Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Ξεκίνησε
η προεκλογική
περίοδος;

ΣΕΛ. 3
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EDITORIAL

Θαυμάσια
νέαγιατην
οικονομία
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΪΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΕΛ. 16

ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 11η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΛ. 30

Θα τους αποδοκιμάσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ;

ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ

ΣΕΛ. 28

Γράφουν

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΙΟΝΗΣ

Το χρέος θηλιά για
την ελληνική οικονομία
ΣΕΛ. 7

ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ

Οι βιοπαλαιστές δεν μπορούν
να γίνουν επενδυτές
με το ζόρι
ΣΕΛ. 6

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
Το «φθινοπωρινό
τσουνάμι» και
οι «επισπεύδοντες»

ΣΕΛ. 7

Την ώρα που σύσσωμη η πολιτική ηγεσία αποχαιρετούσε τον μεγάλο
Έλληνα, έστησαν σόου ντροπής κατά του πρωθυπουργού

ΣΕΛ. 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
Υφυπουργός Υγείας

«Δημιουργούμε δομές
στην ψυχική υγεία που θα
μείνουν και στο μέλλον»
ΣΕΛ. 10-11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι κρύβεται πίσω
από την παραίτηση
του Ζαγοράκη

Δεν σεβάστηκαν
τον λαό και τον Μίκη!
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΤΗΣ ΔΕΘ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΕΛ. 24

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΛ. 21
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Θαυμάσια νέα για την οικονομία

Τ

α καλά νέα έρχονται από εκεί που δεν τα
περιμέναμε: από το οικονομικό πεδίο, δηλαδή. Παρότι η οικονομία είναι το ατού του
Τσίπρα, σύμφωνα με δήλωση του ιδίου
στην Έλλη Στάη, η κυβέρνηση δείχνει να τα πηγαίνει
περίφημα σε πείσμα των δύσκολων καιρών παγκοσμίως και παρά την πανδημία.
Την Τρίτη, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πολύ ισχυρή ανάπτυξη, της τάξης του 16,2%, κατά
το β’ τρίμηνο του 2021, ωθούμενη τόσο από την κατανάλωση όσο και από τις ιδιωτικές επενδύσεις και
τις εξαγωγές. Παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
3,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο. Αποτέλεσμα, η ανάπτυξη το α’ εξάμηνο εφέτος να διαμορφώνεται σε
περίπου 7%.

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

Χθες, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ακόμα ένα θαυμάσιο νέο: τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
των ελληνικών τραπεζών το 2022 θα μειωθούν σε
μονοψήφιο ποσοστό. Αναλύοντας τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 46
δισ. ευρώ από τότε που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε
τη διακυβέρνηση της χώρας (ήταν 75,3 δισ. ευρώ τον
Ιούνιο του 2019) και κατά περίπου 78 δισ. ευρώ από
το υψηλότερο σημείο που είχαν φτάσει, τον Μάρτιο
του 2016 (ήταν 107,2 δισ. ευρώ). Οι στρατηγικές παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου με τα επιτυχημένα προγράμματα «Ηρακλής», ΓΕΦΥΡΑ Ι, ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αποδείχθηκαν εντυπωσιακά αποτελεσματικές.
Τώρα, όλα δείχνουν ότι οι συνθήκες που διαμορ-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Ντόρα Κουτροκόη,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός, Σοφία Στεφάνου,
Νίκος Υποφάντης,Αμαλία Κάτζου,
Λουκάς Γεωργιάδης, Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα,
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

φώνονται είναι εξαιρετικά ευνοϊκές τόσο για την οικονομία όσο και για τη χώρα. Οι ειδήσεις που έρχονται το επιβεβαιώνουν.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευθεί στο
έπακρον τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί στην Πολιτική
Επιστήμη είναι γνωστό πως η οικονομία αποτελεί το
θεμέλιο κάθε κυβέρνησης. Όσο πιο ισχυρή είναι η
οικονομία τόσο πιο ισχυρή γίνεται η κυβέρνηση, και
το αντίστροφο. Αν, λοιπόν, επιβεβαιωθούν οι θετικές
προβλέψεις και παράλληλα αναχαιτιστεί με κάποιο
τρόπο το αναμενόμενο κύμα ανατιμήσεων, τότε πολύ
δύσκολα θα αμφισβητηθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συγκεκριμένη αξιωματική
αντιπολίτευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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Aριέτα Μουρτοπάλλα
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Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
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Η αντιπολίτευση είναι με λυμένο
το… ζωνάρι, έτοιμη να καβγαδίσει
για καθετί, και αυτό πρέπει να
το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση

Γράφει

ο Νίκος Ελευθερόγλου
neleftheroglou64@gmail.com

Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος;

Ο

θάνατος του μεγάλου μας Μίκη ήταν, φαίνεται, ένα διάλειμμα ενότητας των πολιτικών
δυνάμεων. Μια ανάσα ελπίδας και προοπτικής που δυστυχώς κράτησε λίγο και κυρίως
στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις. Από χθες ξεκίνησε πάλι το «σκληρό ροκ» και το φθινόπωρο μάλλον
θα είναι πιο «καυτό» από ό,τι ήταν ακόμη και ο Αύγουστος με τα 45άρια του. Το πολιτικό κλίμα δείχνει να ξεφεύγει και να επιστρέφουμε σε «κακές εποχές» που
τον διάλογο και την κριτική αντικαθιστούν η ατάκα και
η επιθετικότητα.
Ενώ άπαντες υποστηρίζουν ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα κόμματα συμπεριφέρονται λες
και έχει ξεκινήσει και ετοιμαζόμαστε για κάλπες. Όλα
αυτά ενώ βρισκόμαστε στο μέσον της θητείας της κυβέρνησης και με την πανδημία ακόμη παρούσα.
Το να πιστεύουμε ότι κάτι ως διά μαγείας θα συμβεί
και θα σταματήσει αυτή η άνευ μέτρου αντιπαράθεση
για όλους και για όλα, μάλλον είναι ουτοπία. Αντί να
ηρεμήσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε με μια σειρά
από ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, συνεχίζουμε
την ίδια πολιτική τακτική που ο τόπος και η οικονομία
πλήρωσαν ακριβά.
Η αντιπολίτευση είναι με λυμένο το… ζωνάρι έτοιμη να καβγαδίσει για καθετί.
Η Φώφη Γεννηματά θεωρεί ότι θα γλιτώσει την ανατροπή της από τους δελφίνους του ΚΙΝ.ΑΛ. - ΠΑΣΟΚ
και αντιγράφει τον Αλέξη Τσίπρα. Συναγωνίζεται σε

λεκτικές ακρότητες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μην την κατηγορήσουν ότι τα έχει
βρει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μέρες που είναι, ονειρεύεται αυτή -και όχι μόνοτη… νεκρανάσταση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μόνοι τους
διέλυσαν. Ο απόλυτος παραλογισμός.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά του εκτιμά ότι
πλέον έχουν ξεχαστεί τα έργα και οι ημέρες της κυβέρνησής του, και, αντί να «καθαρίσει» το κόμμα του
και να γυρίσει σελίδα, επιστρέφει στην πεπατημένη.
Ανεβάζει τους τόνους, μπας και τσιμπήσει κάτι στις
δημοσκοπήσεις, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τα
λάθη της κυβέρνησης, πιστεύοντας ότι «θα πέσει μόνη της». Γνωρίζοντας την αλήθεια, δεν τολμά να ζητήσει εκλογές, καθώς ξέρει καλύτερα από τον καθένα
ότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί τις «καυτές πατάτες».
Εδώ δεν μπορεί να μαζέψει τον Πολάκη, που αρχίζει και αρπάζει τις ντουντούκες, «πουλώντας» ανέξοδη επανάσταση, λες και δεν έκατσε ποτέ σε υπουργική καρέκλα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύουμε ότι έχει διαπιστώσει ότι, εκτός από την αντιπολίτευση, στη γωνία τον περιμένουν και διάφορα άλλα
συμφέροντα, που επιδίωκαν και επιδιώκουν να έχουν
απέναντί τους αδύναμες κυβερνήσεις.
Μόνο έτσι έκαναν και κάνουν τις δουλειές τους.
Οι κυβερνήσεις αντέχουν και προχωρούν μόνο όταν

κτίζουν «συμμαχίες» για τους πολίτες.
Όταν οι κυβερνήσεις στήνουν δίχτυ προστασίας για
τους αδύναμους.
Η αντιπολίτευση αφού πόνταρε στην πανδημία για
να φθείρει την κυβέρνηση (και δεν της βγήκε), αφού
επένδυσε στις πυρκαγιές για να ισοφαρίσει το Μάτι
(και δεν τα κατάφερε, καθώς δεν υπήρξαν νεκροί),
τώρα θα ρίξει τη… ζαριά της ακρίβειας.
Ένα θέμα που και υπαρκτό είναι και ακουμπά τη
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, καθώς είναι
από τα βασικά κριτήρια που επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους.
Δεν γνωρίζουμε τι σκέπτονται οι επιτελείς του Μαξίμου και του υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΘ.
Αλλά μεταξύ του «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα» και του…
Σκρουτζ υπάρχει η μέση οδός.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να πάει στη ΔΕΘ με
άδειο καλάθι, ή με μέτρα που θα τα καταλάβουν οι πολίτες αργότερα.
Πολιτική και οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας.
Το καλάθι της Έκθεσης πρέπει να γεμίσει με συγκεκριμένα και άμεσα υλοποιήσιμα μέτρα, που θα τα αντιληφθεί ο πολίτης.
Μπορεί η αντιπολίτευση να είναι με λυμένο το ζωνάρι για καβγά, αλλά θα πρέπει ή να καβγαδίσεις ή να
την κάνεις να καταλάβει ότι, αν δεν το δέσει, θα χάσει
με κατεβασμένα τα παντελόνια, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
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Αμαύρωσαν το «ύστατο χαίρε» στον Μίκη

Τ

ην παράσταση σε μια ιδιαίτερα
φορτισμένη στιγμή για τη χώρα
μας, την τελετή αποχαιρετισμού
του Μίκη Θεοδωράκη, επιχείρησαν να κλέψουν χθες έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών οι γνωστοί κλακαδόροι του
ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή του ΚΚΕ, που είχε
αναλάβει την περιφρούρηση της τελετής,
στήνοντας αποδοκιμασίες κατά την άφιξη
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
(άραγε, οι ηγεσίες των δύο κομμάτων θα
αποδοκιμάσουν αυτή την ενέργεια;).
Μάλιστα, έξω από τη Μητρόπολη ο
πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον γενικό
γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και σε έντονο ύφος τού είπε: «Τι
πράγματα είναι αυτά; Έφερες εδώ κόσμο
να με βρίζει;». Ο κ. Κουτσούμπας φέρεται
να απάντησε: «Τι είναι αυτά που λες; Μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον κόσμο;».
Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως οι λίγοι δεν
κατάφεραν για μια ακόμη φορά να διχάσουν τον ελληνικό λαό αλλά και την πολιτική ηγεσία του τόπου. Παρά το γεγονός
ότι εντός της Μητρόπολης επικράτησε ένα
κλίμα αμηχανίας, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του
Μίκη Θεοδωράκη, του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή. Σήμερα η μάνα
Γη, η Κρήτη, ετοιμάζεται να ανοίξει και να

υποδεχτεί τον άνθρωπο που κατάφερε να
ενώσει με το έργο του όλη την Ελλάδα.
Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας βρέθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη
κατά το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα.
Χθες το απόγευμα το πλήθος αποχαιρέτησε τη σορό του οικουμενικού Έλληνα,
τραγουδώντας «Η ζωή τραβά την ανηφόρα». Όλος ο πολιτικός κόσμος μετέβη στη
Μητρόπολη για τον αποχαιρετισμό στον
σπουδαίο Έλληνα. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η
οποία εκφώνησε επικήδειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, ο γ.γ.
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επίσης εκφώνησε επικήδειο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα εκπροσωπώντας το κόμμα
της, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές,
πρώην υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων παραβρέθηκαν
στη Μητρόπολη Αθηνών. Λίγα λεπτά μετά
τις 2 το μεσημέρι στη Μητρόπολη έφτασε

η Μαρία Φαραντούρη, η εμβληματική ερμηνεύτρια του Μίκη Θεοδωράκη, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Τηλέμαχο
Χυτήρη. Παρούσα και η οικογένειά του,
πλην της κόρης του Μαργαρίτας, η οποία,
σύμφωνα με πληροφορίες, ταξίδευε την
ίδια ώρα αεροπορικώς για τα Χανιά.
«Όλοι μαζί, όλες οι ηλικίες και όλες οι
γενιές αποχαιρετάμε σήμερα τον Έλληνα
και Οικουμενικό, Πατριώτη και Διεθνή
Μίκη Θεοδωράκη, σύμβολο και παράδειγμα μαζί», τόνισε φανερά συγκινημένη
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου στον επικήδειο που
εκφώνησε στην τελετή αποχαιρετισμού
του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. «Έδωσε
ρωμαλέα αγωνιστικότητα στο ελληνικό
τραγούδι, δραματική διάσταση στις επικές
του συνθέσεις, λυρική ομορφιά και υπόρρητη μελαγχολία στις μπαλάντες του»,
υπενθύμισε η κυρία Σακελλαροπούλου.
Στη συγκινητική του ομιλία ο γενικός
γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας ανέφερε μεταξύ άλλων:
«“Βροντάνε στράτες κι αγορές” μετά την
είδηση του χαμού σου, αγαπημένε μας
Μίκη. Πλήθος ανθρώπων από όλες τις
ηλικίες, από όλες τις γενιές βρίσκονται τις
τρεις αυτές μέρες εδώ για να σε αποχαιρετήσουν. Σεμνά, μα όχι βουβά. Με τα

τραγούδια σου σε αποχαιρετάμε, όπως
αξίζει σε εκείνους που λεβέντικα ροβόλησαν τον κόσμο. Και ένας ψίθυρος περνά
από στόμα σε στόμα: “Χωρίς τον Μίκη θα
ήμασταν αλλιώς”. Και έτσι είναι».
Μετά τους δύο επικήδειους, υπό βροχή
χειροκροτημάτων, την ιαχή «αθάνατος»
και ζωηρά συνθήματα, η σορός του Μίκη
Θεοδωράκη, συνοδευόμενη από τα μέλη
της οικογένειάς του, αναχώρησε από τη
Μητρόπολη Αθηνών. Ο Μίκης ξεκίνησε το
ταξίδι του για τον Γαλατά Χανίων, εκεί
όπου σήμερα θα γίνει η ταφή του, με βάση
την επιθυμία του, κοντά στους γονείς του
και τον αδελφό του. Στην κηδεία θα παραστεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η νεκρώσιμος
ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Γαλατά για να συνοδευτεί μετά το πέρας της η
σορός, πεζή, στο Κοιμητήριο του Γαλατά,
όπου και θα ταφεί.

Οι λίγοι δεν κατάφεραν
να διχάσουν τον ελληνικό λαό
- Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία
στη Μητρόπολη Αθηνών
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Κατρακυλούν στον… κατήφορο παρέα!
Από τη Σοφία Στεφάνου

Α

πίστευτο! Την ώρα που υποτίθεται ότι στηρίζουν τον εμβολιασμό και τάσσονται κατά της
διαφθοράς, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ δεν ψήφισαν με διάφορες δικαιολογίες την τροπολογία με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους δημόσιους
υπαλλήλους παραβαίνουν τον όρκο τους
και εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά. Μάλιστα, η αποχή του ΚΙΝΑΛ από την ψηφοφορία προκαλεί και εσωκομματικούς
τριγμούς, καθώς ο Ανδρέας Λοβέρδος,
υποψήφιος για την ηγεσία, διαφοροποιήθηκε από την επίσημη κομματική γραμμή, δηλώνοντας ότι αν ήταν στη Βουλή, θα
ψήφιζε υπέρ της πρότασης της ΝΔ!
Από τη μεριά της η κυβέρνηση κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί καταψήφισε την
επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε όσους
εμπλέκονται στην έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης. Η
σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε το βράδυ της
Τρίτης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφισε, το Κίνημα Αλλαγής
προτίμησε να απέχει από τη διαδικασία,
ενώ το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με «παρών».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις αυστηρές
κυρώσεις σε όσους βεβαιώνουν ψευδώς
εμβολιασμούς. Αφού όλο αυτό το διάστημα κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές,
τώρα αρνείται και τις κυρώσεις σε επίορκους δημόσιους υπαλλήλους που με εγκληματική ανευθυνότητα εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά. Ο λαϊκισμός χέρι χέρι
με την ανευθυνότητα», καυτηρίασε με
ανακοίνωσή της η ΝΔ.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου καταφέρθηκε εναντίον τόσο
του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΚΙΝΑΛ που δεν
ψήφισαν τη ρύθμιση, τονίζοντας ότι
«πρόκειται για μια πράξη ακραίας πολιτικής υποκρισίας και καταστροφικού καιροσκοπισμού. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ αναζητούν ψήφους ακόμη και στην ακραία παραβατικότητα, αδιαφορώντας για τη ζημιά που γίνεται στην προσπάθεια επιστροφής της ζωής όλων μας στην πληρότητά της», υπογράμμισε. «Η άρνηση επιβολής κυρώσεων αποτελεί ηθική και πολιτική κάλυψη της παρανομίας, η οποία
στρέφεται πρωτίστως εναντίον της κοινωνίας», κατέληξε ο κ. Οικονόμου.
Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός
υποστήριξε ότι το κόμμα του «καταψήφι-

σε συνολικά μια τροπολογία 6 άρθρων
που επεκτείνει (με ΚΥΑ και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών) τη γενικευμένη και τιμωρητική υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών».
Από το γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ ανακοινώθηκε «να αφήσει τα γνωστά φθηνά
προπαγανδιστικά κόλπα ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος», διότι, όπως αναφέρει,
«γνωρίζει ότι η τροπολογία “κλείνει το
μάτι” στους ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς που εργάζονται σε δομές υγείας
και τους ευνοεί έναντι των λειτουργών
του ΕΣΥ, οι οποίοι οδηγούνται σε αναστολή εργασίας». Σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ, «η
ΝΔ είναι εκείνη που ψαρεύει ψήφους
στους ακραίους που δεν αποδέχονται τον
εμβολιασμό. Η θέση του Κινήματος Αλλαγής υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών είναι απόλυτα
ξεκάθαρη».
Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς
συντάκτες, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
να αλλάξει ο Κανονισμός της Βουλής ως
προς την ψήφιση των τροπολογιών ώστε
να «σπάνε» σε ξεχωριστές οι τροπολογίες
με διαφορετικού περιεχομένου άρθρα.
Το θέμα έθεσε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ
Βασίλης Κεγκέρογου με αφορμή την τροπολογία Πλεύρη, στην οποία περιλαμβάνονταν τα πρόστιμα για τα μαϊμού πιστοποιητικά, οι κυρώσεις για τους ανεμβο-

λίαστους ιδιώτες γιατρούς αλλά και η επίσπευση στην εργασία τους γιατρών που
εμβολιάζονται.
Πάντως, αντίθετος με τη στάση που τήρησε το ΚΙΝΑΛ δήλωσε με ανάρτησή του
στο Twitter ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος απουσίαζε από την Αθήνα, στο πλαίσιο
περιοδειών του ανά την Ελλάδα ενόψει
του συνεδρίου. «Βρίσκομαι στη Ρόδο σε
περιοδεία και δεν συμμετείχα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αξιολόγησης
της τροπολογίας για τους υγειονομικούς», ανέφερε. «Δηλώνω όμως ότι αν
ήμουν παρών, την επιβολή προστίμου για
πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού θα
πρότεινα να την ψηφίσουμε, όσες αδυναμίες και αν είχε».

Κόντρα και για τους ανεμβολίαστους
Σε μέγα ζήτημα αναδείχθηκαν κυρίως
από Μέσα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η ύπαρξη ανεμβολίαστου βουλευτή στους κόλπους της ΝΔ αλλά και ο
ακριβής αριθμός των εμβολιασμένων
βουλευτών. Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας μετά τη χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι 295 είναι
οι υγειονομικά ασφαλείς βουλευτές που
είτε έχουν νοσήσει από κορονοϊό είτε
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ανεμβολίαστοι και χωρίς πιστοποιητικό νόσησης παραμένουν πέντε. Ένας ή μία από
τους πέντε ανήκει στην ΚΟ της ΝΔ και

προχθές, μετά τις συζητήσεις που προκλήθηκαν, απέστειλε επιστολή στον κ. Τασούλα, στην οποία του εξηγεί τους ιατρικούς λόγους για τους οποίους δεν έχει
εμβολιαστεί. Υπενθυμίζεται ότι όποιος
βουλευτής θέλει να προσέλθει στη Βουλή
χωρίς να είναι υγειονομικά ασφαλής θα
πρέπει να δίνει στο ιατρείο της Βουλής
εβδομαδιαίως δύο rapid tests, τα οποία
θα αποδεικνύουν ότι δεν είναι θετικός
στον κορονοϊό.
Πάντως, κάποιοι συνεχίζουν να έχουν
ερωτήματα για τον ακριβή αριθμό των
ανεμβολίαστων. Ο γραμματέας της ΚΟ
του ΚΙΝΑΛ Β. Κεγκέρογλου κατά τη διάρκεια της χθεσινής Διάσκεψης των Προέδρων φέρεται να υποστήριξε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του, οι ανεμβολίαστοι βουλευτές είναι εννέα. Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Γιάννης Μπούγας ζήτησε από όλα τα κόμματα να καταθέσουν τα
σχετικά στοιχεία στον πρόεδρο της Βουλής, όπως έπραξε ο ίδιος. Καμιά κοινοβουλευτική ομάδα δεν δεσμεύτηκε, πλην
του ΚΙΝΑΛ, μέσω Κεγκέρογλου.

