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Η
20ή επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου συ-
νέπεσε (και για λόγους συμβολισμού) με
την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανών
από το Αφγανιστάν. Στη χώρα όπου οι

δυνάμεις των ΗΠΑ επενέβησαν την επομένη των επι-
θέσεων στους Δίδυμους Πύργους και στο Πεντάγω-
νο, για να καταδιώξουν την Αλ Κάιντα και για να ανα-
τρέψουν το καθεστώς των Ταλιμπάν που είχε δώσει
καταφύγιο και ορμητήριο στην οργάνωση.  

«Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» ήταν ο όρος που
είχε χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ
Μπους ήδη από το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου.
Εκείνη τη στιγμή, η ομοφωνία ήταν διασφαλισμένη.
Με 3.000 νεκρούς σε αμερικανικό έδαφος, οι ΗΠΑ
είχαν πληγεί στην καρδιά, όπως ποτέ άλλοτε μετά το

Περλ Χάρμπορ το 1941. Και όφειλαν να απαντήσουν.
Είκοσι χρόνια μετά, οι Ταλιμπάν είναι και πάλι οι

κυρίαρχοι της Καμπούλ, έπειτα από αστραπιαία επί-
θεση που διέλυσε τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλεί-
ας, τις οποίες εκπαίδευσε, χρηματοδότησε και εξό-
πλισε η Ουάσιγκτον. 

Την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο απόλυτος εχθρός
της Δύσης είχε ένα όνομα: Οσάμα Μπιν Λάντεν, και
ήταν αυτός που «υπέγραψε» την πιο φονική επίθεση
που πραγματοποιήθηκε ποτέ εναντίον δυτικής χώ-
ρας. Είκοσι χρόνια μετά, με περισσότερους από
800.000 νεκρούς (ανάμεσά τους πολλοί Αφγανοί και
Ιρακινοί άμαχοι) και κόστος τρισεκατομμύρια δολά-
ρια, η αποτυχία της «σταυροφορίας» κατά της τρο-
μοκρατίας είναι αναμφισβήτητη. Ο τζιχαντισμός

έχει κάνει μεταστάσεις και οι οργανώσεις των τζι-
χαντιστών είναι περισσότερες, ενώ απέκτησε δύο
«κεφάλια». Εκτός από την Αλ Κάιντα, και το Ισλαμι-
κό Κράτος.  

Είκοσι χρόνια μετά, έχει αλλάξει και το γεωγραφι-
κό εύρος της τζιχαντιστικής απειλής. Οι οργανώσεις
περιορίζονταν στη Μέση Ανατολή, ενώ πλέον δρουν
στην Αφρική, στο μεγαλύτερο μέρος του αραβικού
κόσμου καθώς και σε πολλές περιοχές της Ασίας.
Σήμερα, υπάρχουν δύο ή τρεις φορές περισσότεροι
τρομοκράτες στον κόσμο από ό,τι το 2001, σύμφωνα
με τα στοιχεία αμερικανικών υπηρεσιών.

Συνεπώς, είκοσι χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου
η τζιχαντιστική απειλή ουδόλως έχει ηττηθεί. Έχει
εξαπλωθεί και μεταλλαχθεί. 
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Η 11η Σεπτεμβρίου, είκοσι χρόνια μετά…



αφιέρωμα

Ώρα 
Ελλάδας
Ανάπτυξη

POLITICAL



ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
POLITICAL 4

Eνα συνολικό σχέδιο με ανάσες
για τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά
νοικοκυριά που βλέπουν τις τι-

μές να παίρνουν την ανηφόρα, βεβαίως με
μια ειδική ενότητα που θα αφορά ένα σχέ-
διο για τους νέους, ετοιμάζει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης για την ομιλία του στα εγκαί-
νια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης.

Ο πρωθυπουργός απόψε αναμένεται να
απευθυνθεί σε πολλαπλά κοινά: στους αν-
θρώπους της μεσαίας τάξης που στήριξαν
και στηρίζουν τη ΝΔ, ευελπιστώντας σε
ορισμένες ακόμη φορολογικές ανάσες
μετά την πανδημία προκειμένου η αγορά
να ξαναπάρει μπροστά, στους ανθρώπους
των λαϊκών εισοδημάτων που βλέπουν τις
τιμές στις λαϊκές, τα σουπερμάρκετ αλλά
και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας
να παίρνουν την ανηφόρα αλλά και στους
νέους που μπορεί να μην αποτελούν προ-
νομιακό κοινό της ΝΔ, όμως η κυβέρνηση
θέλει να τους επαναπροσεγγίσει με το
βλέμμα στραμμένο και στην εμβολιαστική
εκστρατεία, αλλά όχι μόνο. 

Δωρεάν
Ξεκινώντας από το τέλος, κλειδωμένο

είναι ένα Freedom Pass για νέους ηλικίας
15-17 ετών, οι οποίοι δεν είναι φορολο-
γούμενοι, αλλά πηγαίνουν στο σχολείο,
έχουν έντονη κοινωνικότητα και έχουν
συμμετάσχει μέχρι στιγμής με χαμηλό
ρυθμό στην εμβολιαστική εκστρατεία. Η
απόφαση να τους χορηγηθεί ένα πακέτο
Ίντερνετ για κινητά και tablet από το τέλος
Σεπτεμβρίου θεωρείται δεδομένη και μέ-
νει να φανεί ποια θα είναι η εμβέλεια του
πακέτου.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης, όμως,
δεν θα είναι μόνο αυτή. Μια ιδέα που εξε-
τάζεται είναι μια Ψηφιακή Κάρτα Νέων
που θα ενοποιεί όλες τις υπόλοιπες υφι-
στάμενες, π.χ. θα ενσωματώνει την κάρτα
για τις αστικές μετακινήσεις, ενώ σε αυτή
την κάρτα θα μπορούν να χρεωθούν με τη
μορφή πιστωτικού και χρήματα για άλλες
υπηρεσίες, όπως π.χ. για πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Ευρύτερα, δε, οι εξαγγελίες του πρω-
θυπουργού ως προς τους νέους θα αφο-
ρούν στους άξονες της εργασίας, της εκ-
παίδευσης αλλά και του περιβάλλοντος,
με ιδιαίτερη έμφαση στον εθελοντισμό.
Δεν είναι σαφές πόσο εξειδικευμένες

θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις οι εξαγ-
γελίες, μιας και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις θα απαιτείται μια περαιτέρω δια-
βούλευση. 

Στήριξη
Σίγουρο θεωρείται ένα πακέτο κινήσε-

ων με κόστος περί το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι η
επέκταση της αναστολής της εισφοράς
αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα, η
επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 3%, όπως είχε δεσμευτεί
προ καιρού η κυβέρνηση και περαιτέρω η
μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων στο
22% από 24%. Από εκεί και πέρα, είναι
σχεδόν κλειδωμένη η περαιτέρω μείωση
του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 8%, προ-
κειμένου να απορροφηθούν οι αυξήσεις
στα εκκαθαριστικά λόγω των αντικειμενι-
κών αξιών. Ακόμη, θα υπάρξει προαναγ-
γελία και για περαιτέρω μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών πλέον του 1%, αν
και μένει να φανεί αν θα αφορά το 2022 ή
το 2023.

Προσπάθεια έχει γίνει και για την επέ-
κταση του «παγώματος» της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και για μισθωτούς και συνταξι-
ούχους, παρά τις ενστάσεις των θεσμών.
Ένα μέτρο ακόμη είναι και η μείωση κατά
50% του τέλους επιτηδεύματος για τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος, στο
τραπέζι είναι και η επέκταση του μειωμέ-
νου ΦΠΑ 13% και σε άλλα προϊόντα.

Μια κρίσιμη παράμετρος για την κυβέρ-
νηση είναι να απορροφηθούν οι αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα, που εν πολλοίς
προοικονομούνται από κυβερνητικά στε-
λέχη. Κλειδωμένη είναι η διεύρυνση του
κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος ως προς
τη λίστα των δικαιούχων, ενώ θα βρεθούν
και άλλες λύσεις προκειμένου και να γίνει
μια εσωτερική αναδιάταξη πόρων που θα
«ρεφάρει» τις αυξήσεις από τη χονδρική. 

ΠΑΚEΤΟ
Κυριάκου 
για μεσαία τάξη 
και νέα γενιά 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Είναι σχεδόν κλειδωμένη 
η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ
μεσοσταθμικά κατά 8% και 
των ασφαλιστικών εισφορών 
πλέον του 1%
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Οι πυλώνες της ισχυρής ανάκαμψης 
και της υψηλής, διατηρήσιμης ανάπτυξης

ΗΔιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά την περυσινή απουσία εξαιτίας της πανδημίας, ανοίγει ξανά
εφέτος τις πύλες της, δικαιώνοντας τη μακρά ιστορία της ως σημείο αναφοράς για τη χάραξη της οικο-
νομικής πολιτικής και την ανάδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων και των θετικών προοπτικών της οικο-

νομίας μας. Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να προκαλεί, σε διεθνές επίπεδο, η
υγειονομική κρίση και παρά τις πρόσθετες δυσκολίες και την αβεβαιότητα που εγείρουν η κλιματική αλλαγή
και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η 85η ΔΕΘ βρίσκει την Ελλάδα να κινείται σε τροχιά ισχυρής ανά-
καμψης και να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

Αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που εδράζονται σε γερά θεμέλια, καθώς η αξιοπιστία και το κύρος της πα-
τρίδας μας και της οικονομίας της έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί δραστικά,
ενώ μια σειρά πρόδρομων δεικτών (βιομηχανική παραγωγή, δείκτης υπεύθυνων προμηθειών, δείκτης οικο-

νομικού κλίματος κ.ά.), καθώς και μια σειρά
θετικών εξελίξεων (ιστορικά χαμηλά κόστη
δανεισμού, μείωση του spread, αναβάθμιση
της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αύ-
ξηση των ιδιωτικών καταθέσεων) επιβεβαι-
ώνουν την καλή πορεία και την αναπτυξιακή
δυναμική της οικονομίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν καρπό της συ-
νετής, υπεύθυνης και διορατικής πολιτικής
που χάραξε και εφαρμόζει, από την αρχή της
θητείας της, η κυβέρνηση, με όρους οικονομι-
κής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής αν-
ταποδοτικότητας, υπερνικώντας καινοφανείς,
εξωγενείς προκλήσεις στον υγειονομικό το-
μέα, στα εθνικά θέματα, στο μεταναστευτικό,
στο περιβάλλον. Προκλήσεις με άμεσο αντί-
κτυπο στην οικονομία, ο οποίος περιορίστηκε
όσο περισσότερο ήταν εφικτό, απλώνοντας
ένα ευρύ «δίχτυ προστασίας» και ασφάλειας
πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Δίχτυ» που περιλαμβάνει μέτρα συνολικού
ύψους 41 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορονοϊού, καθώς και μέτρα
άνω του 1,6 δισ. ευρώ, από τον Ιανουάριο του
2020 μέχρι σήμερα, για την αποκατάσταση και
τη στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από
φυσικές καταστροφές και τις πρόσφατες κα-
ταστροφικές πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, έχουμε
σταθερά στραμμένο το βλέμμα μας και στη με-
τα-κορονοϊό εποχή, με στόχο να διασφαλί-
σουμε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη
υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης, χωρίς απο-
κλεισμούς ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτόν, οι
βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής μας
την προσεχή διετία περιλαμβάνουν τα εξής:
� Στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επι-

χειρήσεων, με σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας το προσεχές διάστημα.
�Υλοποίηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών.
�Διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων, μέσα από την υλοποίηση συνεπούς, έξυπνης και διορατικής
εκδοτικής στρατηγικής.
�Επίτευξη βιώσιμης πιστωτικής επέκτασης, μέσα από την περαιτέρω ισχυροποίηση του τραπεζικού συστή-
ματος.
�Υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων.
�Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το
νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
�Διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου.

Η κυβέρνηση κάνει ήδη πράξη πολιτικές που εδράζονται πάνω στους παραπάνω άξονες, επιδεικνύει εγρή-
γορση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, ετοιμότητα και αποφασιστικότητα στην αξιοποίηση των ευκαι-
ριών. Κεφαλαιοποιώντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, αλλά και κάθε νέα δυνατότητα που
ανοίγεται μπροστά μας, και συνεχίζοντας να εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο, σύνεση, ενότητα και υπευθυνό-
τητα, θα διασφαλίσουμε για τη χώρα μας ένα μέλλον αντάξιο των ανθρώπων, των δυνατοτήτων και της λαμ-
πρής ιστορίας της.

του Χρήστου Σταϊκούρα
Υπουργός Οικονομικών

Μια σειρά θετικών εξελίξεων (ιστορικά 
χαμηλά κόστη δανεισμού, μείωση του spread, 
αναβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας, αύξηση των ιδιωτικών 
καταθέσεων) επιβεβαιώνει την καλή πορεία 
και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας 

Η Μακεδονία σε 
νέα αναπτυξιακή τροχιά 

Ηκυβέρνησή μας έχει αποδείξει τα δύο τελευταία χρόνια ότι ενδιαφέρεται για τη Θεσ-
σαλονίκη με πράξεις και όχι στα λόγια. Το σχέδιό μας μπορεί να θέσει ολόκληρη τη
Μακεδονία σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία. 

Σε λίγα χρόνια, η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι πραγματικά η πρωτεύουσα της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης. Και σίγουρα θα είναι μία πολύ διαφορετική πόλη. Με το πλέον σύγχρονο
Μετρό της Ευρώπης, στο οποίο όμως τα αρχαιολογικά μας ευρήματα θα αναδεικνύουν και
ξεχωριστές σελίδες της ιστορίας της πόλης. Με ακόμα περισσότερα και σύγχρονα λεωφο-
ρεία στον δρόμο. Με το Flyover, τη μεγαλύτερη ενάερια οδό στην Ελλάδα, που θα ξεκινήσει
να κατασκευάζεται το 2022 και, όταν ολοκληρωθεί, θα αποσυμφορήσει την κίνηση και θα
διευκολύνει την πρόσβαση από και προς ΠΑΘΕ, Εγνατία, Αεροδρόμιο «Μακεδονία», Χαλ-
κιδική και γειτονικές πόλεις. Με ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, όπως έχει ήδη γίνει το «Μακε-

δονία».
Με τη σύνδεση του 6ου Προ-

βλήτα με την ΠΑΘΕ και την
Εγνατία Οδό, χάρη στην οποία
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα
αποκτήσει την προοπτική να
γίνει ένας πολύ σημαντικός εμ-
πορευματικός κόμβος. Με
επόμενο βήμα τη σιδηροδρο-
μική σύνδεση με το λιμάνι. Κα-
θώς και με σημαντικά οδικά
έργα, όπως οι οδικοί άξονες
Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και
Δράμα- Αμφίπολη, οι παρεμ-
βάσεις οδικής ασφάλειας στο
Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος ή το
περίφημο «ορφανό» χιλιόμε-
τρο στη Χαλκιδική.

Αλλά και δίπλα σε όλα αυτά,
μια σειρά από έργα που αντιμε-
τωπίζουν άλλα, χρόνια προ-
βλήματα της πόλης. Τα αποχε-
τευτικά στην Καλαμαριά, τα αν-
τιπλημμυρικά στη Λαχαναγο-
ρά, οι 16 νέες σχολικές μονά-
δες σε περιοχές που έχουν
ανάγκη ή η ανακατασκευή του
Δικαστικού Μεγάρου είναι με-
ρικά παραδείγματα.

Έργα υποδομής λοιπόν, που
αλλάζουν το πρόσωπο της πό-
λης, κάνουν πολύ πιο ανθρώπι-
νη την καθημερινότητά της, αλ-
λά και καθιστούν τη Θεσσαλο-
νίκη κέντρο logistics των Βαλ-
κανίων και τη Μακεδονία μας
πρωταγωνίστρια του μέλλον-
τος.

Αντιλαμβάνομαι ότι οι Θεσσαλονικείς και οι Μακεδόνες είναι δύσπιστοι, γιατί στο παρελ-
θόν έχουν ακούσει πολλά. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας. Και θα συνεχίσουμε τη σκληρή
δουλειά, που ήδη αποδίδει καρπούς.

Δυστυχώς όμως υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, γε-
νικότερα, καθηλωμένες. Αυτές είναι οι δυνάμεις της πραγματικής συντήρησης. Που προτι-
μούν να μπλοκάρουν έργα και πολιτικές που θα αλλάξουν τη Θεσσαλονίκη, ώστε να κρα-
τούν δέσμιους στον κομματικό μικρόκοσμό τους και τους πολίτες. Είναι όμως μειοψηφία,
έστω και εάν φωνασκούν. Και δεν μπορούν να καλύψουν τη φωνή των Μακεδόνων, που ξέ-
ρουν να έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία και το βλέμμα στο μέλλον. 

Η παράταξή μας, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχει όραμα με ρεαλισμό, για τη χώ-
ρα και για τη Μακεδονία μας. Όχι φιέστες με μουσαμάδες, μακέτες χωρίς αντίκρισμα και
παχιά λόγια. Έχει σχέδιο ανάπτυξης, αλλά και πραγματική κοινωνική ευαισθησία. Είναι η
παράταξη που δεν θεωρεί αυτονόητο ότι θα έχει την υποστήριξη των πολιτών, αλλά θέλει να
την κερδίζει. Κατανοεί τα εύλογα παράπονα των ανθρώπων που έχουν δώσει μάχες, αλλά
δεν χαϊδεύει αυτιά. Εκφράζει τον πραγματικό πατριωτισμό, γιατί δεν θέλει να είναι αρεστή
αλλά χρήσιμη. Για αυτό και είναι η παράταξη που άλλαξε και θα συνεχίσει να αλλάζει προς
το καλύτερο την Ελλάδα. 

του Κώστα Καραμανλή 
Υπουργός Υποδομών  και Μεταφορών 

Αντιλαμβάνομαι ότι οι Θεσσαλονικείς 
είναι δύσπιστοι, γιατί στο παρελθόν έχουν
ακούσει πολλά – Εμείς μιλάμε με τα έργα μας
και θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά 
που ήδη αποδίδει καρπούς





ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
POLITICAL 8
Σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και 
ανθρώπινη Κεντρική Μακεδονία

Κάθε χρόνο, την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό
και οικονομικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα
στη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η ΔΕΘ κάθε χρόνο έχει

σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και την κοινωνία, με αφίξεις εκθετών
και επισκεπτών και σημαντικά έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις και τον τόπο μας.
Το γεγονός αυτό έγινε ακόμα περισσότερο αντιληπτό το προηγούμενο έτος, όπου,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η διοργάνωση της Έκθεσης δεν πραγματοποι-
ήθηκε, γεγονός που, μαζί με το κλείσιμο της οικονομίας και την αδύναμη τουριστική
περίοδο, προκάλεσε τεράστια ζημιά στις επιχειρήσεις και τον τόπο μας.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι λοιπόν, αναμφισβήτητα, σημείο αναφο-
ράς όχι μόνο για την περιο-
χή μας, αλλά για ολόκλη-
ρη τη χώρα, στην τεράστια
προσπάθεια που κάνουμε
όλοι οι φορείς για την αύ-
ξηση των εξαγωγών, την
ανάπτυξη της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας και τη διείσ-
δυση των ελληνικών προ-
ϊόντων σε ολοένα και πε-
ρισσότερες αγορές παγ-
κοσμίως.

Ως διοίκηση της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, όλα αυτά τα χρό-
νια, παρά τη σφοδρή δε-
καετή οικονομική κρίση
αλλά και την κρίση εξαι-
τίας της πανδημίας του
κορονοϊού, δουλεύουμε
με συνέπεια και μεθοδικό-
τητα κατακτώντας σημαν-
τικές νίκες για τον τόπο
μας. Καταφέραμε να δια-
τηρήσουμε τον παραγωγι-
κό χαρακτήρα μας, είμα-
στε στην κορυφή σε βαθ-
μούς εξωστρέφειας, δι-
πλασιάσαμε τις εξαγωγές,
είμαστε πρώτοι στις εξα-
γωγές αγροτικών προϊόν-
των και τροφίμων, είμα-
στε η πρώτη Περιφέρεια
της χώρας σε τουριστικές
επισκέψεις, είμαστε οι
εθνικοί πρωταθλητές στο
ΕΣΠΑ, έχοντας εκτοξεύ-
σει τους ρυθμούς απορρό-
φησης ευρωπαϊκών πό-

ρων και υλοποίησης έργων. Παράλληλα, ενισχύουμε σταθερά τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές υποδομές, αξιοποιούμε ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες,
μειώσαμε τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και καταφέραμε να διατηρήσουμε την
κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά
14% στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Αυτήν τη στιγμή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί 1.036 μικρά, με-
σαία και μεγάλα έργα και δράσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε όλες τις Πε-
ριφερειακές Ενότητες και σε όλους τους τομείς, από το περιβάλλον και τον πολιτι-
σμό μέχρι την παιδεία, την υγεία, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη.  Ταυτόχρονα είμαστε ήδη έτοιμοι στην πρώτη γραμμή της εκκί-
νησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με ένα πλήρες και κοστολογημένο σχέδιο. Η
εξωστρέφεια, οι εξαγωγές, η έμφαση στην καινοτομία, η ανάπτυξη συνεργασιών σε
διεθνές επίπεδο, η προσέλκυση επισκεπτών και επενδυτών, η ψηφιακή μετάβαση
είναι οι κορυφαίες προτεραιότητές μας για να πετύχουμε δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, που θα φτάσει σε όλους τους πολίτες.

Συνεχίζουμε, λοιπόν, να δουλεύουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, χτίζον-
τας τη Μακεδονία του 2030, μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και αν-
θρώπινη. Μια Περιφέρεια στην οποία θέλεις να ζεις και να δημιουργείς.

του Aπόστολου Τζιτζικώστα
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ως διοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια, παρά 
τη σφοδρή δεκαετή οικονομική κρίση αλλά και
την πανδημία, καταφέραμε να διατηρήσουμε
τον παραγωγικό χαρακτήρα μας και είμαστε
στην κορυφή σε βαθμούς εξωστρέφειας

Πέντε μεταρρυθμίσεις του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ηπρόοδος του προγράμματος των εμβολιασμών δίνει τη δυνατότητα να ατενίσουμε την επόμενη
μέρα με αισιοδοξία. Και είναι για αυτή την ημέρα, για την οποία εργάζεται συστηματικά και με
σχέδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτή την προσπά-

θεια συμμετέχει και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πέντε συγκεκριμένες με-
ταρρυθμίσεις: 

Η πρώτη μεταρρύθμιση αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου που εισήγαγε ο νόμος για την Προ-
στασία της Εργασίας με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή
Επιθεώρησης Εργασίας, τις νέες, μεγαλύτερες γονικές άδειες, το «δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τη-
λεργασία, την εξίσωση των αποζημιώσεων απόλυσης των εργατοτεχνιτών με αυτές των υπαλλήλων,
τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των αυτοαπασχολουμένων σε delivery και κούριερ, τις ρυθμί-
σεις για την ανταγωνιστικότητα, όπως η ενίσχυση των υπερωριών στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (με 40%
προσαύξηση της πληρωμής). Οι απαραίτητες εφαρμοστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι προχωρούν και

σύντομα θα έχουν κλείσει τα περισσότερα θέ-
ματα, με την έμφαση πλέον να δίνεται στην
προώθηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
και της νέας Επιθεώρησης Εργασίας. 

Η δεύτερη μεταρρύθμιση αφορά τη μόλις
πριν από λίγες μέρες ψηφισμένη «Ασφαλιστι-
κή Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά», με την
οποία εισαγάγαμε τους «ατομικούς κουμπαρά-
δες» για τις επικουρικές συντάξεις των νέων
ασφαλισμένων. Με εγγυήσεις τόσο για τις ει-
σφορές και τις συντάξεις των σημερινών
ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όσο και αυ-
τών που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Δί-
νουμε στους νέους ασφαλισμένους μεγαλύτε-
ρο έλεγχο πάνω στη σύνταξή τους. Ενώ δημι-
ουργούμε και τις προϋποθέσεις ώστε, μέσω
της καλύτερης επένδυσης των αποταμιεύσε-
ών τους, να πάρουν τελικά επικουρικές συντά-
ξεις που θα είναι μεγαλύτερες από 43% έως
68% από τις σημερινές! 

Η τρίτη μεταρρύθμιση έρχεται μέσα στο φθι-
νόπωρο και αφορά τα θέματα της κατάρτισης
και της επανακατάρτισης εργαζόμενων και
ανέργων. Βασικός μας στόχος είναι να μειωθεί
η απόσταση που χωρίζει τις δεξιότητες που δια-
θέτει το εργατικό δυναμικό από τις δεξιότητες
που ζητά η αγορά εργασίας. Απόσταση που εί-
ναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι σε οποι-
αδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο
λοιπόν, φέρνουμε το φθινόπωρο στη Βουλή με-
ταρρύθμιση που θα φέρει επιτέλους τον ΟΑΕΔ,
αλλά και την κατάρτιση, στη σύγχρονη εποχή,
με βασικές αρχές την ποιότητα, την αξιολόγηση
και την πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κα-
τάρτισης όσο και των καταρτιζομένων. Με ιδιαί-
τερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, οι
οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμ-

μάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», αξίας 1 δισ. ευρώ,
και τα οποία θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Βασική μας φροντίδα είναι τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο! 

Η τέταρτη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του ζητήματος των
εκκρεμών συντάξεων στον ΕΦΚΑ. Έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες από την αρχή της χρονιάς
(απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων, εγκατάσταση περίπου 2.000 καινούργιων ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στον ΕΦΚΑ, ειδική ομάδα στο «πράσινο» κτίριο του ΕΦΚΑ για την απονομή των
διαδοχικών συντάξεων, πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές κ.λπ.). Στόχος μας είναι η κατάσταση
σε σχέση με την έκδοση των συντάξεων να έχει βελτιωθεί αισθητά σε μόλις 2-3 μήνες! 

Η πέμπτη μεταρρυθμιστική μας προσπάθεια σχετίζεται με το ζήτημα της βελτίωσης της εξυπηρέτη-
σης του πολίτη σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Εργασίας! Ξεκίνησε από τα
Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες το MyEfka LIVE, που επιτρέπει σε έναν ασφαλισμένο να εξυπηρετηθεί
μέσω βιντεοκλήσης από τον ΕΦΚΑ. Μονιμοποιήσαμε και διευρύναμε τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Ενι-
σχύσαμε τη συνεργασία του ΕΦΚΑ με τα ΚΕΠ. Προχωρήσαμε στα τέλη Ιουλίου στη δοκιμαστική λει-
τουργία της γραμμής 1555, με την οποία μπορούν οι πολίτες να βγάζουν άκρη –χωρίς χρέωση– με τις
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων του (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ) και
τέλη Σεπτέμβρη θα λειτουργεί πλήρως. Αποδεικνύουμε έτσι για ακόμη μία φορά ότι η εξυπηρέτηση
του πολίτη είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα! 

Αυτές είναι οι πέντε βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθούμε στο υπουργείο Εργασίας. Μεταρρυθ-
μίσεις που βάζουν τα θεμέλια της κοινωνικής πολιτικής της επόμενης μέρας. Μεταρρυθμίσεις που βά-
ζουν τον πολίτη στο επίκεντρο! 

του Κωστή Χατζηδάκη
Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Βασικός μας στόχος είναι να μειωθεί 
η απόσταση που χωρίζει τις δεξιότητες 
που διαθέτει το εργατικό δυναμικό 
από τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας
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POLITICAL 10

Συνέντευξη στην Αναστασία Καρυπίδου

Το όραμά του για τη Θεσσαλονίκη, μέσα
από έργα αλλά και από τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών, ανα-

πτύσσει ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε
συνέντευξή του στην «Ρ», με αφορμή τη συμπλή-
ρωση δύο χρόνων από την έναρξη της θητείας
του αλλά και τη διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ, που
αποτελεί «σταθμό» εν μέσω της πανδημίας του
κορονοϊού.

Ο κ. Ζέρβας εκφράζει την άποψη πως το 2030
η Θεσσαλονίκη θα έχει μια τελείως διαφορετική
εικόνα λόγω των πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη,
συμπληρώνοντας πως κάθε έργο που ολοκλη-
ρώνεται συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της πόλης
όσο και στην αναβάθμιση της ζωής των δημοτών.

Υποστηρίζει, ακόμη, πως προσωπικό του στοί-
χημα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη του κέντρου, που
αποτελεί τη «βιτρίνα» της πόλης, αλλά και των
γειτονιών της, ενώ είναι αισιόδοξος πως οι Θεσ-
σαλονικείς θα τον εμπιστευτούν και πάλι στις
επόμενες εκλογές του 2023, για τις οποίες έχει
ήδη ανακοινώσει πως θα είναι εκ νέου υποψή-
φιος. 

Δήμαρχε, πώς ονειρεύεστε και σχεδιάζετε τη
Θεσσαλονίκη του 2030;
Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάσαμε

στους Θεσσαλονικείς τη δική μας πρόταση, μιλή-
σαμε για υποδομές, αναπλάσεις και έμφαση στην
καθημερινότητα. Αυτό ήταν το τρίπτυχό μας και
αυτό υπηρετούμε. Στόχος μια πόλη καθαρή, με
περισσότερο πράσινο, με αισθητικά και λειτουρ-
γικά αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον. Ταυτό-
χρονα, πόλη με νέες θέσεις εργασίας, έδρα επι-
χειρήσεων, τόπος επενδύσεων, κόμβος εμπορι-
κός, μεταφορικός, εκπαιδευτικός και τουριστι-
κός προορισμός αξιώσεων. Πιστεύω ότι το 2030
θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στη
Θεσσαλονίκη, γιατί βλέπω τα πρότζεκτ που είναι
στο τραπέζι, το ενδιαφέρον ιδιωτών σε πολλούς
τομείς, την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων
και την πολιτική βούληση η πόλη να προχωρήσει.
Δεν είναι εύκολο, είναι όμως εφικτό. Δεν αφορά
άλλους, η Θεσσαλονίκη του 2030 είναι η δική μας
ζωή, η γειτονιά μας, το αστικό λεωφορείο, ο συρ-
μός του Μετρό, τα εισοδήματα, η ποιότητα ζωής,
ο δημόσιος χώρος, η ασφάλεια. Είναι όλες οι βα-
σικές παράμετροι που θα κάνουν καλύτερη την
καθημερινότητα των πολιτών.

Ποια έργα θεωρείτε ότι θα μπορέσουν να αλ-
λάξουν την εικόνα της πόλης;
Κάθε έργο που σχεδιάζεται ή ξεκινά είναι ένα

σημαντικό βήμα. Κάθε έργο όμως που ολοκλη-

ρώνεται συμβάλλει στη βελτίωση της πόλης και
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Την πόλη
θα την αλλάξουν σίγουρα το Μετρό στον τομέα
των συγκοινωνιών, η ανάπλαση του άξονα της
Αριστοτέλους, η ανάπλαση των κεντρικών πλα-
τειών Ελευθερίας και Διοικητηρίου, η ανάπλαση
της ΔΕΘ, το γήπεδο της Τούμπας, οι Στάβλοι Πα-
πάφη αλλά μαζί με αυτά και οι αναπλάσεις γειτο-
νιών. Επίσης αναπλάσεις του οδικού δικτύου, πε-
ζοδρόμια, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός, υπό-
γειοι κάδοι κοκ. Για εμάς αποτελεί στοίχημα όχι
μόνον η αναβάθμιση του κέντρου, που αποτελεί
τη βιτρίνα της πόλης, αλλά και των γειτονιών
όπου ζουν χιλιάδες κάτοικοι και δημότες.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα συγκεκριμένο έργο
που αποτελεί προσωπικό σας στοίχημα και
θέλετε οπωσδήποτε να ολοκληρώσετε κατά
τη διάρκεια της δημαρχίας σας;
Προσωπικό μου στοίχημα είναι να μη χαθεί

ούτε μία ημέρα ούτε ένα χρηματοδοτικό εργα-
λείο για όλα τα εν εξελίξει έργα που σας προανέ-
φερα. Προφανώς δεν θα ολοκληρωθούν όλα σ’
αυτή την πρώτη θητεία, το σημαντικό όμως είναι
να προχωρήσουν όλα σ’ έναν ορίζοντα 5ετίας.
Δεν θα ανεχτώ άλλες δικαιολογίες, αναβολές και
καθυστερήσεις. Στα επόμενα δύο χρόνια της τρέ-
χουσας θητείας και στην επόμενη, που πιστεύω
ότι οι συμπολίτες μου θα μ’ εμπιστευτούν και πά-
λι, όλα τα μεγάλα και μικρά έργα στην πόλη θα

ολοκληρωθούν. Στοίχημα, λοιπόν, είναι να σπά-
σουμε την ακινησία και τη μιζέρια, να δώσουμε
απτά αποτελέσματα στους Θεσσαλονικείς, να δει
η πόλη έργα ουσίας να υλοποιούνται. Αυτό είναι
το μέλημά μου και για να το πετύχω είμαι διατε-
θειμένος και να συγκρουστώ – να συγκρουστώ
με εκείνες τις δυνάμεις που κάνουν καριέρα επί
δεκαετίες εμποδίζοντας και ακυρώνοντας έργα.

Το κυκλοφοριακό εξακολουθεί να αποτελεί
«πονοκέφαλο». Πώς θα καταφέρετε να βελ-
τιώσετε τις συνθήκες μετακινήσεων των πο-
λιτών, στον βαθμό που αναλογεί στον δήμο;
Το κυκλοφοριακό, το νούμερο ένα πρόβλημα

στη Θεσσαλονίκη, θα λυθεί όταν θα έχουμε σε
λειτουργία το Μετρό, όταν ολοκληρωθεί η ανα-
βάθμιση του ΟΑΣΘ και διαμορφωθεί ο νέος συγ-
κοινωνιακός χάρτης της πόλης. Δεν είμαστε μα-
κριά από αυτό το σημείο.

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους
όμως είναι πως, για να προχωρήσουν και να ολο-
κληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, χρειάζεται
επιμονή και σκληρή δουλειά. Για αυτό βλέπετε
δύο χρόνια τώρα να πιέζω για το Μετρό, να ασχο-
λούμαι και προσωπικά με τον ΟΑΣΘ, να αξιοποι-
ούμε στο φουλ τις δυνάμεις της Δημοτικής Αστυ-
νομίας, να κάνουμε συνεχείς ασφαλτοστρώσεις,
να συνεργάζομαι συνέχεια με την ΕΛ.ΑΣ. και την
Τροχαία, να ερχόμαστε σε συνεννόηση με την
Περιφέρεια για τα φανάρια στην πόλη και να στη-

ρίζω κάθε μεγάλο έργο υποδομής που σχεδιάζε-
ται από την Ελληνική Πολιτεία (νέα περιφερει-
ακή, κόμβους). Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν –
χάθηκαν πολλά χρόνια που ορισμένα τουλάχι-
στον από αυτά τα έργα θα έπρεπε να είχαν ήδη
ολοκληρωθεί. Σήμερα που η πανδημία οδηγεί σε
αύξηση της χρήσης του Ι.Χ. και σε αποφυγή των
ΜΜΜ, το πρόβλημα επανήλθε δριμύτερο.

Όμως δεν καθόμαστε άπραγοι. Ετοιμάσαμε το
νέο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δη-
μιουργούμε όπου υπάρχει διαθέσιμο χώρος μι-
κρά πάρκινγκ, ενισχύουμε την εναλλακτική με-
τακίνηση και τη μικροκινητικότητα (πατίνια, πο-
δήλατα).

