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Μ
όλις χθες γράφαμε για το τρίτο κύμα των ψε-
κασμένων και τη φάμπρικα μηνύσεων και
αγωγών που έχουν στήσει, σέρνοντας σε

αυτόφωρα ή αστυνομικά τμήματα γιατρούς και εκ-
παιδευτικούς, οι οποίοι τελούν ευσυνείδητα το λει-
τούργημά τους. Στο άρθρο επισημαίναμε την ανάγκη
άμεσης παρέμβασης από την Πολιτεία προκειμένου
να τους προστατεύσει από τη μήνιν των έξαλλων αρ-
νητών της πανδημίας αλλά και από τα νύχια των επι-
τήδειων δικηγόρων.

Έτσι κι έγινε. Η κυβέρνηση έπραξε το αυτονόητο.
Με διπλή παρέμβαση απλώνει δίχτυ προστασίας σε
εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς τόσο σε νομοθε-

τικό επίπεδο όσο και σε αστυνομικό. Πλέον, με ειδική
διάταξη τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα θα εξαι-
ρούνται από την αυτόφωρη διαδικασία μηνύσεις που
σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων κατά του
κορονοϊού, ενώ με εντολή του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου οι αστυνομικοί δεν
θα προσάγουν στα Αστυνομικά Τμήματα εκπαιδευτι-
κούς που εφαρμόζουν τον νόμο για τα μέτρα προστα-
σίας ενάντια στην Covid-19.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και για αυτό πρέπει να
απονείμουμε τα εύσημα στους υπουργούς Δικαιοσύ-
νης και Προστασίας του Πολίτη για τα εξαιρετικά ανα-
κλαστικά τους. Γιατί, πάνω από όλα, πολιτική σημαί-

νει διαχείριση της καθημερινότητας. Είδαν άμεσα το
πρόβλημα που δημιουργήθηκε και έδρασαν ακαρι-
αία. Μένει τώρα να μπει και ένα φρένο στην ανεξέ-
λεγκτη δράση των αρνητών, η οποία πολλές φορές γί-
νεται με τρόπο ενορχηστρωμένο από νομικούς κύ-
κλους που έχουν προφανή επιρροή στις ομάδες αυ-
τές.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πρέπει να κόψει τον βή-
χα σε όσους με πρόσχημα τις μάσκες, τα self tests και
ό,τι άλλο επιχειρούν να στήσουν φάμπρικα με κατα-
λήψεις στα σχολεία όλης της χώρας. Δεν είναι δυνα-
τόν η δημόσια υγεία να γίνεται παιχνίδι στα χέρια χα-
βαλέδων και ψεκασμένων…
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Ο (νέος) Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπι-
δοφόρος είναι μια φωτισμένη προσωπικό-
τητα. Ένας άνθρωπος που πραγματικά αυτό

που λέει και το όνομά του μπορεί να το κάνει πράξη.
Να φέρει την ελπίδα τόσο στον ταλαιπωρημένο θρό-
νο της Αρχιεπισκοπής όσο και στην πορεία του συ-
νολικά.
Το ότι ανέλαβε την… ηλεκτρική καρέκλα της Αρχιε-
πισκοπής Αμερικής, σε μια δύσκολη περίοδο και
ύστερα από όσα είχαν γίνει γνωστά για τον προκάτο-
χό του, ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Όπως και κάθε
πρόκληση έχει τα ρίσκα της. Ιδίως όταν οι καιροί εί-
ναι χαλεποί και τα συμφέροντα πολλά.
Η εμφάνισή του στα εγκαίνια του «Τουρκικού Σπιτι-
ού» στη Νέα Υόρκη προκάλεσε αντιδράσεις και πα-
ράπονα. Μάλιστα, κάποιοι από τους ομογενείς αντέ-
δρασαν πιο σκληρά, απειλώντας (από ό,τι πληροφο-
ρήθηκα) να κόψουν και τη χρηματοδότηση προς την
Εκκλησία και τα ιδρύματα, για να… σωφρονίσουν
τον Αρχιεπίσκοπο. 
Δεν θα σχολιάσω αυτές τις σκέψεις, διότι θα γίνω
πολύ σκληρός για την ομογένεια, που στήνει μπίζ-

νες, δεν κάνει επενδύσεις στη χώρα και ευθύνεται
εν πολλοίς για τη διάσπασή της, που έχει ως αποτέ-
λεσμα να αδυνατίζει την παρέμβαση που είχε στο
παρελθόν.
Δυστυχώς, χρόνια τώρα, η ομογένεια αποτελείται
από «μαγαζάκια», που το καθένα έχει το δικό του
μπαϊράκι. Αποτέλεσμα, τα νεότερα παιδιά να απομα-
κρύνονται συνεχώς από την Ελλάδα, να μην επεν-
δύουν σε αυτήν και, στην καλύτερη των περιπτώσε-
ων, να την επισκέπτονται το καλοκαίρι.
Σίγουρα η «μητέρα» πατρίδα δεν της έχει συμπερι-
φερθεί με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν πυροβολείς
τα πόδια σου, για να τιμωρήσεις τη χώρα σου, όταν
μάλιστα περνά δύσκολα.
Δεν θα γράψω άλλα, γιατί δεν θέλω να πυροδοτήσω
εντάσεις. Είδα και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη να… τιμωρεί τον
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και να μην τον συναντά,
τάχα μου δήθεν γιατί θύμωσε!
Σοβαρά, κ. Αναστασιάδη; Ο Ελπιδοφόρος φταίει για
την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου;
Ο Ελπιδοφόρος αναγνώρισε χρόνια τώρα ως ισότιμο

συνομιλητή τον κατοχικό ηγέτη και τους εισβολείς;
Ο Ελπιδοφόρος κάνει μπίζνες με τους Τούρκους και
τους Τουρκοκυπρίους; Είναι ώρα να σταματήσει η
υποκρισία επιτέλους.
Καλό θα ήταν όλες οι πλευρές να μη ρίχνουν λάδι
στη φωτιά.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν είναι κομματικό όρ-
γανο. Είναι μια προσωπικότητα που έχει βάλει πλάτη
στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία.
Αντί, λοιπόν, τα διάφορα συμφέροντα και λόμπι να
τον… πυροβολούν, ας τον ακούσουν πρώτα.
Να μάθουν τι έγινε και γιατί. Οι σκοταδισμοί και οι
αφορισμοί δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε και εί-
ναι άλλης εποχής.
Τώρα, αν κάποια συμφέροντα πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να… κοντύνουν τον Ελπιδοφόρο, για να μη γί-
νει Οικουμενικός Πατριάρχης, όταν και όποτε ο κ.κ.
Βαρθολομαίος ανοίξει το θέμα της διαδοχής του,
μάλλον κάνουν κακό.
Όχι μόνο στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά στον Ελληνισμό
και στην Ορθοδοξία.
Για αυτό, ας πάψουν τα διχαστικά παιχνίδια. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Μην… πυροβολείτε τον Ελπιδοφόρο

Τώρα, αν κάποια συμφέροντα 
πιστεύουν ότι μπορούν να… 
κοντύνουν τον Αρχιεπίσκοπο 
Αμερικής για να μη γίνει Οικουμενικός
Πατριάρχης, κάνουν κακό. 
Όχι μόνο στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά
στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία

“
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Π
ολλαπλές αναταράξεις
στον άξονα της Αρχιεπι-
σκοπής με τη Λευκωσία
και την Αθήνα προκάλεσε η

παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερι-
κής Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του
«Σπιτιού της Τουρκίας» δίπλα τόσο στον
Ταγίπ Ερντογάν όσο και στον κατοχικό
ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Ελπι-
δοφόρου προκάλεσε δυσθυμία σε
Αθήνα και Λευκωσία, σε βαθμό που ο
πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστα-
σιάδης ματαίωσε τη συνάντηση που εί-
χαν προγραμματίσει για χθες, με δεδο-
μένο τον εκνευρισμό του. 

Το βασικό πρόβλημα, άλλωστε, ήταν
περισσότερο η παρουσία του κ. Τατάρ, ο
οποίος ως μακρύ χέρι της Άγκυρας
αποτελειώνει την προοπτική επίλυσης
του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Και υπό
αυτό το πρίσμα ο κ. Αναστασιάδης δεν
είχε πολλούς ενδοιασμούς.

Από την άλλη, η θέση του Κυριάκου

Μητσοτάκη ήταν πιο περίπλοκη και εν-
τέλει βρέθηκε μια μέση λύση. Ο κ. Μη-
τσοτάκης θα πάει κανονικά το πρωί της
Παρασκευής στον νεότευκτο ναό του
Αγίου Νικολάου στο Ground Zero της
Νέας Υόρκης, ο οποίος αποπερατώθη-
κε τελικά έπειτα από πολλές περιπέτει-
ες, και θα ξεναγηθεί εκεί από τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Επρόκειτο για
προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία
θα δρομολογηθεί κανονικά. Αυτό που
δεν θα υπάρξει, όμως, είναι ένα τετ α
τετ των δύο, το οποίο συζητούνταν είτε
για την Πέμπτη είτε για την Παρασκευή.

Επισήμως καμία συνάντηση δεν είχε
ανακοινωθεί για να ακυρωθεί, σιωπηρά
όμως η ελληνική πλευρά αποφάσισε να
μείνει στα απολύτως απαραίτητα. Πρω-
θυπουργικοί συνεργάτες, πάντως, από
την άλλη επέμεναν ότι οι σχέσεις Μη-
τσοτάκη - Ελπιδοφόρου παραμένουν
άρτιες και δεν υφίσταται κάποια δυσα-
ρέσκεια.

Κατά πληροφορίες της «Political»,
πάντως, συνεργάτες του Αρχιεπισκό-
που Ελπιδοφόρου έκαναν χθες μια έμ-
μεση πλην σαφή υπαναχώρηση, διαρ-
ρέοντας ότι εφόσον η Αρχιεπισκοπή
γνώριζε ότι θα παραβρισκόταν ο Ερσίν
Τατάρ, ο Ελπιδοφόρος δεν θα έδινε το
«παρών». Κύκλοι στην Αθήνα στέκονται
και στο ετεροχρονισμένο αυτής της

διαρροής αλλά και στη φωτογραφία, με
την οποία ο Ελπιδοφόρος κρατούσε την
κορδέλα για το «Σπίτι της Τουρκίας»
χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω της
παρουσίας Τατάρ. 

Επαφές κορυφής
Τα ξημερώματα, λίγη ώρα μετά την

άφιξή του στις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης
πήγε κατευθείαν στο ξενοδοχείο του
και από εκεί στο δείπνο που παρατέθη-
κε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με παρόντες
Ευρωπαίους πρωθυπουργούς και
Αφρικανούς ηγέτες. Θα ακολουθήσει
συνάντηση με τον γενικό γραμματέα
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυ-
πριακό αλλά και την κλιματική αλλαγή.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η συνάν-
τηση με τον πρόεδρο της Λιβύης Αλ
Μένφι την Παρασκευή, με δεδομένη τη
θέση της χώρας μας κατά του παράνο-
μου τουρκολιβυκού μνημονίου αλλά
και υπέρ της διεξαγωγής αδιάβλητων
εκλογών τον Δεκέμβριο και της αποχώ-
ρησης όλων των ξένων στρατευμάτων.

Σημαντική είναι και η συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του
Αμερικανοεβραϊκού Συμβουλίου Ντέι-
βιντ Χάρις λόγω της στρατηγικής σχέ-
σης της Ελλάδας με το Ισραήλ αλλά και
της σημαντικής βοήθειας που προσφέ-

ρει ο κ. Χάρις στις ελληνικές θέσεις στο
Κογκρέσο, μαζί με γερουσιαστές εγνω-
σμένου κύρους όπως ο Μπομπ Μενέν-
τεζ και ο Κρις βαν Χόλεν. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και
συναντήσεις, στις οποίες το επίκεντρο
θα είναι η ελληνική οικονομία και η
προοπτική επενδύσεων, με κορυφαία
στελέχη πολυεθνικών, όπως ο Μπραντ
Σμιθ (πρόεδρος Microsoft), o ελληνικής
καταγωγής Άλμπερτ Μπουρλά (CEO
Pfizer) και Χένρι Κράβις (από το fund
KKR, που είχε επιδείξει ενδιαφέρον για
τον ΔΕΔΔΗΕ και ενδιαφέρεται ευρύτε-
ρα για επενδύσεις στη χώρα μας). Ακό-
μη, ο κ. Μητσοτάκης θα δει τον Άντριου
Στιρ, στενό συνεργάτη του Τζεφ Μπέ-
ζος και πρόεδρο του Bezos Earth Fund,
το οποίο έχει συστήσει ο ιδρυτής της
Amazon για την προστασία του περι-
βάλλοντος.

Όλη η αλήθεια για τον Ελπιδοφόρο

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Η δυσαρέσκεια 
σε Αθήνα και Λευκωσία 
και η μέση οδός που 
ακολούθησε ο Κυριάκος 
για συνάντηση 
με τον Αρχιεπίσκοπο



Ευθείες βολές κατά της σημερινής ηγε-
σίας του ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε χθες ο Αν-

δρέας Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας σε
όλους τους τόνους: «Το ΚΙΝΑΛ δεν πέτυχε.
Εγώ πάλεψα από τις τάξεις του όσο μπο-
ρούσα όπως και όλοι και όλες, αλλά μέχρι
εκεί φτάσαμε. Το τρίτο κόμμα με 8,1 και με
δημοσκοπικές 5, 6, 7 είναι χθες». 

Ο κ. Λοβέρδος μιλώντας στην πρωινή
εκπομπή του Open επέμεινε πως, εάν οι
πολίτες τον επιλέξουν, «θα υπάρξει ΠΑ-
ΣΟΚ. Θα μετονομαστεί με απόφαση του
συνεδρίου που θα γίνει τον Μάρτιο». Όσο
για το αν δεν τα καταφέρει στο πηδάλιο

του κόμματος, ήταν ξεκάθαρος: «Θα
αποχωρήσω».

Για τη σημερινή εικόνα του κόμματος κα-
ταλόγισε ακούσια ευθύνες στην κυρία Γεν-
νηματά: «Με την έννοια όχι ότι το ήθελε.
Προφανώς και δεν το ήθελε και αγωνίστη-
κε για το αντίθετο. Αλλά όταν δεν το κατα-
φέρνεις, δεν καταφέρνεις να μεγαλώσεις

την παράταξή σου, δεν θες να συγκυβερνή-
σεις, όταν και τα δύο δεν τα κάνεις, δεν
μπορείς και δεν θέλεις, τότε ο χώρος καλύ-
πτεται από άλλους».

Σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους
αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο
εσωτερικό του κόμματος, αποκάλυψε πως
στα πλάνα του είναι «η ηγεσία να ασκηθεί

συλλογικά με τρεις αντιπροέδρους: ένας ή
μία για το κόμμα και τους ΟΤΑ, ένας ή μία
για τα συνδικάτα και τα εργατικά κινήματα
και ένας ή μία με θητεία έως τις εκλογές,
που θα αναλάβει το κυβερνητικό μας πρό-
γραμμα».

Αναφορικά με το αν θα συγκυβερνήσει
σχολίασε: «…δεν αποκλείουμε ούτε συζη-
τήσεις με κανέναν… Σε ό,τι αφορά την κυ-
βερνητική μας συμμετοχή, αυτή θα προκύ-
ψει με κριτήριο τη δική μας δύναμη. Η φι-
λοδοξία η δικιά μου είναι να υπερδιπλα-
σιάσουμε τις δυνάμεις του κόμματος». 

ΑΑντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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Δ
εν λένε να σταματή-
σουν οι πονοκέφαλοι
για τον Αλέξη Τσί-
πρα. Και αυτό γιατί

μετά τις εντάσεις με τον Κούλο-
γλου, νέα μουρμούρα ξέσπασε,
αυτή τη φορά με αφορμή την πα-
ρουσία του Ευάγγελου Αποστο-
λάκη στην ομιλία του κ. Τσίπρα
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης. Στελέχη της Ομπρέλας, αλ-
λά και κάποιοι προεδρικοί, όπως
αναφέρει το 15minutes.gr, θεω-
ρούν πως μετά τη συμφωνία που
είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
για να αναλάβει υπουργός Πολι-
τικής Προστασίας -ενέργεια που
ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε
ως «αποστασία»- ο ναύαρχος
ε.α. δεν μπορεί να παραμένει
σύμβουλος του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ για θέματα άμυνας. Και,
κυρίως, δεν μπορεί να συμμετέ-
χει ως σύμβουλος του προέδρου
σε συνεδριάσεις βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ ή κομματικών οργάνων!

