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Μ
όνο ο θάνατος ενός ανθρώπου με το
μεγαλείο του Μίκη Θεοδωράκη θα
μπορούσε να καταφέρει το ακατόρθω-
το και να ενώσει (έστω για λίγο) όλους

τους Έλληνες. Αυτή είναι η ιστορική παρακαταθήκη
του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη, ισάξια του τερά-
στιου καλλιτεχνικού του έργου. Επί σχεδόν έναν αι-
ώνα πάλεψε για την ενότητα αυτού του τόπου, την
τραγούδησε, τη μελοποίησε, την υπηρέτησε με όλες
του τις δυνάμεις, ξεπερνώντας στερεότυπα, πρόσω-
πα, ακόμα και τον εαυτό του. Λοιδορήθηκε για τις
απόψεις του, χλευάστηκε για τις δράσεις του, απομο-
νώθηκε για τις ιδέες του. Παρ’ όλα αυτά έμεινε στα-

θερός αλλάζοντας. Παρέμεινε ακέραιος μέσα από τις
συγκρούσεις του. Γιατί η κινητήριος δύναμή του ήταν
πάντα η ενότητα και η πρόοδος του ελληνικού λαού.

Αυτός ο οικουμενικός πατριώτης που ήταν πέρα
και πάνω από την Αριστερά, έδωσε το αίμα του πολε-
μώντας τον εθνικό διχασμό. Την ίδια ώρα η άλλη Αρι-
στερά, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, τρέφει και τρέφεται από τον
διχασμό. Ζει και αναπνέει με όραμα τη διχόνοια του
ελληνικού λαού. Βλέπει παντού «αποστάτες». Στήνει
παντού «κρεμάλες».

Δεν διδάχθηκαν το παραμικρό από την πορεία του
Μίκη Θεοδωράκη. Από το πολιτικό του μεγαλείο που
είχε η όλη πατριωτική και υπεύθυνη πολιτική δια-

δρομή του, με τα αξιοθαύμαστα και επιδέξια ζιγκ
ζαγκ της. 

Ο άνθρωπος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των
Δεκεμβριανών, που φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξο-
ρίστηκε, κυνηγήθηκε, χωρίς να παρεκκλίνει ούτε
στιγμή από τις αρχές του, δεν δίστασε να γίνει υπουρ-
γός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, να ορθώσει πα-
τριωτικό ανάστημα στη Συμφωνία των Πρεσπών, να
μιλήσει για τον «αριστερόστροφο φασισμό», που εί-
ναι «πιο επικίνδυνος». 

Και αυτές τις επιλογές τις έκανε όταν ένιωθε την
ολέθρια απειλή του εθνικού διχασμού. Με τόλμη και
προσωπικό κόστος και ποτέ προς ίδιον όφελος.
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Ο Μίκης και τα «μίκι μάους» της Αριστεράς
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Θ
έλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η
λογική. Μου φαίνονται αδιανόητα όσα εξε-
λίσσονται τις τελευταίες ώρες γύρω από τον
τόπο της ταφής του Μίκη Θεοδωράκη.

Διότι τα όσα εξελίσσονται αποτελούν ντροπή και προ-
σβάλλουν τη μνήμη του. Για αυτό ας παρέμβουν ο κ. Μη-
τσοτάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κουτσούμπας, ή και οι τρεις,
ώστε να βρεθεί τώρα λύση. 

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να αποφασίσει η
Δικαιοσύνη για το πού θα αναπαυτεί ο Μίκης. Και άπαν-
τες να σεβαστούν την επιθυμία του και κυρίως να μην
παραμένει άταφος εξαιτίας μιας διαμάχης χωρίς νόημα.

Καταλαβαίνουμε τον πόνο της κόρης του Μαργαρίτας
και της οικογένειάς του. Όπως και το ενδιαφέρον της
άλλης πλευράς να τηρήσει την επιθυμία του.

Δεν ξέρουμε αν και πότε είπε ο Μίκης να ταφεί στο
Βραχάτι στους δικούς του και αν η επιθυμία του αυτή εί-
ναι πιο πρόσφατη από αυτή που είχε εκφράσει εγγρά-
φως στον παρελθόντα χρόνο.

Αλλά όλο αυτό που συμβαίνει προκαλεί θλίψη, απο-
γοήτευση και πίκρα στους εκατομμύρια ανθρώπους που
δάκρυσαν και έκλαψαν για την απώλεια του Μίκη.

Ελπίζουμε να υπάρξουν ψύχραιμες φωνές που θα
βάλουν τέλος στην αντιπαράθεση και να μη φτάσουμε
σε ένα σόου στο ακροατήριο με αντιμαχόμενα στρατό-
πεδα. 

Δεν μπορεί ο Μίκης, που ένωσε την Ελλάδα ολόκληρη
με τον θάνατό του, να γίνεται δικαστική είδηση.

Εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά υπάρχουν νόμοι του
κράτους και νόμοι άγραφοι, που άπαντες πρέπει να σε-

βαστούν. Μακάρι το σημερινό μας σημείωμα να είναι
άχρηστο αύριο που θα ξημερώσει ο Θεός την ημέρα του
και να τα έχουν βρει η Μαργαρίτα και οι εκτελεστές των
επιθυμιών του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και πολιτικού. 

Ο Μίκης όπως υποστηρίζουν ήθελε τα ταφεί στα Χα-
νιά, δίπλα στους γονείς και τον αδερφό του, αλλά η κόρη
του Μαργαρίτα θέλει η ταφή να γίνει στο Βραχάτι Κοριν-
θίας.

Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, όσο ήταν εν ζωή, είχε
αναθέσει σε πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του
όλα τα διαδικαστικά γύρω από την εξόδιο ακολουθία και
την ταφή του. Μάλιστα, στο σχετικό συμβολαιογραφικό
έγγραφο ο εκλιπών είχε προβλέψει αρκετές λεπτομέ-
ρειες, μεταξύ των οποίων ακόμα και το γραφείο τελετών
που θα αναλάμβανε την κηδεία του, έχοντας συνάψει
και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Παρά την επιδίωξη μέλους της οικογένειας να μην
ακολουθήσει την τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδω-
ράκη, αναθέτοντας την τελετή σε άλλο γραφείο και ανα-
ζητώντας άλλα κοιμητήρια, το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών με προσωρινή διαταγή του, η οποία ισχύει και
μέχρι την προσεχή Δευτέρα όταν και θα πραγματοποι-
ηθεί η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, απαγορεύει
οποιαδήποτε ενέργεια για τον ενταφιασμό του σπουδαί-
ου μουσικοσυνθέτη. Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν οι
εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδω-
ράκη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4368/2016 μπορεί
κάποιος να ορίσει όλες τις λεπτομέρειες της κηδείας
του (τόπο, τύπο κ.λπ.), αρκεί να υπογράψει σχετική συμ-

βολαιογραφική πράξη, κάτι που σύμφωνα με πληροφο-
ρίες είχε κάνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Επιπλέον, διαρ-
κώς έρχονται στο φως και άλλες επιστολές του σπου-
δαίου μουσικοσυνθέτη (με τελευταία επιστολή από το
2013 στον δήμαρχο Χανίων, η οποία δημοσιεύτηκε
χθες), με τις οποίες επαναλαμβάνει με τρόπο απόλυτα
σαφή την επιθυμία του.

«Σας γράφω σήμερα για να απασχολήσω για ένα πολύ
σοβαρό για μένα προσωπικό μου θέμα», αναφέρει στην
επιστολή του ο μεγάλος μας συνθέτης και προσθέτει:
«Τελευταία μου επιθυμία είναι να ταφώ στο κοιμητήριο
του Γαλατά Χανίων (γενέτειρας του πατέρα μου), στο
οποίο βρίσκονται ήδη οι γονείς και ο αδελφός μου».

Προσθέτει δε με νόημα: «Επειδή η οικογένειά μου δεν
συμφωνεί με την επιθυμία μου αυτή, όμως ο νόμος ανα-
γνωρίζει το δικαίωμα του καθενός να αποφασίζει για την
τύχη του σώματός του (μέσα στα πλαίσια της νομιμότη-
τας πάντα) και το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δι-
καίωμα του καθενός στην προσωπικότητά του, έχω ανα-
θέσει στον φίλο Γεώργιο Αγοραστάκη και στη γραμμα-
τέα μου Ειρήνη Παρμενίδου να προχωρήσουν σε όλες
τις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό ενέργειες και θα
ήθελα να ζητήσω και από σας, όταν έρθει η ώρα να τους
συνδράμετε και να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν ως αρμό-
διος δήμαρχος».

Εμείς επαναλαμβάνουμε την παράκλησή μας, που εί-
ναι παράκληση και ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Βρείτε λύση και σταματήστε να προσβάλλετε τη μνήμη
ενός συμβόλου. Μη, παρακαλώ σας, μη…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Μη, παρακαλώ σας, μη…

Βάλτε τέλος σε αυτήν 
την ντροπή που 
προσβάλλει 
τη μνήμη του Μίκη

“
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Α
λλαγή ατζέντας θα επιχειρήσει το
επόμενο Σαββατοκύριακο, με την
παρουσία του στη ΔΕΘ, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, μιας και η κυ-

βέρνηση θέλει να επιστρέψει όχι απλώς στην
οδό των μεταρρυθμίσεων, αλλά στη βασική
εντολή με την οποία εξελέγη, ήτοι να ελα-
φρύνει τα βάρη για τη μεσαία τάξη.

Αυτή θα είναι και η κεντρική κατεύθυνση
της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Θεσσα-
λονίκη το επόμενο Σάββατο, μετά τον κύκλο
των αλλεπάλληλων κρίσεων. Στην κυβέρνη-
ση αντιλαμβάνονται ότι τα πάντα κρίνονται,
στο τέλος της ημέρας, στην οικονομία, εξ αυ-
τού και ένα κύμα ακριβείας που μπορεί να
προκύψει από εξωγενείς παράγοντες -λόγω
του πληθωρισμού και της αύξησης της τιμής
των καυσίμων- έχει σημάνει συναγερμό στο
Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως έλεγε ανώτερο στέλεχος του οικονο-
μικού επιτελείου στην «Political», κριτήριο
για το εύρος των εξαγγελιών του πρωθυ-
πουργού στη ΔΕΘ θα είναι τα στοιχεία για το
δεύτερο τρίμηνο του ΑΕΠ, τα οποία θα εκδώ-
σει η ΕΛΣΤΑΤ την Τρίτη. Με δεδομένο, δε, ότι
το τρίτο τρίμηνο του χρόνου είναι παραδοσια-
κά το καλύτερο λόγω του τουρισμού που φέ-
τος ξεπέρασε και τις αρχικές προσδοκίες, εν-
τέλει στην κυβέρνηση μπορεί να είναι σε θέ-
ση να προβούν σε έναν κύκλο ευρύτερων πα-
ροχών και μάλιστα με ορίζοντα διετίας.

Αυτό γιατί το 2023 είναι, ούτως ή άλλως,
εκλογική χρονιά, αν δεν έχει προηγηθεί κά-
ποιος εκλογικός αιφνιδιασμός, ενώ επανέρ-
χεται, με βάση τα όσα ξέρουμε, το Σύμφωνο
Δημοσιονομικής Σταθερότητας, δηλαδή ένας
πιο στενός δημοσιονομικός κορσές. Πρακτι-
κά, αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός πρέ-
πει να έχει προσαρμοστεί ήδη από το 2022
στα νέα δεδομένα.

Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η μείωση
του ΕΝΦΙΑ, μεσοσταθμικά, κατά 8%, προκει-
μένου να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις αντι-
κειμενικών αξιών που δρομολογήθηκαν. Δύ-
σκολη, από την άλλη, είναι η αναστολή της ει-
σφοράς αλληλεγγύης για δημόσιους υπαλ-
λήλους και συνταξιούχους, αν και το ζήτημα
δεν έχει λήξει οριστικά. 

Τέλος, αναζητείται το περιθώριο για μια
έκπληξη και μένει να φανεί αν μπορεί να
δρομολογηθεί και μια νέα μείωση στον

συντελεστή εταιρικής φορολόγησης. Ρεα-
λιστικά, όμως, ο κ. Μητσοτάκης επιζητεί
μια κίνηση με άμεση αντανάκλαση στην
τσέπη των πολιτών.

Το ρεύμα
Την ίδια ώρα, ειλημμένη είναι η απόφαση

του πρωθυπουργού για κινήσεις αντιστάθμι-
σης του κύματος ακρίβειας που μπορεί να
επελάσει τις επόμενες εβδομάδες, επηρεά-
ζοντας από την τιμή του ψωμιού έως τα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ για νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Όπως πρώτη έγραψε η «Political» χθες
το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης εκτός ατζέντας στο
Υπουργικό έθεσε το ζήτημα της ΔΕΗ, προ-

αναγγέλλοντας ανακοινώσεις στην Έκθεση.
Ανώτερη πηγή του υπουργείου Ενέργειας
εξηγούσε στην «Political» ότι υπάρχει ένα
εφεδρικό σχέδιο εσωτερικής διαχείρισης,
προκειμένου να μην αυξηθεί το κόστος πα-
ραγωγής και διάθεσης του ρεύματος. Αυτό,
όμως, μπορεί να μην είναι αρκετό, συνεπώς
αναζητούνται εναλλακτικές, οι οποίες την
ίδια ώρα να μην προσκρούουν και στους κα-
νόνες της Ε.Ε. ως προς την απαγόρευση κρα-
τικών ενισχύσεων. Με άλλα λόγια, αυτό που
απαγορεύεται είναι το κράτος να επιδοτήσει
π.χ. επιχειρήσεις απευθείας, επειδή η ΔΕΗ
αύξησε τα τιμολόγια. Με αυτό το δεδομένο
εξετάζονται έμμεσες λύσεις που θα προσπε-

ράσουν το κοινοτικό «μπλόκο». Την ίδια ώρα,
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
έκρουσε καμπανάκι ακόμα και για την τιμή
του ψωμιού.  Μάλιστα, για άλλα είδη κάλεσε
τους πολίτες να χρησιμοποιούν την πλατφόρ-
μα E-Katanalotis, τονίζοντας ότι «η διαφορά
δεν είναι απλώς 40 λεπτά ή 1 ή 2 ευρώ -που
και αυτά έχουν τη σημασία τους- αλλά μπορεί
να διαπιστώσει διαφορές δεκάδων ευρώ για
το ίδιο είδος». Με αυτά τα δεδομένα, οι εξαγ-
γελίες του πρωθυπουργού θα αφορούν συ-
νολικά το πλαίσιο ανατιμήσεων, μιας και ένα
κύμα ακριβείας είναι το τελευταίο που θέλει
η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση.

Άλλο ρεπορτάζ στη σελίδα 31

Γεμίζει το… καλάθι στη ΔΕΘ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Οι ανατιμήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης προσφέρουν μια καλή
ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να στραφεί σε θέματα καθημερινότητας
των Ελλήνων πολιτών και μέσω αυτών να περάσει στην «προγραμματι-
κή αντιπολίτευση», όπως στοχεύει η ηγεσία.

«Οι υπέρογκες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ρεύμα και πρώ-
τες ύλες είναι η πραγματικότητα των πολιτών και όχι η εξωραϊσμένη ει-
κόνα της κυβέρνησης», ούτε φυσικά «η εξωραϊσμένη εικόνα που περι-
μένουμε να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έχει καμία σχέση
με ό,τι βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέ-
ξης Χαρίτσης, στο «Κόκκινο 105.5». Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε το «κύμα
ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής, την ενέργεια και τις πρώτες
ύλες που επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις», υπενθυμίζοντας
ότι «από τις 16 Ιουλίου έχουμε καταθέσει επίκαιρη επερώτηση για τις
πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση, ώστε να αντιμε-
τωπίσει αυτό το κύμα ανατιμήσεων. Ακόμα δεν έχει καν συζητηθεί στη
Βουλή». Πληροφορίες από την πλατεία Κουμουνδούρου επιμένουν ότι
ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής ομάδας βουλευτών της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα καταθέσει

και νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίμαχο θέμα που «καίει»
τους καταναλωτές, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα.

Ασφαλιστικό
Ως προς το Ασφαλιστικό, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι «οι φορολογούμενοι

θα επωμιστούν το υπέρογκο κόστος μετάβασης στο νέο κεφαλαιοποι-
ητικό σύστημα», ενώ κατηγόρησε ταυτόχρονα την κυβέρνηση ότι
«υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες της χώρας», καθώς «για τα επόμενα σαράντα χρόνια το
όποιο αναπτυξιακό πλεόνασμα θα πρέπει να καλύπτει την τρύπα του
νέου συστήματος αντί να στηρίζει την πραγματική οικονομία».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «λογική αντικοινωνική και αντιαναπτυ-
ξιακή που έχει αποτύχει διεθνώς», αναφέροντας ότι «μια σειρά από
χώρες εγκατέλειψαν άρον άρον το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, καθώς
είδαν το κόστος και τους κινδύνους που περιέχει». Κατόπιν αυτών κα-
ταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι «μετά τη διάλυση της εργασίας, τον
νέο πτωχευτικό νόμο και τον αποκλεισμό χιλιάδων νέων από τα ΑΕΙ,
δημιουργεί άλλο ένα πεδίο ανασφάλειας για τους πολίτες».

Γιάννης Σπ. Παργινός

Χαρίτσης: Υπέρογκες αυξήσεις σε βασικά είδη

Φορομειώσεις… διετίας 
και αντισταθμιστικά θα 
ανακοινώσει στην  Έκθεση 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Μ
ε την προσδοκία της πολι-
τικής επανεκκίνησης του
Κινήματος Αλλαγής, έπεσε
χθες η αυλαία της επετει-

ακής εκδήλωσης για τον εορτασμό των
47 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
Με κεντρικό σύνθημα «ΠΑΣΟΚ: Κίνημα
Αλλαγής, Δύναμη Ελπίδας», πέρα από τα
λόγια, τα πηγαδάκια και τα βλέμματα όλο
νόημα, ουσιαστικά εκφράστηκε η αγωνία
για την επόμενη μέρα. 

Η Φώφη Γεννήματα με την ομιλία της,
που είχε ενωτικά χαρακτηριστικά, επι-
χείρησε να επικαιροποιήσει τις αρχές και
τις αξίες της περίφημης διακήρυξης της
3ης Σεπτέμβρη. «Είναι ο καιρός να με-
τρηθούμε ξανά με τον εαυτό μας, την
ιστορία και τη διαδρομή μας. Να κλεί-
σουμε οριστικά τους λογαριασμούς μας
με το παρελθόν και να σκύψουμε στο πα-
ρόν και το μέλλον της παράταξής μας»,
είπε με νόημα. Η κα Γεννηματά μίλησε
καθαρά και για το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, δί-
νοντας εμμέσως πλην σαφώς τη δική της
απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να
«εργαλειοποιήσουν» την ιστορική ονο-
μασία. «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, δικαιωμένο
στη συνείδηση των Ελλήνων, δυνατό και
στιβαρό στήριγμα στο Κίνημα Αλλαγής.
Τρέφει με ιστορικό βάθος, αξιακό μέγε-
θος και πατριωτικό καθήκον τη σημερινή
μας προσπάθεια απέναντι σε έναν τοξικό
και ευκαιριακό ψευτοδικομματισμό, που
κρατά τη χώρα και τις δημιουργικές της
δυνάμεις καθηλωμένες», είπε χαρακτη-
ριστικά. 

Επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρ-
νηση, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη, στη σκιά της πανδημίας,
φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους». 

Έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «Νέας
Αλλαγής», που θα βασίζεται στο Πράσινο
Κοινωνικό Συμβόλαιο. Καταλήγοντας, η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αφού εκτίμησε
πως «τώρα ωριμάζουν οι συνθήκες για το
μεγάλο άλμα προς τα εμπρός», παρου-
σίασε, όπως είπε, τη «σημαία» με την
οποία θα πραγματοποιήσει τη δική της
πορεία. «Προχωράμε. Με πολιτική ενό-
τητα. Με αυτόνομη πορεία. Με προοδευ-
τική ταυτότητα. Αυτή είναι και η σημαία
μου. […] Με το ΠΑΣΟΚ στις καρδιές μας,

τον ήλιο ψηλά και το Κίνημα Αλλαγής
μπροστάρη στη νέα εποχή». 

«Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, δεν
γεννήθηκε για να αποτελέσει διάττοντα
αστέρα, δεν χαρίζεται και δεν τεμαχίζεται
σε τιμάρια». Η ιστορική φράση του Α. Πα-
πανδρέου, που αποτελεί διαχρονικό μή-
νυμα προς όλους τους επίδοξους μνη-
στήρες της ηγεσίας της ιστορικής παρά-
ταξης, 47 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑ-
ΣΟΚ, στέκει επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Το
ΠΑΣΟΚ, που για πολύ συγκεκριμένους
λόγους βρίσκεται πλέον, ως «συμπληρω-
ματικό brand name» δίπλα στο Κίνημα
Αλλαγής, καλείται να δώσει ξεκάθαρο
πολιτικό στίγμα και να απαντήσει στην
κοινωνία για την αναγκαιότητα της πολι-
τικής του ύπαρξης.

Ήταν 3 Σεπτεμβρίου 1974. Σε αίθουσα
του αθηναϊκού ξενοδοχείου «Κινγκ Πά-
λας» δεν ήταν παραπάνω από 150 άτομα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου εμφανίστηκε με
καθυστέρηση, φορώντας άσπρο πουκά-
μισο και φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Διάβα-
σε ολόκληρη τη «διακήρυξη αρχών» και
στη συνέχεια τη μοίρασε στους παριστά-
μενους δημοσιογράφους, τυπωμένη σ’
ένα μικρό πράσινο βιβλιαράκι.

Το κεντρικό σύνθημα που έδινε το στίγ-
μα του νέου κόμματος βασιζόταν στο τε-
τράπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία - Λαϊκή
Κυριαρχία - Κοινωνική Απελευθέρωση -
Δημοκρατία». Σύμφωνα με τον Ανδρέα
Παπανδρέου, ο «βασικός κυριαρχικός
στόχος του κινήματος είναι η δημιουργία

μιας πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο
έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλ-
λαγμένης από έλεγχο ή επιρροή της οι-
κονομικής ολιγαρχίας. Τις πρώτες μέρες,
οι εφημερίδες ανέφεραν το νέο κόμμα
ως Π.Σ.Κ. Το αρκτικόλεξο ΠΑΣΟΚ, το
επέβαλε μέσα από το «Βήμα» ο τότε πο-
λιτικός συντάκτης Σταύρος Ψυχάρης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημιουρ-
γία του νέου πολιτικού φορέα ξεκίνησε
με την πτώση της χούντας. Ο 55χρονος
τότε Ανδρέας βρισκόταν εξόριστος στον
Καναδά και δεν είχε αποφασίσει ακόμη
την επιστροφή του στην Ελλάδα. Ο Γιάν-
νης Αλευράς ήταν αυτός που τον έπεισε
πως η Ελλάδα αλλάζει και πως οι πολιτι-
κές του ιδέες θα βρουν εύφορο έδαφος. 

Τον Αύγουστο του ’74 έρχεται στην Ελ-
λάδα ως επικεφαλής μιας νέας ριζοσπα-
στικής πολιτικής παράταξης, με σοσιαλι-
στικό προσανατολισμό. Στις 6 Αυγού-
στου, στο Βίντερτουρ της Ελβετίας απο-
φασίζεται η διάλυση του ΠΑΚ και η μετε-
ξέλιξή του σε σοσιαλιστικό κόμμα. 

Το βράδυ της 16ης Αυγούστου, ο Αν-
δρέας Παπανδρέου επιστρέφει στην Ελ-
λάδα και γνωρίζει την αποθέωση από χι-
λιάδες πολίτες που είχαν βρεθεί όχι μόνο
στο αεροδρόμιο του Ελληνικού αλλά και
κατά μήκος της διαδρομής προς το Κα-
στρί. Μαζί του βγήκαν από το αεροπλάνο
η σύζυγός του Μαργαρίτα, ο γιος του
Γιώργος, ο Κίμων Κουλούρης, η Αγγέλα
Κοκκόλα και ο Μιχάλης Ζιάγκας.

Το πρώτο «εσωκομματικό πρόβλημα»

που έλυσε ήταν η ισχυρή επιθυμία πολιτι-
κών στελεχών όπως οι Αντώνης Λιβάνης,
Γιάννης Αλευράς, Γιάννης Χαραλαμπό-
πουλος κ.ά. Το γεγονός αυτό δεν ήταν καν
ούτε στις «πίσω» σκέψεις του Ανδρέα. 

Έπειτα από ένα ουσιαστικό brainstor-
ming θα επιλεγεί η ονομασία «Πανελλή-
νιο Σοσιαλιστικό Κίνημα». Η έννοια «κί-
νημα» επελέγη για να υπογραμμίζει τον
αντιγραφειοκρατικό χαρακτήρα του νέου
πολιτικού φορέα. Όσον αφορά την υιοθέ-
τηση του ανατέλλοντος «πράσινου ήλι-
ου», αυτό αποτέλεσε έμπνευση και πρό-
ταση μιας μικρής τροτσκιστικής ομάδας
εντός του νέου κινήματος. Ήδη ηχούσαν
τα πλήκτρα της γραφομηχανής για τη
συγγραφή της διακήρυξης αρχών του νέ-
ου κόμματος…

Ελληνικό παράδοξο ή όχι, ύστερα από
47 χρόνια, δύσκολα κάποιος θα μπορού-
σε να αρνηθεί τη διαχρονικότητα και την
επικαιρότητα που εκπέμπουν τα μηνύμα-
τα αυτής της διακήρυξης: 
• Προοδευτικό κλείσιμο του ανοίγματος
ανάμεσα στα κατώτερα και τα ανώτερα
εισοδήματα.
• Μια οικιστική πολιτική για πολιτισμένη
κατοικία σε κάθε ελληνική οικογένεια.
• Μια καινούργια παιδεία.
• Την κοινωνικοποίηση της υγείας.
• Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για
όλους τους Έλληνες.
• Προστασία της μητέρας και του παιδιού.
• Προστασία του περιβάλλοντος, βελτίω-
ση της ποιότητας της ζωής. 

Τρεις του Σεπτέμβρη να… ξεχνάς;
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

47 χρόνια από την ίδρυσή του, το ΠΑΣΟΚ 
ψάχνει βηματισμό, νέο (;) αρχηγό και ελπίδα
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ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Ανοίγουμε τα σχολεία 
με ασφάλεια και
νέα πρωτόκολλα»

Τον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολείων της χώρας με ασφάλεια και όλες τις τελευταίες αλλα-
γές στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που θα ισχύουν από το «πρώτο κουδούνι» στις 13 Σεπτεμβρί-
ου παρουσιάζει, στη συνέντευξή της στην «Political», η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Ζέττα Μακρή. Εξηγεί αναλυτικά τις τελικές αποφάσεις της Επιτροπής για το πώς θα επιστρέψουν στις αί-
θουσες εκπαιδευτικοί και μαθητές, τι θα γίνει με τη χρήση της μάσκας, τα υποχρεωτικά τεστ αλλά και σε
ποιες περιπτώσεις θα κλείνουν σχολικές μονάδες και τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των κρουσμάτων. 

Μετράμε αντίστροφα για το «πρώτο κου-
δούνι» και το βασικότερο ερώτημα, φυσι-
κά, είναι εάν μπορείτε να διαβεβαιώσετε
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι
δεν θα έχουμε εκ νέου κλείσιμο των σχο-
λείων ανάλογα με την εξέλιξη των επιδη-
μιολογικών δεδομένων.
Στις 13 Σεπτεμβρίου θα ηχήσει το πρώτο

κουδούνι στα σχολεία! Προχωράμε στην
έναρξη της σχολικής χρονιάς με ασφάλεια,
επιστρέφουμε στην κανονικότητα της διά
ζώσης λειτουργίας των σχολικών δομών.
Έπειτα από διαρκείς συζητήσεις με την Επι-
τροπή των Ειδικών, επικαιροποιούμε τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, λαμβάνοντας υπόψη
τις σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα, με
πρώτο και κύριο τον μαζικό εμβολιασμό των
εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης κοι-
νότητας, καθώς και ένα διαρκώς αυξανόμενο
ποσοστό εμβολιασμένων μαθητών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης.  Τα σχολεία μας πρέ-
πει να λειτουργήσουν ξανά, οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συναν-
τηθούν στον φυσικό τους χώρο, μέσα στις τά-
ξεις, μέσα στις σχολικές μονάδες, και να εν-
ταχθούν και πάλι, ομαλά και με ασφάλεια,
στο σχολικό περιβάλλον.

Σε περίπτωση κρουσμάτων θα κλείνουν
απλώς τμήματα, όπως γινόταν μέχρι σή-
μερα; Θα ισχύσουν τα ίδια όρια ανά τάξη;
Στόχος μας, σε κάθε περίπτωση, είναι η

σχολική χρονιά να ξεκινήσει με ασφάλεια
και τα σχολεία μας να παραμείνουν ανοιχτά.
Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη διά ζώ-
σης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνε-
ται μέσω τηλεκπαίδευσης, όταν σε αυτό εν-
τοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-
19 στους μισούς πλέον ενός μαθητή/μίας μα-
θήτριας, δηλαδή στο 50%+1 του μαθητικού
δυναμικού του τμήματος. Σε κάθε σχολική
μονάδα θα ορίζονται από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων υπεύθυνος διαχείρισης Covid-19
και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες,
μεταξύ άλλων, να ενημερώνουν και να εκ-
παιδεύουν το προσωπικό, σχετικά με την έγ-
καιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύπο-
πτων κρουσμάτων λοίμωξης Covid-19, κα-
θώς και να επικοινωνούν με τις οικογένειες
των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες, όπως ο ΕΟΔΥ.

Ποια νέα υγειονομικά πρωτόκολλα θα τη-
ρηθούν φέτος στις τρεις σχολικές βαθμί-
δες; Τι θα ισχύσει από τα παλιά; Παρα-
δείγματος χάριν, τα παιδιά θα είναι και πά-
λι με μάσκες μέσα στις αίθουσες;
Σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, οι

μαθητές θα προσέρχονται στα σχολεία με πι-
στοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές
12 ετών και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας
νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ, το
οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την
εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24
ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί με πιστοποι-
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ητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθού-
σας νόσησης από κορονοϊό (τελευταίου εξα-
μήνου) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηρια-
κού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματο-
ποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα
(Τρίτη και Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος
του εργαζομένου.

Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα
Covid-19, θα απομακρύνεται από το σχολείο
και θα παραμένει σε απομόνωση για τουλάχι-
στον 10 ημέρες.

Η επιστροφή στη σχολική μονάδα θα γίνε-
ται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημε-
ρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και
την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αν-
τιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση των άλ-
λων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο
σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης, αλλά προβλέπεται αυ-
ξημένος εργαστηριακός έλεγχος ως εξής για
διάστημα 7 ημερών για ανεμβολίαστους μα-
θητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο
οποίο βρέθηκε κρούσμα με δύο επιπλέον ερ-
γαστηριακά rapid tests.

Εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν
δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο
από το κρούσμα, θα υποβάλλονται σε καθη-
μερινά αυτοδιαγνωστικά self-tests (τις ημέ-
ρες που δεν κάνουν τα δύο εργαστηριακά). 

Οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρού-
σμα θα κάνουν 2 αυτοδιαγνωστικά self-tests,
ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

Όλα τα ανωτέρω θα παρέχονται δωρεάν
στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγ-
χου του ΕΟΔΥ. Στόχος των πολύ αυξημένων
ελέγχων είναι η διασφάλιση της διά ζώσης
λειτουργίας των σχολείων μας. 

Μερίδα ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών
διαμαρτύρεται για το κόστος των rapid tests,
που καλούνται να κάνουν με δικά τους έξοδα
δύο φορές την εβδομάδα. Είναι αρκετά υψη-
λό το κόστος. Ο πρωθυπουργός από το βήμα
της Βουλής έκλεισε το θέμα της υποχρεωτι-
κότητας του εμβολιασμού στους εκπαιδευτι-
κούς. Είναι κάτι που θα ξανασυζητηθεί ανά-
λογα με την εξέλιξη της πανδημίας ή έχει λή-
ξει οριστικά για τον συγκεκριμένο κλάδο;

Παροτρύνουμε τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολια-
στεί να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα προ-
στασίας από τον κορονοϊό, πριν από την έναρ-
ξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρο-
νιάς. Υπάρχει ακόμα χρόνος να θωρακίσουν
την υγεία τους και να προστατεύσουν την
υγεία του συνόλου.

Το εμβόλιο είναι το πιο ισχυρό όπλο μας
και η ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας είναι εντυπωσιακή, καθώς έχει εμβο-
λιαστεί ποσοστό που προσεγγίζει το 80% και η
Πολιτεία προτρέπει όσους εκπαιδευτικούς
δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν.

Η πιθανότητα επέκτασης της υποχρεωτι-
κότητας και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες,
όπως οι εκπαιδευτικοί, δεν απασχολεί αυτήν

τη στιγμή την κυβέρνηση, αυτό που μας εν-
διαφέρει είναι η αύξηση της εμβολιαστικής
κίνησης.

Πώς θα αντιμετωπίσετε την κάλυψη των
κενών θέσεων στους εκπαιδευτικούς;
Πότε και πώς αναμένεται να αρχίσει η, για
πρώτη φορά, αξιολόγησή τους; Υπάρχουν
και σοβαρές ενστάσεις και αντιδράσεις
από τους ίδιους.
Οι διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων

από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εδώ και
πολλά χρόνια, ήταν γραφειοκρατικές και
χρονοβόρες. Πλέον, όλες οι απαραίτητες ερ-
γασίες δρομολογήθηκαν νωρίτερα και, σε
μεγάλο βαθμό, έχουν ψηφιοποιηθεί από φέ-
τος, όπου για παράδειγμα οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν σε σχολεία
ψηφιακά, μέσω αλγορίθμου, με βάση τη σει-
ρά κατάταξής τους στον πίνακα και τις επιλο-
γές τους, και τα τελικά αποτελέσματα απε-
στάλησαν μέσω sms, και ανέλαβαν υπηρεσία
διαδικτυακά ενώ, ειδικά φέτος, προχώρησαν
παράλληλα και οι μόνιμοι διορισμοί 11.700
εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, οι
οποίοι και ολοκληρώθηκαν σε μόλις έναν μή-
να από την εξαγγελία τους. 