Η ανάπλαση της ΔΕΘ πόσο θα συμβάλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης;
Η ανάπλαση της ΔΕΘ θα έχει έναν ισχυρό αν-

τίκτυπο στην οικονομία, θα αναβαθμίσει το πε-
ριβάλλον μέσα από τη δημιουργία ενός αστικού
πάρκου στην καρδιά της πόλης και θα ενισχύσει
την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, αναδει-
κνύοντάς τη σε διεθνή εκθεσιακό και τουριστικό
προορισμό. Είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής
ανάπλασης εδώ και δεκαετίες για την πόλη μας,
με σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Θα αλλά-
ξει το κέντρο της πόλης, με περισσότερο πράσι-
νο, θέσεις στάθμευσης, μεγάλους περίπατους
στους ιστορικούς άξονες της πόλης, μοντέρνες
σύγχρονες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις. Είδα-
με τις μακέτες της νέας ΔΕΘ και μου δημιούρ-
γησαν αισιόδοξα συναισθήματα. Επιτέλους, θε-
τικές εξελίξεις! Χώρια το άμεσο οικονομικό
όφελος για την τοπική οικονομία μ’ ένα ποσόν
κατασκευής περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ,
που θα «πέσουν» τα επόμενα χρόνια στην αγορά
της πόλης.

Πώς είναι ο Σεπτέμβριος με ΔΕΘ, συγκρίνον-
τάς τον με τον περσινό, όπου δεν πραγματο-
ποιήθηκε λόγω πανδημίας η Διεθνής Έκθε-
ση;
Όλη η ανθρωπότητα βρίσκεται εν μέσω μιας

πρωτόγνωρης κατάστασης. Η περσινή ματαίωση
της ΔΕΘ για υγειονομικούς λόγους ήταν μια από-
φαση που στόχο είχε την προστασία της δημό-
σιας υγείας. Παράλληλα είχε και κόστος για τη
Θεσσαλονίκη, την τοπική οικονομία. Φέτος όμως
έχουμε τα εμβόλια, υπάρχει ένα σημαντικό «τεί-
χος ανοσίας» και η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί και
μάλιστα ως το πρώτο Covid free εκθεσιακό γεγο-
νός στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να περάσουμε
σε μία φάση κανονικότητας, όπου η κοινωνική
και οικονομική ζωή επανέρχεται στην προηγού-
μενη κατάσταση με σίγουρα βήματα και είναι
επίσης σημαντικό αυτό το μήνυμα να ξεκινήσει
από τη Θεσσαλονίκη.
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Πιστεύω οι συμπολίτες μου θα με
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟYΝ και πάλι στις επόμενες εκλογές
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ΗPeugeot αποτελεί μία αυτοκινητο-
βιομηχανία η οποία έχει στην γκάμα
των μοντέλων της αρκετά οχήματα

που παραπέμπουν σε SUV. Η γαλλική αυτοκινη-
τοβιομηχανία το 2013 έκανε την είσοδό της στην
αναπτυσσόμενη κατηγορία των μικρών
SUV/Crossover με το πρώτης γενιάς 2008, ωστό-
σο το νέο 2008 δεν ταυτίζεται πουθενά με τον
προκάτοχό του, καθώς μεγάλωσε και θυμίζει πε-
ρισσότερο το 3008.

Αν κανείς συνδυάσει τη μοναδική τους σχε-
δίαση με τον κορυφαίο και άκρως οικονομικό
πετρελαιοκινητήρα με το αυτόματο κιβώτιο, τότε
κυριολεκτικά θα έχει ένα αυτοκίνητο που φαντά-
ζει ιδανικό για τους ελληνικούς δρόμους αλλά
και για τα φορολογικά δεδομένα της χώρας μας,
καθώς ο μικρός κυβισμός συνεπάγεται χαμηλό
τεκμήριο, τέλη κυκλοφορίας και βέβαια ασήμαν-
το κόστος χρήσης. Μάλιστα, η τιμή εκκίνησης του
μοντέλου είναι στα 19.650 ευρώ και αφορά την
έκδοση 1.2 PureTech 100 S&S ACTIVE.

Η τιμή διάθεσης της κορυφαίας έκδοσης του
αυτοκινήτου της δοκιμής μας κυμαινόταν στα
31.900 ευρώ, ενώ τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας
ανέρχονταν σε 81,92 ευρώ, σύμφωνα με τον νέο
τρόπο υπολογισμού που αφορά τις μετρήσεις
WLTP. Το γαλλικό μοντέλο ανήκει στα μικρά SUV
και ακολουθεί την επιτυχημένη συνταγή που πε-
ριλαμβάνει υψηλή θέση οδήγησης και αυξημένη
άνεση. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσει
κανείς και το χαμηλό κόστος χρήσης, που κάνει
περισσότερο έντονο το ενδιαφέρον για την από-
κτησή του.

Άγριες διαθέσεις
Το νέο γαλλικό μοντέλο αποτελεί ένα crosso-

ver το οποίο παραπέμπει σε κάποιο SUV, ξεφεύ-
γοντας από την αναζήτηση της ταυτότητας που
ήταν εμφανής στο προηγούμενο μοντέλο, το
οποίο τοποθετούνταν κάπου μεταξύ ενός station
wagon και ενός SUV.

Το εμπρός μέρος, με τα αιχμηρά φωτιστικά
σώματα και τα LED ημέρας, δημιουργεί μια
άκρως επιθετική όψη. Τα πλαϊνά του χαρακτηρί-
ζονται από τις ανάγλυφες ακμές στις πόρτες και
το σφηνοειδές σχήμα των παραθύρων, ενώ πίσω
ξεχωρίζουν τα ψηλά τοποθετημένα μακρόστενα
φωτιστικά σώματα, με τα τρία διαγώνια LED να
δένουν αρμονικά με το έντονα κεκλιμένο παρμ-
πρίζ και τη γραμμή της οροφής από πάνω. Πάν-
τως, οι προσθήκες εναρμονίζονται τέλεια με το
υπόλοιπο αμάξωμα και δίνουν έναν «άγριο» τόνο
στη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Στις διαστάσεις
του, το νέο Peugeot 2008 έχει κερδίσει αισθητά
σε μήκος συγκριτικά με το προηγούμενο, αγγί-
ζοντας πλέον τα 4,3 μέτρα (+141 mm), ενώ μα-
κρύτερο από πριν είναι και το μεταξόνιο (2.605
mm, +67 mm). Με τον τρόπο αυτόν παραμένει
μέσα στα δεδομένα της μικρής SUV κατηγορίας,
κερδίζοντας όμως σε χώρους για επιβάτες και
αποσκευές. Το ύψος και το πλάτος, από την άλλη,
παραμένουν στα ίδια επίπεδα, και πιο συγκεκρι-
μένα αγγίζουν τα 1.550 και 1.815 mm.

Η εξωτερική σχεδίαση του Peugeot 2008 σί-
γουρα θα κερδίσει από την πρώτη ματιά ακόμη
και τον πλέον απαιτητικό καταναλωτή. Ωστόσο, τα

πράγματα εξελίσσονται ακόμη καλύτερα στην
καμπίνα επιβατών, όπου το γαλλικό μοντέλο κυ-
ριολεκτικά αφήνει άφωνους τους επιβάτες. Μά-
λιστα, με την υιοθέτηση της νέας γενιάς i-cockpit
3D, το γαλλικό μικρό SUV πραγματικά θέτει νέα
δεδομένα στην κατηγορία του. Ειδικότερα το
ταμπλό «αγκαλιάζει» τον οδηγό και τον συνοδη-
γό και ο οδηγός έχει μπροστά του έναν τρισδιά-
στατο πίνακα οργάνων ο οποίος παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και μπορεί να προ-
σαρμοστεί μέσω πέντε προεπιλεγόμενων απει-
κονίσεων.

Στο κέντρο του ταμπλό έχει τοποθετηθεί ακό-
μη μία ψηφιακή οθόνη πληροφόρησης με διάμε-
τρο 7 ή 10 ιντσών, που φιλοξενεί τις ενδείξεις για
το σύστημα πολυμέσων, ενώ ακριβώς από κάτω
της υπάρχει το ενιαίο πάνελ διακοπτών αεροπο-
ρικού τύπου αφής. Ποιοτικά, το εσωτερικό του
νέου 2008 «ντύνεται» με υλικά που του χαρίζουν
μια premium αύρα, όπως μαλακό, αφρώδες
πλαστικό στο πάνω μέρος του ταμπλό, διακοσμη-
τική «carbon» επιφάνεια ακριβώς στο κέντρο
του, τμήματα με δέρματα στα καθίσματα, αλλά και
σκληρά πλαστικά με πολύ καλό φινίρισμα στο
υπόλοιπο τμήμα του. Σε υψηλά επίπεδα βρίσκε-
ται και η συναρμολόγηση όλων των τμημάτων.

Στο νέο 2008 η Peugeot έχει ενισχύσει περαι-
τέρω την εσωτερική ευρυχωρία και πρακτικότη-
τα συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο και
εξασφαλίζεται η άνετη μετακίνηση για 4 ενήλι-
κες επιβάτες. Στην πρακτικότητα της καμπίνας
συμβάλει και η παρουσία θηκών για μικροαντι-
κείμενα, αλλά και το βαθύ ντουλαπάκι στο τούνελ
μεταξύ των εμπρόσθιων καθισμάτων. Σημαντικό
στοιχείο του νέου Peugeot 2008 αποτελεί και η
αύξηση του όγκου του χώρου αποσκευών, ο

οποίος αγγίζει πλέον τα 434 λίτρα τονίζοντας τον
οικογενειακό του χαρακτήρα. Το δάπεδο μπορεί
να ρυθμιστεί σε δύο διαφορετικά ύψη, δημιουρ-
γώντας έτσι έναν εντελώς επίπεδο χώρο, μόλις
αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα.

Η κυρίαρχη θέση του 2008 στην κατηγορία
του, και όχι μόνο, οφείλεται και στη μεγάλη γκά-
μα των αποδοτικών και οικονομικών κινητήρων
βενζίνης 1.2 PureTech και Diesel 1.5 BlueHDi τε-
λευταίας τεχνολογίας με λειτουργία Start Stop,
με τους οποίους εξοπλίζεται. Η απόδοσή τους
κυμαίνεται από 100 έως και 155 ίππους. Κάτω
από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής μας εί-
χε τοποθετηθεί ο γνωστός πετρελαιοκινητήρας
της Peugeot 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 130 ίπ-
πους και συνδυαζόταν με το αυτόματο κιβώτιο 8
σχέσεων, το οποίο προσδίδει ευκολία και άνεση,
αφού η συμμετοχή του οδηγού είναι… περιορι-
σμένη. Ο κινητήρας διακρίνεται για τη «ζωηρά-
δα» του και την οικονομία του, ενώ ιδιαίτερης
μνείας χρήζει και η ροπή του. Ειδικότερα, η από-
δοση της ροπής αγγίζει τα 30.6 kgm διαθέσιμα
μόλις από τις 1.750 σ.α.λ. Το κιβώτιο χρησιμοποι-
εί τη διαθέσιμη ροπή για να κινήσει με άνεση το
2008, αλλά και για να μειώσει τις στροφές σε κά-
θε σχέση μειώνοντας επιπλέον και την κατανά-
λωση καυσίμου, αλλά και τον θόρυβο που φθάνει
στο εσωτερικό.

Στο πεδίο των επιδόσεων, ο κινητήρας τα κατα-
φέρνει αρκετά καλά, με το 0-100 km/h να έρχεται
σε 9,3 sec και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα
195 km/h. Στο πεδίο της κατανάλωσης, με βάση
τον κύκλο WLTP, ορίζει τη μέση κατανάλωση από
τα 4.8 lt./100 km. Στην πράξη και οδηγώντας
«πιεσμένα» το Peugeot 2008 1.5 BlueHDI, κατα-
γράψαμε μια μέση κατανάλωση 5,2 lt./100 km, η

οποία κρίνεται καλή εξαιρετική με βάση και την
ισχύ του κινητήρα.

Γαλλική υπεροχή
Το Peugeot 2008 αποτελεί ένα αυτοκίνητο το

οποίο είναι προσανατολισμένο στην άνεση των
επιβατών αλλά και στη διατήρηση του χαμηλού
κόστους χρήσης. Η μαλακή ανάρτηση, το 8άρι κι-
βώτιο και η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου δημι-
ουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για να άνετες
και χαλαρές μετακινήσεις. Στο εθνικό οδικό δί-
κτυο το γαλλικό μοντέλο κινείται μα απόλυτη
ασφάλεια, άνεση και οικονομία, ενώ, όταν ο οδη-
γός το επιθυμεί, πιέζει το πεντάλ του γκαζιού προς
το πάτωμα και ο δείκτης του στροφόμετρου αλλά
και του ταχύμετρου ανεβαίνουν απίστευτα γρήγο-
ρα. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές το Peugeot 2008 εμφανίζει κάποιες φυσιολο-
γικές κλίσεις, ενώ, όταν ο οδηγός το πιέσει πάνω
από τα όρια, τα ηλεκτρονικά συστήματα το επανα-
φέρουν στον σωστό δρόμο ενώ όταν εκείνα είναι
απενεργοποιημένα, οι αντιδράσεις είναι απολύ-
τως προβλέψιμες και ελεγχόμενες. Μέσα στην
πόλη το γαλλικό μοντέλο αποτελεί ένα αυτοκίνητο
ευκολο-οδήγητο και άνετο, ενώ η ανάρτηση
απορροφά όλες τις κακοτεχνίες του οδοστρώμα-
τος. Η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας κάνει τη
διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και
για έναν άπειρο οδηγό… Προσόν του αποτελεί το
τιμόνι και, παρότι είναι σχετικά ελαφρύ, βολεύον-
τας στην καθημερινή χρήση, προσφέρει αρκετά
καλή αίσθηση και πληροφόρηση στον οδηγό, βα-
ραίνοντας μάλιστα όταν αυξάνεται η ταχύτητα. Ιδι-
αίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε τέλος στα φρένα,
τα οποία αποδεικνύονται άκρως αποτελεσματικά
ακόμη και σε φρενάρισμα «πανικού», αυξάνοντας
το αίσθημα ασφάλειας του οδηγού.

Δοκιμάζουμε το PEUGEOT 2008
1.5 BlueHDI με 130 ίππους
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Το ΠΡΟΦIΛ της Θεσσαλονίκης αλλάζει
Συνέντευξη στον Γιώργο Νεοχωρίτη

Στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που κατα-
σκευάζονται ή έχουν δρομολογηθεί για
τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υφυ-

πουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Μακε-
δονία-Θράκη Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευ-
ξή του στην «Ρ», τονίζοντας πως το προφίλ της
πόλης αλλάζει ήδη. Ο υφυπουργός, αναφερόμε-
νος στην πανδημία, επισημαίνει πως το νέο κύμα
με το οποίο έχουμε έρθει αντιμέτωποι είναι το
κύμα των ανεμβολίαστων. 

Σεπτέμβρης με επιστροφή της ΔΕΘ, αλλά την
πανδημία… παρούσα και χωρίς τείχος προ-
στασίας. Σας προβληματίζει αυτή η πραγμα-
τικότητα; Έχουμε να κάνουμε με νέα κανονι-
κότητα;
Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που ανέπτυξε

και τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο λει-
τούργησε η επιχείρηση «Ελευθερία», ένα ση-
μαντικό τμήμα των συμπολιτών μας παραμένει
ανεμβολίαστο. Δεν μπόρεσε, έτσι, να χτιστεί το
τείχος ανοσίας και το γεγονός αυτό –σε συνδυα-
σμό με την επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλ-
τα»– μας φέρει αντιμέτωπους με ένα νέο κύμα
της πανδημίας, το κύμα των ανεμβολίαστων. Οι
ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συμπολίτες μας αυ-
τοί είτε θα εμβολιαστούν είτε θα νοσήσουν. Επι-
λέγουμε το πρώτο. Ταυτόχρονα, όμως, η Πολι-
τεία είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα για την
προστασία τους, την προστασία του κοινωνικού
συνόλου, αλλά και την απελευθέρωση του Συ-
στήματος Υγείας από βαριές νοσηλείες που θα
μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολια-
σμό. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως πάνω από το
90% των νοσηλευόμενων με κορονοϊό στις ΜΕΘ
είναι ανεμβολίαστοι. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι
δεν μπορεί οι εμβολιασμένοι να υποβάλλονται
σε περιορισμούς που δεν είναι αναγκαίοι γι’ αυ-
τούς. Και βέβαια δεν μπορεί να φορτώνεται το
κοινωνικό σύνολο το κόστος για τα τεστ που είναι
ανάγκη να κάνουν οι ανεμβολίαστοι. Ο καθένας
μας κάνει την επιλογή του και ταυτόχρονα ανα-
λαμβάνει το κόστος που συνεπάγεται η επιλογή
αυτή. Δεν μπορεί ο εμβολιασμένος που έχει κά-
νει το χρέος του να πληρώνει για αυτούς που αρ-
νούνται να το κάνουν.

Η Πολιτεία προετοιμάζεται για τέταρτο κύμα παν-
δημίας; Υπάρχουν τα περιθώρια στήριξης των
επαγγελματιών, δεδομένου ότι έχουν δεσμευτεί
κονδύλια για τη στήριξη των πυρόπληκτων;
Από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης

έως σήμερα, η Πολιτεία διέθεσε πάνω από 40
δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων
και ανέργων, που υποβάλλονταν σε περιοριστικά
μέτρα. Τα δεδομένα σήμερα άλλαξαν, καθώς –σε
αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα– έχουμε

τώρα στη διάθεσή μας το εμβόλιο και ο καθένας
μπορεί να κλείσει ραντεβού όποια μέρα θέλει, με
όποιο εμβόλιο θέλει. Η λύση λοιπόν τώρα δεν εί-
ναι στο lockdown, αλλά στον εμβολιασμό. Πρό-
θεση της κυβέρνησης είναι να μην κλείσει η οι-
κονομία και να μείνει ανοιχτή η κοινωνία. 

Μετά και τις φετινές πυρκαγιές, η ανάγκη για
περαιτέρω θωράκιση είναι επιτακτική. Σχε-
διάζετε κάτι σε επίπεδο Βόρειας Ελλάδας και
ειδικότερα για την προστασία του περιαστι-
κού δάσους του Σέιχ Σου;
Προτού ακόμη προκύψουν οι μεγάλες φω-

τιές, η κυβέρνηση είχε εντάξει στο εθνικό σχέδιο
ανάταξης ένα ευρύτατο σχέδιο αναδασώσεων,
καθώς και περαιτέρω δυναμική ενίσχυση της
Πολιτικής Προστασίας. Στο μεταξύ, οι Δασικές
Υπηρεσίες πέρασαν από την Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ, με το
οποίο ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης βρίσκε-
ται σε στενή συνεργασία. Σε όλο αυτό το διάστη-
μα ήμουν σε επαφή με τους φορείς προστασίας
του Σέιχ Σου, που πράγματι ανταποκρίθηκαν στις
αυξημένες ανάγκες. Ευτυχώς, στη Μακεδονία
και τη Θράκη δεν είχαμε το μέγεθος των πυρκα-
γιών της Νότιας Ελλάδας. 

Σε επίπεδο αναπτυξιακών έργων και αναπτυ-
ξιακού σχεδιασμού, τι περιμένουμε στη Θεσ-
σαλονίκη, ώστε να αλλάξει ουσιαστικά το
προφίλ της πόλης και να θεωρείται η επόμε-
νη ημέρα καλύτερη;
Το προφίλ της Θεσσαλονίκης αλλάζει ήδη. Η

κατασκευή του Μετρό προχωρά. Ολοκληρώθη-
κε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανά-
πλαση του χώρου της ΔΕΘ, που φέρνει περισσό-
τερο πράσινο και θα καταστήσει την πόλη διεθνή
εκθεσιακό και συνεδριακό πόλο. Εγκρίθηκε το
Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής για το γήπεδο
του ΠΑΟΚ και αναμένουμε τη γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να συνταχθεί
το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Πέρασε η τρο-
πολογία που έλυσε τα θέματα της χωροταξίας
για το Μουσείο Ολοκαυτώματος και αναμένουμε
την αρχή των εργασιών μέσα στο 2022. Οι πρώ-
τες εργασίες για το Flyover αναμένονται στην
αρχή του 2022. Η σιδηροδρομική σύνδεση της
Πύλης 11 του λιμανιού έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ,
ενώ για τη σύνδεση με την Πύλη 6 έχει δεσμευτεί
κονδύλι 4,58 εκατ. ευρώ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Την
ίδια στιγμή, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες από
διεθνείς οικονομικούς κολοσσούς, όπως η Ci-
sco, η Pfizer, η Microsoft, η Amazon, δείχνουν
ξεκάθαρα πως η Θεσσαλονίκη και η Β. Ελλάδα
γίνονται πόλος έλξης μεγάλων επενδύσεων. Και
όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα καλύτερο αύριο.

Η μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσφύγων
από το Αφγανιστάν προς τη χώρα μας είναι δε-

δομένη. Τι προγραμματισμός υπάρχει για την
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης; 
Μπροστά στο ενδεχόμενο νέων μεταναστευτι-

κών ροών, η Ελλάδα αναπτύσσει πρωτοβουλίες
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Φυλάσσει τα σύνορά της, που είναι και εξωτερι-
κά σύνορα της Ευρώπης, με τρόπο που –όπως
αποδείχθηκε και στα επεισόδια του Έβρου– εί-
ναι απολύτως αποτελεσματικός. Το γεγονός ότι
μειώθηκαν δραστικά οι ροές και αποσυμφορή-
θηκαν σε μεγάλο βαθμό τα νησιά που δέχονταν
μεγάλη πίεση είναι η έμπρακτη απόδειξη. Επι-
πλέον, μάλιστα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του
φράχτη μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, όπως
και το αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονι-
κής επιτήρησης των συνόρων. Στο πλαίσιο της
ΕΕ, η Ελλάδα αξιώνει ενιαία στάση και προτείνει
να στηριχθούν χώρες που βρίσκονται κοντά στο
Αφγανιστάν, έτσι ώστε όσοι φεύγουν να παρα-
μείνουν κοντά στις εστίες τους για να επιστρέ-
ψουν όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες. Η
Ελλάδα ξέρει και από προσφυγιά και από μετα-
νάστευση, υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα
και σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν μπορεί,
όμως –και δεν πρόκειται– να λειτουργήσει ξανά
σαν ξέφραγο αμπέλι, επιτρέποντας καταστάσεις
και φαινόμενα του 2015.
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Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες από διεθνείς οικονομικούς κολοσσούς,
όπως η Pfizer, η Μicrosoft, η Αmazon, δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι η Βόρεια Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης μεγάλων επενδύσεων 
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Οβουλευτής Β’ Περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης του ΚΙΝΑΛ Γιώργος
Αρβανιτίδης θεωρεί ότι βρισκό-

μαστε στη δίνη μιας τριπλής κρίσης που θα
αλλάξει όλα τα δεδομένα, τόσο στη ζωή
μας όσο και στη λειτουργία της αγοράς.
Εκτιμά ότι το «καλάθι» που ετοιμάζεται να
γεμίσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν εί-
ναι ικανό να αλλάξει το αρνητικό κλίμα και
χτυπά καμπανάκι για τσουνάμι αυξήσεων.
Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι το 2022 θα εί-
ναι χρονιά εκλογών και ότι «το πολιτικό
σκηνικό θα αναδιαταχθεί μέσα στην επό-
μενη χρονιά, οπότε τα όποια σενάρια μετε-
κλογικής συνεργασίας είναι ακόμα πρό-
ωρα».

Το «καλάθι» που θα γεμίσει ο πρωθυ-
πουργός στη ΔΕΘ είναι ικανό να αλλάξει
το αρνητικό κλίμα;
Η κυβέρνηση έδειξε πολύ καθυστερη-

μένα ανακλαστικά στο κύμα ακρίβειας που
υπάρχει ήδη και παίρνει χαρακτηριστικά
τσουνάμι αυξήσεων. Δεν βλέπω πώς μπο-
ρεί να αλλάξει το πολύ αρνητικό κλίμα που
έχει συσσωρευτεί και από την αποτυχημέ-
νη διαχείριση των καταστροφικών πυρκα-
γιών του καλοκαιριού. Οι πολίτες βλέπουν
ήδη τα εισοδήματά τους να συρρικνώνον-
ται και η κυβέρνηση επιχειρεί να καθησυ-
χάσει τις κοινωνικές αντιδράσεις για τις
ανατιμήσεις με κούφιες διαβεβαιώσεις
περί «παροδικού φαινομένου». Είναι γνω-
στό, όμως, ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις
έχουν πέσει όλες έξω και το να περιμένει ο
υπουργός Ανάπτυξης ως άβουλος παρατη-
ρητής να τα ρυθμίσει όλα η αγορά, είναι μια
λάθος τακτική. Δυστυχώς, ούτε που σκέ-
φτεται η κυβέρνηση αυτά που προτείνουμε
εδώ και καιρό:

- τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη

διατροφής,
- τη μείωση των ειδικών φόρων κατανά-

λωσης αλλά και
- την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνι-

σμού για να χτυπηθούν φαινόμενα αισχρο-
κέρδειας και δημιουργίας καρτέλ.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη νέα
χρονιά που ξεπροβάλλει;
Ζούμε σε μια μεταβατική εποχή τριπλής

κρίσης (οικονομικής, υγειονομικής και
κλιματικής) με εμφανή τα σημάδια παντού.
Η οικονομία αγκομαχά, αναζητά ακόμα
ελατήρια ανάπτυξης και αναμένει τις ενέ-
σεις ρευστότητας του Ταμείου Ανάκαμψης.
Η πανδημία μεταλλάσσεται και είναι ακόμα
εδώ. Τα επικίνδυνα και καταστροφικά και-
ρικά φαινόμενα είναι μεγαλύτερης συχνό-
τητας, διάρκειας και έντασης πια. Δεν
υπάρχει πολιτικός χρόνος και περιθώρια
για εφησυχασμούς και επικοινωνιακές
ωραιοποιήσεις, σε κανένα από τα τρία αυτά
μέτωπα των κρίσεων. Δεν υπάρχει επι-
στροφή στην κανονικότητα, όπως την ορί-
ζαμε πριν το 2020. Όλα θα είναι αλλιώς από
εδώ και πέρα στη λειτουργία της αγοράς
και της κοινωνικής ζωής. Απέχουμε,
όμως, αρκετά από την οριστική διαμόρφω-
ση της νέας κανονικότητας και της καθη-
μερινότητας πολιτών και κράτους. Το πώς
θα διαμορφωθεί το τοπίο αυτής της νέας
κανονικότητας-καθημερινότητας στη χώ-
ρα μας είναι θέμα πολιτικών επιλογών και
προτεραιοτήτων, οι οποίες θα αποκρυ-
σταλλωθούν το 2022. Τις επιλογές και τις

προτεραιότητες της κυβέρνησης της ΝΔ
τις βλέπουμε να ξεδιπλώνονται νομοθετι-
κά και υφολογικά σε όλο το φάσμα της οι-
κονομίας και της κοινωνίας. Είναι επιλογές
νεοσυντήρησης, κλειστών συστημάτων
διαμόρφωσης αποφάσεων, καταστολής
και όχι πρόληψης, διεύρυνσης ανισοτήτων
και προνομιακής μεταχείρισης των «δι-
κών» της παιδιών. Είναι επιλογές που υπο-
νομεύουν την αξιοπιστία της πολιτικής,
προκαλούν σύγχυση πολλές φορές στους
πολίτες και μεγαλώνουν την ανασφάλεια
στην κοινωνία. Η κυβέρνηση της ΝΔ εξε-
λίσσεται σε βραχνά και εμπόδιο στην έλευ-
ση μιας νέας κανονικότητας στη χώρα. Εί-
ναι ιστορικό χρέος της Δημοκρατικής Πα-
ράταξης να αντιτάξει μια πραγματική εναλ-
λακτική πρόταση πολιτικής. Μια προοδευ-
τική ατζέντα που θα προτείνει μια διαφο-
ρετική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάπτυξης και όχι το business as usual
της κυβέρνησης.

Εκτιμάτε ότι στο τραπέζι του πρωθυ-
πουργού έχει ανοίξει ο φάκελος «πρό-
ωρες εκλογές»;
Η εκλογολογία δίνει και παίρνει από την

επομένη των εκλογών στην Ελλάδα. Δεν
υιοθέτησα όλη την προηγούμενη περίοδο
κανένα από τα σενάρια πρόωρων εκλογών
που κατά διαστήματα έβγαιναν στην επι-
καιρότητα. Ωστόσο, το 2022 θέλοντας και
μη είναι μια προεκλογική χρονιά. Εκτιμώ
ότι ο προϋπολογισμός του 2022 θα είναι ο
τελευταίος που θα καταθέσει η παρούσα
κυβέρνηση.

Πόσο πιθανό είναι το σενάριο μιας μετε-

κλογικής συνεργασίας των κομμάτων
της αντιπολίτευσης, προκειμένου να
μπλοκαριστεί η ΝΔ;
Μια τεχνητή συγκυριακή συγκόλληση

κομμάτων δεν θα μας πάει μακριά και η
κυβερνησιμότητα θα πρέπει να εξασφαλι-
στεί, γιατί τόσο το 2022 όσο και το 2023 δεν
θα είναι εύκολες χρονιές. Αυτό σημαίνει
ότι η συνεργασία των κομμάτων που θα
κληθούν να κυβερνήσουν θα πρέπει να εί-
ναι επί τη βάσει αρχών και σύγκλισης προ-
γραμμάτων για μια άλλη πορεία της χώρας.
Είμαι βέβαιος ότι το πολιτικό σκηνικό θα
αναδιαταχθεί μέσα στην επόμενη χρονιά,
οπότε τα όποια σενάρια μετεκλογικής συ-
νεργασίας είναι ακόμα πρόωρα.

Στο ΚΙΝΑΛ έχει αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για την έναρξη της εσωκομμα-
τικής αναμέτρησης. Ποιο είναι το στοι-
χείο που θα αναδείξει το φαβορί;
Σκοπός κάθε φιλόδοξου επικεφαλής

του Κινήματος Αλλαγής θα πρέπει να είναι
όχι μόνο να εγγυηθεί, μέσα από τις προσε-
χείς διαδικασίες ανάδειξής του, την ενότη-
τα και την ενδυνάμωση της παράταξης, αλ-
λά η διαμόρφωση και διατύπωση μιας
προοδευτικής ατζέντας ως φάρου αναφο-
ράς και εναλλακτικής πολιτικής πρότασης.
Όποιος υποψήφιος καταφέρει να συσπει-
ρώσει κάθε δημιουργική δύναμη απέναντι
στη νεοσυντήρηση της κυβέρνησης της ΝΔ
είναι αυτός που μπορεί να μας πάει μπρο-
στά. Και υπάρχουν οι κοινωνικές συνθή-
κες, η αγωνία αλλά και η αναζήτηση των
πολιτών για να ταυτιστούν και να ανασυν-
ταχθούν στη βάση μιας τέτοιας προοδευτι-
κής ατζέντας. 

Γιώργος Αρβανιτίδης
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΚΙΝΑΛ

«Ο προϋπολογισμός 
του 2022 θα είναι 
ο ΤΕΛΕΥΤΑIΟΣ αυτής 
της κυβέρνησης»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 





ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
POLITICAL 16

«Για την κυβέρνηση, η ανθρώπι-
νη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό
και είμαστε αποφασισμένοι να

την προστατέψουμε με κάθε κόστος. Θα επω-
μιστούμε αγόγγυστα το πολιτικό βάρος, προ-
κειμένου να σωθεί έστω και μια ανθρώπινη
ζωή», τονίζει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας, μιλώντας στην «Ρ», με φόντο το
πολιτικό κόστος που μπορεί να επωμιστεί η
κυβέρνηση από την υποχρεωτικότητα των
εμβολιασμών. Προαναγγέλλει, δε, ότι τις
επόμενες μέρες θα τεθούν σε διαβούλευση
οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και σύντομα
το επικαιροποιημένο κείμενο θα πάρει τον
δρόμο για τη Βουλή. 

Η κυβέρνηση είδε την εικόνα της να τραυ-
ματίζεται από τα όσα έγιναν στο μέτωπο
του ανασχηματισμού; Θεωρείτε ότι η επι-
λογή Στυλιανίδη και οι αλλαγές που έγιναν
κλείνουν τη σχετική συζήτηση;
Παρά τη ρητορική περί δήθεν συναίνεσης

σε μείζονα θέματα, οι χειρισμοί του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέδειξαν
πως δεν είναι ικανός να υπερβεί τον εαυτό
του και να λάβει θαρραλέες αποφάσεις. Η
προσπάθεια του κ. Τσίπρα να εγκλωβίσει την
κυβέρνηση και την κοινωνία σε ένα στείρο δι-
χαστικό δίπολο είχαν τελικά πολιτικό κόστος
για τον ίδιο, ο οποίος για μια ακόμα φορά
αποδείχτηκε, δυστυχώς, κατώτερος των πε-
ριστάσεων. Ο κ. Στυλιανίδης, που επελέγη
από τον πρωθυπουργό, συγκεντρώνει όλα τα
πολιτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το νεο-
σύστατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
Ένας έμπειρος Ευρωπαίος πολιτικός, ευρύ-
τερης κοινωνικής αποδοχής και πολιτικής

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Υπουργός Δικαιοσύνης

Δεν φοβόμαστε το ΠΟΛΙΤΙΚO
ΚOΣΤΟΣ της υποχρεωτικότητας

g_evgenidis@yahoo.gr

στον
Γιώργο Ευγενίδη
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εμβέλειας. Ένας άρτιος τεχνοκράτης που
μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά από
τη νευραλγική θέση που του εμπιστεύθηκε ο
πρωθυπουργός.

Σας προβληματίζει το «ταβάνιασμα» της
εμβολιαστικής κάλυψης; Είναι προφα-
νές ότι το τείχος ανόσιας που έχει οικο-
δομηθεί δεν επαρκεί, συνεπώς τι μένει
να γίνει;
Μετά το μεγάλο κύμα των πρώτων μηνών,

σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οι ρυθμοί παρουσίασαν μια σχετική κάμψη.
Είναι αναμενόμενο, ύστερα από έναν τόσο
μεγάλο αριθμό εμβολιασμών, οι ρυθμοί να
αρχίσουν να φθίνουν. Όμως, οι εμβολιασμοί
συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια. Από την
πλευρά της, η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε
προσπάθεια ώστε να διευκολυνθούν οι πο-
λίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν, ακό-
μα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.
Απλοποιούμε καθημερινά τη διαδικασία,
ώστε κινητά συνεργεία εμβολιασμών να πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες
που δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα
εμβολιαστικά κέντρα, ενώ παράλληλα κινη-
τές μονάδες μπορούν πλέον να εμβολιάζουν
τους συμπολίτες μας σε όλα τα μήκη και
πλάτη της επικράτειας, ώστε να χτίσουμε το
πολυπόθητο τείχος ανοσίας. Προφανώς,
υπάρχει και ένα ποσοστό συμπολιτών μας
που υποκύπτει ή αρέσκεται σε συνωμοσιο-
λογικά σενάρια και αρνείται πεισματικά αυ-
τό το πολύτιμο δώρο της επιστήμης προς την
ανθρωπότητα. Δική μας ευθύνη είναι να πεί-
σουμε όσους περισσότερους μπορούμε,
ώστε να οικοδομήσουμε το τείχος ανοσίας
που έχουμε ανάγκη για να επανέλθουμε
στην κανονικότητα.