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως,
εμπιστεύεται τον ναύαρχο, συ-
νομιλεί μαζί του και δύσκολα θα
υποχωρήσει στις πιέσεις των
στελεχών του, όπως φρόντισε να
τους διαμηνύσει.

Με Ιμάμογλου
Ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης συναντήθηκε με
τον δήμαρχο Κωνσταντινούπο-
λης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος

βρίσκεται στην Αθήνα προσκε-
κλημένος του δημάρχου Αθη-
ναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε
ότι, σε μια κρίσιμη στιγμή, η επί-

σκεψη του δημάρχου αποτελεί
πολύ σημαντικό μήνυμα για την
ειρήνη, τον διάλογο και τη συ-

νεργασία των δύο λαών σε μια
θετική ατζέντα κοινών πρωτο-
βουλιών με αφετηρία την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, μετά την αναδί-
πλωση του ευρωβουλευτή Στέ-
λιου Κούλογλου και τις εξηγή-
σεις που έδωσε στον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι τομεάρχες
και βουλευτές προσπαθούν να
κρύψουν τις παθογένειες και τις
όποιες εύθραυστες εσωκομμα-
τικές ισορροπίες και να επανέλ-
θουν σε κατάσταση κομματικής
«κανονικότητας». 

Με αφορμή δύο τμήματα σχο-
λείων στη Θεσσαλονίκη που
ανέστειλαν τη λειτουργία τους
λόγω κρουσμάτων κορονοϊού
και την έκδηλη ανησυχία που
προκαλεί σε γονείς και ειδικούς,
ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Νίκος Φίλης κάλεσε την
κυβέρνηση να ακούσει τους ει-
δικούς: 

«Επανειλημμένα έχω ζητήσει
από την υπουργό Παιδείας να
πάρει πίσω τη ρύθμιση του
50%+1 νοσούντων μαθητών προ-
κειμένου να κλείσει ένα τμήμα.
Μόλις χθες, από το βήμα της
Βουλής, έκανα την ίδια έκκληση.
Από την πρώτη μέρα. Σήμερα ο
προβληματισμός για το 50%+1
τέθηκε δημόσια από μέλος της
Επιτροπής Λοιμωξιολόγων».

Νέος πονοκέφαλος για τον Αλέξη

Λοβέρδος: Το ΚΙΝΑΛ
φεύγει, το ΠΑΣΟΚ έρχεται

Ποιους ενοχλεί η
παρουσία Αποστολάκη
ως συμβούλου 
του Τσίπρα!

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

«Νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει ότι οι
διανομείς θα είναι κανονικοί εργαζόμενοι», υπο-
σχέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προαναγγέλ-
λοντας ότι θα «φέρει στη Βουλή το εργασιακό κα-
θεστώς των εργαζόμενων διανομέων, με αφορμή
τις κινητοποιήσεις ντελιβεράδων», μετά τον σάλο
με την efood.

Ο κ. Μητσοτάκης, «με τον εργασιακό του νόμο,
έδωσε δώρο στις μεγάλες εταιρείες-πλατφόρμες
τη δυνατότητα να μετατρέψουν τους εργαζόμενούς
τους από μισθωτούς σε αυτοαπασχολούμενους»,
δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χα-
ρακτήρισε τη χθεσινή κινητοποίηση «ποτάμι αξιο-
πρέπειας, που πλημμύρισε τους δρόμους της Αθή-

νας και άλλων μεγάλων πόλεων, διεκδικώντας
αξιοπρέπεια και το αυτονόητο δικαίωμα, όταν
έχουν ένα εργατικό ατύχημα, να μη μένουν χωρίς
εισόδημα αυτοί και οι οικογένειές τους».

«Έχω δεσμευθεί για την άμεση κατάργηση του
νόμου Χατζηδάκη. Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση
μπροστά στον πανικό της και τη γενική κατακραυγή
ισχυρίζεται ψευδώς ότι δεν ευθύνεται ο νόμος της
για αυτή την αθλιότητα, την προκαλώ να αποδείξει
στην πράξη όσα λέει.

Και να υπερψηφίσει τη νομοθετική ρύθμιση που
θα φέρουμε στη Βουλή, η οποία και θα διασφαλίζει
ότι οι διανομείς θα είναι κανονικοί εργαζόμενοι, θα
έχουν δηλαδή μισθωτή σχέση εργασίας και το σύ-
νολο των δικαιωμάτων που απορρέει από αυτή».

Τσίπρας: Οι αόρατοι εργαζόμενοι γίνονται ορατοί 
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Σ
το «μικροσκόπιο» των ελληνικών
Αρχών έχουν μπει οι προετοιμα-
σίες της αλβανικής κυβέρνησης
για την υποδοχή προσφύγων από

το Αφγανιστάν. Εκείνο που προκαλεί προ-
βληματισμό είναι οι πιθανές συνέπειες που
μπορεί να έχει το γεγονός αυτό για την ελ-
ληνική μειονότητα στην περιοχή. 

«Παρακολουθούμε σταθερά και εκ του
σύνεγγυς τις εξελίξεις στην Αλβανία ιδίως
σε ό,τι αφορά τη γηγενή ελληνική εθνική
μειονότητα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προώθηση και προ-
άσπιση των δικαιωμάτων των ομογενών
μας», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε
έγγραφό του που κατέθεσε στη Βουλή,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βου-
λευτή της Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλω-
νάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που επι-
καλείται ο βουλευτής, «ο Έντι Ράμα μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα αύξησε τον

αριθμό των Αφγανών που μπορεί να υπο-
δεχθεί η Αλβανία από μερικές εκατοντά-
δες σε τρεις χιλιάδες. Με πρόσχημα την
παραμονή των Αφγανών σε δομές στην Αλ-
βανία, μέχρι να εγκριθεί η βίζα τους από τις
αμερικανικές Αρχές, η αλβανική κυβέρνη-
ση σχεδιάζει την παραμονή αυτών σε περί-
πτωση απόρριψης της βίζας τους».

Ο κ. Μυλωνάκης, μάλιστα, θεωρεί ότι η
κίνηση αυτή θα εντείνει την πίεση προς την
ελληνική μειονότητα και ότι «η εγκατάστα-
ση χιλιάδων μεταναστών στα σύνορα Αλ-
βανίας-Ελλάδας θα αυξήσει τις προσπά-
θειες παραβίασης των ελληνικών συνόρων
από παράνομους μετανάστες».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών,
όπως προκύπτει από την απάντηση του κ.
Δένδια, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, επισημαίνε-
ται πως η φιλοξενία των Αφγανών γίνεται
σε περιοχές όπου δεν ζουν άτομα από την
ελληνική μειονότητα.

«Σχετικά με την απόφαση της αλβανικής
κυβέρνησης να δεχτεί προσωρινά στο έδα-
φός της απεγκλωβισθέντες πολίτες του
Αφγανιστάν, από την πρώτη στιγμή έχουμε
πλήρη ενημέρωση για όλα τα στάδια της
διαδικασίας μέσω των διπλωματικών μας
Αρχών στην Αλβανία. Θα ήθελα να επιση-

μάνω ότι, βάσει των πληροφοριών μας,
όλες οι δομές στις οποίες φιλοξενούνται
Αφγανοί, βρίσκονται εκτός των περιοχών
όπου διαβιεί η ελληνική μειονότητα. Σε κά-
θε περίπτωση, το υπουργείο Εξωτερικών
θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά
την υπόθεση και θα προβεί στις ενδεδειγ-
μένες ενέργειες εφόσον απαιτηθούν»,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα νέα για
την ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας.
Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού
Εξωτερικών στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η διαδικασία διαβούλευσης για την κα-
τάρτιση νέου νομοσχεδίου περί εθνικών
μειονοτήτων της Ουκρανίας, στην οποία
μετέχει ενεργά και η ομοσπονδία ελληνι-
κών συλλόγων Ουκρανίας. Μάλιστα ο κ.
Δένδιας αποκάλυψε πως ο Ουκρανός ομό-
λογός του τον ενημέρωσε πως ο αρμόδιος
εισηγητής στο ουκρανικό Κοινοβούλιο του
νομοσχεδίου για τις εθνικές μειονότητες,
θα είναι βουλευτής ελληνικής καταγωγής.
«Ο κ. Λέμπερ μού παρείχε διαβεβαίωση ότι
τα δικαιώματα των Ελλήνων της Ουκρανίας
δεν έχουν θιγεί από κανένα υπάρχον νομο-
θέτημα, ούτε πρόκειται να περιοριστούν
από οποιαδήποτε μελλοντική ουκρανική
νομοθεσία», σημειώνει ο κ. Δένδιας.

Στο έγγραφο, δε, που κατέθεσε στη Βου-
λή, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουκρα-
νία (5 Ιουλίου 2021) «τόσο κατά τις συνομι-
λίες μου με την ουκρανική πολιτική ηγεσία
όσο και δημοσίως αναφέρθηκα στην ιστο-
ρική παρουσία της ελληνικής ομογένειας
στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας το εν-
διαφέρον της χώρας μας όσον αφορά την
προστασία των δικαιωμάτων της. Το ίδιο
έπραξε και ο πρωθυπουργός κατά την πρό-
σφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με
τον Ουκρανό ομόλογό του». 

Θα χρησιμοποιήσουν 
Αφγανούς πρόσφυγες κατά 
της ελληνικής μειονότητας; 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ
ΙΚΟ

Ύποπτα αλβανικά παιχνίδια



Το κάρφωσε
Δεν είναι η πρώτη φορά που
ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι
στους αντιεμβολιαστές. Τον
Δεκέμβριο του 2015, το
υπουργείο Παιδείας, με…
διευκρινιστική του εγκύ-
κλιο, πρόσφερε άλλοθι
στους γονείς που δεν ήθε-
λαν να εμβολιάσουν τα παι-
διά τους - και μάλιστα με τα
εμβόλια που περιλαμβάνον-
ται στο πρόγραμμα εθνικού
εμβολιασμού και είναι υπο-
χρεωτικά. Το έγραψε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη
και έχει τη σημασία του. 

ΗΗ Δόμνα
Αν και ο πρωθυπουργός διαβεβαι-
ώνει ότι δεν έχει εκλογικό σχεδια-
σμό, η πραγματικότητα είναι πως
αρκετοί «γαλάζιοι» που δεν έχουν
δοκιμαστεί στον εκλογικό στίβο
ήδη ψάχνονται. Αυτό ισχύει και
για την υφυπουργό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου,
η οποία ψάχνει περιφέρεια στην
οποία θα μπορούσε να κατέβει και
να εκλεγεί στην επόμενη Βουλή.
Πολιτικοί φίλοι της, μάλιστα, λένε
ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση
στον Πειραιά πήγε καλά…

Μπέρδεμα
Κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι ένα ποσοστό ανοσίας

περί το 70% θα μπορούσε να μας βγάλει από την κρίση

της Covid-19. Στην πραγματικότητα, το Ισραήλ φαινό-

ταν να έχει σχεδόν εξαλείψει τον ιό τον Ιούνιο, όταν το

ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού του ήταν μόλις

περί το 60%. Στη συνέχεια, ωστόσο, ήρθε η μετάλλαξη

Δέλτα και τα πράγματα άλλαξαν. Γιατί; Επειδή η συγκε-

κριμένη μετάλλαξη αλλάζει μερικά από τα στοιχεία

που μπαίνουν στον τύπο υπολογισμού. Τίποτα δεν είναι

σίγουρο πια…

Μια άλλη, πιο αιρετική άποψη

Ο
ι πολίτες του κόσμου υφίστανται συστηματική
τρομοκράτηση λόγω της πανδημίας, ενώ η
αποτυχία των πολιτικών υγειονομικής διαχεί-

ρισης ακούει στο όνομα lockdown και συνοδεύεται
με την προώθηση του εμβολιασμού.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο μισός πληθυσμός της
Γης θα βρεθεί να έχει εμβολιαστεί και το υπόλοιπο
50% δεν θα εμβολιαστεί και η μάχη των κατηγοριών
και της δαιμονοποίησης θα συνεχιστεί.

Οι πολίτες του κόσμου χωρίστηκαν και με υπαι-

τιότητα των κυβερνήσεων τώρα θεωρούν ότι πρέπει
να υπάρξει και τρίτος εμβολιασμός, και έπεται συ-
νέχεια. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε ο εμβολια-
σμένος είναι δυνητικά υγιής ούτε ο ανεμβολίαστος
δυνητικά άρρωστος. Οι κοινωνίες χωρίστηκαν και οι
φαρμακευτικές εταιρείες αποκομίζουν υπερκέρδη.
Η Moderna και η συμμαχία Pfizer-BioNTech θα
μπορούσαν να αποκομίσουν δισεκατομμύρια από τα
ενισχυτικά εμβόλια για την Covid-19 τα επόμενα
χρόνια.
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Σ
ημαντικά συμπεράσματα εξάγονται από
μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευ-
νών του Πανεπιστημίου Κύπρου όσον

αφορά το μέγεθος της παραοικονομίας στο νη-
σί. Συγκεκριμένα, η μελέτη καταδεικνύει ότι η
Κύπρος όχι μόνο παρουσιάζει υψηλά ποσοστά
παραοικονομίας, αλλά σε σύγκριση και με άλ-
λες μεσογειακές χώρες, αυτό το φαινόμενο εί-
ναι αρκετά εκτεταμένο, κάτι που αναφέρεται
και σε παλαιότερη μελέτη του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, όπου το συμπέρασμα ήταν
πως η παραοικονομία κυμαίνεται κατά μέσο
όρο μεταξύ του 30% με 34%.
Η μελέτη καλύπτει την περίοδο 1995 με 2018
και από αυτή φαίνεται ότι η παραοικονομία πα-
ρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο την περίοδο του
2010, πριν δηλαδή από τη χρηματοπιστωτική
κρίση και κατά τη διάρκεια της φούσκας των
ακινήτων, η οποία οδήγησε σε πλασματική ανά-
πτυξη άλλους τομείς της οικονομίας. Το 2013, η
παραοικονομία σημείωσε κάμψη προφανώς
λόγω της μείωσης και της οικονομικής δραστη-
ριότητας, ωστόσο με τη σταδιακή ανάκαμψη του
ΑΕΠ, η παραοικονομία ακολουθεί και πάλι αυ-
ξητική πορεία. Η μελέτη αναφέρει ότι η χρονι-
κή περίοδος που καλύπτει η έρευνα θεωρείται
σημαντική, γιατί σε αυτήν η οικονομία έχει
υποστεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές
όπως η χρηματοοικονομική φιλελευθεροποί-
ηση, η κατάργηση των κεφαλαιακών περιορι-
σμών, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιο-
θέτηση του ευρώ καθώς και η πρόσφατη τραπε-
ζική κρίση. Αυτή είναι η πρώτη ερευνητική ερ-
γασία που εφαρμόζει την προσέγγιση κατανά-
λωσης ενέργειας για την εκτίμηση της παραοι-
κονομίας που επικεντρώνεται αποκλειστικά
στην κυπριακή οικονομία.
Σημειώνεται ότι παλαιότερες μελέτες οι οποίες
χρησιμοποίησαν τη μέθοδο κατανάλωσης
ενέργειας για τη χρονική περίοδο 2008 με 2013,
υπολόγισαν τη μαύρη οικονομία στην περίπτω-
ση της Ελλάδας στο 20% με 30%, στην περίπτωση
της Πορτογαλίας στο 18% με 21% και στην περί-
πτωση της Ισπανίας στο 12% με 18%. Επομένως,
γίνεται αντιληπτό ότι η παραοικονομία στην Κύ-
προ βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα συγ-
κριτικά με άλλες μεσογειακές χώρες.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το κυπριακό 
μαύρο χρήμα 

anetnews24@gmail.com 

Η μεσαία τάξη
Αν και οι κάλπες φαίνεται να βρίσκονται αρκε-

τούς μήνες μακριά, οι δύο βασικοί πολιτικοί μο-
νομάχοι έχουν ήδη επιδοθεί σε έναν αγώνα δρό-
μου, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της βα-
σικής κατηγορίας που είθισται να κρατά τα κλει-
διά της εξουσίας: της μεσαίας τάξης. Άλλωστε το
κλίμα που δημιουργείται στην κοινωνία -και δη
στη μεσαία τάξη και στα μικρομεσαία στρώματα-
είναι αυτό που στο τέλος σφραγίζει το αποτέλε-
σμα των εκλογών. 
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Η. Κρανιά

Πρώην πρόεδρος
του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Αττικής

του
Σπύρου 
Καρανικόλα

Εκπρόσωπος 
Κοινοβουλευτικού
Έργου ΚΙΝΑΛ

Μ
εγάλη σύγχυση προκλήθηκε με τις ανα-

κοινώσεις που αφορούν την είσοδο των

ασθενών στα οδοντιατρεία και ιδιαίτερα

των εμβολιασμένων. Και είναι μεγάλη η ευθύνη

της επιτροπής των ειδικών, που θα μπορούσε μέ-

σω μιας απλής συνάντησης με τα θεσμικά όργανα

των οδοντιάτρων να καταλήξει στις κατάλληλες

οδηγίες και αποφάσεις και να τις εκδώσει με μια

απλή ανακοίνωση. 

