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Σ
ε έναν κόσμο με αυξανόμενη πολυπλοκό-
τητα, στον οποίο γίνονται ριζικές αλλαγές
σε όλα τα επίπεδα της ζωής και διακυβεύε-
ται η περιβαλλοντική, οικονομική και κοι-

νωνική βιωσιμότητα της παγκόσμιας κοινωνίας μας,
θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την εκπαίδευση. Οι
στόχοι και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει
να τεθούν σε δοκιμασία. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και του
σχολείου ως οργανισμού μάθησης πρέπει να επανε-
κτιμηθεί. Ενώ μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η βα-
σική αποστολή του σχολείου παραμένει η ίδια, πρέπει
να είμαστε σαφείς σχετικά με το γεγονός ότι ο ρόλος
των εκπαιδευτικών, οι μέθοδοι, το περιεχόμενο και η
θέση του σχολείου μέσα στην κοινωνία αλλάζουν.

Σε αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το πνεύμα εί-
ναι οι αλλαγές που θέτει σε εφαρμογή τη νέα σχολική

χρονιά 2021-2022 το υπουργείο Παιδείας και αφο-
ρούν σε όλες τις βαθμίδες της γενικής και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. 

Η καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής, η διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας από το νηπιαγωγείο, η καθιέρωση εργαστη-
ρίων δεξιότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
τα γυμνάσια με μαθήματα για την κλιματική αλλαγή,
την πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστρο-
φές, τον εθελοντισμό, την οδική ασφάλεια, τη σε-
ξουαλική διαπαιδαγώγηση, κ.λπ. είναι σημαντικά κε-
φάλαια για το δημόσιο σχολείο του μέλλοντος. Γιατί
το όραμα για την Παιδεία αντιπροσωπεύει και αντικα-
τοπτρίζει το όραμα για την κοινωνία που θέλουμε να
διαμορφώσουμε.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουμε θα απαιτήσουν ανθρώπους με έντονες και

καλά ανεπτυγμένες ικανότητες για καινοτομία και
δημιουργικότητα, ανθρώπους που είναι ικανοί και
έχουν την κλίση να σκέφτονται έξω από τα συνηθι-
σμένα (έξω από το «κουτί»), να παρατηρούν και να
αναλύουν με κριτική σκέψη και να λύνουν προβλή-
ματα μέσω συνεργατικής μάθησης και εργασίας, αν-
θρώπους που είναι σε θέση να ζουν και να εργάζον-
ται σε ποικιλόμορφες ομάδες και κοινωνικά πλαίσια.

Το σχολείο τού αύριο θα πρέπει να οικοδομηθεί σε
αυτές τις βάσεις.

Με ορθολογισμό και τόλμη, μακριά από μικροκομ-
ματικά κίνητρα και αγκυλώσεις. Γιατί η αλλαγή του
εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι υπόθεση ενός
ατόμου (ή ενός θεσμού ή ενός νόμου). Είναι μια δια-
δικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί άνθρωποι
και θεσμοί, και κυρίως η κοινωνία. Εκεί ίσως βρίσκε-
ται η «αχίλλειος πτέρνα».
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Για το σχολείο του μέλλοντός μας 
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Μπορεί να θεωρώ ότι η φράση που χρησιμο-
ποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης -περί… γαλοπούλας που δεν βιάζεται να

έρθουν τα Χριστούγεννα- δεν ταιριάζει στο πολιτικό
προφίλ του, αλλά στην πολιτική εκάστοτε μπορεί να
γίνεται τέτοια χρήση για επικοινωνιακούς λόγους.

Δεν συμφωνώ και για έναν ακόμη λόγο. Διότι ο κ.
Τσίπρας έχει αποφασίσει να επιλέξει ως αντιπολιτευ-
τική τακτική του αυτή του ώριμου φρούτου και όχι της
γαλοπούλας που βιάζεται να έρθουν τα Χριστούγεννα.
Εκτός βέβαια αν πιστεύει στο αμερικανικό έθιμο της
απόδοσης προεδρικής χάρης στη γαλοπούλα, ώστε να
γλιτώσει τη «σφαγή».

Ας έρθουμε όμως στο διά ταύτα. 

Πρώτον, ο κ. Τσίπρας, όπως είναι σήμερα τα πράγ-
ματα, γνωρίζει ότι αν γίνουν εκλογές θα τις χάσει. Το
καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέ-
ρια του. Η μόνη του φιλοδοξία είναι το αποτέλεσμα να
είναι τέτοιο ώστε να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία να
πάρει αυτοδυναμία ή το ποσοστό της να είναι τέτοιο

ώστε να ποντάρει στο… λαϊκό μέτωπο για να ανατρέ-
ψει τη Δεξιά. Αυτός είναι και ο λόγος που συνεχώς
χρησιμοποιεί στο πολιτικό του λεξιλόγιο, και ας γνω-
ρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι κλασικός δεξιός
πολιτικός, συνεχώς αυτή την ορολογία.

Στόχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δημιουρ-
γήσει ένα δίπολο από το χθες. Αυτό της «Δεξιάς» και
των «δημοκρατικών δυνάμεων». Ώστε στη δεύτερη
κάλπη, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα θέτει το δί-
λημμα της αυτοδυναμίας, εκείνος να θέσει το δίλημμα
«Δεξιά ή προοδευτική κυβέρνηση».

Δεύτερον, κλειδί σε αυτή την υπόθεση θεωρούν
στην Κουμουνδούρου ότι θα είναι το ποιος θα εκλεγεί
πρόεδρος στο Κίνημα Αλλαγής. Αν εκλεγεί η κυρία
Γεννηματά ή ο κ. Ανδρουλάκης, εκτιμούν ότι θα έχουν
συνομιλητή. Για αυτό και ο κ. Τσίπρας έχει αφήσει το
αίτημα για εκλογές για την επόμενη χρονιά. Μόνο που
τότε η ΝΔ θα βαδίζει ολοταχώς στο τρίτο έτος διακυ-
βέρνησης και δεν θα μπορεί να κάνει πιστευτό το αί-
τημα για πρόωρη προσφυγή στην κάλπη, έστω και αν

το… ντύσει με το επιχείρημα του τέλους της πανδη-
μίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην τακτική του ώριμου
φρούτου, ελπίζοντας σε ένα ατύχημα της κυβέρνη-
σης. Είτε να επαναληφθεί ο φετινός «μαύρος Αύγου-
στος» είτε να έχουμε κάποια τραγωδία σε περίπτωση
πλημμυρών. Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι δεν έχει ακόμη
«καθαρίσει» το… μαγαζί του, σύμφωνα με την εντολή
που του έδωσαν οι πολίτες. Έχουν περάσει και για
εκείνον δύο και πλέον χρόνια στην αντιπολίτευση χω-
ρίς να έχει αλλάξει τίποτε. Τόσο σε πρόσωπα όσο και
σε νοοτροπία.

Αυτό είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρόβλημα
που τον κρατά καθηλωμένο δημοσκοπικά και εγκλω-
βισμένο πολιτικά. Διότι η θεωρία του ώριμου φρούτου
μπορεί να σε βοηθάει στα εσωκομματικά σου προ-
βλήματα, αλλά κρύβει και εκπλήξεις. Με πρώτη και
μεγαλύτερη ότι η πτώση του φρούτου δεν εξαρτάται
από εσένα. Όπως εξάλλου έχει δείξει η πολιτική ιστο-
ρία στην πατρίδα μας, όσοι πόνταραν στο ώριμο φρού-
το τελικά δεν το έφαγαν ποτέ.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ο Τσίπρας, το ώριμο φρούτο και η... γαλοπούλα

Όπως εξάλλου έχει δείξει 
η πολιτική ιστορία στην πατρίδα
μας, όσοι πόνταραν στο ώριμο
φρούτο τελικά δεν το έφαγαν ποτέ

“
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Τ
ις πρακτικές δυσκολίες του εγ-
χειρήματος διεύρυνσης της εμ-
βολιαστικής κάλυψης επιβε-
βαίωσε με μάλλον γλαφυρό

τρόπο ανώτερος κυβερνητικός αξιωμα-
τούχος χθες στη Βουλή, απηχώντας προ-
φανώς και τους ευρύτερους προβληματι-
σμούς εντός του Μεγάρου Μαξίμου για το
ζήτημα αυτό.

Και μπορεί ο πρωθυπουργός να απευ-
θύνει σταθερά κάλεσμα για εμβολια-
σμούς, όμως ο ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «ξύνου-
με τον πάτο του βαρελιού», διαπιστώνον-
τας ότι «δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πεί-
σεις αυτούς που δεν έχουν πειστεί μέχρι
σήμερα». Αναγνωρίζει πρακτικά ότι μετά
την επιστροφή από τις διακοπές και την
εύλογη ανησυχία που υπήρξε για τη δια-
σπορά δεν κλείνονται τόσα ραντεβού και
δεν εμβολιάζονται με μεγάλη συχνότητα
οι πολίτες. Επίσης, προσέθεσε και ακόμη
μια ενδιαφέρουσα παράμετρο στη συλλο-
γιστική του, αναγνωρίζοντας ότι αν εμβο-
λιάζονταν με μεγαλύτερη συχνότητα οι
άνω των 50 ή 60 ετών, τότε δεν θα ήταν τό-
σο μεγάλη η ανάγκη για τον εμβολιασμό
των νέων. Και αυτό γιατί είναι δεδομένο
ότι οι νέοι το περνούν ηπιότερα, ακόμη
και αν χρειαστεί να νοσηλευτούν σε κά-
ποιο στάδιο, σε αντίθεση με τους πολίτες
μεγαλύτερης ηλικίας που νοσούν βαρύ-
τερα και έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο
έως και εννέα φορές να καταλήξουν σε
θάλαμο νοσοκομείου, ΜΕΘ ή και να πε-
θάνουν. «Το πρόβλημά μας είναι οι 60
plus, γιατί αυτοί εφόσον νοσήσουν θα
επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Αυτοί
δεν βλέπω να πείθονται. Τα παιδιά δεν εί-
ναι πρόβλημα. Και να νοσήσουν, θα το πε-
ράσουν! Αν είχαν εμβολιαστεί όλοι οι άνω
των 50, δεν θα χρειαζόταν ο εμβολιασμός
των παιδιών», είπε ο εν λόγω ανώτερος
αξιωματούχος.

Ο εν λόγω αξιωματούχος πάντως πα-
ρουσίασε και τις δυσκολίες που έχει η
επέκταση της υποχρεωτικότητας σε άλ-
λες επαγγελματικές κατηγορίες με το
σκεπτικό που έχει εξηγήσει η «Political»
εδώ και εβδομάδες, ότι σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις η επιβολή της θα δημιουργή-
σει σημαντικά κενά, όπως, για παράδειγ-
μα, στις Ένοπλες Δυνάμεις. «Η υποχρεω-
τικότητα είναι πάντα μέσα στο μενού, αλ-
λά δεν είναι βασική  προτεραιότητα. Τις
αναστολές γιατρών τις καλύπτεις, στο
στράτευμα δεν μπορείς όμως να το κά-
νεις. Έχουμε Λιμενικό, αν έρθεις και πεις
για υποχρεωτικό εμβολιασμό και το 1/3
του προσωπικού πάει με αναστολή, δεν
έχεις να τους αναπληρώσεις», υπογράμ-
μισε. 

Με το παρόν σχήμα
Ο ίδιος αξιωματούχος προέβη και σε

κρίσεις για ενδεχόμενες αλλαγές στο κυ-
βερνητικό σχήμα, εκτιμώντας ότι με το
παρόν κυβερνητικό σχήμα θα οδηγηθού-

με στις εκλογές. «Εκτός αν υπάρξει κάτι
σημειακό», όπως είπε. 

Την ίδια ώρα, με νέο ΦΕΚ η κυβέρνηση
έσπευσε να… συμμαζέψει την παραδο-
ξότητα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών που δεν
είναι εμβολιασμένα να μην μπορούν καν
να μπουν με τους γονείς τους σε εστιατό-
ρια. 

Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με
εμβολιασμένους γονείς και δύο παιδιά,
εκ των οποίων ένα μικρότερο των 11 έκα-
νε ένα self test, το ανεμβολίαστο παιδί 14
ετών δεν θα μπορούσε να μπει με κανέ-
ναν τρόπο. Με διορθωτικό ΦΕΚ η κυβέρ-
νηση έδωσε τη δυνατότητα εισόδου στον
χώρο με 48ωρο rapid test, όπερ και ση-
μαίνει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυν-
ση στην οικογένεια.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου δεν διέψευσε
χθες τις πληροφορίες για αναστολές λει-
τουργίας σε mega εμβολιαστικά κέντρα
λόγω έλλειψης ιδιαίτερου ενδιαφέρον-
τος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», έχει κλείσει το mega εμβο-
λιαστικό του Ελληνικού, της Ρόδου και
κλείνει του Περιστερίου, ενώ ανοιχτά θα
μείνουν ο Προμηθέας και μάλλον και
εκείνο της Πάτρας. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Κατηγορηματικά διέψευσε για ακόμη μια φορά τα σενάρια
για μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος και του φυσικού αερίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
χθες από την Κόρινθο, όπου βρέθηκε για τα εγκαίνια νέας φω-
τοβολταϊκής μονάδας της εταιρείας R Energy1, συνολικής
ισχύος 10 MW.

«Η προστασία των πολιτών αφορά και την προστασία από τις
όποιες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας. Είναι προϊόν αυ-
τής της εξαιρετικά σύνθετης και συχνά απρόβλεπτης διαδικασίας
πράσινης μετάβασης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος -
και σίγουρα όλη η Ευρώπη- βρίσκονται, βρισκόμαστε, αντιμέτω-
ποι με σημαντικά αυξημένες τιμές στο φυσικό αέριο», υπογράμ-
μισε ο κ. Μητσοτάκης. «Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση και ανα-
κοινώσαμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για το πώς δεν θα υπάρ-
χουν ουσιαστικές επιπτώσεις στους καταναλωτές από αυτές τις
αυξήσεις. Αφενός χρησιμοποιώντας δημόσιο χρήμα, αφετέρου

σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ -και εκτιμώ και με τους άλλους μεγά-
λους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας- να απορροφήσουμε
αυτή την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά, στις
επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός να μην πληγεί το
διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, αφετέρου να μην υπονο-
μευθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, της ελ-
ληνικής βιομηχανίας», ξεκαθάρισε σε άλλο σημείο της ομιλίας
του ο πρωθυπουργός. «Σε αυτή την κατεύθυνση θα βρίσκεται
πάντα προσηλωμένη η κυβέρνηση, προσπαθώντας πάντα να πεί-
σει ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε χρειάζεται συμ-
μέτοχους τους πολίτες πάνω από όλα», δεσμεύτηκε κάνοντας ει-
δική αναφορά στους νέους: «Η νέα γενιά είναι αυτή που πρέπει
να βγει στην πρώτη γραμμή να πιέσει, να αγωνιστεί, διότι πέρα
και πάνω από όλα όλα αυτά τα ωραία πράγματα για τα οποία μιλά-
με πρέπει να τα κάνουμε για εσάς και για τον πλανήτη που θα σας
παραδώσουμε σε κάποιες δεκαετίες από τώρα».

«Ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού»

Οι προβληματισμοί 
στο Μαξίμου και 
οι διαρροές ανώτερου 
κυβερνητικού παράγοντα

Κυριάκος: «Όχι αυξήσεις σε ρεύμα και αέριο»
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Από το βήμα της ΔΕΘ, 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
θα προτείνει ρύθμιση
με «γενναία διαγραφή
μέρους των οφειλών»

Πέτσας: Νέα παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά
Παρατείνεται έως το τέλος του έτους η

προθεσμία υποβολής δήλωσης των πραγ-
ματικών τετραγωνικών ακινήτων στους δή-
μους. Σύμφωνα με τροπολογία του αναπλη-
ρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσα, που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο
για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο εισάγεται
σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της
Βουλής, ανοίγει εκ νέου, έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2021, η πλατφόρμα του υπουργείου
Εσωτερικών για την ηλεκτρονική υποβολή
δήλωσης της ορθής επιφάνειας ακινήτων

προς τους δήμους. Όπως είπε ο κ. Πέτσας,
μιλώντας επί του νομοσχεδίου, «θα δοθεί η
δυνατότητα μέχρι τις 31/12/2021 να γίνει η
υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων,
για τον καθορισμό της επιφάνειας και της
χρήσης ακινήτων δημοτών, με διαγραφή
του συνόλου των προστίμων που προκύ-
πτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέ-
τρων και παράλληλη υποχρέωση των δη-
λούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντι-
στοιχούν στα ορθά τ.μ. σε 24 μηνιαίες δό-
σεις, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την

ημερομηνία της δήλωσης». Για λόγους δι-
καιοσύνης σε σχέση με όσους είχαν σπεύ-
σει από την αρχή να δηλώσουν τα αδήλωτα
τετραγωνικά, ο υπουργός ανέφερε ότι «αυ-
τοί που θα έρθουν με το νέο άνοιγμα της
πλατφόρμας, θα έχουν πρόστιμο 20% επί
του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά
των τετραγωνικών μέτρων αυτού του δια-
στήματος». 

Ο κ. Πέτσας υπενθύμισε ότι τα πρόστιμα
θα ήταν 60%, εάν δεν εφαρμοζόταν αυτή η
διάταξη.

«Σκίζει» τα κορονοχρέη ο Τσίπρας
Η

«εφ’ όλης της ύλης» αντιπα-
ράθεση με την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη
αποτελεί ειλημμένη απόφα-

ση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ωστόσο, τα πεδία στα οποία θα εστιάσει
την κριτική ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα
της ΔΕΘ, είναι η οικονομία και η παιδεία. 

Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη
Διεθνή Έκθεση συζητήθηκαν στη συνε-
δρίαση του πολιτικού συμβουλίου, υπό
τον Αλέξη Τσίπρα, και προσδιορίστηκαν
ως «εμπαιγμός των νέων και μέτρα-πυ-
ροτεχνήματα που εξυπηρετούν μόνο την
επικοινωνιακή ανάγκη της κυβέρνησης»,
καθώς «τα νέα μέτρα Μητσοτάκη ανέρ-
χονται σε μόλις 404 εκατομμύρια ευρώ
αντί του πακέτου των 3,5 δισ. ευρώ». 

Αντ’ αυτών, ο Αλέξης Τσίπρας, από το
βήμα της ΔΕΘ, το ερχόμενο Σαββατοκύ-
ριακο, θα προτείνει ρύθμιση των χρεών,
με «γενναία διαγραφή μέρους αυτών»
που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της
πανδημίας -κατά το παράδειγμα της αντί-
στοιχης ρύθμισης που έγινε προς τα
ασφαλιστικά ταμεία την εποχή που ήταν
πρωθυπουργός- και ταυτόχρονη «αύξη-
ση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ».

Με τις προτάσεις αυτές, στον ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ κρίνουν πως «θα πάρουν μεγάλη ανά-
σα οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρή-
σεις μπροστά στο κύμα ακρίβειας που
πλήττει την ελληνική οικονομία».

Τη σκυτάλη από τον συνήθως φειδωλό
σε χαρακτηρισμούς Ευκλείδη Τσακαλώ-

το, που μίλησε για «απατεωνιές», πήρε ο
πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Γιάννης Δραγασάκης. Μιλώντας στον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», χαρα-
κτήρισε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη «προ-
κλητικά άνισα και μεροληπτικά μέτρα»,
που «βαθαίνουν και εδραιώνουν ανισότη-
τες».

«Δεν ντρέπεται η κυβέρνηση να μιλά
για μέρισμα ανάπτυξης, όταν δίνει τα πάν-
τα στους έχοντες;», διερωτήθηκε ο κ.
Δραγασάκης, καταλήγοντας: «Ποιος δίνει
στον κ. Μητσοτάκη το δικαίωμα να προ-
σφέρει φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις
στους έχοντες χρησιμοποιώντας δανεικά;
Ποιος θα πληρώσει αύριο τον λογαρια-
σμό; Οι πολλοί και μη έχοντες;». 

«O πρωθυπουργός στη ΔΕΘ παρουσία-
σε μια εικονική πραγματικότητα για το τι
συμβαίνει στη χώρα», δήλωσε από τη δι-
κή του πλευρά o τομεάρχης Ανάπτυξης
και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης
Χαρίτσης, μιλώντας στο THESSALONIKI
HELEXPO FORUM 2021. «Για να αντιμε-
τωπίσουμε τις πολλαπλές κρίσεις που
βιώνουμε, απαιτείται ένα στρατηγικό
αναπτυξιακό σχέδιο, κάτι που δεν έχει η
κυβέρνηση», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.

«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να εξαπα-
τά τους νέους με χυδαίες επιχειρήσεις
εξαγοράς ψήφων, επειδή του έχουν γυρί-
σει την πλάτη οριστικά», διαμηνύει ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσος
Ηλιόπουλος, σε on camera δήλωσή του,

σε συνέχεια των εξαγγελιών της κυβέρ-
νηση στη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας: «Το
πρόγραμμα των 1.200 ευρώ που εξήγγει-
λε στη ΔΕΘ για νέους εργαζόμενους απο-
καλύπτεται ότι είναι τελικά 100 ευρώ τον
μήνα για έξι μήνες».

parginos@paraskhnio.gr

γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός



TETAΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

H Φώφη έχει... διπλή κάλπη

Σ
ε προεκλογική ετοιμότητα θέτει το
ΚΙΝΑΛ η Φώφη Γεννηματά, καθώς
εμφανίζεται πεπεισμένη ότι ο πρω-
θυπουργός θα προχωρήσει σε εκλο-

γικό αιφνιδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε
από τα αρμόδια όργανα του κόμματος να επι-
σπεύσουν τις εσωκομματικές διαδικασίες για
την εκλογή νέας ηγεσίας, κάτι που σημαίνει
ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί σε ένα εύλογο
διάστημα πριν από τα Χριστούγεννα. Μιλών-
τας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, υποστήρι-
ξε με βεβαιότητα ότι «οι πολιτικές επιλογές
του κ. Μητσοτάκη φέρνουν τις εκλογές πιο
κοντά. Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής θέλουμε να
είμαστε έτοιμοι και να μην αιφνιδιαστούμε.
Για αυτό έχω δώσει σαφείς οδηγίες να επι-
σπεύσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες». 

Το γεγονός που οδήγησε την κυρία Γεννη-
ματά σε αυτή την απόφαση ήταν, όπως είπε, το
ύφος και ο τρόπος που έγιναν οι ανακοινώ-
σεις των μέτρων από τον πρωθυπουργό, τα
οποία θεωρεί ότι εκτός από κοροϊδία για τους
μικρομεσαίους και τους νέους είναι καθαρά
προεκλογικού χαρακτήρα. Παράλληλα όμως
είναι και μια ευκαιρία να εκτονωθεί το κλίμα
εσωστρέφειας που κυριαρχεί πλέον στο ΚΙ-
ΝΑΛ λόγω των εσωκομματικών αναταράξε-
ων. «Ζήτησα να γίνουν οι διαδικασίες γρήγο-
ρα, γιατί σε καμία περίπτωση ως πρόεδρος
του κόμματος δεν μπορώ να επιτρέψω σε αυ-
τή την κρίσιμη συγκυρία το κόμμα μας να λι-
μνάζει στα νερά της εσωστρέφειας. Για αυτό
ακριβώς είχα ζητήσει μέχρι τη συνεδρίαση
της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πάρει τις
αποφάσεις για το πρόγραμμα και τις διαδικα-
σίες, να μην προτάσσουμε τα εσωκομματικά
μας, αλλά να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Του-
λάχιστον σε ό,τι με αφορά, αυτό έκανα», είπε
με νόημα η κυρία Γεννηματά.

Έντονα επικριτική εμφανίστηκε για τους
κυβερνητικούς χειρισμούς στην πανδημία και
ειδικά στο καθεστώς υπό το οποίο άνοιξαν τα
σχολεία. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κάλεσε
όλους τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εμβολια-
στούν, καθώς, όπως είπε, «δεν έχουμε άλλο
όπλο στα χέρια μας». Ταυτόχρονα όμως δεν
έκρυψε την ανησυχία της: «Οι εμβολιασμοί
καθυστερούν. Το απαράδεκτο είναι ότι πήραν
απόφαση να κλείνουν τμήματα μόνο αν νοσή-
σει το 50% των μαθητών, που σημαίνει ότι θα

έχουν μεταφέρει τον ιό στις οικογένειές τους,
στους εκπαιδευτικούς, σε όσους είναι ανεμ-
βολίαστοι. Καταλαβαίνετε πως το ένα παιδί θα
κολλά το άλλο και τι θα συμβαίνει».

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε και τις πρω-
θυπουργικές εξαγγελίες από το βήμα της
ΔΕΘ: «Αυτή η κυβέρνηση στη σκιά της πανδη-
μίας φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους. Αυτή εί-
ναι η βασική μας αντίρρηση στα μέτρα που
ανακοινώθηκαν. Δίνει λίγα στους πολλούς και
πολλά στους μεγάλους και ισχυρούς».

