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Ε
άν το να αρνείται κάποιος να εμβολιαστεί
κατά του κορονοϊού είναι μία φορά εγκλη-
ματικό, τότε το να κυκλοφορεί ανεμβολία-
στος σε κλειστούς χώρους με μαϊμού πι-

στοποιητικό πόσες φορές είναι; Το ερώτημα δεν είναι
ρητορικό αλλά ουσιαστικό. Εάν ένας από αυτούς που
πήραν εικονική βεβαίωση εμβολιασμού στον Παλα-
μά Καρδίτσας είχε κολλήσει τον ιό και ήταν ασυμ-
πτωματικός, σκεφτείτε πόσο κόσμο θα μπορούσε να
είχε μολύνει. 

Και το έγκλημα δεν σταματάει εδώ, είναι πολύ βα-
θύτερο. Τέτοιου είδους «φάμπρικες» δεν υπονο-
μεύουν μόνο την εθνική εμβολιαστική εκστρατεία.
Δεν υπονομεύουν τους μηχανισμούς ιχνηλάτησης
των κρουσμάτων. 

Υπονομεύουν τη μάχη χιλιάδων υγειονομικών

απέναντι στην πανδημία και στο τέλος τέλος την ίδια
τη δημόσια υγεία.  

Μπορεί ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης να
προανήγγειλε πιο αυστηρό νόμο που θα περιλαμβά-
νει το αδίκημα των εικονικών εμβολιασμών, ωστόσο,
παράλληλα, απαιτούνται ισχυρότερες δικλείδες
ασφαλείας από τις υπάρχουσες. Μηχανισμοί τέτοιοι
που να αποκλείουν «δολιοφθορές» αλλά και να θέ-
τουν εκτός τον ανθρώπινο παράγοντα. Όπως ανέφε-
ρε με νόημα η έμπειρη πρόεδρος της Ένωσης Νοσο-
κομειακών Ιατρών Αθηνών-Πειραιώς Ματίνα Παγώ-
νη, «τα πρωτόκολλα μπορεί να είναι τέλεια, αλλά όλα
κρίνονται επειδή εφαρμόζονται από εμάς»… Γιατί,
όπως στην περίπτωση της Καρδίτσας, αρκεί μια
υπάλληλος με κωδικούς και πρόσβαση στην πλατ-
φόρμα να κάνει τη ζημιά.

Αλλά εκτός από τα μαϊμού πιστοποιητικά εμβολια-
σμού, έχουμε και την «πληγή» με τις ψευδείς βεβαι-
ώσεις θετικών rapid tests οι οποίες εκδίδονται προ-
κειμένου να βγει το πιστοποιητικό νόσησης, ώστε να
αποφευχθεί ο εμβολιασμός για έξι μήνες. Το φαινόμε-
νο έχει πάρει διαστάσεις, καθώς υπάρχουν καταγγε-
λίες από την Καβάλα, την Πάτρα, τη Χαλκίδα, τη Δράμα
και αλλού. Η «ταρίφα» κυμαίνεται από 100 έως 200 ευ-
ρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η Πολιτεία πρέπει να
παρέμβει και να δράσει άμεσα χτυπώντας τα κυκλώ-
ματα στη ρίζα τους πριν γίνουν μάστιγα. «Ο ιατρικός
κόσμος αρνείται», υποστηρίζει η κυρία Παγώνη, «αλλά
η πίεση είναι πολύ μεγάλη και μπορεί κάπου κάποιος
γιατρός να έχει ενδώσει, γιατί υπάρχουν αντιεμβολια-
στές που το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους και άλλοι
που το κάνουν με χρηματικά κίνητρα», παραδέχτηκε. 
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Τ
ελικά κάτι δεν πάει καλά. Η κομματική αν-
τιπαράθεση μας έχει στραβώσει τόσο πο-
λύ ως έθνος και ως λαό, που χάνουμε κάθε
μέτρο και δίνουμε δώρα σε κάθε εχθρό

της πατρίδας μας. Πραγματικά θα τρίζουν τα κόκα-
λα του Λουκή Ακρίτα και του Γιάννου Κρανιδιώτη
από την αθλιότητα κάποιων που θέλουν να αυτοχα-
ρακτηρίζονται προοδευτικοί άνθρωποι. Και οι δύο
Ελληνοκύπριοι πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες. Ο
ένας επί Γεωργίου Παπανδρέου στη μεταρρύθμιση
της Παιδείας και ο δεύτερος επί ΠΑΣΟΚ στα εθνικά
θέματα και φυσικά στο Κυπριακό. 

Και αναφέρομαι σε όλους αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ,
επίσημους και ανεπίσημους εκπροσώπους του,
που βάφτισαν μεταγραφή και… ξένο τον Ελληνο-
κύπριο Χρήστο Στυλιανίδη. Αλήθεια, δεν ντρέπον-
ται καθόλου; Τόση κομματική τυφλότητα; Τόσο μέ-
νος; 

Ούτε οι Τούρκοι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των
λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων δεν θα χαρακτή-
ριζαν ξένο και μεταγραφή έναν Ελληνοκύπριο. Οι
άνθρωποι που κόπτονται, και καλά κάνουν εάν θέ-
λετε την προσωπική μου άποψη, για τα δικαιώματα

των προσφύγων και των μεταναστών, είναι δυνατόν
να θεωρούν ξένο έναν Έλληνα από την Κύπρο;

Και δεν ξεσηκώνονται και οι πέτρες; Τι στο καλό
έχουμε πάθει ως λαός; Διάβαζα τις ανακοινώσεις
και τις αναρτήσεις και δεν μπορούσα να το πιστέψω
ότι προέρχονται από ελληνικά χέρια. Ακόμη και το
ΠΑΣΟΚ που είχε τοποθετήσει τον Γιάννο Κρανιδιώ-
τη στη θέση του ΥΠΕΞ, μίλησε για μεταγραφή γιατί η
ΝΔ δεν είχε άλλους να βάλει!

Δεν ξέρω τον άνθρωπο και εάν είναι ικανός ή όχι
για αυτήν τη θέση.

Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αυτό θα κριθεί στο
πεδίο. Αλλά αντιλήψεις περί ξένου υπουργού από
χείλη προοδευτικά;

Σε τι διαφέρουν από τους ρατσιστές που είχαν ξε-
σηκωθεί εναντίον του Αντετοκούνμπο;

Οι Κύπριοι είναι αναπόσπαστο μέρος του ελληνι-
σμού και σίγουρα δεν είναι ξένοι, ούτε εντός ούτε
εκτός εισαγωγικών. 

Δεν είναι απλώς φάουλ, είναι εθνικό έγκλημα να
τους αποκαλούμε ξένους και μεταγραφές.

Και μπορεί να θεωρώ την Έλενα Ακρίτα, σε πολλά
από όσα έχει κατά καιρούς αναρτήσει, λάθος, αλλά

στο συγκεκριμένο ανέλαβε να κάνει αυτό που
έπρεπε να έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες. 

Να ξεσηκωθεί, όχι βέβαια τόσο αυστηρά, όπως
κάνει κρίνοντας τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Τουλάχι-
στον μίλησε. Διαμαρτυρήθηκε. Έπραξε το αυτο-
νόητο, που θα έπρεπε να έχουν κάνει όλα τα κόμμα-
τα, αποσύροντας τις επικίνδυνες για την πατρίδα
και την Κύπρο ανακοινώσεις και αναρτήσεις τους.

Η κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης είναι
υποχρέωση και καθήκον τους. Αλλά από την κρι-
τική στον τορπιλισμό των εθνικών θεμάτων υπάρ-
χει μια απόσταση. Και δυστυχώς η «φωνή» του
ΣΥΡΙΖΑ στα media την ξεπέρασε, με τον χειρότερο
τρόπο. Ήταν ατόπημα και λάθος. Το οποίο χρεώ-
νονται προσωπικά και ο κ. Τσίπρας και όσα από τα
στελέχη του δεν τόλμησαν να μιλήσουν και να δια-
μαρτυρηθούν. 

Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχουν το θάρρος να
αποπέμψουν τη βουλευτίνα τους Ραλλία Χρηστί-
δου, που αν και μικρασιατικής καταγωγής, ανήρτη-
σε κείμενο στο οποίο αναφέρεται σε ελληνοποίηση
και σε κάτι εγχώριο. Και η λέξη «ντροπή» είναι λίγη
για εκείνη...

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Δ
ιά

 χ
ει

ρό
ς

Δ
ημ

ήτ
ρη

 Ζ
αν

νί
δ

η

Ούτε οι Τούρκοι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ
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Ο
κύβος ερρίφθη και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης αποφάσισε να κλείσει τα
κενά στο υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

με ένα δίδυμο, όπως εγκαίρως είχε αποκα-
λύψει η «Political», και μάλιστα με επιλογές
από το «πάνω ράφι». Αυτές οι επιλογές αιφ-
νιδίασαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, που το μόνο που
ψέλλισαν με κοινή φρασεολογία ήταν ότι
«τελείωσαν τα στελέχη στη ΝΔ και άρχισαν
τις εισαγωγές»! Μια άποψη προσβλητική,
βέβαια, για τον Ελληνοκύπριο υπουργό.

Έτσι, καθήκοντα ανέλαβε ο πρώην επίτρο-
πος της Κύπρου στην ΕΕ Χρήστος Στυλιανί-
δης, ο οποίος χρημάτισε αρμόδιος για τη
Διαχείριση Κρίσεων στην Κομισιόν από το
2014 έως το 2019, με κορωνίδα της θητείας
του την ίδρυση του rescEU, της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται, δε, για
έναν μηχανισμό που ενεργοποιήθηκε και
προς όφελος της Ελλάδας το προηγούμενο
διάστημα. 

Ο κ. Στυλιανίδης θα έχει στο πλευρό του
τον πτέραρχο Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος
έχει μεγάλη πτητική εμπειρία και θα είναι
αρμόδιος και για τα εναέρια μέσα της Πυρο-
σβεστικής. Σημειωτέον, στον κ. Στυλιανίδη
θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση με τις
διαδικασίες που προβλέπονται, ενώ η ορκω-
μοσία των δύο θα γίνει το πρωί της Παρα-
σκευής.

Αναφορικά με την επιλογή του κ. Στυλιανί-
δη και τα χαρακτηριστικά που διέκρινε ο
πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου υπογράμμισε: «Δεν
είναι απλώς ο κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση, αλλά ο καλύτερος Ευρω-
παίος πολιτικός για το συγκεκριμένο πεδίο.
Έχει τόσο πολιτικά όσο και επιχειρησιακά
χαρακτηριστικά». «Η δημιουργία του υπουρ-
γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας αντικατοπτρίζει τη σταθερή βούλη-
ση του πρωθυπουργού να αντιμετωπίσουμε
συνολικά με την ιεράρχηση, την οργάνωση
και τους πόρους που απαιτούνται τις μεγάλες
προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της
πολιτικής προστασίας. Με τη σύσταση του
υπουργείου η Ελλάδα πρωτοπορεί. Αποδίδει
στην κλιματική αλλαγή και στις συνέπειες
που έχει στη ζωή των πολιτών τη σημασία και
την προσοχή που απαιτούνται», τόνισε ακόμη
ο κ. Οικονόμου.

Ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος βρίσκεται στις
Βρυξέλλες, μια και χθες έκλεινε τις εκκρε-
μότητές του στην Κομισιόν, είχε δεχτεί να
αναλάβει από το τέλος της περασμένης
εβδομάδας, όταν και προσεγγίστηκε στη
βάση και της άρτιας προσωπικής σχέσης
που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο
δρόμος μπροστά του θα είναι δύσκολος, με
δεδομένο ότι θα πρέπει να τα βάλει με ένα
καθεστώς συναρμοδιοτήτων, έναν δαιδα-
λώδη μηχανισμό, αλλά και να κάνει τις κρί-

σεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, που θα είναι
στην αρμοδιότητά του. Ο ίδιος ξέρει από
κρίσεις, εξ ου και επελέγη από τον κ. Μη-
τσοτάκη, με τον οποίο διατηρεί προσωπική
σχέση από την εποχή που ο πρωθυπουργός
ήταν πρόεδρος της ΝΔ. Πολλές φορές, άλ-
λωστε, οι δυο τους τα έχουν πει κατ’ ιδίαν,
ενώ στην περίπτωση του κ. Στυλιανίδη εκτι-
μάται ότι είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη
εμπειρία, διεθνείς παραστάσεις αλλά και
προσήνεια και ικανότητα να ακούει και να
μαθαίνει. Παράλληλα, θα είναι αυτός που
θα επιβλέψει την αναμόρφωση της Πολιτι-
κής Προστασίας με όπλο και τους πόρους
από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δηλώσεις Στυλιανίδη - Τουρνά
«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη για την τιμητική πρόταση να
αναλάβω υπουργός στο νεοσύστατο
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας. Την αποδέχτηκα με πλή-
ρη συναίσθηση των προκλήσεων και προσ-
δοκιών», ανέφερε ο Χρήστος Στυλιανίδης
χθες. Και πρόσθεσε: «Οι συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής μάς έχουν ξεπεράσει και
πρέπει να επιταχύνουμε τις μεγάλες αλλα-
γές χωρίς καθυστέρηση. Η πρόληψη και η
ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές κατα-
στροφές είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο
που έχουμε».

Από την πλευρά του, ο πτέραρχος Ευάγ-
γελος Τουρνάς σημείωσε: «Η ανάθεση της
θέσης του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί
προσωπική τιμή και συλλογικό στοίχημα.
Γιατί έχουμε μπροστά μας την ενδυνάμωση
του Πυροσβεστικού Σώματος. Με έμφαση
στην πληρέστερη προετοιμασία και στόχο
τη μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώ-
πιση των φαινομένων στις δύσκολες συν-
θήκες του καιρού μας. Μια πρόκληση στην
οποία κανείς δεν περισσεύει. Ευχαριστώ
τον κύριο πρωθυπουργό για την τιμή και
την εμπιστοσύνη».

Δίδυμο από το... πάνω ράφι

Οι επιλογές 
Μητσοτάκη 
αιφνιδίασαν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ

Συσκέψεις για το πακέτο της Θεσσαλονίκης
Με πυρετό συσκέψεων αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την εμφάνι-

ση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σάββατο, με τον κ.
Μητσοτάκη να συζητά με το οικονομικό επιτελείο τόσο για το «κα-
λάθι» των εξαγγελιών του όσο και για τις παρεμβάσεις που μπο-
ρούν να γίνουν, προκειμένου να ανασταλεί το διαφαινόμενο κύμα
ακρίβειας.  Χθες ο κ. Μητσοτάκης είχε εκ νέου συζήτηση με το οι-
κονομικό επιτελείο, ενώ το εύρος των εξαγγελιών θα κρίνει και τα
στοιχεία για το Β’ τρίμηνο του ΑΕΠ που αναμένεται να δημοσιευ-
θούν σήμερα. Aν αυτά είναι καλά και με δεδομένο ότι ο τουρισμός
σε ορισμένες περιπτώσεις πηγαίνει… σφαίρα, όντας ακόμα και
στα επίπεδα του 2019, τότε η εμβέλεια των παροχών μεγαλώνει.
Κλειδωμένη θα πρέπει να θεωρείται η μείωση του ΕΝΦΙΑ, μεσο-
σταθμικά κατά 8%, ενώ η κυβέρνηση διερευνά αν μπορεί να επε-
κτείνει την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και σε δημόσιους
υπαλλήλους και συνταξιούχους, πλην των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Μένει, δε, να φανεί αν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ μπορούν να πάνε και
πέρα από την εισφορά αλληλεγγύης, αγγίζοντας και τον ΦΠΑ, την
προκαταβολή φόρου ή ακόμα και τον φόρο εισοδήματος. 

Για την κυβέρνηση είναι νευραλγικής σημασίας να μην εισπρά-
ξει πολιτική ζημία από τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήμα-
τος. Και αυτό γιατί η βασική πολιτική δέσμευση Μητσοτάκη, στην
οποία παραμένει συνεπής, είναι να μειώσει φόρους και να δημι-
ουργήσει το περιβάλλον για νέες, καλά αμειβόμενες δουλειές. Αν

αυτό διασαλευθεί, τότε η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα πο-
λιτικό πρόβλημα μακράν σημαντικότερο από φάλτσα στον ανα-
σχηματισμό, με τα οποία σχεδόν κανείς δεν ασχολείται πραγματι-
κά. Εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό της περασμένης
Πέμπτης έθεσε το ζήτημα της προοπτικής αυξήσεων στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ, κάτι που καθόλου δεν θέλει η κυβέρνηση. Η
λύση αναζητείται και δεν έχει ακόμα κλειδώσει, μιας και πρέπει
να είναι συμβατή και με τους κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις
απευθείας ενισχύσεις.

Το στίγμα έδωσε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος,
προαναγγέλλοντας εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό το Σάββατο.
«Η κυβέρνηση δεν είναι παρατηρητής, παρεμβαίνει εκεί που χρει-
άζεται. Κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει προ-
στασία του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Μιλάμε για ένα
διεθνές φαινόμενο, για παράδειγμα έχουμε επί πολλούς μήνες
αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, αυξήσεις σε όλη την Ευ-
ρώπη στην τιμή του ρεύματος», τόνισε. «Όλα αυτά θα τα διαχειρι-
στούμε με ευαισθησία, θα υπάρξουν παρεμβάσεις και ανακοινώ-
σεις από τον πρωθυπουργό και για τα ενεργειακά τιμολόγια με
στόχευση και έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά που δεν μπορούν
να πληρώσουν λογαριασμούς, ενώ θα υπάρξουν και ανακοινώ-
σεις για μειώσεις φόρων», δήλωσε. 

Γιώργος Ευγενίδης
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Στα κρυφά έκανε το εμβόλιο ο Πολάκης! - Το αποκάλυψε ο Τσίπρας
Εκλογές την άνοιξη του 2022 προέβλεψε ο Αλέ-

ξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
Open και την Πόπη Τσαπανίδου. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά απέ-
φυγε να ζητήσει εκλογές, ενώ κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό σχετικά με την υπόθεση του ναυάρ-
χου Αποστολάκη για σχέδιο αποστασίας. Ο κ. Τσί-
πρας ισχυρίστηκε ότι εν αντιθέσει με τον κ. Μητσο-
τάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε για το Μάτι, ούτε ο
Παπανδρέου κατηγόρησε τον Καραμανλή για τις
φωτιές ούτε ο Καραμανλής τον Σημίτη για το «Σαμί-
να», λησμονώντας προφανώς την αλήθεια, μια και
για τα δύο υπήρξε σφοδρή κριτική. 

Αναφερόμενος στο θέμα του ανασχηματισμού,

μίλησε για εισαγωγές αρίστων και υποστήριξε ότι ο
κ. Στυλιανίδης είχε ταχθεί υπέρ της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Τέλος, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι όλοι οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν εμβολιαστεί, ακόμη
και ο κ. Πολάκης! Αυτή ήταν και η μόνη είδηση που
έβγαλε επί της ουσίας η συνέντευξη. Βέβαια, ο κ.
Πολάκης δεν βγήκε ποτέ να πει ότι εμβολιάστηκε,
γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες έκανε επιθέσεις
στον εμβολιασμό! Προτίμησε να πάει στα κρυφά για
να συνεχίσει να υποστηρίζεται από τους εντιεμβο-
λιαστές. Να σημειώσουμε ότι η «Political» σε πα-
ρέμβασή της είχε πει ότι για να μη διαγραφεί από
τον ΣΥΡΙΖΑ θα υποχρεωνόταν να κάνει την ανάγκη
φιλοτιμία και θα εμβολιαζόταν.

Ε
νός Πολάκη μύρια κακά έπονται
στον ΣΥΡΙΖΑ και από χθες ένας
ακόμη «πονοκέφαλος» ήρθε να
προστεθεί στα όσα απασχολούν

το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και αυτός δεν είναι
άλλος από την κόντρα της (αν)επίσημης
φωνής της Κουμουνδούρου, δημοσιογρά-
φου Κώστα Βαξεβάνη, με την επίσης φίλα
προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.
Αφορμή της διαδικτυακής σύγκρουσής
τους ήταν οι απανωτές αναρτήσεις που
έκανε ο εκδότης του «Documento» σχετι-
κά με την τοποθέτηση του Χρήστου Στυλια-
νίδη στη θέση του υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 

Στις τρεις αναρτήσεις του ανέφερε ο Κώ-
στας Βαξεβάνης: 

1«11 εκατ. Έλληνες, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται
ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει για

υπουργό Πολιτικής Προστασίας υπουργό
απ’ το εξωτερικό, χωρίς ελληνική ιθαγέ-
νεια. Δεν του κάνει κανένας στη χώρα ή δεν
δέχεται κανένας;».

2«Πάντως να έχεις τον Συνολάκη ο οποί-
ος θα εκκένωνε το Μάτι σε 20 λεπτά και

να αναζητάς άλλον για Πολιτική Προστασία
και μάλιστα στα ξένα, το λες και άδικο».

3«Η ΝΔ διαθέτει Στυλιανίδη, τον Ευριπί-
δη Στυλιανίδη, ο οποίος είναι έμπειρος

και έχει διατελέσει πολλές φορές υπουρ-
γός. Ο Μητσοτάκης όμως προτίμησε Στυ-
λιανίδη εξωτερικού, εισαγωγής. Πρέπει
στη ΝΔ να καταλάβουν ότι δεν κυβερνά με
το κόμμα αλλά με τις παρέες και τα γραμ-
μάτιά του».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της

Έλενας Ακρίτα που απάντησε μέσα από

τον προσωπικό της λογαριασμό στο Fa-

cebook: «Κώστα Βαξεβάνη, είσαι φάουλ.

Αποκαλείς “ξένο” τον Κύπριο Χρήστο

Στυλιανίδη και ως Ελληνοκύπρια θλίβο-

μαι. Να σου θυμίσω ότι στην Ελλάδα

έχουν υπουργοποιηθεί ήδη δυο Κύπριοι:

ο πατέρας μου Λουκής Ακρίτας με την

Ένωση Κέντρου και ο Γιάννος Κρανιδιώ-

της με το ΠΑΣΟΚ. Και οι δυο παρήγαγαν

έργο σπουδαίο και τίμησαν και την Ελλά-

δα και την Κύπρο».

Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του

μάλλον κλείνει το μάτι στον Βαξεβάνη, το-

νίζοντας: «Σήμερα με τη “μεταγραφή από

την Κύπρο” του κ. Στυλιανίδη και την άρον

άρον πολιτογράφησή του για να γίνει

υπουργός στην κυβέρνηση του κ. Μητσο-

τάκη φρόντισε να επιβεβαιώσει και την

πρωτοφανή ένδεια στελεχών της ΝΔ».
Την ίδια ώρα, πέραν της όποιας «προς τα

έξω κοινής γραμμής και πολιτικής έκφρα-
σης» θέλει να επιβάλει ο Αλέξης Τσίπρας -
και δη ενόψει της ΔΕΘ-, στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικρατεί σύγχυση, αν όχι και
πλήρης Βαβέλ, για το θέμα της υποχρεωτι-
κότητας του εμβολιασμού στους υγειονο-
μικούς.

Η κομματική εφημερίδα «ΕΠΟΧΗ»
προχθές, Κυριακή, ασκούσε έντονη κριτι-
κή σε τέσσερις βουλευτές (Παύλο Πολάκη,
Δώρα Αυγέρη, Ραλλία Χρηστίδου, Χαρά
Καφαντάρη), επειδή συμμετείχαν σε εκδή-
λωση της ΠΟΕΔΗΝ για την υποχρεωτικό-
τητα και την επιβολή αναστολών εργασίας
σε ανεμβολίαστους υγειονομικούς, στέλ-
νοντας «λάθος μήνυμα» στην κοινωνία και
«θολώνοντας» την επίσημη γραμμή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως χαρακτηριστικά γράφει.  

Ο γνωστός για το παρορμητικό, έως και
κυνικό ύφος του, πρώην υπουργός Παύλος
Πολάκης απαντάει στο έντυπο που πολιτι-
κά εκφράζει την τάση των «53+», και με τον
τρόπο του προειδοποιεί: «ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ! Γιατί έχει και η υπομονή τα
όριά της».

Ταυτόχρονα, δε, επισημαίνει: «Τη γραμ-
μή τη “θολώνει” αυτός που αναίσχυντα
γράφει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της υπο-
χρεωτικότητας στους υγειονομικούς και
μάλιστα με ποινές! ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ».

Από τη δική της πλευρά, η αναπληρώτρια
τομεάρχης Υγείας Δώρα Αυγέρη σχολίασε
δηκτικά: «Λάθος μήνυμα στέλνει αυτός
που δεν έρχεται να συμπαρασταθεί και να
απαιτήσει την ανάκληση ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ που
διαλύουν το ΕΣΥ και όχι αυτοί που ορθώς
δίνουν το παρών». Και κατέληξε: «Μεγαλύ-
τερη σημασία δεν έχει τι μηνύματα στέλ-
νεις. Μεγαλύτερη σημασία έχει αν καταλα-
βαίνεις σωστά τα μηνύματα που σου στέλ-
νει η κοινωνία…».

Και καβγάς
της Ακρίτα 
με Βαξεβάνη!

Ο πρώην υπουργός απειλεί
τους «53» - Ο Στυλιανίδης
έφερε διάσπαση στις… 
φωνές του ΣΥΡΙΖΑ
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του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ε
χοντας πλέον κλείσει 20 μήνες από την
έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού (19
μήνες από τη στιγμή που εμφανίστηκε το

πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα), μπορούμε να
πούμε με βεβαιότητα ότι ο καθένας ξεχωριστά
αντιμετώπισε μια πρωτόγνωρη πρόκληση με
ανεπανόρθωτες ζημιές σε κάθε επίπεδο. Με μο-
ναδικά όπλα την ιατρική επιστήμη, την ατομική
ευθύνη, τα κρατικά μέτρα και τον εμβολιασμό, η
ανθρωπότητα κλήθηκε να ανταποκριθεί στη νέα
πραγματικότητα που όρισε ο ιός SARS-CoV-2,
με σκοπό την ταχύτερη έξοδο από την πανδημία.

Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία κλήθηκε να
υπερνικήσει ένα υψηλότερο εμπόδιο, ενδεχο-
μένως ακόμη και από τον ίδιο τον ιό, και αυτό δεν
είναι άλλο από τον παραλογισμό, τη δυσπιστία
και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην ια-
τρική επιστήμη και τους εξειδικευμένους υγει-
ονομικούς. Ο εμβολιασμός κατά κύριο λόγο και
η χρήση μάσκας και τα κυβερνητικά μέτρα κατά
της πανδημίας σε δεύτερη μοίρα αποτέλεσαν
ζητήματα σφοδρής αντιπαράθεσης, διχογνω-
μίας και εντάσεων τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο,
η λογική, η σοβαρότητα και η επιστήμη της Ιατρι-
κής φαίνεται να νίκησαν ευτυχώς οριστικά.

Ως προς το κομμάτι του εμβολιασμού ακού-
στηκαν πολλές θεωρίες κατά καιρούς. Κάποιες
που έδιναν τροφή για σκέψη και συζήτηση, άλ-
λες που θεμελιώνονταν κυρίως στην αμάθεια
και την έλλειψη ιατρικής/επιστημονικής κατάρ-

τισης και άλλες που προκαλούσαν απλά γέλιο
(και κλάμα) και ενέτειναν την παράνοια που είχε
προκαλέσει ούτως ή άλλως η πανδημία. Κοινή
συνισταμένη όλων αυτών των θεωριών ήταν πως
καταρρίφθηκαν όλες μία προς μία από την Ιατρι-
κή και τους φορείς της. Το βασικό και μοναδικό
λογικό επιχείρημα των λεγόμενων «αντιεμβο-
λιαστών» υπήρξε ο ισχυρισμός ότι το εμβόλιο
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, αφού δεν είχε
λάβει πλήρη έγκριση από τον FDA (Food and
Drug Administration - Οργανισμός Τροφίμων
και Φαρμάκων). Το επιχείρημα αυτό καταρρί-
φθηκε οριστικά, αφού ο FDA στις 23/8/2021
έδωσε πλήρη έγκριση στο εμβόλιο της
Pfizer/BioNTech. Ο FDA ζήτησε αρχικά από τις
εταιρείες να υποβάλουν μόνο δύο μήνες δεδο-
μένων παρακολούθησης της ασφάλειας ανάμε-
σα στους συμμετέχοντες στη μελέτη, την περίο-
δο κατά την οποία είναι πιθανότερο να εμφανι-
στούν παρενέργειες. Για την πλήρη έγκριση ο
FDA ζήτησε δεδομένα έξι μηνών. Οι επιθεωρη-
τές του FDA επισκέφθηκαν επίσης τα εργοστά-
σια όπου παράγονται τα εμβόλια και εξέτασαν
κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας για
περαιτέρω διασφάλιση ότι τα εμβόλια κατα-
σκευάζονται σε συνθήκες ασφάλειας και απο-
στείρωσης. Καθώς τα εμβόλια χορηγούνται τυ-
πικά σε άτομα που είναι κατά τα άλλα υγιή, υπο-
βάλλονται γενικώς σε μεγαλύτερο ρυθμιστικό
έλεγχο συγκριτικά με άλλα ιατρικά προϊόντα,

συμπεριλαμβανομένων συνταγογραφούμενων
φαρμάκων. Η πλήρης έγκριση σημαίνει ότι το
εμβόλιο της Pfizer φέρει πλέον την ισχυρότερη
υποστήριξη του FDA για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητά του.