Με τους 11.700 μόνιμους διορισμούς στη
γενική εκπαίδευση, που ανακοινώσαμε στις
6 Ιουλίου 2021, και τους 4.500 μόνιμους διο-
ρισμούς στην ειδική αγωγή, που πραγματο-
ποιήσαμε πέρυσι, μετράμε 16.200 μόνιμους
διορισμούς εκπαιδευτικών, ύστερα από 12
χρόνια στη γενική εκπαίδευση και για πρώτη
φορά στην ειδική αγωγή!

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι
η πρώτη φορά στα χρονικά που το υπουργείο
γνωρίζει από τον Απρίλιο τα κενά που θα
προκύψουν στην τρέχουσα σχολική χρονιά,
λόγω συνταξιοδοτήσεων. 

Με τον τρόπο αυτόν, πετύχαμε τον στόχο
μας που δεν ήταν άλλος από τον έγκαιρο προ-
γραμματισμό των προσλήψεων των αναπλη-
ρωτών για την κάλυψη των κενών και την
ομαλή λειτουργία των σχολείων από την
πρώτη ημέρα έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς.

Ως προς την αξιολόγηση τώρα, εισάγουμε
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, γιατί η
κοινή λογική οδηγεί στο ότι κανένα εκπαι-
δευτικό σύστημα δεν μπορεί να βελτιωθεί
εάν δεν αξιολογηθεί. 

Θεσμοθετήσαμε, για πρώτη φορά πέρυσι,
την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και
εκπαιδευτικού έργου, η οποία άρχισε να υλο-
ποιείται την περασμένη σχολική χρονιά, υπό
αντίξοες, ομολογουμένως, συνθήκες, δεδο-
μένης της πανδημίας και της αναστολής λει-
τουργίας των σχολείων. 

Στη συνέχεια, ψηφίστηκε και η αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών, με στόχο καθαρά βελ-
τιωτικό, ώστε να επιβραβεύσει τους καλύτε-
ρους και να δώσει κίνητρα βελτίωσης, μέσω
επιμόρφωσης, σε όσους μπορούν να αποδώ-
σουν περισσότερο. Τάχιστα θα ξεκινήσουν
επιμορφώσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις
και θα επιλεγούν και τα νέα στελέχη, που θα
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μόλις ολο-
κληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, θα ξεκινή-
σει η υλοποίηση και της ατομικής αξιολόγη-
σης. Ένας τόσο καίριος μηχανισμός, προ-
ϋπόθεση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτι-
κών μας, δεν θα γινόταν να μην είναι οριζόν-
τιος, συνεπώς η μη συμμετοχή στην αξιολό-
γηση θα συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παρά-

πτωμα.

Ποιες οι προσδοκίες σας από το «Νέο
Σχολείο» που ψηφίστηκε στο πρόσφατο
νομοσχέδιο;
Δεσμευτήκαμε για ένα νέο σχολείο, για

δημιουργικές εναλλακτικές προτάσεις, πολ-
λαπλές επιλογές, ποιοτικές μαθητοκεντρικές
πρακτικές και ανοιχτό ορίζοντα. 

Με θέση στα νηπιαγωγεία μας για κάθε τε-
τράχρονο μαθητή. Με δραστηριότητες στα
Αγγλικά σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία. Με
καινοτόμες θεματικές στο πλαίσιο των εργα-
στηρίων δεξιοτήτων σε όλα τα νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια της χώρας: ρομποτική,
οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγη-
ση, οικολογική συνείδηση, κλιματική αλλα-
γή, εθελοντισμός, ανάμεσα σε άλλες. Με ορι-
ζόντιες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε ψη-
φιακά εργαλεία και νέες δεξιότητες. Με 123
Νέα Προγράμματα Σπουδών στη Γενική Εκ-
παίδευση. Με σχεδόν διπλάσια Πρότυπα και
Πειραματικά Σχολεία από πέρυσι. Με τα
πρώτα 6 Πρότυπα ΕΠΑΛ της χώρας. Με τα
πρώτα 5 Πειραματικά ΙΕΚ και τα 5 πρώτα Θε-
ματικά ΙΕΚ, που προβλέπεται να λειτουργή-
σουν από Οκτώβριο.

Με πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από την
προσχολική αγωγή. Με διευρυμένα πεδία
και θεματικές που συναντούν τις απαιτήσεις
των καιρών και προετοιμάζουν τους μαθητές
πάνω στις ανάγκες ενός κόσμου, ο οποίος αλ-
λάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με ανάδειξη
και καλλιέργεια της έννοιας των ήπιων δεξιο-
τήτων, των δεξιοτήτων ζωής και των δεξιοτή-
των ψηφιακού γραμματισμού. Με νέα φιλο-
σοφία γύρω από την επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση, που ανταποκρίνεται
στις επιθυμίες των μαθητών και στις σύγχρο-
νες επαγγελματικές προκλήσεις, παρέχον-
τας γνώσεις σε σύγχρονους κλάδους υψηλής
ζήτησης.«
Οι εμβολιασμένοι μαθητές 
και εκπαιδευτικοί του τμήματος
στο οποίο θα βρεθεί κρούσμα 
θα κάνουν δύο αυτοδιαγνωστικά
self-tests, ανεξαρτήτως 
της θέσης στην οποία κάθονται

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
Κυριάκος Βελόπουλος μιλάει στην
«Political» και εκφράζει την απαι-
σιοδοξία του για την «επόμενη μέ-

ρα». Θεωρεί ότι μια νέα κρίση δανεισμού όχι
μόνο είναι αναπόφευκτη αλλά και ολέθρια.
Υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί
στην πανδημία είναι επικίνδυνοι και τάσσεται
κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολια-
σμού. Σχολιάζοντας τα εσωκομματικά δρώ-
μενα στη Ν.Δ., λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης νιώ-
θει άβολα ως αρχηγός της και δηλώνει λαϊκι-
στής αλλά με τη σημασία που δίνει στον όρο
το λεξικό του Cambridge!

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη νέα
χρονιά που έρχεται σε οικονομικό και πο-
λιτικό επίπεδο;
Οι εξελίξεις θα είναι αλληλένδετες. Η κα-

θοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας εί-
ναι αποτέλεσμα των λανθασμένων πολιτικών
επιλογών της κυβέρνησης, για τις οποίες θα
κληθεί σύντομα να απολογηθεί. Οι πολιτικές
εξελίξεις θα είναι απόρροια της κοινωνικής,
οικονομικής αλλά και υγειονομικής κατάρ-
ρευσης, για την οποία η κυβέρνηση φέρει την
κυρία ευθύνη.

Η Ελλάδα είναι πλέον η τρίτη πιο χρεωμένη
χώρα στον πλανήτη, αλλά η κυβέρνηση εξα-
κολουθεί να δανείζεται αφειδώς και να πανη-
γυρίζει επειδή δανείζεται φτηνά. Στην πραγ-
ματικότητα, δανειζόμαστε πιο ακριβά από
κάθε άλλη χώρα στην Ευρωζώνη και η έξο-
δός μας στις αγορές δεν γίνεται λόγω της πι-
στοληπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά λό-
γω των αποφάσεων Λαγκάρντ, οι οποίες
όμως έχουν ημερομηνία λήξης.

Όταν μια χώρα με διογκωμένο δημόσιο
χρέος συνεχίζει να «παράγει» ελλείμματα,
τότε η κρίση δανεισμού είναι αναπόφευκτη
και δυστυχώς αυτή τη φορά θα είναι ολέθρια.

Διότι ο αντίκτυπος δεν θα αφορά μόνο την
οικονομία αλλά την ίδια την εθνική μας κυ-
ριαρχία. Και αυτό εμείς θα το αποτρέψουμε
με κάθε τρόπο. Για αυτό βλέπω αναπόφευ-
κτες πολιτικές εξελίξεις, που θα πρέπει να
προκαλέσουν την αφύπνιση του ελληνικού
λαού, και ειδικά της πλειοψηφίας του 55% η
οποία συνειδητά απέχει από τις κάλπες.

Οι Έλληνες μπορούμε να πάρουμε τις τύ-

Η νέα κρίση δανεισμού 
είναι αναπόφευκτη
αλλά και ολέθρια

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 
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χες στα χέρια μας και οι ερχόμενες εκλογές
είναι η μεγάλη ευκαιρία για να ανατρέψουμε
την πορεία προς την καταστροφή.

Καλώ, λοιπόν, κάθε Έλληνα να μελετήσει
το πρόγραμμα εθνικής και παραγωγικής
ανασυγκρότησης της Ελληνικής Λύσης και
να κρίνει ελεύθερα και αμερόληπτα. Θα δια-
πιστώσει έτσι ότι υπάρχει λύση για την Ελλά-
δα και τους Έλληνες. Κοστολογημένη, λε-
πτομερής και τεκμηριωμένη. Κυρίως όμως,
εφαρμόσιμη!

Με ποιον τρόπο μπορεί να περιοριστεί η
εξάπλωση της πανδημίας;
Τα μέτρα οριζόντιας απαγόρευσης της οι-

κονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας
απέτυχαν παταγωδώς. Η Ελλάδα, παρά το
γεγονός ότι έλαβε τα σκληρότερα μέτρα
ανάσχεσης της πανδημίας, πληρώνει ακόμα
και σήμερα το βαρύτερο τίμημα. Από το
άκρο του καθολικού κλεισίματος, περάσαμε
στο άκρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Η ιστορία όμως έχει αποδείξει ότι τα
ακραία-κατασταλτικά μέσα σε μια ελεύθερη
οικονομία, σε μια δημοκρατία, έχουν κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Σε τέτοιες λύσεις
καταφεύγουν μόνον όσοι δεν είναι ικανοί να
εκπονήσουν σχέδια αντιμετώπισης κρίσε-
ων, με μοναδικό στόχο τη μετακύλιση της
ευθύνης στους πολίτες. Σκοπός όμως μιας
δημοκρατικής κυβέρνησης είναι η υπερά-
σπιση των πολιτών και όχι η δαιμονοποίησή
τους. Αυτή ακριβώς η καθεστωτική νοοτρο-
πία αποδεικνύει ότι έχουμε μια ανίκανη και
επικίνδυνη κυβέρνηση.

Η άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
η ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων,
κυρίως όμως η εμπιστοσύνη στην υπευθυ-

νότητα των Ελλήνων, την οποία μάλιστα επέ-
δειξαν από την πρώτη στιγμή, είναι τα βήμα-
τα που θα οδηγήσουν στην ουσιαστική αντι-
μετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών
της. Μια κυβέρνηση η οποία εγκαινιάζει νέ-
ες κλίνες ΜΕΘ, όπως έγινε στο νοσοκομείο
Παπανικολάου, αλλά δεν τις στελεχώνει
ώστε να λειτουργήσουν, είναι μια επικίνδυ-
νη κυβέρνηση.

Τελικά είστε υπέρ ή κατά του εμβολιαστι-
κού προγράμματος για την αντιμετώπιση
της πανδημίας;
Δεν θα υποχρεώσω κανέναν Έλληνα πο-

λίτη είτε να μην κάνει είτε να κάνει το εμβό-
λιο.

Θεωρείτε ότι η χώρα είναι επαρκώς θω-
ρακισμένη απέναντι σε μια ενδεχόμενη
έκρηξη μεταναστευτικού ρεύματος εξαι-
τίας της κρίσης στο Αφγανιστάν και της
εργαλειοποίησης του ζητήματος από τον
Ερντογάν;
Η χώρα είναι πλήρως αθωράκιστη τόσο

επιχειρησιακά όσο και διπλωματικά. Επιχει-
ρησιακά, αυτό αποδείχτηκε με την καρατό-
μηση της υποτιθέμενα «επιτυχημένης» πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. Μερικά χιλιόμετρα φράχτη, που
δεν καλύπτουν ούτε το 10% της γραμμής συ-
νόρων, προβάλλονται εδώ και μήνες ως
«μεγάλο επίτευγμα» με υπουργούς να κου-
νάνε τα κάγκελα μπροστά στις κάμερες για
να δείξουν πόσο στιβαρά είναι! Θλιβερές ει-
κόνες που χρησιμοποιούνται για να κρύ-
ψουν τις ακόμα πιο θλιβερές εικόνες Αφγα-
νών που εισβάλλουν ανενόχλητοι στη Θρά-
κη μας.

Και στον διπλωματικό τομέα, αποδει-

κνύεται ότι η κυβέρνηση έχει περιθωριοποι-
ήσει πλήρως την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν
να μπαίνουν μερικές εκατοντάδες παράνο-
μων μεταναστών σε χώρες της Βαλτικής από
τη Λευκορωσία και να ξεσηκώνεται ολόκλη-
ρη η Ε.Ε. επιβάλλοντας δρακόντειες κυρώ-
σεις κατά του Λουκασένκο και την ίδια στιγ-
μή ο Ερντογάν να έχει στείλει εκατομμύρια
παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα και
αντί για κυρώσεις να εισπράττει δισεκατομ-
μύρια! Δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση στην
Ελλάδα, δεν αξίζει τέτοια κυβέρνηση στην
Ελλάδα.

Πώς κρίνετε την έως τώρα πορεία της
κυβέρνησης;
Ξεπέρασε και τις χειρότερες προβλέψεις

των πλέον απαισιόδοξων. Απέτυχε στα πάν-
τα. Κατέστρεψε την οικονομία, πριν ακόμα
την πανδημία. Προκάλεσε υγειονομική και
κοινωνική κρίση. Κατέστησε την πατρίδα
μας αποικία χρέους. Έθεσε σε κίνδυνο τα
εθνικά μας θέματα, με την Τουρκία για πρώ-
τη φορά να εγείρει επίσημα θέμα εθνικής
κυριαρχίας και να παραβιάζει βάναυσα ακό-
μα και τα χωρικά μας ύδατα. Υιοθέτησε πλή-
ρως την προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών,
την ώρα μάλιστα που αυτή παραβιάζεται από
τους ίδιους τους Σκοπιανούς, προδίδοντας
όσους πατριώτες πίστεψαν τις προεκλογι-
κές της υποσχέσεις!

Σας ακούσαμε πρόσφατα στη Βουλή να
εγκαλείτε τον πρωθυπουργό επειδή έχει
επιλέξει στελέχη από τον χώρο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Γιατί το κάνατε αυτό;
Είναι εμφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης νιώθει

άβολα που είναι αρχηγός της Νέας Δημο-
κρατίας. Παθαίνει «αλλεργία» μόνο στο

άκουσμα του ονόματος «Καραμανλής», πα-
ρά το ότι ηγείται του κόμματος που ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής ίδρυσε. Με τις επι-
λογές του ο κ. Μητσοτάκης προσβάλλει τα
στελέχη και τους βουλευτές της Ν.Δ., που
οπωσδήποτε δεν αγωνίστηκαν για να βλέ-
πουν στα υπουργικά έδρανα και σε κομβι-
κές θέσεις να διορίζονται στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού κ.λπ. Είναι
σαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός να ομολογεί ότι
θεωρεί «άχρηστους» τους βουλευτές της
παράταξής του, ενώ προεκλογικά τους πα-
ρουσίαζε ως «άριστους»! Αυτό όμως είναι
ένα θέμα που αφορά τους βουλευτές, τα
στελέχη, αλλά κυρίως τους ψηφοφόρους
της Ν.Δ.

Πώς απαντάτε στην κριτική που δέχεστε
για λαϊκισμό;
Το λεξικό Cambridge ορίζει τον λαϊκισμό

ως πολιτική ιδέα και δράση που στοχεύει
στην αντιπροσώπευση των επιθυμιών και
των αναγκών του απλού λαού. Κατά αυτή τη
θεώρηση, η οποία είναι και η αυθεντική, ο
λαϊκισμός ως πολιτική ιδεολογία αντιπαρα-
βάλλει τα συμφέροντα και τις επιθυμίες του
λαού ενάντια σε αυτές των ελίτ που προ-
σπαθούν να τον καταδυναστεύσουν.

Εάν λοιπόν η κριτική αυτή προς το πρό-
σωπό μου γίνεται υπό την κυριολεκτική
έννοια του όρου, τότε την αποδέχομαι με
υπερηφάνεια. Οτιδήποτε άλλο, το επι-
στρέφω σε αυτούς που υπόσχονταν βέτο
στην ένταξη των Σκοπίων, υπερήφανη
εθνική πολιτική, σφράγισμα των συνόρων
και μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ,
προκειμένου να υποκλέψουν την ψήφο
του ελληνικού λαού.

«
Βλέπω αναπόφευκτες 
πολιτικές εξελίξεις, που
θα πρέπει να προκαλέσουν
την αφύπνιση του 
ελληνικού λαού, και 
ειδικά της πλειοψηφίας
του 55% η οποία 
συνειδητά απέχει 
από τις κάλπες



Μ
ετά το φιάσκο με τον Αποστολάκη,
το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να μη
βιάζεται να μπει στην ονοματολογία

για τον υπουργό που θα αναλάβει την Πολιτική
Προστασία. Θα μάθουμε όμως σύντομα ποιος
ή ποιοι θα τοποθετηθούν στο υπουργείο. Εν-
δέχεται να είναι δύο πρόσωπα, δηλαδή. Ένα
πολιτικό πρόσωπο κι ένας επιχειρησιακός.
Μάλιστα, έχουν πέσει διάφορα ονόματα στο
τραπέζι: Ο στρατηγός Μιχάλης Κωσταράκος, ο
πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέ-
ξανδρος Διακόπουλος, ο στρατηγός Χρήστος
Μανωλάς, ο πτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς
κ.ά. Διακινούνται στα δημοσιογραφικά γρα-
φεία, πλην όμως διαψεύδονται επισήμως από
το Μέγαρο Μαξίμου. Το πολιτικό πρόσωπο θα
προέρχεται, όπως μαθαίνω, από τον χώρο των
ακαδημαϊκών…

Μόνον πέντε από τους 300 βουλευτές δεν
έχουν εμβολιαστεί, όπως είπε χθες στους
κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος
της Βουλής Κ. Τασούλας, αφήνοντας να εν-
νοηθεί ότι προέρχονται από δύο κόμματα.
Ακόμη, γνωστοποίησε ότι το 90% του προ-
σωπικού της Βουλής έχει εμβολιαστεί.
Όσοι επιμείνουν να παραμένουν ανεμβο-
λίαστοι, βουλευτές και υπάλληλοι, δεν θα
τους απαγορευθεί η είσοδος στο Κοινο-
βούλιο, αλλά θα πρέπει κάθε εβδομάδα να
κάνουν δύο τεστ, όπως όλοι οι εργαζόμε-

νοι. Πάντως, 850 τεστ που διενεργή-
θηκαν το προηγούμενο τριή-

μερο στη Βουλή βγήκαν όλα
αρνητικά.

Πέντε οι ανεμβολίαστοι
βουλευτές

Περί Στεφανή
Λυπάμαι αν στενοχωρήσω κάποιους, όμως τον
Αλκιβιάδη δεν βλέπω να τον βάζει στο Πολιτι-
κής Προστασίας, όπως γράφετε ορισμένοι. Κά-
ποιοι φίλοι του μάλιστα βιάστηκαν να γράψουν
ότι θα τον αξιοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στις αυτοδιοικητικές στο Βόρειο Αιγαίο, για να
«κοντύνει» τον Κώστα Μουτζούρη. Επειδή ο
Στεφανής έλκει την καταγωγή του από την
Αγιάσο της Λέσβου… Καλά, εντάξει, αλλάξτε
πλευρό μην πιαστείτε. Σας θυμίζω ότι από αυ-
τήν εδώ τη στήλη μάθατε πρώτοι για την απο-
πομπή του Στεφανή… Μην ξεχνιόμαστε.

Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Ζαββού
από τη θέση του υφυπουργού Οικονομικών,
αρμοδίου για τις τράπεζες, φουντώνουν βλέ-
πω πάλι τα σενάρια για τη δημιουργία μιας
«bad bank», καθώς είναι γνωστό πως ο ίδιος
ήταν αντίθετος στο συγκεκριμένο σχέδιο. Θα
μου πείτε: Είναι ζωντανό αυτό το σενάριο; Νο-
μίζω όχι, έχει πεθάνει… Μέσω του «Ηρακλή»
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπε-
ζών πέφτουν σε μονοψήφιο επίπεδο και το
χρηματοπιστωτικό σύστημα περνά πλέον σε
φάση ανάπτυξης. Άρα, δεν βλέπω τον λόγο για
σύσταση «bad bank», καθώς ο «Ηρακλής»
του κ. Ζαββού έλυσε τα βασικά προβλήματα.

Τα σενάρια για 
την «κακή τράπεζα»

Το ενδεχόμενο ενός κύματος ανατιμήσεων
δεν είναι απλώς υπαρκτό, αλλά είναι στην κυ-
ριολεξία εφιάλτης και τροχοπέδη στην ανά-
πτυξη, αφού βρίσκει τη χώρα εν μέσω πανδη-
μίας και θα επιβαρύνει την ήδη πολύ κακή κα-
τάσταση της μέσης ελληνικής οικογένειας.
Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
έχει ήδη σημάνει «red alert» και, σύμφωνα
με πληροφορίες, στο τελευταίο Υπουργικό
Συμβούλιο τα πράγματα ειπώθηκαν με το όνο-
μά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
το οικονομικό επιτελείο εξετάζει δέσμη μέ-
τρων και παρεμβάσεις προκειμένου να μην
επιβαρυνθεί το «καλάθι της νοικοκυράς». Τις
σχετικές ανακοινώσεις για την προσπάθεια
συγκράτησης των ανατιμήσεων σε αγαθά
όπως το ρεύμα, ο καφές, το ψωμί κτλ. αναμέ-
νεται να κάνει ο ίδιος πρωθυπουργός από το
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
στις 11 Σεπτεμβρίου.

H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία συμμε-
τέχει ενεργά στη μεγαλύτερη πτητική επίδει-
ξη της χώρας μας, την Athens Flying Week
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 4
και αύριο Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στην 114
Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Στο εντυπω-
σιακό περίπτερο της ΕΑΒ, οι θεατές θα μπο-
ρούν να δουν από κοντά κρίσιμα μέρη των αε-
ροσκαφών F-16, που κατασκευάζονται χειρο-
ποίητα, κομμάτι-κομμάτι. Τα F-16 που θα κλέ-
ψουν τις εντυπώσεις στον αέρα της Athens
Flying Week ουσιαστικά ξεκινούν το ταξίδι
τους στον κόσμο από το εργοστάσιο της ΕΑΒ
στο Σχηματάρι, καθώς η Ελληνική Αεροπορι-
κή Βιομηχανία είναι υποκατασκευαστής της
Lockheed Martin για την παγκόσμια αγορά.

Ο εφιάλτης των αυξήσεων

Η ΕΑΒ στην 
κορυφή των αιθέρων 
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Ονόματα έχουν
πέσει στο
τραπέζι, αλλά
διαψεύδονται… 

Για να ξέρετε: Πριν από το Υπουργικό Συμβού-
λιο υπήρξε μια σύσκεψη του πρωθυπουργού
με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας (Πλεύ-
ρης και Γκάγκα), με τη νέα ηγεσία του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη (Θεοδωρικάκος)
και με τους δύο υπουργούς Επικρατείας (Γερα-
πετρίτης και Σκέρτσος), με αντικείμενο τους
εμβολιασμούς, τους μη εμβολιασμένους υγει-
ονομικούς, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και την
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία.
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Στοπ στη νοθεία από 
το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μορφή επιδημίας έχουν πάρει τα φαινόμενα νοθείας
και παραποίησης ελληνικών προϊόντων με προορισμό
αγορές του εξωτερικού, προκαλώντας σοβαρά προβλή-
ματα στους Έλληνες εξαγωγείς εμβληματικών ΠΟΠ και
ΠΓΕ προϊόντων, όπως η φέτα, το ελαιόλαδο και οι ελιές.
Η πρόσφατη αποκάλυψη της διακίνησης νοθευμένης
φέτας από ελληνική επιχείρηση προς τις αγορές της
Σουηδίας και της Γερμανίας επιβεβαιώνει μια ανησυ-
χητική διάσταση που έχει πάρει το πρόβλημα των αθέ-
μιτων πρακτικών, το οποίο θέτει σε κίνδυνο ακόμα και
την αποκλειστικότητα της Ελλάδας στην παραγωγή φέ-
τας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιπτώσεις που εί-
δαν από τα τέλη Ιουλίου το φως της δημοσιότητας απο-
τελούν την κορυφή του παγόβουνου, καθώς στα συρτά-
ρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν
ήδη πάνω από 105 φάκελοι με καταγγελίες και στοιχεία
για παραποιήσεις ελληνικών προϊόντων (τυριά, ελαι-
όλαδο, ελιές) που το επόμενο διάστημα αναμένεται να
εξεταστούν, μιας και η ηγεσία του υπουργείου δηλώνει
αποφασισμένη να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση.



Ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αποφασίσει να επισκεφτεί ένα προς
ένα όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της πρωτεύουσας και να διαπιστώσει μόνος του όλα τα προβλήματα. Ο
υπουργός, φτάνοντας στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου συνοδευόμενος από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αν-
τιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη, τόνισε κατ’ αρχήν ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει μαζί με την υπό-
λοιπη Ελλάδα στο τριήμερο πένθος για τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ για τον σκοπό της επίσκεψής του ανέφε-
ρε ότι θα συνεχίσει να επισκέπτεται όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και τις ευαίσθητες περιοχές προκειμένου
να έχει προσωπική άποψη για τα προβλήματα. Όπως είπε, επέλεξε να ξεκινήσει από τη μεγαλύτερη γειτονιά
της Αττικής και την περιοχή με την πιο μεγάλη εγκληματικότητα, για να συζητήσει με τους αστυνομικούς για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και με τους τοπικούς παράγοντες προκειμένου να ενεργοποι-
ηθεί η Αστυνομία για την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική αστυνόμευση των περιοχών. Έβαλε σε
εφαρμογή το σύνθημά του «ασφάλεια για όλους παντού» και προχωράει ακάθεκτος.

Η ξανθιά… βλάχα
Μέριλιν Μονρόε

Ένα από τα περιστατικά που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον είναι η συνάντηση του Μί-
κη Θεοδωράκη με τη Μέριλιν Μονρόε. Όταν
ο Μίμης Ανδρουλάκης τον ρώτησε κάποτε
πώς του φάνηκε η Μέριλιν Μονρόε, ο Μίκης
απάντησε: «Δεν είναι του γούστου μου!
Ήταν μια ξανθιά βλάχα». Πού τη γνώρισε;
«Είχα πάει με τον σκηνοθέτη Πάουελ στο
εστιατόριο του στούντιο, όταν περνούσα τη
μουσική στο “Honeymoon» (τέλη της δε-
καετίας του ’50). Εκείνη στο διπλανό στούν-
τιο γύριζε το “Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια”
με τον Λόρενς Ολίβιε. Συνάντησα τον συγ-
γραφέα Άρθουρ Μίλερ, επίσημο εραστή της
τότε, να της κρατά την τσάντα έξω από τις
τουαλέτες. Ήταν αριστερός και πιάσαμε συ-
ζήτηση. Όταν βγήκε η Μονρόε, με σύστησε:
“ Ένας Έλληνας συνθέτης”. Με κάλεσε σε
γεύμα. Η Μέριλιν Μονρόε, ξανθιά, με το
μαντίλι στο κεφάλι, έμοιαζε με χαμογελα-
στή Ρωσίδα χωριατοπούλα».
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Έρχεται στην Ελλάδα 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Τη Χίο θα επισκεφθεί, από τις 6 έως τις
9 Σεπτεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής Ελπιδοφόρος. Τη φροντίδα της
επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου έχει ο
Σύλλογος Βορειοχωριτών Αμερικής
«Πελινναίον - Αγία Μαρκέλλα». Ο Ελπι-
δοφόρος είχε χοροστατήσει στον πανη-
γυρικό εσπερινό κατά τον φετινό εορ-
τασμό στην ιδιόκτητη εκκλησία του
Συλλόγου Βορειοχωριτών στη Νέα Υόρ-
κη. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος είχε αποκα-
λύψει ότι και εκείνος, από τον παππού
του, κατάγεται από τη Χίο. Αυτό αποτέ-
λεσε και αφορμή για την πρόσκλησή
του στο νησί. Η άφιξη και η υποδοχή
του Αρχιεπισκόπου στο αεροδρόμιο της
Χίου θα πραγματοποιηθούν στις 12.00
το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Σεπτεμ-
βρίου και η αναχώρησή του στις 7.00 το
πρωί της Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου.

Ο
ι ιστορίες από τη ζωή του μεγάλου
Μίκη Θεοδωράκη ήταν αμέτρητες
και ενδιαφέρουσες. Η ανάρτηση

που έκανε μετά την είδηση του θανάτου
του Μίκη ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Θεόδωρος Πάγκαλος, μου δίνει το έναυ-
σμα να ξεδιπλώσουμε μια παλιά ιστορία,
όταν ο Μίκης έγραψε τη μουσική για την
ταινία «Σέρπικο», με πρωταγωνιστή τον
ΑΛ Πατσίνο. Ας πάρουμε όμως τα πράγ-
ματα από την αρχή. Με μια λιτή αλλά ιδι-
αίτερα συγκινητική ανάρτηση «αποχαι-
ρέτησε» τον Μίκη Θεοδωράκη ο πρώην
βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θε-
όδωρος Πάγκαλος. «Καλό ταξίδι, φίλε
μου. Σε λίγο θα σε συναντήσω ξανά...»
έγραψε ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Twit-
ter. Λίγοι βεβαίως γνωρίζουν ότι ο Πάγ-
καλος στο παρελθόν ήταν δικηγόρος του
Μίκη, αλλά και φίλος του, όταν και οι δύο
ζούσαν στο Παρίσι επί χούντας. Μάλιστα,
ο Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν και σύμβου-
λος του Μίκη στις εμπορικές συναλλαγές
που είχε ο μεγάλος συνθέτης με εταιρεί-
ες του εξωτερικού που ζητούσαν τα τρα-
γούδια και τη μουσική του. Ήταν το 1970,

όταν μετά την αποφυλάκισή του από τις
φυλακές Ωρωπού ο Μίκης έφυγε στο
Παρίσι και εκεί συνέχισε τον αγώνα του
κατά της δικτατορίας. Εκείνη την περίο-
δο, το Χόλιγουντ γύριζε την ταινία «Σέρ-
πικο» σε σκηνοθεσία του Σίντνεϊ Λιούμετ
και σενάριο που στηρίχτηκε στο ομώνυ-
μο βιβλίο του Πήτερ Μάας και αναφέρε-
ται στην πραγματική ιστορία ενός αξιω-
ματικού της αστυνομίας της Νέας Υόρ-
κης, του Φρανκ Σέρπικο. Ο Μίκης συναν-
τήθηκε με τον σκηνοθέτη, που του ζήτη-
σε να φτιάξει μουσική για την ταινία. Τό-
τε, ο Μίκης έβγαλε μια κασέτα από την
τσέπη του και τον ρώτησε: «Πριν από κά-
ποια χρόνια έγραψα αυτό το χαριτωμένο
τραγουδάκι [πρόκειται για το τραγούδι
«Δρόμοι παλιοί» σε στίχους του Μανώλη
Αναγνωστάκη]. Πιστεύεις ότι θα μπορού-
σα να ζητήσω, ξέρω ’γώ, 75.000 δολάρια
για αυτό;». Έξυπνη κίνηση του Μίκη, η
οποία από πολλούς αποδίδεται στις συμ-
βουλές που του έδωσε ο φίλος του Θεό-
δωρος Πάγκαλος. Κι έτσι ο Μίκης πήρε
τα λεφτά και συνέχισε την περιοδεία του
στις ΗΠΑ πιο άνετος οικονομικά…

Το
... 
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Πόρτα-πόρτα ο Τάκης

Τελικά τον ναύαρχο δεν τον ήθελαν
ούτε οι δεξιοί μαθαίνω. Ενθυμούμενοι
προφανώς ότι ο Ευάγγελος Αποστο-
λάκης είχε χαρακτηρίσει, με πολλα-
πλές παρεμβάσεις του, τη Συμφωνία
των Πρεσπών ως «πρότυπο επίλυσης
διακρατικών διαφορών». Πάλι καλά
που δεν ανέλαβε… 

LOCK

Ο Μίκης Θεοδωράκης, 
ο Πάγκαλος και ο… «Σέρπικο»
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Ο
ι συγκρούσεις και οι ένοπλες διαμάχες
είναι καθημερινότητα, πλέον, για το Αφ-
γανιστάν. Οι πολίτες βρίσκονται συνε-

χώς σε ένα πεδίο μάχης, άοπλοι οι περισσότεροι
από αυτούς, προσπαθώντας μάταια να μείνουν
ζωντανοί. 

Ίσως κάποιοι από αυτούς ή καλύτερα κάποιες
να επιθυμούν να μην μείνουν ζωντανές, ειδικά
αν δεν μπορούν οι ίδιες και οι οικογένειές τους
να φύγουν από τη χώρα. 

Η Φατιμά, μια νεαρή γυναίκα από το χωριό
Qol-e Adam του Αφγανιστάν, περιγράφει την
επέλαση των Ταλιμπάν στο χωριό της και τον τρό-
μο καθώς οι μαχητές απειλούσαν να σκοτώσουν
τους νεαρούς άνδρες ή να τους στρατολογήσουν
στις δυνάμεις τους και απειλούσαν να κακοποι-
ήσουν κορίτσια και νεαρές γυναίκες.

Οι φόβοι της Φατιμά ήταν δικαιολογημένοι.
Μόλις οι μαχητές ήρθαν στο χωριό της, απαίτη-
σαν να πάρουν μαζί τους αρκετά νεαρά κορίτσια.
Ένα από αυτά ανέβηκε και πήδηξε από την ορο-
φή του σπιτιού της, βάζοντας τέλος στη ζωή της.
Καλύτερα νεκρή... 

Οι γυναίκες γνωρίζουν καλά ότι πολλές από
αυτές θα αναγκαστούν να παντρευτούν με τη βία
τους μαχητές των Ταλιμπάν. Οι γυναίκες και τα
κορίτσια καταγράφονται ώστε να αποτελέσουν
τη «φρέσκια σάρκα» των μαχητών.

Συγχρόνως, λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος
των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε
σε συνέντευξη Τύπου ότι οι γυναίκες καλό θα
ήταν να παραμένουν σπίτι, να μην πηγαίνουν στη
δουλειά, γιατί η ασφάλειά τους δεν είναι δεδομέ-

νη. Ο ίδιος δικαιολόγησε την παραπάνω απόφα-
ση λέγοντας ότι θα είναι ένα προσωρινό μέτρο
για τις γυναίκες, μέχρι να βρεθεί τρόπος για τη
διασφάλισή τους, των γυναικών φυσικά που θα
ασπάζονται τη Σαρία και δεν θα «φέρονται με
ασέβεια». 