Στο πλαίσιο αυτό, η Φώφη Γεννηματά απέρ-
ριψε για ακόμη μια φορά τα σενάρια συνεργα-
σίας κάνοντας λόγο για την ανάγκη νέας αλλα-
γής, υπογραμμίζοντας ότι το δικό της τρίπτυχο
είναι «αυτόνομη πορεία - πολιτική ενότητα -
προοδευτική ταυτότητα». Και κατέληξε λέ-
γοντας ότι «εμείς έχουμε χαράξει τη δική μας
πορεία, έχουμε τη δική μας πρόταση. Δεν ετε-
ροκαθοριζόμαστε και αυτό έχει γίνει κατα-
νοητό στους πολίτες».

«Οι πολιτικές επιλογές του 
κ. Μητσοτάκη φέρνουν 
τις εκλογές πιο κοντά. Εμείς 
στο Κίνημα Αλλαγής θέλουμε
να είμαστε έτοιμοι και 
να μην αιφνιδιαστούμε»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλ-
λαγής, προκειμένου να ξεκινήσει τον μαραθώνιο επίλυσης διαδικαστικών
ζητημάτων ενόψει της εκλογής νέας ηγεσίας του κόμματος.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης
(ΕΔΕΚΑΠ) είναι το κεντρικό όργανο διοργάνωσης των διαδικασιών εκλο-
γής προέδρου από τη βάση. Αποτελείται από έντεκα μέλη που έχουν εκλε-
γεί από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και πρόεδρος είναι ο Θόδωρος
Καπετανάκης.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας στην παρθενική της συνεδρίαση ασχολήθηκε
μεταξύ άλλων με τα παρακάτω θέματα:
- Την επιλογή εταιρείας για την online διασύνδεση των καλπών που θα στη-
θούν
- Το πού θα στηθούν οι κάλπες (στόχος είναι μία τουλάχιστον σε κάθε κα-
ποδιστριακό δήμο) αλλά και τις περίπου 500 εφορευτικές επιτροπές σε
όλη τη χώρα
- Την ημερομηνία έναρξης συλλογής υπογραφών για τους υποψηφίους
καθώς και το εάν θα απαιτηθούν υπογραφές από το 15% των μελών της Κεν-
τρικής Πολιτικής Επιτροπής ή 5.000 υπογραφές του συνόλου των μελών
(κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή κάθε απλό μέλος υπο-
γράφει για έναν μόνο υποψήφιο)
- Την αποστολή του μητρώου μελών στους 4 υποψηφίους
- Το κείμενο που θα υπογράψουν όσοι προσέλθουν να ψηφίσουν ως φίλοι ή
μέλη του ΚΙΝΑΛ
- Την ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας.
Το κείμενο για τη συλλογή υπογραφών θα είναι έτοιμο τα επόμενα 24ωρα -
ίσως και αύριο, Πέμπτη.
Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 26 Σεπτεμβρίου, όπως
έχει εισηγηθεί η Φώφη Γεννηματά. Από τότε και μετά όλες οι ημερομηνίες
είναι ανοικτές και αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά τις κατ’ ιδίαν συ-
ναντήσεις που θα έχουν το προσεχές διάστημα -και πάντως πριν από τη συ-
νεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής- οι υποψήφιοι μεταξύ τους.
Θεωρητικά και εφόσον επιλυθούν όλες οι πολιτικές και τεχνικές εκκρεμό-
τητες, πιθανές ημερομηνίες φαντάζουν τα δύο Σαββατοκύριακα, 4-5/12 ή
11-12/12, με απώτατο όριο το Σαββατοκύριακο 18-19/12. 



ΣΥΡΙΖΑ για ποινικές ευθύνες
Μπορεί να έχει περάσει καιρός, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει το

θέμα. Ο εκπρόσωπος του κόμματος λέει: «Η κυβέρνηση θα πρέπει να
εξηγήσει γιατί στην Πολιτική Προστασία δεν άλλαξε τίποτα και γιατί
αρχηγός της Πυροσβεστικής είναι κάποιος που ελέγχεται για την τρα-
γική διαχείριση του 2018, ενώ ο τότε αρχηγός της ΕΛΑΣ είναι σημερι-
νός γενικός γραμματέας του αρμόδιου υπουργείου. Τις ποινικές ευ-
θύνες πρέπει να τις αναζητήσει η Δικαιοσύνη».

Η ασφαλιστική 
ενημερότητα
Ένα νέο τοπίο ισχύει στο «καθεστώς»
της ασφαλιστικής ενημερότητας για
όσους θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητο
ή να συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα.
Ειδικότερα, βάσει ειδικών οδηγιών, για
τις δικαιοπραξίες με τίμημα η ρύθμιση
της οφειλής είναι προαιρετική, ενώ η
ρύθμιση της οφειλής καθίσταται υπο-
χρεωτική μόνο όταν ο οφειλέτης επιθυ-
μεί να λάβει ενημερότητα για να καρ-
πωθεί το τίμημα. Αντίθετα, για τις δι-
καιοπραξίες χωρίς τίμημα η ρύθμιση
της οφειλής είναι προαιρετική.

Μεγάλο έργο 
Στη σειρά των έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν
το επόμενο διάστημα συγκαταλέγεται η ψηφιοποίηση
του Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτημα-
τολόγιο. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα από
άποψη προϋπολογισμού (242,4 εκατ. ευρώ) που έχουν
πάρει την έγκριση των αρμόδιων αρχών και αφορά στην
ψηφιοποίηση των 600 εκατομμυρίων σελίδων των αρ-
χείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας. Στόχος
του είναι μέσω του πληροφοριακού συστήματος που θα
δημιουργηθεί να καταστούν τα αρχεία προσβάσιμα σε
όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το ΚΙΝΑΛ 
Η Φώφη Γεννηματά κάλεσε όλους να «σπάσουν τη

συνωμοσία της ακρίβειας». Πώς; Με την αντιμετώπι-
ση των ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας, με την επιβολή της διαφάνειας και της
ενημέρωσης των καταναλωτών για τη διαμόρφωση
των τιμολογίων της ενέργειας με την ενεργειακή δη-
μοκρατία στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Μετα-
ξύ αυτών, θα μπορούσε να είναι η μείωση του ΦΠΑ
στα τρόφιμα και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
στα καύσιμα. Για να δούμε…

Αλλάζει η τηλεπικοινωνιακή αγορά 

Ε
ποχή ανακατατάξεων στην τηλεπικοινωνιακή
αγορά αναμένεται με το τέλος του φθινοπώ-
ρου, καθώς μια σειρά επιχειρηματικών συμ-

φωνιών αλλά και ρυθμιστικών παρεμβάσεων δημι-
ουργεί νέα δεδομένα σε ένα πεδίο που εν πολλοίς
έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία χρόνια. Σε επιχει-
ρηματικό επίπεδο, παράγοντας αλλαγής είναι η νέα
Nova, με την επαφή που έχει ξεκινήσει η μητρική
της United Group με τη Wind για συγχώνευση μέσω

εξαγοράς. Το δεδομένο είναι ότι η εταιρεία σκο-
πεύει να δραστηριοποιηθεί στην κινητή τηλεφωνία
αξιοποιώντας το δίκτυο ενός από τους τρεις εγκατε-
στημένους παρόχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, για αυτό τον λόγο η διοίκηση της Nova συ-
νεχίζει παράλληλα τις διαπραγματεύσεις με τη Vo-
dafone προκειμένου να υπάρξει μια νέα συμφωνία
για τις τιμές χονδρικής, καθώς η υφιστάμενη κρίνε-
ται ασύμφορη.
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Ο
ταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφο-
ριών εκπόνησαν έκθεση για την προέλευση
της Covid-19, το κινεζικό καθεστώς εξαπέ-

λυσε ένα νέο κύμα προπαγάνδας και παραπληροφό-
ρησης με στόχο να απεικονίσει τις Ηνωμένες Πολι-
τείες ως πηγή της πανδημίας.
Τις τελευταίες εβδομάδες το καθεστώς έχει διπλα-
σιάσει τις προσπάθειές του να προωθήσει μια θεω-
ρία συνωμοσίας ότι ο ιός προήλθε από το Ινστιτούτο
Ιατρικών Ερευνών Λοιμωδών Νοσημάτων του Στρα-
τού των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση του Fort Detrick
στο Μέριλαντ, ισχυρισμό που προτάθηκε για πρώτη
φορά από έναν εκπρόσωπο του κινεζικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών πέρυσι, χωρίς όμως στοιχεία.
Η συντονισμένη προπαγανδιστική ώθηση έρχεται
αφού το καθεστώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο διε-
θνή έλεγχο σχετικά με το αν ο ιός προήλθε από κινε-
ζικό εργαστήριο στη Γουχάν, όπου άρχισε να εξα-
πλώνεται για πρώτη φορά. Εν τω μεταξύ, στην Κίνα
μια ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του ιού
επιτείνει τον σχεδιασμό πιθανής νέας δαπανηρής
στρατηγικής κλειδώματος περιοχών.
Τον Ιανουάριο του 2021 μια επιτροπή υπό την ηγεσία
του ΠΟΥ πραγματοποίησε ένα ταξίδι στη Γουχάν για
να ερευνήσει την προέλευση του ιού και σε μια επό-
μενη κοινή έκθεση με Κινέζους επιστήμονες ανέ-
φερε ότι ήταν «εξαιρετικά απίθανο» ότι το ξέσπα-
σμα θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα της διαφυγής
του ιού από ένα εργαστήριο εκεί.
Έκτοτε, επιστήμονες και παγκόσμιοι ηγέτες εξέ-
φρασαν ανησυχίες για την ακεραιότητα της έκθε-
σης του ΠΟΥ, δεδομένου ότι το καθεστώς δεν παρεί-
χε στους ερευνητές κρίσιμα δεδομένα, ούτε επέ-
τρεψε την πρόσβαση σε αρχεία του Ινστιτούτου Ιο-
λογίας Γουχάν.
Εκμεταλλευόμενοι την έκθεση ως μέσο για να αντι-
κρούσουν την εξωτερική κριτική, ορισμένα κρατικά
μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι Ηνωμένες
Πολιτείες «απήγαγαν εμπειρογνώμονες του ΠΟΥ
για να αμαυρώσουν την Κίνα».
Μια πρόσφατη έκθεση των Ρεπουμπλικάνων βρήκε
μια «υπεροχή αποδεικτικών στοιχείων» -από προ-
σπάθειες «απόκρυψης και συγκάλυψης» της έρευ-
νας που έγινε στη Γουχάν για χαλάρωση των πρωτο-
κόλλων ασφάλειας εργαστηρίων- υποδεικνύοντας
ότι μια τυχαία διαρροή εργαστηρίου ήταν η πιο πιθα-
νή πηγή της πανδημίας. Η αμερικανική υπηρεσία
πληροφοριών συνεχίζει να ψάχνει, έστω και άτυπα.
Το θέμα μάλλον θα μας απασχολεί επί μακρόν...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Οι παρενέργειες 
της έκθεσης της CIA 

anetnews24@gmail.com 
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του
Θεόδωρου Γ.

Καράογλου 

Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης

της ΝΔ 

Ο
ταν το καλοκαίρι του 2012, στην πρώτη μου
θητεία ως υπουργού Μακεδονίας και Θρά-
κης, εισηγήθηκα στον τότε πρωθυπουργό

Αντώνη Σαμαρά και πέτυχα να έρθει στη Θεσσαλονί-
κη για να συναντηθεί στο Διοικητήριο με τους παρα-
γωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης,
ενόψει των εγκαινίων της 77ης (τότε) ΔΕΘ, πίστευα
ότι έβαζα ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να επανατο-
ποθετηθεί η Βόρεια Ελλάδα στον αναπτυξιακό χάρτη. 

Για πρώτη φορά, ο πρωθυπουργός της χώρας ερ-
χόταν στη Θεσσαλονίκη για να ακούσει τους εκπρο-
σώπους της τοπικής κοινωνίας και δεν συνέβαινε το
αντίθετο. 

Εκείνη η προσπάθεια βασίστηκε σε τρία επιχειρή-
ματα: στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενί-
σχυση της εξωστρέφειας, ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας. Εννιά χρόνια
μετά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί εκείνη η ιδέα
έχει γίνει θεσμός και με χαροποιεί το γεγονός ότι κά-
θε πρωθυπουργική επίσκεψη στην πόλη προσφέρει
πολύτιμες λύσεις στα ζητήματα που την αφορούν. 

Σε αυτήν τη διαδρομή λέξεις όπως καινοτομία, τε-
χνολογία, ανάπτυξη και εξωστρέφεια, οι οποίες για
πρώτη φόρα απέκτησαν πραγματικό νόημα στη δη-

μόσια συζήτηση της πόλης πριν από εννιά χρόνια,
έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας, γεγονός που
επέτρεψε στη Βόρεια Ελλάδα να εισέλθει σε μια νέα
εποχή ευκαιριών, γεμάτη προσδοκίες για την επόμε-
νη ημέρα. 

Καθοριστικό ρόλο στην αντιστροφή του κλίματος
σε τοπικό επίπεδο διαδραμάτισε δίχως αμφιβολία η
σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε αυτά τα δύο
χρόνια στα μεγάλα έργα υποδομής. 

Όλες οι προεκλογικές και κυβερνητικές δεσμεύ-
σεις για τη Θεσσαλονίκη γίνονται πράξη! 

Το Μετρό προχωρά βάσει του σχεδιασμού που έχει
εκπονηθεί και η κεντρική στόχευση είναι να παραδο-
θεί εντός του 2023. 

Το ίδιο συμβαίνει και με το πρότζεκτ της ανάπλα-
σης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αρχιτε-
κτονικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία
και ήδη δρομολογούνται τα επόμενα βήματα, ώστε οι
εργασίες να ξεκινήσουν εντός του 2023 και οι νέες
εγκαταστάσεις να εγκαινιαστούν τον Σεπτέμβριο του
2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι συμβολική,
καθώς τότε συμπληρώνεται ένας αιώνας από τα πρώ-
τα εγκαίνια της ΔΕΘ, το 1926. 

Εντός χρόνου προχωρούν και οι εργασίες βελτίω-

σης της 6ης προβλήτας του ΟΛΘ, έχοντας ορίζοντα
ολοκλήρωσης το 2024. Στα τέλη Ιουνίου του 2021,
προηγήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για τη δια-
σύνδεση του λιμανιού με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία
Οδό, αλλά και η σιδηροδρομική σύνδεση που έχει εν-
ταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα. 

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε και στην ανα-
βάθμιση του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» σε
Μητροπολιτικό Πάρκο, αφού εγκρίθηκε το ειδικό πο-
λεοδομικό σχέδιο και σύντομα η δυτική πλευρά της
πόλης θα αποκτήσει έναν σημαντικό πνεύμονα πρα-
σίνου και πολιτισμού. 

Η Θεσσαλονίκη πρέπει να λειτουργεί ως «θερμο-
κοιτίδα» της ανάπτυξης και ήδη κινείται προς αυτήν
την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και πολλές φορές τόνισα σε
δημόσιες παρεμβάσεις μου ότι ο ορίζοντάς της δεν
πρέπει να περιορίζεται στο 2021 αλλά να εκτείνεται
στις επόμενες δεκαετίες, επενδύοντας στον εαυτό
της, στις νέες τεχνολογίες, στα πανεπιστήμια, στην
καινοτομία. Να βλέπει έξω από τη μικροκλίμακά της
και να αποκτήσει μια σωστή αντίληψη που θα της επι-
τρέψει να αξιοποιήσει στο έπακρον τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται μπροστά της. 

Ο ορίζοντας της συμπρωτεύουσας πρέπει να επεκτείνεται μετά το 2021

Θεσσαλονίκη: Το ισχυρό «brand» της νέας ψηφιακής εποχής

Η
πρωτοφανούς έκτασης πανδημία που έπληξε
ολόκληρο τον πλανήτη, αποτέλεσε ίσως το
εφαλτήριο για την ολική μετάβαση της Ελλά-

δας στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η νέα εποχή θεωρώ
ότι αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία της Θεσσαλονίκης.
Δεν είναι μόνο η ταυτότητα της πόλης και η κοινή πα-
ραδοχή ότι αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστι-
κούς τουριστικούς και επενδυτικούς προορισμούς.
Είναι κυρίως η γεωστρατηγική της θέση, που μπορεί
να συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη της χώρας. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αφήνει μέρα με τη μέρα το
ισχυρό πολιτικό της στίγμα, με επίκεντρο τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας. Μέσα σε λίγους μήνες
έγιναν ψηφιακά άλματα ετών, με παρεμβάσεις που
έκαναν την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη
και κυρίως ταχύτερη. Η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορού-
σε να μην αποτελεί μέρος αυτής της πρωτοφανούς για
τα ελληνικά δεδομένα ψηφιακής προόδου. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το gov.gr αυξήθηκαν
και από τις 531 που ήταν πριν από δύο χρόνια, σήμερα
ξεπερνούν τις 1.200. Υπηρεσίες που δείχνουν ήδη τη
διαφορά στις συναλλαγές κάθε πολίτη της Θεσσαλο-
νίκης. Η άυλη συνταγογράφηση έκανε την καθημερι-
νότητα του ασθενή ποιοτικότερη, ενώ η εκκίνηση των
ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω του
myProperty.aade.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται να με-
ταβεί ο πολίτης στην εφορία, αποτελεί ήδη πραγματι-
κότητα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή myHealth προσφέ-
ρει αξιοπιστία και διαφάνεια. Η λειτουργία της υπηρε-

σίας myEFKAlive, η οποία επιτρέπει την εξ αποστάσε-
ως εξυπηρέτηση του πολίτη από υπάλληλο του ΕΦΚΑ
μέσω βιντεοκλήσης, αλλά και οι 13 νέες ψηφιακές
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων η έκδοση
ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανό-
τητας, βρίσκονται στις υπηρεσίες όλων.

Ακόμη, η εκστρατεία εμβολιασμού «Ελευθερία»
αποτέλεσε μια πρωτοφανή, για τα συνήθη ελληνικά
δεδομένα, πετυχημένη ψηφιακή επιχείρηση που εξε-
λίσσεται με ακρίβεια και τάξη, προκαλώντας τον θαυ-
μασμό όλων. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει στο τραπέζι των
ηγετών της ΕΕ την ανάγκη διευκόλυνσης των μετακι-
νήσεων των εμβολιασμένων πολιτών. Η πρωτοβουλία
αυτή είναι το σημερινό ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού. 

Επιπλέον έγιναν ουσιαστικές ρυθμιστικές παρεμ-
βάσεις στην κτηματογράφηση των ακινήτων σε όλη
την Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά την οργάνω-
ση του μεγαλύτερου εν λειτουργία κτηματολογικού
γραφείου της χώρας, αυτό της Θεσσαλονίκης, υπάρ-
χει ακόμη δρόμος για καλύτερη στελέχωσή του αλλά
και για πολλές ουσιαστικές ψηφιακές παρεμβάσεις,
προκειμένου να κερδίσουμε σε χρόνο αλλά και σε
χρήμα.

Όλα τα παραπάνω ήταν μόνο η αρχή, καθώς ήδη εν-
τάχθηκαν στο ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας πολύ σημαντικά έργα, ύψους 5 δισ. ευρώ,
που θα τονώσουν επιπλέον την ψηφιακή θέση της Ελ-

λάδας. Έργα τα οποία έμμεσα αλλά και άμεσα θα κά-
νουν τη ζωή των πολιτών στη Θεσσαλονίκη ποιοτικό-
τερη. Θα προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα στην ψηφιακή αγορά των Βαλκανίων, δημιουρ-
γώντας υπεραξία στην πόλη προς όφελος όλων. 

Η ψηφιοποίηση αρχείων του κράτους σε καίριες
δημόσιες υπηρεσίες όπως τα τελωνεία, οι εφορίες, οι
πολεοδομίες, το κτηματολόγιο, ο ΕΦΚΑ, η διάθεση
πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, ακόμη η ψηφιοποίηση του
εκπαιδευτικού υλικού και οι απαραίτητες ψηφιακές
υποδομές στα σχολεία μας, η βελτίωση της ψηφιακής
ετοιμότητας του συστήματος υγείας της πόλης, η πα-
ροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και
χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και η ανάπτυξη ψη-
φιακών υποδομών και υπηρεσιών στους δήμους του
πολεοδομικού συγκροτήματος, μετατρέποντας τη
Θεσσαλονίκη σε μια «Έξυπνη και Αυθεντική Πόλη»,
είναι κάποια από τα ψηφιακά έργα της επόμενης μέ-
ρας. 

Ήδη, η ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα μει-
ώνει τις ανισότητες και απελευθερώνει τον πολίτη
από τη βάσανο της γραφειοκρατίας. Ανοικοδομείται η
χώρα μας βήμα βήμα και δείχνουμε ότι μόνοι μας
μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον και να κάνουμε
καλύτερη τη ζωή μας. Σε αυτήν τη σπουδαία ψηφιακή
σύγκλιση είμαι βέβαιος ότι η Θεσσαλονίκη θα κερδί-
σει το στοίχημα, ως το ισχυρό «brand» της νέας ψη-
φιακής εποχής. 

του
Δημήτρη
Κούβελα  

Βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ
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της
Έφης
Στεφοπούλου

Γραμματέας 
Δημόσιας 
Διοίκησης 
στο Κίνημα 
Αλλαγής

Η
αναθεώρηση του στόχου της ανάπτυξης από
3,6% σε 5,9% το 2021 είναι μια παράμετρος που
δεν αποτελεί κεντρικό θέμα των μέσων επικοι-

νωνίας. Η ταυτόχρονη όμως αύξηση των προσδοκιών
για το 2022, που φαίνεται να ξεπερνά το 6,2%, δείχνει
ότι η σημερινή συγκυρία μπορεί (πιθανόν) να επιβε-
βαιώσει τέτοια αισιόδοξα σενάρια. Ήδη το πρώτο εξά-
μηνο η ανάπτυξη διαμορφώθηκε σε 7% και όλοι περι-
μένουν ότι το δεύτερο εξάμηνο θα διαμορφωθεί σε
4,9%. Όμως ακόμα και έτσι θετικά να εξελιχθούν τα
πράγματα, θα υπολειπόμαστε των χαμένων της τελευ-
ταίας περιόδου.

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη θα ήταν σημαντικά μεγα-
λύτερη εάν δεν είχε καταφτάσει (σε παγκόσμιο επίπε-
δο) ο πληθωρισμός γρηγορότερα από ό,τι προβλεπό-
ταν. Το μεγάλο στοίχημα για να επιτευχθεί ένα νέο ρε-
κόρ (ανάπτυξης) δεκαετίας είναι η αξιοποίηση των
κοινοτικών πόρων και η απορρόφησή τους σε ποσοστά
που θα ξεπερνούν το 80%-90%. Είναι ιδιαίτερα σημαν-
τικό η προσπάθεια να επικεντρωθεί στην πραγματική
(μικρομεσαία) επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει
έναυσμα για περισσότερες (μικρότερες μεν αλλά ση-

μαντικές εξίσου) επενδύσεις. Ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός, η εξωστρέφεια και οι παραγωγικές υποδο-
μές πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό θέμα των χρημα-
τοδοτήσεων. Ουσιαστικά δεν πρέπει να χαθεί χρόνος
αλλά να πέσει γρήγορα ζεστό χρήμα στην αγορά. 

Όσον αφορά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες,
πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους. Οφεί-
λουν να αποτελούν μέρος της λύσης για την οικονομι-
κή ανάπτυξη της πατρίδας μας και να μετουσιώσουν σε
πραγματικότητα τη ρήση ότι «οι μικρομεσαίοι αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας». Η ΜμΕ
πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλη αλλαγή, προ-
σπαθώντας να έχει όραμα και επιχειρηματικό σχέδιο.
Οι παράλογες ορισμένες φορές -συντεχνιακές- απαι-
τήσεις για περισσότερο (δωρεάν) κρατικό χρήμα δεν
μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας βιώσιμης λύσης. 

Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες -οι οποίες εξαγνί-
στηκαν στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ- πρέπει να μετα-
σχηματιστούν σε νέους οργανισμούς παραγωγής
πλούτου, τόσο για τις ίδιες (τόσα κεφάλαια επενδύθη-
καν και οι επενδυτές θα περιμένουν ανταποδοτικότητα)
όσο κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που

(όποιες τηρούν τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων, περίπου
30.000 σε όλη την επικράτεια) πληρώνουν ακριβά τό-
κους και υπηρεσίες. Οι τράπεζες οφείλουν να αποτε-
λούν συμμέτοχο στον λεγόμενο κίνδυνο (ρίσκο) επεν-
δύσεων, ιδιαίτερα όταν αυτός αφορά την αξιοποίηση
των παγίων που έχουν «ξεμείνει» στα ντουλάπια τους.