Σημειώνεται παράλληλα ότι η Moderna έχει
επίσης υποβάλει αίτηση για πλήρη έγκριση, ενώ
η Johnson & Johnson έχει αναφέρει πως ευελ-
πιστεί να το κάνει αργότερα φέτος. Το εμβόλιο
της Pfizer είναι επίσης διαθέσιμο για παιδιά 12-
15 ετών έπειτα από έγκριση για επείγουσα χρή-
ση. Η πλήρης έγκριση δεν ισχύει για τις ενισχυτι-
κές δόσεις. Ο οργανισμός θα αποφασίσει ξεχω-
ριστά σχετικά με το αν χρειάζεται τρίτη δόση για
τους υγιείς ανθρώπους.

Η μέρα της 23ης Αυγούστου του 2021 αποτελεί
ορόσημο στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης
αλλά και της ίδιας της ανθρωπότητας, καθώς ση-
ματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας
αλλά και της παράνοιας. Ακόμη και ο τελευταίος
«αρνητής», «αντιεμβολιαστής» ή δύσπιστος αν-
τιλήφθηκε πλέον ότι το αφήγημα περί πειραμα-
τικού εμβολίου αποδομήθηκε για τα καλά και
πως η μοναδική, ασφαλέστερη και ταχύτερη λύ-
ση για την έξοδο από την πανδημία είναι το εμ-
βόλιο. Συμπερασματικά, η κοινωνία με συμμά-
χους το εμβόλιο, την ιατρική επιστήμη και τη λο-
γική οδηγείται αισίως στον δρόμο της ελευθε-
ρίας. Η οριστική επιστροφή στην κανονικότητα
πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς.

Σ
αν τα κοράκια έπεσαν οι πάσης λογής αντι-
πολιτευόμενοι πάνω στα δημοσιεύματα
που κάνουν λόγο για ακρίβεια. Σαν τα κο-

ράκια ή, σωστότερα, σαν τον ναυαγό που βρήκε
σανίδα σωτηρίας. Να η ακρίβεια, πλήγμα στο
πορτοφόλι του καταναλωτή, φταίει η κυβέρνηση.
Ράβδος στη γωνία, άρα βρέχει…

Η ελληνική αντιπολίτευση δυστυχώς δεν δεί-
χνει να διορθώνεται. Πόνταρε στο ότι δεν θα βγει
εγκαίρως εμβόλιο. Μετά πόνταρε στο ότι δεν θα
υπάρξει σημαντικό τουριστικό ρεύμα. Δεκάδες
είναι οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις και οι... προ-
ειδοποιήσεις των ναυαγών που πιάνονται από
σανίδα σε σανίδα, σε μια προσπάθεια όχι να ρί-
ξουν την κυβέρνηση αλλά να μη βουλιάξουν οι
ίδιοι. Και ενώ οι κατά καιρούς «σανίδες» δεν τους
σώζουν, εκείνοι επιμένουν στην ίδια τακτική,
στην ίδια απέλπιδα αναζήτηση σανίδων σωτη-
ρίας. Μιας σωτηρίας που όμως πεισματικά δεν
έρχεται, όπως δεν έρχεται ο Γκοντό στο ομώνυμο
θεατρικό έργο του Μπέκετ.

Ας το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν. Η ακρίβεια, ναι,
είναι πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, αλλά η υπεύ-

θυνη ενημέρωση του πολίτη επιβάλλει σε όλους
όσοι έχουν ένα δημόσιο βήμα να πουν ότι αποτε-
λεί γνήσιο τέκνο της ανώμαλης περιόδου εγκλει-
σμού λόγω κορονοϊού, του πανευρωπαϊκού λο-
κντάουν που δημιούργησε συνθήκες πεπιεσμέ-
νου ελάσματος στην κατανάλωση των πολιτών, με
αποτέλεσμα το τέλος του να δημιουργήσει συν-
θήκες πληθωριστικών πιέσεων. Το λέει ο διοικη-
τής της Τραπέζης της Ελλάδος, το λένε διαπρε-
πείς οικονομολόγοι απανταχού της Δύσης, που
προφανώς δεν έχουν στρατευθεί στην υπεράσπι-
ση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το λένε οι γνω-
ρίζοντες. Κι όμως, πολιτικοί που με τεράστια ευ-
κολία μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα και το
απόγευμα λένε άλλα από εκείνα που έλεγαν το
πρωί σπεύδουν να μας πουν ότι οι οικονομολόγοι
ή δεν ξέρουν ή είναι στην υπηρεσία του κ. Μη-
τσοτάκη. Και μετά απορούν που τα ποσοστά τους
σε όλες τις δημοσκοπήσεις παραμένουν πεισμα-
τικά καρφωμένα σε επίπεδα που μόνο προβλη-
ματισμό θα έπρεπε να τους δημιουργούν.

Η ακρίβεια είναι εδώ, ο πληθωρισμός είναι
εδώ. Πρόκειται για αναμφισβήτητες αλήθειες.

Και αν ο πληθωρισμός είναι συγκυριακό φαινό-
μενο (η αντιπολίτευση θα έπρεπε να εστιάσει στο
ότι) μπορεί κάποιες από τις επιπτώσεις του να
μην αρθούν όταν υποχωρήσει σε φυσιολογικά
επίπεδα. Αυτή η κριτική πράγματι έχει μια αξία,
έχει βάση, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο. Και μια
υπεύθυνη αντιπολίτευση θα έπρεπε να ενημερώ-
σει για αυτό το ενδεχόμενο, αν θέλει να κτίσει την
αξιοπιστία της στη συνείδηση των πολιτών. Και
όχι να φωνάζει ότι για την ακρίβεια φταίει η κυ-
βέρνηση που «δεν παίρνει μέτρα». Διότι το επό-
μενο ερώτημα είναι «εσείς ποια μέτρα εισηγεί-
στε;», αφού τα κόμματα που ασκούν τη συγκεκρι-
μένη κριτική αυτοπροσδιορίζονται ως «κόμματα
εξουσίας».

Οι σανίδες που ευκαιριακά βρίσκονται ενώ-
πιόν τους δεν εξασφαλίζουν στα κόμματα της αν-
τιπολίτευσης την πολιτική τους ενδυνάμωση.
Όπως οι σημαίες, έτσι και οι σανίδες είναι ευκαι-
ρίας, όχι σωτηρίας. Και με τη διαρκή αναζήτηση
τέτοιων ευκαιριών ας αντιληφθούν κάποτε ότι ρί-
χνουν ανεπίγνωστα νερό στον μύλο των αντιπά-
λων τους…

Η λογική επικράτησε ξανά 

Σανίδες ευκαιρίας…

του
Ευάγγελου
Σουσουρογιάννη

Φοιτητής Ιατρικής,
μέλος της ΟΝΝΕΔ
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Ζούμε σε μια εποχή όπου η κάθε φράση ενός
πολιτικού στην κυριολεξία μπαίνει στο μικρο-
σκόπιο, διυλίζεται από τα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και από το σύνολο των social media, και
πολλές φορές μπαίνει σε κίνδυνο η καριέρα του
από μικρές φράσεις που έχουν αρνητικό πρόση-
μο στην εικόνα του. 

Με τη χρήση των τιπ πολιτικής επικοινωνίας,
δεν θα έχετε ποτέ τέτοιο πρόβλημα. 

Κάθε ομιλία, κάθε συνέντευξη, θα αφήνει το
προσωπικό σας στίγμα με θετικό πρόσημο, θα γί-
νεται viral και θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα
ΜΜΕ. Κρατήστε τα!

1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, κρατήστε την
προσοχή σας στο κουλούρι και όχι στην τρύπα. 

Να βλέπετε τα θετικά, το κουλούρι, και όχι τα αρ-
νητικά, την τρύπα.

2. Στην πολιτική πρέπει να εκπαιδευτείτε στην τυ-
χαία εγγύτητα. 

Να είστε έτοιμοι να μιλήσετε πρόσωπο με πρό-
σωπο με τον πολίτη από τη λαϊκή αγορά, την κα-
φετέρια, μέχρι και στη δεξίωση. 

3. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, θα πρέπει να
επιδιώξετε όχι να είστε ένας αλλά ο υπ’ αριθμόν
ένας.

4. Θέλουμε ο πολιτικός να «σπάσει αυγά» αλλά
όταν το κάνει διαμαρτυρόμαστε για τη «ζημιά». 

5. Στις εκλογικές προβλέψεις απαιτούνται έγκυ-
ρα στοιχεία και όχι ευσεβείς πόθοι. 

6. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα γεγονότα
ερμηνεύονται, δεν περιγράφονται, ακόμη και
όταν οι αποδείξεις συγχέονται με προθέσεις. 

7. Στην πολιτική, αλλά και στις επιχειρήσεις, μην
αναθέτετε μια σπουδαία δουλειά ακόμη και

στον καλύτερο συνεργάτη σας, περιμένοντας
μαγικό αποτέλεσμα.

Εσείς είστε η μαγεία! Διαφορετικά, κάπου θα
στραβώσει το πράγμα και θα την πληρώσετε
ακριβά. Να είστε πάντα από πάνω στη δουλειά!

8. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα παιδιά για
τα «θελήματα» επιβραβεύονται με ψίχουλα και
αυτό όχι πάντα. 

9. Πολιτική ρεβάνς με αντιπολίτευση πάνω στην
«καμένη γη» χρήζει ψυχιατρικής παρακολού-
θησης. 

10. Το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού δυναμι-
κού δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται συντηρητικό
αλλά οπισθοδρομικό. 

11. Στις εκλογές, τις περισσότερες φορές ψηφί-
ζουμε με γνώμονα «το μη χείρον βέλτιστον» ή
απλώς καταψηφίζουμε. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ο οικονομικό πλάνο με βάση το οποίο θα κινη-
θεί η κυβέρνηση την επόμενη διετία κατα-
στρώνει το Μέγαρο Μαξίμου για τις πρωθυ-

πουργικές εξαγγελίες στη φετινή Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Οι συσκέψεις του οικονομικού επιτε-
λείου είναι αλλεπάλληλες και οι ασκήσεις επί χάρτου
συνεχείς, ώστε να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
προσωρινές και μόνιμες μειώσεις φορολογικών βα-
ρών. Στο πακέτο των εξαγγελιών, εξετάζεται μάλιστα
να συμπεριληφθεί και η αύξηση του αριθμού των δό-
σεων σε 10-12 για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ και του
φόρου εισοδήματος, ένα μέτρο που μπορεί να αρχί-
σει να εφαρμόζεται από τις φορολογικές δηλώσεις
του 2022 για τα εισοδήματα του 2021.

Μαζί με τις φοροελαφρύνσεις, σημαντική βαρύτη-
τα θα δοθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις, στις μεταρ-
ρυθμίσεις και τη μείωση των μισθολογικών βαρών.
Σημαντική παρέμβαση θα γίνει στη μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή έως και 50% για τις επιχειρή-
σεις που θα συγχωνευθούν ή θα μετασχηματιστούν
με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και με
κίνητρα που θα συνοδεύονται από όρους και προ-
ϋποθέσεις για επενδύσεις παγίων. Επίσης ιδιαίτερη
έμφαση αναμένεται να δοθεί στον τρόπο αξιοποί-
ησης της ρευστότητας των 77 δισ. ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, κυρίως για τις
δράσεις της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση
ενέργειας και το περιβάλλον.

Το οικονομικό πλάνο θα αποτελεί τον κεντρικό
άξονα της πολιτικής έως το 2023, αλλά και τον βαθμό
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του εθνικού
σχεδίου ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Είναι απόλυτα κα-
τανοητό στην κυβέρνηση πως η ελάφρυνση των οι-
κονομικών βαρών της μεσαίας τάξης και η αύξηση

της απασχόλησης θα αποτελούν το διακύβευμα των
επόμενων εκλογών. Έτσι, στο οικονομικό επιτελείο
γεμίζουν το καλάθι των παροχών με το βλέμμα και
στο 2023, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον αστάθμητο
παράγοντα της υγειονομικής κατάστασης. Η φιλοσο-
φία της κυβέρνησης παραμένει σταθερή και εξακο-
λουθεί να είναι η υλοποίηση εκείνων για τα οποία εί-
χε δεσμευτεί από το 2019 και έχουν αναβληθεί λόγω
της πανδημίας.

Οι όποιες παροχές ανακοινωθούν είναι βέβαιο
πως θα έχουν πρώτα κοστολογηθεί για να ενσωμα-
τωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του
2022, ώστε να συμπεριληφθούν στην έκθεση των
δανειστών, που συνδέεται με τη 12η αξιολόγηση της
χώρας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συζητήσεις του οι-
κονομικού επιτελείου με τους θεσμούς εξετάζουν
την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, με το συ-
νολικό δημοσιονομικό κόστος από την πλήρη κατάρ-

γηση να υπολογίζεται σε πάνω από 750 εκατ. ευρώ,
την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
με κόστος περίπου 800 εκατ. ευρώ και τις μειώσεις
προκαταβολής φόρου και φορολογικών συντελε-
στών εισοδήματος με κόστος κοντά στα 180 εκατ. ευ-
ρώ. Αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι το σχέδιο
των παρεμβάσεων να είναι σε πλήρη συνάρτηση των
εξελίξεων στην οικονομία αλλά και του διαθέσιμου
δημοσιονομικού χώρου, ώστε οι δεσμεύσεις να υλο-
ποιηθούν χρονικά στο ακέραιο.

Για το 2022 σχεδιάζεται μείωση του ΕΝΦΙΑ και κα-
τάργηση του συμπληρωματικού φόρου, ενώ φαίνεται
να υπάρχει χώρος για τη μονιμοποίηση των προσω-
ρινών μέτρων, όπως του μειωμένου ΦΠΑ στις μετα-
φορές, στα μη οινοπνευματώδη, στην εστίαση, στους
κινηματογράφους και στο τουριστικό πακέτο. Δεδο-
μένη θεωρείται η διατήρηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου για όσο
διάστημα λειτουργούν δομές αιτούντων άσυλο. Οι
παρεμβάσεις που εξετάζονται για το 2023 προβλέ-
πουν την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης για όλους, τη μείωση κατά 50% του τέλους επι-
τηδεύματος και την περαιτέρω μείωση του συντελε-
στή φορολογίας για τις επιχειρήσεις στο 20% από
22%. 

Τα αποκαλυπτήρια του πολιτικού σχεδιασμού της
διετίας 2022-2023 θα γίνουν σε λίγες μέρες από τον
πρωθυπουργό και μέχρι τότε κανένας, εκτός από το
οικονομικό επιτελείο, δεν γνωρίζει ακριβώς την
ατζέντα των ανακοινώσεων στην 85η ΔΕΘ. Έτσι, λοι-
πόν, μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, φορείς, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις μπορούμε να διατυπώνουμε προτά-
σεις και να ελπίζουμε σε πολυπόθητες ελαφρύνσεις
και ρυθμίσεις.
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του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ



Χρειάζεται
στήριξη

Σε οικονομική
κατάρρευση οδη-
γούνται οι κάτοικοι
της Εύβοιας. Όπως
λένε οι ξενοδόχοι,
εννέα στις δέκα
κρατήσεις ακυρώ-
θηκαν και από εκεί-
νους που έκαναν
διακοπές φθινόπωρο. Η κρίση που βιώνει ήδη ο τουριστικός κλά-
δος στο νησί, μετά τη βιβλική καταστροφή από τις πυρκαγιές, είναι
τεράστια. Η κυβέρνηση πρέπει να εκπονήσει συγκεκριμένο πρό-
γραμμα στήριξης μεγαλύτερης διάρκειας.

Περίσκεψη
Ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ
καταγραφεί στη Γη έγινε ο Ιούλιος
του 2021, όπως ανακοίνωσε η Εθνική
Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας
(ΝΟΑΑ), υπογραμμίζοντας τον αρνη-
τικό αντίκτυπο που έχει η κλιματική
αλλαγή σε αυτό το γεγονός. 
Μάλιστα, εξήγησε ότι αυτό το νέο ρε-
κόρ έρχεται να προστεθεί στην ήδη
ανησυχητική πορεία την οποία η κλι-
ματική αλλαγή έχει ορίσει για την
υφήλιο. Όπως έγινε γνωστό, ο
υδράργυρος ξεπέρασε κάθε προ-
ηγούμενο στην Ασία. Ακολούθησαν
οι ΗΠΑ, η Αφρική και η Αυστραλία. 

Αραβικό ασανσέρ
Στο σύνολό της η Ύδρα έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός
χώρος και μνημείο πολιτισμού, και προστατεύεται από τους
φορείς ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Αυτό φαίνε-
ται πως δεν το γνώριζε ένας Άραβας, ο οποίος εδώ και χρό-
νια έχει αγοράσει ένα ακίνητο στο νησί. Ο ιδιοκτήτης του
ακινήτου, επειδή αντιμετωπίζει κάποια κινητικά προβλήμα-
τα, θεώρησε καλό να φτιάξει έναν εξωτερικό ανελκυστήρα,
ο οποίος ακουμπούσε πάνω στα βράχια, για να ανεβοκατε-
βαίνει στο σπίτι του. Ξηλώθηκε πάραυτα…

Η νομοθεσία
Το FDA και το ΕΜΑ, οι αρμόδιες θεσμικές αρ-

χές φαρμάκων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, υποχρέω-

σαν όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που πα-

ράγουν εμβόλια να αναγράψουν όλες τις αντεν-

δείξεις και παρενέργειες. Το εύρος των αντεν-

δείξεων είναι πλέον πολυπληθέστατο. Παρενέρ-

γειες υπάρχουν -έστω και ελάχιστες- και οι πο-

λίτες πρέπει να ενημερώνονται σφαιρικά. 

Τι εξετάζεται αν ξξεφύγει η κατάσταση

Ε
άν τα κρούσματα και ειδικά οι νοσηλευόμενοι
σε βαριά κατάσταση αυξηθούν, η ελληνική
κυβέρνηση θα εξετάσει κάποιας μορφής

lockdown μέσα στο φθινόπωρο.
Πιθανότατα θα αποφευχθεί το καθολικό, όμως δεν

μιλάμε και για τοπικά lockdowns αλλά για κάποια νέ-
ας μορφής που μπορεί να αποτελούν μείξη με στοι-
χεία και καθολικότητας. Οι νέες καραντίνες θα είναι
ιδιότυπες, μπορεί να αφορούν όλη την Ελλάδα, που
ούτως ή άλλως είναι χωρισμένη σε ζώνες με βάση

την πορεία της πανδημίας. Θα ισχύουν κάποια γενικά
μέτρα για όλους, αλλά θα λαμβάνονται μέτρα και σε
περιοχές που έχουν βαριά επιδείνωση.

Όμως όταν στην Ελλάδα έχουν υιοθετηθεί έως σή-
μερα τρία lockdowns που μάλιστα έχουν χαρακτηρι-
στεί και από τα σκληρότερα διεθνώς, να επανέλθουν
τέτοιας κλίμακας σκληρά μέτρα… δεν είναι πιθανό,
ωστόσο δεν πρέπει να αποκλειστεί να δούμε ξανά
απαγορεύσεις κυκλοφορίας, μάσκες παντού και
πλήθος άλλων μέτρων.
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Σ
ε επίπεδα προ πανδημίας ενισχύθηκε ο δεί-

κτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο, στις

111,2 μονάδες έναντι 108,7 τον προηγούμενο

μήνα, σύμφωνα με το δελτίο του ΙΟΒΕ.

Επιπλέον, ο δείκτης λαμβάνει τη δεύτερη υψηλό-

τερη τιμή από τον Οκτώβριο του 2007.

Η νέα άνοδος είναι αποτέλεσμα βελτίωσης των

προσδοκιών σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς,

ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε και

πάλι, κατόπιν της ισχυρής βελτίωσής της την άνοιξη.

Η εξέλιξη της πανδημίας εξακολουθεί να είναι, βέ-

βαια, κυρίαρχος παράγοντας στη διαμόρφωση των

προσδοκιών:

- Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμή-

σεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε,

οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν

αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή

τούς προσεχείς μήνες παρέμειναν σχεδόν αμετά-

βλητες.

- Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για

την παραγωγή αμβλύνθηκαν αισθητά, ενώ παράλλη-

λα οι προβλέψεις για την απασχόληση ενισχύθηκαν

σημαντικά.

- Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχου-

σες πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες, με το ύψος

των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται αισθητά, ενώ

οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των

πωλήσεων διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα.

- Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα

κατάσταση των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ήπια,

εκείνες για τη ζήτηση ενισχύονται έντονα, ενώ οι

προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζή-

τησης υποχωρούν ήπια.

- Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές

προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κα-

τάσταση της χώρας υποχωρούν σημαντικά, όπως και

οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοι-

κοκυριού τους, ενώ παράλληλα επιδεινώνονται οι

εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και υποχωρεί η πρό-

θεση για αποταμίευση.

Αν αυτά βλέπουν οι αναλυτές με βάση τα νούμε-

ρα, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι η πραγματική ει-

κόνα της οικονομίας είναι πολύ διαφορετική. Άλ-

λωστε η Ελλάδα εκτός από οικονομία έχει και πα-

ραοικονομία.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το οικονομικό 
κλίμα των ημερών

anetnews24@gmail.com 
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Σήκω, Ανδρέα, να τους… δεις

Α
ντίστροφα μετράει ο χρόνος για
την επίσημη έναρξη της εσω-
κομματικής αναμέτρησης στο
Κίνημα Αλλαγής. Η συνεδρίαση

της Κεντρικής Επιτροπής που θα αποφα-
σίσει το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των
εσωκομματικών εκλογών, πιθανότατα θα
πραγματοποιηθεί το διήμερο 25-26 Σε-
πτεμβρίου και δεν αποκλείεται να δούμε
μέχρι τότε ακόμη μια υποψηφιότητα.

Στην επετειακή εκδήλωση για την 3η
Σεπτέμβρη μπορεί να μην υπήρξαν παρα-
τράγουδα, τα βλέμματα όλων όμως μαρ-
τυρούσαν την αγωνία για την επόμενη μέ-
ρα. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι, εάν
δεν γίνει μια δυναμική επανεκκίνηση με
καθαρούς διαύλους επικοινωνίας με τους
πολίτες, τότε το πολιτικό μέλλον του ΚΙ-
ΝΑΛ δεν είναι ευοίωνο.

Στον δρόμο προς την εσωκομματική
κάλπη, το πρώτο στοίχημα που καλείται να
κερδίσει η Χαριλάου Τρικούπη είναι η δια-
φύλαξη της ενότητας.

Η πρώτη μεγάλη μάχη θα δοθεί για τη
διαμόρφωση των διαδικαστικών για τη
διεξαγωγή των εκλογών. Ήδη οι υποψή-
φιοι έχουν ταχθεί υπέρ των ανοιχτών δια-
δικασιών. Σε εκκρεμότητα εκτός από τον
χρόνο διεξαγωγής είναι και το αν ο εκλο-
γικός κατάλογος θα είναι ανοιχτός μόνο
για μέλη ή και για φίλους, και βεβαίως εάν
οι «φίλοι» θα έχουν δικαίωμα εγγραφής
την ημέρα των εκλογών.

Η «μονομαχία»
Λίγο πριν αρχίσει η «μονομαχία στον

πράσινο ήλιο» οι αντίπαλοι ετοιμάζουν τα
πλάνα τους επιχειρώντας να «διαβάσουν»
ο ένας τον άλλον. Όπως έχει διαμορφωθεί
μέχρι αυτή τη στιγμή ο χάρτης των υποψη-
φιοτήτων, το φαβορί προκύπτει από την
τριπλέτα «Γεννηματά, Ανδρουλάκης, Λο-
βέρδος», με τον Χάρη Καστανίδη να έχει
τον ρόλο ενός «απρόβλεπτου αουτσάιν-
τερ».

Η Φώφη Γεννηματά εκ της θέσεώς της
εξακολουθεί να κινείται θεσμικά και να
δείχνει ότι βλέπει ολόκληρο το έργο και
όχι μόνο κάποια αποσπάσματα. Με την
ομιλία της στην επέτειο ίδρυσης του ΠΑ-
ΣΟΚ έδωσε το πολιτικό της στίγμα για αυ-

τόνομη πορεία με προοδευτική ταυτότητα.
Παράλληλα επιχείρησε να θέσει το κόμμα
της στο «βάθρο» της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, βάζοντας στο κάδρο της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης τη ΝΔ και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, αγνοώντας παραδειγματικά
τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το βλέμμα στραμμένο
στους εσωκομματικούς της αντίπαλους,
προέταξε την ενότητα ως ισχυρό αρμό για
τη συνέχεια του κόμματος. Στο πεδίο της
εσωκομματικής στρατηγικής, αποφεύγει
να δίνει δικαιώματα, χρησιμοποιώντας
τον θεσμικό της ρόλο για την προώθηση
της υποψηφιότητάς της. Προτιμά κεντρι-
κές συναντήσεις και παρουσία σε χώρους
με συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα.
Απαντώντας στη ρητορική που αναπτύσ-
σεται γύρω από μια ολική επαναφορά του
ΠΑΣΟΚ, το πνεύμα με το οποίο θα αντιπα-
ρατεθεί αποτυπώνεται από αυτά που είπε
στην πρόσφατη ομιλία της: «Το Κίνημα
Αλλαγής υπάρχει γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει, είναι ζωντανό, γιατί
υπάρχει το Κίνημα Αλλαγής. Αυτό το κόμ-
μα έχει ταυτότητα. Δεν βολεύεται στον ρό-
λο του κομπάρσου της ιστορίας».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προτιμά την «door
to door» επαφή. Οργώνει όλη τη χώρα και
έχει συνεχείς επαφές με παλιά και νέα
κομματικά στελέχη, επιχειρώντας να δια-
μορφώσει πυρήνες δράσης όταν και εφό-
σον έρθει η ώρα. Η δεξαμενή των ψηφο-
φόρων του προέρχεται από τη βάση των
λεγόμενων «εκσυγχρονιστών», ενώ με τις

συνεχείς αναφορές του για επιστροφή στα
«ιερά και όσια» της παράταξης επιχειρεί
να προσεγγίσει το λεγόμενο «ορθόδοξο
ΠΑΣΟΚ». Έχει θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ ως
«υπαρξιακό εχθρό» και τη ΝΔ ως «ιδεο-
λογικό». Στις 20 Σεπτεμβρίου θα δώσει
στη δημοσιότητα το τελικό κείμενο της
πολιτικής του διακήρυξης. Ωστόσο, από τα
πρώτα εσωκομματικά χτυπήματα που
δέχθηκε, ήταν να του χρεώσουν ότι, σε
περίπτωση εκλογής του, είναι πιθανή η
«δεξιά στροφή» του Κινήματος και η προ-
σέγγιση με τη ΝΔ. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι «μπαρου-
τοκαπνισμένος» στις εσωκομματικές
αναμετρήσεις. Διαθέτει ισχυρά εσωκομ-
ματικά ερείσματα και πρόσβαση στους
μηχανισμούς. Κινείται σχετικά αθόρυβα
και κάνει γκελ στο «νεολαιίστικο» κομμάτι
του πάλαι ΠΑΣΟΚ. Ο στελεχιακός μηχανι-
σμός του είναι έτοιμος και ήδη έχει μπει
σε λειτουργία. Τα ισχυρά του πλεονεκτή-
ματα είναι το νεαρό της ηλικίας του και το
ότι εμφανίζεται «καθαρός» από κυβερνη-
τικό παρελθόν και πρωτοβουλίες με κοι-
νωνικό κόστος. Την πρώτη φορά που είχε
κατέβει στον εσωκομματικό στίβο, οι υπο-
στηρικτές του είχαν διακρίνει στο πρόσω-
πό του «έναν άλλο Αλέξη Τσίπρα», που θα
μπορούσε να απογειώσει με τη σειρά του
το Κίνημα. Η πολιτική του πλατφόρμα στη-
ρίζεται στη ριζική ανανέωση του Κινήμα-
τος προωθώντας στην πρώτη γραμμή νέ-
ους ανθρώπους.