Παραδέχτηκε επίσης ότι το μέτρο εγκλεισμού
των γυναικών είναι παραπάνω από απαραίτητο,
καθώς οι στρατιώτες των Ταλιμπάν δεν είναι εκ-
παιδευμένοι να σέβονται τις γυναίκες ,άρα θα
πρέπει να εκπαιδευτούν (πότε, πώς και από ποι-
ους;). 

Η Χέδερ Μπαρ, αναπληρώτρια διευθύντρια
των Δικαιωμάτων των Γυναικών στο Human Ri-
ghts Watch, υπενθύμισε ότι ο ισχυρισμός ότι οι
περιορισμοί στη ζωή των γυναικών είναι προσω-
ρινή οδηγία δεν είναι καινούργιος για τις Αφγα-
νές γυναίκες. Οι Ταλιμπάν είχαν παρόμοιους

ισχυρισμούς την τελευταία φορά που ηγήθηκαν
στο Αφγανιστάν, την περίοδο 1996-2001, και εί-
δαμε τα αποτελέσματα. 

Η δυνατότητα παρέμβασης της διεθνούς κοι-
νότητας, όπως διαπιστώνεται, είναι περιορισμέ-
νη και η πολιτική βούληση είναι αμφισβητήσιμη.
Η οικονομική βοήθεια προς το Αφγανιστάν απο-
τελεί ένα εργαλείο παρέμβασης, μιας και η χώρα
στηρίζεται κατεξοχήν στην ανθρωπιστική βοή-
θεια για να μην καταρρεύσει. 

Πρώτη αντίδραση από την Παγκόσμια Τράπε-
ζα, η οποία ανακοίνωσε ότι διακόπτει την οικο-
νομική υποστήριξη στο Αφγανιστάν εν μέσω
ανησυχιών για την ασφάλεια των γυναικών υπό
την κυριαρχία των Ταλιμπάν. Ωστόσο, αρκετοί εκ-
φράζουν ήδη σοβαρές επιφυλάξεις αν αυτή είναι
και η καλύτερη οδός για το πολύπαθους πολίτες
του Αφγανιστάν... 

Εμπιστευόμαστε στους Ταλιμπάν τα δικαιώματα των γυναικών; 

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Φ
εύγοντας από τη ζωή ο Μίκης Θεοδω-
ράκης βύθισε την Ελλάδα σε βαρύ πέν-
θος. Ο άνθρωπος που συνδέθηκε με τις

σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας
της Ελλάδας, ένας αστείρευτος μουσικοσυνθέτης
και ακατάβλητος αγωνιστής. 

Ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, του
οποίου τα έργα χαρακτηρίζονται από την ακατα-
μάχητη χορευτική μελωδία του Ζορμπά, μέχρι τις
συνθέσεις για τη ζωή, τη δικαιοσύνη και τη στρα-
τιωτική χούντα που τον φυλάκισε, πέθανε σε ηλι-
κία 96 ετών.

Στην καριέρα του ο Θεοδωράκης, την οποία ξε-
κίνησε όταν ήταν 17 ετών, δημιούργησε μια τερά-
στια ποικιλία έργων που περιέχουν από ζοφερές
συμφωνίες έως δημοφιλή κινηματογραφικά θέ-
ματα όπως «Serpico» και «Zorba the Greek», το
συρτάκι που εξακολουθεί να ακούγεται παντού
και όλοι προσπαθούν να το χορέψουν όπως ο Άν-
τονι Κουίν στην ομώνυμη ταινία.

Αλλά ο πανύψηλος άντρας με τα σήματα κατα-
τεθέντα στη μουσική του, τη βραχνή φωνή και τα
κυματιστά μαλλιά θα μείνει στην Ιστορία και θα

τον θυμούνται οι Έλληνες για την επίμονη αντίθε-
σή του στα μεταπολεμικά καθεστώτα που τον κα-
ταδίωξαν και έθεσαν εκτός νόμου τη μουσική του.

Αφού έπεσε η χούντα και όσοι είχαν φύγει επέ-
στρεψαν από την εξορία ή βγήκαν από τη φυλακή,
έδωσε μια από τις πιο σημαντικές συναυλίες της
Ελλάδας, σε μια κραυγή δικαιοσύνης που είχε
τους ανθρώπους να φωνάζουν από χαρά και
θρίαμβο.

Η μουσική του απαγορεύτηκε από τη χούντα,
αλλά εκείνος, μαχητής, συνέχιζε.

Πολλοί έγραψαν για αυτόν ότι παγκοσμίως το
όνομά του δήλωνε τον αγώνα και το πάθος για την
ελευθερία και τη ζωή.

Μια εφημερίδα ανέφερε ότι, ενώ ήταν απορρι-
πτέος για τα ιδανικά του, η απαγορευμένη επανα-
στατική μουσική του ήταν μια υπενθύμιση στον
λαό του για τις ελευθερίες που είχαν χαθεί. «Πάν-
τα έζησα με δύο ήχους - έναν πολιτικό, έναν μου-
σικό», είχε πει ο Θεοδωράκης στους «The Times»
το 1970.

Αφού επέστρεψε από την εξορία το 1968, ξεκί-
νησε μια διεθνή εκστρατεία συναυλιών και επα-

φών με παγκόσμιους ηγέτες που βοήθησαν στην
ανατροπή των συνταγματαρχών, το κίνημα που
ξεκίνησε από επαναστάτες φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
ο Θεοδωράκης εντάχθηκε σε κομμουνιστική νεο-
λαία που πολέμησε τις φασιστικές δυνάμεις κα-
τοχής στην Ελλάδα. 

Μετά τον πόλεμο, το όνομά του εμφανίστηκε σε
έναν αστυνομικό κατάλογο αντιστασιακών του
πολέμου και συνελήφθη μαζί με χιλιάδες ύπο-
πτους κομμουνιστές και στάλθηκε για τρία χρόνια
στη Μακρόνησο, το μέρος ενός διαβόητου στρα-
τοπέδου φυλακών.

Εκεί προσβλήθηκε από φυματίωση, βασανί-
στηκε και υποβλήθηκε σε ψεύτικες εκτελέσεις,
κατέγραψε η Ιστορία, αλλά το πνεύμα του ήταν
ανυποχώρητο και σηκώθηκε να ζήσει και να συν-
θέσει ξανά, ενώ οι δεσμοφύλακές του ατιμάστη-
καν.

Γράφοντας για έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο,
ήρωα και αγωνιστή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια να
εκφράσουν το μεγαλείο του. Δικηγόρος

Φτωχότερη η Ελλάδα χωρίς το μεγαλείο του Μίκη Θεοδωράκη

της
Ζέφης 
Δημαδάμα

Αναπληρώτρια 
εκπρόσωπος 
Τύπου ΚΙΝ.ΑΛ., 
αντιπρόεδρος
Γυναικών 
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, 
διδάσκουσα 
στο Τμήμα Διεθνών,
Ευρωπαϊκών 
& Περιφερειακών
Σπουδών στο Πάντειο 
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Τ
ο πρωί της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου ο Μί-
κης Θεοδωράκης, ο τραγουδοποιός του
λαού μας, ο εθνικός μας συνθέτης, το σύμ-

βολο της αντίστασης σε κάθε μορφή κατοχής, πέ-
ρασε στην αιωνιότητα. Στα 96 του χρόνια, πλήρης
ημερών αλλά και αγώνων, έφυγε πλέον από κον-
τά μας. Όπως όλοι μας, έτσι και εγώ νιώθω συγ-
κλονισμένος για αυτήν τη μεγάλη εθνική απώ-
λεια. Πολύ δε περισσότερο καθώς είχα την ευκαι-
ρία να συμπορευτώ με τον Μίκη στα πέτρινα μνη-
μονιακά χρόνια. Σε δεκάδες εκδηλώσεις στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Νάουσα, στην Κα-
βάλα και αλλού. Αλλά και σε πολύωρες συζητή-
σεις μαζί του, συζητήσεις στις οποίες σε καθήλω-
νε κυριολεκτικά με το πάθος του για τη δημοκρα-
τία και την ελευθερία.

Ανεξίτηλες παραμένουν στη μνήμη μου οι με-
γαλειώδεις σκηνές από την τεράστια συγκέντρω-
ση που οργάνωσε στα Προπύλαια στις 31 Μαΐου
2011. Μάλιστα η μεγαλειώδης συγκέντρωση στα
Προπύλαια αποτέλεσε καταλύτη για τις εν συνε-
χεία τεράστιες συγκεντρώσεις των Αγανακτισμέ-
νων στο Σύνταγμα. Η συγκέντρωση στα Προπύ-
λαια προετοιμάστηκε αυθόρμητα με ελάχιστες
οργανωτικές δυνάμεις. Μια συγκέντρωση στην
οποία συμμετείχε σύσσωμος ο ελληνικός λαός
έχοντας ξεπεράσει τους κομματικούς διαχωρι-
σμούς. Μια συγκέντρωση στην οποία ο Μίκης
έδωσε το σύνθημα αντίστασης και αγώνα ενάντια
στην τρόικα και στους δανειστές. Μάλιστα, μετά
το τέλος της συγκέντρωσης στα Προπύλαια και
αφού είχα λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Μίκη,
κάλεσα τους χιλιάδες συγκεντρωμένους να ενω-

θούν με τους Αγανακτισμένους στο Σύνταγμα.
«Πάμε να ενωθούμε με τα αδέρφια μας στο Σύν-
ταγμα» ήταν το σύνθημά μας.

Ακολούθησε μετά από λίγες μέρες η μεγαλει-
ώδης επίσης συγκέντρωση στην πλατεία Αριστο-
τέλους στη Θεσσαλονίκη στις 9 Ιουνίου. Μια συγ-
κέντρωση η οποία έγινε παρά την άρνηση του τότε
δημάρχου Θεσσαλονίκης να μας παραχωρήσει
την πλατεία Αριστοτέλους. Αλλά ο Μίκης, χωρίς
να υποχωρήσει ούτε στιγμή, την παραμονή της
εκδήλωσης έκανε συμβολική κατάληψη στην
πλατεία, δηλώνοντας αποφασιστικά ότι η συγκέν-
τρωση θα γινόταν την επομένη. Άλλωστε, όπως
είχε δηλώσει, η πλατεία Αριστοτέλους ανήκε στον
ελληνικό λαό και όχι στον δήμαρχο. Και πράγματι,
την επόμενη ημέρα χιλιάδες πολίτες της συμ-
πρωτεύουσας αλλά και της Βόρειας Ελλάδας εί-
χαν την ευκαιρία να ακούσουν τον Μίκη να ζητά
από όλους μας, ενωμένοι να εντείνουμε τον αγώ-
να για την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια.

Από την πρώτη στιγμή ο Μίκης είχε ξεκαθαρί-
σει ότι βασικός του στόχος ήταν η δημιουργία
ενός υπερκομματικού, εθνικού αντιμνημονιακού
μετώπου που θα συσπείρωνε την κοινωνία πέρα
από τα κόμματα, με στόχο την απελευθέρωση της
πατρίδας μας από «τους τοκογλύφους δανειστές»
όπως τόνιζε. Για τον λόγο αυτόν ήδη στη συγκέν-
τρωση της Σπίθας στο «Ρεξ» στις 17 Ιανουαρίου
2011 είχε καταφέρει να βρεθούν δίπλα του ση-
μαντικές επαγγελματικές οργανώσεις όπως ο Δι-
κηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο κ.λπ. Στο προσκλητήριο του Μίκη αντα-
ποκρίθηκαν και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι όπως

ο Γιώργος Κασιμάτης και ο Κώστας Μπέης αλλά
και νεότεροι όπως ο γράφων αλλά και ο Κώστας
Χρυσόγονος και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, όλοι
μας ομιλητές στη συγκέντρωση στα Προπύλαια
μαζί με τον τότε πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη. Στη συγκέντρωση
στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Μίκη ως ομιλητές
συμμετείχαν ο Γιώργος Κασιμάτης, ο Κώστας
Ζουράρις και ο γράφων.

Όμως καθοριστική στιγμή στον αντιμνημονιακό
αγώνα του Μίκη ήταν το κάλεσμα που απεύθυνε
μαζί με τον παλιό του συναγωνιστή, τον αείμνηστο
Μανώλη Γλέζο, για συγκέντρωση του λαού μας
στο Σύνταγμα ενάντια στο δεύτερο μνημόνιο. Μια
εκδήλωση η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια
συμπολίτες μας στην πλατεία στις 12 Φεβρουαρί-
ου 2012. Ναι, Μίκης και Γλέζος μαζί στη μεγάλη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα, και μαζί τους και
όλοι εμείς οι νεότεροι απέναντι στα ΜΑΤ και στα
δακρυγόνα. Μια συγκέντρωση η οποία άσκησε
τεράστια πολιτική πίεση και στην τότε φιλομνη-
μονιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Βου-
λής, οδηγώντας τη βραδιά εκείνη στην διαγραφή
22 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και 21 βουλευτών της
Ν.Δ. που τόλμησαν να καταψηφίσουν το δεύτερο
μνημόνιο.

Κλείνω αναπολώντας τη συγκινητική ομιλία του
Μίκη στις 4 Φεβρουαρίου 2018 στο συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα για το Μακεδονικό, όπου βροντο-
φώναξε: «Δεν θα δώσουμε ποτέ το όνομα Μακε-
δονία».

Μίκη, καλό σου ταξίδι. Η μουσική σου και οι
αγώνες σου θα μας εμπνέουν για πάντα.

του
Νότη Μαριά

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

Μίκη, καλό σου ταξίδι
Η μουσική σου και οι αγώνες σου θα μας εμπνέουν για πάντα 

Ο
Μίκης Θεοδωράκης αφήνει πίσω του μια
πραγματική πρόκληση για τον κάθε Έλληνα
και την κάθε Ελληνίδα: Η αποτίμηση του έρ-

γου και της ζωής του μεγάλου συνθέτη και δημόσι-
ου άνδρα δεν είναι υπόθεση των ειδικών, των ιστο-
ρικών ή των «επαϊόντων». Είναι υπόθεση καθενός
και καθεμιάς από εμάς. Πώς στις πιο δύσκολες
ώρες της σύγχρονης Ελλάδας, αυτός ο τιτάνας της
μουσικής «πήρε στους ώμους του» τη δύσκολη ποί-
ηση του Σεφέρη και του Ελύτη και την έκανε κτήμα
εκατομμυρίων συμπατριωτών του; Πόσοι θα ήξεραν
ολόκληρες στροφές του «Άξιον Εστί» αν δεν υπήρ-
χε ο Θεοδωράκης; Πόσοι θα τραγουδούσαν με δά-
κρυα στα μάτια «λίγο ακόμα, να δούμε τα μάρμαρα
να λάμπουν στον ήλιο», τον πιο πατριωτικό κι ελλη-
νικό στίχο του Σεφέρη; Οι Έλληνες, που τραγουδά-
με τη ζωή μας, τις χαρές και τις λύπες μας, τα πάθη
και τους πόθους μας από την εποχή του Τυρταίου,
βρήκαμε στη μουσική ιδιοφυΐα του Θεοδωράκη την
«πόρτα» για να ξεκλειδώσουμε τη σύγχρονη ελλη-

νική ποίηση. Κι αυτό μένει να το αποτιμήσουμε ο
καθένας και η καθεμιά μας. 

Στην πολιτική, πώς κατόρθωσε ένα αμετανόητος
κομμουνιστής να κερδίσει τον ανυπόκριτο θαυμα-
σμό ακόμα και ημών που -τύχη αγαθή- δεν υπήρξα-
με ποτέ αριστεροί; Πώς δέχθηκε ο φυλακισμένος, ο
εξορισμένος, ο απόβλητος να γίνει υπουργός στην
κυβέρνηση Κώστα Μητσοτάκη; Πώς έγινε ομοτρά-
πεζος του Ανδρέα, για να διαφωνήσει απόλυτα στη
συνέχεια; Πώς μίλησε στη συγκέντρωση κατά της
Συμφωνίας των Πρεσπών και λίγο αργότερα τηλε-
φώνησε στον Κουτσούμπα για να του πει «θέλω να
πεθάνω σαν κομμουνιστής»; Πώς αναλώθηκε στην
προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών Ισραηλινών
- Παλαιστινίων; Πώς εργάστηκε για τη γεφύρωση
των διαφορών Ελλάδας - Τουρκίας; Πώς γίνεται το
ίδιο άτομο να πάρει το «Βραβείο Ιπεκτσί» και το
«Βραβείο Λένιν» ενώ ήταν υποψήφιος και για το
βραβείο Νόμπελ; 

Στην ανθρώπινη ζωή του, πόσες δικές μας ζωές

χρειάζονται για να περιγραφούν όλα όσα έζησε; Ο
ίδιος άνθρωπος κλεισμένος στα μπουντρούμια, βα-
σανισμένος, εξορισμένος από το σπίτι του, μετά από
την πόλη του και αργότερα από τη χώρα του, πώς ο
άνθρωπος αυτός κατάφερε λίγα χρόνια μετά να
βλέπει στις συναυλίες του ανά την Ελλάδα δεξιούς,
κεντρώους, αριστερούς, απολιτίκ, νέους, γέρους,
παιδιά να αγκαλιάζονται και δακρυσμένοι να τρα-
γουδούν τα τραγούδια του και να τον αποθεώνουν; 

Είναι πολλά, κρίσιμα και σε μεγάλο βαθμό ανα-
ξιολόγητα τα μαθήματα ζωής που μας προσφέρει ο
Μίκης Θεοδωράκης. Κι είναι σημαντική άσκηση για
όλους μας και για καθέναν ξεχωριστά να επιχειρή-
σει να τα ερμηνεύσει και να υιοθετήσει όσα μπορεί
και θέλει. Από χθες, η Ελλάς ευγνωμονούσα σκύβει
πάνω στο νεκροκρέβατο του Μίκη κι αποτίει τον
οφειλόμενο φόρο τιμής σε κάποιον που μιλούσε -
και θα συνεχίσει να μιλά- στις ψυχές, στις καρδιές
και τα μυαλά μας, στην ψυχή των Ελλήνων. Τον απο-
χαιρετούμε με ευγνωμοσύνη. 

Η κληρονομιά του Θεοδωράκη σε κάθε  Έλληνα

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Δημοσιογράφος
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Σ
υναντήσαμε στο Μουσείο Κυκλαδι-
κής Τέχνης τον βουλευτή Κυκλάδων
Φίλιππο Φόρτωμα, ο οποίος σε μια
εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη μίλη-

σε στην «Ρ» για τον «Ψηλό» της σύγχρονης
Ιστορίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και για το
πώς η γνωριμία του με τον σημερινό πρωθυ-
πουργό σημάδεψε την πολιτική του διαδρο-
μή, ενώ μας είπε πως οι Κυκλάδες δεν είναι
μόνο «ήλιος, θάλασσα και καλό φαγητό». 

Αναμφισβήτητα, οι Κυκλάδες αποτελούν
το «βαρύ πυροβολικό» του τουρισμού
μας. Οδεύοντας σιγά-σιγά προς το τέλος
της τουριστικής περιόδου, πώς κινήθηκε
ο τουρισμός φέτος;
Φέτος ο τουρισμός κινήθηκε σε πολύ καλά

επίπεδα, και αυτό αποτυπώνεται στα νούμε-
ρα των αφίξεων. Οι Κυκλάδες βούλιαξαν κυ-
ριολεκτικά από κόσμο και επιβεβαίωσαν για
ακόμη μία φορά ότι αποτελούν τη ναυαρχίδα
του ελληνικού τουρισμού. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως εξαιρετικές επιδόσεις είχαν και τα
μικρά μας νησιά, όχι μόνο η Μύκονος, η Πά-
ρος και η Σαντορίνη. Η τήρηση των υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων και η σημαντική εμπει-
ρία του 2020, σε συνδυασμό με τη μεγάλη
επιθυμία για διακοπές, εκτίναξαν τις αφίξεις
του φετινού καλοκαιριού. Ήταν μια μεγάλη
ανάσα για την ελληνική οικονομία, αν και η
αρχή της σεζόν ήταν δύσκολη, όμως, όσο
περνούσε ο καιρός, τα νούμερα αυξήθηκαν
και καταλήγουμε σήμερα να μιλάμε για μια
επιτυχία. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, εξίσου σημαν-
τικούς μήνες. 

Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι
ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρ-
νησης;
Η κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομι-

κής κρίσης, στάθηκε δίπλα στους επαγγελ-
ματίες του τουρισμού, στηρίζοντάς τους οι-
κονομικά. Και εκείνοι με τη σειρά τους εκ-
παιδεύτηκαν στα πρωτόκολλα και έβαλαν τα
δυνατά τους, ώστε να προσαρμοστούν στις
νέες συνθήκες, οι οποίες ήταν αδιαμφισβή-
τητα πρωτόγνωρες και δύσκολες για όλους.
Στα δύσκολα λοιπόν, η κυβέρνηση ήταν και
θα παραμείνει δίπλα στην αγορά του τουρι-
σμού, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην

εθνική οικονομία. 

Για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχει-
ρηματικότητας, υπάρχει σχέδιο;
Ασφαλώς και υπάρχει σχέδιο. Η κυβέρνη-

ση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη
νησιωτική πολιτική, που αναγνωρίζει έμπρα-
κτα τη σημασία του νησιωτικού χώρου. Οι νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου
Ναυτιλίας έφεραν μεταρρυθμιστικές τομές
για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου
των νησιωτικών περιοχών. Το Πρόγραμμα
«ΝΕΑΡΧΟΣ», το «Πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας» και
το «Ταμείο Θαλάσσιας και Γαλάζιας Οικονο-
μίας» πρόκειται να χρηματοδοτήσουν λιμενι-
κές υποδομές αξίας 1 δισ., θαλάσσιες ενδο-
μεταφορές, έργα υποδομών και δικτύων δια-
χείρισης, έργα διαχείρισης ενέργειας, ενώ
ταυτόχρονα θα ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό
τη νησιωτική επιχειρηματικότητα, θέτοντας
στέρεες βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στον
χώρο της θαλάσσιας οικονομίας. 

Τόσα χρόνια, η νησιωτικότητα αντιμετωπι-
ζόταν αποκλειστικά ως μια γεωγραφική έν-
νοια. Σήμερα, η κυβέρνησή μας αναδεικνύει
για πρώτη φορά την πραγματική διάσταση
του όρου «νησιωτικότητα», η οποία έπρεπε
να είναι δεδομένο και όχι ζητούμενο. 

Ποιο ήταν το εφαλτήριο για να ασχοληθεί-
τε με την πολιτική;
Η αγάπη για τον τόπο μου, για την Τήνο και

τις Κυκλάδες. Θυμάμαι πως από τα μαθητικά
μου χρόνια ήθελα, μέσω της συμμετοχής στα
κοινά, να προτείνω ιδέες και να δίνω λύσεις.
Στο Γυμνάσιο, αλλά ακόμα περισσότερο στο
Λύκειο, άρχισα σιγά-σιγά να συνειδητοποιώ
την κλίση μου στην πολιτική, η οποία απο-
κρυσταλλώθηκε με την εισαγωγή μου στο
Πανεπιστήμιο και έκτοτε συμμετείχα ενεργά
μέσω της φοιτητικής παράταξης και της Νεο-
λαίας της Νέας Δημοκρατίας στα πολιτικά
δρώμενα. 

Η γνωριμία σας με τον σημερινό πρωθυ-
πουργό συντέλεσε στην απόφασή σας να
μπείτε στην κεντρική πολιτική σκηνή;
Συνέβαλε καταλυτικά η γνωριμία, αλλά

πολύ περισσότερο η στενή συνεργασία μου
με τον σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, από την αφετηρία της πολιτικής του
σταδιοδρομίας. Παρατηρώντας την αγάπη
του για την πολιτική και την προσφορά, δεν
θα μπορούσα παρά να αγαπήσω ακόμη πε-
ρισσότερο την πολιτική, που ούτως ή άλλως

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

Είχα το… 
μικρόβιο
της πολιτικής
από μικρός

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ
Βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. 
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POLITICAL

αποτελούσε για εμένα προτεραιότητα. Θα
έλεγα ότι ο σπόρος βρήκε πρόσφορο έδα-
φος για να αναπτυχθεί.

Σας έχουμε ακούσει πολλές φορές από
το βήμα της Βουλής να αναφέρετε ιστο-
ρικά παραδείγματα στα επιχειρήματά
σας. Μελετάτε Ιστορία; 
Έχω σπουδάσει Ιστορία-Αρχαιολογία και

το Μεταπτυχιακό μου είναι στη Νεότερη
Ιστορία και Πολιτική Επιστήμη. Μάλιστα, εί-
χα τη χαρά να ασχοληθώ με ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα αλλά συνάμα επίμαχα θέματα
της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας (του
20ού αιώνα), τον εμφύλιο πόλεμο και τη
συγκρότηση και την πορεία του Κόμματος
Βενιζελικών Φιλελευθέρων. Το Κόμμα Βε-
νιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) δημιουρ-
γήθηκε τον Φεβρουάριο του 1946 από τον
Σοφοκλή Βενιζέλο και ανέδειξε για πρώτη
φορά νέους βουλευτές, όπως οι Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης, Ευάγγελος Αβέρωφ και
Εμμανουήλ Κοθρής, και έτσι πιστό στις αρ-
χές του βενιζελισμού έφερε στο προσκήνιο
νέες ιδέες και νέα πολιτικά πρόσωπα, τα
οποία κυριάρχησαν στη δημόσια ζωή για
χρόνια. Μέσα από τη διπλωματική μου αυτή
εργασία είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρί-
σω και να συζητήσω με τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη για τα γεγονότα της εποχής
εκείνης, που αποτέλεσαν αναμφίβολα σταθ-
μό στην πολιτική Ιστορία της σύγχρονης Ελ-
λάδας.

Γιατί επιλέξατε αυτό το πρόσωπο και τι
εισπράξατε από την επαφή σας με τον
επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ, αείμνηστο Κων-
σταντίνο Μητσοτάκη;
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανήκε σε

μια γενιά Ελλήνων που έζησε διά «πυρός

και σιδήρου». Γνώρισε αδιανόητα και άγνω-
στα πράγματα για τη γενιά μας. Όχι μόνο
έζησε όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τον τε-
λευταίο αιώνα, αλλά πρωταγωνίστησε και
στα περισσότερα από αυτά. Επέζησε από
Παγκόσμιο Πόλεμο και Κατοχή, πέτυχε να
μην περάσει Εμφύλιο η Κρήτη, βίωσε την
εξορία, συγκρούστηκε με πολιτικούς φί-
λους και πέτυχε ειρήνη με πολιτικούς αντι-
πάλους. Ήταν καινοτόμος για την εποχή του
και επαναστάτης, εάν θέλετε. Δεν συμβιβα-
ζόταν και δεν επαναπαυόταν στο κουστούμι
που φορούσε! Είχε δική του πολιτική άπο-
ψη, η οποία με την πάροδο των χρόνων δι-
καιώθηκε. 

Ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τάς του έχετε ξεχωρίσει; 
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι μία

από τις πιο εμβληματικές πολιτικές προσω-
πικότητες της σύγχρονης ελληνικής Ιστο-
ρίας. Ρεαλιστής και λάτρης της πραγματικό-
τητας, δεν στάθμισε το πολιτικό κόστος και
προέτασσε πάντα το συμφέρον της πατρί-
δας. Χάραξε μια δική του πορεία εντός της
Κεντροδεξιάς και προσπάθησε να εκπαι-
δεύσει τους πολίτες στην αλήθεια. Τα διδάγ-
ματα και η παρακαταθήκη που άφησε σε
όλους εμάς είναι σπουδαία. Αισθάνομαι τυ-
χερός που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω
και να μελετήσω το αρχείο του. Ο Κωνσταν-
τίνος Μητσοτάκης υπήρξε, αν μη τι άλλο, ο
οραματιστής μεταρρυθμιστής και ο «Ψη-
λός» της Ιστορίας.

Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η σημαντι-
κότερη κληρονομιά που άφησε;
Το να αποτιμήσει κανείς το έργο του Κων-

σταντίνου Μητσοτάκη δεν είναι εύκολο.
Αποτελούσε μέρος μιας γενιάς που, πέρα

από τα λάθη της, παρέδωσε μια Ελλάδα κα-
λύτερη, πιο πλούσια, πιο ειρηνική, με περισ-
σότερες ευκαιρίες. Ο ίδιος έζησε μια μυθι-
στορηματική ζωή. Είχε διατελέσει έφεδρος
ανθυπολοχαγός με ενεργό συμμετοχή στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμμετείχε στην αν-
τίσταση στη Κρήτη, όπου συνέβαλε αποφα-
σιστικά στο να μη γίνει εμφύλιος. Βουλευ-
τής, υπουργός, πρωθυπουργός, πρωταγω-
νίστησε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας για
μισό σχεδόν αιώνα, αφήνοντας ένα ισχυρό
αποτύπωμα και επηρεάζοντας μεγάλη μερί-
δα ανθρώπων. Υπήρξε ο μακροβιότερος
κοινοβουλευτικός και πάντοτε ένας συνετός
πολιτικός, που οραματίστηκε και έκανε
πράξη την εθνική συμφιλίωση, επιδει-
κνύοντας μεγάλη ψυχραιμία σε κρίσιμες
στιγμές. Υπήρξε βαθιά κοινοβουλευτικός,
εκπρόσωπος του βενιζελισμού, φιλοευρω-
παίος, φιλελεύθερος πολιτικός και πραγμα-
τιστής πρωθυπουργός που προσπάθησε να
βάλει τη χώρα σε τάξη, διαβλέποντας μόνο
αυτός τι θα συνέβαινε αρκετά χρόνια μετά.

Για να επιστρέψουμε σε εσάς. Στα φοιτη-
τικά σας χρόνια κάνατε κάποιες δουλειές
για να εξασφαλίσετε τα προς το ζην;
Βεβαίως, ως φοιτητής και παιδί τρίτεκνης

οικογένειας, έκανα πάντα μια δουλειά για να
εξασφαλίζω τα προς το ζην μου και να μην
επιβαρύνω την οικογένειά μου. Είναι ση-
μαντικό να «ψήνεσαι» από μικρός στη ζωή
και να αντιλαμβάνεσαι πώς κερδίζονται τα
χρήματα. Ήθελα πάντα να είμαι οικονομικά
ανεξάρτητος και με αυτόν τον τρόπο πορεύ-
τηκα όλα τα χρόνια της φοιτητικής μου ζωής
αλλά και μετέπειτα. Νιώθω ευτυχής, μπορώ
να πω, που πέτυχα το όνειρό μου με τις δικές
μου δυνάμεις. Οι όποιες δυσκολίες μάς κά-
νουν καλύτερους ανθρώπους και περισσό-

τερο ευπροσάρμοστους.

Τι έχει αλλάξει στη ζωή σας τα τελευταία
δύο χρόνια που μπήκατε στη Βουλή;
Τα τελευταία δύο χρόνια κάνω αυτό που

αγαπώ πραγματικά. Ασχολούμαι σε βάθος
με όλα τα θέματα που μπορούν να αλλάξουν
τη ζωή των ανθρώπων μας στα νησιά. Ξέρε-
τε, όλοι έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα για
τις Κυκλάδες: ήλιος, θάλασσα, καλό φαγητό.
Ναι, οι Κυκλάδες είναι αυτό, αλλά δεν είναι
μόνο αυτό… Τα τελευταία δύο χρόνια λοι-
πόν, προσπαθώ, στο μέτρο που μου αναλο-
γεί, να λύνω τα θέματα των Κυκλάδων που
επιλέγουν ως τόπο κατοικίας τους οι νησιώ-
τες μας όλο τον χρόνο. Οι άνθρωποι που
χρόνια δεν είχαν ισότιμη πρόσβαση σε δο-
μές και υπηρεσίες, σε αντίθεση με τους κά-
τοικους της ηπειρωτικής Ελλάδας, που το
θεωρούν δεδομένο. 

Ποιος είναι ο στόχος που έχετε θέσει για
τις Κυκλάδες;
Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου,

έχω ταχθεί να υπηρετήσω τους συμπατριώ-
τες μου Κυκλαδίτες, εστιάζοντας κατά κύριο
λόγο στους τρόπους αντιμετώπισης των ποι-
κίλων προβλημάτων που ανακύπτουν από τη
νησιωτικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα δι-
στάσω, δεν θα σταματήσω να αναδεικνύω
και να προβάλλω τη νησιωτική διάσταση σε
όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στο Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο, πιστός στο χρέος μου και
συνεπής πάντοτε απέναντι στους Κυκλαδί-
τες. Νιώθω περηφάνια και τιμή που εκπρο-
σωπώ αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

Έχετε κάποιο χόμπι; Στον ελεύθερο χρό-
νο σας με τι ασχολείστε; Κατ’ αρχήν
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για εσάς;
Ελεύθερος χρόνος με την ευρεία έννοια

δεν υπάρχει. Παρ’ όλα αυτά, όταν υπάρχει
προγραμματισμός, βρίσκεται ο χρόνος για
άσκηση. Όλο τον χρόνο, ανεξαρτήτως επο-
χής και εφόσον μου το επιτρέπει η καθημε-
ρινότητά μου, ασχολούμαι με το κολύμπι.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις
στιγμές για εσένα, καθώς γεμίζεις μπατα-
ρίες και μετά νιώθεις ευεξία. Η κολύμβηση
λοιπόν είναι το μέσο «διαφυγής», έστω και
για κάποια λεπτά, από την απαιτητική καθη-
μερινότητα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζει ένας νέος βουλευτής,
όπως εσείς; 
Να παραμείνει πιστός στις αρχές και στις

αξίες του. Δουλεύω πολύ σκληρά και το κά-
νω με πολλή αγάπη και πάθος. Για εμένα δεν
είναι προνόμιο αυτή η θέση, είναι ένα συμ-
βόλαιο συνεχούς εργασίας και προσφοράς
που έχω κάνει με τους Κυκλαδίτες και τις
Κυκλαδίτισσες.

«Ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης είναι μία 
από τις πιο εμβληματικές
πολιτικές προσωπικότητες
της σύγχρονης ελληνικής
Ιστορίας. Ρεαλιστής και
λάτρης της 
πραγματικότητας…



Τα SMS
Τα γραπτά μηνύ-

ματα μέσω SMS και
ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, που απο-
στέλλονται σε
όσους πληρούν τις
προϋποθέσεις για
να εμβολιασθούν
κατά της Covid-19
και ενημερώνονται
σχετικά, μπορεί να αυξήσουν το κλείσιμο των ραντεβού και τους
εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.
Αν μάλιστα το μήνυμα είναι έξυπνα διατυπωμένο, τότε αυξάνεται
περαιτέρω η θετική επίπτωση στον ρυθμό των ραντεβού και των
εμβολιασμών.

