οι
φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων
να λαμβάνουν το πτυχίο τους και να γίνον-
ται επαγγελματίες που έχουν θέση στην
αγορά εργασίας. «Κοινωνική πολιτική δεν
συνιστά η εισαγωγή στα πανεπιστήμια με
βαθμό 1 και 2 στα 20, που εγκλωβίζει για
χρόνια νέους ανθρώπους και τις οικογέ-
νειές τους σε αδιέξοδο, εφόσον η προ-
οπτική να φοιτήσουν και να αποφοιτή-
σουν είναι μηδαμινή και η προοπτική να

βρουν δουλειά στο αντικείμενο που σπού-
δασαν εξαιρετικά χαμηλή. Κοινωνική πο-
λιτική συνιστά η παροχή πραγματικών δυ-
νατοτήτων και εναλλακτικών διαδρομών,
όπως η Επαγγελματική Εκπαίδευση»,
ανέφερε χαρακτηριστικά η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας. 

Β Α Σ Ε Ι Σ  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ
Δεν βγήκαν τα νούμερά σας, κ. Τσίπρα

Η αξιωματική αντιπολίτευση
έπεσε πανηγυρικά έξω στους
υπολογισμούς της για τους
υποψηφίους που έμεναν
εκτός ΑΕΙ...



Το παράδοξο πανεπιστημιακά τμήματα να καταγρά-
φουν εξωπραγματική άνοδο στις βάσεις τους, ακόμα
και υπερδιπλασιάζοντας τα απαιτούμενα μόρια εισαγω-
γής σε σχέση με πέρυσι, και την ίδια ώρα να έχουν κε-
νές θέσεις σημειώθηκε φέτος. Το γεγονός αυτό οφεί-
λεται στο ότι αύξησαν τις βάσεις τους, όχι λόγω της
υψηλής ζήτησης εκ μέρους των υποψηφίων, αλλά λόγω
της εφαρμογής του θεσμού της ΕΒΕ. Πιο συγκεκριμέ-
να, πρόκειται για περιφερειακά τμήματα, που μέχρι πέ-
ρυσι είχαν εξαιρετικά χαμηλές βάσεις και εισακτέους
που εισάγονταν με βαθμολογίες ακόμα και μικρότερες
των 5.000 μορίων.

Πρωταθλητής στην κατηγορία αυτήν είναι το Τμήμα

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
στο Καρπενήσι, που σημείωσε άνοδο +1.725% (!),η
οποία αντιστοιχεί σε 10.781 μόρια. Το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο «ψήλωσε» τη βάση του
κατά 8.529 μόρια (δηλαδή +947,7%) και το Τμήμα Ζωι-
κής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο
Μεσολόγγι κατά 9.328 μόρια (+910%). 

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι και Χημεί-
ας στην Πάτρα, είχαν αύξηση 536,2%, 471,1% και 447%,
αντιστοίχως, με τις βάσεις τους να ανεβαίνουν κατά
13.138 μόρια, 8.009 και 11.198 μόρια. Κατά 7.442 μόρια
(+363%) αυξήθηκε η βάση στο Τμήμα Δασολογίας και

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στην
Ορεστιάδα και κατά 7.901 μόρια (+355,1%) το Τμήμα Χη-
μείας του ΑΠΘ. 

Αντιθέτως, στα λίγα τμήματα που είδαν τις βάσεις
τους να κινούνται καθοδικά, η πτώση ήταν λελογισμέ-
νη, με εξαίρεση τη Σχολή Πλοιάρχων που έχασε 2.411
μόρια και κατέγραψε μείωση 24% και το Τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη το οποίο «έπεσε» κατά
2.743 μόρια (-19,4%). 

Στα υπόλοιπα τμήματα, η πτώση δεν ξεπέρασε το
14% (για παράδειγμα τα Τμήματα Φυσικής Ιωαννίνων
και Φιλολογίας Αθηνών που έχασαν από 1.559 και
1.703 μόρια). 

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ
ε κύρια χαρακτηριστικά
τη γενική ανοδική πο-
ρεία, η οποία ήταν θεα-
ματική σε ορισμένες

περιπτώσεις, τον σημαντικό αριθμό
κενών θέσεων και την ψήφο εμπιστο-
σύνης των υποψηφίων στα δημόσια
ΙΕΚ, μέσω του παράλληλου μηχανο-
γραφικού, ανακοινώθηκαν, χθες, οι
βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι 429 σχολές είδαν τις βά-
σεις τους να «ψηλώνουν», ενώ 112 κα-
τέγραψαν πτώση.

Δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενη-
μερώθηκαν για την εισαγωγή τους σε
κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα με sms
στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ τα απο-
τελέσματα είναι διαθέσιμα και μέσω
της ιστοσελίδας του υπουργείου Παι-
δείας www.results.minedu.gov.gr. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουρ-
γείου Παιδείας, στις φετινές Πανελλα-
δικές Εξετάσεις συμμετείχαν 92.090
υποψήφιοι, εκ των οποίων εισήχθη-
σαν 56.943 σε πανεπιστήμια και 8.594,
για πρώτη φορά, σε δημόσια ΙΕΚ. Ο
αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά
13.780 μαθητές, συγκριτικά με όσους

πέρυσι έλαβαν μέρος στη διαδικασία
των Πανελλαδικών (94.928 υποψήφι-
οι και εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση 73.650). Υπενθυμίζεται
ότι φέτος έκανε πρεμιέρα ο θεσμός
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(ΕΒΕ), με αποτέλεσμα η χαμηλότερη
βάση εισαγωγής για τους υποψηφίους
των γενικών λυκείων να διαμορφώνε-
ται στο 7,7 και η χαμηλότερη για αυ-
τούς των επαγγελματικών στο 5,685.
Συνολικά, περισσότεροι από 25.000
υποψήφιοι συγκέντρωσαν λιγότερα
από 7.000 μόρια, ενώ το 95,98% των
υποψηφίων των ΓΕΛ που «έπιασαν»
την ΕΒΕ (7,7) και υπέβαλαν μηχανο-
γραφικό δελτίο εισήχθησαν σε κάποιο
πανεπιστημιακό τμήμα, παρά τη γενι-
κή ανοδική εικόνα των βάσεων. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι,
ύστερα από τέσσερα συναπτά έτη πτώ-
σης, ανοδικά κινήθηκαν οι Ιατρικές
Σχολές. Συγκεκριμένα, η Ιατρική Αθή-
νας βρίσκεται στα 18.826 μόρια
(+576), η Ιατρική Θεσσαλονίκης στα
18.655 μόρια (+579). Στο πρώτο Επι-
στημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών
Σπουδών), όπως είχε προβλεφθεί, κα-
ταγράφηκε η μικρότερη αύξηση των
βάσεων ή, σε πολλές περιπτώσεις,
πτώση. Από τη τάση αυτή δεν ξέφυγαν

ούτε οι περιζήτητες Νομικές, με τη
σχολή της Αθήνας να καταγράφει ανε-
παίσθητη άνοδο της τάξης των 107 μο-
ρίων, διαμορφώνοντας τη βάση της
στα 18.157 μόρια. Στον αντίποδα, η Νο-
μική Σχολή Θεσσαλονίκης έχασε 11
μόρια, με βάση τα 17.814 μόρια.

Ενδεικτικά, η Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας «ψήλωσε» τη
βάση της κατά 621 μόρια και έφτασε
στα 18.246, ενώ η Σχολή Αστυφυλά-
κων είδε τη βάση να αυξάνεται κατά
2.760 μόρια και να διαμορφώνεται στα
16.385. 

Αντίθετα, στις Σχολές της Ευελπί-
δων σημειώθηκε πτώση της τάξης
των 1.178 μορίων για τα ΟΠΛΑ και

των 1.391 για τα ΣΩΜΑΤΑ. Ανάλογη
είναι η εικόνα και στους Μόνιμους
Υπαξιωματικούς Στρατού, με πτώση
της βάσης κατά 1 .128 μόρια στα
ΟΠΛΑ και μόλις 361 μόρια υψηλότε-
ρη στα ΣΩΜΑΤΑ. 

Το 7,7 το όριο για την 
είσοδο στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση - Ύστερα 
από τέσσερα συναπτά έτη 
πτώσης, προς τα πάνω 
κινήθηκαν οι Ιατρικές Σχολές

Τμήματα όπου τα μόρια εισαγωγής χτύπησαν «ταβάνι», αλλά χωρίς εισακτέους

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

OLITICALP EΛΛΑΔΑ24

Πάνω οι βάσεις
σε 429 σχολές, 
κάτω σε 112



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ
τα… αζήτητα βρέθηκαν 16 πανεπιστη-
μιακά τμήματα, αφού δεν προσέλκυ-
σαν ούτε έναν εισακτέο από τα γενικά
λύκεια, με τρανό παράδειγμα το Τμήμα

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη
Δράμα, για το οποίο υπήρχαν 159 διαθέσιμες
θέσεις! Και αν το εν λόγω τμήμα «ξέμεινε» από
εισακτέους λόγω της μη επιλογής του, το Τμή-
μα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Ξάνθη με
108 προσφερόμενες θέσεις δεν θα υποδεχθεί
ούτε έναν φοιτητή, λόγω του εμποδίου των
τριών ΕΒΕ (Τμήματος και Ειδικών Μαθημά-
των), που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν οι εν-
διαφερόμενοι υποψήφιοι και της μη επιλογής
του εξαιτίας της τοποθεσίας του. 

Συνολικά 29 Σχολές ή Τμήματα έχουν έως 30
εισακτέους, εκ των οποίων το 1/3 είναι μεταξύ
των 153 που ιδρύθηκαν ή ανωτατοποιήθηκαν
επί ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα επί υπουργίας
Γαβρόγλου. Το γεγονός ότι έχουν πολύ μικρό
αριθμό εισακτέων οφείλεται στον συντελεστή
ΕΒΕ που όρισαν τα ίδια τα Τμήματα και οι Σχο-

λές, στις επιδόσεις των υποψηφίων και στη μη
επιλογή από τους μαθητές. Το υπουργείο ξεκα-
θάρισε ότι, το επόμενο διάστημα, θα ξεκινήσει
μια προσπάθεια με στόχο την αναδιαμόρφωση
του ακαδημαϊκού χάρτη. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την εφαρμογή της ΕΒΕ θα
αποτελέσουν ένα από τα κριτήρια τα οποία θα
ληφθούν υπόψιν σε συνδυασμό με τις προτά-
σεις των πανεπιστημίων για τον εξορθολογι-
σμό τους και τις προτάσεις της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Για του λόγου το αληθές, μόλις… έναν φοιτη-
τή θα υποδεχθεί το Τμήμα Μηχανικών Τοπο-
γραφίας και Γεωπληροφορικής στις Σέρρες,
παρά τις 128 προσφερόμενες θέσεις. Ιδιαίτερα
μαθήματα θα κάνει και ο ένας φοιτητής της Νο-
σηλευτικής στο Διδυμότειχο. Μεταξύ των με-
γάλων χαμένων είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία σε
δύο Σχολές της, Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων
Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μη-
χανικών, εισήχθησαν 11 και 4 φοιτητές αντί-
στοιχα. 

Αίσθηση προκαλούν και οι περιπτώσεις του

Μαθηματικού της Σάμου με έξι εισακτέους
και 278 προσφερόμενες θέσεις και του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος στη Μυτιλήνη με 5 εισα-
κτέους και 136 θέσεις. Παραπάνω από τα 2/3
των προσφερόμενων θέσεων έμειναν κενές
στη Σχολή Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη, αφού
καλύφθηκαν οι 60 από τις 192. Ακόμα, στο
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γε-
ωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου προσφέρθηκαν 117 θέσεις, αλλά πλη-
ρώθηκαν οι 21. 

Περισσότεροι από 22.000 μαθητές υπέβαλαν παράλληλο
μηχανογραφικό, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος,
για να διεκδικήσουν μια θέση στα δημόσια ΙΕΚ, με το 26% εξ
αυτών να επιλέγουν κάποιο Ίδρυμα εκτός της περιφέρειας
όπου κατοικούν. Πρώτες στις προτιμήσεις των μαθητών
ήταν οι ειδικότητες του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορι-
κής, Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας, Στελέχους Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνι-
κού Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος, Στελέχους

Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Τεχνικού Βιολογι-
κής/Οργανικής Τεχνολογίας και Εσωτερική Αρχιτεκτονική
Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων. Μάλιστα, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, τον επόμενο μήνα θα
δοθεί η δυνατότητα πρόσθετης υποβολής αίτησης για περί-
που 20.000 θέσεις επιπλέον στα δημόσια ΙΕΚ. 

Σήμερα, το 25% των σπουδαστών ΙΕΚ είναι κάτοχοι πτυχί-
ου πανεπιστημίου, ενώ το επόμενο διάστημα θα διατεθούν
400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αναβάθ-
μιση συνολικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, πολλές από
τις ειδικότητες των ΙΕΚ όχι μόνο έχουν μεγάλη ζήτηση στη
σημερινή αγορά εργασίας, αλλά ανταποκρίνονται και στις
απαιτήσεις των επαγγελμάτων που προβλέπεται να έχουν
εκθετική ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον (Τεχνικός Λογι-
σμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικός Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών κ.λπ.). Σημειώνεται ότι από την επόμενη
σχολική χρονιά στο μηχανογραφικό α’ φάσης και στο πα-
ράλληλο μηχανογραφικό θα προστεθεί και το μηχανογρα-
φικό β’ φάσης. 

Πάνω από 20.000 μαθητές συμπλήρωσαν παράλληλο μηχανογραφικό

ΣΣτην Ιατρική 
Πατρών ο Δημήτρης
που συγκίνησε 
το πανελλήνιο 
Το όνειρό του πραγματικότη-
τα κατάφερε να κάνει ο Δη-
μήτρης Καρακώστας, ο οποί-
ος, παρά το γεγονός ότι πριν
από λίγους μήνες έχασε και
τους δύο γονείς του από κο-
ρονοϊό, εισήχθη στην Ιατρική
Πάτρας. Ο νεαρός, που απο-
τελεί παράδειγμα για όλους
τους ανθρώπους για τη δύνα-
μη ψυχής που επέδειξε μετά
την τραγωδία που «χτύπησε»
την οικογένειά του, συγκέν-
τρωσε 18.865 μόρια και «πέ-
ρασε» στην Ιατρική Πάτρας,
η οποία ήταν και η πρώτη του
επιλογή στο μηχανογραφικό
που υπέβαλε. 
Ο 18χρονος Δημήτρης Καρα-
κώστας είχε συγκινήσει το
Πανελλήνιο, όταν έχασε και
τους δύο γονείς του, μέσα σε
διάστημα 25 ημερών. Ωστό-
σο, με τη στήριξη των αδελ-
φών του, των συμμαθητών
και των εκπαιδευτικών του,
έμεινε πιστός στον στόχο του
και κατάφερε να αριστεύσει
στις Πανελλαδικές Εξετά-
σεις και να πάρει το εισιτή-
ριο για την είσοδό του στην
Ιατρική Σχολή της Πάτρας. 
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Φιάσκο με τις… σχολές του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν προσέλκυσαν ούτε έναν 
εισακτέο από τα γενικά λύκεια, 
με τρανό παράδειγμα το Τμήμα 
Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος στη Δράμα, 
για το οποίo υπήρχαν 
159 διαθέσιμες θέσεις!
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Τουλάχιστον τριάντα κρούσματα σε γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός έχει σημάνει σε κέντρο φροντίδας ηλικιω-

μένων στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα κορονοϊού.