Σας ανησυχεί το πολιτικό κόστος από την
εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμ-
βολιασμού, αλλά και από τη συζήτηση για
διεύρυνση της εμβέλειάς της; 

Καθόλου. Για την κυβέρνηση η ανθρώπινη
ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και είμαστε απο-
φασισμένοι να την προστατέψουμε με κάθε
κόστος. Θα επωμιστούμε αγόγγυστα το πο-
λιτικό βάρος, προκειμένου να σωθεί έστω
και μια ανθρώπινη ζωή. Είμαι βέβαιος πως
με την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας σε
όλες τις υγειονομικές δομές συμφωνεί η
πλειονότητα των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν
αδιανόητο να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
των συμπολιτών τους, εκείνοι που τάχθηκαν
να την προστατεύουν, δηλαδή οι γιατροί και
οι νοσηλευτές. Στο τέλος της ημέρας, οι πο-
λίτες θα δικαιώσουν τις επιλογές της κυβέρ-
νησης. 

Σας ανησυχεί το διαφαινόμενο κύμα
ακρίβειας και ανατιμήσεων προϊόντων;
Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να
απορροφήσει τους κραδασμούς από κάτι
που πλήττει τους πολίτες; 
Σε λίγες ώρες, από το βήμα της Διεθνούς

Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός
θα ξεδιπλώσει τις σχεδιαζόμενες παρεμβά-
σεις της κυβέρνησης και όλα τα μέτρα στή-
ριξης προς τους ευάλωτους συμπολίτες μας
και τα αδύναμα νοικοκυριά που πλήττονται
από το κύμα των ανατιμήσεων. Από εκεί και
πέρα, προκειμένου η αγορά να μπορέσει να
απορροφήσει τους κραδασμούς του πληθω-

ρισμού που σαρώνει την Ευρώπη, είναι ανα-
γκαία η συνέχιση της πολιτικής των μεταρ-
ρυθμίσεων που θα ευνοούν την ανάπτυξη
του ανταγωνισμού, ώστε να συγκρατηθούν
οι τιμές. 

Πότε θα έρθουν προς ψήφιση οι αλλαγές
στον Ποινικό Κώδικα, κύριε υπουργέ;
Διότι, όσο δεν δρομολογούνται, τόσο δη-
μιουργείται ευνοϊκό προηγούμενο σε
ορισμένες περιπτώσεις…
Κανένα «ευνοϊκό προηγούμενο» δεν δη-

μιουργείται, καθώς οι διατάξεις που προτεί-
νονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν
αυστηρότερο χαρακτήρα και προβλέπουν
βαρύτερες ποινές. Επομένως, ούτως ή άλ-
λως, σύμφωνα με την αρχή του ευμενέστε-
ρου νόμου, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις θα
κριθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα Ποινικό
Κώδικα.  Σε κάθε περίπτωση, το χρονοδιά-
γραμμα που έχουμε θέσει για την ψήφιση
των τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι
αρκετά «σφιχτό». Οι προτεινόμενες διατά-
ξεις τίθενται τις επόμενες ημέρες στη δημό-
σια διαβούλευση, στην οποία θα έχει την ευ-
καιρία να καταθέσει τις απόψεις του κάθε
πολίτης και να τοποθετηθούν η επιστημονι-
κή κοινότητα και οι φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών. Θα ακολουθήσει η ενσωμάτω-
ση των σχολίων στις προτεινόμενες διατά-
ξεις, ώστε να διαμορφωθεί, άμεσα, ένα νο-
μοτεχνικά άρτιο σχέδιο νόμου. Αμέσως, με-
τά, θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων,

προκειμένου να γίνουν η επεξεργασία του
νομοσχεδίου από τους βουλευτές και η συ-
ζήτηση με τα κόμματα του ελληνικού Κοινο-
βουλίου.

Τι θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο
διάστημα ως προς τα βήματα ψηφιοποί-
ησης της Δικαιοσύνης και ποιος είναι ο
χρονικός ορίζοντας;
Στο υπουργείο Δικαιοσύνης έχουμε εκ-

πονήσει μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική
για την περίοδο 2020-2023. Περισσότερα
από 30 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και συν-
θέτουν το μεγαλύτερο πρόγραμμα ηλεκτρο-
νικών δράσεων που έχει υλοποιηθεί ποτέ
στον χώρο της Δικαιοσύνης, συμβάλλοντας
στην ταχύτερη απονομή της. Σε αυτό το πρό-
γραμμα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη νέων
εφαρμογών, όπως είναι τα ηλεκτρονικά πι-
νάκια στα δικαστήρια, που θα εξοικονομούν
χρόνο για όλους τους παράγοντες της δίκης.
Παράλληλα, δρομολογούνται η ψηφιακή
αναβάθμιση των ολοκληρωμένων πληρο-
φοριακών συστημάτων στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα
διοικητικά δικαστήρια. Επιπλέον, μέσω της
δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Συ-
στήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέ-
σεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
θα επεκταθούν η ηλεκτρονική αποηχογρά-
φηση, η ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων, η
απομακρυσμένη κατάθεση και ο «ηλεκτρο-
νικός φάκελος» σε όλα τα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες της χώρας.

«
«Το χρονοδιάγραμμα 
που έχουμε θέσει 
για την ψήφιση 
των τροποποιήσεων 
του Ποινικού Κώδικα και 
του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας είναι 
αρκετά σφιχτό»



Την ανακοίνωση κινήσεων και μέτρων
στήριξης της μεσαίας τάξης, αλλά και
του λαϊκού εισοδήματος προαναγγέλ-

λει, μέσω της«Ρ», ο Γενικός Γραμματέας Συν-
τονισμού της Kυβέρνησης Θανάσης Κοντογε-
ώργης, με το βλέμμα στην ομιλία του πρωθυ-
πουργού. «Θα ήταν βάσιμο να υποστηρίξει κα-
νείς ότι η αύξηση του ΑΕΠ για το 2021 μπορεί
να μας εκπλήξει ευχάριστα ακόμα περισσότε-
ρο», υπογραμμίζει. Προσθέτει, δε, ότι η χώρα
είναι επιχειρησιακά έτοιμη για τα ραντεβού
της τρίτης δόσης του εμβολιασμού. «Η ενι-
σχυτική δόση αφορά 285.000 πολίτες, οι
οποίοι από τις 14 Σεπτεμβρίου θα μπορούν
να κλείσουν ραντεβού στη σχετική ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα», τονίζει. 

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με το φά-
σμα των ανατιμήσεων, λόγω και των διε-
θνών συνθηκών. Ποια μέτρα θα λάβετε,
προκειμένου να μην υπάρξει επιβάρυνση
του μέσου νοικοκυριού;
Το φαινόμενο των ανατιμήσεων σε προϊόν-

τα και υπηρεσίες είναι παγκόσμιο και θα επη-
ρεάσει αναπόφευκτα έως έναν βαθμό και τη
χώρα μας. Πρόκειται για ένα συγκυριακό φαι-
νόμενο που επηρεάζει τις προηγμένες και σε
τροχιά ανάπτυξης χώρες και σχετίζεται με την
προσπάθεια ομαλοποίησης των αγορών, με-
τά τη μακρά περίοδο περιορισμών λόγω της
πανδημίας. Θεωρούμε ότι θα έχει παροδικά
χαρακτηριστικά και η έντασή του θα μειωθεί
μέσα στο 2021. Για την αντιμετώπιση αυτού
του κύματος ανατιμήσεων, η κυβέρνηση εξε-
τάζει όλα τα μέτρα με ψυχραιμία, προσοχή
και δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία
και στη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων καθώς και της μεσαί-
ας τάξης. Ειδικότερα, η κυβέρνηση μελετά
ένα πλέγμα στοχευμένων και δημοσιονομικά
διαχειρίσιμων μέτρων προστασίας, ανάμεσα
στα οποία περιλαμβάνονται ενέργειες για τον
περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης
των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε ευά-
λωτους καταναλωτές. Επιπλέον, θα συνεχί-
σουμε στον δρόμο των φοροελαφρύνσεων
και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος
των πολιτών. Οι τελικές αποφάσεις θα ανα-
κοινωθούν επίσημα από τον πρωθυπουργό
σήμερα στη ΔΕΘ μαζί και με άλλα μέτρα στή-
ριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους, κα-
θώς και πολιτικές για τη νέα γενιά. 

Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και για τα τιμο-
λόγια του ρεύματος, που «καίνε» πολίτες
και επιχειρήσεις;
Ναι, όπως σας προανέφερα, το πακέτο μέ-

τρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
αυτό το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ θα περιλαμ-
βάνει προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις
για τα τιμολόγια ρεύματος των ευάλωτων νοι-
κοκυριών, αλλά και θεσμικές και ρυθμιστικές
ενέργειες που θα εξασφαλίζουν την κατά το
δυνατόν μικρότερη μετακύλιση στους πολίτες
από την αύξηση του κόστους ενέργειας. 

Τι θα πρέπει πολίτες και επιχειρηματίες
να περιμένουν από τον πρωθυπουργό στη
ΔΕΘ; Είναι τα στοιχεία του ΑΕΠ τέτοια, που
να επιτρέπουν ένα πλαίσιο παροχών, με το
βλέμμα και στο 2023;

Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σημαν-
τικές ενδείξεις από διεθνείς και ελληνικούς
οργανισμούς σχετικά με τη θετική πορεία της
ελληνικής οικονομίας, γεγονός που αφήνει
περιθώρια ευελιξίας.

Ενδεικτικά σάς αναφέρω ότι κατεγράφη
ανάπτυξη ύψους 16,2% το β’ τρίμηνο του
2021, τόσο λόγω της κατανάλωσης όσο και
από τις ιδιωτικές επενδύσεις και εξαγωγές,
ενώ σε σχέση με το α’ τρίμηνο το ΑΕΠ αυξή-
θηκε κατά 3,4%. Επίσης παραθέτω την πρό-
βλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανά-
πτυξη 4,3%, αλλά και την εκτίμηση του ΟΟΣΑ

και του ΔΝΤ για ανάπτυξη 3,8% για το 2021,
ενώ ο οίκος Fitch σημειώνει ότι η Ελλάδα θα
πετύχει ανάπτυξη 4,3% και του χρόνου θα
φτάσει στο 5,3%. Επίσης, η Εθνική Τράπεζα
προέβλεψε ανάπτυξη 5,7%, η ΤτΕ ανάπτυξη
4,2% και το ΙΟΒΕ 5%. Αν προσθέσουμε τον
υψηλό δείκτη PMI για τον Αύγουστο, καθώς
και τα εντυπωσιακά φετινά αυξημένα έσοδα
του ελληνικού τουρισμού, θα ήταν βάσιμο να
υποστηρίξει κανείς ότι η αύξηση του ΑΕΠ για
το 2021 μπορεί να μας εκπλήξει ευχάριστα
ακόμα περισσότερο. Επομένως, υπάρχει πε-
ριθώριο για στοχευμένες παρεμβάσεις σε συ-
νέχεια των πολιτικών που ήδη έχουμε εφαρ-
μόσει, με κατεύθυνση τη μείωση της φορολο-
γικής επιβάρυνσης και της ανάταξης της οικο-
νομίας με την παροχή και φορολογικών κινή-
τρων. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η εν γένει βελ-
τιωμένη πορεία της χώρας θα επιταχυνθεί και
με την αποτελεσματική αξιοποίηση των ση-
μαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε
συνδυασμό με την εφαρμογή του γενικότε-
ρου μεταρρυθμιστικού έργου που επιχειρεί η
κυβέρνηση σε όλους τους τομείς του δημόσι-
ου βίου. 

Ποια είναι η εικόνα ως προς τους ανεμβο-

λίαστους εργαζομένους στο Σύστημα
Υγείας; Πόσο γρήγορα θα γίνουν οι προσ-
λήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου,
για να καλυφθούν τα κενά;
Η πορεία των εμβολιασμών των υγειονομι-

κών είναι μια κατάσταση συνεχώς μεταβαλ-
λόμενη, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πολιτείας και
έσπευσαν να εμβολιαστούν τις τελευταίες μέ-
ρες. Ειδικά μετά την τελευταία τροπολογία
για άρση αναστολής εργασίας από την επόμε-
νη μέρα της πρώτης δόσης εμβολίου, παρα-
τηρήθηκε αύξηση στους εμβολιασμούς, μει-
ώνοντας σημαντικά τις αναστολές. Σημειώνω
ότι πλέον έχει εμβολιαστεί πάνω από το 88%
των υγειονομικών, ενώ ένα μεγάλο μέρος
από τους εναπομείναντες έχει νοσήσει.

Όσον αφορά την κάλυψη των κενών που θα
προκύψουν στο ΕΣΥ από τις αναστολές,
έχουν προετοιμαστεί και ήδη υλοποιούνται
από το υπουργείο Υγείας επιχειρησιακά σχέ-
δια για τον τρόπο ανακατανομής του προσω-
πικού μέσα στα νοσοκομεία, ενώ ήδη λει-
τουργεί η πλατφόρμα για άμεσες προσλήψεις
προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω συμβά-
σεων. Η κατάσταση ομαλοποιείται μέρα με τη
μέρα και πιστεύω ότι και τον στόχο του καθο-
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λικού εμβολιασμού των υγειονομικών θα πε-
τύχουμε και οι δομές υγείας θα συνεχίσουν
απρόσκοπτα το έργο τους.

Είναι στο τραπέζι η επέκταση της υποχρε-
ωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλ-
λες επαγγελματικές ομάδες μετά τους
υγειονομικούς, όπως οι ένστολοι και τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;
Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει τέτοια από-

φαση. Προς το παρόν, ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός εφαρμόζεται μόνο για τις κατηγο-
ρίες που έχει ανακοινωθεί. Σχετικά με την
επέκταση της υποχρεωτικότητας, αυτό είναι
κάτι που, όπως έχει επισήμως ανακοινωθεί,
υπάρχει ως επιλογή από την κυβέρνηση, αλ-
λά βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με μια σει-
ρά παραγόντων, όπως ο ρυθμός εξέλιξης της
πανδημίας και των προβλημάτων που θα προ-
κύπτουν, οι αξιολογήσεις και οι συστάσεις
των ειδικών, αλλά και με την πορεία των εμ-
βολιασμών. Άλλωστε, από 13/9 τίθενται σε
εφαρμογή τα νέα μέτρα που αφορούν την
αποκατάσταση δραστηριοτήτων, ιδίως για
τους συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί,
και θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε
σημαντική αύξηση των εμβολιασμών. Σημει-
ώνω ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πά-
νω από 330.000 πολίτες προγραμμάτισαν το
ραντεβού τους σε κάποιο από τα εμβολιαστι-
κά κέντρα της χώρας.

Τι μέλλει γενέσθαι ως προς την τρίτη δό-
ση του εμβολίου; Είμαστε επιχειρησιακά
έτοιμοι; Από πότε θα πρέπει να αναμένου-
με δρομολόγηση της ενισχυτικής δόσης;
Είμαστε απολύτως έτοιμοι επιχειρησιακά

και για την τρίτη δόση του εμβολίου, η οποία
ξεκινά με τους ανοσοκατεσταλμένους, βάσει
οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών. Η ενισχυτική δόση αφορά 285.000
πολίτες, οι οποίοι από τις 14 Σεπτεμβρίου θα
μπορούν να κλείσουν ραντεβού στη σχετική
ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Στη συνέχεια και
ανάλογα και με την αξιολόγηση και τις συστά-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
θα προχωρήσουμε και για άλλες ομάδες. Η
επιστημονική συζήτηση, που διεξάγεται αυ-
τήν τη στιγμή, αφορά συγκεκριμένες ηλικια-
κές ομάδες, ενώ εξετάζεται κατά πόσο ο χρό-
νος απόστασης από την ολοκλήρωση του εμ-
βολιασμού θα αποτελέσει κριτήριο αδιακρί-
τως της ηλικίας.

Ηδεκαοκτάμηνη υγειονομική κρίση της πανδημίας του
κορονοϊού Covid-19 αποτέλεσε έναν καταλυτικό παρά-
γοντα τροποποίησης της καθημερινότητας όλων των

πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και εισοδήματος. Επη-
ρέασε βαθύτατα τόσο την κοινωνική μας συμπεριφορά, με την
τήρηση των απαραίτητων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης, όσο και την οικονομική και την καταναλωτική μας συμπε-
ριφορά. Ειδικότερα, η κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων
και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυ-
χαγωγίας και εστίασης μειώθηκε σε
πολύ σημαντικό βαθμό, ενώ, παράλ-
ληλα, ο καταναλωτής στράφηκε στην
κατανάλωση αγαθών που διακινούν-
ται μέσω των καναλιών του Διαδι-
κτύου.

Η αναγκαστική μεταβολή των κατα-
ναλωτικών συνηθειών αλλά και η
πρόσκαιρη απαισιοδοξία της κοινω-
νίας σε σχέση με την εξέλιξη της παν-
δημίας και της γενικής οικονομικής
κατάστασης οδήγησαν με τη σειρά
τους σε μια σημαντική πτώση του
παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος και της κατανάλωσης, ενώ
ενθάρρυναν, σε πολύ υψηλό βαθμό,
την αποταμίευση των νοικοκυριών. 

Σήμερα, που υπάρχει επάρκεια
αποτελεσματικών εμβολίων για την
καταπολέμηση της πανδημίας του κο-
ρονοϊού Covid-19, οι οικονομικές
δραστηριότητες σταδιακά ανοίγουν
και πάλι και η παγκόσμια οικονομία
επανέρχεται σταδιακά στα προηγού-
μενα επίπεδα ανάπτυξης και κατανά-
λωσης. Η βελτίωση αυτή των δει-
κτών της οικονομίας δεν είναι, ωστό-
σο, απαλλαγμένη και από πρόσκαι-
ρες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η
εμφάνιση διεθνών πληθωριστικών
πιέσεων και αναντιστοιχία προσφο-
ράς και ζήτησης, που συνεπάγονται
την αύξηση του γενικού επιπέδου τι-
μών και, ειδικότερα, των τιμών του
«καλαθιού της νοικοκυράς».

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι πρόσκαιρες ανατι-
μήσεις που παρατηρούνται στην αγορά έχουν τέσσερις βασι-
κές πηγές προέλευσης. Η πρώτη από αυτές αφορά τη μεγάλη
αύξηση της διεθνούς τιμής των υγρών καυσίμων που παρατη-
ρείται σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 και η οποία σχετί-
ζεται εν μέρει με την ταυτόχρονη επανεκκίνηση της οικονομι-
κής δραστηριότητας στα ανεπτυγμένα κράτη του πλανήτη και
εν μέρει με άλλες διεθνείς συγκυρίες. Η αυξημένη διεθνής τι-
μή των καυσίμων αυξάνει τόσο το κόστος παραγωγής όσο, κυ-
ρίως, το μεταφορικό κόστος των εισαγωγών και των εξαγω-
γών μέσω χερσαίων και θαλάσσιων οδών.

Η δεύτερη από αυτές αφορά τη σταδιακή αύξηση των τιμών
της ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στο αναγκαίο κόστος
μετάβασης του παγκόσμιου ενεργειακού μοντέλου από τη σχε-
δόν απόλυτη εξάρτηση από την καύση υγρών καυσίμων, που
επιτείνει το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», σε ένα ενεργειακό
μοντέλο που βασίζεται στις ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Η προσαρμογή αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλι-
ση του μέλλοντος των επόμενων γενεών.

Η τρίτη συνιστώσα των παρατηρούμενων ανατιμήσεων στην
αγορά αφορά την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης συγκεκρι-

μένων προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της σχεδόν ταυτόχρο-
νης επανεκκίνησης των ανεπτυγμένων οικονομιών. Αντίστοι-
χα, η προσφορά των προϊόντων κινείται προς το παρόν σε χα-
μηλότερα επίπεδα με αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών,
αλλά πρόσκαιρων, ανατιμήσεων σε ορισμένες κατηγορίες
προϊόντων.

Η τέταρτη βασική πηγή ανατιμήσεων στην αγορά καταναλω-
τικών προϊόντων αφορά τις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις
που οφείλονται στη μακρόχρονη παροχή ισχυρών πακέτων

ρευστότητας μέσω των μέτρων
στήριξης των οικονομικών διε-
θνώς με παράλληλη μείωση του
παγκόσμιου ΑΕΠ, δηλαδή της
παγκόσμιας παραγωγής.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η
τάση ανατιμήσεων στην αγορά
οφείλεται στη συγκυριακή και
ταυτόχρονη συνδρομή περισσό-
τερων αρνητικών οικονομικών
φαινομένων, αλλά είναι επίσης
βέβαιο ότι αυτή η συγκυρία είναι
δύσκολο να συνεχίσει να υφίστα-
ται μακροπρόθεσμα. Έτσι, η ζή-
τηση αναμένεται ότι θα αρχίσει
να ομαλοποιείται και η προσφο-
ρά αγαθών θα αυξάνεται σταδια-
κά, όπως φαίνεται και από τα τε-
λευταία δημοσιευμένα οικονομι-
κά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπου πα-
ρουσιάζεται αλματώδης αύξηση
του ΑΕΠ. Παράλληλα, η αυξημέ-
νη ρευστότητα αναμένεται να με-
ταφραστεί σύντομα σε αύξηση
των επενδύσεων με τη σταδιακή
επανεκκίνηση της εγχώριας οικο-
νομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα είναι
απαραίτητο να εξασφαλιστεί η
προστασία των δικαιωμάτων και
της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών, χωρίς εκπτώσεις,
από το κράτος και τα αρμόδια όρ-
γανα ελέγχου της αγοράς, μετα-
ξύ των οποίων συγκαταλέγονται

και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται με εν-
τατικό ρυθμό οι έλεγχοι στην αγορά για την αντιμετώπιση της
αθέμιτης κερδοσκοπίας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτι-
κών που οδηγούν σε στρεβλώσεις στην αγορά.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι οι ανατιμήσεις των καταναλω-
τικών προϊόντων πλήττουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα πιο ευά-
λωτα νοικοκυριά, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματί-
σει η στήριξη της αγοραστικής τους δύναμης με στοχευμένα
μέτρα οικονομικής πολιτικής, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τέ-
λος, το σημαντικότερο όπλο του καταναλωτή απέναντι σε κάθε
κύμα γενικών ανατιμήσεων, αλλά και ανατιμήσεων που οφεί-
λονται σε κακές και κοντόφθαλμες εμπορικές πρακτικές κα-
κών επαγγελματιών, είναι η ενδελεχής έρευνα της αγοράς και
η επιμονή στην επιλογή των καλύτερων προσφορών. Στο πλαί-
σιο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διαθέτει στο
καταναλωτικό κοινό, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis, μια
σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις τιμές μεμονωμένων
προϊόντων αλλά και σύνθετων καλαθιών προϊόντων.

του Σωτήρη Αναγνωστόπουλου 
ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Eίναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η προστασία
των δικαιωμάτων και της αγοραστικής 
δύναμης των καταναλωτών

««Το φαινόμενο των 
ανατιμήσεων σε προϊόντα 
και υπηρεσίες είναι 
παγκόσμιο και θα επηρεάσει 
αναπόφευκτα έως έναν 
βαθμό και τη χώρα μας. 
Πρόκειται για ένα 
συγκυριακό φαινόμενο…»

Οι πραγματικές αιτίες των ανατιμήσεων στην αγορά, 
o ρόλος του κράτους και τα μέσα προστασίας 
της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή
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Να αποτρέψουμε τη φτώχεια 
κρατώντας ανοικτή την οικονομία

Ηπροσπάθεια για την ενίσχυση των εμβολιασμών και το χτίσιμο του πολυπό-
θητου τείχους ανοσίας έχει δύο θεμελιώδεις πλευρές. Η πρώτη (αυτονόη-
τα) σχετίζεται με την ανάγκη να προστατέψουμε τη ζωή μας και τη ζωή αυ-

τών 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 ευά-
λωτους και η επιβολή της υποχρέωσης εμβολιασμού (που δεν είναι μόνο ηθικό κα-

θήκον, αλλά και καθή-
κον που απορρέει από
τις βασικές αρχές της
αγωγής του πολίτη) ερ-
μηνεύονται από την αντι-
πολίτευση –με πρώτον
τον ΣΥΡΙΖΑ– σε προσπά-
θεια… διχασμού!

Ε λοιπόν, όχι! Δεν εί-
ναι αυτός ο διχασμός. Ο
διχασμός είναι αυτός
που έρχεται αν δεν μεί-
νει ανοικτή η οικονομία
μας. Η ακρίβεια δείχνει
ήδη τα δόντια της. Από
την άλλη πλευρά, βλέ-
πουμε ότι, μόλις στάθη-
κε δυνατόν να ανοίξει
ως έναν βαθμό η οικο-
νομία μας, παρατηρήθη-
κε θεαματική αύξηση
του ΑΕΠ. Στο δεύτερο
τρίμηνο του 2021, στην
Ευρωζώνη αυξήθηκε
κατά 14,3% και στην Ελ-
λάδα κατά 16,2%. Με
επίσημα στοιχεία – αυτά
της Eurostat.

Αν, όμως, εξαιτίας
μιας έξαρσης της παν-
δημίας, οι οικονομίες –
προφανώς και η ελληνι-
κή– παραμείνουν κλει-
στές, τότε, ναι, θα έρθει
ο διχασμός. Και θα είναι
ο διχασμός ανάμεσα
στους πλούσιους και
στους φτωχούς, ανάμε-
σα 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. Αρχιτέκτονες και καθηγητές στέκουν στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό.
Στη Ρωσία, οι φτωχοί έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια. Στη Βρετανία ανακοι-
νώθηκε ότι οι τράπεζες τροφίμων διένειμαν αριθμό ρεκόρ (1,2 εκατ.) δεμάτων
τροφίμων.

Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ανακοίνωσε πως ακόμη και 80 εκατομμύρια άν-
θρωποι 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 γί-
νει πεδίο αντιπαραθέσεων. Ο μόνος δρόμος είναι ο εμβολιασμός. Για να μείνει
ανοικτή η οικονομία!

της Σοφίας Βούλτεψη
Βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, 
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Δυστυχώς, στην Ελλάδα συνεχίζουμε 
να ματώνουμε στη μάχη του αυτονόητου

Τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής
πολιτικής της κυβέρνησης

Αναμφίβολα, 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 φό-
ρος στις επιχειρήσεις και τα μερίσματα, ο ΕΝΦΙΑ, ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής, η προκατα-
βολή φόρου, το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, είδαμε να καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης, η

αναλογική με τα εισοδήματα επιβολή των ασφα-
λιστικών εισφορών. Είδαμε το κράτος να κάνει
τεχνολογικά άλματα με προμετωπίδα του την
ιστοσελίδα gov.gr, παρέχοντας ψηφιακά σε πο-
λίτες πάνω από 1.200 υπηρεσίες, εξοικονο-
μώντας χρόνο και κόστος. Παράλληλα, το νομο-
θετικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων έγινε ευέλικτο
και ταυτόχρονα απλό και σύντομο. Είδαμε ακό-
μα μια σειρά από βαλτωμένες αποκρατικοποι-
ήσεις να προχωρούν, όπως το Ελληνικό, τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η ΕΛΒΟ.

Θεσπίσαμε ένα νέο πτωχευτικό και προπτω-
χευτικό σύστημα, διευκολύνοντας τη ρύθμιση
οφειλών σε φυσικά πρόσωπα, την παροχή δεύ-
τερης ευκαιρίας αλλά και την εξυγίανση του
τραπεζικού συστήματος, με σκοπό να χρηματο-
δοτηθεί η οικονομία.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουν
ήδη αρχίσει να φαίνονται, παρά το γεγονός ότι η
πανδημία έπληξε την ήδη πληγείσα από τη δε-
καετή κρίση οικονομία μας. Όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί 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 πρόδρο-
μων δεικτών, όπως το οικονομικό κλίμα, η βιο-
μηχανική παραγωγή, η μεταποίηση, η οικοδομι-
κή 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 διε-
θνών 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 προ-
ηγούμενη έκδοση, τον Μάρτιο του 2021 (1,675%). Όλα αυτά ενώ παράλληλα στηρίξαμε και θα συνεχί-
σουμε 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, προμη-
νύεται σημαντική και δυναμική πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το επόμενο χρονικό διά-
στημα. 

Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται αυτήν τη φορά στις δομικές μεταρρυθμίσεις
που αποτελούν μια στέρεη βάση. Μεταρρυθμίσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του μέλλον-
τος, έχοντας γνώμονα τη συνολική ευημερία των πολιτών και όχι το στενό πολιτικό συμφέρον. Τα αποτε-
λέσματα 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. 

του Ανδρέα Νικολακόπουλου
Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ

Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας
στηρίζεται αυτήν τη φορά στις δομικές 
μεταρρυθμίσεις που αποτελούν 
μια στέρεη βάση
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POLITICAL 21

Η αντιμετώπιση των δυσκολιών

Στη Δυτική Μακεδονία -στην ΠΕ Φλώρινας και κυρίως στην ΠΕ Κοζάνης-
χτυπά η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας. Έξι δεκαετίες, με την εξόρυξη
του λιγνίτη παράγει ηλεκτρική ενέργεια, στηρίζει την οικονομία μας, βά-

ζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της χώρας.
Η ύπαρξη του λιγνίτη ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εξόρυξη και η εκ-

μετάλλευσή του ήταν ο αγώνας και η επιτυχία όλου του κρατικού μηχανισμού,
αλλά κυρίως των κατοίκων του τόπου, των εργαζομένων και γενικά του στελε-
χιακού δυναμικού της ΔΕΗ, το οποίο δεν δούλεψε απλώς, αλλά οραματίστη-
κε, αγωνίστηκε, ανακάλυψε μεθόδους και τελικά πέτυχε. Πέτυχε μια απλή πε-
ριοχή, με ασχολίες κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές, να μετατραπεί σε
ένα σύγχρονο ενεργειακό κέντρο, εφάμιλλο των λοιπών αντίστοιχων ευρωπαϊ-
κών. Σήμερα, στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων για την προστασία του περιβάλ-
λοντος, λόγω της κλιματικής αλλαγής, γίνεται στροφή στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας. 

Η περιοχή και πάλι πρωταγωνιστεί, αγωνιά και αγωνίζεται για να διατηρήσει
τον ενεργειακό χαρακτήρα της, να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας, να παραγά-
γει προϊόντα και υπηρεσίες, με οργανωμένο σχέδιο μετάβασης του παραγωγι-
κού μοντέλου της περιοχής και κίνητρα για επενδύσεις, αξιοποιώντας πόρους
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ, με κυρίαρχο στόχο να μετατρέψει την περιοχή
σε ένα σύγχρονο ενεργειακό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο.

της Παρασκευής Βρυζίδου
Βουλευτής Ν. Κοζάνης της ΝΔ

Η περιοχή και πάλι πρωταγωνιστεί, 
αγωνιά και αγωνίζεται για να διατηρήσει 
τον ενεργειακό χαρακτήρα της

Υπάρχουν δύο και άλλος ένας τρόποι να δεις πού βρίσκε-
ται η οικονομία και ποιες είναι οι προοπτικές της. Η αντι-
πολίτευση έχει υιοθετήσει την πλέον απαισιόδοξη. Πρό-

κειται για μια αξιολύπητη στάση, ειδικά από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ που όφειλε να είναι πολύ πιο προσεκτικός, αν σκεφτεί
κανείς τη ζημιά που προξένησε με το τρίτο μνημόνιο, την εξα-
φάνιση της τραπεζικής πίστης, την υπερφορολόγηση και την
καταστροφή της εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό τομέα.

Η κυβέρνηση πράττει. Εφαρμόζει το πρόγραμμα με το
οποίο κέρδισε την κατά πλειοψηφία εμπιστοσύνη των ψηφο-
φόρων. Βήμα βήμα. Καταργεί εμπόδια, παλαιότερα αλλά και
πολλά που πρόλαβε, κουτοπόνηρα και ψηφοθηρικά, να ορ-
θώσει η ομάδα Τσίπρα, στις προοπτικές που είχε η εθνική οι-
κονομία με την έξοδό της από το τρίτο και φαρμακερό μνημό-
νιο. Καταργεί και μειώνει φόρους, οι οποίοι επιβλήθηκαν
όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δημοσιονομική κα-
τάρρευση. Εισάγει νέα εργαλεία σταθερότητας και ανάπτυ-
ξης, όπως, το πλέον πρόσφατο, η αποθεματοποίηση των κρα-
τήσεων για τις επικουρικές συντάξεις της νεότερης γενιάς ερ-
γαζομένων. Και πολλά ακόμη: Έγιναν όλα όσα είχε εξαγγείλει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περσινή ΔΕΘ και σε αυτά θα
προσθέσει, στη φετινή διοργάνωση, με νέες πρωτοβουλίες
για μια ταχύρρυθμη ανάκαμψη μέσα στο 2022.

Ο τρίτος τρόπος είναι να αντιληφθεί κανείς, με ρεαλισμό, τι
πραγματικά συμβαίνει στην οικονομία. Ποιες είναι οι προκλή-
σεις, ποιες οι ευκαιρίες και ποιες, ρεαλιστικά ομιλώντας, οι
προοπτικές. Να ζυγίσει τα πράγματα μεταξύ της ανισορρο-
πίας και της διαταραχής που, αναπόφευκτα, προκάλεσε η
πανδημία και της ισχυρής πρόκλησης που συνιστούν τα κο-
λοσσιαία κεφάλαια, γύρω στα 70 δισ., τα οποία θα διαθέσει η
Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.
Μην ξεχνάμε πως, στα χρήματα αυτά, θα προστεθούν δεκά-
δες άλλα δισεκατομμύρια που θα επενδύσουν όσοι βλέπουν
ευκαιρίες στην Ελλάδα, γηγενείς και διεθνείς επιχειρηματικοί
όμιλοι, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, αλλά και τα νοικο-
κυριά τα οποία, διαπιστώνοντας πως τα εισοδήματά τους βελ-
τιώνονται, θα καταναλώσουν περισσότερο και θα ανασχεδιά-
σουν με εμπιστοσύνη τα χρόνια μπροστά.

Όλοι οι δείκτες της οικονομίας είναι ανοδικοί και μας επι-
τρέπουν να δούμε αισιόδοξα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Να
σημειώσω εδώ ότι η προοπτική μιας δεύτερης τετραετίας
Μητσοτάκη συνοδεύει την ανάκτηση εμπιστοσύνης. Η εμπι-

στοσύνη στις ανοδικές προοπτικές,
με μια κυβέρνηση που πιστεύει στην
ανοικτή και ανταγωνιστική οικονο-
μία, αποτελεί το απαραίτητο συγ-
κολλητικό υλικό κάθε σφριγηλής
ανάπτυξης. Το αντίθετο, μια πολιτι-
κή κρίση, όπως αυτή που τόσο λα-
χταρά να συμβεί η ομάδα Τσίπρα
(για αυτό φύτεψε τη νάρκη της
απλής αναλογικής), θα προκαλέσει
νέα και χειρότερη ζημιά στη χώρα.

Σημειώστε ένα στοιχείο: τον Ιού-
νιο που πέρασε, δούλευαν περισσό-
τεροι από 4 εκατομμύρια συμπολί-
τες, κάτι που είχε να συμβεί από τον
Ιούλιο του 2011. Μόνον αυτό θα
αρκούσε για να βεβαιωθούμε ότι τα
μέτρα στήριξης μέσα στην πανδη-
μία, κοντά 40 δισεκατομμύρια, έκα-
ναν τη δουλειά που περίμενε η κυ-
βέρνηση. Περισσότερη δουλειά ση-
μαίνει μεγαλύτερο εθνικό εισόδη-
μα, όπως άλλωστε κατέγραψε η
Στατιστική, που ανακοίνωσε ποσο-
στιαίο άλμα 16+ στο δεύτερο τρίμη-
νο 2021.