Τα ξενοδοχεία 
Σε χαμηλά επίπεδα -αντίστοιχα με
εκείνα των διεθνών αεροπορικών
αφίξεων- κινούνται οι επιδόσεις των
ελληνικών ξενοδοχείων ενάμιση πε-
ρίπου χρόνο μετά την έλευση της
πανδημίας της κορονοϊού, με τις δια-
νυκτερεύσεις που πραγματοποιήθη-
καν τον περασμένο Ιούνιο να αντι-
προσωπεύουν το 38% του αντίστοιχου
αριθμού του 2019, σύμφωνα με έρευ-
να της εταιρείας GBR Consulting.
O αριθμός των διανυκτερεύσεων στα
ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης κινήθηκε στο 43% των επι-
πέδων του 2019.

Αντίδοτο στους χάκερ
Μπορείτε απλώς να κλείσετε και να ανοίξετε το τηλέφω-
νό σας, πραγματοποιώντας ουσιαστικά επανεκκίνηση. 
Και αν βιαστείτε να απορρίψετε αυτήν την τεχνική 
ως πολύ απλή για να είναι αληθινή, σημειώστε πως 
πρόκειται για μια οδηγία που έρχεται απευθείας 
από την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, NSA.
Η μέθοδος αυτή δεν είναι πανάκεια για όλες τις χάκινγκ
επιθέσεις, ωστόσο αποτρέπει τους χάκερ 
που βασίζονται σε in-memory φορτία.

Ο διχασμός
Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου

οι κοινωνίες, λες και έχουν να χωρίσουν κάτι,

μοιράστηκαν σε εμβολιασμένους και ανεμβο-

λίαστους.

Απόρροια αυτού του επικίνδυνου κοινωνικού

και υγειονομικού διαχωρισμού ήταν η προπα-

γάνδα διαφόρων κύκλων που αποσκοπούσαν σε

πολιτικά και άλλα οφέλη. Σημεία των καιρών. 

Πολύ ψηλά οι ελληνικές ακτές

Π
ολύ υψηλό είναι το ποσοστό των ελληνικών
παραλιών οι οποίες διαθέτουν εξαιρετική
ποιότητα νερού, όπως προκύπτει από τα

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Euro-
stat) για το 2019.

Συγκεκριμένα, το 95,7% των ελληνικών παραλιών
χαρακτηρίζεται από υψηλής ποιότητας θάλασσα, γε-
γονός το οποίο τις κατατάσσει στις κορυφαίες της
Ευρώπης.  Δεν είναι τυχαίο ότι το εν λόγω ποσοστό

υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
(88,3%). Όσον αφορά τις παραλίες με τα καλύτερα νε-
ρά, αυτές βρίσκονται στη Λιθουανία, όπου το 100%
των παραλιών διαθέτει υψηλής ποιότητας νερά.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Κύπρος με
99,12%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κροατία
με 98,4%. 

Ακολουθούν Μάλτα (97,7%), Βέλγιο (97,6%), Ελλά-
δα (95,7% - έκτη θέση), Πορτογαλία (95,6%).
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Δ
ημοσκόπηση είναι η έρευνα της κοινής γνώ-

μης που διενεργείται με επιστημονική μεθο-

δολογία από εξειδικευμένο προσωπικό και

σκοπό έχει τη στατιστική καταγραφή της πραγματι-

κότητας αναφορικά με τις απόψεις ή τις προθέσεις

πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία τίθενται

με τη μορφή ερωτημάτων σε επιλεγμένο στατιστικό

δείγμα.

Στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις που έχουν άμεση

ή έμμεση σχέση με κοινοβουλευτικές εκλογές, δη-

μοψηφίσματα, εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώ-

πων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομαρχιακές, δη-

μοτικές και κοινοτικές εκλογές, ανεξαρτήτως του

χρόνου διενέργειάς τους, ρυθμίστηκαν βασικά από

τον Ν. 3603/2007.

Με πρωτογενή αποτελέσματα που έχουν προκύψει

από τυχαία δειγματοληψία θα μπορούσαμε να έχου-

με μια ικανοποιητική αποτύπωση της κατάστασης,

χωρίς ανάγκη περαιτέρω στατιστικής επεξεργασίας

των δεδομένων.

Είναι όμως αντιπροσωπευτικό το δείγμα αυτό; 

Στην εποχή της κινητής τηλεφωνίας, πόσοι δεν

έχουν σταθερό τηλέφωνο;

Απαντούν με την ίδια άνεση οι ψηφοφόροι όλων

των κομμάτων; 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από τα σημαντικότερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ερευνη-

τές είναι εκείνα της αντιπροσωπευτικότητας του

δείγματος ή της αναλυτικής στάθμισης.

Με δεδομένο ότι το δείγμα είναι μάλλον μικρό λό-

γω κόστους ενώ έχει και μη εξακριβωμένα χαρακτη-

ριστικά (π.χ. πληθυσμιακές ομάδες Ρομά κ.λπ.), κα-

τανοεί κανείς ξεκάθαρα τη συνταγή της… αποτυχίας.

Το πολιτικό παιχνίδι όμως γίνεται, αφού τόσο σε

εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζονται τα

αποτελέσματα των μετρήσεων περίπου ως το τελικό

αποτέλεσμα των εκλογικών διαδικασιών, ανεξαρτή-

τως εκλογών.

Το πρόβλημα με τη μεθοδολογία εξετάζεται επι-

στημονικά διεθνώς.

Μέχρι τώρα, μάλλον οι δικλείδες ασφάλειας δεν

φαίνεται να αποδίδουν. Έως ότου αντιμετωπιστούν τα

προβλήματα και βρεθούν νέοι τρόποι, εναπόκειται

στους ίδιους τους δημοσκόπους, με την επίβλεψη

της πολιτείας, να προστατέψουν το προϊόν της δου-

λειάς τους. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί μετρήσεων 
της κοινής γνώμης 

anetnews24@gmail.com 
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Την ευκαιρία να συζητήσει με τον Εμανουέλ Μακρόν σε γεύ-
μα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στη
Μασσαλία, προς τιμήν των υψηλών συμμετεχόντων στο συνέ-
δριο της Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης Φύσης - IUCN (Interna-
tional Union for Conservation of Nature) με θέμα «Μεσόγειος,
μια υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», είχε χθες το μεσημέ-
ρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες. 

Στο γεύμα συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αφορούν τη βιο-
ποικιλότητα, με έμφαση στα δάση, στις θάλασσες και στους
ωκεανούς.

Στο γεύμα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η γενική διευ-
θύντρια της UNESCO Όντεϊ Αζουλάι, ηγέτες από τις συμμετέ-
χουσες χώρες και ο ηθοποιός και αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Conservation In-
ternational, Χάρισον Φορντ.

Η νέα πρωτοβουλία «Μεσόγειος, μια υποδειγματική θάλασσα
έως το 2030» («Mediterranean: a model sea by 2030») ξεκίνησε
υπό τον συντονισμό και την πρωτοβουλία του υπουργείου Εξω-
τερικών της Γαλλίας τον Οκτώβριο του 2020, με σκοπό να δια-
μορφωθεί ένα σχέδιο δράσης από κοινού μεταξύ ορισμένων
χωρών της Μεσογείου που συμμετείχαν στη διαδικασία κατόπιν
προσκλήσεως της Γαλλίας, το οποίο θα περιλάμβανε συγκεκρι-
μένες δράσεις, χρονικούς και ποσοτικούς στόχους για την επί-

τευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο έως το 2030.
Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρωτοβουλία είναι οκτώ: Γαλ-

λία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγε-
ρία. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τέσσερις θεματικούς άξο-
νες σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για:

(1) την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
(2) την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και την παύση της

υπεραλίευσης
(3) την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα

των πλαστικών απορριμμάτων
(4) την προώθηση βιώσιμων πρακτικών θαλάσσιων μεταφο-

ρών που προστατεύουν το περιβάλλον και συμβάλλουν στην αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Ε
πίθεση σε Αθήνα και Βρυξέλλες
εξαπέλυσε η Άγκυρα, με τον εκ-
πρόσωπο του κυβερνώντος κόμ-
ματος, Ομέρ Τσελίκ, να αφήνει

αιχμές για δήθεν απάνθρωπη συμπεριφορά
της Ελλάδας εναντίον των μεταναστών, με
φόντο τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ο Τσε-
λίκ είπε ότι «η Τουρκία δεν είναι μια χώρα
που θα επιτρέψει τη σφαγή ανθρώπων
μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Άλλες
χώρες προσπαθούν να στείλουν πρόσφυγες
πίσω στις περιοχές θανάτου, τρυπώντας τα
φουσκωτά τους και ρίχνοντας βόμβες κρό-
του-λάμψης πάνω τους». Ο εκπρόσωπος
του ΑΚΡ απέκλεισε το ενδεχόμενο η Άγκυ-
ρα να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες ή μετα-
νάστες σε περίπτωση νέας κρίσης στο Αφ-
γανιστάν. «Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρί-
ζει ότι η Τουρκία εκπληρώνει μόνη της το
καθήκον να προστατεύει τους πρόσφυγες
με ευσυνειδησία και ηθική, αλλά δεν έχει το
περιθώριο να πάρει ούτε έναν επιπλέον
πρόσφυγα», είπε ο στενός συνεργάτης του
Ερντογάν.

Στην Αθήνα επικρατεί η άποψη ότι η Άγ-
κυρα θα επιχειρήσει νέα εργαλειοποίηση
του μεταναστευτικού, διεκδικώντας επιπλέ-
ον κονδύλια αλλά και μια πιο ισχυρή δια-
πραγματευτική θέση απέναντι στην Ευρώ-
πη, μετά τους κλυδωνισμούς που προκλή-
θηκαν στις σχέσεις των δύο πλευρών εξαι-
τίας της επιθετικής συμπεριφοράς της
Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Το

περιβάλλον του προέδρου Ερντογάν βλέπει
σε αυτή την κρίση μια ευκαιρία να ασκήσει
αφόρητη πίεση στις Βρυξέλλες, έχοντας στο
πλευρό του αρκετούς καλοθελητές από την
Ευρώπη που όλο αυτό το διάστημα στηρί-
ζουν ανοιχτά ή και λιγότερο φανερά τις θέ-
σεις της Τουρκίας, εκτιμούν οι ίδιοι κύκλοι
στην Αθήνα.

Την ατζέντα της Τουρκίας φανερώνουν
και οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
«Πρέπει να δούμε την επιστροφή των Αφγα-
νών στη χώρα τους όταν θα υπάρχει ασφά-
λεια. Όπως και την επιστροφή των Σύρων
προσφύγων στη χώρα τους. Δηλαδή πρέπει
να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία για το
προσφυγικό ώστε να περιλαμβάνει όλα τα
θέματα», είπε ο Τούρκος υπουργός, αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα εκβιά-
σει πάλι για ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Την ίδια ώρα, η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέ-
ση της και μέσω του Νίκου Δένδια στέλνει
σαφές μήνυμα σε Βρυξέλλες και Άγκυρα ότι
δεν θα ανεχτεί νέα εργαλειοποίηση του με-
ταναστευτικού. «Η Μεσόγειος είναι το γεω-
γραφικό σημείο όπου θα φανεί η γεωπολιτι-

κή ωριμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα
αποδείξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφά-
σισε ή θα αποφασίσει να γίνει ένας παγκό-
σμιος παίκτης ή απλώς ένας παρατηρητής»,
τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
κατά την άτυπη συνάντηση των υπουργών
Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Σλοβενία. Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη πως «η
μετανάστευση, την οποία πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε καθαυτή ως θέμα, αλλά και το
ενδεχόμενο ορισμένες χώρες να προσπα-
θήσουν να εργαλειοποιήσουν τα μετανα-
στευτικά ρεύματα προκειμένου να ασκή-
σουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Την ανάγκη η Ε.Ε. να ενεργεί γρήγορα και
ανεξάρτητα από άλλα κράτη στις κρίσεις
υπογράμμισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊ-
κής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέφ Μπορέλ.
« Έχουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουμε
τους πόρους, το θέμα είναι να υπάρχει συν-
τονισμός μεταξύ μας και θα κινητοποιήσου-
με αυτούς τους πόρους», τόνισε ο κορυφαί-
ος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μνημόσυνο 
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του

εκλιπόντος λοχία Κωνσταντίνου Μελιγκώνη
πραγματοποιήθηκαν χθες στη Νέα Χαλκη-
δόνα, όπου τελέστηκε και το ετήσιο μνημό-

συνο, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά και των αρχηγών
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΓΕΣ και ΓΕΝ. Ο καταδρομέας
Κωνσταντίνος Μελιγκώνης έχασε τη ζωή
του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια
νυχτερινού επιχειρησιακού άλματος ελευ-
θέρας πτώσεως. «Η θυσία του, όπως και
όλων των επίλεκτων στελεχών και οπλιτών
των Ειδικών Δυνάμεων, που έδωσαν στο
παρελθόν τη ζωή τους για την πατρίδα, επι-
τελώντας στο ακέραιο το εθνικό τους καθή-
κον, θα αποτελεί στο διηνεκές φωτεινό φά-
ρο για όλους μας, λειτουργώντας ως εφαλ-
τήριο εθνικής αξιοπρέπειας και υπερηφά-
νειας», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς. «Αληθινό
παλικάρι που με τη θυσία του εν ώρα καθή-
κοντος πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων
των Ενόπλων Δυνάμεων», χαρακτήρισε τον
εκλιπόντα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος.

Θράσος Τσελίκ, αφήνει αιχμές
για δήθεν απάνθρωπη 
συμπεριφορά της Ελλάδας
προς τους  μετανάστες

Ατζέντα με νέες
επιθέσεις σε 
Ελλάδα, Ε.Ε. 
από την Τουρκία!

Γεύμα Μητσοτάκη με Μακρόν και… Φορντ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Σ
ε θρίλερ εξελίσσεται το θέμα
της ταφής του Μίκη Θεοδωρά-
κη, καθώς το δικαστήριο εξέ-
δωσε προσωρινή διαταγή με

την οποία απαγορεύει οποιαδήποτε ενέρ-
γεια για τον ενταφιασμό του εκλιπόντος
μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και ορίστηκε η
συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Νω-
ρίτερα, είχε προηγηθεί αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων που κατέθεσαν στο Μονομε-
λές Πρωτοδικείο της Αθήνας οι «εκτελε-
στές» της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη
να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, σε αντίθεση
με το συγγενικό περιβάλλον του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη, που ζητούσε να ταφεί
στο Βραχάτι Κορινθίας.

Ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης, πάντως,
είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον
Γαλατά Χανίων, όπου βρίσκονται οι τάφοι
των γονιών και του πολυαγαπημένου του
αδερφού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
κόρη του, Μαργαρίτα, επιθυμεί να γίνει η
ταφή του στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου
βρίσκεται το εξοχικό της οικογένειας και
η ίδια περνά τις περισσότερες ημέρες του
χρόνου. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, έχει προτείνει να γίνει εκταφή
ύστερα από τρία χρόνια και ο Μίκης Θεο-
δωράκης να ταφεί οριστικά στον Γαλατά
των Χανίων, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει. 

Η κόρη του οικουμενικού Έλληνα δη-

λώνει πως σκοπεύει να κάνει όλα όσα τής
είχε ζητήσει ο πατέρας της σχετικά με την
ταφή του, αλλά ζητά από όλους να της δώ-
σουν λίγο χρόνο να ηρεμήσει προκειμέ-
νου να καταφέρει να διαχειριστεί, αυτή
και η οικογένειά της, τη μεγάλη απώλεια. 

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως η
πολυαγαπημένη σύζυγος του Μίκη Θεο-
δωράκη, η 94χρονη Μυρτώ Θεοδωράκη,
βρίσκεται εδώ και μεγάλο χρονικό διά-
στημα κλινήρης στο σπίτι τους, στην πε-
ριοχή της Ακρόπολης, καθώς ταλαιπωρεί-
ται από διάφορα προβλήματα υγείας, γε-
γονός που δεν της επιτρέπει να συμμετέ-

χει ενεργά σε διαδικαστικά θέματα της οι-
κογένειας.

Η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδω-
ράκη –όπως προαναφέρθηκε- ήταν να τα-
φεί στα Χανιά και την είχε εκφράσει στον
Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, την πι-
στή γραμματέα του Ρένα Παρμενίδου, η
οποία βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι την
τελευταία στιγμή, αλλά και στον Πρόεδρο
του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη
Θεοδωράκη, Γιώργο Αγοραστάκη.

Λαϊκό προσκύνημα 
Παράλληλα, χθες ήρθε στο φως της δη-

μοσιότητας και άλλη επιστολή που έστειλε
ο Μίκης Θεοδωράκης με την τελευταία
του επιθυμία, να ταφεί στα Χανιά. Η επι-
στολή στάλθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013
στον τότε δήμαρχο, Μανώλη Σκουλάκη.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελ-
λάδα συγκινημένη αποχαιρετά τον «Αρ-
χάγγελό» της και οι Έλληνες θα έχουν
την ευκαιρία να του πουν το στερνό αν-
τίο στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα
εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα
η σορός του, από την ερχόμενη Τρίτη
έως και την Πέμπτη. Στον ίδιο ναό θα
ψαλεί και η νεκρώσιμος ακολουθία, την
Πέμπτη, στις 15.00. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ετοιμάζονται οι σχετικές άδειες
για το λαϊκό προσκύνημα, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί τηρουμένων όλων
των απαραίτητων μέτρων υγειονομικής
προστασίας.

Την ίδια ώρα, έξω από το σπίτι του στην
Ακρόπολη, πολίτες εναποθέτουν λουλού-
δια, εκφράζοντας το πένθος για την απώ-
λεια του αγαπημένου συνθέτη.

Βιβλίο συλλυπητηρίων
Ηλεκτρονικό βιβλίο συλλυπητηρίων ανοίγει το υπουργείο Εξωτερικών, στο

πλαίσιο της κήρυξης εθνικού πένθους για τον θάνατο του διεθνούς φήμης μου-
σικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, στην Ελλάδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
condolencestheodorakis@mfa.gr.

Ηλεκτρονικά βιβλία συλλυπητηρίων ανοίγουν και οι ελληνικές πρεσβευτικές
και προξενικές Αρχές στις χώρες διαπίστευσής τους, σε ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις της κάθε πρεσβευτικής και προξενικής Αρχής.

Τα ανωτέρω βιβλία συλλυπητηρίων θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την Πέμ-
πτη 9 Σεπτεμβρίου 2021.

*Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη, κλειστή θα μείνει η Βουλή
την επόμενη Πέμπτη, ημέρα της κηδείας του, όπως ανακοίνωσε χθες στην Ολο-
μέλεια του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος του Σώματος Κώστας Τασούλας. Τη διακο-
πή των εργασιών της Βουλής είχε ζητήσει από προχθές ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μπλόκο από το Πρωτοδικείο.
Τη Δευτέρα θα συζητηθούν 
τα ασφαλιστικά μέτρα

Στο νοσοκομείο
η Μαργαρίτα
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης μετα-
φέρθηκε το πρωί εσπευσμένα η
Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Η κόρη του
Μίκη, η οποία βρίσκεται στην Αλε-
ξανδρούπολη από χθες το πρωί,
ένιωσε αδιαθεσία από το έντονο
στρες μετά τον χαμό του πατέρα
της. Αφού της παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες, τελικά πήρε εξι-
τήριο το μεσημέρι και επέστρεψε
στο ξενοδοχείο της. 
Για χθες το βράδυ ήταν προγραμμα-
τισμένο να πραγματοποιηθεί στην
Κομοτηνή μουσική εκδήλωση-συ-
ναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μί-
κης Θεοδωράκης», με την Πέγκυ
Ζήνα και τον Παναγιώτη Πετράκη. Η
συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπε-
σε με τον χαμό του μεγάλου μουσι-
κοσυνθέτη.

Θρίλερ με την ταφή του Μίκη
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Μ
ε έναν καταιγισμό δημοσι-
ευμάτων ο διεθνής Τύπος
ενημέρωσε το κοινό του για
την απώλεια του Μίκη Θεο-

δωράκη και έκανε τα πρώτα του αφιερώ-
ματα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και
ξεχωριστό Έλληνα.

«Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών ο πιο γνω-
στός Έλληνας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδω-
ράκης. Έγινε διάσημος συνθέτοντας τη
μουσική για την ταινία “Αλέξης Ζορμπάς”
(1964), μια μελωδία που ακούστηκε σε
όλο τον κόσμο», αναφέρει σε ανάρτησή
της η γαλλική εφημερίδα «Liberation», λί-
γα μόλις λεπτά μετά τη γνωστοποίηση της
θλιβερής είδησης. «Συνεργάστηκε με
τους κομμουνιστές κατά τη διάρκεια του
εμφύλιου πολέμου που ξέσπασε στη χώ-
ρα, εξορίστηκε στη Μακρόνησο όπου και
βασανίστηκε. Από την αρχή της δικτατο-
ρίας των συνταγματαρχών, ο Θεοδωράκης
συνελήφθη, φυλακίστηκε και στη συνέ-
χεια εξορίστηκε. Κατά τη διάρκεια της οι-
κονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα
στο τέλος της δεκαετίας του 2010, διαδή-
λωσε ενάντια στα μέτρα λιτότητας που
επέβαλαν οι πιστωτές της χώρας», προ-
σθέτει η εφημερίδα.

«Κάντο Χενεράλ» και συρτάκι
«Ο Θεοδωράκης θεωρείτο ο διασημότε-

ρος συνθέτης της Ελλάδας στον 20ό αι-
ώνα. Ειδικά η μουσική του για την ταινία
“Αλέξης Ζορμπάς” και το “Κάντο Χενεράλ”
σε στίχους του Πάμπλο Νερούντα τον
έκαναν διάσημο παγκοσμίως», αναφέρει
στην ιστοσελίδα της η Γερμανική Ραδιο-
φωνία, ενώ το περιοδικό «Focus» κάνει
λόγο για τον θάνατο του δημιουργού της
μουσικής για το συρτάκι. «Κανένας άλλος
δεν κατάφερε να ερμηνεύσει την ελληνι-
κή νοοτροπία με τόσο πρωτότυπο τρόπο
και να την κάνει γνωστή σε όλον τον κό-
σμο. Όμως ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν
απλώς ένας συνθέτης, ένας μουσικός και
μαέστρος. Ήταν αντιστασιακός και πολιτι-
κός», σημειώνει το περιοδικό.

«Ο πιο γνωστός Έλληνας συνθέτης κά-
θε εποχής πέθανε σε νοσοκομείο της
Αθήνας, σε ηλικία 96 ετών, μετά από μια
μακρά ζωή, γεμάτη τιμές, πόνο, συνυφα-
σμένη με ορισμένα από τα τραγικότερα
γεγονότα του περασμένου αιώνα», γράφει
το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa. Η
εφημερίδα «La Stampa» στην ηλεκτρονι-
κή της έκδοση αναφέρει ότι «ο Μίκης Θε-
οδωράκης ήταν σύμβολο του ελληνικού
πολιτισμού» και «αφιέρωσε τη ζωή του
στη μουσική και στην πολιτική».

«Στην πατρίδα του λατρεύτηκε σαν
άγιος», παρατηρεί η Deutsche Welle και
προσθέτει: «Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν
ήταν μόνο συνθέτης λαϊκής μουσικής:
έγραψε πάνω από χίλια τραγούδια κατά τη
διάρκεια της ζωής του, τα περισσότερα
από αυτά βασισμένα στο έργο Ελλήνων
ποιητών και αποτελούν πλέον μέρος της
εθνικής κληρονομιάς της χώρας… Συνέ-
θεσε επίσης πολλές συμφωνίες, όπερες
καθώς και μουσική δωματίου, μπαλέτου
και ταινιών. Κι όμως, τα απλά, λαϊκά τρα-
γούδια του, που έχουν τις ρίζες τους στην
ελληνική παράδοση και στα κείμενα των
οποίων ζωντανεύει τους μεγάλους ποι-
ητές της χώρας του, τον έκαναν σύμβολο
του αριστερού αγώνα».

Η «Le Monde»
«Από το Παρίσι, ηγήθηκε του αγώνα

εναντίον των συνταγματαρχών, δημιουρ-
γώντας το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης.
Έκανε παγκόσμια περιοδεία για να ζητή-
σει την αποκατάσταση της δημοκρατίας
στην Ελλάδα», σημειώνει στο δικό της
αφιέρωμα η «Le Monde».

Στη Βρετανία, οι «Times» σημείωσαν:

«Πέθανε στα 96 χρόνια του ο Ζορμπάς, ο
Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης»,
με υπότιτλο «Η Ελλάδα κήρυξε τριήμερο
πένθος μετά την ανακοίνωση της απώλει-
άς του». Ανέφεραν ακόμα: «Οι ξεκάθαρες
κομμουνιστικές και αριστερές πεποιθή-
σεις του επισκιάστηκαν από τις δημόσιες
δηλώσεις στη μετέπειτα ζωή του ότι ήταν
αντι-Ισραηλινός και αντισημίτης και ότι
όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο
έχουν να κάνουν με τους σιωνιστές».

Στη Ρωσία, η «Ιζβέστια» υπενθύμισε ότι
ο Έλληνας συνθέτης τιμήθηκε με το Βρα-
βείο Λένιν για την Ειρήνη και το 2004 με το
Παράσημο της Φιλίας για «τη μεγάλη του
συμβολή στην εδραίωση και την ανάπτυξη
των ελληνορωσικών πολιτιστικών σχέσε-
ων», ενώ το πρακτορείο TASS δημοσίευ-
σε αναλυτικό βιογραφικό του Θεοδωράκη
και πρόσθεσε ότι τον Απρίλιο του 2020
παρέλαβε από μέρους της ρωσικής κυ-
βέρνησης το επετειακό μετάλλιο για τα
«75 χρόνια της Νίκης στον Μεγάλο Πα-
τριωτικό Πόλεμο», ως τιμή για τη συμβολή
του στη νίκη κατά του φασισμού στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Το άλλο ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ-Νόβο-

στι υπενθύμισε ότι τραγούδια του Μίκη
ερμηνεύτηκαν από τους Beatles και την
Εντίθ Πιαφ. «Στην πατρίδα του, τον Μίκη
Θεοδωράκη τον τιμούσαν ως εθνικό
ήρωα. Μετά την είδηση του θανάτου του,
ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί
στην Ελλάδα διέκοψαν τα προγράμματά
τους για να παίξουν τη μουσική του συν-
θέτη και να τον τιμήσουν», υπογραμμίζε-
ται στο πρωτοσέλιδο τηλεγράφημα του
Αυστριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Η μεγάλη εφημερίδα της Αργεντινής
«El Clarin» αποτίει φόρο τιμής στον «μυ-
θικό συνθέτη» που «συνέθεσε το “Κάντο
Χενεράλ” του ποιητή Πάμπλο Νερούντα»,
όπως σημειώνει στον υπότιτλό της. Η
ισπανική «El Pais» κάνει εκτενή αναφορά
σε συνέντευξη του Μίκη που είχε δημοσι-
εύσει τον Νοέμβριο του 1989, εκτιμώντας
ότι ήταν ο πιο διάσημος και αναγνωρισμέ-
νος συνθέτης της ελληνικής Ιστορίας. 

Η είδηση του θανάτου 
του Μίκη Θεοδωράκη 
έκανε τον γύρο του κόσμου 

Τα ξένα ΜΜΕ για τον παγκόσμιο  Έλληνα



Της Μαρίας Δήμα

Φ
ανατική αντιεμβολιάστρια,
ενεργή στα σόσιαλ μίντια με
αναρτήσεις αμφισβήτησης
κατά της Covid-19 και θύμα

των… ψεκασμένων συνωμοσιολόγων, οι
απόψεις των οποίων την παρέσυραν στον
θάνατο, ήταν η 54χρονη γυναίκα που
άφησε την Πέμπτη την τελευταία της πνοή
στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός
νικημένη από τον κορονοϊό.

Η ανεμβολίαστη Αντιγόνη, το όνομα της
οποίας προστέθηκε στην ημερήσια λίστα
θανάτου της 2ας Σεπτεμβρίου 2021 εξαι-
τίας του κορονοϊού, μέχρι την τελευταία
στιγμή αρνιόταν να συναινέσει στη δια-
σωλήνωσή της. Και ενώ η κατάσταση της
υγείας της είχε επιδεινωθεί αρκετά, επέ-
μενε να αμφισβητεί την κρισιμότητά της.

Τα δημοσιεύματα για το εν λόγω περι-
στατικό προκάλεσαν χθες την παρέμβαση
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθή-
νας, όπου διατάχθηκε προκαταρκτική
εξέταση, η οποία ωστόσο δεν αφορά τους
γιατρούς του νοσοκομείου που κατέβα-
λαν κάθε προσπάθεια για την εκτέλεση
του καθήκοντός τους, ζητώντας ακόμη
και εισαγγελική παραγγελία για να δια-
σωληνωθεί η ασθενής. Η έρευνα, την
οποία θα χειριστεί ο εισαγγελέας Πρωτο-
δικών Γεώργιος Νούλης, αφορά όλα τα
πρόσωπα εκείνα που εμπόδισαν ή απέ-
τρεψαν τους γιατρούς από την έγκαιρη
διασωλήνωση της ασθενούς. Τα διερευ-
νώμενα αδικήματα είναι θανατηφόρος
έκθεση, ηθική αυτουργία στο αδίκημα
αυτό καθώς και παραβάσεις της νομοθε-
σίας περί μετάδοσης μολυσματικών
ασθενειών.

Όλα όσα προηγήθηκαν του θανάτου της
γυναίκας αλλά και οι πεποιθήσεις της οι
οποίες ήταν απόρροια των συνωμοσιολό-
γων και των «ψεκασμένων» αμφισβητιών
όχι μόνο της ποιότητας του εμβολίου αλ-
λά και της ύπαρξης του κορονοϊού, είναι
καταγεγραμμένα στην προσωπική της
σελίδα στο Facebook και αποκαλύπτουν
ότι η άτυχη 54χρονη υπήρξε πρωτίστως
θύμα της παραπληροφόρησης των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. 

Το ιστορικό της υπόθεσης
Η ίδια την Παρασκευή 13 Αυγούστου

2021 ανακοινώνει στους διαδικτυακούς της
φίλους ότι είναι θετική στον κορονοϊό και
λίγο αργότερα καταλήγει για νοσηλεία στον
Ευαγγελισμό, αλλά η κατάσταση της υγείας

της επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα οι για-
τροί να συστήσουν τη διασωλήνωσή της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής
της, η ίδια αρνείται τη διασωλήνωση κα-
λώντας σε βοήθεια μέσω του λογαρια-
σμού της, ενώ οι φανατικοί αρνητές τής
λένε να ζητήσει τη βοήθεια γνωστού δι-
κηγόρου για τις απόψεις του κατά του κο-
ρονοϊού και να μην επιτρέψει στο ιατρικό
προσωπικό να προχωρήσει σε περαιτέρω
ενέργειες.

Την ώρα που οι γιατροί ζητούν εισαγγε-
λική παραγγελία για να τη διασωληνώ-
σουν, η 54χρονη γράφει στον λογαριασμό
της: «Βοήθεια. Με διασωληνώνουν ενάν-
τια στη θέλησή μου. Π. Α., Ευαγγελισμός,
δωμάτιο 660. Ενημερώστε όποιον μπορεί
να με βοηθήσει».

Ο σύζυγός της την Τετάρτη 1 Σεπτεμ-
βρίου ζητά τη βοήθεια των διαδικτυακών
του φίλων προκειμένου να βρει έναν εν-

τατικολόγο πνευμονολόγο, γράφοντας:
«Χρειάζομαι έναν καλό εντατικολόγο
πνευμονολόγο, όποιος γνωρίζει ας με
ενημερώσει».

Την επομένη η Αντιγόνη δεν αντέχει και
εκπνέει.

Δυστυχώς, η Αντιγόνη έχασε τη μάχη
με τον κορονοϊό και ο σύζυγός της συντε-
τριμμένος ενημέρωσε τους διαδικτυα-
κούς τους φίλους για τον θάνατό της.
Πολλοί έσπευσαν να τον συλλυπηθούν
για την απώλειά του, ενώ άλλοι σχολίασαν
πως θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι αυτοί
οι αρνητές και οι «ψεκασμένοι» που πή-
ραν στον λαιμό τους την άτυχη γυναίκα, η
οποία είχε πειστεί ότι δεν υπάρχει κορο-
νοϊός και πως η διασωλήνωση δεν θα της
έκανε καλό.

Χαρακτηριστικές των απόψεών της εί-
ναι οι αναρτήσεις της: σε μία από αυτές,
λίγες μόλις μέρες πριν νοσήσει, είχε ανε-

βάσει την είδηση για τον θάνατο οκτώ
ηλικιωμένων από τη μετάλλαξη «Κ» στο
Βέλγιο, σχολιάζοντας: «Πόσο μπροστά το
Βέλγιο. Μετάλλαξη Κ. Κι εδώ στην Ψωρο-
κώσταινα ασχολούμαστε ακόμα με τη Δ.
Ξεφτιλιστήκαμε, βρε παιδιά, δεν το κατα-
λαβαίνετε; Ρε πώς καταντήσαμε. ΥΓ.: Κρί-
μα τα γεροντάκια, μόνο γι’ αυτά λυπάμαι.
Χιλιάδες κόσμο έχετε πάρει στον λαιμό
σας με τα πειράματα και τα ψέματα, αλλά
θα γυρίσει ο τροχός, δεν θα γυρίσει;».

Τώρα τον τελικό λόγο έχει ο εισαγγελέας. 

Η έρευνα σχετικά με τα
πρόσωπα που εμπόδισαν ή
απέτρεψαν τους γιατρούς από
την έγκαιρη διασωλήνωση
της ασθενούς που πέθανε

P ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ20

Εισαγγελέας στον Ευαγγελισμό 
Ανεμβολίαστο 
το 90,11% 
στις ΜΕΘ
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες ότι τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
2.729, εκ των οποίων 13 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθ-
μός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
596.383 (ημερήσια μεταβολή +0,5%),
εκ των οποίων 51,1% άνδρες.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-
19 είναι 35, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 13.813 θάνατοι. Το 95,3% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 364 (60,2% άνδρες). Η
διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. Το
84,9% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μετα-
ξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 328 (90,11%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι, και 36 (9,89%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Από την αρχή της
πανδημίας έχουν εξέλθει από τις
ΜΕΘ 2.994 ασθενείς.
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ΛΕΥΤEΡΗΣ ΚΟΣΜOΠΟΥΛΟΣ  
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 

«Δεν έχει προηγούμενο αυτό 
που συνέβη στη Δυτική Αττική» 

Ποια είναι η κατάσταση στη Δυτική Αττική με-
τά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γεράνεια
και Βίλια; 
Φυσικά είναι μία δύσκολη κατάσταση. Αυτό

που συνέβη στη Δυτική Αττική αυτή την αντιπυρι-
κή περίοδο δεν έχει προηγούμενο. Έχουν καεί
140.000 χιλιάδες στρέμματα δάσους. 40.000
στρέμματα στα Γεράνεια, στο κομμάτι της Αττικής
και στα Βίλια έφτασε και ξεπέρασε, ίσως, τα
100.000 στρέμματα. Μία τεράστια και ανεπανόρ-
θωτη οικολογική καταστροφή, διότι θα χρει-
αστούν πολλά χρόνια για να επανέλθει στην πρό-
τερη κατάσταση η περιοχή. Κάηκαν βεβαίως και
κατοικίες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στε-
ρηθεί τα σπίτια τους, τα εξοχικά τους και τις καλ-
λιέργειές τους.