Ειδικότερα, τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι εντοπίστη-
καν θετικοί στον ιό, ύστερα από τεστ που ξεκίνησαν να διε-
νεργούνται από τις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, από την ιχνηλάτηση που είναι σε εξέλιξη
έχουν προκύψει, μέχρι στιγμής, περίπου πενήντα στενές

επαφές. Οι περισσότεροι που νοσούν είναι άνω των 70
ετών, ενώ ανάμεσά τους υπάρχει και ένας εργαζόμενος
νοσηλευτής. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν
ήπια συμπτώματα, ενώ τόσο το προσωπικό όσο και οι άν-
θρωποι που διαμένουν στη δομή είναι εμβολιασμένοι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέτρα που τηρούν-
ται όλο αυτό το διάστημα κατά της διασποράς του κορονοϊ-
ού είναι ιδιαιτέρα αυστηρά και ως εκ τούτου παραμένει

άγνωστο πώς έγινε η διασπορά στο γηροκομείο που
εδρεύει στην Aνατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το
κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, αναμένεται νέος έλεγχος
από τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια είναι η
κατάσταση. Εκ μέρους της διοίκησης κατέστη σαφές πως
τόσο το προσωπικό όσο και οι άνθρωποι που διαμένουν
στο γηροκομείο είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ως εκ
τούτου η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική. 

Α
νοιχτό άφησε το ενδεχόμενο
επέκτασης της υποχρεωτικότη-
τας του εμβολιασμού για τους
εργαζόμενους στην εστίαση και

την ψυχαγωγία ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης. «Είναι ανοιχτά όλα
τα ενδεχόμενα», τόνισε και πρόσθεσε ότι
το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης
των ειδικών, της Ειδικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών και των αρμόδιων πελατειακών
οργάνων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για
το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτι-
κότητας των εμβολιασμών και σε άλλες
κατηγορίες πολιτών, απάντησε ότι σε κάθε
περίπτωση θα υπάρξει διαφορετική προ-
σέγγιση, σημειώνοντας πως ειδικά για τα
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνά-
μεις δεν είναι εύκολη η αναπλήρωση. «Θα
υπάρξει πιο εξατομικευμένη προσέγγιση
όταν και αν αποφασιστεί υποχρεωτικός
εμβολιασμός», συμπλήρωσε. 

Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση
ακούει τα επιχειρήματα από όλες τις
πλευρές, από τους πολίτες που θέλουν
επέκταση του εμβολιαστικού ρεύματος
και από εκείνους που δεν το επιθυμούν.

Παράλληλα είπε πως η Επιτροπή Βιοη-
θικής έχει εκφέρει ήδη γνώμη για το ζή-
τημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η
οποία λέει ότι θα πρέπει να εξαντλείται
κάθε πιθανότητα προηγούμενης πειθούς.

Τόνισε πως σημασία έχει να εξαντλή-
σουμε κάθε δυνατότητα να αυξηθεί το πο-
σοστό εμβολιασμού, λέγοντας πως ένα
σημαντικό ποσοστό βρίσκεται μάλλον σε
απροθυμία. Είπε επ’ αυτού ότι την τελευ-
ταία εβδομάδα είχαμε σημαντική αύξηση
στα νέα ραντεβού για το πρώτο εμβόλιο
και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα
δούμε τους αριθμούς των εμβολιασμών
να ανεβαίνουν.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση για

τους εργαζόμενους στην εστίαση να αντι-
κατασταθούν τα δύο rapid test την εβδο-
μάδα με υποχρεωτικό εμβολιασμό, απάν-
τησε πως είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

«Είναι αντικείμενο μελέτης των ειδικών
μας. Ακούω την κριτική ότι τον χειμώνα
στους κλειστούς χώρους στην εστίαση θα
βρίσκονται εμβολιασμένοι πελάτες ή νο-
σήσαντες ενώ το προσωπικό μπορεί να
μην έχει κάνει το εμβόλιο. Για το προσω-
πικό υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Η
εστίαση για τον πελάτη είναι ψυχαγωγία
και για τον εργαζόμενο τρόπος επιβίωσης.
Υπάρχουν για τους εργαζόμενους πολύ
αυστηρά μέτρα με δύο τεστ την εβδομάδα.
Αν δούμε ότι η κατάσταση δεν βαίνει βελ-
τιούμενη, προφανώς θα εξεταστούν μέτρα
επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολια-

σμού και στον ιδιωτικό τομέα», πρόσθεσε. 
«Όχι» σε οριζόντιους περιορισμούς
Ρωτήθηκε επίσης αν ο Σεπτέμβριος εί-

ναι ορόσημο για τις επόμενες αποφάσεις.
«Ο ιός δεν υπακούει σε μοντέλα», απάντη-
σε και πρόσθεσε πως κάθε μέρα αξιολο-
γούνται τα δεδομένα. 

Επίσης για το ενδεχόμενο επέκτασης
του υποχρεωτικού εμβολιασμού και για
τους φοιτητές στα πανεπιστήμια, είπε ότι
στην παρούσα φάση δεν είναι στις προθέ-
σεις της κυβέρνησης, ενώ υπάρχει πρό-
βλεψη για τον εμβολιασμό τους στους πα-
νεπιστημιακούς χώρους. 

Σημείωσε ότι η κοινωνία και η οικονο-
μία δεν μπορούν να ανεχθούν οριζόντιους
περιορισμούς πλέον, ότι οι πολίτες μπο-
ρούν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της

επιλογής τους και ότι δεν θα ήταν ηθικά
ορθό και πολιτικά σκόπιμο η κυβέρνηση
να προβεί σε νέα κλεισίματα. Η εκπαιδευ-
τική διαδικασία, τόνισε, πρέπει να παρα-
μείνει ενεργή και όλοι να δείξουν την ανα-
γκαία ευθύνη. 

Δύο δωρεάν self test
στους μη εμβολιασμένους 
που επιστρέφουν από διακοπές
Στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση δύο τεστ από τα φαρμα-
κεία της χώρας, από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και
τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, προχωρά το υπουργείο Υγεί-
ας στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις δια-
κοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτο-
διαγνωστικών ελέγχων (self test).
Η περαιτέρω δωρεάν διάθεση των δύο τεστ από τα φαρ-
μακεία της χώρας αφορά τις παρακάτω ομάδες πολιτών:
- μη εμβολιασμένους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα
- μη εμβολιασμένα άτομα, ηλικίας 5-17 ετών (η παραλα-
βή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του
δικαιούχου παιδιού)
- μη εμβολιασμένα άτομα 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν
ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ ή ΠΑΜΚΑ.
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα
δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα
εκδίδεται βεβαίωση.

Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ: 
Tο ζήτημα αποτελεί αντικείμε-
νο μελέτης των ειδικών

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Όλα ανοιχτά για εστίαση, ψυχαγωγία



«Αρνητικό» στην
αποφυλάκιση 
Κουτσολιούτσων 

«Όχι» στην αποφυλάκιση του άλλοτε
ισχυρού άνδρα της Folli Follie Δημήτρη
Κουτσολιούτσου και του γιου του Τζώρτζη
με την επιβολή περιοριστικών όρων, είπαν
οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελει-
οδικών της Αθήνας, καθώς έκριναν ότι
πατέρας και γιος είναι σφόδρα πιθανό να
διαπράξουν και νέα αδικήματα.

Τους λόγους της ηχηρής άρνησής τους
περιγράφουν οι δικαστές στο παραπεμ-
πτικό βούλευμά τους βάσει του οποίου τό-
σο η οικογένεια Κουτσολιούτσου όσο και
οι συμμέτοχοι στα εγκλήματά τους παρα-
πέμπονται σε δίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», κατά τους δικαστές το καθεστώς της
προσωρινής τους κράτησης θα πρέπει να
παραταθεί για ακόμη έξι μήνες και μέχρι
τότε η υπόθεση θα πρέπει να εισαχθεί στο
ακροατήριο προς εκδίκαση, «καθώς από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεών
τους και τον μεγάλο αριθμό των παθόντων,
τη μακροχρόνια δράση τους, την υποδομή
που είχαν διαμορφώσει και τις συνθήκες
υπό τις οποίες τέλεσαν τα εγκλήματα που
τους αποδίδονται, σε συνδυασμό με την
προσωπικότητά τους, κρίνεται πολύ πιθα-
νό ότι, αν αυτοί αφεθούν ελεύθεροι θα
διαπράξουν και άλλα ομοειδή εγκλήματα,
χωρίς να κρίνεται επαρκής η επιβολή πε-
ριοριστικών όρων ή ο κατ’ οίκον περιορι-
σμός με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιο-
λάκι) για την αποτροπή τέλεσης νέων εγ-
κλημάτων από αυτούς».

Όσον αφορά την εγκληματική δράση
των κατηγορουμένων που ξεκινάει τουλά-
χιστον από το 2006 και χαρακτηρίζεται
από ένα όργιο πλαστογραφήσεων τραπε-
ζικών εγγράφων, οι δικαστές αποδίδουν
αρχηγικό ρόλο στους Δημήτρη και Τζώρ-
τζη Κουτσολιούτσο, αναφέροντας στο
βούλευμά τους πως αμφότεροι ως βασι-
κοί μέτοχοι και υψηλόβαθμα στελέχη του
ομίλου της Folli Follie ενεργώντας με κοι-
νό δόλο συνέλαβαν και κατάστρωσαν σε
βάθος χρόνου το εκτελεσθέν σχέδιο της
κατασκευής πλαστών τραπεζικών παρα-
στατικών… εξαπατώντας, τελικά, και το
επενδυτικό κοινό.

O
λες τις λεπτομέρειες για την
κάλυψη των κενών από τις
αναστολές συμβάσεων εργα-
σίας στο Σύστημα Υγείας όσων

εργαζομένων δεν έχουν εμβολιαστεί
έναντι του κορονοϊού την 1η Σεπτεμβρίου
εξετάζει τις τελευταίες ώρες το επιτελείο
του υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να
παραμείνουν λειτουργικές όλες οι απα-
ραίτητες δομές Υγείας, καθώς η πορεία
της επιδημίας εμφανίζει μεν μια σχετική
σταθεροποίηση τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες, αλλά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ο ανασχεδιασμός του Υγειονομικού
Χάρτη με συγχωνεύσεις τμημάτων ή κλι-
νικών, οι προσλήψεις προσωπικού και οι
μετακινήσεις εργαζομένων, καθώς και
λύσεις ανάλογα με την ιδιομορφία κάθε
υγειονομικής περιοχής είναι ψηλά στην
ατζέντα των επιλογών που μπορούν να
εγγυηθούν την εύρυθμη λειτουργία του
Συστήματος Υγείας σε ένα κομβικό χρονι-
κό σημείο για την επιδημία, όπως ο Σε-
πτέμβριος. 

Πρόσφατα στοιχεία από τον ΕΟΔΥ για
την περίοδο 1/1/2021-22/8/2021 δείχνουν
ότι μόλις 5,2% των κρουσμάτων και 3,4%
των συνανθρώπων μας που έχασαν τη
ζωή τους λόγω κορονοϊού είχαν εμβολια-
στεί πλήρως. Άρα, η πλειονότητα των
ασθενών, των νοσηλευόμενων αλλά και
των θανάτων αφορά σε συνανθρώπους
που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν. Αξί-
ζει, δε, να σημειωθεί ότι η επικράτηση της
μετάλλαξης Δέλτα στα νέα στελέχη είναι
στο 100% στην Ήπειρο, στη Στερεά Ελλά-
δα, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Πελοπόν-
νησο. Στο σύνολο της επικράτειας το πο-

σοστό της Δέλτα στα νέα μεταλλαγμένα
στελέχη ανέρχεται σε 96,54%.

Εξάλλου, τις τελευταίες δύο εβδομάδες
ο αριθμός των νέων νοσηλειών αυξήθηκε
κατά μέσο όρο κατά 25%, με τον κυλιόμε-
νο μέσο όρο των εισαγωγών του επταημέ-
ρου να είναι στις 267 εισαγωγές ανά ημέ-
ρα. Υπολογίζεται ότι 2.500 συνάνθρωποί
μας νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της
επικράτειας λόγω κορονοϊού.

Σημαντική είναι η αύξηση της διάμεσης
ηλικίας των νοσηλευόμενων, με τους
ασθενείς να αφορούν σε άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας με συννοσηρότητες. Έτσι, σή-
μερα το 45% (σχεδόν 1 στους 2) είναι ηλι-
κίας μεγαλύτερης των 65 ετών, ενώ στα
τέλη Ιουλίου οι ηλικιωμένοι αφορούσαν
σε λιγότερο από το 1/3 των νοσηλευόμε-
νων ασθενών.

Σταθερά ψηλά παρέμειναν και χθες τα
κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, καθώς ο
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.076 νέες μολύνσεις.
Σε 337 ανήλθε ο αριθμός των διασωληνω-
μένων, ενώ καταγράφηκαν 22 θάνατοι. Τα
τεστ που διενεργήθηκαν την τελευταία
ημέρα είναι κοντά στα 115.000.

Αξίζει να αναφερθεί πως είναι η 15η
ημέρα του Αυγούστου κατά την οποία κα-
ταγράφονται πάνω από 3.000 κρούσματα .

ΟΟ Κούγιας για το μοντέλο
με την κοκαΐνη

Ανακοίνωση
για το 31χρονο
μοντέλο, που
σ υ ν ε λ ή φ θ η
έχοντας στην
κατοχή της 35
φιξάκια κο-
καΐνης, εξέ-
δωσε χθες ο

δικηγόρος της Αλέξης Κούγιας, ο οποίος
ανέλαβε την υπεράσπισή της λίγες ώρες
μετά την προφυλάκισή της.
Όπως αναφέρει ο ποινικολόγος, «μετά τη
μελέτη της δικογραφίας έχουμε διαπιστώ-
σει τα εξής πολύ σημαντικά, τα οποία μας
δημιουργούν αισιοδοξία για την τελική δι-
καίωση της κας Αφροδίτης Μπάρμπα». Ο κ.
Κούγιας αφού υπενθυμίζει τη σταθερά αρ-
νητική στάση της 31χρονης απέναντι στην
κατηγορία από την αρχή της σύλληψής
της, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η εντολέας
μας, γεγονός ασυνήθιστο σε τέτοιες υπο-
θέσεις, όπου αορίστως συνήθως λέγεται
ότι κάποιος άλλος τοποθέτησε τα ναρκωτι-
κά, όταν ο φερόμενος ως κάτοχος δεν πα-
ραδέχεται ότι είναι δικά του, κατονόμασε
συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο τα τοπο-
θέτησε, και συγχρόνως ετέθησαν υπόψη
τόσο της ανακρίτριας όσο και του εισαγγε-
λέα εκτός του ονόματος και συγκεκριμένα
στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι το
συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο, εφόσον
η εντολέας μας το επιτρέψει, θα το κατονο-
μάσουμε, είχε προειδοποιήσει την εντο-
λέα μας ότι θα την καταστρέψει». Παράλ-
ληλα στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για
βάσιμα στοιχεία που καταδεικνύουν την
αθωότητα του μοντέλου, «τα οποία θα δια-
πιστωθούν μετά την εξέταση DNA και δα-
κτυλικών αποτυπωμάτων επί του αυτοκι-
νήτου, σε συνδυασμό με τη γνωστοποίηση
σε εμάς από αξιόπιστο δημοσιογράφο ότι
στο αυτοκίνητο της κατηγορουμένης έχει
τοποθετηθεί συσκευή GPS για την παρα-
κολούθησή της από το πρόσωπο, το οποίο,
ως η ίδια ισχυρίζεται, κατασκεύασε αυτή
την ιστορία».