Ο Χάρης Καστανίδης, που προστέθηκε
πρόσφατα στο κάδρο των υποψηφίων, δεν
έχει δώσει ακόμη δείγματα γραφής για το
πώς σκοπεύει να κινηθεί. Θα πρέπει,
ωστόσο, να θεωρείται βέβαιο ότι η αιχμή
του δόρατος που θα χρησιμοποιήσει θα
είναι οι παπανδρεϊκές αναφορές του.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της υποψη-
φιότητάς του υπογράμμιζε με νόημα: «Εί-
ναι ανάγκη (η παράταξη) να ξαναβρεί την
ψυχή της, την ταυτότητά της και τον βημα-
τισμό της, να ξαναγίνει μεγάλη, γιατί μόνο
έτσι θα βρουν και τον δικό τους βηματισμό
οι Έλληνες». Η συμμετοχή του στην κούρ-
σα των υποψηφίων έχει, σύμφωνα με αυ-
τούς που τον γνωρίζουν καλά, περισσότε-
ρο ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Θέλει να
υπογραμμίσει αρχές και αξίες που ξεχά-
στηκαν. Στα βασικά πολιτικά χαρακτηρι-
στικά του είναι η αντιδεξιά ρητορική του,
γεγονός που για κάποιους αντιπάλους του
μπορεί να φανεί χρήσιμο και να του χρεώ-
σουν «σκέψεις» για ενδεχόμενη σύμ-
πλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος 
για την επίσημη έναρξη της 
εσωκομματικής αναμέτρησης
στο Κίνημα Αλλαγής

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos@gmail.com 
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Ο
Χρήστος Στυλιανίδης γεννήθη-
κε το 1958 στο προάστιο Γέρι
της Λευκωσίας. Σπούδασε
Οδοντιατρική στη Θεσσαλονί-

κη, όπου άρχισε να δραστηριοποιείται πολι-
τικά με την ένταξή του στον Ρήγα Φεραίο, τη
νεολαία του τότε ΚΚΕ Εσωτερικού, καθώς ο
Λεωνίδας Κύρκος ως πολιτική προσωπικό-
τητα τον γοήτευε.

Στην Κύπρο διατηρούσε δεσμούς με το
σοσιαλιστικό κόμμα ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσ-
σαρίδη, χωρίς ωστόσο να επιδιώξει ποτέ
την ενεργό παρουσία του στις κομματικές
διεργασίες.

Τον συνέδεε φιλία με τον Γιάννο Κρανι-
διώτη ως το τέλος της ζωής του πρώην υφυ-
πουργού Εξωτερικών και δεν είναι τυχαίο
ότι ήταν στη στενή ομάδα που δούλεψε για
την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον
στενό συνεργάτη του Κώστα Σημίτη, Νίκο
Θέμελη, ο οποίος τον σύστησε στον τότε
πρωθυπουργό. Αποτέλεσμα να ιδρύσει
στην Κύπρο την Κίνηση Πολιτικού Εκσυγ-
χρονισμού.

Στο προσκήνιο είχε βρεθεί για λίγο καιρό
ως εκπρόσωπος του επιτελείου που στήρι-
ζε τον υποψήφιο πρόεδρο Πασχάλη Πα-
σχαλίδη στις εκλογές του 1993, τις οποίες
κέρδισε ο Γλαύκος Κληρίδης.

Το 1998 αποδέχτηκε την πρόταση του
Γλαύκου Κληρίδη να αναλάβει εκπρόσω-
πος της κυβέρνησης, καθώς συνέπιπταν οι
θέσεις τους στο Κυπριακό. Με αυτό τον τρό-
πο άρχισε και η προσέγγισή του με το κόμ-
μα του ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός)
που καλύπτει τον κεντροδεξιό χώρο. Απο-
χώρησε, διά παραιτήσεως, γιατί το υπουρ-
γικό συμβούλιο του Γλαύκου Κληρίδη είχε
«ξεπλύνει» τον τότε υπουργό Εσωτερικών
Νίνο Μιχαηλίδη για υποθέσεις αθέμιτου
πλουτισμού. 

Ο Χρήστος Στυλιανίδης εντάχθηκε στον
ΔΗΣΥ με τον οποίο εξελέγη βουλευτής το
2006 και το 2011. 

Το 2013 εγκατέλειψε τη βουλευτική έδρα
και ανέλαβε καθήκοντα κυβερνητικού εκ-
προσώπου στην κυβέρνηση του Νίκου Ανα-
στασιάδη. Έναν χρόνο αργότερα διεκδίκη-
σε εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
εξελέγη για την περίοδο 2014-2019. Ωστόσο
παρέμεινε λίγο στα έδρανα του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, καθώς διορίστηκε
επίτροπος της Κύπρου στην
Commission, θέση στην οποία
παρέμεινε ως το 2019. Οι δια-
φωνίες του με τον Νίκο Ανα-
στασιάδη στο θέμα της
«χρυσής βίζας» εμπόδισαν
την ανανέωση της θητείας
του, με αποτέλεσμα ο Στυ-
λιανίδης να γίνει άμισθος
σύμβουλος του Μαργα-

ρίτη Σχοινά, με τον οποίο διατηρεί πολύ κα-
λή σχέση.

Στις 25 Ιουνίου 2020 ο Χρήστος Στυλιανί-
δης εξελέγη μέλος του 29μελούς διοικητι-
κού συμβουλίου της καινοτόμου ευρωπαϊ-
κής δεξαμενής σκέψης Friends of Europe,
ενώ στις 5 Μαΐου 2021 διορίστηκε με από-
φαση του Κολεγίου των Επιτρόπων της ΕΕ
ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την προ-
ώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και
της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με το κείμενο 
της ανακοίνωσης:

Ο Χρήστος Στυλιανίδης διετέλεσε Ευρω-
παίος επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Διαχείρισης Κρίσεων από το 2014 έως
το 2019. Την ίδια περίοδο ήταν και συντονι-
στής της ΕΕ για τον Έμπολα, θέση
στην οποία είχε διοριστεί
από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. 

Από τις θέ-
σεις αυτές ανέ-
λαβε σημαντι-
κές πρωτοβου-
λίες για την αντι-
μετώπιση των
επιπτώσεων της
κλιματικής αλλα-
γής.

Είναι ο «αρχιτέκτο-
νας» του rescEU, της
μεγάλης πρωτοβου-
λίας με την

οποία αναβαθμίστηκε ουσιαστικά το ευρω-
παϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας. Το
rescEU είναι σήμερα το σημαντικότερο ευ-
ρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών και άλλων κρίσεων όπως
πανδημίες και έχει μετουσιώσει την ευρω-
παϊκή αλληλεγγύη σε πράξη. Συμπεριλή-
φθηκε, δε, ανάμεσα στα είκοσι μεγαλύτερα
επιτεύγματα της πενταετίας της Επιτροπής
Γιούνκερ. Η μεγάλη σημασία και χρησιμό-
τητα του rescEU και του αναβαθμισμένου
ευρωπαϊκού συστήματος Πολιτικής Προ-
στασίας αποδείχθηκε και στις πυρκαγιές
του περασμένου Αυγούστου στην Ελλάδα. 

Ο Χρήστος Στυλιανίδης ήταν από τους
πρώτους αξιωματούχους της ΕΕ που επι-
σκέφθηκε το 2014 τις πληγείσες από την
επιδημία του Έμπολα περιοχές στη Δυτική
Αφρική, ενεργοποιώντας εντονότερα τον

διεθνή παράγοντα για την αντιμετώ-
πισή της. Με δική του πρωτο-

βουλία πέτυχε την περιφε-
ρειακή συνεργασία μεταξύ

των ηγετών της Σιέρα Λεό-
νε, της Λιβερίας και της
Γουινέας, που αποδεί-
χτηκε καθοριστική για να

τεθεί υπό έλεγχο η επιδη-
μία. Είναι, δε, από τους
ιδρυτές του Ευρωπαϊκού
Ιατρικού Σώματος (Euro-
pean Medical Corps), το

οποίο δημιουργήθηκε για να
συμβάλει στην άμεση κινητο-

ποίηση ιατρικών και υγειονο-
μικών μονάδων και

ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τόσο εντός
όσο και εκτός Ευρώπης. 

Ο Χρήστος Στυλιανίδης έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην προώθηση και ενίσχυση
των συνεργιών μεταξύ ανθρωπιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας (Humanitarian and
Development Nexus), «κλειδί» για την αν-
τιμετώπιση των νέων προκλήσεων από την
κλιματική αλλαγή και τις περιφερειακές
συγκρούσεις. Για την πλούσια δράση του
στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο
Χρήστος Στυλιανίδης χαρακτηρίστηκε ως
το «ανθρωπιστικό πρόσωπο της Ευρώπης»
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εμβληματική χαρακτηρίζεται η πρωτο-
βουλία του για ενίσχυση της «Εκπαίδευσης
σε περιοχές κρίσεων» (Education in Emer-
gencies) καθώς οδήγησε, κατά τη διάρκεια
της θητείας του ως επιτρόπου, σε δεκαπλα-
σιασμό του προϋπολογισμού ανθρωπιστι-
κής βοήθειας για την εκπαίδευση σε κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές που
προώθησε και εφάρμοσε, συνέβαλε ουσια-
στικά στην καλλιέργεια της συμφιλίωσης
και της συνύπαρξης μεταξύ εθνικών και
θρησκευτικών κοινοτήτων σε περιοχές
όπως το Ιράκ (ειδικά στην περιοχή της Μο-
σούλης μετά την απελευθέρωσή της από
τον ISIS), η Μιανμάρ, η Κολομβία, και σε
πολλές αφρικανικές χώρες όπως η Νιγη-
ρία, το Κογκό και το Σουδάν.

Σε αναγνώριση του έργου του ορίστηκε
τον Μάιο του 2021 ειδικός απεσταλμένος
της ΕΕ για την προώθηση και προστασία
των θρησκευτικών ελευθεριών και πεποι-
θήσεων. 

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, ήταν, επίσης μέ-
χρι σήμερα επισκέπτης καθηγητής στο τμή-
μα Πολιτικής της Υγείας στο London School
of Economics (LSE) της Μεγάλης Βρετα-
νίας, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας-Κύπρου και επισκέπτης καθη-
γητής στο Ruhr Universität Bochum (RUB)

Research School της
Γερμανίας. 

Ένας… Ρηγάς
σε ηλεκτρική

καρέκλα
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Ιπτάμενος και... τζέντλεμαν
H

ζωή έχει τον δικό της τρόπο να… τι-
μωρεί. Και η περίπτωση του νέου
υφυπουργού Πολιτικής Προστα-
σίας το επιβεβαιώνει απόλυτα. Ο

Ευάγγελος Τουρνάς έγινε αρχηγός της Πολε-
μικής Αεροπορίας στις 7 Μαρτίου 2013, την
ίδια μέρα που αναλάμβανε αρχηγός του Πο-
λεμικού Ναυτικού και ο... παραλίγο υπουργός
Ευάγγελος Αποστολάκης. Και οι δύο ήταν τότε
επιλογές της κυβέρνησης Σαμαρά επί υπουρ-
γίας Πάνου Παναγιωτόπουλου στο υπουργείο
Εθνικής Άμυνας.

Μάχιμος πιλότος 
και ερασιτέχνης ζωγράφος

Οργανωτικός, με μεγάλη εμπειρία στη διοί-
κηση αλλά και στη διαχείριση εξοπλιστικών
προγραμμάτων, ήπιων τόνων και εξαιρετικά
φειδωλός ως προς τις δημόσιες εμφανίσεις
του, ο Ευάγγελος Τουρνάς από το 2015 που
αποστρατεύτηκε κρατήθηκε μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας, ενώ παρά την εμπει-
ρία του απέφυγε τη συνήθη πρακτική να συ-
νεργαστεί ως απόστρατος με διάφορες εται-
ρείες που θα αξιοποιούσαν τη γνώση του.

Τα τελευταία χρόνια μετακινούνταν μεταξύ
Αθήνας και Κωνσταντινούπολης λόγω της ερ-

γασίας της συζύγου του στην Πόλη. Τον ελεύ-
θερο χρόνο του τον γέμιζε ζωγραφίζοντας,
κάτι που αποτελούσε διέξοδό του και τα χρό-
νια που πετούσε.

Η καταγωγή του νέου υφυπουργού είναι
από την πόλη των Χανίων (γεννήθηκε το 1958).
Στη Σχολή Ικάρων μπήκε το 1976. Τέσσερα
χρόνια αργότερα, το 1980, έχοντας τον βαθμό
του ανθυποσμηναγού θα τοποθετηθεί στην 111
Πτέρυγα Μάχης στην Αγχίαλο πετώντας αερο-
σκάφη F-5Α/B.

Έναν χρόνο αργότερα θα μετατεθεί στην 114
ΠΜ στην Τανάγρα, όπου και θα παραμείνει 8
χρόνια, εκτελώντας υπηρεσία σε αεροσκάφη
Mirage F-1. Το 1988 θα είναι ένας από τους
πρώτους πιλότους που θα πετάξουν με τα και-
νούργια Mirage-2000, τα οποία απέκτησε τότε
η Πολεμική Αεροπορία μέσω της περιώνυμης
«αγοράς του αιώνα».

Τον Ιούνιο του 1993 θα αναλάβει διοικητής
της 332 Μοίρας «Γεράκι», όπου και θα παρα-
μείνει μέχρι τον Ιούνιο του 1997. Με την ιδιό-
τητα του διοικητή της μοίρας, θα είναι αυτός
που θα πιλοτάρει το διθέσιο Mirage-2000 με
το οποίο η δημοσιογράφος και μετέπειτα βου-
λευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλη θα γίνει μία
από τις πρώτες Ελληνίδες που όχι μόνο θα λά-

βει θέση μπροστά από το κόκπιτ ενός μαχητι-
κού αεροσκάφους αλλά και θα πετάξει με αυ-
τό λίγο μετά την κρίση των Ιμίων.

Ο ίδιος, άλλωστε, στα μέσα της δεκαετίας
του 1990 θα φιλοξενηθεί και μάλιστα με φω-
τογραφία του σε πρωτοσέλιδο στο ανδρικό
περιοδικό «Status» (εκδόσεις Λυμπέρη), σε
άρθρο που θα δημοσιευτεί τότε με τον τίτλο «Ο
επισμηναγός Τουρνάς και οι άσοι της Πολεμι-
κής Αεροπορίας». Σαν από ένα ακόμη παιχνί-
δι της τύχης, η 332 Μοίρα «Γεράκι», στην
οποία επί σειρά ετών έκανε υπηρεσίες διοί-
κησης, θα είναι και η πρώτη που θα υποδεχτεί
τα νέα Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Από την Τανάγρα τα επόμενα χρόνια ο κ.
Τουρνάς θα υπηρετήσει σε μια σειρά από επι-
χειρησιακά πόστα της Πολεμικής Αεροπορίας
αλλά και σε σημαντικές θέσεις σε νατοϊκό επί-
πεδο, συμπληρώνοντας παράλληλα 4.000
ώρες πτήσης.

Τον Μάρτιο του 2013 θα αναλάβει επικεφα-
λής του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
έχοντας τότε ως υπαρχηγό τον νυν αντιπτέ-
ραρχο ε.α. και διοικητή Πολιτικής Αεροπο-
ρίας Γεώργιο Δριτσάκο.

Αποστρατεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου
2015.

ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝAΣ
Προαγωγές
• Ανθυποσμηναγός: 27/05/1980
• Υποσμηναγός: 07/06/1983
• Σμηναγός: 30/06/1986
• Επισμηναγός: 30/06/1991
• Αντισμήναρχος: 05/07/1995
• Σμήναρχος: 26/03/2002
• Ταξίαρχος: 03/03/2008
• Υποπτέραρχος: 02/03/2010
• Αντιπτέραρχος: 03/11/2011
• Πτέραρχος: 27/02/2015

Μετάλλια - 
παράσημα
• Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
• Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος
του Φοίνικα
• Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’
Τάξεως
• Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχη-
ματισμού Μεγάλης Μονάδας Γ’
Τάξεως
• Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Δι-
οικήσεως Α’ Τάξεως
• Διαμνημόνευση Υπηρεσιών
Αξιωματικού Επιτελούς Α’ Τάξεως
• Διαμνημόνευση Αρχηγίας
Γενικού Επιτελείου
• Διαμνημόνευση Αστέρα Αξίας
και Τιμής



«Ο
παθών και μαθών». Με τη φράση
αυτή θα μπορούσε κάποιος να
περιγράψει τη λογική της επιλο-

γής του Χρήστου Στυλιανίδη και του Ευάγγε-
λου Τουρνά για την ηγεσία του υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας. Μετά το φιάσκο Απο-
στολάκη, έρχεται επιτέλους μια λύση που δια-
πνέεται από αξιοκρατία και κινείται πάνω στη
λογική «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλ-
ληλη θέση», χωρίς κομματικά κριτήρια και
παρωπίδες. Ένα κρίσιμο -ποδοσφαιρικού τύ-
που- ερώτημα είναι το ακόλουθο: Γυρίζει το…
ματσάκι; Επικοινωνιακά γυρίζει, τίποτα στην
πολιτική δεν είναι μόνο μαύρο ή μόνο άσπρο.
Ο 63χρονος Κύπριος πολιτικός Χρήστος Στυ-
λιανίδης κατά την περίοδο 2014-2019 ήταν
επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Αν-
θρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσε-
ων. Το ίδιο διάστημα ήταν και συντονιστής της
Ε.Ε. για τον Έμπολα, θέση στην οποία είχε
διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένας
τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να είναι εξαρχής
η επιλογή της κυβέρνησης και εδώ ισχύει το
κάλλιο αργά παρά ποτέ… Στο Μέγαρο Μαξί-
μου δείχνουν να έχουν καταλάβει, δείχνουν
να έχουν πάρει το μήνυμα και κινούνται πλέον
σε ρυθμούς ορθολογισμού. Εξίσου κομβική
είναι και η τοποθέτηση του πρώην αρχηγού
Αεροπορίας στη θέση του υφυπουργού. Ο
Ευάγγελος Τουρνάς θα έχει βεβαίως υπό την
εποπτεία του τα εναέρια μέσα, τα οποία θα
κληθεί να συντονίσει και να αναβαθμίσει.

ΤΤο παρασκήνιο 
της απομάκρυνσης
Χρυσοχοΐδη 
Θέλω να σκέφτεστε πολιτικά και
όχι «καφενειακά». Ο Μιχάλης
δεν πλήρωσε το τίμημα των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών. Ήταν
να φύγει νωρίτερα… Λόγω των
επεισοδίων στη Νέα Σμύρνη και
λόγω των δολοφονιών του Γιώργου Κα-
ραϊβάζ και της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Το αί-
σθημα ανασφάλειας που αναπτύχθηκε στην ελ-
ληνική κοινωνία είχε προκαλέσει από τότε την
οργή του πρωθυπουργού. Υπήρξε προφανώς πα-
ρέμβαση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μη λει-
τουργήσει εν βρασμώ και να αφήσει τον χρόνο να
κυλήσει και να αποδοθούν οι ευθύνες όταν έρθει

η ώρα της κρίσης… Πάντως δεν είχε την
απόλυτη εμπιστοσύνη των στελε-

χών της κυβέρνησης. Αυτό
ήταν ξεκάθαρο…

Από κόσκινο εταιρείες 
με e-shop
Σαρώνει το ΣΔΟΕ για απάτες στα καταστήματα
ηλεκτρονικού εμπορίου. ΣΔΟΕ και ΑΑΔΕ αναζη-
τούν «εξαφανισμένους εμπόρους», κυκλώματα
που με απάτες τύπου carousel κλέβουν από τον
δημόσιο ΦΠΑ εκατομμύρια ευρώ και γενικά
όσους δεν κόβουν αποδείξεις βάζοντας στην
τσέπη τον ΦΠΑ που εισπράττουν από τους κατα-
ναλωτές. Οι φορολογικοί έλεγχοι επικεντρώ-
νονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στις
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου. Οι έρευνες βγά-
ζουν λαβράκια, καθώς αποκαλύπτονται υποθέ-
σεις φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευ-
ρώ. Πόσος είναι ο τζίρος της απάτης; Τουλάχι-
στον 6,5 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες
ΦΠΑ (κενό ΦΠΑ) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Κομισιόν. Η πιο διαδεδομένη μορ-
φή απάτης που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα
είναι η μέθοδος carousel. Στηρίζεται στο τέχνα-
σμα της λήψης τιμολογίων από ανύπαρκτους
προμηθευτές, τους λεγόμενους «εξαφανισμέ-
νους εμπόρους».

Προσοχή, κύριοι
υπουργοί

Έχουν αρχίσει και κελαηδάνε διαφορά που-
λάκια της showbiz. Ξέρετε, κάτι σταρλετί-
τσες συνοδοί του Ντουμπάι με τα πλαστικά
τους και τις αναρτήσεις τους. Να, προχθές,
μου έστειλε μια τέτοια κοπελίτσα ένα Δελτίο
Τύπου… και μου έγραψε, «μπορείς να μου
περάσεις αυτό το Δελτίο Τύπου του υπουρ-
γού; Είναι πολύ φίλος μου». Κόντεψα να πνι-
γώ με το σουβλάκι που έτρωγα… «Δου-
λεύεις δηλαδή για τον υπουργό;» τη ρώτησα,
ρίχνοντας άδεια για να πιάσω γεμάτα. Η
σταρλετίτσα την ψυλλιάστηκε τη δουλειά και
μου απάντησε «όχι καλέ, απλά γνωριμία
έχουμε…». Έμεινα εκεί, δεν το συνέχισα…
Απλώς καλό θα είναι οι αξιότιμοι υπουργοί
να προσέχουν τις γνωριμίες τους, μην τους
εκθέτουν. Δεν κάνει να βρεθούν μπλεγμέ-
νοι. Κρίμα είναι…

Η Μαρέβα στον αγώνα
της Σάκκαρη

Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη για τη φά-
ση των «32» του US Open παρακολούθησε
στο κεντρικό court του National Tennis
Center της Νέας Υόρκης η Μαρέβα Γκραμ-
πόφσκι-Μητσοτάκη μαζί με την κόρη της
Δάφνη. Η σύζυγος του πρωθυπουργού βρί-
σκεται στην Αμερική τις τελευταίες ημέ-
ρες, καθώς η κόρη της Δάφνη πρόκειται να
ξεκινήσει εκεί σπουδές. Βρήκε, λοιπόν,
την ευκαιρία η σύζυγος του πρωθυπουρ-
γού να παρακολουθήσει τον αγώνα της Μα-
ρίας. Μαζί τους ήταν και η μητέρα της Μα-
ρίας Σάκκαρη και παλιά τενίστρια Αγγελι-
κή Κανελλοπούλου.

ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP12

Γυρίζει 
το ματσάκι; 

Μαθαίνω ότι o Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ιδρυ-
τής της Folli Follie και κατηγορούμενος, την ερχό-
μενη Παρασκευή αναμένεται να βάλει φωτιές στη
«διπλή» γενική συνέλευση της εταιρείας. Όχι ο
ίδιος δηλαδή, οι δικηγόροι του. Θα ζητήσουν ενη-
μέρωση σχετικά με τις μετοχές της Dufry και την
απόφαση εκκαθάρισης της θυγατρικής στην Ασία.
Ο Κουτσολιούτσος ισχυρίζεται ότι αυτό ζημίωσε
τη FF και τη συμφωνία εξυγίανσης με τους ομολο-
γιούχους πιστωτές, μέσω της οποίας η εταιρεία
σώθηκε αλλά ο ίδιος από βασικός μέτοχος καθί-
σταται μικρομέτοχος.
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Για ένα πολύ ευτυχές γεγονός βρέθηκε στη Λάρισα η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βάπτισε την κόρη του γιατρού
και επιχειρηματία στον χώρο της υγείας (Animus) Γιάννη Νταβέλη. Η τελετή έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Αχιλλείου, όπου παρευρέθηκαν γνωστοί Λαρισαίοι. Τη βάπτιση τέλεσε ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρ-
νάβου Ιερώνυμος. Το «παρώ» έδωσαν οι βουλευτές της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Στέλλα
Μπίζιου, η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλο-
γιάννης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βασίλης Πινακάς, ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης,
ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας Αστέριος
Μαντζιώκας, η περιφερειακή σύμβουλος Τάνια Δόκου, όπως επίσης στελέχη του ιατρικού χώρου, του επιχειρη-
ματικού κόσμου και φορέων της περιοχής.

Διακόσια ευρώ 
η ταρίφα 

Φωτιές έχει ανάψει η ιστορία με τα πλα-
στά πιστοποιητικά της Covid. Οι αποκαλύ-
ψεις σοκάρουν. Μιλάμε για 100-200 ευρώ
για την έκδοση ψευδούς θετικού τεστ, ώστε
να βγει το πιστο-
ποιητικό νόσησης
και να αποφεύγε-
ται ο εμβολια-
σμός για έξι μή-
νες. Υπάρχουν
καταγγελίες στην
Καβάλα, στην Πά-
τρα και σε πάρα
πολλές περιοχές (Χαλκίδα, Δράμα). Έχει
ξεκινήσει έρευνα. Υπάρχουν αναφορές που
μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Υπάρχουν και
αναφορές ότι αντιεμβολιαστές έχουν πα-
ρεισφρήσει σε γραμμές εμβολιαστικών
κέντρων. Ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης έχει πολλή και δύσκολη δου-
λειά… Στον Παλαμά Καρδίτσας, για παρά-
δειγμα, ζουν 6.000 και εμβολιάστηκαν
40.000! Εδώ υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα,
δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια κάποι-
ας δημοσίας υπαλλήλου.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Απεβίωσε ο Παναγιώτης
Κρητικός, πρώην 
αντιπρόεδρος της Βουλής
Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε ο πρώην
αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής
Πειραιώς του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Κρη-
τικός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωλη-
νωμένος το τελευταίο δεκαήμερο, σε
ιδιωτικό θεραπευτήριο με θεράποντα
ιατρό τον επίσης πρώην αντιπρόεδρο
της Βουλής, βουλευτή Λακωνίας του
ΠΑΣΟΚ Λεωνίδα Γρηγοράκο.
Ο Παναγιώτης Κρητικός είχε αναπτύξει
αντιδικτατορική δράση επί χούντας,
ενώ διετέλεσε βουλευτής Β’ Πειραιώς
του ΠΑΣΟΚ από το 1977 έως το 2004 και
αντιπρόεδρος της Βουλής από το 1981
έως το 2000. Αρθρογραφούσε και έγρα-
φε ποιήματα και πολιτικά βιβλία. Γεν-
νήθηκε στον Γέρακα Λακωνίας αλλά
μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε στη
Νομική Σχολή Αθηνών και στο Πάντειο.
Ως φοιτητής, οργανώθηκε στους Νέους
Ενώσεων Κέντρου και στη συνέχεια
στην Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία.
Την περίοδο του Ανένδοτου, γνωρίστη-
κε με τον Γεώργιο και τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου.  Για τη δράση του την περίο-
δο της χούντας, συνελήφθη τρεις φο-
ρές και τελικά καταδικάστηκε σε πο-
λυετή κάθειρξη από Έκτακτο Στρατοδι-
κείο, αφού προηγουμένως είχε κρατη-
θεί στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Π

υρετώδεις είναι οι συσκέψεις σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η
Ελληνική Αστυνομία για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
με τους αστυνομικούς που θα λάβουν μέρος στον σχεδιασμό να αναμένεται

να ξεπεράσουν τους 4.000. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αστυνομίας, φέτος οι
συνθήκες είναι διαφορετικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς υπάρχουν
ήδη πληροφορίες ότι αρνητές του εμβολίου θα διοργανώσουν συγκεντρώσεις. Δε-
δομένου, μάλιστα, ότι σε πολλά από τα καλέσματα των αντιεμβολιαστών του τελευ-
ταίου μήνα συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη
συμμετοχή που θα έχουν αυτές οι διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Όπως σημειώνουν
αστυνομικές πηγές, οι συγκεντρώσεις των αρνητών είναι ο αστάθμητος παράγοντας
στον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

Το
... 
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Η Ντόρα νονά στη Λάρισα 

Οι Συριζαίοι και ο Μίκης… 
Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθή-
νας και δεν ψήφισε το ψήφισμα για τον
Μίκη Θεοδωράκη. Με πρόσχημα το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο που τηρήθηκε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου -
με φυσική παρουσία μονό των εμβολια-
σμένων και νοσούντων- η παράταξη του
Νάσου Ηλιόπουλου αποχώρησε και δεν
ψήφισε την εισήγηση του Κώστα Μπακο-
γιάννη για την απόδοση της ελάχιστης τι-
μής από την πόλη της Αθήνας στον Μίκη Θεοδωράκη. Παρ’ όλα αυτά, ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης εισηγήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τις άλλες παρα-
τάξεις να λάβει το όνομα του σπουδαίου Έλληνα μια οδός της Αθήνας και να προκηρυχ-
θεί καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την προτομή του, που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό
σημείο της πόλης όπως αρμόζει.