Η υγειονομική κρίση εμφάνισε -όπως έχει ήδη γρα-
φτεί- τις παθογένειες της παγκοσμιοποίησης. Η προ-
σαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης και η δύναμη
των ρυθμιστικών επεμβάσεων δείχνουν την επόμενη
ημέρα. Η πολυπλοκότητα του σχεδιασμού των υφιστά-
μενων δικτύων, είτε αυτά είναι χρηματοοικονομικά εί-
τε πολιτικά είτε εμπορικά, δημιουργούν μια αργή και
ασταθή λειτουργία, ευάλωτη σε όποιες διαταραχές. Το
ίδιο συμβαίνει με το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο. Εί-
ναι τόσο δαιδαλώδες που στο τέλος καταλήγει αναπο-
τελεσματικό. Η απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισί-
ου και η ενίσχυση της επιβολής του (ίσως και η τιμωρία
των μη ηθικών) θα αποτελέσουν τη νέα πυρηνική δρά-
ση για τη βέλτιστη αποδοτικότητα μιας οργανωμένης
και δημοκρατικής κοινωνίας. Ήρθε ο καιρός να συμ-
φιλιωθούμε. 

Η διαδικασία της νομοθέτησης είναι 
ακρογωνιαίος λίθος του Κράτους Δικαίου

«Μ
α αφήστε τώρα αυτά τα διαδικαστικά -
πίεζε τον συνομιλητή του ο ραδιοφωνι-
κός δημοσιογράφος- και μπείτε στην ου-

σία!». Δεν είχα ακούσει ποιο ήταν το θέμα κι ούτε έχει
καμία σημασία. Σημασία έχει η ευκολία με την οποία η
διαδικασία θεωρείται περιττή, βάρος το οποίο μπορού-
με να παρακάμψουμε για να πάμε στην ουσία. Κι όμως,
η ουσία σε ένα Κράτος Δικαίου βρίσκεται στη διαδικα-
σία. Το κράτος είναι τρόπος οργάνωσης της εξουσίας
και αν η εξουσία δεν υπακούει σε διαδικασίες, τότε με-
τατρέπεται σε αυταρχισμό. Τα «διαδικαστικά» δεν είναι
περιττά. Είναι ένα θεσμικό επίτευγμα της Δημοκρατίας. 

Η διαδικασία σε ένα κοινωνικό σύστημα ανταποκρί-
νεται στις απαιτήσεις για σταθερότητα. Για αυτό και είναι
-εξ ορισμού- διαδραστική, σε αντίθεση με την απόφαση
του ενός, συμβάλλοντας έτσι στην άμβλυνση των εντά-
σεων και την εκτόνωση των συγκρούσεων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι τα δικαστήρια: Η διαδικασία εί-
ναι αυτή που εγγυάται την τήρηση των αποφάσεων, ανε-
ξάρτητα από την αντικειμενική ορθότητα των επιχειρη-
μάτων που οδήγησαν στην απόφαση.

Στο Κράτος Δικαίου θεωρείται δεσμευτικό κάτι -οι
νόμοι- για το οποίο αποφασίζουν μόνο λίγοι. Τι είναι αυ-
τό που τους καθιστά δεσμευτικούς; Η μία απάντηση εί-
ναι ο εξαναγκασμός. Η άλλη είναι η εμπιστοσύνη στη
διαδικασία. Τα αυταρχικά κράτη κλίνουν προς τον εξα-
ναγκασμό, τα πιο δημοκρατικά στις ανοιχτές διαδικα-

σίες. Η διαδικασία της νομοθέτησης, όταν τηρείται, δεν
επιτελεί μόνο μια νομιμοποιητική λειτουργία αλλά και
μια κοινωνική: σταθεροποιεί το πλέγμα προσδοκιών
των πολιτών. Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί
να τιμωρηθούν μεταγενέστερα για κάτι που έκαναν,
εφόσον αυτό δεν ήταν αδίκημα όταν προέβησαν στην
πράξη. 

Σύνηθες παραστράτημα από την προβλεπόμενη δια-
δικασία νομοθέτησης αποτελούν οι εκπρόθεσμες τρο-
πολογίες. Εκτός, όμως, από το εκπρόθεσμο των τροπο-
λογιών, τελευταία η κυβέρνηση διολισθαίνει στην ατρα-

πό των πολυτροπολογιών. Κάθε τροπολογία ψηφίζεται
στο σύνολό της. Όταν, δηλαδή, κατατίθενται τροπολο-
γίες με 6, 10 ή και 20 άρθρα, οι βουλευτές είναι αναγκα-
σμένοι να τα ψηφίσουν ή να τα απορρίψουν στο σύνολό
τους. Η κυβερνητική κουτοπονηριά συνίσταται στο ότι
βάζει σε αυτές τις τροπολογίες ως προμετωπίδα ένα άρ-
θρο σωστό, το οποίο, όμως, συνοδεύεται από άλλα, χεί-
ριστης ποιότητας, άρθρα: κατά παρέκκλιση διατάξεις,
άσχετα θέματα, πελατειακές διευθετήσεις κ.λπ. Με δε-
δομένη, δε, την επικοινωνιακή υπεροχή της, προβάλλει
ότι η αντιπολίτευση «αρνήθηκε να ψηφίσει αυτό το εξαι-
ρετικό μέτρο» παραλείποντας να πει ότι αυτό συνοδευό-
ταν από σκουπίδια, τα οποία επίσης θα έπρεπε να ψηφί-
σουν όποιοι ψήφισαν την τροπολογία. 

Καιρός, λοιπόν, να εναντιωθεί το ίδιο το κοινοβουλευ-
τικό σώμα σε αυτές τις πρακτικές. Όσο αναγκαίο και αν
είναι ένα μέτρο, όπως π.χ. οι ρυθμίσεις για τους ανεμβο-
λίαστους γιατρούς, κανένας βουλευτής δεν πρέπει να
υποκύπτει σε εκβιασμούς εκπρόθεσμους πολυτροπο-
λογιών. Να κάτσει η κυβέρνηση να δουλέψει και να φέ-
ρει έγκαιρα και με τη σωστή διαδικασία προς ψήφιση το
εν λόγω θέμα. Αν όλα τα κόμματα κάνουν αυτό που κά-
νει το Κίνημα Αλλαγής, να αρνείται να μπει στην ψηφο-
φορία υπό τέτοιες εκβιαστικές συνθήκες, τότε θα πει-
στεί και η κυβέρνηση, χάριν της ανάγκης, ότι πρέπει να
σεβαστεί τη νομοπαραγωγική διαδικασία. Να σεβαστεί
εντέλει το Κράτος Δικαίου.
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Σ
ας το έχουμε ξαναγράψει, ο άνθρωπος
είναι ικανός να μας τρελάνει όλους. Ο
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν επικαλείται τον Ιησού Χριστό για να
στηρίξει τις πράξεις του, λέγοντας πως κάποι-
οι δεν βλέπουν τα έργα του αλλά ο Ιησούς Χρι-
στός δίνει την απάντηση. «Κάποιοι δεν βλέ-
πουν τα έργα μας, αλλά ο Ιησούς Χριστός δίνει
την απάντηση», ανέφερε μεταξύ άλλων σε
ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας. «Δεν
μπορούμε να πούμε τίποτα σε όσους δεν βλέ-
πουν τα εργοστάσια τα οποία εγκαινιάζουμε
διαδοχικά, όπως δεν βλέπουν τις υπόλοιπες
παραγωγικές μονάδες και τις βιομηχανικές
περιοχές που θεμελιώνουμε. Υπάρχει η φήμη
πως ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, “Τι είναι πιο
δύσκολο από το να αναστήσεις έναν νεκρό;”. Ο
Ιησούς Χριστός απαντώντας είπε: “Το να εξη-
γείς σε αυτόν που δεν καταλαβαίνει”», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, σε ομιλία
του ο Ερντογάν.

ΗΗ χαρά των
συμβολαιογράφων  
Ποιοι πανηγυρίζουν μετά την ανακοίνωση για
τον εξαπλασιασμό και τη διεύρυνση της
εφαρμογής του αφορολόγητου για τις γονικές
παροχές; Δεν θέλει και πολύ μυαλό: Οι συμ-
βολαιογράφοι βέβαια, αφού το βάρος της
δουλειάς θα πέσει πάνω τους. Η αμοιβή ενός
συμβολαιογράφου για μια γονική παροχή
ύψους 800.000 ευρώ θα κυμαίνεται στα 5.510
ευρώ περίπου. Επί της συγκεκριμένης αμοι-
βής επιβάλλεται ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.327 ευρώ,
κάτι που συνεπάγεται πως το συνολικό κό-
στος των συμβολαιογραφικών θα κυμαίνεται

κοντά στα 6.857 ευρώ. Ήδη τρί-
βουν τα χέρια τους…

Ο ανεμβολίαστος 
και ο… Στεφανόπουλος
Ένταση επικράτησε σε νοσοκομείο της Κρήτης,
όταν ένας ανεμβολίαστος εργαζόμενος επέ-
στρεψε στη δουλειά του, παρότι έχει μπει σε
αναστολή, και αρνούνταν πεισματικά να αποχω-
ρήσει. Ο υπάλληλος φαίνεται ότι έλεγε πως «δεν
κάνει το εμβόλιο γιατί του το είπε ο… Στεφανό-
πουλος». Όταν ρωτήθηκε, «ποιος Στεφανόπου-
λος;», εκείνος απάντησε «ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας». Όταν του είπαν ότι έχει πεθάνει από
το 2016, δεν είπε τίποτα. Στο σημείο κλήθηκαν η
αστυνομία αλλά και συγγενικό πρόσωπο του ερ-
γαζομένου, που ήρθε και τον πήρε.

Έξαλλος ο
Μπακογιάννης με 
τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας

«Εγκληματική αμέλεια, αδιαφορία,
ωχαδελφισμός». Με τις λέξεις αυτές ο
δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας που έκανε έργα στην
Αθήνα και δεν θυμήθηκε να ασφαλτώσει
τις τρύπες. Μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης
ανέβασε φωτογραφίες στα social media
και έγραψε: «Όλα μαζί σε μια τομή στη
διασταύρωση Ιωαννίνων και Καπανέως
στον Κολωνό. Το συνεργείο εργολάβου για
λογαριασμό εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
την άφησε χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας.
Παγίδα για πεζούς και δίτροχα. Και θα
πληρώσει το μέγιστο του προστίμου και θα
πάει στον εισαγγελέα. Δεν νοείται να
ασφαλτοστρώνουμε τη μισή πόλη και μετά
κάποιοι όχι μόνο να την καταστρέφουν,
αλλά και να παίζουν με τη σωματική
ακεραιότητα των Αθηναίων. Λίγος
σεβασμός επιτέλους». Να πω ότι έχει
άδικο; Ψέματα θα πω…

Μην περιμένετε άμεσα
καινούργια Canadair
Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν. Το
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Θέ-
λουμε να αγοράσουμε καινούργια
Canadair του τύπου 515 (Viking Air CL-
515), ο οποίος όμως δεν έχει αρχίσει ακό-
μα να παράγεται. Όπως εξήγησε ο κ. Μη-
τσοτάκης, «για να μπορέσουμε να πάμε
στην εταιρεία να της πούμε να βάλει μπρο-
στά τη γραμμή παραγωγής, θα ήμασταν πο-
λύ πιο αποτελεσματικοί και θα ήταν πολύ
πιο συμφέρουσα μια τέτοια πρωτοβουλία
αν πηγαίναμε πέντε έξι ευρωπαϊκές χώρες
μαζί και αγοράζαμε τριάντα». Ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι η χώρα μας θέλει να αγο-
ράσει έξι νέα αεροσκάφη πυρόσβεσης, αλ-
λά αυτό θα πάρει τρία με τέσσερα χρόνια
και την προσπάθεια θα την τρέξει ο Χρή-
στος Στυλιανίδης. Μέχρι τότε θα κάνουμε
τη δουλειά μας με νοικιασμένα…
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Ο Ερντογάν
επικαλείται 
τον Ιησού Χριστό 

Ψάχνει, μου λένε, ο πρόεδρος Αλέξης αναγνωρί-
σιμα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και
έχει προσεγγίσει και γνωστούς δημοσιογράφους
που ενδεχομένως θα ήθελαν να εκτεθούν στον πο-
λιτικό στίβο. Δεν μου κάνει εντύπωση, έτσι κι αλ-
λιώς κάποιοι από αυτούς είναι εδώ και χρόνια στο
payroll της Κουμουνδούρου.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει μπροστά ένα πλάνο ταξιδιών. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υποδεχθεί τους
ηγέτες των μεσογειακών χωρών για τη «σύνοδο των 9», με ατζέντα την κλιματική κρίση και όχι μόνο. Ακολούθως, θα
πάρει το αεροπλάνο για να πάει στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην
οποία θα μιλήσει, ενώ στο περιθώριό της θα συναντηθεί με πέντε ηγέτες ξένων κρατών (χωρίς να αποκλείεται ο
αριθμός αυτός να αυξηθεί περαιτέρω). Επιστρέφοντας από Νέα Υόρκη, θα σταματήσει στο Παρίσι, όπου θα γίνουν τα
εγκαίνια της μεγάλης έκθεσης που ετοιμάζεται στο Λούβρο και θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα. Εκεί θα συναντη-
θεί ξανά με τον πρόεδρο Μακρόν. Στο διάστημα που ακολουθεί προγραμματίζει επισκέψεις σε Σερβία και Κροατία.
Στις αρχές Νοεμβρίου ετοιμάζεται να μεταβεί και πάλι στη Νέα Υόρκη, για τα θυρανοίξια της εκκλησίας του Αγίου
Νικολάου στο «σημείο μηδέν», προσδοκώντας μια συνάντηση και με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν. Μέσα στο
2022 θα πάει Ινδία, Κίνα και Αυστραλία για να «επανασυστήσει» την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Ποσοστά νικοτίνης  
Για να ξέρετε: Τα κόμματα που κινούνται

δεξιά της ΝΔ και τα οποία βρίσκονται στα
όρια της γραφικότητας καταγράφουν χα-
μηλές πτήσεις που δεν ανησυχούν την
Πειραιώς. Ποσοστά «νικοτίνης» που έλεγε
παλιά ο Καρατζαφέρης… Δεν έχουν καμία
ελπίδα, ό,τι και να κάνουν, και τούτο διότι
δεν έχουν σαφή πολιτική ταυτότητα. Ο άλ-
λος, ο μπαρμπα-Γιώργος, έβαλε λέει Α’ αν-
τιπρόεδρο τον Γιάννη Δημαρά. Αχ, βρε κα-
τακαημένη Αράχωβα, που θες και Α’ αντι-
πρόεδρο…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Λύθηκε το μυστήριο…
Μια επίσκεψη χθες του υπουργού Επι-
κρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη στο γρα-
φείο του Κυριάκου Βελόπουλου στη
Βουλή έδωσε λαβές για ψιθύρους. Τε-
λικά το μυστήριο λύθηκε, καθώς κατά
την αποχώρησή του από το γραφείο του
κ. Βελόπουλου, ο κ. Γεραπετρίτης ρω-
τήθηκε από τους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες για τη συνάντηση και απάν-
τησε πως η κόρη του κ. Βελόπουλου θα
πάει στο Λονδίνο -και συγκεκριμένα
στο LSE- για σπουδές και ο ίδιος ήθελε
να του δώσει μερικές συμβουλές, κα-
θώς έχει διατελέσει καθηγητής στο
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα, λίγη ώρα μετά και ο αρχηγός
της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελό-
πουλος, έδωσε την ίδια απάντηση ανα-
φορικά με τη συνάντηση.
Ωστόσο, αργότερα, πηγές από την Ελλη-
νική Λύση ανέφεραν ότι η συζήτηση
στράφηκε, σε χαλαρό πνεύμα, και στον
εμβολιασμό.
«Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς των
βουλευτών της Ελληνικής Λύσης;» ρώ-
τησε ο κ. Γεραπετρίτης.
«Εγώ τους λέω ό,τι λέω και από το βήμα
της Βουλής. Όσοι θέλουν να κάνουν το
εμβόλιο να το κάνουν, και όσοι δεν θέ-
λουν ας μην το κάνουν», ήταν η απάντη-
ση του κ. Βελόπουλου.

Μ
ε μια κοινή επιστολή, μέλη του Κογκρέσου ελληνικής καταγωγής καλούν
τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να λάβει απτά μέτρα
εναντίον της Τουρκίας για το άνοιγμα των Βαρωσίων. Τη διακομματική επι-

στολή υπογράφουν 19 μέλη του Κογκρέσου, τα οποία ζητούν από τον ΟΗΕ να χρησι-
μοποιήσει όλα τα διπλωματικά και πολιτικά εργαλεία που διαθέτει για να απαιτήσει
από την Τουρκία να σταματήσει τις συνεχείς παραβιάσεις της κυπριακής κυριαρχίας
και του διεθνούς δικαίου. Όπως σημειώνουν οι Αμερικανοί βουλευτές, «χαιρετίζου-
με την καταδίκη εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτής της απαράδεκτης αλ-
λαγής του καθεστώτος (των Βαρωσίων) από την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους
και σας παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η αντίδραση των Ηνω-
μένων Εθνών δεν θα περιοριστεί στη ρητορική εάν οι αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας για τα Βαρώσια συνεχίσουν να παραβιάζονται». Η πρωτοβουλία ανήκει
στους συμπροέδρους της ελληνικής κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο, Κα-
ρόλιν Μαλόνι και Γκας Μπιλιράκη, και στον ομογενή βουλευτή Κρις Πάπας. Στην επι-
στολή αποδομούνται λεπτομερώς οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τα Βαρώσια και υπεν-
θυμίζονται οι πρόσφατες ενέργειες της Άγκυρας που παραβιάζουν κατάφωρα το
διεθνές δίκαιο.

Το
... 
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Τα ταξίδια του Μητσοτάκη 

Αυτά που «πονάνε» θα πάνε… πίσω 
Μην περιμένετε να ανοίξουν σύντομα

ούτε το θέμα της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας ούτε βεβαίως το θέμα των
εφαρμοστικών νόμων για τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Αμφότερα καίνε πολύ και
σύμφωνα με πληροφορίες μετατίθενται
στο μακρινό μέλλον. Εγώ προσωπικά τα
βλέπω για μετά τις επόμενες εκλογές.
Δεν είναι ώρα να χάνει η ΝΔ πόντους,
όταν επιζητά διακαώς την αυτοδυναμία.
Μέχρι τις εκλογές πρέπει να κυβερνήσει nice and easy, χωρίς πολλά λάθη. Άλλωστε η
ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων θα κριθεί από τα πόσα λάθη θα κάνουν οι δυο διεκ-
δικητές της εξουσίας. Όσο λιγότερα, τόσο καλύτερα για τον νικητή.

ΚΟΥΙΖ: Ξέρει κανείς ποιον
δημοσιογράφο «γαλάζιας
αποχρώσεως» είδε ο
πρωθυπουργός; Είναι από αυτούς
που τον υβρίζουν καθημερινώς.
Αλλά ο πρόεδρος δεν έχει
σύνδρομα κομπλεξισμού, μπορεί
να βλέπει τους πάντες και να
αφουγκράζεται…

LOCK

«Πυρ» Ελληνοαμερικανών
βουλευτών κατά Τουρκίας
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

«Ηκυβέρνηση εισέρχε-
ται στην πιο ώριμη
και παραγωγική φά-

ση της», εκτιμά ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γε-
ωργαντάς, σχολιάζοντας τις εξαγγε-
λίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης και απαντών-
τας στα σενάρια πρόωρων εκλογών.
Στη συνέντευξή του στην «Political»
εξηγεί τη σημασία του ψηφιακού
συμπαραστάτη, που έρχεται στα ΚΕΠ
της χώρας για τη διευκόλυνση των
συναλλαγών των πολιτών μέσω της
πλατφόρμας gov.gr. 

Τι αλλάζουμε στα ΚΕΠ με τον
«ψηφιακό συμπαραστάτη»
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Καταρχάς, κύριε υπουργέ, δεν μπορώ να
μη σας ζητήσω να κάνετε μια αποτίμηση
της ΔΕΘ. Δίνουν νέα πνοή στην κυβέρνη-
ση οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού;
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δίνουν

πρωτίστως νέα πνοή στη χώρα. Η Ελλάδα
αλλάζει. Και δεν πρόκειται απλώς για ένα
σύνθημα, αλλά για μια πραγματική κατάστα-
ση που λαμβάνει χώρα από την πρώτη μέρα
της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Τα μελετημένα και κοστολογημένα μέ-
τρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι
μέτρα που ενισχύουν στην πράξη το σύνολο
της ελληνικής κοινωνίας, ιδίως τη μεσαία
τάξη και τη νέα γενιά. Παρά την υγειονομική
κρίση και τα περιοριστικά μέτρα, η Ελλάδα
έχει καταφέρει να σημειώσει ρυθμούς ανά-
πτυξης υψηλότερους από πολλές ευρωπαϊ-
κές χώρες. Για αυτό και άλλωστε αναθεω-
ρείται ο στόχος ανάπτυξης για το 2021 από το
3,6% στο 5,9%. Έχουν δημιουργηθεί δεκάδες
χιλιάδες θέσεις εργασίας από το 2019, ενώ
το πραγματικό εισόδημα των πολιτών έχει
διατηρηθεί παρά την πανδημία - σε πολλές
περιπτώσεις έχει αυξηθεί. Αυτή ακριβώς η
ανάπτυξη επιστρέφεται τώρα στην κοινωνία
με τη μείωση των φόρων, τη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας και την πραγματική ενδυνάμωση των
περισσότερο αδύναμων συμπολιτών μας. Τα
μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ σηματοδοτούν την πορεία της Ελλάδας
σε μια εποχή ανάπτυξης, εξωστρέφειας και
ευημερίας για όλους τους Έλληνες.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι πλέον, έχοντας
κλείσει τα δύο χρόνια, η κυβέρνηση
μπαίνει σε μια φάση φθοράς.
Νομίζω ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθε-

το. Η κυβέρνηση εισέρχεται στην πιο ώριμη
και παραγωγική της φάση. Στη φάση όπου
αφήνουμε πίσω μας την κρίση και υλοποι-
ούμε ακόμη πιο συνεκτικά και προσηλωμέ-
να τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτό
σηματοδοτούν άλλωστε και τα μέτρα που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσα-
λονίκη. Η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή
του, γιατί αντιλαμβάνεται τις απτές αλλαγές
που έχουν επιφέρει οι πολιτικές μας στην
καθημερινότητά της. Αντιλαμβάνεται ότι μό-
νο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διασφαλί-
σει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οι-
κονομική ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τό-
πος. Το δείχνουν άλλωστε και όλες οι δημο-
σκοπήσεις, κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρα-
τία προηγείται έναντι της αντιπολίτευσης με
σημαντικό ποσοστό.

Θεωρείτε ότι οι παροχές του πρωθυ-
πουργού είναι μια άτυπη προαναγγελία
εκλογών;
Η κυβέρνηση είναι αυτοδύναμη και χαίρει

της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν βρίσκω λοιπόν τον λόγο για τον οποίο
ανοίγει αυτή η συζήτηση. Ο πρωθυπουργός
μάλιστα απάντησε πριν από λίγες μέρες με
τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Θα ζητήσει από
τον ελληνικό λαό αυτοδυναμία στις εκλογές
που θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Σας ακούσαμε στη ΔΕΘ την περασμένη
Δευτέρα να προαναγγέλλετε την υλο-
ποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος
για τα ΚΕΠ, εκείνο του «ψηφιακού συμ-
παραστάτη». Τι είναι ακριβώς ο «ψη-
φιακός συμπαραστάτης» και πώς θα
συμβάλει στην ποιοτικότερη εξυπηρέ-
τηση του πολίτη;
Με τον «ψηφιακό συμπαραστάτη» στην

ουσία δίνουμε στον κάθε πολίτη τη δυνατό-
τητα, μέσα από τα ΚΕΠ, να ενημερώνεται για
τις δυνατότητες που του παρέχει το gov.gr
και να καθοδηγείται στις υπηρεσίες που αυ-
τό προσφέρει εύκολα και γρήγορα. Θα εγ-
κατασταθεί εξειδικευμένο προσωπικό σε
ΚΕΠ ανά την επικράτεια, ιδίως στα μεγάλα
αστικά κέντρα, το οποίο θα «ξεναγεί» τον
πολίτη στις υπηρεσίες του gov.gr και θα του
δείχνει βήμα βήμα πώς μπορεί να διεκπε-
ραιώσει ψηφιακά τη συναλλαγή με το κρά-
τος που τον ενδιαφέρει. Οι πολίτες που το
επιθυμούν θα μπορούν μάλιστα να ολοκλη-
ρώνουν τη διαδικασία για την οποία μετέβη-

σαν στα ΚΕΠ, ψηφιακά, με τη βοήθεια του
«συμπαραστάτη». Στόχος είναι να ενημερώ-
σουμε τους πολίτες για τα οφέλη της ψηφια-
κής εξυπηρέτησης και να τους βοηθήσουμε
να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες
για να διευκολύνουν τη ζωή τους στην πρά-
ξη και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν στην
ψηφιακή εποχή συνολικά. Επίσης, επιτρέψ-
τε μου να τονίσω ότι έως τώρα η ενημέρωση
για τη χρήση των λειτουργιών του gov.gr πα-
ρεχόταν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες ή σε προσωπικό συγκεκριμένων
υπηρεσιών. Με τον «ψηφιακό συμπαραστά-
τη» είναι η πρώτη φορά που η ενημέρωση
απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους
πολίτες, χρήστες της πύλης, πράγμα που θε-
ωρώ κομβικής σημασίας προκειμένου να
καταφέρουμε να περιοριστεί στο ελάχιστο η
ανάγκη φυσικής παρουσίας τους στα γκισέ
του Δημοσίου.