Στις 3.076, χθες, οι νέες 
μολύνσεις, 337 
οι διασωληνωμένοι, ενώ 
καταγράφηκαν 22 θάνατοι

Η πίεση στο ΕΣΥ
και το σχέδιο
της κυβέρνησης
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Καμπούλ: Το μετέωρο
βήμα του Τζο Μπάιντεν

Ψ
υχρολουσία! Αυτή η λέξη αποτυ-
πώνει το αίσθημα που κυριαρχεί
στον Λευκό Οίκο και ιδιαίτερα
στο Οβάλ Γραφείο του Αμερικα-

νού προέδρου Τζο Μπάιντεν, όσο φτάνουν
εκεί εικόνες και ειδήσεις για το δράμα χιλιά-
δων ανθρώπων που εξελίσσεται στην Καμ-
πούλ και τις άλλες πόλεις του Αφγανιστάν,
καθώς και η απογοήτευση και η οργή της
αμερικανικής κοινής γνώμης για τους χειρι-
σμούς της πολιτικής ηγεσίας της χώρας στο
μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Ο προχθεσινός θάνατος 13 Αμερικανών
στρατιωτών στη βομβιστική ενέργεια του Ισ-
λαμικού Κράτους (ISIS) ξύπνησε εφιαλτικές
μνήμες παλαιότερων παρόμοιων ενεργειών
σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πολλοί
συνέδεσαν τις πρόσφατες εικόνες από το
Αεροδρόμιο της Καμπούλ με σκηνές της
11ης Σεπτεμβρίου 2001, μετά την επίθεση της
Αλ Κάιντα, αυτού του «παιδιού» των Ταλιμ-

πάν, στους Δίδυμους Πύργους και το Αμερι-
κανικό Πεντάγωνο.

Ενώπιον αυτής της κατάστασης, ο Τζο
Μπάιντεν δείχνει ανήμπορος, έως τώρα, να
αντιδράσει. Αρνείται να παραδεχθεί τις δικές
του, προσωπικές ευθύνες στο πώς εξελίχθη-
καν τα πράγματα στην πρωτεύουσα του Αφ-
γανιστάν και σε όλη αυτήν την ασιατική χώρα
και δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό του
όταν δημοσιογράφοι τού ζητούν να μιλήσει
για τις δικές του ευθύνες. Το μόνο που βρήκε
να πει, παίρνοντας το αυστηρό ύφος του ενώ-
πιον των τηλεοπτικών συνεργείων και απευ-
θυνόμενος στους τρομοκράτες του ISIS,
ήταν: «Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κά-
νουμε να πληρώσετε».

«Πρόκειται για μια μεγάλη κρίση που ση-
μειώνεται υπό την προεδρία του», παρατηρεί
στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ίαν Μπρέμερ,
πρόεδρος του Eurasia Group. «Πρόκειται για
μια αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών,
για μια αποτυχία σχεδιασμού, για μια αποτυ-
χία των επικοινωνιών και για μια αποτυχία
συντονισμού με τους συμμάχους του», προ-
σθέτει.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανα-
κοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης θα

συνεχιστούν έως το τέλος της χρονιάς, κα-
θώς την Πέμπτη απομακρύνθηκαν άλλοι
12.500 πολίτες από το Αφγανιστάν, ανεβά-
ζοντας, έτσι, το συνολικό σχετικό νούμερο σε
περίπου 105.000 που απομακρύνθηκαν από
την περιοχή στο διάστημα από 14 Αυγούστου
έως χθες. Ωστόσο, όπως ανέφερε το «Politi-
co», μια μυστική λίστα με ονόματα Αμερικα-
νών που έχουν λάβει την πράσινη κάρτα και
Αφγανών συνεργατών των ΗΠΑ έδωσαν
στους Ταλιμπάν κάποιοι Αμερικανοί, ώστε να
επιτραπεί η είσοδός τους στην εξωτερική πε-
ρίμετρο του αεροδρομίου της πόλης. Το γε-
γονός αυτό προκάλεσε οργή τόσο από μέλη
του Κογκρέσου όσο και από στρατιωτικούς
αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον. Αμερικα-
νοί αξιωματούχοι εξέφρασαν πριν από λίγο
φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αερο-
δρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
τραγωδία για τις ΗΠΑ, μετά
την 11η Σεπτεμβρίου...

Μια απίστευτη αποκάλυψη, που, αν δεν έθετε σε κίνδυνο τη ζωή πο-
λιτών στο Αφγανιστάν, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το θέμα μιας
φαρσοκωμωδίας τύπου Μελ Μπρουκς ή επιθεωρητή Κλουζό, έκανε η
εφημερίδα «The Times»: Υπάλληλοι της βρετανικής πρεσβείας στην
Καμπούλ, κατά την εσπευσμένη αναχώρησή τους από το κτίριο, ξέχα-
σαν στα γραφεία τους… τη λίστα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις
Αφγανών πολιτών που συνεργάζονταν με τη Μεγάλη Βρετανία, μέσω
της πρεσβείας της στην Καμπούλ. Όπως ήταν αναμενόμενο, λίγη ώρα
αργότερα το κτίριο της βρετανικής πρεσβείας -άρα και τα επίμαχα έγ-
γραφα με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες- έπεσαν στα χέρια των Τα-
λιμπάν!

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ένας εκπρόσω-
πος του Φόρεϊν Όφις είπε πως η απομάκρυνση του προσωπικού «έγινε
με ταχύ ρυθμό, καθώς η κατάσταση στην Καμπούλ επιδεινωνόταν»,
ενώ «καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να καταστραφεί ευαί-
σθητο υλικό».

Οι «Times» σημειώνουν πως ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας
είδε έγγραφα που κατέγραφαν τα στοιχεία επτά Αφγανών στην πρε-
σβεία, όπου βρίσκονταν οπλισμένοι Ταλιμπάν. Σύμφωνα με την ίδια
πηγή, τα στοιχεία τριών Αφγανών και οκτώ μελών των οικογενειών
τους παραδόθηκαν στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αμερικανός 
χρεώνει 6.500 
δολάρια το άτομο
για διαφυγή 
στο εξωτερικό!
Λέγεται Έρικ Πρινς, είναι

ιδρυτής της στρατιωτικής εται-

ρείας Blackwater και είχε τη

φαεινή ιδέα να χρεώσει το πο-

σό των 6.500 δολαρίων για κάθε

ευρισκόμενο στην Καμπούλ

που θα ήθελε να διαφύγει στο

εξωτερικό με αεροσκάφος της

εταιρείας του! Διευκρίνισε,

μάλιστα, ότι τα 6.500 δολάρια

θα καλύπτουν τόσο την είσοδο

του επιβάτη στο αεροδρόμιο

όσο και την πτήση. Ωστόσο,

προβλέπεται επιπρόσθετη

χρέωση σε επιβάτες αν απαιτή-

σουν τη μεταφορά τους προς

στο αεροδρόμιο από κάποια πε-

ριοχή της Καμπούλ. Απαντών-

τας σε σχετική ερώτηση, η εκ-

πρόσωπος Τύπου του Λευκού

Οίκου Τζεν Ψάκι, κατηγόρησε

τον Πρινς, η εταιρεία του οποί-

ου έχει κερδίσει πολλά εκα-

τομμύρια από τον πόλεμο στο

Αφγανιστάν.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Γκάφα Βρετανών «κρεμάει» Αφγανούς συνεργάτες τους



Η
Mazda αποτελεί μια γνήσια ιαπωνική αυτοκι-
νητοβιομηχανία που προκαλεί τους ανταγωνι-
στές και δημιουργεί μοντέλα που σίγουρα δεν
περνούν απαρατήρητα.

Τελευταίο της δημιούργημα αποτελεί το ηλεκτρικό
MX-30, το οποίο εφοδιάζεται με μπαταρία 35 Kwh και
ισχύ 145 ίππων. Σχεδιαστικά, πραγματικά δεν μοιάζει με
κανένα άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο, ενώ έχουν μπει μο-
ναδικές πινελιές, όπως η χρήση φελλού στο εσωτερικό,
που τονίζουν περαιτέρω αυτή τη μοναδικότητα.

Το νέο MX-30 διατίθεται στη χώρα μας, με τιμή συμπε-
ριλαμβανομένης της επιδότησης από 33.043 ευρώ, αλλά
και έξτρα 1.000 ευρώ εφόσον προχωρήσετε σε απόσυρ-
ση οχήματος (τιμή καταλόγου από 37.590 ευρώ). Τιμή
αρκετά ανταγωνιστική βάσει ανταγωνισμού, αλλά και
εξοπλισμού. Επίσης στα θετικά θα πρέπει να συμπεριλη-
φθούν ότι οι ιδιοκτήτες του δεν καταβάλλουν τέλη κυ-
κλοφορίας, ενώ το κόστος μιας πλήρους φόρτισης στο
σπίτι ανέρχεται σε λίγο πάνω από 1,5 ευρώ!

Μοναδική σχεδίαση
Το Mazda MX-30 συνδυάζει ένα πολύ μοντέρνο στιλ με

την πολυτελή κομψότητα που αρμόζει σε ένα SUV της
φίρμας. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι η επιβλητική του εμ-
φάνιση… συνδυάζεται μοναδικά με τις περιβαλλοντικές
του ευαισθησίες. Η εμπρός μάσκα εναρμονίζεται με τις
στρογγυλεμένες επιφάνειες και του υπόλοιπου αμαξώ-
ματος, ενώ η διχρωμία της οροφής προσδίδει στο com-
pact SUV μια πιο δυναμική αντίθεση. Στο εξωτερικό μέ-
ρος, πάντως, αυτό που χαρακτηρίζει το MX-30 είναι οι

αντικριστά ανοιγόμενες πόρτες, με τις πιο μικρές στο πί-
σω μέρος να μας φέρνουν στη μνήμη εκείνες του RX-8.

Hi-tech εσωτερικό
Η πρώτη οικεία αίσθηση είναι η οδηγοκεντρική θέση

οδήγησης και η εξαιρετική εργονομία. Αυτό όμως που
κλέβει τα περισσότερα βλέμματα είναι η αιωρούμενη
κεντρική κονσόλα. Εκεί φιλοξενείται για πρώτη φορά μια
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία περιλαμβάνει μόνο λει-
τουργίες του κλιματισμού. Παράλληλα, η ιδιαίτερη σχε-
δίαση της κονσόλας επιτρέπει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρει και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από αυτή.
Στην κορυφή του ταμπλό συναντάμε την οθόνη 8,8 ιν-
τσών, η οποία ελέγχεται μέσω του περιστροφικού διακό-
πτη (Mazda Commander Control) που βρίσκεται ανάμε-
σα στα εμπρός καθίσματα. 

Στο πεδίο των χώρων, η κουπέ σχεδίαση δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για ψηλούς επιβάτες στις πίσω θέσεις,
οι πίσω θύρες δεν φέρουν ανοιγόμενα παράθυρα, ενώ
και η διαδικασία επι/αποβίβασης γίνεται με ευκολία.

Ο ηλεκτροκινητήρας του MX-30 αποδίδει 145 ίππους
και 271 Nm ροπής. Ο τρόπος, ωστόσο, που αποδίδονται
είναι δυναμικός αλλά έρχεται με πιο γραμμικό τρόπο. Η
απόκριση είναι άμεση και οι επιδόσεις εξαιρετικές, με το
ταχύμετρο να φτάνει στην τελική των 140 χλμ. σε χρόνο
ρεκόρ. Η κίνηση μεταδίδεται μέσω κιβωτίου μίας σχέσης
στους εμπρός τροχούς, ενώ φυσικά υπάρχει και λειτουρ-
γία Brake Regeneration (ανάκτηση περισσότερης ενέρ-
γειας με την πέδηση ή όταν δεν χρησιμοποιείται γκάζι), η
ένταση της οποίας ρυθμίζεται χειροκίνητα με paddles

πίσω από το τιμόνι.  Η απαιτούμενη ενέργεια του συνό-
λου παρέχεται μέσω μιας μπαταρίας 35 kWh, με την αυ-
τονομία να ανακοινώνεται στα 200 χλμ. και 265 με χρήση
εντός πόλης. Εμείς στη δοκιμή μας είδαμε περίπου 180
χλμ. σε μεικτή χρήση και κοντά στα 200 εντός πόλης με
καλή διαχείριση του συστήματος Brake Regeneration…

Αθόρυβο και οικονομικό
Η οδική συμπεριφορά του ηλεκτρικού Mazda MX-30

σε σχέση με άλλα μοντέλα της εταιρείας με κινητήρες
εσωτερικής καύσης δεν αλλάζει ριζικά, καθώς το νέο
μοντέλο διατηρεί την ευχάριστη αίσθηση που προσδί-
δουν τα ιαπωνικά αυτοκίνητα.

Αναμφίβολα, με το MX-30 θα βρίσκεσαι εντός αστικού
ιστού, για αυτό και η υψηλή θέση οδήγησης και η άνεση
της ανάρτησης είναι βασικά στοιχεία που εκτιμώνται στα
πρώτα μέτρα. 

Τα πιο σπορτίφ χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου ανα-
δεικνύονται μέσω του τιμονιού και της άριστης αίσθησης
και πληροφόρησης που προσφέρει, ωστόσο το βάρος
δεν κρύβεται εύκολα, ενώ και η αυτονομία δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για άσκοπη χρήση κιλοβατώρων… Τέ-
λος, αξίζει να αναφέρουμε πως τα φρένα είχαν κορυφαία
επίδοση ανάμεσα στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου 35,5 kW πραγ-
ματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε
οικιακή πρίζα και ειδικότερα το MX-30 μπορεί να φορτι-
στεί από 20% έως 80% σε τρεις ώρες με εναλλασσόμενο
ρεύμα, ή σε 36 λεπτά με τη χρήση παροχής συνεχούς
ρεύματος.
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Πόσο χρόνο εγγύηση είναι υποχρεωμένος να δώσει κάποιος έμπορος μεταχειρι-
σμένων αυτοκινήτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία;
Οι απαντήσεις που θα λάβει κανείς είναι πολλές και κυριολεκτικά απίστευτες.

Η «Political» πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα, σύμφωνα με την οποία ο ελάχι-
στος χρόνος εγγύησης που πρέπει να δώσει γραπτώς κάποιος έμπορος μεταχειρι-
σμένων αυτοκινήτων ορίζεται στους δώδεκα μήνες κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πω-
λητή και αγοραστή, ενώ η Προστασία του Καταναλωτή και η ευρωπαϊκή αλλά και η
ελληνική νομοθεσία ξεκαθαρίζουν πως ο χρόνος που πρέπει να δίδεται εγγύηση στα
καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα ορίζεται στα δύο χρόνια!