Για να ξέρετε: Μέχρι την ερχόμενη
Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θέλει να έχει στις βαλίτσες του για
Θεσσαλονίκη τις βελτιωμένες
προσφορές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ.
Με τέσσερις μνηστήρες να έχουν
περάσει στον δεύτερο γύρο, το
ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι
αρχικές προσφορές σίγουρα
ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Αυτό
σημαίνει ότι το βελτιωμένο τίμημα θα
είναι πολύ μεγαλύτερο, γεγονός που
ικανοποιεί τόσο τον ισχυρό άνδρα
της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, όσο και το
Μέγαρο Μαξίμου.

LOCKΠονοκέφαλος με τους
αντιεμβολιαστές στη ΔΕΘ



Μ
πορεί το ενδιαφέρον όλων
να στρέφεται γύρω από τα
υπερσύγχρονα γαλλικά Ra-
fale, με τα πρώτα έξι αερο-

σκάφη να προσγειώνονται στην 114 Πτέ-
ρυγα Μάχης στην Τανάγρα γύρω στα τέλη
Ιανουαρίου, όμως η Πολεμική Αεροπορία
σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα και την
είσοδό της στην 5η γενιά μαχητικών που
θα αλλάξει δραματικά το επιχειρησιακό
της δόγμα.

Τα 18 Rafale και τα 84 αναβαθμισμένα
σε επίπεδο Viper F-16 που θα παραδο-
θούν στην Ελλάδα μέχρι το 2027 είναι μα-
χητικά 4,5 και 4ης γενιάς αντίστοιχα, με
εκπληκτικές δυνατότητες που θα δώσουν
στην Ελλάδα αδιαμφισβήτητη αεροπορική
υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο. 

Όμως, η χώρα βρίσκεται σε μια περιοχή
όπου συνεχώς αναδύονται νέες απειλές
και προκλήσεις, η αντιμετώπιση των οποί-
ων επιτάσσει τη συνεχή εξέλιξη των οπλι-
κών συστημάτων και την ενσωμάτωση νέ-
ων τεχνολογιών. Στο ερώτημα αν η Ελλάδα
χρειάζεται μαχητικό αεροσκάφος 5ης γε-
νιάς δεν υπάρχει άλλη απάντηση από το
ξεκάθαρο «ναι». Αυτό το γνωρίζουν πολύ
καλά στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
και παρασκηνιακά οι συζητήσεις με τους

Αμερικανούς έχουν ανάψει ώστε να σχε-
διαστεί με ακρίβεια η αλλαγή σελίδας της
Πολεμικής Αεροπορίας με την ένταξη του
F-35 στο οπλοστάσιό της. Η Ελλάδα έχει
εκφράσει και επισήμως το ενδιαφέρον
της για το «στελθ» μαχητικό της Lockheed
Martin, όμως προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν ούτε ο δημοσιονομικός χώρος ούτε
και η δυνατότητα άμεσης προμήθειας του
αεροσκάφους, καθώς η γραμμή παραγω-
γής του F-35 είναι πιο γεμάτη και από την
πλατεία Συντάγματος σε πορεία.

Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να πα-
ραμείνει στον αστερισμό του F-35 ώστε να
μη χαθεί άλλος χρόνος και το αμερικανικό
μαχητικό μοιάζει με όνειρο του παρελ-
θόντος.

Ειδικά τώρα που είναι ξεκάθαρο ότι τα
τουρκικά F-35 δεν θα προσγειωθούν ποτέ
στην Άγκυρα, παρά τα όποια σενάρια δια-
κινήθηκαν για εσωτερική κατανάλωση
στην Τουρκία. Το ελληνικό επιτελείο θα
πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η Πολεμι-

κή Αεροπορία, μία από τις κορυφαίες του
ΝΑΤΟ, θα έχει το μέλλον που της αρμόζει.
Ειδικά από τη στιγμή που η τιμή μονάδας
έχει μειωθεί από τα 100 και πλέον εκατομ-
μύρια της πρώτης «φουρνιάς» στα 77,9
και βαίνει συνεχώς μειούμενη. Αυτό ση-
μαίνει βέβαια ότι όλο και περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στην ουρά για
να αποκτήσουν το υπερσύγχρονο μαχητι-
κό. Ο χρόνος αναμονής αυτήν τη στιγμή
αγγίζει τα 5 έτη, αφού προηγούνται τα 48
F-35 της Πολωνίας, τα 32 του Βελγίου, τα
50 των ΗΑΕ, τα 48 της Φινλανδίας και τα
50 του Ισραήλ.

Αλλαγή σελίδας 
Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας

που έχουν συναντήσει το F-35 σε ασκή-
σεις και συνεκπαιδεύσεις αλλά και η ηγε-
σία του ΓΕΑ γνωρίζουν ότι ένα υπερόπλο
όπως αυτό στα χέρια των Ελλήνων πιλό-
των θα άλλαζε τελείως τις ισορροπίες
στην περιοχή μας. 

Χάρη στην τεχνολογία που ενσωματώ-
νει, το αεροσκάφος πετάει σχεδόν μόνο
του, δίνοντας στον χειριστή τον χρόνο και
τη δυνατότητα να ασχολείται με πιο «ση-
μαντικά» πράγματα, όπως να συνθέσει μια
πλήρη εικόνα του πεδίου και των απειλών,
να προτεραιοποιήσει τους στόχους του, να

σχεδιάσει την αποστολή του με ακρίβεια ή
να καθοδηγήσει άλλα αεροσκάφη, πλοία
ή οπλικά συστήματα με ασφάλεια τόσο
κατά την εμπλοκή όσο και κατά την απο-
μάκρυνση από τη μάχη.

Ο πιλότος έχει χρόνο να σκεφτεί και να
αξιολογήσει την κατάσταση που αντιμε-
τωπίζει ακόμη και αν επιχειρεί σε ένα τε-
λείως άγνωστο για εκείνον περιβάλλον.
Την εικόνα αυτή έχει τη δυνατότητα να με-
ταφέρει σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα
αεροσκάφη ή οπλικά συστήματα που εν-
σωματώνουν αντίστοιχη τεχνολογία και αν
υπολογίσει κανείς το μεγάλο του πλεονέ-
κτημα, ότι είναι σχεδόν «αόρατο» για τα
εχθρικά ραντάρ, γίνεται κατανοητό γιατί
τόσες αεροπορίες «στριμώχνονται» στην
ουρά για να το αποκτήσουν.
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Η Πολεμική Αεροπορία 
σχεδιάζει ήδη την επόμενη
μέρα και την είσοδό της στην
5η γενιά μαχητικών που 
θα αλλάξει δραματικά 
το επιχειρησιακό της δόγμα 

Ξαναβλέπουν πάλι το... αόρατο F-35



Π
ροβληματισμό προκαλεί
στην Αθήνα η επαναφορά
των τουρκικών προκλήσε-
ων και απειλών, με την Άγ-

κυρα να δείχνει ότι ψάχνει αφορμή για
νέες εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατο-
λική Μεσόγειο. Και αυτό διότι οι εμπρη-
στικές δηλώσεις της εκπροσώπου του
τουρκικού υπουργείου Άμυνας δεν εν-
τάσσονται στη συνήθη ρητορική έντασης
που χρησιμοποιούν οι γείτονες, αλλά
αποκαλύπτουν την ατζέντα των διεκδι-
κήσεων της Άγκυρας.

Η Σεμπνέμ Άκτοπ το… τερμάτισε κα-
τηγορώντας την Ελλάδα για παραβιάσεις
του εναέριου χώρου και των χωρικών
υδάτων της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, το
δεξί χέρι του Χουλουσί Ακάρ προσπάθη-
σε να αντιστρέψει την πραγματικότητα,
φορτώνοντας στην Αθήνα τις παράνομες
ενέργειες της Άγκυρας. 

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να μιλήσει
για παρενοχλήσεις τουρκικών αεροσκα-
φών από ελληνικά, καθώς και για πολιτι-
κές της Αθήνας που οξύνουν τις σχέσεις
με την Άγκυρα.

«Από τις αρχές του 2021 έχουν γίνει
790 παραβιάσεις των χωρικών μας υδά-
των από ελληνικά πλοία, 260 παραβιά-
σεις του εναέριου χώρου και 97 παρενο-
χλήσεις αεροσκαφών και αυτό δείχνει
πως η παρανομία της Ελλάδας δεν πε-
ριορίζεται μόνο στα νησιά, που θα έπρε-
πε να βρίσκονται σε καθεστώς αποστρα-
τιωτικοποίησης, ενώ αποτελεί ένδειξη
πως η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο και ει-
ρήνη, αλλά αντιθέτως αυξάνει την έντα-
ση και δημιουργεί νέες εντάσεις», υπο-
στήριξε η Άκτοπ.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να βάλει και
πάλι στο κάδρο το θέμα της αποστρατιω-
τικοποίησης των ελληνικών νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου, επαναφέροντας τις
ανακρίβειες και τα fake news της τουρ-
κικής προπαγάνδας. 

«Παρά τις εκκλήσεις που κάνει η χώρα
μας για σχέσεις καλής γειτονίας, η Ελλά-
δα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες και

συνεχίζει τις ενέργειές της που παρα-
βιάζουν το καθεστώς αποστρατιωτικο-
ποίησης των νησιών του Ανατολικού Αι-
γαίου. Με τις στρατιωτικές δυνάμεις που
έχει εγκαταστήσει στα νησιά, όπως και
με τα πλοία τα οποία προσεγγίζουν αλλά
και τις επισκέψεις Ελλήνων αξιωματού-
χων, εμμένει σε πρακτικές που παραβιά-
ζουν τις συνθήκες και τις σχέσεις καλής
γειτονίας», είπε. 

Κι ενώ η Άγκυρα δεν κρύβει τις προ-

θέσεις της για «θερμό» φθινόπωρο στο

Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,

στρατιωτικοί και διπλωματικοί κύκλοι

στην Αθήνα εκτιμούν ότι ο επόμενος γύ-

ρος έντασης στα Ελληνοτουρκικά θα

έχει φόντο το Μεταναστευτικό. Η Άκτοπ

υποστήριξε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις

επαναπροωθήσεις και την απάνθρωπη

συμπεριφορά εναντίον μεταναστών και

προσφύγων, λέγοντας ότι αυτός είναι ο

λόγος που δεν εκταμιεύτηκε ευρωπαϊκό

κονδύλι για να καλύψει τις ανάγκες του

Λιμενικού Σώματος.

Μέσα σε ένα 24ωρο η Άγκυρα επέλεξε
να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των παράνο-
μων διεκδικήσεών της, με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου να παίρνει τη σκυτάλη
των προκλήσεων. Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών άνοιξε και πάλι θέμα για τη
μειονότητα στη Θράκη, υποστηρίζοντας
ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τις θρησκευτι-
κές ελευθερίες. «Πρέπει να δώσει τέλος
στις παρεμβατικές πολιτικές και την κα-
ταπίεση εναντίον των μουφτήδων που
επέλεξαν οι ομοεθνείς μας. Στο θέμα της
προστασίας των δικαιωμάτων και των
θρησκευτικών ελευθεριών που απορρέ-
ουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης είμα-
στε δίπλα στους ομοεθνείς μας», είπε ο
Τσαβούσογλου. 
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Προβληματισμό προκαλεί 
η επαναφορά των τουρκικών
προκλήσεων και 
των απειλών με νέα ρητορική

Συναντήσεις στην 
Αθήνα με Αμερικανούς
Η Ελλάδα ασκεί ενεργό διπλωματία με-
ταφέροντας στους συμμάχους της Αθή-
νας τις παράλογες αιτιάσεις των γειτό-
νων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέ-
χτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τους Αμε-
ρικανούς γερουσιαστές Κρις Μέρφι και
Τζον Όσοφ, με τους οποίους συζήτησε
για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τη
Μέση Ανατολή αλλά και την Ανατολική
Μεσόγειο. Στη συνάντηση επιβεβαι-
ώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμε-
ρών σχέσεων και διερευνήθηκαν πε-
ραιτέρω δυνατότητες για την εμβάθυν-
σή τους, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε
στην ανανέωση της Συμφωνίας Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας. «Πι-
στεύω πως αυτή η σχέση γίνεται όλο και
πιο δυνατή σε όλα τα μέτωπα: στην
ασφάλεια, την άμυνα, τη γεωπολιτική,
την ενέργεια, την οικονομία», τόνισε ο
πρωθυπουργός.
Οι δύο γερουσιαστές συναντήθηκαν και
με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος δήλωσε
ότι αναμένεται να υπογράψει τη Συμ-
φωνία (MDCA) κατά την επίσκεψή του
στην Ουάσιγκτον τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο. «Θεωρούμε την παρουσία σας ως
ένδειξη της τεράστιας σημασίας που
αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην
Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή»,
ανέφερε ο κ. Δένδιας και συνέχισε:
«Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν πολύ ενδια-
φέρον να συζητήσουμε μαζί σας και να
ακούσουμε τις απόψεις σας για την κα-
τάσταση στη Μεσόγειο, καθώς και να
ανταλλάξουμε απόψεις για το μέλλον».
Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια
γραμμή συναντήθηκε με τους κ.κ. Μέρ-
φι και Όσοφ.

Η Άγκυρα ψάχνεται για... καβγά



Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των πλαστών πι-
στοποιητικών εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας ζήτη-
σε χθες με παρέμβασή του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος. Ειδικότερα, ο
εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα Καρδίτσας τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής
εξέτασης, με αντικείμενο τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών
προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να εντοπιστούν και να
αποδοθούν ποινικές ευθύνες τόσο στα πρόσωπα που εμ-
πλέκονται στην έκδοση των πλαστών πιστοποιητικών εμβο-
λιασμού όσο και στους αποδέκτες των πιστοποιητικών στο
όνομα των οποίων εκδόθηκαν. Στο πλαίσιο της έρευνας,
ήδη από χθες διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα τα πρώτα
στοιχεία από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτη Σερέτη.
Το θέμα με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στον Πα-

λαμά Καρδίτσας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι κάτοικοι
της κοινότητας δεν ξεπερνούν τις 6.000. Ωστόσο, στο Κέντρο
Υγείας Παλαμά Καρδίτσας έχουν γίνει 40.000 εμβολιασμοί.
Τα επιπλέον εμβόλια πιθανολογείται ότι έγιναν σε πολίτες από
τη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από περιοχή από όπου
κατάγεται μια υπάλληλος που φέρεται ως η πρωταγωνίστρια
του σκανδάλου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπάλληλος ενδέχεται
να έδινε σε συντοπίτες της τις βεβαιώσεις εμβολιασμού, για
αυτό και στο στόχαστρό τους βρίσκεται η πόλη καταγωγής
της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η φερόμενη ως δράστιδα
διοικητική υπάλληλος είχε ως συνεργό τουλάχιστον μία νο-
σηλεύτρια, από την οποία είχε πάρει κωδικούς, προβαίνοντας

στη συνέχεια στην επιβεβαίωση των εικονικών εμβολιασμών.
Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσαν χθες οι αποκαλύψεις της

αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Άννας
Μαστοράκου ότι ασκούνται πιέσεις σε γιατρούς για την έκδο-
ση όχι μόνο πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού αλλά και
ψευδών rapid tests. Συγκεκριμένα, όπως είπε στο Mega, «τα
κέντρα διενεργούν τα τεστ και καταγράφουν στο μητρώο Co-
vid το αποτέλεσμα, άρα ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με το
αποτέλεσμα έχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Υπάρχουν
πολίτες που πιέζουν γιατρούς, κέντρα για ψευδές θετικό ra-
pid test έναντι αμοιβής. Έχει καταγγελθεί από γιατρούς».
Όπως είπε, μιλάμε για 100-200 ευρώ για την έκδοση ψευδούς
θετικού τεστ, ώστε να βγει το πιστοποιητικό νόσησης και να
αποφεύγεται ο εμβολιασμός για έξι μήνες. 

Από τη Σοφία Στεφάνου

Όσοι υγειονομικοί έχουν τεθεί σε
αναστολή και εμβολιάζονται θα μπο-
ρούν να επιστρέφουν στην εργασία τους
την επομένη της πρώτης δόσης και όχι
δεκατέσσερις μέρες μετά την ολοκλή-
ρωση του εμβολιασμού τους. Αυτό προ-
βλέπει τροπολογία του υπουργείου
Υγείας που κατατίθεται σήμερα στη Βου-
λή, όπως προανήγγειλε χθες, κατά την
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου. Ο κ. Οικονόμου ξεκαθάρισε
ότι δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση από
την κυβέρνηση απέναντι σε κανέναν.
«Τουναντίον», όπως είπε χαρακτηριστι-
κά. «Γι’ αυτό άλλωστε προωθείται νέα
τροπολογία με την οποία θα δίνεται η δυ-
νατότητα σε όσους υγειονομικούς εμβο-
λιάζονται να επιστρέφουν στην εργασία
τους την επομένη της πρώτης δόσης και
όχι δεκατέσσερις ημέρες μετά την ολο-
κλήρωση του εμβολιασμού τους. Στους
δύσκολους καιρούς, οι λογικές και
υπεύθυνες επιλογές είναι η ασφαλέστε-

ρη λύση. Και αυτές καλούμε όλους να
ακολουθήσουν», τόνισε.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η πανδημία
εξακολουθεί να σαρώνει τον πλανήτη
και δεν προβλέπεται να υποχωρήσει το
διάστημα των επομένων μηνών. «Η κυ-
βέρνηση έχει διπλό στόχο: την προστα-
σία της δημόσιας υγείας και την προ-
οδευτική αποκατάσταση όλων των μορ-
φών του δημόσιου βίου. Οι δύο στόχοι
προφανώς είναι αλληλεξαρτώμενοι.
Χωρίς την ανάσχεση της πανδημίας η
αποκατάσταση της ζωής στην πληρότητά
της δεν είναι εφικτή», ανέφερε. Σχολιά-
ζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για
την αναχαίτιση της πανδημίας, υπο-
γράμμισε ότι είναι αντίστοιχα και ανάλο-
γα αυτών που έχουν ληφθεί στον υπό-
λοιπο πολιτισμένο κόσμο, σεβόμενοι το
εθνικό και διεθνές δίκαιο των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. «Δεν θίγουμε, σε κα-
μία περίπτωση, τον σκληρό πυρήνα του
ιδιωτικού βίου. Αλλά, όσον αφορά τον
δημόσιο βίο, ο καθένας μας παίρνει
αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις
συνέπειές τους, οι οποίες ήταν εκ των
προτέρων γνωστές», συμπλήρωσε.

Απολύσεις και βαριά πρόστιμα σε πε-
ριπτώσεις μαϊμού πιστοποιητικών εμβο-
λιασμού και νόσησης προανήγγειλε
εξάλλου ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, μιλώντας χθες στην τηλεόρα-
ση του ΣΚΑΪ. Ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε
ότι, πέρα από τις περιπτώσεις μαϊμού πι-
στοποιητικών εμβολιασμών, στο υπουρ-
γείο Υγείας έχουν φτάσει και καταγγε-
λίες και για μαϊμού δηλώσεις νόσησης.
«Οι διοικητικές κυρώσεις και το πρόστι-
μο που θέλουμε να βάλουμε για περι-
πτώσεις είτε ψευδούς δήλωσης είτε
υπαλλήλων που θα εμπλέκονται σε τέ-
τοια περιστατικά, κατά περίπτωση, θα εί-
ναι τέτοιας φύσεως που θα είναι απο-

τρεπτικά. Άρα, μιλάμε και για ποινικές
κυρώσεις και για πειθαρχικές κυρώσεις
και για απόλυση και πρόστιμο δυσβά-
σταχτο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένας να
εξαπατήσει το σύστημα και να θέσει σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία», υπογράμμι-
σε ο κ. Πλεύρης.

Τροπολογία για 
υγειονομικούς σε αναστολή
που εμβολιάζονται

Απολύσεις και
βαριά πρόστιμα
για τα μαϊμού 
πιστοποιητικά 

Ξεκινά εισαγγελική έρευνα για το σκάνδαλο στην Καρδίτσα
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ΔΔιαχείριση 
των κρουσμάτων 
στα σχολεία 

Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
στα σχολεία όλης της χώρας, την ερχόμενη
Δευτέρα, ο ΕΟΔΥ, με το υγειονομικό πρωτό-
κολλο για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού, δίνει
οδηγίες προκειμένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη διά ζώσης λειτουργία τους. Σε
αυτό προβλέπονται διαφορετικές συστάσεις
για εμβολιασμένους και μη μαθητές και εκ-
παιδευτικούς, ενώ διευκρινίζεται ποιες θε-
ωρούνται στενές επαφές ενός επιβεβαι-
ωμένου κρούσματος και με ποιο τρόπο θα γί-
νεται η διαχείρισή τους, ανάλογα με το αν
έχουν εμβολιαστεί ή όχι. 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στενές επα-
φές θεωρούνται μαθητές που ανήκουν στο
ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα και συνυπήρξαν στην ίδια
τάξη κατά το 48ωρο πριν από την έναρξη των
συμπτωμάτων έως και δέκα ημέρες έπειτα
και μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικό
τμήμα αλλά παρακολουθήσαν από κοινού
μάθημα στην ίδια αίθουσα κατά το ανωτέρω
διάστημα, εφόσον η κοινή παρακολούθηση
διήρκεσε τουλάχιστον δυο διδακτικές ώρες,
έστω και όχι συνεχόμενα. Στις στενές επα-
φές συγκαταλέγονται και μαθητές που στο
τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα, καθώς και οι εκ-
παιδευτικοί που διδάξαν σε τμήμα με μαθη-
τή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

Ακόμα, στενές επαφές αποτελούν μαθη-
τές ή εκπαιδευτικοί που είχαν επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα σε απόσταση μι-
κρότερη του 1,5 μέτρου για χρονικό διάστη-
μα 15 λεπτών και άνω χωρίς σωστή χρήση
μάσκας ή είχαν άμεση σωματική επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα ή ήρθαν σε επαφή
με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκ-
κρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος ή κι-
νήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το
επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Μαθητές που ανήκουν στις κατηγορίες
αυτές δύνανται να συνεχίσουν κανονικά τις
δραστηριότητές τους και εφόσον δεν είναι
εμβολιασμένοι υποβάλλονται στα δυο υπο-
χρεωτικά self tests εβδομαδιαίως, που λαμ-
βάνουν δωρεάν από τα φαρμακεία, και σε
δυο rapid tests, τα οποία θα πραγματοποι-
ήσουν σε διάστημα επτά ημέρων μετά την
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα. Μπορούν να υποβληθούν σε rapid
test  δωρεάν σε δημόσιους φορείς Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Μη εμβολιασμέ-
νοι εκπαιδευτικοί που θεωρούνται στενές
επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, υπο-
βάλλονται σε δυο rapid tests που καλύπτουν
με δικά τους έξοδα. Αν πρόκειται για πλήρως
εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς
υποβάλλονται σε self test, την πρώτη και την
έβδομη ημέρα, μετά την τελευταία επαφή με
το κρούσμα.

Εύη Πανταζοπούλου

Α
νοίγει την ερχόμενη Τρίτη η
πλατφόρμα για τα ραντεβού της
τρίτης δόσης -αρχής γενομέ-
νης με τους ανοσοκατεσταλμέ-

νους- όπως έγινε γνωστό χθες κατά την
καθιερωμένη ενημέρωση για το εθνικό
σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τον
κορονοϊό. Την ίδια στιγμή, ολοταχώς για
την τέταρτη δόση βαδίζει το Ισραήλ, χώρα
πρωτοπόρος στους μαζικούς εμβολια-
σμούς, καθώς συνεχίζεται η μάχη κατά
των μεταλλάξεων της Covid-19. Το γεγο-
νός αυτό δείχνει πως τα διαδοχικά κύμα-
τα κορονοϊού δεν πρόκειται να κατευνα-
στούν άμεσα, καθιστώντας αναγκαία τη
χορήγηση εμβολίου ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. 

Χθες, ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμι-
στοκλέους ανακοίνωσε ότι την επόμενη
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατ-
φόρμα για τα ραντεβού της τρίτης δόσης,
αρχής γενομένης με τους ανοσοκατε-
σταλμένους. Όπως δήλωσε, από τη Δευ-
τέρα 13 Σεπτεμβρίου θα σταλεί sms σε
όσους θα μπορούν την επομένη να μπουν
στο σύστημα και να κλείσουν τα ραντεβού
τους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε επί-
σης στα ποσοστά εμβολιασμού των νεα-

ρών ατόμων. Συγκεκριμένα:
� Οι 18-24 έχουν ήδη εμβολιαστεί σε πο-

σοστό 45,4% και με τα ραντεβού θα
ανέβουμε στο 47%

� Οι 15-17 έχουν ήδη εμβολιαστεί σε πο-
σοστό 20% και με τα ραντεβού θα ανέ-
βουμε στο 23,1%. Έχουν ήδη εμβολια-
στεί 74.000 έφηβοι.

� Οι 12-14 έχουν ήδη εμβολιαστεί σε πο-
σοστό 9,6% και με τα ραντεβού θα ανέ-
βουμε στο 11,5%. Έχουν ήδη εμβολια-
στεί 36.500 παιδιά.
«Ο πληθυσμός έχει ενημερωθεί αρκε-

τά για τον εμβολιασμό των παιδιών. Το
επόμενο διάστημα είναι πιθανόν να εντα-
θεί η ενημέρωση απευθείας στα παιδιά»,
δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ βρίσκεται αντι-
μέτωπο με το τέταρτο κύμα κρουσμάτων
της Covid παρά το επιτυχημένο εμβολια-
στικό πρόγραμμα. Ο επικεφαλής της επι-
στημονικής επιτροπής που διαχειρίζεται
την πανδημία στη χώρα, Σαλμάν Ζάρκα,
δήλωσε ότι πλέον οι πολίτες θα πρέπει να
καταλάβουν ότι θα εμβολιάζονται πιο συ-
χνά κατά του ιού, «κάθε πέντε έως έξι μή-
νες». «Το Ισραήλ αναμένεται να χορηγή-
σει εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί ειδικά
για την αντιμετώπιση διαφορετικών με-

ταλλάξεων του κορονοϊού μέχρι το τέλος
του 2021 ή τις αρχές του 2022», είπε μι-
λώντας σε κρατικό ραδιόφωνο.