Ένα θέμα καθαρά τεχνικό και διαδικαστικό ανα-

δείχθηκε σε πεδίο σύγχυσης εξαιτίας της απου-

σίας θέσης των λαλίστατων κατά τα άλλα ειδικών.

Είναι γνωστό ότι η φύση του οδοντιατρικού επαγ-

γέλματος δημιουργεί κινδύνους μετάδοσης της

νόσου Covid-19 και όχι μόνο. Οι οδοντίατροι έχουν

περάσει από την περίθαλψη ασθενών με τον ιό

HIV, με γρίπη Η1Ν1 αλλά και με πλήθος άλλων με-

ταδοτικών νοσημάτων, που η μετάδοσή τους μπο-

ρεί να αποβεί επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία,

για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ασθένειες

που επειδή δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την

επικαιρότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.

Οι καταστάσεις αυτές έχουν αναπτύξει εδώ και

πάρα πολλά χρόνια τους κατάλληλους μηχανι-

σμούς προστασίας εντός οδοντιατρείου, οι οποίοι

εμπλουτίζονται με νέα τεχνικά μέσα και διαδικα-

σίες προς όφελος των ασθενών και προστασία των

οδοντιάτρων.

Ο κάθε οδοντίατρος έχει αυτήν τη γνώση και την

υπευθυνότητα να καθοδηγήσει τον ασθενή σε μια

σωστή διαχείριση της επίσκεψης. Όπως επίσης

και να συμβάλει από τη δική του πλευρά στην προ-

στασία της δημόσιας υγείας. Μπορεί, για παρά-

δειγμα, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα ενός

rapid test και να το πραγματοποιήσει στον χώρο

του. 

Ξεχωριστή προσπάθεια πρέπει να γίνει στα

οδοντιατρεία των δημόσιων δομών, που δέχονται

έκτακτα περιστατικά, συνήθως με επιβαρυμένο

ιατρικό ιστορικό ή/και αδυναμία επικοινωνίας και

συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα, και προφα-

νώς δυσκολότερες συνθήκες.

Ο ρόλος της Πολιτείας είναι σημαντικός στη δι-

ευκόλυνση της προμήθειας του κατάλληλου εξο-

πλισμού, ο οποίος έχει κόστος (π.χ. ειδικές χειρο-

λαβές κ.ά.), καθώς και στην εύληπτη και έγκαιρη

διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης.

Ας κρατήσουμε, όπως προαναφέραμε, ότι τα

μέτρα προφύλαξης είναι ενσωματωμένα στην επι-

στημονική και επαγγελματική κουλτούρα του Έλ-

ληνα οδοντιάτρου, ενώ, τουλάχιστον ως σήμερα,

δεν υπάρχει πληροφορία που να συνδέει την επί-

σκεψη στον οδοντίατρο με τη μετάδοση της συγ-

κεκριμένης νόσου.

Οδοντιατρεία και Covid

Αρνητές του ορθολογισμού

Α
πό την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη

χώρα μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται

αύξηση του αριθμού όσων αρνούνται συ-

στηματικά την πραγματικότητα, τη λογική, ακόμα

και την ίδια την επιστήμη, ενώ υποτάσσονται στις

φωνές του άκρατου λαϊκισμού, του ανορθολογι-

σμού και των θεωριών συνωμοσίας. Φυσικά, άλλο

πράγμα να αμφισβητείς τα οικονομικά στοιχεία της

χώρας, τον κίνδυνο πτώχευσης και την αναγκαιό-

τητα των μνημονίων ή να υιοθετείς την επιλογή

ενός πολλά υποσχόμενου εναλλακτικού δρόμου,

που όμως τελικά δεν υπήρξε ποτέ, και άλλο πράγ-

μα να φτάνεις στο σημείο σήμερα, με την πανδημία

να θερίζει καθημερινά δεκάδες ανθρώπινες ζωές,

να αμφισβητείς την επιστήμη και να αρνείσαι είτε

την ύπαρξη της πανδημίας, είτε τον εμβολιασμό

που σε σώζει από τον θάνατο, είτε ακόμα όμως και

την ίδια τη θεραπεία, τη νοσηλεία ή την αναγκαιό-

τητα διασωλήνωσης και τελικά… να πεθαίνεις! Και

όλα αυτά, επειδή απλώς… αρνείσαι. 

Φυσικά, η στάση των πολιτικών δυνάμεων παίζει

καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της λογικής

έναντι του παραλογισμού. Γιατί, για παράδειγμα, τη

δύσκολη εποχή των μνημονίων, πολιτικές δυνά-

μεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, για μικροκομματικές σκοπι-

μότητες επένδυσαν ακριβώς στην επικράτηση του

ψέματος έναντι της αλήθειας, του παραλογισμού

έναντι του ορθολογισμού, του διχασμού έναντι της

ενότητας. Και αυτό είχε ως συνέπεια τη διαμόρφω-

ση ενός αριθμού πολιτών που τότε ήταν «αγανακτι-

σμένοι» και σήμερα μερίδα εξ αυτών απλώς αρνη-

τές. Αλλά και στη σημερινή κατάσταση, πολιτικές

δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση ρί-

χνουν συχνά νερό στον μύλο της άρνησης και της

αμφισβήτησης. Αλλιώς δεν νοείται, για παράδειγ-

μα, η ανοχή στον Πολάκη, κλείνοντας το μάτι στους

αρνητές, το διφορούμενο μήνυμα Τσίπρα περί ξε-

στοκαρίσματος εμβολίων ή περί υποχρεωτικού αλ-

λά ταυτόχρονα και εθελοντικού εμβολιασμού των

υγειονομικών, θολώνοντας το μήνυμα για την

ασφάλεια του εμβολίου ή, από την άλλη, τις απερί-

σκεπτες δηλώσεις Βελόπουλου περί πειραματό-

ζωων, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος συστήνει τη χρή-

ση κηραλοιφών διά πάσαν νόσον!

Αναρωτιέμαι, τι θα είχε γίνει στην ανθρωπότητα

εάν κατά καιρούς δεν δείχναμε εμπιστοσύνη στην

επιστήμη και ειδικά στα νέα παραγόμενα εμβόλια,

που προστατεύουν και αντιμετωπίζουν μέχρι σή-

μερα πολύ αποτελεσματικά ιδιαίτερα σοβαρές και

απειλητικές για τη ζωή λοιμώδεις νόσους, όπως η

γρίπη, η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η ιλα-

ρά, η ερυθρά ή η πολιομυελίτιδα. Είναι γνωστό ότι

μόλις πριν από μερικές δεκαετίες πολλοί άνθρω-

ποι πέθαιναν από ασθένειες που σήμερα προλαμ-

βάνονται με τον εμβολιασμό, ενώ πολλοί υπέφεραν

από τις επιπλοκές που προκαλούνται από τις ασθέ-

νειες, όπως π.χ. τύφλωση λόγω ιλαράς, ή κώφωση,

καταρράκτης ή νοητική υστέρηση σε πολλά βρέφη,

επειδή οι μητέρες τους είχαν νοσήσει από ερυθρά

κατά την εγκυμοσύνη. Η πολιομυελίτιδα, όπως θυ-

μούνται όσοι έχουν γεννηθεί πριν από τη δεκαετία

του ’60, ήταν κάποτε η κύρια αιτία θανάτου, παρά-

λυσης και χρόνιας αναπηρίας στην Ευρώπη. Και

όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν επειδή,

πρώτον, τα κατάφερε η επιστήμη και, δεύτερον,

επειδή η ανθρωπότητα πίστεψε στην επιστήμη. 

Είναι, λοιπόν, ευθύνη όλων μας, και κυρίως της

Πολιτείας, να απομονώσει τις φωνές του λαϊκισμού

και των αρνητών της πραγματικότητας. Η μάχη εί-

ναι με τον κορονοϊό και όχι με τη λογική ή την επι-

στήμη.
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O
nce upon a time, η ώρα των «μη προνομι-

ούχων» ήταν το πολιτικά προσοδοφόρο

άγγελμα των «ευαγγελιστών της αλλα-

γής». Σήμερα η «μεσαία τάξη» και η περιπαθής

«αγάπη» των πολιτικών δυνάμεων για αυτήν είναι

το νέο αφήγημα. Κανένας πολιτικός, βεβαίως, δεν

μπαίνει στον κόπο να οριοθετήσει οικονομικά αυ-

τήν τη «μ.τ.», όπως ακριβώς και κανένας δεν προσ-

διόρισε την τάξη των «μη προνομιούχων», επειδή

όσο πιο απροσδιόριστη είναι, τόσο διευρύνεται και

γίνεται πολιτικά περισσότερο προσοδοφόρα. Κα-

μία έκπληξη, είθισται οι πολιτικοί να ψαρεύουν

ψήφους στα θολά απόνερα της πολιτικής τους.

Σύμφωνα πάντως με έκθεση του ΣΕΒ (20/2/2020,

naftemporiki.gr), στη «μ.τ.» ανήκαν οι τετραμελείς

οικογένειες με διαθέσιμο ετήσιο εισόδημα από

15.000 έως 40.000 ευρώ.

Μάθαμε, πρόσφατα, ότι μια οικογένεια που έχει

τη δυνατότητα να μεταβιβάσει αφορολόγητα στο

παιδί της 1.600.000 ευρώ ανήκει στη «μ.τ.». Είναι

γεγονός ότι απαιτείται «ιδιαίτερη» φαντασία για να

γίνει αυτό αποδεκτό. Όσες, τραβηγμένες από τα

μαλλιά, προσπάθειες έχουν καταβληθεί μέχρι τώ-

ρα, από «πρόθυμους» αναλυτές και κονδυλοφό-

ρους, δεν πείθουν. Ακόμα και μια οικογένεια με

διαθέσιμο εισόδημα στο ανώτατο όριο -σύμφωνα

με τον ΣΕΒ- της «μ.τ.», δηλαδή στις 40.000 ευρώ, η

οποία καταναλώνοντας 2.500 ευρώ τον μήνα απο-

ταμιεύει 10.000 ευρώ τον χρόνο, θα χρειαζόταν 160

χρόνια για να συγκεντρώσει αυτό το ποσό. 

Ούτε πείθει, βεβαίως, το επιχείρημα ότι η περι-

ουσία αυτή έχει ήδη φορολογηθεί. Όχι μόνο γιατί,

κατοικώντας στην Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι αυτό

συχνά δεν συμβαίνει, αλλά και γιατί την ίδια στιγμή

πληρώνουν ΕΝΦΙΑ μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρό-

τες κ.λπ. για περιουσίες που, έχοντας σίγουρα φο-

ρολογηθεί, δεν ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Είναι

έωλο και το επιχείρημα ότι δεν απαλλάσσονται μό-

νο όσοι μεταβιβάζουν 1,6 εκατ. αλλά όλοι μέχρι αυ-

τό το ποσό. Δηλαδή, το ίδιο είναι ένα τριάρι με μια

πολυκατοικία; 

Όταν η ανεργία έχει γίνει ενδημική, πλήττοντας

κυρίως τους νέους. Όταν ακόμα και για τους τυχε-

ρούς που βρίσκουν δουλειά οι απολαβές και οι

συνθήκες εργασίας είναι συνήθως απαξιωτικές,

απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να «χωνέψουν»

οι σκεπτόμενοι πολίτες το μέτρο της αφορολόγη-

της δωρεάς του 1,6 εκατ.

Όταν ο μισθός και η σύνταξη των 1.000 ευρώ φο-

ρολογούνται. Όταν η αφορολόγητη δωρεά αντι-

στοιχεί, με το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα των

1.000 ευρώ, σε 1.600 μήνες ή σε 133 χρόνια εργα-

σίας, τότε το αφορολόγητο 1,6 εκατ. μοιάζει προ-

κλητικό.

Το μέτρο, μάλιστα, σύμφωνα με την «Καθημερι-

νή», ισχύει για κάθε παιδί αλλά και για δωρεές

προς τα εγγόνια. Με απλά λόγια, δηλαδή, αν κάποι-

ος έχει δύο ή τρία παιδιά, μπορεί να μεταφέρει

αφορολόγητα περιουσία αρκετών εκατομμύριων

στους κατιόντες. Και όλα αυτά, σύμφωνα με παρά-

δειγμα της «Καθημερινής», όταν για μεταβίβαση

ακινήτου αξίας 800.000 ευρώ ο ισχύων φόρος που

με τα νέα μέτρα μηδενίζεται ήταν 36.000 ευρώ.

Στην ουσία για ένα ακίνητο που άριστα γνωρίζουμε

ότι η πραγματική του αξία είναι πολύ μεγαλύτερη

από εκείνη στη βάση της οποίας γίνεται η μεταβί-

βαση. Πώς, λοιπόν, να γίνει αποδεκτό αυτό το μέ-

τρο, όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αγωνίζεται

για να αποτραπεί η επιδίκαση αναδρομικών από το

ΣτΕ στους συνταξιούχους ή όταν επιμένει στην επι-

βολή της αντισυνταγματικής εισφοράς αλληλεγ-

γύης; Όταν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ οικογένειες που

στερήθηκαν βασικά αγαθά για να αποκτήσουν ένα

«ταπεινό» τριάρι και όχι κάποιο «κ@λόσπιτο» -κα-

τά Γιαννόπουλο- 850 τ.μ. σε οικόπεδο 4 στρ. στην

Εκάλη; Όταν το μέτρο εφαρμόζεται παραμονές της

αύξησης των αντικειμενικών αξιών, δεν αμφισβη-

τείται, εύλογα, η «αγοραία» πολιτική ηθική;

του
Αντώνη Ι.

Αντωνόπουλου

Δημοσιογράφος
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ΑΔΕΔΥ

Η μεσαία τάξη, νύφη με «προίκα»

Ε
ίχε καιρό μια δημοσκόπηση να προκαλέσει

προβληματισμό και ποικίλα σχόλια κυρίως

ως προς την ερμηνεία των ποιοτικών της

στοιχείων. Ο λόγος για την πρόσφατη έρευνα της

MRB για το Star Channel και ειδικά ως προς το

στοιχείο για το προφίλ όσων εκτιμούν άλλο κόμμα

ή παραμένουν αναποφάσιστοι. Σύμφωνα, λοιπόν,

με τις εν λόγω εκτιμήσεις, οι πολίτες αυτοί έχουν

μια ροπή προς την ακροδεξιά λογική. Τυχαίο;

Όχι… Μήπως μας εξέπληξε; Φυσικά όχι.

Το λεγόμενο και «αυγό του φιδιού» έχει σπάσει

εδώ και χρόνια στη χώρα και δεν έβγαλε «κλωσό-

πουλα» αλλά χρυσαυγίτες. Οι «κύριοι» αυτοί δεν

βρήκαν μόνοι τους τον δρόμο προς τη Βουλή, αλ-

λά ούτε και όλοι αυτοί που τους έδωσαν το εισιτή-

ριο εισόδου ήταν φασίστες ή ναζί. Ένα μεγάλο

τμήμα των ψηφοφόρων τους ήταν απλοί, καθημε-

ρινοί άνθρωποι που είδαν το μεροκάματο και τους

κόπους μιας ζωής να εξατμίζονται εξαιτίας λαν-

θασμένων πολιτικών επιλογών του παρελθόντος.