Ναι, σωστά διαβάσατε. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης

και Επενδύσεων και στην ενότητα της Προστασίας του Καταναλωτή αναγράφεται
σχετικά: «Ως νόμιμη εγγύηση ορίζεται η ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν,
κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται
στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή. Η διάρκεια της
νόμιμης εγγύησης για καινούργια και μεταχειρισμένα προϊόντα είναι δύο χρόνια.
Παρ’ όλα αυτά, ειδικά για τα μεταχειρισμένα προϊόντα, ο πωλητής και ο καταναλωτής
μπορούν να συμφωνήσουν σε μικρότερη περίοδο, αλλά όχι μικρότερη του ενός
έτους. Κατά τη διάρκεια της νόμιμης εγγύησης, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυν-
θεί στα πολιτικά δικαστήρια, σε περίπτωση διαφωνίας του με τον πωλητή ή σε φο-
ρείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών».
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Υποχρεωτική η εγγύηση έως δύο χρόνια στα μεταχειρισμένα Ι.Χ.

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό
Mazda MX-30 με 145 ίππους!



Μ
έσα στον Σεπτέμβριο θα τε-
θεί σε εφαρμογή ένα νέο
πρόγραμμα παροχής ρευ-
στότητας προς τις επιχειρή-

σεις. Το πρόγραμμα θα προέρχεται από
τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρε-
πτέας προκαταβολής και θα αφορά περί-
που 25.000 επιχειρήσεις και επαγγελμα-
τίες με μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον
30% το 2020 σε σχέση με το 2019 για την
εξόφληση οφειλών από φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν επιπλέον ποσό που μπορεί να
φτάσει στο 35% της συνολικής ενίσχυσης
που έλαβαν από τους τρεις πρώτους κύ-
κλους των επιστρεπτέων προκαταβολών
ως «πιστωτικό κουπόνι», το οποίο μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά
για την πληρωμή φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων μέχρι τα τέλη του
2021. Πρόκειται κυρίως για μικρά εμπορι-
κά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης
και κάποιες άλλες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια που δεν
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανει-
σμό και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κε-
φάλαια για την επανεκκίνηση και την πλη-
ρωμή των υποχρεώσεών τους σε φορολο-
γικά και ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις κάνουν χρή-
ση του μέτρου θα χάσουν το «κούρεμα»
του 50% και θα πρέπει να επιστρέψουν στο
Δημόσιο ολόκληρο το ποσό του δανείου
από τις επιστρεπτέες 1, 2 και 3 σε 60 μή-
νες, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο
του 2022. Για παράδειγμα, επιχείρηση
που έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ από
τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής και δικαιούται «κούρε-
μα» 10.000 ευρώ στο προς επιστροφή πο-
σό, έχει τη δυνατότητα να λάβει πιστωτικό
συμψηφισμού φόρων και εισφορών
ύψους 7.000 ευρώ (20.000 Χ 35%). Εάν

επιλέξει να πάρει τα 7.000 ευρώ, θα πρέ-
πει να επιστρέψει τα 20.000 ευρώ από τις
αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις και
έτσι θα «χάσει» το κούρεμα 50%.

Υπενθυμίζεται ότι για τους τρεις πρώ-
τους κύκλους των επιστρεπτέων προκα-
ταβολών παρέχεται η δυνατότητα «κουρέ-
ματος» του ποσού κατά 30% για όσες επι-
χειρήσεις έχουν μείωση τζίρου από 15%
έως 30%, και κατά 50% για όσες έχουν μεί-
ωση τζίρου άνω του 30%.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου να
αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα πο-
σά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και
επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό
ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κρά-

τος εντόκως, προκειμένου οι υπόχρεοι να
έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν
πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή. Από
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού πο-
σού που πρέπει να επιστραφεί στο Δημό-
σιο ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ.

Οι πληττόμενοι από την πανδημία που
έλαβαν κρατικά δάνεια έχουν δύο δυνα-
τότητες:

Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό
που οφείλουν μετά το «κούρεμα» σε 60
δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του
2022. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλαβε
100.000 ευρώ από τους τρεις τελευταίους
κύκλους του προγράμματος θα πρέπει να
επιστρέψει το 30% ή το 50% ανάλογα με την

πτώση του τζίρου, δηλαδή 70.000 ή 50.000
ευρώ αντίστοιχα. Να εξοφλήσουν εφάπαξ
όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον
«κούρεμα» 15%. Αν το προς επιστροφή πο-
σό είναι 50.000 ευρώ και εξοφληθεί εφά-
παξ, θα μειωθεί στα 42.500 ευρώ.

Παράταση και αναστολή καταβολής χρεών για τους πυρόπληκτους της Αττικής
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η

απόφαση για την παράταση και αναστολή καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική. Σύμφωνα
με την απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Οι-
κονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, παρατείνονται μέχρι
και τις 03/02/2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαι-

ωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσι-
κών και νομικών προσώπων και οντοτήτων της Περιφέ-
ρειας Αττικής που περιλαμβάνονται στον υπ’ αρ. 290/25-
8-2021 πίνακα του υπουργείου Υποδομών και τα στοιχεία
(ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) των οποίων έχουν ταυ-
τοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από
τις 03/08/2021 μέχρι και τις 03/02/2022. Έως την ίδια

ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρα-
τείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθ-
μίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαι-
ωμένων οφειλών. Ακόμη, αναστέλλεται μέχρι και τις
03/02/2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων στις 03/08/2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων
και οντοτήτων.

Χρήμα στις επιχειρήσεις για
πληρωμή φόρων, εισφορών

Το νέο πρόγραμμα αφορά 
περίπου 25.000 εταιρείες και 
επαγγελματίες με μείωση 
τζίρου κατά τουλάχιστον 30%
το 2020 - Η εφαρμογή θα 
ξεκινήσει Σεπτέμβριο
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



ΥΥΠ.ΟΙΚ.: Πιστώθηκαν 16,7
εκατ. σε πυρόπληκτους

Στην τρίτη καταβολή αποζημιώσεων στους
δικαιούχους κρατικής αρωγής προχώρησε
χθες το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα,
πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς:
548 δικαιούχων, ποσό 3.028.660,53 ευρώ ως
προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής. 399 δι-
καιούχων, ποσό 1.181.057,55 ευρώ ως αποζη-
μίωση οικοσκευής. 882 δικαιούχων, ποσό
2.052.000,00 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις. Έτσι, το συνολικό ποσό το οποίο
καταβλήθηκε ανέρχεται στα 6.261.718,08 ευρώ
και αφορά 1.365 μοναδιαίους ΑΦΜ. Ήδη, μέσα
σε μόλις οκτώ ημέρες από την έναρξη λειτουρ-
γίας της πλατφόρμας έχουν διατεθεί συνολικά
16.713.851,06 ευρώ στους πρώτους 3.107 πολί-
τες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους. Η επόμενη
πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την προσεχή
Τρίτη και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Παράλληλη απασχόληση:
Έως 31/8 οι διορθώσεις 

Χρονικό περιθώριο έως την Τρίτη 31 Αυγού-
στου έχουν από τον ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
με παράλληλη μισθωτή απασχόληση το 2020
για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περί παράλ-
ληλης απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο
έως Ιούνιο 2021. Όσοι διαπίστωσαν λάθη στα
ειδοποιητήρια που τους ήρθαν, έχουν λίγα
24ωρα στη διάθεσή τους για να τα διορθώσουν
και να μην τους καταλογιστούν ποσά εισφορών
που θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν έως
το τέλος του μήνα. Για όσους προκύπτει χρεω-
στικό υπόλοιπο, μπορούν να καταβάλουν το πο-
σό σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την
πρώτη δόση εκκαθάρισης να πρέπει να κατα-
βληθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Ε.Ε.: «Πράσινο φως» για 
επιδότηση πάγιων δαπανών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό
καθεστώς για την παροχή στήριξης για μη κα-
λυπτόμενες πάγιες δαπάνες σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν από την πανδημία, ύψους έως
500 εκατ. ευρώ. Το καθεστώς θα είναι ανοιχτό
σε όλες τις επιχειρήσεις και η στήριξη θα λάβει
τη μορφή πίστωσης που θα χρησιμοποιηθεί για
την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, καταβαλλομένων από την 1η
Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Τη
στήριξη θα λάβουν επιχειρήσεις με μείωση του
κύκλου εργασιών μεταξύ Απριλίου και Δεκεμ-
βρίου 2020 κατά τουλάχιστον 30%, ενώ η ενί-
σχυση θα καλύπτει έως και το 70% των πάγιων
δαπανών τους που δεν καλύπτονται από τα έσο-
δα. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν θα
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. 

Σ
τη βελτίωση του επενδυτι-
κού περιβάλλοντος με ρυθ-
μίσεις που διασφαλίζουν
την επιτάχυνση και ευελιξία

των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές
και στρατηγικές επενδύσεις διοικητι-
κών διαδικασιών, καθώς και στην
ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους
στρατηγικούς επενδυτές αποσκοπεί
Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβού-
λευση την Πέμπτη. 

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο
βασικά μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνε-
ται η ενοποίηση των διατάξεων των
δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετη-
μάτων περί στρατηγικών επενδύσεων,
του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010.
Με την ενοποίηση των διατάξεων των
δύο παραπάνω νόμων σε ένα ενιαίο
νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η
απαραίτητη σαφήνεια του νομοθετι-
κού πλαισίου περί στρατηγικών επεν-
δύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη
ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων,
τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις
προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί
των ίδιων ζητημάτων, προκαλώντας
σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου
στους υποψήφιους στρατηγικούς
επενδυτές.

Το δεύτερο μέρος του Σχεδίου Νό-
μου αναφέρεται στις ιδιωτικές επεν-
δύσεις του ν. 4399/2016 και περιλαμ-

βάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με
στόχο να καταστήσει περισσότερο ελ-
κυστικά τα καθεστώτα ενισχύσεων του
νόμου 4399/2016.  Αυτό επιτυγχάνεται
με την εισαγωγή νέου καθεστώτος με-
ταποιητικών επιχειρήσεων για την ενί-
σχυση της βιομηχανίας, την αναμόρ-
φωση των καθεστώτων μείζονος με-
γέθους και των ενισχύσεων καινοτο-
μικού χαρακτήρα, καθώς και με την
προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστη-
ριοτήτων.  Παράλληλα, εισάγονται ου-
σιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις
διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου
επενδύσεων, προκειμένου να κατα-
στούν ταχύτερες και αποτελεσματικές.
Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης
των μελών των Επιτροπών Αξιολόγη-
σης και εμπλέκονται περισσότερο πι-
στοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προ-
έρχονται από την ιδιωτική οικονομία.

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα
Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο

για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των προς ένταξη επενδυτικών σχε-
δίων καθώς και για την ολοκλήρωση

του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποί-
ησής τους. 

Τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα θα
μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο
χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Νόμου.  Επίσης, προ-
τείνονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κα-
τά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των
επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται
ειδική αντιμετώπιση των ανάλογων
σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποί-
ησης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, «με σταθερά βήματα προχωρού-
με στην υλοποίηση του στόχου μας: να
μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο
φιλική για τις επενδύσεις χώρα».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε πως το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη
«Βίβλο των στρατηγικών επενδύσεων».

Σε διαβούλευση το 
νομοσχέδιο - Ειδική 
αντιμετώπιση στις περιοχές
απολιγνιτοποίησης
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Τρέχουν τώρα για
στρατηγικές επενδύσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
τα 213 εκατ. ευρώ διαμορφώθη-
καν τα προσαρμοσμένα κέρδη
μετά από φόρους της Alpha

Bank για το α’ εξάμηνο του 2021. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της
τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των
ζημιών που προέκυψαν από τη συναλ-
λαγή Galaxy5, το αποτέλεσμα μετά από
φόρους διαμορφώθηκε σε -2,3 δισ. ευ-
ρώ το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο
της τράπεζας. Η Alpha Bank κατέγραψε
σημαντική βελτίωση στο κόστος πιστω-
τικού κινδύνου (CοR) το β’ τρίμηνο 2021,
υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2021. Οι
νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα
ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ για το α’ εξά-
μηνο 2021, ενώ νέο υψηλό κατέγραψαν
οι εγχώριες καταθέσεις. Σημειώνεται
ότι β’ τρίμηνο 2021 το κύριο αποτέλεσμα

προ προβλέψεων διαμορφώθηκε στα
225,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,5%
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
ως αποτέλεσμα της μείωσης στο καθαρό

έσοδο τόκων και της αύξησης στα λει-
τουργικά έξοδα, τα οποία αντιστάθμισαν
την ενισχυμένη επίδοση στα έσοδα από
προμήθειες.

Πέντε Α.Ε.: Ο τζίρος 
ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ

Υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας της εμφά-
νισε πέρυσι η Πέντε Α.Ε., αλυσίδα σουπερμάρ-
κετ «Γαλαξίας», συγκριτικά με το 2019, «κεφα-
λαιοποιώντας» τη σημαντική αύξηση του τζίρου
που παρουσιάστηκε συνολικά στον κλάδο λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι χαρακτηρι-
στικό το ότι σε μια χρονιά που ο τζίρος της αλυ-
σίδας ξεπέρασε το μισό δισ. ευρώ (511,5 εκατ.),
με ανάπτυξη 13,64%, τα κέρδη προ φόρων δια-
μορφώθηκαν σε 28,4 εκατ. (+117,59% από το
2019) και τα καθαρά κέρδη σε 21,38 εκατ. ευρώ
(με αύξηση 123,16%).

Στρατηγική συνεργασία 
Intertech με Alcatel-Lucent

Τη στρατηγική συνεργασία με την Alcatel-Lu-
cent Enterprise, εκ των κορυφαίων κατασκευα-
στών και παρόχων λύσεων επικοινωνίας, συ-
νεργασίας, cloud και δικτύωσης σε παγκόσμιο
επίπεδο, ανακοίνωσε η Intertech. Όπως αναφέ-
ρει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, η Al-
catel-Lucent Enterprise διαθέτει πάνω από 100
χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς και
περίπου 830.000 πελάτες σε περισσότερες από
100 χώρες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 3.400
business partners της εταιρείας. Με κεντρικό
μήνυμα «συνδέουμε τα πάντα, προσφέροντας
λύσεις δικτύωσης, επικοινωνίας και cloud για
την ψηφιακή εποχή, ειδικά σχεδιασμένες και
προσαρμοσμένες στην επιτυχία των πελατών
μας», η Alcatel-Lucent Enterprise παρέχει τις
λύσεις της τόσο μέσω του μοντέλου Cloud όσο
και στον χώρο του πελάτη (On-Premises) ή και
σε συνδυασμό αυτών (Hybrid).
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Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και
«Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε στις 26
Αυγούστου 2021, από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την
Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του
στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκ-
δότριας, ως κατωτέρω: Η Reggeborgh Invest B.V. ενημε-
ρώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση
της Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Με-
τοχικού Κεφαλαίου της, η οποία αποφασίστηκε από την
ΕΓΣ των μετόχων της την 22/4/2021, σχετικά με το ύψος
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρεί-
ας, το οποίο ανήλθε σε 13.927.680,20 ευρώ, διαιρούμενο
σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστι-

κής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία, με 348.192.005 συνολικό
αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών με-
τοχών της Εταιρείας.