Μιλήσατε επιπλέον για μια συνολική
αναβάθμιση των ΚΕΠ σε διάφορους το-
μείς. Μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για
μια νέα, σύγχρονη εκδοχή των ΚΕΠ;
Νομίζω πως μπορούμε ασφαλώς να μι-

λήσουμε για μια μετάβαση των ΚΕΠ στη νέα
εποχή. Τα ΚΕΠ, όταν ιδρύθηκαν πριν από 20
χρόνια, αποτέλεσαν μια επανάσταση για τη
Δημόσια Διοίκηση και τον τρόπο εξυπηρέ-
τησης του πολίτη από το κράτος. Όπως έχει
πει όμως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, κάθε επαναστατική πολιτική
οφείλει να επικαιροποιείται προκειμένου
να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες. Αυτό ακριβώς καθίσταται εφικτό
με τη συνολική αισθητική, λειτουργική, ορ-
γανωτική και τεχνολογική αναβάθμιση στην

οποία προχωράμε. Υλοποιούμε, υπό την
καθοδήγηση του υπουργού Κυριάκου
Πιερρακάκη και σε συνεργασία με τον γενι-
κό γραμματέα Λ. Χριστόπουλο, ένα re-
branding του θεσμού, εισάγοντας νέο λογό-
τυπο, αναμορφώνοντας την ιστοσελίδα και
δημιουργώντας συνολικά μια σύγχρονη,
ενιαία και φιλική στον πολίτη ταυτότητα. Αν-
τικαθιστούμε το παλαιό πληροφοριακό σύ-
στημα, το οποίο είναι πλέον παρωχημένο,
και αναπτύσσουμε νέο, το οποίο θα διαλει-
τουργεί με άλλα συστήματα του Δημοσίου,
ενώ ταυτόχρονα υιοθετούμε τη βιομετρική
ηλεκτρονική υπογραφή στις αιτήσεις που
καλούνται να υπογράψουν οι πολίτες. Πρό-
κειται για μια αναβάθμιση που δημιουργεί
μια νέα εμπειρία εξυπηρέτησης για τους
πολίτες, ενώ ταυτόχρονα ωφελούνται ση-
μαντικά και τα ΚΕΠ. Μειώνεται το λειτουρ-
γικό τους κόστος και αυξάνεται η παραγω-
γικότητα των υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση είναι αυτοδύναμη
και χαίρει της εμπιστοσύνης
της ελληνικής κοινωνίας. 
Δεν βρίσκω τον λόγο 
για τον οποίο ανοίγει θέμα 
πρόωρων εκλογών

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«



Σ
τη στρατιωτική διπλωματία
επενδύει η Αθήνα, επιδιώκον-
τας να αυξήσει το αμυντικό της
αποτύπωμα στον αραβικό κό-

σμο. Ως αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης
των διμερών σχέσεων με τη Σαουδική
Αραβία σε οικονομικό και στρατιωτικό
επίπεδο και μετά την υπογραφή σχετικής
συμφωνίας τον περασμένο Απρίλιο ανά-
μεσα στις δύο πλευρές, η Ελλάδα ετοιμά-
ζεται να στείλει μια πυροβολαρχία αντιαε-
ροπορικών πυραύλων Patriot στο Ριάντ
για να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας.

Χθες στην 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανά-
γρας έλαβε χώρα ειδική τελετή για την
αναχώρηση του προσωπικού που θα εγ-
καταστήσει και θα χειρίζεται το σύστημα
Patriot, παρουσία του υπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του αρ-
χηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου, και των αρχηγών των Γενικών
Επιτελείων Αεροπορίας, Ναυτικού και
Στρατού Ξηράς. Στην τελετή έδωσαν το
«παρών» ο πρέσβης του Βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα, δρ Σαάντ
Αλαμάν, αλλά και εκπρόσωποι ξένων πρε-
σβειών, καθώς και ακόλουθοι Άμυνας.

Η συμφωνία που υπέγραψαν Αθήνα και
Ριάντ προβλέπει τη συγκρότηση της Ελλη-
νικής Δυνάμεως Σαουδικής Αραβίας και
τη διάθεση μιας Πυροβολαρχίας Κατευ-
θυνόμενων Βλημάτων του αντιαεροπορι-
κού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς

Patriot, με σκοπό την ενίσχυση της αερά-
μυνας και της αντιπυραυλικής προστα-
σίας του Βασιλείου των Σαούντ, στο πλαί-
σιο διεθνούς πρωτοβουλίας.

«Η χώρα μας ασκεί πολύ ενεργή στρα-
τιωτική διπλωματία, έχοντας αναλάβει
κομβικό ρόλο στην προώθηση αμυντικών
πρωτοβουλιών και τη δημιουργία διμε-
ρών και πολυμερών σχημάτων συνεργα-
σίας. Για να έχει η Ελλάδα υψηλό αποτύ-
πωμα στην Άμυνα και την ασφάλεια και
στην ευρύτερη περιοχή πρέπει η αμυντική
διπλωματία να παράγει αποτελέσματα. Τα
αποτελέσματα παράγονται όταν συσφίγ-

γουμε τις σχέσεις με φίλες και σύμμαχες
χώρες, με τις οποίες μάλιστα μοιραζόμα-
στε κοινές αντιλήψεις και απόψεις όσον
αφορά στο θέμα της ασφάλειας και της
Άμυνας στην περιοχή μας. Η Σαουδική
Αραβία είναι μία από αυτές», ανέφερε στο
προσωπικό της Πυροβολαρχίας ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος.

«Από σήμερα αναλαμβάνουμε μια εξαι-
ρετικά σημαντική αποστολή στο εξωτερι-
κό, η οποία αναδεικνύει με τον καλύτερο
τρόπο την προστιθέμενη αξία των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων και προβάλλει
διεθνώς την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.
Εκτελέστε την αποστολή που σας ανατέ-
θηκε με σθένος, αποφασιστικότητα και
υψηλό επαγγελματισμό. Κυρίως όμως
εκτελέστε τη με πλήρη συναίσθηση της
ευθύνης που πηγάζει από το ήθος και τις
αρετές από τις οποίες διακρίνεται ο Έλλη-

νας στρατιωτικός», σημείωσε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συ-
νεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών
μερίμνησε ώστε το προσωπικό που θα με-
ταβεί στη Σαουδική Αραβία, για όσο διά-
στημα παραμείνει εκεί, να αμείβεται με
ποσό διπλάσιο του μισθού του ως ανα-
γνώριση της σημασίας της αποστολής του
από την ελληνική Πολιτεία. 

Στην πρώτη φάση της αποστολής για την
εγκατάσταση και λειτουργία της συστοι-
χίας Patriot θα ταξιδέψουν 150 στελέχη,
ανάμεσά τους και τα μέλη της διμοιρίας
ασφαλείας. 

Το ακριβές σημείο εγκατάστασης των
ελληνικών Patriot παραμένει απόρρητο,
ωστόσο πηγές του επιτελείου επιβεβαι-
ώνουν ότι θα καλύπτει πετρελαϊκές εγκα-
ταστάσεις από εναέριες απειλές.

Οι Σαουδάραβες έχουν δεσμευτεί μέσω
της διμερούς συμφωνίας για την αναβάθ-
μιση του συστήματος στο επίπεδο PAC 3,
ενώ, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, η αποστολή μιας
συστοιχίας όχι μόνο δεν θα λείψει από την
αεράμυνα της χώρας, αλλά θα δώσει προ-
στιθέμενη αξία στις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις, αυξάνοντας την επιχειρησιακή
δυνατότητα της Πολεμικής Αεροπορίας,
ενώ θα αναδείξει την Ελλάδα ως παρά-
γοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή.
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«Πακετάρουμε» πυραύλους Patriot

Η συμφωνία που υπέγραψαν
Αθήνα και Ριάντ προβλέπει 
τη συγκρότηση της Ελληνικής
Δυνάμεως Σαουδικής 
Αραβίας και τη διάθεση 
μιας Πυροβολαρχίας 
Κατευθυνόμενων Βλημάτων



Τ
α ανακλαστικά των Ελληνοαμε-
ρικανών βουλευτών προκα-
λούν ο τουρκικός επεκτατισμός
και οι παράνομες ενέργειες των

Τουρκοκυπρίων στα Βαρώσια, με την
απόλυτη κάλυψη και καθοδήγηση της
Άγκυρας. 

Τη διακομματική επιστολή υπογράφουν
19 βουλευτές, οι οποίοι ζητούν την παρέμ-
βαση του ΟΗΕ, ώστε η Άγκυρα να σταμα-
τήσει τις συνεχείς παραβιάσεις της κυ-
πριακής κυριαρχίας και του Διεθνούς Δι-
καίου. «Χαιρετίζουμε την καταδίκη εκ μέ-
ρους του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτής
της απαράδεκτης αλλαγής του καθεστώ-
τος των Βαρωσίων από την Τουρκία και
τους Τουρκοκύπριους και σας παρακα-
λούμε να στείλετε το μήνυμα στην Τουρ-
κία ότι η αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών
δεν θα περιοριστεί στη ρητορική εάν οι
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
για τα Βαρώσια συνεχίσουν να παραβιά-
ζονται» αναφέρουν στην επιστολή τους τα
μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. 

Ακόμη, σε άλλο σημείο του κειμένου,
γίνεται λόγος για τις πρόσφατες ενέργει-
ες της Τουρκίας με τις παράνομες έρευ-
νες και γεωτρήσεις στα αδειοδοτημένα
θαλάσσια οικόπεδα της Κυπριακής Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που πα-
ραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο
και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, αλλά και για τα φαραωνι-
κά έργα που σχεδιάζει να πραγματοποι-
ήσει η Άγκυρα στα Κατεχόμενα και στην
περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. 

Οι 19 βουλευτές ζητούν από τον Αντόνιο
Γκουτέρες να ασκήσει τη δικαιοδοσία των
Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή και να
αποτρέψει το άνοιγμα των Βαρωσίων, να
επιδιώξει την πλήρη και άμεση εφαρμογή
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρώσια
και να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων
σε βάρος της Τουρκίας και των Τουρκοκυ-
πρίων που προσπαθούν παράνομα και μο-
νομερώς να ανοίξουν την πόλη. 

Η αντίδραση των Αμερικανών και Ελ-
ληνοαμερικανών βουλευτών έρχεται λί-
γες ημέρες μετά το παραλήρημα του
Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο

οποίος με τις ευλογίες της Άγκυρας απαί-
τησε ολόκληρη η Κύπρος να μεταβιβα-
στεί στην Τουρκία. Ο Τατάρ μιλώντας σε
πανεπιστήμιο της Σμύρνης είχε ισχυρι-
στεί ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν κατείχαν
ποτέ την Κύπρο και ότι το νησί θα πρέπει
να μεταβιβαστεί στον διάδοχο του οθω-
μανικού κράτους, δηλαδή την Τουρκία.
Όσο αφελείς και αν ακούγονται οι εθνικι-
στικές κορόνες του Τατάρ, ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης έχει την απόλυτη στήριξη
της Άγκυρας και ως φερέφωνο του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηχεί πλήρως τις
απόψεις του Τούρκου προέδρου. 

Ο Ερντογάν επενδύει και πάλι στη ρη-
τορική ένταση με την Ελλάδα, ανεβάζον-

τας με κάθε ευκαιρία τους τόνους. Μι-
λώντας σε τελετή για τα 100 χρόνια από τη
Μάχη του Σαγγάριου, ο Τούρκος πρό-
εδρος επιδόθηκε σε νέο ντελίριο κατά της
Ελλάδας ενώ απηύθυνε κάλεσμα για εξέ-
γερση και νέους εθνικούς αγώνες. «Η
μάχη του Σαγγάριου ολοκληρώθηκε με τη
νίκη της 30ής Αυγούστου, ενώ στις 9 Σε-
πτεμβρίου έφτασε στον τελικό της στόχο
με το πέταγμα του εχθρού στη θάλασσα
της Σμύρνης. 

Οι στόχοι μας για το 2023 στην πραγμα-
τικότητα είναι η εξέγερση ενάντια σε παγ-
κόσμια σενάρια, όπως ήταν και ο εθνικός
μας αγώνας».

Ταυτόχρονα, η Άγκυρα προσπαθεί να

απλώσει τα πλοκάμια της στην Αίγυπτο, με
τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμμα-
τος Ομέρ Τσελίκ να αποκαλύπτει ότι οι
δύο πλευρές συζητούν όχι μόνο για τις δι-
μερείς σχέσεις αλλά και για τις γεωπολιτι-
κές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 
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Η ελληνική κοινοβουλευτική
ομάδα του αμερικανικού 
Κογκρέσου καλεί τον 
Γκουτέρες να λάβει άμεσα
μέτρα εναντίον της Τουρκίας

Μαζέψτε (τώρα) τον Ερντογάν

Είκοσι λεπτά πριν από την προσγείωση στο αεροδρόμιο
του Βουκουρεστίου, το Falcon που μετέφερε τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανιδιώτη και την ελ-
ληνική αποστολή που θα συμμετείχε στη Διαβαλκανική
Διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών χάνει απότομα ύψος λό-
γω σφοδρών αναταράξεων και από τα 25.000 πέφτει στα
5.000 πόδια. Αποτέλεσμα ήταν να βρουν τραγικό θάνατο οι
επτά από τους δεκατρείς επιβάτες που εκείνη την ώρα δεν
ήταν δεμένοι στις θέσεις τους. Οι νεκροί του μοιραίου Fal-
con ήταν ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλας, οι δη-
μοσιογράφοι Δημήτρης Παντζαρόπουλος (ΕΡΤ) και Νίνα
Ασημακοπούλου (ΕΡΑ), ο εικονολήπτης Παναγιώτης Πού-

λος (ΕΡΤ), ο συνοδός της φρουράς του αναπληρωτή
υπουργού, αστυνομικός Νίκος Ασημακόπουλος, και ο μη-
χανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος. Το
υπουργείο Εξωτερικών τίμησε τη μνήμη τους και έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στον σπουδαίο διπλωμάτη και οραματι-
στή πολιτικό Γιάννο Κρανιδιώτη. «Σήμερα, 22 χρόνια από
τον θάνατό του, το όραμα του Γιάννου Κρανιδιώτη συνεχί-
ζει να εμπνέει την Ελλάδα και την Κύπρο στις προσπάθειές
τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, κα-
θώς και για την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνι-
σμού απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. 

Πέρασαν 22 χρόνια από τη μοιραία πτήση του Falcon 



E
να απίστευτο θρίλερ είναι σε
εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με-
τά την αποκάλυψη ότι οι δύο
επιβάτες που σκοτώθηκαν στην

πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους
Cessna-172 ανοιχτά της Σάμου είναι ο Ισ-
ραηλινός Χάιλ Γκερόν και η σύζυγός του
Έστι. 

Πρόκειται για τον πρώην αναπληρωτή
γενικό διευθυντή Μηχανολογίας και Αδει-
οδοτήσεων στο υπουργείο Επικοινωνιών
του Ισραήλ και βασικό μάρτυρα κατηγο-
ρίας στη δίκη κατά του τέως πρωθυπουρ-
γού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι ισραηλι-
νές Αρχές έδωσαν το όνομα των νεκρών
στη δημοσιότητα την Τρίτη, με την πρώτη
εκτίμηση να είναι ότι η πτώση του ιδιωτι-
κού μονοκινητήριο αεροσκάφους οφείλε-
ται σε μηχανική βλάβη. Το υπουργείο
Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το
Cessna-172 απογειώθηκε από τον αερο-
λιμένα της Χάιφα και λίγο πριν από το δυ-
στύχημα είχε επικοινωνήσει με τον Πύργο
Ελέγχου του αεροδρομίου της Σάμου για
να προσγειωθεί. Στη συνέχεια το μικρό
μονοκινητήριο αεροσκάφος χάθηκε από
τα ραντάρ και ξεκίνησε η επιχείρηση για
τον εντοπισμό του. 

Στο Ισραήλ, η δίκη του τέως πρωθυ-
πουργού είναι πρώτο θέμα στα ΜΜΕ, κα-
θώς σε βάρος του κ. Νετανιάχου έχουν
αποδοθεί βαρύτατες κατηγορίες διαφθο-
ράς (γνωστές ως «υπόθεση 1.000», «υπό-
θεση 2.000» και «υπόθεση 4.000»), με
αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την

εξουσία. Το βαρύτερο κατηγορητήριο
αφορά την «υπόθεση 4.000» και την πιθα-
νή κατάχρηση εξουσίας την περίοδο
2014-2017, όταν εκτός από πρωθυπουρ-
γός ήταν και υπουργός Επικοινωνιών.
Αναλυτικά, στα ξένα μέσα γράφεται ότι ο
Μπέντζαμιν Νετανιάχου χρησιμοποίησε
τη θέση του προκειμένου να «ωφελήσει»
οικονομικά τον επιχειρηματία Σαούλ Έλο-
βιτς, βασικό μέτοχο της τηλεπικοινωνια-
κής εταιρείας Bezeq. Σε «αντάλλαγμα» ο
Έλοβιτς φέρεται να παρείχε στον τέως
πρωθυπουργό του Ισραήλ υποστήριξη μέ-
σω του δικτύου ενημέρωσης Walla, το
οποίο κυριαρχεί στη χώρα με περισσότε-
ρους από 2,5 εκατομμύρια ενεργούς χρή-
στες. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας είναι
ο πρώην διευθυντής του Walla, Ιλάν Γε-
σούα, ο οποίος κατέθεσε ενώπιον του δι-
καστηρίου τη Δευτέρα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο μικρο-

σκόπιο των δικαστικών Αρχών βρίσκεται
η συμφωνία ανάμεσα στους ομίλους
Bezeq και Yes, η οποία φαίνεται πως απέ-
φερε στον Έλοβιτς εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια. Η Εισαγγελία του Ισραήλ
έχει στη διάθεσή της στοιχεία, από τα
οποία φημολογείται ότι προκύπτει ότι ο κ.
Νετανιάχου παρενέβη παράνομα ώστε να
επιτευχθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ο
Γκερόν θα κατέθετε για την εν λόγω υπό-
θεση, ενώ ο τέως πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις και
για τις κατηγορίες ότι εισέπραττε «δωρά-
κια» από πανίσχυρους επιχειρηματίες,
καθώς επίσης και για τις σχέσεις του με
τον εκδότη της καθημερινής εφημερίδας
«Yedioth Ahronoth», καθώς κατηγορείται
ότι πέρασε φωτογραφικό νόμο για να πλή-
ξει αντίπαλο μέσο προς όφελος του εκδό-
τη Αρνόν Μόζες.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στις έρευ-

νες για τον εντοπισμό των δύο επιβατών
του Cessna-172 συμμετείχαν ελικόπτερο
έρευνας και διάσωσης Super Puma, σκά-
φη του Λιμενικού Σώματος, σκάφος της
Frontex και ιδιωτικά σκάφη. Ο Γκερόν και
η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στη
θαλάσσια περιοχή Ποτοκάκι, στη νότια
πλευρά της Σάμου. Το ζευγάρι ήταν ηλι-
κίας περίπου 70 ετών και ζούσε στο Τελ
Αβίβ.

Επίθεση με βιτριόλι: Αρχίζει η δίκη - Το μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου
Αντιμέτωπη με τη γυναίκα που της άλλαξε για πάντα τη

ζωή το πρωινό της 20ής Μαΐου του 2020, ρίχνοντας στο πρό-
σωπο και το σώμα της μεγάλη ποσότητα από βιτριόλι, αναμέ-
νεται να βρεθεί σήμερα η 34χρονη Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η δίκη με κατηγορούμενη την 37χρονη Έφη -που εξαιτίας
της αναίτιας εμμονής που έτρεφε για την όμορφη Ιωάννα,
την οδήγησε σε έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά μέσα στα
χειρουργεία νοσοκομείων- αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα
στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθή-
νας. Το πρωτοφανές σε αγριότητα έγκλημα θα ζωντανέψει
στο ακροατήριο, δίνοντας την ευκαιρία στην άτυχη Ιωάννα να
ζητήσει απαντήσεις αλλά και να αναμοχλεύσει λεπτό προς

λεπτό τις ανατριχιαστικές στιγμές της επίθεσης εναντίον της
με καυστικό υγρό, τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα. «Η
απόφασή μου να βρεθώ στο δικαστήριο αντιμέτωπη με τη
γυναίκα που με κατέστρεψε, για εμένα είναι μονόδρομος.
Θέλω να αντικρίσει την καταστροφή που έχουν επιφέρει οι
πράξεις της και να λογοδοτήσει για αυτές. Πιστεύω πως η τι-
μωρία της πρέπει να είναι παραδειγματική και να υπογραμ-
μιστεί η μηδενική ανοχή της κοινωνίας και των θεσμών σε
πράξεις μιμητισμού», δήλωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου μι-
λώντας στους δημοσιογράφους λίγα εικοσιτετράωρα πριν
από τη σημερινή έναρξη της δίκης.

Μαρία Δήμα

Ποιος είναι ο Ισραηλινός 
Χάιλ Γκερόν που έχασε 
τη ζωή του στα συντρίμμια
του μονοκινητήριου 
αεροσκάφους

Θρίλερ με την πτώση του Cessna στη Σάμο
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Τ
ο ενδιαφέρον
(και) της Αντιτρο-
μοκρατικής Υπη-
ρεσίας έχει προ-

καλέσει η ένοπλη ληστεία
που σημειώθηκε λίγο μετά
τις 12.00 το μεσημέρι της
Τρίτης σε υποκατάστημα τράπεζας επί της
οδού Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθή-
νας. Αυτό, καθώς, εξετάζεται το ενδεχόμενο
τουλάχιστον ο ένας από τους δύο δράστες
να ανήκει στο επονομαζόμενο αντάρτικο
πόλεως και να είναι παλιός γνώριμος της
ΕΛΑΣ. Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας - που μέχρι στιγμής έχουν προσα-
γάγει δέκα υπόπτους - συλλέγουν μαρτυρίες
από πελάτες και υπαλλήλους της τράπεζας,
που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο (είχαν κα-
λύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους)
με τους δύο κακοποιούς. Παράλληλα, εξετά-
ζουν καρέ καρέ βίντεο από κάμερες ασφαλεί-
ας, εξετάζοντας τα υψομετρικά χαρακτηριστι-

κά τους και αναζητών-
τας στοιχεία που ενδε-
χομένως να «προδώ-
σουν» την ταυτότητά
τους. Ένα από αυτά εί-
ναι και το χαρακτηριστι-
κό τατουάζ που είχε ο

ένας από το δίδυμο των ένοπλων ληστών, ενώ
οι αστυνομικοί προσπαθούν να δουν πού και
πώς εξαφανίστηκαν μετά τη ληστεία. Αυτό που
έχουν μέχρι στιγμής ως στοιχείο είναι ότι διέ-
φυγαν πεζή και με τα όπλα ανά χείρας προς
την πλατεία Μοναστηρακίου. Την ίδια ώρα, πη-
γές της Ασφάλειας κάνουν λόγο για μια λη-
στεία πολύ υψηλού ρίσκου, στο κέντρο της
Αθήνας και σε περιοχή με έντονη αστυνομική
παρουσία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για
έμπειρους και αποφασισμένους κακοποιούς,
που είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχουν ληστέψει
ξανά και διαθέτουν εμπειρία σε όπλα. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι ο ένας από αυτούς είχε επιλέξει
πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov.  Τέλος, στο

υποκατάστημα της τράπεζας βρέθηκε κλιμά-
κιο της Σήμανσης, που εκτός από δακτυλικά
αποτυπώματα αναζήτησε και τυχόν γενετικό
υλικό. Η εξέταση θα γίνει στα Εγκληματολογι-
κά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ με την ελπίδα να
προκύψει κάποια ταυτοποίηση προσώπου.
Σχετικά με την ένοπλη ληστεία στο κέντρο της
Αθήνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου δήλωσε: «Η ασφάλεια των πολιτών
ήταν και παραμένει βασική μας προτεραιότη-
τα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λει-
τουργεί η κοινωνία, η οικονομία, οι πολίτες
χωρίς φόβο».

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Με αρνητικό rapid test 48 ωρών θα μπορούν να εισέρ-
χονται, πλέον, στους κλειστούς χώρους εστίασης και ψυ-
χαγωγίας οι ανήλικοι (12-17 ετών) που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί ή νοσήσει, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ με τα νέα
μέτρα. Τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών θα μπορούν να
προσκομίζουν self test τελευταίου εικοσιτετράωρου.