Έβαλαν αυτούς τους τύπους στη Βουλή για να τι-

μωρήσουν εκείνους που τους έφεραν σε αυτήν τη

δύσκολη θέση. Το «σύστημα» στην αρχή αιφνιδιά-

στηκε, όμως, στην πορεία, αφού «έπαιξε» για λίγο

μαζί τους, βρήκε τον τρόπο και τους εξουδετέρω-

σε. Δυστυχώς, όμως, αυτό το «φίδι» και να ψοφή-

σει, δεν εξαφανίζεται. Για αυτό και το αποκαλούν

και «φάντασμα». Αυτό, λοιπόν, το «φάντασμα της

Ακροδεξιάς» αρχίζει να βγάζει πάλι δειλά δειλά,

όπως φαίνεται, το κεφάλι του.

Τι είναι, όμως, αυτό που «ζέστανε και πάλι τη

φωλιά του»; Σε μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται

πως η πρώτη αιτία είναι ο αναιτιολόγητος διχα-

σμός που έχει προκληθεί στην ελληνική κοινω-

νία, που έχει χωρίσει τους πολίτες σε εμβολια-

σμένους και ανεμβολίαστους. Και όμως, και στις

δυο κατηγορίες κοινός παρονομαστής είναι ο φό-

βος. Αυτός ο φόβος, λοιπόν, ενεργοποιεί για κά-

ποιους εχθρικά ανακλαστικά απέναντι στο λεγό-

μενο «σύστημα».

Αν σε αυτόν τον φόβο προσθέσουμε και κατα-

στάσεις που όλοι λίγο πολύ βιώνουμε, όπως η πο-

λυπολιτισμική σύνθεση, η διαφθορά, η οικονομι-

κή ύφεση, η αδυναμία των δημοκρατικών κομμά-

των, η ανεργία και η ανασφάλεια, τότε το έδαφος

είναι έτοιμο να δεχθεί τον χειρότερο σπόρο που

έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα.

Η Ελλάδα συνεχίζει να πληρώνει πολύ ακριβά

τον διχασμό. Ορισμένοι το έχουν κάνει σχεδόν

επάγγελμα. Κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύονται τέτοι-

ες καταστάσεις για μια χούφτα ψηφαλάκια που θα

ικανοποιήσουν τη φτηνή ματαιοδοξία τους. Αν το

«φάντασμα» επιστρέψει, κάτι που απευχόμαστε,

αυτήν τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Το σκεπτόμενο πολιτικό σύστημα δεν θα πρέπει

να αγνοήσει τα «καμπανάκια που ηχούν». Στην

παρούσα κατάσταση, μια λύση που θα μπορούσε

να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα είναι η πραγ-

ματική επικοινωνία με τους πολίτες. Χωρίς τεχνά-

σματα, χωρίς φιοριτούρες, χωρίς «φλας». Απλά

και ανθρώπινα.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής της Πολιτικής Επι-

στήμης Αναστάσιος Μεταξάς στο βιβλίο του «Η

πολιτική κοινωνικοποίηση» (1976): «Η πολιτική

κοινωνικοποίηση είναι μία διαδικασία με την

οποία αποκτούμε άμεσα ή έμμεσα ένα σύστημα

αντιδράσεων, προκαταλήψεων, γνώσεων και εκτι-

μήσεων σχετικά με το πολιτικό φαινόμενο. Το σύ-

στημα αυτό μας προδιαθέτει και μας προσανατο-

λίζει, σε ορισμένο μέτρο, στο να επιλέξουμε, στη

συνέχεια, συνειδητά ή ασυνείδητα, και σε σχέση

με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, την Α ή Β γενική

ή ειδική πολιτική κατεύθυνση».

Όπως έλεγαν και οι παλιοί βουλευτές -ασχέτως

αν δεν το πίστευαν- «οι πολιτικοί είναι υπηρέτες

του λαού». Αν τώρα προτιμηθεί η «τακτική του σα-

λιγκαριού», τότε απλώς είναι θέμα χρόνου στην

πρώτη βροχή να γίνει το ατύχημα…

Το «αυγό του φιδιού» και η τακτική του «σαλιγκαριού»



M
ια πρωτοφανής υπόθεση για τα κοι-
νοβουλευτικά δεδομένα απασχόλησε
χθες την Επιτροπή Δεοντολογίας της

Βουλής. Η επιτροπή συζήτησε την άρση της
ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Κελέ-
τση, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της προανακρι-
τικής επιτροπής που επεξεργάστηκε ενδεχό-
μενες ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά για τους χειρισμούς
του κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των τη-
λεοπτικών καναλιών και τον οποίο μήνυσε ο
ελεγχόμενος κ. Παππάς. Ο πρώην υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ.
Κελέτση με αφορμή τους χειρισμούς του κατά
την προεδρία του στις συνεδριάσεις της επι-
τροπής και τον καταγγέλλει για «αλλοίωση»
των πρακτικών.. Ωστόσο, το «επικοινωνιακό
σόου που έστησε ο κ. Παππάς κατέπεσε», σύμ-
φωνα με κύκλους της ΝΔ, αφού η Επιτροπή
Δεοντολογίας της Βουλής απέρριψε την αίτηση
για άρση της ασυλίας του κ. Κελέτση, όπως θα
επιβεβαιώσει και η Ολομέλεια της Βουλής.  Η
πλειοψηφία των βουλευτών της επιτροπής χα-
ρακτήρισαν «ψευδή» τη μήνυση, η οποία απο-
σκοπεί στη «δημιουργία εντυπώσεων». Οι βου-
λευτές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής
Λύσης αρνήθηκαν την άρση της ασυλίας, υπέρ
ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25
δήλωσαν «παρών». Πηγές της ΝΔ τόνιζαν ότι οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσαν να επανέλ-
θουν και να ζητήσουν απαντήσεις από τον μάρ-
τυρα στη συνεδρίαση που επικαλείται ο κ. Παπ-
πάς και είχαν τη δυνατότητα να τα καταγρά-
ψουν στα πρακτικά. Ωστόσο, επελέγη ο δρόμος
της μήνυσης με σκοπό να φύγουν τα φώτα της
δημοσιότητας από τις παράνομες πράξεις και
να στραφούν αλλού. Μάλιστα, θεωρούν ότι η
μήνυση αυτή αποτελεί πράξη χωρίς προηγού-
μενο στα κοινοβουλευτικά χρονικά και κρίνε-
ται αντιδεοντολογική και αήθης, καθώς ο κ.
Κελέτσης εκτελούσε κοινοβουλευτικά καθή-
κοντα.  Ο ίδιος ο κ. Κελέτσης, μιλώντας σε κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε ότι ο
ίδιος τήρησε πιστά ό,τι όριζε ο Κανονισμός της
Βουλής.

ΗΗ αλήθεια για τους
Τούρκους ψαράδες 
και ο ΣΥΡΙΖΑ
Με αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα επί ΣΥΡΙΖΑ
το 2019 οι Τούρκοι ψαράδες μπαίνουν ανενό-
χλητοι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς η
κίνηση αυτή να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Εί-
ναι αλήθεια αυτό ή ψέματα; Γιατί δεν βγαίνει
κάποιο από τα σαΐνια της Κουμουνδούρου να
μας πει για τον νόμο 4619/2019 για τη διενέρ-
γεια αλιείας από αλιευτικά με σημαία της
Τουρκίας; Ο παλαιός Ποινικός Κώδικας, συγ-
κεκριμένα το άρθρο 401, προέβλεπε τα ακό-
λουθα: «Αλλοδαπός που ψαρεύει χωρίς δι-
καίωμα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού

κράτους τιμωρείται με χρηματική
ποινή ή με φυλάκιση μέχρι έξι

μηνών». Βγάλτε τα συμπερά-
σματά σας...

Τελικά υπάρχουν και
πράσινοι νεοδημοκράτες 
«Μην περιμένεις να πάρει κάποια θέση ο
συγκεκριμένος», μου έλεγε ένα ωδικό πτηνό
για γνωστό γαλάζιο φαβορί… «Γιατί, βρε παι-
δί μου; Ο άνθρωπος τρέχει, οργώνει», τον
ρώτησα. «Διότι, κύριε, στη Νέα Δημοκρατία
τον έφερε και τον προώθησε συγκεκριμένος
πασόκος, δεν είναι σπλάχνο μας, γέννημα
θρέμμα που λέμε. Χεράκι χεράκι μάς τον
έφερε. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι, πιο
κομματικοί, μη βιάζεσαι», ήταν η απάντηση
που πήρα. 

Γ. Καραγιάννης: Μεγάλα
έργα σε όλη την Ελλάδα

«Η Κρήτη από την ανατολική έως τη δυτική της
πλευρά από το 2022 έως το 2023 θα γίνει ένα απέ-
ραντο εργοτάξιο», είπε ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης μιλώντας στα Παραπολιτι-
κά FM, ενώ αναφέρθηκε και σε όλα τα μεγάλα
κατασκευαστικά έργα που είναι σε εξέλιξη ή
σχεδιάζονται στην Ελλάδα.
«Έχουμε ένα φιλόδοξο, εντελώς ρεαλιστικό, κα-
τασκευαστικό πρόγραμμα που υλοποιούμε. Με
τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή δουλεύουμε συστηματικά και μεθο-
δικά. Λέμε πολύ λίγα και κάνουμε πολλά περισ-
σότερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιάννης.
Ερωτηθείς για τον ΒΟΑΚ, ο κ. Καραγιάννης είπε
ότι «η Κρήτη θα γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο
από τις αρχές του 2022. Η Μεγαλόνησος θα είναι
ένα success story και για τον υπερσύγχρονο
δρόμο που θα κατασκευαστεί και για τις νέες θέ-
σεις εργασίας που θα δημιουργηθούν. Θα δώ-
σουμε στους Κρητικούς αυτό που τους αξίζει».
Για την αναβάθμιση και κατασκευή του σιδηρο-
δρομικού δικτύου της χώρας, ο κ. Καραγιάννης
τόνισε ότι πολύ σύντομα θα μπουν στις «ράγες»
έργα ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Όπως είπε, θα συνδε-
θεί το τρένο με το λιμάνι της Πάτρας: «Ολοκλη-
ρώνεται αυτήν τη στιγμή το Αθήνα - Θεσσαλονίκη
που θα μειώσει τον χρόνο κάτω από τις 3,5 ώρες.
Παράλληλα, στην Αττική προχωράει η σιδηρο-
δρομική σύνδεση τόσο στο λιμάνι του Λαυρίου
όσο και σε εκείνο της Ραφήνας, ενώ στη Βόρεια
Ελλάδα θα συνδέονται με τη σιδηροδρομική
Εγνατία τα τρία λιμάνια, της Αλεξανδρούπολης,
της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης». 
Ο κ. Καραγιάννης μίλησε και για το μετρό στον
Πειραιά και, όπως τόνισε, οι συρμοί θα φτάσουν
στην πόλη το καλοκαίρι του 2022: «Έχουμε πα-
ραδώσει τους τρεις σταθμούς και απομένουν άλ-
λοι τρεις ώστε η διαδρομή Πειραιάς - Αεροδρό-
μιο να γίνεται σε 50 λεπτά». 
Τέλος, ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε και στη
γραμμή 4 του μετρό, τονίζοντας ότι είναι το μεγα-
λύτερο κατασκευαστικό έργο που θα αλλάξει τις
κυκλοφοριακές συνήθειες των Αθηναίων: «Θα
εξυπηρετούνται καθημερινά περισσότεροι από
340.000 πολίτες, θα μειωθεί η κίνηση των οχημά-
των κατά 50.000 με 60.000, θα δημιουργηθούν
έως 10.000 νέες θέσεις εργασίας και τελικά θα
αλλάξει η εικόνα της Αθήνας». 
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Ασυλία Κελέτση
κατόπιν μήνυσης
του Νίκου Παππά

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Ρι-
χάρδος Λαμπίρης αναλαμβάνει πρόεδρος του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών στη θέση του εκλιπόν-
τος Γιώργου Αρώνη. Ο κ. Λαμπίρης γενικώς έχει
αφήσει καλή εικόνα από τη θητεία του στο ΤΑΙΠΕΔ
και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και
επενδυτική τραπεζική, καλύπτοντας τόσο τις αγο-
ρές της Ελλάδας όσο και εκείνες της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Tele-
sis Finance και η HSBC Bank plc.
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Μία φωτογραφία με νόημα
Ο κ. Ιμάμογλου έφερε κάτι γλυκά και σιροπιαστά στον κ. Μπακογιάννη. Όμως, η φωτογραφία που του

χάρισε ο δήμαρχος Αθηναίων έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο κ. Μπακογιάννης, λοιπόν, του χάρισε μια φωτο-
γραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε φωτογραφία, αλλά ένα οικογενειακό κει-
μήλιο της οικογένειας Μητσοτάκη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν αυτός που είχε προτείνει τον Μουστα-
φά Κεμάλ Ατατούρκ για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης του 1934, με μια μακροσκελή επιστολή στα γαλλικά,
με το επιχείρημα ότι στο πρόσωπό του είδε την πιθανότητα συνεννόησης με την Τουρκία, έχοντας υπο-
γράψει και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο του 1930. Θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο παππούς του
αείμνηστου Μητσοτάκη, ο Κωστής Μητσοτάκης (1845-1898), είχε παντρευτεί μία από τις αδελφές του
Ελευθέριου Βενιζέλου και υπήρξε ιδρυτής του Κόμματος των Ξυπόλητων, το οποίο αργότερα παρέλαβε
από αυτόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και μετονόμασε σε Κόμμα των Φιλελευθέρων.

Ο Λοβέρδος 
θέλει 18%

Μιλώντας στο Open το πρωί της Τετάρτης, ο
Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε ότι σε περίπτωση
νίκης του θα προτείνει σχήμα με δύο μόνι-
μους αντιπροέδρους, ενώ εξέφρασε τη φιλο-
δοξία του για ένα κόμμα
με εκλογικά ποσο-
στά που θα φτά-
νουν στο 18%.
Ξεκαθάρισε,
πάντως, ότι αν
δεν εκλεγεί
πρόεδρος, θα
α π ο χ ω ρ ή σ ε ι
από την παράταξη.
«Λέω και το λέω συνε-
χώς, αυτή τη στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι
αντιπολίτευση, πολλές φορές έχουμε κοινές
θέσεις και στη Βουλή κρατάμε κοινές στά-
σεις. Είναι μια νομοτέλεια της αντιπολίτευσης
αυτή. Άρα, δεν αποκλείουμε συζητήσεις με
κανέναν. Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική μας
συμμετοχή, αυτή θα προκύψει με κριτήριο τη
δική μας δύναμη. Η φιλοδοξία η δικιά μου εί-
ναι να υπερδιπλασιάσουμε τις δυνάμεις του
κόμματος. Δηλαδή, να είμαστε ένα κόμμα του
18%-19%», είπε ο κ. Λοβέρδος.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

M
ε νέα βιβλία εμ-
πλουτίστηκε η βι-
βλιοθήκη που φέ-

ρει το όνομα του αείμνηστου
πολιτικού Δημήτρη Κρεμα-
στινού στη Δημοτική Ενότητα
του Αρχαγγέλου στη Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα, η βι-
βλιοθήκη βρίσκεται στο Α’
Δημοτικό Σχολείο και έχρηζε
ουσιαστικών παρεμβάσεων
για την αναβάθμισή της. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε στοχευμένη βοήθεια από
το πρωθυπουργικό γραφείο, υπό τον κ. Δημητριάδη, απαντώντας θετικά και συνδρά-
μοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια για την οποία αναζητούνταν μια λύση. Έτσι, λοι-
πόν, με τη φροντίδα του Μεγάρου Μαξίμου, όπως έγινε και σε άλλες περιοχές, εστά-
λησαν στο νησί της Δωδεκανήσου εκατοντάδες βιβλία που εστιάζουν, μεταξύ άλλων,
σε εκπαιδευτικό, ιστορικό, πολιτιστικό αλλά και μυθιστορηματικό περιεχόμενο, ενώ η
επιλογή τους έχει πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό καθηγητών. Μά-
λιστα, η είδηση έγινε γνωστή από δελτίο Τύπου που εξέδωσε η τοπική κοινότητα.
«Παραλάβαμε σήμερα από το Γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
παιδικά βιβλία για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης “Δημήτρης Κρεμαστινός” που
βρίσκεται στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου. Θερμές ευχαριστίες στην υφυπουρ-
γό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη για την παρέμβασή της, στον γραμματέα του Πρωθυ-
πουργού Γρηγόριο Δημητριάδη και στην ειδική συνεργάτιδα Μαρία Διαμαντή για την
άμεση ανταπόκρισή τους. Ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε σε μια γόνιμη
συνεργασία για το καλό των παιδιών μας. Ευχαριστούμε θερμώς», σημειώνει στο μή-
νυμά του ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρχαγγέλου Νικόλαος Διμέλης.
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Κόντρα για την αναβάθμιση των F-16 
Σε μπρα ντε φερ ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία και την ΕΑΒ αποδίδουν στρατιωτικοί

κύκλοι τις καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των F-16 Block 50, που από το καλοκαίρι έρχε-
ται και φεύγει από τη Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της
Βουλής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο φορείς «τσακώνονται» για το ποιος θα αξιοποι-
ήσει τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που θα προκύψουν ώστε να τρέξει το πρόγραμμα. Η
ΕΑΒ θέλει να αναλάβει την αναβάθμιση, αφού ήδη εργάζεται πάνω στον εκσυγχρονισμό των
84 F-16 και τη μετατροπή τους σε Viper και τα συστήματα που θα αφαιρεθούν από τα συγκε-
κριμένα αεροσκάφη θα εξοπλίσουν τα 38 Block 50, φέροντάς τα στο επίπεδο των Block 52. Η
εταιρεία διεκδικεί το συμβόλαιο ώστε να μεγαλώσει τον κύκλο εργασιών της, εξασφαλίζον-
τας τη βιωσιμότητά της για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Πολεμική Αεροπορία
θέλει να αναβαθμίσει τα Block 50 ώστε να εκσυγχρονίσει τα δικά της εργοστάσια μέσω των
αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το ρίσκο των χαμηλών διαθεσι-
μοτήτων αλλά και τον κίνδυνο τα F-16 Block 50 να έχουν την τύχη παλαιότερων προγραμμά-
των, όπως τα C-130, που καθηλώθηκαν για χρόνια στα υπόστεγα της ΕΑΒ.