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ δεν
ψήφισαν ποινές στους
επιόρκους με τα μαϊμού
πιστοποιητικά
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Οι βιοπαλαιστές δεν μπορούν να γίνουν επενδυτές με το ζόρι

Τ
της

Μαρίας
Απατζίδη

Βουλεύτρια
Ανατολικής Αττικής
με το ΜέΡΑ25

ο νέο κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση εισάγει
με το ζόρι τον τζόγο του χρηματιστηρίου
στις συντάξεις. Σαν να μη θυμόμαστε την εντελώς
πρόσφατη ιστορία μας, σαν να μην μπορούμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο να διδαχθούμε από τα μεγάλα λάθη προηγούμενων κυβερνήσεων.
Ζούμε στην ίδια χώρα που έχει βιώσει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου του 1999, όταν ο τότε
υπουργός Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου είχε παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες με την
ψευδή δήλωση ότι η αύξηση στο ελληνικό χρηματιστήριο αντανακλούσε τη δήθεν ευρωστία της
ελληνικής οικονομίας. Το αποτέλεσμα ήταν οι άνθρωποι του μόχθου να παίξουν τα αποτελέσματα
της βιοπάλης μιας ζωής εκεί και να τα χάσουν
όλα, καθοδηγημένοι από ένα, δυστυχώς, ανεύθυνο κράτος.
Όμως, ακόμη και αυτό που έχει μείνει στην
ιστορία ως ένα μεγάλο και άκρως καταστροφικό
για τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας
σκάνδαλο, βασιζόταν στην ελεύθερη προαίρεση
των ανθρώπων, παρότι ήταν εγκληματική η λάθος
καθοδήγηση από την τότε κυβέρνηση.
Αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι
ασυγκρίτως χειρότερο. Γιατί εισάγει με το ζόρι
τον τζόγο του χρηματιστηρίου στις συντάξεις. Και
μάλιστα σε μια οικονομία που είναι πολύ χειρότερη από εκείνη του 1999, καθώς πλέον πολύ περισσότερο έχει αποσυνδεθεί το χρηματιστήριο
από την πραγματική οικονομία και είναι στο έλεος των κεντρικών τραπεζών και της πολιτικής

βούλησης που βρίσκεται πίσω από αυτές. Και είναι άκρως ειρωνικό να λέγεται ότι θα υποστηριχθούν και θα καθοδηγηθούν οι ασφαλισμένοι για
να επιλέξουν ένα ταιριαστό σε αυτούς επενδυτικό
προφίλ, όταν την τελευταία φορά που «καθοδηγήθηκαν» οι πολίτες από το ελληνικό κράτος έχασαν τις περιουσίες και τις καταθέσεις τους.
Αλλά πρόκειται πάνω από όλα για θέμα αρχής.
Οι βιοπαλαιστές δεν μπορούν να γίνουν επενδυτές με το ζόρι! Και μάλιστα με τόσο σκοτεινούς
όρους. Δεν υπάρχει απόλυτη διαβεβαίωση στο
άρθρο 47, παράγραφο 3 του νομοσχεδίου, ότι τα
επενδυόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν θα πηγαίνουν, λ.χ., σε τοξικά παράγωγα. Σαν να έχουμε
ξεχάσει όχι μόνο τι συνέβη το 1999, αλλά και τι
συνέβη στο πιο κοντινό 2008 με τη χρεοκοπία της
Lehman Brothers, λόγω της έκθεσής της σε τοξικά παράγωγα. Η οποία Lehman Brothers χρησιμοποιούσε κατά τραγική ειρωνεία και αυτή τον
ίδιο αόριστο όρο «σε συνετά επίπεδα», όπως και
το νομοσχέδιο.
Έχουμε ξεχάσει όμως και το τι συμβαίνει στη
χώρα μας από το 2010 έως σήμερα. Η λογική του
νομοσχεδίου είναι ότι ο δημοσιονομικός κίνδυνος, ο δημογραφικός και ο κίνδυνος των αγορών
είναι τρεις ανεξάρτητοι κίνδυνοι και για αυτό
υποτίθεται ότι μόνο η επικουρική ασφάλιση θα
υπάγεται στον κίνδυνο των αγορών, που είναι δήθεν ανεξάρτητος από τους άλλους κινδύνους. Αλλά ποια είναι η εντελώς πρόσφατη εμπειρία στη
χώρα μας;
Ότι όταν καταρρέει το οικονομικό σύστημα μιας

χώρας, έχουμε ταυτόχρονα δημοσιονομική-δημογραφική καταστροφή και κατάρρευση των
αγορών. Ταυτόχρονα, το κράτος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά μισθούς και συντάξεις, το χρηματιστήριο καταρρέει, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό ή, αν μείνουν,
αδυνατούν να κάνουν οικογένεια. Το να υπάρχει,
λοιπόν, η ουτοπία ότι ο κίνδυνος των αγορών είναι
κάτι διαφορετικό από το δημοσιονομικό και δημογραφικό ζήτημα έρχεται σε κατάφωρη αντίφαση με ό,τι έχουμε ζήσει όλοι μας μόλις τα τελευταία έντεκα χρόνια!
Γιατί, λοιπόν, υπάρχει αυτή η ένοχη λήθη, η λησμονιά της εντελώς πρόσφατης ιστορίας μας του
1999, του 2008, αλλά και του 2010 έως σήμερα; Ο
λόγος είναι πολιτικός.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση τώρα πειραματίζεται με τις επικουρικές συντάξεις που θα
είναι η λεπτή σφήνα για να αλωθεί και η εθνική
σύνταξη. Και όταν οι πολίτες θα είναι εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο με το ζόρι, τότε δεν θα
μπορούν να αντιδράσουν, δεν θα μπορούν να
προβούν σε πολιτική διαμαρτυρία, από φόβο μήπως καταρρεύσει το χρηματιστήριο και χάσουν οι
ίδιοι ή κάποιο πιο ηλικιωμένο μέλος της οικογένειάς τους τη σύνταξή του. Η κυβέρνηση θέλει να
μεταφέρει με το ζόρι το επενδυτικό ρίσκο από
τους καπιταλιστές στους βιοπαλαιστές για να
τους καταστήσει πειθήνιους. Και για αυτό η αντίσταση σε αυτό το νομοσχέδιο είναι κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα.

Καπιταλισμός για όλους

Κ

ανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένα
ποσοστό: 16,2% η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Τι άλλο να πει κανείς;
Ό,τι κι αν πει ο όποιος διαμαρτυρόμενος, η απάντηση είναι μονολεκτική, αν όχι μονοποσοστιαία:
16,2%. Τελεία και παύλα.
Ωστόσο, επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια για
βελτίωση, αυτό το εκρηκτικό ποσοστό, που δείχνει καθαρά ότι η οικονομία μπορεί και είναι έτοιμη να απογειωθεί, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει ώστε να φτάσει ως αντιληπτή βελτίωση στην
τσέπη όλων των Ελλήνων. Είναι ώρα η συζήτηση
να πάει «στα βαθιά». Έχουμε ξεπεράσει, πλέον,
διλήμματα άλλων εποχών του τύπου «καπιταλισμός ή σοσιαλισμός», ή μάλλον τα έχει ξεπεράσει
η ζωή. Τώρα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα
«καπιταλισμός για τους λίγους ή για τους πολλούς;». Αν έχει ένα δίκιο ο Μαρξ, αυτό ήταν ότι
στον καπιταλισμό είναι εύκολη η συγκέντρωση
του κεφαλαίου στα χέρια των λίγων. Αποδείχθηκε
στην πράξη ότι όντως συμβαίνει, αρκεί να ρίξουμε
μια ματιά στη διαμάχη των μεγάλων εταιρειών

(GAFA - Google, Amazon, Facebook, Apple) με
τις κυβερνήσεις μεγάλων κρατών για τη φορολόγησή τους ή όχι.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι μπορεί
να επιφέρει οριζόντιες ελαφρύνσεις και μάλιστα
σε περιόδους κρίσεων. Έγινε ήδη από το 2019 με
την ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ, ακολούθησαν σειρά
ελαφρύνσεων σε φόρους, εισφορές κ.λπ. Τώρα
πρέπει αυτή η πολιτική να έχει και θετικό αποτύπωμα στην τσέπη του πολίτη.
Όχι μόνο να ξοδεύει λιγότερα με ελαφρύνσεις,
αλλά και να κερδίζει περισσότερα με αυξήσεις,
μερίσματα, δηλαδή με αναγνώριση του ρόλου της
εργασίας στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. Φυσικά, οι ελαφρύνσεις είναι έμμεσες αυξήσεις. Αλλά,
είπαμε! Έχουμε πάει στα «βαθιά», πλέον με ποσοστά ανάπτυξης -έστω και τριμήνου- 16,2% η συζήτηση ανεβαίνει επίπεδο. Μερίσματα και πραγματικές αυξήσεις στον εργαζόμενο! Έτσι μια επιχείρηση δείχνει ότι πραγματικά τον νοιάζεται, ότι
υπολογίζει σε αυτόν και δεν της είναι «αναγκαίο
κακό» (για να θυμηθώ το πώς «άδειασε» ο Αλέξης

Τσίπρας τον άλλοτε κολλητό του, Πάνο Καμμένο).
Πρέπει να τελειώνουμε με τις «διαστημικές» αυξήσεις αποδοχών των golden boys δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι ή έχουν μια αύξηση που είναι μόνο
στα χαρτιά. Μόνη σωτηρία των επιχειρήσεων είναι
ο εργαζόμενος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να νιώσει το μαγαζί
που δουλεύει σαν δικό του, να καρπώνεται ένα
μέρος της ανάπτυξης.
Αλλιώς, κανένας φιλεργατικός νόμος δεν θα τον
κάνει να πηγαίνει στη δουλειά του το πρωί αγκομαχώντας και βαριεστημένος. Πρέπει κανείς να
ζει στον προηγούμενο αιώνα για να πιστεύει ότι
μόνο ο εργαζόμενος οφείλει να σκίζεται για την
επιχείρηση. Τον 21ο αιώνα είναι σαφές ότι μια επιχείρηση αξιοποιεί στο μέγιστο τους εργαζομένους της μόνο εάν οι ίδιοι το θέλουν. Μια αύξηση
του ΑΕΠ όπως αυτή που δείχνει το αποτέλεσμα
του τριμήνου, μπορεί να οδηγήσει σε «επαναστατικές» αλλαγές. Και η κυβέρνηση είναι αυτή που
θα κρατά το τιμόνι για τέτοιου είδους αλλαγές.
Μακάρι…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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Το χρέος θηλιά για την ελληνική οικονομία

Η
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πρόσφατη άνοδος των ελληνικών spreads
του δεκαετούς έρχεται να μας υπενθυμίσει
ότι το πρόβλημα του χρέους παραμένει. Η
ιστορία διδάσκει, πολύ περισσότερο η οικονομική
ιστορία. Και το δίδαγμα είναι πολύ απλό. Όσο αναβάλλεις την αντιμετώπιση ενός οικονομικού προβλήματος, τόσο αυτό διογκώνεται και κάποια στιγμή μετατρέπεται σε πραγματική απειλή.
Βέβαια, σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται
από τη συνωμοσία της ακαταμάχητης αισιοδοξίας, ο
προβληματισμός για το μέλλον και τη βιωσιμότητα
του χρέους δεν πρέπει να υφίσταται. Οι λόγοι αυτής
της ενδιαφέρουσας αισιοδοξίας είναι απλοί και το
βασικό επιχείρημα συμπυκνώνεται στις παρακάτω
υπεραπλουστευμένες προτάσεις. Το ελληνικό χρέος
είναι βιώσιμο, διότι η ΕΚΤ θα συνεχίζει να δέχεται τα
ελληνικά ομόλογα μέσω του προγράμματος PEPP.
Επιπλέον η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη από το μέσο επιτόκιο του ελληνικού χρέους που ανέρχεται στο
1,5%. Το χαμηλό επιτόκιο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 90% του χρέους αποτελείται από δάνεια
σταθερού επιτοκίου και το 81% διακρατείται από τους
πιστωτές του δημόσιου τομέα αποτελεί εγγύηση βιωσιμότητας. Τα παραπάνω συνδυάζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, όπου τον τελευταίο καιρό υπάρχει
μια υπερβάλλουσα ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά
στοιχεία, με αποτέλεσμα το κόστος εξυπηρέτησης
του χρέους να έχει μειωθεί. Για παράδειγμα, αν συνεχιστεί το ίδιο επίπεδο επιτοκίων, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για τη Γερμανία θα είναι μηδενικό

το 2029. Εδώ όμως πρέπει να τοποθετηθούν κάποια
«αν».
Αν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από
ένα παροδικό φαινόμενο και μονιμοποιήσει την παρουσία του στις δυτικές οικονομίες, τότε μήπως οι
αγοραστές του ελληνικού χρέους αναζητήσουν μεγαλύτερες αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων; Και
σε αυτή την περίπτωση μπορεί τα μέσα επιτόκια να είναι σταθερά στο 1,5%, αλλά το κόστος δανεισμού των
νέων ομολόγων θα ανέλθει κατακόρυφα. Θυμίζω ότι
το 2016, τέσσερα χρόνια μετά το PSI και την ανακοινωθείσα μείωση του επιτοκίου του ελληνικού χρέους, η απόδοση των ελληνικών ομολόγων ανήλθε
στις 853 μονάδες βάσης (8,053%). Με αυτό τον τρόπο
το ασφάλιστρο κινδύνου οδηγεί τα ελληνικά ομόλογα
εκτός αγορών. Θα αντιτάξει κανείς το επιχείρημα ότι η
Ελλάδα έχει υποχρέωση παραγωγής δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Ας αναλογιστούμε, όμως, ότι σε
αυτό το προνομιακό περιβάλλον το 2019, πριν από την
πανδημία, ο λόγος πληρωμών των τόκων του δημόσιου χρέους προς τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης το
2019 ανήλθε στο 6,3%. Για το 2020 το ποσοστό αυτό
αναμένεται να επηρεάσει το 8%.
Η αύξηση του πληθωρισμού γενικά είναι υποβοηθητική για την εξυπηρέτηση του χρέους. Διότι πολύ
απλά η σχέση χρέους προς ονομαστικό ΑΕΠ βαίνει
μειούμενη αυξάνοντας την πιστωτική αξιοπιστία. Για
αυτό όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός θεωρούμε δεδομένο ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα είναι περίπου σταθερές. Αυτό ισχύει, όμως, σε χώρες με λογι-

κά επίπεδα χρέους και δεν μπορεί να συμβεί σε μια
χώρα που το χρέος υπερβαίνει το 210% του ΑΕΠ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ληκτότες είναι μακροχρόνιες όπως του ελληνικού χρέους, όπου η μέση
σταθμισμένη ληκτότητα ξεπερνά τα 21 έτη.
Η αισιοδοξία βασίζεται επίσης στις υποσχέσεις της
ΕΚΤ περί αέναης συνέχισης του προγράμματος αγοράς του ελληνικού χρέους. Πληθαίνουν, όμως, οι φωνές περί τερματισμού της πολιτικής της ποσοτικής
χαλάρωσης.
Τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι λογικά
και δεδομένης της διόγκωσης των ισολογισμών των
κεντρικών τραπεζών, το τέλος ή ο δραστικός περιορισμός είναι κάτι που μπορεί να μην αργήσει.
Τέλος και επίσης σημαντική είναι η περιοδικότητα
εμφάνισης των τραπεζικών και οικονομικών κρίσεων που δείχνει ότι αργά η γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της. Εξάλλου τα επιτόκια βρίσκονται για μια
ασυνήθιστα μεγάλη περίοδο σε αδικαιολόγητα χαμηλά επίπεδα. Στην περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης
ή ανόδου των επιτοκίων, η ΕΚΤ και να θέλει να τηρήσει τις υποσχέσεις της να συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση, δεν θα μπορεί, γιατί πολύ απλά θα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της νομισματικής πολιτικής
και των τραπεζικών διασώσεων.
Αν θεωρήσουμε αφελή την άποψη ότι δύναται η
Ελλάδα σε συνεργασία με την ΕΚΤ να επιβάλλει μορατόριουμ για το χρέος στις αγορές μέχρι το 2060, τότε καθίσταται επικίνδυνη η σιωπή για το θέμα του
χρέους και η μη υποβολή θέσεων και προτάσεων.

Το «φθινοπωρινό τσουνάμι» και οι «επισπεύδοντες»

Τ

ι τους ψιθύρισε, στον ύπνο τους, ο «άγγελός» τους και την Κυριακή είχαν πρωτοσέλιδα το ίδιο θέμα οι τρεις εφημερίδες; Συνήθως για την ακρίβεια και τις αυξήσεις φωνάζει
ο αντιπολιτευόμενος Τύπος και ο φιλικός εξωραΐζει την κατάσταση. Αυτή τη φορά, όμως, τον χορό
έσυραν τρία κατά συρροή φιλοκυβερνητικά φύλλα. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής», «Αναζητείται αντίδοτο στο τσουνάμι ανατιμήσεων», για να διευκρινίσει στον υπότιτλο ότι είναι «πονοκέφαλος για την κυβέρνηση ρεύμα,
τρόφιμα, μεταφορές, ενοίκια», προβλέποντας ότι
«Ισχυρές πιέσεις θα δεχθούν τους επόμενους
μήνες το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων…».
Στο ίδιο πνεύμα το «Βήμα», με υπέρτιτλο «Μετά
το ναυάγιο του ανασχηματισμού», προβλέπει:
«Μείωση φόρων και εισφορών με τη σκέψη στις
κάλπες». Επισημαίνει ότι σημαντικά σημεία του
«ναυαγίου» αποτέλεσαν «η ατυχής έμπνευση
υπουργοποίησης Αποστολάκη και η σπατάλη πολιτικού κεφαλαίου […] Η άνοδος της “τριανδρίας”
του ΛΑΟΣ, η επιστροφή Θεοδωρικάκου και η “θυσία” Χρυσοχοΐδη και Θεοχάρη», προβάλλοντας
σαφώς την άποψη ότι η κυβέρνηση θα προσφύγει
στο «σωσίβιο» των ελαφρύνσεων με τη «σκέψη

στις κάλπες». Τον χορό κλείνει η «Real News»
προαναγγέλλοντας «Φθινοπωρινό τσουνάμι ανατιμήσεων», αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και
τις πληροφορίες της, «Έρχονται ανατιμήσεις έως
25% σε πάνω από 500 προϊόντα πρώτης ανάγκης
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου».
Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του
πρωθυπουργού, κανένας δεν πείθεται ότι οι
εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ακόμα και για εκείνους που, αρνούμενοι να διδαχθούν από την ιστορία, πίστευαν ότι η πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης θα διατηρηθεί αλώβητη,
οι πυρκαγιές του Αυγούστου και η «οπερέτα» του
ανασχηματισμού σήμαναν το τέλος των ψευδαισθήσεων. Το «επιτελικό κράτος» και η «κυβέρνηση των αρίστων», παρά το επικοινωνιακό imperium, αποκάλυψαν τις αδυναμίες και τις δομικές
ανεπάρκειες.
Βεβαίως, είναι ευτύχημα για την κυβέρνηση ότι
απέναντί της δεν έχει το παλιό κραταιό ΠΑΣΟΚ
και τα επικοινωνιακά «θωρηκτά» του, αλλά τη
ναυαγοσωστική λέμβο του (ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ) και
τον ΣΥΡΙΖΑ που αγωνίζεται να απαλλαγεί από
«αμαρτίες» και γραφικότητες του παρελθόντος
και του παρόντος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
προς το παρόν η κυβέρνηση είναι πολιτικά κυ-

ρίαρχη και θα επικρατήσει, έστω και δύσκολα, σε
περίπτωση εκλογών. Αυτό όμως ισχύει τώρα. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει μετά από λίγους μήνες.
Ακόμα και να μην υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα, είναι δεδομένη η αύξηση της λαϊκής δυσαρέσκειας που θα προκληθεί από το επικείμενο
κύμα ακρίβειας. Ό,τι και να αποφασίσει η κυβέρνηση, όποιες ανακοινώσεις και να κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, στους πολίτες αυτό που θα
φτάσει και θα μείνει είναι η ακρίβεια που θα
«γκριζάρει» περισσότερο την καθημερινότητά
τους.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι κυρίως υπεύθυνη η κυβέρνηση για το κύμα των
ανατιμήσεων, σε αυτήν τελικά θα καταλήξει ο
«λογαριασμός». Αυτή ήταν πάντα η τύχη των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, την οποία κανένας δεν
κατάφερε να αποφύγει. Όσον αφορά τον «πακτωλό» δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, το
περιορισμένο «κοινωνικό μέρισμα» θα φτάσει
στην κοινωνία με μεγάλη καθυστέρηση. Αντίθετα,
οι «μεγάλοι παίκτες» θα καρπωθούν τη μερίδα
του λέοντος άμεσα. Ίσως για αυτό καθίστανται
«επισπεύδοντες» πιέζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, για εκλογές εδώ και τώρα πριν αλλάξουν τα
δεδομένα.

του
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Αναμένονται ανακοινώσεις

Ο τουρισμός

Η Pfizer, από την
οποία ξεκίνησε το
πρώτο ισχυρό χτύπημα
στον κορονοϊό με το
εμβόλιο, ίσως είναι
αυτή που θα ρίξει και
την αυλαία της πανδημίας, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για
την κυκλοφορία του
πρώτου αποτελεσματικού χαπιού για την Covid-19 έχει αρχίσει.
Ένα χάπι για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2 ορίζεται από τους επιστήμονες ως το
απόλυτο «game changer» στη μάχη κατά της πανδημίας.

Θετικά μηνύματα ως προς τη
ζήτηση για διακοπές στην
Ελλάδα τους δύο πρώτους μήνες
του φθινοπώρου καταφτάνουν
από τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό
τουριστικό οργανισμό TUI, με
βάση στοιχεία της πρώτης
εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.
Πηγές του tour operator
αναφέρουν ότι οι αναζητήσεις
αλλά και οι κρατήσεις που
δέχεται για τον Σεπτέμβριο και
τον Οκτώβριο διατηρούν τη
δυναμική του Ιουλίου και του
Αυγούστου, η οποία είχε
ξεπεράσει τις προσδοκίες.

Οι προτεραιότητες για την ανάταξη

πρωθυπουργός μίλησε πρόσφατα για την
επιλογή του να καταστεί το περιβάλλον
εθνικός στόχος προτεραιότητας: «Η απολιγνιτοποίηση, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και
το νέο ΕΣΠΑ μάς δίνουν πολύ ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και με τον νέο κλιματικό νόμο που
θα ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, η Ελλάδα
θα καταθέσει στα διεθνή φόρουμ τολμηρές προτάσεις. Φιλοδοξία μου είναι να υπογράψουμε τη Διακήρυξη των Αθηνών για την αντιμετώπιση της κλι-

Ο

ματικής αλλαγής στη Μεσόγειο». «Η απόφαση να
κλείσουμε τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από
λιγνίτη νωρίτερα από ό,τι είχαμε σχεδιάσει ήταν η
σημαντικότερη συνεισφορά της Ελλάδας στην
παγκόσμια προσπάθεια για μείωση αερίων του
θερμοκηπίου. Οι μονάδες αυτές πρέπει να αντικατασταθούν. Μεσοπρόθεσμα θα είναι το φυσικό αέριο, μακροπρόθεσμα θα είναι ο ήλιος και ο άνεμος», είπε ακόμη.
Φαίνεται πλάνο με σοβαρές βάσεις.

Αιχμή στην τότε κυβέρνηση

Αλλάζει ο κόσμος

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη
Γεννηματά το λέει με κάθε ευκαιρία πως «δεν θα
αφήσουμε να ερημώσει η ελληνική περιφέρεια»,
αφήνοντας συγχρόνως την αιχμή, «το Κίνημα
Αλλαγής δεν πρόκειται να δεχτεί λύσεις τύπου
2007 που απέτυχαν παταγωδώς και άφησαν πίσω
βαριές σκιές για την οικονομική διαχείριση του
ταμείου από την τότε κυβέρνηση της ΝΔ».