Εξάλλου, χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι
τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορονοϊού που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.765, εκ
των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 47, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 13.933 θά-
νατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 379. Με-
ταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, 343 (90,5%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 36
(9,5%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 184. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 
τα ραντεβού, αρχής 
γενομένης από τους 
ανοσοκατεσταλμένους

Ανοίγει η πλατφόρμα για την
3η δόση -  Έρχεται και 4η; 
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Θεσσαλία

Πέθανε ο πρώτος αιρετός
νομάρχης Καρδίτσας

Σε ηλικία 75 ετών «έφυγε» το περασμένο Σάββατο ο πρώτος
αιρετός νομάρχης Καρδίτσας, Κώστας Παπακυρίτσης, λόγω
σοβαρών προβλημάτων υγείας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90
διετέλεσε νομάρχης Καρδίτσας, εκλεγείς με απευθείας εκλο-
γή. Πριν την εκλογή του, οι νομάρχες ορίζονταν από την εκά-
στοτε κυβέρνηση. Η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη, χθες,
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Καρδίτσα. Το ΠΕ-
ΣΥ Θεσσαλίας, συμμετέχοντας στο πένθος, κάλυψε τα έξοδα
της κηδείας, απέστειλε στεφάνι και παρέστη στη νεκρώσιμο
ακολουθία.

Κρήτη

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 
ο ιστορικός Αρκάδιος Δρόμος

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο ιστορικός Αρκά-
διος Δρόμος, με επίκεντρο των εκδηλώσεων την Ι. Μ. Αρκαδί-
ου και το Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου. Φέτος, λόγω των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών της πανδημίας, θα διεξαχθούν ο κλασικός και
ιστορικός ημιμαραθώνιος Αρκάδιος Δρόμος των 22,4 χλμ., το
δυναμικό βάδισμα, ο αγώνας των 6 χιλιομέτρων και το παρα-
δοσιακό αγώνισμα «κρητικό βόλι». Οι υπόλοιποι αγώνες, 1
χλμ. δημοτικών σχολείων, 2 χλμ. μαθητών γυμνασίων, 1 χλμ.
ΑμΕΑ και άλλες παράλληλες αθλητικές δράσεις, θα διεξαχ-
θούν μόνο στην περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το
επιτρέψουν και ανάλογα με τις οδηγίες του υπουργείου Παι-
δείας για διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων στην αρχή της
σχολικής χρονιάς.

Το μνημειώδες έργο και την προσωπικότητα του Μίκη
Θεοδωράκη τίμησε με μια σειρά μουσικών εκδηλώ-
σεων στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς,
αλλά και στη Ζάκυνθο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Παρόμοια εκδήλωση έχει προγραμματιστεί και στην
Κέρκυρα. Στις συναυλίες στο Ληξούρι και τη Ζάκυνθο
με τίτλο «Τραγουδώντας για τη Ρωμιοσύνη… 200 χρό-
νια μετά», τα τραγούδια του σπουδαίου δημιουργού
έπαιξε η ορχήστρα του Παναγή Μπαρμπάτη. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο Μίκης Θεοδωράκης φοίτησε στο 1ο Δη-
μοτικό Σχολείο του Αργοστολίου και το έργο του έχει
ίχνη της επιρροής από την επτανησιακή μουσική πα-
ράδοση. Το θρανίο του στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργο-
στολίου παραμένει τιμή και μνήμη της ζωής του στην
Κεφαλονιά και το σχολείο θα πάρει το όνομά του,
όπως ανακοίνωσε η οικεία περιφέρεια.

Το πρώτο πανελλαδικά Κέντρο Πρόληψης
Νοσημάτων, σε συνεργασία με τον τοπικό
ιατρικό σύλλογο, λειτουργεί στον Δήμο
Σερρών. Παρέχει σε όλους τους δημότες
υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής υγεί-
ας καθώς και δωρεάν πρόσβαση σε διαγνω-
στικές εξετάσεις σε πολίτες που ανήκουν
στις «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
«Αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο που
υπάρχει στη χώρα μας από το 2003 αλλά δυ-
στυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί
από τους δήμους, ενισχύουμε τον τομέα της
πρόληψης και δίνουμε λύση στο πρόβλημα
της αδυναμίας πρόσβασης των ασθενέστε-
ρων συμπολιτών μας στις υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας», εξήγησε, σε ειδική συνέν-
τευξη Τύπου, ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, πα-
ρουσία της αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέ-
ριμνας και Υγείας Σωτηρίας Πάνου-Ανα-
στασιάδου και του προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Σερρών Άγγελου Βάκαλου.

! Σέρρες

Το πρώτο στην 
Ελλάδα Κέντρο 
Πρόληψης Νοσημάτων

Το σχολείο «του» θα πάρει το όνομα του Μίκη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Ήπειρος 

Σχολεία αναστέλλουν 
τη λειτουργία τους 
λόγω έλλειψης μαθητών

Είκοσι πέντε νηπιαγωγεία και δεκαπέντε δημοτικά

σχολεία στην Περιφέρεια Ηπείρου αναστέλλουν τη λει-

τουργία τους, καθώς δεν συμπληρώνεται ο απαραίτητος

αριθμός μαθητών ή δεν υπάρχει καθόλου μαθητικό δυ-

ναμικό. Σχετική απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα

της Κυβέρνησης. Τα νηπιαγωγεία που κλείνουν είναι

πέντε στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τέσσερα στην

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έντεκα στην Περι-

φερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και πέντε στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πρέβεζας. Τα δημοτικά σχολεία που

κλείνουν είναι: Κομμένου, Παλαιοκάτουνου στην Άρτα,

Γκρίκας-Ψάκας, Κεστρίνης και Μαζαρακιάς στη Θε-

σπρωτία, 25ο, Ασβεστοχωρίου, Κεφαλοχωρίου, Κοντι-

νών, Άνω Λαψίστας, Ματσουκίου, Πλατανούσας, Ποτα-

μιάς Κουκλεσίου και Τσεπελόβου.
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Μ
εγαλώνει η ανησυχία των δημάρ-
χων όσο πλησιάζει η ώρα να χτυ-
πήσει το πρώτο κουδούνι και να ξε-

κινήσουν τα σχολεία, καθώς δεν βλέπουν
ακόμη λύση στο θέμα του προσωπικού κα-
θαριότητας των σχολείων. Το θέμα απασχό-
λησε το πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΕ, όπου, όπως σημείωσε ο πρό-
εδρος Δημήτρης Παπαστεργίου, «με την
πανδημία να συνεχίζεται καθημερινά υπάρ-
χουν αιτήματα στην ΚΕΔΕ από τους δήμους,
οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν τεράστια
ποσά για να καλύψουν τις απαιτούμενες δα-
πάνες, καθώς τα 85 εκατ. ευρώ που διέθεσε
και για φέτος το υπουργείο Εσωτερικών δεν
επαρκούν».

Όπως επισημάνθηκε, η κατανομή έγινε
σωστά από το υπουργείο, αλλά τα λεφτά δεν

φτάνουν, για αυτό έχει κατατεθεί αίτημα
προς την ηγεσία του υπουργείου να βρεθούν
επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί το
κενό, γιατί υπάρχουν δήμοι που υποστηρί-
ζουν πως δεν είναι δυνατό να πληρώσουν
300.000 ευρώ για προσωπικό καθαριότητας:
«Δεν είναι και δουλειά μας να πληρώσουμε
το προσωπικό αυτό». Η ΚΕΔΕ επιδιώκει
πλέον την ολοκλήρωση της συζήτησης που
βρίσκεται σε εξέλιξη με το υπουργείο Εσω-
τερικών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να
βρεθούν τα επιπλέον χρήματα προκειμένου
να μην επιβαρυνθούν οι ήδη επιβαρυμένοι
προϋπολογισμοί των δήμων για να καλυφθεί
το κενό. Αλλιώς θεωρείται σίγουρο ότι με το
ξεκίνημα των σχολείων την επόμενη Δευτέ-
ρα θα υπάρχουν πολλά κενά και πολύ περισ-
σότερες γκρίνιες.

Στενή συνεργασία για την ασφάλεια 
Τα θέματα ασφάλειας και προστασίας του πολί-

τη που αντιμετωπίζουν ο Δήμος Ασπροπύργου και
η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής ήταν τα
βασικά θέματα συζήτησης στη συζήτηση που εί-
χαν ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος και ο δήμαρχος Ασπροπύργου
Νίκος Μελετίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε
τον δήμαρχο στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης
μόλις λίγες μέρες μετά την υπουργοποίησή του
και ανέπτυξε τον κεντρικό στόχο της διοίκησής του, δηλαδή την ασφάλεια όλων των πολιτών χω-
ρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, καθώς και την προστασία της ζωής και της δημόσιας και ιδιωτικής
περιουσίας. Υπουργός και δήμαρχος συμφώνησαν για την από κοινού συνεργασία στον τομέα
της ασφάλειας, της έννομης τάξης, της ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών και κάθε κυβερνητι-
κής πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση αυτή. 

Εκτεταμένες εργασίες
σε πέντε σχολεία

Σε εκτεταμένες εργασίες αποκατά-
στασης και συντήρησης σε κτίρια
πέντε δημοτικών σχολείων κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου
προχώρησε η δημοτική αρχή της
Φυλής έπειτα από απόφαση του δη-
μάρχου Χρήστου Παππού, προκει-
μένου τα σχολεία να υποδεχτούν
τους μαθητές για τη νέα σχολική
χρονιά σε χώρους καθαρούς και
ασφαλείς. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος, «η πρωτοβάθμια σχολική
επιτροπή του δήμου μας κινήθηκε
οργανωμένα και μεθοδικά πραγμα-
τοποιώντας τις απαιτούμενες εργα-
σίες ώστε τα σχολεία μας να παρα-
μείνουν ασφαλή και περιποιημένα.
Αποδεικνύουμε με πράξεις ότι η
Παιδεία αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητά μας». Να σημειώσουμε ότι
οι εργασίες αποκαταστάσεις έγιναν
σε δημοτικά σχολεία των Άνω Λιο-
σίων (2ο, 5ο, 6ο, 7ο και 9ο). 

Άνοιξε η Δημοτική
Ιματιοθήκη
Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού ξε-
κινά τη λειτουργία Δημοτικής Ιμα-
τιοθήκης, στοχεύοντας στη συμ-
πληρωματική υποστήριξη των ευά-
λωτων ομάδων πληθυσμού της πό-
λης μας. Μέσω της Δημοτικής Ιμα-
τιοθήκης θα πραγματοποιείται δω-
ρεάν παροχή παιδικών, εφηβικών
και νεανικών ενδυμάτων, παιδικών
βιβλίων, σχολικών ειδών, ειδών
βρεφανάπτυξης και λοιπών χρη-
στικών αντικειμένων καινούργιων
ή μεταχειρισμένων σε δημότες και
κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με
τον κανονισμό λειτουργίας της Δη-
μοτικής Ιματιοθήκης, ο οποίος εγ-
κρίθηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο έπειτα από πρόταση του δημάρ-
χου Ηλία Αποστολόπουλου, τα προ-
σφερόμενα είδη πρέπει να παραδί-
δονται σε κλειστές σακούλες, οι
οποίες θα περιέχουν ομοειδή υλι-
κά. Τα προσφερόμενα είδη θα απο-
λυμαίνονται και στη συνέχεια θα
συσκευάζονται σε ατομικές συ-
σκευασίες για να διατεθούν στους
ωφελούμενους.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
στελέχη της αντιπολίτευσης
προσπαθούν να μπλοκάρουν
την υλοποίηση Δημοτικού
Συμβουλίου με πρόφαση την
ασάφεια του νόμου για τη θη-
τεία των προεδρείων των Δη-
μοτικών Συμβουλίων; Απ’ όσα
γνωρίζουμε, δεν υπάρχει
συγκεκριμένο θέμα που τους
ενοχλεί και μάλλον πρόκειται
για διάθεση να κάνουν καψό-
νι στον δήμαρχο... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συγκέντρωση 
σχολικών ειδών 
για πυρόπληκτους     
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου συνεχίζει τη
συγκέντρωση σχολικών ειδών για
την ενίσχυση των μαθητών των δή-
μων που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές και συγκε-
κριμένα των Δήμων Αρχαίας Ολυμ-
πίας και Πύργου. Όπως τονίζει ο δή-
μαρχος Μοσχάτου - Ταύρου Ανδρέ-
ας Ευθυμίου, «μετά την αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας στους δή-
μους της Εύβοιας που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές,
όπως γνωρίζουμε, ο δήμος μας συγ-
κεντρώνει σχολικά είδη που θα στα-
λούν σε πληγέντες μαθητές δήμων
της Ηλείας». Η συγκέντρωση των
ειδών συνεχίζεται κάθε μέρα και
ολοκληρώνεται την Πέμπτη 9 Σε-
πτεμβρίου, προκειμένου τα είδη να
σταλούν στους μαθητές ενόψει της
έναρξης σχολικής περιόδου τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

Άμεσα τα επιπλέον χρήματα
για προσωπικό καθαριότητας

Κ Ε Δ Ε  -  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α



Από τη Μαρία Δήμα 

Υ
πό τους ήχους των αθάνατων τρα-
γουδιών του Μίκη Θεοδωράκη πλή-
θος κόσμου βρέθηκε χθες στο πα-
ρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

περιμένοντας υπομονετικά με ένα λουλούδι
στο χέρι να αποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο
συνθέτη και μαχητή των λαϊκών αγώνων που
άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη
Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών. Η σορός του έφτα-
σε στη Μητρόπολη στις 16.30 το απόγευμα με
καθυστέρηση μιάμισης ώρας. Ο Γερμανός δι-
ευθυντής χορωδίας Χένινγκ Τσίρoγκ και συ-
νεργάτης του Μίκη από το Τίμπιγκεν με την κι-
θάρα του και σε άψογα ελληνικά οργάνωσε
ένα αυθόρμητο πρόγραμμα, τραγουδώντας
μαζί με τον κόσμο έξω από το παρεκκλήσι.

Ήδη έχουν αρχίσει οι ετοιμασίες για την κη-
δεία του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη, που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο κοιμητήριο
του Γαλατά Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο τάφος
του πατέρα του και του αδερφού του. Σύμφω-
να με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός
του αναμένεται το πρωί της Πέμπτης με το
πλοίο της γραμμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
κοινοπραξία ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FER-
RIES δίνει δωρεάν μετακίνηση στους επιβά-
τες που θα ταξιδέψουν για την κηδεία του Μί-
κη Θεοδωράκη την Τετάρτη, σε μια συμβολική
κίνηση τιμής ένεκεν στον μεγάλο εκλιπόντα.

Στο μεταξύ, σε μια τρισέλιδη συμβολαι-
ογραφική πράξη διατυπώνεται η τελευταία
βούληση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που
σχετίζεται με τον τόπο ταφής του, τα Χανιά,
επιθυμία που διαπομπεύτηκε και χρειάστηκε
η βούλα της Δικαιοσύνης για να αναγνωριστεί
η αυτονόητη εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής τόπου εν-
ταφιασμού και αποδοχής αυτής, η οποία είχε
συνταχτεί τον Ιανουάριο του 2020 μέσα στο
σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη στην οδό Επιφα-

νούς 1 και είχε ορίσει ως πρόσωπα που θα
εκτελούσαν την τελευταία επιθυμία του τον
πρόεδρο του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων
Μίκη Θεοδωράκη Γιώργο Αγοραστάκη και τη
δικηγόρο Ειρήνη Παρμενίδου, ο μουσικοσυν-
θέτης ξεκαθάριζε εν ζωή ότι επιθυμούσε να
ενταφιαστεί στο Κοιμητήριο Γαλατά Χανίων.

Στην εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη -
την έχει στη διάθεσή της η «Political»- που
συνέταξε η συμβολαιογράφος Μαρία Παπίδα
με την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη, ο
μουσικοσυνθέτης εξέφραζε την επιθυμία να
θαφτεί εκεί όπου έχουν ενταφιασθεί οι προ-
αποβιώσαντες γονείς του και ο αδερφός του
και του έχει παραχωρηθεί, σύμφωνα με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Νέας Κυδωνίας, τάφος προς τον σκοπό αυτόν.
Ο εν λόγω τάφος έχει ήδη κατασκευαστεί από
τον φίλο του, αρχιτέκτονα Μάνο Περάκη, με
φροντίδες του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων

Μίκη Θεοδωράκη και απολύτως σύμφωνα με
τις οδηγίες του μουσικοσυνθέτη είχε ήδη
αποπερατωθεί όταν βρισκόταν ακόμα εν ζωή.
Μάλιστα, ο μεγάλος μας Μίκης επιθυμούσε η
σορός του να μεταφερθεί με το πλοίο της
γραμμής στην Κρήτη και όχι με οποιοδήποτε
άλλο μεταφορικό μέσο.

Χθες το μεσημέρι με προσωρινή απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δό-
θηκε το δικαίωμα στην πλευρά των διαχειρι-
στών της τελευταίας επιθυμίας του συνθέτη,
τους Γιώργο Αγοραστάκη και Ειρήνη Παρμε-
νίδου, να επιλέξουν το γραφείο τελετών που
θα διαχειριστεί τις διαδικασίες μέχρι σήμερα,
οπότε αναμένεται να ληφθεί και η τελική από-
φαση για το συγκεκριμένο θέμα.

Ωστόσο, μια ακόμη απίστευτη κατάσταση
εκτυλίχτηκε χθες έξω από τον ειδικό χώρο
του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, όπου βρισκό-
ταν από το μεσημέρι της Πέμπτης η σορός του

Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ πλήθος κόσμου περί-
μενε υπομονετικά έξω από τη Μητρόπολη
Αθηνών προκειμένου να του πει το τελευταίο
αντίο, δεδομένου ότι το λαϊκό προσκύνημα εί-
χε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 το με-
σημέρι, η επίσημη εντολή για τη μεταφορά της
άργησε να δοθεί από τον διαχειριστή Νίκο
Αγοραστάκη.

Βίκυ Λέανδρος: «Έλληνας θρύλος που έχει λατρέψει όλος ο πλανήτης» 
Με ένα ολοσέλιδο άρθρο της στη γερμανική

εφημερίδα «Bild» η Βίκυ Λέανδρος αποχαιρετά
τον Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη σε κυκλοφορία
γερμανική εφημερίδα ζήτησε από τη διάσημη Ελ-
ληνίδα καλλιτέχνη να μιλήσει για τη συνεργασία
της με τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη, ο οποίος εί-
ναι ιδιαίτερα αγαπητός και στη Γερμανία. Η κυρία
Λέανδρος, η οποία έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία
με τα τραγούδια του Μίκη στο εξωτερικό ήδη από
τη δεκαετία του ’70, χαρακτηρίζει τον σπουδαίο
καλλιτέχνη ως «Έλληνα θρύλο που έχει λατρέψει
ολόκληρος ο πλανήτης, όχι μόνο για τη μουσική
του αλλά και για την ικανότητά του να ενώνει τους
ανθρώπους».

Η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια, μεταξύ άλ-
λων, ανέφερε ότι από πολύ μικρή θαύμαζε τον Μί-
κη για τη σοφία του, τη τέχνη του και τις συνθέσεις
του, τις οποίες έχει χιλιοτραγουδήσει στα πέρατα
του κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ο «Καη-
μός» -τον οποίο η Βίκυ έχει τραγουδήσει σε πέντε
γλώσσες, ακόμη και στα ιαπωνικά- έχει πουλήσει
περισσότερα από 8 εκατομμύρια δίσκους. Σύμφω-
να, μάλιστα, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια, αυτήν
τη… λεπτομέρεια της την αποκάλυψε ο ίδιος ο Μί-
κης πολλά χρόνια αργότερα! Στο άρθρο της «Bild»,
που φέρει τον τίτλο «Τώρα οι άγγελοι χορεύουν
συρτάκι», η Βίκυ θυμάται τη συνεργασία τους το
καλοκαίρι του 2004 και τον δίσκο «Τραγούδι αλ-

λιώτικο» που ηχογράφησαν μαζί στο Μέγαρο Μου-
σικής και κυκλοφόρησε σε τρεις γλώσσες. Μεταξύ
άλλων, η Βίκυ Λέανδρος θυμάται τις εξαιρετικά εν-
διαφέρουσες συζητήσεις στο σπίτι του, που καθη-
μερινά ξεκινούσαν με αφορμή τις λεπτομέρειες
της ηχογράφησης, αλλά πολύ σύντομα μετατρέ-
πονταν σε ένα ταξίδι στον χρόνο, με τον Μίκη να
μοιράζεται κομμάτια της πολυτάραχης ζωής του,
πάντα με τη συνοδεία κρητικού κρασιού, που διαρ-
κούσαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κλείνον-
τας, να αναφέρουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης με
ιδιόχειρο σημείωμά του στον δίσκο συγκαταλέγει
τη Βίκυ Λέανδρος «ανάμεσα στους δυο-τρεις
σπουδαιότερους ερμηνευτές» του έργου του!

Με τραγούδια και λουλούδια
στο λαϊκό προσκύνημα για 
τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη 
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Οι ποινές για 
τους αρνητές 
της αξιολόγησης 

Οκταετής αποκλεισμός από τη διεκδί-
κηση οποιασδήποτε θέσης και άμεση αν-
τικατάσταση από τη θέση ευθύνης που
κατέχουν θα επιβάλλεται στα στελέχη εκ-
παίδευσης που αρνούνται να αξιολογη-
θούν ή παρακωλύουν τη διαδικασία της
αυτοξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Αυτά προβλέπονται σε διατάξεις που
αφορούν στον θεσμό της αξιολόγησης,
ενώ αντιμέτωποι με αντίστοιχες ποινές θα
βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί που αρ-
νούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Επιπλέον, στέλεχος εκπαίδευσης, εκ-
παιδευτικός, μέλος Ειδικού ή Βοηθητι-
κού Προσωπικού που αρνείται να συμμε-
τάσχει σε οποιαδήποτε δράση ή ενέργεια,
που προβλέπεται ή επιβάλλεται από τον
νόμο, και συνδέεται με την αυτοαξιολόγη-
ση ή την εσωτερική και εξωτερική αξιο-
λόγηση της σχολικής μονάδας θα θεω-
ρείται ότι έχει υποπέσει σε πειθαρχικό
παράπτωμα. Στην περίπτωση αυτή θα τι-
μωρείται με την προβλεπόμενη πειθαρχι-
κή ποινή, η οποία αντιστοιχεί σε πρόστιμο
ίσο τουλάχιστον με τις αποδοχές ενός μή-
να. Εφόσον η άρνηση του στελέχους εκ-
παίδευσης, του εκπαιδευτικού, του μέ-
λους Ειδικού ή Βοηθητικού Προσωπικού
να λάβει μέρος στη διαδικασία, χωρίς να
συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας, ξεπερ-
νά το διάστημα των 15 ημερών, θα ανα-
στέλλεται η επαγγελματική και μισθολο-
γική του εξέλιξη.

Την απόφαση αναστολής θα εκδίδει ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πα-
ραμένει σε ισχύ για το διάστημα που ο εμ-
πλεκόμενος δεν συμμορφώνεται με τον
νόμο. Τέλος, ειδικά για τα στελέχη εκπαί-
δευσης που αρνούνται να συμμετάσχουν
σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης,
είτε ως αξιολογητές ή ως αξιολογούμε-
νοι, θα επιβάλλονται, επιπλέον των παρα-
πάνω ποινών, η άμεση αντικατάστασή
τους από τη θέση ευθύνης που κατέχουν
και ο αποκλεισμός τους από οποιαδήποτε
θέση στελέχους εκπαίδευσης για τα επό-
μενα οκτώ χρόνια.

Εύη Πανταζοπούλου

Θ
λίψη και ερωτήματα προκάλε-
σε το απονενοημένο διάβημα
του 44χρονου ζωγράφου Γ.Π.,
ο οποίος λίγο πριν από τις 9 το

πρωί της Δευτέρας βρέθηκε απαγχονι-
σμένος στο μπαλκόνι του διαμερίσματος
όπου διέμενε, σε 2ο όροφο πολυκατοι-
κίας επί της οδού Νηρέας στη Ραφήνα. Το
γεγονός ότι επέλεξε να φιμωθεί προτού
προβεί στην αυτοχειρία έστρεψε αρχικά
την ΕΛΑΣ στο να εξετάσει το ενδεχόμενο
εγκληματικής ενέργειας.

Γρήγορα, όμως, τα ιατροδικαστικά ευ-
ρήματα αλλά και η έρευνα στην οικία του
ζωγράφου από τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας «έδειξαν» ότι ο 44χρονος δεν
είχε δολοφονηθεί, αλλά έδωσε ο ίδιος τέ-
λος στη ζωή του με έναν πολύ σκληρό τρό-
πο. Η έρευνα έδειξε ότι ο καλλιτέχνης -αν-
τιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα- είχε
αφήσει πίσω του τρία ιδιόχειρα σημειώμα-
τα, ένα για την αδερφή του, ένα για τον δι-
κηγόρο του και ένα για την αστυνομία. Ο
ζωγράφος και εικαστικός Γ.Π. κάθε άλλο
παρά άγνωστος ήταν στις Αρχές, καθώς το
2013 είχε «πρωταγωνιστήσει» σε ένα οι-
κογενειακό δράμα, σκοτώνοντας την ίδια
του τη μητέρα μέσα στο διαμέρισμα όπου
έμεναν τότε στην οδό Εκάβης στο Ίλιον. Εί-
χε, μάλιστα, χρησιμοποιήσει ένα καλώδιο
μπαλαντέζας για την αποτρόπαια αυτή
πράξη, ενώ επιχείρησε να παραπλανήσει
τις Αρχές στήνοντας σκηνικό ληστείας.

Κατά την προανάκριση ο ζωγράφος «λύ-
γισε» και ομολόγησε την πράξη του, οδη-
γήθηκε αρχικά στις φυλακές Κορυδαλλού,
αργότερα όμως στο ψυχιατρείο, όπου εξέ-
τισε πολύ μικρότερο μέρος της ποινής του,
καθώς διαγνώστηκε με ψυχολογικά προ-

βλήματα. Στους αστυνομικούς που τον
ανέκριναν τότε φέρεται να είχε υποστηρί-
ξει ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε, κα-
θώς αντιμετώπιζε και αυτή ψυχολογικά
προβλήματα και θέλησε με αυτό τον τρόπο
να δώσει τέλος στα βάσανά του. 

Από τη θάλασσα στην τέχνη
Ο γεννημένος το 1977 Γ.Π. χαρακτηριζό-

ταν ως ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης,
ενώ είχε αποφοιτήσει από την Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου. Του
άρεσε να ταξιδεύει, ενώ σε ηλικία 29 ετών
μόλις είχε προαχθεί σε κυβερνήτη σκά-
φους, με τον ίδιο να ανακαλύπτει σταδιακά
ότι η ζωγραφική και η ποίηση δεν ήταν αυ-
τές που τον συντρόφευαν απλώς στα ταξί-
δια του στη θάλασσα αλλά και το πεπρω-
μένο του. Ο 44χρονος αξιοποίησε την τέ-
χνη του για να βοηθήσει παιδιά που αντι-
μετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες,
ζωγραφίζοντας μαζί τους αλλά και για αυ-
τά, ενώ έσοδα από πωλήσεις πινάκων του
δίδονταν για τη στήριξή τους.