Εκατοντάδες βιβλία στη Ρόδο
με παρέμβαση Δημητριάδη

Περί δεξιάς
πολυκατοικίας
Πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την
αποκαλούμενη «καραμανλική πτέρυ-
γα» της ΝΔ, πλαισιωμένα από εκπρο-
σώπους φορέων, γιατρούς και καθηγη-
τές, δημοσιογράφους και οικονομολό-
γους, παραχώρησαν κοινή συνέντευξη
τύπου, συζητώντας επί της ουσίας για
τα σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής
κοινωνίας. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν
και γνωστά ονόματα της πάλαι ποτέ γα-
λάζιας πολυκατοικίας, όπως οι Νίκος
Καραχάλιος, Σάββας Τσιτουρίδης, Νί-
κος Νικολόπουλος και Αργύρης Ντινό-
πουλος. Βεβαίως, έχουν συστρατευθεί
και μη δεξιοί, όπως ο Δ. Καζάκης, ο κα-
θηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας Δ.
Κούβελας, ο πρώην αντιπρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Γ. Μπουλούκος,
ο γιατρός και ιδρυτικό στέλεχος του
ΔΗΚΚΙ Π. Μαντάς κ.ά. Δεν ξέρω πόσο
θα αντέξει το εγχείρημα, καθότι κάποια
από τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν
επιχειρήσει να βρεθούν κάτω από την
ίδια πολιτική στέγη και στο παρελθόν,
αλλά δεν τα είχαν βρει…

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για
την κυβέρνηση αυτό τον χειμώνα
θα είναι η ιστορία με τα τιμολόγια
του ρεύματος. Τα 150 εκατομμύρια
που θα δώσει η κυβέρνηση στις
ιδιωτικές εταιρείες για να καλύ-
ψουν και να απορροφήσουν τις
ανατιμήσεις δεν θα φτάσουν και θα
οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, αφού οι
καταναλωτές δεν θα μπορέσουν να
αποπληρώσουν τιμολόγια με αυξή-
σεις της τάξης του 30% και 40%.

LOCK
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ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο
ι εκλογές θα γίνουν στην τετραε-
τία, υπογραμμίζει, μιλώντας στην
«Ρ», ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος

Κεδίκογλου και τονίζει ότι στόχος είναι η
διεύρυνση της κοινωνικής απήχησης της
ΝΔ στην κοινωνία. Επισημαίνει ότι η διαδι-
κασία ανοικοδόμησης της Βόρειας Εύβοιας
είναι ταχεία και οι συσκέψεις καθημερινές,
ενώ υπογραμμίζει ότι για τα αντιπλημμυρι-
κά έργα η κυβέρνηση «τρέχει» όσο πιο γρή-
γορα μπορεί, με τη συνεργασία και του
ιδιωτικού τομέα. 

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ περιέγρα-
ψε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για τη με-
σαία τάξη, τα νοικοκυριά και τους νέους.
Θεωρείτε ότι είναι αρκετό για να πάρει
ανάσα η μεσαία τάξη; 
Τα νέα επιπλέον μέτρα που παρουσίασε

στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός έχουν στόχο την
ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολι-
τών, τη βελτίωση της οικονομικής κατάστα-
σης της μεσαίας τάξης, καθώς και τη στήρι-
ξη των νέων με τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης. Η στοχευμένη ενίσχυση νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων και των ανέρ-
γων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
δεν καλύπτονται ούτε από δάνεια ούτε από
την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης,
που ήταν πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι
απόρροια της ανάπτυξης, της παραγωγής
πλούτου, που επιτυγχάνεται με τις πολιτικές
που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ορισμένα
από αυτά τα μέτρα είχαν ήδη ισχύσει, αλλά
η εφαρμογή τους έληγε και χρειάζονταν νέ-
οι πόροι για να παραταθούν και αυτό επι-
τεύχθηκε με τις επιλογές που ακολουθήσα-
με, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα αυξημέ-
νους ρυθμούς ανάπτυξης, αυξημένη απα-
σχόληση και πρόσθετα έσοδα στο Δημόσιο.

Τα νοικοκυριά ζουν με την αγωνία των

λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εκτιμάτε ότι ο μηχανισμός που παρου-
σιάστηκε θα καλύψει τις αυξήσεις στο
κόστος ενέργειας; Και θα παραταθεί και
πέραν του Δεκεμβρίου, αν χρειαστεί;
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευ-

ρώπη που δημιουργεί ένα δίχτυ προστα-
σίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενερ-
γειακής κρίσης για όλους τους καταναλω-
τές χαμηλής τάσης, τα νοικοκυριά, τους
αγρότες και αρκετές επιχειρήσεις. Με την
επιδότηση που δίνει το κράτος για κατανά-
λωση έως 300 kWh τον μήνα, σχεδόν μηδε-
νίζονται οι αναμενόμενες αυξήσεις για το
72% των καταναλωτών, ανεξάρτητα από τον
πάροχο με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.
Παράλληλα, θα επεκταθεί από τη ΔΕΗ η εκ-
πτωτική πολιτική που ήδη ισχύει, καλύ-
πτοντας πλήρως τις ανατιμήσεις που θα εί-
χε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση
έως 600 kWh ανά μήνα. Με αυτά τα μέτρα
θα αντισταθμιστεί σχεδόν το σύνολο των
εκτιμώμενων ανατιμήσεων έως το τέλος
του έτους για ένα μέσο νοικοκυριό. Η στή-
ριξη των καταναλωτών θα χρηματοδοτηθεί
από το Ειδικό Ταμείο Στήριξης για την Ενερ-
γειακή Μετάβαση, στο οποίο θα διοχετευ-
θεί ποσό τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων
ευρώ από τα αυξημένα έσοδα που αντιστοι-
χούν στη χώρα μας το 2021 από το Σύστημα
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων.
Στο τέλος του έτους θα αξιολογηθεί εκ νέου
η κατάσταση και, εφόσον εξακολουθούν να
ισχύουν έκτακτες συνθήκες στη διεθνή
αγορά ενέργειας, θα εξεταστεί η επέκταση
της στήριξης.

Ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε κατηγορη-

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

Ενισχύουμε το εισόδημα
όλων των πολιτών
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ματικά τις εκλογές, περιέγραψε όμως τα
διλήμματα και de facto δημιουργήθηκε
μια προεκλογική ατμόσφαιρα. Γιατί λέτε
εξ αρχής «όχι» σε μια συνεννόηση, αν
όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, έστω με το ΚΙΝΑΛ,
όπως το 2012;
Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραε-

τία και τότε θα αξιολογηθεί και παράλληλα
θα συγκριθεί η αξιοπιστία της με την αξιο-
πιστία της προηγούμενης κυβέρνησης. Με
τον ΣΥΡΙΖΑ , όπως έχει ήδη απαντήσει ο
πρωθυπουργός, μας χωρίζει πολιτικό,
αξιακό και πολιτιστικό χάσμα. Όσο για το
ΚΙΝΑΛ φαίνεται ότι βρίσκεται ακόμα σε
αναζήτηση ταυτότητας. Θα διεκδικήσουμε
την αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Η κοι-
νωνία αυτό που θέλει είναι ηρεμία και να
επιστρέψει στην κανονικότητα, να μπορεί ο
κάθε πολίτης να ελπίζει σε ένα καλύτερο
μέλλον για αυτόν και τα παιδιά του. Αυτό
στο οποίο αποσκοπούμε είναι η διεύρυνση
της απήχησης στην κοινωνία. Οι πολίτες θα
μας κρίνουν.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει ένα
ολιστικό σχέδιο για την Εύβοια που θα
καταρτίσει ο κ. Μπένος. Έχετε την αί-
σθηση ότι η ανοικοδόμηση της Εύβοι-
ας θα είναι τόσο ταχεία, όπως έγινε σε
άλλες περιπτώσεις φυσικών κατα-
στροφών;
Η Βόρεια Εύβοια υπέστη μια τεράστια

καταστροφή. Είναι ένα πλήγμα σαρωτικό
γιατί δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του
δάσους, αλλά και μια ολόκληρη τοπική οι-
κονομία που αποσαθρώθηκε. 

Η στήριξη των πυρόπληκτων και η ανοι-
κοδόμηση της Βόρειας Εύβοιας σε βάθος
χρόνου είναι προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης. Για πρώτη φορά έγιναν εκταμιεύσεις
με τόσο μεγάλη ταχύτητα για την υποστήρι-
ξη των πληγέντων. Τα αντιδιαβρωτικά και
αντιπλημμυρικά έργα προχωρούν και αυτά
με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σε συνεννόηση
με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και με
δωρεές ιδιωτικών εταιρειών. Στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχείς είναι
οι συσκέψεις, προκειμένου να εξεταστεί
κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται και πα-
ράλληλα παρακολουθούμε την πορεία υλο-
ποίησης των εξαγγελθέντων μέτρων, τα
οποία χρήζουν βελτίωσης, καθώς είμαστε
αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάστα-
ση. Πέρα από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για
την ανακούφιση των πυρόπληκτων, υπάρ-
χουν ακόμα δυσλειτουργίες που πρέπει να
ξεπεραστούν. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι
για τα μέτρα στήριξης των μελισσοκόμων
της Βόρειας Εύβοιας ο αγώνας που δίνου-
με είναι τριπλός: να επιβιώσουν τα μελίσ-
σια, να επιβιώσουν οι μελισσοκόμοι και να

μείνουν μελίσσια κοντά στα καμένα, για να
μπορέσει να αναπαραχθεί η χλωρίδα όσο
πιο γρήγορα γίνεται.

Όσον αφορά τις εισηγήσεις των γεωπό-
νων για τις αναδασώσεις αυτές, είναι κατά
κύριο λόγο να αφήσουμε τη φυσική αναδά-
σωση, προστατεύοντας την περιοχή. Για
παράδειγμα, δεν πρέπει να μπουν αιγοπρό-
βατα και πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη πρό-
νοια για την κτηνοτροφία. Σε αυτό το πλαί-
σιο αναζητούμε εκτάσεις, όπου θα εγκατα-
σταθούν τα κοπάδια, φροντίζοντας παράλ-
ληλα για την παροχή ζωοτροφών. 

Όσον αφορά το έργο που έχει αναλάβει ο
Σταύρος Μπένος για το οποίο με ρωτάτε, να
επισημάνω ότι πρόκειται για μια ολιστική
προσέγγιση, η οποία θέτει ως προϋπόθεση
όλα τα έργα τα οποία θα γίνουν να ενταχ-
θούν σε ένα συνολικό σχέδιο ανάταξης.
Υπάρχουν 10 μελέτες οι οποίες γίνονται για
όλα τα επίπεδα της ζωής στη Βόρεια Εύ-

βοια, από τον αγροτοδιατροφικό τομέα μέ-
χρι τι αναδάσωση και πού πρέπει να γίνει.
Μέσα στον επόμενο μήνα, όπως έχει ανα-
κοινωθεί, θα παρουσιάσουμε όλες τις με-
λέτες.

Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, με δε-
δομένο ότι έρχεται ο χειμώνας, για το
ενδεχόμενο να υπάρξουν ισχυρές βρο-
χοπτώσεις στην περιοχή που θα μπο-
ρούσαν να δημιουργήσουν ισχυρά
πλημμυρικά φαινόμενα;
Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας

είναι ελάχιστος, γιατί, ακόμα και αν είχαμε
τις μελέτες πριν από την πυρκαγιά, η κατα-
σκευή των φραγμάτων, των κορμοδεμάτων
και των άλλων παρεμβάσεων που πρέπει
να γίνουν, δεδομένης και της γεωμορφολο-
γίας στα καμένα εδάφη, είναι ένα τιτάνιο
έργο για να ολοκληρωθούν. Το σίγουρο εί-
ναι ότι τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορού-

με. Ακολουθήσαμε μία καινοτόμο διαδικα-
σία με αξιοποίηση ιδιωτικών δωρεών.
Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν χορηγίες
για το κόστος κατασκευής, πρόκειται συγ-
κεκριμένα για δωρεές. Τα έργα τα αναλαμ-
βάνουν σε πρώτη φάση οι ρητινοσυλλέκτες
και γίνονται υπό την επίβλεψη των δασαρ-
χείων με βάση τις μελέτες των δασολόγων
που εκπονήθηκαν, πραγματικά, σε χρόνο-
ρεκόρ και εκτελούνται από τους Δασικούς
Συνεταιρισμούς με απευθείας ανάθεση μέ-
σω των Δασαρχείων.

Να σημειώσω ότι σε διαφορετική περί-
πτωση μόνο οι μελέτες για τα συγκεκριμέ-
να έργα θα απαιτούσαν τουλάχιστον δύο με
τρεις μήνες. Τα αντιδιαβρωτικά και αντι-
πλημμυρικά έργα από την πρώτη στιγμή
ήταν η πιο επείγουσα ανάγκη, για αυτό και
ακολουθήσαμε μια διαδικασία καινούργια
και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η κατα-
σκευή των φραγμάτων. Στόχος μας είναι να
προσφέρουμε μία νέα καλύτερη ζωή μετά
την καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και θα
παλέψω μαζί με τους συναδέλφους μου
στην κυβέρνηση και με όλους τους αρμόδι-
ους φορείς, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
του επαγγελματικού και επιχειρηματικού
κόσμου για να ξαναζωντανέψει ο τόπος
μας.

Έχετε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της
αλιείας και προσφάτως, από τη Μασσα-
λία, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τον
στόχο, ώστε στο 10% των ελληνικών θα-
λασσών να μην ασκείται αλίευση. Δεν
θα πλήξει αυτό την αλιευτική δραστη-
ριότητα;
Η Μεσόγειος αντιμετωπίζει προβλήματα

υπεραλίευσης και συνεπώς θα πρέπει να
εξετάσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επίλυσης
του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει
υποδειχθεί ως καταλληλότερος τρόπος ο
καθορισμός ενός μικρού ποσοστού των θα-
λασσών μας ως ζωνών απαγόρευσης αλι-
είας, λειτουργώντας ως ένα πεδίο αναπα-
ραγωγής ψαριών. 