Πώς «ξέφυγε» η κατάσταση και είχαμε αυτή
την καταστροφή;
Την ημέρα που ξεκίνησε η φωτιά, είχαμε και

μία πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, οπότε οι
δυνάμεις ήταν μοιρασμένες. Το σημείο όπου ξε-
κίνησε η φωτιά είναι μέσα σε δασική έκταση
ενός «παρθένου δάσους» και, από τη στιγμή που
ξέφυγε η κατάσταση, ήταν πολύ δύσκολο να
ελεγχθεί.

Έχει γίνει λόγος για ευθύνες του Δασαρχείου
για τις αντιπυρικές ζώνες, αλλά και ενδεχο-
μένως για κακό συντονισμό. Ποια είναι η δική
σας θέση;
Αν είχαν πάει όλα καλά, δεν θα είχαν καεί

100.000 στρέμματα, με συνθήκες οι οποίες δεν
ήταν τόσο δύσκολες. Το αποτέλεσμα ότι πέντε
ημέρες έκαιγε μία πυρκαγιά στα Βίλια δείχνει ότι
έχουν γίνει κάποια λάθη. Προφανώς, τα λάθη θα
τα βρουν οι ειδικοί και αυτοί που διοικούσαν και
έδιναν τις εντολές για την κατάσβεση της φωτιάς. 

Ποιες ήταν οι ενέργειες της Περιφέρειας Ατ-
τικής;
Η Περιφέρεια Αττικής έκανε αυτό που πρέπει

εκ του νόμου να κάνει. Να επικουρεί το έργο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το Κέντρο Διαχεί-
ρισης της Πυροσβεστικής είναι αυτό που ζητάει
πρώτα από την Περιφέρεια και μετά από τους
δήμους ό,τι χρειάζεται για να επικουρήσει το
έργο της. Είτε υδροφόρες είτε σκαπτικά μηχα-
νήματα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ  
Πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων 

«Τεράστιες ευθύνες στο Δασαρχείο
για τις αντιπυρικές ζώνες»

Πώς φτάσαμε, πρόεδρε, σε αυτή την τε-
ράστια καταστροφή στα Βίλια;
Υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα δάση

ήταν τελείως παραμελημένα. Οι αγροτικοί
δρόμοι, οι δασικοί δρόμοι… Πιστεύω ότι τα
τελευταία 20 χρόνια δεν πρέπει να έχει ει-
σέλθει κανείς σε αυτές τις περιοχές. Όταν η
φωτιά πήρε διαστάσεις, οι αρμόδιοι δεν ήξε-
ραν ποιοι είναι οι δασικοί δρόμοι. Δεν είχαν
χαρτογράφηση. Δεν γνώριζαν έστω τους λί-
γους δρόμους που υπήρχαν. Οι δασικοί δρό-
μοι στο πέρασμα των ετών έκλεισαν. Σε αυτό
έχει τεράστια ευθύνη το Δασαρχείο. Το Δα-
σαρχείο είναι αυτό που έχει την αρμοδιότη-
τα. Πρέπει κάθε χρόνο να έχει προϋπολογι-
σμό, για να καθαρίζει τους δασικούς δρό-
μους, να προτείνει καινούργιες αντιπυρικές
ζώνες, για να μπορεί να είναι προσβάσιμο το
δάσος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εάν
δεν είναι προσβάσιμο, δεν μπορείς να κάνεις
κάτι. Τα εναέρια μέσα έκαναν μεγάλη προ-
σπάθεια. Όμως, τα εναέρια μέσα είναι για να
«καταλαγιάζουν» τη φωτιά. Δεν είναι για να
τη σβήνουν οριστικά. 

Αυτές οι καταστροφές τι «αποτύπωμα»
αφήνουν στη Δυτική Αττική;

Θυμώνω με αυτά. Αφού είδαμε ότι κατα-
στραφήκαμε με τη φωτιά στα Γεράνεια. Τι
κάνανε μετά; Ήρθαν να ανοίξουν αντιπυρι-
κές ζώνες; Ήρθαν να φτιάξουν δρόμους; Εί-
ναι ένας τεράστιος δήμος με πάρα πολύ πρά-
σινο. Θέλω να πιστεύω ότι, με αυτό το κακό
που μας βρήκε, κάτι θα διορθωθεί. Είδα στα
Βίλια μία εμμονή, σαν να ήθελαν κάποιοι να
μας κάψουν. Να μη μας ξανασυμβεί τέτοιο
μεγάλο κακό. Θα έπρεπε στην πυρόσβεση η
κυβέρνηση να έβλεπε στον σχεδιασμό της
τις Μητροπολιτικές περιφέρειες. Να έδινε
την αρμοδιότητα, με όλα τα εφόδια, να έχουν
την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης. 

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΛΟΥΚAΣ 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

«Οι προληπτικές 
ενέργειες 
μάς βοήθησαν 
πάρα πολύ»

Πόσο δύσκολη ήταν η αντιπυρική περίοδος για
τον Δήμο Λαυρεωτικής;
Αντιμετωπίσαμε τρεις φωτιές. Η πρώτη ήταν στο

Σούνιο, απέναντι ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώ-
να. Κατά δήλωση κατοίκων, προκλήθηκε από εμπρη-
σμό. Τη δεύτερη, που κάηκαν 5.000 στρέμματα και με
αυτή την υπόθεση ασχολείται το ανακριτικό της Πυ-
ροσβεστικής. 

Η τρίτη φωτιά ήταν στον οικισμό Δασκαλιό. Εκεί
άγνωστοι εκτόξευσαν φωτοβολίδα στις δύο τα ξη-
μερώματα και έπιασε φωτιά σε μία περιοχή από-
κρημνη με πολλά σπίτια, χαμηλή και πυκνή βλάστη-
ση.  Είναι σημαντικό ένας δήμος να έχει οχήματα
πυροσβεστικά. Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει 15 οχή-
ματα πυροσβεστικά, με δεξαμενές του μισού τόνου
και 600 λίτρων. 

Βέβαια, δεν λειτουργούμε ανεξάρτητα από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, είμαστε κάτω από τις εντο-
λές της και στεκόμαστε σε σημεία κρίσιμα, έτσι ώστε,
σε οποιαδήποτε φωτιά εκδηλωθεί, να πηγαίνουν τα
οχήματα του δήμου τα πρώτα λεπτά.

Και στις τρεις περιπτώσεις κάνατε λόγο για από-
πειρα εμπρησμού; 
Όταν υπάρχει καταγγελία, εκεί αναλαμβάνει την

υπόθεση το ανακριτικό της Πυροσβεστικής και δεν
έχουμε από εκεί και πέρα καμιά άλλου είδους πλη-
ροφορία.

Είχε γίνει η σωστή προετοιμασία για την αντιπυ-
ρική περίοδο;
Είχαν επιλεγεί από το αρμόδιο υπουργείο 18 πε-

ριοχές της Αττικής όπου είχαν κηρυχθεί σε καθε-
στώς «επαπειλούμενου κινδύνου». Αυτό έγινε για
πρώτη φορά. Εκεί έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες
για να μην καούν. Για παράδειγμα, στο Σούνιο, που
σταμάτησε η φωτιά σε μία ρεματιά, είχαμε βγάλει
επτά νταλίκες πουρνάρια που, αν δεν είχε συμβεί αυ-
τό, θα είχε προχωρήσει η φωτιά και θα έχει καεί όλο
το Σούνιο, με εκατοντάδες σπίτια. 

Οπότε, βοήθησαν η προετοιμασία και η πρόληψη; 
Η πρόληψη βοήθησε πάρα πολύ. 

Γ ια τη μεγάλη καταστροφή των Βιλίων αλλά και για τη φωτιά στην Κερατέα μίλησαν στο «Π» ο αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βιλίων Κώστας Μακρυνόρης και ο δήμαρχος Λαυρε-
ωτικής Δημήτρης Λουκάς. Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις «πληγές» που προκάλεσαν οι πυρκαγιές σε Δυτική και

Ανατολική Αττική και στις ευθύνες που υπήρξαν.giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό



Στερεά Ελλάδα 

Κορυφαίος αναπτυξιακός πόλος 
η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Ευρύτατα αποδεκτό έγινε το Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο (Master Plan)
για την ανάπλαση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, σε πρόσφατη
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι το σχετικό
Master Plan συνδιαμορφώθηκε από κοινού με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και τον Δήμο Λαμιέων. Προβλέπει, δε, την αναβάθμιση της ΠΕΛ σε έναν σύγχρονο
αναπτυξιακό πόλο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εκθεσιακού
κέντρου, συνεδριακού κέντρου, χώρου εκδηλώσεων mega events, ξενοδοχείου,
ερευνητικού κέντρου, θεματικού πάρκου, μεγάλων χώρων στάθμευσης και πολ-
λών κοινοχρήστων χώρων. «Η ΠΕΛ έχει όλα τα περιθώρια να προσελκύσει επενδύ-
σεις και να αποτελέσει μέσο επενδυτικής έκρηξης και πόλο ανάπτυξης ολόκληρης
της περιοχής. Βάζουμε μπρος μια αναπτυξιακή προσπάθεια που θα ωφελήσει την
οικονομία και την κοινωνία, όχι μόνο στην πόλη της Λαμίας, αλλά σε ολόκληρη την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», τόνισε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

Αθήνα

Εκατό e-υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η πολιτική ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού

του δήμου της πρωτεύουσας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με την
προσθήκη έντεκα επιπλέον νέων ψηφιακών υπηρεσιών, το σύνολο των διαθέσι-
μων που προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://eser-
vices.cityofathens.gr) ξεπερνάει πλέον τις εκατό. Χωρίς γραφειοκρατία και τα-
λαιπωρία, χωρίς αναμονή σε ουρές και χαμένες ώρες από την καθημερινότητα
τους. Σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγγραφεί σε αυτήν περισσότεροι από 100.000
πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί απολύτως ηλεκτρονικά πε-
ρισσότερες από 96.000 αιτήσεις.

Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την επέτειο των 77
χρόνων από το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη παρευρέθηκε ο
οικείος περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. «Δεν
ξεχνάμε τα 149 αθώα θύματα του Ολοκαυτώματος του
Χορτιάτη, που πριν από 77 χρόνια εκτελέστηκαν από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Χρέος μας είναι να δια-
τηρήσουμε ακέραιη την ιστορική μνήμη, προκειμένου να
μη συμβεί ποτέ ξανά μια τέτοια θηριωδία. Γι’ αυτό είμα-
στε σήμερα όλοι μαζί εδώ ενωμένοι, για να τιμήσουμε τα
θύματα και την ιστορία του τόπου μας», δήλωσε ο περι-
φερειάρχης, μετά την κατάθεση στεφάνου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων
από τη δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης
Τοπαλούδη, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε
να δώσει το όνομά της σε κεντρικό δρόμο
της πόλης. Η σχετική απόφαση ελήφθη
από το Δημοτικό Συμβούλιο «για να υπεν-
θυμίζει στις επόμενες γενιές την ανάγκη
εξάλειψης κάθε είδους βίας και ρατσισμού
ειδικά απέναντι στις γυναίκες», εξηγεί, μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Διδυ-
μοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου και
αναφέρει πως στο πλαίσιο της ίδιας από-
φασης θα δημιουργηθεί και ένα μνημείο
για την Ελένη Τοπαλούδη, την οποία χαρα-
κτηρίζει ως «σύμβολο κατά της βίας σε βά-
ρος των γυναικών».

Το όνομα της Ελένης
Τοπαλούδη σε δρόμο
του Διδυμότειχου

Στην 77η επέτειο για 
το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

Ανάπλαση της περιοχής 
γύρω από το Γενί Τζαμί

Με νέα, αναβαθμισμένη εικόνα θα αποδο-
θεί στους δημότες η περιοχή γύρω από το
Γενί Τζαμί, μετά τα έργα ανάπλασης που βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη από τον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η επιχειρούμενη παρέμβα-
ση-ανάπλαση στοχεύει στην ανάδειξη του
διατηρητέου ιστορικού μνημείου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Αρχαιολογικού Μου-
σείου, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η
ανάδειξη ενός δεύτερου διατηρητέου κτιρί-
ου στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Πραξι-
τέλους. Προς τούτο, προβλέπεται καθιέρωση
ήπιας κυκλοφορίας στους δρόμους που πε-
ριβάλλουν τα διατηρητέα κτίρια καθώς και η
ενίσχυση του πρασίνου σε ολόκληρη την πε-
ριοχή.
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Σ
την τελική φάση μπαίνουν οι διαδικα-
σίες για την υλοποίηση του έργου που
αφορά την ενίσχυση του Εθνικού Οργα-

νισμού Δημόσιας Υγείας με βιοϊατρικό εξοπλι-
σμό, προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ από τους
πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». Συγκε-
κριμένα, η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρει-
ας Αττικής έδωσε την απαραίτητη προέγκριση
για τη δημοπράτηση του έργου «Προμήθεια
βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού για την
αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων λειτουργι-
κών μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ», στηρίζον-
τας έμπρακτα τον ΕΟΔΥ στη μάχη για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Όπως επισημαίνεται, η Περιφέρεια Αττικής,
παραμένοντας στο πλευρό των δημόσιων δο-
μών υγείας στην κρίσιμη συγκυρία της υγει-
ονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και
αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-
2020, χρηματοδοτεί τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας, με στόχο τα εργαστήριά του

να μπορούν να ανταποκριθούν στην τρέχουσα
πραγματικότητα για τη διάγνωση αλλά και την
επιδημιολογική επιτήρηση μεταδοτικών και
άλλων εξαιρετικά επικίνδυνων για τη δημόσια
υγεία απειλών και να καταστούν πραγματικά
αξιόπιστα ελέγχου για την προστασία της δη-
μόσιας υγείας. Η προμήθεια που είναι προ-
ϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραι-
ότητας 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2014-2020».

Όπως τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης: «Στόχος της Περιφέρειας
Αττικής είναι η αποτελεσματική θωράκιση
της χώρας μας απέναντι στην πανδημία, με
σημαντικότερο όπλο μας την πρόληψη. Για
τον λόγο αυτό, επιταχύναμε τις διαδικασίες
για τη δημοπράτηση της προμήθειας βιοϊα-
τρικού εξοπλισμού που θα ενισχύσει πραγ-
ματικά τον ΕΟΔΥ».

Καθυστερεί η έγκριση έργων στο «Αντώνης Τρίτσης»
Τα προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης» ήταν βασικό θέμα συζήτησης στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ, καθώς ήταν κοινή η διαπίστωση πως παρα-
τηρούνται μεγάλες και ανησυχητικές καθυστερήσεις.
Όπως υπογραμμίστηκε από τους δημάρχους, είναι
ανάγκη να τρέξουν περαιτέρω οι εγκρίσεις για εντάξεις
έργων, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης μέσα
στο φθινόπωρο και να λυθούν ζητήματα χρηματοδότη-
σης άμεσα, προκειμένου να τρέξουν οι δημοπρατήσεις έργων μέσα στο 2022. Όπως τόνισε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, πάντως, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η επιτροπή
αξιολόγησης του προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών, με πλέον αντίστροφη φορά, «έτσι
ώστε να φτάσουμε σε ένα ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων», επισήμανε.

Αποξήλωση 
παράνομων 
διαφημίσεων   

Σε μια προσπάθεια του δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού για την
αναβάθμιση της εικόνας της πόλης
και στο πλαίσιο της ασφάλειας των
πολιτών, η Δημοτική Αστυνομία έχει
ξεκινήσει διαδικασία καταγραφής
και αποξήλωσης πάσης φύσεως πα-
ράνομου διαφημιστικού υλικού. Η
προσπάθεια αυτή εντάσσεται στην
εκστρατεία της καταπολέμησης της
παράνομης υπαίθριας διαφήμισης,
στο πλαίσιο της δράσης της διυ-
πουργικής επιτροπής για την οδική
ασφάλεια και ξεκίνησε αρχικά επί
των κοινοχρήστων χώρων, σε από-
λυτη συνεργασία με το συνεργείο
των τεχνικών υπηρεσιών. Μάλιστα η
Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες
να συμμετάσχουν στην προσπάθεια
επικοινωνώντας με την αρμόδια
υπηρεσία για να δίνουν πληροφο-
ρίες σχετικά με την ανάρτηση παρά-
νομων διαφημιστικών πινακίδων. 

Χρηματοδότηση 
για το σχολείο 
Μεγάλη ικανοποίηση εκφράζει ο
δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θω-
μάκος για την ένταξη του έργου
της ανάπλασης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου της πόλης στο πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης», με ποσό
χρηματοδότησης 1.747.301,91 ευ-
ρώ. Όπως υπενθυμίζεται, το έργο
έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται
από τον Δήμο Κηφισιάς, με ιδίους
πόρους, όμως η ένταξη του έργου
σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμ-
μα δίνει τη δυνατότητα στα σχετι-
κά προϋπολογισμένα κονδύλια
του τεχνικού προγράμματος του
Δήμου Κηφισιάς να διατεθούν και
να αξιοποιηθούν για άλλα απαραί-
τητα έργα. Το έργο αφορά την
προσθήκη νέας πτέρυγας και την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συ-
στήματος στην οροφή του κτιρίου.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, η
δημοτική αρχή ισχυρίζεται
ότι σταμάτησαν οι εργασίες
στο μεγαλύτερο έργο των τε-
λευταίων δεκαετιών στην
πόλη, επειδή δεν υπάρ-
χουν… οριστικές μελέτες;
Με τον ισχυρισμό αυτό γελά-
νε στην αντιπολίτευση, κα-
θώς όλοι έχουν δει τις ελεγ-
μένες μελέτες από τις υπη-
ρεσίες της περιφέρειας βά-
σει των οποίων άλλωστε ξε-
κίνησαν τα έργα εδώ και πά-
νω από δύο χρόνια! Μαζί με
το γέλιο, βέβαια, ψάχνουν να
δουν και τι κρύβουν… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ένταξη στο Σχέδιο 
Πόλης      
Μετά από επίμονες ενέργειες της
Δημοτικής Αρχής Ραφήνας-Πικερ-
μίου, η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ
έρχεται να δικαιώσει πανηγυρικά τις
προσπάθειές της, καθώς δίνει το
πράσινο φως για την άμεση ένταξη
στο Σχέδιο Πόλης τριών περιοχών της
Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας στο
πλαίσιο του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδιασμού. Ο λόγος για την περιοχή
του Πευκώνα, για την περιοχή μεταξύ
των οδών Μακεδονομάχων, Δημο-
κρατίας, Φλέμινγκ ως αμιγή κατοικία
και για περιοχή στο Κόκκινο Λιμανά-
κι που είχε εξαιρεθεί από την ένταξη
το 2012, και χαρακτηρίζονται ως πε-
ριοχές αμιγούς κατοικίας. Η ένταξη
στο Σχέδιο Πόλης αναμένεται να επι-
λύσει σημαντικά προβλήματα και να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου οι-
κιστικού περιβάλλοντος.

Βιοϊατρικός εξοπλισμός 
για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  



Α
πό τη ζέστη και το air-condition φαί-
νεται πως περνάμε σε έναν καθαρά
φθινοπωρινό καιρό με έντονες βρο-
χές και καταιγίδες και πτώση της

θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο
Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες
στη χώρα αναμένουμε από σήμερα το βράδυ,
ενώ πολύ επικίνδυνη μέρα θα είναι η Κυριακή.
Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο Facebook, ο
μετεωρολόγος τονίζει πως αναμένεται ραγδαία
επιδείνωση του καιρού από το βράδυ του Σαβ-
βάτου, ενώ την Κυριακή η κακοκαιρία προβλέ-
πεται να απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της
χώρας, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονες βροχές
και καταιγίδες κατά τόπους.

Η ανάρτηση στο Facebook
Το πρώτο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

για το φετινό φθινόπωρο θα μας απασχολήσει,
όπως όλα δείχνουν, από το βράδυ του Σαββάτου,
με την κατάσταση να δείχνει ιδιαίτερα επικίνδυ-
νη με ορατό τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινό-
μενα. Την Κυριακή, η κακοκαιρία αναμένεται να
απασχολήσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

μας, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονες βροχές και
καταιγίδες κατά τόπους. Έτσι λοιπόν υπάρχει
πολύ υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά φαινό-
μενα και καταστροφές, και αυτό θα πρέπει να το
λάβουμε σοβαρά υπόψη μας μιας και οι θάλασ-
σές μας είναι ιδιαίτερα θερμές αυτή την περίο-
δο, ενώ και τα εδάφη μας εξαιτίας των πυρκα-
γιών και της παρατεταμένης ανομβρίας δεν θα
μπορέσουν να ανταποκριθούν στον όγκο νερού
που αναμένεται να πέσει. Οι περιοχές όπου πρέ-
πει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή-ετοιμότητα
είναι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Μακεδο-
νία, η Θεσσαλία, η δυτική-κεντρική Στερεά, η
Πελοπόννησος, το δυτικό-βορειοδυτικό Αιγαίο
και πιθανόν η βόρεια-κεντρική Εύβοια και η βο-
ρειοανατολική Στερεά.

Από το μεσημέρι της Κυριακής ισχυρές κα-
ταιγίδες θα πλήξουν και τη Θεσσαλονίκη αλλά
και τη Χαλκιδική, με έμφαση στα δυτικότερα
τμήματα. Η περιοχή της Αττικής φαίνεται να
επηρεάζεται το βράδυ της Κυριακής με έμφαση
στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα, μιας και ο βο-
ριάς που θα αναπτυχθεί θα εμποδίσει τη μετατό-
πιση των ισχυρών φαινομένων πιο ανατολικά.

Στα δυτικά και βόρεια όμως τμήματα του νομού
ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα από
την ένταση των βροχοπτώσεων.

Η νέα εβδομάδα 
Με τον άστατο καιρό να επιμένει με χαμηλό-

τερη ένταση σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις θα
ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα. Μάλιστα οι θυελ-
λώδεις βοριάδες που θα πνέουν στα ανατολικά
και το Αιγαίο θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέ-
ριες μάζες, οδηγώντας τον υδράργυρο σε επί-
πεδα προχωρημένου Φθινοπώρου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα
δούμε αρκετές μονοψήφιες θερμοκρασίες
προς τα πιο βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Εξελίξεις αναφορικά με το «θρίλερ» για το θανατηφόρο
τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον γνωστό τράπερ Mad Clip,
καθώς παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία ο οδη-
γός του Audi R8, τον οποίο αναζητούσαν οι Αρχές, θεωρών-
τας ότι σχετίζεται με το δυστύχημα.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, το συγκεκριμένο πρόσωπο
εμφανίστηκε και κατέθεσε για την υπόθεση, επιβεβαιώνον-
τας ότι βρισκόταν στο σημείο. Ωστόσο, εξήγησε ότι ουδεμία

σχέση έχει με το θλιβερό περιστατικό, καθώς φρόντισε,
όπως είπε, να παραμείνει σε απόσταση ασφαλείας από το
άλλο αυτοκίνητο, ώστε να μη δημιουργήσει πρόβλημα. Τόνι-
σε, επίσης, ότι στο Audi R8 δεν βρισκόταν μόνος, αλλά με τη
σύζυγό του, η οποία ήταν συνοδηγός.

Μάλιστα, η κατάθεσή του έπεισε τον εισαγγελέα ότι δεν
υπάρχει λόγος να του απαγγελθούν κατηγορίες και να τεθεί
υπό κράτηση, γι’ αυτό και αφέθηκε ελεύθερος.

Πάντως, η Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά την υπόθεση,
λαμβάνοντας καταθέσεις και παρακολουθώντας οπτικό υλι-
κό που ενδέχεται να καταγράφει τι συνέβη κατά τη διάρκεια
του τροχαίου. Εν τω μεταξύ, τον γύρο του διαδικτύου κάνει
από αργά προχθές τη νύχτα βίντεο που φέρεται να παρου-
σιάζει την τρελή κούρσα θανάτου της Porsche που οδηγού-
σε ο Mad Clip (Πήτερ Αναστασόπουλος), λίγο πριν εκτραπεί
από την πορεία της και σημειωθεί το φονικό τροχαίο.

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi R8 που έψαχναν οι Αρχές

ΚΚερατέα: 
48χρονος σκότωσε
τη μητέρα του
Ένα φριχτό έγκλημα σημειώθηκε

στην Κερατέα το απόγευμα της

Πέμπτης, καθώς, σύμφωνα με

πληροφορίες, 48χρονος άνδρας

σκότωσε με αιχμηρό αντικείμενο

τη 86χρονη μητέρα του και στη συ-

νέχεια ειδοποίησε τις Αρχές και

συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πρώ-

τες πληροφορίες, ο 48χρονος άν-

δρας, ο οποίος ομολόγησε ότι δο-

λοφόνησε την 86χρονη μητέρα του

μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, είναι

γνωστός στις Αρχές καθώς έχει

ιστορικό και φέρεται να έχει ψυχο-

λογικά προβλήματα. Τον Αύγουστο,

οι άνδρες της ΟΠΚΕ κατάφεραν να

σώσουν τη ζωή της 86χρονης, απο-

μακρύνοντάς την από το σπίτι.

Διώκεται για
πλημμέλημα
Για το πλημμέλημα της ανθρωπο-

κτονίας από αμέλεια διώκεται από

χθες ο αστυνομικός οδηγός του

υπηρεσιακού οχήματος της Ντό-

ρας Μπακογιάννη, ο οποίος ενε-

πλάκη στο τροχαίο δυστύχημα έξω

από τη Βουλή, τον Μάρτιο του

2021, που είχε ως αποτέλεσμα τον

θανάσιμο τραυματισμό του 23χρο-

νου μοτοσικλετιστή Ιάσονα. Υπεν-

θυμίζεται ότι ο Ιάσονας μετά τη

σύγκρουση μεταφέρθηκε βαριά

τραυματισμένος στο νοσοκομείο

και λίγα 24ωρα μετά κατέληξε, με

την οικογένειά του να αποφασίζει

να δωρίσει τα όργανά του για να

σώσει άλλες ζωές. Η ποινική δίω-

ξη ασκήθηκε μετά την ολοκλήρω-

ση της προκαταρκτικής εξέτασης

που διενήργησε ο εισαγγελέας

Πρωτοδικών Απόστολος Ανδρέου

στον οποίο διαβιβάστηκε η δικο-

γραφία που σχηματίστηκε από την

Τροχαία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Έντονες βροχές και
κίνδυνος για πλημμύρες

Από σήμερα το βράδυ – 
Πολύ επικίνδυνη μέρα
η Κυριακή – Ψύχρα και δυνατοί
βοριάδες τη νέα εβδομάδα
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Γράφει η Δήμητρα Δάρδα

O
34χρονος Ελληνοαμερικα-
νός ράπερ Mad Clip, που
σκοτώθηκε σε τροχαίο τα
ξημερώματα της Πέμπτης,

ήταν το είδωλο κάθε πιτσιρικά λάτρη
της χιπ χοπ, μια ιδιαίτερη περίπτωση,
ένας cool «Βro» που καθόρισε την εγ-
χώρια μουσική. Πέθανε την ίδια ημέρα
με τον παγκόσμιο Μίκη Θεοδωράκη,
αλλά οι followers του πιθανόν να μην
είχαν ακούσει ποτέ αυτό το όνομα. Μια
γκαζιά δρόμος από την κορυφή της δό-
ξας στον θάνατο ήταν η καλλιτεχνική
διαδρομή του.

Ο Πήτερ Αναστασόπουλος ήταν το
νέο αστέρι και η δημοφιλία του «έτρε-
χε» με χίλια. Καθιερώθηκε γρήγορα
ως ένας από τους πιο ταλαντούχους
της γενιάς του και είχε τη στόφα του
«καλού παιδιού». Ράπαρε συνεχώς,
φθονώντας μέσα από τους στίχους του
τη διεφθαρμένη ελίτ και εκπέμποντας
μίσος για το κατεστημένο, με αναφο-
ρές στα ναρκωτικά και τις luxury μάρ-
κες ρούχων και αυτοκινήτων.

Χαρακτήρα διαμόρφωσε στις φτω-
χογειτονιές έξω από τη Νέα Υόρκη,

εκεί όπου γεννήθηκε από Έλληνες γο-
νείς, μετανάστες. Το καλλιτεχνικό
όνομα Mad Clip από τα αρχικά των λέ-
ξεων «Money and Drugs Can’t Live in
Poverty» (Λεφτά και Ναρκωτικά, Δεν
Μπορώ να Ζήσω στη Φτώχεια) ήταν
ακριβώς ό,τι ονειρευόταν από μικρός:
Να γίνει διάσημος και να ζήσει τη με-
γάλη ζωή. 

Τα πρώτα του μουσικά βήματα τα
έκανε στις ΗΠΑ. Την Ελλάδα την αγα-
πούσε πολύ, συχνά ερχόταν οικογενει-
ακώς στην πατρίδα και του άρεσε που
όλα ήταν αλλιώς, πιο χίμα, πιο ελεύθε-
ρα. Ήταν και ο ίδιος ατίθασος και του
ταίριαζε το κλίμα!

Το 2016, μετά τον οριστικό χωρισμό
των γονιών του, επέστρεψε εδώ. Πα-
ρουσιάστηκε στον Στρατό για να υπη-
ρετήσει τη θητεία του, αλλά τον έδιω-
ξαν ως απροσάρμοστο, ανέφερε σε δη-
λώσεις του. Μάλιστα, στη δύσκολη και
απογοητευτική εκείνη περίοδο αναφέ-
ρεται στο τραγούδι του «Τρελός».
Βγαίνει στην αγορά εργασίας, γράφει
τραγούδια και κάνει live με μικρά
γκρουπ. Το μυαλό του όμως είναι καρ-
φωμένο στο πώς να γίνει διάσημος. 

Ο ράπερ Τάκι Τσαν τον βοήθησε στο

πρώτο του δισκογραφικό βήμα κι έπει-
τα ο λαμπερός κόσμος της μουσικής
τον αγκάλιασε για τις επιτυχίες «Dea-
ler», «Μεγιστάνας», «Κότερα» και το
«ΜΑΜΑ», σουξέ που ξεπέρασαν τα
100.000.000 views. Όταν όλα πήραν τον
δρόμο τους κι έκανε το παιδικό του
όνειρο πραγματικότητα, ο διάσημος
Mad Clip με τα χρυσά δαχτυλίδια και τα
μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου έδωσε
τότε μια προφητική συνέντευξη ανα-
φέροντας: «Με τη μουσική γίνεσαι
αθάνατος. Ακόμη και καλλιτέχνες που
έχουν φύγει από τη ζωή, βάζεις να
τους ακούσεις και είναι λες και ζωντα-
νεύουν ξανά. Δεν ξεκίνησα τη μουσική
για τα λεφτά. Ήθελα να αφήσω ένα le-

gacy, ένα story, ένα αποτύπωμα. Να
μπορεί να με ακούσει κάποιος κάποτε
και να πει ότι ο Mad Clip ήταν ένα παλι-
κάρι που έκανε κάτι». 

Μια γκαζιά
δρόμος 
από τη δόξα 
στον θάνατο

Ο Mad Clip, Πήτερ Αναστασόπουλος,
ήταν το νέο αστέρι από 
τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης.
Ο κόσμος της μουσικής 
τον αγκάλιασε για τις επιτυχίες 
«Dealer», «Μεγιστάνας», 
«Κότερα» και το «ΜΑΜΑ», σουξέ 
που ξεπέρασαν τα 100 εκατ. views

MAD
CLIP



Άνοιξαν οι αιτήσεις
για 20.000 επιπλέον
θέσεις σε ΙΕΚ

Επιπλέον 20.000 θέσεις σε δημόσια
ΙΕΚ μπορούν να διεκδικήσουν οι απόφοι-
τοι λυκείου, οι οποίοι δεν εισήχθησαν σε
αυτά μέσω του παράλληλου μηχανογρα-
φικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, έως
και τις 10 Σεπτεμβρίου, να υποβάλουν αί-
τηση δήλωσης προτίμησης για 20.000
διατιθέμενες θέσεις στην εφαρμογή
www.diek.it.minedu.gov.gr. Το ίδιο διά-
στημα μπορούν να προχωρούν στην εγ-
γραφή τους οι περίπου 8.100 επιτυχόντες
στα δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου
μηχανογραφικού.

Οι 20.000 διατιθέμενες θέσεις αφο-
ρούν 103 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων
οι δημοφιλείς Τεχνικός εφαρμογών πλη-
ροφορικής (πολυμέσα/ web designer-
developer/ video games), Τεχνικός επι-
κοινωνίας και πληροφοριών στην ταξι-
διωτική βιομηχανία, Στέλεχος διοίκησης
και οικονομίας στον τομέα της Υγείας, Τε-
χνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων, Τεχνικός αμπελουργίας και οι-
νολογίας, Προπονητές διαφόρων αθλη-
μάτων, Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρ-
χιμάγειρας (chef), Τεχνικός φαρμάκων,
καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
και Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας. Πρόκειται για ειδικότητες που
προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης, γρήγορης πρόσβασης
στην αγορά εργασίας και εξειδίκευση σε
επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση. 