Το μέτρο αφορά εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλι-
κεία και αναψυκτήρια, όπου οι ανήλικοι από 12 ετών και
άνω πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται τριάντα ημέρες
μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως
180 ημέρες. Στις επιχειρήσεις εστίασης σε εσωτερικό χώ-
ρο περιλαμβάνονται και καταστήματα εντός στοών, κλει-

στών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών.
Όσον αφορά τους ανήλικους 5-11 ετών, για την είσοδό
τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δύνανται να προ-
σκομίζουν δήλωση self test τελευταίου 24ώρου από γο-
νέα ή κηδεμόνα, του οποίου η φυσική παρουσία δεν απαι-
τείται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤ ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Μάριος Θεμιστοκλέους, οι επιστήμονες περιμένουν αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στα σχολεία. Όπως πα-
ραδέχθηκε, το ποσοστό εμβολιασμού στα παιδιά είναι όν-
τως μικρό και πιο πίσω από τον γενικό πληθυσμό. «Τις τε-
λευταίες εβδομάδες έχουμε μια αύξηση σε αυτή την ηλι-

κιακή ομάδα. Ήδη έχουν εμβολιαστεί 140.000 παιδιά ηλι-
κίας 12 έως 17 ετών». Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.919, εκ των οποίων 10 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 31, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
14.268 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι είναι 369. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 332 (89,97%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 37 (10,03%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 205.

Με rapid test η είσοδος παιδιών 12-17 ετών σε κλειστούς χώρους

«Στην Αττική το 70% 
της εγκληματικότητας» 

Την ενίσχυση της παρουσίας των
αστυνομικών στις γειτονιές παντού
και ιδίως στην Αττική, όπου εντοπί-
ζεται το 70% της εγκληματικότητας,
προανήγγειλε ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδω-
ρικάκος, που σημείωσε ότι έμφαση
θα δοθεί στην αντιμετώπιση των ναρ-
κωτικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «η
ελληνική κοινωνία ύστερα από μια
δύσκολη δεκαετία έχει ανάγκη από
ηρεμία και έχει διάθεση για επικρά-
τηση της φωνής της λογικής, του μέ-
τρου, του ρεαλισμού, και δεν νομίζω
ότι έχει διάθεση ούτε για συγκρού-
σεις ούτε για φασαρίες». Ο υπουρ-
γός ακόμα επαίνεσε την άριστη συ-
νεργασία που είχε η αστυνομία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους
παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλο-
νίκης, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν
ομαλά τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στο θέμα της αστυ-
νόμευσης, ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη σημείωσε: «Υπάρχουν
δύο θέματα, τα οποία είναι κρίσιμα
ζητούμενα και στα οποία η αστυνο-
μία έχει πετύχει μια σειρά πράγματα,
αλλά μπορεί να πετύχει ακόμη καλύ-
τερα αποτελέσματα και τα οποία θε-
ωρώ χρήσιμα. Το πρώτο και βασικό
είναι να αυξηθεί η παρουσία της
αστυνομίας στις γειτονιές, παντού,
και ιδίως στο λεκανοπέδιο Αττικής
στο οποίο βρίσκεται το 70% της εγ-
κληματικότητας. Το δεύτερο που ζή-
τησα από την ΕΛΑΣ είναι η εξιχνίαση
σοβαρών υποθέσεων. Ιδιαίτερο βά-
ρος πρέπει να δοθεί στον τομέα της
αντιμετώπισης των ναρκωτικών».
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Ένοπλη ληστεία στο κέντρο
με «άρωμα» τρομοκρατίας 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο 
τουλάχιστον ο ένας από τους 
δύο δράστες να ανήκει
στο αντάρτικο πόλεως



Λέρος

Δωρεά δώδεκα ηλεκτρονικών
υπολογιστών στα σχολεία

Άμεσα ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Δήμου Λέρου για τη δω-
ρεά δώδεκα ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και περιφερει-
ακών συστημάτων η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη
και ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρης
Δημητριάδης. Η πολύτιμη αυτή δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού
θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο το σημαντικό παιδαγωγικό
έργο των εκπαιδευτικών του νησιού της Λέρου, εκσυγχρονίζον-
τας παράλληλα τις αίθουσες πληροφορικής των σχολείων μας.
«Εκ μέρους της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας της Λέ-
ρου, εκφράζω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για αυτή την ενέργεια,
η οποία γίνεται προς όφελος των μικρών μαθητών των σχολείων
μας», δήλωσε ο δήμαρχος Μιχαήλ Κόλιας.

Τα δημοτικά ΚΔΑΠ απειλούνται 
με λουκέτο
Λύση στο τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε και φέτος -για
δεύτερη συνεχή χρονιά δεκάδες χιλιάδες παιδιά που οι οικο-
γένειές τους πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος δεν
έλαβαν τελικά voucher λόγω εξάντλησης του προϋπολογι-
σμού της δράσης- ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΕΚΔΑΠ, πολλοί δή-
μοι έκλεισαν τα ΚΔΑΠ τους και αναμένουν λύση από το
υπουργείο Εσωτερικών αντίστοιχη της περσινής. Ο ΠΑΣΕΚ-
ΔΑΠ καλεί το υπουργείο Εσωτερικών να πράξει το ίδιο και φέ-
τος, ενώ παράλληλα καλεί τους βουλευτές όλων των κομμά-
των να πιέσουν κοινοβουλευτικά.

Χίλια τριακόσια παιδιά από όλες τις γειτονιές της Αθήνας, που εν-
τάσσονται στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, αποκτούν για
πρώτη φορά σχολική στέγη. Ο δήμος παρέδωσε 13 σύγχρονες

εκπαιδευτικές δομές για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω, στο πλαί-
σιο εφαρμογής του νόμου για την υποχρεωτική προσχολική εκ-

παίδευση. «Σήμερα νιώθουμε έναν τεράστιο ενθουσιασμό γιατί η
“καρδιά” της Αθήνας χτυπάει στις γειτονιές της. Χτυπάει στα σχο-
λεία, στα νηπιαγωγεία. Χίλιες τριακόσιες αθηναϊκές οικογένειες,

1.300 μικροί Αθηναίοι απέκτησαν σχολική στέγη, διότι πλέον
στην Αθήνα εφαρμόζεται κάτι που όλοι λέγαμε ότι δεν μπορεί να

γίνει, η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση», δήλωσε
το πρωί της Δευτέρας ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-

νης μετά τον αγιασμό στο 152ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Σε σίριαλ εξελίσσεται η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών για το ερ-
γοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας.
Η προγραμματισμένη διαδικασία για τις
16 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται για τέταρτη
συνεχόμενη φορά λόγω της αίτησης ανα-
στολής που κατέθεσε η εταιρεία Ηλέ-
κτωρ στο ΣτΕ μετά τη σιωπηρή απόρριψη
της προδικαστικής προσφυγής από την
Ανεξάρτητη Δικαστική Αρχή. Υπενθυμί-
ζεται ότι η Ηλέκτωρ ήταν η μόνη εταιρεία
που κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς για την κατασκευή
του εργοστασίου δεν πρόλαβε να ολο-
κληρώσει τη συμμετοχή της, καθώς το
έντυπο οικονομικής προσφοράς δεν γι-
νόταν αποδεκτό από την ψηφιακή πλατ-
φόρμα του ΕΣΗΔΙΣ. Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση μετά τις εξελίξεις αυτές μετα-
τέθηκε για τις 2 Νοεμβρίου, ώστε να
υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα για να
ολοκληρωθεί η εκδίκαση από το ΣτΕ και
να υπάρχει αποτέλεσμα, με στόχο να μη
δημιουργηθεί καμία νέα εμπλοκή και η
διαδικασία ανοίγματος των προσφορών
να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα.

! Κέρκυρα

Νέα αναβολή 
για το εργοστάσιο
απορριμμάτων

Περίπου 1.300 παιδιά προσχολικής
ηλικίας σε νέα νηπιαγωγεία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Κεντρική Μακεδονία 

«Η μεγαλύτερη χρηματοδοτική
παρέμβαση το νέο ΕΣΠΑ»

Στην περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω των ευρωπαϊκών

προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι περιφέρειες, ανα-

φέρθηκε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-

στολος Τζιτζικώστας στην εκδήλωση του υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Η επόμενη μέρα της Πο-

λιτικής Συνοχής: Προκλήσεις και Προοπτικές». Ο κ. Τζιτζι-

κώστας τόνισε την ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις ώστε να

επιτευχθούν υψηλότερες απορροφητικότητες και ταχύτε-

ρη υλοποίηση των έργων που βελτιώνουν σημαντικά τη

ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. «Το νέο ΕΣΠΑ,

ύψους 1,4 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδο-

τική παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Πε-

ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος αυτής της συλλο-

γικής προσπάθειας είναι να κερδίσουμε το στοίχημα της

αναπτυξιακής διαδικασίας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας…

ΚΙΝΑΛ 

Τι γίνεται με τον διαγωνισμό
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Την άμεση έκδοση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

ΑΣΕΠ 4Κ/2020 και την αντιμετώπιση των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα

«Βοήθεια στο Σπίτι» ζητούν από τα υπουργεία Εσωτερι-

κών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης βουλευτές του ΚΙΝΑΛ. «Η κρίσιμη

περίοδος που διανύουμε επιβεβαιώνει καθημερινά τη

μεγάλη αξία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, που

μαζί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει την ανεξίτηλη

σφραγίδα της παράταξής μας», υπογραμμίζεται στην

ερώτηση και τονίζονται στη συνέχεια τα εξής: «Ωστόσο,

υπάρχει τεράστια καθυστέρηση σχετικά με την έκδοση

των αποτελεσμάτων της προκήρυξης του “Βοήθεια στο

Σπίτι” 4Κ/2020 από το ΑΣΕΠ».

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ18



19
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Η
επιστροφή στο σχολείο με ασφάλεια
είναι το θέμα του προγράμματος ενη-
μέρωσης για τον Sars-CoV-2, το

οποίο ξεκίνησαν τα κλιμάκια της Περιφέρει-
ας Αττικής και του ΙΣΑ, σε μια δράση που
πραγματοποιείται σε σχολεία της Αττικής. Οι
επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης
της διασποράς του κορονοϊού έχει προγραμ-
ματιστεί να διανεμηθούν μέσα στην εβδομά-
δα, σε 186 σχολεία, 87 δημοτικά, 52 γυμνάσια
και 47 λύκεια. Παράλληλα, θα ενημερωθούν
οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε 60 δή-
μους της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος της
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ είναι να ενη-
μερωθεί για τους κανόνες πρόληψης του κο-
ρονοϊού όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος
των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μα-
θητών.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση ο πε-

ριφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι η Περιφέρεια
Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εί-
ναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τα παιδιά, ενώ θα συνεχίσει να τους στη-
ρίζει στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμε-
τωπίζουν στην καθημερινότητά τους μέσα
στην πανδημία. «Το πρόγραμμα αποτελεί συ-
νέχεια των σημαντικών πρωτοβουλιών που
έχουν λάβει η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ
από την αρχή της πανδημίας για τη στήριξη
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ασφαλές
σχολείο θα παραμείνει στο επίκεντρο των
προσπαθειών μας και αυτήν τη σχολική χρο-
νιά και με επαγρύπνηση και ετοιμότητα θα
συνεχίσουμε να μεταλαμπαδεύουμε τη γνώ-
ση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές,
έτοιμοι πάντα να παράσχουμε κάθε βοήθεια
για να παραμείνουν ασφαλείς», επισήμανε. 

Οι «Ημέρες Θάλασσας» επιστρέφουν
Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρό-

γραμμα για μικρούς και μεγάλους και μετά την
επιτυχημένη διοργάνωση της πρώτης περιό-
δου των «Ημερών Θάλασσας 2021» την άνοιξη,
η γιορτή-θεσμός επιστρέφει από τις 17 έως τις
26 Σεπτεμβρίου στην πόλη του Πειραιά. Το
πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με επίκεντρο την
ιστορία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, την παρά-
δοση και τον αθλητισμό του Πειραιά, σε ένα
πανόραμα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή και
την υποστήριξη φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των
«Ημερών Θάλασσας» ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει φέτος το «Ferrari Road Show - Piraeus
2021». Το τριήμερο 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 35 θρυλικές Ferrari θα βρεθούν στην πόλη του Πει-
ραιά, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

Δικαίωση της ΚΕΔΕ

Η έντονη αντίδραση, αρχικά μέ-
ρους των δημάρχων και στη συνέ-
χεια όλης της ΚΕΔΕ, για την αιφνι-
διαστική απόφαση που οδηγούσε
στην κατάργηση ή αναστολή των
προγραμμάτων «Άθλησης για
Όλους» στους δήμους τελικά έπια-
σε τόπο. Θυμίζουμε ότι το θέμα είχε
προκύψει μετά την απόφαση της
Γ.Γ. Αθλητισμού να μη συμμετάσχει
οικονομικά την περίοδο 2021-22
στα προγράμματα «Άθλησης για
Όλους», προκειμένου αυτά να ανα-
σχεδιαστούν. Η απόφαση αυτή είχε
προκαλέσει την αντίδραση της Αυ-
τοδιοίκησης, καθώς οι δήμοι θα
έπρεπε να κλειδώσουν τις αθλητι-
κές τους εγκαταστάσεις και 1.100
και πλέον καθηγητές φυσικής αγω-
γής να μείνουν άνεργοι. Τελικά,
όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου κα-
τά τη συζήτηση του θέματος στο δι-
οικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ήδη
υπογράφηκε η ΚΥΑ για τη λειτουρ-
γία των προγραμμάτων φέτος και
έτσι η ΚΕΔΕ αποφάσισε να συμμε-
τέχει και στην επιτροπή αξιολόγη-
σης των προγραμμάτων. 

Πολιτιστικό φθινόπωρο 
Με πολιτιστικές βραδιές αφιερωμέ-
νες στην επέτειο των 200 ετών από
την Ελληνική Επανάσταση υποδέχε-
ται το φθινόπωρο ο Δήμος Ηρακλεί-
ου Αττικής. Κάθε μέρα από τις 20
έως τις 30 Σεπτεμβρίου, φυσικά με
ελεύθερη είσοδο για όλους, το Τμή-
μα Πολιτισμού του δήμου έχει προ-
ετοιμάσει μια σειρά από παρουσιά-
σεις, δρώμενα, μουσικές, χορευτι-
κές και θεατρικές παραστάσεις για
να γιορτάσει το Ηράκλειο τα 200
χρόνια του ελεύθερου Έθνους. Είναι
αυτονόητο ότι σε όλες τις πολιτιστι-
κές δράσεις θα τηρούνται αυστηρά
τα πρωτόκολλα για την προστασία
της δημόσιας υγείας. Οι παραστά-
σεις γίνονται με υποστήριξη της Πε-
ριφέρειας Αττικής και χρηματοδό-
τηση από τα σχετικά προγράμματα
ΕΣΠΑ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας,
ενώ η αντιπολίτευση εδώ
και καιρό ζητούσε με μεγά-
λη ένταση να πραγματοποι-
ούνται οι συνεδριάσεις των
δημοτικών συμβουλίων με
διά ζώσης παρουσία, τώρα
που έγινε η πρώτη τέτοια οι
περισσότεροι έλειπαν ή
συνδέθηκαν σε τηλεδιά-
σκεψη; Το πιο περίεργο
από όλα είναι ότι έλειπαν
ακόμη και σύμβουλοι που
είναι εμβολιασμένοι και
μάλιστα σε συνεδρίαση
που είχαν προκαλέσει οι
ίδιοι… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σχολικά είδη 
στους πληγέντες
Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου απέ-
στειλε τα σχολικά είδη και είδη
πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε
για τους πληγέντες από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του Αυγού-
στου στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γε-
ώργιος Γεωργιόπουλος σε επικοι-
νωνία του με τον δήμαρχο Ανδρέα
Ευθυμίου τον ευχαρίστησε για την
έμπρακτη αλληλεγγύη του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου και των πολιτών
του προς τους πολίτες του Δήμου
Αρχαίας Ολυμπίας. Από την πλευρά
του, ο κ. Ευθυμίου έκανε σαφές ότι
θα συνεχιστεί η προσπάθεια στήρι-
ξης των περιοχών που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
του Αυγούστου.

Ενημέρωση για Covid-19 
στα σχολεία της Αττικής



Την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών φιλολό-
γων και μαθηματικών για να ενισχυθεί το πρόγραμμα
Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα
Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά των ΕΠΑΛ, που θα γίνει
με τη μέθοδο της συνδιδασκαλίας, προανήγγειλε το
υπουργείο Παιδείας. 

Παράλληλα, στα Επαγγελματικά Λύκεια αναμένεται
και η πρόσληψη 222 ψυχολόγων που θα στελεχώσουν τη
δράση για την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στή-
ριξη των μαθητών. Οι ψυχολόγοι, εκτός από την παροχή

ψυχολογικής υποστήριξης σε μαθητές, θα σχεδιάζουν
και θα υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγω-
γής της ψυχικής υγείας, σε συνεργασία με τους υπεύθυ-
νους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβου-
λευτική υποστήριξη του σχολείου και τους σχετικούς
αρμόδιους φορείς, και θα συμβάλλουν στη δικτύωση
της σχολικής μονάδας με άλλες. 

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στοχεύει στη
βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών και
την παιδαγωγική υποστήριξή τους συνολικά και παρέχε-

ται με τη μορφή της συνδιδασκαλίας. Θα εφαρμοστεί σε
όλα τα ΕΠΑΛ με προτεραιότητα στην πρώτη τάξη. Σύμ-
φωνα με τη σχετική εγκύκλιο, στη συνδιδασκαλία θα δι-
δάσκουν ο υπεύθυνος καθηγητής του μαθήματος και ο
συνεργάτης, οι οποίοι από κοινού θα σχεδιάζουν την
υλοποίηση της συνδιδασκαλίας και τη διαμόρφωση του
βέλτιστου κλίματος μάθησης. 

Ο συνεργάτης καθηγητής, μεταξύ άλλων, συμμετέχει
στην περιγραφή των επιδόσεων των μαθητών και στην
ενημέρωση των γονέων. 

Σ
ημαντικές αλλαγές, σε όλες
τις βαθμίδες της γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, φέρνει η νέα σχολική

χρονιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, αρ-
χής γενομένης με την καθολική εφαρ-
μογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής. 

Ταυτόχρονα, εντάσσεται η διδασκα-
λία των αγγλικών στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα όλων των νηπιαγωγείων της
χώρας και καθιερώνονται τα Εργαστή-
ρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και τα γυμνάσια. Στις θε-
ματικές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
κλιματική αλλαγή, η πρόληψη και
προφύλαξη από φυσικές καταστρο-
φές, ο εθελοντισμός, η οδική ασφά-
λεια, το STEM, η σεξουαλική διαπαι-
δαγώγηση κ.λπ.

Σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αυξάνεται ο αριθμός των
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολεί-
ων από 60 σε 112, ενώ για πρώτη φορά
δημιουργούνται Πρότυπα Επαγγελμα-
τικά Λύκεια. Ταυτόχρονα, θα εφαρμο-
στούν 123 νέα Προγράμματα Σπουδών
στη Γενική Εκπαίδευση, τα οποία σε
συνδυασμό με τον διορισμό 11.700 μό-
νιμων εκπαιδευτικών θα οδηγήσουν
στη διαμόρφωση ενός αυτόνομου και
αναβαθμισμένου δημόσιου σχολείου.
Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν προ-
γραμματιστεί επιμορφωτικές δράσεις

για τα νέα Προγράμματα Σπουδών, τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τη διδασκα-
λία των αγγλικών στο νηπιαγωγείο και
την αξιολόγηση των σχολικών μονά-
δων και των εκπαιδευτικών.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται ο θεσμός
της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και Β’
Λυκείου για τη διασφάλιση της ποι-
ότητας των εξετάσεων και την αξιολό-
γηση της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος,
προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός της εκπαίδευσης, καθώς ήδη
472.833 μαθητές και φοιτητές έχουν
προμηθευτεί τεχνολογικό εξοπλισμό
(tablet, laptop, desktop) μέσω του
προγράμματος voucher «Ψηφιακή
Μέριμνα» και έχει δρομολογηθεί η
προμήθεια 90.000 laptops και tablets
που θα διατεθούν στα σχολεία. Επι-
πλέον, εφαρμόζεται το σύστημα των
ηλεκτρονικών εγγραφών (e-eggra-
fes), η έκδοση ψηφιακών αποσπα-
σμάτων απολυτηρίων (e-apolytiria) σε
γυμνάσια και λύκεια και οι τοποθετή-
σεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι φέτος
οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγμα-
τοποιήθηκαν μέσα από ένα καινοτόμο
ψηφιακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει
την ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας, τη
σύναψη ψηφιακής σύμβασης και την
αλγοριθμική τοποθέτηση των αναπλη-
ρωτών στις σχολικές μονάδες.

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της

Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
αναφέρθηκε στον διττό στόχο που
εξυπηρετεί, την αναβάθμιση της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης θεσπίζοντας
ακαδημαϊκά κριτήρια για την εισαγω-
γή στα πανεπιστήμια και τις καλύτερες
προοπτικές που προσφέρονται στους
νέους. Η ίδια ανέλυσε την πορεία υλο-
ποίησής τους και επιμένοντας στην
ίδρυση νέας και ενισχυμένης Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑ-
ΑΕ) με καινούργιες αρμοδιότητες για
την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση
και τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρα-
τηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση,

τη θεσμοθέτηση της χρηματοδότησης
των ΑΕΙ βάσει αξιολόγησης και την
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περι-
βάλλοντος με την αποκατάσταση του
πανεπιστημιακού ασύλου και την προ-
ώθηση της εξωστρέφειας των ιδρυμά-
των, μεταξύ άλλων.

Δημιουργούνται για πρώτη
φορά πρότυπα επαγγελματικά
Λύκεια, διορίζονται 11.700
μόνιμοι εκπαιδευτικοί

ΕΠΑΛ:  Έρχονται προσλήψεις φιλολόγων και μαθηματικών
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Ρ
έστα με κίβδηλα ευρώ κατη-
γορούνται ότι έδιναν σε κα-
ταναλωτές Κινέζοι καταστη-

ματάρχες στη Θεσσαλονίκη. Συνε-
λήφθησαν τρία αδέρφια με τις συ-
ζύγους τους για κυκλοφορία παρα-
χαραγμένων. 

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε από
αστυνομικούς της Οικονομικής
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας που
έκαναν έρευνα σε πέντε καταστήματα στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης και σε σπίτια. Σύμφωνα με τη δικογρα-
φία, είχαν στην κατοχή τους 1.524 κίβδηλα νομίσματα

των 2 ευρώ. Ο 37χρονος βασικός
κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι
γνώριζε πως είναι κάλπικα. Ανέφε-
ρε ότι πήρε τα δίευρα από ομοεθνή
του στην Αθήνα επειδή χρειαζόταν
ψιλά, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι
κάλπικα. Σύμφωνα με τη δικογρα-
φία, τα νομίσματα κατασκευάστη-
καν στην Κίνα, πωλούνται έναντι
ενός ευρώ το καθένα και διακι-

νούνται μέσω των καταστημάτων κινεζικών συμφερόν-
των. Αστυνομικοί έλεγαν ότι είναι δύσκολο να διακρι-
θούν ότι είναι ψεύτικα σε σχέση με τα γνήσια.

Με τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κου-
τσούμπα και με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά θα
συναντηθούν αντιπροσωπεία της Κίνησης Πολιτών «ΔΕΘ -
Μητροπολιτικό Πάρκο για μια Βιώσιμη Θεσσαλονίκη», αλλά
και οι επτά δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης (Χαλκηδόνας Σταύρος Αναγνωστόπουλος, Νεάπο-
λης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Παύλου Μελά Δημήτρης

Δερμουτζίδης, Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης, Αμπελοκήπων-
Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, Κορδελιού-Ευόσμου Κλε-
άνθης Μανδαλιανός, Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης).
Σκοπός των συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι πολιτικοί
αρχηγοί για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον χώρο της
Έκθεσης και να παρουσιαστούν οι θέσεις της Κίνησης και
των δημάρχων για τη «Διπλή Ανάπλαση».

Συναντήσεις με Γεννηματά και Κουτσούμπα από την Κίνηση Πολιτών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βράβευση Ζορπίδη 
Για τη συνολική του προσφορά στον
επιμελητηριακό θεσμό τιμήθηκε
από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ και τον
πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Ιωάννη Χα-
τζηθεοδοσίου και Γιώργο Καββαθά,
ο επί 16 χρόνια πρόεδρος του ΕΕΘ
Μιχάλης Ζορπίδης. Ο κ. Ζορπίδης
νωρίτερα μέσα στην περασμένη
εβδομάδα δημοσιοποίησε τη βούλη-
σή του να μην ξαναείναι υποψήφιος
για την προεδρία του επιμελητηρίου,
ακόμη και αν υπάρξει αλλαγή της
νομοθεσίας που θα καταργεί το όριο
των δύο θητειών. 