Παρόμοιες πρακτικές έχουν αποδείξει
ότι το απόθεμα των ψαριών συνολικά στις
θαλάσσιες ζώνες έχει αυξηθεί σημαντικά.
Οι αλιείς μας είναι σημαντικό να μπορέ-
σουν να αντιληφθούν ότι αυτό θα είναι προς
όφελός τους, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός
των ψαριών και τελικά θα μπορούν να αλι-
εύσουν περισσότερα ψάρια. Οι ειδικοί θα
μας προτείνουν τα κατάλληλα σημεία για να
δημιουργηθούν αυτές οι ζώνες. Σίγουρα θα
εξακολουθούμε να ζούμε από τη θάλασσα
και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση στο ότι εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε
τα αποθέματά μας. 

Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και τότε 
θα αξιολογηθεί και, παράλληλα, θα συγκριθεί 
η αξιοπιστία της με την αξιοπιστία 
της προηγούμενης κυβέρνησης«
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Έγραψαν ιστορία στον... αέρα

Ήρθε η ώρα ο παλαιότερος τύπος 
Mirage που βρίσκεται στο οπλοστάσιο 
της Πολεμικής Αεροπορίας 
να δώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά μαχητικών

E
να «αντίο» δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά έπειτα από τριάντα τρία χρόνια προσφοράς και ένδοξων στιγμών. Τριάντα

τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας στις εσχατιές της Ελλάδας με μοναδικό σκοπό την υπεράσπιση της ελληνικής κυ-

ριαρχίας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Και τα Mirage 2000 της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γεράκι» έκαναν ακριβώς

αυτό. Με τους Έλληνες χειριστές στα πιλοτήριά τους υπερασπίστηκαν -πολλές φορές με κόστος- κάθε σπιθαμή της

ελληνικής επικράτειας, γράφοντας τη δική τους ιστορία με χρυσά γράμματα.

Ήρθε όμως η ώρα ο παλαιότερος τύπος Mirage
που βρίσκεται στο οπλοστάσιο της Πολεμικής
Αεροπορίας να δώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά
μαχητικών, τα Rafale F3R που αποτελούν το
μέλλον της 332 ΠΜ και ο ερχομός τους
φοβίζει τους Τούρκους, όπως
έκανε το 1988 ο ερχομός
των Mirage 2000.
Τα αεροσκάφη βρίσκον-
ται πλέον στο «πέρας της επι-
χειρησιακής τους δράσης» με
τα ελληνικά χρώματα και η λει-
τουργία της 332 ΠΜ ετοιμάζεται
να ανασταλεί ώστε μετά τις γιορτές
να ξεκινήσει και πάλι τις δραστηριότητές
της με το νέο γαλλικό απόκτημα της Πολεμικής
Αεροπορίας. Όμως, κανείς δεν θα ξεχάσει, ιδι-
αίτερα οι γείτονες, τις ανηλεείς καταδιώξεις
των τουρκικών F-16 στο Αιγαίο, με τα Mirage να
κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Να εμπλέ-
κουν τα τουρκικά μαχητικά σε κλειστές αερο-
μαχίες, εκεί όπου τα γαλλικά δελταπτέρυγα
έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα, με τους Έλλη-
νες πιλότους να βρίσκονται διαρκώς στην 6η
ώρα των Τούρκων, δηλαδή σε θέση βολής.
Με τον ερχομό τους στην 114 Πτέρυγα Μάχης
της Τανάγρας, τα Mirage 2000 άλλαξαν το παι-
χνίδι στο Αιγαίο. Η Τουρκία ουδέποτε κατάφε-
ρε να μάθει τις πραγματικές δυνατότητες του
αεροσκάφους, αφού η ελληνογαλλική συμφω-
νία προέβλεπε ότι τα μαχητικά της Dassault

δεν θα πουληθούν ποτέ στους γείτονες. Η Γαλ-
λία τήρησε την υπόσχεσή της και οι Τούρκοι
έβλεπαν τα ελληνικά Mirage 2000 μόνο στις
ουρές τους. Η τουρκική αεροπορία δεν θα ξε-
χάσει ποτέ τι συνέβη στις 8 Οκτωβρίου 1996. Η
εμπλοκή ενός τουρκικού F-16 με ελληνικό Mi-
rage 2000 EGM, που βρισκόταν σε υπηρεσία
readiness, είχε ως αποτέλεσμα το τουρκικό
αεροσκάφος να καταλήξει φλεγόμενο στη θά-
λασσα, περίπου 9 ναυτικά μίλια από τις ακτές
της Χίου, παρασύροντας στον θάνατο τον έναν
από τους δύο χειριστές.

Ακόμη και το βράδυ των Ιμίων τα ελληνικά Mi-
rage 2000 EGM ήταν τα μόνα αεροσκάφη που
πετούσαν. Φορτωμένα με τους αντιπλοϊκούς
πυραύλους Exocet, ήταν έτοιμα να εξαπολύ-
σουν μια τρομακτική δύναμη πυρός εναντίον
του τουρκικού στόλου που προσπαθούσε να
αναπτυχθεί στο Αιγαίο. Τόσο οι Exocet όσο και
οι πύραυλοι αέρος αέρος Super 530 και Magic
550, που εξόπλιζαν τα Mirage, αποτελούσαν
φόβητρο για τους γείτονες, αφού ήταν όπλα
άγνωστα στην τουρκική αεροπορία. 
Η Ελλάδα αγόρασε 36 Mirage 2000 EGM και
τέσσερα διθέσια BGM από το 1988 μέχρι το
1992, εξοπλίζοντας την 331 Μοίρα «Θησέας»
και 332 Μοίρα «Γεράκι». Από αυτά, δέκα αερο-

σκάφη αναβαθμίστηκαν στη συνέχεια σε Mira-
ge 2000-5 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε
υπηρεσία με τα υπόλοιπα αεροσκάφη της 331.
Τα ελληνικά «δίλιτρα» με περισσότερες ώρες
πτήσης από τα αντίστοιχα γαλλικά αντιμετώπι-
σαν με επιτυχία δεκάδες κινδύνους, όχι όμως
και τη δεκαετή οικονομική κρίση, που έφερε
περιορισμένες διαθεσιμότητες και ελλείψεις
σε βασικά ανταλλακτικά. Παρά τα μεγάλα προ-
βλήματα όμως, χάρη στην υπεράνθρωπη προ-
σπάθεια και την αίσθηση καθήκοντος των τε-
χνικών της Μοίρας, τα δελταπτέρυγα αεροσκά-
φη δεν έλειψαν ποτέ από τους ελληνικούς ου-
ρανούς. Την παράδοση της «γαλλικής σχολής»
μαχητικών θα συνεχίσει για αρκετά χρόνια
ακόμη η 331 Πολεμική Μοίρα «Θησέας» με τα
Mirage 2000-5. 

stavros.ion@gmail.com
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Σταύρος Ιωαννίδης



Τ
ην ώρα που η Αθήνα
μέσω των επαφών του
Νίκου Δένδια θέλει να
διεθνοποιήσει τις πα-

ραβατικές ενέργειες της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, ενημερώνοντας
συμμάχους και διεθνείς οργανι-
σμούς για την παρενόχληση του
«Nautical Geo» από τουρκική
φρεγάτα, η Άγκυρα επιχειρεί να
υποβαθμίσει το ζήτημα ανάγον-
τάς το σε διμερές. Ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία
του στη Γενική Συνέλευση των
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρ-
κη, έκανε λόγο για διάλογο και
συνεργασία στο Αιγαίο αλά
τούρκα.

«Ο διάλογος και η συνεργασία
είναι τώρα στο τραπέζι, όπως και
η πρότασή μας για αναδιοργά-
νωση της Συνόδου της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Με τον ίδιο τρό-
πο πιστεύουμε ότι τα προβλήμα-
τα στο Αιγαίο πρέπει να επιλυ-
θούν με διμερή διάλογο», είπε ο
Ερντογάν επαναφέροντας τις
πάγιες θέσεις της Άγκυρας. Δι-
πλωματικές πηγές της Αθήνας
σχολιάζουν ότι η Ελλάδα δεν αρ-
νείται τον διάλογο, αλλά όχι με
τους όρους της Άγκυρας και
πάντα στη βάση του Διεθνούς Δι-
καίου. Άλλωστε, οι επιθετικές
ενέργειες της Τουρκίας και η
αμφισβήτηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας και
της Κύπρου είναι πρόβλημα που
αφορά και την Ευρώπη αλλά και
το ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν πα-
ρέλειψε να επαναλάβει τις γνω-
στές θέσεις περί ηγέτιδας περι-
φερειακής δύναμης, διεκδικών-
τας ρόλο ρυθμιστή στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. «Οι διαφορές που
υπάρχουν στις θαλάσσιες περιο-
χές ευθύνης εύχομαι να επιλυ-
θούν σύμφωνα με το Διεθνές Δί-
καιο και τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας. Όμως, πρώτα είναι απαραί-

τητο να σταματήσει η νοοτροπία
που αγνοεί την ύπαρξη της
Τουρκίας στην περιοχή, η οποία
διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτο-
γραμμή στην Ανατολική Μεσό-
γειο», υποστήριξε ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. 

Το προκλητικό παραλήρημα
του Τούρκου προέδρου κορυ-
φώθηκε με την επιμονή του στη
λύση των δύο κρατών στην Κύ-
προ, ενώ απαίτησε να εκπροσω-
πείται και το ψευδοκράτος στα
Ηνωμένα Έθνη, παρόλο που δεν
έχει αναγνωριστεί. « Ένας από
τους ηγέτες των δύο λαών του
νησιού που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ
έχει τη δυνατότητα να σας απευ-
θυνθεί, όμως δεν είναι δίκαιο ο
άλλος ηγέτης να μην μπορεί να
μιλήσει από αυτό το βήμα», είπε. 

Είχε προηγηθεί η συνάντηση
σε θερμό κλίμα του προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νί-
κου Αναστασιάδη με τον γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες. Ο Κύπριος πρόεδρος
εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει
μια νέα προοπτική για την Κύ-
προ, υπογραμμίζοντας ότι πρό-
θεσή του είναι να ξεκινήσει ένας
δημιουργικός διάλογος χωρίς
προαπαιτούμενα με την τουρκο-
κυπριακή πλευρά: « Έχω ανα-
πτύξει κάποιες θέσεις και ιδέες
και έχουμε συμφωνήσει ότι τα
όσα αφορούν στο Κυπριακό θα
συζητηθούν και κατά το γεύμα
που θα έχουμε με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στις
27 του μήνα».

Στο διπλωματικό πεδίο η Άγ-
κυρα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί
τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν για
να βελτιώσει τις σχέσεις της με
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών είχε
συνάντηση με τον Αμερικανό
ομόλογό του, όπου τίποτα δεν
θύμιζε τις «περιπέτειες» στις
σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον.
Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνη-
σαν να ενισχύσουν τη συνεργα-
σία τους, με τον Άντονι Μπλίνκεν
να επισημαίνει ότι «η Τουρκία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι
ισχυροί εταίροι και στενοί σύμ-
μαχοι στο ΝΑΤΟ».

Η Αθήνα από την πλευρά της
συνεχίζει να ενημερώνει τη διε-
θνή κοινότητα για τις ελληνικές
θέσεις. Ο Νίκος Δένδιας είχε
εκτενή συζήτηση για τις εξελί-
ξεις στη Λιβύη με τον Αλγερινό
ομόλογό του, ξεκαθαρίζοντας ότι
η Αθήνα επιδιώκει την πλήρη
αποχώρηση όλων των ξένων
στρατευμάτων από τη χώρα ώστε
να οδηγηθεί με ομαλότητα στις
εκλογές του Δεκεμβρίου.

Μια συνάντηση αστικής αβρότητας και πολιτικής εθιμοτυπίας πέρασε
απαρατήρητη στη χθεσινή μαγευτική βραδιά υπό το φως της Πανσελήνου
με τη μοναδική Μόνικα Μπελούτσι στην παράσταση «Μαρία Κάλλας: Επι-
στολές και αναμνήσεις» στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, εισερχόμενος στο αρχαίο θέατρο
συνοδεύοντας τον καλεσμένο του, δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ
Ιμάμογλου, διέκρινε στα πρώτα καθίσματα τη σύζυγο του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή, Νατάσα Παζαΐτη. Μαζί με τον Τούρκο ομόλο-
γό του πλησίασε την κυρία Παζαΐτη, όπου ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρη-
σε στις ανάλογες συστάσεις, ενώ οι τρεις τους σε εύθυμη ατμόσφαιρα εί-
χαν μια σύντομη κουβέντα, προσμένοντας την Ιταλίδα ντίβα να ενσαρκώ-
νει την ντίβα της όπερας, την Ελληνίδα υψίφωνο Μαρία Κάλλας. 

ΌΌταν ο Ιμάμογλου γνώρισε τη Νατάσα Καραμανλή μέσω Μπακογιάννη
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Ερντογάν: Μισό… μισό και το Αιγαίο!

Παραλήρημα 
του «Σουλτάνου» στον
ΟΗΕ, από τον οποίο 
ζήτησε να 
αναγνωρίσει 
και τον κατοχικό ηγέτη



Μ
ε διπλή παρέμβαση η κυβέρνη-
ση αποφάσισε να θωρακίσει εκ-
παιδευτικούς, γιατρούς και λοι-
πούς δημόσιους λειτουργούς

από τη φάμπρικα των μηνύσεων που υποβάλ-
λουν αρνητές της πανδημίας εις βάρος τους,
προκαλώντας έτσι την αυτόφωρη διαδικασία. 

Η παρέμβαση γίνεται και σε επίπεδο νομο-
θετικό, αλλά και σε αστυνομικό, με διπλή ντι-
ρεκτίβα. Αρχικά, τις επόμενες μέρες, ου μην
και σήμερα, θα έρθει στη Βουλή ειδική διάτα-
ξη τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα, με την
οποία θα εξαιρούνται από την αυτόφωρη δια-
δικασία μηνύσεις που σχετίζονται με την
εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού. Η
τροπολογία θα προέρχεται από το υπουργείο
Δικαιοσύνης. 

Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση αυτή είχε
αρχίσει να κακοφορμίζει, καθώς, μπορεί πριν
από μερικούς μήνες να είχε περάσει διάταξη
με την οποία προβλεπόταν ότι οι λειτουργοί
του Δημοσίου θα έχουν νομική υποστήριξη,
εντούτοις όμως αυτό δεν εμπόδισε διάφορους
αρνητές, με την υποστήριξη και γνωστών αρ-
νητών νομικών, να δημιουργούν προβλήματα

στους ανθρώπους που απλώς έκαναν τη δου-
λειά τους και εφάρμοζαν ό,τι είχε προβλεφθεί
με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον
κορονοϊό.

Παρέμβαση, όμως, είχαμε και στο επίπεδο
της αστυνόμευσης. Ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε από
τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη να
διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσά-
γουν στα Αστυνομικά Τμήματα εκπαιδευτι-
κούς που εφαρμόζουν τον νόμο για τα μέτρα
προστασίας ενάντια στον κορονοϊό. Εφόσον
προκύπτουν θέματα μηνύσεων, η διαδικασία
που ακολουθείται θα πρέπει να γίνεται χωρίς
τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στα Αστυνο-
μικά Τμήματα. «Στόχος όλων πρέπει να είναι η
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
σχολικών μονάδων και η προστασία του ανα-
γκαίου εκπαιδευτικού κλίματος που πρέπει να
υπάρχει στα σχολεία», έλεγαν πηγές του

υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ανώτερη
πηγή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
με την οποία η «Political» επικοινώνησε, υπο-
γράμμιζε ότι δεν νοείται να «τραβιούνται» άν-
θρωποι που είναι σε υπηρεσίες αιχμής στα
Αστυνομικά Τμήματα και να διασαλεύεται η
κανονικότητα, για παράδειγμα η ομαλή διεξα-
γωγή του μαθήματος. Η εντολή του κ. Θεοδω-
ρικάκου, δε, έχει άμεση εφαρμογή, ήδη από
χθες, με δεδομένο ότι είναι προφορική και δεν
έχει κανονιστικό χαρακτήρα.

Στην κυβέρνηση, πάντως, θέλουν να βάλουν
φρένο στην ανεξέλεγκτη δράση των αρνητών, η
οποία πολλές φορές γίνεται με τρόπο ενορχη-
στρωμένο από νομικούς κύκλους που έχουν
προφανή επιρροή στις ομάδες των αρνητών. 