Το Ελ Σαλβαδόρ έγινε η πρώτη χώρα που υιοθετεί
το bitcoin ως νόμιμο νόμισμα, ένα πείραμα στον
πραγματικό κόσμο που οι υποστηρικτές του λένε ότι
θα μειώσει τα κόστη προμηθειών για δισεκατομμύρια
δολάρια. Η αλλαγή σημαίνει πως οι επιχειρήσεις θα
δέχονται πληρωμές σε bitcoin μαζί με το αμερικανικό
δολάριο, που είναι το επίσημο νόμισμα του Ελ Σαλβαδόρ από το 2001 και θα παραμείνει νόμιμο χρήμα.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Το έγκλημα
στο Διαδίκτυο

Ο

ι εγκληματίες που δρουν στο Διαδίκτυο κάθε
άλλο παρά σταμάτησαν τις παράνομες δραστηριότητές τους την περίοδο της πανδημίας.
Ακόμη και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής αναγκάστηκαν να κλείσουν εξαιτίας εκβιασμών στον κυβερνοχώρο. Την περίοδο αυτή παρατηρήθηκαν μέχρι
και φαινόμενα καθυστερήσεων σε εφοδιαστικές αλυσίδες, εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων ή απλώς απειλών.
Σε κίνδυνο βρίσκονται πολλές εταιρείες: από τον τομέα της ιατρικής μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία.
Ευάλωτα απέναντι σε αντίστοιχες επιθέσεις είναι
πλέον όχι μόνο τα λογισμικά προγράμματα στα γραφεία εργαζομένων αλλά και οι περίπλοκοι μηχανισμοί και τα συστήματα ολόκληρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Σοβαρά περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων συνεχίζουν να καταγράφονται με αυξητική τάση
στο λεγόμενο «Διαδίκτυο των πραγμάτων».
Συχνά, επιχειρήσεις αντιδρούν με μεγάλη καθυστέρηση, αφού πρώτα χάκερ έχουν προκαλέσει χάος.
Στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων, νούμερο
ένα ζήτημα πλέον είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εκτιμούν οι ειδικοί. Ολόκληρες βιομηχανικές μονάδες μπορούν να παραλύσουν επί εβδομάδες μετά
από επιθέσεις που βασίζονται στην κλοπή δεδομένων
με τη χρήση λογισμικών εκβιασμού. Οι δε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν μήνες. Στο
τέλος, μια εταιρεία μπορεί καν να μη μοιάζει με ό,τι
ήταν πριν.
Εκτεταμένοι κίνδυνοι, όμως, μπορούν να προκύψουν και στο σύστημα υγείας, που ψηφιοποιείται
ολοένα περισσότερο. Τον περασμένο χειμώνα υπήρξαν αναφορές για προσπάθειες χάκερ από τη Βόρεια
Κορέα να υποκλέψουν στοιχεία της αμερικανικής
φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, η οποία παρασκευάζει
μαζί με τη γερμανική BioNTech ένα από τα εμβόλια
για τον κορονοϊό.
Οι κίνδυνοι ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι
γνωστοί από παλιά στις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες. Μια από τις πλέον πολύκροτες κυβερνοεπιθέσεις συνέβη το 2010 με τον ιό Stuxnet-Virus, που
προκάλεσε σαμποτάζ σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν. Το όλο ζήτημα γίνεται ακόμη
πιο σύνθετο, όταν πρόκειται για πληροφοριακά συστήματα που ελέγχουν ολόκληρες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως. Πολλές εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με πεπαλαιωμένα συστήματα που παρουσιάζουν
κενά ασφάλειας.
Είναι σαφές ότι η πανδημία βοηθά να ζήσουμε σε
έναν κόσμο που ίσως να είναι πολύ διαφορετικός από
εκείνον που ήταν πριν από το ξέσπασμά της.
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Τα πλαστά πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού κατά της Covid-19 κυριαρχούν
στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι σαφές
πως η κοινωνία, στην περίοδο της πανδημίας, επιθυμεί την πιο κρυστάλλινη και ξεκάθαρη θέση σε αυτήν τη θολή υπόθεση,
που επιτείνει τη σύγχυση και την ανασφάλεια σε θέματα υγείας και κατ’ επέκταση
και αναλογία σε οικονομία και κοινωνική
ηρεμία. Αντ’ αυτού, η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε μια στάση ανάμεσα στην
πολιτική υποκρισία και τον τυφλό ψηφοθηρικό καιροσκοπισμό, ψαρεύοντας προφανώς ψήφους στους πείσμονες αντιεμβολιαστές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικαιολογίες ΣΥΡΙΖΑ
με επίθεση στην κυβέρνηση
«Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε συνολικά μια
τροπολογία 6 άρθρων που επεκτείνει (με
ΚΥΑ και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών) τη γενικευμένη και τιμωρητική υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του τομεάρχη
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Ξανθού.
Επιπλέον, όμως, επιχειρείται μια πολιτική δικαιολόγηση της αρνητικής στη Βουλή
ψήφου της αξιωματικής αντιπολίτευσής,

χαρακτηρίζοντας «πολιτική αθλιότητα να
ισχυρίζεται η ΝΔ ότι αυτή η στάση στην ψηφοφορία στη Βουλή, που ξεκάθαρα συνοδεύεται με στήριξη του καθολικού εμβολιασμού ως πράξης ευθύνης και αλληλεγγύης, συνεπάγεται άρνηση των αναγκαίων
κυρώσεων σε επίορκους δημόσιους υπαλλήλους που εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, υπονομεύοντας τη δημόσια υγεία και πλήττοντας την εμπιστοσύνη

των πολιτών στο εμβολιαστικό εγχείρημα»,
εξηγεί ο κ. Ξανθός.
Κατέληξε δε: «Η διαστρέβλωση των θέσεων και η στοχοποποίηση των πολιτικών
αντιπάλων είναι η τελευταία καταφυγή των
αποτυχημένων και όσων έχουν τεράστιες
ευθύνες για την υγειονομική τραγωδία που
βιώνει η χώρα, ακόμα και για τα κενά
ασφαλείας στη διαδικασία του εμβολιασμού. Ένα ένα τα επικοινωνιακά κόλπα της
κυβέρνησης εξαντλούνται και η “γύμνια”
στη διαχείριση και στην έλλειψη προετοιμασίας του ΕΣΥ απέναντι στο τέταρτο επιδημικό κύμα δεν κρύβεται».
Γιάννης Σπ. Παργινός

Ραντεβού ηγετών στην Αθήνα
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Ρ

αντεβού στην Αθήνα
και όχι στα Χανιά δίνει την άλλη Παρασκευή ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με τους ηγέτες των
κρατών-μελών της ομάδας MED
7, αλλά και τους πρωθυπουργούς
της Σλοβενίας και της Κροατίας
στην πρώτη συμμετοχή τους.
Ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε υποδοχή των ξένων
ηγετών στα Χανιά και στο πατρικό του κ. Μητσοτάκη, όπως είχε
γίνει το φθινόπωρο του 2020 με
τον Μάικ Πομπέο, εντέλει, όμως,
άλλαξε και οι εννιά ηγέτες θα
συναντηθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» με πανοραμική θέα στην Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το
μεσημέρι της μεθεπόμενης Παρασκευής θα έρθουν, εκτός
απροόπτου, στην Αθήνα ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο
πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός
της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, ο
πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, ο Πορτογάλος
πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα
και βεβαίως ο Κύπριος πρόεδρος
Νίκος Αναστασιάδης, ενώ νέα
μέλη στην… παρέα είναι ο Σλοβένος Γιάνεζ Γιάνσα και ο Κροάτης Αντρέ Πλένκοβιτς.
Οι αφίξεις των ηγετών στον

χώρο της συνόδου αναμένεται
να ξεκινήσουν περί τις 15.00 και
η ολομέλεια θα συγκεντρωθεί
περί τις 15.30, ενώ οι δηλώσεις
των ηγετών προς τα ΜΜΕ θα λάβουν χώρα στις 19.30 περίπου.
Μένει να φανεί αν το σφιχτό
πρόγραμμα της συνόδου θα
επιτρέψει κάποια συζήτηση
one on one, καθώς μετά το δείπνο κάποιοι ηγέτες θα αναχωρήσουν, ενώ άλλοι θα διανυκτερεύσουν, αποχωρώντας την
επομένη. Όπως είναι φυσικό,
στο επίκεντρο της συζήτησης
θα βρεθούν τα θέματα περιφερειακής συνεργασίας, αλλά και
γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το
Αφγανιστάν που δύναται και

πάλι να επηρεάσει τις μεταναστευτικές ροές, κάτι που αφορά
ιδιαίτερα μεσογειακές χώρες,
όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η
Ιταλία και δευτερευόντως η
Ισπανία. Κρίσιμος, βεβαίως, θα
είναι και ο ρόλος της Γαλλίας
για την ευρωπαϊκή στάση, με
δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο
Εμανουέλ Μακρόν είναι ίσως ο
πιο ισχυρός ηγέτης στην Ευρώπη, μετά και την επικείμενη
αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ και σίγουρα την ουσιαστική
αδρανοποίησή της ύστερα από
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου
και για όσο διαρκεί η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης
στο Βερολίνο.

Το ερώτημα, συνεπώς, είναι αν
ο κ. Μητσοτάκης, ως οικοδεσπότης, θα μπορέσει να έχει επαφές
στο παρασκήνιο, σε αίθουσα του
«Σταύρος Νιάρχος», με κάποιον
από τους καλεσμένους της χώρας μας. Και, βεβαίως, το ενδιαφέρον εστιάζεται πρωτίστως
στον κ. Μακρόν.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα,
μια εκτεταμένη συζήτηση φαίνεται μάλλον δύσκολη, αν και δεν θα
πρέπει κανείς να αποκλείσει μια
συνομιλία «στα όρθια». Είναι,
πάντως, δεδομένο ότι οι σχέσεις
Μαξίμου και Ελιζέ παραμένουν
στενές, με πρόσωπα επαφής την
πρέσβη και σύμβουλο του κ. Μητσοτάκη, Ελένη Σουρανή, και τον

Γάλλο υφυπουργό Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Κλεμάν Μπον.
Υπό αυτό το πρίσμα, μένει να
φανεί αν ο κ. Μητσοτάκης μπορεί
τις επόμενες εβδομάδες να έχει
κάποια άλλη επαφή με τον κ. Μακρόν, πριν από την πρώτη Σύνοδο
Κορυφής της σεζόν που θα γίνει
με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Ποιοι θα έλθουν
στο «Νιάρχος»
για τη σύνοδο των
ευρωμεσογειακών
χωρών

P
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ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ

Υφυπουργός Υγείας
Aρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας

«Δημιουργούμε
δομές στην ψυχική
υγεία που θα μείνουν
και στο μέλλον»

«Π

ροτεραιότητά μας είναι η αύξηση των εμβολιασμών. Δεν υπάρχει ούτε ημέρα για χάσιμο.
Η κοινωνία μας πρέπει να προχωρήσει όσο το
δυνατόν ταχύτερα στην επόμενη της πανδημίας ημέρα. Τα σχολεία ανοίγουν, η καθημερινότητα επανακάμπτει σταδιακά
στους φθινοπωρινούς ρυθμούς της και η Covid-19 δεν
έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη». Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων, μιλώντας στην «P», η υφυπουργός
Υγείας Ζωή Ράπτη. Η υφυπουργός και βουλευτής
της ΝΔ στον Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών αναφέρεται επίσης στα θέματα της ψυχικής
υγείας και στη στήριξη των ανθρώπων
που αντιμετωπίζουν προβλήματα από
τις φωτιές και την πανδημία.

Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η ανάθεση σε εσάς από τον πρωθυπουργό των καθηκόντων υφυπουργού Υγείας με αρμοδιότητες στα ζητήματα Ψυχικής Υγείας ήταν κάτι
που το περιμένατε; Ποιες ήταν οι
πρώτες πρωτοβουλίες σας μόλις
αναλάβατε καθήκοντα;
Τα πολιτικά στελέχη πρέπει να είναι
έτοιμα να αναλάβουν καθήκοντα οπουδήποτε και οποτεδήποτε τους ζητηθεί.
Υπό αυτή την άποψη, ήμουν προετοιμασμένη. Επιπλέον, έχω υπηρετήσει τον
κλάδο της υγείας από διάφορες θέσεις
ευθύνης, ξεκινώντας από την περίοδο
της ενασχόλησής μου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δημιουργία υφυπουργείου για την Ψυχική Υγεία ήταν αποτέλεσμα της ορθής «ανάγνωσης» της πραγματικότητας από τον πρωθυπουργό. Η
παγκόσμια κρίση με τον κορονοϊό δεν
είχε αντίκτυπο μόνο στη σωματική υγεία
των πληθυσμών, στις αντοχές των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, αλλά και στην
ψυχική υγεία των ανθρώπων. Αυτό ο
πρωθυπουργός το αντιλήφθηκε αμέσως
και για αυτό δημιούργησε θέση υφυπουργού Υγείας με αρμοδιότητα την Ψυχική Υγεία. Η ανάθεση αυτού του καθήκοντος στο πρόσωπό μου ήταν και είναι
μεγάλη τιμή και ευθύνη.
Από τις πρώτες δράσεις μας στο
υπουργείο ήταν η ανάπτυξη τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον γενικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της πανδημίας (10306), για
τους ογκολογικούς ασθενείς και για
τους καπνιστές (2152152121) σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία, και για το Αλτσχάιμερ και την
άνοια (1102). Παράλληλα με τα παραπάνω, παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών Covid-19, που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, των οικογενειών
τους και του υγειονομικού προσωπικού
σε συνεργασία με 24 Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού λέει το
αρχαίο ρητό. Μπορεί να μείνει κάτι
καλό για τους πολίτες από τη δοκιμασία του κορονοϊού;
Το βασικότερο είναι ότι δημιουργήθηκαν, με αφορμή την πανδημία της Covid19, δομές και στρατηγικές για την ψυχική υγεία που θα μείνουν και στο μέλλον.
Από τη μια πλευρά, η κρίση αυτή μας
υποχρέωσε να ψάξουμε για βραχυπρόθεσμες λύσεις. Επιπλέον, η πολιτική που
επιδίωκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης να εφαρμοστεί από την κυβέρνησή μας βοήθησε να συνδυάσουμε

στον
Νίκο Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

τις βραχυπρόθεσμες λύσεις με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αν ρίξετε μια
ματιά στα προγράμματα που υλοποίησε
και προωθεί το υπουργείο Υγείας, θα
διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Όλα τους απαντούν σε τωρινές ανάγκες και ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένα στο μέλλον.
Το γεγονός του καλοκαιριού που
πέρασε ήταν η έξαρση των πυρκαγιών και το μεγάλο κόστος που κατέβαλε η χώρα όσον αφορά τον δασικό της πλούτο και τις περιουσίες
των ανθρώπων. Εσείς από την πλευρά σας τι κάνατε για να βοηθήσετε
όλους όσοι επλήγησαν από την καταστροφή;
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των συνανθρώπων μας που έζησαν από κοντά
τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα μας ήταν βασική μέριμνα του υπουργείου.
Για αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, ώστε να παρασχεθεί υποστήριξη και στους πληγέντες. Επιπλέον, χωρίς χρονοτριβή συγκροτήσαμε κλιμάκια ψυχολόγων και

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

κοινωνικών λειτουργών, για να παρέχουν επιτόπια υποστήριξη στους πληγέντες.Τα κλιμάκια αυτά ξεκίνησαν να
παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε πυρόπληκτους της περιοχής της Βόρειας Αττικής, με επιτόπιες επισκέψεις στα ξενοδοχεία που φιλοξενούνταν. Επίσης παρείχαν υπηρεσίες Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας και
συνομίλησαν με τους εξυπηρετούμενους, καταγράφοντας τα αιτήματα και τις
ανάγκες τους στους Δήμους Αχαρνών
(Βαρυμπόμπη) και Κηφισιάς. Τέλος,
πρέπει να αναφέρω ότι κλιμάκια επαγγελματιών ψυχικής υγείας μετέβησαν
στην Εύβοια, στην Ηλεία και στην Αρκαδία. Τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων
διασυνδέθηκαν με τοπικούς φορείς και
ομάδες για την καλύτερη κάλυψή τους,
ενώ παρασχέθηκαν και είδη πρώτης
ανάγκης στους πληγέντες.
Η ταχύτητα και η μεγάλη ένταση της
κινητοποίησης ήταν αποτέλεσμα και των
αισθημάτων αλληλεγγύης και πατριωτικού καθήκοντος που νιώθουν τα στελέχη του υπουργείου Υγείας και των ΑΜΚΕ, που ενεπλάκησαν στην προσπάθεια
- και για αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους!
Η χώρα μας πώς στέκεται σε διεθνές επίπεδο στα ζητήματα που
αφορούν την ψυχική υγεία;
Δεν είναι υπερβολή να πω ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στις διεθνείς εξελίξεις
των ζητημάτων ψυχικής υγείας που συν-

δέονται με την πανδημία. Στις 22-23 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διά ζώσης διεθνές συνέδριο
στην Covid-19 εποχή, με θέμα την ψυχική υγεία μετά την πανδημία, με συνδιοργανωτές το υπουργείο Υγείας και τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Την κήρυξη της έναρξης του συνεδρίου έκανε
ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και παρευρέθηκαν 53 χώρες που
ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΠΟΥ Ευρώπης. Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την ομόφωνη υιοθέτηση
της Διακήρυξης των Αθηνών, όπου τα
κράτη δεσμεύτηκαν σε κοινές αρχές πολιτικών για την ψυχική υγεία, κατά τη
διάρκεια και μετά την πανδημία.
Έχουμε στενότατη συνεργασία και
κοινές δράσεις, με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ, η UNICEF, η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,
καθώς και με εξειδικευμένους φορείς
του εξωτερικού, όπως το Child Mind Institute, μέσω του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος. Όλα αυτά δίνουν διεθνή ορατότητα στη χώρα μας και την καθιστούν
κύριο πόλο των διεθνών εξελίξεων στην
ψυχική υγεία.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η
απόλυτη προτεραιότητα αυτή την
περίοδο για το υπουργείο Υγείας;
Η αύξηση των εμβολιασμών. Δεν
υπάρχει ούτε ημέρα για χάσιμο. Η κοινωνία μας πρέπει να προχωρήσει όσο το
δυνατόν ταχύτερα στην επόμενη της
πανδημίας ημέρα. Τα σχολεία ανοίγουν,
η καθημερινότητα επανακάμπτει σταδιακά στους φθινοπωρινούς ρυθμούς
της και η Covid-19 δεν έχει πει ακόμα
την τελευταία της λέξη.
Άρα, οφείλουμε άμεσα να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελεσματικά όπλα που
ήδη διαθέτουμε. Κι αυτά είναι τα εμβόλια. Ας ξεπεράσουμε φόβους και δισταγμούς και ας συνεχίσουμε τις ζωές
μας με θάρρος και αισιοδοξία.

«

Προτεραιότητά μας είναι
η αύξηση των εμβολιασμών.
Δεν υπάρχει ούτε ημέρα
για χάσιμο. Η κοινωνία μας
πρέπει να προχωρήσει
όσο το δυνατόν ταχύτερα
στην επομένη της πανδημίας

P

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

12

Ο Δημητριάδης
και η βιβλιοθήκη
για τα παιδιά της Ίου
Μία είδηση που πέρασε ψιλά, αλλά τοπικά
έχει τη σημασία της. Με τη βοήθεια του πρωθυπουργικού γραφείου υπό τον Γρηγόρη Δημητριάδη στήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ βιβλιοθήκη για τα νέα παιδιά της Ίου, μη αρνούμενο
στο αίτημα που έφερε στο Μαξίμου η Σοφία
Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού, μετά τη
συνάντησή της με τον δήμαρχο του νησιού.
«Η επιθυμία του... διαταγή», θα μπορούσε να
πεις κανείς. Πόσω μάλλον όταν είναι προς
όφελος των παιδιών...
Μου έλεγαν στελέχη νέου υπουργού ότι πήγαν στο υπουργείο και
δεν έβρισκαν ούτε χαρτί Α4 να
γράψουν. Ότι ο προηγούμενος τα
έχει ρημάξει όλα. «Βρε, μήπως είσαστε
υπερβολικοί;» αντέτεινα. «Όπως σ’ το λέω, ούτε
χαρτί. Να φανταστείς, δεν είχαν ούτε θερμόμετρα
για τον κορονοϊό μέσα στο υπουργείο…».

Η τρόικα επέστρεψε
στην Αθήνα…
Η τρόικα, ή οι θεσμοί αν θέλετε, επέστρεψε
στην Αθήνα μετά την καλοκαιρινή ραστώνη
και ξεκίνησε τις συναντήσεις με στελέχη των
ελληνικών υπουργείων, προκειμένου να διαπιστώσει πού βρίσκονται τα μεγάλα θέματα,
τα οποία πρέπει να φέρει σε πέρας η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα. Των επαφών
ηγείται βεβαίως ο Κρις Άλεν, ο «επιτηρητής»
των θεσμών στην Αθήνα και βασικός συντάκτης των εκθέσεων της ενισχυμένης εποπτείας. Ο διάδοχος του Τόμσεν, δηλαδή… Μαθαίνω ότι ο κ. Κρις εστίασε στο θέμα της μεταρρύθμισης του ΕΝΦΙΑ. Η εν λόγω μεταρρύθμιση βρίσκεται στην προμετωπίδα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αλλά έχει μεγάλη
σημασία και για τους θεσμούς που θέλουν να
διασφαλίσουν πως οι εισπράξεις από τον φόρο ακινήτων θα μείνουν αμετάβλητες.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

O Αλέκος…
καρβέλια
ονειρεύεται

P

OLITICANTIS

Σπαζοκεφαλιά
η νέα ΕΛΒΟ

Ο

ι άνθρωποι βρίσκονται σε αποδρομή…
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Κίνημα Αλλαγής, ο κ. Αλέκος Φλαμπουράρης, μέντορας του
Αλέξη, είπε ότι κατά τη διαδικασία εκλογής νέου
αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα
στα μέλη και τους ψηφοφόρους, ώστε να τοποθετηθούν σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. «Σε αυτή την
περίπτωση η προοδευτική συνεργασία θα είναι
εξασφαλισμένη», σημείωσε. Να ερωτηθούν, δηλαδή, τα μέλη του ΚΙΝΑΛ αν θέλουν συνεργασία με
τον ΣΥΡΙΖΑ; Φοβερός ο Αλέκος. Το μόνο που δεν
είπε είναι να παραδώσει η Φώφη την αρχηγία του
ΚΙΝΑΛ στον Αλέξη.

Θα χρησιμοποιήσω μια προσφιλή παροιμία,
«όλο μέλι μέλι και από τηγανίτα τίποτα», για να
περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί στη
νέα Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, η οποία
αγοράστηκε προ ενός έτους από την κοινοπραξία των ισραηλινών εταιρειών Plasan και
SK Group, αλλά ακόμα οι μηχανές του εργοστασίου δεν έχουν πάρει μπροστά. Είχαν ειπωθεί σχέδια για επενδύσεις 135 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ακόμα τίποτα. Υπάρχει, μαθαίνω, ανησυχία στην κυβέρνηση…

Στα δικαστήρια
ο διαγωνισμός
για τον Σκαραμαγκά

Ναι στους «μαϊμού»
εμβολιασμένους από
την αντιπολίτευση
Στην ψήφιση της τροπολογίας που προβλέπει
σοβαρές διοικητικές κυρώσεις και βαριά πρόστιμα σε αυτούς που εμφανίζουν πλαστά πιστοποιητικά, ή σε ανεμβολίαστους ιδιώτες γιατρούς που
επιχειρούν να ξεγελάσουν το σύστημα, προχώρησε η Βουλή. Η ρύθμιση, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το λόμπινγκ, πέρασε, αλλά ψηφίστηκε μόνο από τους
βουλευτές της πλειοψηφίας, καθώς η αντιπολίτευση για διάφορους λόγους καταψήφισε. Από την
πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν, ενώ
το ΚΙΝΑΛ απείχε από την ψηφοφορία -αντίστοιχη
στάση τήρησε και στην ψήφιση των περιορισμών
για τους ανεμβολίαστους γιατρούς στο Δημόσιοκαι το ΚΚΕ δήλωσε «παρών». Εγώ λοιπόν τη διαβάζω ανάποδα την είδηση: Οι άνθρωποι είπαν
«ναι» σε τέτοιες πρακτικές απάτης, ξεκάθαρα…

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών βρίσκεται η έγκριση του διαγωνισμού για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ),
ενώ ο Δήμος Χαϊδαρίου ετοιμάζεται να καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού για την πώληση του ακινήτου της ΕΤΑΔ εντός της έκτασης των ναυπηγείων. Ο Δήμος Χαϊδαρίου
άσκησε κύρια παρέμβαση στη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της ειδικής διαχείρισης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εκποίησης της Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ),
στον οποίο επικράτησε ο εφοπλιστής Γιώργος
Προκοπίου.
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Δικαίωση για τον Αγγελή

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σκέψεις για
συνάντηση
με τον Ταγίπ

Υπάρχει σκέψη να υπάρξει κατ’
ιδίαν συνάντηση, έστω και σύντομη,
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα
Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, στα τέλη του
Σεπτέμβρη. Οι δυο πλευρές φαίνεται να επιδιώκουν να συναντηθούν
στις 24 ή 25 του μήνα, ενώ σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές, θα συζητήσουν
για την κατάσταση στο Αφγανιστάν,
τις προσφυγικές ροές, την κλιματική κρίση, τις πυρκαγιές που έπληξαν πρόσφατα τις δυο χώρες και την
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη το πενθήμερο 22-26
Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω πως οι
δυο ηγέτες είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά τον Αύγουστο, οπότε είχαν μιλήσει για την κατάσταση που
διαμορφωνόταν στο Αφγανιστάν
έπειτα από την επέλαση των Ταλιμπάν και είχαν συμφωνήσει Ελλάδα
και Τουρκία να μη γίνουν «αποθήκες προσφύγων της Ευρώπης».

POLITICANTIS

Και δικαιώθηκε και αθωώθηκε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην επόπτης της Εισαγγελίας
Διαφθοράς Γιάννης Αγγελής, για τα όσα καταγγέλθηκαν σχετικά με το περίφημο ταξίδι στη Βιέννη το 2018
για την υπόθεση Novartis, που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για την ανατροπή και την ανάποδη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για «στήσιμο» πολιτικών προσώπων. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Εφετών
Αθηνών προχώρησε στην απαλλαγή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος με βούλευμα που εξέδωσε απορρίπτοντας τις καταγγελίες πως δεν παρέλαβε στοιχεία για λογαριασμό συγγενούς πολιτικού, που πρόσφεραν προφορικά Αμερικανοί στον ίδιο και στους τότε εισαγγελείς διαφθοράς κατά την επίμαχη συνάντηση. Για την ακρίβεια, οι δικαστές μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου υιοθέτησαν με το βούλευμα που εξέδωσαν την απαλλακτική πρόταση που είχε καταθέσει ο εισαγγελέας
Εφετών Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος ανέφερε ότι ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει έστω και ανεπίσημα
έγγραφα στοιχεία ή στικάκι, γιατί αυτά ουδέποτε προσφέρθηκαν.