ΤΤο τελευταίο αντίο 
στον Mad Clip 
Φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες αλλά και
πλήθος θαυμαστών βρέθηκαν χθες το
μεσημέρι στην Παναγίτσα Παλαιού
Φαλήρου προκειμένου να πουν το τε-
λευταίο αντίο στον 34χρονο τράπερ
Mad Clip, ο οποίος άφησε την τελευ-
ταία του πνοή την περασμένη Πέμπτη
σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή
λεωφόρο. Όταν η σορός του καλλιτέ-
χνη έφτασε στην εκκλησία, όλοι ξέ-
σπασαν σε χειροκροτήματα.
Στην κηδεία του, η οποία μεταδόθηκε
ζωντανά στο ΥouTube, βρέθηκαν πολ-
λοί γνωστοί καλλιτέχνες. Συντετριμμέ-
νος εμφανίστηκε ο τράπερ και στενός
φίλος του Mad Clip, Light, ο οποίος το
μοιραίο βράδυ ήταν από τους πρώτους
που έφτασαν στον τόπο του τροχαίου. Ο
ίδιος μάλιστα είχε αναρτήσει τότε στο
Instagram ένα σπαρακτικό βίντεο
όπου είχε αντικρίσει τον νεκρό φίλο
του μέσα στο αυτοκίνητο και έλεγε με
λυγμούς «πάει, πάει». Κάποιοι από
τους νέους που βρέθηκαν στον ναό
έβαλαν από τα ηχεία αυτοκινήτων δυ-
νατά τα τραγούδια του, με τους ίδιους
να τραγουδούν τους στίχους του. Ο αδι-
κοχαμένος καλλιτέχνης οδηγήθηκε
στην τελευταία του κατοικία στο Κοι-
μητήριο Παλαιού Φαλήρου.
Στο μεταξύ, μυστήριο παραμένει το
πώς η μαύρη Porsche του Mad Clip
έφυγε από τον δρόμο και έσκασε πάνω
σε κολόνα φωτισμού, ενώ αναμένονται
τα αποτελέσματα της τοξικολογικής
και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Χθες ο παππούς του δημοφιλούς τρα-
γουδιστή δήλωσε ότι πιστεύει πως το
δυστύχημα δεν ήταν από λάθος του εγ-
γονού του. « Ήταν από τους καλούς
οδηγούς», ανέφερε μιλώντας στον Al-
pha. «Ο εγγονός μου ούτε ήταν τρελός
να φρενάρει ούτε τίποτα. Ήταν οδηγός
από τους λίγους. Έτρεχε στην Κύπρο
σε αγώνες, ήταν από τους καλούς οδη-
γούς. Πώς έφυγε το αυτοκίνητο; Μπο-
ρεί να υπήρξε και εγκληματική ενέρ-
γεια», είπε. 

Ένα οικογενειακό δράμα 
βρίσκεται πίσω από 
την αυτοκτονία του 44χρονου
ζωγράφου - Το 2013 είχε
σκοτώσει τη μητέρα του

Σοκ στη Ραφήνα:
Η τραγική ιστορία
του αυτόχειρα 
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papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Επενδύσεις από 
τη Γερμανία θέλουν 
οι Ταλιμπάν
Οι νέοι κυβερνήτες του Αφγανιστάν, οι Τα-
λιμπάν, βλέπουν με θετικό μάτι τη διεκδί-
κηση στενών σχέσεων με το Βερολίνο,
πράγμα που θα σημάνει και εισροή κονδυ-
λίων για εκτέλεση έργων στην πολύπαθη
ασιατική χώρα από τους Γερμανούς. Ειδι-
κότερα οι Ταλιμπάν εστιάζουν στη γερμανι-
κή παροχή βοήθειας σε τομείς όπως η αν-
θρωπιστική στήριξη, η υγειονομική περί-
θαλψη, η εκπαίδευση και οι υποδομές,
όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός τους στη γερ-
μανική εφημερίδα «Bild». Το Αφγανιστάν
σήμερα είναι αντιμέτωπο με το φάσμα της
οικονομικής κατάρρευσης και της ανθρω-
πιστικής κρίσης, ενώ δωρητές και κυβερ-
νήσεις εξετάζουν τρόπους συνύπαρξης και
συνεργασίας με τους νέους ηγέτες. Από
την άλλη μεριά η Γερμανία, ενεργώντας στο
πλαίσιο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχει παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για να
ενεργοποιήσει την αναπτυξιακή βοήθεια,
υπό την προϋπόθεση ότι οι Ταλιμπάν θα σε-
βαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδι-
αίτερα αυτά των γυναικών. Μόνο αυτό δεν
συμβαίνει, όμως, καθώς οπαδοί των Ταλιμ-
πάν πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότω-
σαν έγκυο γυναίκα, πρώην αστυνομικό.
Σύμφωνα με το BBC, η Μπανού Νεγκάρ
βρήκε τραγικό θάνατο στο σπίτι της, μπρο-
στά στα μάτια του συζύγου της και των παι-
διών της, στην πόλη Φιρόζκοχ.

Πρώην πεζοναύτης 
σκότωσε τέσσερις 
στη Φλόριντα

Ονομάζεται Μπράιαν Ράιλι, είναι 33 ετών,
βετεράνος των πεζοναυτών στις ΗΠΑ, χαρα-
κτηρίζεται «μανιακός της καταδίωξης» και
προχθές πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερις
ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους μια γυ-
ναίκα και τον 3χρονο γιο της, πριν παραδοθεί
στην αστυνομία της Φλόριντα. Ο Ράιλι τραυ-
μάτισε και ένα 11χρονο κορίτσι που έχει επτά
τραύματα από σφαίρες και χρειάστηκε πο-
λύωρο χειρουργείο. Ο δράστης εργαζόταν
ως σωματοφύλακας και ιδιωτικός φρουρός,
αλλά η επί τετραετία σύντροφός του κατέθε-
σε πως πάσχει από διαταραχή μετατραυμα-
τικού στρες και κατάθλιψη, σύμφωνα με τον
σερίφη της κομητείας Πολκ, Γρέιντι Τζαντ.
Πριν από μία εβδομάδα η ψυχική του υγεία
επιδεινώθηκε, και είπε στη σύντροφό του
πως είχε αρχίσει να συνομιλεί με τον Θεό,
πρόσθεσε ο σερίφης. 
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E
χει νεύρα ο πρόεδρος της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν. Πολλά νεύρα, και δεν τα
κρύβει. Σε επίσημη τελετή για

τα εγκαίνια μιας γέφυρας στη Ριζούπολη,
ένα παιδάκι που στεκόταν μπροστά στην
κορδέλα την έκοψε πριν οι διοργανωτές
δώσουν το σύνθημα. Τότε ο Τούρκος πρό-
εδρος, μπροστά σε όλους τους καλεσμέ-
νους και τις κάμερες, έριξε μια ξεγυρι-
σμένη φάπα στο άτυχο παιδί, δείχνοντας
όχι μόνο την ενόχλησή του, αλλά και τη
μηδενική υπομονή που έχει πια, ακόμα
και σε μια παιδική κίνηση. Στη συνέχεια,
μίλησε σε ένα άλλο κοριτσάκι που καθό-
ταν δίπλα και του ζήτησε να κρατήσει την
κομμένη κορδέλα.

Ωστόσο, οι συνομιλίες για τα σημαντικά
θέματα που αφορούν την Τουρκία δεν
σταματούν λόγω του εκνευρισμού Ερντο-
γάν. Στη γειτονική χώρα βρίσκεται από
χθες ο Ευρωπαίος επίτροπος Γειτονίας
και Διεύρυνσης Όλιβερ Βαρχέλι προκει-
μένου να έχει συζητήσεις με Τούρκους
αξιωματούχους για την πορεία των σχέ-
σεων ΕΕ - Τουρκίας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του
Βαρχέλι στην Τουρκία και οι σχετικές συ-
ζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν
στους τομείς προτεραιότητας των διμε-
ρών σχέσεων, όπως προσδιορίστηκαν

από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, συμπεριλαμβανομένων των συνολι-
κών σχέσεων με την Άγκυρα, αλλά και της
μετανάστευσης και των εμπορικών σχέ-
σεων. Ο επίτροπος Βαρχέλι θα πραγματο-
ποιήσει επίσης συναντήσεις με εκπρο-
σώπους επιχειρήσεων και θα επισκεφθεί
ένα κέντρο υγείας μεταναστών στην
τουρκική πρωτεύουσα, που χρηματοδο-
τείται από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ
για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Παρά τα προβλήματα, πάντως, η μεγα-
λομανία του Ερντογάν παραμένει αμεί-
ωτη. Μπορεί η οικονομία του να βρίσκε-
ται ένα βήμα πριν τον γκρεμό, μπορεί
όλες οι γειτονικές χώρες να έχουν πρό-
βλημα με την Τουρκία και τη διεθνή συμ-
περιφορά της, μπορεί οι δημοσκοπήσεις
να μην του δίνουν ουσιαστικές ελπίδες
επανεκλογής, ωστόσο ο ίδιος συνεχίζει
απτόητος την κατασκευή του «Τουρκικού
Πενταγώνου», όπως αποκαλείται το Συγ-
κρότημα της Ερυθράς Ημισελήνου, το
οποίο θα στεγάζει το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων

Δυνάμεων καθώς και τα επιτελεία του
Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας και του Πολεμικού Ναυτικού. Το κτί-
ριο κατασκευάζεται σε σχήμα ημισελή-
νου και αστεριού, δηλαδή αποτυπώνει τα
σύμβολα της τουρκικής σημαίας, και οι
γνωρίζοντες λένε ότι θα είναι μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο αμερικανικό Πεντάγω-
νο, καθώς θα έχει έκταση 13 εκατ. τετρα-
γωνικά μέτρα. Στο φαραωνικό κτίσμα θα
απασχολείται προσωπικό περίπου 15.000
ατόμων. «Θα δημιουργήσουμε εδώ ένα
κτίριο που θα προκαλεί τον φόβο στους
εχθρούς μας με τη μεγαλοπρέπειά του
και θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους φί-
λους μας», είπε στη σχετική τελετή ο Ερν-
τογάν, προσπαθώντας να δείξει μια εικό-
να της σημερινής Τουρκίας τελείως δια-
φορετική από την πραγματική.

Παρά τα προβλήματα, 
η μεγαλομανία του Ερντογάν
παραμένει αμείωτη. 
Κατασκευάζει το «Τουρκικό
Πεντάγωνο», το οποίο 
θα είναι μεγαλύτερο 
από το αμερικανικό

Τ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τα νεύρα του σουλτάνου
τα πληρώνουν και παιδιά!
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Το ελληνικό
κρασί έχασε
τον Mr Ρετσίνα

Βασίλης 
Κουρτάκης

Ε
φυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής ο Βασίλης Κουρτάκης, κορυφαία
και πολυσχιδής προσωπικότητα του ελ-
ληνικού κρασιού, ενώ το όνομά του ήταν

συνώνυμο με τη ρετσίνα. Ο Βασίλης Κουρτάκης
αφιέρωσε στο ελληνικό κρασί απεριόριστο χρόνο
εργασίας και επικοινωνίας με ανθρώπους του χώ-
ρου με συνεχή ταξίδια στο εσωτερικό και την Ευ-
ρώπη.

Η ιστορία 
Το 1895 ο Βασίλης Κουρτάκης (1865-1946) ίδρυ-

σε την προσωπική εταιρεία του στην οδό Κολοκο-
τρώνη στο κέντρο της Αθήνας. Το 1905 ξεκίνησε τις
οινοπαραγωγικές του δραστηριότητες στο Μαρκό-
πουλο Μεσογείων. Ο γιος του ιδρυτή, ο Δημήτρης
Κουρτάκης (1908-2005), άρχισε την εμπορία των
εμφιαλωμένων κρασιών της εταιρείας και επέ-
κτεινε τη διανομή τους σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την
ίδρυσή της, η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου και δι-
οικείται από την οικογένεια Κουρτάκη, η οποία
έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύγχρονη
ιστορία του ελληνικού κρασιού.

Η τρίτη γενιά εκπροσωπήθηκε από τον εγγονό
του ιδρυτή, τον Βασίλη Κουρτάκη, μια και υπό τη
διεύθυνσή του εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύ-
τερες επιχειρήσεις παραγωγής και εμφιάλωσης
οίνων στην Ελλάδα. Το 1992 ξεκίνησε μια πρωτο-
ποριακή συνεργασία με τον Γιάννη Καλλιγά, η
οποία εξελίχθηκε στην πλήρη ιδιοκτησία των ση-
μάτων Καλλιγά. Το 2000 η εταιρεία άλλαξε επωνυ-
μία σε Ελληνικά Κελλάρια Οίνων ΑΕ. Το 2004 προ-
έβη στην εμπορική σύμπραξη με τον οινοποιό Άγ-
γελο Ρούβαλη και απέκτησε το 50% της εταιρείας
Οινοφόρος ΑΕ. Πλέον η εταιρεία αποτελείται από
τρεις διοικητικές υποδιαιρέσεις: Κουρτάκη, Καλ-
λιγά, Οινοφόρος.

H ετήσια παραγωγή της Ελληνικά Κελλάρια Οί-
νων είναι γύρω στις 30.000.000 φιάλες, με περίπου

το 50% του όγκου να εξάγεται. Η εταιρεία είναι πάν-
τα πρωτοπόρος στην εφαρμογή νέων μεθόδων και
επενδύει στην τελευταία τεχνολογία με καθοδηγη-
τικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων
οίνων. Η εξέλιξη της εταιρείας αντικατοπτρίζει τις
αλλαγές που έλαβαν χώρα στην παραγωγή οίνου
στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδε-
σμος Ελληνικού Οίνου, «με άγρυπνο μάτι, ευφυής,
με δημιουργικό και πηγαίο χιούμορ, με πλήρη
γνώση της γεωγραφίας του ελληνικού και παγκό-
σμιου αμπελώνα, υπήρξε ο βασικός θεμελιωτής
του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, πρόεδρός του
επί δωδεκαετία και επίτιμος πρόεδρός του».

Κυρίαρχος της οινικής νομοθεσίας, πρωταγωνί-
στησε στη θεσμική θωράκιση του ελληνικού κρα-
σιού και στη διαμόρφωση της σύγχρονης οινικής
μας πραγματικότητας. Εξόπλισε τον Σύνδεσμο με
οργανωτικές δομές κατά τομείς που έφεραν σπου-
δαία αποτελέσματα και ανέδειξαν νέα στελέχη.

Σε συνεχή επικοινωνία με το ευρωπαϊκό οινικό
γίγνεσθαι, απολάμβανε μεγάλη εκτίμηση από τους
πρωταγωνιστές του ευρωπαϊκού κρασιού.

Συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Επιχειρήσεων του Κρασιού
(CEEV), οργάνωσης με 7.000 οινοποιεία από 23
χώρες και με μεγάλο κύρος και, ως εκ τούτου, βα-
σικό συνομιλητή των ευρωπαϊκών θεσμών.

Διετέλεσε πρόεδρος της CEEV επί οκταετία και
ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρός της. Συμμετείχε
στο ιδρυτικό Δ.Σ. της ΕΔΟΑΟ.

Ο Βασίλης Κουρτάκης αφιέρωσε στο ελληνικό
κρασί απεριόριστο χρόνο εργασίας και επικοινω-
νίας με ανθρώπους του χώρου και συνεχή ταξίδια
στο εσωτερικό και την Ευρώπη.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου με μεσίστιες τις
σημαίες αποχαιρετά τον «πρόεδρό» του και επίλε-
κτο μέλος του παγκόσμιου κρασιού.

Εκφράζει δε τα θερμότερα συλλυπητήριά του
στην οικογένειά του.



Άλλα δύο πακέτα θα κριθούν
εντός του Σεπτεμβρίου 
από τα ανώτατα δικαστήρια

Ξεκινά μπαράζ πληρωμών από ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ σε 50.000 δικαιούχους
H καταβολή των αποζημιώσεων ειδικού σκο-

πού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυ-
γούστου περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμ-
ματισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργα-
σίας για την εβδομάδα 6-10 Σεπτεμβρίου. Ειδικό-
τερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα γίνουν την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου
οι εξής καταβολές:
• 2,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε εργαζομέ-
νους που τέθηκαν σε αναστολή τον Αύγουστο. 

• 509.100 ευρώ θα καταβληθούν ως αποζημίωση
ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργα-
σίας τον Ιούλιο.
• 443.406 ευρώ θα καταβληθούν ως αποζημίωση
ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων Ιουνίου.
• 262.056 ευρώ θα καταβληθούν ως αποζημίωση
ειδικού σκοπού για τον Μάιο.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες κα-
ταβολές:
• 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 590 δικαιού-
χους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• 12.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 28 δικαιού-
χους για κληρονομικές παροχές επικουρικής
σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 12 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για πληρω-
μή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 28 εκατ. ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαί-
σιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλη-
σης.
• 600.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.

Ν
έες πληρωμές αναδρομικών
για το φθινόπωρο περιμέ-
νουν οι συνταξιούχοι, ενώ
άλλα δύο πακέτα αναδρομι-

κών θα κριθούν εντός του μήνα από τα
ανώτατα δικαστήρια. 

Σε αντίθεση με τους «νέους» συνταξι-
ούχους του Δημοσίου με περισσότερα
από 30 χρόνια ασφάλισης που λαμβάνουν
αυξημένες συντάξεις, οι συνταξιούχοι του
ιδιωτικού τομέα που αποχώρησαν μετά
τον Οκτώβριο του 2019 εισπράττουν ακό-
μη συντάξεις που υπολογίστηκαν με τον
νόμο Κατρούγκαλου. Η καθυστέρηση
στην καταβολή των αυξήσεων και των
αναδρομικών οφείλεται στην απουσία λο-
γισμικού για να υπολογιστούν οι νέες συν-
τάξεις με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλή-
ρωσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία
συνταξιούχων.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη μία
πληρωμή αναδρομικών που έπρεπε να
καταβληθούν τον Ιούλιο και αφορούν σε
νέους συνταξιούχους (πριν από τον Μάιο
του 2019). Αφορά σε 29.032 περιπτώσεις
που ο επανυπολογισμός θα ολοκληρωθεί
τις επόμενες εβδομάδες και η καταβολή
των ποσών στους δικαιούχους θα πραγ-
ματοποιηθεί με εμβόλιμες πληρωμές.

Στο... περίμενε είναι και 150.000 «πα-
λαιοί» συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση
συνταξιοδότησης πριν από τον Μάιο του
2016. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα
πρέπει να περιμένουν τις αυξήσεις και τα
αναδρομικά σταδιακά από το τέλος Σε-
πτεμβρίου, χωρίς να αποκλείεται το ενδε-
χόμενο οι πληρωμές να καθυστερήσουν.

Ποιοι θα πληρωθούν
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, αναμένονται περισσότερα από τρία
κύματα πληρωμών, καθώς με άλλη πλη-
ρωμή θα πιστωθούν οι αυξήσεις, με άλλη
τα αναδρομικά και με άλλη τα χρήματα
από τον «καθυστερημένο» επανυπολογι-
σμό των δύσκολων περιπτώσεων. Οι αυ-
ξήσεις θα δοθούν σε 5 ετήσιες δόσεις.

Τελευταίοι θα πληρωθούν οι κληρονό-
μοι, για τους οποίους το επόμενο διάστη-
μα θα ενεργοποιηθεί ειδική πλατφόρμα
για την υποβολή αιτήσεων, όπως και με τα
αναδρομικά του 11μήνου.

Αναλυτικά, σταδιακά και έως τα τέλη
Οκτωβρίου αναμένονται οι πληρωμές
αναδρομικών σε 150.000 «παλαιούς»
συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση
συνταξιοδότησης πριν από τον Μάιο του
2016. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα δει
αυξήσεις, έστω και αν για πολλούς θα εί-

ναι μικρές, γιατί μέρος των αυξήσεων θα
ισοφαριστεί με την προσωπική διαφορά,
ενώ το καθαρό ποσό της αύξησης θα δο-
θεί σε 5 ετήσιες δόσεις, εκ των οποίων οι
δύο πρώτες τον Σεπτέμβριο (εκτός απρο-
όπτου) και οι επόμενες τρεις το 2022, το
2023 και το 2024.

Τέλος, εντός του φθινοπώρου θα πραγ-
ματοποιηθεί η καταβολή των αυξήσεων
και των αναδρομικών σε 150.000 «παλι-
ούς» συνταξιούχους που συνταξιοδοτή-
θηκαν πριν από την εφαρμογή του νόμου
Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

Εν αναμονή των δικαστικών αποφάσεων 
Όσον αφορά στις δικαστικές αποφάσεις

για αναδρομικά συνταξιούχων, τα πακέτα
είναι δύο. Το πρώτο αφορά σε επιστροφές
11 μηνών από τις μειώσεις των επικουρι-

κών συντάξεων που δεν πληρώθηκαν
στους συνταξιούχους, με τη σχετική από-
φαση του ΣτΕ να αναμένεται στα τέλη Σε-
πτεμβρίου. Στην ίδια απόφαση περιλαμ-
βάνονται και τα δώρα κύριων και επικου-
ρικών συντάξεων.

Παράλληλα 300.000 συνταξιούχοι του
Δημοσίου αναμένουν την απόφαση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο στις 15 Σεπτεμβρίου,
η οποία θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα
την τύχη των αναδρομικών.

Σε πέντε δόσεις η πληρωμή
των αναδρομικών συντάξεων
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ΑΑπό σήμερα οι αιτήσεις
ανέργων για το 
ψηφιακό μάρκετινγκ 

Από σήμερα στις 11.00 το πρωί ξεκι-
νούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων
για τον Β’ κύκλο του προγράμματος του
ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε
4.300 νέους ανέργους να αποκτήσουν
πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο
ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υπο-
βολής θα λήξει στις 21 Σεπτεμβρίου και
ώρα 23.59. 

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί
6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομά-
δα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλ-
λει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνι-
αία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημε-
ρησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμ-
πειρίας). Η δράση απευθύνεται σε εγγε-
γραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29
ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμ-
μα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ
(digital marketing) τουλάχιστον 50
ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύρι-
ους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δρα-
στηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό
μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκε-
τινγκ. Το επόμενο διάστημα θα ανακοι-
νωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχει-
ρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρό-
γραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους.
Έτσι, για επιχειρήσεις με 0 απασχολού-
μενους, το ωφελούμενο πρόσωπο μπο-
ρεί να είναι έως 1, όσες απασχολούν 1-3
άτομα, οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι
έως 2, για 4-9 άτομα, οι ωφελούμενοι
μπορούν να φτάσουν τα 3 άτομα, για επι-
χειρήσεις που απασχολούν 10-19 άτομα,
οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν
έως και τους 4, για επιχειρήσεις που
απασχολούν 20-30 άτομα, οι ωφελούμε-
νοι μπορούν να είναι έως 6, για όσες
απασχολούν 31-50 άτομα, οι ωφελούμε-
νοι μπορούν να ανέλθουν έως 10 και
όσοι απασχολούν πάνω από 50 άτομα,
τότε μπορούν να εντάξουν ωφελούμε-
νους που να αντιστοιχούν στο 25% του
προσωπικού. 

Τ
α… σπασμένα της καραντίνας
μέσω της μη έκδοσης απο-
δείξεων και της παραβίασης
της φορολογικής νομοθε-

σίας, πάνε να βγάλουν χιλιάδες μικρο-
μεσαίοι και επαγγελματίες σε ολόκλη-
ρη τη χώρα, κάτι που αποδεικνύεται και
από το γεγονός ότι σε ορισμένους κλά-
δους το ποσοστό παραβατικότητας άγ-
γιξε ακόμη και το 80%!

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κατά το Α’ εξάμηνο του έτους είναι κάτι
παραπάνω από αποκαλυπτικά και απο-
δεικνύουν ότι η φοροδιαφυγή διευρύν-
θηκε, κυρίως στις τουριστικές και εμ-
πορικές περιοχές, όπου έσπασε όλα τα
ρεκόρ. 

Χιλιάδες παραβάτες αποδείχθηκε ότι
έπαιξαν με τη… φωτιά και έχασαν,
προσδοκώντας η αύξηση της κίνησης
να αποφέρει σημαντικά οφέλη, ώστε να
καλυφθούν κατά το δυνατόν οι μεγάλες
«τρύπες» που αφήνει η πανδημία. 

Η ΑΑΔΕ από τον Ιούλιο και μετά εντα-
τικοποίησε τους ελέγχους, καθώς η
αγορά επέστρεψε στην κανονικότητα,
και μαζί με αυτήν, επέστρεψε και η ρο-
πή προς τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα των ελέγχων που διε-
νήργησε η Υπηρεσία Ελέγχου και Δια-
σφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ),
στο πρώτο εξάμηνο του 2021 διαπιστώ-
θηκε ότι το ποσοστό της μικρής φορο-
διαφυγής ανήλθε στο 50,6%. Από τα

στοιχεία προκύπτει ότι μετά από 7.051
στοχευμένους μερικούς επιτόπιους
φορολογικούς ελέγχους, εντοπίστηκαν
3.569 παραβάσεις, οι οποίες αντιστοι-
χούν σε διαφυγόντα έσοδα για το Δημό-
σιο ύψους 5,36 εκατ. ευρώ. Όπως ήταν
φυσικό, οι περισσότεροι έλεγχοι ήταν
προσανατολισμένοι προς την τουριστι-
κή αγορά, η οποία άνοιξε δυναμικά τον
περασμένο Ιούνιο. Επί συνόλου 2.314
τουριστικών επιχειρήσεων που ελέγχ-
θηκαν, εντοπίστηκαν παραβάσεις στις
1.213 από αυτές (ποσοστό 52,4%), ενώ τα
βεβαιωθέντα πρόστιμα ανήλθαν σε 1,1
εκατ. ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, εντυπωσιακά
ήταν τα ευρήματα στην κατηγορία της
φοροδιαφυγής υψηλού κινδύνου, όπου
οι παραβάτες χρησιμοποιούσαν πιο
προχωρημένα… κόλπα, προκειμένου
να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη. Τέ-
τοιου επιπέδου υποθέσεις αποτελούν
αντικείμενο ειδικών ερευνών από την
ΥΕΔΔΕ και απαιτούν πολύ χρόνο μέχρι
την πλήρη διαλεύκανσή τους. Στο πρώ-
το εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκαν
590 ειδικές έρευνες και διαπιστώθηκαν
παραβάσεις στις 464 υποθέσεις, δηλα-
δή στο 78,6% των ελεγχόμενων!

Από την αποκάλυψη αυτών των υπο-
θέσεων, τα διαφυγόντα έσοδα του Δη-
μοσίου ανήλθαν σε 366,3 εκατ. ευρώ,
κάτι που μεταφράζεται σε σχεδόν
800.000 ευρώ κατά μέσο όρο ανά υπό-
θεση! Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, από το τέλος Ιουνίου βρί-
σκονται σε εξέλιξη 2.403 έλεγχοι, εκ
των οποίων οι 115 ξεκίνησαν τον συγκε-
κριμένο μήνα. Σύμφωνα με το επιχει-
ρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ, φέτος έχει
προγραμματιστεί η διενέργεια 46.720
μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις
ΔΟΥ και τις Υπηρεσίες Ελέγχου Δια-
σφάλισης Δημοσίων Εσόδων, έχοντας
ως κύριο στόχο την έκδοση αποδείξεων
στις τουριστικές περιοχές της χώρας,
όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημέ-
νη. Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις
φοροδιαφυγής, εκτός από τα τσουχτε-
ρά πρόστιμα, μπαίνει και λουκέτο στις
επιχειρήσεις-παραβάτες, το οποίο ξε-
κινάει από τις δύο ημέρες και φτάνει
έως και τον έναν μήνα.

Έφτασε σε ποσοστό ακόμη 
και στο 78,6% σε ειδικές 
κατηγορίες, καθώς 
οι μικρομεσαίοι πάνε 
να βγάλουν τα… 
σπασμένα της καραντίνας
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Στα ύψη η φοροδιαφυγή
λόγω της πανδημίας



Η
Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσι-
μων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), υπέ-
γραψε συμφωνία με την Enel Green Power Roma-
nia SRL, μέλος του Ομίλου Enel, για την πώληση

χαρτοφυλακίου έργων ηλιακής ενέργειας ισχύος περίπου
90MW στη Ρουμανία, αποτελούμενο από δύο φωτοβολταϊκά
πάρκα που αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία τέ-
λη του 2022 με αρχές του 2023. Τα έργα αναπτύσσονται σε συ-
νεργασία με τη Renergy Power Plants, μια καθιερωμένη
εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμε-
ρική. Ο τομέας RSD θα αναλάβει την περαιτέρω ανάπτυξη και
κατασκευή των έργων. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα συγκεκρι-
μένα φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκονται στη Νότια Περιφέρεια
της Ρουμανίας, κοντά στο Βουκουρέστι. Συγκεκριμένα, το με-
γαλύτερο έργο είναι το Calugareni, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο
σε στάδιο « Έτοιμο για Κατασκευή» (Ready to Build-RTB),
ισχύος 63 MW, με την κατασκευή του να αναμένεται να ξεκι-
νήσει μέχρι τα τέλη του 2021. Τα υπόλοιπα 26MW βρίσκονται
υπό ανάπτυξη.