Τη δημοπράτηση από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανο-
μής Αερίου (ΔΕΔΑ) των έργων για την «άφιξη» του φυσικού
αερίου στη Δυτική Ελλάδα «ξεκλείδωσε» η πρόσφατη ένταξη
του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα
2014-2020». Η θυγατρική της ΔΕΠΑ Υποδομών πρόκειται να
προχωρήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες στην προκήρυξη
των εργασιών κατασκευής των δικτύων διανομής. Τα δίκτυα
αυτά θα καλύψουν το σύνολο του αστικού ιστού στους τρεις
μεγαλύτερους δήμους της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή της Πά-
τρας, του Αγρινίου και του Πύργου. Έτσι, αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθούν περισσότερες από 9.500 συνδέσεις καταναλω-
τών όλων των κατηγοριών, δηλαδή οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών.

ΔΕΔΑ: Δημοπράτηση δικτύων διανομής αερίου στη Δ. Ελλάδα

Ελλάκτωρ: Με 29,8474% η Reggeborgh στο Δ.Σ.

Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη
μετά από φόρους 213 εκατ. ευρώ



Σταύρος Πετρόχειλος
Πέθανε ο επιχειρηματίας
της Home Electric

E
φυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας-θρύλος Σταύ-
ρος Πετρόχειλος, της πρώτης μεγάλης αλυσίδας
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα, Σούπερ Αγορά

Home Electric. Ο Σταύρος Πετρόχειλος ήταν ο άνθρω-
πος που στο Eurobasket του 1987 είχε παραχωρήσει
όλον τον τεχνολογικό εξοπλισμό της SONY στην ΕΡΤ1,
ώστε να μπορέσει να καλύψει τους αγώνες. Στο τέλος,
στους νικητές Ελληνες μπασκετμπολίστες χάρισε από
μία Sony, made in Japan. Όταν ήταν μόλις 16 χρόνων τον
βάλανε κρυφά στο καράβι για Γερμανία, για να πάει να
δουλέψει. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει στην ΑΕG. Όταν
επέστρεψε στην Ελλάδα, άνοιξε στη Καλλιθέα ένα μαγα-
ζί 10 τ.μ., στο οποίο είχε μέσα 3 ραδιόφωνα ως εμπόρευ-
μα. Τα ανίψια του θυμούνται ότι τους έδινε χρήματα για
να πάνε να τα μοιράσουν στο Γηροκομείο του Πειραιά. Ο
Σταύρος Πετρόχειλος ήταν προσωπικός φίλος του ιδρυ-
τή της SONY, Αkio Morita. Είχε ταξιδέψει πολλές φορές
στην Ιαπωνία. Ήταν αδελφός της μητέρας του δημοσιο-
γράφου Πέτρου Νάζου.

Δρομέας: Νέο έργο για
τον γερμανικό στρατό

Νέα παραγγελία, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, έλα-
βε η εταιρεία Παπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ «Δρομέας» από
τον γερμανικό στρατό, ύστερα από διαγωνιστική δια-
δικασία. Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός
του 2022.

ΕΛ.ΠΕ.: Αύξηση 
λειτουργικών κερδών
26% το β’ τρίμηνο

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τα ενοποιημένα
οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμή-
νου, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να σημειώνουν
αύξηση κατά 26%, στα 79 εκατ. ευρώ, και τα αντίστοιχα
καθαρά κέρδη στα 10 εκατ. ευρώ. Βελτίωση εμφανί-
ζουν τα αποτελέσματα και σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη στην αγορά
οδηγεί σε οριακά καλύτερο διεθνές περιβάλλον. Η
αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία προήλθε κυ-
ρίως από το ιστορικά υψηλό αποτέλεσμα του κλάδου
Πετροχημικών, όπου η μειωμένη παγκόσμια διαθεσι-
μότητα πολυπροπυλενίου οδήγησε σε ιδιαίτερα υψη-
λά διεθνή περιθώρια. Βελτίωση επιδόσεων σημεί-
ωσαν και εταιρείες Λιανικής Εμπορίας, καθώς η αγο-
ρά επίγειων καυσίμων κίνησης άρχισε να ανακάμπτει
με τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού στις
μετακινήσεις.

Από 30/8 και στο Χ.Α., με
τη νέα επωνυμία της, η Creta Farms

Από τις 30/8/2021, ημέρα Δευτέρα, η επωνυμία της
εταιρείας Creta Farms αλλάζει και στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, σε «Αλλαντοβιομηχανία, Κρεατοβιομηχανία
και Χοιροτροφική Ρεθύμνου ΑΕΒΕ». Συνακόλουθα,
τροποποιείται η απόδοση της επωνυμίας για τις σχέσεις
της εταιρείας με την αλλοδαπή και πλέον θα αποδίδεται
ως «Rethymnon Meat, Cold Cut Industry and Pork
Breading Company Industrial and Commercial SA In-
dustrial And Commercial SA». Σημειώνεται ότι το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αριθμό κα-
ταχώρισης 2582809, καταχώρισε στο ΓΕΜΗ τη με αριθ-
μό 78574/14-7-2021 απόφασή του, με την οποία εγκρί-
θηκε, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύ-
σταση - Επωνυμία) του καταστατικού της Εταιρείας. Η
Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, στη συνεδρίασή της στις 26/8/2021, ενημερώθηκε
για την ανωτέρω απόφαση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ANEK Lines:  Έκπτωση 50% 
στις πρώτες μετακινήσεις 
των νεοεισακτέων φοιτητών

Η ΑΝΕΚ Lines συγχαίρει τους νέους φοιτητές
που σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αγωνίστη-
καν και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σε μια προσπάθεια επιβράβευσης και περιορισμού
των αναγκαίων εξόδων, η ΑΝΕΚ διευκολύνει τους
νεοεισαχθέντες φοιτητές και τις οικογένειές τους,
προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις για τις πρώτες
τους μετακινήσεις προς και από τον τόπο σπουδών
τους. Για το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 η
ΑΝΕΚ προσφέρει: α) Στα δρομολόγια από και προς
Χανιά και Ηράκλειο: έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις
επιβατών (εκτός lux), έκπτωση 20% στα Ι.Χ. και τις
μοτοσυκλέτες (τα δρομολόγια πραγματοποιούνται
σε συνεργασία με την Blue Star Ferries). β) Στα δρο-
μολόγια από Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη,
Σαντορίνη, Μήλο προς Πειραιά με επιστροφή έκ-
πτωση 50% στην οικονομική θέση και τα αριθμημένα
καθίσματα.

Στις Αττικές Εκδόσεις 
το 100% της Ιονικές Εκδόσεις
Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική
Εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά 153.430 ονομα-
στικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 33,5%, στη θυγα-
τρική της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε., που
κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας Natrona Holdings
LTD. Μετά την ως άνω εξαγορά, η Αττικές Εκδό-
σεις Α.Ε. κατέχει πλέον το 100% της Ιονικές Εκδό-
σεις Α.Ε. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο
ποσό των 225.000,00 ευρώ χρηματοδοτήθηκε εξ
ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Ατ-
τικές Εκδόσεις Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα
τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της, σύμ-
φωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οι-
κονομική κατάσταση. Αντικείμενα δραστηριότη-
τας της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε. είναι η
έκδοση του περιοδικού «Harper’s Bazaar» και η
λειτουργία και η εκμετάλλευση της ιστοσελίδας
www.harpersbazaar.gr.

Μαθιός: Από 30/8 με τη νέα 
ονομαστική αξία 0,50 ευρώ στο Χ.Α.

Από 30/8/2021 οι μετοχές της εταιρείας Μαθιός
Πυρίμαχα θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματι-
στήριο με τη νέα ονομαστική αξία των 0,50 ευρώ
έκαστη, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Υπενθυμί-
ζεται ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμέ-
νης αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.680,30 ευρώ,
με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής,
ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας,
από 0,69 ευρώ σε 0,50 ευρώ, προς ισόποσο συμψη-
φισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως
άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των 4.909.685 ευρώ, διαιρού-
μενο σε 9.819.370 (κοινές ονομαστικές) μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.
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Τ
α στοιχεία είναι αδιάσειστα: Οι
σιδηρόδρομοι, ως μέσο στα-
θερής τροχιάς, αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 10% της

αγοράς και συμβάλλουν λιγότερο από
το 3% στις παγκόσμιες εκπομπές αε-
ρίων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μετα-
φορές συνολικά αντιπροσωπεύουν το
25% των εκπομπών αερίων που συμ-
βάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκη-
πίου, ενώ οι σιδηροδρομικές ευθύνον-
ται μόνο για το 0,4% των εκπομπών στην
ΕΕ. 

Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών
Σιδηροδρόμων και Υποδομών, με
αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτους Σιδηρο-
δρόμων που διανύουμε (2021) και την
πρωτοβουλία «Connecting Europe Ex-
press - CER», «τρέχει» την καμπάνια
«Future is Rail» (Το Μέλλον είναι Σιδη-
ρόδρομος), στοχεύοντας στην ενθάρ-
ρυνση περισσότερων επιβατών και

επιχειρήσεων να δουν τον σιδηρόδρο-
μο ως το μέλλον των μεταφορών.

Για αυτό ακριβώς, όπως έχει δηλώ-
σει ο Φρανσουά Ντανέβ, γενικός διευ-
θυντής της Διεθνούς Ένωσης Σιδηρο-
δρόμων (UIC – ιδρύθηκε το 1922 και
περιλαμβάνει 200 μέλη σε πέντε ηπεί-
ρους), οι σιδηρόδρομοι δεν είναι μέρος
του προβλήματος, αλλά μέρος της λύ-
σης για την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής-κρίσης. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, 28 ευρωπαϊκά μέλη της UIC
έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκ-
πομπές CO2 ανά επιβάτη-χιλιόμετρο
και ανά τόνο-χιλιόμετρο κατά 50% έως
το 2030.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος
για το Κλίμα Φρανς Τίμερμανς φέρνει
στο τραπέζι των συζητήσεων το ζήτημα
των ταξιδιών μικρών αποστάσεων: «Για
το καλό του κλίματος, οι αεροπορικές
πτήσεις μικρών αποστάσεων θα πρέπει
να αντικατασταθούν με σιδηροδρομικά
δρομολόγια!».

Για τον Αλμπέρτο Ματσόλα, εξάλ-
λου,εκτελεστικό διευθυντή της CER, «ο
σιδηρόδρομος είναι το μέλλον και είναι
έτοιμος να βρεθεί στο κέντρο ενός συ-

στήματος μεταφοράς πλήρως απαλ-
λαγμένου από άνθρακα, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφω-
νίας». Στόχος της Ευρώπης είναι να δι-
πλασιαστεί έως το 2030 το ποσό των
επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών
και να διασφαλιστεί ότι το μερίδιο των
σιδηροδρομικών εμπορευματικών με-
ταφορών θα φτάσει τουλάχιστον το
30%.

Στην Ελλάδα, το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών (λεπτομερής ανα-
φορά στη συνέχεια του κειμένου) σχε-
διάζει τη διασύνδεση του σιδηροδρο-
μικού δικτύου με τα μεγαλύτερα λιμά-
νια της χώρας και την αναβάθμιση του
κύριου σιδηροδρομικού άξονα της χώ-

ρας, με κύρια χαρακτηριστικά τη βελ-
τίωση της ασφάλειας και την αύξηση
αξιοπιστίας του μέσου.

Συντονισμός UIC
Το τρένο είναι το μόνο μέσο μεταφο-

ράς που έχει μειώσει τις εκπομπές του
από το 1990! Το σιδηροδρομικό δίκτυο,
άλλωστε, είναι σε μεγάλο βαθμό ηλε-
κτροκίνητο. Η UIC συντονίζει την έρευ-
να και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τη μείωση των εκπομπών
ντίζελ μαζί με εταίρους στη βιομηχανία
εφοδιασμού σιδηροδρόμων. Στην Ευ-
ρώπη, το μερίδιο του σιδηροδρομικού
τομέα στις συνολικές εκπομπές οξειδί-
ου του αζώτου (NOx) στις μεταφορές

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

CER: «Ο σιδηρόδρομος είναι το μέλλον και είναι έτοιμος 
να βρεθεί στο κέντρο ενός συστήματος μεταφοράς 
πλήρως απαλλαγμένου από άνθρακα, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»

Τα τρένα του μέλλοντός μας
θα είναι μόνο πράσινα
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είναι σήμερα μόλις 3% σήμερα – οι
προσπάθειες του σιδηροδρομικού το-
μέα έχουν μειώσει τις εκπομπές NOx
κατά 35% από το 1990. Το ίδιο ισχύει και
για τη σωματιδιακή ύλη (PM), όπου το
μερίδιο της σιδηροδρομικής γραμμής
είναι μόνο 4,5% και οι εκπομπές PM των
σιδηροδρόμων έχουν επίσης μειωθεί
κατά 35% από το 1990.

Ήδη από το 2010, η UIC/CER έχει δε-
σμευτεί να μειώσει τις εκπομπές των
σιδηροδρομικών μεταφορών κατά 30%
έως το 2030. Με τα μέχρι τώρα υπάρ-
χοντα στοιχεία, φαίνεται ότι ο στόχος
αυτός έχει ήδη επιτευχθεί κατά 28% με
βάση την τοποθεσία και κατά 38% με
βάση την αγορά. 

Εκσυγχρονιστικά έργα
Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς

Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC), Φραν-
σουά Ντανέβ, χαιρέτισε το σχέδιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «Fit for 55» για
την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για
το κλίμα (μείωση των εκπομπών κατά
τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγ-
κριση με τα επίπεδα του 1990, στον
δρόμο προς την κλιματική ουδετερότη-
τα το 2050), τονίζοντας: Η προτεραιότη-
τα για τον τομέα μας είναι η επιλογή
χρηματοδότησης μετασχηματιστικών
έργων για σιδηροδρόμους σε περιφε-
ρειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα
έργα θα χρησιμεύσουν ως κινητήρια
δύναμη για τη στροφή προς τις σιδηρο-
δρομικές και τις δημόσιες συγκοινω-
νίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης των Ηνωμένων Εθνών και της Πρά-
σινης Συμφωνίας στην ΕΕ.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης είναι η πιο σημαντική πτυχή των
στρατηγικών του σιδηροδρομικού το-
μέα για τη μείωση των εκπομπών CO2,
με σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη
και μείωση του κόστους. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με τεχνικά και μη τεχνικά μέσα
σημεία συνδέοντας εγκατάσταση μέ-
τρησης ενέργειας στους σιδηροδρό-
μους, ώστε να παρακολουθείται ενδε-
λεχώς η κατανάλωση ενέργειας. Η
ενεργειακή απόδοση προσφέρει τερά-
στιες δυνατότητες για εξοικονόμηση
κόστους - βελτίωση της τάξης του 1%
στην ενεργειακή απόδοση θα εξοικο-
νομήσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ
ετησίως για τους περισσότερους σιδη-
ροδρόμους. 