Θυμήθηκε την
κίτρινη γραβάτα  
Την κίτρινη γραβάτα που του είχε
δωρίσει ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχά-
λης Ζορπίδης θυμήθηκε, αναφερό-
μενος στις πρόσφατες εξαγγελίες
του πρωθυπουργού για κατασκευή
νέου γηπέδου στην ΠΑΕ Άρης, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. «Πρό-
εδρε, η κίτρινη γραβάτα που μου εί-
χες  προσφέρει νομίζω έπιασε τό-
πο», ήταν η χαρακτηριστική φράση
του Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Το δώρο στον
Χατζηδάκη
Ένα βιβλίο με επετειακό χαρα-
κτήρα αλλά που έχει και σχέση
με το χαρτοφυλάκιό του ως
υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων έλαβε ως
δώρο από τη διοίκηση του ΕΕΘ
ο Κωστής Χατζηδάκης. Το βι-
βλίο με τίτλο «Το 1821 και το
επιχειρείν»  αναδεικνύει τις
ομοιότητες των αγωνιστών του
’21 με τους σύγχρονους αγωνι-
στές που είναι οι επαγγελμα-
τίες, ενώ αναφέρεται και στις
ηγετικές ικανότητες των
ηρώων, τις οποίες πρέπει να
έχει ως έναν βαθμό και κάποι-
ος που επιθυμεί να πετύχει
στον επιχειρηματικό στίβο. 

Ικανοποιημένη η Κεραμέως 
Μάθαμε ότι η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

βρέθηκε για φαγητό στο εστιατόριο «Γλυκάνισος»
στην Πυλαία, με αφορμή την παρουσία της στη Θεσ-
σαλονίκη για την 85η ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι είναι
υπουργός, δεν γλίτωσε ούτε κι αυτή από τον έλεγχο
για το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την είσοδό
της στον χώρο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η
κυρία Κεραμέως είδε πολύ θετικά ότι στα καταστή-
ματα της Θεσσαλονίκης τηρούνται όλα τα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Και ο Μανιάτης Θεσσαλονίκη  
Τον πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑ-
ΣΟΚ καθηγητή Γιάννη Μανιάτη πήρε το μάτι μας
στη Θεσσαλονίκη να γευματίζει σε γνωστό
εστιατόριο πλησίον του δημαρχιακού μεγάρου.
Η παρουσία του στην πόλη μπορεί να μη σημαίνει
τίποτα, δεδομένης όμως της μάχης για την αλλα-
γή ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ και του πυκνού χρόνου
που υπάρχει για επικοινωνιακά παιχνίδια κατά
τη διάρκεια της ΔΕΘ, μυαλό είναι αυτό και θυμά-
ται την κόντρα του κ. Μανιάτη με την κυρία Γεν-
νηματά. Ίσως ο καθηγητής επιστρατεύτηκε από
έτερο δελφίνο για την ηγεσία κόμματος.

Ταχιάος: Τελικώς,
πρυτάνευσε η λογική

«Σε πείσμα ολίγων, το μετρό τρέχει. Η λογική
πρυτανεύει και όπως τεκμαίρεται από τη δικαστική
κρίση στις λίγες σειρές αυτής της απόφασης, η λο-
γική πρυτανεύει», σχολίασε ο πρόεδρος της Αττικό
Μετρό ΑΕ Νίκος Ταχιάος την απόφαση απόρριψης
της αίτησης για προσωρινή διαταγή διακοπής των
εργασιών στον σταθμό Βενιζέλου, σε ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η πόλη θα απο-
λαύσει και ένα σύγχρονο μετρό που θα σηματοδο-
τεί το μέλλον της και θα της επιτρέψει να ανακτήσει
την αυτοπεποίθησή της και μια σειρά από αρχαι-
ολογικούς χώρους που θα ανανεώσουν τη σχέση
της με το παρελθόν», πρόσθεσε ο κ. Ταχιάος.

Πώς βγαίνεις από… 
μια ύφεση 
Κατά τη συζήτηση για την επίδραση της αξιοποί-
ησης της δημόσιας περιουσίας, ο διευθύνων
σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δημη-
τριάδης ανέφερε ότι «μέχρι πρότινος δεν υπήρ-
χαν η ευελιξία και η εμπιστοσύνη για να προχω-
ρήσει η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Πλέον, γνωρίζουμε την αξία του real estate όλων
των επιχειρήσεων και των συμμετοχών μας, ώστε
να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αξία
τους και συνεπώς να εκτιμήσουμε και το return
που μπορεί να έχουν». Ο γενικός διευθυντής του
ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας συμπλήρωσε, πάντως, ότι «οι
μετρήσεις που έχουν γίνει στο εξωτερικό, δεί-
χνουν ότι οι χώρες που έχουν καλή διαχείριση
της δημόσιας περιουσίας έχουν τρεις έως πέντε
φορές περισσότερες δυνατότητες να ανταποκρι-
θούν γρήγορα ύστερα από μια ύφεση».

Κύκλωμα Κινέζων απατεώνων γέμισε 
με κάλπικα νομίσματα την αγορά



Σ
το πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μέ-
ρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο
Δήμος Πειραιά, πραγματοποιείται
Έκθεση Ζωγραφικής και Χαρακτι-

κής της Μαρίας Κουλοβασιλοπούλου και
της Χαράς Δημακάκου.

Η Χαρά Δημακάκου γεννήθηκε και κατοι-
κεί στο Κερατσίνι. Είναι χαράκτρια, μέλος
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδας και απόφοιτος της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου. Στα αρχικά της βήματα δά-
σκαλός της ήταν ο ζωγράφος Γιάννης Αδα-
μάκης, ενώ στη χαρακτική τέχνη τη μύησε η
ζωγράφος-χαράκτρια Τζένη Μαρκάκη. Έχει
παρακολουθήσει τα μαθήματα του Ανοικτού
Εργαστηρίου Χαρακτικής του Δήμου Νί-
καιας - Ρέντη, που λειτουργεί σε συνεργα-
σία με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας, με δασκάλους τις χαράκτριες Τζέ-
νη Μαρκάκη και Ρένα Ανούση.

Ενταγμένη στις φόρμες του εξπρεσιονι-
σμού, τα έργα της χαρακτηρίζονται από την
αδρότητα της γραμμής στη χάραξη, από
«σχεδιαστική χειρονομία». Την απασχολούν
η σημερινή εποχή, ο κατακερματισμός, το
βίωμα, η πραγμάτωση, ολόκληρη η ύπαρξη
του ανθρώπου, καθώς είναι μια γραμμή που
ακολουθούμε, υπαρκτή σε νοητό ή πραγμα-
τικό επίπεδο.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκ-
θέσεις, ενώ έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές
συλλογές και πινακοθήκες. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις
εσωτερικού και εξωτερικού: 2018: α) «Ουτο-
πική Πόλη», 10η Ομαδική Εικαστική Έκθεση

Ελευσίνας, β) «Μεσόγειος... Η Μεσόγειος
Θάλασσα μέσα από την ποίηση των λαών
της», Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ΕΕΤΕ,
γ) «Ex-libris», Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»
Δήμου Αθηναίων, ΕΕΤΕ, δ) «Θεογονία FISAE
ex-libris και έντεχνο βιβλίο», Στοά του Βι-
βλίου, 2017-2016: «Τιμή στο Δάσκαλο, Μύη-
ση στη Χαρακτική Τέχνη, έξι μαθητές τιμούν
τη δασκάλα τους Τζένη Μαρκάκη», Δημοτι-
κή Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρί-
δου», 2015: «Save As... Art? / Αποθήκευση
Ως....Τέχνη;», σύλληψη και επιμέλεια έκθε-
σης σε συνεργασία με την εικαστικό Α. Μαν-
δηλάρη, Χώρος Τέχνης B-hive, Αθήνα, 2014:
«Ημερίδα ΣΕΝ, Ιστορικό Υφαντουργείο», Λ.
Αμαλίας 8, Αθήνα, 2013: «Art you fashion

me? What art size do you wear? - Guy Laro-
che», Αθήνα, 1999: «Παιχνίδια και άλλα, Μα-
ρία Γκούμα», Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου,
Ναύπλιο. 2017: «Tokyo International Mini
Print Triennale in Saporo», 2015 Touring
Exhibition, 2015: «Tokyo International Mini
Print Triennial 2015, Exhibition for the 80th
anniversary of the foundation of Tama Art
University», Tama Art University Museum,
Τόκιο, 2013: α) «Sixth International Prin-
tmaking for Peace - Tecnologico de Mon-
terrey», Mexico, β) Ακαδημία της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Βελι-
γραδίου, Σερβία, έκθεση Ex-libris και Χαρα-
κτικής του Ιδρύματος Πολιτισμού «Πανα-
γιώτης Γιαννάκος», γ) «International Ex-Li-

bris Competition Wine and grapes organi-
zed» by The Culture Center Art Workshop
Sremski Karlovci and the Ex-Libris Asso-
ciation of Vojvodina, Servia, «Tokyo Interna-
tional Mini-Print Triennial 2015», Tama Art
University, «Ακάλυπτος», Arte Visione Gal-
lery Αθήνα, «Περί Καλαισθησίας», 11η Εικα-
στική Έκθεση Ελευσίνας, «Μεσόγειος, η
Μεσόγειος Θάλασσα μέσα από την ποίηση
των λαών της», ΔΠ Πειραιά, «Νέα Ελληνική
Χαρακτική 1», Myrό Gallery, Ημερίδα ΣΕΝ,
Ιστορικό Υφαντουργείο, Open September 3
Vault Theatre Plus, «Project 3, Θλίψη», No-
mades Art Core, «6th International Prin-
tmaking for Peace Mexico», International
Exlibris Competition «Wine and Grapes»,
Serbia. 

Ωράριο: Καθημερινές 18.00-20.00, 
Σάββατο 10.00-12.00 και 18.00-20.00 
και Κυριακή 18.00-20.00 
(μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου)

Τοποθεσία: 212 ARTS, Αλκιβιάδου 212

Χαρά Δημακάκου και Μαρία
Κουλοβασιλοπούλου 
συμμετέχουν με έργα τους
στις «Μέρες Θάλασσας»

Έπιασαν... λιμάνι με ζωγραφική και χαρακτική 
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ΗΜαρία Κουλοβασιλοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Τε-
λείωσε το Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής. Σπούδασε στη Σχο-

λή Καλών τεχνών Θεσσαλονίκης στα εργαστήρια του Γ. Τσακίρη και της Τέτας
Μακρή, όπου και αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2006. Έπειτα από ένα διάλειμμα
ταξιδιών, το 2010 ξεκίνησε να εργάζεται ως εκπαιδευτικός εικαστικών τεχνών
στα δημόσια ελληνικά σχολεία έως σήμερα. Και συνεχίζει να ταξιδεύει, να εκ-
παιδεύει και να εκπαιδεύεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2002-2006: «Ανοιχτές Πόρτες», ομαδική έκθεση του α’ εργαστηρίου της Σχο-
λής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης
2006: Biennale Κρήτης
2006: Έκθεση αποφοίτων στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 
2007: Ατομική έκθεση φωτογραφίας και κατασκευών στον πολυχώρο Ζακύν-
θου «Πορτοκάλι»
2009: Ατομική έκθεση φωτογραφίας στη δημοτική λέσχη «Ο Ζάκυνθος»
2011: Ατομική έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας στον πολυχώρο πολιτι-
σμού «Πορτοκάλι» Ζακύνθου
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστάσεις
σε δημόσιους χώρους, όπως η land art με τον Ορίζοντα Γεγονότων.
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Γ
ια μία ακόμη φορά ο γερμανικός
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μεταφο-
ρών (BGL) απευθύνει έκκληση για
να καλυφθούν δεκάδες χιλιάδες

θέσεις εργασίας στον κλάδο. Συγκεκριμένα,
όπως δηλώνει o εκπρόσωπος του συνδέσμου
Ντιρκ Ένγκελχαρντ στο Γερμανικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων (DPA), αυτήν τη στιγμή λείπουν
περίπου 60.000 οδηγοί. Η κατάσταση επιδει-
νώνεται συνεχώς, δεδομένου ότι κάθε χρόνο
30.000 οδηγοί συνταξιοδοτούνται, ενώ ο αριθ-
μός των νέων στο επάγγελμα δεν ξεπερνά τις
15.000. Αλλά και η Διεθνής Ένωση Οδικών

Μεταφορών (IRU), σε πρόσφατη μελέτη της,
εκτιμά ότι μέχρι το 2027 η Γερμανία θα χρει-
αστεί 185.000 νέους οδηγούς φορτηγών.
Αφορμή για την παρέμβαση του συνδέσμου
είναι οι τεράστιες ελλείψεις βασικών αγαθών
στα ράφια των βρετανικών σουπερμάρκετ, τις
οποίες οι ιθύνοντες αποδίδουν στην έλλειψη
οδηγών για την επαρκή τροφοδοσία των κατα-
στημάτων. Σε κάποιον βαθμό αυτό οφείλεται
και στις αρνητικές συνέπειες του Brexit. Ο
Ντιρκ Ένγκελχαρντ πιστεύει ότι «μπορεί στη
Βρετανία το πρόβλημα να εντείνεται λόγω
Brexit, αλλά είμαι σίγουρος ότι απλώς είναι

θέμα χρόνου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρό-
βλημα και στην υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη».  Η
ακραία περίπτωση της Βρετανίας οφείλεται
και στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι
δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να κυκλοφο-
ρούν στη χώρα χωρίς διατυπώσεις, αναζητών-
τας δουλειά. Απαιτούνται χρονοβόρες και δα-
πανηρές διαδικασίες για την έκδοση βίζας.
Στη διάρκεια της πανδημίας πολλοί οδηγοί,
ιδιαίτερα από την Πολωνία και τη Ρουμανία,
εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέ-
φοντας στις οικογένειές τους και ελάχιστοι
από αυτούς αναμένεται να επιστρέψουν. Αλλά

και αν ακόμη η Βρετανία παρέμενε στην ΕΕ,
δεν θα ήταν εύκολο να καλυφθούν όλες οι θέ-
σεις εργασίας, καθώς, όπως λέει ο εκπρόσω-
πος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μεταφο-
ρών, έλλειψη οδηγών υπάρχει και σε πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μιλώντας στην
εφημερίδα «Die Welt», ο Μάρκους Ρίτερς, ει-
δικός σε θέματα μεταφορών, επισημαίνει έναν
ακόμη λόγο για τη σημερινή έλλειψη: «Στη
διάρκεια της πανδημίας πολλοί οδηγοί δεν θέ-
λησαν να ενταχθούν σε προγράμματα αναστο-
λής ή σε καθεστώς ευέλικτης εργασίας και
προτίμησαν να αλλάξουν επάγγελμα». 

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε έκθε-
ση με δυσοίωνες προβλέψεις για τις επιπτώ-
σεις από τη μείωση της αγροτικής παραγω-
γής, την έλλειψη νερού και την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας. Έως 216 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι θα μπορούσαν να μεταναστεύ-
σουν έως το 2050 παγκοσμίως για να ξεφύ-
γουν από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής, ένα φαινόμενο που δεν εί-

ναι εντούτοις μη αναστρέψιμο, σύμφωνα με
την Παγκόσμια Τράπεζα. Το ινστιτούτο με
έδρα την Ουάσιγκτον δημοσίευσε χθες μια
έκθεση, που συμπληρώνει την πρώτη έκθε-
ση αυτού του είδους, η οποία δόθηκε στη δη-
μοσιότητα το 2018 και επικεντρωνόταν εκεί-
νη την περίοδο σε τρεις περιοχές του κό-
σμου: την Υποσαχάρια Αφρική, τη Νότια Ασία
και τη Λατινική Αμερική. Προέβλεπε τότε 143

εκατομμύρια «κλιματικούς μετανάστες» έως
το 2050 για αυτές τις αναπτυσσόμενες πε-
ριοχές. Αυτή τη φορά, η Παγκόσμια Τράπεζα
πρόσθεσε άλλες τρεις περιοχές: την Ανατο-
λική Ασία και τον Ειρηνικό, τη Βόρεια Αφρι-
κή όπως και μια περιοχή που αποτελείται
από την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία, προκειμένου να αναπτύξει «μια παγ-
κόσμια εκτίμηση», εξήγησε ο Γιούργκεν

Φόγκελε, αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας
Τράπεζας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε αυτήν
την έκθεση. «Η πορεία των κλιματικών μετα-
ναστεύσεων κατά τη διάρκεια του προσε-
χούς μισού αιώνα εξαρτάται από τη συλλογι-
κή δράση μας στο θέμα της κλιματικής αλλα-
γής και την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια»,
κατέληξε ο Φόγκελε, απευθύνοντας έκκλη-
ση να υπάρξει δράση «τώρα». 

Κλιματική αλλαγή: Στα 216 εκατ. θα φτάσουν οι μετανάστες έως το 2050 

Ξέμεινε από… φορτηγατζήδες η Γερμανία!

Σε καραντίνα ο Πούτιν λόγω κρούσματος 
κορονοϊού στο κοντινό του περιβάλλον 
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση για κάποιο διάστημα έπειτα από τον
εντοπισμό πολλών κρουσμάτων Covid στο περιβάλλον του, ανακοίνωσε χθες το
Κρεμλίνο, που έχει λάβει δρακόντεια μέτρα από την έναρξη της πανδημίας για να
προστατεύσει τον Ρώσο πρόεδρο. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δια-
βεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας» και ότι υπο-
βλήθηκε σε διαγνωστικό τεστ. Ο Πεσκόφ εξήγησε ότι ανιχνεύθηκαν πολλά κρού-
σματα στο περιβάλλον του προέδρου της Ρωσίας, αλλά δεν διευκρινίστηκε αν πρό-
κειται για περιστατικά σε εμβολιασμένα ή μη άτομα. Η Ρωσία είναι ένα από τα κράτη
του κόσμου όπου η επιδημία έχει προκαλέσει τους περισσότερους θανάτους.

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η μητέρα 
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θρηνεί την απώλεια της μητέρας του,
Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ, η οποία πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 79 ετών, ανέφερε η
εφημερίδα «Telegraph». Επαγγελματίας ζωγράφος η Σάρλοτ Τζόνσον Ουάχλ, πέθανε
«ξαφνικά και ειρηνικά» σε νοσοκομείο του Λονδίνου, τόνισε η βρετανική εφημερίδα,
επικαλούμενη μέλη της οικογένειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Τζόνσον
Ουάχλ διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία 40 ετών.  Αναφερόμενος στον
θάνατο της μητέρας του Τζόνσον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ηγέ-
της των Εργατικών Κρις Στάρμερ είπε: «Λυπάμαι πολύ που έμαθα για την απώλεια του
πρωθυπουργού. Τα συλλυπητήριά μου σε αυτόν και την οικογένειά του». 

Κ



«Σ
βήσιμο» της περυσινής
ύφεσης 8,2%, με ανάπτυξη
πιεσμένου… ελατηρίου κα-
τά 8,2%, προβλέπει για φέ-

τος η Moody’s, εντάσσοντας πλέον στο πλάνο
της μόνο το καλό σενάριο για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει σε σχετική έκθεση το
τμήμα ανάπτυξης του αμερικανικού οίκου,
«η Ελλάδα σημείωσε ανάπτυξη-ρεκόρ, σε
ετήσια βάση κατά το φετινό δεύτερο τρίμηνο,
παρόλο που η ανάκαμψη αναμενόταν, λόγω
και του σοκ που δέχτηκε το 2020». Ωστόσο,
υπογραμμίζει με έμφαση ότι «το μέγεθος της
ανάπτυξης αιφνιδίασε τους πάντες, καθώς
διαμορφώθηκε στο 16,2%». Ταυτόχρονα η
επίδοση αυτή γίνεται πιο εντυπωσιακή αν λη-
φθεί υπ’ όψιν ότι η πλειοψηφία των τουρι-
στών έφτασε στη χώρα μας στο τρίτο τρίμηνο
του έτους και κυρίως στο δίμηνο Ιουλίου-
Αυγούστου.

Το τμήμα ανάλυσης της Moody’s τοποθε-
τεί τον πήχη της ανάπτυξης για το γ’ τρίμηνο
στο 11,7%, ενώ το 2022 προβλέπει νέα μεγέ-
θυνση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόν-
τος κατά 5,1%. Όπως επισημαίνει ο αναλυτής
Μιχάλης Γραμματικόπουλος, «η ελληνική
οικονομία επέστρεψε επισήμως στα προ
πανδημίας επίπεδα οικονομικής δραστηριό-
τητας και είναι πλέον μία από τις επτά χώρες
της Ευρωζώνης που ανακάμπτει πλήρως σε
επίπεδο πραγματικού ΑΕΠ και προχωρά
προς επέκταση». Μάλιστα, προσθέτει ότι το
ΑΕΠ είναι τώρα 0,6% πάνω από τα επίπεδα
προ πανδημίας. 

Συγκρίνοντας το ελληνικό ΑΕΠ με το αντί-

στοιχο της Ευρωζώνης, ο οικονομολόγος
επισημαίνει ότι η ανάκαμψη της Ελλάδας
υστερούσε το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο
του 2020 λόγω των πολύ χαμηλών αφίξεων
τουριστών κατά την κορύφωση της κρίσης,
πριν από την έναρξη του προγράμματος εμ-
βολιασμού και λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ της χώρας
έχει αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 3,8%, ενώ
υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη τροφοδοτήθη-
κε από τις επενδύσεις, οι οποίες βρίσκονται
στο υψηλότερο επίπεδο από το δεύτερο τρί-
μηνο του 2018 και αναμένεται να φτάσουν
στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δε-
καετίας μέσα στο 2022.

Η Moody’s απονέμει τα εύσημα στην ελλη-
νική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι «τα τελευταία
θετικά αποτελέσματα είναι το αποτέλεσμα

των στοχευμένων κυβερνητικών πολιτικών
που αποσκοπούν στον περιορισμό της γρα-
φειοκρατίας, στην άρση των εμποδίων σε έρ-
γα που είχαν σταματήσει, αλλά και στις πρά-
σινες επενδύσεις και την τεχνολογία». Μάλι-
στα, εκθειάζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις που θα προωθηθούν μέσω της χρηματο-
δότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, Υπο-
γραμμίζει, δε, ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις
πρώτες χώρες που έλαβε κεφάλαια από το
Ταμείο, τα οποία μέχρι στιγμής αντιστοιχούν
στο 13% των συνολικών κεφαλαίων. Σημει-
ώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εισρεύσει στη
χώρα 4 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του
έτους θα έρθουν άλλα 3,5 δισ. ευρώ.

Τέλος, σε άλλο σημείο της έκθεσης επι-
σημαίνεται ότι το τέταρτο κύμα της πανδη-
μίας λόγω της παραλλαγής Δέλτα θα συνε-

χίσει να κυριαρχεί διεθνώς, ενώ την ίδια
στιγμή η Ελλάδα παρουσιάζει ρεκόρ κρου-
σμάτων. Μάλιστα, η Moody’s Analytics προ-
βλέπει τη συνέχιση των περιοριστικών μέ-
τρων μέχρι τον πλήρη έλεγχο της πανδη-
μίας, ενώ θεωρεί ότι η υποχρεωτικότητα
των εμβολίων θα επεκταθεί και σε άλλους
τομείς της οικονομίας. 

Σκρέκας: 9 ευρώ τον μήνα η έκπτωση στο ρεύμα - Ξεκινάει από Σεπτέμβριο
Στα 1 με 2 ευρώ τον μήνα θα διαμορφωθεί η καθαρή επιβά-

ρυνση για το 70% των νοικοκυριών, ως συνέπεια των νέων αυ-
ξημένων τιμών κατανάλωσης αλλά και των εκπτώσεων που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας προχώρησε σε σχετικές διευκρινίσεις, επισημαίνον-
τας ότι χωρίς τα μέτρα της κυβέρνησης η επιβάρυνση στους
λογαριασμούς θα ξεπερνούσε τα 40 ευρώ. Πρόσθεσε δε ότι η
επιδότηση των 9 ευρώ θα εμφανίζεται σε διακριτό σημείο του
λογαριασμού, ενώ σε σχέση με τις προθέσεις των ιδιωτικών
παρόχων δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εργαλείο εξαναγκασμού
που θα υποχρέωνε οποιονδήποτε να πουλήσει σε τιμή που δεν
τον συμφέρει». Οι επιδοτήσεις στο ρεύμα ξεκινούν από τον
τρέχοντα μήνα (Σεπτέμβριος). Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η
επιδότηση των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα εφαρμόζεται για την

κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατώρες ρεύματος τον μήνα, κα-
λύπτοντας ποσοστό λίγο πάνω από το 70% των καταναλωτών-
μετρητών. 

Παραδείγματα
Ειδικότερα, με βάση όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας για τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ισχύουν τα
εξής: 
�Για μηνιαία κατανάλωση 300 KWh, με χρέωση προμήθειας

35,18 ευρώ, η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 20,54 ευρώ και
το ποσό που θα απορροφηθεί από την έκπτωση ενέργειας
ανέρχεται σε 9,95 ευρώ. Άρα, με την επιδότηση της Πολιτεί-
ας 9 ευρώ η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα είναι
μόλις 1,59 ευρώ. 