Τι συμβαίνει με την υγεία του Ερντογάν;
Φουντώνουν οι φήμες περί βαριά κλονισμένης υγείας
του Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με το Nordic Monitor, ο
Τούρκος πρόεδρος ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος και επιληψία,
ενώ κάποιοι δεν διστάζουν να αποκαλύψουν ότι πλέον μόλις και μετά βίας κυβερνά τη χώρα. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο κανάλι Open o Τούρκος αναλυτής Cevheri
Güven αποκάλυψε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν «δυσκολεύεται να
απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, υπάρχει μια πολύ μεγάλη οθόνη πίσω
από τους δημοσιογράφους και πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέτουν, οι
οποίες είναι προετοιμασμένες εκ των προτέρων, διαβάζοντας τα κείμενα σε αυτή την
οθόνη…». Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό απευθύνθηκε ζωντανά στους πολίτες με
αφορμή τη μουσουλμανική εορτή του Eid al Adha. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μάλιστα, ο Ερντογάν φάνηκε αδύναμος, αποπροσανατολισμένος και δυσκολευόταν να
εκφέρει λόγο… Αν ισχύουν αυτά τα σενάρια, τότε οι εξελίξεις ίσως να είναι και ραγδαίες και επικίνδυνες για την επόμενη μέρα.

Η παρέα της Αίγινας
ξαναβρίσκεται
ενισχυμένη

Ρίχνω κουίζ με νόημα για δυνατούς λύτες: Ποια κόρη επιχειρηματία με τον σύζυγό της προστέθηκαν στη γνωστή «παρέα της Αίγινας», της οποίας ηγείται ο
Αλέκος Φλαμπουράρης; Στο περιβόητο
εξοχικό στο οποίο γράφτηκαν στιγμές
αλήστου μνήμης τής πρόσφατης πολιτικής ιστορίας βρέθηκαν προ ημερών ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, η σύντροφός
του Μπέττυ Μπαζιάνα, η Όλγα Γεροβασίλη με τον σύζυγό της, ο Χρήστος Σπίρτζης, η κόρη ενός επιχειρηματία… Τι να
ετοιμάζουν, άραγε;

Ο Μητσοτάκης θα ξαναπαίξει
το χαρτί της συναίνεσης

Μ

πορεί η ιστορία με τον Ευάγγελο Αποστολάκη να εξελίχθηκε σε φιάσκο,
παρ’ όλα αυτά ο ίδιος ο πρωθυπουργός έβγαλε ένα συμπέρασμα το
οποίο θα το χρησιμοποιήσει το προσεχές διάστημα. Ποιο είναι αυτό το
συμπέρασμα; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί καμία συναίνεση και ενδιαφέρεται μόνο
να δημιουργεί συνθήκες διχασμού. Για αυτό, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να τείνει ξανά χείρα «εθνικής συνεννόησης» και για άλλα ζητήματα, προκειμένου να φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολη θέση.

Γιος κορυφαίου παράγοντα του δημόσιου βίου έχει «ξεσηκώσει» τον αντρικό πληθυσμό στο Λονδίνο… Αν και ο μπαμπάς είναι
μπρουτάλ τύπος, ο υιός μαθαίνω
έχει μια «ανεμελιά» βρετανική, η
οποία προβληματίζει τον μπαμπά μη
γίνει αντικείμενο κουτσομπολιού…
Άσε που ο μπαμπάς έχει αυτή την
περίοδο στραμμένα όλα τα φώτα της
δημοσιότητας πάνω του…

P
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ΜΥΝΑ

Αμυντικό τείχος χτίζει η Ελλάδα

Η

νωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία στέλνουν στην Ελλάδα
την ελίτ των κομάντος που
διαθέτουν, για μια από τις μεγαλύτερες
ασκήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων που
έχουν διοργανωθεί ποτέ στη χώρα μας,
επισφραγίζοντας έτσι την άριστη συνεργασία ανάμεσα στην Αθήνα και τις χώρες
του αραβικού κόσμου.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Πληροφορίες από το Πεντάγωνο αναφέρουν ότι η αφρόκρεμα των Ειδικών
Δυνάμεων του Αμπού Ντάμπι, του Καΐρου και του Ριάντ ετοιμάζει ήδη «βαλίτσες» για Ελλάδα και μέσα στις επόμενες
εβδομάδες θα βρίσκονται στη χώρα μας
για συνεκπαίδευση με τα στελέχη της
Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Το ελληνικό Επιτελείο σχεδιάζει
εδώ και μήνες τη μεγαλειώδη άσκηση, η
οποία θα περιλαμβάνει και μια άκρως εντυπωσιακή επίδειξη των μαχητικών ικανοτήτων των τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων. Αν και ακόμη δεν έχουν «κλει-

δώσει» ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής,
η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στο πυκνό πρόγραμμα συνεκπαιδεύσεων των
Ειδικών Δυνάμεων με στόχο την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων
των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και την εμπέδωση της αποτρεπτικής ικανότητας τόσο της Ελλάδας όσο και των συμμαχικών
χωρών της ευρύτερης περιοχής, την ώρα
μάλιστα που η Άγκυρα επιχειρεί να προκαλέσει και πάλι όξυνση στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σε αυτό αποσκοπεί και το περιεχόμενο
της άσκησης, η οποία, πέρα από τα σενάρια που ήδη εκπονούνται από τη Διοίκηση
Ειδικού Πολέμου του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, περιλαμβάνει σύνθετες
ασκήσεις με μεγάλη ισχύ πυρός, υψηλή
ταχύτητα διεξαγωγής και καταδρομικές
ενέργειες σε ξηρά και θάλασσα αλλά και
ρίψεις αλεξιπτωτιστών. Στόχος είναι μέσα
σε λίγα λεπτά να παρουσιαστούν στους
παρευρισκόμενους και τους επίσημους
καλεσμένους η αποτελεσματικότητα αλλά και η συνεργασία των κομάντος τεσσάρων διαφορετικών κρατών, που όμως λειτουργούν σαν μία γροθιά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η επιχείρηση αναμένεται να λάβει χώρα πριν από τη μεγάλη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων «Παρμενίων

2021» ενώ ήδη το πρόγραμμα των Ειδικών Δυνάμεων είναι γεμάτο από συνεκπαιδεύσεις. Αυτές τις ημέρες, τμήματα
των Ειδικών Επιχειρήσεων βρίσκονται
στην Αίγυπτο για την πολυεθνική «Bright
Star», όπου, εκτός από κομάντος, το Γενικό Επιτελείο έχει κινητοποιήσει F-16 της
Πολεμικής Αεροπορίας, μονάδες του
Ναυτικού αλλά και του Στρατού Ξηράς.
Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διεθνή άσκηση
«Μέδουσα» που συνδιοργανώνουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος και φέτος αναμένεται να δώσουν το «παρών» δυνάμεις από
την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τη
Γαλλία, τις ΗΠΑ και από τα Βαλκάνια.

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση
Αναμφίβολα η έντονη δραστηριότητα
που αναπτύσσουν οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις που εκπαιδεύονται με Αμερικανούς, Γάλλους, Ισραηλινούς, Σαουδάραβες, Εμιρατινούς, Αιγύπτιους, Σέρβους
κ.λπ. εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής διπλωματίας που ασκεί η χώρα μας,
εκπέμποντας ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής αλλά και αποφασιστικότητας για την
υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Οι αμυντικές σχέσεις και η στρατιωτική
συνεργασία που έχει αναπτύξει η Αθήνα

με τον αραβικό κόσμο αρχίζουν να αποδίδουν και αυτό γίνεται σαφές τόσο μέσα
από τα κοινά γυμνάσια όσο και από τις συχνές επισκέψεις ανωτάτων αξιωματούχων των δύο πλευρών (ανταλλαγές επισκέψεων σε επίπεδο ηγεσίας, εκπαιδεύσεις σε νέα περιβάλλοντα αλλά και παροχή τεχνογνωσίας). Ελληνικοί Patriot αποτελούν μέρος της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που αλεξιπτωτιστές της ΔΕΠ εκπαιδεύονται στις αεροσήραγγες της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Το σίγουρο είναι πως οι σχεδιασμοί του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ προσβλέπουν στην ενίσχυση της
στρατιωτικής συνεργασίας με τις χώρες
αυτές, βάζοντας ταυτόχρονα φρένο στις
προσπάθειες της Άγκυρας για επαναπροσέγγιση με τα αραβικά κράτη.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία
στέλνουν την ελίτ των
κομάντος που διαθέτουν
για μια από τις μεγαλύτερες
ασκήσεις Ειδικών Επιχειρήσεων
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Μήνυμα από το Βουκουρέστι

Τ

η στάση που θα τηρήσει η Αθήνα απέναντι
σε μια νέα απόπειρα
εργαλειοποίησης του
Προσφυγικού από την Άγκυρα
αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας
από το Βουκουρέστι, όπου είχε
συνάντηση με τον ομόλογό του
Μπογκντάν Αουρέσκου. Ο ΈλΓράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ληνας υπουργός Εξωτερικών
ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα
επιτρέψει να ξανασυμβούν όσα
έγιναν την άνοιξη του 2020, όταν
η Τουρκία μετέτρεψε τα καραβάνια των προσφύγων σε πολιορκητικό κριό, απειλώντας τα
σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης.
«Μια σημαντική πρόκληση
που μοιραζόμαστε είναι ο κίνδυνος ορισμένες χώρες να προσπαθήσουν να εργαλειοποιήσουν τις μεταναστευτικές ροές. Έχουμε γίνει μάρτυρες σε
ανάλογες κινήσεις πολλές φορές στο παρελθόν και θα τονίσω
ξεκάθαρα σε όλους ότι δεν θα
επιτρέψουμε να ξανασυμβεί»,
τόνισε ο κ. Δένδιας εκτοξεύοντας «αιχμές» σε βάρος της Άγκυρας, ενώ συμπλήρωσε ότι «το
Αφγανιστάν μπορεί να είναι γεωγραφικά μακριά, αλλά είναι
πολύ κοντά».
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη Ελλάδα και Ρουμανία να συνεργαστούν για να χτίσουν μια κοινωνία που βασίζεται σε αρχές και
αξίες με σεβασμό στο Διεθνές
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αρχές που αμφότερες οι
χώρες υπηρετούν «σε αντίθεση
με το τι πιστεύουν οι άλλοι που
προσπαθούν να αναβιώσουν
αρχές του 19ου αιώνα», δείχνοντας και πάλι προς την Άγκυρα.
Την ίδια ώρα, τη στήριξη των
Ηνωμένων Πολιτειών στην
Αθήνα επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ μιλώντας σε πάνελ της δεξαμενής

σκέψης «Center for European
Policy Analysis» στην Ουάσιγκτον, ενώ τόνισε ότι μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα
και την Τουρκία δεν είναι αναπόφευκτη. «Δεν αποδέχομαι
ότι μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αναπόφευκτη και σίγουρα δεν θα
είναι προς το συμφέρον των
Ηνωμένων Πολιτειών», είπε και
υπενθύμισε ότι η Αθήνα έχει
προσκαλέσει την Άγκυρα στο
Φόρουμ Φυσικού Αερίου της
Ανατολικής Μεσογείου, με την
προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα
αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. «Από τη διπλωματική πλευρά θα ήθελα να
επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια
των εντάσεων πριν από έναν

χρόνο μεταξύ της Ελλάδας και
της Τουρκίας και την πρόσκρουση της τουρκικής φρεγάτας “Κεμάλ Ρέις” και της ελληνικής “Λήμνος”, η αμερικανική
διπλωματία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, συνεργαζόμενη
με βασικούς Ευρωπαίους εταίρους, όπως η Γερμανία και η
Γαλλία, για τη μείωση των εντάσεων», ανέφερε.
Η Άγκυρα, ωστόσο, συνεχίζει
τον χαβά της προκαλώντας και
πάλι στο Αιγαίο. Σε μια προσπάθεια να φανεί ως «ρυθμιστής»
των εξελίξεων στην περιοχή,
εξέδωσε αντι-Navtex με την
οποία υποτίθεται ότι απαγορεύει στις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις να πραγματοποιήσουν γυμνάσια έξω από το Καστελόριζο. Η τουρκική οδηγία

για άλλη μια φορά προβάλλει τις
μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις
της Άγκυρας, που ισχυρίζεται
ότι η άσκηση της Ελλάδας επικαλύπτει περιοχές τουρκικές
δικαιοδοσίας, ενώ γίνεται ξανά
λόγος για αποστρατιωτικοποίηση του Καστελόριζου.
Οι «τσαμπουκάδες» της Τουρκίας συνεχίζονται και εναντίον
των Αμερικανών για το θέμα των
S-400. Ο υπουργός Εξωτερικών
της γείτονος απέκλεισε κάθε
ενδεχόμενο απενεργοποίησης
των ρωσικών αντιαεροπορικών
πυραύλων, αφήνοντας όμως
ανοιχτό παράθυρο για την αγορά και αμερικανικών συστημάτων. «Το θέμα με τους S-400
έχει κλείσει και οι ΗΠΑ πρέπει
να το αποδεχτούν αυτό. Εμείς
στις σχέσεις μας θέλουμε να

κοιτάζουμε το μέλλον. Έχουμε
ανάγκη από αντιαεροπορικά
συστήματα.
Αν οι ΗΠΑ μάς προσφέρουν
τέτοια συστήματα και μας δώσουν μια καλή προσφορά και
την εγκρίνει το Κογκρέσο, θα
μπορούσαμε να αγοράσουμε
και από εκεί. Κι ας είναι ακριβότερα», είπε ο Τσαβούσογλου.

Τη στάση που θα τηρήσει
η Αθήνα απέναντι σε
μια νέα απόπειρα
εργαλειοποίησης
του Προσφυγικού από
την Άγκυρα αποκάλυψε
ο Νίκος Δένδιας
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Στο κυνήγι των μαϊμού πιστοποιητικών

Τ

ην άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη
Πλιώτα προκάλεσαν οι πρόσφατες υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού Covid-19. Με χθεσινή εγκύκλιό του
ζητά από τους συναδέλφους του όλων των
βαθμίδων να βρίσκονται σε εγρήγορση
και να παρεμβαίνουν άμεσα για να αποφεύγονται φαινόμενα ατιμωρησίας, αλλά
και για να προστατεύεται η υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με παραγγελία του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, θα μεταβαίνουν μάλιστα οι κατά τόπους εισαγγελείς
στα εμβολιαστικά κέντρα της περιφέρειάς
τους, ώστε να έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης.
Τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν
μεταξύ άλλων παραβίαση των μέτρων για
τη διάδοση του κορονοϊού, ψευδείς βεβαιώσεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους κ.λπ. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην εγκύκλιό του επισημαίνει ότι αυτό που προέχει είναι η νομιμότητα και η
προστασία της υγείας των πολιτών, και ζητεί από τους εισαγγελείς της χώρας όχι
μόνο να είναι σε επαγρύπνηση αλλά να
επιλαμβάνονται αμελητί όλων των σχετικών υποθέσεων και να προχωρούν άμεσα
σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
Κατά την εισαγγελική εντολή, «επιβάλλεται η (κατά το άρθρο 37 ΚΠΔ αυτεπάγγελτη) ταχεία και σχολαστική διερεύνηση
κάθε πληροφορίας σχετιζόμενης με εικονικό εμβολιασμό και η χωρίς χρονοτριβή
κίνηση της ποινικής δίωξης κατά των
υπαιτίων προσώπων, όταν προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις. Εντοπισμός μεμονωμένων περιπτώσεων πρέπει να οδηγεί σε
ευρύτερο εξονυχιστικό έλεγχο (με την

αρωγή των αρμόδιων λειτουργών των
υπηρεσιών της αντίστοιχης Υγειονομικής
Περιφέρειας) για ενδεχόμενη διακρίβωση μεγαλύτερου αριθμού ψευδών βεβαιώσεων εμβολιασμού στο ίδιο εμβολιαστικό κέντρο ή λειτουργία κυκλώματος παραγωγής τέτοιων πιστοποιητικών».

Στη μάχη και οι Αδιάφθοροι
Οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ ρίχνονται επίσης στη μάχη των ερευνών για τα πλαστά
πιστοποιητικά εμβολιασμού στο Κέντρο
Υγείας Παλαμά Καρδίτσας, αλλά και για τα
παρακλάδια της συγκεκριμένης φάμπρικας που φαίνεται να υπάρχουν και σε άλλα μέρη της χώρας.
Η εντολή δόθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο,
μετά από σύσκεψη με τον επικεφαλής της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, υποστράτηγο Ηλία Κοσσυβάκη. Όπως έγινε
γνωστό, ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε την

ταχύτατη, αποτελεσματική και σε βάθος
διερεύνηση της υπόθεσης των εικονικών
δικαιολογητικών εμβολιασμού. Σύμφωνα
με πληροφορίες, συστάθηκε ήδη ειδική
ομάδα αξιωματικών, οι οποίοι σε πρώτη
φάση ζήτησαν όλα τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του το υπουργείο Υγείας, ξεκινώντας συστηματική έρευνα σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Διαχείρισης
Πληροφοριών και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος. Είχε προηγηθεί η εντολή του
εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για τη διενέργεια ποινικής προκαταρτικής εξέτασης, τόσο για αυτούς που εξέδωσαν τα εικονικά πιστοποιητικά αλλά και για αυτούς
που τα παρέλαβαν (προφανώς έναντι χρηματικού αντιτίμου).
Μοιραία το βάρος της έρευνας πέφτει
στη διοικητική υπάλληλο του Κέντρου
Υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας, σε βάρος
της οποίας μπορεί να ασκηθεί ποινική
δίωξη ακόμα και σε βαθμό κακουργήμα-

τος για την παράβαση των διατάξεων της
διάδοσης του κορονοϊού. Εάν αυτό τελικά
συμβεί, τότε θα ζητηθεί και άρση τραπεζικού απορρήτου, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει οικονομική συναλλαγή μεταξύ
της ίδιας και αυτών που παρέλαβαν τα
πλαστά πιστοποιητικά.
Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Εισαγγελίας φτάνουν καταγγελίες για εμπόριο θετικών rapid ή μοριακών τεστ με στόχο ο
κάτοχός τους να αποφύγει για έξι μήνες
τον εμβολιασμό, καθώς υποτίθεται ότι
έχει αποκτήσει φυσική ανοσία. Ήδη στο
μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται μία
περίπτωση από νοσοκομείο του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Παρέμβαση του εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου - Ξεκινά
έρευνες και η αστυνομία

Πληθαίνουν οι καταγγελίες σε όλη τη χώρα - Ύποπτες βουλγαρικές βεβαιώσεις
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για πλαστά
πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς οι πληροφορίες που
βλέπουν το φως της δημοσιότητας μιλούν για περιστατικά σε
ολόκληρη τη χώρα, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Στο μικροσκόπιο φαίνεται πως έχουν μπει τέσσερις υγειονομικοί που εργάζονται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη
Θεσσαλονίκη αλλά και τρεις υγειονομικοί από Κέντρο Υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για τους υγειονομικούς στη
Θεσσαλονίκη που φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει πλαστά
πιστοποιητικά. Όσον αφορά την Κοζάνη, το ένα αφορά μια
νοσηλεύτρια, της οποίας το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από
τον Παλαμά Καρδίτσας, ενώ τα άλλα δύο ενός γιατρού και
μιας νοσηλεύτριας που δόθηκαν από Κέντρο Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται
καταγγελίες στη Βόρεια Ελλάδα για το ενδεχόμενο πλαστών
πιστοποιητικών εμβολιασμού εισαγόμενων από τη Βουλγαρία. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στη γειτονική χώρα
θεωρούνται ύποπτα και συνεπώς τίθενται στο στόχαστρο
των ελέγχων. Καταγγελίες για εικονικούς εμβολιασμούς με
πλαστά πιστοποιητικά υπάρχουν για Καβάλα, Πάτρα, Χαλκίδα και Δράμα.
Υπενθυμίζεται πως η τροπολογία του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη προβλέπει βαρύ πρόστιμο σε όσους φέρουν
πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης
από κορονοϊό. Ειδικότερα, ορίζεται πως όποιος αποπειράται
ή καταφέρνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ενώ
δεν έχει στην πραγματικότητα κάνει το εμβόλιο, ή φέρει βεβαίωση νόσησης ενώ δεν έχει νοσήσει από τον ιό, βρίσκεται

αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, πλην των άλλων κυρώσεων. Παράλληλα, σε υπάλληλο του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο που συμμετέχει κατά όποιον τρόπο στις
προαναφερθείσες πράξεις, επιβάλλεται -πέρα από τις τυχόν
ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις- επίσης το διοικητικό
πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε πράξη.
Αξίζει να σημειωθεί πως σύγχυση προκάλεσε χθες η είδηση πως εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης επτά θετικά κρούσματα σε πλήρως εμβολιασμένους
εργαζόμενους. Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν υπάρχουν εμβολιασμένοι υγειονομικοί υπάλληλοι
με σοβαρή νόσο Covid-19 ή νοσηλεία. Όπως έκανε γνωστό
μέσω ανακοίνωσής της, στις 20 Αυγούστου βρέθηκαν θετικοί
στον κορονοϊό έντεκα εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι τρεις
εμβολιασμένοι, και τέθηκαν σε καραντίνα.
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Προς μίνι lockdown Ευρυτανία και Αργολίδα - Στα 2.198 τα νέα κρούσματα
Υψηλά στους δείκτες θετικότητας είναι πλέον δύο ακόμη
νομοί της χώρας, η Ευρυτανία και η Αργολίδα, που αναμένεται να τεθούν σε καθεστώς μίνι lockdown. Σύμφωνα με
τον διαδραστικό χάρτη του ΕΟΔΥ (covid19.gov.gr), οι δύο
αυτές περιοχές πέρασαν στο «κόκκινο».
Στην Ευρυτανία, ο δείκτης θετικότητας διαμορφώθηκε
στις 7 Σεπτεμβρίου στο 3,39%, καταγράφοντας εβδομαδιαίο
κινητό μέσο όρο κρουσμάτων 25,6 ανά 100.000 κατοίκους.
Όσον αφορά την Αργολίδα, ο δείκτης θετικότητας έφτασε το
2,67% και ο κινητός μέσος όρος κρουσμάτων διαμορφώθηκε σε 31,9 ανά 100.000 κατοίκους εβδομαδιαίως.
Όπως και στις άλλες περιοχές που βρίσκονται στο «κόκ-

κινο» (Ηράκλειο, Ικαρία, Μεσσηνία, Αχαΐα και Ηλεία), από
τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας αναμένεται σε Αργολίδα και
Ευρυτανία να επιβληθούν τα εξής μέτρα:
 Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06.00
το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.
 Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.
Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 2.198, εκ των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-

νών με Covid-19 είναι 37, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 14.014 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 390.
Μεταξύ των ασθενών που βρίσκονται στις ΜΕΘ, 350
(89,74%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
40 (10,26%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
202. Στην Αττική καταγράφονται για ακόμα ένα 24ωρο τα
περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με την
κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τα
συνολικά 2.198 κρούσματα, στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται 499 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 270.