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέ-
ρουμε στους νέους της χώρας μας μια
σύγχρονη και αποτελεσματική επαγγελ-
ματική κατάρτιση, που θα εγγυάται σπου-
δές σε πεδία που ανταποκρίνονται στα εν-
διαφέροντά τους, που καλλιεργούν τις
κλίσεις και τις δεξιότητές τους και μπο-
ρούν να τους προσφέρουν προοπτικές σε
επαγγέλματα με ζήτηση, μέσω ποιοτικών
σπουδών στα δημόσια ΙΕΚ. Επενδύουμε
στη διαδρομή αυτή της ζωής, με το νέο
θεσμικό πλαίσιο που θεσπίσαμε, ιδρύον-
τας ένα Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, με χρηματοδότηση σχεδόν 400
εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και τη συνολική
του αναβάθμιση», ανέφερε η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Α
λλαγές στη διαδικασία αξιολό-
γησης των μαθητών γυμνασί-
ου, γενικών και επαγγελματι-
κών λυκείων φέρνει η νέα

σχολική χρονιά. Συγκεκριμένα, για την
αξιολόγηση της απόδοσης του μαθητή,
κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, συνε-
κτιμώνται τα εξής κριτήρια: η συνολική
συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή δι-
δασκαλία, οι εργασίες που εκτελεί ο μαθη-
τής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησια-
κής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι,
ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημι-
ουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,
και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή
ομαδικές, οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες
αξιολόγησης και οι ολιγόλεπτες γραπτές
δοκιμασίες (τεστ).

Ειδικά για τις ωριαίες γραπτές δοκιμα-
σίες, αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται
κατόπιν προειδοποίησης ή και χωρίς προ-
ειδοποίηση, εφόσον καλύπτουν την ύλη
που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο
μάθημα. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπε-
ται να πραγματοποιούνται περισσότερες
από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά
τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού
προγράμματος και περισσότερες από
τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου.
Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποι-
ούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μα-
θητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων
και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων.

Για την αξιολόγηση του μαθητή, κάθε τε-
τράμηνο, ο εκπαιδευτικός συνυπολογίζει
τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησια-
κή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδια-

φέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκι-
μασίες αξιολόγησης, την επίδοσή του στις
γραπτές δοκιμασίες και τις εργασίες που
εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Σε όλες τις
τάξεις του γενικού λυκείου διενεργούνται
στα μαθήματα όλων των ομάδων δύο τε-
τραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης και,
αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγ-
ματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία
αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο
δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο τε-
τραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. 

Για τα επαγγελματικά λύκεια προβλέ-
πεται ότι η πρόοδος των μαθητών ελέγχε-
ται με ενδιάμεσες γραπτές, προφορικές ή
πρακτικές δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι
γραπτά, προφορικά ή πρακτικά εξεταζό-
μενοι μαθητές βαθμολογούνται για τις
επιδόσεις τους σε κάθε δοκιμασία αξιο-
λόγησης και η επίδοσή τους συνεκτιμάται
στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου.
Για τον έλεγχο της επίδοσης και επιμέλει-
ας του μαθητή σε κάθε μάθημα, μπορούν
να διενεργούνται και τετραμηνιαίες δοκι-
μασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα
των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέ-
στερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση
της επίδοσης των μαθητών και για τη
διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας.

Έως 14/9 
το μηχανογραφικό 
όσων πάσχουν 
από σοβαρές παθήσεις

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογρα-
φικό τους δελτίο οι υποψήφιοι που πά-
σχουν από σοβαρές παθήσεις διεκδι-
κώντας ποσοστό 5% επιπλέον των θέσε-
ων των εισακτέων στα Ιδρύματα της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι
που ανήκουν στην κατηγορία αυτήν κα-
λούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα www.exams-severeill-
ness.it.minedu.gov.gr και να συμπλη-
ρώσουν τις προτιμήσεις τους καθώς και
τα προσωπικά τους στοιχεία. Στη συνέ-
χεια, θα πρέπει να εκτυπώσουν ένα αν-
τίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου
και την προσυμπληρωμένη υπεύθυνη
δήλωση. Αφού υπογράψουν και τα δυο
έγγραφα, καλούνται να τα αποστείλουν
μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου με κούριερ
στο υπουργείο Παιδείας. 
Μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα, πρέπει να
αποστείλουν και τα εξής δικαιολογητι-
κά: φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυ-
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού δια-
πίστωσης της πάθησης ή φωτοαντίγρα-
φο απόφασης του Κεντρικού Συμβουλί-
ου Υγείας, φωτοαντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μετά τον
έλεγχο των στοιχείων, τα αποτελέσματα
εισαγωγής θα αναρτηθούν στην ιστοσε-
λίδα του υπουργείου Παιδείας, και οι
επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν
στη γραμματεία της σχολής όπου θα ει-
σαχθούν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πώς θα εξετάζονται 
από τους καθηγητές 
τα παιδιά τη νέα σχολική 
χρονιά σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Αλλάζoυν όλα
στην αξιολόγηση
των μαθητών
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Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ  Α Λ Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Μ Ο Ν Α Κ Ο

Η εμφάνιση σε γκαλά 
με την πρώην φούντωσε 

τις φήμες για διαζύγιο 

Η
νέα, προκλητική εμφάνιση του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στο
γκαλά του Ερυθρού Σταυρού στο πριγκιπάτο, συνοδευόμενου από την
πρώην ερωμένη του, Νικόλ Κοστ, και το 18 ετών παιδί τους, ενώ η πριγ-
κίπισσα Σαρλίν, η σύζυγός του, απουσιάζει στη Νότια Αφρική, φούν-

τωσε και πάλι τα σενάρια για επικείμενο διαζύγιο του πριγκιπικού ζεύγους του
Μονακό.

Διεθνούς κυκλοφορίας περιοδικά όπως το «Madame Figaro», ανέφεραν ότι οι
πρόσφατες φωτογραφίες Αλβέρτου και Σαρλίν στη Νότια Αφρική «δεν κατάφε-
ραν να πείσουν τους Μονεγάσκους», καθώς τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρ-
νουν πως η Σαρλίν ψάχνει σπίτι στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Πόσο καιρό μπορεί να
μείνει μακριά από τα παιδιά της, τα καθήκοντά της; Πόσο καιρό θα παραμείνει η
καταπολέμηση της λαθροθηρίας των ρινόκερων κορυφαία προτεραιότητα της
πριγκίπισσας του Μονακό; Πόσο καιρό θα συνεχίσει ο πρίγκιπας Αλβέρτος να
ανέχεται αυτή την προσβολή, η οποία γίνεται γελοία», γράφει το «Madame Fi-
garo». Και δεν είναι, φυσικά, το μόνο. Ο Αλβέρτος, γεννημένος στις 14 Μαρτίου
1958, είναι ο πρίγκιπας του Μονακό και επικεφαλής του πριγκιπικού οίκου των
Γκριμάλντι. Είναι γιος του πρίγκιπα Ρενιέ και της διάσημης Αμερικανίδας ηθο-
ποιού Γκρέις Κέλι. Τον Ιούλιο του 2011 παντρεύτηκε τη Σαρλίν Γουίτστοκ, μια
Νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια της κολύμβησης. Ο Αλβέρτος είναι ένας από τους
πιο πλούσιους μονάρχες του κόσμου, με περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομ-
μύριο δολάρια. Κατέχει ακίνητα στο Μονακό και στη Γαλλία, ενώ, μολονότι δεν
του ανήκει το πριγκιπικό παλάτι του Μονακό, διαθέτει μετοχές της εταιρείας η
οποία διαχειρίζεται τα καζίνο του Μονακό και άλλα ψυχαγωγικά ακίνητα στο
πριγκιπάτο.

Μεγάλωσε στο Μονακό και, αφού πέρασε ένα έτος κατάρτισης σε διάφορα
πριγκιπικά καθήκοντα, το 1977 ξεκίνησε σπουδές στο διάσημο κολέγιο Άρμ-
χερστ της Μασαχουσέτης. Εκεί, χρησιμοποιώντας το όνομα Άλμπερτ Γκριμάλν-
τι, σπούδασε πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, μουσική και αγγλική λογοτε-
χνία.

Υπήρξε ενθουσιώδης αθλητής και συμμετείχε σε μαραθώνιους, αγώνες ακον-
τισμού, χάντμπολ, τζούντο, κολύμβησης, τένις, κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, σκι,
σκουός και ξιφασκίας. Διαγωνίστηκε για το Μονακό στο μπόμπσλεϊ σε πέντε συ-
νεχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ο σημαιοφόρος του Μονα-
κό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, του 1992 και του 1996. Ο
Αλβέρτος είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1985. Σήμερα
επιμελείται την πρόοδο των ποδοσφαιρικών ομάδων του πριγκιπάτου.

Στις 31 Μαρτίου 2005, το παλάτι του Μονακό ανακοίνωσε ότι ο διάδοχος Αλβέρ-
τος θα αναλάμβανε τα καθήκοντα του πατέρα του ως αντιβασιλέας. Στις 6 Απριλί-
ου 2005 ο πρίγκιπας Ρενιέ απεβίωσε και ο διάδοχος Αλβέρτος έγινε μονάρχης
του Μονακό, ως πρίγκιπας Αλβέρτος Β’. Το 1992 ο Αλβέρτος καταγγέλθηκε από
την Ταμάρα Ρότολο ως ο πατέρας του παιδιού της, της Τζάσμιν Γκρέις Γκριμάλντι,
πράγμα που επιβεβαίωσε η εξέταση DNA. Το 2005 η Νικόλ Κοστ, πρώην αεροσυ-
νοδός της Air France, δήλωσε ότι ο γιος της Αλεξάντερ είναι παιδί του Αλβέρτου,
πράγμα που ο πρίγκιπας αργότερα αποδέχτηκε.seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Δηλώσεις Τσαβούσογλου, 
στις συζητήσεις για τη νέα 
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας 
για το Μεταναστευτικό
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Στους 46 οι νεκροί από τον τυφώνα «Άιντα» στη Νέα Υόρκη 

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη Νέα Υόρκη, η οποία
χτυπήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές και μεγάλες πλημ-
μύρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άτομα, λό-
γω των έντονων καιρικών φαινομένων που έφερε μαζί του ο
τυφώνας «Άιντα». Τον πλέον μακάβριο απολογισμό θυμά-
των κατέγραψε το Νιου Τζέρσι, απέναντι από τη Νέα Υόρκη,
με «τουλάχιστον 23 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους»,
όπως δήλωσε «με θλίψη» ο κυβερνήτης Φιλ Μέρφι. Τα πε-
ρισσότερα θύματα αιφνιδιάστηκαν από τις ξαφνικές πλημ-
μύρες ενώ βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους και πιθα-
νόν πνίγηκαν, εξήγησε ο Μέρφι. Η πλούσια συνοικία Γουέ-

στσεστερ, πλάι στη θάλασσα, βορείως του Μανχάταν, παρέ-
μενε πλημμυρισμένη από λασπόνερα. Ο Τζορτζ Λάτιμερ, το-
πικός αξιωματούχος, δήλωσε στο CNN ότι τρεις άνθρωποι,
που παγιδεύτηκαν στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, πι-
θανότατα πνίγηκαν. «Νομίζω πως τα έχασα όλα», είπε στο
Γαλλικό Πρακτορείο, δακρυσμένος μέσα στο πλημμυρισμέ-
νο κατάστημά του, ο Μάρσιο Ροντρίγκες, ιδιοκτήτης συνερ-
γείου στην κοινότητα Μαμάρονεκ. Το μετρό της Νέας Υόρ-
κης άρχισε εν μέρει να λειτουργεί ξανά, αφού καθαρίστη-
καν αρκετοί σταθμοί που είχαν πλημμυρίσει. «Είμαι 50 χρο-
νών και δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόση βροχή», δήλωσε ο Με-

τόντια Μιχάιλοφ, ένας εστιάτορας στη συνοικία Άπερ
Γουέστ Σάιντ, κοντά στο πασίγνωστο πάρκο, πνεύμονα πρα-
σίνου της Νέας Υόρκης. «Ήταν λες και ήμουν στη ζούγκλα,
τροπική βροχή. Ήταν απίστευτο», πρόσθεσε.

Η νέα κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ κήρυξε
«κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε όλες τις κομητείες στα
όρια της πόλης, όπου μπορούσαν να πληγούν έως και 20
εκατομμύρια κάτοικοι. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ
ντε Μπλάζιο, η πόλη του οποίου μόλις αρχίζει να συνέρχεται
από την πανδημία του κορονοϊού, έκανε λόγο για «ιστορικό
καιρικό φαινόμενο».

«Ε
άν η Ε.Ε. θεωρεί ότι θα
υπάρξει συνεργασία τού
τύπου “σας πληρώνουμε
για να κρατάτε πρόσφυ-

γες”, τότε να ξέρει ότι δεν θα υπάρξει κάτι
τέτοιο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφε-
ρόμενος στις συζητήσεις για τη νέα συμ-
φωνία Ε.Ε. -  Τουρκίας για το Μεταναστευ-
τικό.

Η σχετική συμφωνία, που ισχύει από το
2016, υποχρεώνει την Τουρκία να παρεμ-
ποδίζει τους Σύρους πρόσφυγες να κατευ-
θυνθούν προς ευρωπαϊκές χώρες, με αν-
τάλλαγμα οικονομική υποστήριξη από την
Ε.Ε. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το
Βέλγιο και η Αυστρία, πρότειναν αυτή η
συμφωνία να επεκταθεί και στους Αφγα-
νούς πρόσφυγες. Ωστόσο, ο Τσαβούσογλου
είπε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να δεχτεί
κάτι τέτοιο. 

Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν επιβεβαιώνουν
τη ρήση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών
Ζαν Ιβ λε Ντριάν, ο οποίος δήλωσε ότι «οι
Ταλιμπάν δεν έχουν δώσει καμία ένδειξη
ότι έχουν αλλάξει» σε σχέση με την εφιαλ-
τική για τη Δύση πενταετή τους διακυβέρ-
νηση την περίοδο 1996-2001. Αν και έχουν
διακηρύξει την πρόθεσή τους να σχηματί-
σουν μία κυβέρνηση που θα αποτελεί προ-
ϊόν συναίνεσης, πηγές δηλώνουν ότι αυτή η
πρώτη προσωρινή κυβέρνηση θα απαρτί-
ζεται αποκλειστικά από Ταλιμπάν. Η ίδια
πηγή υπογράμμισε ότι αυτή η πρώτη κυ-
βέρνηση θα περιλαμβάνει 25 υπουργεία
και μία σούρα (συμβούλιο) από 12 «σο-
φούς». Ανάμεσα στους ηγέτες των Ταλιμ-
πάν που θα αναλάβουν υπουργικά καθή-
κοντα είναι ο Μουλά Μπαράνταρ, επικεφα-
λής του «πολιτικού γραφείου» του κινήμα-

τος, ο Μουλά Μοχάμαντ Γιακούμπ, ο γιος
του συνιδρυτή του κινήματος Μουλά Ομάρ,
και ο Σερ Αμπάς Στανεκζάι, ενώ ο Χαϊμπα-
τουλάχ Αχουνζάντα, ο ανώτατος θρησκευ-
τικός ηγέτης, θα αναλάβει τα θρησκευτικά
θέματα και τη διακυβέρνηση σύμφωνα με
τα όσα ορίζει το Ισλάμ.

Πάντως, «αγκάθι» στα σχέδια των Ταλιμ-
πάν συνεχίζει να αποτελεί ο Αχμάντ Μα-
σούντ, επικεφαλής των ανταρτών που,
έχοντας ως βάση τους την κοιλάδα Παντσίρ,

μάχονται τους Ταλιμπάν. «Ξεκινήσαμε τις
επιχειρήσεις αφού κατέρρευσαν οι δια-
πραγματεύσεις με την τοπική ένοπλη ομά-
δα», είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμ-
πιχουλάχ Μουτζαχίντ και πρόσθεσε ότι μα-
χητές των Ταλιμπάν μπήκαν στο Πανσίρ και
έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ορισμένα εδά-
φη. Από την άλλη πλευρά, ένας εκπρόσω-
πος του Εθνικού Μετώπου Αντίστασης του
Αφγανιστάν (NRFA) είπε ότι οι αντάρτες συ-
νεχίζουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των

διαβάσεων και των εισόδων και ότι απώθη-
σαν τους Ταλιμπάν, όταν αυτοί επιχείρησαν
να καταλάβουν την περιφέρεια Σοτούλ.

Το «σας πληρώνουμε για 
τους πρόσφυγες» τελείωσε…

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Ως «τρομοκρατικό χτύπημα» χαρακτηρίζει η πρωθυπουρ-
γός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν την επίθεση
ενός άνδρα με μαχαίρι εναντίον αμάχων σε σούπερ-μάρ-
κετ της πόλης Όκλαντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν

τουλάχιστον έξι άτομα. «Προφανώς, ο δράστης υποστήρι-
ζε την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», πρόσθεσε η
Άρντερν. Ο δράστης είχε καταγωγή από τη Σρι Λάνκα και
ζούσε στη Νέα Ζηλανδία.

Τρομοκρατική η επίθεση στη Νέα Ζηλανδία



Τ
ο Opel Mokka άλλαξε ριζικά, απέκτησε
πιο premium χαρακτήρα αλλά και ποι-
ότητα κύλισης, οικονομικούς κινητήρες
και, βέβαια, μια σχεδίαση που μαγνητί-

ζει τα βλέμματα των περαστικών.
Μάλιστα το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, με το ολό-

μαυρο χρώμα και τις κόκκινες πινελιές, κυριολεκτικά
μαγνήτιζε περισσότερο τα βλέμματα των περαστικών,
ενώ ο κινητήρας βενζίνης 1,2 turbo με το αυτόματο κι-
βώτιο 8 σχέσεων κυριολεκτικά φαίνεται ότι είναι κομ-
μένος και ραμμένος για τα φορολογικά δεδομένα της
Ελλάδας.

Ο κάτοχός του θα εκτιμήσει δεόντως τη χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου αλλά και το κόστος χρήσης,
ωστόσο, για να το αποκτήσει, θα πρέπει να πληρώσει
18.000 ευρώ για τη βασική έκδοση με τους 100 ίπ-
πους και αποκλειστικά με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο.
Το μοντέλο της δοκιμής μας με τους 130 ίππους «εκ-
κινεί» από τα 20.500 ευρώ και το αυτόματο από τα
23.000 ευρώ, ενώ η κορυφαία έκδοση GS Line κυ-
μαίνεται στα 24.000 ευρώ…

Μοναδική σχεδίαση
Αρχικά, η εξωτερική σχεδίαση του νέου Opel Mokka

είναι πραγματικά εντυπωσιακή, με τα φωτιστικά σώμα-
τα, τις ζάντες αλλά και τις έντονες χρωματικές αποχρώ-
σεις να μαγνητίζουν τα βλέμματα. Το έντονο μαύρο
χρώμα σε όλο το αμάξωμα, με τις κόκκινες πινελιές πά-
νω από τις πόρτες του αυτοκινήτου, δίνει έναν διαφορε-
τικό τόνο στο αυτοκίνητο, που σίγουρα δεν περνά απα-
ρατήρητο.

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας σχεδιαστικής φιλο-
σοφίας της Opel είναι το Vizor, που περιλαμβάνει την

κλειστή εμπρός μάσκα με το καινούριο λογότυπο (μαύ-
ρου χρώματος στις εκδόσεις GS Line), τα λεπτά εμπρός
LED φώτα και τις έντονες ακμές που σχηματίζουν την
«πυξίδα» της Opel. Κάτω από τη μάσκα συναντάμε τις
εισαγωγές αέρα με τις ενεργές γρίλιες, που παραπέμ-
πουν στο εμβληματικό Manta. Στο πίσω μέρος, τα λεπτά
LED φώτα έχουν όμοιο σχήμα με τα εμπρός και τονί-
ζουν ακόμα πιο πολύ την οριζόντια γραμμή στο κέντρο
της πίσω πόρτας. Την εικόνα συμπληρώνουν η μεγάλη
πίσω αεροτομή, η νέα γραμματοσειρά του λογότυπου
και η διπλή απόληξη της εξάτμισης της βενζινοκίνητης
έκδοσης με τους 130 ίππους.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του νέου Opel Mokka, η αίσθηση ανα-

βάθμισης αλλά και «παντρέματος» της σχεδιαστικής
ιδεολογίας μεταξύ Opel και Peugeot είναι άμεσα αντι-
ληπτή. Εδώ, πρωταγωνιστής είναι το Pure Panel που
περιλαμβάνει, στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση της
δοκιμής μας, δύο οθόνες με διαγώνιο 10 και 12 ιντσών.

Κάτι που βελτιώνει σημαντικά την εργονομία είναι
πως υπάρχουν κάποιοι βασικοί διακόπτες για το σύ-
στημα πολυμέσων, όπως και χαμηλότερα για το σύστη-
μα κλιματισμού.

Στην κονσόλα δαπέδου συναντάμε τον μικροσκοπικό
επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου, με την επιλογή για
χειροκίνητη λειτουργία και το P να διαθέτουν ξεχωρι-
στό κουμπί.

Η ποιότητα κατασκευής είναι αυτή που έχουμε συνη-
θίσει από την Opel, αφού έχει γίνει χρήση πολύ καλών
υλικών αλλά και σκληρών πλαστικών.

Κάτω από το καπό του Opel Mokka της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος

τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,2 λί-
τρου και απόδοσης 130 ίππων, που συνεργαζόταν με
αυτόματο 8άρι κιβώτιο ή ο οδηγός άλλαζε σχέσεις μέ-
σω των paddles που βρίσκονταν πίσω από το τιμόνι.

Επίσης, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προφίλ
κίνησης (Eco, Normal, Sport για παραμετροποίηση
απόκρισης κινητήρα / κιβωτίου / τιμονιού) ανάλογα με
τις διαθέσεις του ή την… τσέπη του.

Η μέση κατανάλωση του Opel Mokka με τους 130
ίππους και το αυτόματο 8άρι κιβώτιο κυμάνθηκε με-
ταξύ 8-9 λίτρα για κάθε 100 χλμ. εντός της πόλης,
ενώ στο εθνικό οδικό δίκτυο μπορεί να μειωθεί ακό-
μη και σε 6 λίτρα.

Κορυφαία ποιότητα κύλισης
Το νέο Opel Mokka έχει αποκτήσει μια διαφορετική

ποιότητα κύλισης από τον προκάτοχό του, και αυτό δια-
κρίνεται ξεκάθαρα από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα
που θα βρεθεί κανείς πίσω από το τιμόνι του. 

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Opel Mokka μπορεί να
κινηθεί σε γρήγορους ρυθμούς με ταχύτητες άνω των
160 χλμ./ώρα με απόλυτη άνεση και ασφάλεια, ενώ, αν
ο οδηγός κινηθεί στα όρια του ΚΟΚ, τότε θα πετύχει πο-
λύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
Opel Mokka απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περιθώ-
ρια πρόσφυσης και οι κλίσεις του αμαξώματος είναι
περιορισμένες για ένα τέτοιου τύπου όχημα.

Μέσα στην πόλη ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως το
αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων, το οποίο λειτουργεί άψο-
γα και χωρίς καθυστερήσεις, ενώ η ύπαρξη κάμερας
οπισθοπορείας θα κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι, ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.
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Τραγικά, κυριολεκτικά, φαίνεται ότι είναι τα πράγματα σχετικά με την ηλικία αλ-
λά και την κατάσταση του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα,
καθώς η μέση ηλικία των αυτοκινήτων κυμαίνεται στα 16,6 έτη, ενώ, όπως αποκα-
λύπτει η «Political», κινούνται ακόμη πάνω από 570.000 παλιά μη καταλυτικά αυ-
τοκίνητα, τη στιγμή που τα οχήματα με ηλικία έως 5 έτη, δηλαδή τα «καθαρά» Ι.Χ.,
ανέρχονται σε λίγο πάνω από τις 457.000 μονάδες!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αν-
τιπροσώπων Ελλάδος που δημοσιεύει η «Political», έως τα τέλη του 2020 κυκλο-
φορούσαν στην Ελλάδα πάνω από 810.000 αυτοκίνητα, στα οποία να επισημάνου-

με ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα ταξί με ηλικίες άνω των 26 ετών, τα οποία και
αποτελούν το 15,2% του συνόλου του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων στη
χώρα μας. Μάλιστα, τα 318.434 αυτοκίνητα σε σύνολο 577.197 μη καταλυτικών
οχημάτων έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας τη δεκαετία του ’80.

Παράλληλα, 577.197 αυτοκίνητα δεν έχουν καθόλου καταλύτη και επιπλέον
232.949 αυτοκίνητα ανήκουν στην κατηγορία Euro1, που κυριολεκτικά δεν κυ-
κλοφορούν σε κανένα άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Τέλος, πάνω από 55.000 αυτο-
κίνητα έχουν κλείσει 40 χρόνια ζωής και εξακολουθούν να κινούνται και να ρυ-
παίνουν ανεξέλεγκτα την ατμόσφαιρα.
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Λιγότερα τα «καθαρά» από τα μη καταλυτικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε 
το Opel Mokka 
1.2T ΑΤ8 με 130 ίππους



Σ
ε εφαρμογή τίθενται οι ρυθμίσεις
του νέου εργασιακού νόμου
4808/2021 αναφορικά με τον
χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες

και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Με την εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευκρινί-
ζονται τα εξής:

Επιβεβαιώνεται με σαφή τρόπο το πλήρες
συμβατικό ωράριο εργασίας των 40 ωρών
εβδομαδιαίως για κάθε εργαζόμενο με
εξαρτημένη σχέση εργασίας. Για πενθήμερη
εβδομάδα εργασίας το πλήρες συμβατικό
ωράριο είναι το 8ωρο ημερησίως και για
εξαήμερη εβδομάδα το πλήρες ωράριο είναι
έξι ώρες και σαράντα λεπτά ημερησίως.

Στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου ερ-
γασίας παρέχεται η δυνατότητα τετραήμερης
πλήρους απασχόλησης διάρκειας 40 ωρών
εβδομαδιαίως και 10 ωρών ημερησίως,
ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου.

Εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική ορ-
γάνωση στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχ-
θεί συμφωνία με συλλογική σύμβαση, η δι-
ευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί να
εφαρμοστεί κατόπιν αιτήματος του εργαζό-
μενου, με ατομική συμφωνία. 

Ο εργοδότης υποχρεώνεται να υποβάλει
τη συμφωνία για διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας στο Π.Σ. Εργάνη, ενώ από την έναρξη
λειτουργίας του αναβαθμισμένου Π.Σ. Εργά-
νη ΙΙ και μετά, το πρόγραμμα εργασίας θα κα-
ταγράφεται και θα παρακολουθείται σε
πραγματικό χρόνο στο ηλεκτρονικό σύστημα
μέτρησης του χρόνου εργασίας. Σημειώνεται
επίσης ότι ενδεχόμενη καταγγελία της σύμ-
βασης εκ μέρους του εργοδότη λόγω μη
υποβολής αιτήματος του εργαζόμενου για
διευθέτηση θεωρείται άκυρη. 

Το όριο των επιτρεπόμενων υπερωριών
αυξάνεται στις 150 ώρες ετησίως και μέχρι 3
ώρες ημερησίως σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, ενώ παράλληλα ισχύει η διάταξη
σύμφωνα με την οποία ο χρόνος εβδομαδι-
αίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ 4 μηνών τις

48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομέ-
νων των υπερωριών και της υπερεργασίας.
Οι υπερωρίες αμείβονται με το ωρομίσθιο
προσαυξημένο κατά 40%. 

Χαρακτηρίζεται ως παράνομη υπερωρία,
αντί του όρου κατ’ εξαίρεση υπερωρία που
ίσχυε ως τώρα, η υπερωριακή απασχόληση
που πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση των
προβλεπόμενων διατυπώσεων. Η αμοιβή για
τις παράνομες υπερωρίες αυξάνεται και ορί-
ζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προ-
σαυξημένο κατά 120% (από 80% που ήταν
πριν). Συμπεριλαμβάνονται για λόγους σα-
φήνειας στις υποχρεωτικές αργίες η 1η Ια-
νουαρίου και η εορτή των Θεοφανίων (6η Ια-
νουαρίου).

Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης της ετή-
σιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρί-
μηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Θεσμοθετείται για πρώτη φορά άδεια άνευ
αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από

αίτηση του εργαζόμενου, διάρκειας έως ενός
έτους με δυνατότητα παράτασης ύστερα από
συμφωνία.

Προστίθενται στις επιχειρήσεις που επι-
τρέπεται να απασχολούν προσωπικό κατά τις
Κυριακές ορισμένοι κλάδοι που προβλέπον-
ται από τον νόμο όπως: ταχυδρομικές υπηρε-
σίες, παραγωγή-διανομή υγειονομικού υλι-
κού, φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυ-
σίδα, data centers, έτοιμο σκυρόδεμα κ.ά.

Καταργείται από 1/1/2022 η διάκριση μετα-
ξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς
τις αποζημιώσεις απόλυσης. Για τον υπολο-
γισμό της αποζημίωσης, ως μηνιαίος μισθός
του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομί-
σθια, εκτός εάν ήδη αυτός αμείβεται με μηνι-
αίο μισθό. Στις περιπτώσεις απόλυσης μετά
από προειδοποίηση, δίνεται η δυνατότητα
στον εργοδότη να απαλλάξει τον εργαζόμενο
από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά
τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς να θίγον-

ται τα δικαιώματα του τελευταίου και χωρίς ο
εργοδότης να απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής των αποδοχών μέχρι τη
λήξη του χρόνου προειδοποίησης.

Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της
άκυρης απόλυσης. Συγκεκριμένα, άκυρες
είναι οι απολύσεις που οφείλονται σε δυσμε-
νή διάκριση σε βάρος του εργαζομένου, σε
ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, ή όταν
αντίκεινται σε ειδική διάταξη νόμου (π.χ.
απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικα-
λιστών, κ.ά.).

Δεν έχουν υποβληθεί 900.000 δηλώσεις - Αποκλείει παράταση το ΥΠΟΙΚ
Πάνω από 900.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε

εκκρεμότητα, ενώ απομένει μία εβδομάδα για την ολοκλήρωση
της σχετικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται
σε 5.530.650, ενώ πέρυσι είχαν υποβληθεί 6.444.479 δηλώ-
σεις. Αυτή τη χρονιά, σημειώνεται αρνητικό ρεκόρ στον ρυθμό
υποβολής των δηλώσεων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο ρυθμός υποβολής
κυμαίνεται λίγο πάνω από τις 75.600 δηλώσεις την ημέρα. Πάν-
τως το υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει τα σενάρια περί πα-
ράτασης στην υποβολή των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υπο-
βληθεί 5.530.650 Ε1 που αντιστοιχούν σε 7.602.757 εκκαθαρι-
στικά σημειώματα, τα οποία είναι ξεχωριστά για τον/τη σύζυγο.

Από την εκκαθάριση αυτών προκύπτουν τα εξής:
Τρία στα δέκα εκκαθαριστικά θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Ο μέσος φόρος ανέρχεται στα 880,5 ευρώ.
Το 51,63% των φορολογουμένων δεν πληρώνει φέτος επιπλέ-

ον φόρο. 
Για 1 στους 6 φορολογούμενους προέκυψε επιστροφή φό-

ρου, που κατά μέσον όρο φθάνει τα 257 ευρώ.

Tι αλλάζει σε άδειες και
κκυριακάτικη απασχόληση

Δεν θίγεται το 40ωρο 
για κάθε εργαζόμενο
με εξαρτημένη σχέση εργασίας
- Στις 150 ώρες ετησίως
αυξάνονται οι υπερωρίες 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Σ
υνδυασμένο πακέτο οικονο-
μικών μέτρων και αυστηρότε-
ρων ελέγχων, προκειμένου να
περιοριστούν οι επερχόμενες

ανατιμήσεις σε εκατοντάδες αγαθά και
υπηρεσίες, προωθεί η κυβέρνηση. 

Τα υπουργεία Οικονομικών και Ανά-
πτυξης έχουν τεθεί σε κατάσταση συ-
ναγερμού, καθώς η εκρηκτική αύξηση
των διεθνών τιμών των πρώτων υλών
οδηγεί μοιραία σε σημαντικές έως πο-
λύ μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά. Το
γεγονός ότι τον Αύγουστο ο πληθωρι-
σμός στην Ευρωζώνη σημείωσε νέα
άνοδο στο 3%, είναι ενδεικτικό του
«θερμού» χειμώνα που έρχεται, ενώ
πονοκέφαλο προκαλεί στην κυβέρνηση
η αύξηση του ενεργειακού κόστους, για
την οποία θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια, ώστε να περιοριστεί στο
ελάχιστο και να μην πλήξει το κόστος
παραγωγής και εντέλει το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών.

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης εκτιμούν ότι οι μεγάλες αυξή-
σεις σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο,
αλουμίνιο, καφέ, δομικά υλικά σε διε-
θνές επίπεδο, θα είναι δύσκολο να
απορροφηθούν στο σύνολό τους, κα-
θώς στις περισσότερες περιπτώσεις
μιλάμε για μεγάλα διψήφια ποσοστά

επιβαρύνσεων. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο καταγρά-
φηκε μεγάλη επιτάχυνση των αυξήσε-
ων σε βασικά είδη διατροφής, ενώ εν-
τυπωσιακή είναι η αύξηση στο κόστος
της οικοδομής, κυρίως λόγω της εκτί-
ναξης των τιμών των μετάλλων. Άλλω-
στε, όπως επισήμανε χθες ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, «δεν είναι μέσα στις δυ-
νατότητες της χώρας να ελέγξει τις τά-
σεις και την πορεία των τιμών στην
παγκόσμια οικονομία». 

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμ-
βάσεις που μπορούν να συγκρατή-
σουν την αύξηση των τιμών, για όσο
διάστημα διαρκέσει αυτή η έκτακτη
κατάσταση. Το υπουργείο Οικονομι-
κών εκτιμά ότι ο καλπασμός των τιμών
των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επί-
πεδο θα εκτονωθεί και η αύξηση του
πληθωρισμού είναι συγκυριακή. Στο
ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε προχ-

θές και ο διοικητής της Τραπέζης της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποί-
ος δήλωσε πως «δεν πρέπει να μας
ξεγελάσει η άνοδος του πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη στο 3%». 

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες επαγγελμα-
τίες από όλους τους κλάδους επισημαί-
νουν ότι δεν θα μπορέσουν να σηκώ-
σουν το βάρος των ανατιμήσεων. Έτσι,
έχει προαναγγελθεί αύξηση της τιμής
του ψωμιού αλλά και του καφέ, ενώ ση-
μαντικές είναι ήδη οι ανατιμήσεις στα
σούπερ μάρκετ σε προϊόντα όπως τα
κρέατα, το γάλα, τα τυριά, το λάδι, κα-
θώς και τα οπωροκηπευτικά. Ειδικά για
τα οπωροκηπευτικά, οι επαγγελματίες
των λαϊκών αγορών επισημαίνουν ότι
σημαντικό μέρος της παραγωγής κατα-
στράφηκε είτε από τις πυρκαγιές είτε
από την παρατεταμένη ζέστη, για αυτό
και την τελευταία περίοδο παρατη-
ρούνται σημαντικές αυξήσεις.