Ο σιδηρόδρομος «αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος ενός πιο έξυπνου συ-
στήματος μεταφοράς». Ο τομέας υιο-
θετεί την ψηφιακή τεχνολογία για να
μεγιστοποιήσει τη χωρητικότητα και
να προσφέρει ακόμη ασφαλέστερες,
αποδοτικότερες και υψηλότερης ποι-
ότητας υπηρεσίες. Και είναι ο ασφα-
λέστερος τρόπος χερσαίων μεταφο-
ρών, καθώς μόνο 0,1 θάνατοι ανά δι-
σεκατομμύριο επιβατών/χλμ. προκα-
λούνται από σιδηροδρομικά ατυχήμα-
τα, έναντι 0,23 από ατυχήματα με λεω-
φορείο, 2,7 από αυτοκινητιστικά ατυ-
χήματα και 38 από ατυχήματα με μο-
τοσικλέτες.  Πάντως, αν και αποτελεί
μεταφορικό μέσο που συνδέει απο-
μακρυσμένες περιοχές, εξασφαλί-
ζοντας και την εσωτερική και τη δια-
συνοριακή συνοχή των ευρωπαϊκών
περιφερειών, μόνο το 7% των επιβα-
τών και το 11% των εμπορευμάτων τα-
ξιδεύουν σιδηροδρομικώς!

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Στην Ελλάδα, το υπουργείο Υποδο-

μών και Μεταφορών φέρνει, «το μεγα-
λύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών
έργων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα,

ύψους 3,3 δισ. ευρώ, που θα αλλάξει
τον χάρτη των μεταφορών≥, όπως δή-
λωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας
Καραμανλής: «Το πρόγραμμά μας προ-
βλέπει τη σύνδεση του σιδηροδρομι-
κού δικτύου με έξι μεγάλα μας λιμάνια:
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λαύριο, Ραφήνα,
Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Προβλέπει,
επίσης, την αναβάθμιση του υφιστάμε-
νου δικτύου και την εγκατάσταση συ-
στημάτων ηλεκτροκίνησης σηματοδό-
τησης και τηλεπικοινωνιών, με έργα
συνολικού προϋπολογισμού πάνω από
700 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε σε
επανεκκίνηση των συμβάσεων για την
εγκατάσταση ειδικών σιδηροδρομικών
συστημάτων στη γραμμή Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη-Προμαχώνα, με στόχο τη
μείωση της διαδρομής Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη σε 3 ώρες και 15’. Γενικότερα,
μιλάμε για έργα σε όλη τη χώρα. Σιδη-
ρόδρομος σημαίνει ασφάλεια, ανάπτυ-
ξη, ταχύτητα, σεβασμό στο περιβάλλον,
πρόοδο, ποιότητα ζωής».

Τα μεγάλα νέα διεθνώς για το μέλλον
του σιδηροδρόμου έρχονται στην 11η
Διεθνή Σύνοδο Σιδηροδρόμων, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Φε-
βρουαρίου 2022 στο Βερολίνο.

POLITICAL

Υψηλές 
ταχύτητες  
Από το 2000, η ΕΕ έχει συγ-
χρηματοδοτήσει με 23,7 δισ.
ευρώ τη στήριξη των επεν-
δύσεων σε σιδηροδρομικές
υποδομές υψηλής ταχύτη-
τας, που αναπτύχθηκαν στην
Ευρώπη μετά την πετρελαϊ-
κή κρίση του 1974. Όπως
αναφέρει σε έκθεσή του το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, προς το παρόν δεν
υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό
σιδηροδρομικό δίκτυο υψη-
λής ταχύτητας. Υπάρχουν
διαφορετικά μοντέλα λει-
τουργίας στα διάφορα κράτη
μέλη: μεικτά συστήματα
υψηλής ταχύτητας (στη Γαλ-
λία, την Ισπανία και την Ιτα-
λία) και πλήρως μεικτές
γραμμές υψηλής ταχύτητας
(στη Γερμανία, την Αυστρία
και δύο τμήματα στην Ιτα-
λία). Το Συνέδριο εκτιμά ότι
«μια γραμμή υψηλής ταχύ-
τητας, για να είναι επιτυχη-
μένη, θα πρέπει ιδανικά να
χρησιμοποιείται από εννέα
εκατομμύρια επιβάτες ετη-
σίως. Ωστόσο, σε τρεις εκ
των επτά ολοκληρωμένων
γραμμών υψηλής ταχύτητας
που ελέγξαμε, ο αριθμός των
μεταφερόμενων επιβατών
ήταν πολύ χαμηλότερος».
Από την αξιολόγηση του
αριθμού των κατοίκων στις
ζώνες επιρροής των ελεγχ-
θεισών γραμμών προκύπτει
ότι 9 από τις 14 ελεγχθείσες
γραμμές και διασυνοριακές
συνδέσεις δεν έχουν αρκε-
τούς δυνητικούς επιβάτες,
ώστε να είναι επιτυχημένες. 
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Κληρώσεις Europa και Conference League

Χ
ειρότερα δεν γινόταν για τον Ολυμπιακό, ό,τι
καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, στις κληρώσεις του
Europa League και του Conference League
αντίστοιχα. Οι «ερυθρόλευκοι» κληρώθη-

καν με την αγαπημένη του Ερντογάν Φενέρμπαχτσε σε
μια δύσκολη εποχή για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
με τη γερμανική Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τη βελγι-
κή Άντβερπ. Ο ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη, τη Σλόβαν
Μπρατισλάβας, την οποία απέκλεισε ο Ολυμπιακός
προχθές στο Europa League, και τη Λίνκολν από το Γι-
βραλτάρ.

Ο Ολυμπιακός προφανώς και είναι σε δύσκολη θέση,
αλλά μη λησμονούμε ότι είναι και «μπαρουτοκαπνι-
σμένος» στους ομίλους του Champions League. Η Άιν-
τραχτ είναι μια κλασική γερμανική ομάδα, στην οποία
φιγουράρει το όνομα του Σέρβου μεσοεπιθετικού Φί-
λιπ Κόστιτς. Η Φενέρμπαχτσε έχει τον Δημήτρη Πέλκα
ως «πρώτο βιολί», όπως και τον Μεσούτ Οζίλ, προσωπι-
κό φίλο του προέδρου Ερντογάν. Προπονητής της είναι
ο άλλοτε του Ολυμπιακού, Πορτογάλος Βίτορ Περέιρα.
Η Άντβερπ είναι ο αδύναμος κρίκος του ομίλου, έχει
όμως τον διεθνή Βέλγο μέσο Ράτζα Ναϊγκολάν στις τά-
ξεις της, μεγαλύτερη σε κόστος μεταγραφή όλων των
εποχών.

Η Κοπεγχάγη έχει για καλύτερο παίκτη της τον Κάρ-
λος Ζέκα, πρώην του Παναθηναϊκού και πολύ καλή πα-
ρουσία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αλλά στα μέ-

τρα του ΠΑΟΚ. Η Σλόβαν είναι μικρής δυναμικότητας
και η ομάδα από το Γιβραλτάρ απλώς συμμετέχει.

Να θυμίσουμε ότι από τους ομίλους του Europa
League προκρίνεται απευθείας ο πρώτος της βαθμολο-
γίας και ο δεύτερος παίζει αγώνες μπαράζ με τον τρίτο
των ομίλων του Champion League. Ο δε τρίτος της βαθ-
μολογίας του Europa League δίνει αγώνες μπαράζ με
τον δεύτερο της βαθμολογίας των ομίλων του Confer-
ence League.

Οι όμιλοι του Europa League
1ος όμιλος: Λιόν, Ρέιντζερς, Σπάρτα Πράγας, Μπρόν-
τμπι
2ος όμιλος: Μονακό, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ,
Στουρμ Γκρατς
3ος όμιλος: Νάπολι, Λέστερ, Σπαρτάκ Μόσχας, Λέγκια
Βαρσοβίας
4ος όμιλος: Ολυμπιακός, Άιντραχτ Φρανκφούρτης,
Φενέρμπαχτσε, Άντβερπ
5ος όμιλος: Λάτσιο, Λοκομοτίβ Μόσχας, Μαρσέιγ, Γα-
λατάσαραϊ
6ος όμιλος: Μπράγκα, Ερυθρός Αστέρας, Λουντογκό-
ρετς, Μίντιλαντ
7ος όμιλος: Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σέλτικ, Ρεάλ Μπέ-
τις, Φερεντσβάρος
8ος όμιλος: Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Γκενκ, Γουέστ Χαμ, Ρα-
πίντ Βιέννης

Οι όμιλοι του Conference League
1ος όμιλος: LASK Λιντς, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αλασκέρτ,
Ελσίνκι
2ος όμιλος: Γάνδη, Παρτίζαν, Φλόρα Ταλίν, Ανόρθωση
3ος όμιλος: Ρόμα, Ζόρια Λουάνσκ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας,
Μπόντο Γκλιμτ
4ος όμιλος: Άλκμααρ, Κλουζ, Γιάμπλονετς, Ράντερς
5ος όμιλος: Σλάβια Πράγας, Φέγενορντ, Ουνιόν Βερο-
λίνου, Μακάμπι Χάιφα
6ος όμιλος: Κοπεγχάγη, ΠΑΟΚ, Σλόβαν Μπρατισλάβας,
Λίνκολν
7ος όμιλος: Τότεναμ, Ρεν, Φίτεσε, Μούρα
8ος όμιλος: Βασιλεία, Καραμπάγκ, Καϊράτ Αλμάτι, Ομόνοια

Οι όμιλοι του Champions League
1ος όμιλος: Μάντσεστερ Σίτι, Παρί, Λειψία, Κλαμπ
Μπριζ
2ος όμιλος: Ατλέτικο Μ., Λίβερπουλ, Πόρτο, Μίλαν
3ος όμιλος: Σπόρτινγκ, Ντόρτμουντ, Άγιαξ, Μπεσίκτας
4ος όμιλος: Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ, Σέριφ Τίρασπολ
5ος όμιλος: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Ντινα-
μό Κιέβου
6ος όμιλος: Βιγιαρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ατα-
λάντα, Γιουνγκ Μπόις
7ος όμιλος: Λιλ, Σεβίλλη, Σάλτσμπουργκ, Βόλφ-
σμπουργκ
8ος όμιλος: Τσέλσι, Γιουβέντους, Ζενίτ, Μάλμε

Ολυμπιακός: Ό,τι χειρότερο
ΠΑΟΚ: Ό,τι καλύτερο
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Ο
40άχρονος κολυμβητής Χαράλαμπος
Ταϊγανίδης έφτασε μια ανάσα από το
11ο μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς

Αγώνες, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
Πήρε την 4η θέση στα 100μ. ύπτιο S12, με χρό-
νο 1:02:16. Κάτοχος δέκα μεταλλίων, από το
2004 μέχρι και τώρα, στους Παραολυμπια-
κούς του Τόκιο, ο Ταϊγανίδης πέρασε 3ος στα
50μ., αλλά τελικά δεν κατάφερε να ανέβει και
πάλι στο βάθρο, έτσι το χάλκινο πήγε στον Άγ-
γλο Στέφεν Κλεγκ. Στα 50μ. ελεύθερο η Κύ-
πρια Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ
με χρόνο 29:92.

Στο πινγκ πονγκ, ο Μάριος Χατζηκυριάκος
έδωσε τα πάντα απέναντι στον Τσάο Τσεν, όμως ο Κινέζος νίκησε 3-0.  Στο δυναμικό τρίαθλο 59κ. ο Πασχάλης Κου-
λούμογλου κατέκτησε την 7η θέση στον τελικό της κατηγορίας της άρσης βαρών σε πάγκο στα -57κ., σηκώνοντας
163κ., αλλά δεν τα κατάφερε στα 166κ. Ήταν 5ος στους Παραολυμπιακούς του Ρίο.

Γεγονός είναι οι δύο μετακινήσεις που προκάλεσαν κρότο όταν πρωτοκυκλοφόρησαν οι σχετικές 
φήμες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μόλις 25 εκατ. ευρώ πήγε από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και ο 22χρονος Γάλλος Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης με
170 εκατ. ευρώ. Οι μεταγραφές του Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Γ. στη Ρεάλ Μαδρίτης, από εκεί
στη Γιουβέντους και τώρα πάλι στη Γιουνάιτεντ κόστισαν 1 δισ. ευρώ!

Άγγιξε το 11ο μετάλλιο ο Ταϊγανίδης Μεταγραφικά
Ο Παναθηναϊκός απέκτησε από τον Βόλο τον

29άχρονο Αργεντινό αριστερό μπακ Φράνκο Φε-
ράρι, το παλεύει για τον Αργεντινό Παλάσιος της
μεξικάνικης Πατσούκα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον
διεθνή με τη Γουινέα, 24άχρονο μέσο Μαμαντού
Κανέ της Νέφτσι Μπακού, έκανε πρόταση και στη
βραζιλιάνικη Κορίνθιανς για τον 20άχρονο αρι-
στερό μπακ Λούκας Πιτόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε δανεικό
από την Ντιναμό Κιέβου τον Βραζιλιάνο αριστερό
μπακ Σίντκλεϊ Φερέιρα.

Αλλάζει επίπεδο η ΑΕΚ

Αυτός ο παίκτης, ο «μίστερ ασίστ» στο πρόσφα-
το Euro, μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ.
Πρόκειται για τον 30άχρονο διεθνή Ελβετό Κρί-
στιαν Ζούμπερ, της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η
ΑΕΚ συμφώνησε με τους Γερμανούς για τον δα-
νεισμό του, με οψιόν αγοράς τα 3 εκατ. ευρώ. Η
Ένωση βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του
Γάλλου μέσου Εντσάμ από τη Σέλτικ.

Οι κορυφαίοι της UEFA
Ο Βραζιλιάνος διεθνής… Ιταλός μέσος Ζορζί-

νιο της Τσέλσι  αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης
της σεζόν μετά από ψηφοφορία της UEFA. Ακο-
λούθησαν ο συμπαίκτης του στην Τσέλσι, Ενκου-
λού Καντέ, και ο Βέλγος μέσος της Μάντσεστερ

Σίτι, Κέβιν ντε Μπρόινε. Καλύτερος επιθετικός
αναδείχτηκε ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάα-
λαντ της Ντόρτμουντ, μέσος ο Καντέ,
αμυντικός ο Πορτογάλος Ρούμπεν

Ντίας της Μάντσεστερ Σίτι και γκολκί-
περ ο Γάλλος Εντουρά Μεντί της Τσέλσι.

«Πέθανε, όχι 
στο δωμάτιό μου»

Συγκλονίζουν τον κόσμο του τένις, και όχι μόνο,
οι καταγγελίες της Ρωσίδας Όλγλα Σαρίποβα για
τον πρώην σύντροφό της, χρυσό Ολυμπιονίκη του
Τόκιο, Γερμανό Άλεξ Ζβέρεφ: «Με χτύπησε στο
δωμάτιο, ήθελε να με στραγγαλίσει, μου ανέβηκε
το ζάχαρο και μου είπε ότι ήλπιζε να πεθάνω, αλ-
λά όχι στο δωμάτιό του, γιατί του δημιουργούσα
πρόβλημα». Ο Ζβέρεφ βγαίνει τώρα με άλλο μον-
τέλο, την Μπρέντα Πατέα.

Γροθιές Βιγιαφάνες 
στον Χατζηγιοβάνη
Χαμός έγινε στη χτεσινή προπόνηση του Παναθη-
ναϊκού, όταν ο Αργεντινός Λούκας Βιγιαφάνες
ξυλοκόπησε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη! Ο προπονη-
τής των «πρασίνων» Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδιωξε
και τους δυο από την προπόνηση και δεν θα τους
έχει μαζί του στο σημερινό φιλικό (20.00) στη
Λεωφόρο. Κατά πληροφορίες, ο Γιάννης Αλα-
φούζος «τελειώνει» τον Αργεντινό. 