Κρας τεστ με
την πανδημία στο
πρώτο κουδούνι

Α

νησυχία προκαλούν οι προβλέψεις παιδιάτρων περί
δραματικής αύξησης των
κρουσμάτων Covid σε παιδιά λίγες μόλις μέρες πριν από το
πρώτο κουδούνι στα σχολεία τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Οι παιδίατροι
εκφράζουν την ανησυχία τους για την
καθυστέρηση στον εμβολιασμό των
παιδιών, ηλικίας 12- 17 ετών, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων μέσα στις σχολικές αίθουσες και καλούν τους γονείς
να εμβολιάσουν τους μαθητές.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
παιδίατρος Μάριος Ανδρέου, «έχοντας
γνώση από τη γρίπη, πιστεύω ότι το
30% των μαθητών σε μία τάξη με το
πρώτο πέρασμα της μετάλλαξης Δέλτα
του ιού θα μολυνθεί» και προσέθεσε
πως «έχουμε 600.000 παιδιά που θα
πάνε σε γυμνάσιο και λύκειο, αν το 2%
νοσήσει και χρειαστεί νοσηλεία, έχουμε 4.000 παιδιά». Αξίζει να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ,
στην παρούσα φάση κι ενώ δεν έχουν
ακόμη επαναλειτουργήσει τα σχολεία,
1 στα 4 κρούσματα αφορά σε παιδιά,
με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 3
στα 4 κρούσματα σε μαθητές όταν επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.
Ο ΕΟΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς το τελευταίο διάστημα

παρατηρείται ραγδαία αύξηση του
αριθμού των νέων μολύνσεων στις
επίμαχες ηλικιακές ομάδες μαθητών,
η οποία προφανώς με τη δυναμική
που έχει αναπτύξει δεν θα ανακοπεί
εύκολα ή άμεσα.
Από την πλευρά της, η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως εμφανίστηκε αισιόδοξη, επαναλαμβάνοντας ότι
οι οικογένειες των μαθητών αλλά και
οι εκπαιδευτικοί είναι προστατευμένοι χάρη στον εμβολιασμό. «Το εμβόλιο για τον κορονοϊό αλλάζει πλήρως
τον χάρτη. Πέρσι κλείναμε το τμήμα με
λίγα κρούσματα για να προστατεύσουμε τα σπίτια. Φέτος, όμως, τα σπίτια είναι θωρακισμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στο Open η υπουργός
Παιδείας εξήγησε ότι τα πρωτόκολλα
για τις περιπτώσεις κρουσμάτων σε
σχολική αίθουσα ακολουθούν τη διεθνή τάση, σημειώνοντας ότι «σε περίπτωση κρούσματος όλο το τμήμα θα
κάνει δύο rapid tests δωρεάν από το
κράτος, ενώ τα παιδιά που θα είναι πιο
κοντά στο κρούσμα θα κάνουν σχεδόν
κάθε μέρα τεστ, ενώ οι εμβολιασμένοι
μαθητές θα κάνουν self test». Στη συνέχεια η Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε
ότι οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά
τεστ την εβδομάδα με δική τους ευθύ-

νη και δικό τους κόστος, τονίζοντας ότι
«κανείς δεν θα μπαίνει σε τάξη χωρίς
κάλυψη».
Εν τω μεταξύ, σε σαρωτική καθαριότητα και απολύμανση προχώρησε ο
Δήμος Αθηναίων στα σχολεία όλων
των βαθμίδων ενόψει της έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες εβδομάδες ειδικά
συνεργεία καθαριότητας και απολύμανσης φροντίζουν τους προαύλιους
χώρους, τις αίθουσες των μαθητών

και τα γραφεία των εκπαιδευτικών,
στις συνολικά 389 σχολικές μονάδες
της πρωτεύουσας.

Οι παιδίατροι εκφράζουν
την ανησυχία τους για
την καθυστέρηση στον
εμβολιασμό των παιδιών…

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αλόννησος

Πράσινοι γάμοι στον... ουρανό
Το Kalovoulos sunset view spot είναι η νέα
τουριστική ατραξιόν στο πανέμορφο νησί των
Σποράδων. Πρόκειται για έναν καλά διαμορφωμένο
επισκέψιμο χώρο με την καλύτερη πανοραμική θέα
που διαθέτει η Αλόννησος. Το νέο view spot στη
βορειοδυτική πλευρά του νησιού δίνει την αίσθηση
στον επισκέπτη πως «αιωρείται στον ουρανό» και έχει
θέα «που κόβει την ανάσα» σε Σκόπελο και Σκιάθο
μέχρι και την παραλία της Λάρισας, τη Χαλκιδική και
το Άγιο Όρος. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η
διοργάνωση παραμυθένιων γάμων και γαμήλιων
εκδηλώσεων εν πλω με φόντο το Αιγαίο. «Μετά τον
βυθό και τις ακτές έφτασε η στιγμή στην Αλόννησο να
κατακτήσουμε και τους ουρανούς!», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Πέτρος Βαφίνης.

Ήπειρος

Επικεφαλής εταίρος στην
Έκθεση TourNatur η περιφέρεια

Μοναδική ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση
Εναλλακτικού Τουρισμού TourNatur (ενσωματωμένη
φέτος με την Caravan - Salon) στο Εκθεσιακό Κέντρο
του Ντίσελντορφ της Γερμανίας ήταν η Περιφέρεια
Ηπείρου. Η συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού του
εξωτερικού ακολουθεί το πρόγραμμα Interreg IPA
«Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020», του οποίου η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος και στοχεύει
στην οργανωμένη και συστηματική προώθηση του
εναλλακτικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
μέσα από μια σειρά από σημαντικές παραβάσεις. Η
εμπειρία που αποκτάται από τις διεθνείς εκθέσεις
τουρισμού αποτελεί σημαντικό εφόδιο για φορείς και
επαγγελματίες του τουρισμού της Ηπείρου που θα
επαναδραστηριοποιηθούν μετά την πανδημία, όπως
ισχυρίζεται η περιφερειακή αρχή.

Κρήτη

Το Run Greece Ηράκλειο επιστρέφει
O ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης με συνδιοργανωτές
την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου προγραμματίζουν την επανεκκίνηση των αγώνων δρόμου
και την επιστροφή στην αθλητική κανονικότητα. Προς
τούτο συνδιοργανώνουν τον αγώνα Run Greece Ηράκλειο την Κυριακή 17 Οκτωβρίου με μεγάλο χορηγό
την Ergo Ασφαλιστική και τοπικό χορηγό τα Super
Market Χαλκιαδάκης και τις Μινωικές Γραμμές.

!

Αθήνα

Ρύθμιση με ένα κλικ
για όλες τις οφειλές
έως 100 δόσεις

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ηλεκτρονικά και χωρίς καμία
ταλαιπωρία αιτήσεις για τη ρύθμιση κάθε είδους
οφειλής: από τα δημοτικά τέλη μέχρι και τις κλήσεις για παράνομη στάθμευση. Όσοι επιθυμούν να
ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κείμενης
νομοθεσίας για ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του δήμου και να καταθέτουν αίτηση για ρύθμιση οφειλών (Ν. 4764/2020). Βάσει
της υφιστάμενης ρύθμισης για τις οφειλές, οι δόσεις και το ποσοστό της έκπτωσης μπορούν να
διαμορφωθούν ως εξής: α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά ποσοστό 100%, β) αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό
80%, γ) αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 70%, δ) αν εξοφληθούν σε 49
έως 72 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 60% και ε)
αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή
κατά ποσοστό 50%.

Δυτική Ελλάδα

Διαδικτυακή προβολή κρασιών
σε Νότια Κορέα, Ιαπωνία
Συνεχίζει την
προβολή των
κρασιών ΠΟΠ
και ΠΓΕ στην
αγορά της Νότιας Κορέας και
της Ιαπωνίας η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Προς τούτο έχει δημιουργήσει ειδική
ιστοσελίδα για την παρουσίαση του εγκεκριμένου προγράμματος για την προώθηση των ζωνών ΠΟΠ/ΠΓΕ. Γίνεται αναφορά στην οινική ιστορία των περιοχών της
Αχαΐας και της Ηλείας, στις ποικιλίες σταφυλιών, στο
terroir και στις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, ενώ προβάλλεται και η τοπική γαστρονομία.

Σέρρες

Δεύτερη διεθνής συνάντηση
του έργου rEUnite
Η δεύτερη διεθνής συνάντηση νέων «Europe reunited (rEUnite)» με θέμα την 21η επέτειο από τη Διακήρυξη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης γίνεται και φέτος στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου
στις Σέρρες. Νέοι και νέες από ευρωπαϊκές χώρες θα
συναντηθούν, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, θα ανταλλάξουν πληροφορίες, θα διαπιστώσουν κοινά προβλήματα και θα εξετάσουν καλές πρακτικές σε θέματα
που αφορούν στα θεμελιώδη δικαιώματα την περίοδο
της πανδημίας. Το έργο rEUnite χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».
Ο Δήμος Σερρών αποσκοπεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
των νέων της Ευρώπης, την προώθηση της ενεργής
συμμετοχής τους στα κοινά, την ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ανάπτυξη νέων
επαφών μεταξύ των εταίρων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
είδε το φως της δημοσιότητας
ξεχωριστός απολογισμός έργου για τη διετία που πέρασε
από… αντιδήμαρχο; Μπορεί ο
δήμαρχος να μην έχει προβλέψει ακόμη να κάνει τον
απολογισμό του έργου του,
όμως ο «συνεργαζόμενος»
αντιδήμαρχος δεν παρέλειψε
να προβάλει το έργο του, δείχνοντας προφανώς ότι δεν
θέλει να το ξεχάσουν οι πολίτες ενόψει των εκλογών.

Καλεί σε ετοιμότητα

Την εγρήγορση όλων των
εμπλεκομένων φορέων και την άμεση
εξεύρεση προτάσεων για την
αντιμετώπιση τυχόν πλημμυρικών
φαινομένων αναδεικνύει με επιστολή
του ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου. Έτσι, μετά τις επιτόπιες
αυτοψίες, τη συνάντηση εργασίας με
τον καθηγητή Ευθύμη Λέκκα και τη
σχετική συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ο δήμαρχος Ελευσίνας
επανέρχεται στο θέμα, απευθυνόμενος
αυτήν τη φορά στον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη. Όπως γίνεται
γνωστό, μέσα από την επιστολή ο
δήμαρχος θεωρεί πως η αντιμετώπιση
των πρόσφατων πυρκαγιών στη Δυτική
Αττική πρέπει να τύχουν μιας
συνολικής, συγκροτημένης και
ολιστικής προσέγγισης, αφού πλέον
έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα. Για
τον λόγο αυτό ο δήμαρχος ζητά να γίνει
κοινή συνάντηση εργασίας, παρουσία
όλων των δημάρχων του Θριασίου
Πεδίου, ώστε να τεθούν επί τάπητος οι
ανάγκες, τα έργα και τα μέτρα
προφύλαξης.

Τι μπορούν να πληρώνουν
οι δήμοι χωρίς προϋπολογισμό

Μ

ια ανάσα στους δήμους που δεν θα
καταφέρουν να ψηφίσουν και να
τους εγκριθεί εγκαίρως ο προϋπολογισμός του 2022 δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με τροπολογία που διευρύνει τις
κατηγορίες δαπανών που μπορούν να πληρώνουν με βάση τον προϋπολογισμό του
προηγούμενου οικονομικού έτους, όσο
βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
Όπως είναι γνωστό, επρόκειτο για ένα αίτημα της ΚΕΔΕ, καθώς υπάρχουν αρκετοί
δήμοι που δεν καταφέρνουν να φέρουν
προς έγκριση ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς είτε λόγω της κακής οικονομικής
κατάστασής τους, που επιδεινώθηκε την
περίοδο της πανδημίας, είτε λόγω απώλειας των εσόδων τους και των επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπισή της που δεν
αναπληρώθηκαν στο σύνολό τους από την
έκτακτη επιχορήγησή τους ή για πολιτικούς
λόγους που «εμποδίζουν» την ψήφιση του

προϋπολογισμού για κάποιο διάστημα.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ώσπου να ισχύσει ο νέος προϋπολογισμός και όχι αργότερα από τον Μάρτιο του νέου οικονομικού
έτους ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους
που έχει λήξει για πληρωμή υποχρεωτικών
δαπανών.
Με τη νέα ρύθμιση σε αυτές προστίθενται, μεταξύ άλλων, οι αποδοχές του προσωπικού και η καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή του
επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους, τα
έξοδα υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας, τα ποσά
για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και, τέλος, τα υλικά και το κόστος
επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και
στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή
του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών.

Στο πλευρό του «Take me home»
Τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στον αγώνα που δίνει το κίνημα «Take me home», συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την επιστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, διατύπωσε
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης στην πρόεδρο του κινήματος Α. Τρανούλη κατά τη συνάντησή τους στα γραφεία της περιφέρειας. «Ο αγώνας για την επιστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι εθνική υπόθεση και οφείλουμε να
συμβάλουμε όλοι», επισήμανε κατά τη συζήτηση
ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξει και θα συμβάλει με σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Από την πλευρά της η κυρία
Τρανούλη ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την υποστήριξη και αναφέρθηκε στις δράσεις του κινήματος, το οποίο δίνει έμφαση στη δημιουργία μουσειακών χώρων στην Αττική
αλλά και στον προγραμματισμό θεατρικών δρώμενων σε σχολικούς χώρους.

Πλατφόρμα για ραντεβού
Συνεχίζοντας την προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών
του μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Δήμος Κορυδαλλού εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο
εξυπηρέτησης των πολιτών. Στόχος του δημάρχου Νίκου Χουρσαλά είναι να μπει τέλος στην
αναμονή σε «ουρές» έτσι ώστε οι
πολίτες να κερδίζουν χρόνο, ενώ
ταυτόχρονα αποφεύγεται ο συνωστισμός τόσο για αυτούς όσο
και για τους εργαζόμενους στον
δήμο. Οι πολίτες που επιθυμούν
να προσέλθουν σε υπηρεσίες του
δήμου για να διεκπεραιώσουν
υποθέσεις τους και δεν είναι σε
θέση να το κάνουν εξ αποστάσεως με την πλατφόρμα ψηφιακών
υπηρεσιών θα μπορούν εύκολα
και γρήγορα να κλείνουν τα ραντεβού τους για διαφορετικές διαδικασίες αρμοδιότητας του δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
korydallos.brace2dev.gr.

Αναβαθμίζεται
ο φωτισμός
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται
ένα από τα πιο σημαντικά και σύγχρονα έργα αναβάθμισης της πόλης του Ζωγράφου, καθώς ο δήμαρχος Βασίλειος Θώδας υπέγραψε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου για την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led για την
ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων της πόλης. Η επένδυση περιλαμβάνει την
αντικατάσταση 3.753 φωτιστικών
σωμάτων με νέα υπερσύγχρονα
φωτιστικά σώματα τύπου Led,
συμπεριλαμβανομένης της δεκαετούς συντήρησης καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο. Το συνολικό
κόστος της επένδυσης ύστερα από
την έκπτωση διαμορφώθηκε στα
2.151.712,50 ευρώ, η αποπληρωμή
της οποίας θα πραγματοποιηθεί εντός οκταετίας μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων που θα προκύπτει
ετησίως από το ενεργειακό όφελος
και το μηδενικό κόστος συντήρησης για τον δήμο.
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Σκέψεις για επαναφορά των ΤΕΙ
της Εύης Πανταζοπούλου

Α

νοίγει και πάλι η συζήτηση να
επανέλθουν τα ΤΕΙ, αυτήν τη
φορά ως Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών με τριετή ή
τετραετή διάρκεια σπουδών, μέσα στα
πανεπιστήμια με τη σύμφωνη γνώμη των
διοικήσεών τους.
Στην επίσπευση των διαδικασιών για τη
θεσμοθέτηση των σχολών τεχνολογικής
κατεύθυνσης συνέβαλαν σημαντικά η
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και ο
σημαντικός αριθμός τμημάτων με ελάχιστους φοιτητές. Στις σχολές αυτές θα εισάγονται υποψήφιοι τόσο από γενικά όσο
και από επαγγελματικά λύκεια με σαφώς
χαμηλότερη ΕΒΕ συγκριτικά με αυτήν
των πανεπιστημιακών τμημάτων. Όσες
από τις Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών λειτουργήσουν με τριετή κύκλο
σπουδών, θα προϋποθέτουν για τη λήψη
πτυχίου την πρακτική άσκηση και οι απόφοιτοί τους θα αποκτούν επαγγελματικά
προσόντα επιπέδου 6 στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων, τα οποία αντιστοιχούν σε πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο Γαβρόγλου είχαν ανωτατοποιηθεί τα ΤΕΙ της χώρας, με αποτέλεσμα ο ακαδημαϊκός χάρτης να αποτελείται σήμερα μόνο από πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές.
Όπως όλα δείχνουν, το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται όχι στο να δημιουργήσει νέες Σχολές Εφαρμοσμένων
Επιστημών, αλλά να μετατρέψει κάποια
πανεπιστημιακά τμήματα, είτε ανέκαθεν
πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά προ της
θητείας Γαβρόγλου, σε τέτοιες. Στην κατεύθυνση αυτήν, ένας από τους παράγοντες θα είναι και η ζήτηση που είχαν τα
τμήματα αυτά με τη θεσμοθέτηση της
ΕΒΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος υπήρξαν περιφερειακά πανεπιστήμια που οι
μισές προσφερόμενες θέσεις τους έμειναν κενές και πολλά τμήματα με έως και
τριάντα φοιτητές.
Ήδη από τις αρχές του μήνα, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος έχει
ζητήσει από τα ιδρύματα να υποβάλουν
τις προτάσεις τους για ενδεχόμενες μετεξελίξεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις
τμημάτων.
Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη
για τη θεσμοθέτηση των Σχολών Εφαρμοσμένων Επιστημών, ωστόσο, πρέπει να
θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν και
πανεπιστημιακά τμήματα που θα οδηγη-

Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών με το «καλημέρα»
οδαρικό με κινητοποιήσεις κάνουν στη νέα σχολική
χρονιά οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα. Πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι
στα σχολεία, τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων, καθηγητών και ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την ερχόμενη
Τετάρτη, προαναγγέλλοντας, παράλληλα, περισσότερες
δράσεις.
Τα αιτήματα των τριών ομοσπονδιών (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος) αφορούν το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, καθώς συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η πανδημία,
και τη θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων των διδασκόντων με αιχμή τον νόμο για την αξιολόγηση και την αυ-

Π

θούν σε συγχώνευση ή ακόμα και κατάργηση. Η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού
χάρτη της χώρας θα ενταχθεί στο επόμενο νομοσχέδιο, αφού αξιοποιηθούν τα
αποτελέσματα της εφαρμογής του θεσμού της ΕΒΕ, οι προτάσεις των ιδρυμάτων και οι εισηγήσεις της Εθνικής Αρχής
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας
προωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ΔΟΑΤΑΠ
με στόχο τον εξορθολογισμό της διαδικα-

τοαξιολόγηση. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδίες
κάνουν λόγο για «μια ακόμα εξαιρετικά δύσκολη σχολική
χρονιά τόσο λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας όσο και
του ασφυκτικού πλαισίου ελέγχου κάτω από το οποίο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν το έργο τους».
Κάνουν, ακόμα, λόγο για «μεθοδεύσεις περιστολής των εργασιακών τους δικαιωμάτων και των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών τους ελευθεριών». Προειδοποιούν, τέλος, με
νέες κινητοποιήσεις λόγω του «ανοίγματος των σχολείων
χωρίς ουσιαστική προετοιμασία, απουσία ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου και με αντιφατικά και αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων»,
την ώρα που οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες για
να προσαρμοστούν στη διά ζώσης εκπαίδευση μετά τις θερινές διακοπές και μια μακρά περίοδο τηλεκπαίδευσης.

σίας αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού και το θεσμικό πλαίσιο για το πειθαρχικό δίκαιο των μελών ΔΕΠ. Ακόμα, δρομολογείται η υλοποίηση του έργου
« Έρευνα, Καινοτομία και Εκσυγχρονισμός των Πανεπιστήμιων» μέσω του
οποίου θα υποστηριχθούν Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας, επισκέπτες ερευνητές, βιομηχανικά διδακτορικά, σύγχρονος εξοπλισμός για τα ΑΕΙ, προγράμματα
αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ει-

δικοτήτων και ψηφιακός μετασχηματισμός των ΑΕΙ.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
ανοίγει τον δρόμο για
τις Σχολές Εφαρμοσμένων
Επιστημών με τριετή
ή τετραετή διάρκεια σπουδών
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Υπόθεση Novartis: Απαλλάσσεται με βούλευμα ο Γιάννης Αγγελής
Απαλλάχθηκε από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην επόπτης της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Γιάννης Αγγελής.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του ανώτατου εισαγγελικού
λειτουργού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη μετά από μήνυση
της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη για το πλημμέλημα της παράβασης
καθήκοντος αναφορικά με το ταξίδι των εισαγγελέων εγκλημάτων διαφθοράς στη Βιέννη στα τέλη του 2018.

Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει στην
άσκηση της ποινικής δίωξης, ο Γιάννης Αγγελής φέρεται
να αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία για λογαριασμό
συγγενούς πολιτικού, που πρόσφεραν Αμερικανοί
του FBI στον ίδιο και στους τότε εισαγγελείς Διαφθοράς. Η υπόθεση έφτασε προς κρίση στο Συμβούλιο
Εφετών, το οποίο κατέληξε στην απόφαση να μην
απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του κ. Αγγελή. Σύμφωνα
με πληροφορίες, το απαλλακτικό βούλευμα υιοθετεί την
πρόταση που είχε καταθέσει ο εισαγγελέας Εφετών Γιώρ-

γος Οικονόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο κ.
Αγγελής «ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει έστω
και ανεπίσημα έγγραφα στοιχεία ή στικάκι γιατί
αυτά ουδέποτε προσφέρθηκαν». Κατά τον εισαγγελέα «στικάκι ποτέ δεν υπήρχε και πολύ
περισσότερο δεν συντρέχει στο πρόσωπό του
δόλος και σκοπός έτσι όπως απαιτεί του άρθρο
259 ΠΚ να παραβεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας του
και να βλάψει το κράτος, στοιχείο σοβαρότατο για έναν ανώΜαρία Δήμα
τατο εισαγγελικό λειτουργό».

Χειροπέδες σε μουσικό
για παιδική πορνογραφία

Στους ρυθμούς του Ράλλυ
Ακρόπολις η πρωτεύουσα

Μ

ε αρκετή υπομονή πρέπει να
οπλιστούν σήμερα οι οδηγοί
που σκοπεύουν να κινηθούν
στην ευρύτερη περιοχή του
κέντρου της Αθήνας, καθώς οι κεντρικοί
δρόμοι θα είναι κλειστοί λόγω της διεξαγωγής του Ράλλυ Ακρόπολις.
Η τελετή εκκίνησης του «ράλι των θεών»,
της γιορτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού,
θα πραγματοποιηθεί στις 17.30 στην Ακρόπολη, από όπου και τα αγωνιστικά οχήματα
θα κινηθούν προς τον χώρο εκκίνησης επί
της λεωφόρου Αμαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η διοργάνωση αρχίζει από την Ακρόπολη, με πρώτη ειδική
διαδρομή στην πλατεία Συντάγματος.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Τροχαίας, η διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα
αγωνιστικά οχήματα θα είναι η εξής: Εκκίνηση Λ. Αμαλίας (ύψος εξόδου του μετρό
προ της εισόδου πάρκινγκ της Βουλής των
Ελλήνων) - συνέχεια Λ. Αμαλίας - περιστροφή γύρω από την ειδικά διαμορφωμένη κα-

τασκευή (roundabout) στο ύψος του ΜΑΣ συνέχεια Λ. Αμαλίας - αριστερά Β. Γεωργίου
Α’ - συνέχεια Β. Γεωργίου Α’ - αριστερά πλατεία Συντάγματος - περιστροφή γύρω από
την ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή
(roundabout) στο ύψος της οδού Ερμού συνέχεια πλατεία Συντάγματος - αριστερά
Όθωνος - συνέχεια Όθωνος - αριστερά Λ.
Αμαλίας - συνέχεια Λ. Αμαλίας - περιστροφή γύρω από την ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή (roundabout) στο ύψος του ΜΑΣ συνέχεια Λ. Αμαλίας - αριστερά Β. Γεωργίου
Α’ - συνέχεια Β. Γεωργίου Α’ - τερματισμός
(ύψος ξενοδοχείου «King George»).
Το Ράλλυ Ακρόπολις, ένας από τους πλέον εμβληματικούς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, επιστρέφει μετά από οχτώ χρόνια στο καλαντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι.
Από σήμερα έως και την Κυριακή, η χώρα
μας θα αποτελεί το κέντρο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Αύριο, τα 55 συνολικά πληρώματα θα κινηθούν αρχικά προς την Πελοπόννησο και
τις ειδικές διαδρομές Άγιοι Θεόδωροι και
Λουτράκι.
Θα ακολουθήσουν οι ειδικές Θήβα και
Ελάτεια, ενώ για τις επόμενες δύο ημέρες το
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα κινηθεί γύρω από
το επίκεντρό του, τη Λαμία.
Στα πληρώματα που θα ξεκινήσουν τον
θρυλικό αγώνα περιλαμβάνονται οι εργοστασιακές ομάδες των Toyota, Hyundai και
M-Sport Ford, όλοι οι διεκδικητές των πρωταθλημάτων στις κατηγορίες WRC2 και
WRC3, καθώς και πολλά ελληνικά πληρώματα στην τελευταία κατηγορία.