Επομένως, είναι πολύ πιθανόν,
πλέον, να κλείσουμε τη χρονιά με
ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο +6%,
καλύτερα από την πρόβλεψη του
προϋπολογισμού και όλων των ανα-
λυτών. Εξέλιξη που θα μειώσει την
ανεργία άλλες δύο μονάδες, τέσσε-
ρις μονάδες καλύτερα από το επίπε-
δο που παραλήφθηκε στις εκλογές
του 2019.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Οι
ανατιμητικές πιέσεις, που αναπόφευκτα θα φθάσουν στο
πορτοφόλι του καταναλωτή, θα πιέσουν το διαθέσιμο εισόδη-
μα, αλλά, από την άλλη, θα επιταχύνουν σειρά δαπανών οι
οποίες είχαν «παγώσει» με τον φόβο που προκάλεσε η μεγά-
λη κρίση. Οι πληθωριστικές πιέσεις οφείλονται σε δύο παρά-

γοντες. Ο κύριος είναι οι πολλα-
πλές διεθνείς ανισορροπίες που
προκλήθηκαν είτε από την ύφεση
λόγω Covid είτε από τις, εξίσου
παγκόσμιες, φυσικές καταστρο-
φές που όλοι τις συνδέουν με την
κλιματική κρίση. Αν όμως, όπως
αυτήν τη στιγμή μπορούμε να
υποθέσουμε, οι ανατιμήσεις
απορροφηθούν μέχρι την προσε-
χή περίοδο των εορτών και με την
προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις
θα «ανοίξουν το πουγκί τους»,
βελτιώνοντας την αμοιβή των συ-
νεργατών τους, η έκβαση θα είναι
θετική.

Ο άλλος κίνδυνος συνδυάζεται
με την επιστροφή των ιεράκων
στο προσκήνιο της νομισματικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεν-
τρικής Τράπεζας. Η απόσυρση
της τεράστιας ρευστότητας που
έριξε πρώτα ο Ντράγκι και συνέχι-
σε η Λαγκάρντ πρέπει να γίνει στα-
διακά και να συνοδευτεί με την
αλλαγή, στην κατεύθυνση της χα-
λάρωσης, των δημοσιονομικών
κανόνων. Από την άποψη αυτή, η
έκβαση των γερμανικών εκλο-
γών, σε λίγες εβδομάδες, η προ-
εδρική στη Γαλλία, σε λίγους μή-
νες, και η σταθερότητα στην ευ-
ρωπαϊκή σκηνή θα αποτελέσουν
καθοριστικούς παράγοντες για τις
προοπτικές της χώρας μας.

Η στάση μας έναντι όλων των παραπάνω οφείλει, αυτονοή-
τως, να είναι απλή: σταθερότητα στις μεταρρυθμίσεις, ενί-
σχυση της απασχόλησης και των επενδύσεων, ολοκλήρωση
της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, κράτος παρα-
στάτης και συμμέτοχος στις υποδομές και την απλοποίηση
της ζωής μας. Με δύο λόγια, η συνταγή Μητσοτάκη σε πλήρη
ανάπτυξη.

του Μπάμπη Παπαδημητρίου
Δημοσιογράφος, 
βουλευτής Β3 Αθηνών της ΝΔ

Η απόσυρση της τεράστιας ρευστότητας 
που έριξε πρώτα ο Ντράγκι και συνέχισε 
η Λαγκάρντ πρέπει να γίνει σταδιακά

Ταχεία αναστροφή σε βαθύ πολιτικό ορίζοντα
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POLITICAL 22
Με «όχημα» την ανάπτυξη 
επανεκκινούμε την οικονομία

Ηανακοίνωση την περασμένη Τρίτη από την ΕΛΣΤΑΤ της εκρηκτικής ανάπτυξης
16,2% που κατέγραψε το ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του έτους, αποτέλεσε την καλύτερη
επιβεβαίωση ότι έχουν μπει οι κατάλληλες βάσεις για την ομαλή επιστροφή στην

κανονικότητα και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά τη δύσκολη προηγού-
μενη διετία.  Η συγκεκριμένη επίδοση τοποθετεί την Ελλάδα ψηλά στην κατάταξη της Ευ-
ρωζώνης και, «διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες», επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μας ανακάμ-
πτει και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. 

Παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βίωσε η κοινωνία το προηγούμενο διάστημα, με
αρκετές ταυτόχρονες κρίσεις να απειλούν τη συνοχή της, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, με συνετή και ορθή -όπως αποδεικνύεται- πολιτική, διασφαλίζει τη βιώσιμη και

κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη και
διαμορφώνει το περιβάλλον για
την αποκατάσταση των συνεπει-
ών της πανδημίας. 

Με τα νέα δεδομένα, ο δεί-
κτης της ανάπτυξης κυμαίνεται
σε ποσοστό μεγαλύτερο από
αυτό στο οποίο στήθηκε ο προ-
ϋπολογισμός, ενώ το ΑΕΠ δεν
στηρίζεται πλέον μόνο στην κα-
τανάλωση, όπως συνέβη τη δε-
καετία του 2000, αλλά στις εξα-
γωγές -συμπεριλαμβανομένου
του τουρισμού- και στις επενδύ-
σεις.  Ταυτόχρονα, τον επόμενο
χρόνο η οικονομία μας βγαίνει
από το καθεστώς ενισχυμένης
επιτήρησης και προετοιμάζεται
το έδαφος για τα πρώτα -μικρά
έστω- πρωτογενή πλεονάσμα-
τα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρ-
νηση διατηρεί ψηλά στις προτε-
ραιότητές της τις μεταρρυθμί-
σεις και τον αναπτυξιακό της
σχεδιασμό, επιμένοντας στην
πάγια τακτική της για μειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών ει-
σφορών. 

Οι συνθήκες, άλλωστε, το επι-
τρέπουν: Η ανεργία μειώνεται
περισσότερο από τις αρχικές
προσδοκίες, η εμπιστοσύνη των
αγορών στην ελληνική οικονομία
είναι πλέον μεγάλη και σίγουρα
πολύ βελτιωμένη σε σχέση με
πριν. Οι καταθέσεις αυξάνονται,
η χώρα δανείζεται με ιστορικά
χαμηλά επιτόκια, η ανταγωνιστι-
κότητα βελτιώνεται, οι τράπεζες

εμφανίζονται έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
παρουσίασαν εντυπωσιακή μείωση την τελευταία διετία και τα κονδύλια από το Ταμείο Ανά-
καμψης και το ΕΣΠΑ είναι έτοιμα προς εκταμίευση για τη «φυγή προς τα εμπρός». 

Υπό το πρίσμα αυτό, ως βουλευτής Καβάλας, έκρινα χρέος μου να καταρτίσω, με τις
συμβουλές των ειδικών, ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για την ανάπτυξη της περιοχής. Πριν
από τις εκλογές του 2019 παρουσίασα το αναπτυξιακό σχέδιό μου «ΚΑΒΑΛΑ 2020-
2050», το οποίο έχει ξεκινήσει σταδιακά να εφαρμόζεται. Μέσα από αυτό, επιβεβαιώνε-
ται ότι η θέση της Καβάλας, σε συνάρτηση με τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής, κα-
θιστά τον νομό προνομιακό, στο πλαίσιο ενός προτύπου πολυσύνθετης οικονομικής ανά-
πτυξης, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάταξης. 

Επιδίωξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η περιοχή σε κορυφαίο
αστικό κέντρο, άμεσα συνδεδεμένο πάντα με τα αστικά κέντρα των όμορων νομών. Έτσι,
θα καταστεί εφικτή η αξιοποίηση της ύπαρξης φυσικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η
Ανατολική Μακεδονία και που θα επιφέρουν την εγκατάσταση βασικών βιομηχανιών και
άλλων δραστηριοτήτων. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ο Νομός Καβάλας και η ευρύτερη
περιοχή διαθέτουν πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, τουρισμό, πολιτισμό και δυο γεωθερ-
μικά πεδία, στον Νέστο και στο Παγγαίο.  Πιστεύω στην αναπτυξιακή προοπτική του και,
φυσικά, στους συμπατριώτες μου.

Το μέλλον είναι μπροστά μας.

του Μακάριου Β. Λαζαρίδη
Βουλευτής Καβάλας της ΝΔ

Τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και το ΕΣΠΑ είναι έτοιμα προς εκταμίευση 
για τη «φυγή προς τα εμπρός»

Μόνο με στήριξη του επιχειρείν υπάρχουν
ελπίδες ανάκαμψης της οικονομίας

Ηεπιστροφή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου εκθεσιακού και επι-
χειρηματικού γεγονότος στη χώρα, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα επανεκκίνησης ύστερα
από ενάμιση χρόνο πανδημίας κορονοϊού και πλήρους ανατροπής των δεδομένων στην

κοινωνική και οικονομική ζωή.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, της οποίας έχω την ιδιαίτερη τιμή να προΐστα-

μαι, στηρίζει διαχρονικά τη ΔΕΘ, δεδομένης της συμβολής της στην ανάπτυξη του επιχειρείν
και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή για την επιχειρη-
ματικότητα, σύσσωμη η επιμελητηριακή κοινότητα θα δώσει δυναμικό «παρών», ανάλογο του
ρόλου των Επιμελητηρίων στη στήριξη των επιχειρήσεων.

Η ΔΕΘ διεξάγεται φέτος σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, με τις επιχειρήσεις, οι οποίες φέ-
ρουν ακόμη ανοιχτές πληγές από τα δεκαετή μνημόνια, να έχουν υποστεί βαρύτατο πλήγμα

από την πανδημία, η εξάπλωση της
οποίας συνεχίζεται θέτοντας εν αμφι-
βόλω την προσπάθεια επιστροφής σε
μια νέα κανονικότητα. Σε αυτήν την
προσπάθεια, το σημαντικότερο «όπλο»
μας είναι ο εμβολιασμός και καλούμε
όλους να το πράξουν, με στόχο την προ-
στασία της δημόσιας υγείας -πρώτιστα-
αλλά και της οικονομίας. 

Οι μεγάλες δυσκολίες στο οικονομι-
κό πεδίο επιτείνονται και από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές, που έπληξαν
κλάδους και επιχειρήσεις, ενώ η αγορά
απειλείται από ένα κύμα ανατιμήσεων,
με υψηλές αυξήσεις στις τιμές των
ενεργειακών προϊόντων και στα είδη
πρώτης ανάγκης.

Είναι σαφές ότι διανύουμε μια εξαι-
ρετικά κρίσιμη περίοδο, με τα πολλα-
πλά προβλήματα να απαιτούν ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις από την Πολιτεία εδώ
και τώρα. Αυτές τις παρεμβάσεις ανα-
μένουμε να ακούσουμε από τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
ΔΕΘ.

Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης
πρέπει να είναι η διαχείριση του ιδιωτι-
κού χρέους, το οποίο ξεπερνά πλέον
τα 260 δισ. ευρώ. Η μεγάλη αύξησή
του οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στα
διαδοχικά lockdowns λόγω της πανδη-
μίας, που παρέλυσαν κάθε οικονομική
δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι
οι περισσότερες υποχρεώσεις «πάγω-
σαν», οι επιχειρήσεις θα κληθούν σύν-
τομα να τις αποπληρώσουν, αδυνα-
τώντας, ωστόσο, να ανταποκριθούν. Η

διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς ευθύ-
νη των επιχειρήσεων, θα μπορούσε να δώσει σημαντική «ανάσα» και προοπτικές βιωσιμότη-
τας στις επιχειρήσεις.

Είναι ταυτόχρονα ξεκάθαρο ότι χωρίς ρευστό η επιχειρηματικότητα είναι αδύνατο να λει-
τουργήσει. Απαιτείται, επομένως, η άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, αλλά και της ευκολότερης πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, από τον οποίο μπορεί σή-
μερα να λάβει στήριξη μόλις το 15% των επιχειρήσεων.

Είναι, παράλληλα, επιβεβλημένη η λήψη μέτρων για την ανάσχεση του κύματος ανατιμήσε-
ων και την προστασία επιχειρήσεων και ευάλωτων νοικοκυριών, που δεν αντέχουν άλλα βάρη.
Η μείωση ή και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα, όπως ο καφές, η πε-
ραιτέρω μείωση του ΦΠΑ% στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και η επίσπευση της μείωσης
των φορολογικών συντελεστών και της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος είναι μερικές
από τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βάλουν «φρένο» στη νέα αυτή απειλή. 

Αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Ή φροντίζουμε να
αποκτήσουν ελπίδες βιωσιμότητας μέσω στοχευμένων μέτρων, ή κινδυνεύουμε να μετρήσου-
με οδυνηρές απώλειες για την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία. 

του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης πρέπει 
να είναι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, 
το οποίο ξεπερνά πλέον τα 260 δισ. ευρώ
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Π
ληθαίνουν οι κινήσεις που δείχνουν ότι η
Φώφη Γεννηματά «φλερτάρει» με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, σε μια περίεργη συμμαχία, που δια-
μορφώνεται. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε

ότι η κυρία Γεννηματά έχει βάλει λυτούς και δεμέ-
νους (ή για δέσιμο) διαμεσολαβητές για να αποκτή-
σει «πρόσβαση» στον Αλέξη. Πιστεύουμε ότι αυτή η
περίεργη διαχείριση του ΚΙΝΑΛ, το οποίο ανταγωνί-
ζεται τον τελευταίο καιρό σε αντιπολιτευτικούς τό-
νους και συμπεριφορές τον ΣΥΡΙΖΑ, οφείλεται στην
προσωπική της αγωνία για πολιτική επιβίωση. Αυτό
είναι ανθρώπινο και μόνο έτσι μπορούμε να το ερμη-
νεύσουμε. 

Διότι δεν θεωρούμε ότι πέφτει στην παγίδα εκδο-
τικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, που τρο-
λάρουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζοντας ότι θα
τους βγουν τα… κουκιά και θα σχηματίσουν κυβέρ-
νηση, σε περίπτωση απλής αναλογικής.

Εάν τα έχει πιστέψει, απλώς εκπλήσσομαι, που θα
έλεγε και μια ψυχή, που εσχάτως ανακάλυψε και τις
δημοσκοπήσεις που μέχρι προσφάτως χλεύαζε.
Βλέπεις, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

Ας επιστρέψουμε όμως στη Φώφη. Η αλήθεια εί-

ναι ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ βλέπει να απειλείται η
θέση της στην ηγεσία. Οι υποψήφιοι πληθαίνουν και
της πριονίζουν την καρέκλα. Ο φόβος της να μην τη
χαρακτηρίσουν δεκανίκι της κυβέρνησης τη σπρώ-
χνει σε πολιτικά λάθη. Αυτό εξηγεί τις κορόνες της
κατά της κυβέρνησης, αλλά και κάποιες επιλογές
της σε ψηφοφορίες στη Βουλή. Χαρακτηριστικότερη
όλων η απόφασή της να μην ψηφίσει το ΚΙΝΑΛ τα μέ-
τρα και τις κυρώσεις εναντίον όσων γιατρών και νο-
σηλευτών του Δημοσίου εμφανίζουν πλαστά πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού, ή εναντίον των ανεμβολία-
στων ιδιωτών γιατρών που επιχειρούν να ξεγελά-
σουν το σύστημα.

Ίσως να εκτιμά ότι ως… ουρά ή συνιστώσα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα έχει καλύτερο μέλλον.

Θα της λέγαμε να δει τι έχουν πάθει οι πρώην σύν-
τροφοι του κ. Τσίπρα. Από τον Λαφαζάνη μέχρι τον
Βαρουφάκη. Ακόμη και το κόμμα Καμμένου διέλυσε
ο Τσίπρας, για να επιβιώσει πολιτικά. Αυτό που θα
πάρει η κυρία Γεννηματά, σε περίπτωση που «τσιμ-
πήσει» στις σειρήνες, είναι να πάθει ό,τι έπαθε η
ΕΔΗΚ. 

Φοβούμαστε ότι με τις επιλογές της φέρνει το ΚΙ-

ΝΑΛ πιο κοντά είτε στη διάσπαση είτε στην πολιτική
απορρόφηση και στην εξαφάνιση.

Ήδη, οι διαφοροποιήσεις Λοβέρδου πολλαπλασιά-
ζονται και εκείνη παραμένει θεατής, μη τολμώντας
να του επιβάλει κυρώσεις και να χρεωθεί τη διαγρα-
φή του.

Η κυρία Γεννηματά είναι αλήθεια ότι έχει αναλάβει
έναν δύσκολο ρόλο. Να κρατήσει ζωντανό έναν πολι-
τικό χώρο που έχει λεηλατηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Βάρος μεγαλύτερο από ό,τι ίσως αντέχει. Το να πι-
στεύει όμως ότι γινόμενη παρακολούθημα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος της τάζει ότι θα
σχηματίσει μαζί της κυβέρνηση, θα ανέλθει στην
εξουσία οδηγεί το ΚΙΝΑΛ στο πολιτικό του τέλος.

Οι εσωκομματικές εκλογές που αναμένεται να γί-
νουν μέχρι το τέλος του χρόνου (για Νοέμβριο κά-
νουν λόγο οι γνωρίζοντες) θα καθορίσουν την επό-
μενη ημέρα το μέλλον των «ορφανών» του ΠΑΣΟΚ.

Μια μέρα που θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, όχι μόνο
γιατί οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλο-
γική. Γιατί θα δούμε εάν σε αυτές το ΠΑΣΟΚ θα επι-
στρέψει, αφού το ΚΙΝΑΛ, εάν συνεχίσει έτσι, θα μας
τελειώσει στα χέρια της κυρίας Γεννηματά.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Πού πάει η Φώφη το ΚΙΝΑΛ;

Οι εσωκομματικές εκλογές 
που αναμένεται να γίνουν μέχρι 
το τέλος του χρόνου (για Νοέμβριο 
κάνουν λόγο οι γνωρίζοντες) 
θα καθορίσουν την επόμενη 
ημέρα το μέλλον 
των «ορφανών» του ΠΑΣΟΚ

“
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Ο Πολάκης πήρε το… όπλο του
«Κ

ρητική βεντέτα» διαφαίνε-
ται στους κόλπους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Χανιώτη εναντίον Ρεθυ-
μνιώτη γιατρού-πολιτικού.

Ο Παύλος Πολάκης ξαναχτύπησε μέσω Fa-
cebook και καταφέρεται εμμέσως πλην σα-
φώς εναντίον του πρώην υπουργού και νυν
τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ξαν-
θού, θίγοντας ωστόσο επιστήμονες, όπως ο
Σωτήρης Τσιόδρας. Αν και ο ίδιος ο κ. Πολά-
κης, μετά τον εμβολιασμό του, που αποκά-
λυψε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συ-
νέντευξή του, διαβεβαίωνε ότι δεν πιέστη-
κε, ούτε εκβιάστηκε, αλλά το έκανε από
προσωπική επιλογή -άσχετα αν μέχρι τότε
ήταν πολέμιος του εμβολιασμού- φαίνεται
ότι πειράχτηκε από συνέντευξη του κ. Ξαν-
θού στη «Θεσσαλία», όπου δήλωσε ξεκάθα-
ρα ότι «τα επιχειρήματα Πολάκη δεν είχαν
σοβαρή επιστημονική βάση».

Είναι φως φανάρι για «ποιον χτυπάει η
καμπάνα» στην ανάρτηση Πολάκη. Αναφέ-
ρει: «Η επιστήμη, της επιστήμης, την επι-
στήμη, ω επιστήμη… Δηλαδή να πιστεύου-
με… τον Τσιόδρα, τον Μαγιορκίνη, τον Βα-
σιλακόπουλο και την Παγώνη!!!… Θου, Κύ-
ριε, φυλακή τω στόματί μου… Έτσι, κάτι
σκέφτηκα… γιατί είδα μια συνέντευξη…».

Ο Ανδρέας Ξανθός ανέφερε στη συνέν-
τευξή του: «Υπήρχε όντως μια διαφορετική

τοποθέτηση του κ. Πολάκη, με επιχειρήμα-
τα που κατά την άποψή μου δεν είχαν σοβα-
ρή επιστημονική βάση. Το θέμα του εμβο-
λιασμού δεν αμφισβητείται πουθενά στον
κόσμο. Δεν αμφισβητούνται η αξία και η

ασφάλεια των εμβολίων και η κριτική των
αντιεμβολιαστών δεν επιβεβαιώνεται από
πουθενά. Ο κ. Πολάκης εμβολιάστηκε και
νομίζω πως και τυπικά κλείνει αυτή η ιστο-
ρία. Το “όχι” στην υποχρεωτικότητα του μη-

νύματος του ΣΥΡΙΖΑ κάθε άλλο παρά κλεί-
νει το μάτι στους αντιεμβολιαστές. Είναι
ηθικό χρέος των υγειονομικών και όρος
συμβατός με την επαγγελματική τους δεον-
τολογία να είναι εμβολιασμένοι». 

Η δημοσκόπηση της «Political» προκάλεσε… ταραχή στον κ. Κάτση!
Η χθεσινή δημοσκόπηση της OpinionPoll για την «Politi-

cal», με το ευρύ προβάδισμα που εμφανίζεται να διατηρεί η
ΝΔ με 14 μονάδες έναντι του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης (35% έναντι 21,1%), αλλά και την ισχυρή προσωπι-
κή εικόνα του κ. Μητσοτάκη έναντι του κ. Τσίπρα (45,6% έναν-
τι 19,7% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία), φαίνε-
ται πως χτύπησε… φλέβα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με καθυστέρηση αρκετών ωρών, μιας και η δημοσκόπηση
δημοσιεύτηκε στην πρωινή έκδοση της «Political» και ανα-
παρήχθη σχεδόν αμέσως από πλειάδα ιστοσελίδων ευρείας
εμβέλειας, ο τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης αποφάσισε να εκφράσει ερωτήματα
σχετικά με τη δημοσκόπηση της εταιρείας για την «Political»,
προφανώς εννοώντας ότι τα ευρήματα της χαώδους διαφο-
ράς ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ εκπορεύονται από το Μαξίμου. Έφτασε,
μάλιστα, να διερωτάται πώς… διοχετεύθηκε η δημοσκόπηση
στα σάιτ, δηλαδή η δημοσκόπηση μιας δωρεάν ηλεκτρονικής
εφημερίδας που φτάνει καθημερινά σε 200.000 emails.

«Η δημοσκόπηση της OpinionPoll που δημοσιεύτηκε σή-
μερα για λογαριασμό της εφημερίδας “Political” αλλά τυγχά-
νει ευρείας αναδημοσίευσης σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέ-
σα, είναι σκανδαλωδώς προκλητική και εξαντλεί τα όρια της
θεσμικής υπευθυνότητας που επιδείξαμε όλο το προηγού-

μενο διάστημα», αναφέρει ο κ. Κάτσης. «Σκανδαλωδώς προ-
κλητικό», προφανώς, θεωρεί το προβάδισμα της ΝΔ που
αποτυπώνει η έρευνα. Από μόνο του ενδιαφέρον.

Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο κ. Κάτσης συνδέει την
OpinionPoll, μια εταιρεία με μετρήσιμη πορεία και τακτική
δημοσίευση ερευνών, με άλλη εταιρεία ίδιας ιδιοκτησίας για
έργο που έχει πάρει η ίδια εταιρεία, προφανώς εντός του αν-
τικειμένου της, από το ΕΔΥΤΕ που είναι εποπτευόμενος φο-
ρέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Ιούλιο
του 2020. Φτάνει, δε, να υπονοεί ότι η μέτρηση… εκπορεύε-
ται από το Μαξίμου, εμμέσως πλην σαφώς, όταν ρωτά αν η
OpinionPoll είναι… στο payroll του Μαξίμου.

Έχει, πάντως, ενδιαφέρον ότι ο κ. Κάτσης ενοχλήθηκε τώ-
ρα από τα ευρήματα της OpinionPoll για την «Political», όταν
όλες οι έρευνες κοινής γνώμης αποτυπώνουν μια ευρεία
διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως, βεβαίως, και όλες οι
προηγούμενες έρευνες της ίδιας εταιρείας, που δημοσι-
εύουμε εδώ και έναν χρόνο. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον
από τον κ. Κάτση να μας στείλει τις δημοσκοπήσεις που
έκανε έτερο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε πείσει τον κ. Τσί-
πρα ότι το… ματς θα γύριζε, καθώς η διαφορά ήταν με τη
ΝΔ 1% -2%, ή κάποια άλλη που δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ να προ-
ηγείται. Στη διάθεσή του, να τη δημοσιεύσουμε…

Άρχισαν οι… 
παρενέργειες 
στον προσφάτως 
εμβολιασμένο 
πρώην υπουργό
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της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

O
πως έχουμε τονίσει από τις στήλες αυτές, η
ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερι-
κανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν

σηματοδοτεί πέραν των άλλων και το πέρασμα του
Προσφυγικού σε μια νέα φάση, καθώς εκατομμύρια
Αφγανοί αναζητούν πλέον διάφορους τρόπους για τη
χερσαία διαφυγή τους στο εξωτερικό.

Και ενώ προμηνύεται τεράστιο προσφυγικό ρεύμα
από το Αφγανιστάν, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδρίασε
εκτάκτως στις 31 Αυγούστου, αφού έχυσε κροκοδεί-
λια δάκρυα για τους χιλιάδες πρόσφυγες από το Αφ-
γανιστάν, συνέχισε τη γνωστή τακτική του Πόντιου
Πιλάτου. Έτσι, το μόνο που αποφάσισε επί της ου-
σίας είναι ότι «στο πλαίσιο των προσπαθειών σε διε-
θνές επίπεδο, θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη
με τη μορφή επανεγκατάστασης σε εθελοντική βά-
ση, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα πρόσωπα,
όπως γυναίκες και παιδιά» (σημείο 4 Δήλωσης για το
Αφγανιστάν, www.consilium.europa.eu 31/8/2021),
δηλαδή, σε απλά ελληνικά, πέταξε την μπάλα στην
εξέδρα, καθώς το ζήτημα της φιλοξενίας των Αφγα-
νών προσφύγων επαφίεται πλέον στην καλή διάθεση
της διεθνούς κοινότητας. 

Ταυτόχρονα, όμως, διατήρησε σε ισχύ το Δουβλίνο
3 που μετατρέπει για άλλη μία φορά σε αποθήκη ψυ-
χών την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες πρώτης ει-
σόδου της ΕΕ, καθώς στο σημείο 8 της Δήλωσης επι-
σημαίνει ότι «το Συμβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη
στήριξης και παροχής επαρκούς προστασίας σε
όσους την έχουν ανάγκη, σύμφωνα με το δίκαιο της
ΕΕ και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις». 

Καθώς, λοιπόν, η Τουρκία επιμένει σε όλους τους
τόνους ότι δεν πρόκειται να αναλάβει το βάρος της
αφγανικής προσφυγικής κρίσης, στέλνοντας μήνυμα
ότι για άλλη μία φορά θα εργαλειοποιήσει το Μετα-
ναστευτικό σε βάρος της πατρίδας μας, η Ελλάδα θα
πρέπει να αξιοποιήσει την προσεχή Σύνοδο Κορυ-
φής των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ (EU-MED7), η
οποία θα συνεδριάσει στην Αθήνα την Παρασκευή 17
Σεπτεμβρίου (www.political.gr 9/9/2021). 

Ως γνωστόν, στην ομάδα EU-MED7 συμμετέχουν η
Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η
Κύπρος και η Μάλτα, ενώ αναμένεται η σύνθεση της
να διευρυνθεί με τη συμμετοχή της Κροατίας και της
Σλοβενίας. Έτσι, καθώς η Ελλάδα στην παρούσα φά-
ση έχει την προεδρία της EU-MED7, αναμένονται
στην Αθήνα για τη Σύνοδο Κορυφής των μεσογει-
ακών χωρών της ΕΕ μεταξύ άλλων ο Μακρόν, ο
Ντράγκι και ο Σάντσεθ. 

Να επισημανθεί ότι το Μεταναστευτικό αποτελεί
θέμα αιχμής για τις περισσότερες χώρες της ομάδας
EU-MED7. 

Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, στις 20 Μαρτίου 2021
οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας,
Μάλτας και Ισπανίας συναντήθηκαν στην Αθήνα, πα-
ραμονές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης
Μαρτίου και αποφάσισαν τον συντονισμό των δράσε-
ών τους, προκειμένου να μην τιμωρούνται οι χώρες
πρώτης εισόδου ακριβώς λόγω της γεωγραφικής
τους θέσης. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν τόσο την αλ-
λαγή του Δουβλίνου 3 που μετατρέπει τις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου σε αποθήκες ψυχών όσο και τη
θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος υποχρεωτικών

μετεγκαταστάσεων (DW 20/3/2021). Αλλά και στη
διακήρυξη των υπουργών Εξωτερικών της ομάδας
EU-MED7 που υιοθετήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιου-
νίου 2021, το Μεταναστευτικό αποτέλεσε επίσης βα-
σικό θέμα αναφοράς. Έτσι η Κοινή Διακήρυξη χαρα-
κτηρίζει τη μετανάστευση ως «μια διεθνή στρατηγι-
κή πρόκληση για την ΕΕ» που απαιτεί ολοκληρωμένη
προσέγγιση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι σε επί-
πεδο ΕΕ «το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο πρέπει να επιτύχει την απαραίτητη ισορρο-
πία μεταξύ δίκαιης κατανομής ευθυνών και αλλη-
λεγγύης. Επαναλαμβάνουμε την πλήρη δέσμευσή
μας για επίτευξη αυτού του στόχου και χαιρετίζουμε
την πρόοδο που σημείωσε η πορτογαλική προεδρία
στις συζητήσεις του Συμφώνου» (www.naftempori-
ki.gr 11/6/2021). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η διακή-
ρυξη καταδικάζει κάθε μορφή εργαλειοποίησης του
Μεταναστευτικού και ζητά την ενίσχυση των εξωτε-
ρικών συνόρων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαί-
νεται ο αυξανόμενος ρόλος του Frontex προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του χώρου Σένγ-
κεν ενόψει μελλοντικών μεταναστευτικών κρίσεων. 

Καθώς λοιπόν ο Μάριο Ντράγκι σχεδιάζει εντός
του Σεπτεμβρίου συνεδρίαση των G20 υπό την προ-
εδρία του με στόχο τη διαμόρφωση «κοινής μετανα-
στευτικής πολιτικής για το Αφγανιστάν» (www.reu-
ters.com 24/8/2021), η Αθήνα θα πρέπει να αξιοποι-
ήσει την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας
EU-MED7 και να θέσει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της
αντιμετώπισης της αφγανικής προσφυγικής κρίσης,
απαιτώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε διε-
θνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

του
Νότη Μαριά

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

Τ
ην Πέμπτη που πέρασε, ξεκίνησε το αξιο-
σημείωτο και σημαντικό για την προβολή
της Ελλάδας και τον τουρισμό της Ράλλυ

Ακρόπολις, που διοργανώθηκε ύστερα από τόσα
χρόνια. Ένα γεγονός που έπειτα από όλα όσα
έχουμε περάσει μόνο θετικά είχε να δώσει. 

Το διεθνές Ράλλυ Ακρόπολις διοργανώθηκε για
πρώτη φορά το 1953 και αποτέλεσε μέρος του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ράλι από την πρώτη
φορά που πραγματοποιήθηκε το 1973 έως και το
2013. 

Το Ακρόπολις θεωρείται ένα από τα πιο δύσκο-
λα ράλι, καθώς διεξάγεται σε δύσβατους και
ορεινούς δρόμους στην Κεντρική Ελλάδα.

Η ιστορία έχει ως εξής: Όλα ξεκίνησαν το 1951,
όταν η Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων και Αυτοκι-
νήτου (ΕΛΠΑ) διοργάνωσε το Ράλι ΕΛΠΑ ως εθνι-
κή διοργάνωση. Πρώτος νικητής ήταν ο Πέτρος
Περατικός με Fiat 1400. Ο αγώνας μετονομάστη-
κε σε «Ακρόπολις» από το 1953, χρονιά κατά την
οποία ο Νίκος Παπαμιχαήλ κέρδισε με μια Ja-
guar XK 120.

Το 1956, η διοργάνωση συναριθμήθηκε στους

αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ράλι
και ο πρώτος διεθνής νικητής ήταν ο Γερμανός
Walter Schock με μια Mercedes-Benz 300 SL. Ο
Schock θριάμβευσε άλλη μία φορά, το 1960, και
έγινε ο πρώτος που νίκησε δύο φορές στη διορ-
γάνωση.

Από το 1969, το ράλι αποτελούσε μέρος του
Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, αρχικά σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και από το 1970 έως το 1972 ως
Διεθνές Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (IMC). Ο
νικητής του αγώνα του 1969 ήταν ο Pauli Toivonen
με μια Porsche 911 S. Τα επόμενα χρόνια, οι νικη-
τές ήταν οι Jean-Luc Therier και Ove Andersson
με Alpine-Renault A110 και οι Hakan, Lindberg
με Fiat 124 Sport Spider.

Αφού έγινε αναπόσπαστο μέρος του WRC, το
Ράλλυ Ακρόπολις παρέμεινε μέρος του πρωτα-
θλήματος για τα επόμενα σαράντα χρόνια με τρεις
μόνο εξαιρέσεις. Το 1974, η διοργάνωση ακυρώ-
θηκε λόγω πετρελαϊκής κρίσης. Το 1995, αποτέ-
λεσε μέρος του πρωταθλήματος 2,0 λίτρων αντί
του WRC. Η διοργάνωση ακυρώθηκε άλλη μία
φορά, το 2010.

Η εποχή του Walter Röhrl και της Ford
Ο πρώτος νικητής του Ακρόπολις επί εποχής

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ήταν ο Jean-Luc
Therier με την Alpine-Renault A110 1800. Ο Wal-
ter Röhrl πέτυχε την πρώτη από τις τρεις νίκες του
το 1975, οδηγώντας την Opel Ascona 1.9 SR. Η
επόμενη νίκη του ήρθε το 1978 με Fiat 131 Abarth,
ενώ περίμενε πέντε χρόνια για την τρίτη του νίκη,
θριαμβεύοντας το 1983 με μια Lancia 037 Rally.

Ύστερα από οχτώ χρόνια απουσίας, το Ράλλυ
Ακρόπολις, ένας από τους πιο διάσημους αγώνες
του motorsport σε όλο τον κόσμο, επέστρεψε και
ήρθε για πρώτη φορά στην καρδιά της Αθήνας,
χαρίζοντας έξτρα αναγνωρισιμότητα για την Ελ-
λάδα στον κόσμο.

Το γεγονός ότι πέρασε για πρώτη φορά στην
ιστορία του μέσα από το κέντρο της πρωτεύουσας
δημιούργησε, μάλιστα, ένα μοναδικό σκηνικό.

Κλείνοντας, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, όλα
τα βλέμματα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου
αθλητισμού, και όχι μόνο, στράφηκαν στην Ελλά-
δα. Ας ελπίσουμε να καθιερωθεί, φέρνοντας κό-
σμο από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Ράλλυ Ακρόπολις και ο τουρισμός

Σύνοδος Κορυφής EU-MED7 και αφγανική προσφυγική κρίση 
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Ο νέος υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης δεν είναι μια τυχαία πε-
ρίπτωση πολιτικού, ούτε βεβαίως βρέθηκε στη θέση αυτή από τύ-
χη. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Θάνος έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με

το Ιατρικό Δίκαιο και έχει γράψει και βιβλία σχετικά. Στο Ιατρικό Δίκαιο
έχει συγγράψει σειρά μελετών αναφορικά με τη Βιοηθική, τις κλινικές
δοκιμές φαρμάκων, την ιατρική ευθύνη, τη συναίνεση του ασθενούς, τις
νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Βεβαίως, το «πρόβλημα» με τον Θάνο Πλεύρη είναι ότι οι πολιτικοί του
αντίπαλοι εδώ και χρόνια δεν έχουν κάτι άλλο να του χρεώσουν παρά μόνο
την πολιτική καριέρα και τις πεποιθήσεις του πατέρα του, Κωνσταντίνου
Πλεύρη. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην πολιτική, ο Θάνος δέχε-
ται συνεχείς επιθέσεις για τον βίο και την πολιτεία του πατέρα του, παρά το
γεγονός ότι ο ίδιος ήταν και παραμένει κρυστάλλινος και καθαρός σε όλα
τα επίπεδα.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχει γράψει αρκετά χιλιόμετρα και αρκε-
τά ένσημα στη μάχιμη δικηγορία και δεν υπήρξε ποτέ ένα παιδί των «κομ-
ματικών σωλήνων» με την αρνητική έννοια του όρου. Δεν του χαρίστηκε
ποτέ τίποτα και είναι σε όλους γνωστό ότι το όνομα του πατέρα του στάθηκε
εμπόδιο για την πολιτική καριέρα του Θάνου, που την κέρδισε με σκληρή
δουλειά. 