«Φωτιά» βάζουν σε αγαθά
και υπηρεσίες οι διεθνείς 
τιμές των πρώτων υλών 
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Νέο κύμα πληρωμών
σε πυρόπληκτους 

Νέο κύμα πληρωμών προς τους δι-
καιούχους που υπέστησαν ζημιές από τις
καταστροφικές πυρκαγιές προωθεί το
υπουργείο Οικονομικών το προσεχές
διάστημα, ενώ χθες εκταμιεύτηκαν επι-
πλέον 2.318.396,78 ευρώ σε 533 δικαιού-
χους-μοναδικούς ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, πιστώθηκε στους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς 208 δικαιούχων
το ποσό των 1.109.638,58 ευρώ ως προ-
καταβολή στεγαστικής συνδρομής, σε 145
δικαιούχους δόθηκαν 398.758,20 ευρώ
ως αποζημίωση οικοσκευής και σε 348
δικαιούχους δόθηκαν 810.000 ευρώ
έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.
Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών προχώ-
ρησε στην πέμπτη καταβολή αποζημιώ-
σεων, τηρώντας με συνέπεια και κατά
γράμμα το χρονοδιάγραμμα που έχει τε-
θεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρ-
νηση. 

Ήδη, μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρμας για κρατική
αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές (aro-
gi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά
21.499.658,43 ευρώ στους πρώτους 4.270
πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν
τις αιτήσεις τους. Η επεξεργασία των αι-
τήσεων και των στοιχείων που υποβάλ-
λονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρω-
μή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανα-
κοινωθεί, την προσεχή Τρίτη. Η προθε-
σμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή
Σεπτεμβρίου 2021. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, «η κυβέρνηση και το υπουργείο
Οικονομικών έχουν θέσει ως προτεραι-
ότητα την άμεση και γενναία στήριξη των
πληττόμενων περιοχών με στόχο την τα-
χύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή
ανασυγκρότησή τους». Το υπουργείο
υπόσχεται την εντατικοποίηση των ρυθ-
μών προώθησης της κρατικής αρωγής
προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,
έτσι ώστε να αποκατασταθούν το ταχύτε-
ρο δυνατό κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις και περιουσιακά
στοιχεία.

Συναγερμός στην 
κυβέρνηση για να 
ανακοπούν οι αυξήσεις



H
Italgas είναι ο πλειοδότης για τη
ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ, όπως ανα-
φέρεται, έως την Τετάρτη 8 Σε-
πτεμβρίου θα έχουν κατατεθεί οι

βελτιωτικές προσφορές. Ο ιταλικός όμιλος
διανομής φυσικού αερίου είχε έσοδα για το
πρώτο εξάμηνο του 2021 668,4 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 2,9% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2020. Τα EBITDA του
έφτασαν τα 489,1 εκατ. ευρώ +5,9% και τα
λειτουργικά του κέρδη τα 279,4 εκατ. ευρώ
+10,1%. Τα καθαρά του κέρδη μετά δικαιωμά-
των μειοψηφίας στα 176,1 εκατ. ευρώ +14,1%.
Οι δε επενδύσεις του ανήλθαν σε 420,4 εκατ.
ευρώ αυξημένες κατά 14,1%. Το cash flow του
σε 549,7 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανει-
σμός σε 4,8 δισ. Oι υποδομές του σε επίπεδο
δικτύου στην Ιταλία είναι της τάξης των
73.590 χιλιομέτρων και κατέχει το 35% της
αγοράς. Οι Ιταλοί έχουν ήδη παρουσία στην
ελληνική αγορά στα δίκτυα μέσω της SNAM
στον ΔΕΣΦΑ, καθώς και με τη ΖENIΘ, θυγα-
τρική της ENI στη λιανική ηλεκτρισμού

Αναβάθμιση του εμπορικού 
κέντρου της Αθήνας

Το έργο για την αποκατάσταση πεζοδρόμων
και πεζοδρομίων στο εμπορικό κέντρο ξεκινά
μετά τις εγκρίσεις που έδωσαν πρόσφατα οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. Η
σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στη «Διαύ-
γεια», καθώς με τις προτεινόμενες από τη μελέ-
τη εργασίες δεν προκαλείται με άμεσο ή έμμεσο
τρόπο βλάβη στα χαρακτηρισμένα ως μνημεία
κτίρια της περιοχής επέμβασης, αλλά, αντιθέ-
τως, βελτιώνονται η εικόνα και η λειτουργικότη-
τά της. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο κέντρο της
πόλης, όπως στα πέριξ της πλατείας Καρύτση,
ενώ το υπουργείο Πολιτισμού θέτει συγκεκριμέ-
νους όρους στην οριοθέτηση των χώρων ανά-
πτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή επέμ-
βασης και γύρω από τις πλατείες και τα μνημεία,
δηλαδή να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων της Αθήνας.

Ημερίδα από το Υπερταμείο στη ΔΕΘ

Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος
των δημοσίων επιχειρήσεων και η στρατηγική
κατεύθυνσης προς το μέλλον» διοργανώνει το
Υπερταμείο, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, στο
πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Στόχος της ημερίδας εί-
ναι η ανάδειξη της σημασίας των δημοσίων
επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης
της βιωσιμότητας σε κρίσιμους τομείς, όπως
είναι η δημόσια ακίνητη περιουσία, οι υδάτινοι
πόροι, οι μεταφορές και η ηλεκτροκίνηση, η
περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και η χρήση
καινοτόμων εργαλείων ανάπτυξης των δημο-
σίων επιχειρήσεων υπό το ίδιο πρίσμα.

Samsung: Νέες τεχνολογίες pixel
Η Samsung Electronics παρουσίασε τον

Isocell HP1, τον πρώτο αισθητήρα εικόνας του
κλάδου 200 megapixel, με pixels 0,64μm, και
τον Isocell GN5, τον πρώτο αισθητήρα εικόνας
που υιοθέτησε την τεχνολογία Dual Pixel Pro
εστίασης σε όλες τις κατευθύνσεις με δύο φωτο-
διόδους σε ένα μόνο pixel 1.0μm. «Με τον Isocell
HP1 να καταργεί τα εμπόδια και τον Isocell GN5
να φέρνει εξαιρετικά γρήγορη αυτόματη εστία-
ση, η Samsung θα συνεχίσει να ηγείται της τά-
σης για τεχνολογίες απεικόνισης επόμενης γε-
νιάς», δήλωσε ο Ντουκχιούν Τσανκ, Executive
Vice President της Διεύθυνσης Αισθητήρων στη
Samsung Electronics.
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Η ελληνική εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή, την
προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρύχιων κα-
λωδίων 70 χιλιομέτρων και συναφών εξαρτημά-
των για το έργο του υπεράκτιου αιολικού πάρκου
Vesterhav Nord / Syd. Οι εγκαταστάσεις θα έχουν
συνολική ισχύ 350 MW και θα παράγουν ηλεκτρι-
κή ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον, ισοδύνα-
μη με την ετήσια κατανάλωση 380.000 νοικοκυ-
ριών στη Δανία. Τα καλώδια θα κατασκευαστούν
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Hellenic
Cables (κλάδου καλωδίων της Cenergy), στην Κό-
ρινθο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του
2022 και η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί το
πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία ενέ-
κρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρείας, τις
οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη διάθε-
ση κερδών ύψους 19,5 εκατ. ευρώ προς τους
μετόχους για την οικονομική χρήση του 2020. Ο
γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδας
Μπακούρας δήλωσε ότι «πετύχαμε ισχυρές
επιδόσεις σε μια χρονιά σημαντικών προκλή-
σεων. Με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης και αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία μας, διασφαλίσαμε την επιχειρη-
σιακή συνέχεια της εταιρείας».

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Διάθεση κερδών 19,5 εκατ. προς τους μετόχους

Cenergy: Εβδομήντα χλμ. υποβρύχια καλώδια για τη Δανία

Italgas: Πλειοδότης για τη ΔΕΠΑ Υποδομών



Ξεκινά η δημοπράτηση
έργων διαχείρισης
απορριμμάτων στην Κρήτη

Ο
λοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη δημοπρά-
τηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην
Κρήτη, καθώς τρέχει η διαγωνιστική διαδικασία

για δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ εν-
τός της εβδομάδας προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για
ακόμα μία. Οι δύο μονάδες που βρίσκονται σε διαγωνι-
στική διαδικασία είναι αυτές στη Σητεία και τη Χερσόνη-
σο. Πρόκειται για έργα που έχουν περάσει από διάφορα
στάδια, ακόμα και από αυτό της επαναδημοπράτησης,
λόγω καθυστερήσεων και προσφυγών, αλλά, όπως ανα-
φέρουν πηγές πολύ κοντά στο θέμα, πλέον είναι πολύ
πιθανό να έχουμε την ανάδειξη των αναδόχων μέχρι τα
τέλη του έτους, συντελώντας έτσι στον στόχο του ΥΠΕΝ
για τη δημοπράτηση 17 μονάδων απορριμμάτων εντός
του 2021.Το νέο έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας
μονάδας απορριμμάτων, η οποία θα εξυπηρετεί τους
Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, ενώ έχει ήδη εξα-
σφαλίσει τη χρηματοδότησή της από το ΕΣΠΑ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 
τα αποτελέσματα της Aegean

Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. θα ανακοινώσει τα οικονο-
μικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2021 την
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα στοι-
χεία και οι πληροφορίες καθώς και η εξαμηνιαία οι-
κονομική έκθεση θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της εταιρείας www.aegeanair.com καθώς και στην
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
www.helex.gr. Η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις
16:30 ώρα Ελλάδος.

Η Alpha Bank σύμβουλος
για την παραχώρηση της Εγνατίας 

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος
του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρείας-μέλους του Υπερταμείου σε αυτήν
την απαιτητική αξιοποίηση, η Alpha Bank παρείχε, για
πρώτη φορά σε παρόμοια συναλλαγή, το εργαλείο της
προ-εγκεκριμένης δανειακής χρηματοδότησης, που κα-
τέστη διαθέσιμο σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Όπως
αναφέρει η τράπεζα, η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο υψη-
λής στρατηγικής σημασίας, καθώς συνδέει το ανατολικό
άκρο της Ευρώπης με την υπόλοιπη ήπειρο. Ο αυτοκινη-
τόδρομος διασχίζει το σύνολο της Βορείου Ελλάδος συν-
δέοντας τους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Θεσ-
σαλονίκης και Ηγουμενίτσας και, μέσω των κάθετων
αξόνων, συνδέει την Ελλάδα με τρεις βόρειες γειτονικές
χώρες. Με συνολικό μήκος περίπου 1.000 χιλιόμετρα, η
Εγνατία Οδός αποτελεί τη μεγαλύτερη παραχώρηση αυ-
τοκινητόδρομου, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.

Tesla, Volkswagen και SGMW 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
H παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ανεβαίνει
σταδιακά. Το 2o εξάμηνο του 2021 διατέθηκαν παγκο-
σμίως 2,6 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επίδοση που
συνιστά αύξηση κατά 160% σε ετήσια βάση σε σχέση με
έναν χρόνο νωρίτερα. Η Tesla πρωτοστάτησε στην παγ-
κόσμια αγορά EVs με μερίδιο 15%. Ο Όμιλος Volkswa-
gen ήταν δεύτερος με μερίδιο αγοράς 13%. Η SGMW, ο
συνδυασμός SAIC, GM και Wuling, ήρθε τρίτος με με-
ρίδιο αγοράς 11%, το BMW Group τέταρτο με μερίδιο
6%, ενώ η Stellantis ήταν ο πέμπτος παίκτης της παγκό-
σμιας αγοράς με μερίδιο 6%.
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Αύξηση εσόδων και κερδών 
το 2020 για την Agrino

Μια ιδιαίτερα θετική εικόνα αποτυπώνουν
τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα εταιρικά αποτελέ-
σματα της χρήσης 2020 για την Agrino, καθώς
ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε σημαντι-
κή αύξηση 14,5% στα 33,5 εκατ. ευρώ, από τα
29,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Πα-
ράλληλα, τόσο η λειτουργική κερδοφορία όσο
και η καθαρή κερδοφορία της Agrino εμφάνι-
σαν αξιοσημείωτη άνοδο, με τα απόλυτα νού-
μερά τους να είναι τα υψηλότερα των τελευταί-
ων ετών. Συγκεκριμένα, το EBITDA ανήλθε στα
4,49 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα
2,78 εκατ. ευρώ. To προσωπικό της εταιρείας
αυξήθηκε κατά 5%, ενώ αναμένεται να αυξηθεί
ακόμη περισσότερο το 2021.

Νέα «πράσινα» εταιρικά 
οχήματα από την Cosmote
Την ανανέωση του στόλου εταιρικών οχημά-
των ξεκίνησε η Cosmote από τις αρχές του
2021 με μοντέλα αυτοκινήτων μειωμένης
κατανάλωσης καυσίμων. Συνολικά, περισ-
σότερα από 300 εταιρικά οχήματα θα αντικα-
τασταθούν με μοντέλα τεχνολογίας Plug-in
Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Ταυτόχρονα
με τα καινούρια οχήματα έχουν ξεκινήσει ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση εταιρικού δι-
κτύου φόρτισης στις κτιριακές εγκαταστά-
σεις του Ομίλου ΟΤΕ, έτσι ώστε να υπάρχει
δυνατότητα φόρτισης για όλα τα οχήματα.
Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη και για τους επι-
σκέπτες των εγκαταστάσεων του Ομίλου με
επιπλέον θέσεις φόρτισης - στάθμευσης.
Στόχος είναι η δημιουργία ενός στόλου οχη-
μάτων που θα ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλ-
λον με δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας
σε καθημερινή βάση.

ΔΕΣΦΑ: Ιδιωτικοποίηση 
της αποθήκης φυσικού 
αερίου στην Καβάλα

Η πρώτη κίνηση για την ιδιωτικοποίηση της
υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νό-
τια Καβάλα έγινε, καθώς η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας προχώρησε στην έγκριση των κα-
τευθυντήριων γραμμών για τον επιμερισμό
του κόστους. Η διαδικασία αυτή αφορά τον
επιμερισμό του ποσοστού κοινωνικοποίησης
του κόστους που αναμένεται να περάσει στους
χρήστες και ανέρχεται στο 50%. Το υπόλοιπο
50% θα καλυφθεί κατά 35% από κοινοτικούς
πόρους, καθώς αναμένεται η τελική έγκρισή
για την ένταξη του στα Έργα Κοινού Ενδιαφέ-
ροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η
αεροπορική βιομηχανία, η
οποία επλήγη βαρύτατα και
συνεχίζει να υφίσταται τις
επιπτώσεις από την κρίση

της πανδημίας, παρά τη σταδιακή ανά-
καμψή της, καλείται να αντιμετωπίσει
και το ζήτημα της κλιματικής κρίσης: H
ενεργειακή απόδοση των αερομετα-
φορών, για να είναι σύμφωνη με τους
παγκόσμιους κλιματικούς στόχους,
πρέπει να βελτιώνεται περισσότερο
από 3% ετησίως έως το 2040 (τα καύσι-
μα της Αεροπορίας αναμένεται να επι-
στρέψουν σιγά-σιγά στα επίπεδα του
2019 μέχρι το 2024). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διε-
θνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ με
έδρα το Παρίσι), η ελαχιστοποίηση των
εκπομπών από τις βασικές δραστηριό-
τητες αποτελεί επείγουσα προτεραι-
ότητα, για την πράσινη μετάβαση προς
μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το

2050. Προς την κατεύθυνση αυτή
υπάρχουν τεχνολογίες ζωτικής σημα-
σίας που μπορούν να συνδυαστούν με
τις δυνατότητες της βιομηχανίας, όπως
η δέσμευση άνθρακα, το υδρογόνο χα-
μηλών εκπομπών άνθρακα, τα βιοκαύ-
σιμα και ο υπεράκτιος άνεμος. 

Για την Αεροπορία, η μείωση CO2, η
ανάπτυξη βιοκαυσίμων και η ανανέω-
ση του στόλου των αεροπορικών εται-
ρειών είναι πλέον δεσμευτικές προ-
ϋποθέσεις για την προσαρμογή αυτού
του κλάδου των μεταφορών στην αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης. 

Παγκόσμια αύξηση
Η Αεροπορία αντιπροσωπεύει περί-

που το 15% της παγκόσμιας αύξησης
της ζήτησης πετρελαίου έως το 2030.
Αυτό σημαίνει ότι θα αντιπροσωπεύει
το 3,5% παγκόσμιων εκπομπών CO2

που σχετίζονται με την ενέργεια έως το
2030, κάτι περισσότερο από 2,5% προ
πανδημίας, λόγω της οποίας υπήρξε
σημαντική μείωση. Το 2019, η συμβολή
των αερομεταφορών στις εκπομπές
ρύπων CO2 ήταν της τάξης των 915 εκα-
τομμυρίων μετρικών τόνων, αλλά
υπήρξε μείωση το 2020 εξαιτίας της

απαγόρευσης των πτήσεων, για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του Covid 19. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περι-
βάλλοντος αναφέρει ότι από το 1990 οι
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις
διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
έχουν υπερδιπλασιαστεί στην ΕΕ: Στις
επιπτώσεις του φαινομένου του θερ-
μοκηπίου δεν περιλαμβάνονται μόνο οι
πτήσεις, αλλά και τα ίδια τα αεροδρό-
μια, τα οποία έχουν διάφορες αρνητι-
κές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ατμο-
σφαιρικοί ρύποι, ηχορύπανση, ζήτηση
νερού, παραγωγή αποβλήτων κ.λπ.). 

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Ένωση
Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) δεν
έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση των

περιβαλλοντικών της στόχων από το
2009(!) – η ηγεσία της, πάντως, μιλά για
εξελίξεις οι οποίες θα ανακοινωθούν
στη συνέλευση της Ένωσης τον προσε-
χή Οκτώβριο στη Βοστώνη των ΗΠΑ. 

Νέο περιβάλλον
Πριν περάσουμε στα βήματα που

πρέπει να κάνουν οι αερομεταφορές,
προκειμένου να βελτιώσουν την ενερ-
γειακή τους απόδοση και να «πιάσουν»
τους στόχους για δραστηριότητες μη-
δενικού άνθρακα το 2050, να δώσουμε
με στοιχεία της IATA τους κινδύνους
που αντιμετωπίζει ακόμα ο κλάδος διε-
θνώς: Τουλάχιστον 46 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας, οι οποίες υποστηρί-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η μείωση CO2, η ανάπτυξη βιοκαυσίμων και η ανανέωση
του στόλου των εται ρειών είναι πλέον δεσμευτικές 
προϋποθέσεις για την προσαρμογή αυτού του κλάδου 
των μεταφορών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 

Οι αερομεταφορές 
υπό την κλιματική κρίση
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ζονται από τις αεροπορικές μεταφορές,
απειλούνται. Υπό κανονικές συνθήκες,
ο τομέας των αερομεταφορών καλύ-
πτει 88 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
και σε οικονομική αξία 3,5 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια σε ΑΕΠ. Η παγκόσμια
μείωση των αεροπορικών ταξιδιών
εξακολουθεί να απειλεί πάνω από το
μισό της απασχόλησης και του οικονο-
μικού προϊόντος από αυτή την αεροπο-
ρική δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε ότι
πολλές εταιρείες πτώχευσαν λόγω της
πανδημίας και υπολογίζεται ότι χάθη-
καν περίπου 41%, ήτοι 157 δισ. δολάρια
από την κεφαλαιοποίηση των 116 ει-
σηγμένων αεροπορικών εταιρειών ανά
τον κόσμο.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώ-
νεται, η αεροπορική βιομηχανία (αρκε-
τές εταιρείες διασώθηκαν με κρατικά
κεφάλαια, όπως π.χ. στη Γερμανία η
Lufthansa με 9 δισ. ευρώ, καθιστώντας
το Βερολίνο μέτοχό της με ποσοστό
20%) πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους
διεθνείς στόχους για μηδενικό ανθρα-
κικό αποτύπωμα, με βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητα, με τη χρή-
ση εναλλακτικών καυσίμων και την
ανανέωση του στόλου.

Σχέδιο Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νέο σχέ-

διό της «Fit for 55» ενθαρρύνει τη χρή-
ση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων
(SAF) μέσω φορολογικής απαλλαγής,
στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για
τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κα-
τά 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990. Οι προτεινόμενοι
φορολογικοί συντελεστές για τα αερο-
πορικά καύσιμα πρόκειται να αυξη-
θούν σταδιακά (περίοδος 10 ετών) και
να φτάσουν σε έναν ελάχιστο συντελε-
στή 10,75 ευρώ ανά GJ (gigajoule) σε
ολόκληρη την ΕΕ. Η κηροζίνη που χρη-
σιμοποιείται ως καύσιμο στον αεροπο-
ρικό κλάδο (και το βαρύ πετρέλαιο που
χρησιμοποιείται στον ναυτιλιακό κλά-
δο) δεν θα απαλλάσσεται πλέον πλή-
ρως από την ενεργειακή φορολογία για
τα ταξίδια εντός της ΕΕ. Πρόκειται για
ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο, δεδο-
μένης της ενέργειας που καταναλώ-
νουν οι εν λόγω τομείς και της ρύπαν-
σης που προκαλούν.

Το σχέδιο «Fit for 55» εισάγει επίσης
και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
σε όλα τα αεροπλάνα, τα οποία σταθ-

μεύουν στα αεροδρόμια του κεντρικού
δικτύου και του παγκόσμιου δικτύου,
αντί για τα καύσιμα αεροπορίας. Η από-
φαση θα ισχύει για όλες τις πύλες επι-
βίβασης από το 2025 και για όλες τις
θέσεις πεδίου το 2030.

Βιώσιμα καύσιμα
Ο ΙΕΑ προβλέπει ότι τα βιοκαύσιμα

θα φτάσουν περίπου το 10% της ζήτη-
σης αεροπορικών καυσίμων έως το
2030 και περίπου το 20% έως το 2040.
Άλλωστε η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης, Sustainable Aviation Fuel
(SAF), όπως τα βιοκαύσιμα, είναι το
κλειδί για τη μείωση του συνόλου των
εκπομπών της Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πτήση με
χρήση μεικτών βιοκαυσίμων πραγμα-
τοποιήθηκε το 2008. Από τότε μέχρι
σήμερα, περισσότερες από 150.000
πτήσεις (στοιχεία 2019) έχουν χρησι-
μοποιήσει βιοκαύσιμα. Το 2018, η πα-
ραγωγή βιοκαυσίμων ήταν περίπου 15
εκατομμύρια λίτρα και αντιπροσώπευε
σχεδόν το 0,1% της συνολικής κατανά-
λωσης καυσίμων Αεροπορίας. 

Η Aegean (ενισχύθηκε από το Ελλη-
νικό Δημόσιο με 120.000 ευρώ λόγω

πανδημίας) πραγματοποίησε την πρώ-
τη δοκιμαστική πτήση με βιώσιμα αε-
ροπορικά καύσιμα (SAF) τον Ιούλιο με
το νέο αεροσκάφος (το τέταρτο της με-
γαλύτερης έκδοσης της οικογένειας
Airbus A320neo 321neo). Στην πτήση
αυτή χρησιμοποίησε μείγμα βιώσιμων
αεροπορικών καυσίμων με συμβατικά.

Τα βιοκαύσιμα είναι επί του παρόντος
πιο ακριβά από τα συμβατικά καύσιμα
αεροσκαφών, και αυτό το ασφάλιστρο
κόστους αποτελεί βασικό εμπόδιο στην
ευρύτερη χρήση τους. Το κόστος καυ-
σίμου είναι η μεγαλύτερη δαπάνη για
τις αεροπορικές εταιρείες, αντιπροσω-
πεύοντας το 22% των άμεσων δαπανών
κατά μέσο όρο.

Ξένοι αναλυτές αναφέρουν ότι ενδέ-
χεται οι αεροπορικές εταιρείες να συμ-
περιλάβουν ασφάλιστρα κόστους SAF
κατανάλωσης στο κόστος των εισιτη-
ρίων, συμπληρώνοντας πως, με τη μέση
ενεργειακή απόδοση του στόλου, το
πρόσθετο κόστος ανά επιβάτη μπορεί να
μην είναι υψηλό σε σύγκριση με άλλους
παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές
των εισιτηρίων, όπως είναι η κατηγορία
καθισμάτων, ο χρόνος αγοράς εισιτη-
ρίων και η φορολογία. Θα δείξει… 

POLITICAL

Ηλεκτρονικά 
εισιτήρια  
Οι online εκδόσεις εισιτη-
ρίων στις αεροπορικές με-
ταφορές δεν θα επιστρέ-
ψουν διεθνώς στα προ της
πανδημίας επίπεδα, νωρίτε-
ρα από το 2024, επισημαίνε-
ται σε έρευνα της Juniper
Research. Αυτό μεταφράζε-
ται σε αριθμούς με το ότι η
αγορά του e-ticketing θα
απωλέσει περίπου 400 δισ.
δολάρια από την αεροπορική
αγορά, που αντιμετωπίζει
ακόμα τεράστια προβλήμα-
τα. Ήδη πολλές αεροπορι-
κές εταιρείες είναι αντιμέ-
τωπες με το φάσμα της πτώ-
χευσης και η επιβίωσή τους
εξαρτάται από πολλούς και
διαφορετικούς παράγοντες.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Εθνική Ελλάδος παίζει δύο καθο-
ριστικά παιχνίδια μέσα σε τρεις
μέρες, πρώτα με το Κόσοβο αύριο,
Κυριακή, στην Πρίστινα και με τη

Σουηδία την προσεχή Τετάρτη στο ΟΑΚΑ για τα
προκριματικά του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει
στο Κατάρ, και μόνο με ισάριθμες νίκες μπορεί
να ελπίζει. Διαφορετικά, σχεδόν θα εκμηδενι-
στούν οι δικές της ελπίδες να προκριθεί, αλλά
και αυτές του Ολλανδού προπονητή Τζόνι Φαν’τ
Σιπ να παραμείνει στον πάγκο της. 
Είναι ειλημμένη απόφαση της ομοσπονδίας να
απομακρύνει τον Ολλανδό προπονητή -το συμ-
βόλαιο του οποίου τελειώνει μετά το πέρας των
αγώνων στις 16 Νοεμβρίου- αν δεν προκριθεί η
Εθνική. Στη δίχρονη παρουσία του στον πάγκο,
ο Φαν’τ Σιπ δεν κατάφερε να την αναμορφώσει,
αλλά και κανένας δεν κατάλαβε γιατί προσλή-
φθηκε, καθότι δεν είχε ούτε την εμπειρία ούτε
περγαμηνές, φυσικά, για να ηγηθεί. Η κατά-

σταση στον όμιλο της Εθνικής έγινε ακόμα πιο
δύσκολη μετά τα αποτελέσματα της περασμέ-
νης Πέμπτης, όπου η Σουηδία νίκησε 2-1 την
Ισπανία και την προσπέρασε στη βαθμολογία,
ενώ το Κόσοβο κέρδισε 1-0 την Αρμενία στο
Γερεβάν. 
Στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης, όπου η
Εθνική έχασε 2-1 από την Ελβετία στη Βασι-
λεία, είχε αξιοσημείωτες εξάρσεις, πέτυχε
γκολ με τον Παυλίδη, ο οποίος είχε και δοκάρι,
αλλά ηττήθηκε. 
Κόντρα στο Κόσοβο, που προφανώς δεν είναι
δυναμικότητας Ελβετίας, μια εθνική σαν κι
αυτή του 25λεπτου στη Βασιλεία μπορεί να
νικήσει. Άλλωστε είχε νικήσει 2-1 στο Κό-
σοβο, στον όμιλο του Nations League, αλλά
έφερε και 0-0 στο ΟΑΚΑ.
Η αμυντική δυσλειτουργία της Εθνικής
κόντρα στην Ελβετία αναγκάζει τον Φαν’τ
Σιπ σε αλλαγή πλεύσης όσον αφορά την

άμυνα και ιδιαίτερα τα κεντρικά μπακ. Μαυρο-
πάνος και Χατζηδιάκος δεν ανταποκρίθηκαν
και θα αντικατασταθούν από τον Κυριάκο Πα-
παδόπουλο και τον Γιώργο Τζαβέλα. Κάτω από
τα δοκάρια θα κάτσει και πάλι ο Βλαχοδήμος,
δεξιό μπακ ο Ανδρούτσος και αριστερό ο Τσιμί-
κας. Στη μεσαία γραμμή, Μπουχαλάκης, Ζέκα,
Τζόλης και Μάνταλος, και ο Μπακασέτας πίσω
από τον σέντερ φορ Παυλίδη. Η Εθνική έχει και
την ατυχία σε αυτά τα δύο παιχνίδια να στερη-
θεί τις υπηρεσίες των τραυματιών Κώστα Φορ-
τούνη, Δημήτρη Πέλκα και Γιώργου Μασούρα. 

Νίκες ή αποκλεισμός 
και απόλυση Φαν’τ Σιπ

Χώρα Αγώνες Βαθμοί Γκολ
Σουηδία 3 9 6-1
Ισπανία 4 7 7-5
Κόσοβο 3 3 2-6
Ελλάδα 2 2 2-2
Γεωργία 4 1 2-5

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ Κυριακή 05/09
Κόσοβο - Ελλάδα (21:45)
Ισπανία - Γεωργία (21:45)

Τετάρτη 08/09
Ελλάδα - Σουηδία
Κόσοβο - Ισπανία
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Τ
εράστια επιτυχία για την Αλεξάνδρα Σταματο-
πούλου, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα
60μ. ύπτιο S4 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

του Τόκιο. Ήταν το πρώτο δικό της σε Παραολυμπια-
κούς και το ένατο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Η
Σταματοπούλου έκανε χρόνο 49:63. Πρώτη τερμάτισε η
Κινέζα Λιου Γιου με παγκόσμιο ρεκόρ 44:68 και δεύτε-
ρη η συμπατριώτισσά της Γιανφέι με 48:42.

Στα προκριματικά, η Σταματοπούλου είχε ρίξει το
χρονόμετρο κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα, σπάζοντας
το πανελλήνιο ρεκόρ, με χρόνο 48:36.

Επίσης στην κολύμβηση, ο Δημοσθένης Μιχαλεντζά-
κης, κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου στα 100μ. ελεύθε-
ρο S7, έμεινε εκτός τελικού στα 100μ. πεταλούδα. Τερ-
μάτισε στην 5η θέση με χρόνο 1:05:69. Ο Ιωάννης Κω-
στάκης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό στα
200μ. ελεύθερο. 

Στον στίβο, στον τελικό του ακοντισμού F54 ο Μανώ-

λης Στεφανουδάκης, κάτω από συνεχή βροχή, για πρώ-
τη φορά μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λον-
δίνου το 2012 και του Ρίο το 2016 δεν ανέβηκε στο βά-
θρο, καθώς τερμάτισε στην 4η θέση με βολή στα 30.45μ.
Παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσε ο Ιρανός Αμίρι με 31.35μ.
Στον τελικό των 400μ., ο Γιάννης Σεβδικαλής τερμάτισε
5ος με χρόνο 52:51 και όγδοος ο Στέλιος Μαλακόπου-
λος με 56:75.

Ένα απίθανο ρεκόρ που κρατούσε από το 1993 έχασε η εθνική Ισπανίας με την ήττα της 2-1 από
τη Σουηδία προχθές, Πέμπτη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είχε 66 ολόκληρους αγώνες
να ηττηθεί σε προκριματικά κάθε διοργάνωσης, σημειώνοντας 52 νίκες και 14 ισοπαλίες. 
Την τελευταία φορά που έχασε ήταν από την ομάδα της Δανίας 1-0 στην Κοπεγχάγη.

Χάλκινη Σταματοπούλου στο Τόκιο Από πρωταθλήτρια… 
συνοδός πολυτελείας

Από τις «κατάρες» της ζωής. Η άλλοτε παγκό-
σμια πρωταθλήτρια της γυμναστικής Ρουμάνα
Φλορίκα Λεονίτα έγινε… συνοδός πολυτελείας
επί των ημερών μας με «ταρίφα» 1.000 ευρώ για
μία βραδιά. Είναι 27 ετών, τα χρήματα που έβγαλε
από τον αθλητισμό ήταν λιγοστά και πήγε στη Γερ-
μανία να γίνει προπονήτρια. Ξέμεινε όμως από
χρήματα και μετά, άλλαξε το όνομά της σε Σάσα
και αντίκρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής στον
πληρωμένο έρωτα.

Σάκκαρη: Έχω εμβολιαστεί

«Είμαι υπέρ του εμβολιασμού, έχουμε εμβο-
λιαστεί όλοι στην οικογένεια. Δεν έχω κάποιον
γύρω μου που δεν είναι εμβολιασμένος». Αυτό
δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη της 2-0
σετ (6-4, 6-2) επί της Τσέχας Κατερίνα Σινιάκοβα
και την πρόκρισή της στους «32» του grand slam
US Open που γίνεται στο Σινσινάτι των ΗΠΑ. 

Στα δικαστήρια Ολυμπιακός
και Παναθηναϊκός

Οι ΠΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα προ-
σφύγουν στα δικαστήρια κατά της απόφασης της
Super League 1 να περάσει στο καταστατικό της

την υποχρεωτική κεντρική διαχείριση των τη-
λεοπτικών δικαιωμάτων από την περίο-
δο 2023-24. Θεωρούν ότι η διάθεση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι απο-

κλειστικά ευθύνη των ΠΑΕ. Στην ψηφο-
φορία στη Super League 1 ήταν 12-2 υπέρ

της κεντρικής διαχείρισης. 

Ο Σεμέδο 
δεν κινδυνεύει
Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπια-

κού Ρούμπεν Σεμέδο μπορεί να αφέθηκε ελεύ-
θερος με εγγύηση 10.000 ευρώ, για την κατηγορία
περί ομαδικού βιασμού 17άχρονης, αλλά το θέμα
δεν τελείωσε εκεί. Θα ακολουθήσει η τυπική ανα-
κριτική διαδικασία, που θα τον παραπέμψει ή όχι
σε τακτική δικάσιμο. Δεν κινδυνεύει από τα πει-
θαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου.

«Δολοφονικό»
χτύπημα στον Μέσι
Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κράτησε την ανάσα
του, μόλις είδε το «δολοφονικό» χτύπημα που
δέχτηκε ο Λιονέλ Μέσι από τον Άντριαν Μαρτί-
νεθ στον αγώνα Βενεζουέλα - Αργεντινή 1-3,
για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ευτυχώς,
όμως, ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν τραυματί-
στηκε και συνέχισε κανονικά το παιχνίδι. Ο
Μαρτίνεθ αποβλήθηκε. 