Κλειστοί θα είναι
σήμερα κεντρικοί δρόμοι
- Ειδική διαδρομή
στην πλατεία Συντάγματος

Ένας 60χρονος συνταξιούχος μουσικός συνελήφθη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για κατοχή
εκατοντάδων βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο μουσικός είχε ανταλλάξει μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής υλικό παιδικής πορνογραφίας και με ένα ανήλικο κορίτσι.
Πιο αναλυτικά, μετά τη σύλληψή
του, ο 60χρονος οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στη Δικαιοσύνη,
ενώ ταυτοποιήθηκε ότι αντάλλαζε παιδικό πορνογραφικό υλικό με μια
15χρονη από την Ιταλία, την οποία είχε
προσεγγίσει προσποιούμενος τον συνομήλικό της. Στην κατ’ οίκον έρευνα
βρέθηκαν από την ΕΛΑΣ συνολικά και
κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα
και δέκα εσωτερικοί σκληροί δίσκοι.
Εκτός από τον συνταξιούχο μουσικό, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος ενός 20χρονου
φοιτητή στη Σπάρτη, καθώς κατηγορείται ότι εκβίαζε ανήλικες. Ο νεαρός
είχε γνωρίσει μέσω chat δύο ανήλικες
Αγγλίδες, τις έπεισε να του στείλουν
πορνογραφικό υλικό και στη συνέχεια
τις εκβίαζε για να συνεχίσουν να στέλνουν. Πιο αναλυτικά, τις απειλούσε ότι
εάν δεν του αποστείλουν επιπλέον
υλικό θα το διαμοιράσει σε γνωστά
τους άτομα αλλά και σε ιστοσελίδες
γυμνές φωτογραφίες τους και βίντεο.
Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια του συλληφθέντα,
βρέθηκε πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ για τον έτερο δράστη προέκυψε η εμπλοκή του στην παράνομη
δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Κώστας Παπαδόπουλος

P
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Παραπέμπονται δύο για
την απαγωγή της 11χρονης

Σ

το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης
παραπέμπεται να εκδικαστεί η υπόθεση της απαγωγής της 11χρονης τον Ιούνιο του
2020. Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών πρόκειται να
καθίσουν στο εδώλιο η 34χρονη
που συνελήφθη για την απαγωγή
και την κακοποίηση του παιδιού και
για συνέργεια στην απαγωγή ένας
φίλος της.
Η απαγωγή εξιχνιάστηκε από τη
Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απελευθέρωση του
παιδιού, με τη σύλληψη της 34χρονης. Η γυναίκα με το βούλευμα του

Με δημοσιογράφους επέλεξε να
περάσει το μεσημέρι των γενεθλίων του ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ
Γιώργος Σκόδρας. Μίλησε μαζί
τους για τον σχεδιασμό του ΟΑΣΘ
την επόμενη ημέρα. Άλλωστε ο
ΟΑΣΘ έγινε 50 χρόνων τον Αύγουστο και η ζωή του το επόμενο μισό
του αιώνα προμηνύεται ευοίωνη.

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το κτιριακό
των δικαστηρίων
Το σαρωτικό «λίφτινγκ» ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζεται στο δικαστικό μέγαρο
Θεσσαλονίκης και το πάγωμα της λύσης επέκτασής του, παρά την εκπεφρασμένη βούληση της
πολιτικής ηγεσίας, αναμένεται να απασχολήσουν
τα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ. Παραδοσιακά, τα έργα που γίνονται -και κυρίως όσα απλώς σχεδιάζονται για τη Δικαιοσύνη- αποτελούν ένα μικρό
τμήμα των ομιλιών του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Υπόσχεση Τσιάρα
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών παραπέμπεται να δικαστεί για αρπαγή
ανηλίκου με σκοπό να το μεταχειριστεί σε ανήθικες ασχολίες, έκθεση,
βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε

ανήλικους και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών σε
ανήλικο. Ο 41χρονος παραπέμπεται
για συνέργεια στην αρπαγή και στην
έκθεση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τα γενέθλια
του προέδρου

M

Ετοιμάζεται η Εύα
Η Εύα Καϊλή προτίμησε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και ουσιαστικά δεν διαδραμάτισε κεντρικό
ρόλο στις εσωκομματικές του ΚΙΝΑΛ. Προτίμησε να στηρίξει την
εκλογή του Ανδρέα Λοβέρδου. Αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι… αποστρατεύτηκε. Πέρα από το ότι είναι πολύ
νέα ακόμη, φαίνεται ότι οι φιλοδοξίες της δεν εξαντλούνται στην Ευρωβουλή. Κρατήστε μια θέση για τις
προσεχείς αυτοδιοικητικές. Σε
κεντρικό δήμο από τον οποίο μάλιστα πρωτοξεκίνησε την πολιτική
καριέρα της σε πολύ μικρή ηλικία.

Ο Ζέρβας ζητάει
νέα εμπιστοσύνη
Ενισχυμένος νιώθει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ενόψει της επίσκεψης
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μάλιστα σε συνέντευξή του δηλώνει
σίγουρος ότι οι Θεσσαλονικείς θα
του εμπιστευτούν και άλλη θητεία.
Όχι μόνο γιατί δεν φέρεται να
απειλείται από την αντιπολίτευση,
αλλά, τουλάχιστον σήμερα, δεν
φαίνεται να αναδεικνύεται κανένα
φρέσκο πρόσωπο που να διεκδικήσει τον κεντρικό δήμο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εδώ
και καιρό έχει εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη ότι
προωθείται σχέδιο ριζικής ανακαίνισης του δικαστικού μεγάρου. Το μόνον που δεν προβλέπεται να αλλάξει είναι ο κύριος σκελετός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του θα αντικατασταθεί, όπως και τα κουφώματα, επειδή πρόσφατα
είχαν αλλαχθεί.

Η Ειδομένη
παραμένει πέρασμα
Μπορεί η αστυνομία πλέον να μην ανακοινώνει
τους ακριβείς αριθμούς των προσφύγων και μεταναστών, όπως και των διακινητών τους, που εντοπίζει στη χώρα, όμως στην περιοχή της Ειδομένης… έχει κίνηση. «Πάντα είχε», υποστηρίζει με
νόημα αξιωματικός της ΕΛΑΣ. Ήταν κυρίως μετανάστες από το Πακιστάν, το Μαρόκο και την Αλγερία, οι οποίοι προσπαθούσαν διαρκώς να περάσουν τα σύνορα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους
στην Ευρώπη. Τώρα αρχίζουν να είναι πρόσφυγες
από το Αφγανιστάν.

Η εισβολή
των Ταλιμπάν
Οι φιλοδοξίες πολλές, τα πρόσωπα όμως λίγα
Αντιδήμαρχοι με φιλοδοξίες υπάρχουν πολλοί. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν
και προσεχώς στον… ανασχηματισμό του δημάρχου.
Αλλά όταν μιλάμε για φρέσκα πρόσωπα, εννοούμε

εκείνα που δεν έχουν διεκδικήσει τη δημαρχία. Αν και
ο δήμαρχος προέρχεται από τη δεξιά πτέρυγα, εντούτοις αυτή τη φορά οι επόμενες εκλογές ίσως κρύβουν
εκπλήξεις.

Το προηγούμενο διάστημα, πριν από την εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, στην περιοχή
της Ειδομένης, στο πέρασμα για τη βαλκανική
προσφυγική οδό, περνούσαν Αφγανοί, όμως
ήταν ολιγάριθμοι. Κυρίως επρόκειτο για νεαρούς άντρες που έψαχναν καλύτερη τύχη. Τώρα η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Οι οικογένειες
είναι περισσότερες. Και οι ανάγκες τους μεγαλύτερες.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Διαβήτης και vegan διατροφή

Σ

ημαντικό ρόλο στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη παίζει σαφώς η υγιεινή
διατροφή. Πολλοί, όμως, αναρωτιούνται
αν η vegan διατροφή μπορεί να έχει
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στις τιμές του σακχάρου στο αίμα, στο σωματικό βάρος και στη διατήρηση της καλής σωματικής υγείας. Αν και πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την αξία της μεσογειακής διατροφής, μπορεί να γίνει ρύθμιση του διαβήτη αν ένα άτομο που πάσχει από διαβήτη είναι
vegan. Η vegan διατροφή είναι εντελώς απαλλαγμένη από κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και
προϊόντα ζωικής προέλευσης. Αν και μπορεί να είναι ένας θρεπτικός τρόπος διατροφής, απαιτεί
προσεκτικό σχεδιασμό προκειμένου να ικανοποιούνται όλες οι διατροφικές ανάγκες, όπως αναφέρουν οι ειδικοί της Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα
κατά του Νεανικού Διαβήτη - ΠΕΑΝΔ.
Τα άτομα με διαβήτη, σε περίπτωση που επιλέξουν να ακολουθήσουν τη vegan διατροφή, θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται ένα επιπλέον
επίπεδο προγραμματισμού. Θα πρέπει να προσέχουν να διατηρούν την πρόσληψη υδατανθράκων
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, καθώς οι
υδατάνθρακες επηρεάζουν τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα σε μεγαλύτερο βαθμό από την πρωτεΐνη
και το λίπος, ενώ στα γεύματα και στα σνακ πρέπει
επίσης να υπάρχει ισορροπία υδατανθράκων,
πρωτεϊνών και υγιεινών λιπαρών.
Όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν αποκλειστικά με φυτικά τρόφιμα, αν και μπορεί να είναι λίγο δύσκολο ειδικά στην αρχή: Υδατάνθρακες:

Αλεύρι ολικής αλέσεως (ψωμί, ζυμαρικά), ρύζι,
πατάτες, βρώμη, κινόα, φρούτα (φρέσκα, κατεψυγμένα ή χωρίς ζάχαρη σε κονσέρβα), καλαμπόκι.

Προσοχή στην
έλλειψη βιταμινών
Τα άτομα που ακολουθούν vegan διατροφή
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης
θρεπτικών συστατικών, όπως έλλειψη σε
βιταμίνη Β12, βιταμίνη Β6, νιασίνη, σίδηρο,
ασβέστιο, ωμέγα-3 λιπαρά, ιώδιο και ψευδάργυρο. Ωστόσο, οι ελλείψεις αυτές μπορούν να περιοριστούν με την ένταξη στη
διατροφή φυτικών τροφίμων πλούσιων στα
συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, όπως:
Βιταμίνη Β12: Εμπλουτισμένη θρεπτική μαγιά, εμπλουτισμένα δημητριακά. Βιταμίνη
Β6: Ρεβίθια, πατάτες, μπανάνες, εμπλουτισμένα δημητριακά. Σίδηρος: Εμπλουτισμένα δημητριακά, λευκά φασόλια, μαύρη σοκολάτα, φακές, σπανάκι, tofu. Ασβέστιο:
Ενισχυμένος χυμός πορτοκαλιού, tofu, εμπλουτισμένα δημητριακά, γογγύλια, λάχανο. Λίπη ωμέγα-3: Σπόροι chia, λιναρόσποροι, έλαιο canola, σογιέλαιο. Ιώδιο: Φύκια,
ιωδιούχο αλάτι, γάλα σόγιας, γάλα αμυγδάλου. Ψευδάργυρος: Εμπλουτισμένα δημητριακά, σπόροι κολοκύθας, κάσιους, ρεβίθια, αμύγδαλα, φασόλια.

Πρωτεΐνες: Σόγια και προϊόντα σόγιας, φασόλια,
φακές, μπιζέλια, φιστίκια, ξηροί καρποί, καρύδια,
φυτικά εναλλακτικά κρέατα. Λίπη: Ελαιόλαδο, λάδι
αβοκάντο, ξηροί καρποί, καρύδα, φυτικά προϊόντα.
Μερικά από τα πιθανά οφέλη από μια vegan διατροφή που μπορεί να έχουν τα άτομα με διαβήτη είναι οι βελτιωμένες τιμές σακχάρου στο αίμα και η
καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους.
Μια χορτοφαγική δίαιτα μπορεί να είναι ευεργετική για άτομα με διαβήτη, στη διαχείριση του σωματικού βάρους, γιατί οι συγκεκριμένες δίαιτες είναι χαμηλότερες σε λιπαρά και θερμίδες. Υπάρχουν, όμως, και μερικά πιθανά μειονεκτήματα στη
διατροφή για χορτοφάγους γενικά - και ιδιαίτερα
για άτομα με διαβήτη, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν με προσεκτικό σχεδιασμό από τον θεράποντα γιατρό τους και ειδικό διατροφολόγο. Ένα
βασικό μειονέκτημα της χορτοφαγικής διατροφής
που μπορεί να επηρεάσει τα άτομα με διαβήτη είναι μια πιθανή αύξηση της καθημερινής ποσότητας υδατανθράκων. Οι φυτικές τροφές συνήθως
είναι υψηλότερες σε υδατάνθρακες από τις ζωικές
τροφές και αν κάποιος καταναλώνει αρκετά επεξεργασμένα vegan τρόφιμα, μπορεί να προσλαμβάνει περισσότερους υδατάνθρακες.

Απαιτείται προσεκτικός
σχεδιασμός προκειμένου
να καλύπτονται όλες οι ανάγκες

P
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ι καλύτερες του αναμενόμενου επιδόσεις στην οικονομία
δημιουργούν έξτρα δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, χωρίς να ανατραπεί ο στόχος της μείωσης
του πρωτογενούς ελλείμματος το 2022.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

X
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ΡΗΜΑ

Επανασχεδιάζεται
το πακέτο της ΔΕΘ

amaliakatzou@gmail.com

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την
εκτόξευση του ΑΕΠ στο 16,2% το δεύτερο
τρίμηνο του έτους, ο πήχης για τον ρυθμό
ανάπτυξης ολόκληρο το έτος τοποθετείται
στην περιοχή του 4,5%-5% έναντι αρχικής
εκτίμησης για 3,6%. Με δεδομένο ότι η κάθε μονάδα αύξησης του ΑΕΠ αποφέρει
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ, τα περιθώρια για
παροχές μπορούν να διαμορφωθούν στο 1
δισ. ευρώ που θεωρείται ασφαλής πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη εμπλουτίζονται με πρόσθετες παρεμβάσεις. Σε πρώτο πλάνο μπαίνουν οι
ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος,
μέτωπο στο οποίο προωθούνται ρυθμίσεις οι οποίες θα περιορίζουν τις αυξήσεις στα τιμολόγια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επίσης στο τραπέζι βρίσκεται η χορήγηση μεγαλύτερης έκπτωσης στο τιμολόγιο προμήθειας ρεύματος για τους δικαιούχους των Κοινωνικών Οικιακών Τιμολογίων και η διεύρυνση των κριτηρίων
εφαρμογής του ΚΟΤ που διασφαλίζει χαμηλότερες χρεώσεις για τους οικονομικά
αδύναμους καταναλωτές. Επίσης εξετάζεται και η αύξηση του κονδυλίου του επιδόματος θέρμανσης για τον δύσκολο χειμώνα 2021-2022.
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του το
Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, πέραν των παρεμβάσεων ανάσχεσης των πιέσεων στο
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών λόγω των ανατιμήσεων, θα επικεντρωθεί και

στην τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΔ για μείωση του φορολογικού
βάρους.

Έχει «κλειδώσει» το πακέτο
Το πακέτο της ΔΕΘ με τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τη
διετία 2022-2023 έχει κοστολογηθεί, έχει
σχεδόν «κλειδώσει» και έχει εγκριθεί από
τους θεσμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες,
στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα
υπάρξουν και μέτρα-έκπληξη, ενώ οι παρεμβάσεις θα αφορούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Έτσι, βέβαιη θεωρείται η περαιτέρω
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,
ώστε το 2022 να επιτευχθεί η συνολική
μείωση 5% που είχε εξαγγείλει προεκλογικά για το 2023 η κυβέρνηση. Σημειώνε-

ται ότι έχει ήδη υλοποιηθεί μείωση 3,9
μονάδων, έχει ψηφιστεί μείωση 0,6 μονάδων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και
υπολείπεται μισή μονάδα.
Επίσης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα μετά το
διετές πάγωμα. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του
δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους
πηγαίνει πιο πίσω.
Για το τέλος επιτηδεύματος αναμένεται
να ανακοινωθεί «κούρεμα», ενώ θα διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ 13% στον σερβιριζόμενο καφέ, στις μεταφορές και στο
τουριστικό πακέτο. Σε ισχύ θα παραμείνει
και ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα εισιτήρια στους κινηματογράφους και στα
θέατρα.
Για τον ΕΝΦΙΑ, ο πρωθυπουργός θα

ανακοινώσει νέα μείωση, ενώ δεν αποκλείονται παρεμβάσεις και στον συμπληρωματικό φόρο.
Τέλος, αναμένεται μείωση κατά 50% του
φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Φοροελαφρύνσεις όπως
μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών,
κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, νέο «ψαλίδι»
στον ΕΝΦΙΑ και μέτρα-ανάχωμα
στο κύμα ακρίβειας

Παράταση έως και τις 15 Σεπτεμβρίου για την υποβολή δηλώσεων
Ολιγοήμερη παράταση, έως και τη 15η Σεπτεμβρίου, στην
προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία
έληγε σήμερα, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Με αυτόν τον
τρόπο ικανοποιήθηκε το αίτημα λογιστών και φορέων της αγοράς για παράταση στη σχετική διαδικασία.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί 300.000
φορολογικές δηλώσεις, ενώ την Τρίτη υποβλήθηκαν 97.000.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ο χρόνος των

πέντε ημερών για τη νέα παράταση κρίνεται αρκετός προκειμένου να υποβληθούν και οι τελευταίες εκκρεμείς φορολογικές
δηλώσεις «κλείνοντας την πόρτα» για ενδεχόμενο τρίτης παράτασης. Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες καταβολής του φόρου, δεν
αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό που ήδη υπήρχε. Συγκεκριμένα:
* Δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τη 17η Σεπτεμβρίου.
* Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κατα-

βληθεί κανονικά η δόση του τρέχοντος μηνός.
* Τους επόμενους μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2022, θα πληρώνεται από μία δόση για να συμπληρωθούν οι οκτώ που προβλέπονται.
* Δεν θα ισχύει η έκπτωση 3% για την εφάπαξ πληρωμή του
συνολικού φόρου που θα προκύψει. Αυτό ίσχυε για δηλώσεις
που θα υποβάλλονταν έως το τέλος Αυγούστου, ημερομηνία
κατά την οποία έπρεπε να γίνει η εξόφληση του φόρου.
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Πρόγραμμα επιδότησης
5.000 ανέργων

Την προσεχή Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00 λήγει η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από επιχειρήσεις προκειμένου να
προσλάβουν 5.000 ανέργους άνω
των 30 ετών και κυρίως γυναίκες
από έξι περιφέρειες της χώρας. Το
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά στις
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων,
Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου
και Κρήτης. Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών
εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι 466,60 ευρώ για
όσους έχουν ηλικία 30-49 ετών,
559,80 ευρώ για τους άνεργους
άνω των 50 ετών, 606,45 ευρώ για
μακροχρόνια ανέργους άνω των
30 ετών, 653,10 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών
και 699,75 ευρώ για άνεργες γυναίκες άνω των 30 ετών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.ependyseis.gr/mis. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις
μήνες πριν από την υποβολή της
αίτησης και να μην έχουν λάβει
κρατική ενίσχυση άνω των
200.000 ευρώ τα προηγούμενα
τρία έτη.

ΧΡΗΜΑ

Κόκκινα δάνεια:
Μειώθηκαν κατά
46 δισ. σε 2 έτη!

Μ

ε άθλο του... Ηρακλέους
ισοδυναμεί η θεαματική
μείωση του ύψους των κόκκινων δανείων τα τελευταία
δύο χρόνια κατά 46 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 29,4 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Ιουνίου.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, καθώς η
εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος
προχωρά με ταχύτατο ρυθμό και έχοντας
ως στήριγμα τα μέτρα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης παρά τις συνέπειες
της πανδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών
τον Ιούνιο του 2020 είχαν διαμορφωθεί
στα 75,3 δισ. ευρώ, ενώ το ιστορικό υψηλό
τους ήταν τον Μάρτιο του 2016, οπότε και
είχαν φτάσει στα 107,2 δισ. ευρώ!
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών,
η θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 29,4 δισ. ευρώ είναι
αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής στρατηγικής που έχει ακολουθήσει το υπουργείο Οικονομικών για τη
διαχείρισή τους, κυρίως μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», το
οποίο και έχει επεκταθεί, καθώς και συγκεκριμένων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν με σκοπό τη συγκράτηση δημιουργίας υψηλού αριθμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας
(Γέφυρα Ι, Γέφυρα ΙΙ, αναστολές και ρυθμίσεις δανείων). Ο κ. Σταϊκούρας εξήρε τη
συμβολή τού μέχρι πρότινος υφυπουρ-

Την Παρασκευή
η απονομή των βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος»

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

γού, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικού
Σύστημα, Γιώργου Ζαββού, τονίζοντας ότι
η ορθή, σοβαρή και μεθοδική δουλειά του
θα συνεχιστεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με τον στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης,
στο τέλος του 2022 τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια θα έχουν διαμορφωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό.
Η αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων είναι μεγάλης σημασίας τόσο για τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος
όσο και για την παροχή ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας θετικά τις προοπτικές για την απασχόληση
και την ανάπτυξη της χώρας και, όπως επισημαίνει ο κ. Σταϊκούρας, «αποδεικνύεται
για ακόμη μια φορά ότι το υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η κυβέρνηση εργάζονται σκληρά, μεθοδικά και υπεύθυνα
για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας αλλά και νέων προκλήσεων, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις και καταγράφοντας σημαντικά βήματα προόδου
σε όλους τους κρίσιμους τομείς».

Χρήστος Σταϊκούρας:
Διαμορφώθηκαν στα
29,4 δισ. ευρώ στο τέλος
του περασμένου Ιουνίου

Οκτώ σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα
από πρωτοπόρους στον κλάδο Έλληνες
επιχειρηματίες και εξακολουθούν να διακρίνονται έως σήμερα, θα βραβευτούν
την Παρασκευή το βράδυ στο πλαίσιο των
Τρίτων Επιχειρηματικών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος - 200 χρόνια Ελλάδα».
Η ειδική εκδήλωση θα διεξαχθεί στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω του κορονοϊού και τελεί
υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ μας. Στην εκδήλωση
θα παραβρεθούν ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης ως
κύριος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο
υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας, εκπρόσωπος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη επαγγελματικών
ενώσεων και επιμελητηρίων και ανώτερα
στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων.
Τιμητικό βραβείο θα λάβουν για την πολύχρονη προσφορά τους στην οικονομία
και το κοινωνικό σύνολο ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα
2021» Γιάννα Αγγελοπούλου, η πρέσβης
Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα
Βαρδινογιάννη και ο εφοπλιστής Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Τέλος, θα απονεμηθούν βραβεία σε οκτώ εταιρείες
γερμανικών συμφερόντων, παρουσία του
αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Mytilineos: Αναβάθμιση από
την Edison με τιμή-στόχο στα 24 ευρώ

ΞΕΕ: Πρεμιέρα για
τον 4ο κύκλο του CapsuleT

Ν

έα τιμή - στόχο ρεκόρ για τη μετοχή της Mytilineos στα 24 ευρώ από 13 προηγουμένως θέτει
η επενδυτική εταιρεία Edison, με το
ανοδικό περιθώριο να βρίσκεται περίπου στο 50%. Στην έκθεσή της η εταιρεία
ουσιαστικά επιβεβαιώνει την πρόβλεψη
για διπλασιασμό των μεγεθών το 2022
συγκριτικά με το 2020, που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος της Mytilineos,
στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης τον Ιούνιο και επαναδιατυπώθηκε κατά την ενημέρωση των
αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου στα τέλη Ιουλίου.
Η πρόβλεψη της έκθεσης για εκτίναξη των καθαρών κερδών, κατά πάνω
από 100% το 2022 και κατά πάνω από
125% το 2023, στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην ενεργειακή μετάβαση της
εταιρείας (πράσινη ενέργεια, κυκλική
οικονομία και αειφορία), αποδεικνύον-

τας πως η Mytilineos μπορεί να ηγηθεί,
και σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο του εγχώριου αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού. Σημαντική για την κερδοφορία

χαρακτηρίζεται και η πρωτιά της εταιρείας στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά
και κριτήρια διακυβέρνησης).