Όπως λένε οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, «there is a story behind

every person» και η ιστορία του Θάνου ξεκινά από τα Πατήσια, από το γα-
λακτοπωλείο του παππού του. Εκεί μεγάλωσε ο Θάνος. Ούτε στην Εκάλη
ούτε στην Κηφισιά. Στα Πατήσια μεγάλωσε και από εκεί κρατά ακόμα τις
πιο ισχυρές φιλίες του, παρά το γεγονός ότι αργότερα μετακόμισε στην πε-
ριοχή του Παπάγου. Παραμένει φίλος με τέσσερις συμμαθητές του και με
αυτούς πίνει ακόμα κάνα τσιπουράκι, αφού ο Θάνος δεν ζήλεψε ποτέ τη
μεγάλη ζωή και τη δήθεν καλοπέραση. Ούτε τσιγάρα ούτε ξενύχτια ούτε
ποτά. Αγαπά σαν τρελός το σκάκι και το μπάσκετ, και αυτά προσπαθεί να
εμφυσήσει και στα παιδιά του. Όσοι τον ξέρουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο
Θάνος έχει πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα
είναι ιδιαίτερα σοβαρός και συνεσταλμένος. 

Από την πολιτική δεν έχει κάνει ιδιαίτερες φιλίες, αν και χαίρει εκτιμή-
σεως από όλο το πολιτικό φάσμα. Θεωρεί «αδερφό» του τον Άδωνι Γεωρ-
γιάδη, γιατί τους συνδέουν κοινοί αγώνες, και δεν εννοώ πολιτικούς αγώ-
νες αλλά αγώνες ζωής για να σταθούν στα πόδια τους και να μπορούν να
πουν ότι είναι αυτοδημιούργητοι. Λατρεύει την αδερφή του Φένια Πλεύρη,
με την οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία στον χαρακτήρα, και λάτρευε και
τη μητέρα του Νίκη Λύτρα, η οποία έφυγε από τη ζωή λόγω τροχαίου. Η
αείμνηστη Νίκη Λύτρα ήταν κόρη γνωστής βλάχικης οικογένειας κτηνο-
τρόφων από την Αβδέλλα Γρεβενών, μια δυναμική γυναίκα που κράτησε
την οικογένεια δεμένη και ισχυρή. 

Θάνοs Πλεύρης

Ο Θάνος δεν ήταν ποτέ 
το «παιδί του μπαμπά»
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Ο Θάνος με την αγαπημένη του γυναίκα Λένα Παπαθεολόγου 

Η Νίκη και 
ο Κωνσταντίνος
ζωγραφίζουν
την ευτυχία 
του Θάνου 



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Στον πρόλογο του βιβλίου του, με τίτλο «Από καρδιάς», παραθέτει τα συγ-
κλονιστικά γεγονότα χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης. Γεγονότα που
σημάδεψαν τον ίδιο και θα έλεγε κανείς ότι τον έκαναν να δει από άλλη σκο-
πιά τη ζωή: 

«Το 2016 με αντίληψη, όπως συνήθως έχει κάθε υγιής άνθρωπος, ότι δεν
μπορεί να μου συμβεί τίποτα, υπεβλήθην σε μια επέμβαση ρουτίνας για αφαί-
ρεση των κιρσών του αριστερού μου κάτω άκρου με την πλέον ανώδυνη μέ-
θοδο, αυτής του λέιζερ σε συνδυασμό με αφρό. Η επέμβαση, που έγινε σε
ιδιωτική κλινική, ήταν επιτυχής και ύστερα από δύο εβδομάδες στην επανε-
ξέτασή μου σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα εκρίθη από τον θεράποντα ιατρό
ότι έπρεπε να γίνει αφαίρεση εναπομείναντος υγρού σε μικρές εστίες κιρσών
με παρακέντηση. Η παρακέντηση έγινε ημέρα Τρίτη και συνέχισα το καθημε-
ρινό μου πρόγραμμα σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Αισθανόμουν ως ένας
ασθενής που δέχθηκα επιτυχώς τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας και
ήμουν έτοιμος να συνεχίσω την καθημερινότητά μου. Από την επόμενη ημέρα
από την παρακέντηση ανέβαζα πυρετό και είχα ερυθρότητα στο πόδι μου και
ο ιατρός εκτιμούσε ότι επρόκειτο για απλή ίωση της εποχής, άσχετη από την
παρακέντηση. Έτσι, με τηλεφωνική διάγνωση ότι δεν πρόκειται για κάτι άξιο
ιατρικής επέμβασης αλλά αντιμετώπισης με παυσίπονα και μετά την Παρα-
σκευή με ευρέος φάσματος αντιβίωση φθάσαμε στην Κυριακή 13/11/16 που
θα είναι μόνιμα χαραγμένη στη ζωή μου», περιγράφει ο ίδιος για το πώς
έφτασε στο ιδιωτικό νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για
πέντε ημέρες ο Θάνος Πλεύρης έμεινε σε τεχνητό κώμα στην εντατική. «Με
δύσκολες αποφάσεις που πήρε το ιατρικό συμβούλιο με τη συναίνεση της γυ-
ναίκας μου, καθώς εγώ δεν ήμουν σε θέση να επικοινωνήσω, πάρθηκαν κρί-
σιμες, σωτήριες τελικά, αποφάσεις για τη ζωή μου. Αποφασίστηκε με όσα ρί-
σκα υπήρχαν να γίνει χειρουργικός καθαρισμός της λοίμωξης του ποδιού
μου, αφού όχι απλά ο οργανισμός μου δεν ανταποκρινόταν στην αντιβίωση,
αλλά η λοίμωξη είχε ξεφύγει και πλέον πέρα από τον σταφυλόκοκκο στο πόδι
μου είχαν προσβληθεί και οι πνεύμονές μου και πλέον έπασχα και από στα-
φυλοκοκκική πνευμονία. Έτσι χειρουργήθηκα με πιθανότητες στο 20% επι-
βίωσης τη Δευτέρα 14/11/16 και από την επόμενη ημέρα άρχισε να ανταποκρί-

νεται ο οργανισμός μου. Όπως χαρακτηριστικά είπε η λοιμωξιολόγος κα Κα-
νελλακοπούλου στη γυναίκα μου μετά το χειρουργείο: “Ο άνδρας σας είναι
μπροστά στον γκρεμό και ελπίζουμε να γυρίσει την πλάτη του σε αυτόν”.
Πράγματι λοιπόν ανταποκρίθηκα με τη βοήθεια του Θεού και την Πέμπτη
17/11/16 ξύπνησα και παρέμεινα στην εντατική μέχρι τη Δευτέρα 21/11/16».

Ο Θάνος Πλεύρης μιλά και για άλλους που έδιναν επίσης μάχη για τη ζωή
τους, αλλά ποτέ δεν έμαθε αν τα κατάφεραν:

«Οι ημέρες που ήμουν ξύπνιος στην εντατική είναι οι μεγαλύτερες εμπει-
ρίες της ζωής μου. Βλέπεις ανθρώπους που βρίσκονταν στην κατάσταση
που ήσουν εσύ πριν από λίγες ώρες, διασωληνωμένοι, περιμένοντας και
αυτοί το δικό τους θαύμα. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους συνδέθηκα
χωρίς να τους γνωρίζω και ελπίζω όλοι αυτοί να είχαν την τύχη που είχα και
εγώ». Και προσθέτει: «Η ουσία είναι ότι με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώ-
να όλης της ιατρικής ομάδας και των νοσηλευτών του Ιατρικού Κέντρου και
τη στήριξη της Λένας μου και της οικογένειάς μου ανταποκρίθηκα στη με-
γαλύτερη μάχη της ζωής μου μέχρι σήμερα».

Μετά την περιπέτειά του ο Θάνος Πλεύρης ξεκίνησε εκστρατεία ευαισθη-
τοποίησης για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ενώ έγραψε το βιβλίο με
την ιδιότητα του νομικού, ώστε να γνωρίζουν οι ασθενείς τα δικαιώματά
τους. Ο νέος υπουργός Υγείας, μάλιστα, είχε περιγράψει με συγκινητικό
τρόπο την ημέρα που βγήκε από την εντατική.

«Βγήκα στις 21 Νοεμβρίου. Είναι συμβολική η ημέρα, λοιπόν, της παρου-
σίασης του βιβλίου. Βγήκα από την εντατική σαν σήμερα. Βγήκα από έναν
νεκρό χώρο μεταξύ ζωής και θανάτου. Κι αισθάνομαι ευλογημένος για αυ-
τό, όπως και για το διάστημα που παρέμεινα ξύπνιος στην εντατική, είναι ένα
από τα δυνατότερα συναισθήματα να βιώνεις αυτό το θαύμα και να βλέπεις
και τους άλλους γύρω σου να παλεύουν για αυτό».

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Θάνος άλλαξε σαν άνθρωπος. Πολλά από
αυτά που ακούγονται, πλέον δεν τον ακουμπούν, δεν μπαίνει καν στη διαδι-
κασία να απολογηθεί. Ακολουθεί το σοφό ρητό: «Ένα ζεστό χαμόγελο είναι
η διεθνής γλώσσα της καλοσύνης». Ψάξτε λίγο στα social media, δεν θα
βρείτε φωτογραφία του χωρίς χαμόγελο.

Η μεγάλη 
κόντρα με 
τον πατέρα του 

Ο Θάνος ήρθε πολλές φορές σε
κόντρα με τον πατέρα του. Τον
απαρνήθηκε ιδεολογικά δεκάδες
φορές στον δημόσιο διάλογο αλλά
και σε ιδιωτικό επίπεδο. Για όσους
ξεχνούν, το 2012 έφτασε στο ση-
μείο να «καρφώσει» τον πατέρα
του Κωνσταντίνο, όταν ο τελευταίος
ανέλαβε την υπεράσπιση του Γιάν-
νη Λαγού. Ο Θάνος κατέκρινε τη
στάση του πατέρα του δημοσίως,
ντόμπρα και σταράτα, χωρίς «ναι
μεν αλλά». Δεν κρύφτηκε ποτέ στη
ζωή του για τίποτα. Στενοί συνομι-
λητές του από τη νεαρή και μαθητι-
κή του ηλικία λένε ότι «ο Θάνος εί-
ναι αυτό που βλέπεις, δεν στηρίχ-
θηκε ούτε σε δημόσιες σχέσεις ού-
τε σε χειροφιλήματα. Για αυτό και
δεν χρωστάει γραμμάτια σε κανέ-
ναν». Κινείται με γνώμονα τις ηθι-
κές αξίες ενός σύγχρονου σαμου-
ράι, για αυτό άλλωστε επέλεξε να
υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις
ως έφεδρος λοχίας στους πεζο-
ναύτες.

Στον ελεύθερο χρόνο του δεν
ασχολείται με τίποτα άλλο εκτός
από την οικογένειά του. Την αγαπη-
μένη του γυναίκα, τη Λένα, και τα
δύο τους παιδιά, τη Νίκη και τον
Κωνσταντίνο, που είδαν τον πατέρα
τους πριν από λίγα χρόνια να δίνει
τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. 

Τη διαχείριση, λοιπόν, της παν-
δημίας είναι αποφασισμένος να
την πάρει στις πλάτες του και θα
έχει να αντιμετωπίσει τη σφοδρή
έλευση του τέταρτου κύματος. Τη
δουλειά δεν τη φοβάται. 

Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό, με
εξειδίκευση στον τομέα της Υγείας
και συγκεκριμένα στο Ιατρικό Δί-
καιο, και έχει και ένα σημαντικό
αβαντάζ. 

Πριν από μερικά χρόνια έδωσε
μάχη για τη ζωή του και χρειάστηκε
να νοσηλευτεί ακόμη και στην εν-
τατική. «Πήγε και ήρθε» στην κυ-
ριολεξία, αφού οι γιατροί τού έδι-
ναν 20% πιθανότητες επιβίωσης.
Μετά την περιπέτεια της υγείας
του, ο κ. Πλεύρης είχε γράψει βι-
βλίο με θέμα «Νοσοκομειακές
Λοιμώξεις», στο οποίο μιλούσε
εκτενώς για την περιπέτεια της
υγείας του. 

Έζησε και βίωσε πολλά… 
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Πήγε στον… άλλο κόσμο και επέστρεψε νικητής 
Η αείμνηστη μητέρα του Νίκη Λύτρα Την ημέρα του γάμου του με τη Λένα Η οικογένεια σε στιγμές χαλάρωσης το περασμένο Πάσχα 

Με αγαπημένους 
φίλους του 
για… μπίρες

Στο Μεγάλο Πεύκο πεζοναύτης



«Δ
εν θεωρώ πιθανό να εγκαταλεί-
ψει την Ελλάδα η ΕΚΤ, όσο ακο-
λουθούμε την ορθή οικονομική

πολιτική», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο διοι-
κητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας, αμέσως μετά τις χθεσινές ανα-
κοινώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για «φρένο»
στο PEPP. «Το θεωρώ οριακή προσαρμογή
λόγω της βελτίωσης των συνθηκών», σημεί-
ωσε ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος θεωρεί ότι η
απόφαση της ΕΚΤ δεν επηρεάζει καθόλου την
Ελλάδα. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι η
Κεντρική Τράπεζα δεν θα αποσύρει τη στήρι-
ξή της προς την Ελλάδα μετά το τέλος του
PEPP ή τη λήξη του waiver (Ιούνιος 2022). Σε
κάθε περίπτωση, το θέμα «θα συζητηθεί και
θα αποφασιστεί αργότερα στο διοικητικό
συμβούλιο», πρόσθεσε. Όταν μιλά, μιλά πάν-
τα to the point, δεν αερολογεί.

ΜΜεγάλες ελπίδες και
προσδοκίες στη ΔΕΘ 
Εγώ επιμένω ότι το πακέτο που θα ανακοινώσει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το απόγευμα
θα είναι μεγάλο και ισχυρό, οριζόντιο όσον
αφορά τις ενισχύσεις στο θέμα του κόστους του
ρεύματος, που όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι
δυσβάσταχτο ακόμα και για τα «μεσαία νοικο-
κυριά». Αλλιώς, δεν θα πήγαινε στη ΔΕΘ. Γνω-
ρίζει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην ελ-
ληνική κοινωνία. Και για να ξέρετε, η αίσθηση
που υπάρχει για το μείζον θέμα των πληθωρι-
στικών πιέσεων παγκοσμίως είναι ότι δεν θα
διαρκέσει πάνω από έξι μήνες. Η παγκόσμια οι-
κονομία θα ξαναμπεί στην «κανονικότητα» και

στην παραγωγή.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο
Το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ πέτυχε μέσα σε λί-
γες εβδομάδες να εξασφαλίσει έσοδα της
τάξης των 2,3 δισ. μέσω της Εγνατίας Οδού
(1,5 δισ.), της ΔΕΠΑ Υποδομών (733 εκατ.)
και του ΟΛΠ (88 εκατ.) δεν είναι ούτε θέμα
τύχης ούτε σύμπτωση. Οι οικονομικοί ανα-
λυτές εκτιμούν ότι είναι αποτέλεσμα δου-
λειάς που έκανε η προηγούμενη διοίκηση
και την ολοκλήρωσε η νέα. Στην πραγματι-
κότητα, η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ κατάφε-
ρε να ξεμπλοκάρει τους δύο διαγωνισμούς
που επί της προηγούμενης διοίκησης είχαν
παγώσει σε διάφορες υπηρεσίες και φορείς
του Δημοσίου, όπως και τη συμφωνία με την
Cosco για το υπόλοιπο 16% του ΟΛΠ.

Ο Καρανίκας στο πλευρό
του Κυριάκου

Το παιδί αυτό έχει βαλθεί να μας τρελάνει…
Με ανάρτησή του στο facebook, ο κ. Νίκος
Καρανίκας ήταν το πρώτο στέλεχος του κόμ-
ματος που πήρε ξεκάθαρη θέση κατά των
αποδοκιμασιών στο πρόσωπο του πρωθυ-
πουργού τη στιγμή της εισόδου του στη Μη-
τρόπολη για την κηδεία του Μίκη Θεοδωρά-
κη. Συγκεκριμένα έγραψε ο κ. Καρανίκας:
«Να με συμπαθάτε, αλλά όταν πάει ένας
πρωθυπουργός να τιμήσει κάποιον ή κάποια
που έχει πεθάνει, το σεβόμαστε και δεν γι-
ουχάρουμε. Αν θέλεις να αντιδράσεις, το κά-
νεις σε άλλη στιγμή του γεγονότος, γιατί σέ-
βεσαι το συμβάν του θανάτου και της απόδο-
σης τιμών. Το γράφω αυτό, γιατί σέβομαι τον
Μίκη και την ιστορία του». Πάντως είναι το
πρώτο, και το μόνο θα έλεγα, στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ που πήρε ξεκάθαρη θέση κατά των
αποδοκιμασιών στο πρόσωπο του πρωθυ-
πουργού.

Οι μαϊμού φέτες και τα
πάρτι της Μυκόνου
Έχει βουίξει η
πιάτσα με την
εταιρεία του
επιχειρηματία
που έφτιαχνε
φέτα χωρίς
την τήρηση
των προδια-
γραφών παρα-
γωγής του προϊόντος «ΦΕΤΑ ΠΟΠ». Ο ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε σε προσωρινή ανά-
κληση πιστοποίησης της εταιρείας του που
έχει βεβαίως απασχολήσει την ειδησεο-
γραφία και στο παρελθόν για το ίδιο θέμα.
Κατά την άποψη του επιχειρηματία, η υπό-
θεση είναι δυσφημιστική για τη φέτα και
είναι αποτέλεσμα κακόβουλων πράξεων
που εκπορεύονται από τον μεγάλο ανταγω-
νισμό για πωλήσεις τού εν λόγω προϊόντος,
που φτάνει σε βαθμό αντιπαλότητας μεταξύ
των εμπόρων φέτας αλλά και των γαλακτο-
βιομηχανιών. Οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μη-
χανισμοί λένε ότι θα πάνε την υπόθεση μέ-
χρι ρίζα… Τζάμπα τα πάρτι που έκανε στη
Μύκονο με τους υψηλούς προσκεκλημέ-
νους…
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Ο Στουρνάρας
είναι ξεκάθαρος 

Ακούγεται έντονα ότι η διοίκηση της ExxonMobil
έρχεται για να μείνει στην Ελλάδα. Ο αμερικανι-
κός κολοσσός, που είναι εταίρος των ΕΛΠΕ και
της Total στα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα θα-
λάσσια «οικόπεδα» της Κρήτης, φημολογείται
ότι θα αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Αθήνα
και αναζητούνται ήδη γραφεία στο κέντρο με θέα
την… Ακρόπολη. Κάτι είχε ψιθυρίσει ο Αμερικα-
νός πρέσβης και μάλλον έχει βάση αληθείας…
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Τα «κεφαλιάτικα» 
της ΕΛΣΤΑΤ 
Σε αναζήτηση 60.000 απογραφέων βρίσκεται η
ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή νοικοκυριών, η οποία
αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και
κατά την οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά η
ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, λόγω κορονοϊού. Η
πρώτη απογραφή για το ελληνικό κράτος διοργα-
νώθηκε το 1828, οπότε εξακριβώθηκε αναδρομι-
κά ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1821, που αριθ-
μούσε τότε μόλις 938.765 κατοίκους. Ακριβώς
200 χρόνια μετά, το μεγαλύτερο κρατικό πρό-
τζεκτ σε καιρό ειρήνης είναι έτοιμο να ξεκινήσει
για 22η φορά με αρκετές αλλαγές, όπως άλλωστε
επιτάσσει η πανδημία. Άντε, μήπως και μάθουμε
πόσοι είμαστε τελικά… Σε κάθε απογραφέα θα
αντιστοιχούν περί τα 120 νοικοκυριά, ενώ σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο μισθός που θα λάβουν για
περίπου ενάμιση μήνα δουλειάς είναι 1.200 ευρώ
μεικτά. Κεφαλιάτικα που λέμε…



Στον Περισσό είναι έξαλλοι με τον πρώην αριστερό Γρηγόρη Ψαριανό, ο οποίος ανέβα-
σε στο Facebook μια ανάρτηση στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι το ΚΚΕ ενδέχεται να
έχει πλαστογραφήσει την επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τον Δημήτρη Κου-
τσούμπα. Μάλιστα αναφέρει: «Μια αφελής ερώτηση. Την “επιστολή” Μίκη προς Κου-
τσούμπα γιατί τη μάθαμε μετά τον θάνατο του “επιστολογράφου”; Γιατί δεν δημοσιοποι-
ήθηκε τότε, πέρσι τον Οκτώβριο, από τον παραλήπτη; Γιατί το ΚΚΕ μας έκρυβε τόσον
καιρό ένα τέτοιο ντοκουμέντο; Επειδή συνηθίζει να κρύβει ντοκουμέντα, ή επειδή τα
κατασκευάζει όταν “πρέπει”;». Καλύτερα να μην τον βρει μπροστά του ο Κουτσούμπας,
έτσι μαθαίνω. Μιας και το θυμήθηκα, ο Ψαριανός παραμένει διορισμένος σύμβουλος
του κ. Πικραμμένου; Ήρεμα ρωτάω…

Με ποιον έγινε
έξαλλος ο Ιβάν

Έξαλλος με τις εφημερίδες και τα σάιτ
του Πειραιά που γράφουν ότι πουλάει το
Open είναι ο Ιβάν Σαββίδης. O ισχυρός άν-
τρας του ΠΑΟΚ έστειλε μάλιστα και εξώδι-
κο στο οποίο χαρακτηρίζει ψευδή και κα-
κόβουλα τα όσα γράφονται, ενώ παράλλη-
λα διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσί-
ευμα περί επικείμενης μεταβολής του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τηλεοπτι-
κού σταθμού και καθιστά σαφές πως συνε-
χίζει την επενδυτική του δραστηριότητα
στον χώρο των media. Κρατάει χρόνια αυ-
τή η κολόνια της κόντρας. Πάντως δεν που-
λάει, τέλος.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Στο «σφυρί» τα σπίτια
των αδελφών Γλου
Ο Γιώργος και ο Αντώνης Γλου από τις
φτωχογειτονιές του Πειραιά κατάφεραν
να γράψουν ένα από τα πλέον ηχηρά
επιχειρηματικά success stories των
προηγούμενων δύο δεκαετιών, το οποίο
έμελλε να έχει κακό τέλος. Η ιστορία της
«Glou» ξεκίνησε το 1984 από ένα μαγαζί
με ανδρικά ρούχα στην οδό Tσαμαδού
30. Στην πορεία ο συνδυασμός της κα-
λής ποιότητας και των προσιτών τιμών
εκτόξευσε τη φήμη του brand και το ένα
κατάστημα έφερνε το άλλο. Έτσι, μέχρι
το 2006 η «Glou» έφτασε να διαθέτει δί-
κτυο 67 καταστημάτων και ακόμη 12 για
άλλες φίρμες που αντιπροσώπευαν, με-
ταξύ των οποίων και εκείνη της Puma. Η
αλυσίδα είχε μάλιστα παρουσία και
εκτός συνόρων σε Ρουμανία, Βουλγα-
ρία, Αλβανία, Κύπρο, ενώ στο απόγειό
της έφτασε να κάνει τζίρο 120 εκατ. με
κέρδη πάνω από 15 εκατ. Τώρα τα ακίνη-
τα των δύο αδελφών στην παραλιακή λε-
ωφόρο της πιο ακριβής περιοχής του
Πειραιά οδηγούνται σε πλειστηριασμό
στις 19 Οκτωβρίου και στις 16 Φεβρουα-
ρίου. Με τιμές πρώτης προσφοράς στα
3,3 εκατ. ευρώ και στις 950.400 ευρώ αν-
τίστοιχα.

E
πιτέλους, είκοσι χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-
βρίου, η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είχε καταρ-
ρεύσει, πρόκειται να ανοίξει ξανά. Τα θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου πρό-

κειται να τελεσθούν στις 2 Νοεμβρίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί επίσημα τις Ηνωμένες Πολι-
τείες το φθινόπωρο. Για τους πιστούς, ωστόσο, το σχέδιο προβλέπει να λειτουργήσει
τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2022, αφού τότε θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. «Ο
ναός θα εγκαινιαστεί στις 4 Ιουλίου 2022 για να συμπέσει με την 100ή επέτειο από την
ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Αμερικής», είπε σε συνέντευξή του
ο πρόεδρος του οργανισμού «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» Ντένις Μέχιελ.

Το
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Περί Ψαριανού και Κουτσούμπα

Τέλος τα παπούτσια «ΜΠΑΣΟΚ»
Αποσύρονται τελικά, υπό το βάρος των

αντιδράσεων από τη Χαριλάου Τρικούπη,
τα παπούτσια «ΜΠΑΣΟΚ», που δημιουρ-
γήθηκαν από έναν 17χρονο επιχειρηματία
στη Ρόδο και έκαναν το ντεμπούτο τους
στα 47α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, την 3η του
Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος
τους ξεπερνούσε τα 200 ευρώ ανά ζευγά-
ρι και, παρ’ όλα αυτά, είχαν μεγάλη ζήτη-
ση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφο-
ρίας τους. Υπήρξε έντονη αντίδραση στελεχών του ΚΙΝΑΛ, που έσπευσαν να διασα-
φηνίσουν προς πάσα κατεύθυνση ότι τα κόμματα δεν είναι εμπορικά brands. Ο νεα-
ρός επιχειρηματίας, πάντως, έκανε πίσω και συμφώνησε στην απόσυρσή τους από
την παραγωγή και την προώθηση. Με ανάρτησή του στα social media, μάλιστα, δε-
σμεύθηκε ότι δεν θα πουληθούν άλλα παπούτσια και ότι τα έχουν μόνο όσοι πρόλαβαν
να τα πάρουν…

ΚΟΥΙΖ: Ποιοι «γαλάζιοι»
σκέφτονται να μην είναι
υποψήφιοι; Εγώ ξέρω κάνα δυο
σίγουρα. Να, μου έλεγαν, για
παράδειγμα, ότι μεγάλη σφαγή θα
γίνει στον Νότιο Τομέα. Θα παίξει
ισχυρά το τρίο Δένδια,
Θεοδωρικάκoυ, Χαρδαλιά, συνεπώς
δύσκολα θα υπάρξει χώρος για
άλλους. Η αναγνωρισιμότητά τους
είναι τεράστια και η δημοφιλία
τους εξόχως μεγάλη.

LOCKΟ Άγιος Νικόλαος δίνει νέα
πνοή στο «Σημείο Μηδέν»



Σ
τα τέλη του φθινοπώρου αναμέ-
νονται οι εξελίξεις στο θέμα των
φρεγατών του Πολεμικού Ναυτι-
κού, με τις όποιες αποφάσεις για

την ανανέωση του ελληνικού στόλου να με-
τατίθενται για τις αρχές του 2022. Σε λίγες
μέρες ολοκληρώνεται ένας χρόνος από τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης για την απόκτηση
όχι δύο αλλά τεσσάρων φρεγατών πολλα-
πλών ρόλων και την παράλληλη αναβάθμι-
ση των ΜΕΚΟ με κόστος 5 δισ. ευρώ. Από το
ίδιο βήμα αναμένεται να δώσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τον οδικό χάρτη για τα εξοπλι-
στικά προγράμματα με αναφορά φυσικά
στις φρεγάτες, χωρίς όμως να ανακοινωθεί
ο «νικητής» του χρυσού συμβολαίου. Και
αυτό διότι απομένουν τουλάχιστον δύο ση-
μαντικά βήματα που αφορούν στους φινα-
λίστ της διαδικασίας.

Είναι γνωστό πλέον ότι πιο κοντά στη
διεκδίκηση του προγράμματος ναυπήγη-
σης των νέων ελληνικών φρεγατών βρί-
σκονται η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Χωρίς κανείς βέβαια να μπορεί
να αποκλείσει μια έκπληξη της τελευταίας
στιγμής από την Ολλανδία. Ωστόσο, οι δύο
βασικοί διεκδικητές αναμένεται μέχρι τα
τέλη Νοεμβρίου να δώσουν στην Αθήνα την
τελική τους προσφορά, που θα περιλαμβά-
νει τη διαμόρφωση των πλοίων, τα κόστη,
την ενδιάμεση λύση και τον τρόπο κατα-
σκευής με αναλυτικά στοιχεία ώστε να λη-

φθούν οι αποφάσεις από την ελληνική
πλευρά.

Για τις γαλλικές φρεγάτες σημαντικό ρό-
λο θα παίξει η πιθανή επίσκεψη του Γάλλου
προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα,
που φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί
στα τέλη του μήνα ή στις αρχές του επόμε-
νου. Ελλάδα και Γαλλία έχουν δηλώσει την
πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία,
ενώ στο τραπέζι παραμένει ακόμη το ενδε-
χόμενο υπογραφής αμυντικής συμφωνίας
με αμοιβαίο δόγμα στρατιωτικής συνδρο-
μής, αν και οι νέες ισορροπίες που διαμορ-
φώνονται στην περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου δεν ευνοούν την προώθηση αυτού
του ζητήματος, τουλάχιστον τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Αναμφίβολα όμως μια συ-
νάντηση του πρωθυπουργού με τον Γάλλο
πρόεδρο θα φέρει εξελίξεις στις φρεγάτες. 

Το Παρίσι θέλει να κερδίσει την κούρσα
για δύο σημαντικούς λόγους. Ο ένας αφο-
ρά στο κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης των
FDI HN, όπως είναι η επίσημη ονομασία
των «ελληνικών» Belharra, το οποίο θα
επωμιστεί η γαλλική οικονομία σε περί-
πτωση που δεν βρεθεί αγοραστής για το
πλοίο, και ο δεύτερος είναι το πολύτιμο

συμβόλαιο των 5 δισ. που θα δώσει ώθηση
στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. Από
ελληνικής πλευράς, το πλοίο παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς τον οπλι-
σμό του και τις τεχνολογίες που ενσωμα-
τώνει, χωρίς ωστόσο να λείπουν ορισμένες
αρνητικές επισημάνσεις αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού σχετικά με το τελικό
κόστος, την απουσία συστημάτων ηλε-
κτρονικού πολέμου στην έκδοση που προ-
τείνουν οι Γάλλοι αλλά και η προβληματική
ενδιάμεση λύση. Όλα αυτά βέβαια αναμέ-
νεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες
εβδομάδες, με την Αθήνα να περιμένει την
τελική και σαφώς αναβαθμισμένη πρόταση
του Παρισιού.

Το... κλειδί
Στον αντίποδα, «κλειδί» για τα αμερικανι-

κά πλοία είναι η LoA (Letter of Acceptance
and Offer) που αναμένεται τον Νοέμβριο
και αποτελεί την επίσημη απάντηση των
ΗΠΑ στο ελληνικό αίτημα. Στην επιστολή
αυτή θα αναφέρονται το τελικό κόστος της
HF2, η διαμόρφωση με τις προσθήκες που
έγιναν γνωστές στην DEFEA, όπως η τοπο-
θέτηση του Strales με βλήματα Dart, σύ-
στημα ηλεκτρονικού πολέμου και τα 11 τε-
τραπλά κελιά, ενώ θα περιλαμβάνει και το
πλήρες πακέτο υποστήριξης ανταλλακτι-
κών, καθώς και την εκπαίδευση των στελε-
χών του Πολεμικού Ναυτικού. Δυνατά ση-
μεία της αμερικανικής πρότασης είναι η

δυνατότητα διακρατικής συμφωνίας, η εγ-
κατάσταση εξομοιωτών για εκπαίδευση και
στη στεριά αλλά και η δέσμευση από την
Ουάσιγκτον ότι τα ελληνικά ναυπηγεία,
εκτός από την κατασκευή των πλοίων, θα
αναλάβουν και τη συντήρηση των Μονάδων
του 6ου αμερικανικού στόλου που εδρεύει
στη Μεσόγειο. 

Για την ενδιάμεση λύση δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει ακόμη αν θα αναφέρεται κάτι σχετικό
στη LoA ή θα ακολουθήσει άλλη διαπραγ-
μάτευση με την αμερικανική κυβέρνηση,
ενώ εκτός από την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ
θα γίνεται λόγος και για συμμετοχή της Ελ-
λάδας στη νέα αμερικανική φρεγάτα FFGX.
Ακόμη, με δεδομένο το ενδιαφέρον της
Αθήνας για απόκτηση μαχητικού 5ης γε-
νιάς, στελέχη της Lockheed Martin επιση-
μαίνουν ότι ο συνδυασμός F-35, F-16 Viper
και ελικοπτέρων MH-60 Romeo στον αέρα
και φρεγατών HF2 και αναβαθμισμένων
ΜΕΚΟ στη θάλασσα δημιουργεί ένα αδια-
πέραστο τείχος αποτροπής, καθώς όλα τα
παραπάνω μέσα λειτουργούν ως ένα οπλι-
κό σύστημα με αδιαμφισβήτητες ικανότη-
τες στο πεδίο της μάχης.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Απομένουν τουλάχιστον 
δύο σημαντικά βήματα 
που αφορούν στους
φιναλίστ της διαδικασίας

O Άγιος Βασίλης θα φέρει… φρεγάτες
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Σ
φίγγει ο κλοιός για τους ανεμβο-
λίαστους από την προσεχή Δευτέ-
ρα, καθώς τίθενται σε ισχύ τα μέ-
τρα για την προστασία από τον κο-

ρονοϊό, με τη μετάλλαξη Δέλτα να καλπάζει. 
Τα νέα δεδομένα που θα ισχύουν μέχρι

την 31η Μαρτίου αποκλείουν όσους δεν
έχουν κάνει το εμβόλιο από τους εσωτερι-
κούς χώρους στα καταστήματα εστίασης
και ταυτόχρονα θέτουν συγκεκριμένους
κανόνες για τους χώρους εργασίας. Τη
Δευτέρα ανοίγουν και τα σχολεία υπό τον
φόβο αύξησης των κρουσμάτων, ενώ οι
προβλέψεις των ειδικών για έξαρση των
κρουσμάτων το αμέσως επόμενο διάστη-
μα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφη-
συχασμού. Ήδη άλλωστε έχει αυξηθεί η
πίεση στα νοσοκομεία της χώρας, ιδιαίτε-
ρα στην επαρχία.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει υποχρεω-
τικά να υποβάλλονται σε ένα εργαστηρια-
κό rapid test την εβδομάδα, το οποίο θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτι-
κά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του ερ-
γαζόμενου. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευ-
ρώ ανά τεστ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευ-
τικοί και εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστία-
ση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεα-
τρικές, μουσικές και χορευτικές παραγω-
γές θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεω-
τικά σε δύο εργαστηριακά rapid tests την
εβδομάδα, τα οποία θα πραγματοποιούν-
ται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα με κόστος ανά τεστ τα 10 ευρώ, το
οποίο επίσης καλούνται να επωμισθούν.

Από την προσεχή Δευτέρα ο εργοδότης
δικαιούται απολύτως νόμιμα να γνωρίζει
αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του εί-

ναι εμβολιασμένοι, ενώ υποχρεούται να
ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα της
βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμ-
βολίαστους, αναλόγως της συχνότητας
διάγνωσης που έχει οριστεί για την κατη-
γορία δραστηριότητας. Το αν έχουν όντως
κάνει το τεστ οι εργαζόμενοι θα αποδει-
κνύεται με την ψηφιακή βεβαίωση από το
gov.gr και θα ελέγχεται υποχρεωτικά με
την εφαρμογή «COVID Free App» από τον
εργοδότη.