Οι εταιρείες που παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες στη
Mytilineos ήταν η Ernst & Young LLP (Energy Law) και η Vol-
ciuc-Ionescu. Ταυτόχρονα, η Mytilineos, μέσω του τομέα RSD

και της πλατφόρμας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων και
έργων αποθήκευσης ενέργειας, ολοκληρώνει τις διαδικασίες
ηλέκτρισης περίπου 118 MW φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία
και 3,5 MW στην Κύπρο, τα οποία θα συνεισφέρουν στα οικο-
νομικά αποτελέσματα της εταιρείας από το δεύτερο εξάμηνο
2021. 

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δια-
χείρισης ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος 4GW σε διά-
φορα στάδια ανάπτυξης, στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ιτα-
λία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη
Χιλή, στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα.

Πράσινη ανάπτυξη: Νέα παράθυρα
ευκαιριών στην Ελλάδα

Στις προοπτικές που ανοίγει στην Ελλάδα η πρά-
σινη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλ-
κος κατά τη διάρκεια του 1st Digital Beach Summit,
στο Μονολίθι Πρέβεζας. Τόνισε πως η κλιματική
κρίση έχει αλλάξει τις προτεραιότητες όλων των
χωρών παγκοσμίως και οι οικονομίες μέσω των
ψηφιακών τεχνολογιών καλούνται να δώσουν
απαντήσεις. Όπως όμως συμπλήρωσε, στις τεχνο-
λογίες δεν είναι όλα ρόδινα, καθώς και αυτές αφή-
νουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα στον πλανήτη.
Για αυτό πρέπει να παντρευτεί, όπως είπε, το smart
με το green και να οδηγήσει στις καθαρές ψηφια-
κές τεχνολογίες.

e-εμπόριο: Το 24,9% 
στον ΣτΚ αφορά καταγγελίες
Υπό σοβαρή αμφισβήτηση έθεσε την αξιοπιστία
του online εμπορίου -και- στην Ελλάδα η εκτίνα-
ξη των ηλεκτρονικών αγορών, που ήρθε ως συνέ-
πεια της πανδημικής κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι
περίπου το ένα τέταρτο, ήτοι το 24,9%, των συνο-
λικών αναφορών που δέχτηκε το 2020 ο Συνήγο-
ρος του Καταναλωτή (ΣτΚ) σχετιζόταν με το ηλε-
κτρονικό εμπόριο. Τα στοιχεία της ανεξάρτητης
Αρχής, που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση
που υπέβαλε στη Βουλή χθες ο ΣτΚ Λευτέρης Ζα-
γορίτης, δείχνουν ότι το 2020 υπήρξε αύξηση των
αναφορών - υποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
κατά 113,5% σε σχέση με το 2019. «Το συγκεκρι-
μένο εύρημα είναι σίγουρα συμβατό με την κατά-
σταση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης και
των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετα-
κινήσεις των πολιτών και στη λειτουργία των κα-
ταστημάτων λιανεμπορίου», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά η έκθεση.

Enterprise Greece: Δυναμική 
παρουσία στο IHIF

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διεθνούς συνε-
δρίου International Hotel Investment Forum (I-
HIF), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Τη
φετινή χρονιά υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000
ανώτερα στελέχη, από 80 χώρες, παρακολούθησαν
το συνέδριο. Πρόκειται για επενδυτές, στελέχη
εταιρειών και επιχειρηματίες του κλάδου όπως εκ-
πρόσωποι ξενοδοχείων, επενδυτικά funds, τράπε-
ζες, developers, real estate κ.ά. Η Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου έδωσε
δυναμικό «παρών» με ειδικά σχεδιασμένο χώρο
προβολής (booth), καθώς και με την επιτυχημένη
διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης (Breakfast
Roundtable), αφιερωμένης στην Ελλάδα, την οποία
τίμησαν με την παρουσία τους επενδυτές, καθώς
και στελέχη επενδυτικών funds και διεθνών αλυσί-
δων ξενοδοχείων. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον
όλων των συμμετεχόντων για τις επενδυτικές ευ-
καιρίες που προσφέρει η χώρα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκθεση της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας
απαιτεί την ανάπτυξη νέων ναυτιλιακών καυσίμων με μηδενικό
ή χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν
θα μπορούν να επιτευχθούν οι «πράσινοι» στόχοι που τίθενται
σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτούνται τεράστιες επεν-
δύσεις για την παραγωγή και την παγκόσμια διαθεσιμότητα ναυ-
τιλιακών καυσίμων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σε μια πε-
ρίοδο, μάλιστα, κατά την οποία η ναυτιλιακή χρηματοδότηση,
ιδιαίτερα στην ΕΕ, έχει καταστεί πιο δύσκολη.

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS κατάφερε να επικρατήσει σημαντικών το-
πικών και διεθνών εταιρειών κατόπιν αυστηρής διαδικασίας
αξιολόγησης που περιλάμβανε εργαστηριακές και διά ζώσης
επιτόπιες δοκιμές, όπου το προϊόν της THERMIS CS κατέκτησε
την υψηλότερη βαθμολογία εντός του προϋπολογισμού που δια-
τέθηκε. Υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια οργάνων θερμι-
κής απεικόνισης THERMIS CS, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού
του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για την προ-
μήθεια και υποστήριξη του προγράμματος θερμικών «Sniper In-
Line Low Light System (SILLS)-Long Wave InfraRed Thermal
Sight». Η αρχική παραγγελία περιλαμβάνει την παράδοση 500
τεμαχίων εντός του 2022, ενώ πρόσθετα συστήματα αναμένεται
να παραδοθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η THEON SENSORS στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΕΕ: Ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας με κόστος

Χαρτοφυλάκιο με φωτοβολταϊκά 
στη Ρουμανία πούλησε η Mytilineos



Βγαίνει στις αγορές 
με senior ομόλογο 
η Eurobank

Έ ξοδο στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου προ-
ετοιμάζει η Eurobank. Η τράπεζα έδωσε σχετικό

mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suis-
se και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι
της έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της
έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη
Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch, ενώ το
βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το προσεχές διάστημα,
ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Σημειώνεται ότι η
τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred
ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ όπως είχε
δηλώσει στο conference call μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων εξαμήνου, προγραμματίζει την έκδοση
ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

Frigoglass: Προκαταβολή 
15 εκατ. από Ρουμανία

Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021
έλαβε προκαταβολή 15 εκατ. ευρώ από το συνασφαλι-
στικό σχήμα που είχε αναλάβει την ασφαλιστική κά-
λυψη έναντι της πυρκαγιάς που σημειώθηκε στο ερ-
γοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων στην Τιμισοάρα
της Ρουμανίας. Η συνολική ασφαλιστική αποζημίωση
που σχετίζεται με τις υλικές ζημιές και τις επιπτώσεις
από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας
που προκλήθηκαν από το περιστατικό πυρκαγιάς βρί-
σκεται υπό εκτίμηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Επίσημος υποστηρικτής του 
Elevate Greece η PwC Ελλάδας

H PwC Ελλάδας συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνι-
κού οικοσυστήματος καινοτομίας και της ανάπτυξης επι-
χειρηματικών ιδεών μέσω στοχευμένων δράσεων και
πρωτοβουλιών. Σε αυτό το πλαίσιο η PwC στηρίζει δυνα-
μικά το Elevate Greece, την πρωτοβουλία της ελληνικής
κυβέρνησης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη
και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινο-
τομίας. Συγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο έως και τον
Ιούνιο του 2021, η PwC Ελλάδας έχει συμμετάσχει ενερ-
γά στην ενίσχυση και καθοδήγηση νεοφυών επιχειρήσε-
ων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Elevate Greece, μέ-
σω ειδικά σχεδιασμένων συμβουλευτικών σεμιναρίων.
Ειδικότερα, μέσω της διαμόρφωσης και παροχής 17 σε-
μιναρίων, 23 στελέχη της εταιρείας αλληλεπίδρασαν με
86 startups συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δεξιο-
τήτων 126 μελών τους σε αυτά. Οι εκπαιδεύσεις καλύ-
πτουν ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών θεμάτων που
αφορούν το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και είναι
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των startups. Μεταξύ άλ-
λων οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν: σχεδιασμό
business plan και εξεύρεση πόρων, ασφάλεια πληροφο-
ριών και δεδομένων, νομικές αρχές για μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις, οικονομικά για μη οικονομικούς. 

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές
για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημερώ-
νει ότι, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του
μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, υποβλήθηκαν τέσ-
σερις δεσμευτικές προσφορές από τους παρακάτω συμ-
μετέχοντες: CVC Capital Partners Group, First Sentier
Investors Group, KKR Group, Macquarie Group. Θα ακο-
λουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβλη-
θεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔEΗ
ΑΕ και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προ-
σφορών. Η ΔEΗ ΑΕ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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ΓΕΚΕ: Με ποσοστό 97,68%
η οικογένεια Κεφάλα

Η εταιρεία ΓΕΚΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι έλαβε
γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κ.κ. Δω-
ροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο
Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά
κατέχουν ποσοστό 97,59%, και δυνάμει της προ-
ηγούμενης από 14/5/2021 γνωστοποίησης έχουν
ήδη ενημερώσει την εταιρεία και το επενδυτικό
κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο
της εταιρείας απέκτησαν την 31/08/2021 7.256
κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της
εταιρείας και τη 02/09/2021 1.490 κοινές, ονομα-
στικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας, ώστε
να κατέχουν 8.224.411 κοινές, ονομαστικές, μετά
ψήφου μετοχές της εταιρείας και ποσοστό που
αντιστοιχεί σε 97,68% του συνολικού καταβεβλη-
μένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμά-
των ψήφου της εταιρείας.

Ανοίγει ξανά το Grecotel 
Pallas Athena
Ανοίγει ξανά τις πόρτες του, στην καρδιά του
ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην νεο-
κλασική πλατεία Κοτζιά, δίπλα στο δημαρ-
χιακό μέγαρο, το Grecotel Pallas Athena. Το
Grecotel Pallas Athena, όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, βρίσκεται σε απόστα-
ση μόλις 34 χλμ από τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών, διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη
αίθουσα συνεδρίων, χωρητικότητας 20 ατό-
μων, παροχή γραμματειακής και οπτικοα-
κουστικής υποστήριξης, catering και επαγ-
γελματική εξυπηρέτηση, δωρεάν Wi-Fi, bu-
siness corner και γραφείο σε όλα τα δωμά-
τια. Τέλος, με αφορμή το άνοιγμα του ξενο-
δοχείου, η Grecotel προσφέρει 20% έκπτωση
για ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων.

Σε πώληση του Experience 
προχώρησε η Celestyal Cruises

H Celestyal Cruises, παρακολουθώντας στενά
τις παρατεταμένες επιπτώσεις της πανδημίας
Covid-19 που συνεχίζουν να επικρατούν στην αγο-
ρά, αναθεώρησε τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές
όσον αφορά την προβλεπόμενη ζήτηση και την αν-
τίστοιχη δραστηριοποίηση του στόλου της. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο πλαίσιο
αυτό -και ύστερα από εξέταση και μελέτη όλων
των παραμέτρων- η Celestyal Cruises προχώρησε
σε πώληση του κρουαζιερόπλοιου Experience,
συνεχίζοντας κανονικά να λειτουργεί με τον ίδιο
αριθμό κρουαζιερόπλοιων που είχε στη διάθεσή
της και πριν από την πανδημία. Όπως αναφέρεται,
η συγκεκριμένη απόφαση παρέχει στην εταιρεία
ενισχυμένη ρευστότητα, η οποία σε συνδυασμό με
το μηδενικό χρέος προς τρίτους δημιουργούν ένα
σταθερό οικονομικό υπόβαθρο που διασφαλίζει
την επιτυχημένη επανεκκίνηση των κρουαζιέρων
της τον Μάρτιο του 2022. 
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

ΗΕθνική απέτυχε να νικήσει το Κόσοβο,
ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις σε 1-
1 και «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» για

μια ακόμη φορά να προκριθούμε σε τελικά
Μουντιάλ έπειτα από εκείνο του 2014 στη Βρα-
ζιλία. Αύριο Τετάρτη υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη
Σουηδία (21.45, Cosmote TV - Open TV) με ένα
αμείλικτο ερώτημα να αιωρείται: πώς αφού δεν
κερδίσαμε το Κόσοβο έχουμε ελπίδες κόντρα
σε μια κατά πολύ ανώτερη ομάδα; Αλλά και με
νίκη πάλι δεν είναι κάτι εξασφαλισμένο, ούτε
καν η ελπίδα, με τέτοιου τύπου εμφανίσεις από
την Εθνική του Ολλανδού τεχνικού Φαν’τ Σχιπ.

Το project Μουντιάλ ανήκει στη σφαίρα του
απίθανου και, όπως έγραψε η «Ρolitical», μετά
το πέρας των αγώνων του ομίλου στις 16 Νοεμ-
βρίου ο Ολλανδός και το τεχνικό του επιτελείο
θα αποτελέσουν παρελθόν, ενώ ήδη καταφτά-

νουν από προχθές βράδυ στα γραφεία της ΕΠΟ
προτάσεις για προπονητές. 

Αν η Εθνική ηττηθεί από τη Σουηδία, ενδεχο-
μένως να επισπευθούν οι διαδικασίες απομά-
κρυνσης του Φαν’τ Σχιπ, ο οποίος έκλεισε δύο
χρόνια στον πάγκο της Εθνικής, μια και είναι
παντελώς άγνωστα τα κριτήρια επιλογής του,
καθότι ούτε εμπειρία είχε από εθνικές ομάδες
ούτε και κανένα βαρύ βιογραφικό. Μη λησμο-
νούμε βέβαια ότι ενέδωσε στις πιέσεις της προ-
ηγούμενης διοίκησης Γραμμένου να μην ξανα-
καλέσει στην Εθνική τα μεγαλύτερα ονόματα
του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Κώστα Μανω-
λά και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, αλλά και
τον Δημήτρη Σιόβα, οι οποίοι είχαν καταφερθεί
με δηλώσεις τους κατά του προηγούμενου προ-
πονητή Άγγελου Αναστασιάδη, τον οποίο η ΕΠΟ
απέλυσε. Παράνοια!

Μετά την παταγώδη αποτυχία της Εθνικής να
πάρει την πρωτιά στον όμιλο των Nations
League (που αποτελεί παράλληλο δρόμο για
πρόκριση στο Μουντιάλ) κόντρα σε Σλοβενία,
Κόσοβο και Μολδαβία, ήρθε μια τρανή αποτυ-
χία και στα προκριματικά του Μουντιάλ με τρεις
ισοπαλίες με το ίδιο σκορ (1-1). Μέσα στην
Ισπανία, όπου η Εθνική στάθηκε τυχερή, με τη
Γεωργία στην Τούμπα, όπου επίσης στάθηκε τυ-
χερή καθότι ισοφάρισε με αυτογκόλ και τώρα
με το Κόσοβο, όπου ο Ολλανδός μάζεψε στην
άμυνα τους διεθνείς στα τελευταία δέκα λεπτά
για να περιφρουρήσει το 0-1 με γκολ του Δουβί-
κα και ατύχησε. Το νεότερο είναι ότι κινδυ-
νεύουν με αποπομπή και οι «υπεύθυνοι» των
Εθνικών ομάδων, οι Τάκης Φύσσας και Κώστας
Κωνσταντινίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στην ΕΠΟ
ως «άνθρωποι του προέδρου Γραμμένου». 

Το όνειρο του Κατάρ 
έγινε... εφιάλτης

Χώρα Αγώνες Βαθμοί Γκολ
Ισπανία 5 10 11-5
Σουηδία 3 9 6-1
Κόσοβο 4 4 3-7
Ελλάδα 3 3 3-3
Γεωργία 5 1 2-9

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Μ ε δύο ακόμη ελληνικά μετάλλια -ένα αργυ-
ρό με τον άλτη του μήκους Θανάση Προ-

δρόμου και ένα χάλκινο στο ομαδικό του μπό-
τσια- έκλεισαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο
Τόκιο.  Ο Προδρόμου στο Τ20 έκανε άλμα 7,17μ.,
επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Στο
ομαδικό μπότσια BC3 οι Πολυχρονίδης, Ντέντα
και Πυργιώτη επικράτησαν 7-0 των Χο, Τσεκ και
Λιου από το Χονγκ Κονγκ. Συνολικά, δεδομένων
και των συνθηκών λόγω της πανδημίας που δεν
επέτρεψαν στους Έλληνες αθλητές να προπονη-
θούν όπως θα ήθελαν, η συγκομιδή 11 μεταλλίων
για την Ελλάδα θεωρείται ικανοποιητική. 

Οι Έλληνες αθλητές κατέκτησαν ένα χρυσό
μετάλλιο, τρία ασημένια και επτά χάλκινα και κα-
τετάγησαν στην 51η θέση και η Κύπρος στην 57η με ένα
χρυσό και ένα χάλκινο. Πρωταθλήτρια, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, αναδείχτηκε η Κίνα με 207 μετάλλια, εκ των

οποίων 96 χρυσά, 60 αργυρά και 51 χάλκινα.  Ακολού-
θησαν η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ με 124 και 104 με-
τάλλια αντίστοιχα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αποκλείστηκε από το US Open χάνοντας 3-2 σετ [6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6,
7-6 (5)] από τον Ισπανό Κάρλος Αλκάραθ, αποκάλυψε στο MadHappy Podcast ότι έφτασε στα πρόθυρα
της κατάθλιψης την εποχή της πανδημίας. Σχετικά τόνισε: «Πολλοί άλλοι επαγγελματίες αθλητές 
δεν το κάνουν, γιατί δεν θέλουν να δείξουν τις αδυναμίες τους στον κόσμο. Προσωπικά έφτασα
στα όρια της κατάθλιψης από την απραξία».

Υπερηφάνεια για τους  Έλληνες Διακοπή αγώνα 
και συλλήψεις

Αστυνομικοί και υγειονομικές αρχές διέκοψαν
στο 6’ τον αγώνα Βραζιλία - Αργεντινή για τα προ-
κριματικά του Μουντιάλ και συνέλαβαν τους διε-
θνείς Αργεντινούς Μαρτίνεζ, Σέλσο, Ρομέρο και
Μπουενδία. Οι τέσσερις, σύμφωνα με τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα, θα έπρεπε να τεθούν σε κα-
ραντίνα επειδή παίζουν σε αγγλικές ομάδες. Αυ-
τοί, ωστόσο, εισήλθαν στη χώρα μέσω… Βενε-
ζουέλας. Απελάθηκαν. Ο Λιονέλ Μέσι χαρακτήρι-
σε «τσίρκο» το όλο σκηνικό.

Αποθεώθηκε ο Ρίβερς

Στο ΣΕΦ βρέθηκε ο θρυλικός Αμερικανός πλέι
μέικερ Ντέιβιντ Ρίβερς, ο οποίος είχε οδηγήσει
τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της πρώτης Euro-
League το 1997 στη Ρώμη κόντρα στην Μπαρτσε-
λόνα (73-58), και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Ο
Ρίβερς παρακολούθησε τον αγώνα Ολυμπιακός -
Μονακό 98-93 και βράβευσε την ομάδα εφήβων
του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος.

Εγκλωβισμένοι στη Γουινέα
Πραξικόπημα έγινε στη Γουινέα μερικές ώρες

πριν από το παιχνίδι της εθνική τους ομάδας με το
Μαρόκο και οι τρεις του Ολυμπιακού Μαντί Κα-

μαρά, Αγκιμπού Καμαρά και Μαμαντού Κανέ
(δανεικός στη Νέφτσι) αλλά και ο Μορέι-
ρα του ΠΑΣ Γιάννινα βίωσαν δύσκολες
καταστάσεις, καθώς εγκλωβίστηκαν

στο ξενοδοχείο. Ο Μαντί Καμαρά έγρα-
ψε σχετικά: «Ο Θεός να προστατεύσει τη

Γουινέα μου». Το ματς αναβλήθηκε.

Η Τούμπα γιορτάζει
Το θρυλικό γήπεδο της Τούμπας έγινε 62

ετών! Στις 6 Σεπτεμβρίου 1959 είχαν γίνει τα εγ-
καίνια και σαν σήμερα, μια μέρα μετά, πλήθος
οπαδών του ΠΑΟΚ το ξαναγέμισε. Ο τότε πρωθυ-
πουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος
συνέβαλε τα μέγιστα στην κατασκευή του νέου
γηπέδου, λόγω εκτάκτου κωλύματος δεν είχε πα-
ραβρεθεί. Αεροπλάνο είχε πετάξει μία μπάλα στο
γήπεδο για το φιλικό ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0.

Τρία μετάλλια στην κωπηλασία
Η παράδοση στην κωπηλασία συνεχίστηκε. Χρυσό
μετάλλιο κατέκτησαν οι Ευαγγελία Φράγκου και
Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ στο Πα-
νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 που έγινε στο Κρού-
ζιτσα της Πολωνίας. Επίσης, στο διπλό σκιφ στους
άνδρες οι Χρήστος Στεργιάκας και Ιάσονας Εξάρχου
κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο, ενώ χάλκινο με-
τάλλιο πήρε η Ελένη Μαρίνα Λεβεντέλη στο σκιφ
ελαφρών βαρών.

«Έφτασα 
στα όρια 

της κατάθλιψης»
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• Η Χριστίνα Μπόμπα ανακοίνωσε

πως μετά τις δίδυμες κορούλες της

είναι έτοιμη να κάνει τρίτο, ακόμα

και τέταρτο παιδί!
•Λάμπρος Χούτος και Ματίνα Ζά-
ρα: Οριστικός χωρισμός. Το απο-
κάλυψε η τραγουδίστρια στο
«Mega Καλημέρα».

• Διπλό μυστήριο το επόμενο καλο-

καίρι για τη Μαρία Ηλιάκη. Γάμος με

τον Στέλιο Μανουσάκη και βάπτιση

της κορούλας τους!
•Γιώργος Χρανιώτης - Γεωργία
Αβασκαντήρα: Βάφτισαν τον γιο
τους Αλέξανδρο-Ιωάννη στην Τή-
νο.

• Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύ-

λου ενώθηκαν με τα δεσμά του γά-

μου το Σάββατο στο Κορωπί και βά-

φτισαν την κορούλα τους Μελίτα-

Δήμητρα.

•Γαμήλιες χαρές για την Αμαλία
Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρ-
σένη και της Λούκας Κατσέλη.
Ντύθηκε νυφούλα στο πλευρό του
επιχειρηματία Σπύρου Κοκκόση
στην Κεφαλονιά.

• Ο Ηλίας Μαμαλάκης πάντρεψε την

κόρη της συζύγου του. Η όμορφη

Ευγενία χόρεψε τον Ησαΐα με τον

αγαπημένο της και βάφτισαν το παι-

δάκι τους.
•Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο
Γιώργος Λιανός κουμπάροι στον
γάμο του συνεργάτη τους Παναγή
Τζωρτζάτου στην Ελαφόνησο,
ενώ η αγαπημένη του «Mr late
night» βάφτισε τον γιο του ζευγα-
ριού, Μάρκο.

30

Μ
ια νίκη για τον Ριμπολόβλεφ και μια για
τον Ωνάση! Ο εμβληματικός «Σκορπιός»,
το νέο σπορ σκάφος του Ρώσου μεγιστά-
να Nτμίτρι Ριμπολόβλεφ αξίας

20.000.000 ευρώ, ήταν ο νικητής στο φετινό «Rolex
Fastnet Race». Ο billionaire επιχειρηματίας κατάφε-
ρε να μονοπωλήσει τα φώτα της παγκόσμιας διοργά-
νωσης στο Royal Ocean Racing Club κατακτώντας το
μεγάλο τρόπαιο ανάμεσα σε 400 γρήγορα, πανάκρι-
βα γιοτ και πρώην πρωταθλητές.

Ο (νέος) ιδιοκτήτης του θρυλικού νησιού Σκορπιός
του Αριστοτέλη Ωνάση επιθυμούσε και εν πλω την αί-
γλη, την καλοτυχία και το σήμα κατατεθέν του Έλλη-
να κροίσου της παγκόσμιας ναυτιλίας. Με το επιβλη-
τικό χερσαίο αρθρόποδο βαμμένο κίτρινο στο μαύρο
φόντο των πανιών, το σκάφος που χαρακτηρίστηκε
από ειδικούς ως το «ορόσημο στην ιστορία των γιοτ»,
κατέκτησε τη νίκη στο παρθενικό του ταξίδι.

Στους φετινούς αγώνες υπεράκτιας ακτοπλοΐας ο
Ρώσος επιχειρηματίας εκπροσωπούσε το πριγκιπά-
το του Μονακό, χαρίζοντάς του μια λαμπερή νίκη
έπειτα από εκατό χρόνια. «Είμαστε πολύ ικανοποι-
ημένοι με το σκάφος, η ομάδα ήταν υπέροχη. Θέλου-
με να τους ευχαριστήσουμε όλους για την προσπά-
θειά τους. Προσπαθήσαμε να είμαστε προσεκτικοί,
ειδικά με τον δυνατό αέρα στην εκκίνηση, αλλά ανυ-
πομονούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το σκάφος
στους επόμενους αγώνες. Το πέρασμα από το Fast-
net Rock ήταν μαγικό, ήταν μια πραγματικά ξεχωρι-
στή στιγμή», δήλωσε ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ με το
τρόπαιο στα χέρια.

Με αναχώρηση από το βρετανικό Coews και τελικό
προορισμό το Χερβούργο της Γαλλίας, το «Skorpios
ClubSwan 125» διέσχισε 695 μίλια σε 2 ημέρες, 8
ώρες, 33 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα με το πολυπλη-
θές πλήρωμα, ανάμεσά του και η κόρη του Άννα, να
ξεσπά στη γραμμή τερματισμού σε έξαλλους πανη-

γυρισμούς. Ο πολυεκατομμυριούχος είχε αναφέρει
στο παρελθόν πως έχει πάθος με τα θαλάσσια σπορ
και συγκεκριμένα με τους αγώνες σκαφών αναψυ-
χής, γιατί η τακτική λήψης γρήγορων αποφάσεων
θυμίζει… επιχείρηση!

Στις εργασίες κατασκευής που ολοκληρώθηκαν
τον περασμένο Ιούλιο, ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρι-
κής ομάδας AS Monaco λέγεται πως είχε προσωπική
άποψη και παρουσία. Πληροφορίες αναφέρουν πως
ο ίδιος παρακίνησε το τιμ των ναυπηγών να σκεφτεί
καινοτόμα ακόμα και για την εξωτερική εμφάνιση
του ιστιοφόρου που προοριζόταν για αγωνιστικό
σκάφος. Το κατάστρωμα και τα δομικά μέρη κατα-
σκευάστηκαν από ανθρακόνημα, ενώ τα πτερύγια
της καμπίνας από νέας γενιάς υλικό, το APX4, που
χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη.

Η επόμενη συμμετοχή του «Σκορπιού» αναμένεται
τον επόμενο μήνα στο «Rolex Middle Sea Race» που
θα ξεκινήσει και θα τερματίσει στη Μάλτα.

Παγκόσμια νίκη με
το σήμα του ΩνάσηΕπιμέλεια: 

Δήμητρα Δάρδα



Ο
Ζαν Πολ Μπελμοντό, το ιερό τέρας του γαλλικού κινημα-
τογράφου, απεβίωσε χθες στην κατοικία του στο Παρίσι
σε ηλικία 88 ετών, δήλωσε ο δικηγόρος του στο AFP.
«Ήταν πολύ κουρασμένος εδώ και κάποιο καιρό. Πέ-

θανε ήσυχα», διευκρίνισε ο δικηγόρος του Μισέλ Γκοντέστ.
Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό είχε λάβει μέρος σε 80 ταινίες. Αξέχα-

στοι ρόλοι του στο «Με κομμένη την ανάσα» ως ζεν πρεμιέ και
στον «Τυχοδιώκτη του Ρίο» που κρεμόταν από ένα ελικό-
πτερο πάνω από τη Βενετία.

Γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1933 στο Νεϊγί-σιρ-
Σεν, βορειοδυτικά του Παρισιού, σε καλλιτεχνική
οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γλύπτης με ιτα-
λικές ρίζες και η μητέρα του ζωγράφος. Ωστό-
σο, ο Μπελμοντό δεν είχε φανερώσει καμία
καλλιτεχνική κλίση στα εφηβικά του χρό-
νια. Αντιθέτως, έδειξε από την αρχή προτί-
μηση στον αθλητισμό. Δεν τα πήγαινε καλά
στο σχολείο και το πάθος του σε αυτή την
ηλικία ήταν το μποξ και το ποδόσφαιρο.
Αποφάσισε έτσι να γίνει πυγμάχος και στη
σύντομη καριέρα του στα ρινγκ ήταν μάλι-
στα αήττητος. Το ντεμπούτο του το έκανε το
1949 βγάζοντας νοκ άουτ τον αντίπαλό του
από τον πρώτο γύρο, αν και την επόμενη
κιόλας χρονιά, συνειδητοποιώντας τις θυ-
σίες που έπρεπε να κάνει για να γίνει επαγ-
γελματίας, τα παράτησε.

Τότε στράφηκε στην υποκριτική και έγινε
δεκτός στην Εθνική Σχολή Δραματικής Τέχνης
του Παρισιού και αποφοιτώντας το 1956 βρήκε
αμέσως δουλειά στο σινεμά.

Με ένα τσιγάρο μόνιμα στο στόμα, ο Ζαν Πολ
Μπελμοντό ξεκίνησε την καριέρα του το 1957
παίζοντας μερικά ρολάκια σε γαλλικές ταινίες
της εποχής και βρέθηκε στην αντίπερα όχθη
από τον υπερβολικά όμορφο Αλέν Ντελόν, με
τους κριτικούς να χαρακτηρίζουν τον Μπελμον-
τό γοητευτικά άσχημο - αν και πολλές θαυμά-
στριές του, και μη, θα διαφωνούσαν με αυτό.

Το αναντίρρητο ταλέντο και η χαλαρή κινηματο-
γραφική παρουσία του Ζαν Πολ Μπελμοντό έτυχαν
της προσοχής του Ζαν Λικ Γκοντάρ, σε μια ευτυχή
συγκυρία που θα απέδιδε σύντομα αριστουργήμα-
τα. Ο Ζαν Λικ Γκοντάρ σκηνοθέτησε το 1960 το πα-
σίγνωστο «Με κομμένη την ανάσα», όπου ο Μπελ-
μοντό πρωταγωνιστεί ως κακοποιός που προσπα-
θεί να ξεφύγει από την αστυνομία και βρίσκει κα-
ταφύγιο σε μια εφήμερη ερωτική σχέση με μια
Αμερικανίδα. Ο Μπελμοντό ενσάρκωσε τον χαρα-
κτήρα του με μια ποιητική ελαφρότητα που κανείς
Γάλλος ηθοποιός δεν είχε επιδείξει μέχρι τότε και
ο ρόλος του Μισέλ τον καθιέρωσε ως style icon. Το

«Με κομμένη την ανάσα» εκτόξευσε τη φήμη του Γκοντάρ
και του 27χρονου Μπελμοντό στα ύψη και εγκαινίασε με

αριστουργηματικό τρόπο τη νέα σχολή κινηματογραφικής
σκέψης που θα έμενε γνωστή ως Nouvelle Vague (Νέο
Κύμα). Το γαλλικό σινεμά είχε βρει την απάντησή του
στον Αμερικανό Τζέιμς Ντιν.

Προσπαθώντας να μην τυποποιηθεί, ο Μπελμοντό
έπαιξε στον «Άνθρωπο από το Ρίο» (L’ Homme de Rio,

1964) του Φιλίπ ντε Μπροκά, μια περιπέτεια-κομεντί υπο-
ψήφια για Όσκαρ, που αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυ-

χία. Στη συνέχεια γύριζε με καταιγιστικούς ρυθμούς τη μία
ταινία πίσω από την άλλη και στη φιλμογραφία του προστέθη-
καν γκανγκστερικές ταινίες, μαύρες κωμωδίες, ανάλαφρες
κομεντί, θρίλερ (όπως οι ταινίες του Μπροκά της εποχής),
έχοντας κάνει πλέον σαφή στροφή προς το εμπορικό σινεμά.

Το 2011, ο «άσχημος γόης» του γαλλικού κινηματογράφου
τιμήθηκε στις Κάννες με ειδικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνο-
λική προσφορά του στην έβδομη τέχνη, ενώ με αφορμή την
εμφάνιση και τη βράβευσή του προβλήθηκαν το ντοκιμαντέρ
«Belmondo... Itineraire» των Βενσάν Περό και Τζεφ Ντόμε-
νεχ, το « Ένας υπέροχος κατάσκοπος» (Magnifique, 1973)

του Φιλίπ ντε Μπροκά και το «100.000 δολάρια στον ήλιο»
(Cent mille dollars au soleil, 1964) του Ανρί Βερνέιγ. Ο

«Μπελ Μπελ», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, χα-
ρακτήρισε τον ειδικό Χρυσό Φοίνικα «δώρο Θεού»,

καθώς στα 53 χρόνια που δούλεψε στον κινηματο-
γράφο (1956-2008) δεν τιμήθηκε ποτέ με κάποιο

σημαντικό βραβείο (εκτός από ένα Σεζάρ).
Ο αέρας και το αρρενωπό στυλ του Μπελμον-

τό αποδείχθηκαν ακαταμάχητα για τις γυναί-
κες της εποχής του. Έκανε δύο γάμους: με την
Ελοντί Κονσταντάν (1953-1965), με την οποία
χώρισε όταν αποκαλύφθηκε ο παράνομος δε-
σμός του με την Ούρσουλα Άντρες, και με τη
Ναταλί Ταρντιβέλ, την οποία γνώρισε το 1989
ως 24χρονη κοπέλα και έμεινε στο πλευρό
της επισήμως από το 2002 έως το 2008. Έχει

αποκτήσει επίσης τέσσερα παιδιά, αν
και η μεγαλύτερή του κόρη έχασε

τη ζωή της σε πυρκαγιά το 1994.
Σύντροφός του υπήρξε για οκτώ
χρόνια (1972-1980) η ηθοποιός
Λάουρα Αντονέλι.

Ο θρύλος του γαλλικού 
σινεμά απεβίωσε 

σε ηλικία 88 ετών  στο Παρίσι

«Αυλαία» για τον Μπελμοντό

ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Τ
ο δέρμα μας ταλαιπωρείται μετά το καλο-
καίρι. Γίνεται ξηρό, θαμπό και μοιάζει πιο
γερασμένο. Η ηλιακή ακτινοβολία αναπό-
φευκτα επιβαρύνει το δέρμα μας και είναι

πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να έχει προκαλέσει
και σοβαρότερες βλάβες, όπως λεπτές ρυτίδες,
σκούρες κηλίδες και χαλάρωση. Πολλοί έχουν υπο-
στεί εγκαύματα, ενώ η θερμότητα έχει στεγνώσει τα
σημεία του σώματός τους που μένουν ακάλυπτα και
απροστάτευτα. 

«Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί μακροπρόθεσμες
αλλαγές στο κολλαγόνο και στην ελαστίνη του δέρ-
ματος. Το κολλαγόνο είναι ένα είδος πρωτεΐνης που
σχηματίζεται από τα κύτταρα και συμβάλλει στη δια-
τήρηση της σφριγηλότητάς του. Παράγεται καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής, βοηθά τους ιστούς να είναι ελα-
στικοί και μειώνεται σταδιακά όσο ο άνθρωπος γερ-
νά. Εκτός όμως από τη γήρανση υπάρχουν και εξω-
γενείς παράγοντες που επιβραδύνουν την παραγω-
γή του. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ένας από αυ-
τούς. Η ελαστίνη είναι επίσης πρωτεΐνη και αποτελεί
ένα από τα βασικά συστατικά του δέρματος. Οι ίνες
της βρίσκονται μεταξύ των κυττάρων του και του δί-
νουν ελαστικότητα που είναι έως και εκατό φορές
μεγαλύτερη από το κολλαγόνο. Καθώς το δέρμα
γερνά, η παραγωγή της ελαστίνης διαταράσσεται.
Όπως συμβαίνει και με το κολλαγόνο, η ηλιακή ακτι-
νοβολία είναι “καταστροφική”, αφού μπορεί να προ-
καλέσει μεταλλάξεις στα γονίδια που ευθύνονται
για την παραγωγή της και να οδηγήσει aσε αλλαγές
της δομής της. Συνέπεια αυτών είναι η μειωμένη

ελαστικότητα και ο ευκολότερος σχηματισμός ρυτί-
δων», μας εξηγεί ο Γιώργος Βελημβασάκης, πλα-
στικός επανορθωτικός και αισθητικός χειρουργός. 

Κάθε τύπος δέρματος αντιδρά διαφορετικά. Τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί θεραπείες λιγό-
τερο ή περισσότερο επεμβατικές που υπόσχονται
και πραγματοποιούν την ανανέωση του δέρματος.
Στις πιο ανώδυνες και ευχάριστες ανήκουν οι μά-
σκες υδρογέλης, οι οποίες προσφέρουν στο δέρμα
τα συστατικά που έχουν ανάγκη αφήνοντάς το λαμ-

περό και σφριγηλό. Τα συστατικά αυτά είναι 100%
φυτικά. Υπάρχουν δεκάδες μάσκες με διαφορετικά
θρεπτικά συστατικά και ξεχωριστές ιδιότητες. Έτσι,
άλλες μάσκες υδρογέλης προσφέρουν ενυδάτωση,
επούλωση, απολέπιση, άλλες έχουν αντιγηραντικές
και καταπραϋντικές ιδιότητες και άλλες καταπολε-
μούν την ακμή και τη φωτογήρανση. Απλώνονται σε
καθαρό δέρμα και μόλις η αρχική υγρή υφή τους
στεγνώνει, μετατρέπονται σε ένα σφικτό ζελέ, το
οποίο βοηθά τα συστατικά να απορροφηθούν από
την επιδερμίδα και να τη θρέψουν. Σε 15-20 λεπτά οι
ηλεκτρολύτες (η ανισορροπία των οποίων είναι η
βασική αιτία αφυδάτωσης του δέρματος) που πε-
ριέχουν έχουν απορροφηθεί. Τα αποτελέσματα εί-
ναι άμεσα και η διάρκεια αποθεραπείας είναι μηδε-
νική. Δεν έχουν καμία αντένδειξη και είναι αποτε-
λεσματικές ακόμη και σε δέρματα με έκζεμα, ψω-
ρίαση ή ακμή. Για τα ακνεϊκά δέρματα μπορεί να
συνδυαστούν με φωτοθεραπεία για ακόμη πιο θεα-
ματικά αποτελέσματα. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η ηλιακή ακτινοβολία το επιβαρύνει,
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τού
προκαλεί και σοβαρότερες βλάβες…

Γιώργος Βελημβασάκης,
πλαστικός χειρουργός

Ολική επαναφορά του 
δέρματος μετά το καλοκαίρι 

Με τη μέθοδο 
της φωτοθεραπείας
Η φωτοθεραπεία είναι ένας πολυβρα-
βευμένος φυσικός τρόπος ανανέω-
σης του προσώπου, που ενεργεί εκμε-
ταλλευόμενος το φάσμα του φωτός.
Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνε-
ται η ταχύτητα ανανέωσης των κυττά-
ρων, η οποία είναι 200% πιο γρήγορη!
Πρόκειται για μια θεραπεία απολύτως
ανώδυνη, που τα αποτελέσματά της
είναι άμεσα ορατά από την πρώτη συ-
νεδρία. Αναλόγως του φωτός που θα
εφαρμοστεί, μετά τη θεραπεία το δέρ-
μα είναι πιο ενυδατωμένο, φωτεινό
και λαμπερό, οι λεπτές ρυτίδες πιο
απαλές, οι πόροι λιγότερο διεσταλμέ-
νοι και η ερυθρότητα μειωμένη.
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Kριός
Για σας τους Κριούς, ο Σεπτέμβριος θα

σας δημιουργήσει την αίσθηση της κόπω-
σης, μέσα από μια συναισθηματική ανα-
σφάλεια, που σίγουρα δεν θα είναι επιλογή
σας. Στην αρχή του μήνα θα βάλετε τα όριά
σας σε πρόσωπα που δεν σας σέβονται, ενώ
από τις 15/9 θα διεκδικήσετε τα κεκτημένα
σας και θα κερδίσετε μέσα από ξεκάθαρες
κινήσεις, τόσο στον οικονομικό όσο και στον
συναισθηματικό τομέα. Ο μήνας τελειώνει
με ένα υπέροχο δώρο για σας, που αφορά
την προσωπική σας ζωή και γενικότερα τις
επαφές σας με αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Ταύρος
Ο μήνας αυτός αρχίζει να σας δίνει θετι-

κά μηνύματα για την καθημερινότητά σας,
προωθούνται νέα σας σχέδια, ενώ οι επαγ-
γελματικές σας δραστηριότητες έχουν
ανοδική πορεία. Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο
της Παρθένου στις 7/9 ανανεώνει την προ-
σωπική σας ζωή και βάζει νέα θεμέλια στις
σχέσεις σας. Βέβαια, στις 17/9 και στις
24/9, θα υπάρξουν τριγμοί στα οικονομικά
σας, αλλά και στη συναισθηματική σας
ζωή, ενώ από τις 25/9 θα υπάρξουν νέα δε-
δομένα στους πιο σημαντικούς τομείς της
ζωής σας, που θα ανεβάσουν την ψυχολο-
γία σας. 

Δίδυμοι
Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με κάποιες δυ-

σκολίες, επαγγελματικές, αλλά και οικογε-
νειακές, ενώ οι προσπάθειές σας σε αυ-
τούς τους τομείς στην αρχή του μήνα θα εί-
ναι άκαρπες και θα σας γεμίσουν με απο-
γοήτευση. Βέβαια, από τις 5/9 θα νιώσετε
πολύ καλύτερα, ενώ ο πλανήτης κυρίαρχος
του ζωδίου σας, Ερμής, κινείται στο συμ-
βατό με το δικό σας ζώδιο του Ζυγού. Έτσι,
η επικοινωνία θα σας φέρει πιο κοντά με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ τα φεγγάρια
του Σεπτέμβρη σάς κατευθύνουν σε νέους
ορίζοντες, που αφορούν οικογένεια και
καριέρα. 

Καρκίνος
Αυτή την περίοδο θα σας απασχολήσουν

συμφωνίες, συζητήσεις και οι μικρές με-
τακινήσεις, που θα έχουν το στίγμα των νέ-
ων ξεκινημάτων. Η Νέα Σελήνη στο συμβα-
τό ζώδιο της Παρθένου, στις 7/9, αναμφί-
βολα σας δίνει αυτοπεποίθηση και χαρά.
Στις 10/9, η Αφροδίτη κάνει καλή γωνία με
το δικό σας ζώδιο, αλλά θα πρέπει να μην
επιτρέψετε να γίνουν λάθη στην προσωπι-
κή σας ζωή. Μετά τις 25/9, η συναισθηματι-
κή σας ζωή αναζωπυρώνεται, ενώ εσείς
που έχετε γεννηθεί στις 13, 14 και 15 Ιουλί-

ου θα ζήσετε μία έκρηξη συναισθημάτων. 

Λέων
Ο Σεπτέμβριος θέλει να επανεξετάσετε

κάποια θέματα και να βάλετε ένα αυστηρό
πρόγραμμα, ώστε να έρθετε πιο κοντά
στους στόχους σας. Είναι ο μήνας που θα
σας απασχολήσουν τα οικονομικά σας, θα
κάνετε νέα επιτυχημένα ξεκινήματα πάνω
σε αυτόν τον τομέα, αλλά και θα αναζητή-
σετε μία καινούργια στέγη ή θα ανανεώσε-
τε αυτή στην οποία μέχρι τώρα βρίσκεστε.
Στις 21/9 θα πραγματοποιηθεί η Πανσέλη-
νος στον άξονα Παρθένου - Ιχθύων, ενώ θα
νιώσετε για ακόμη μία φορά ότι ήρθε η
στιγμή να βάλετε σειρά σε κάθε οικονομική
σας εκκρεμότητα. 

Παρθένος
Για σας τους Παρθένους, αυτή η περίο-

δος είναι σημαντική, εφόσον βρίσκεστε
στην εποχή των γενεθλίων σας. Η Νέα Σε-
λήνη στις 7/9, στο ζώδιό σας, θα σας δώσει
δύναμη για νέα ξεκινήματα, ενώ θα συμμε-
τέχει θετικά ο πλανήτης του απρόοπτου
Ουρανός. Στις 21/9 η Πανσέληνος, απέναντι
από το δικό σας ζώδιο, θα σας φανερώσει
τους ανθρώπους που δεν ήταν ειλικρινείς
απέναντί σας. Θα ζήσετε μία συγκλονιστική
στροφή της τύχης, ενώ ο Άρης θα ενεργο-
ποιήσει τις δυνατότητές σας σε οικονομικά
θέματα. Ο μήνας θα τελειώσει με μία συ-
ναισθηματική ολοκλήρωση. 

Αστρολογικές 

Αφού καλωσορίσαμε τον πρώτο μήνα του φθινοπώ-
ρου, θα μπούμε στα «βαθιά νερά» μιας πολυσύνθετης
πραγματικότητας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Στο ξεκίνημα του μήνα, θα υπάρξουν βοηθητικές
ενέργειες των πλανητών, που θα ανοίξουν διόδους
στα ζώδια του αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι) των
πρώτων ημερών, κι έτσι εσείς που ανήκετε σε αυτήν
τη ζωδιακή ομάδα θα κάνετε νέες γνωριμίες, θα ολο-
κληρώσετε καλές συμφωνίες και θα ζήσετε καρμικά
γεγονότα, στην αρχή αλλά και στο τέλος του μήνα.  Μία
παραφωνία θα συμβεί στις 3/9, όπου ο Άρης, σε αντί-
θεση με τον Ποσειδώνα, ίσως να βγάλει μια κούραση,
ψυχική αλλά και σωματική, στα ζώδια του Μεταβλη-
τού Σταυρού, του τρίτου δεκαημέρου (Δίδυμοι, Παρ-
θένοι, Τοξότες και Ιχθύες).
Η Νέα Σελήνη βέβαια στο ζώδιο της Παρθένου, στις
7/9, θα αποδειχθεί ένα πολύ θετικό φεγγάρι, που θα
ανανεώσει τα ζώδια της Γης (Ταύρο, Παρθένο και Αι-

γόκερω) και θα φέρει συναισθηματική ευφορία, βά-
ζοντας μία πολύ θετική πινελιά στην καθημερινότητα.
Ο μήνας, κατά το δεύτερο μισό του, αρχίζει να αλλάζει
ένταση και δυναμική και να περιπλέκει τις συναισθη-
ματικές υποθέσεις, αλλά και την ασφάλεια που νιώ-
θουμε με κάποια πράγματα στη ζωή μας. Η Αφροδίτη,
από τις 16 έως τις 25/9, θα δέχεται σκληρές όψεις από
τον πλανήτη Κρόνο και τον Ουρανό, ενώ θα βρίσκεται
εγκλωβισμένη στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου είναι σε
θέση αδυναμίας και δεν μπορεί να βγάλει τα θετικά
της γνωρίσματα. Αυτή λοιπόν η περίοδος θέλει προ-
σοχή, κυρίως για σας που ανήκετε στα ζώδια του Στα-
θερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδρο-
χόος ), όπου οι σχέσεις σας θα περάσουν από εντά-
σεις, αμφισβητήσεις και χωρισμούς. Την ίδια χρονική
περίοδο θα συμμετέχουν και άλλες αρνητικές πλανη-
τικές όψεις, οπότε και η καρδιά του Σεπτέμβρη θα μας
αποσυντονίσει και θα μας πιέσει αρκετά.
Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στις 27/9,

στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα υπάρξουν αναθεωρή-
σεις, επανασυνδέσεις και συναντήσεις με άτομα από
το παρελθόν.  Ο μήνας τελειώνει με την Αφροδίτη να
απολαμβάνει μία θετική γωνία από τον πλανήτη Πο-
σειδώνα, γλυκαίνοντας τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα των εκπροσώπων των ζωδίων του Νερού και
της Γης, ενώ την ίδια μέρα, ο Ήλιος δέχεται την Κρόνια
προστασία, από μία απόλυτα θετική όψη που σχηματί-
ζεται μεταξύ τους. Αναπτύσσεται μία σταθεροποιητική
περίοδος με νέες δυνατότητες εξέλιξής και επίσης θα
υπάρχει έντονη ενσυναίσθηση μεταξύ των ανθρώ-
πων και των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί
και αγγίζουν τις λεπτές συναισθηματικές χορδές
όλων μας.  Με λίγα λόγια, αν βλέπαμε ένα γραφικό
σχεδιάγραμμα του Σεπτέμβρη, θα παρατηρήσουμε ότι
ο μήνας το πρώτο δεκαήμερο θα είναι πολύ βοηθητι-
κός, στην συνέχεια μέχρι τις 25/9 θα μας πιέσει αρκε-
τά, ενώ το τελευταίο πενθήμερο θα έχει εξαιρετικές
προοπτικές, που θα έχουν διάρκεια στον χρόνο. 

ΠΡΟΒΛEΨΕΙΣγια τον Σεπτέμβριο

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο



ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ORRECTC34

Η
κυβέρνηση έκλεισε χθες το κεφάλαιο που
αναίτια άνοιξε και ανεπαρκώς χειρίσθηκε
στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Ο

υψηλός βαθμός επάρκειας, γνώσης και εμπειρίας
των ανθρώπων που ανέλαβαν, προσδοκάται ότι θα
ισοσκελίσει τον σκεπτικισμό εκείνων που, προσχη-
ματικά ή όχι, διερωτώνται για τις ικανότητες του εγ-
χώριου πολιτικού προσωπικού και το βάθος του στε-
λεχικού «πάγκου» στα αποδυτήρια του κυβερνώντος
κόμματος. Οι επιλογές, ωστόσο, θα κριθούν στο κον-
τινό μέλλον από τα αποτελέσματα. Και η χώρα στον
τομέα αυτό επείγεται για θετικά αποτελέσματα.

Θεωρητικώς η κυβέρνηση, ύστερα από μια εξαι-
ρετικά δύσκολη κοινωνικά, πολιτικά (αλλά και οικο-
νομικά) περίοδο, μπαίνει στον τρίτο χρόνο της θητεί-
ας της έχοντας μπροστά της προβλήματα και ευκαι-
ρίες. Οι ευκαιρίες είναι ευδιάκριτες μέσο και μακρο-
οικονομικά. Η επαρκής προετοιμασία και ο σχεδια-
σμός που έχουν προηγηθεί, υπόσχονται αξιοποίηση
των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αύξηση
των ρυθμών ανάπτυξης θα προσφέρει κίνητρα και
ευκαιρίες ενώ ελπίζεται ότι θα αποφέρει κοινωνικό
μέρισμα. Η αποκλιμάκωση των φόρων θα δώσει
ανάσες ανακούφισης στα νοικοκυριά και κίνητρο
στις επιχειρήσεις, ενώ ο περιορισμός της γραφει-
οκρατίας, καθώς έχουν γίνει άλματα στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα ενισχύσει τις
επενδύσεις και θα συνεχίσει να βελτιώνει την ποι-
ότητα ζωής. Πρόκειται για μερικά μόνο από τα ση-
μεία του καλού σεναρίου της οικονομίας, πεδίου στο
οποίο το επιτελικό κράτος, έχοντας στρατηγικό πλε-
ονέκτημα έναντι της αντιπολίτευσης, πιστεύει ότι θα
έχει θετικά αποτελέσματα τα οποία θα βελτιώσουν το
πολιτικό κλίμα και την κυβερνητική αξιοπιστία που
δοκιμάστηκαν την περίοδο των πυρκαγιών.

Τα προβλήματα, με πρώτο αυτό της επανάκαμψης

της πανδημίας, είναι γνωστά. Εάν, στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα της χώρας, κάποιος επιχειρήσει να κα-
ταλογίσει στο κυβερνητικό επιτελείο μόνο ευθύνες,
θα το έχει αδικήσει. 

Η έλλειψη ομοθυμίας, η διγλωσσία του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναζητά στην
ατραπό της κινδυνολογίας και του διχασμού τον δρό-
μο για την επιστροφή στην εξουσία, το ραντεβού των
άκρων που φιλοδοξούν στην οργάνωση νέας φουρ-
νιάς «αγανακτισμένων», αποδυνάμωσαν το πρό-
γραμμα, με αποτέλεσμα χώρες του ιδίου μεγέθους
και δυναμικότητας με την Ελλάδα, όπως η Πορτογα-
λία, να βρίσκονται πολύ πιο κοντά στο τείχος ανοσίας.
Εάν για κάτι ελέγχεται η κυβέρνηση είναι η αρχική
διστακτικότητα ως προς την υποχρεωτικότητα αλλά
και επειδή δεν πέτυχε στον σχεδιασμό - όχι μιας δια-
φημιστικής καμπάνιας αλλά μιας εκστρατείας πει-
θούς υπέρ των εμβολιασμών.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, γιατί και το επόμενο
πρόβλημα, η ακρίβεια, όπως και η πανδημία, δεν εί-
ναι ελληνικής κατασκευής αλλά παγκόσμιας υπερ-
παραγωγής. Η κλιματική αλλαγή στην Ασία και τη
Νότια Αμερική, η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων
που μετακυλίεται στην παραγωγή και στους ναύ-
λους, η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών θα προ-

καλέσει ντόμινο ανατιμήσεων που θα κάνουν πιο δυ-
σβάστακτα τα βάρη για τους πιο ευάλωτους. Αν ως
τον περασμένο Ιούλιο η νοικοκυρά για να γεμίσει το
καλάθι της ήθελε 100 ευρώ, θα θέλει τουλάχιστον 16
περισσότερα. Οι αυξήσεις σε είδη διατροφής και
πρώτης ανάγκης, από σπορέλαια ως το γάλα και από
το κατσικίσιο κρέας ως τη ζάχαρη, το ρύζι, τις ζωο-
τροφές, εκτινάχθηκαν. Όπως και τα καύσιμα κίνη-
σης, τα πλαστικά, ο χαλκός, τα χημικά. Το χειρότερο
είναι ότι η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς στον τομέα
της ενέργειας, όπου οι τιμές, ενόψει χειμώνα, δεν θα
συγκρατηθούν ούτε με εκκλήσεις προς παρόχους να
συμπιέσουν τις τιμές ούτε με ευχολόγια.

Η κατάσταση είναι δύσκολη για τα περισσότερα
νοικοκυριά κι ας εκτιμάται διεθνώς ότι το τσουνάμι
αυξήσεων δεν θα πάει πέρα από την άνοιξη. Αφενός
επειδή ο χρόνος είναι πολύς. Αφετέρου επειδή στην
Ελλάδα σπάνια, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, επιστρέ-
φουν, μετά την κρίση, εκεί που ήταν. 

Και τέλος επειδή ο καταναλωτής όταν βλέπει τις τι-
μές στο ράφι ή όταν παραλαμβάνει τον λογαριασμό
του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν ακούει λέξη για το
διεθνές ράλι των τιμών. Πρέπει κάποιος να του φταί-
ει, οπότε ιδού νέο πεδίο δόξης λαμπρό (και, προπάν-
των, φιλολαϊκό) για την αντιπολίτευση. Συνεπώς,
εκτός από τα, περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματι-
κά, αντισταθμιστικά μέτρα, η κυβέρνηση οφείλει να
γίνει πιο αποτελεσματική στους τομείς της βελτίω-
σης της καθημερινότητας του πολίτη, της ασφάλειάς
του και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αλλά
και να βελτιώσει την επικοινωνία της. Καμία εκστρα-
τεία ενημέρωσης και πειθούς δεν πέτυχε με από κα-
θέδρας διδασκαλία και ωραιοποίηση της κατάστα-
σης. Σήμερα περισσότερο από άλλες φορές χρει-
άζονται οι καθαρές κουβέντες.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Εκτιμάται διεθνώς ότι το
τσουνάμι των αυξήσεων στα είδη
διατροφής και πρώτης ανάγκης
θα κοπάσει την άνοιξη. Οι
διαβεβαιώσεις, όμως, δεν είναι
αρκετές για να καθησυχάσουν 
την κοινωνία

Χειμερινά προβλήματα και ευκαιρίες