Ισπανία: 
Έχασε το ρεκόρ της
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• Επανασύνδεση της Κέισι Μίζιου

του «GNTM» με τον σύντροφό της

Δημήτρη Τρίτο έπειτα από έξι μήνες

χωρισμού.
• Επική φωτογραφία της Ειρήνης

Παπαδοπούλου με τον σύντροφό

της Αλέξανδρο Πασχαλάκη στην

ντουζιέρα και φόντο το ηλιοβασί-

λεμα. Είχαν επέτειο!

• Η θεατρική παράσταση «Φιλική

Εταιρεία: Η Αδελφότητα πίσω από

την Επανάσταση» σε πρότυπο κείμε-

νο του Άρη Ασπρούλη θα παρουσια-

στεί στο «THE TANK» στο Μανχάταν

την άνοιξη του 2022.
• Η «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός

2020» Νατάσα Βελιανίτη άφησε

(προσωρινά) το μόντελινγκ για τις

πίστες, με εμφανίσεις στο πλευρό

του Θέμη Αδαμαντίδη.

• Νέο hairlook για τη Μαρία Ηλιάκη

πριν από την πρεμιέρα στο Mega.

Έγινε κατάξανθη!
• Κόντρα εμφάνιση για τον Γιώργο

Παπαδάκη στο τρέιλερ της εκ-

πομπής του! Εμφανίζεται ως

frontman συγκροτήματος να κά-

νει καντάδα!

• Με ευχές για έναν καλό Σεπτέμβρη

επέστρεψε στο Instagram η Κατερί-

να Καραβάτου. Ήταν η πρώτη ανάρ-

τηση μετά την ανακοίνωση του δια-

ζυγίου της.
• Η Τάμτα και ο Πάρης Κασιδόκω-

στας άφησαν ένα μπουκέτο με

λευκά λουλούδια στο σημείο που

σκοτώθηκε ο Mad Clip.

• Ερωτευμένοι στη Μύκονο μετά την

επανασύνδεση η πρώην «Survivor»

Κατερίνα Δαλάκα και ο Δημήτρης

Φιντιρίκος.
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Τ
ον καπετάν Χατζή-Αντώνη Βισβίζη, τον ήρωα
καραβοκύρη της Θράκης που διακρίθηκε
στους αγώνες του 1821, θα υποδυθεί στη μεγά-
λη οθόνη ο Πέτρος Ίμβριος. Ο τραγουδιστής

αποδέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη Βασίλη Τσικά-
ρα για την ταινία «Πέντε» και βρίσκεται στην Αλεξαν-
δρούπολη για τα γυρίσματα που ξεκίνησαν λίγα 24ωρα
πριν. 

Με καταγωγή από τη Σαμοθράκη, ευπατρίδης, γνώ-
στης της ιστορίας του νησιού αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής, τιμητής των ένδοξων παππούδων και ηρώων του
τόπου του, ο Πέτρος Ίμβριος νιώθει ευλογημένος για τη
συμμετοχή του στην κινηματογραφική παραγωγή που
τιμάει τα χώματα των προγόνων του. Και θα προβάλει
επιτέλους τις θυσίες και την προσφορά των Θρακιωτών
στον αγώνα του 1821.

«Πρώτη φορά θα παίξω σε ταινία! Δεν έχω τρακ και το
οφείλω στον σκηνοθέτη. Νόμιζα ότι ο ρόλος μου θα
απαιτούσε μια στομφώδη παρουσία και λόγο, αλλά το
αντίθετο. Θα είμαι ο εαυτός μου και ήρεμος θα πω τα λό-
για του ρόλου μου. Θα υποδυθώ έναν ήρωα της Επανά-
στασης, τον Χατζή-Αντώνη Βισβίζη, από τους πρώτους
που μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Τον Φεβρουάριο του
1821 με το οπλισμένο καράβι του, την “Καλομοίρα” έλαβε
μέρος σε δεκάδες ναυμαχίες και στις επιχειρήσεις των
Υψηλάντη, Ανδρούτσου και Νικηταρά εναντίον των
Τούρκων», ανέφερε ο τραγουδιστής και συνέχισε: «Τη
σύζυγό μου Δόμνα Βισβίζη που είχε το ίδιο τέλος με την
Μπουμπουλίνα θα υποδυθεί η ηθοποιός Γεωργία Μπιτά-
κου, η οποία και με πρότεινε στον σκηνοθέτη». Ο ίδιος
πρόσθεσε πως υπήρξε μια πρώτη συμφωνία με την πα-
ραγωγή να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων, ενώ τον

χειμώνα θα επιστρέψει στις πίστες και θα ηγηθεί μεγά-
λου σχήματος.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ταινίας, ο φιλέλληνας
Νεοζηλανδός ηθοποιός Μάνου Μπένετ, γνωστός από
τους επικούς χαρακτήρες στις παγκόσμιες κινηματο-
γραφικές επιτυχίες «Spartacus», «Hobbit», «Arrow» και
«Shannara Chronicles». Πριν από δύο χρόνια, ο διάση-
μος σταρ ταξίδεψε στη λεβεντογέννα Κρήτη τιμώντας με
την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρή-
της, ως απόγονος βετεράνου πολεμιστή από το τάγμα
των Νεοζηλανδών Μαορί που πολέμησαν στο νησί.

Η ταινία «Πέντε» είναι η τελευταία της τριλογίας
(« Έξοδος 1826», και «Πολιορκία») για την Ελληνική
Επανάσταση που υπογράφει σκηνοθετικά ο Βασίλης
Τσικάρας. Στο πολυπληθέστατο καστ της ταινίας συμμε-
τέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γιάννης Αϊβάζης, Βύρωνας Κο-
λάσης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Λεωνίδας Καλφαγιάν-
νης, Κωνσταντίνος Λάγκος, Αντώνης Σιώπκας, Μανώλης
Σαββίδης, Χρύσα Κοντογιώργου, Λευτέρης Δημηρόπου-
λος, Γεράσιμος Σοφιανός, Κωνσταντίνος Καραθωμάς,
Γεωργία Μπιτάκου, Πέτρος Πέτρου.

Ο  Ίμβριος σε ταινία 
με τον Μάνου Μπένετ!

Αποδέχτηκε την πρόταση 
του σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα 
για την ταινία «Πέντε» και βρίσκεται
στην Αλεξανδρούπολη 
για τα γυρίσματα

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Ελληνίδα σεφ μαγειρεύει
στους δρόμους 
του Παρισιού

Η Ντίνα Νικολάου μαθαίνει στους Γάλλους την
ελληνική κουζίνα. Η γνωστή σεφ βρίσκεται στην
«πόλη του φωτός» και στο πλαίσιο καλοκαιρινών
φεστιβάλ γαστρονομίας μαγειρεύει live σε δρό-
μους και πλατείες με τους Παριζιάνους να την
αποθεώνουν. «Δεν μοιράζομαι συνταγές, στιγ-
μές ευτυχίας μοιράζομαι! Μαγειρεύω σε αμφι-
θέατρα, σε αυλές, σε γήπεδα, σε αγορές, σε βάρ-
κες, σε καράβια, σε εκθέσεις, σε ποταμόπλοια,
σε πάρκα. Πάντα με ελληνικά προϊόντα, πάντα με
τις ιστορίες μας, τους μύθους μας, τα χωρατά
μας», αποκάλυψε στον λογαριασμό της.

Η Συνατσάκη πόζαρε
τόπλες και «έριξε» 
το Instagram

Έτσι είναι ο έρωτας! Τολμηρός, όπως και το
ασπρόμαυρο ενσταντανέ που ανάρτησε στα προ-
σωπικά της social media η Μαίρη Συνατσάκη.
Μετά από ένα περιπετειώδες και συναρπαστικό
road trip στην Ιταλία παρέα με τον νέο της αγα-
πημένο Ίαν Στρατή, η παρουσιάστρια πόζαρε τό-
πλες στην παραλία, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη
θερμοκρασία στο Instagram. Με βρεγμένα μαλ-
λιά, βλέμμα γεμάτο αγάπη και το εντυπωσιακό
τατουάζ κάτω από το στήθος της σε πρώτο πλά-
νο, η influencer φωτογραφήθηκε χωρίς ρετούς
και φίλτρα, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι.

Ψάχνει το καλοκαίρι
Μετά από δύο μήνες διακοπών στα ομορφό-
τερα νησιά, η Μαρία Σολωμού επέστρεψε
στην Αθήνα και μοιράστηκε δημόσια τον
εποχικό προβληματισμό της: «Ακόμα να κα-
ταλάβω πού πήγε το καλοκαίρι! Εγώ που
έκανα τις περισσότερες διακοπές που έχω
κάνει ποτέ μου, που είχα την πολυτέλεια να
κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου μετά
από… ούτε ξέρω πόσα χρόνια! It’s not over
till it’s over».

Ποια ηθοποιός είναι
το χαριτωμένο
κοριτσάκι;
Είναι πασίγνωστη πρωταγωνί-
στρια, γλυκιά μαμά, υπέροχη σύ-
ζυγος και βρήκε τον πιο ευφάν-
ταστο τρόπο να αποχαιρετήσει το
καλοκαίρι! Με μια παιδική της
φωτογραφία, η Βίκυ Βολιώτη
υποδέχτηκε το φθινόπωρο σχο-
λιάζοντας με χιούμορ στο Insta-
gram: «Παιδάκι αθώο, χαρούμε-
νο και αισιόδοξο(;) για τη νέα
“σχολική” χρονιά! Καλή αρχή σε
όλους μας και ψηλά το κεφάλι.
Χωρίς στρουθοκαμηλισμούς.
Σας φιλώ όλους!».
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Ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.600 γραμμαρίων, έφερε στον
κόσμο, χθες το μεσημέρι, η Βαλεντίνη Παπαδάκη χαρίζοντας
στον αγαπημένο της Κώστα Σόμμερ το πρώτο τους παιδάκι. O
γνωστός ηθοποιός και η σύζυγός του, λίγες ώρες από τον ερχομό
του μικρού, ανακοίνωσαν τα γεννητούρια στο Instagram, φωτο-
γραφίζοντας τα πατουσάκια του μπέμπη, ο ερχομός του οποίου
ολοκλήρωσε την ευτυχία του ζευγαριού.

Η
appy birthday πάρτι για τα 75α γενέθλια της Άννας Μαρίας.
Στην εξοχική τους έπαυλη στο Πόρτο Χέλι, σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο, η σύζυγος του τέως βασιλιά Κωσταντίνου

γιόρτασε τα γενέθλιά της και δέχτηκε τις ευχές των πιο αγαπημένων
της προσώπων. Ανάμεσά τους οι γιοι της πρίγκιπες Νικόλαος και
Φίλιππος με τις συζύγους τους Τατιάνα Μπλάτνικ και Νίνα Φλορ αν-
τίστοιχα, η κόρη της πριγκίπισσα Θεοδώρα αλλά και η αδελφή της
εορτάζουσας, η βασίλισσα Βενεδίκτη της Δανίας, η οποία κάνει δια-
κοπές στην Ελλάδα. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα, όλοι πόζαραν με χαμόγελα γύρω από τον τέως βασιλιά, με τη
Νίνα Φλορ να χαίρεται διπλά εκείνη την ημέρα. Το πολυτελέστατο
ξενοδοχείο της «Kisawa Sanctuary» στη νήσο Μπενγκουέρα (14 χι-
λιόμετρα από τις ακτές της Μοζαμβίκης) κατέκτησε στα φετινά
«Hotel Awards» του «National Geographic» το βραβείο του καλύ-
τερου προορισμού για το 2021. 

Happy birthday, 
Άννα Μαρία

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Πρώτη φορά
μπαμπάς 
ο Κώστας
Σόμμερ



Π
ολύ συχνά ακούμε για τη λοίμωξη με
σταφυλόκοκκο, κυρίως στο δέρμα. Ο
σταφυλόκοκκος (Staphylococcus au-
reus) είναι ένα μικρόβιο που υπάρχει

στη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματός μας. Υπό
ορισμένες, όμως, προϋποθέσεις μπορεί να υπερα-
ναπτυχθεί και να προκαλέσει νόσο. Ο σταφυλό-
κοκκος προκαλεί κυρίως λοίμωξη στο δέρμα (μο-
λυσματικό κηρίο), που εκδηλώνεται με εξάνθημα
και φλεγμονή του δέρματος. 

Μπορεί συχνά να γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς έχει την
τάση να υποτροπιάζει και να επανεμφανίζεται. Στη
σταφυλοκοκκική λοίμωξη, βλέπουμε στο δέρμα
μία ή περισσότερες ανοιχτές βλάβες ή φουσκάλες,
με ρυπαρό και μελιτόχρωο περιεχόμενο. Μπορεί
να είναι οπουδήποτε στο σώμα, συχνά όμως τα
βλέπουμε στη μύτη, γύρω από τα ρουθούνια, στο
τριχωτό της κεφαλής ή στα εκτεθειμένα μέρη του
σώματος αν υπάρξει λύση της συνέχειας του δέρ-
ματος, όπως σε εκδορές, τραυματισμούς, δήγματα
εντόμων, τα οποία συμβαίνουν με μεγαλύτερη συ-
χνότητα κατά τους θερμούς μήνες. Πρέπει, δηλα-
δή, να υπάρξει κάποια πύλη εισόδου στο δέρμα για
να αναπτυχτεί η λοίμωξη. 

Ένα καθαρό, υγιές και ακέραιο δέρμα, ακόμη και
αν εκτεθεί ή έρθει σε επαφή με πάσχοντα, δεν κιν-
δυνεύει εύκολα να κολλήσει. «Ο σταφυλόκοκκος
μεταδίδεται με την κοινή επαφή, την κοινή χρήση

προσωπικών αντικειμένων, όπως ρούχα και πε-
τσέτες, την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και
μολυσμένες εκκρίσεις, όπως ρινικές. Η αυξημένη
δραστηριότητα των παιδιών σε εξωτερικό χώρο, το
περισσότερο εκτεθειμένο δέρμα, ο ήλιος και η ζέ-
στη, η υγρασία, οι μολυσμένες ξαπλώστρες, πε-
τσέτες, πισίνες κτλ. δημιουργούν προϋποθέσεις
για την ευκολότερη μετάδοση του μικροβίου. Ιδιαί-

τερα επικίνδυνος μπορεί να γίνει για τα βρέφη,
που, έκτος του ότι προκαλεί βαρύτερη λοίμωξη λό-
γω του ανώριμου ανοσοποιητικού τους συστήμα-
τος, μπορεί να οδηγήσει σε μία σοβαρή επιπλοκή,
στην οποία ο σταφυλόκοκκος παράγει τοξίνη που
προσβάλλει κυρίως το δέρμα με γενικευμένη απο-
φολίδωσή του, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμη
και σε κατάσταση σηπτικού σοκ», αναφέρει η παι-
δίατρος Άννα Παρδάλη.

Η ίδια προσθέτει πως «η θεραπεία συνίσταται σε
τοπική αγωγή και επιθέματα και τήρηση κανόνων
υγιεινής. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις θα χρει-
αστεί από του στόματος αντιβιοτική αγωγή ή σπα-
νιότερα μπορεί να απαιτηθεί -ειδικότερα σε πολύ
μικρά παιδιά και βρέφη- ακόμη και νοσοκομειακή
περίθαλψη. Όταν νοσήσει κάποιος με σταφυλο-
κοκκική λοίμωξη, δεν αποκτά αντισώματα ώστε να
προστατεύεται στο μέλλον απέναντι στο μικρόβιο,
έτσι μπορεί να επαναμολυνθεί». 
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Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο ήλιος, η ζέστη, η υγρασία, 
οι μολυσμένες ξαπλώστρες, 
πετσέτες και πισίνες δημιουργούν
προϋποθέσεις για την ευκολότερη
μετάδοση του μικροβίου

Πρόληψη και καθαριότητα
Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη μάς δίνει χρήσι-
μες συμβουλές πρόληψης. «Να διατηρείτε το
δέρμα καθαρό, ακέραιο και ενυδατωμένο. Να
τηρούνται οι κανόνες υγιεινής ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα και
τους κοινοχρήστους χώρους. Το πλύσιμο των
χεριών και η απολύμανση βρόμικων επιφα-
νειών είναι ζωτικής σημασίας. Να προλαμβά-
νουμε τα τσιμπήματα των κουνουπιών και των
εντομών, ώστε να μην προκαλούνται τραυμα-
τισμοί στο δέρμα, απ’ όπου θα διεισδύσουν τα
μικρόβια του σταφυλόκοκκου. Κάθε ύποπτη
βλάβη θα εκτιμάται από τον γιατρό, ώστε να
αντιμετωπιστεί έγκαιρα πριν εξαπλωθεί στο
ίδιο το παιδί και για να περιοριστεί η μετάδο-
ση της σε άλλα άτομα».

Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη

Μικρόβιο-απειλήγιατοδέρμα
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Ζυγός
Η ζήλια κάθε Ζυγού δεν οφείλεται στον φόβο

πως βρήκατε καλύτερο σεξ, αλλά στο ότι ο άλ-
λος ή η άλλη έχει περισσότερη ομορφιά και γοη-
τεία. Φυσικά και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ένα
ανόητο σεξ ήταν, αλλά δεν σήμαινε τίποτα. Φυ-
σικά και δεν θέλετε δίπλα σας το τίποτα με το
οποίο βγήκατε για λίγο. Θέλετε το υπέροχο ον το
οποίο είστε περήφανοι που έχετε δίπλα σας,
που ικανοποιεί τις αισθήσεις σας, το γούστο σας
και όλοι λένε πως είναι μεγάλη τύχη για σας να
σας αγαπάει.

Σκορπιός
Είναι φημισμένες η ζήλια και η εκδικητικότη-

τα του Σκορπιού. Με το που το έμαθε, θέλει να
σας διαλύσει, να σας πιει το αίμα, να σας ταπει-
νώσει, να σας ξεφτιλίσει. Και, βέβαια, σας αξί-
ζει. Και το δέχεστε. Και ταπεινώνεστε μόνοι σας,
αφού κλαίτε και οδύρεστε και υποφέρετε και
παρακαλείτε. Μην περιμένετε να πέσει αμέσως
στην αγκαλιά σας. Πρέπει να επιμείνετε. Και μην
ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε ότι κανένας στον
κόσμο δεν κάνει τέτοιο σεξ. Δεν ήταν σεξουαλι-
κή έλξη ούτε πάθος αυτό που έγινε. Ήταν οτιδή-
ποτε άλλο.

Τοξότης
Α, όλα κι όλα! Μπορεί να έδειχνε ξεκάθαρα

πόσο εκνευριζόταν από την προσκόλλησή σας,
μπορεί να δήλωνε ότι πνίγεται και χρειάζεται
ελευθερία, ίσως και κάθε τόσο να σας παρατού-
σε σύξυλους και να αρμένιζε μακριά, αλλά αυτό
δεν σημαίνει πως είχατε το δικαίωμα να απιστή-
σετε. Και αν όλα αυτά που του θυμίζετε δεν είναι
αρκετά για να σας συγχωρήσει, πείτε πως δέχε-
στε την ιερή αγανάκτηση και θα φύγετε μακριά.
Όσο πιο μακριά γίνεται. Σε άλλη χώρα, σε άλλη
πόλη. Κανείς δεν αντέχει τα δικά του λάθη.

Αιγόκερως
Ο θυμός αυτού του ζωδίου είναι κοφτερή λάμα

και η ανάγκη του να τιμωρήσει δεν είναι τωρινή και
δεν οφείλεται στην απιστία. Τιμωρεί και αυτοτιμω-
ρείται για ψύλλου πήδημα. Από αυτό, λοιπόν, πρέ-
πει να πιαστείτε: την αυστηρότητά του. Ποτέ δεν
σας χάιδεψε αρκετά, ποτέ δεν σας είπε μια γλυκιά
κουβέντα. Μια και είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται
να δεχτεί τίποτα απ’ όλα αυτά -που θα τα πείτε
απλώς για να πείτε κάτι- θυμίστε όλα όσα έχετε ή
θα έχετε κοινά. Όλα αυτά στα οποία έχετε επενδύ-
σει μαζί. Δεν θα θέλει με τίποτα να τα χάσει!  

Υδροχόος
Είναι ένα από τα πιο ανεκτικά ζώδια στην απι-

στία, ίσως γιατί κάτι ξέρει για το άθλημα. Αλλά,
επειδή ακριβώς το ξέρει καλά, μην προσπαθή-
σετε να το παίξετε ξύπνιοι. Πείτε πως καταλα-
βαίνετε ότι δεν μπορείτε να καταφύγετε σε φτη-
νές δικαιολογίες, πως έχει περισσότερη ευφυΐα
από σας και ότι ελπίζετε απλώς να μπορέσει να
σας συγχωρήσει. Ότι είστε άνθρωποι και, ως εκ
τούτου, αδύναμοι. Ότι δεν θέλετε να χάσετε το
ταίρι σας, τον άνθρωπό σας, την υπέροχη παρέα
του και την όμορφη παρουσία του. 

Ιχθύες
Απιστία; Ποιος έκανε απιστία; Κι αν αναρωτη-

θεί αν πουλάτε τρέλα, πιαστείτε από τη φράση
και δηλώστε ότι αυτό ζείτε εδώ και καιρό. Πως
νιώθετε ανασφάλεια, επειδή τίποτε γύρω σας
δεν είναι ξεκάθαρο. Πως δεν μπορείτε να κατα-
λάβετε αν σας αγαπούν και παίρνετε αμφίσημα
μηνύματα. Το ταίρι σας έχει τόση σύγχυση και
ιντριγκάρει  τόσο συχνά, ώστε θα αναρωτιέται
για καιρό αν έχετε δίκιο. Κάπου μέσα σε αυτό το
χάος λούστε το με ρομαντισμό και λατρεία, που
θα εναλλάσσονται με στιγμές κατά τις οποίες θα
φοράτε μια μάσκα προβληματισμού.

Κριός
(21/3-20/4)
Εάν θέλετε να αλλάξετε κάτι και
να ελαφρύνετε τη διάθεσή σας
συμβουλευτείτε και την καρδιά
και τη λογική σας. Η μέρα είναι
κατάλληλη για να κάνετε νέες
γνωριμίες, ταξίδια και αποδρά-
σεις, αλλά και για την ανάπτυξη
των οριζόντων σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μπορεί να συμβεί ένας καβγάς ή
να χαλάσει η διάθεσή σας λόγω
κάποιων κακών ή αγενών ανθρώ-
πων. Αποφύγετε τις περιττές συ-
νομιλίες με αγνώστους. Τα νεύρα
σας μπορεί να σας οδηγήσουν σε
συγκρούσεις -μικρότερες ή μεγα-
λύτερες- με την οικογένεια σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Φροντίστε να μείνετε μακριά από
περίεργες ή παράνομες σχέσεις.
Επίσης, να είστε πολύ προσεκτι-
κοί στο τι λέτε. Μην προκαλείτε,
ιδίως με τα λόγια σας, και μην πα-
ρασύρεστε σε κουτσομπολιά.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Προσέξτε τη συμπεριφορά σας,
καθώς θα νιώθετε τη διάθεση να
ξεσπάτε και αυτό ίσως προκαλέ-
σει συγκρούσεις με τους γύρω
σας. Είναι σημαντικό για σας να
μην το παρακάνετε με το φαγητό
ή το ποτό αυτές τις μέρες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Δεν θα πρέπει να αναζωπυρώσετε
σκόπιμα τον φθόνο όσων δεν
έχουν επιτύχει ακόμα εντυπωσια-
κά αποτελέσματα είτε στην αγάπη
είτε στην καριέρα τους. Αισθημα-
τικά, ορίστε έναν στόχο και στη συ-
νέχεια λειτουργήστε με διπλωμα-
τία. Ευχαριστήστε το σώμα σας με
μια καλή ανάπαυση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι πιθανό μια συζήτηση με με-
ρικά πρόσωπα από αυτά να σας
προκαλέσει θλίψη. Να αφεθείτε
στην πνευματικότητα των ημε-
ρών για να επεκτείνετε τους ορί-
ζοντές σας και να δείτε τα πράγ-
ματα πιο καθαρά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αποφύγετε να φέρετε το ταίρι
σας σε επαφή με πολλούς συγ-
γενείς. Μπορεί κάτι που θα ει-
πωθεί να το πειράξει και να
προσβληθεί. Αν συμβεί κάτι τέ-
τοιο, βρείτε έξυπνες δικαιολο-
γίες για να «μπαλώσετε» τα
πράγματα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η ανάγνωση βιβλίων, μια καλή
ταινία ή η παρέα με φίλους ανε-
βάζουν την ψυχολογία σας και
την αυτοεκτίμησή σας. Επιπλέ-
ον, αν μείνετε σπίτι, μπορεί να
σας φορτώσουν οι δικοί σας με
τις ανασφάλειές τους ή να σας
«χαλάσουν» με την γκρίνια
τους.. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Κατά την εκτέλεση μιας εργα-
σίας, μην ακούτε τις επιθυμίες
κάποιων οικείων σας, αλλά κάν-
τε ό,τι αρέσει σε σας. Μικρά πει-
ράματα επιτρέπονται! Να είστε
ήρεμοι με το ταίρι σας και να ζη-
τάτε τη γνώμη του.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Μια διάθεση για καταχρήσεις -
και ειδικά η λαιμαργία- θα πρέπει
να ελεγχθεί. Η υγεία σας είναι
ευαίσθητη και εύκολα οι υπερβο-
λές μπορεί να γίνουν ταλαιπω-
ρίες. Να είστε, λοιπόν, συγκρατη-
μένοι.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Προσέξτε τα οικονομικά σας, κα-
θώς τα πολλά έξοδα ίσως σας
δυσκολέψουν. Πολλοί θα έχετε
την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια
και να αλλάξετε παραστάσεις. Αν
λείπετε από την οικία σας, ασφα-
λίστε την καλά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μη βιάζεστε σε ό,τι αφορά τα
προσωπικά σας θέματα. Αν αρχί-
σει από άλλους μια συζήτηση με
κουτσομπολιά, χρησιμοποιήστε
ενεργά τη διπλωματία και απο-
φύγετε να πάρετε θέση. Θα μπλέ-
ξετε…

Οι προβλέψεις της ημέρας

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

Απιστίες και δικαιολογίες

Mπορεί αμαρτία εξομολογουμένη να μην είναι αμαρτία, αλλά απιστία εξομολο-
γουμένη παραμένει απιστία και το καλύτερο είναι να μη σας πάρουν χαμπάρι.
Όμως, αν σας έπιασαν στα πράσα ότι κάνατε απιστία, βρείτε την κατάλληλη δι-
καιολογία και ο Θεός βοηθός. Τα άστρα δίνουν τη συμβουλή τους και ας ελπί-
σουμε αρκετή τύχη για να σας πιστέψουν. Βέβαια, αν τελικά σώσετε τη σχέση
σας, να θυμάστε πως καμιά δικαιολογία δεν είναι πιστευτή και δεύτερη φορά.
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Κ
αι μετά τη Μέρκελ, ποιος; Για τη Γερμα-
νία η απάντηση ίσως να μην είναι δύσκο-
λη. Για την Ευρώπη είναι (και θα παρα-
μείνει για καιρό) γρίφος. Οι εκλογές της

26ης Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσουν το τέλος της
εποχής της Άνγκελα Μέρκελ. Ισοφαρίζοντας το ρε-
κόρ παραμονής στην καγκελαρία που είχε ο Χέλμουτ
Κολ, η «σιδηρά κυρία» των ημερών μας αποχωρεί με
τη δημοφιλία της στο ζενίθ. Τρεις εβδομάδες πριν
από τις εκλογές προηγείται όλων των πολιτικών ηγε-
τών στη χώρα της και του διαδόχου της στο Χριστια-
νοδημοκρατικό Κόμμα, του Άρμιν Λάσετ. Αν και αυτό
δεν είναι δύσκολο. Τον Λάσετ αμφισβητούν ακόμη
και μέσα στο δικό του στρατόπεδο. Όχι μόνο επειδή
δεν διαθέτει τη λάμψη του Μάρκους Ζέντερ, του δη-
μοφιλούς πρωθυπουργού της Βαυαρίας και εσω-
κομματικού αντιπάλου του. Αλλά γιατί του χρεώνουν
κακή διαχείριση κατά την κρίση του κορονοϊού, ενώ
οι δημόσιες εμφανίσεις του όταν οι πλημμύρες του
Ιουνίου είχαν ως αποτέλεσμα στη Δυτική Γερμανία
να χάσουν τη ζωή τους κοντά διακόσιοι άνθρωποι,
ήταν, τουλάχιστον, απογοητευτικές.

Οι πλημμύρες παρέσυραν και τη δημοφιλία της
Αναλένα Μπέρμποκ, της επικεφαλής των Πρασίνων,
η οποία, διαγράφοντας τροχιά διάττοντος αστέρα, εί-
δε την απήχησή της να μειώνεται δραστικά. Και εκεί
που λίγοι το περίμεναν, οι «ξεχασμένοι» Σοσιαλδημο-
κράτες, που για δεκαπέντε χρόνια η παντοκρατορία
της Μέρκελ τους είχε βάλει στη γωνία (το 2017 σημεί-
ωσαν το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία τους),
βρέθηκαν να οδηγούν την κούρσα της διαδοχής. Ο
επικεφαλής τους Όλαφ Σολτς έχει πάρει κεφάλι στις
δημοσκοπήσεις, αφήνοντας μακριά πίσω του τον χρι-
στιανοδημοκράτη Λάσετ, ο οποίος βλέπει την πλάτη
ως και της πράσινης Μπέρμποκ. Όλοι τους, όπως εί-

παμε, «τρώνε τη σκόνη» της Μέρκελ που βρίσκεται
στην κορυφή με ένα 64%! Ενώ είκοσι τόσες ημέρες
μας χωρίζουν από τις εκλογές, οι Σοσιαλδημοκράτες
του Σολτς προηγούνται δημοσκοπικά με 25%, οι Χρι-
στιανοδημοκράτες του Λάσετ με 20% και ακολουθούν
οι Πράσινοι, οι Φιλελεύθεροι, η Ακροδεξιά και η Αρι-
στερά.

Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Σοσιαλδημοκρά-
τες, μέσα σε μία εβδομάδα, κέρδισαν επτά μονάδες,
όσες έχασαν οι Χριστιανοδημοκράτες το ίδιο διάστη-
μα, είναι βέβαιο ότι το κόμμα του Σολτς έχει τη δυνα-
μική. Ωστόσο, κάθε αγώνας τελειώνει με το σφύριγ-
μα της λήξης και η Μέρκελ δεν έχει ακόμη πει την τε-
λευταία της λέξη. Βέβαιο είναι πως η Γερμανία, χώρα
με κουλτούρα συνεργασιών, δεν θα δυσκολευτεί να
αποκτήσει νέα κυβέρνηση. Είτε με τη μορφή «μεγά-
λου συνασπισμού», εφόσον συνεργαστούν Σοσιαλ-
δημοκράτες και Χριστιανοδημοκράτες, είτε κάποιου
μικρότερου στον οποίο θα πρωταγωνιστεί ένα από τα
δύο μεγαλύτερα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση, επα-
ναληπτικές εκλογές αποκλείονται. Όχι επειδή το
επιτάσσει το Σύνταγμά τους. Το επιβάλλει η νοοτρο-
πία τους. Άρνηση συμμετοχής ενός κόμματος σε κυ-
βέρνηση συνεργασίας ισοδυναμεί με πολιτική αυτο-
χειρία, καθώς οι εκλογείς ούτε την αποδέχονται ούτε
τη συγχωρούν. Τρεις φορές, όλες κι όλες, έγιναν
πρόωρες εκλογές στη Γερμανία. Κι αυτές, όχι επειδή
δεν έγινε εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης αλλά
γιατί στην πορεία ο «συνασπισμός» κατέρρευσε.

Όλα αυτά, βέβαια, μικρή σχέση έχουν με τη δική
μας πολιτική κουλτούρα και ιστορία. Αυτό όμως είναι
άλλη υπόθεση. Η σημερινή, εκτός των πολιτικών
διεργασιών στη Γερμανία, έχει να κάνει με τις εξελί-
ξεις στην, άτυπη πλην ουσιαστική, ευρωπαϊκή ηγε-
σία, τις οποίες δρομολογεί η αποχώρηση της καγκε-
λαρίου. Σενάρια υπάρχουν. Όχι, όμως, και απαντή-
σεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να ζει δίχως τη
Μέρκελ και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολύ
περισσότερο καθώς η Ένωση, την οποία η καγκελά-
ριος θα αφήσει πίσω της, δέχεται πιέσεις. Τόσο από
το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό. Οι ΗΠΑ δείχνουν
πιο αδύναμες από κάθε άλλη φορά. Η εικόνα τους,
ιδίως με τον τρόπο που επέλεξαν να αποχωρήσουν
από το Αφγανιστάν, θολώνει και η οικονομία τους
αποδυναμώνεται. Η Κίνα βρίσκεται σε διαρκή οικο-
νομική και πολιτική άνοδο, ενώ η Ρωσία του Πούτιν
επιμένει να αναμειγνύεται στις ευρωπαϊκές υποθέ-
σεις και όχι μόνο. Στο εσωτερικό της Ένωσης τα
πράγματα είναι χειρότερα. Ενώ το χάσμα Βορρά -
Νότου δεν έχει ούτε κατά διάνοια γεφυρωθεί, σε αρ-
κετά κράτη-μέλη (χώρες του πρώην υπαρκτού σο-
σιαλισμού) η ελευθερία των ΜΜΕ, το κράτος δικαίου,
η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αμφισβητούνται.
Κυριαρχούν ακραίες φωνές, συχνά ρατσιστικές και
ομοφοβικές. Η ασφάλεια των πολιτών είναι λιγότερο
από κάθε άλλη φορά εγγυημένη και η λειτουργία της
δημοκρατίας κινδυνεύει.

Για αυτούς και άλλους λόγους, όπως η αναμενό-
μενη νέα κρίση του προσφυγικού που θα αναξέσει
πληγές και θα προκαλέσει ρήξεις, οι εκλογές στη
Γερμανία παρουσιάζουν μείζον ενδιαφέρον εκτός
των συνόρων της. Οι καιροί που έρχονται δείχνουν οι
πιο δύσκολοι μεταπολεμικά. Και είναι μάλλον βέβαιο
ότι ηγέτες όπως η Μέρκελ θα λείψουν.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Σε μακρά περίοδο κρίσης 
ηγεσίας, θα ενταθούν 
οι εξωτερικές αλλά και 
οι εσωτερικές πιέσεις στην Ε.Ε.

Ποια Ευρώπη αφήνει 
πίσω της η Άνγκελα Μέρκελ