Σε κλειστούς χώρους εστίασης (καφέ,
μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέν-
τρα διασκέδασης) θα μπορούν να μπαί-
νουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες
(έως έξι μήνες από τη διάγνωση). Θα γί-
νονται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού
ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας
στην είσοδο της επιχείρησης μέσω της
εφαρμογής «COVID Free App». Σε κλει-
στούς χώρους θεάτρων, σινεμά, μουσείων

και αρχαιολογικών χώρων θα επιτρέπεται
η είσοδος σε εμβολιασμένους, νοσήσαν-
τες (έως έξι μήνες από τη διάγνωση) και
ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποι-
ήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου
έως 48 ώρες πριν.

Στα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν
να μπαίνουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες
(έως έξι μήνες από τη διάγνωση) και
ανεμβολίαστοι που έχουν πραγματοποι-
ήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου
έως 48 ώρες πριν. Και σε αυτή την περί-
πτωση θα πρέπει να γίνονται έλεγχος βε-
βαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητι-
κού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας
στην είσοδο της επιχείρησης. Στους κλει-
στούς και ανοιχτούς χώρους γηπέδων θα
επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολια-
σμένους και νοσήσαντες (έως έξι μήνες
από τη νόσηση).

Όσοι ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μέσο

μέσα στη χώρα θα πρέπει να προσκομί-
ζουν αρνητικό rapid test που έχει γίνει
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη μετακί-
νησή τους, ενώ δεν θα μπορούν να προ-
σέρχονται σε δημόσιες δομές για να
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ κορονοϊού
προτού ταξιδέψουν.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε
όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου
υπάρχει συνάθροιση αλλά και σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους.

ΣΣπύρος Μουζακίτης

Πρώτο κουδούνι: Με αυστηρά μέτρα προστασίας η επιστροφή των μαθητών
Με αυστηρά μέτρα προστασίας σε εμβολιασμένους εκπαι-

δευτικούς και μαθητές αλλά και με rapid και self tests δύο
φορές εβδομαδιαίως για τους μη εμβολιασμένους θα χτυπή-
σει τη Δευτέρα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώ-
ρας, με την ελπίδα να μη χρειαστεί να επιστρέψουν τα παιδιά
στην τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει
να φέρουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόση-
σης είτε αρνητικό rapid test, στο οποίο θα πρέπει να υποβάλ-
λονται με δικά τους έξοδα δύο φορές την εβδομάδα, έως και
48 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στα σχολεία, κάθε
Τρίτη και Παρασκευή. Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα πρέ-
πει να υποβάλλονται έως και 24 ώρες πριν από την προσέ-
λευσή τους στα σχολεία τις ίδιες μέρες σε self test, τα οποία
θα προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία.

Μαθητής ή εκπαιδευτικός, που είναι εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένο περιστατικό, επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά
την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των
συμπτωμάτων και την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη
υποχώρηση του πυρετού. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
ένα τμήμα ή ένα σχολείο θα αναστέλλει τη διά ζώσης λειτουρ-
γία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης
όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πε-
ρισσότερους από τους μισούς μαθητές.

Τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε περίπτωση ανα-
στολής της λειτουργίας σχολικού τμήματος ή εφόσον πρόκει-
ται για μαθητές κάτω των 12 ετών που έχουν σοβαρό υποκεί-
μενο νόσημα. Αντιθέτως, μαθητές άνω των 12 ετών με σοβα-
ρά υποκείμενα νοσήματα κατά κανόνα θα παρακολουθούν τα

μαθήματά τους διά ζώσης λόγω της δυνατότητας εμβολια-
σμού τους. Σε περίπτωση αιτήματος του θεράποντος ιατρού
τους και εφόσον δοθεί η απαιτούμενη έγκριση από αρμόδια
επιτροπή, θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία μέσω τηλεκπαίδευσης.

«Τη νέα σχολική χρονιά, εκτός από την περαιτέρω αναβάθ-
μιση των σχολείων μας, θέτουμε άλλον έναν κοινό στόχο: στις
σχολικές μας αίθουσες να αντηχούν όλο τον χρόνο παιδικές
φωνές και μαθήματα. Η τηλεκπαίδευση -όσο πολύτιμη και αν
στάθηκε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο- δεν μπορεί ποτέ να
υποκαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση», ανέφερε στο μή-
νυμά της για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Εύη Πανταζοπούλου

Δέσμη μέτρων με επίκεντρο
τους ανεμβολίαστους 
- Αναλυτικός οδηγός 
για σχολεία, εργασία 
και κλειστούς χώρους

Τι αλλάζει στη ζωή μας από τη Δευτέρα
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Δυτική Ελλάδα 

Γυναικεία επιχειρηματικότητα 
και «Περιφέρεια 4.0»

Τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του προγράμματος
«Περιφέρεια 4.0», στοχεύει να τονώσει η οικεία περιφερειακή αρχή. Προς
τούτο, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτο-
μίας Φωκίων Ζαΐμης είχε επί μακρόν συζήτηση με την υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα. «Το
θέμα της γυναικείας ενδυνάμωσης στην αγορά εργασίας μπορεί να δια-
δραματίσει και έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία σε
ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ενίσχυση της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων αλλά και
της εκπαίδευσης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι πυλώνας της πολιτι-
κής μας», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο κ. Ζαΐμης.

Σαφέστατα και αναμφίβολα ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει εμπράκτως τον θεσμό της ΔΕΘ και στη
φετινή διοργάνωση συμμετέχει με περίπτερο στον υπαίθριο χώρο C08 απέναντι από τον Πύργο του
ΟΤΕ. Στο περίπτερο θα τοποθετηθούν επτά μεγάλες οθόνες, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζονται
έργα και δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ στο κέντρο του χώρου θα υπάρχει συγκεκριμένη εγ-
κατάσταση με οθόνη και πληροφορίες για τη μακραίωνη ιστορία της πόλης. Σε τμήμα του εκθεσιακού
χώρου εξάλλου θα στηθεί ένας σύγχρονος και καλαίσθητος χώρος αναψυχής, κατάλληλος για B2B
συναντήσεις. Οι επισκέπτες του κεντρικού περιπτέρου του Δήμου Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατό-
τητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τη χρήση της υπηρεσίας «Βελτιώνω την πόλη μου», στο πλαίσιο
της δράσης «All line», που υλοποιείται σε συνεργασία του δήμου με το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων και το City College - University of York. Παράλληλα, υπάρ-
χει και δεύτερη συμμετοχή με ένα δεύτερο περίπτερο με τις βραβευμένες συμμετοχές σε τρεις αρχι-
τεκτονικούς διαγωνισμούς προσχεδίων που διενεργήθηκαν από τον δήμο για σημαντικά έργα, που θα
αναβαθμίσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Διαχειριστικό Έλεγχο για το μέγα θέμα
της αποκομιδής των απορριμμάτων κα-
θώς και την ακύρωση προηγούμενης
απόφασης της μειοψηφίας αποφάσισε
κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο
κατά την τακτική του συνεδρίαση. Η από-
φαση ακυρώθηκε «εξαιτίας της μη νομι-
μότητας ως προς τον χαρακτήρα τού κα-
τεπείγοντος και του εκτάκτου και για λό-
γους δεοντολογικής ηθικής, δημοκρατι-
κής και θεσμικής τάξης ως προς τον τρό-
πο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλί-
ου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας». Σημει-
ώνεται ότι ο δήμαρχος Γιώργος Μαχειμά-
ρης έχει προ πολλού απολέσει την πλει-
οψηφία, καθώς στηρίζεται μόνο από 8
συμβούλους σε σύνολο 27.

Κέρκυρα

ΔΔιαχειριστικός 
έλεγχος 
για τα σκουπίδια

Διπλή συμμετοχή στην 85η ΔΕΘ
για τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κοζάνη 

Συμμετέχει στην
Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών

Την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
στηρίζει και θεσμοθετεί ο Δήμος Κοζά-
νης. Πρόκειται για τη δυνατότητα που
έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκφρά-
σουν απόψεις, αντιρρήσεις και προτάσεις
για τις πολιτικές της ΕΕ. Για να ξεκινήσει
μια πρωτοβουλία χρειάζονται επτά πολί-
τες της ΕΕ που κατοικούν τουλάχιστον σε
επτά διαφορετικά κράτη-μέλη και με δι-
καίωμα ψήφου. Όταν η πρωτοβουλία συγ-
κεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η
επιτροπή αποφασίζει για τις ενέργειες
στις οποίες προτίθεται να προβεί.
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!

Είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο

πιστός υποστηρικτής του Χά-

ρη Καστανίδη για την προεδρία

του ΚΙΝΑΛ. Είναι δήμαρχος σε ιστορικό

δήμο της Πελοποννήσου και προτού με-

ταπηδήσει στην Αυτοδιοίκηση ήταν βα-

σικός συνεργάτης του στο πολιτικό του

γραφείο. Τώρα παλεύει να πείσει «πρά-

σινους» αυτοδιοικητικούς υπέρ του Χά-

ρη, έναν χώρο όπου έχει συντριπτικό

έρεισμα η Φώφη!
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Τ
ο πολυπόθητο και
πολυσυζητημένο
έργο της δημιουρ-

γίας νέου δημαρχείου
στην Αγία Παρασκευή,
που εξασφάλισε η προ-
ηγούμενη δημοτική αρχή
του Γιάννη Σταθόπουλου,
ήρθε η ώρα να ξεκινήσει
να γίνεται πραγματικότητα
από τη δημοτική αρχή του
Βασίλη Ζορμπά. Το ξεκί-
νημα σηματοδοτήθηκε με
την τοποθέτηση του θεμέ-
λιου λίθου από τον περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη.

Το νέο δημαρχιακό μέ-
γαρο χρηματοδοτείται από
την Περιφέρεια Αττικής και
είναι συνολικού προϋπο-
λογισμού 21.080.000 ευρώ.
Το κτίριο θα είναι με σύγ-
χρονες προδιαγραφές και
θα συμβάλει στην ενοποίηση των υπηρε-
σιών που λειτουργούν διάσπαρτα σε κτίρια
που ενοικιάζονται και κοστίζουν πάνω
από 400.000 ευρώ ετησίως, ενώ από την
άλλη θα αναβαθμίσει την πολιτιστική λει-
τουργία του δήμου με τη σύγχρονη αίθου-
σα θεάτρου και εκδηλώσεων που θα δια-
θέτει. Επιπλέον, θα συμβάλει στη μείωση
των κυκλοφοριακών προβλημάτων στο
κέντρο της πόλης, καθώς θα διαθέτει χώ-
ρο στα τρία υπόγειά του 7.751 τ.μ. 160 θέ-
σεις στάθμευσης. Τα τρία υπόγεια στεγά-
ζουν υπόγειο πάρκινγκ, χώρους αποθη-
κών, αρχείων, μηχανοστασίων, καθώς και

χώρους εξυπηρέτησης της λειτουργίας
του κτιρίου. Στους υπόγειους χώρους του,
ειδικότερα στο 2ο και 1ο υπόγειο και μέχρι
και το ισόγειο του κτιρίου, υπάρχουν αμ-
φιθέατρο και αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο θα
πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι το καλο-
καίρι του 2023. Όπως επισήμανε ο κ. Πα-
τούλης, «με την ανέγερση του δημαρχια-
κού μεγάρου επιτυγχάνεται η δημιουργία
αναγκαίων υποδομών μέσω των οποίων
θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών,
θα ενισχυθούν οι πολιτιστικές δράσεις και
θα μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος».

Αλληλεγγύη και προσφορά
Ο Δήμος Κηφισιάς με πρωτοβουλία του δημάρχου

Γιώργου Θωμάκου βρίσκεται δίπλα σε όσους χρειάζον-
ται βοήθεια και στήριξη και σε αυτό το πλαίσιο ενισχύει
την Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
που προστατεύει τον δήμο και είναι δίπλα στους συναν-
θρώπους μας των πυρόπληκτων περιοχών. Μάλιστα,
όπως γίνεται γνωστό, επειδή δεν επιτρέπεται από τη νο-
μοθεσία η οικονομική τους επιχορήγηση έχουν προ-
βλεφθεί παροχές σε είδος με στόχο την ασφάλεια των
πληρωμάτων και την παροχή εξοπλισμού. Με αυτό τον στόχο έχει προχωρήσει στην παραχώρηση
της χρήσης ενός πυροσβεστικού οχήματος, στην ετήσια κάλυψη των καυσίμων κινήσεως πυρο-
σβεστικών οχημάτων, ενώ κάνει τις αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις πυροσβεστικών οχημά-
των και προσφέρονται ασύρματοι για την επικοινωνία κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Ψηφιοποίηση 
του δήμου

Το σημαντικό έργο της ανάπτυξης
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) του δήμου καλω-
σόρισε ο δήμαρχος Αμαρουσίου
Θεόδωρος Αμπατζόγλου κατά τη
συνάντηση διευθυντών υπηρεσιών
του δήμου και της αναδόχου εται-
ρείας. Μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος
ενδεικτικά επισήμανε ότι «το ολο-
κληρωμένο πληροφοριακό σύστη-
μα έλειπε από τον Δήμο Αμαρουσί-
ου. Και αυτό είναι φανερό και στην
παραγωγικότητα των εργαζομένων
και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Σήμερα έχουμε πολλές μικρές
εφαρμογές που δεν συνεργάζονται
μεταξύ τους και αποτελούν τροχο-
πέδη στην εκτέλεση του έργου μας
δυσχεραίνοντας την αποτελεσματι-
κότητά μας». Ωστόσο, ο κ. Αμπατζό-
γλου τόνισε ότι τώρα όλα αυτά αλλά-
ζουν, καθώς «εντός των πρώτων μη-
νών του 2022 και σε συνέχεια της
υλοποίησης της ανάλογης μελέτης
εφαρμογής θα ενοποιηθούν δεδο-
μένα και υποσυστήματα σε έναν
συμπαγή και σύγχρονο μηχανισμό
διαχείρισης πληροφορίας». 

Ξεκίνησε το φεστιβάλ
στην Πεντέλη
Το Φεστιβάλ Πεντελικού σηκώνει
για πρώτη φορά την αυλαία του και
υποδέχεται κοινό και καλλιτέχνες
σε μια γιορτή πολιτισμού που,
όπως τονίζει η δημοτική αρχή,
ενώνει το θέατρο, τη μουσική, την
ποίηση, τον σύγχρονο χορό και τα
βιωματικά εργαστήρια, θέλοντας
να σηματοδοτήσει την έναρξή του
με το πολυσυλλεκτικό στίγμα της
τέχνης ως σημείο επαφής και δια-
λόγου. Από τις 10 έως και τις 26
Σεπτεμβρίου η έδρα του φεστιβάλ,
το εμβληματικό Μέγαρο Δουκίσ-
σης Πλακεντίας, ανοίγει τις πύλες
της στον πιο ατμοσφαιρικό χώρο
της Αθήνας και φιλοξενεί ποιοτι-
κές μουσικές και θεατρικές παρα-
στάσεις σε συνεργασία με κατα-
ξιωμένους δημιουργούς και φο-
ρείς. Η είσοδος σε όλες τις εκδη-
λώσεις είναι ελεύθερη, ενώ τη-
ρούνται τα απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας έναντι της Covid-19.

Ποιος δήμος της Αττικής,
από τους ελάχιστους που
έμειναν να εφαρμόσουν από
φέτος την υποχρεωτική δί-
χρονη προσχολική εκπαί-
δευση, εξακολουθεί να μην
έχει έτοιμες αίθουσες δύο
μέρες προτού ανοίξουν τα
σχολεία; Φαίνεται ότι η έξτρα
παράταση χρόνου δεν έφτα-
σε στη δημοτική αρχή για να
ετοιμάσει τα κοντέινερ που
επέλεξε σαν λύση, καθώς
μόλις λίγες ώρες προτού
χτυπήσει το κουδούνι στον
χώρο έχει πέσει μόνο το
μπετόν της βάσης όπου θα
στηθούν οι πρόχειρες κατα-
σκευές!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ στη 
συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζο-
μένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) καλεί τους εργα-
ζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
να συμμετάσχουν μαζικά και ενωτικά
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που
έχει αποφασίσει η ΑΔΕΔΥ με αφορμή
τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα
στο Άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ διαμαρτύρεται ότι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταξύ
άλλων, η κυβέρνηση σε συνεργασία
με τους αιρετούς προωθεί με θέρμη
ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης μέσω
της σύστασης «Αναπτυξιακών Εται-
ρειών», στις οποίες θα ανατίθενται
ολόκληρες υπηρεσίες των δήμων.

Μπήκε ο θεμέλιος λίθος στο νέο
δημαρχείο Αγίας Παρασκευής
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«Βόμβα» ΠΟΥ: Τα εμβόλια
από μόνα τους δεν θα 
τερματίσουν την πανδημία

Την απαισιοδοξία του σχετικά με το εάν ο εμβολιασμός μπορεί από μόνος του να
σταματήσει την πανδημία του κορονοϊού εξέφρασε χθες ο διευθυντής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, καθώς τα παραλλαγμένα στελέχη
έχουν μειώσει το ενδεχόμενο επίτευξης συλλογικής ανοσίας. «Να αναμένουμε πλέον
μια προσαρμογή στις στρατηγικές εμβολιασμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας
για τις επιπλέον δόσεις, καθώς η Covid-19 φαίνεται πως μετατρέπεται σε μια ενδημική
νόσο. Τον Μάιο, ο Χανς Κλούγκε είχε επισημάνει ότι «η πανδημία θα τελειώσει όταν θα
έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού». Όταν ρωτήθηκε αν
αυτός ο στόχος εξακολουθεί να ισχύει ή αν θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό, ο υπεύ-
θυνος του ΠΟΥ για την Ευρώπη απάντησε ότι τα νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορο-
νοϊού -κυρίως το Δέλτα- που είναι πιο μεταδοτικά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τότε,
τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι το στέλεχος Δέλτα είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται,
«δεν υπήρχαν τόσα παραλλαγμένα, πιο μεταδοτικά στελέχη», εξήγησε ο Κλούγκε.
«Οπότε πιστεύω ότι αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βασικός στόχος του εμβολια-
σμού είναι πρώτα από όλα να εμποδίσει τις σοβαρές μορφές της νόσου και τον θάνα-
το», υπογράμμισε ο Κλούγκε.

Στο μεταξύ, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 2.132 νέα κρούσματα έπειτα από 101.654 τεστ
και 32 θανάτους, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 14.102. Παράλλη-
λα, οι ασθενείς σε ΜΕΘ ανέρχονται σε 378, με τους 338 (89,42%) να είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και τους 40 (10,58%) πλήρως εμβολιασμένοι. Τέλος, έγιναν
181 εισαγωγές σε νοσοκομεία της χώρας και δόθηκαν 216 εξιτήρια. 

Σ
τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ-
τικής κρατείται η 28χρονη πρώην
παίκτρια ριάλιτι, μοντέλο και ηθο-
ποιός, Ε.Π., καθώς ο σύντροφός της

εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στην περιοχή της
Νέας Σμύρνης έχοντας στην κατοχή του μια
βαλίτσα που περιείχε σχεδόν οκτώ κιλά κοκαΐ-
νη, η αξία της οποίας στην πιάτσα των ναρκωτι-
κών ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Η σύλληψή του έγινε αργά το απόγευμα της
Πέμπτης, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών
που είχε η Δίωξη Ναρκωτικών, στη συμβολή
των οδών Αγίου Πολύκαρπου και Εφέσου, στη
Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο σύντρο-
φος της πρώην παίκτριας ριάλιτι επιχείρησε να
διαφύγει από τους αστυνομικούς, αντιστάθηκε
όταν προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες
και χτύπησε τουλάχιστον έναν, ευτυχώς χωρίς
να τον τραυματίσει. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, εντός της βαλίτσας
υπήρχαν επτά αυτοσχέδιες συσκευασίες που
περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μει-
κτού βάρους 7 κιλών και 827 γραμμαρίων.

Σε έρευνα, επίσης, που πραγματοποιήθηκε
σε οικία στη Νέα Σμύρνη, εντός της οποίας
βρέθηκε η 28χρονη, κατελήφθησαν να κατέ-
χουν από κοινού συσκευασία με κοκαΐνη βά-
ρους 0,1 γραμμαρίου. Οι αστυνομικοί της Δίω-
ξης Ναρκωτικών κατάσχεσαν ακόμα μία ηλε-
κτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό πο-
σό των 5.050 ευρώ, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, μια μο-
τοσικλέτα και τρεις συσκευές κινητής τηλεφω-
νίας, οι οποίες θα εξεταστούν για να βρεθούν
τυχόν ύποπτες επαφές. 

Το παίρνει πάνω του ο σύντροφός της
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύντροφος της

28χρονης κατά την ανακριτική διαδικασία δή-
λωσε πως πήρε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης
προκειμένου να τη μεταφέρει σε κάποιον που
τη χρωστούσε και πως είναι ο ίδιος χρήστης
ναρκωτικών, παίρνοντας ουσιαστικά πάνω του

την υπόθεση.  Μάλιστα, ο δικηγόρος του δή-
λωσε πως «ο εντολέας μου, στα πλαίσια της
εξαρτήσεώς του από τοξικές ουσίες και του
χρέους που είχε απέναντι σε προμηθευτή
του, υποχρεώθηκε, ως αναλώσιμος αχυ-
ράνθρωπος, να εμπλακεί μόνος του χωρίς
κανέναν συνεργό στη μεταφορά της ποσό-
τητας που κατασχέθηκε. Η συγκατηγορού-
μενή του δεν είχε καμία απολύτως γνώση
ούτε εμπλοκή, αντίθετα ήταν αυτή που,
γνωρίζοντας το πρόβλημά του, προσπαθού-
σε να τον αποτρέψει από  την επαφή με τις
ναρκωτικές ουσίες». 

Πάντως, οι Αρχές φαίνεται πως έχουν στα
χέρια τους ισχυρές ενδείξεις ότι το ζευγάρι
εμπλέκεται σε διακίνηση κοκαΐνης τόσο στα
νότια προάστια όσο και στο κέντρο της Αθή-
νας (Κολωνάκι).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου τους
ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη
διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και κατ’
εξακολούθηση από δράστες που διακινούν
ναρκωτικές ουσίες κατ’ επάγγελμα. Παράλλη-
λα στον σύντροφο της πρώην παίκτριας ριάλιτι
και μοντέλου ασκήθηκε δίωξη και για βία κατά
υπαλλήλων.

Πώς έμπλεξε
το 28χρονο 
μοντέλο στην
υπόθεση 
με την κοκαΐνη

Ο σύντροφός της που συνελήφθη 
στη Νέα Σμύρνη έχοντας στην κατοχή
του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών  
τα παίρνει όλα πάνω του



Λ
ιγότερα κυβικά, καλύτερος κινητήρας,
αυξημένη ιπποδύναμη και απίστευτα
χαμηλή κατανάλωση είναι μερικά από
τα βασικά συστατικά του κορυφαίου

Peugeot 308 1.5 diesel που πραγματικά, παρά το
γεγονός πως βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας
του, αποτελεί μια μοναδική επιλογή για όσους
αναζητούν ένα αυτοκίνητο με ποιότητα και εξαιρε-
τικά χαμηλό κόστος χρήσης.

Το γαλλικό μοντέλο, όπως προαναφέραμε, διακρίνε-
ται για το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης ενώ επι-
πλέον οι κάτοχοί του (ανάλογα με την έκδοση) εξαι-
ρούνται από την καταβολή των ετήσιων τελών κυκλο-
φορίας λόγω χαμηλών ρύπων. Για να αποκτήσει κανείς
το Peugeot 308, πρέπει να καταβάλει 18.200 ευρώ για
τη βενζινοκίνητη έκδοση και 20.900 ευρώ για την πε-
τρελαιοκίνητη έκδοση της δοκιμής μας, η οποία να το-
νίσουμε ότι διατηρεί πολύ υψηλή αξία μεταπώλησης
ως μεταχειρισμένο, κάτι που θα εκτιμήσει δεόντως ο
κάτοχός της.

Κομψό και δυναμικό
Αισθητικά, τη σχεδίαση του Peugeot 308 τη γνωρί-

ζουμε και το μόνο που έχουμε να τονίσουμε είναι πως η
συνολική εικόνα του αμαξώματος των 4,2 μέτρων συν-
δυάζει έντεχνα την κομψή αισθητική που έχουμε δει
στα τελευταία μοντέλα της γαλλικής φίρμας με αρκετά
στοιχεία δυναμισμού, ειδικά στο μπροστά μέρος με την
επιβλητική και εκλεπτυσμένη μάσκα.

Η μάσκα έχει τροποποιηθεί και έχει αποκτήσει με-
ταλλικές λεπτομέρειες στις οριζόντιες λεπίδες, ενώ
επίσης φιλοξενεί και το λογότυπο της γαλλικής εταιρεί-

ας. Από το πλάι και το πίσω μέρος το αυτοκίνητο παρα-
μένει ίδιο με τον προκάτοχό του, διατηρώντας μια σύγ-
χρονη και φρέσκια εμφάνιση…

Ψηφιακή εποχή
Το Peugeot 308 περνά και αυτό στην ψηφιακή εποχή

και πλέον διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών,
ο οποίος εμπεριέχει όλες τις βελτιώσεις που είδαμε να
υιοθετούνται πρόσφατα από τα 208/2008.

Σχεδιαστικά, το 308 ξεχωρίζει από τη μίνιμαλ αισθη-
τική της κεντρικής κονσόλας, όπου δεσπόζει η μεγάλη
οθόνη αφής, και φυσικά από το i-cockpit πιλοτήριο και
το μικρό σε διάμετρο τιμόνι. Η ποιότητα των υλικών, με
το εξαιρετικό φινίρισμα και την αψεγάδιαστη συναρμο-
γή, δίνει ένα premium ύφος στο γαλλικό μοντέλο. Τέ-
λος, αναφορικά με τους χώρους, στο πίσω κάθισμα οι
διαστάσεις πλησιάζουν τους μέσους όρους της κατη-
γορίας, ωστόσο ο χώρος των αποσκευών με τα 420 λί-
τρα είναι στο άνω άκρο αυτής.

Ο νέος πετρελαιοκινητήρας των 1.499 κ. εκ. της Peu-
geot μάς άφησε με εξαιρετικές εντυπώσεις. Συνολικά
καταφέρνει να είναι πολύ καλύτερος από το προηγού-
μενο μηχανικό σύνολο του 1,6 λίτρου που αντικατέστη-
σε, παρόλο που και εκείνος ήταν από τα πιο ολοκληρω-
μένα μοτέρ.

Μάλιστα, αξιοσημείωτη είναι η μείωση του θορύβου
που παράγει ο νέος πετρελαιοκινητήρας, παρά το γεγο-
νός πως η ιπποδύναμη έχει αυξηθεί κατά 10 ίππους.

Ένα νέο στοιχείο επίσης είναι η διαφορετική ρύθμιση
του 6τάχυτου κιβωτίου, το οποίο έχει κοντές σχέσεις
και εξαιρετική αίσθηση στο κούμπωμα, χαρίζοντας στο
308 κορυφαίες για την κατηγορία επιδόσεις και πολύ

βελτιωμένες σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.
Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, η παραπά-

νω αλλαγή έχει βελτιώσει και την απόκριση του κινητή-
ρα, ο οποίος «αρπάζει» από χαμηλές στροφές, είναι
ελαστικός, αλλά διαθέτει και εύρωστη λειτουργία στις
μεσαίες στροφές.

Από την άλλη μεριά, αξιοσημείωτη είναι η εξαιρετικά
χαμηλή κατανάλωση που στο εθνικό οδικό δίκτυο πε-
ριορίστηκε σε μόλις 4,5 λίτρα για κάθε 100 χλμ. και σε
5,3 λίτρα μέσα στην πόλη, προσδίδοντας μια τεράστια
αυτονομία στο 308. Μάλιστα, εύκολα ο οδηγός μπορεί
να δει την αυτονομία να ξεπερνά τα 950 χλμ.!

Άνετο και ασφαλές
Το Peugeot 308 ήταν ανέκαθεν από τα πιο ευχάριστα

αυτοκίνητα στον δρόμο, συνδυάζοντας υποδειγματικά
την άνεση με τα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Η προσεγμένη ηχομόνωση κρατά την καμπίνα αρκε-
τά απομονωμένη, με την ίδια καλή εικόνα να διατηρεί-
ται και στον αυτοκινητόδρομο. Η ανάρτηση λειτουργεί
εξαιρετικά σε κάθε είδος ασφάλτου, αποσβένοντας τις
ανωμαλίες που πετυχαίνεις μέσα σε στροφή πριν επη-
ρεάσουν την τροχιά του 308. Τα επίπεδα πρόσφυσης σε
γρήγορους ρυθμούς οδήγησης είναι εντυπωσιακά, ενώ
σε κερδίζει το μικρό τιμόνι που αποδείχθηκε… μεγάλο
σε πληροφόρηση. Στον αυτοκινητόδρομο, η κύλιση εί-
ναι ήσυχη και το πάτημα πολύ σταθερό, αναδεικνύον-
τας τον ασφαλή χαρακτήρα του. Μέσα στην πόλη, το
Peugeot 308 αποδείχθηκε ευκολοοδήγητο, άνετο και
άκρως οικονομικό, ωστόσο η έλλειψη κάμερας οπι-
σθοπορίας είναι αισθητή, αν και οι αισθητήρες παρκα-
ρίσματος καλύπτουν το κενό.
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Έκπτωση-μαμούθ, η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 7.700 ευρώ, παρέ-
χει στους υποψήφιους αγοραστές της Αστυπάλαιας ο όμιλος VW μαζί με την ελλη-
νική εισαγωγική εταιρεία Kosmocar, η οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη κρα-
τική επιδότηση κυριολεκτικά κάνει την απόκτηση ενός ηλεκτρικού VW πιο προσιτή
από ποτέ. Μάλιστα, οι τιμές απόκτησής του είναι οι πιο χαμηλές στον πλανήτη!

Τα διαθέσιμα προς αγορά ηλεκτρικά οχήματα από το Volkswagen Group και την
Kosmocar είναι τα Volkswagen e-up!, ID.3, ID.4 (στο προσεχές μέλλον θα προστε-
θεί και το ηλεκτρικό scooter SEAT MÓ 125 eScooter), με τις δύο εταιρείες να προ-
σφέρουν συνδυαστικά σημαντικές επιδοτήσεις για την αγορά τους, που φτάνουν

έως τα 7.750 ευρώ. Στην ήδη προνομιακή αυτή τιμή, η Ελληνική Δημοκρατία υπο-
στηρίζει από την πλευρά της την αγορά ηλεκτρικού οχήματος με μέγιστο ποσό επι-
δότησης τα 12.000 ευρώ. Επιπλέον αυτής, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν πρό-
σθετη επιδότηση 3.000 ευρώ για την απόσυρση του παλιού τους οχήματος, ενώ στη
διάθεσή τους προς αγορά είναι φορτιστές οικιακής χρήσης, οι οποίοι επιδοτούνται
με το ποσό των 500 ευρώ.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση αγοράς ενός ID.3 από κάποιον κάτοικο της
Αστυπάλαιας, ο οποίος παράλληλα κάνει απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου, η τελική
τιμή διαμορφώνεται σε μόλις 14.816 ευρώ! 
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Ποιοι και πού μπορούν να αγοράσουν το VW ID.3 με μόλις 14.816 ευρώ

Peugeot 308 
1.5 BlueHDi 
με 130 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 663
ευρώ από τον Ιανουάριο του 2022 αυξάνεται και μια σειρά
επιδομάτων του οργανισμού. 

Από την 1η Ιανουαρίου το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα
407 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι σήμερα. 

Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το
οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ, δεν θα αυξηθεί, καθώς πρό-
κειται για σταθερό ποσό. Αύξηση θα έχουν και τα παρακάτω
επιδόματα:

• Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ισούται με
13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

• Το ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μη-
τρώα των ανέργων: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

• Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική
της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

• Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής
εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

• Το ειδικό εποχικό βοήθημα: το ύψος του για οικοδόμους

ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημε-
ρομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τα επαγγέλματα των
μουσικών - τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του
25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδί-
κευτου εργάτη.

• Το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απα-
σχολουμένων - ασφαλισμένων: το μηνιαίο ποσό της παρο-
χής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρ-
τάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

ΟΑΕΔ: Στα 407 ευρώ αυξάνεται το επίδομα ανεργίας

Π
ρος τα τέλη Σεπτεμβρίου εκτι-
μάται ότι θα ενεργοποιηθεί και
η νέα ρύθμιση των 36-72 δό-
σεων, η οποία αφορά οφειλές

που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Ο αριθμός των φορολογουμέ-
νων που θα μπορούν να ωφεληθούν και να
ενταχθούν στη νέα ρύθμιση αναμένεται να
ξεπεράσει τις 800.000.

Οι πληττόμενοι φορολογούμενοι θα
έχουν την ευκαιρία με αίτηση που θα πρέ-
πει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021 να ρυθμίσουν οφειλές ύψους 2,26
δισ. ευρώ σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 δό-
σεις με επιτόκιο 2,5%.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση
συντελείται με την καταβολή της πρώτης
δόσης μέχρι και τις 31/1/2022. Η καταβολή
της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τις 3 εργάσιμες μέρες από την ημερο-
μηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αφορά:
α) Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νο-

μικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με
πληττόμενο ΚΑΔ.

β) Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες
που:

* Η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1/3/2020 έως 31/7/2021.

* Έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως
31/7/2021.

* Εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

* Έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποι-
οδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020

έως 31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κα-
τόπιν ελέγχου των δηλώσεων Covid-19.

* Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από
1/3/2020 έως 31/7/2021.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται 
σε 36 ή 72 δόσεις

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά το
σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά
Κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης
ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διά-
στημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021. Επι-
πλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρ-
τήτως κριτηρίων, οφειλές για τις οποίες
έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και

παράταση καταβολής.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού

έτους 2020.
β) Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση

κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων
αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατά-
ξεις.

γ) Δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής κατα-
βολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προ-
σωρινής διαταγής.

Η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης δεν
καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δό-
σεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την κα-
ταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτε-
ρο των δύο μηνών.

Η ελάχιστη δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ
για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προ-
σαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ. Τέλος, με την
υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται αποδει-
κτικό ενημερότητας, αναβάλλεται η εκτέ-
λεση της ποινή και αναστέλλεται η συνέχι-
ση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλε-
σης κινητών ή ακινήτων. 

Πάνω από 800.000
οι δικαιούχοι - Καταβολή
πρώτης δόσης έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2022

Έως 30/9 η πλατφόρμα 
για ρύθμιση κορονοχρεών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Ιntralot: Αναβάθμιση
από Moody’s και 
αύξηση EBITDA 106%

Η εντυπωσιακή εκτίναξη των λειτουρ-
γικών κερδών της Intralot κατά 100% στο
β’ τρίμηνο του έτους, έφερε την αναβάθ-
μιση της εταιρείας από τον αμερικανικό
οίκο Moody’s, η οποία είναι η δεύτερη
κατά σειρά τους τελευταίους μήνες, μετά
την αντίστοιχη από τον οίκο Fitch. Με
αφορμή τα νέα θετικά στοιχεία της εται-
ρείας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου Intralot Σωκράτης
Κόκκαλης δήλωσε ότι «οι ισχυρές επιδό-
σεις της Intralot συνεχίστηκαν και στο
δεύτερο τρίμηνο του 2021, με αποτέλε-
σμα την αύξηση του EBITDA κατά 106,5%
τους πρώτους έξι μήνες του 2021 και των
εσόδων κατά 34,4%. Αυτά τα οικονομικά
αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του
χρέους της Intralot στις αρχές Αυγού-
στου, θέτουν την εταιρεία σε μια σταθερή
πορεία για να αναδείξει τις δυνατότητές
της στις βασικές της αγορές, να δημιουρ-
γήσει νέες συνεργασίες και να αξιοποι-
ήσει νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο της νέας
και σημαντικά απομοχλευμένης κεφα-
λαιακής δομής με ένα πιο αποδοτικό μον-
τέλο λειτουργίας». Στο α’ εξάμηνο του
έτους, ο τζίρος της εταιρείας διαμορφώ-
θηκε στα 202,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λει-
τουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθη-
καν στα 54,3 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το
α’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυ-
ξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ τους τελευταί-
ους 12 μήνες τα κέρδη διαμορφώθηκαν
στα 93,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξη-
ση 42,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
δωδεκάμηνο του 2020.