Σε ρυθμούς καταλήψεων, τηλεκπαίδευσης και απουσιών
κινούνται Θεσσαλία, Καλαμάτα, Πάτρα, Αγρίνιο, Κρήτη και
Πειραιάς, ενώ δεν έχουν καν συμπληρωθεί δυο εβδομάδες
από την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς. Οι μαθητές αντι-
δρούν στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας και στα self
tests, προβάλλοντας ταυτόχρονα και αιτήματα, όπως η κα-
τάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Ενδεικτικά, υπό
κατάληψη βρίσκονται 22 γυμνάσια και λύκεια στην Πάτρα,
15 στη Λάρισα, 8 στο Αγρίνιο και 6 στα Χανιά. Το υπουργείο
Παιδείας ξεκαθάρισε, πάντως, ότι σε σχολικές μονάδες που
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διά ζώσης η εκπαιδευτική

διαδικασία λόγω κατάληψης, θα πραγματοποιείται τηλεκ-
παίδευση. Αυτό δεν θα ισχύει για τους μαθητές που συμμε-
τέχουν στην κατάληψη, οι οποίοι θα χρεώνονται με απουσία. 

Την ίδια ώρα αυξάνονται και τα περιστατικά γονέων-αρ-
νητών οι οποίοι επιτίθενται σε εκπαιδευτικούς και διευθυν-
τές σχολείων, επειδή δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πα-
ρακολουθήσουν το μάθημα χωρίς τη χρήση μάσκας και χω-
ρίς να έχουν υποβληθεί σε self test. Υπενθυμίζεται ότι το γε-
γονός προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση για να διε-
ρευνηθεί κατά πόσο οι ενέργειες των γονέων-αρνητών συ-
νιστούν αξιόποινες πράξεις. 

Την πλήρη στήριξή του προς δασκάλους και καθηγητές, οι
οποίοι μπαίνουν στο στόχαστρο αρνητών γονέων μαθητών
επειδή προσπαθούν να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
επανέλαβε το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός Νίκη Κεραμέ-
ως διευκρίνισε ότι θα καλυφθούν από το κράτος τα νομικά έξο-
δα των εκπαιδευτικών σε περίπτωση μηνύσεων σε βάρος εκ-
παιδευτικών και διευθυντών σχολείων από γονείς. Υπογράμμι-
σε, μάλιστα, πως υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη για την προστασία των μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Πληθαίνουν οι καταλήψεις - Στήριξη του υπ. Παιδείας στους εκπαιδευτικούς

Πατέρας απειλεί 
διευθύντρια 
σχολείου με μήνυση…
2,7 εκατ. ευρώ
Το αστρονομικό ποσό των…
2.700.000 ευρώ ζητά πατέρας
αρνητής των μέτρων κατά του
κορονοϊού από τη διευθύντρια
του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη! Σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς του,
έκανε επίδοση «της σύμβασης
των αυτόχθονων Ελλήνων ιθα-
γενών με ένα διαβιβαστικό και
με τον αριθμό πρωτοκόλλου που
έλαβε» για παράβαση σε βάρος
του ίδιου αλλά και του παιδιού
του. Όλα ξεκίνησαν, όπως υπο-
στήριξε, όταν το παιδί του παρα-
πονέθηκε για τη χρήση της μά-
σκας στο σχολείο και «έπρεπε
να το προστατέψει από όλη αυτή
τη διαδικασία», ενώ έκανε λόγο
για «εγκληματικές πράξεις εκ
μέρους της διευθύντριας», η
οποία «εφαρμόζει μια Υπουργι-
κή Απόφαση παραβαίνοντας νό-
μους και κανόνες της ελευθε-
ρίας».
Από την πλευρά της, η πρό-
εδρος του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου της Θέρμης,
Ναταλία Γκορλίτσα, σχολιά-
ζοντας το περιστατικό που
έλαβε διαστάσεις, έκανε λόγο
για γεγονότα που αναστατώ-
νουν και φέρνουν σε δύσκολη
θέση μαθητές και γονείς. Υπο-
γράμμισε, μάλιστα, ότι οι γο-
νείς κάνουν ό,τι μπορούν για
να διασφαλίζονται τα υγειονο-
μικά μέτρα κατά της διάδοσης
του κορονοϊού.

Ασπίδα κατά των αρνητών
για τη φάμπρικα μηνύσεων 

Η κυβέρνηση θωρακίζει 
εκπαιδευτικούς, γιατρούς 
και λοιπούς δημόσιους 
υπαλλήλους - Παρέμβαση 
από τον Τάκη Θεοδωρικάκο 
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Ο
δηγίες προς ναυτιλλομέ-
νους μέσα από 14 ερωτα-
παντήσεις επιχειρεί να δώ-
σει ο ΔΟΑΤΑΠ αναφορικά

με τις ισοτιμίες και αντιστοιχίες πτυ-
χίων, ενώ διευκρινίζει ότι κανένα αίτη-
μα υπέρβασης σειράς προτεραιότητας
δεν θα γίνεται δεκτό, με αφορμή το γε-
γονός ότι κάθε μήνα υποβάλλονται πε-
ρισσότερα από 100 τέτοια αιτήματα.
Επισημαίνει ακόμη ότι ο χρόνος ανα-
γνώρισης ενός τίτλου σπουδών διαφέ-
ρει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο
και τον τύπο του (πτυχίο, μεταπτυχιακό
ή διδακτορικό) με συντομότερο χρονι-
κό διάστημα τους 2 μήνες και μέγιστο
τους 12 έως 14.

Όσον αφορά στα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για την αναγνώριση ενός
πτυχίου της αλλοδαπής από τον ΔΟΑ-
ΤΑΠ, αυτά αναφέρονται στην πλατφόρ-
μα eDoatap, μέσω της οποίας υποβάλ-
λονται και οι σχετικές αιτήσεις και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακο-
λουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της,
εφόσον έχει υποβληθεί από τις 20 Μαΐ-
ου 2019 και έπειτα. Η ενημέρωση για
την πορεία των αιτήσεων που υποβλή-
θηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή
γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του

Οργανισμού. Μια από τις συνήθεις απο-
ρίες των ενδιαφερόμενων αφορά στη
διεθνή σφραγίδα Apostille, με την
οποία επικυρώνεται το γνήσιο της υπο-
γραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και
αποδίδεται από διοικητική αρχή της
χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η
χώρα αυτή έχει κυρώσει τη σχετική
σύμβαση.

Για τους τίτλους σπουδών που έχουν
απονεμηθεί από εγχώρια κολέγια, ο
ΔΟΑΤΑΠ ξεκαθαρίζει ότι πτυχία που
απονέμονται έπειτα από πραγματοποί-
ηση σπουδών ή μέρους σπουδών σε
παράρτημα εκπαιδευτικού ιδρύματος
της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν ανα-
γνωρίζονται ακαδημαϊκά. Αντιθέτως,
για τους τίτλους σπουδών Οδοντιατρι-
κής ή Ιατρικής από ιδρύματα της Βουλ-
γαρίας και Ρουμανίας αναγνωρίζεται
πλέον η ισοτιμία και αντιστοιχία χωρίς
εξετάσεις, εφόσον έχουν απονεμηθεί
από ομοταγή πανεπιστήμια. Εφόσον
όμως το πτυχίο έχει απονεμηθεί πριν
από την ένταξη των χωρών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, τότε οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς σε
συμπληρωματικές εξετάσεις που διε-
νεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Στο ερώτημα «με τα πτυχία ποιου πα-

νεπιστημιακού τμήματος της ημεδαπής
θα αντιστοιχηθεί ο τίτλος σπουδών από
πανεπιστήμιο της αλλοδαπής», ο ΔΟΑ-
ΤΑΠ εξηγεί ότι η επιλογή του ελληνικού
πανεπιστημιακού τμήματος προς τα
πτυχία του οποίου επιθυμεί ο ενδιαφε-
ρόμενος να αποδοθεί αντιστοιχία, γίνε-
ται με γνώμονα τη σύγκριση των μαθη-
μάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα
του τμήματος της ημεδαπής. Το αν θα
χρειαστεί συμπληρωματική εξέταση
και σε ποια μαθήματα προκειμένου να
αποδοθεί ισοτιμία και αντιστοιχία απο-

φασίζεται κατά περίπτωση από την αρ-
μόδια επιτροπή.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Σε 24ωρη απεργία την Παρασκευή προχωρούν
οι εργαζόμενοι διανομείς, μετά την προειδοποι-
ητική στάση εργασίας και την εντυπωσιακή μοτο-
πορεία που πραγματοποίησαν χθες, την οποία είχε
προκηρύξει η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων
Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ). Αφορμή για την κινη-
τοποίηση αποτέλεσε η επιστολή της efood σε 115
διανομείς της εταιρείας, τους οποίους υποχρέωνε
σε αλλαγή μορφής συνεργασίας. 

Μετά τον καταιγισμό των αντιδράσεων, η efood
εξέδωσε νέα ανακοίνωση. Τη χθεσινή κινητοποί-
ηση στήριξε και το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρι-
σμού. Η μοτοπορεία των διανομέων κατέληξε έξω
από τα γραφεία της efood στο Νέο Ηράκλειο. Την

προκήρυξη της τετράωρης στάσης εργασίας στον
κλάδο της εστίασης και των διανομέων αποφάσισε
η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). «Οι
τελευταίες εξελίξεις ειδικότερα στον κλάδο των
διανομέων επιτάσσουν την ανάγκη της κινητοποί-
ησης, για να στείλουμε το μήνυμα σε κυβέρνηση
και εργοδοσία πως δεν είμαστε αριθμοί αλλά άν-
θρωποι», αναφέρει η ΠΟΕΕΤ σε σχετική ανακοί-
νωσή της. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χθεσινή κινητοποί-
ηση είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην
ιστορία του κλάδου, με πάνω από 1.000 μηχανές να
κατεβαίνουν στους δρόμους.

Ο ΔΟΑΤΑΠ 
διευκρινίζει ότι δεν 
θα γίνονται δεκτά αιτήματα
υπέρβασης σειράς 
προτεραιότητας
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Κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας οι ντελιβεράδες της efood

Πλήρης οδηγός 
για αναγνώριση
πτυχίων αλλοδαπής 



Κεντρική Μακεδονία 

Σε διεθνή έκθεση τα τοπικά προϊόντα 
Ενεργά συμμετέ-

χει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακε-
δονίας στη διεθνή
έκθεση «Eco Life
Scandinavia &
Nordic Organic
Food Fair 2021»,
που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 17 και
18 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο «Mälmo Mässan» στο
Μάλμε της Σουηδίας. Η εν λόγω έκθεση είναι η μοναδική, απο-
κλειστική και διπλή επαγγελματική έκθεση για όλες τις χώρες
της Σκανδιναβίας (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και
Ισλανδία), οι οποίες αποτελούν τη Νο1 αγορά στην Ευρώπη
στην κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων. Επίσης,
είναι η μόνη B2B (business to business) διοργάνωση για τις
χώρες της Σκανδιναβίας, όπου οι εκθέτες μπορούν να συναν-
τηθούν με δυνητικούς αγοραστές, χονδρεμπόρους και διανο-
μείς. Στόχος της περιφερειακής αρχής με τη συμμέτοχή της
είναι η προβολή και προώθηση των προϊόντων της Μακεδο-
νίας στη σκανδιναβική αγορά.

Πράσινο Ταμείο

ΚΚονδύλια για δέκα έργα σε δήμους
Την ένταξη δέκα έργα δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμμα-
τος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» αποφάσισε το
διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου σε πρόσφατη
συνεδρία του και σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων.
Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι οι Γορτυνίας, Δωρίδος, Και-
σαριανής, Κιμώλου, Θήρας, Οινουσσών, Παξών, Σκύρου
(δύο έργα) και Τριφυλίας. Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση
των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη
όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα
έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση καταλ-
ληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

Το πρώτο drone σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα μεταφέρει
φάρμακα «πέταξε» δοκιμαστικά στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Δήμος Τρικκαίων
και η e-trikala ΑΕ υλοποιούν μια υπηρεσία που μελλοντικά θα
μπορεί να παρέχει και να προσφέρει στους πολίτες μεγάλες
ωφέλειες για την υγεία τους. Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου το περιέγραψε με
δύο κομβικές φράσεις: «Οι σκηνές από το όχι και τόσο μακρι-
νό μέλλον είναι πραγματικότητα» και «το πρόγραμμα υλοποι-
είται έναν ακριβώς χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες
που επέφερε ο Ιανός στην Καρδίτσα». Ο κ. Παπαστεργίου τό-
νισε ότι το μέλλον βρίσκεται στις μικρομεταφορές, τονίζον-
τας ότι «δεν πρέπει να φοβηθούμε την τεχνολογία», υπενθυ-
μίζοντας την παγκόσμια καινοτόμα δράση του λεωφορείου
χωρίς οδηγό το 1995 και το 5G πιλοτικά το 2019, αμφότερα
επίσης από τα Τρίκαλα.

Επιπλέον χρηματοδότηση από εθνικούς
πόρους και από το ΕΣΠΑ ώστε να ενταχ-
θούν περισσότερα παιδιά στα προγράμμα-
τα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλη-
σης παιδιών (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ) στην
Κρήτη ζήτησε ο περιφερειάρχης Σταύρος
Αρναουτάκης από τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ση-
μειώνεται ότι προηγήθηκε σύσκεψη με
την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπους
εργαζομένων με θέμα την υποχρηματοδό-
τηση των ΚΔΑΠ και τα προβλήματα που
προκύπτουν. Στην Κρήτη λειτουργούν συ-
νολικά 16 δομές ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠμεΑ, από
τις οποίες οι εννέα στον Δήμο Ηρακλείου,
ενώ κρίνεται άμεσα η αναγκαία οικονομι-
κή στήριξη τους για τη βιωσιμότητά τους
και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων οικογενειών που πληρούν τα κοινωνι-
κά κριτήρια και είναι σήμερα εκτός προ-
γράμματος.

! Κρήτη 

Αύξηση της
χρηματοδότησης 
στα ΚΔΑΠ ζήτησε 
ο Αρναουτάκης

Παράδοση φαρμάκων με drones 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Τρικκαίων 

Πελοπόννησος 

Στο ΠΕΠ η προμήθεια 
απορριμματοκιβωτίων
Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό
399.280 ευρώ, εντάσσεται η προμήθεια απορριμ-
ματοκιβωτίων με συμπίεση για τον Δήμο Ανατολι-
κής Μάνης με απόφαση του οικείου περιφερει-
άρχη. Η απόφαση αφορά σε 14 απορριμματοκι-
βώτια χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων το κα-
θένα, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτι-
στοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριό-
τητας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και
να μειωθεί ο χρόνος αποκομιδής απορριμμάτων.