� Για μηνιαία κατανάλωση 400 KWh, η χρέωση προμήθειας

είναι 46,76 ευρώ και η ρήτρα αναπροσαρμογής 27,38 ευρώ.
Στη συνέχεια θα υπάρξει μείωση από την έκπτωση ενέργει-
ας ύψους 13,27 ευρώ, την επιδότηση της Πολιτείας κατά 9
ευρώ και την επιπλέον έκπτωση της ΔΕΗ ύψους 3 ευρώ. Σε
αυτή την περίπτωση η τελική επιβάρυνση θα περιοριστεί
στα 2,11 ευρώ. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέδωσε την

αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου σε όσα συμβαίνουν
στη διεθνή αγορά ενέργειας, στην αύξηση του κόστους των
δικαιωμάτων ρύπων, καθώς και στη μεγάλη ζήτηση για
ενέργεια, αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων
τον περασμένο Μάιο. Μάλιστα, τόνισε ότι θα θέσει το θέμα
στην επόμενη Σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, όχι
μόνο για τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά, αλλά και για τις επι-
χειρήσεις.

Έκρηξη ανάπτυξης 8,2%
βλέπει το 2021 η Moody’s

Ο αμερικανικός οίκος «σβήνει»
την περυσινή ύφεση 8,2% 
και εκτιμά νέα αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 5,1% το 2022
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Φορολοταρία: Δώρα
έως 100.000 ευρώ 
με δέλεαρ αποδείξεις

Ο διπλασιασμός των λαχνών για τις αποδεί-
ξεις από ελεύθερους επαγγελματίες που εν-
τάσσονται στη λίστα... υψηλού κινδύνου για
φοροδιαφυγή, καθώς και χρηματικά δώρα
ακόμη και έως 100.000 ευρώ αποτελούν το δι-
πλό δέλεαρ της κυβέρνησης προς τους κατα-
ναλωτές, στο πλαίσιο των αλλαγών που επέρ-
χονται στη φορολοταρία. Μέχρι σήμερα κάθε
μήνα 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευ-
ρώ, ενώ από το νέο έτος οι τυχεροί θα είναι λι-
γότεροι, αλλά τα ποσά θα φτάσουν ακόμη και
στις 50.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σενάριο, θα
μειωθούν στο μισό οι τυχεροί που θα κερδί-
ζουν 1.000 ευρώ μηνιαίως και από κει και πέ-
ρα κλιμακωτά άλλοι 75 με 100 θα κερδίζουν
από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Μάλιστα, τα Χρι-
στούγεννα το ποσό μπορεί να ανέλθει στις
100.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι οι κατα-
ναλωτές θα έχουν ισχυρότερο κίνητρο για να
καταναλώσουν τους μισθούς και τα δώρα, ζη-
τώντας αποδείξεις για αγορές και υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι το μπόνους των περισσότε-
ρων λαχνών θα δίνεται για τις αποδείξεις από
οικοδόμους, μηχανικούς, δικηγόρους, ηλε-
κτρολόγους, υδραυλικούς, ταξιτζήδες, ψυκτι-
κούς, φωτογράφους και άλλους.

OAEΔ: Εποχικό επίδομα
από 508 έως 1.016 ευρώ

Από 508,20 έως 1.016,40 ευρώ θα λάβουν
ως εφάπαξ Ειδικό Εποχικό Βοήθημα χιλιάδες
άνεργοι τεχνίτες από 18 κατηγορίες για το τρί-
μηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου. Χθες ξεκίνη-
σε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων μέσω της διεύθυνσης
www.gov.gr/ ipiresies/ergasia-kai-as-
phalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethe-
ma-oaed, ενώ η διαδικασία μέσω ΚΕΠ θα ξε-
κινήσει την προσεχή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρί-
ου. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υπο-
βολή των αιτήσεων έχει οριστεί η 30ή Νοεμ-
βρίου. Δικαιούχοι είναι όσοι άνεργοι τεχνίτες
είχαν πραγματοποιήσει από 50 έως 210 ημε-
ρομίσθια και είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ
ως οικοδόμοι, δασεργάτες, ασβεστοποιοί,
πλινθοποιοί, καπνεργάτες, ρητινοσυλλέκτες,
μισθωτοί σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,
χειριστές ανυψωτικών και γεωτρητικών μη-
χανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογρά-
φου και θεάτρου κ.ά. Επίσης, δικαιούχοι είναι
και οι συνταξιούχοι μετά την 11η Σεπτεμβρίου,
ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης που θα
λάβουν, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκει-
μένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους
θητεία από 11/9/2021 και μετά.

Σ
ημαντικές μειώσεις και ουσιαστι-
κές διαφορές, αρχής γενομένης
από τον λογαριασμό του προσε-
χούς Ιανουαρίου, θα δουν εκατομ-

μύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας
με συμβόλαιο λόγω της κατάργησης για
τους νέους έως 29 ετών αλλά και της μεί-
ωσης του ειδικού τέλους στο 10% για τους
υπολοίπους.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοι-
νώσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης και την εξειδίκευση του μέτρου από
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα, από 1ης/1/2022 θα καταργηθεί
πλήρως το τέλος για τους νέους έως 29
ετών, ενώ για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσω-
πα και τις επιχειρήσεις θα μειωθεί στο 10%.
Σημειώνεται ότι σήμερα το Ειδικό Τέλος
Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας υπο-
λογίζεται προ του ΦΠΑ 24% και για τις κα-
ταναλώσεις έως 50 ευρώ επιβαρύνεται με
12%, για καταναλώσεις από 50,01 έως 100
ευρώ με συντελεστή 15%, για καταναλώ-
σεις από 100,01 έως 150 ευρώ με 18%, ενώ
για τις υψηλές καταναλώσεις άνω των
150,01 ευρώ το ποσοστό επιβάρυνσης
ανέρχεται σε 20%.

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, σήμε-
ρα ένας λογαριασμός συμβολαίου κινητής
με καθαρή κατανάλωση 50 ευρώ επιβαρύ-
νεται με τέλος 6 ευρώ. Στο ποσό των 56 ευ-
ρώ υπολογίζεται ΦΠΑ 24% και έτσι η τελι-
κή επιβάρυνση φτάνει στα 69,44 ευρώ. Τον

Φεβρουάριο, όταν θα σταλεί στον συνδρο-
μητή συμβολαίου, ηλικίας έως 29 ετών, ο
λογαριασμός Ιανουαρίου, το τελικό ύψος
του θα είναι 62 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Σε
μια τέτοια περίπτωση το όφελος διαμορ-
φώνεται στα 7,44 ευρώ μηνιαίως ή 89,28
ευρώ ετησίως ή σχεδόν... ενάμισης λογα-
ριασμός! Αν ένας νέος 29 ετών έχει σήμε-
ρα κατανάλωση 80 ευρώ, τότε το τέλος κι-
νητής επιβαρύνεται με συντελεστή 15% και
ο λογαριασμός διαμορφώνεται στα 92 ευ-
ρώ προ ΦΠΑ. Με ΦΠΑ 24% το τελικό ύψος
ανέρχεται σε 114,08 ευρώ. Από 1ης/1/2022
οι νέοι λογαριασμοί δεν θα έχουν την επι-
βάρυνση του 15% και έτσι ο νέος έως 29
ετών θα πληρώσει 99,20 ευρώ. Άρα θα
προκύψει μηνιαίο όφελος σε σχέση με σή-
μερα 14,88 ευρώ και η ετήσια εξοικονόμη-
ση θα ανέλθει σε 178,56 ευρώ ή σχεδόν
δύο μηνιαίους λογαριασμούς.

Από την άλλη, έστω ότι έχουμε έναν
συνδρομητή που είναι ελεύθερος επαγ-
γελματίας με ηλικία 45 ετών και διαθέτει
σύνδεση με συμβόλαιο και λογαριασμό
προ ΦΠΑ 90 ευρώ. Σήμερα το ποσό αυτό
επιβαρύνεται με συντελεστή 15% λόγω του
τέλους κινητής και το ύψος του λογαρια-
σμού προ ΦΠΑ φτάνει στα 103,50 ευρώ,

ενώ μετά τον ΦΠΑ (24,84 ευρώ) στα 128,34
ευρώ. Με τη μείωση του τέλους στο 10% ο
λογαριασμός προ ΦΠΑ ανέρχεται στα 99
ευρώ και το τελικό ποσό με ΦΠΑ 24% (συν
23,76 ευρώ) διαμορφώνεται στα 122,76
ευρώ. Άρα, το μηνιαίο όφελος διαμορφώ-
νεται στα 5,58 ευρώ και το ετήσιο σε 66,96
ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω πα-
ραδείγματα, μεγάλοι κερδισμένοι από το
νέο έτος είναι οι νέοι έως 29 ετών που
έχουν πρόγραμμα συμβολαίου κινητής τη-
λεφωνίας, καθώς και όλοι οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία λόγω μείωσης του τέλους στο
10% οριζόντια. Έτσι, στην καρτοκινητή τη-
λεφωνία το τέλος 12%, που επιβάλλεται
στην αξία του χρόνου ομιλίας - επικοινω-
νίας, δεν αναμένεται να μηδενιστεί για
τους καταναλωτές έως 29 ετών ή να περιο-
ριστεί στο 10% για όλες τις υπόλοιπες ηλι-
κιακές κατηγορίες, σύμφωνα με όσα εκτι-
μούν παράγοντες της αγοράς.

Το ειδικό τέλος καταργείται 
στα συμβόλαια για τους νέους
έως 29 ετών και μειώνεται 
στο 10% για τους υπολοίπους

Φθηνότεροι οι λογαριασμοί
της κινητής από το 2022

loukas1972@gmail.com
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Π
ρόταση ώστε να γίνει μια μελέτη
για το πώς η Ελλάδα μπορεί να
εξασφαλίσει περισσότερους

οδικούς τουρίστες από την Κεντρική
Ευρώπη υπέβαλαν οι τουριστικοί φο-
ρείς στον νέο υπουργό Βασίλη Κικίλια.
«Τα 10 εκατομμύρια τουριστών μπορούν
πολύ εύκολα να γίνουν 13 ή 14 εκατομ-
μύρια και αλλάζει το πλαίσιο όσον αφο-
ρά στον οδικό τουρισμό», σχολιάζει χα-
ρακτηριστικά ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγό-
ρης Τάσιος. «Πρέπει να δούμε τον Ευ-
ρωπαίο τουρίστα που έρχεται στη χώρα
μας οδικά και όχι μόνο από τα Βαλκάνια.
Από τη Γερμανία έρχεται κάποιος σε
δώδεκα ώρες, όταν ήθελε δύο μέρες.
Σημαντικός είναι και ο τουρισμός πε-
ριήγησης ή αυτοκινούμενος. Ο τουρι-
σμός αυτός έφερε συνολικά 10 εκατομμύρια τουρίστες το 2019, είναι αυτός που μπορεί να ανασάνει την επαρχία. Σκεφτείτε χώρες
όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία, απ’ όπου μπορούν να έρθουν τουρίστες με λιγότερο κόστος. Απαραίτητη προϋπόθεση
ωστόσο είναι να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις στα χερσαία σύνορα».

Profile: Βελτίωση 
οικονομικών επιδόσεων

Πολύ μεγάλη βελτίωση οικονομικών επιδόσεων
εμφάνισε κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος η Profile,
ανεβάζοντας σε ιστορικό ρεκόρ τον κύκλο εργα-
σιών της (+17%) στα 8,04 εκατ. ευρώ, υπερδιπλα-
σιάζοντας την καθαρή της κερδοφορία 1,07 εκατ.
έναντι 493.000 ευρώ και διατηρώντας υψηλό θετι-
κό καθαρό ταμείο διαθέσιμα παρά τις επενδύσεις
που υλοποιήθηκαν και την εξαγορά της εταιρείας
Centevo. Ακόμη μεγαλύτερες όμως προσδοκίες
φαίνεται ότι διαμορφώνονται για το μέλλον. «Εκτι-
μούμε ότι στο δεύτερο φετινό εξάμηνο οι επιδό-
σεις της εισηγμένης θα είναι ακόμη καλύτερες, με
τον κύκλο εργασιών να είναι υπερδιπλάσιος από
αυτόν του πρώτου μισού του 2021, με όποια επί-
δραση μπορεί να έχει αυτό στην καθαρή κερδοφο-
ρία της τρέχουσας χρήσης», υποστηρίζουν χρημα-
τιστηριακοί αναλυτές.

Νέα καινοτόμος πρωτοβουλία 
από το CEO Clubs Greece
Η νέα πρωτοβουλία του CEO Clubs Greece ξε-
κινά τον Σεπτέμβριο του 2021 και αναμένεται
να αποτελέσει τη ναυαρχίδα του νέου στρατη-
γικού αφηγήματος του Club για την επόμενη
δεκαετία. Πρόκειται για το School of Leader-
ship Practice, μια μοναδική εκπαιδευτική
πλατφόρμα που θα δημιουργεί σειρά προ-
γραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα
θα συνδυάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη
διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα
με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την
τοπική αγορά. Ομιλητές και εμπειρογνώμονες
παγκοσμίου εμβέλειας θα πλαισιώνονται από
κορυφαίους Έλληνες CEOs, οι οποίοι θα λει-
τουργούν ως visiting practitioners και θα μοι-
ράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπει-
ρίες τους από τις ιδιαιτερότητες της ελληνι-
κής πραγματικότητας.

ΓΣΕΒΕΕ: Πολλά τα προβλήματα 
από την πανδημία

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
από το βήμα της 85ης ΔΕΘ και η εξειδίκευση που
έκανε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών δεν είναι
αρκετά ώστε να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμέ-
να προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία.
Μπορεί να απαλύνουν μεν τον πόνο, αλλά δεν κλεί-
νουν τις πληγές που έχουν δημιουργήσει η πολύ-
χρονη οικονομική κρίση και η πανδημία που τη
διαδέχθηκε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενι-
κή Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Ελλάδας, σχολιάζοντας τις ανακοινώ-
σεις της κυβέρνησης. Στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕ-
ΒΕΕ αναφέρει ακόμη ότι ο περιορισμός της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, η κάλυψη μέρους της
αύξησης στα τιμολόγια ενέργειας αλλά και η παρά-
ταση του προγράμματος «Γέφυρα», καθώς και η
μείωση του ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα, για
μερικούς μήνες ακόμη, είναι αναμφισβήτητα ση-
μαντικές ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, προσωρινού όμως χαρακτήρα. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας μίλησε για το πρόγραμμα
ανάπτυξης της εταιρείας που θα κινητοποιήσει επενδύσεις 1 δισ. και θα δη-
μιουργήσει 6.000 νέες θέσεις εργασίας. Στην τοποθέτησή του ο κ. Τσάκας
αναφέρθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, τονίζοντας τη συμβολή
των έργων επέκτασης δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην τόνωση της
οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι τα έργα
της ΔΕΔΑ, σε πλήρη ανάπτυξη, θα κινητοποιήσουν άμεσες και έμμεσες
επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν περίπου
6.000 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανά-
πτυξης 2021-2025 της ΔΕΔΑ, θα κατασκευαστούν 2.000 χιλιόμετρα δικτύου
διανομής φυσικού αερίου, ενώ έως το 2036 θα γίνουν περισσότερες από
170.000 νέες συνδέσεις οικιακών και εμπορικών καταναλωτών και εκατον-
τάδες συνδέσεις βιομηχανιών.

Συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία μεγάλα προγράμματα λοταριών παγκοσμίως
εξετάζει η διοίκηση της Intralot μετά την αναδιάρθρωση των ομολόγων της.
Στόχοι της εταιρείας είναι χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική,
όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτε-
λέσματα εξαμήνου ο αναπληρωτής CEO της Intralot Χρυσόστομος Σφάτος.
Παράλληλα, η εταιρεία είναι στη διαδικασία προετοιμασίας προκειμένου να
συμμετάσχει και στον τέταρτο διαγωνισμό για τη λοταρία της Βρετανίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η τωρινή άδεια λήγει το 2023. Όπως ανέφερε ο κ.
Σφάτος, η τέταρτη άδεια της βρετανικής λοταρίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα
που θα απασχολήσει την εταιρεία τα επόμενα χρόνια, ενώ ξεκαθάρισε ότι η
Intralot θα είναι μέρος αυτής της διαδικασίας.

Intralot: Νέοι στόχοι σε όλο τον κόσμο

Πρόταση της Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων
για περισσότερους οδικούς τουρίστες

ΔΕΔΑ: Δυναμική παρουσία στην 85η ΔΕΘ



ΜΕΓΑ: Υπεραπέδωσαν 
οι επενδύσεις σε
αντισηπτικά και μάσκες

Η
ισχυρή ζήτηση προϊόντων προσωπικής υγιει-
νής εν μέσω πανδημίας, κυρίως χειρουργικών
μασκών και αντισηπτικών, αποτυπώθηκε με

διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας στις
οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομι-
κής Υγιεινής ΑΕ. Η εταιρεία, που έκανε το Babylino
ένα από τα 60 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, ανέ-
πτυξε περαιτέρω την γκάμα της στις κατηγορίες αντι-
σηπτικών, ενώ επέκτεινε τη δραστηριότητά της στις
μάσκες μιας χρήσης. Η κερδοφορία της εταιρείας
«εκτοξεύθηκε» το 2020, σημειώνοντας αύξηση που
πλησίασε το 60% συγκριτικά με τα αποτελέσματα του
2019. Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν
σε 14,651 εκατ. ευρώ με αύξηση 57,8% σε σχέση με τα
κέρδη 9,283 εκατ. ευρώ του 2019. Τα κέρδη προ τόκων
και φόρων ανήλθαν σε 21,363 εκατ. ευρώ από 15,714
εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλ-
θε σε 228,677 εκατ. ευρώ με αύξηση 12,4%. 

Σωληνουργεία Κορίνθου: 
Νέο έργο στη Νορβηγία

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Cenergy
Holdings, υπέγραψε συμφωνία με τη Subsea 7 Νορβη-
γίας για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυ-
βα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για τη σύνδεση των
υφιστάμενων κοιτασμάτων Kobra East & Gekko (KEG)
της Aker BP με το υπάρχον FPSO Alvheim (πλωτή μο-
νάδα αποθήκευσης και εκφόρτωσης) στη βόρεια νορ-
βηγική θάλασσα.

SKY express: Συνεργασία 
με την American Airlines

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συνεργασία με την
American Airlines. Είναι αποτέλεσμα
συστηματικής προσπάθειας, την οποία
αναγνωρίζουν καθιερωμένες εταιρείες διεθνώς
και τιμούν με τη συνεργασία τους. Αποτελεί
παράλληλα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής
μας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας με
στόχο να προσφέρουμε στους επιβάτες μας
περισσότερες επιλογές αλλά και να ενισχύσουμε
τις δυνατότητες της χώρας μας ως ελκυστικού
προορισμού όλο τον χρόνο», τόνισε o κ. Γιάννης
Λιδάκης, commercial director της SKY express. Η
συνεργασία interline της SKY express με την
American Airlines διευκολύνεται σημαντικά από
τη διαδικασία οργάνωσης του ταξιδιού από τις
δημοφιλείς ΗΠΑ προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου
επιχειρεί η SKY express, και στη συνέχεια σε
οποιονδήποτε από τους 35 ελληνικούς
προορισμούς που εξυπηρετεί η εταιρεία.

ΣΒΑΠ: Ενθαρρυντικές οι διαβεβαιώσεις
του πρωθυπουργού

«Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την οικονομία, τη βιο-
μηχανία και ειδικότερα για τα προγράμματα επενδύσε-
ων που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίνουμε τις διαβεβαι-
ώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ για την ολο-
κλήρωση της εφαρ-
μογής του οικονο-
μικού προγράμμα-
τος, που εξαγγέλ-
θηκε στην αρχή της
κυβερνητικής θη-
τείας, χωρίς ανα-
στροφές με πρό-
ωρες εκλογές ή με-
ταβολές στην πολιτική βούληση για έξοδο από την κρί-
ση», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Αττικής - Πειραιώς Δημήτρης Μαθιός, αναφερόμενος
στο οικονομικό πακέτο μέτρων που παρουσίασε στην
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ιασώ: Διαγωνισμός 
για 20 δωρεάν check up

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, το Ιασώ
Παίδων πραγματοποιεί διαγωνισμό στο Face-
book και στο Instagram και προσφέρει 20 δωρε-
άν check up με θέμα «Το μαγικό check up και το
κάστρο των μολυβιών». Για να λάβουν μέρος
στην κλήρωση, διεκδικώντας τα check up του Ια-
σώ Παίδων, μοιραστείτε μαζί μας τις μαγικές
ιστορίες που σκαρφίζεστε προκειμένου να μη
φοβάται το παιδί σας την επίσκεψη στον ιατρό.
Επισκεφτείτε τις σελίδες του Ομίλου Ιασώ στο
Facebook (www.facebook.com/omilosiaso) ή
στο Instagram (www.instagram.com/omilosia-
so) και κάτω από το post του διαγωνισμού γράψ-
τε με comment την ιστορία σας, κάντε tag δύο
φίλους/φίλες σας, like στο post του διαγωνισμού
και follow στη σελίδα του Ομίλου Ιασώ.

Διεθνής διάκριση για την Generali
Η Generali συγκαταλέχθηκε μεταξύ των πιο
«Διακεκριμένων Εταιρειών - Most Honoured
Companies» στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευ-
ρώπη, στην κατάταξη του «Institutional Investor
- Θεσμικού Επενδυτή», του εξειδικευμένου πε-
ριοδικού και της ανεξάρτητης ερευνητικής
εταιρείας στον τομέα των διεθνών χρηματοοικο-
νομικών. Ο «Θεσμικός Επενδυτής» βράβευσε
επίσης τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου
Generali Philippe Donnet, ο οποίος κατέλαβε τη
δεύτερη θέση συνολικά στην κατηγορία «Καλύ-
τερος Διευθύνων Σύμβουλος». Η Generali κατα-
τάχθηκε επίσης μεταξύ των καλύτερων εταιρει-
ών στις κατηγορίες «Best IR Program» και
«Best Investor / Analyst Event» και κατέλαβε
την πρώτη θέση ως η «Best IR Team».

Δομική Κρήτης: Στα 20,4 εκατ.
ευρώ το ανεκτέλεστο έργου

Ενημέρωση για την πορεία της Δομικής Κρήτης
και των θυγατρικών παρείχε στη γενική συνέλευση
της εισηγμένης ο πρόεδρος της γενικής συνέλευ-
σης κ. Γεώργιος Συνατσάκης. Όπως είπε, στην κα-
τασκευή τεχνικών δημοσίων έργων η εταιρεία με-
μονωμένα ή σε κοινοπρακτικό σχήμα έχει ανεκτέ-
λεστο έργου ποσό 20,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με
αναλογία κατά τη συμμετοχή της σε ποσό 17,1 εκατ.
ευρώ. Επίσης, η εταιρεία έχει αναδειχτεί ανάδοχος
και αναμένεται η πρόσκληση για την υπογραφή
συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων, συνολι-
κού ύψους 24,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η συνέ-
λευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, και τις οικονομικές
καταστάσεις του 2020.



TETAΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS28
Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του περασμένου
Σαββάτου η «Political» επισήμανε τη μειονότη-
τα των Ελλήνων παικτών σε σχέση με τους ξέ-
νους στο πρωτάθλημα της Super League 1. Μά-
λιστα, στην αποτίμηση της πρεμιέρας το φαινό-
μενο εξελίχθηκε σε τραγωδία, που επέφερε τη
δίκαιη οργή του ομοσπονδιακού προπονητή
Τζον Φαν’τ Σχιπ. Χαρακτηριστικά έγραψε στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο ξεκάθαρα έχει ένα πρό-
βλημα ταυτότητας. Οι πέντε “μεγάλες” ομάδες
(Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός,
Άρης) έβαλαν στην ενδεκάδα τους την πρώτη
αγωνιστική της ελληνικής Super League συνο-
λικά επτά Έλληνες παίκτες. Μέσο όρο 1,4 σε
κάθε ομάδα».

Ποια ήταν η ποσοστιαία συμμετοχή των Ελλή-
νων παικτών στους Big 5 (Ολυμπιακός, Παναθη-
ναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης); Μόλις 12%! Μά-
λιστα, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που διαθέτουν πε-
ρισσότερο από το 71% ξένο ρόστερ, δεν χρησι-
μοποίησαν ούτε έναν! Πλήρης αφελληνισμός.
Υποτίθεται ότι οι «μεγάλες» ομάδες είναι ο τρο-
φοδότης της Εθνικής ομάδας. Υποτίθεται.

Κόντρα στον Ιωνικό ο Σέρβος προπονητής της

ΑΕΚ Βλάνταν Μιλόγεβιτς χρησιμοποίησε τρεις
Έλληνες, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνς και ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό,
αντίστοιχα, από δύο. 

Στο γενικό σύνολο, οι Έλληνες που ξεκίνησαν
με τις ομάδες τους ήταν μόλις στο 26%. Οι πε-
ρισσότεροι Έλληνες που ξεκίνησαν στη βασική
ενδεκάδα ήταν έξι - από τον Ατρόμητο και τη
Λαμία. 