Τα παραπάνω αποτελέσματα επέφεραν
σημαντική μείωση των ζημιών στα 17,6
εκατ. ευρώ και ήταν βελτιωμένες κατά
57,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ πα-
ρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη το α’ εξάμηνο,
καθώς ο τζίρος αυξήθηκε κατά 28,6% και
τα EBITDA 69,8% σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα. Τέλος, πρέπει να ση-
μειωθεί ότι το ταμείο της Intralot διαμορ-
φώθηκε στα 51,3 εκατ., παρουσιάζοντας
αύξηση 183,4% σε ετήσια βάση.

Π
άνω από 2 δισ. ευρώ έφτασε
το τίμημα για το 49% των με-
τοχών του ΔΕΔΔΗΕ, όπως
ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ μετά

την αποσφράγιση των προσφορών. Πλει-
οψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spe-
ar WTE Investments Sarl, μέλος του Mac-
quarie Infrastructure and Real Assets
Group (MIRA) με προσφορά ύψους 2,116
εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η
προσφορά παραπέμπει σε μια αποτίμηση
που ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης
Περιουσιακής Βάσης, ενώ η τελική από-
φαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά
όργανα της ΔΕΗ ΑΕ.

Πηγές της επιχείρησης έκαναν λόγο για
τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει
γίνει στην Ελλάδα, καθώς η προσφορά εί-
ναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, ενώ
πρόσθεταν ότι με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα
μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της (ο
λόγος του χρέους προς τα καθαρά κέρδη
θα διαμορφωθεί κάτω από το 3), ενώ με το
υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντι-
κό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, οδη-
γώντας ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτη-
ση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορ-
φές ενέργειας.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ με την υποστή-
ριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς
εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα
αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δι-
κτύου του, προσφέροντας καλύτερες και
ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους
πολίτες.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι: 
• Με το άνοιγμα των οικονομικών προ-
σφορών για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ολοκλη-
ρώνεται με επιτυχία η διαδικασία υποβο-
λής προσφορών.
•Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8
μήνες χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυ-
στερήσεις.
• Στον διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή
πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9
επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση
δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυ-
τικούς κολοσσούς με συνολικά υπό δια-
χείριση κεφάλαια ύψους 1 τρισ. ευρώ. 
• Η προσφορά περιλαμβάνει καθαρό χρέ-
ος ύψους 804 εκατ. ευρώ.

O Νίκος Παπαθανάσης
Με τρία εμβληματικά νομοσχέδια που θα

έρθουν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, η
κυβέρνηση θα επιταχύνει τις διαδικασίες
προσέλκυσης επενδύσεων, προσδοκώντας
ταυτόχρονα τη μόχλευση ιδιωτικών κεφα-
λαίων ύψους 30 δισ. ευρώ, μέσω των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι ανέρ-
χονται σε 32 δισ. ευρώ.  

Όπως δήλωσε χθες ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κος Παπαθανάσης, κατά τη συνάντησή του
με δημάρχους των ενεργειακών δήμων,
τους αντιπεριφερειάρχες και τον περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κα-
σαπίδη, τα τρία νομοσχέδια θα αφορούν την
απλοποίηση της διαδικασίας προσέλκυσης
των στρατηγικών επενδύσεων, τη βελτίωση
και ευελιξία του νέου αναπτυξιακού νόμου
και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

ΈΈκρηξη τζίρου 
στις τουριστικές 
επιχειρήσεις

Οκταπλάσιο τζίρο κατέγραψαν
το φετινό πρώτο εξάμηνο τα κατα-
λύματα, σε σχέση με πέρυσι, ενώ
εντυπωσιακή ήταν η ανάκαμψη τό-
σο στον κλάδο της εστίασης όσο
και στις αεροπορικές μεταφορές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο τζίρος στα καταλύματα
ήταν αυξημένος κατά 766%, στις
αεροπορικές μεταφορές 80,5% και
στην εστίαση 73,1%. Επιπλέον, άνο-
δο κατά 323,8% καταγράφουν και
οι δραστηριότητες των ταξιδιωτι-
κών πρακτορείων, γραφείων ορ-
γανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστη-
ριότητες. Τα παραπάνω αποτυπώ-
νουν την εντυπωσιακή άνοδο των
κλάδων του τουριστικού τομέα,
ενώ την ίδια ώρα η εντυπωσιακή
αύξηση της βιομηχανικής παρα-
γωγής κατά 7,8% τον Ιούλιο, αναμέ-
νεται να ενισχύσει την αυξητική
τάση των ελληνικών εξαγωγών. 

Με βάση τις τελευταίες εξελί-
ξεις, το υπουργείο Οικονομικών
και η Τράπεζα της Ελλάδος αναμέ-
νεται να προχωρήσουν σε ανοδική
αναθεώρηση της φετινής ανάπτυ-
ξης, ενώ, σύμφωνα με την Alpha
Bank, αυξάνεται σημαντικά το δη-
μοσιονομικό περιθώριο για φορο-
ελαφρύνσεις και χρηματοδότηση
μέτρων ανάσχεσης της ακρίβειας.

Δύο δισ. ευρώ
για το 49% 
του ΔΕΔΔΗΕ
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Π
ριν περάσουμε στα καθ’
ημάς, επιτρέψτε μας μια πα-
ρένθεση σεβασμού και αγά-
πης: Υπόκλιση και ύστατο

χαίρε στον παγκοσμίου φήμης μεγάλο
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη και αντίο στον
«άσχημο γόη» του γαλλικού κινηματο-
γράφο Ζαν-Πολ Μπελμοντό – ελάχιστος
φόρος τιμής σε δύο ιδιαίτερες προσωπι-
κότητες.  Στα δικά μας τώρα, ας εστιά-
σουμε στην ετήσια έκθεση της Ενώσεως
Ελλήνων Εφοπλιστών, που πέρασε στα
ψιλά λόγω άλλων πρωταγωνιστών της ει-
δησεογραφίας, όπως είναι η πανδημία
Covid-19 και οι αυξήσεις στις τιμές ρεύ-
ματος και καυσίμων. Η ΕΕΕ, η οποία εκ-
προσωπεί τα ελληνόκτητα εμπορικά
πλοία άνω των 3.000 gt (ολική χωρητικό-
τητα gross σε τόνους t των 100 κυβικών
ποδών έκαστος), υπό ελληνική και άλλες
σημαίες, και ξεκίνησε πριν από λίγους
μήνες μια συντονισμένη προσπάθεια

ενημέρωσης-προσέλκυσης των νέων
στο ναυτικό επάγγελμα, διά του προ-
έδρου της Θεόδωρου Ε. Βενιάμη κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο:
«Η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία, πα-
ρά τις πολυσχιδείς συνέπειες και αντιξο-
ότητες που αντιμετωπίζει, συνεχίζει
αδιάλειπτα να εξυπηρετεί το 90% των
αναγκών του παγκόσμιου εμπορίου, θα
παραμείνει εξαρτημένη από τον άνθρα-
κα (με ό,τι αυτό σημαίνει), αν δεν γίνουν
σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και
την ανάπτυξη από τους εμπλεκόμενους
φορείς (κατασκευαστές μηχανών πλοί-
ων, ναυπηγεία, παραγωγοί και προμη-
θευτές καυσίμων), που αποτελούν καθο-
ριστική παράμετρο που δεν λαμβάνεται
υπόψη στην ενεργειακή μετάβαση της
ναυτιλίας. Τουλάχιστον η αναγνώριση εκ
μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
ευθύνης των ναυλωτών για την κάλυψη
του κόστους συμμόρφωσης, στο πλαίσιο
της πρότασης ένταξης της ναυτιλίας στο
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομ-
πών- EU ETS (Σχέδιο «Fit for 55»), είναι
μία θεμελιώδης αρχή, βάσει του κανόνα
ο ρυπαίνων πληρώνει, την οποία η ΕΕΕ
ανέδειξε εξαρχής». 

Οι επόμενοι μήνες διαφαίνονται

άκρως απαιτητικοί, λόγω κυρίως των πε-
ριβαλλοντικών νομοθετικών προκλήσε-
ων που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυ-
τιλία, με στόχο τη μείωση των συνολικών
ετήσιων εκπομπών κατ’ ελάχιστο 50%
έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008. Να
μη λησμονούμε επίσης ότι «τα χιλιάδες
πλοία της επανδρώνονται από εκατοντά-
δες χιλιάδες ναυτικούς που εργάζονται
με αυταπάρνηση για μήνες μακριά από
τα σπίτια και τις οικογένειές τους, αλλά
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα κατά τη μετακίνησή τους για λό-
γους ναυτολόγησης και επαναπατρι-
σμού. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2021
μόνο 60 κράτη-μέλη έχουν γνωστοποι-
ήσει στον ΙΜΟ ότι αναγνωρίζουν τους
ναυτικούς ως «ουσιώδεις εργαζομέ-
νους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «βασίζεται στη
διεθνή ναυτιλία για το 70% του εξωτερι-
κού εμπορίου της, που περιλαμβάνει
απαραίτητες για την ΕΕ εισαγωγές πρώ-
των υλών και άλλων αναγκαίων αγαθών,
τα οποία μεταφέρονται κυρίως από
πλοία της, bulk εμπορικό πλοίο, σχεδια-
σμένο για τη μεταφορά χύδην φορτίων /
tramp ελεύθερο φορτηγό πλοίο, ναυτι-
λίας». 

Σήμερα, τα ελληνόκτητα πλοία (περισ-
σότερα στοιχεία παραπλεύρως) με μέση
ηλικία 9,54 έτη, χαμηλότερη από τη μέση
ηλικία του παγκόσμιου στόλου 9,87 έτη,
αντιπροσωπεύουν το 58% του στόλου –ο
οποίος ελέγχεται από την ΕΕ–, αποτε-
λώντας στρατηγικό κεφάλαιο για αυτήν
και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού
ναυτιλιακού cluster, στοιχεία που ενι-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Πρέπει να γίνουν άμεσα, προς την κατεύθυνση 
της έρευνας και της ανάπτυξης, από τους εμπλεκόμενους
φορείς, τους κατασκευαστές μηχανών πλοίων,
τα ναυπηγεία, τους παραγωγούς και τους προμηθευτές
καυσίμων, σύμφωνα με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Χωρίς επενδύσεις 
η ναυτιλία μένει 
στον άνθρακα

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν 
σε νέα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία, με τη μέση ηλικία 

του ελληνόκτητου στόλου (9,54 έτη) να είναι χαμηλότερη 
από τη μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου (9,87 έτη)
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σχύουν τον καθοριστικό ρόλο μας στα τε-
κταινόμενα στην ΕΕ.

Σημειώνεται ότι «η ελληνική ναυτιλία,
παρά την παγκόσμια υγειονομική κρίση,
παραμένει ένας από τους βασικούς πυ-
λώνες της ελληνικής οικονομίας: Ο Co-
vid-19 επηρέασε σοβαρά τις εισροές στο
ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή
ναυτιλιακών υπηρεσιών, οι οποίες, αν
και μειώθηκαν κατά 20,16% σε σχέση με
το 2019, ανήλθαν σε περίπου 13,81 δισε-
κατομμύρια ευρώ συνολικά για το οικο-
νομικό έτος 2020». 

Κανονισμός FuelEU
Στις 14/07/2021 «η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή ανακοίνωσε την πρότασή της για τον
Κανονισμό FuelEU Maritime, με στόχο
την επιτάχυνση της απεξάρτησης της
ναυτιλίας από τον άνθρακα, μέσω της θέ-
σπισης ενός υποχρεωτικού προτύπου
ναυτιλιακών καυσίμων, το οποίο θα βα-
σίζεται στην ένταση άνθρακα των εν λό-
γω καυσίμων που χρησιμοποιούνται από
τα πλοία. Η διαθεσιμότητα όμως των
απαιτούμενων συμμορφούμενων καυσί-
μων παγκοσμίως, από σήμερα έως το
2050, και το συσχετιζόμενο με αυτά κό-
στος τους απαιτούν κατάλληλη έρευνα
και μελέτη, οι οποίες δεν φαίνεται να
έχουν πραγματοποιηθεί. Μέχρι στιγμής,
τέτοιου είδους καύσιμα δεν είναι βιώσι-
μα χωρίς μεγάλες επιδοτήσεις. Είναι
εσφαλμένο και εξαιρετικά προβληματι-
κό να υποχρεώνονται τα πλοία να συμ-
μορφώνονται με τον προτεινόμενο Κα-
νονισμό, αντί τούτο να επιβάλλεται στους
παρόχους και τους προμηθευτές των
καυσίμων».

Απ’ την άλλη, «τα εναλλακτικά καύσι-
μα, όπως η αμμωνία, η μεθανόλη ή το
υδρογόνο, χρειάζονται μια νέα γενιά μη-
χανών εσωτερικής καύσης και τεχνολο-
γική πρόοδο, που δεν έχουν ακόμη ανα-
πτυχθεί για τα ποντοπόρα πλοία. Η αντι-
μετώπιση των προκλήσεων αναφορικά
με την ασφάλεια των περισσότερων νέων
και εναλλακτικών καυσίμων απαιτεί την
ανάπτυξη κανονισμών και τεχνικών κα-
νόνων για ασφαλή σχεδιασμό και χρήση
στα πλοία, παράλληλα με την τεχνολογι-
κή πρόοδο που απαιτείται για την ευρύ-
τερη χρήση τους. Η ενεργειακή μετάβα-
ση της ναυτιλίας απαιτεί επενδύσεις για
την ανάπτυξη νέων ναυτιλιακών καυσί-
μων με μηδενικό ή χαμηλό αποτύπωμα
άνθρακα, χωρίς τα οποία οι μακροπρό-
θεσμοι στόχοι της συμφωνημένης στρα-

τηγικής του ΙΜΟ για την απεξάρτηση της
ναυτιλίας από τον άνθρακα και οι φιλό-
δοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας δε μπορούν να επιτευχθούν.
Χωρίς νέα καύσιμα, η ναυτιλιακή βιομη-
χανία θα παραμείνει εξαρτημένη από τον
άνθρακα. Ανάλογα με τις εξελίξεις σχετι-
κά με τη διαθεσιμότητα και την ποικιλία
των μελλοντικών ναυτιλιακών καυσίμων,
η μετάβαση σε ένα μέλλον πολλαπλών
καυσίμων μπορεί στην πραγματικότητα
να σημάνει το τέλος του θαλάσσιου εμ-
πορίου χαμηλού κόστους».

Παγκόσμιο όριο
«Μετά την εφαρμογή του παγκόσμιου

ορίου περιεκτικότητας 0,50% σε θείο των
ναυτιλιακών καυσίμων του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 2020,
ρύθμιση για την οποία η ΕΕΕ θεωρεί ότι
δεν είχε εξεταστεί επαρκώς κατά τον
χρόνο υιοθέτησής της, αναφέρθηκε ση-
μαντικός αριθμός περιστατικών βλάβης
στο πλοίο ή και στον μηχανολογικό του
εξοπλισμό από πλοία που χρησιμοποί-
ησαν ναυτιλιακά καύσιμα με μέγιστη πε-
ριεκτικότητα σε θείο 0,50% κ.β. (m/m)
VLSFOs. Σε πολλές περιπτώσεις, το προ-
βληματικό και εκτός προδιαγραφών καύ-
σιμο έπρεπε να απομακρυνθεί από το
πλοίο. Επιπλέον, η χρήση των VLSFOs
έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση των
πληρωμάτων των πλοίων λόγω της συνε-
χούς ανάγκης παρακολούθησης μηχανη-
μάτων και λειτουργιών. Επίσης, σε εξέλι-
ξη βρίσκεται διαδικασία του ΙΜΟ για την
αξιολόγηση και την εναρμόνιση των κα-
νονισμών και των οδηγιών σχετικά με τις
απορρίψεις συστημάτων καθαρισμού

καυσαερίων (Exhaust Gas Cleaning Sy-
stems - Scrubbers) στο υδάτινο περι-
βάλλον, με σκοπό τον προσδιορισμό και
την ανάπτυξη ρυθμιστικών μέτρων, όπου
είναι απαραίτητο». Ολοκληρωμένη πρό-
ταση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό,
που αφορά την καθιέρωση μιας παγκό-
σμιας εισφοράς για τις εκπομπές CO2
των πλοίων, υπέβαλε το Διεθνές Ναυτι-
λιακό Επιμελητήριο (ICS), που εκπροσω-
πεί το 80% του παγκόσμιου εμπορικού
στόλου. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Εμπορίας Εκπομπών, η ΕΕΕ θα
μπορούσε να υποστηρίξει την εισαγωγή
ενός εναλλακτικού προβλέψιμου και λι-
γότερο προβληματικού ευρωπαϊκού αγο-
ρακεντρικού μέτρου (σ.σ.: όπως το χαρα-
κτηρίζει), με τη μορφή ενός ειδικού τα-
μείου (dedicated fund) για τη ναυτιλία –
το οποίο θα μπορούσε να αγοράζει και να
πουλάει δικαιώματα ρύπων μέσω του EU
ETS με βάση τη μέση τιμή των δικαιωμά-
των ETS του προηγούμενου έτους. Το τα-
μείο αυτό θα μπορεί να χρηματοδοτήσει
την απαραίτητη έρευνα και ανάπτυξη για
φιλικότερα προς το περιβάλλον ναυτιλια-
κά καύσιμα».

Εσφαλμένη επιλογή
Στην ετήσια έκθεσή της, η Ένωση Ελ-

λήνων Εφοπλιστών επισημαίνει εξάλλου
ότι εάν η ΕΕ θεσπίσει σε περιφερειακό
επίπεδο πιο περιοριστικούς όρους για τη
ναυτιλιακή χρηματοδότηση από ό,τι
ισχύει διεθνώς, θα θέσει άμεσα τον εμ-
πορικό της στόλο σε μειονεκτική θέση
έναντι των υπόλοιπων στόλων παγκο-
σμίως, κάτι το οποίο γεωπολιτικά θα
αποτελούσε μία εσφαλμένη επιλογή.

POLITICAL

Ελληνική σημαία

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών:
Ο στόλος υπό ελληνική σημαία
κατατάσσεται στην 8η θέση
διεθνώς και στη 2η θέση στην
ΕΕ (σε όρους dwt). Ωστόσο δια-
πιστώνεται καθυστέρηση στην
επιβεβλημένη ψηφιοποίηση
και ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση των λειτουργικών και διαδι-
καστικών εκφάνσεών της.
Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύ-
τερη ναυτιλιακή δύναμη παγ-
κοσμίως με στόλο 4.901 πλοίων
(οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγ-
χουν το 19,42% της παγκόσμιας
χωρητικότητας σε τόνους de-
adweight - dwt). To 2020, ο ελ-
ληνόκτητος στόλος αυξήθηκε
περισσότερο από 4% φτάνοντας
περίπου τα 364 εκατομμύρια
τόνους dwt. Περισσότερο από
το ένα τρίτο του ελληνόκτητου
στόλου ή 1.706 πλοία φέρουν
σημαία κράτους-μέλους της
ΕΕ. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες
ελέγχουν το 30,25% του παγκό-
σμιου στόλου δεξαμενοπλοί-
ων: το 14,64% του παγκόσμιου
στόλου μεταφοράς χημικών
και παραγώγων πετρελαίου, το
15,58% του παγκόσμιου στόλου
υγραεριοφόρων (LNG / LPG),
το 20,04% του παγκόσμιου στό-
λου μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου, το 9,53% του παγκό-
σμιου στόλου μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνε-
χίζουν να επενδύουν σε νέα
και ενεργειακά πλοία: Το 2020,
οι ελληνικών συμφερόντων
παραγγελίες ναυπήγησης
ανήλθαν σε 104 πλοία (άνω των
1.000 gt) ή 14,36 εκατομμύρια
τόνους dwt, τα οποία αντιπρο-
σωπεύουν το 10,99% της παγ-
κόσμιας χωρητικότητας υπό
παραγγελία. 



Σ
την αποφασιστική στήριξη και
ενίσχυση των επενδύσεων που
σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις θα
δώσει το μεγάλο βάρος το 2022

η Εθνική Τράπεζα, όπως δήλωσε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της τράπεζας Παύ-
λος Μυλωνάς στη Θεσσαλονίκη. Ο κ.
Μυλωνάς, επικεφαλής ομάδας στελε-
χών της Εθνικής, πραγματοποιεί καθη-
μερινά μαζί με τον πρόεδρο του ΔΣ της
τράπεζας Γκίκα Χαρδούβελη επισκέ-
ψεις σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες
της Βόρειας Ελλάδας και συναντήσεις
με πολλούς επιχειρηματίες κατά την πε-
ρίοδο αυτή με αφορμή τη Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης, της οποίας η Εθνική
Τράπεζα είναι ο μεγάλος χορηγός για
μία ακόμη χρονιά. Η διοίκηση της τρά-
πεζας επίσης σε μια σειρά από εκδηλώ-
σεις-δείπνα που οργανώνει για τους
επιχειρηματίες πελάτες της Θεσσαλονί-

κης παρουσιάζει τα νέα καινοτόμα προ-
ϊόντα που προσφέρει σε μικρούς και με-
γάλους πελάτες μετά τον επιτυχή ψη-
φιακό της μετασχηματισμό. Όπως ακό-
μη παρουσιάζει τις νέες συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες της, για τις οποίες έχει
καλά προετοιμαστεί και είναι έτοιμη να

παρέχει, παράλληλα με τις χρηματοδο-
τήσεις, προς τις επιχειρήσεις. Ειδικότε-
ρα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων
και τη στήριξη των επενδύσεων, τις
οποίες σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας.

Αυξημένα κέρδη στα 19,51 εκατ. 
ευρώ για τον Όμιλο Σαράντη

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος Σαράντη
κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω το περιθώριο
EBITDA στο 16% ξεπερνώντας το ρεκόρ του πε-
ρασμένου έτους αλλά και να διατηρήσει ταυτό-
χρονα την αναπτυξιακή πορεία στις πωλήσεις
που εμφάνισαν άνοδο κατά 6,3% σε σύγκριση με
το προηγούμενο περσινό εξάμηνο, υποστηριζό-
μενες από την ισχυρή έναρξη του έτους και την
επιταχυνόμενη απόδοση κατά το β’ τρίμηνο του
2021. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 19,51
εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2021 από
15,62 εκατ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο κατά
24,9% και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλ-
θε σε 9,99% από 8,5% το α’ εξάμηνο του 2020. Οι
ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου κατά το α’
εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 195,24 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει το περιθώριο
EBITDA στο 16%, ξεπερνώντας το ρεκόρ του πε-
ρασμένου έτους.

Ideal: Στο 35,11% το ποσοστό του
Λάμπρου Παπακωνσταντίνου
Η εταιρεία με την επωνυμία Όμιλος Ιντεάλ
ανακοινώνει: «Συνεπεία γνωστοποίησης που
έλαβε η εταιρεία στις 8/9/2021, από τον κ. Λάμ-
προ Παπακωνσταντίνου και την κυπριακή εται-
ρεία Virtueco Limited, για λογαριασμό της
ιδίας και των λοιπών παρακάτω αναφερόμε-
νων νομικών προσώπων, το επενδυτικό κεφά-
λαιο Virtus South European Fund (εφεξής
VSEF), μέτοχος της εταιρείας, προέβη στις
6/9/2021 σε συναλλαγή πώλησης μέσω πακέ-
του, 3.987.625 κοινών ονομαστικών μετά δι-
καιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας, με
συνέπεια το ποσοστό του να κατέλθει από το
47,78% του συνόλου των μετοχών και των δι-
καιωμάτων ψήφου της εταιρείας στο 35,11%».

Αποκτά το 75% των Ελληνική Ζύμη
και Άλεσις η Vivartia

Η Vivartia Συμμετοχών ΑΕ και η θυγατρική της
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ ανακοινώνουν την υπο-
γραφή δεσμευτικού προσυμφώνου με τον Μι-
χαήλ Αραμπατζή για την απόκτηση μετοχών του,
που θα οδηγήσει στην αύξηση του συνολικού
ποσοστού τους στις εταιρείες Ελληνική Ζύμη ΑΕ
και Άλεσις ΑΒΕΕ, από 49% και 51% αντίστοιχα, σε
75%. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της στρατηγικής του Ομίλου Vivartia για
ενίσχυση της θέσης του στον κλάδο των κατε-
ψυγμένων ζυμών διά της αύξησης της συμμετο-
χής του στην Ελληνική Ζύμη ΑΕ, τη μεγαλύτερη
ελληνική εταιρεία στον χώρο αυτό, όπως σημει-
ώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η υπογραφή
της οριστικής συμφωνίας αγοραπωλησίας προ-
βλέπεται να γίνει άμεσα, ενώ η ολοκλήρωση της
συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση λήψης τυ-
χόν απαιτούμενων εγκρίσεων.
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Τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα έως και 15.000 ευ-
ρώ μέσω των online καταναλωτικών δανείων προ-
σφέρει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω μιας πολύ γρήγο-
ρης διαδικασίας. Ο χρόνος από την ολοκλήρωση της
αίτησης έως την εκταμίευση του δανείου μπορεί να
είναι της τάξης των 5 λεπτών, υπό την προϋπόθεση
ότι έχετε επικαιροποιημένα στοιχεία στην τράπεζα.
Το πρόγραμμα «Τράπεζα Πειραιώς - e-loan» προ-
σφέρεται αποκλειστικά μέσω e-banking.Το επιτό-
κιό του είναι κυμαινόμενο και ανέρχεται σε 10,95%,
ενώ η διάρκεια εξόφλησης κυμαίνεται από 6 έως 84
μήνες. Το ποσό του δανείου ξεκινά από τα 500 ευρώ
και μπορεί να φτάσει έως τις 15.000 ευρώ. Τα έξοδα
ανέρχονται σε 200 ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του
Υπερταμείου, προχώρησε στην αποσφράγιση της βελτιω-
μένης οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η Italgas S-
pA για την από κοινού πώληση με την Ελληνικά Πετρέλαια
ΑΕ τού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕ-
ΠΑ Υποδομών ΑΕ. Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά
ανέρχεται στα 733 εκατ. ευρώ. Tο διοικητικό συμβούλιο
του Ταμείου την αποδέχτηκε και ανακήρυξε την Italgas S-
pA ως προτιμητέο επενδυτή. Το διοικητικό συμβούλιο της
ΕΛΠΕ επίσης αποδέχτηκε την ανωτέρω προσφορά. Σήμε-
ρα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%
του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ λει-
τουργούν από κοινού ως πωλητές.

Italgas: Βελτιωμένη προσφορά 733 εκατ. για ΔΕΠΑ Υποδομών

e-loan από την Τράπεζα Πειραιώς

Εθνική Τράπεζα: Στρατηγική απόφαση 
η στήριξη των επιχειρήσεων το 2022



ΟΤΕ: Στα 5,1 εκατ. ευρώ 
η κοινωνική 
συνεισφορά του ομίλου

Σ
ημαντικά χρηματοοικονομικά αλλά και μη στοι-
χεία, όπως η πληροφόρηση ESG για τη βιωσιμό-
τητα του Ομίλου ΟΤΕ από τις δραστηριότητές του

σε όλους τους τομείς, αποτυπώνονται στον Ενιαίο Απο-
λογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020. Ο 16ος Απολογι-
σμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ καταγράφει
τη συνεισφορά του Ομίλου ΟΤΕ στη δημιουργία ενός κό-
σμου καλύτερου για όλους μέσω της τεχνολογίας, πα-
ρουσιάζοντας τη μακροπρόθεσμη αξία που παράγει για
την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Βασικές
προτεραιότητες βιωσιμότητας του Ομίλου ΟΤΕ είναι η
βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού του απο-
τυπώματος, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των
πολιτών στον ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα, αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας και των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για την ανά-
πτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, όπως και
των ανθρώπων του. Το 2020 η κοινωνική συνεισφορά
του ομίλου άγγιξε τα 5,1 εκατ. ευρώ.

Quest: Αύξηση κερδών 112% το α’ εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά απο-
τελέσματα του Ομίλου Quest κατά το α’ εξάμηνο του
2021. Ειδικότερα, ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις 447,5
εκατ., κέρδη EBITDA 39,3 εκατ. και κέρδη προ φόρων
30,4 εκατ., επιτυγχάνοντας αύξηση 47,2% στις πωλή-
σεις, 44,6% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA),
94,1% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 111,9% στα κα-
θαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ), τη διατήρηση των κα-
λών χρηματοοικονομικών μεγεθών και τη συνέχιση
των αναπτυξιακών επενδύσεών του. 

Aegean: 70% αύξηση της 
κίνησης Ιούλιο και Αύγουστο

Σημαντική ανάκαμψη στην επιβατική κίνηση κατέ-
γραψε η Aegean τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του τρέ-
χοντος έτους, μεταφέροντας περισσότερους από 2,3
εκατομμύρια επιβάτες (+70% αύξηση σε σχέση με το
ίδιο διάστημα του 2020) προσφέροντας συνολικά 3,2
εκατομμύρια θέσεις μετά την εφαρμογή του πράσινου
ψηφιακού πιστοποιητικού στην Ευρώπη και την επα-
νεκκίνηση του τουρισμού. Ειδικότερα, η Aegean μετέ-
φερε περισσότερους από 1,2 εκατομμύριο επιβάτες στο
δίκτυο εξωτερικού (+108% αύξηση σε σχέση με το 2020)
και περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες στο δί-
κτυο εσωτερικού (+39% αύξηση σε σχέση με το 2020).
Χαρακτηριστικό των επιδόσεων της περιόδου Ιουλίου
και Αυγούστου είναι ότι η εταιρεία μετέφερε περισσότε-
ρους επιβάτες απ’ όσους είχε μεταφέρει αθροιστικά
τους έξι προηγούμενους μήνες.

ΔΕΔΑ: Το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα

Στον αέρα βρίσκονται οι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ που θα
φέρουν το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα, όπως ανα-
φέρει η ΔΕΔΑ σε δελτίο Τύπου. Οι πρώτες πόλεις στις
οποίες θα αναπτυχθούν υποδομές διανομής φυσικού
αερίου είναι η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος, όπου θα
κατασκευαστούν συνολικά 208 χιλιόμετρα δικτύου,
καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες τουλάχιστον
11.000 καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακές,
εμπορικές, βιομηχανικές) έως το 2025. Στόχος είναι οι
κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν προς το τέ-
λος του 2021 και να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του
2023. Τα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού
αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι συνο-
λικού προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ (έως το 2023).
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Στο 1,10 ευρώ το λίτρο 
το πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το πε-
τρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί κατά 20% υψη-
λότερα από πέρυσι, ενώ το φυσικό αέριο θα
ακριβύνει ακόμη περισσότερο κατά 50%, τινά-
ζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολο-
γισμό. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με τιμή 1,05 ευρώ το
λίτρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και 1,10
ευρώ στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στα
νησιά η πρόβλεψη είναι για μια τιμή γύρω στο
1,20 ευρώ.

Q&R: Μηδένισε τη συμμετοχή 
της η AP.DK. Compu Trading
Η Quality & Reliability AE γνωστοποιεί ότι,
σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τη
μέτοχο της εταιρείας AP.DK. Compu Trading
CO. LTD στις 8/9/2021, η εταιρεία AP.DK. Com-
pu Trading CO. LTD στις 7/9/2021 πραγματο-
ποίησε πώληση 2.415.676 κοινών ονομαστι-
κών μετοχών Quality & Reliability με συνέπεια
να επέλθει μεταβολή στο ποσοστό των δικαιω-
μάτων ψήφου που κατείχε. Πιο συγκεκριμένα,
μετά την προαναφερόμενη διάθεση το ποσο-
στό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εται-
ρείας AP.DK Compu Trading CO. LTD κατήλθε
από το 8,834% στο 0,00%.

Παρέλαβε το 17ο Capesize πλοίο
της η Seanergy Maritime

Η ελληνικών συμφερόντων Seanergy Mar-
itime Holdings Corp. (Nasdaq: Ship) ανακοί-
νωσε την παραλαβή του Capesize πλοίου M/V
Worldship, χωρητικότητας 181,415 dwt και κα-
τασκευής 2012 στο Imabari της Ιαπωνίας. Το
M/V Worldship είναι η 6η προσθήκη Capesize
που ολοκλήρωσε επιτυχώς η εταιρεία εντός
του 2021. Το πλοίο παραδόθηκε ήδη στους
ναυλωτές για χρονοναύλωση διάρκειας περί-
που 12 έως 16 μηνών και ημερήσιο σταθερό
ναύλο που ανέρχεται σε 31.750 δολάρια.
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Α
κόμη ένα περιστατικό έρχε-
ται να προστεθεί σε πολλά
προηγούμενα που δείχνουν
ότι η υγεία του Τούρκου

προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει
κλονιστεί. Το νέο περιστατικό αμνησίας
συνέβη στο Επαγγελματικό και Τεχνικό
Λύκειο Sultanahmet της Κωνσταντι-
νούπολης, όπου ο Ερντογάν μίλησε για
το Πρόγραμμα Έναρξης του ακαδημαϊ-
κού έτους 2021-2022.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο από
την εκδήλωση, ο Τούρκος πρόεδρος κα-
λεί τους μαθητές στη σκηνή και όλοι μαζί
παίρνουν από ένα κουδούνι, όπως γινό-
ταν με τα παλιά κουδούνια των σχολείων.
Προτού τα χτυπήσουν, όμως, ο πρόεδρος
της Τουρκίας λέει λίγα πράγματα σαν ομι-
λία προς τους μαθητές, ωστόσο δείχνει να
ξεχνάει τη λέξη «κουδούνια», ζητώντας
βοήθεια από έναν μαθητή του επαγγελ-
ματικού λυκείου που βρισκόταν δίπλα
του εκείνη τη στιγμή.

Ο μαθητής τού θυμίζει τη λέξη και ο
Ερντογάν την επαναλαμβάνει, ώστε η εκ-
δήλωση να συνεχιστεί.

Τον τελευταίο καιρό πλήθος δημοσιευ-
μάτων αναφέρεται στην κατάσταση της
υγείας του Τούρκου προέδρου, ενώ κά-
ποια εξ αυτών κάνουν λόγο και για το πώς
θα προκύψει αντικαταστάτης, αν αυτό γί-
νει απαραίτητο. Τα σχετικά δημοσιεύματα
ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν κυκλοφόρησε
βίντεο που τον έδειχνε να δυσκολεύεται
να μιλήσει καθαρά και να μην μπορεί να
κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά.