Συνεργασία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με το χρηματιστήριο
Μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Αθηνά Χατζηπέτρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι με σκοπό την από κοινού
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των βιώσιμων επενδύσεων
και την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς, με θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος, την κοινωνία, την εταιρική
διακυβέρνηση, τη βιώσιμη οικονομία και τη συνεργασία προς
αξιοποίηση των κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών
κεφαλαίων, αλλά και των διεθνών αγορών για την αναβάθμιση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Holcim: Στρατηγική για την προστασία της φύσης
Η Holcim ανακοινώνει τη στρατηγική της για την προστασία της
φύσης, αποκαθιστώντας και διατηρώντας τη βιοποικιλότητα
και το νερό, ενώ παράλληλα στοχεύει να φέρει τις πόλεις πιο
κοντά στη φύση. Έτσι, θα είναι η πρώτη στον κατασκευαστικό
κλάδο που δεσμεύεται για μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στη
βιοποικιλότητα με σχέδια μετασχηματιστικής αποκατάστασης.
Παράλληλα δεσμεύεται στον κλάδο για αναπλήρωση του γλυκού νερού σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο λειψυδρίας
έως το 2030, καθώς και για τη μείωση της κατανάλωσης νερού
σε όλες τις σειρές προϊόντων και θα προωθήσει μια προσέγγιση βασισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος για προϊόντα
και λύσεις που θα φέρουν τις πόλεις πιο κοντά στη φύση.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του τέταρτου κύκλου υποδέχθηκε τις startups ο πρόεδρος του ΞΕΕ
Αλέξανδρος Βασιλικός. Στη συνέχεια οι startups
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία
να προχωρήσουν σε μια συνοπτική παρουσίαση
της επιχειρηματικής τους πρότασης σε μέλη της
κοινότητας του CapsuleT. Επιπλέον, όλοι είχαν την
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να μάθουν περισσότερα για το
περιεχόμενο του πεντάμηνου προγράμματος από
την director του επιταχυντή.

Nestle Eλλάς: Κέρδη
25,6 εκατ. ευρώ το 2020
Κέρδη μετά από φόρους ύψους 25,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε στη χρήση 2020 η Nestle στη
χώρα. Η εταιρεία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από
τις συνθήκες που καταγράφηκαν στην αγορά
την προηγούμενη χρονιά. Οι πωλήσεις της
ανήλθαν σε 332,99 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένες κατά 4,19% σε σχέση με τα 347,5 εκατ.
ευρώ του 2019. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 12,55% στα 31,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα
κέρδη μετά από φόρους ήταν μειωμένα κατά
4,61%. Για τη συνέχεια η εταιρεία θέλει να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη της, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην
αγορά. Σημειώνεται πως μέσα στην προηγούμενη χρονιά η εταιρεία ολοκλήρωσε το λανσάρισμα των προϊόντων Starbucks.

Orange Grove: Συνεχίζονται
οι υποβολές αιτήσεων
Το Orange Grove προσκαλεί άτομα ή ομάδες με μια
καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή επιχειρηματική
προσπάθεια στα πρώτα της βήματα, από όλη την ελληνική επικράτεια να υποβάλουν μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση συμμετοχής στο εξάμηνο διαδικτυακό Incubation πρόγραμμα 2021-22, που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Το πρόγραμμα επώασης προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και δικτύωσης σε νέους επιχειρηματίες για να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις
και καινοτόμες ΜμΕ συμβάλλοντας στην περαιτέρω
ανάπτυξή τους.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Eurobank: Έντονο
ενδιαφέρον θεσμικών για
το ομόλογο των 500 εκατ.

Η εξορυκτική βιομηχανία
επενδύει 345 εκατ. τον χρόνο

Μετ’ εμποδίων το ντεμπούτο
της ρωσικής Mere στην Ελλάδα

Η

Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη
Εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη
κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021,
ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας για ακόμα μία
φορά το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από
1,5 φορές, δίνοντας τη δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση
κατά 0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε
2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στη Eurobank και την ελληνική οικονομία,
σημειώνει η τράπεζα. Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμισι
έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμισι έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και
ετήσιο τοκομερίδιο 2,25%, το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

ΜΕΓΑ: Συνεχίζει σε ανοδική τροχιά

Η bwin χορηγός του Europa League
και του Conference League

Με προκλήσεις ήρθε αντιμέτωπη η ρωσική αλυσίδα
σούπερ μάρκετ Mere, που έκανε ντεμπούτο στην
ελληνική αγορά τον Μάιο και αριθμεί σήμερα
τέσσερα καταστήματα. Πληροφορίες αναφέρουν
πως τα εγκαίνια του νέου σούπερ μάρκετ Mere στο
Αγρίνιο, το πέμπτο μετά το άνοιγμα σε Λάρισα,
Τρίπολη, Κόρινθο και Λαγκαδά, μετατίθενται προς
τα τέλη του φθινοπώρου. Πρακτικά, εδώ και λίγο
καιρό τα περιθώρια απορρόφησης των κραδασμών
από τις ελλείψεις πρώτων υλών και τα αυξημένα
κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορικών
στενεύουν για τους προμηθευτές, οι οποίοι έχουν
αρχίσει ήδη να μετακυλίουν το κόστος στις τιμές
των προϊόντων. Αυτό το περιβάλλον είναι ένα
ισχυρό stress test για το μοντέλο ανάπτυξης της
Mere, η οποία δεσμεύεται να διαθέτει τα προϊόντα
της 20-30% χαμηλότερα από την υπόλοιπη αγορά.
Ελλείψεις εντοπίζονται στα καταστήματα της
ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ σε βασικά είδη
όπως ζάχαρη, αλεύρι και λάδι.

Συμφωνία συνεργασίας
Cosmote με Συμμετοχές 5G
Άνοδος κύκλου εργασιών και κερδών, επενδύσεις που
ξεπέρασαν τα 21 εκατ. ευρώ και αύξηση 12,44% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής το 2020, καθώς ανήλθε σε 228,67 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τα 203,37 εκατ. ευρώ του 2019. Η
εταιρεία, όμως, σημείωσε ακόμη καλύτερες επιδόσεις
όσον αφορά την κερδοφορία. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά από φόρους ανήλθαν σε
14,65 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57,83% σε σχέση με
τα 9,28 εκατ. ευρώ του 2019.

Ηγετική θέση κατέχει ο ελληνικός εξορυκτικός
κλάδος στην Ευρώπη και παγκοσμίως, με την παραγωγή και αξιοποίηση υψηλής ποιότητας ορυκτών κοιτασμάτων, παγκόσμιας εμβέλειας, τόνισε
στην ομιλία του ο Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου
RawMat2021, που πραγματοποιείται στην Αθήνα
από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Βάση για τη
ζωή και τη βιομηχανία ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας, είπε ο Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στο συνέδριο RawMat2021. Μετάβαση στο
μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Όπως υπογράμμισε
ο κ. Κεφάλας: «Τα ορυκτά μας αγκαλιάζουν και είναι η βάση για τη ζωή μας και τη βιομηχανία. Παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των εταιρειών του κλάδου, οι επενδύσεις συνεχίζονται και
αγγίζουν περίπου τα 345 εκατ. τον χρόνο».

Για τη στήριξη και ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς και του 5G περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η Cosmote, που έφερε πρώτη στη χώρα το Ίντερνετ
του μέλλοντος και διαθέτει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο
στη χώρα, προχωρά σε συμφωνία συνεργασίας με τη
Συμμετοχές 5G. Σκοπός του μνημονίου είναι η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Cosmote και
της Συμμετοχές 5G για την προώθηση της χρήσης του
5G από επιχειρήσεις μέσα από καινοτόμες εφαρμογές
και πρωτοποριακό εξοπλισμό.

Η bwin γράφει ιστορία, καθώς αποτελεί το πρώτο
στοιχηματικό brand που γίνεται επίσημος χορηγός της UEFA, ενισχύοντας τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός αθλητικού στοιχήματος και
παιγνίων στον κόσμο. Η bwin προχώρησε σε μια
ιστορική συνεργασία με την UEFA, η οποία την
καθιστά, για τις επόμενες τρεις σεζόν, επίσημο
χορηγό του UEFA Europa League και του νεοσυσταθέντος UEFA Europa Conference League.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία εδραιώνει τη θέση της bwin στην κορυφή του υπεύθυνου αθλητικού στοιχηματισμού
και πιστοποιεί την ηγετική παρουσία του brand
σε ρυθμισμένες στοιχηματικές αγορές, σε όλον
τον κόσμο. Την τρέχουσα σεζόν, συνολικά 64
ομάδες, που εκπροσωπούν 35 από τις συνολικά
55 χώρες της UEFA, συμμετέχουν στις δύο διοργανώσεις από τη φάση των ομίλων, σε αγώνες
που προβάλλονται διεθνώς.

Στον Όμιλο Γιαννακόπουλου πρώην
κατασκηνώσεις στην Πάργα
Η Black Delta Entertainment Services SA, εταιρεία του Ομίλου Γιαννακόπουλου, έλαβε μέρος
στον πλειοδοτικό διαγωνισμό του Δήμου Πάργας
για την παραχώρηση, επί 40 έτη, ακινήτου έκτασης
40.172,24 τ.μ. στη θέση Κλιμάτι Λούτσας (πρώην
κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ). Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός διεξήχθη τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καναλάκι,
ενώ συνολικά είχε 13 συμμετοχές. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία ανέδειξε ανάδοχο την εταιρεία Black Delta Entertainment Services SA του Ομίλου Γιαννακόπουλου, με ετήσιο μίσθωμα στον Δήμο Πάργας ύψους 330.000 ευρώ,
ολοκληρώνοντας έτσι και τυπικά τη μετάβαση της
θαλάσσιας περιοχής της Λούτσας της Διοικητικής
Ενότητας Φαναρίου.
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Το παρασκήνιο πίσω
από την παραίτηση
Ζαγοράκη

Τ

ην παραίτησή του στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη υπέβαλε ο πρόεδρος της ΕΠΟ
Θοδωρής Ζαγοράκης, αλλά η υπόθεση δεν έχει τελειώσει εκεί... Το όλο θέμα τέθηκε υπόψη του
ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ίσως υπάρξει θεαματική ανατροπή, καθότι ο
μεγάλος αρχηγός της Εθνικής μας και πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 βρέθηκε στη θέση αυτή
υπό την παρότρυνση του Μαξίμου. Ήταν κεραυνός εν αιθρία η παραίτηση Ζαγοράκη; Για τους γνωρίζοντες, καθόλου. Καθότι, όπως είχε επισημάνει στο παρελθόν η «Ρolitical», ο Ζαγοράκης απλώς προεδρεύει
και το κουμάντο το έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της
εφημερίδας μας, ο Ζαγοράκης έθεσε τα εξής ζητήματα στον Γιώργο Γεραπετρίτη:
Πρώτον: Διαφώνησε με την παραμονή του εκτελεστικού διευθυντή Ιάκωβου Φιλιππούση, ανθρώπου του
πρώην υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή.
Δεύτερον: Η τιμωρία αφαίρεσης έξι βαθμών από τον Άρη με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της
ΕΠΟ, την οποία έκανε δεκτή η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και αφορούσε σε πλαστογραφία του
Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λάσκοφ το 2018. Ο Ζαγοράκης είχε ανακοινώσει μετ’
επαίνων ότι για κάθε απόφαση των δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου η αρμόδια επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιεί το σκεπτικό της. Δεν έγινε στην περίπτωση του Άρη τόσο
από την Επιτροπή Δεοντολογίας όσο και από την Επιτροπή Εφέσεων, οι οποίες δίκασαν για τελευταία φορά, καθότι άλλαξε η
σύνθεση.
Τρίτον: Ο Ζαγοράκης, μετά τη βεβαιωμένη απόφασή του να απομακρύνει τον ομοσπονδιακό τεχνικό Τζον Φαν’τ Σχιπ, επιθυμούσε και την αποπομπή των δύο υπευθύνων, Τάκη Φύσσα και
Κώστα Κωνσταντινίδη, οι οποίοι, ωστόσο, έχουν ισχυρά
ερείσματα στην ομοσπονδία.
Τέταρτον: Όσον αφορά στην περιβόητη Ολιστική Μελέτη, ένα
πόνημα θεωρητικολογίας συμβουλευτικού χαρακτήρα
των υπερκειμένων συνομοσπονδιών FIFA, UEFA για την
καλυτέρευση του ελληνικού ποδοσφαίρου -πρωτίστως
της αξιοπιστίας του-, μπορεί να ψηφίστηκε από τη γενική συνέλευση της ΕΠΟ, αλλά οι λεπτομέρειες στην
ουσία παραμένουν οι ίδιες, καθορίζοντας ένα καθεστώς ομηρίας ακόμη και του πρόεδρου της ΕΠΟ.
Κατόπιν όλων αυτών, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, θέλοντας να διαφυλάξει την υστεροφημία του, κατηφόρισε από το Πάρκο Γουδή στου Μαξίμου
και έθεσε την παραίτησή του στον Γιώργο
Γεραπετρίτη. Εχέγγυα για να συνεχίσει ο
Ζαγοράκης στην προεδρία δεν υπάρχουν,
τουλάχιστον από την Πολιτεία, αφού το ποδόσφαιρο είναι αυτοδιοίκητο. Σε περίπτωση που εμμείνει στην απόφασή
του, τότε θα γίνει έκτακτη εκλογική
γενική συνέλευση, που θα προκηρύξει εκλογές μόνο για την ανάδειξη προέδρου.

S

PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος
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Εμβόλιμα η 3η αγωνιστική
Το διήμερο 22 και 23
του μήνα θα διεξαχθεί
εμβόλιμα η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1.
Η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις: ΑΕΚ - Λαμία,
Άρης - Παναθηναϊκός,
Βόλος - Ατρόμητος, Ιωνικός - ΠΑΣ, Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ - Αστέρας
Τρίπολης και Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ. Η δεύτερη αγωνιστική επίσης
θα γίνει σε εμβόλιμη
ημερομηνία τον προσεχή Δεκέμβριο.

SPORTS
Δρυμωνάκος, ένας
ακόμη... Ιακωβίδης
Μετά τον αρσιβαρίστα Θοδωρή Ιακωβίδη, ο οποίος συγκλόνισε το πανελλήνιο
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες με τη φράση
του «δεν είχα χρήματα ούτε για τον φυσιοθεραπευτή μου»,
ένας άλλος αθλητής,
ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση Γιάννης Δρυμωνάκος αποκάλυψε στο περιοδικό
«Hello» το σκληρό πρόσωπο της αδιαφορίας της
Πολιτείας. Αναγκάστηκε να σταματήσει το 2012,
γιατί έπαιρνε 500 ευρώ, όταν τα έξοδά του ήταν
πολύ περισσότερα.

Στη Ράγιο Βαγεκάνο ο Σιόβας
Στη Ράγιο Βαγεκάνο, ομάδα-ασανσέρ του ισπανικού
ποδοσφαίρου, όπου τη μια χρονιά ανεβαίνει και την
άλλη υποβιβάζεται, υπέγραψε ο διεθνής αμυντικός
Δημήτρης Σιόβας, αφού απέτυχε να πείσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον επανεντάξουν. Ο
31χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αφέθηκε
ελεύθερος από την Ουέσκα, συμφώνησε για κλειστό
συμβόλαιο δύο χρόνων με ετήσιες απολαβές 450.000
ευρώ. Η Ράγιο παίρνει μέρος στη Λα Λίγκα.

Ίδρυσε επιχείρηση
κάνναβης ο Λάσμε
Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, ο Γκαμπονέζος Στέφαν Λάσμε, είχε τιμωρηθεί
το 2016 για χρήση
κάνναβης. Πριν από
μερικές μέρες γνωστοποίησε μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι άνοιξε επιχείρηση
με προϊόντα κάνναβης. Το post του Λάσμε: «Σαν
σήμερα, πριν από πέντε χρόνια, τιμωρήθηκα για
έναν χρόνο επειδή κάπνισα ένα τσιγάρο. Ο χρόνος κυλάει. Σήμερα είμαι ο ιδιοκτήτης μιας
ανερχόμενης επιχείρησης με προϊόντα κάνναβης. Οι καταστάσεις δεν κάνουν έναν άνδρα, τον
αποκαλύπτουν».

«Προσευχηθείτε για εμένα»

Βαριά τιμωρία
για μια... selfie
Με αποκλεισμό από τα γήπεδα για πέντε χρόνια και πρόστιμο 100 ευρώ τιμωρήθηκε 13χρονο αγόρι
για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο για μια selfie με τον Ολλανδό άσο Μέμφις Ντεπάιγ στο ματς
προκριματικών του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαυροβούνιο (4-0) στο Αϊντχόφεν.
Το προβλεπόμενο πρόστιμο είναι 450 ευρώ, αλλά μειώθηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Επειδή ουδείς
άτρωτος στον κορονοϊό, ο άλλοτε σκληρός του ΝΒΑ Σέντρικ Σεμπάλος με
προσωπική του
ανάρτηση στο Instagram ζητάει από
τον κόσμο του
αθλητισμού να προσευχηθεί γιατί είναι
διασωληνωμένος. Σχετικά έγραψε:
«Για 10η ημέρα στη ΜΕΘ, η Covid-19
επισήμως με κλοτσάει στον πισινό.
Φίλοι, συγγενείς, προσευχηθείτε για
την ανάρρωσή μου. Αν σας έκανα κάτι
στο παρελθόν, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Η μάχη μου δεν
έχει τελειώσει».

P
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ΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε στη Γαλλία η δίκη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπατακλάν
Άρχισε χθες στη Γαλλία η πολύκροτη δίκη
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισλαμικό Κράτος το 2015 στην
αίθουσα συναυλιών Μπατακλάν και στο
εθνικό στάδιο της Γαλλίας. Στο εδώλιο κάθονται 20 κατηγορούμενοι που είναι ύποπτοι
για ανάμειξη στο μακελειό της 13ης Νοεμβρίου του 2015, στην πιο πολύνεκρη επίθεση
που έχει διαπραχθεί ποτέ σε καιρό ειρήνης
στη Γαλλία. Ανάμεσά τους και ο Σαλάχ Αμπντεσλάμ, ο 31χρονος Γαλλομαροκινός που
πιστεύεται ότι είναι ο μόνος επιζών από την
ομάδα των τρομοκρατών που είναι ύποπτοι

Κ

αθώς σε δύο μέρες κλείνουν
είκοσι χρόνια από τη μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση
που έχει καταγραφεί στην
Ιστορία την 11η Σεπτεμβρίου 2001, φουντώνουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το τι
πραγματικά συνέβη εκείνες τις μοιραίες
για το μέλλον του κόσμου ώρες στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.

για τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Παρίσι.
Η δίκη πρόκειται να διαρκέσει εννέα μήνες. Οι ενάγοντες ανέρχονται σε περισσότερους από 1.800, ενώ περισσότεροι από 300
δικηγόροι θα λάβουν μέρος σε αυτό τον
άνευ προηγουμένου δικαστικό μαραθώνιο,
όπως είπε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης
Ερίκ Ντιπόν-Μορετί. Η ετυμηγορία αναμένεται περί τα τέλη Μαΐου.
Πέραν του Αμπντεσλάμ, οι υπόλοιποι
ύποπτοι, έξι από τους οποίους θα δικαστούν
ερήμην, κατηγορούνται ότι βοήθησαν με κάποιον τρόπο ο καθένας στην ετοιμασία και

εκτέλεση της απεχθούς τρομοκρατικής
πράξης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, επικαλούμενο πληροφορίες από το
Reuters, το AFP, το DPA και το Sputnik. «Αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτήν τη δίκη είναι
η μαρτυρία των άλλων που επέζησαν (…), να
ακούσω πώς τα έβγαλαν πέρα αυτά τα έξι
χρόνια που πέρασαν. Όσο για τους κατηγορούμενους, δεν περιμένω καν ότι θα μιλήσουν», δήλωσε ο 48χρονος Ζερόμ Μπαρτελεμί, ένας από τους επιζώντες της επίθεσης
στο Μπατακλάν, ο οποίος τώρα είναι καλά
αλλά υπέφερε από κατάθλιψη και άγχος.

Θεωρίες συνωμοσίας
για την 11η Σεπτεμβρίου

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Οι περισσότερες από αυτές εκφράζονται μέσα από το επονομαζόμενο Κίνημα
Αλήθειας για την 11η Σεπτεμβρίου, τα μέλη του οποίου ισχυρίζονται ότι τα χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους δεν ήταν
έργο της Αλ Κάιντα αλλά… των ίδιων των
ΗΠΑ. «Αμφισβητώ απολύτως τα πάντα και
αναρωτιέμαι τι είναι αλήθεια σε όλα αυτά
που μας λένε για την ιστορία αυτή», δηλώνει η Χέδερ Μπάουερ, νοικοκυρά από το
Ουισκόνσιν που βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα των ΗΠΑ, μέλος του Κινήματος
Αλήθειας και επίσης εξίσου πεπεισμένη
ότι δεν υπάρχει η Covid-19.
Τη μέρα των τρομοκρατικών χτυπημάτων η Μπάουερ ήταν μόλις 14 ετών. Για
πολλά χρόνια πίστευε την επίσημη εκδοχή
για τη δράση της Αλ Κάιντα και του Μπιν
Λάντεν εναντίον της Αμερικής, μέχρι που
άρχισε να ενδιαφέρεται για τις θεωρίες
συνωμοσίας που ανέπτυξε το Κίνημα QAnon. Σήμερα πλέον η ίδια και όσοι βρίσκονται μαζί της στο «κίνημα» πιστεύουν
ότι οι επιθέσεις ενορχηστρώθηκαν για να
δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράκ που
ξεκίνησε το 2003.
Όπως είναι φυσικό, τέτοιου είδους «θεωρίες» πάντα καλύπτονται από επίφαση
αληθοφάνειας. Μια από τις εξηγήσεις που

συχνά προβάλλονται σχετικά με το ότι οι
Δίδυμοι Πύργοι δεν κατέρρευσαν από τις
επιθέσεις αυτοκτονίας με τα αεροπλάνα
είναι ότι «η κηροζίνη δεν μπορεί να λιώσει
τον χαλύβδινο σκελετό» και ότι χρειάζονταν εκρηκτικά για να καταρρεύσουν κάθετα οι πύργοι. Οι ισχυρισμοί, οι οποίοι
έχουν αναπτυχθεί με κάθε λεπτομέρεια
εδώ και 20 χρόνια, συχνά αντικρούονται
από τον Τύπο και από ντοκιμαντέρ.
Στο πλαίσιο της 20ής επετείου της αποφράδας μέρας αναμένεται να πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις με φυσική
παρουσία κοινού και ομιλίες ώστε να συζητηθούν όσα αφορούν σε αυτήν, καθώς

επίσης και η προέλευση της πανδημίας
του κορονοϊού και τα εμβόλια. Το 17ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αλήθεια
της 11ης Σεπτεμβρίου στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας θα παρουσιάσει δύο ντοκιμαντέρ για την πανδημία, μεταξύ των οποίων
το «Plandemic».
Μια άλλη εκδήλωση έχει τίτλο «Από τον
άνθρακα της 11ης Σεπτεμβρίου στην πανδημία» και αναφέρεται στους φακέλους
που περιείχαν τη θανατηφόρο ουσία και
εστάλησαν σε πολιτικούς και δημοσιογράφους το 2001. Η σύνδεση μεταξύ του
άνθρακα και της Covid είναι ξεκάθαρη,
όπως διαβεβαιώνει ο δικηγόρος Μικ Χά-

ρισον, μέλος της επιτροπής. Διαλέγετε θεωρίες και παίρνετε. Εν τω μεταξύ, δύο θύματα αναγνωρίστηκαν 20 χρόνια μετά με
τη μέθοδο DNA.