Σε σύνολο 154 Ελλήνων στις ομάδες της Su-
per League 1, έπαιξαν βασικοί μόλις οι 40! Για
αυτό και ο Ολλανδός ομοσπονδιακός τεχνικός
μίλησε για πρόβλημα ταυτότητας. Στο τελευταίο
παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στη Σουηδία στο
ΟΑΚΑ, ο Φαν’τ Σχιπ χρησιμοποίησε στην αρχι-
κή ενδεκάδα δύο παίκτες του Ολυμπιακού
(Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος) και τον Τζαβέλλα
από την ΑΕΚ, ενώ αλλαγή μπήκε ο αρχηγός της
Ένωσης Πέτρος Μάνταλος. Κανένας από τον
Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 

Οι υπόλοιποι αγωνίζονται σε ομάδες του εξω-
τερικού. Οι «μεγάλες» ομάδες είναι προφανές
ότι δεν ασχολούνται με τα «φυτώρια», αλλά και
όταν προκύψει κάτι καλό, αμέσως τον πωλούν
σε ξένες ομάδες. 

Οι Έλληνες βασικοί στην πρεμιέρα
Ατρόμητος 6 (Κ. Παπαδόπουλος, 
Χατζηισαΐας, Βασιλαντωνόπουλος, 
Κλωναρίδης, Καρτάλης, Κουλούρης)
Λαμία 6 (Τζανετόπουλος, Σκόνδρας, 
Τζανδάρης, Ελευθεριάδης,
Καραμάνος, Γκέντσογλου)
ΟΦΗ 4 (Μαρινάκης, Βούρος, 
Πασαλίδης, Κοροβέσης)
Παναιτωλικός 4 (Χουχούμης, Μαλής, 
Τσιγγάρας, Καρέλης)
ΠΑΣ Γιάννινα 4 (Λοντίγκιν, Σάλιακας,
Κάργας, Καραχάλιος)
Ιωνικός 4 (Χουτεσιώτης, Γκοστούλιας, 
Μύγας, Βαλεριάνος)
Απόλλων 3 (Ντεντάκης, Λισγάρας, 
Τσιλούλης)
ΑΕΚ 3 (Τζαβέλλας, Γαλανόπουλος,
Μάνταλος)
Παναθηναϊκός 2 (Διούδης, Κώτσιρας)
Ολυμπιακός 2 (Παπασταθόπουλος, 
Μπουχαλάκης)
Αστέρας 1 (Ν. Παπαδόπουλος)
Βόλος 1 (Τσοκάνης)
ΠΑΟΚ 0

Άφαντοι οι  Έλληνες παίκτες...
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Λίβερπουλ - Μίλαν και Ίντερ - Ρεάλ Μαδρίτης εί-
ναι τα σημερινά παιχνίδια που κλέβουν την παρά-
σταση στην 1η αγωνιστική των ομίλων του Champi-
ons League. 

Δεν αποκλείεται ωστόσο να δούμε και τον Λιο-
νέλ Μέσι να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο παιχνί-
δι της Μπριζ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Πάντως, είναι
σε καλή κατάσταση, όπως έδειξε στο ματς με τη
Βολιβία την περασμένη εβδομάδα. Κατά τα άλλα,
ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ιβηρικό ντέρμπι
ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Πόρτο,
ενώ αναμένουμε να καμαρώσουμε και δύο Ελλη-
νόπουλα, τον Δημήτρη Κολοβό και τον Γιώργο
Αθανασιάδη, πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού
και της ΑΕΚ αντίστοιχα, που αγωνίζονται με την
Σερίφ Τίρασπολ Μολδαβίας κόντρα στη Σαχτάρ. Το
σημερινό πρόγραμμα: 19.45: Μπεσίκτας - Ντόρ-
τμουντ, Σερίφ - Σαχτάρ, 22.00 Μπριζ - Παρί Σεν

Ζερμέν (Mega), Λίβερπουλ - Μίλαν, Ίντερ - Ρεάλ
Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι - Λειψία, Ατλέτικο Μα-
δρίτης - Πόρτο, Σπόρτινγκ - Άγιαξ. Όλα τα παιχνί-
δια μεταδίδονται από την Cosmote.

Ο Δημήτρης Σιόβας βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι»
είναι σε συζητήσεις και με τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ Γκάρι Ροντρίγκεζ. Ο 32χρονος Σιόβας έφυγε 
από τον Ολυμπιακό το 2016 για την ισπανική Λεγανιές. Ο 31χρονος Γκάρι Ροντρίγκεζ έπαιξε 
για δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ, πουλήθηκε στη Γαλατασαράι και έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ.

Champions League: Πρεμιέρα με ματσάρες Οι Ταλιμπάν «τελείωσαν»
τις γυναίκες

Ήταν αναμενόμενο. Οι Ταλιμπάν, που ανέλα-
βαν τη διακυβέρνηση της χώρας στο Αφγανι-
στάν, απαγόρευσαν στις γυναίκες να αθλούνται,
γιατί έτσι ορίζει ο ισλαμικός νόμος, ο οποίος δεν
επιτρέπει να αφήνουν ακάλυπτο οποιοδήποτε
μέλος του σώματός τους. Στην προ Ταλιμπάν
εποχή η εθνική ομάδα γυναικών του Αφγανι-
στάν συμμετείχε σε πανασιατικά τουρνουά,
όπως και άλλες κοπέλες στη δυτική Ευρώπη, με
σορτσάκια, φανέλες κ.λπ.

Σύνθημα η Τζούλια Νόβα

Σημεία των καιρών. Το μοντέλο Τζούλια Νόβα
έγινε γηπεδικό σύνθημα και πανό στο ποδό-
σφαιρο της Κύπρου. Με αφορμή το μπλουζάκι
της με τα αρχικά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
«CCCP», οι οπαδοί της Ομόνοιας 29 Μαΐου, που
αποκόπηκε από τη γνωστή Ομόνοια λόγω ιδεο-
λογικών διαφορών, κρέμασε το πανό «Τζούλια
Νόβα, εμπρός, είναι μαζί σου ο λαός» δίπλα στο
σφυροδρέπανο. 

Δεκαετής αποκλεισμός
Ποινή αποκλεισμού για δέκα χρόνια από κάθε

διοργάνωση επέβαλε η Διεθνής Ομοσπονδία
Τζούντο στον Αλγερινό Φέθι Ντουρίν και τον
προπονητή του Αμάρ Μπενικλέφ, γιατί στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αρνήθηκαν να
αγωνιστούν κόντρα στον Ισραηλινό Τοχάρ Τουλ-
μούρ. Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι

τιμωρήθηκαν επειδή προπαγάνδισαν τα
θρησκευτικά και πολιτικά τους πι-
στεύω. Αθλητής και προπονητής είχαν
ανακοινώσει επίσημα την απόσυρσή

τους σε ένδειξη υποστήριξης στον δο-
κιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.

Αύριο ο «Βασιλιάς Ότο»
Αύριο αναμένεται να προβληθεί τους κινη-

ματογράφους η ταινία «Βασιλιάς Ότο», που είναι
αφιερωμένη στον Γερμανό προπονητή Ότο Ρε-
χάγκελ, ο οποίος οδήγησε την Εθνική μας ομά-
δα στην κατάκτηση του τροπαίου του Euro 2004
της Πορτογαλίας. Το βασικό σενάριο της ταινίας
αφορά στο «θαύμα της Πορτογαλίας», αλλά πε-
ριλαμβάνει και άγνωστες πτυχές της κατάκτη-
σης. Σκηνοθέτης, ο ελληνικής καταγωγής Κρί-
στοφερ Αντρέ Μαρκς.

Μονακό και Ζενίτ για Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά την
αποδέσμευσή του από την ΤΣΣΚΑ. Σύμφωνα με ευρω-
παϊκά δημοσιεύματα, η Μονακό και η Ζενίτ είναι οι
πρώτες ομάδες που ήδη έκαναν κρούση. Οι Μονεγά-
σκοι είναι αυτοί που έχουν δείξει το πιο έντονο ενδια-
φέρον, ετοιμάζοντας μια μεγάλη -για τα δεδομένα της
ομάδας- πρόταση. Την ίδια στιγμή η Ζενίτ προσέγγισε
την πλευρά του Αμερικανού, αφού φέρεται να αναζητά
έναν παίκτη για να δυναμώσει τη γραμμή των γκαρντ.

Στο κάδρο
της επιστροφής
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• Αποκαλυπτική Μαίρη Χρονοπού-
λου: «Ο Νίκος Κούρκουλος ήταν ο
μεγάλος μου αδελφός. Έπαιζε ξύλο
με τους συντρόφους που με καταπίε-
ζαν».

• Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη φω-
τογραφήθηκε με την 92χρονη
κατάκοιτη μητέρα της Μυρτώ
Αλτίνογλου, με φόντο ένα παιδι-
κό πορτρέτο της ηλικιωμένης
γυναίκας διά χειρός Ορέστη Κα-
νέλλη.

• Η newscaster του Mega Ράνια Τζί-
μα αποκάλυψε σε συνέντευξη πως
λόγω άγχους έχασε εντελώς την
ακοή της από το ένα αυτί.

•Φήμες θέλουν την Κατερίνα
Καραβάτου ερωτευμένη με
σκηνοθέτη μεγάλου καναλιού.

• Ertflix: Έσπασε τα ρεκόρ τηλεθέα-
σης η πρεμιέρα της νέας σειράς
«Βαρδιανός στα Σπόρκα» που υπο-
γράφει ο Μανούσος Μανουσάκης
στην ΕΡΤ.

•Εξιτήριο πήρε από το νοσοκο-
μείο ο Δάνης Κατρανίδης, αλλά
η κατάσταση της υγείας του πα-
ραμένει σοβαρή.

• Με μια φωτογραφία από τα μαθητι-
κά της χρόνια η Έλενα Παπαρίζου
ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.

•Τσιγγάνος υποψήφιος στο ριά-
λιτι μόδας «GNTM» κέρδισε
τους κριτές με το τσιφτετέλι του.

• Η Άννα Βίσση παραθερίζει στη Σύ-
μη και είπε ένα τραγούδι στην αυλή
γραφικής ταβέρνας του νησιού.

•«Τζούλια Νόβα εμπρός, είναι
μαζί σου ο λαός» έγραφε πανό
με σήμα το σφυροδρέπανο σε
κυπριακό ποδοσφαιρικό αγώνα!

30

Η
σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου, Τατιάνα
Μπλάτνικ, ανακοίνωσε τα εγκαίνια του αν-
θρωπιστικού ιδρύματός της #Breathe σε
συνεργασία με το ίδρυμα του πρίγκιπα Χά-

ρι, δούκα του Έσεξ, «Peak state» αλλά και τη διαδι-
κτυακή πλατφόρμα προσφοράς και επικοινωνίας
«milamou» των Σάκη Τανιμανίδη και Μίλτου Καμ-
πουρίδη με σκοπό την ψυχική υγεία.

Συναισθηματικά φορτισμένη αλλά με ιδιαίτερη χα-
ρά, η δημιουργός του «Πάρε μια ανάσα» και νύφη
του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ενημέρωσε τα me-
dia για τη σημαντική πρωτοβουλία μέσω του λογα-
ριασμού της, ευχαριστώντας για τη στήριξη την οικο-
γένειά της, τον σύζυγό της αλλά και τους συνεργάτες
της, που επί 18 μήνες εργάστηκαν νυχθημερόν στο
πλευρό της. «Με τη βοήθεια απίστευτα ανιδιοτελών
ψυχών, έχτισα ένα κίνημα που θα παρέχει δωρεάν
συμβουλές συναισθηματικής ευημερίας και στήρι-
ξης των Ελλήνων. Δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει
όλους να φροντίζουν το μυαλό τους, με τον ίδιο τρό-
πο που φροντίζουν το σώμα τους», έγραψε συγκινη-
μένη στο Instagram.

H πρέσβειρα δεσμεύεται να ευαισθητοποιήσει το
κοινό και να συγκεντρώσει χρήματα για πρωτοβου-
λίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ψυχικής
υγείας, μέσω του κινήματος #Breathe. Το όραμά της
είναι να κάνει την Ελλάδα παγκόσμιο ηγέτη στην ψυ-
χική υγεία, οικοδομώντας και βελτιώνοντας τη συ-
ναισθηματική ευημερία των πολιτών της. «Είμαι ιδι-
αίτερα χαρούμενη και περήφανη που εγκαινιάζουμε
μια πρωτοβουλία που ξεκινά από μια χώρα που με
έχει διδάξει τις αξίες της συντροφικότητας και της
αλληλεγγύης για έναν κοινό σκοπό. Η αύρα και η γα-
λήνη του ελληνικού τοπίου λειτούργησαν ως πηγές
ηρεμίας κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου

της πανδημίας, προσφέροντάς μου ελπίδα για νέα
ξεκινήματα, παίρνοντας απλά μια βαθιά ανάσα! Έτσι,
γεννήθηκε και το #Βreathe που μας καλεί όλους να
συνδεθούμε ξανά με τον εαυτό μας. Με πρακτικά ερ-
γαλεία και δράσεις έρχεται να δώσει λύσεις σε θέμα-
τα ψυχικής υγείας και ψυχολογική υποστήριξη, χω-
ρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα», αναφέρει η πριγκίπισσα στην επίσημη
σελίδα του ιδρύματος.

Τα τελευταία επτά χρόνια η Τατιάνα Μπλάτνικ έχει
αφιερώσει την καριέρα της στη δημιουργία και την
κλιμάκωση συνεργασιών προωθώντας την Ελλάδα
και φέρνοντας παγκόσμιες ευκαιρίες στη χώρα. Υπη-
ρετεί ως διεθνής πρέσβειρα της Ελληνικής Πρωτο-
βουλίας, ενός παγκόσμιου κινήματος της ελληνικής
διασποράς για την ανάπτυξη βιώσιμων προγραμμά-
των επιχειρηματικής βελτίωσης στην Ελλάδα. Η Τα-
τιάνα είναι συν-συγγραφέας του «A Taste of
Greece», ενός βιβλίου μαγειρικής που συγκέντρωσε
γνωστές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο που
μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Ελλάδα. 

Πρέσβειρα αγάπης
και προσφοράς

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο πρίγκιπας Χάρι 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό



Λαμπερός διαγωνισμός
ομορφιάς

Ανεπανάληπτο υπερθέαμα ομορφιάς στα
εθνικά καλλιστεία Μ.Ν.Β. Ο φετινός διαγωνι-
σμός πραγματοποιήθηκε σε γνωστό beach bar
της παραλιακής, με τις υποψήφιες Κατερίνα
Βαγκάνσια και Ευγενία Αμουρσκάια να κατα-
κτούν τους πρώτους ισότιμους τίτλους «Σταρ Ελ-
ληνική Ομορφιά 2021» και «Σταρ Ελληνικά Καλ-
λιστεία 2021» αντίστοιχα. Παρουσιαστής της
βραδιάς ήταν ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης, ενώ
στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων οι σκηνοθέτες Μεγακλής Βιντιάδης και
Όμηρος Ευστρατιάδης, ο θεατρικός επιχειρημα-
τίας Δημήτρης Αγγελόπουλος και η χορογράφος
Olga Amurskaya.

Επιστροφή στην TV 

Έπειτα από δύο χρόνια απουσίας η Νικολέττα
Ράλλη επιστρέφει στην τηλεόραση με την εκ-
πομπή «Αυτό είναι Σαββατοκύριακο» στο Open.
Η γλυκιά μαμά ανακοίνωσε τα καλά στα social
media με περίσσια χαρά: «Τα τελευταία δυο χρό-
νια που έμεινα κλεισμένη στο σπίτι, δυο πράγμα-
τα συνειδητοποίησα. 1oν. Η πιο δύσκολη και
συγχρόνως υπέροχη “δουλειά” του κόσμου είναι
να είσαι μητέρα. Και 2oν. Τα καλύτερα μαθήματα
τηλεπαρουσίασης, τα έκανα ούσα τηλεθεάτρια!
Ραντεβού το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στις
14.45». 

Να ’ταν τα νιάτα δυο
φορές 
Με μια throwback φωτογραφία τραβηγμένη
το 1972 η Χάρις Αλεξίου θυμήθηκε τα νιάτα
της. Σχεδόν αγνώριστη, με κοντά μαλλιά -
όπως ήταν η μόδα της εποχής- η 22χρονη τό-
τε ερμηνεύτρια έκανε τα πρώτα της βήματα
στο τραγούδι συμμετέχοντας στον δίσκο
«Μικρά Ασία» με τον Γιώργο Νταλάρα, συ-
νεργασία-σταθμό στην καριέρα της. «Υπήρ-
ξαν και ευτυχισμένες μέρες. Όταν είσαι 22»,
σχολίασε με χιούμορ στον λογαριασμό της.

Ο Φοίβος Βουτσάς
στο νηπιαγωγείο
Ο μοναχογιός του αείμνηστου
κωμικού Κώστα Βουτσά μεγάλω-
σε και είναι πλέον μαθητής νη-
πιαγωγείου! Ο 5χρονος Φοίβος
ντύθηκε casual και εμφανίσθη-
κε χαρούμενος το πρωί της Δευ-
τέρας στο σχολείο, συνοδευόμε-
νος από τη μητέρα του Αλίκη Κα-
τσαβού. Συγκινημένη η ηθοποι-
ός, του ευχήθηκε μέσω Insta-
gram ποστάροντας φωτογραφία
του: «Σου εύχομαι πάντα να χα-
μογελάς και να κοιτάς ψηλά! Κα-
λή σχολική χρονιά σε όλα τα παι-
διά!».
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POLITICAL 31

Σάρωσε η Ελένη Μενεγάκη στον πίνακα τηλεμετρήσεων. H πρεμιέ-
ρα της Δευτέρας σημείωσε μέσο όρο 22,3% (μη καθαρά ποσοστά),
φτάνοντας σε τέταρτο μέχρι και το 30%, αφήνοντας τον Νίκο Μου-
τσινά στη δεύτερη θέση. Το Twitter αποθέωσε την οικοδέσποινα
του Mega, όχι όμως και το καφέ πλατό. «Πού είναι το φως της Ελέ-
νης; Τα γαλάζια χρώματα που είχαν οι άλλες εκπομπές;», αναρωτή-
θηκαν οι χρήστες. 

T
ην ανάγκη της να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα της εξέ-
φρασε δημόσια η Μαρία Μενούνος. Η διάσημη Ελληνοαμε-
ρικανίδα παρουσιάστρια, απαρηγόρητη για τον χαμό της μα-

μάς της που έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερις μήνες ύστερα από
χρόνια, σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αποκάλυψε σε συνέντευξή
της πως επιτέλους βρήκε τον τρόπο να «μιλήσει» ξανά μαζί της. «Με
πλησίασε ένα μέντιουμ και το επόμενο πρωί είχα ένα τηλεφώνημα
του τύπου “η μαμά σου επικοινώνησε μαζί μου και θέλει να σου μι-
λήσει”. Θα της μιλήσω, λοιπόν, το επόμενο Σάββατο. Είμαι πολύ εν-
θουσιασμένη», ανέφερε η δημοσιογράφος. Η ίδια δήλωσε πως εί-
ναι δύσκολη η διαχείριση της απώλειας, υπογραμμίζοντας: «Δεν
έχεις άλλη επιλογή. Απλά πρέπει να συνεχίσεις έτσι και να το αντι-
μετωπίσεις. Προσπαθώ να της μιλήσω. Τη νιώθω να με καθοδηγεί,
με κάποιον τρόπο».

Θα πάει σε μέντιουμ
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Πρωτιά για τη Μενεγάκη
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Σ
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ διέκρινε, μεταξύ
άλλων, «φόβο», και το ΚΙΝΑΛ «αλαζο-
νεία». Τον ρεαλισμό δεν τον πήραν είδη-

ση. Αλλά και αν τον υποπτεύονταν, δεν θα μπορού-
σαν δημοσίως να τον παραδεχθούν. Στη ΔΕΘ ο
Κυρ. Μητσοτάκης δρομολόγησε τη «διεύρυνση»,
το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας όχι προς κάποι-
ον πολιτικό χώρο αλλά προς τους νέους. Επειδή οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σε αυτές τις ηλικίες
το κυβερνών κόμμα πονάει; Είναι η ασφαλέστερη
ερμηνεία. Εξίσου πειστική όμως είναι η εξήγηση
ότι «είδε φως και μπήκε». Την ώρα που η αντιπολί-
τευση τσακώνεται για το ποιος είναι και ποιος δεν
είναι η «δημοκρατική παράταξη» και το ΚΚΕ έχει
λύσει τα προβλήματά του με τον γενικό αφορισμό
«όλοι ίδιοι είναι», η κυβερνητική παράταξη, βέ-
βαιη ότι κυριαρχεί στον χώρο του πολιτικού Κέν-
τρου, στρέφεται με προτάσεις προς την πιο κρίσιμη
δεξαμενή ψήφων. Αυτή που ορίζει μάλλον η ηλικία
παρά η ιδεολογία: τους νέους.

Οι νέοι δεν είναι τάξη. Ούτε αδιαίρετο σύνολο.
Δεν πρόκειται για ομοιογενή μάζα η οποία προ-
σεγγίζεται από έναν μοναδικό και ασφαλή δρόμο.
Είναι πολλές ομάδες, διαφορετικά υποσύνολα, αλ-
λά με πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και δεν υπάρ-
χει αμφιβολία πως οι νέοι «βγάζουν κυβέρνηση».
Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να πάνε
έως την κάλπη. Και να επιλέξουν ένα από τα κόμ-
ματα που τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσό-
τερο «δεν τους λένε τίποτα». Για τους νέους η
χούντα είναι ιστορία, το Πολυτεχνείο αργία και η
πηγάδα του Μελιγαλά, αν έτυχε να την ακούσουν

από όσους εξακολουθούν να πλακώνονται αν ο εμ-
φύλιος ήταν «ανταρτοπόλεμος» ή «συμμοριτοπό-
λεμος», δράκος του παραμυθιού. Και το χειρότερο;
Αντιλαμβάνονται τους μεγαλύτερους όχι απλώς ως
ξένους προς τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες
τους, αλλά και ότι τους κλείνουν τον δρόμο. Στη
δουλειά, στις ευκαιρίες, στις εκδηλώσεις της κα-
θημερινής ζωής. Να μη συζητήσουμε για την πολι-
τική. Και πριν από όλους ότι τους κλείνει τον δρόμο
η «γενιά του Πολυτεχνείου». Που δεν εννοεί να
αποστρατευτεί.

Προς αυτούς λοιπόν απευθύνθηκε ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης, ομολογουμένως πιο πειστικά απ’ όσο
στο παρελθόν. Και θα αποδειχθεί περισσότερο πει-
στικός στο μέλλον, αν -για παράδειγμα- τον ελάχι-
στο βαθμό εισαγωγής στα πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα ακολουθήσει η αναβάθμιση της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης. Αν η ανεργία των νέων μειωθεί
και οι αμοιβές βελτιωθούν σε μια αναπτυσσόμενη
οικονομία. Και αν αρχίσουν να εμπεδώνονται επι-
τέλους τα αισθήματα της ασφάλειας για τους ίδι-
ους, της υπερηφάνειας για τη χώρα τους και της
αξιοπρέπειας για τη γενιά τους. Γιατί οι νέας ηλι-

κίας άνθρωποι, αυτοί που έχουν τη ζωή μπροστά
τους, ζουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης,
της ηλεκτροκίνησης, της έκρηξης στην επικοινω-
νία και τις νέες τεχνολογίες. Με τα θετικά και τα αρ-
νητικά τους. Πρόκειται για διαφορετική από τη ση-
μερινή κοινωνία, στην οποία όμως το πολιτικό σύ-
στημα απευθύνεται με όρους ιστορίας. Και μάλιστα
ιστορίας που δεν έχει πάντα μεγάλη σχέση με την
πραγματικότητα.

Η στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος να
επικεντρωθεί με μέτρα και προτάσεις στους νέους
υπερβαίνει τους εκλογικούς του στόχους, αλλά
δεν τους καταργεί. Συνδέεται άμεσα με την επιδίω-
ξη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επό-
μενες εκλογές. Και αν η αυτοδυναμία, με το εκλο-
γικό σύστημα της απλής αναλογικής, δεν καταστεί
εφικτή, ο πρωθυπουργός έκανε σαφές ότι θα την
επιδιώξει στις επαναληπτικές που θα ακολουθή-
σουν. Πρόκειται για ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους,
ιδιαίτερα προς το ΚΙΝΑΛ, η κομματική βάση του
οποίου, όπως και οι υποψήφιοι για την ηγεσία θα
πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη στις εσωκομ-
ματικές εκλογές τους. Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει
το μάτι στη Χ. Τρικούπη, ελπίζοντας ότι το ΚΙΝΑΛ
θα αποσπάσει για λογαριασμό του ψήφους από τη
Νέα Δημοκρατία, η επιδίωξη του Αλ. Τσίπρα δεί-
χνει ανέφικτη. Όχι μόνο επειδή το κόμμα του δεί-
χνει ανήμπορο να επωφεληθεί από την όποια κυ-
βερνητική φθορά, αλλά γιατί με επιμονή προσπα-
θεί να προσεταιριστεί το εκλογικό σώμα απολύτως
ανορθολογικά. Με όρους και πρόσωπα του χθες.
Δέσμιος του 3%. Επενδύοντας στην αμφισβήτηση,
όταν η κυβέρνηση επενδύει σε προτάσεις.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ενώ η κυβέρνηση ανοίγεται
στους νέους, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
συνεχίζουν να απευθύνονται 
στο εκλογικό σώμα με όρους 
και πρόσωπα του χθες... 

«Φόβος», «αλαζονεία» ή μήπως ρεαλισμός;