Νέες προκλήσεις Τατάρ
Τους χειρότερους φόβους όσων έλε-

γαν ότι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων
αποτελεί απλό ενεργούμενο της Άγκυρας
επιβεβαιώνει ο Ερσίν Τατάρ με τις αλλε-
πάλληλες προκλητικές δηλώσεις του, οι
οποίες φτάνουν στην… κατάργηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πράγματι ο Τατάρ (για τραγική ειρωνεία
είναι και πρόεδρος του κόμματος με τίτλο
Κόμμα Εθνικής Ενότητος!) ισχυρίστηκε
ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Ελληνοκύπριοι
δεν κατείχαν ποτέ την Κύπρο και ότι το
νησί θα πρέπει να μεταβιβαστεί στο Οθω-

μανικό Κράτος ή τη διάδοχό του, την
Τουρκία, καθώς η Κύπρος είναι… εντε-
λώς δική τους.

Ο απίθανος αυτός τύπος δεν δίστασε
επίσης να ισχυριστεί ότι ο μόνος στόχος
της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η
«ένωση» της Κύπρου με την Ελλάδα.
«Όλοι γνωρίζουμε πώς προσπάθησαν
ύπουλα να πάρουν την Κύπρο από τα χέ-
ρια μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα
συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι τέλους:

«Υπάρχει τουρκικό κράτος στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Είναι η ΤΔΒΚ. Αυτό το κρά-
τος οφείλει την κυριαρχία και την ύπαρξή
του στον δίκαιο αγώνα του τουρκοκυ-
πριακού λαού. Αν υπάρχει ειρήνη στην
Κύπρο σήμερα, αυτό οφείλεται στην πα-
ρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμε-
ων στο νησί. Διαφορετικά η αιματοχυσία
θα συνεχιζόταν… Το Κυπριακό δεν αφο-
ρά μόνο τους Τουρκοκύπριους και τους
Ελληνοκύπριους. Είναι ένα ζήτημα που

οδηγεί στη δημιουργία ισορροπιών μετα-
ξύ Τουρκίας και Ελλάδας».

Ακόμη ένα περιστατικό που 
δείχνει ότι η υγεία του Τούρκου
προέδρου έχει κλονιστεί - 
Τατάρ: «Η Κύπρος θα πρέπει να…
μεταβιβαστεί στην Τουρκία»

Ο σουλτάνος ξέχασε και τα... κουδούνια

Κλείνουν σήμερα 20 χρόνια από τη μέρα που οι τρομο-
κρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη)
άλλαξαν τον κόσμο, ενώ πυροδότησαν σειρά από ντοκιμαν-
τέρ, ταινίες και κυρίως θεωρίες συνωμοσίας για το ποιοι
ήταν στην πραγματικότητα οι υποκινητές αυτού του θεαμα-
τικού όσο και καταστροφικού πολλαπλού χτυπήματος. Τρία
αεροπλάνα στα οποία εκδηλώθηκε αεροπειρατεία έπεσαν
πάνω στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου
Εμπορίου και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Μπροστά στα
έκθαμβα μάτια της ανθρωπότητας που παρακολουθούσε το
απίστευτο θέαμα από τους τηλεοπτικούς της δέκτες, οι Δί-
δυμοι Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά, προκαλώντας
χιλιάδες απώλειες. Εκτός από τους 19 νεκρούς αεροπειρα-
τές, συνολικά από τις επιθέσεις, 2.977 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους και 24 παραμένουν ακόμη και σήμερα αγνοούμε-

νοι, ενώ πάνω από 25.000 τραυματίστηκαν. Το σύνολο των
ζημιών εκτιμάται στα 10 δισ. δολάρια.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβαν ακραίοι ισλαμι-
στές, μέλη της οργάνωσης Αλ Κάιντα και με την καθοδήγη-
ση του αρχηγού της Οσάμα Μπιν Λάντεν με σκοπό να πλή-
ξουν τις ΗΠΑ. Οι θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται θε-
ωρούν τις ΗΠΑ υπεύθυνες για τα χτυπήματα ώστε να δι-
καιολογηθεί η μετέπειτα εισβολή στο Ιράκ. Το 2011 ο Μπιν
Λάντεν εκτελέστηκε κατά την επιδρομή Αμερικανών κατα-
δρομέων στο σπίτι του στο Πακιστάν.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν η μεγαλύ-
τερη τρομοκρατική επίθεση που έχει συμβεί έως τώρα και
αποτελούν κομβικό σημείο της παγκόσμιας Ιστορίας, έχον-
τας προκαλέσει πολλές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις,
στην κοινωνική και πολιτική ζωή παγκοσμίως.

11η Σεπτεμβρίου: Είκοσι χρόνια μετά 
και οι θεωρίες συνωμοσίας κυριαρχούν

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Η
παιδική ηλικία είναι σημαντική για την
ανάπτυξη της όρασης του παιδιού και
οι γονείς θα πρέπει να δίνουν βάση
στα συμπτώματα. «Η όραση παίζει ση-

μαντικό ρόλο στη σωματική, νοητική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη των παιδιών. Δυστυχώς όμως πολλά
νήπια και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλι-
κίας αντιμετωπίζουν οφθαλμολογικά προβλήματα,
τα οποία περνούν απαρατήρητα από τα ίδια και
τους γονείς τους», λέει ο χειρουργός - οφθαλμία-
τρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος και συμπληρώ-
νει πως «οι αδιάγνωστες οφθαλμικές παθήσεις και
διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη
του παιδιού, να επέμβουν στη μάθηση, ακόμη και
να οδηγήσουν σε μόνιμη απώλεια της όρασης.
Μπορεί ακόμη να επηρεάσουν τις επιδόσεις στο
σχολείο και να έχουν συνέπειες στην ευεξία του
παιδιού, που μπορεί να το συνοδεύουν μέχρι και
την ενήλικη ζωή». 

Τα οφθαλμολογικά προβλήματα στα παιδιά μπο-
ρεί να εκδηλωθούν σε οποιαδήποτε ηλικία και με
τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Οι γονείς θα πρέπει
να προσέχουν τη συμπεριφορά του παιδιού και να
ακούν τι τους λέει, διότι εκτός από τα εμφανή
οφθαλμολογικά συμπτώματα υπάρχουν και συμ-
περιφορικές και λεκτικές ενδείξεις που πρέπει να

σας υποψιάσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα μάτια
του. Πολλές οφθαλμοπάθειες επηρεάζουν εμφα-
νώς τα μάτια, προκαλώντας ποικίλα συμπτώματα.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται: Στραβισμός (αλλη-
θώρισμα). Το ένα ή και τα δύο μάτια μπορεί ξαφνι-
κά να είναι στραμμένα προς το κέντρο του προσώ-
που. Στροφή του ενός ή και των δύο ματιών προς τα
έξω, πάνω ή κάτω. Κίνηση των ματιών ανεξάρτητη
του ενός από το άλλο. Πρήξιμο ή έντονο κοκκίνι-
σμα των ματιών. Κόκκινος δακτύλιος γύρω από το

μάτι. Στερεοποιημένα εξιδρώματα («τσίμπλες»)
που κλείνουν το ένα ή και τα δύο μάτια. Αυξημένη
δακρύρροια. Εκκρίματα, αιμορραγία ή κόκκινα
εξογκώματα στα βλέφαρα. Απεικόνιση της κόρης
του ματιού με λευκό χρώμα σε μια έγχρωμη φωτο-
γραφία. Ανομοιογένεια μεταξύ των ματιών. Εμφά-
νιση κάποιας κηλίδας (κόκκινη, γκρι, καφέ) στο
λευκό του ματιού (ίριδα). 

Το παιδί που δεν βλέπει καλά ή έχει ενοχλήσεις
στα μάτια μπορεί να εκδηλώσει συμπεριφορές
όπως οι ακόλουθες: Κλείνει το ένα μάτι ή το καλύ-
πτει με το χεράκι του όταν κοιτάζει ένα αντικείμε-
νο. Δεν κοιτάζει ευθεία μπροστά, αλλά γέρνει ή
στρέφει το κεφάλι του. «Ζαρώνει» τα μάτια του.
Δεν βλέπει τα αντικείμενα που του δείχνετε. Κρατά
τα αντικείμενα πολύ κοντά στο πρόσωπό του για να
δει. Κάθεται πολύ κοντά στην τηλεόραση. Βλεφα-
ρίζει πολύ ή τρίβει επίμονα το ένα ή και τα δύο μά-
τια. Μπορεί να σκοντάφτει συχνά ή έχει πτώσεις τη
νύχτα ή σε χώρους με ημίφως. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι αδιάγνωστες οφθαλμικές 
παθήσεις και διαταραχές μπορεί 
να επηρεάσουν την ανάπτυξή του 

Ραντεβού με τον οφθαλμίατρο 
Οι ενδείξεις που οδηγούν τον γονέα να πάει το
παιδί του στον οφθαλμίατρο είναι όταν: το παι-
δί δεν βλέπει στον πίνακα του σχολείου, τα
πράγματα γύρω του είναι θολά ή μοιάζουν πε-
ρίεργα, τα μάτια του «καίνε» ή του προκαλούν
φαγούρα ή τσούξιμο, αισθάνεται σαν να έχει
κάτι μέσα στο μάτι του, νιώθει πόνο ή ενόχλη-
ση μέσα ή γύρω από το ένα ή και τα δύο μάτια,
τα φώτα κάνουν τα μάτια του να πονάνε και
βλέπει μαύρα σημαδάκια. Όσο πιο γρήγορα
πάει το παιδί στον γιατρό τόσο πιο εύκολα θα
λυθεί το πρόβλημα.

Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός - οφθαλμίατρος 

Πότε το παιδί μου θέλει γυαλιά;
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Y στερα από δύο αναβολές, αρχίζει επιτέλους το ματς!
Μόνο που αντί για ελληνικό πρωτάθλημα, το ορθόν εί-
ναι να αποκαλείται το πρωτάθλημα που παίζεται στην

Ελλάδα. Διότι, όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα, οι ξένοι
παίκτες είναι περισσότεροι από τους Έλληνες στη Super Le-
ague 1. 

Σχεδόν το 54% είναι αλλοδαποί και οι υπόλοιποι Έλληνες.
Πρωταθλητής στο ξένο στοιχείο είναι ο Βόλος με σχεδόν
80%! Ο ΠΑΟΚ, όπως και την περασμένη σεζόν, έχει υψηλότα-
το δείκτη ξένων παικτών, που φτάνει στο 75,8%. Στη δε βασι-
κή ενδεκάδα των αγώνων του στα προκριματικά του Confe-
rence League, Έλληνας ήταν μόνο ο γκολκίπερ Πασχαλάκης.
Ακολουθεί ο συμπολίτης του, Άρης, που, όπως και πέρυσι,
συγκέντρωσε πολύ ξένο στοιχείο τη φετινή σεζόν και κάνει
σέντρα με ποσοστό της τάξης του 71,8%. Μετά είναι ο Ολυμ-
πιακός. Εντυπωσιακή κίνηση προς την ελληνική αγορά έκα-

ναν φέτος ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η δε Λαμία είναι… ελ-
ληνική σε ποσοστό 76%.

Παίκτες «must watch» τη σεζόν που αρχίζει είναι πολλοί
και καλοί. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Νιγηριανό Ονιεκού-
ρου. Η ΑΕΚ τον διεθνή Ελβετό μεσοεπιθετικό Στίβεν Ζούμ-
περ. Ο Παναθηναϊκός τον Αργεντινό Παλάσιος και ο ΠΑΟΚ
τον Ρουμάνο Μιτρίτσα. Από τις αξιοσημείωτες μεταγραφές
των «μικρών» ξεχωρίζει η απόκτηση του Κυριάκου Παπαδό-
πουλου από τον Ατρόμητο και από τον Απόλλωνα Σμύρνης
αυτή του 40χρονου Πορτογάλου διεθνούς Μπρούνο Άλβες
που έπαιζε παλιά στην ΑΕΚ.  Από σήμερα έως και τη Δευτέ-
ρα, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν για πρώτη φορά φέτος τις αγαπημένες τους ομάδες.
Ντέρμπι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα, απλώς, με βάση τη δυ-
ναμικότητα των ομάδων, το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπια-
κό και τον Ατρόμητο προφανώς και κλέβει την παράσταση. 

Αρχίζει το πρωτάθλημα,
Μειοψηφία οι Έλληνες

1η αγωνιστική
Σάββατο

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρ. (18.15,  Cosmote TV)
Παναθηναϊκός - Απόλλων Σμ. (20.30, Cosmote TV)

Κυριακή
Βόλος - Λαμία (18.15, Cosmote TV)

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα (19.00)
ΑΕΚ - Ιωνικός (20.30, Cosmote TV)

Ολυμπιακός - Ατρόμητος (20.30, NOVA)
Δευτέρα

Άρης - ΟΦΗ (19.30, NOVA) 

Ομάδα Ρόστερ Ξένοι Ποσοστό
Ολυμπιακός 32 20 62,5%
ΠΑΟΚ 29 22 75,8%
ΑΕΚ 36 20 55,5%
Παναθηναϊκός 34 18 52,9%
Άρης 32 23 71,8%
ΟΦΗ 30 14 46,5%
Ατρόμητος 26 10 38,5%
Ιωνικός 30 14 46,6%
Αστέρας Τρ. 39 19 48,1%
Παναιτωλικός 31 15 48.3%
Βόλος 24 19 79,1%
Απόλλων Σμ. 24 14 58,3%
ΠΑΣ Γιάννινα 30 12 40%
Λαμία 27 7 25,9%
Σύνολο: 421 Ξένοι: 227 Ποσοστό: 53,9%

ΠΙΝΑΚΑΣ
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Α
πόφαση που γεννά πολλά
ερωτήματα πήρε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ

σχετικά με τις ομάδες που θα ανέ-
βουν από τη Super League 2 στη
Super League 1 την τρέχουσα σε-
ζόν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ένας εκ
των δύο ομίλων πρωταθλητής της
SL2 δεν θα ανέλθει κατηγορία, αλ-
λά θα διεκδικήσει την άνοδό του
μέσω μπαράζ! Αυτός ήταν ένας
ακόμη λόγος που οδήγησε σε πα-
ραίτηση τον Ζαγοράκη από την
προεδρία της ΕΠΟ. Πιο συγκεκρι-
μένα, η SL2 έχει δύο ομίλους, Βορ-
ράς - Νότος, των 18 ομάδων ο κα-
θένας. Κατά το σενάριο της ΕΠΟ, οι
δύο πρωταθλητές των ομίλων της

SL2 θα δώσουν μεταξύ τους αγώνα
μπαράζ και ο νικητής θα προβιβα-
στεί στη SL1 στη θέση της τελευταί-
ας ομάδας της βαθμολογίας της. Ο
ηττημένος θα δώσει μπαράζ με τον

προτελευταίο της βαθμολογίας της
SL1. Δηλαδή, ένας εκ των δύο πρω-
ταθλητών της SL2 μπορεί να μην
προβιβαστεί (αν χάσει στα μπαράζ),
έστω και αν είναι πρωταθλητής!

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε να περάσει στον τελικό του US Open, που γίνεται στο 
Σινσινάτι των ΗΠΑ, μια και ηττήθηκε καθαρά 2-0 σετ (6-1, 6-4) σε μόλις 88 λεπτά από το 
ανερχόμενο αστέρι του παγκοσμίου τένις, την Αμερικανίδα Έμα Ραντουκάνου. Η Μαρία 
είχε άγχος στο πρώτο σετ και το έχασε με κάτω τα χέρια. Βελτιώθηκε στο δεύτερο, αλλά το εμπόδιο
της Έμα ήταν αξεπέραστο. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», η δήλωση της Μαρίας.

Απόφαση-παγκόσμια πρωτοτυπία Φαν’τ Σχιπ μέχρι νεωτέρας
Η Εθνική θα συνεχίσει με τον Φαν’τ Σχιπ στον

πάγκο μέχρι το τέλος των προκριματικών του
Μουντιάλ 2022, κατά δήλωση του αναπληρωτή
προέδρου της ΕΠΟ και εκτελούντος χρέη προ-
έδρου μετά την παραίτηση Ζαγοράκη Παναγιώτη
Δημητρίου. Δεν διευκρίνισε αν θα παραμείνει ο
Ολλανδός και σε αποτυχία πρόκρισης της Εθνι-
κής στο Μουντιάλ 2022 του Κατάρ. Να μην αγχώ-
νονται οι Δέλλας, Ουζουνίδης και Δώνης...

Ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα 

Το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων και των
τριών πρωταγωνιστών της «υπόθεσης Σεμέδο»
ζητά η ανακρίτρια, δηλαδή της 17χρονης, καθώς
και του Ρούμπεν Σεμέδο και του 40χρονου Νιγη-
ριανού μάνατζερ, σε βάρος των οποίων έγιναν οι
καταγγελίες. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν ήδη κα-
τασχεθεί από τις Αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η ανακρίτρια φέρεται να έχει ζητήσει το
άνοιγμά τους προκειμένου να ερευνήσει αν
υπήρχαν επικοινωνίες μεταξύ των κατηγορουμέ-
νων με το θύμα αλλά και με τη 16χρονη φίλη της,
καθώς και τα μηνύματα για βοήθεια που υποστη-
ρίζει ότι έστειλε το θύμα.

Σε έναν χρόνο 400 εκατ.
ευρώ ο Νεϊμάρ

Η Παρί Σεν Ζερμέν αγόρασε τον Νεϊμάρ από
την Μπαρτσελόνα με 222 εκατ. ευρώ το 2017.
Κατά την πρώτη του σεζόν στο Παρίσι ο Νεϊμάρ
εισέπραξε το ιλιγγιώδες ποσό των 400 εκατ. ευ-

ρώ από το συμβόλαιό του με την Παρί, αλ-
λά κυρίως από πλήθος διαφημιστικών

εταιρειών. Ο δε ιδιοκτήτης της Παρί
Νασέρ αλ Κελαϊφί τόνισε ότι η ομάδα

του έβγαλε σε δύο χρόνια περισσότερα
από όσα έδωσε για να τον αγοράσει.

Πούλησε 12.000 
διαρκείας η ΑΕΚ
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια διαρ-

κείας που πουλήθηκαν ενόψει του πρωταθλήμα-
τος που αρχίζει σήμερα ξεπερνούν τις 12.000!
Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η
Ένωση ενισχύθηκε σημαντικά τη μεταγραφική
περίοδο και ο δεύτερος ότι όσοι αγοράσουν διαρ-
κείας για αυτήν τη σεζόν αποκτούν προνόμιο για
την επόμενη, όταν θα ανοίξουν οι πύλες του
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά».

Ξεπέρασε τον Πελέ 
Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε χατ τρικ με την εθνική Αρ-
γεντινής κόντρα στη Βολιβία (3-0) για τα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ και με 79 γκολ ανέβηκε
στην κορυφή των σκόρερ της Λατινικής Αμερι-
κής με τις εθνικές ομάδες, ξεπερνώντας τον
θρυλικό Πελέ, ο οποίος έχει 77. Πρώτος στην
παγκόσμια λίστα φιγουράρει ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο με 111 γκολ και ακολουθούν ο Ιρανός
Αλί Νταέι με 109, ο Μικχτάρ Νταχαρί (Μαλαισία)
με 89 και ο Φέρεντς Πούσκας με 84 γκολ.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου»
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• Νέα σύντροφος για τον Σταμάτη
Μαλέλη. Ο πρώην σύζυγος της πα-
ρουσιάστριας Μαρίας Σταματέρη
αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος
με εκπαιδευτικό.

• Σε δύο μήνες θα γίνει μαμά η
εγκυμονούσα Τζούλια Νόβα.
Περιμένει κοριτσάκι.

• Στον «Ευαγγελισμό» ο Αντρέας Μι-
κρούτσικος. Νοσηλεύεται με κολικό
νεφρού.

• Νέα εκπομπή, νέο μαλλί: Η
Νάντια Μπουλέ υιοθέτησε ένα
κοντό, υπέροχο καρέ λίγο πριν
από την πρεμιέρα του «Dot».

• Σταμάτης Κραουνάκης vs Άλκηστης
Πρωτοψάλτη. «Δεν μιλάμε. Δεν μου
λείπει η παρέα της, έχω άλλη», απο-
κάλυψε ο δημιουργός.

• Ο γκριζομάλλης «Ριτζ Φόρε-
στερ» (Ρον Μος) της «Τόλμης
και Γοητείας», μετά τη Βουλγα-
ρία, «πέταξε» για το Φεστιβάλ
της Βενετίας. Εκεί έβαψε μαλλί
και ευχαρίστησε δημόσια τοπι-
κό κομμωτήριο.

• Η Καλομοίρα φημολογείται πως
αναλαμβάνει θέση κριτή στο «Dan-
cing with the Stars».

• Ο ΣΚΑΪ μετονόμασε τη σελίδα
τού «Σου Κου Family», που
αριθμούσε 15.000 followers, σε
«Όλα Γκουντ». Έξαλλος ο Χά-
ρης Βαρθακούρης, σχολίασε:
«Έλεος, ρόμπες».

• Αχιλλέας-Κωνσταντίνος θα βαφτι-
στεί ο γιος του Ορφέα Αυγουστίδη.

• Ο ράπερ Drew Astro ανακοί-
νωσε στο Διαδίκτυο πως δίνει
αμοιβή σε όποιον επιστρέψει
τον χαμένο σταυρό του αδικο-
χαμένου Mad Clip.
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Τ
έλος η αναμονή για την επιστροφή της
«ωραίας Ελένης» στην ελληνική τηλεόρα-
ση. Με καθυστέρηση 120 ωρών από την αρ-
χική προγραμματισμένη πρεμιέρα της, η

Ελένη Μενεγάκη θα καλησπερίσει το τηλεοπτικό
κοινό το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου από
το πρώτο της «σπίτι», το Mega.

Η «σιδηρά κυρία» της ψυχαγωγίας και του λαμπε-
ρού lifestyle, διατηρώντας επί δεκαετίες την πρωτο-
καθεδρία στην ΤV, επανέρχεται έπειτα από έναν χρό-
νο απουσίας από επιλογή, με πρώτη καλεσμένη τη
Νατάσα Θεοδωρίδου. Την καλή της φίλη, την κουμ-
πάρα, τη νονά του πρωτότοκου γιου της Άγγελου-
Γιάννη Λάτσιου, την απόλυτη ερμηνεύτρια των μεγά-
λων σουξέ. 

Το νέο πλατό που θα φιλοξενήσει την Ελένη Μενε-
γάκη είναι αντάξιο της φήμης της: Τεράστιο, με χα-
ρούμενα χρώματα, αναπαυτικούς καναπέδες και hi-
gh tech προσθήκες για να φιλοξενήσει την ελίτ των
καλεσμένων της εγχώριας showbiz, αλλά και τη νέα
της ομάδα: τους παλιούς γνώριμους συνεργάτες Θο-
δωρή Κουτσογιαννόπουλο και Ελιάνα Χρυσικοπού-
λου αλλά και τους Σάββα Πούμπουρα, Δημήτρη Ουγ-
γαρέζο και Γιάννη Μάτσο. «Είχα επιλογές, όπως ξέ-
ρετε, να πάω όπου θέλω. Απλώς πάω πάντα όπου αι-

σθάνομαι καλά, όπου αισθάνομαι εμπιστοσύνη, και
το Mega μου δίνει και τα δύο. Είναι δύσκολο για μένα
να μην κάνω ζωντανό, να μην τα λέμε καθημερινά με
τον κόσμο. Αλλάζει όλη μου η διάθεση όταν μπαίνω
στο πλατό. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει με μεγάλο
ζόρι στη δουλειά και άλλαξε όλη μου η διάθεση με το
που πάτησα το πόδι μου στο πλατό; Οι τηλεθεατές εί-
ναι η παρέα μου και δουλεύουμε ο ένας για τον άλλο,
γνωρίζοντας τις ανάγκες μας. Αυτό μου έλειψε πο-
λύ», εξομολογήθηκε στην πρόσφατη, άτυπη συνέν-
τευξη Τύπου στον Βοτανικό Κήπο.

Αυτό που διαχωρίζει το «φαινόμενο Ελένη» από
τις συναδέλφους της είναι η αναμονή κοινού. Είναι η
μέση τηλεθεάτρια που την ακολουθεί δεκαετίες από
το Mega στον ΑΝΤ1, μετά στον Alpha και πάλι στο
Mega. Είναι οι γυναίκες που ανυπομονούν να δουν
όχι το ίνδαλμα, αλλά την Ελενίτσα τους: Αν ομόρφυ-
νε, τι ρούχα φόρεσε, τι αποκαλύψεις θα κάνει για τον
γοητευτικό σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, για τα
τέσσερα παιδιά της, την Άνδρο, τις καλοκαιρινές
εξορμήσεις, το παρελθόν, τα σχέδια για το μέλλον, το
μακιγιάζ, το χτένισμα και κυρίως να χαμογελά. Να
απολαύσει τη ζεστή αγκαλιά και τον γλυκό λόγο της
Ελένης Μενεγάκη, της πιο γνώριμης τηλεπερσόνας
κι από πρωθυπουργό!

Επιστρέφει 
η βασίλισσα 
στον θρόνο της

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Πρωινό στη Σαντορίνη 

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει τις διακοπές
της σε πεντάστερο resort της Σαντορίνης, απο-
λαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης
ηρεμίας. Ως πρώην μοντέλο και μαμά τριών παι-
διών, η επιχειρηματίας ακολουθεί πιστά το πρό-
γραμμα διατροφής ακόμη και στις διακοπές,
επιλέγοντας ένα λιτό πρωινό με καφέ, κρουασάν
βουτύρου και super food. Με chic ολόσωμο μα-
γιό και τα μακριά της μαλλιά λυτά, η επιχειρημα-
τίας πόζαρε δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου
με το βλέμμα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Ο Μίκης Θεοδωράκης πηγή
έμπνευσης για τα παιδιά

Το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, τι-
μώντας τη μνήμη και το παγκόσμιο έργο του Μί-
κη Θεοδωράκη, αφιερώνει τον φετινό Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για Μαθητές Δημο-
τικού στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
Την ανακοίνωση έκανε στο Instragram η πρέ-
σβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα
Βαρδινογιάννη, δηλώνοντας συγκλονισμένη για
τη σημαντική απώλεια: «Θα εμπνευστούν από το
έργο του, την προσωπικότητά του, από όσα προ-
σέφερε στη χώρα μας και θα δημιουργήσουν έρ-
γα που θα κρατήσουν ζωντανό το όραμά του για
ένα καλύτερο αύριο».

Ετοιμάζει πάρτι 
για τη γιορτή της
Αναρρώνει μέρα με τη μέρα η Μαίρη Χρονο-
πούλου. Με διάθεση ανεβασμένη και όρεξη
για... γλέντι η μπριόζα πρωταγωνίστρια ορ-
γανώνει πάρτι για την ονομαστική της εορτή
που πέρασε, αλλά... κρατάει 40 μέρες, όπως
λέει ο σοφός λαός! «Προς πληροφόρηση, ο
επίσημος εορτασμός θα γίνει με το παλιό
ημερολόγιο. Όταν πια θα έχω γίνει εντελώς
καλά, ώστε να μπορέσω να βγω από το σπίτι»,
ανακοίνωσε στο Instagram.

Αχώριστοι 
μπαμπάς και γιος
Στον έβδομο ουρανό πετάει από
ευτυχία ο Άκης Πετρετζίκης. Ο
δημοφιλής σεφ δεν χορταίνει τα
παιχνίδια με τον μόλις δύο μηνών
γιο του, ποζάροντας όλο και πιο
συχνά μαζί του στο Instagram.
Σε πρόσφατο τρυφερό ενσταντα-
νέ ο τηλεμάγειρας και ο μικρός
φωτογραφήθηκαν ντυμένοι στα
total black, με το φούτερ του
μπέμπη να φέρει τα αρχικά του
διάσημου μπαμπά του «A.P..»
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Μια νέα δυνατή φιλία γεννήθηκε στη «Γη της Ελιάς» ανάμεσα
στην Άντζελα Γκερέκου και τη Μάρω Κοντού. Οι σημαντικές κυ-
ρίες του θεάματος και πρωταγωνίστριες στη σειρά του Ανδρέα
Γεωργίου είναι πλέον αχώριστες, με την πρόεδρο του ΕΟΤ να
αποκαλύπτει: «Πόση χαρά να συνεργάζομαι με αυτή την υπέροχη
γυναίκα! Και σας υπόσχομαι ότι η σχέση Μαρίας και Αθηνάς έχει
πολύ ενδιαφέρον!».

E
ναν γρήγορο προσωπικό οδηγό επιβίωσης της νέας σεζόν
ανάρτησε στο Instagram η Εύη Φραγκάκη! Με στόχο την
προσωπική της ευτυχία και το πώς να γίνει καλύτερος άν-

θρωπος, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε τα μότο της χρονιάς. «Από
σήμερα, λοιπόν, να θυμάμαι να μην ξεχάσω να τονίζω τα θετικά μου
πολύ και έτσι αυτά πολλαπλασιάζονται. Να μιλάω με θάρρος και να
λέω ευθέως αυτό που θέλω πολύ. Να επιλέγω τις μάχες μου, αν κάτι
με χαλάει να του αφαιρώ ό,τι το δυναμώνει: δηλαδή την προσοχή
μου και να με νοιάζει το level up μου με το να βελτιώνομαι, όχι μόνο
να κάνω εντύπωση», έγραψε η δημοσιογράφος, καταλήγοντας: «Να
με χαίρομαι, να με θαυμάζω, να είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό δεν θα
μου το αλλάξει τίποτα ποτέ». 

Ο δεκάλογος της ευτυχίας
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σπόιλερ από την Γκερέκου
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Π
ρόσφατα, στη Λίμνη ο επικεφαλής της
επιτροπής για την ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη της Βόρειας Εύβοιας Σταύρος
Μπένος παρουσίασε τους δέκα «πυλώ-

νες» για να ορθοποδήσει η περιοχή μετά την πύρινη
λαίλαπα ασυλλήπτου διαρκείας. Στην ουσία επρό-
κειτο για μια πρώτη επαφή, μια συνάντηση γνωρι-
μίας με τις τοπικές Αρχές και τους φορείς, ορισμέ-
νοι από τους οποίους, αν δεν δυσφορούν, εκφρά-
ζουν σκεπτικισμό για αυτό που θεωρούν «καπέλω-
μά» τους. Ωστόσο, επειδή η υπόθεση είναι πολύ σο-
βαρή για τα μέτρα του σωματείου των ρητινοπαρα-
γωγών, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να ξεπερα-
στούν η δυσφορία ή ο σκεπτικισμός. Άλλωστε, όλα
(και όλοι) εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Και το
αναμενόμενο αποτέλεσμα ασφαλώς και αφορά
τους κατοίκους, τους εργαζομένους, τους επιχει-
ρηματίες και τον αγροτικό κόσμο στην Εύβοια. Εξί-
σου όμως αφορά τους μισούς Έλληνες πολίτες.
Περίπου τόσοι είναι οι κάτοικοι της Αθήνας και του
λεκανοπεδίου που η καταστροφή επηρεάζει. Όχι
γενικώς και αορίστως, για οικολογικούς και περι-
βαλλοντικούς λόγους, αλλά για λόγους που έχουν
να κάνουν με την ποιότητα ζωής και την υγεία τους.

Κατά πόσο τους παράγοντες αυτούς έλαβαν υπό-
ψη τους όσοι «προτεραιοποίησαν» τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα η φωτιά να αρχί-
σει στον Ευβοϊκό και να σβήσει στο Αιγαίο, μάλλον
δεν θα μάθουμε. Μπορούμε όμως από τώρα να επι-
χειρήσουμε την πρώτη εκτίμηση των «πυλώνων»,
τους οποίους ο Σταύρος Μπένος παρουσίασε επι-
κροτώντας τις προτάσεις του εξαρχής. Με μια προ-
ϋπόθεση: τη δημιουργία υποδομών. Όχι αύριο.

Χθες. Διότι εκτός από τη δρομολόγηση των μέτρων
για την αποζημίωση και στήριξη όσων επλήγησαν,
που προχωρά ταχέως, και τη σε δεύτερη φάση κα-
τασκευή έργων για την πρόληψη πλημμυρών, όλα
όσα είπε ο επικεφαλής της επιτροπής, παρουσία
του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρ.
Τριαντόπουλου, που κρατά και το ταμείο, αν δεν
έχουν να κάνουν με υποδομές, θα μείνουν χωρίς ή
με ελάχιστο αντίκρισμα.

Για λόγους γεωγραφικούς, πολιτικούς, ιστορικούς
και άλλους η Εύβοια, καθώς και ορισμένες ακόμη
περιοχές της χώρας, στερείται υποδομών. Ιδίως στο
βόρειο τμήμα της στερείται οδικών αξόνων, ενώ δεν
διαθέτει καν περιφερειακό. Για να μην το κουράζου-
με: η «εθνική οδός» (με πολλά εισαγωγικά) Χαλκίδας
- Αιδηψού χρονολογείται από τις αρχές της δεκαε-
τίας του ’50. Εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, εκτός από
ελάχιστες διορθωτικές ασφαλτοστρώσεις και δια-
πλατύνσεις στα σημεία όπου το χιόνι την κάνει τον
χειμώνα αδιάβατη, έχει μείνει ίδια και απαράλλακτη.
Δεν αφήνει χωριό και οικισμό που να μην κόβει στη
μέση. Για να μη σχολιάσουμε ότι διέρχεται από καθα-

ρά αστικές περιοχές, όπως είναι τα προάστια της
Χαλκίδας, για να συνεχίσει σε ημιαστικές. Ότι περνά
κάτω από καμάρες ρωμαϊκού υδραγωγείου προτού
διασχίσει σε λίγα χιλιόμετρα χαρακτηρισμένο βιότο-
πο! Πρόκειται για την «οδό» προς την κατεστραμμένη
Βόρεια Εύβοια από την οποία σε ώρα αιχμής όχι πυ-
ροσβεστικό αλλά ούτε ασθενοφόρο περνά ανεμπό-
διστο, καθώς δεξιά και αριστερά βρίσκονται παρκα-
ρισμένα οχήματα. Ας αφήσουμε τους πεζούς που τη
διασχίζουν με κίνδυνο της ζωής τους σε υποτιθέμε-
νες διαβάσεις πεζών!

Το πρόβλημα, τουλάχιστον για την παράκαμψη
των πιο πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών,
επιχειρείται να λυθεί εδώ και 21 χρόνια! Από το σω-
τήριο 2000. Και ακόμη λύνεται, καθώς οι απαλλο-
τριώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, οπότε δεν έχου-
με και δημοπρατήσεις. Τη χρηματοδότηση του έρ-
γου απέρριψε για τεχνικούς λόγους η Ευρωπαϊκή
Ένωση και απέμεινε το ΕΣΠΑ μήπως, έστω έπειτα
από 21 έτη, κάτι γίνει. Αυτά και άλλα πολλά ο Σταύ-
ρος Μπένος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρ.
Στυλιανίδης και ο Χρ. Τριαντόπουλος θα πρέπει να
λάβουν υπόψη τους. Όπως και οι υφυπουργοί Πε-
ριβάλλοντος και Αλιείας που μετείχαν στη συνάν-
τηση. Παρότι δεν είναι γνωστό ποιες υποδομές
απαιτεί το ψάρεμα, είναι βέβαιο ότι το περιβάλλον,
η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη τις επιβάλ-
λει. Άλλωστε, είναι βέβαιο ότι ο Σταύρος Μπένος
και οι συνεργάτες του, όπως έγινε στην περίπτωση
της Καλαμάτας, θα φανταστούν πώς θέλουν τη Βό-
ρεια Εύβοια πέντε, δέκα χρόνια μετά την καταστρο-
φή. Οπότε θα σχεδιάσουν και θα πράξουν ανάλογα.
Και υπεύθυνα.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Δεν μπορούμε να συζητάμε επί
της ουσίας για κανέναν
«πυλώνα» ανασυγκρότησης,
κανένα μέτρο που να αντέχει
στον χρόνο, δίχως τον σχεδιασμό
και τη δημιουργία υποδομών 
που έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί
πριν από χρόνια

Τα σχέδια του Σταύρου Μπένου και οι υποδομές