Μεταγραφές-βόμβα
Κριστιάνο, Εμπαπέ
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• Τέλος ο αδελφός του Σάκη Ρουβά,

Απόστολος, από τη μαγειρική στήλη

της εκπομπής «Πάμε Δανάη». Τη θέ-

ση του πήρε ο σεφ Τίμος Ζαχαράτος.
•Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου η πρεμιέ-
ρα της Φαίης Σκορδά και του Γιώρ-

γου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.
• Γρηγόρης Γκουντάρας, Νάταλι

Κάκκαβα και Αφροδίτη Γραμμέλη

στις τελικές πρόβες για το «Big Bro-

ther»!
• Στη μαγνητοσκοπημένη πρεμιέ-
ρα του «Μεγάλου Αδελφού», αύ-

ριο, Κυριακή 29 Αυγούστου, θα εμ-

φανιστεί η προηγούμενη νικήτρια
Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

• Θύματα ληστείας ο συνθέτης Τόνυ

Κονταξάκης και η σύζυγός του Μα-

ρία Δρούζα. Τον κακοποιό ακινητο-

ποίησε περίοικος.
• Στο Μονακό συνεχίζει τις διακο-

πές της η Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου, ζώντας τον μεγάλο έρωτα με

τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

• Η Ζωζώ Σαπουντζάκη δήλωσε πως

δεν έχει κάνει διαθήκη και πως η πε-

ριουσία της θα περάσει στα ανίψια

της.
• «Ποιος είναι πρωινιάτικα;» είναι

ο… άπαιχτος τίτλος της πρωινής
εκπομπής που θα παρουσιάζει η

Μπέττυ Μαγγίρα στο Open!
• Αλλαγή σκυτάλης στο «Ώρα Ελλά-

δας» με τον Άκη Παυλόπουλο. Η Ευ-

λαμπία Ρέβη στη θέση της Ντόρας

Κουτροκόη.
• Η Παολίνα, η μοναχοκόρη της
τραγουδίστριας Πάολα, πέρασε

δεύτερη στο ΑΠΘ στο τμήμα Πολι-

τικών Επιστημών.

• Η νέα ομάδα της Ελένης Μενεγάκη

φωτογραφήθηκε χθες και η παρου-

σιάστρια τους έβγαλε στη συνέχεια

για φαγητό!
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Ν
τελίριο έχει προκαλέσει η άφιξη της
Μόνικα Μπελούτσι, της ομορφότερης
γυναίκας του πλανήτη, στην Αθήνα. Η
57χρονη Ιταλίδα σταρ θα εμφανισθεί

στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για τρεις sold out πα-
ραστάσεις με το έργο «Μαρία Κάλλας: Επιστολές και
Αναμνήσεις», με τη showbiz ανάστατη να αναζητά
απεγνωσμένα ένα εισιτήριο ακόμα και στη μαύρη
αγορά. Η ασφυκτική πίεση οδήγησε χθες τους διορ-
γανωτές να ενημερώσουν επίσημα πως άνοιξαν
εκτάκτως έξτρα θέσεις λόγω της ελάφρυνσης των
μέτρων για την Covid-19, μήπως και κοπάσει ο παν-
ζουρλισμός! Η αγορά τους, όπως ενημέρωσαν, ήταν
διαθέσιμη μόνο online και τα πληκτρολόγια ευθύς
πήραν φωτιά.

Η Ιταλίδα καλλονή θα εμφανισθεί στις 21, 22 και 23
Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, σχεδόν έναν χρόνο μετά
την αναβολή των παραστάσεών της -λόγω του lock-
down στη χώρα μας-, και θα ερμηνεύσει επιστολές
και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας. Είναι η πρώτη
θεατρική εμφάνισή της στην Ελλάδα και το θέαμα
υπόσχεται λάμψη και θρίαμβο.

Το έργο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τομ
Βολφ, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και πα-
ρουσιάζει μερικές από τις 350 επιστολές της Κάλλας
που χρονολογούνται από το 1946 έως το 1977, φέρ-
νοντας στο φως κρυφές και άγνωστες πτυχές της. 

Η Μόνικα Μπελούτσι θα μας ταξιδέψει στη ζωή και
την καριέρα της μεγάλης ντίβας. Από την παιδική της
ηλικία στη Νέα Υόρκη ως τα χρόνια του πολέμου στην
Αθήνα, και από τα πρώτα βήματα της καριέρας της
ως τον γάμο της και τον κατοπινό της θυελλώδη έρω-
τα για τον Αριστοτέλη Ωνάση, σε μια ζωή που χαρα-
κτηρίστηκε από επιτυχίες, δόξα, φήμη, σκάνδαλα και
προσωπικές, σιωπηρές δοκιμασίες.

Η ωραιότερη ηθοποιός του παγκόσμιου κινηματο-
γράφου βρίσκεσαι ήδη στη χώρα μας και απολαμβά-
νει χλιδάτες διακοπές στην Πάρο παρέα με την κόρη
της, τη 17χρονη καλλονή Ντεβά Κασέλ.

Με την ημερομηνία της πρεμιέρας της να πλησιά-

ζει, η αισθησιακή ηθοποιός έστειλε μήνυμα, μέσω
Διαδικτύου, προς το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό: «Εί-
μαι τόσο χαρούμενη που έρχομαι στην υπέροχη χώ-
ρα σας για να παρουσιάσω την παράσταση “Μαρία
Κάλλας” στο υπέροχο Ηρώδειο. Θα σας δω σύντο-
μα». Η αισθαντική ερμηνεία από τη Μόνικα Μπελού-
τσι των αδημοσίευτων κείμενων και επιστολών της
Ελληνίδας ντίβας της όπερας, υπό τον τίτλο «Maria
Callas: Lettres & Mémoires» («Μαρία Κάλλας: Επι-
στολές και Αναμνήσεις»), έκανε πρεμιέρα τον Νοέμ-
βριο του 2019 στο θέατρο «Marigny» στο Παρίσι και
συνεχίστηκε με μια sold out περιοδεία όπου και αν
ανέβηκε.

Sold out οι παραστάσεις
Μ Ο Ν Ι Κ Α  Μ Π Ε Λ Ο Υ Τ Σ Ι  -  Η Ρ Ω Δ Ε Ι Ο

Η Ιταλίδα καλλονή θα εμφανισθεί 
στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 
και θα ερμηνεύσει «Επιστολές 
και αναμνήσεις» της Μαρίας Κάλλας

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Καρδιοχτύπια 
για το sexy girl
Η εντυπωσιακή Μαρία Λέκα γνωρίζει καλά
πώς να κάνει τον αντρικό πληθυσμό να πα-
ραμιλά. Η παίκτρια που γνωρίσαμε στο «My
Style Rocks», σαρώνει στο διαδίκτυο με
250.000 followers και hot φωτογραφικό
υλικό που θα ζήλευαν μοντέλα του εξωτε-
ρικού. Σε πρόσφατη ανάρτησή της από την
Ιθάκη, πόζαρε καταμεσής της θάλασσας,
με sexy φουστάκι που δεν κάλυπτε ούτε τα
απαραίτητα!

Άσ’ τα τα 
μαλλάκια σου…
Στην αγκαλιά των αυγουστιάτι-
κων αέρηδων αφέθηκε η Άλκη-
στις Πρωτοψάλτη παρέα με τον
συμπαθέστατο μαλλιαρό σκύλο
της. H ερμηνεύτρια αμακιγιάρι-
στη, αναμαλλιασμένη αλλά πα-
νευτυχής, πόζαρε σε νησί σχο-
λιάζοντας με χιούμορ: «Έκλεισε
η συμφωνία με την Tina Turner;
Βγάλαμε και για promotion!».
Παράλληλα η καλοκαιρινή της
περιοδεία με τον Μιχάλη Χατζη-
γιάννη «τρέχει», με επόμενες
στάσεις απόψε στο Κατράκειο
και την Τρίτη στην Τεχνόπολη.

GOSSIP
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
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Απίστευτο το νέο ζευγάρι της showbiz
Η ερωτική διάθεση και το επίμονο φλερτ του Βαλάντη σε γνωστή συ-
νάδελφό του έχουν γίνει talk of the town. Ο φρεσκοχωρισμένος καλ-
λιτέχνης φημολογείται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει ζευγάρι
με την Πόπη Μαλλιωτάκη, η οποία φέρεται να ανταποδίδει το ερωτικό
ενδιαφέρον. Η τραγουδίστρια βρίσκεται για διακοπές στην Ισπανία
με τον γιο της Βασίλη, τραγουδώντας στους δρόμους της Βαρκελώ-
νης το «Χαρτάκι»!

H
Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς είναι οι επόμενες στάσεις της
επιτυχημένης καλοκαιρινής περιοδείας του Γιώργου Ντα-
λάρα. Ο ερμηνευτής θα εμφανιστεί την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρί-

ου στο Θέατρο Δάσους στη συμπρωτεύουσα και την Τετάρτη 15 Σε-
πτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο, με τις ταλαντούχες Βιολέτα Ίκαρη
και Ασπασία Στρατηγού. Θα παρουσιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα
εμπλουτισμένο με νέα αλλά και αγαπημένα τραγούδια-σταθμούς
από την πλούσια δισκογραφία του και τη συνεργασία του με τους
μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Επί σκηνής θα τους συνοδεύουν δέκα
εξαιρετικοί μουσικοί που «ντύνουν» τα τραγούδια με τη δεξιοτεχνία
και το μεράκι τους, με τον σημαντικό καλλιτέχνη να επιμελείται την
ενορχήστρωση. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιώργος Νταλάρας βρέ-
θηκε καλεσμένος στο Φεστιβάλ Σύρου για το ρεμπέτικο «Η Σύρα
του Μάρκου Βαμβακάρη», αποθεώνοντας στα προσωπικά του so-
cial media τον Κύπριο Πέτρο Κουλουμπή.

Sold out οι συναυλίες
του Γιώργου Νταλάρα

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Συνεχίζει τις διακοπές 
στα ελληνικά νησιά

Επέτειος γάμου 
για Αναστασοπούλου -
Μπερνάρντο

Η Μαρία Ολυμπία, η μοναχοκόρη του πρίγκιπα
Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, συνεχίζει τις δια-
κοπές της στα ελληνικά νησιά «οργώνοντας» το
Αιγαίο με υπερπολυτελές γιοτ. Το διεθνούς φή-
μης μοντέλο απολαμβάνει το πιο ευτυχισμένο
καλοκαίρι της ζωής της παρέα με τον billionaire
Βρετανό αγαπημένο της Περεγκρίν Πίρσον και
τη διάσημη φίλη της Έλα Ρόουζ, εγγονή του Κιθ
Ρίτσαρντς. Τα δύο μοντέλα πόζαραν με μαγιό
στην πρύμνη της θαλαμηγού, ξετρελαίνοντας
τους απανταχού φίλους τους.

Οχτώ χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου
έκλεισαν η Πηνελόπη Αναστασόπουλου και ο
Φώτης Μπερνάρντο. Το πιο ροκ ζευγάρι της εγ-
χώριας showbiz και γονείς δυο παιδιών γιόρτα-
σαν το γεγονός στο Instagram με την πρωταγω-
νίστρια να αποκαλύπτει: «Οχτώ χρόνια γεμάτα. Η
απόδειξη του να ξέρεις τι θες και αυτό να έρχεται
να σε βρίσκει. Η αγάπη κάνει θαύματα. Και η
αγάπη δεν ζει παρέα με τον εγωισμό. Είναι χαρά,
δημιουργία, συντροφικότητα, καμάρι, σεβα-
σμός. Σ’ αγαπώ ως τον ουρανό».



Τ
ο Σύνδρομο Sjögren είναι το δεύτερο
πιο κοινό συστηματικό αυτοάνοσο νό-
σημα μετά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Το νόσημα δεν αναγνωρίζεται εύκολα

και γρήγορα τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο
και από τους ασθενείς, με αποτέλεσμα το 75% των
ασθενών να μην έχει ακόμα διαγνωστεί. 

Δυστυχώς, επηρεάζει ολόκληρο το σώμα. Πολ-
λοί ασθενείς εμφανίζουν ξηροφθαλμία, ξηροστο-
μία, πόνο στις αρθρώσεις και κόπωση. Επίσης, η
ασθένεια μπορεί να προκαλέσει άλλες σοβαρές
επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, δυσλειτουργία ορ-
γάνων, νευροπάθεια και λέμφωμα. Οι γυναίκες
είναι εννέα φορές πιο πιθανό να αναπτύξουν Sjö-
gren από τους άνδρες και η διάγνωση εμφανίζε-
ται συνήθως περίπου στην ηλικία των 40. Η αιτιο-
λογία της νόσου είναι άγνωστη. Γενετικοί και πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες, όπως λοιμώξεις από
σχετικά κοινούς ιούς, φαίνεται ότι παίζουν κάποιο
ρόλο στην εκδήλωσή της. 

Η πάθηση προκαλείται από την παραγωγή αντι-
σωμάτων και ανοσοποιητικών κυττάρων τα οποία
επιτίθενται στα κύτταρα των εξωκρινών αδένων,
όπως είναι οι δακρυϊκοί και οι σιελογόνοι αδένες.
Αυτό έχει ως συνέπεια μακροχρόνια φλεγμονή
των αδένων αυτών, που οδηγεί σε δυσλειτουργία
και καταστροφή τους. Η προσβολή των αδένων γί-
νεται αντιληπτή από τον πάσχοντα ως μείωση της
παραγωγής σιέλου ή/και δακρύων, καθώς και
από τη διόγκωση -μερικές φορές- των σιελογό-
νων αδένων, χαρακτηριστικά των παρωτίδων, που
δίνουν την εικόνα ότι πάσχει ο ασθενής από πα-

ρωτίτιδα. 
Η κόπωση είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα

συμπτώματα του Sjögren’s και διαφέρει σαφώς
από τη συνηθισμένη κούραση. Το περιγράφουμε
ως μια αδιάκοπη, κυμαινόμενη και αναξιόπιστη
έλλειψη ζωτικότητας, που είναι πέρα από τον
έλεγχο κάποιου. Δεν το βιώνουν όλοι με τον ίδιο
τρόπο, αλλά η κόπωση είναι αναμφισβήτητα μόνι-
μο μέρος της ζωής των ασθενών. Η επανεμφανι-
ζόμενη κόπωση είναι μια υπενθύμιση ότι έχω κά-
νει πάρα πολλά. Ξαφνική κόπωση μπορεί να χτυ-
πήσει οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή. Μια παρε-
νέργεια της κόπωσης σχετίζεται με τον καιρό. Το
φαινόμενο Molten Lead είναι πρόβλεψη μιας
πραγματικά κακής ημέρας. 