Κάποιοι υποστηρίζουν
ότι οι Δίδυμοι Πύργοι δεν
έπεσαν από τα αεροπλάνα! Δύο θύματα αναγνωρίστηκαν
20 χρόνια μετά
με τη μέθοδο DNA

P
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ΡΟΣΩΠO

ΤΖEΪΝ ΜΠIΡΚΙΝ

Οι νεανικές καταχρήσεις
και ο Γκενσμπούρ
που σημάδεψε τη ζωή της

Η

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη (όπως και του Ζαν Πολ Μπελμοντό στη
Γαλλία) έδειξε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από είδωλα, έδειξε όμως
ότι και τα είδωλα, όσα χρόνια και αν περάσουν, παραμένουν ζωντανά
στις μνήμες των ανθρώπων. Έτσι, ήταν αρκετή η είδηση ότι η διεθνούς φήμης ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, ώστε τα εκατομμύρια των θαυμαστών της να ενδιαφερθούν, να συγκινηθούν, να θυμηθούν μοναδικές στιγμές στον κινηματογράφο και
το τραγούδι με την Μπίρκιν πρωταγωνίστρια. Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη περιπέτεια υγείας για την 74χρονη ηθοποιό, η οποία το 2002 είχε διαγνωστεί με λευχαιμία. Το ίνδαλμα των 60s, όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει εκείνη τη δοκιμασία
στις αρχές των 00s, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να κόψει εντελώς το αλκοόλ,
μετά από πολλά χρόνια καταχρήσεων.
Και τι δεν έκανε η Τζέιν Μπίρκιν πριν αποσυρθεί: Ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια, σκηνοθέτρια, φωτομοντέλο, όλα μαζί, αξεδιάλυτα… Χτύπησε κορυφές
αισθησιασμού στην «Πισίνα» με τον Αλέν Ντελόν, ενώ το ομώνυμο τραγούδι στην
ταινία «Je t’ aime, moi non plus» συμπεριλαμβάνεται στα κλασικά γαλλικά τραγούδια της εποχής. Κι ακόμα, ταινίες όπως το «Blow up», το «Slogan», το «Έγκλημα στον Νείλο» κι ένα σωρό άλλες, καθιέρωσαν την Τζέιν Μπίρκιν ως μια πανέμορφη, ταλαντούχα ηθοποιό και τραγουδίστρια, που κέρδισε τις καρδιές των
κινηματογραφόφιλων και όσων ήταν λάτρεις της μουσικής που εκείνη τραγουδούσε: Από το «Baby Alone in Babylon» έως το «Arabesque» και το «Rendezvous», η Μπίρκιν άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της και στο βρετανικό και στο γαλλικό τραγούδι.
Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1946 στο Μέριλσμποουν, στο κεντρικό Λονδίνο. Ο πατέρας της ήταν ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η μητέρα της
ηθοποιός και τραγουδίστρια. Η πρώτη της εμφάνιση στο «Blow up» του
Αντονιόνι (1966) την εκτόξευσε, καθώς σε μια σκηνή εμφανίζεται γυμνή, και ξεσήκωσε τα πλήθη στις αίθουσες, αλλά και κύμα διαμαρτυριών στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Την εποχή εκείνη γνώρισε τον Τζον
Μπάρι, συνθέτη μουσικής των ταινιών Τζέιμς Μποντ, ο οποίος την
ενθάρρυνε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στον χώρο του τραγουδιού. Παντρεύτηκαν ενώ η Μπίρκιν ήταν μόλις 19 ετών (1965).
Πρόλαβαν να κάνουν ένα παιδί, την Κέιτ Μπάρι, και χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, όταν η Μπίρκιν γνώρισε τον άνδρα της ζωής της, τον Γάλλο στιχουργό, συνθέτη και ερμηνευτή Σερζ Γκενσμπούρ, είκοσι χρόνια
μεγαλύτερό της. Έμειναν μαζί χωρίς να παντρευτούν έως το 1980 και απέκτησαν ένα παιδί, τη Σαρλότ. Τραγούδησαν μαζί το αξέχαστο «Je t’aime, moi
non plus», το οποίο αρχικά ο Γκενσμπούρ είχε γράψει για την προηγούμενη
ερωμένη του, την Μπριζίτ Μπαρντό, αλλά το τραγούδησε με την Τζέιν Μπίρκιν.
Την επόμενη δεκαετία η Μπίρκιν, που ήδη είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι, ήταν
ζευγάρι με τον Γάλλο σκηνοθέτη Ζακ Ντουαγιόν, με τον οποίο απέκτησαν ένα κορίτσι, την τρίτη κόρη της Μπίρκιν, τη Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Λου
Ντουαγιόν. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να τραγουδά συνθέσεις του Γκενσμπούρ. Το
1991 έχασε μέσα σε λίγες μέρες τον Γκενσμπούρ και τον πατέρα της. Το 2013 η
μεγάλη κόρη της Κέιτ Μπάρι αυτοκτόνησε.
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• «Στον τοκετό ακούγαμε τραγούδια
του Μίνωα», αποκάλυψε η γλυκιά
μαμά Όλγα Κεφαλογιάννη για τα δίδυμα και τον σύζυγό της.

«Πόλεμος»
για το βραχιόλι
της πριγκίπισσας
Μαργαρίτας

• Ψείρες κόλλησε η Κατερίνα Καραβάτου από την κόρη της Αέλια και
κάνουν θεραπεία!
• Κύματα αγάπη ς απλού κόσ μου και καλλιτεχ νών στην
ηθοποιό Δώρα Χρυσικού για τη
γενναία μάχη με τον καρκίνο.

E

να μυθικό σπάνιο κόσμημα Cartier με σημαντική προέλευση βγαίνει στο σφυρί του
λονδρέζικου οίκου δημοπρασιών Dix Noonan Webb την επόμενη Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου. Το εκθαμβωτικό και εξαίσιο χειροποίητο βραχιόλι
της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, το οποίο φορά στο επίσημο βασιλικό πορτρέτο για τα 19α γενέθλιά της (1949),
βγαίνει στο σφυρί με τιμή εκκίνησης τις 55.000 λίρες,
μονοπολώντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον συλλεκτών
και αριστοκρατών.
Το ευγενές vintage μπρασελέ μήκους 17,8 εκατοστών
με δύο σειρές με κρεμώδη λευκά και μερικά ροζ απόχρωσης μαργαριτάρια υψηλής γυαλάδας είναι διακοσμημένο με διαμάντια λαμπερής μονής κοπής, πλατινένιο κούμπωμα σε γεωμετρικό σχήμα και φέρει ένα καλλιγραφικό «Μ» από το αρχικό του ονόματος της μικρότερης αδελφής της βασίλισσας Ελισάβετ.
Με τη σφραγίδα «Mikimoto» (πιστοποίηση αυθεντικότητας των μαργαριταριών) και το «P» για την πλατίνα,
το αριστούργημα κομψότητας χρονολογείται γύρω στο
1925 και θα παρουσιαστεί στο αρχικό του κουτί με επίσημο έγγραφο προσέλευσης από το παλάτι του Κένσινγκτον.
Το μαργαριταρένιο βραχιόλι αναζητεί νέο κάτοχο και,
όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα, VIP πελάτες
του οίκου δημοπρασιών θα κονταροχτυπηθούν για την
απόκτησή του, καθώς υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει προς πώληση, με
πρώτη εκείνη του Christie’s Collection of Her Royal Highness: Volume I: Jewellery and Fabergé.
Η συλλογή κοσμημάτων της Μαργαρίτας ήταν εντυπωσιακή με ιδιαίτερα κομμάτια, όπως η διαμαντένια
τιάρα «Lotus» που φόρεσε η δούκισσα Κέιτ Μίντλετον
στον γάμο της, αν και αρχικά είχε χαριστεί στη σημερινή

• Σταφύλια στη Βουλγαρία μαζεύει ο Ριτζ Φόρεστερ! Ο γκριζομάλλη ς γόη ς Ρον Μος της
θρυλικής σειράς «Τόλμη και
γοητεία» συμμετείχε σε τοπική
γιορτή τρύγου!

• Στο κόκκινο χαλί του 78ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας περπάτησαν η Βίκυ Καγιά και ο σύζυγός
της Ηλίας Κρασσάς με εμφάνιση
«Blues Brothers», καλεσμένοι του
brand Armani.
βασιλομήτορα της Μεγάλης Βρετανίας. Η δευτερότοκη
κόρη του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ είχε από μικρή το παρατσούκλι της επαναστάτριας, παρόλο που τηρούσε ευλαβικά το πρωτόκολλο. Μεγαλώνοντας εξελίχθηκε σε μια
νευρική, φανατική καπνίστρια με έντονη μικροβιοφοβία και κόμπλεξ για το ύψος της.
Ήταν 1,55μ. και εκτός από τους πάτους που της έβαζαν στα παπούτσια για να πάρει πόντους, ζητούσε να
ψηλώσουν τα σασί των αμαξιών της! Το 1951, σε ηλικία
22 ετών, η πριγκίπισσα ερωτεύτηκε τον κατά 16 χρόνια
μεγαλύτερό της παντρεμένο σμηναγό Πίτερ Τάουνσεντ
που βρισκόταν στην υπηρεσία του πατέρα της, αλλά η
Ελισάβετ που είχε αναλάβει βασιλικά καθήκοντα εμπόδισε τον γάμο τους. Η τελευταία ζήτησε από την αδελφή
της να διαλέξει ανάμεσα στον έρωτα και το στέμμα και η
Μαργαρίτα επέλεξε το δεύτερο.
Λίγα χρόνια μετά παντρεύτηκε τον φωτογράφο Τόνι
Άρμστρονγκ, παρότι δεν είχε αριστοκρατική καταγωγή,
και απέκτησε δύο παιδιά. Τη δεκαετία του ’60 χώρισαν
και ήταν το πρώτο διαζύγιο στη βασιλική οικογένεια στη
νεότερη ιστορία. Ακολούθησε ένας πολυτάραχος δεσμός με τον κηπουρό της και έζησε το παθιασμένο ειδύλλιο στη βίλα της στο νησί Mustique της Καραϊβικής.
Πέθανε στο Νοσοκομείο «Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ’» στις
9 Φεβρουαρίου 2002 με προβλήματα υγείας που οφείλονταν στο κάπνισμα.

• Μετά τον σάλο που προκάλεσε
το t-shirt της εγκυμονούσας
Τζούλιας Νόβα με το «CCCP» η
παρουσιάστρια κατήγγειλε ότι
κάποιοι της ευχήθηκαν να χάσει το μωρό!
• Νέο επαγγελματικό βήμα για τη
Μαρία Ολυμπία. Η κόρη του πρίγκιπα Παύλου κυκλοφόρησε το δικό
της οργανικό serum στη λονδρέζικη
αγορά.
• Έ ρωτας είναι η αιτία που η
Νάνσυ Αλεξιάδη εγκατέλειψε
τις πίστες! Η τραγουδίστρια και
ο σύντροφός της διαμένουν στη
Β αρκελώνη και σύντομα θα
παντρευτούν.
• Ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραμένει
αγρότης στο Πήλιο, περιμένοντας
την κατάλληλη πρόταση για να επιστρέψει στο θέαμα.
• Σοφία Παυλίδου: Έτοιμη να
καταγγείλει στο ΣΕΗ σκηνοθέτη
για απαράδεκτη συμπεριφορά.
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Απόδραση
στη Βενετία
Ρομαντικό ταξίδι για τον Αποστόλη Τότσικα και τη σύζυγό
του Ρούλα Ρέβη στην πόλη των
Δόγηδων. Το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz βρίσκεται στη
Βενετία χωρίς τα διδυμάκια
του, απολαμβάνοντας τις ομορφιές της πόλης αλλά και τις
βόλτες με γόνδολες στα διάσημα κανάλια. Ο ηθοποιός και η
φωτογράφος «βομβάρδισαν»
το Instagram με απίθανα
«κλικ» στα φημισμένα αξιοθέατα, με τις εξορμήσεις να συνεχίζονται.

Ο

λοκληρώνεται η φετινή περιοδεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη έπειτα από δύο μήνες sold out συναυλιών στην
Ελλάδα και την Κύπρο. Η ερμηνεύτρια και οι συνεργάτες της ανυπομονούν για τα τελευταία live απόψε στο
θέατρο «Αλ. Μινωτής» στο Αιγάλεω και στις 15 Σεπτεμβρίου στο θέατρο «Άλσος» για να αποχαιρετήσουν το κοινό και επιτέλους να ξεκουραστούν. Άλλωστε, η κόρη του Γιάννη Ζουγανέλη χρωστάει διακοπές στον σύζυγό της Σπύρο Δημητρίου! «Κάπως έτσι τελείωσε η
γύρα μας στην υπέροχη Ελλάδα, για να ολοκληρωθεί ο όμορφος
κύκλος της καλοκαιρινής περιοδείας μας “Πάρ’ το αλλιώς” που
έδωσε του κόσμου τα καλά», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια ποζάροντας εξουθενωμένη παρέα με τους μουσικούς της. Η παράσταση περιελάμβανε αγαπημένες διασκευές και τραγούδια που εκφράζουν την ίδια με μοναδικές ερμηνείες μαζί με όλες τις μεγάλες
επιτυχίες της.

Οι φθινοπωρινές βουτιές της Βαΐτσου
«Όλα μοιάζουν καλοκαίρι» για την Ελένη Βαΐτσου κι ας έχει μπει
για τα καλά ο Σεπτέμβριος. Η πρωταγωνίστρια της καθημερινής
δραματικής σειράς «Ήλιος» έπειτα από πολυήμερες ξέγνοιαστες
διακοπές σε Κρήτη και Κεφαλλονιά επέστρεψε επιτέλους στην
Αθήνα. Ήδη ξεκίνησε γυρίσματα για τον β’ κύκλο του επιτυχημένου
σίριαλ, αλλά με την πρώτη ευκαιρία τρέχει σε ακρογιαλιές για τις
τελευταίες βουτιές.

Σε διπλό ταμπλό

GOSSIP
Λιώνει στο... κρεβάτι

Σκληρές ασκήσεις πιλάτες για την Ντορέττα
Παπαδημητρίου, η οποία... διπλώνεται και ξεδιπλώνεται με χάρη και χαμόγελο σε μηχανήματα και κρεβάτια σαν του Προκρούστη! Η δημοφιλής παρουσιάστρια με το που υπέγραψε
συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 για την
παρουσίαση του ριάλιτι μαγειρικής «Games of
chefs» επέστρεψε στο αγαπημένο της γυμναστήριο, αναλαμβάνοντας ενεργή και πολύωρη
δράση τύπου αθλήτριας Ολυμπιακών Αγώνων.
«Πίσω στο πρόγραμμά μας. Ήρθαν και τα καινούργια κρεβάτια. Γνωριζόμαστε ακόμη», σχολίασε με χιούμορ η ηθοποιός.

Αποκαλυπτική η Μαρίνα Ζάρα

Στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες
μέλισσες» εντάσσεται ο Νίκος Κουρής
με ρόλο που θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή της Ελένης Σταμίρη. Θα
υποδυθεί τον ταγματάρχη Ζάχο Λυκογιάννη, γέννημα θρέμμα του χωριού,
που επιστρέφει στο Διαφάνι έπειτα από
χρόνια. Παράλληλα συνεχίζει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Δες και
βρες» στη δημόσια τηλεόραση για δεύτερη σεζόν μετά την περσινή επιτυχία
που σημείωσε το πρότζεκτ.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Μαρίνα Ζάρα λίγες μέρες μετά την αιφνίδια ακύρωση του γάμου
της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Λάμπρο
Χούτο αποκάλυψε γυμνή τη δική της αλήθεια!
«Απομακρυνθείτε από ανθρώπους και καταστάσεις που απειλούν την ηρεμία σας, τον σεβασμό
στον εαυτό σας, τις αξίες και την αξία του εαυτού
σας. Μόλις απομακρυνθείτε, είναι εκπληκτικό
πόσα καλά πράγματα θα αρχίσουν να συμβαίνουν για εσάς και δεν θα είναι τυχαίο», έγραψε
με νόημα στον λογαριασμό της.

P
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Να αποτρέψουμε τη φτώχεια
κρατώντας ανοικτή την οικονομία
Γράφει

η Σοφία Βούλτεψη
Yφυπουργός
Μετανάστευσης
και Ασύλου

Η

προσπάθεια για την ενίσχυση των εμβολιασμών και το χτίσιμο του πολυπόθητου τείχους ανοσίας έχει δύο θεμελιώδεις πλευρές. Η πρώτη (αυτονόητα) σχετίζεται με την ανάγκη
να προστατέψουμε τη ζωή μας και τη ζωή αυτών με
τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή.
Η δεύτερη σχετίζεται με την ανάγκη να ανοίξει επιτέλους και να παραμείνει ανοικτή η παγκόσμια οικονομία, όλες οι οικονομίες του κόσμου – και φυσικά
και της Ελλάδας.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα συνεχίζουμε να ματώνουμε στη μάχη του αυτονόητου. Η ανάγκη να είναι
εμβολιασμένοι όλοι εκείνοι που έρχονται σε επαφή
με τους ευάλωτους και η επιβολή της υποχρέωσης
εμβολιασμού (που δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον,
αλλά και καθήκον που απορρέει από τις βασικές αρχές της αγωγής του πολίτη) ερμηνεύεται από την αντιπολίτευση –με πρώτον τον ΣΥΡΙΖΑ– σε προσπάθεια… διχασμού!
Ε λοιπόν, όχι! Δεν είναι αυτός ο διχασμός. Ο διχα-

σμός είναι αυτός που έρχεται αν δεν μείνει ανοικτή η
οικονομία μας. Η ακρίβεια δείχνει ήδη τα δόντια της.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι, μόλις στάθηκε
δυνατόν να ανοίξει ως έναν βαθμό η οικονομία μας,
παρατηρήθηκε θεαματική αύξηση του ΑΕΠ. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 14,3% και στην Ελλάδα κατά 16,2%. Με επίσημα
στοιχεία – αυτά της Eurostat.
Αν, όμως, εξαιτίας μιας έξαρσης της πανδημίας, οι
οικονομίες –προφανώς και η ελληνική– παραμείνουν κλειστές, τότε, ναι, θα έρθει ο διχασμός. Και θα
είναι ο διχασμός ανάμεσα στους πλούσιους και στους
φτωχούς, ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες. Θα διευρυνθεί το χάσμα των ανισοτήτων, κάτι που
βλέπουμε και στις πιο εύρωστες ευρωπαϊκές οικονομίες. Στην Ιταλία ανακοινώθηκε ότι το 7,7% των ιταλικών νοικοκυριών βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης
ένδειας. Στην Πορτογαλία, τράπεζες τροφίμων βοηθούν τους κατοίκους της τουριστικής περιοχής του
Αλγκάρβε, που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα. Αρχιτέ-

κτονες και καθηγητές στέκουν στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό. Στη Ρωσία, οι φτωχοί έχουν ξεπεράσει τα
20 εκατομμύρια. Στη Βρετανία ανακοινώθηκε ότι οι
τράπεζες τροφίμων διένειμαν αριθμό ρεκόρ (1,2
εκατ.) δεμάτων τροφίμων.
Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως
ακόμη και 80 εκατομμύρια άνθρωποι θα περιπέσουν
σε κατάσταση ακραίας φτώχειας εξαιτίας των συνεπειών του κορονοϊού.
Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε ότι 100 ακόμη
εκατομμύρια άνθρωποι θα περιπέσουν σε ακραία
φτώχεια.
Μια παγκόσμια στρατιά νεόπτωχων θα κάνει την
εμφάνισή της στον πλανήτη, υπονομεύοντας τον στόχο του ΟΗΕ για μείωση της φτώχειας και της πείνας
έως το 2030.
Γι’ αυτό τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η
ΔΕΘ δεν πρέπει να γίνει πεδίο αντιπαραθέσεων.
Ο μόνος δρόμος είναι ο εμβολιασμός. Για να μείνει
ανοικτή η οικονομία!

Τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής

Α

ναμφίβολα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετώπισε αυτούς τους 26 μήνες πολλαπλές και πολύπλευρες κρίσεις. Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, συνέχισε το μεταρρυθμιστικό της
έργο, βασιζόμενο στις προγραμματικές της θέσεις που
έλαβαν την ψήφο εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών,
με κορυφαίο στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Η πολιτική αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη
μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, στην
απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Στηρίχθηκε όμως και σε μια σειρά άλλων
πολιτικών, όπως η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και των παραχωρήσεων, η μείωση του ιδιωτικού
χρέους και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα.
Πράγματι, στο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας, είδαμε να μειώνονται ο φόρος
στις επιχειρήσεις και τα μερίσματα, ο ΕΝΦΙΑ, ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής, η προκαταβολή
φόρου, το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, είδαμε
να καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, η αναλογική
με τα εισοδήματα επιβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Είδαμε το κράτος να κάνει τεχνολογικά άλματα με
προμετωπίδα του την ιστοσελίδα gov.gr, παρέχοντας
ψηφιακά σε πολίτες πάνω από 1.200 υπηρεσίες, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων έγινε ευέλικτο και ταυ-

τόχρονα απλό και σύντομο. Είδαμε ακόμα μια σειρά
από βαλτωμένες αποκρατικοποιήσεις να προχωρούν,
όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η
ΕΛΒΟ.
Θεσπίσαμε ένα νέο πτωχευτικό και προπτωχευτικό
σύστημα, διευκολύνοντας τη ρύθμιση οφειλών σε φυσικά πρόσωπα, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας αλλά
και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, με
σκοπό να χρηματοδοτηθεί η οικονομία.
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, παρά το γεγονός ότι η πανδημία
έπληξε την ήδη πληγείσα από τη δεκαετή κρίση οικονομία μας. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που παρακολουθούν την οικονομία για το 2021 και το 2022 προβλέπουν ανάπτυξη τουλάχιστον 3,6% για το 2021 και 6% για
το 2022. Πρόσφατα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία, όπου κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5%, ενώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 υπήρξε αύξηση του ΑΕΠ κατά 16,2%. Δηλαδή, το ΑΕΠ πλέον ξεπερνά τα προ πανδημίας επίπεδα.
Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,0%. Οι
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 30 δισ. περίπου. Η θετική
πορεία επίσης των πρόδρομων δεικτών, όπως το οικονομικό κλίμα, η βιομηχανική παραγωγή, η μεταποίηση, η οικοδομική δραστηριότητα και οι τουριστικές
αφίξεις, προαναγγέλλουν ότι η πορεία του ΑΕΠ το 2021
θα είναι πολύ καλύτερη από όλες τις εκτιμήσεις.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η ελληνική οικονομία απολαμβάνει πλέον την εμπιστοσύνη των διεθνών
αγορών, γεγονός που της επιτρέπει να δανείζεται με

χαμηλά επιτόκια. Συγκεκριμένα, η έκδοση του 5ετούς
ομολόγου έγινε με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο (0,020%),
που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό –ανεξαρτήτως
διάρκειας–, ενώ αυτή του 30ετούς ομολόγου έγινε με
επιτόκιο χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση,
τον Μάρτιο του 2021 (1,675%). Όλα αυτά ενώ παράλληλα στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μέτρα συνολικού ύψους
36,5 δισ. ευρώ τη διετία 2020-2021.
Σε συνδυασμό με τους επιπλέον επενδυτικούς πόρους που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τώρα που οι επιπτώσεις από την πανδημία
στον τομέα της οικονομίας υποχωρούν, προμηνύεται
σημαντική και δυναμική πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται αυτήν τη φορά στις δομικές μεταρρυθμίσεις που
αποτελούν μια στέρεη βάση. Μεταρρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του μέλλοντος, έχοντας γνώμονα τη συνολική ευημερία των πολιτών και
όχι το στενό πολιτικό συμφέρον. Τα αποτελέσματα λοιπόν της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γίνονται ολοένα και περισσότερο ορατά. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, καθώς είναι βέβαιο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει από
τη φετινή ΔΕΘ ένα νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων,
που θα δώσει επιπλέον ώθηση στην ελληνική οικονομία, με κύριο στόχο τα επόμενα χρόνια να διαμορφωθούν ολοένα και καλύτερες συνθήκες ευημερίας για
όλους τους Έλληνες.

Γράφει

o Ανδρέας
Νικολακόπουλος
Βουλευτής
Ηλείας
της ΝΔ