Κόπωση από υπερένταση: Όταν νιώθει ο ασθε-

νής εξαντλημένος από υπερένταση, αλλά το μυα-
λό του λειτουργεί». Κόπωση που σχετίζεται με την
ξαφνική έξαρση της ασθένειας. Κόπωση που
σχετίζεται με άλλες συννοσηρότητες. Κόπωση
που εμποδίζει τη συγκέντρωση. Το άγχος, η αγω-
νία, η δυσφορία ή η κατάθλιψη προκαλούν συναι-
σθηματική κόπωση, που μπορεί να είναι τόσο
εξαντλητική όσο και η σωματική. Κόπωση που
προέρχεται από το να μην κοιμάσαι καλά. Κόπω-
ση που συνοδεύεται από φυσιολογική γήρανση:
Εξακολουθεί να «πονάει» το ότι δεν μπορώ να
συμβαδίσω με τους φίλους της ίδιας ηλικίας! Κό-
πωση που προέρχεται από μια χρόνια ασθένεια, η
οποία απλώς δεν θα σταματήσει να υφίσταται. Κό-
πωση που προέρχεται από την προσπάθεια να
συμβαδίσω με την οικογένεια και τους φίλους
που δεν έχουν χρόνια ασθένεια: Ο οργανισμός
μου δεν θα συνεργαστεί και δεν μπορώ να συνεχί-
σω. Κούραση εξαιτίας των συνεχόμενων επισκέ-
ψεων στον γιατρό: Οι επαναλαμβανόμενες επι-
σκέψεις στον γιατρό και οι εξετάσεις είναι εξαντ-
λητικές. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Επηρεάζει ολόκληρο το σώμα 
και πολλοί ασθενείς εμφανίζουν 
ξηροφθαλμία, ξηροστομία, πόνο 
στις αρθρώσεις και άλλα...

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ο  S J Ö G R E N

H «αόρατη» νόσος που... θερίζει

Οι τύποι κόπωσης 
στα social media
Αυτοί οι τύποι κόπωσης που σχετίζον-
ται με την ασθένεια είναι αναρτημένοι
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη
Sjögren Europe και την ΕΛ.ΕΑΝ.Α., με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Sjö-
gren’s (23 Ιουλίου), ώστε να υπάρξει
ευαισθητοποίηση του κοινού και πα-
ράλληλα να σταματήσει η παρερμηνεία
των ενοχλητικών συμπτωμάτων των
πασχόντων από τον περίγυρο. 
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

ΟΦρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mer-
cury), γεννημένος ως Φαρόχ

Μπουλσάρα στη Ζανζιβάρη, ήταν Βρετανός
τραγουδιστής και μουσικός. Ήταν Παρσί, με
καταγωγή από την Ινδία. Θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς
τραγουδιστές όλων των εποχών και είναι
γνωστός για τη φανταχτερή του περσόνα στη
σκηνή και το τεσσάρων οκτάβων εύρος της
φωνής του. Έγινε διάσημος ως τραγουδι-
στής, συνθέτης και πιανίστας του βρετανι-
κού Ροκ συγκροτήματος Queen. Σύντροφος
του Μέρκιουρι ήταν για αρκετά χρόνια της
δεκαετίας του 1970 η Μαίρη Όστιν, για την
οποία έγραψε και το τραγούδι «Love of My
Life». Αρραβωνιάστηκαν το 1973, ωστόσο η
σχέση τους έληξε όταν ο Μέρκιουρι παρα-
δέχτηκε την αμφιφυλοφιλία του. Οι δυο τους
διατήρησαν στενή φιλία και αργότερα η

Όστιν έγινε η κύρια κληρονόμος της περιου-
σίας του. Πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1991
από AIDS.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν Παρθένος, με τον
Ερμή στο ίδιο ζώδιο, κάτι το οποίο δείχνει άν-
θρωπο ευφυή αλλά και τελειομανή. Είχε μια
δυνατή πολυαστρία στον Ζυγό, όπου βρίσκον-
ταν ο Ποσειδώνας, ο Άρης, ο Δίας και η Αφρο-
δίτη του. Αυτή η έμφαση των πλανητών στον
Ζυγό φανερώνει ένα τεράστιο καλλιτεχνικό
ταλέντο, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος
έφτιαχνε σχέσεις ζωής, τις οποίες αρνιόταν
να διαλύσει. Και οι δύο θηλυκοί πλανήτες του
βρίσκονταν σε αναιρετικές μοίρες: στην τε-
λευταία του Τοξότη η Σελήνη (29η) και του Ζυ-
γού η Αφροδίτη (επίσης 29η), κάτι που εξηγεί
τις δυσκολίες του με το γυναικείο φύλο και
την αμφιφυλοφιλία του. Ο Ουρανός του στους
Διδύμους τον έκανε σόουμαν, όπως και η σύ-
νοδος του Κρόνου του με τον Πλούτωνα στον
Λέοντα.

Κριός
(21/3-20/4)
Αισθηματικά, έφτασε η ώρα για
αποφάσεις. Για κάποιους από
σας θα είναι η επίσημη επιστέγα-
ση του έρωτά σας, με έναν γάμο ή
άλλη δέσμευση. Για τους ελεύ-
θερους υπάρχει η περίπτωση να
κάνουν σχέση. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η γυμναστική ίσως είναι απαραί-
τητη για να βρείτε τη φόρμα σας,
την οποία από καιρό έχετε χάσει.
Ανανεωθείτε και χαλαρώστεΤέ-
λος, αν σκέπτεστε να ξεκινήσετε
μια νέα θεραπεία ή δίαιτα, τώρα εί-
ναι η ώρα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αναλάβετε δράση και πάρτε πρω-
τοβουλίες -χωρίς να φοβηθείτε-
οι οποίες θα σας φέρουν κέρδη
και κοινωνική άνοδο. Μη διστά-
σετε να ξοδέψετε και κάποια χρή-
ματα για να διαφημίσετε τα προ-
ϊόντα σας ή την επιχείρησή σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ένας νέος, ευτυχισμένος δεσμός
έρχεται με ορμή να σαρώσει τη
μοναξιά όσων ήσασταν αδέ-
σμευτοι μέχρι σήμερα. Η υπομο-
νή που κάνατε τον προηγούμενο
καιρό δικαιώνεται με τον καλύ-
τερο τρόπο. Δυσκολίες θα συ-
ναντήσετε στα οικονομικά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σχετική ισορροπία θα υπάρξει
στον εργασιακό τομέα, αλλά και
κάποιες ακόμη εκκρεμότητες στον
οικονομικό. Ίσως θα πρέπει να κά-
νετε κάποιους συμβιβασμούς
ανάμεσα στις επιθυμίες τις δικές
σας και σε αυτές του/της συντρό-
φου σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Προσοχή σε μια τάση για δικαστι-
κές διαμάχες, δικές σας ή του/της
συντρόφου σας. Μια απρόσμενη
εμφάνιση ανταγωνιστών ίσως να
καθυστερήσει την ανάπτυξη του
εργασιακού σας πλάνου, ενώ πα-
λαιοί συνεργάτες σας ίσως στρα-
φούν εναντίον σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ένας νέος δεσμός ή μια γνωρι-
μία που έρχεται για όσους το
έχετε ανάγκη ίσως έχει τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. Πολλά
νέα πράγματα θα σας προσφερ-
θούν. Προσαρμοστείτε στα νέα
δεδομένα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια νέα εποχή αρχίζει, που θα
σας αναγκάσει να αφήσετε ορι-
στικά πίσω σας τις όποιες δια-
φωνίες ή πικρίες είχατε με φι-
λικά σας πρόσωπα, με το να τα
βρείτε ή απλώς… να εξαφανι-
στείτε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Φίλοι από τα παλιά -ίσως και από
τα παιδικά σας χρόνια- φέρνουν
μια νοσταλγική νότα στη ζωή σας
αυτές τις μέρες. Στην υγεία, μια
νέα θεραπεία θα φέρει σε πολύ
μικρό διάστημα πολύ καλά απο-
τελέσματα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μην παραπονιέστε, αν νιώθετε
πως περνάτε μία από τα ίδια εδώ
και καιρό. Όσοι έχετε σχέση που
είναι σε οριακό σημείο, ίσως το
τέλος να μην είναι πλέον μακριά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Προσοχή στα νεύρα σας, σε από-
τομο νευρικό κλονισμό ή και στην
εμφάνιση κάποιων αλλεργιών
που θα σας ταλαιπωρήσουν αρ-
κετά. Αν σκοπεύετε να αρχίσετε
κάποια δίαιτα, συζητήστε το
πρώτα με τον γιατρό σας και τον
διατροφολόγο σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα είστε τυχεροί στην είσπραξη
κάποιων χρημάτων ή στην πώλη-
ση αγαθών. Αυτές οι ημέρες θα
σας υποχρεώσουν να πάρετε κά-
ποιες αποφάσεις που από καιρό
θα έπρεπε να τις είχατε βάλει σε
εφαρμογή. Κάντε λίγη υπομονή. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

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

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ

Ο Παρθένος 
Φρέντι Μέρκιουρι (Queen)

5 Σεπτεμβρίου 1846
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Η
εξάπλωση του κορονοϊού θυμίζει το παιδι-
κό παιχνίδι με το «φιδάκι». Εκεί που νόμι-
ζες πως, φθάνοντας στο υψηλότερο σημείο

του ταμπλό, έχεις ξεφύγει, πέφτεις στο στόμα του
φιδιού και από εκεί κατευθείαν στον πάτο. Και άντε
πάλι από την αρχή. Στην πανδημία τον ρόλο του φι-
διού έχουν οι μεταλλάξεις. Εκεί που λες ότι πέρα-
σες τον κάβο της μετάλλαξης «Άλφα», έρχεται η
«βρετανική» για να σε στείλει, αν όχι στην αρχή, λί-
γο πιο πάνω από εκεί όπου ξεκίνησες. Και όταν πι-
στεύεις πως τη γλίτωσες από τη «βρετανική», εμ-
φανίζεται η «Δέλτα» για να βάλει τον πήχη της ανο-
σίας ψηλότερα. Στο 80% ή στο 90%. Εκεί όπου ου-
δείς μπορεί να φθάσει. Και μετά; Θα έλθει η «Έψι-
λον», η «Ζήτα»; Θα εμφανισθούν τόσες μεταλλάξεις
όσες τα γράμματα του αλφαβήτου; Περισσότερες ή
λιγότερες; Και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε;

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει στην τσέπη
του την απάντηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η
μετάλλαξη «Δέλτα», που ήδη κυριαρχεί παγκο-
σμίως, είναι η πιο επιθετική κίνηση του Covid-19
στην αναμέτρησή του με τα εμβόλια, τα οποία, ακό-
μη κι αν δεν διασφαλίζουν την ανοσία, βέβαιο είναι
ότι διασφαλίζουν τη ζωή. Σύμφωνα, όμως, με έναν
διακεκριμένο ανοσολόγο του Πανεπιστημίου
Στάνφορντ, «ο αντίπαλος μπορεί να γίνει χειρότε-
ρος» - κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο ιός αμύνεται
εξελισσόμενος. Όσο η ανοσία μεγαλώνει, επιχει-
ρεί με νέες μεταλλάξεις να παρακάμψει τα αντισώ-
ματα. Τι θα πρέπει να κάνουμε, λοιπόν; Να ρίξουμε
λευκή πετσέτα; Να φτιάξουμε κάνα δυο θεωρίες
ακόμη για την «αναποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων»; Ή να επιμείνουμε για να κερδίσουμε αυτήν

την αναμέτρηση, που σήμερα δείχνει αμφίρροπη;
Το κακό είναι ότι στον αγώνα της ανθρωπότητας

κατά της πανδημίας δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο
βιβλίο να μας καθοδηγήσει, ένα manual με οδη-
γίες χρήσεως, που να συμβουλεύει τι, πότε και
πώς πρέπει να κάνουμε. Αυτά που γνωρίζουμε εί-
ναι όσα η επιστήμη ανακαλύπτει στην πορεία. Οι
ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Στην αρχή
οι μάσκες θεωρούνταν περιττές - ίσως και επικίν-
δυνες. Λίγους μήνες μετά εξελίχθηκαν σε ανα-
γκαίο μέτρο προστασίας. Απαραίτητο καθημερινό
αξεσουάρ. Το Ισραήλ ήταν η χώρα η οποία, επειδή
κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά, βγήκε
πρώτη από το τούνελ της πανδημίας. Ε, προτού χα-
ρούνε οι άνθρωποι, ήλθε η νέα μετάλλαξη και με-
τρά 10.000 κρούσματα κάθε ημέρα. Το «φιδάκι»
που λέγαμε. Ενώ, όμως, δεν έχουμε ιδέα για τη συ-
νέχεια, γνωρίζουμε ότι τα υφιστάμενα εμβόλια
σώζουν ζωές. Πόσο διαρκούν; Τέσσερις, έξι ή
οκτώ μήνες; Ούτε σε αυτό το ερώτημα μπορεί να
απαντήσει κάποιος με σιγουριά. Δεν είναι η ριζική
λύση, όμως, είναι η αρχή της λύσης. Κρατάμε στο
χέρι ένα χαρτί που μπορεί να μας πάει πιο μπρο-

στά. Να κερδίσουμε τον χρόνο που η επιστήμη
χρειάζεται για το επόμενο, πιο αποτελεσματικό
σκεύασμα. Για να περάσουμε και αυτό το εμπόδιο.
Και να συνεχίσουμε.

Είναι, λοιπόν, να τραβάς τα μαλλιά σου όταν δια-
βάζεις πως δυο τρεις ημέρες πριν να επιβληθεί
στους υγειονομικούς ο εμβολιασμός κάπου
20.000 νοματαίοι παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Μπορεί να διερωτηθείς σε ποιο σκοτάδι, σε ποιον
Μεσαίωνα ζει το συνδικαλιστικό τους όργανο, που
καλεί -με πενιχρά αποτελέσματα, είναι αλήθεια-
σε κινητοποιήσεις κατά του εμβολιασμού. Μπορεί,
επίσης, να αναρωτηθείς για τους επιτήδειους ου-
δέτερους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τάσσονται μεν
υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγει-
ονομικών, αλλά χωρίς το μέτρο αναστολής εργα-
σίας για τους αρνητές. Εις υγείαν των κορόιδων,
δηλαδή, αφού στην Κουμουνδούρου ακολουθούν
την αλάνθαστη (στα λόγια) μέθοδο: Και η πίτα ολό-
κληρη και ο σκύλος χορτάτος. Όπως, όμως, και να
έχει, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, αφού,
επιτέλους, τάχθηκαν «χωρίς αναστολές και δεύτε-
ρες σκέψεις», όπως αναφέρουν, υπέρ των εμβο-
λιασμών. Μπορεί επειδή βλέπουν την καταιγίδα να
κάνει κύκλο και να επιστρέφει. Μπορεί επειδή κά-
ποιος τους είπε ότι η Αριστερά και η πρόοδος δεν
μπορούν να αρχίζουν και να τελειώνουν στις κομ-
ματικές ταμπέλες. Μπορεί. Με τούτα και με τ’ άλλα,
όμως, μάζεψαν τον Π. Πολάκη που θα κλωτσά αν-
τιεμβολιαστικώς κάτω από το τραπέζι, αλλά στα μι-
κρόφωνα και στο Διαδίκτυο θα κάνει το καλό παιδί.
Ποιος είπε ότι οι συνέπειες του κορονοϊού είναι
μόνο βλαβερές;

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στον πόλεμο κατά του κορονοϊού
οι ανατροπές διαδέχονται η μία
την άλλη. Την αμφίρροπη,
σήμερα, αναμέτρηση θα κρίνουν
η πορεία των εμβολιασμών και
τα επιτεύγματα της επιστήμης...

Προχωράμε χωρίς βιβλίο οδηγιών