Δυτική Ελλάδα 

Διαλογή βιοαποβλήτων 
στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014

- 2020» εντάχθηκαν οι «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπο-

βλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με απόφαση του περι-

φερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Με τη συγκεκριμένη

πράξη χρηματοδοτούνται με 407.736 ευρώ ο σχεδια-

σμός και η εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής των βι-

οαποβλήτων στην πηγή, δηλαδή σε οικίες, και εξασφα-

λίζεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κά-

δοι, απορριμματοφόρο όχημα). Προς τούτο, οργανώνε-

ται δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης σε περιοχές του

δήμου με χαμηλή αστική πυκνότητα ή σε νοικοκυριά

που διαθέτουν κήπο με τη διανομή κάδων κομποστο-

ποίησης στους ίδιους τους πολίτες. Το πρόγραμμα αφο-

ρά στον διαχωρισμό των βιοαποβλήτων ξεχωριστά από

το ρεύμα των συμμείκτων που παράγονται σε κάθε σπίτι

και έπειτα τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται

στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.
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Μ
έχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021
παρατείνονται οι συμβάσεις
των εργαζομένων ΙΔΟΧ, που

απασχολούνται σε δήμους και περιφέ-
ρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, και
προσλήφθηκαν στο πλαίσιο αποτροπής
διάδοσης του κορονοϊού. Αυτό προβλέπει
το άρθρο 11 τροπολογίας του υπουργείου
Υγείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών «Οργανι-
σμός του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους και κατάσταση των λειτουργών και
των υπαλλήλων του».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η παράταση
δύναται να δοθεί με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες
πιστώσεις για τη μισθοδοσία. Η παράταση
αφορά προσωπικό, οι συμβάσεις του
οποίου είναι ενεργές. Διευκρινίζεται,
ωστόσο, ότι δεν μεταβάλλεται ο χαρακτή-
ρας της σχέσης εργασίας των απασχο-
λουμένων και ο χρόνος παράτασης δεν
προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διά-

στημα των 24 μηνών, δηλαδή δεν μπο-
ρούν να μετατραπούν οι συμβάσεις από
ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Στο άκουσμα της αναμενόμενης από-
φασης που επανειλημμένως είχε ζητήσει
η ΚΕΔΕ για την επέκταση των συμβάσε-
ων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου εξέφρασε ικανοποίηση για
την αποδοχή του αιτήματός μας από την
κυβέρνηση. Όπως επισήμανε: «Η συμβο-
λή των συγκεκριμένων εργαζομένων
στην προσπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα
ήταν απολύτως θετική και εφόσον η παν-
δημία εξακολουθεί να μας απασχολεί,
ήταν επιβεβλημένη η παράταση των συμ-
βάσεών τους, τουλάχιστον ως το τέλος
του χρόνου». Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να
σημειώσει ότι «το αίτημα των δήμων για
κάλυψη των υπαρχόντων κενών στις
υπηρεσίες μας με μόνιμο προσωπικό, με
προτεραιότητα στις κοινωνικές και τεχνι-
κές μας υπηρεσίες, εξακολουθεί να πα-
ραμένει ως ζήτημα, ψηλά στην ατζέντα
των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ».

Κοινή ομάδα 
Το πλέγμα πολιτικών και δράσεων που προβλέ-

πει ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής με στό-
χο την καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττι-
κής, με έμφαση στην πρόληψη, αλλά και η στοχευ-
μένη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027,
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον
υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη. Ο κ. Πατούλης,
αφού υπογράμμισε πως για τη διοίκηση της περιφέρειας η ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης
είναι σημαντική, πρότεινε στον υπουργό να συσταθεί μια κοινή ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του υπουργείου και της περιφέρειας με στόχο την προτεραιοποίηση των αναγκών
στις δομές υγείας της Αττικής. Από την πλευρά του ο κ. Πλεύρης συμφώνησε με την πρόταση και
διαβεβαίωσε τον περιφερειάρχη ότι η συνεργασία τους θα είναι διαρκής.

«Πάρκο τσέπης»
στον Ασπρόπυργο

Το πρώτο «Πάρκο τσέπης» δημι-
ουργήθηκε στον Ασπρόπυργο, στη
συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμ-
πράκη και 28ης Οκτωβρίου. Το εν
λόγω πάρκο, που δημιουργήθηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος
«Δημιουργούμε Πάρκα Τσέπης,
κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσι-
μες», παραδόθηκε στον Δήμο
Ασπροπύργου από την εταιρεία
Procter & Gamble (P&G) και την
οργάνωση «Γη». Όπως τόνισε ο δή-
μαρχος της πόλης Νίκος Μελετίου:
«Ακολουθώντας τις νέες τάσεις
αειφόρου σχεδιασμού και κυκλι-
κής οικονομίας, αξιοποιούμε κάθε
μέσο για να βελτιώσουμε τον αστι-
κό κλοιό της πόλης. Με τη δημιουρ-
γία των “Πάρκων Τσέπης”, στο-
χεύουμε όχι μόνο στην προστασία
και στην ενίσχυση του περιβάλλον-
τος αλλά και στην καταπολέμηση
της κοινωνικής απομόνωσης». 

Ολοκληρώθηκε 
η ανακαίνιση
Ολοκληρώθηκαν οι εκτεταμέ-

νες εργασίες ανακαίνισης,

συντήρησης και επισκευής

των αθλητικών εγκαταστάσε-

ων του δημοτικού κολυμβητη-

ρίου Δήμου Αμαρουσίου, που

πραγματοποιήθηκαν κατά τη

θερινή περίοδο και εντάσσον-

ται στο πλαίσιο ανακαίνισης

όλων των δημοτικών αθλητι-

κών υποδομών. Το δημοτικό

κολυμβητήριο παραδόθηκε εκ

νέου προς χρήση την 21η Σε-

πτεμβρίου 2021. Όπως επισή-

μανε ο δήμαρχος Αμαρουσίου

Θεόδωρος Αμπατζόγλου: «Το

δημοτικό κολυμβητήριο Αμα-

ρουσίου αποτελεί πρότυπο

χώρο άθλησης και ευεξίας για

χιλιάδες συμπολίτες μας. Στο

πλαίσιο αναβάθμισης της ποι-

ότητας των αθλητικών μας χώ-

ρων είμαστε ιδιαίτερα χαρού-

μενοι που σταδιακά παραδί-

δουμε υποδομές με σύγχρο-

νες προδιαγραφές, ασφαλείς

και ευχάριστες για τους Μα-

ρουσιώτες». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
κατηγορούνται οι της δημο-
τικής αρχής ότι κατευθύ-
νονται από παλιό δήμαρχο
τόσο, ώστε να χαρακτηρί-
ζονται «μαριονέτες»; Τόσο η
αντιπολίτευση όσο και νέοι
συνδυασμοί που δημιουρ-
γούνται ετοιμάζονται για
πολιτική μάχη όχι με τη ση-
μερινή ηγεσία του δήμου
αλλά με στέλεχος μεγάλου
κόμματος, για το οποίο θεω-
ρούν ότι βρίσκεται πίσω από
τη διοίκηση. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Η Εβδομάδα Υγείας
έγινε θεσμός
Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγ-
ματοποιείται στον Δήμο Νέας
Σμύρνης η τρίτη Εβδομάδα Υγεί-
ας και Πρόληψης, που ξεκίνησε
στις 18 και θα ολοκληρωθεί στις
26 Σεπτεμβρίου. Εκατοντάδες
πολίτες κάνουν δωρεάν προλη-
πτικές και διαγνωστικές ιατρι-
κές εξετάσεις με την εποπτεία
και την καθοδήγηση των ιατρών
των δημοτικών ιατρείων του δή-
μου. Επίσης, ιατρικά διαγνωστι-
κά κέντρα προσφέρουν δωρεάν
προληπτικές εξετάσεις για τους
κατοίκους της Νέας Σμύρνης,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρό-
πο στην υποστήριξη του προ-
γράμματος, που έχει θεσπίσει η
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρι-
μνας και Αλληλεγγύης και ο Το-
μέας Υγείας. 

Παρατείνονται οι συμβάσεις
Covid σε δήμους και περιφέρειες 



«Στο μικροσκόπιο» 
η Θεσσαλονίκη  

«Δεν τίθεται θέμα μέτρων, αλλά τίθεται
θέμα προληπτικής επίσκεψης για να προ-
λάβουμε όλα τα δεδομένα», δήλωσε χθες
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ύστε-
ρα από σύσκεψη στις εγκαταστάσεις του
ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη. «Θέλουμε να επι-
στήσουμε την προσοχή τώρα που είναι νω-
ρίς, γιατί ο στόχος μας είναι να τηρηθούν τα
μέτρα, να επεκταθούν οι εμβολιασμοί και
πραγματικά να διαχειριστούμε την πανδη-
μία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», σημεί-
ωσε ο κ. Πλεύρης.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε
με εκπροσώπους υγειονομικών που αντι-
τίθενται στο μέτρο της υποχρεωτικότητας,
σημείωσε: «Η Πολιτεία έχει πει ξεκάθαρα
ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα επεκταθεί.
Αλλά για τους υγειονομικούς η υποχρεω-
τικότητα έχει να κάνει με το ότι μεταξύ της
ατομικής επιλογής και της δημόσιας υγεί-
ας επικρατεί η δημόσια υγεία». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αναστολή λει-
τουργίας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού
μπήκαν δύο τμήματα του 10ου δημοτικού
Σχολείου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσα-
λονίκη, τα οποία αποτελούν τα πρώτα που
κλείνουν για τη φετινή σχολική χρονιά
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ανεστάλη η
λειτουργία τμήματος της δευτέρας τάξης
(Β2) του σχολείου καθώς εντοπίστηκαν θε-
τικά 11 από τα 20 παιδιά που έχει το τμήμα,
ενώ τμήμα της τρίτης τάξης (Γ2) του ίδιου
σχολείου προχώρησε και αυτό σε αναστο-
λή της λειτουργίας του, καθώς εντοπίστη-
καν 12 κρούσματα στα 23 άτομα του τμήμα-
τος. Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 2.329, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορο-
νοϊό είναι 26, ενώ από την έναρξη της επι-
δημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.575
θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 333.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 303 (90,99%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 30
(9,01%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νο-
σοκομεία της επικράτειας είναι 227.

Σ
οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία
της Ρόδου από την εν ψυχρώ δολοφο-
νία της 31χρονης Δώρας Ζ. από τον
33χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποί-

ος λίγη ώρα αργότερα έδωσε τέλος και στη δική
του ζωή. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες
λίγο μετά τις 15.00 στο Ροδίνι και έρχεται να
προστεθεί σε μια μαύρη λίστα γυναικοκτονιών
που όλο και μακραίνει.

Η 31χρονη Δώρα Ζ., δασκάλα σε τμήμα ειδι-
κής αγωγής σε σχολείο του νησιού, μόλις είχε
σταθμεύσει το ΙΧ αυτοκίνητό της στην οδό Μό-
σχας. Σε κοντινή απόσταση ο 33χρονος πρώην
σύντροφός της (του είχε ζητήσει πριν από λίγο
καιρό να διακόψουν τη σχέση τους) παραφύλα-
γε, μέσα σε ένα νοικιασμένο όχημα και με μια
κυνηγετική καραμπίνα ανά χείρας. Όταν είδε
την εκπαιδευτικό ο 33χρονος, την πλησίασε
πριν βγει από το ΙΧ αυτοκίνητό της, την πυροβό-
λησε δύο φορές και στη συνέχεια διέφυγε, κα-
τευθυνόμενος προς το σπίτι του. Στο σημείο της
δολοφονίας υπήρχαν πάρα πολλοί αυτόπτες
μάρτυρες που κάλεσαν την αστυνομία και το
ΕΚΑΒ, ωστόσο, η Δώρα είχε ήδη αφήσει την τε-
λευταία της πνοή όταν έφτασαν οι πρώτοι δια-
σώστες. 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για
τον εντοπισμό του δολοφόνου της άτυχης εκ-
παιδευτικού, με τους αστυνομικούς της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου να φτάνουν στο
σπίτι του 33χρονου στην οδό Μητροπολίτη Ιωα-
κείμ στον συνοικισμό Θεοτόκου. Είχε προηγη-
θεί τηλεφώνημα γειτόνων που ανέφεραν ότι
άκουσαν πυροβολισμό. Όταν οι αστυνομικοί
μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον δολο-

φόνο της 31χρονης κοπέλας πεσμένο μέσα σε
μια λίμνη αίματος και το κυνηγετικό όπλο δίπλα
του, καθώς επέλεξε να δώσει τέλος και στη δι-
κή του ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο
διαμέρισμα βρέθηκε σημείωμα, στο οποίο
έγραφε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την
κοπέλα που σκότωσε. «Χωρίς την καλή μου δεν
έχει νόημα να ζω», έγραφε χαρακτηριστικά το
σημείωμα που άφησε για να «δικαιολογήσει»
το γιατί εκτέλεσε εν ψυχρώ την πρώην σύντρο-
φό του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Δώρα και ο
33χρονος ήταν ζευγάρι για περίπου δύο μήνες
και όταν του ζήτησε να χωρίσουν (πριν από πε-
ρίπου έναν μήνα), αυτός δεν το δέχτηκε και άρ-
χισε να γίνεται σκιά της. Μια εμμονή που δυ-
στυχώς οδήγησε στη δολοφονία της κοπέλας.
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η ΕΛΑΣ εξετάζει το
ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός, όπως
ανέφεραν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες στους
αστυνομικούς.

ΧΧειροπέδες σε
75χρονη γιατρό για
εικονικό εμβολιασμό

Μια 75χρονη γιατρός συνελήφθη από
αστυνομικούς των Εσωτερικών Υπο-
θέσεων, καθώς το απόγευμα της Τρί-
της 21 Σεπτεμβρίου προχώρησε στον
εικονικό εμβολιασμό της σε δημόσια
δομή υγείας.
Μαζί της συνελήφθησαν δύο ακόμη
άτομα (η γραμματέας της και μία νο-
σηλεύτρια) ως συνεργοί, ενώ όλες
κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση
αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς
βεβαίωσης, της άμεσης συνέργειας
σε αυτή και για παραβίαση μέτρων για
την πρόληψη ασθενειών.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από
την ΕΛΑΣ, η 75χρονη γιατρός με τη
γραμματέα της και τη συνδρομή της
νοσηλεύτριας σε κέντρο υγείας της
Αττικής (στη λεωφόρο Αλεξάνδρας)
κατηγορούνται ότι πέτυχαν να βεβαι-
ωθεί αναληθώς σε δημόσιο έγγραφο
ότι εμβολιάσθηκαν κατά του κορονοϊ-
ού. Οι «Αδιάφθοροι» είχαν σχετική
πληροφόρηση, «παγίδευσαν» τον
χώρο όπου θα γινόταν ο εικονικός εμ-
βολιασμός και έπιασαν επ’ αυτοφώρω
τις τρεις γυναίκες. 
Από την έρευνα στον χώρο όπου
πραγματοποιήθηκε ο εικονικός εμ-
βολιασμός βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν αντικείμενα, τα οποία θα αποστα-
λούν για διενέργεια πραγματογνωμο-
σύνης. Οι συλληφθείσες, με τη δικο-
γραφία που σχηματίστηκε σε βάρος
τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια ει-
σαγγελική Αρχή.

Νέα γυναικοκτονία με θύμα
μια 31χρονη δασκάλα - 
Αυτοκτόνησε ο δράστης 
και πρώην σύντροφός της 

Σοκ στη Ρόδο:
Του ζήτησε 
να χωρίσουν
και τη σκότωσε
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Μ
ε τις μαρτυρίες πρώην φοιτητριών Μαιευτικής
άρχισε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσα-
λονίκης η δίκη καθηγητή Μαιευτικής, ο οποίος

καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση σε έρευνα
που ξεκίνησε αυτεπάγγελτα από τις εσωτερικές υποθέ-
σεις των σωμάτων ασφαλείας. Οι πρώην φοιτήτριες πε-
ριέγραψαν στο ακροατήριο ότι η εξέταση στην οποία της
υπέβαλε ο καθηγητής τους δεν είχε καμία σχέση με τα
πρωτόκολλα των γυναικολογικών εξετάσεων και τον
τρόπο που διενεργούνταν. Ο καθηγητής κατηγορείται για
κατάχρηση σε γενετήσιες πράξεις που φέρεται ότι διέ-
πραξε τη διετία 2015-2016. «Αυτό δεν ήταν ψηλάφηση,
ήταν χουφτ…», είπε η μία. «Τον έσπρωχνα και φώναζα
“φτάνει” κλαίγοντας και εκείνος συνέχιζε», συμπλήρωσε

μία ακόμη, στις καταθέσεις στο Πλημμελειοδικείο στην
πρώτη ημέρα της δίκης. Η υπόθεση αποκαλύφτηκε όταν
έφτασε ανώνυμη καταγγελία στις Εσωτερικές Υποθέσεις
και άρχισαν να καλούνται φοιτήτριες του συγκεκριμένου
καθηγητή, τρεις εκ των οποίων σε πρώτη φάση επιβεβαί-
ωσαν τις καταγγελίες και περιέγραψαν όσα βίωσαν. Όλες
είπαν πως ο καθηγητής προσέφερε δωρεάν γυναικολο-
γικές εξετάσεις στο ιατρείο του για τις φοιτήτριες Μαιευ-
τικής, όμως όλες φοβήθηκαν να το καταγγείλουν στη συ-
νέχεια, θεωρώντας ότι δεν θα τις πίστευαν.  Η δίκη διακό-
πηκε για τα μέσα Οκτωβρίου και θα συνεχιστεί με τις κα-
ταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης. Έξω από τα δικαστή-
ρια είχαν συγκεντρωθεί μέλη γυναικείων οργανώσεων
σε ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα. 

Στη συνάντηση του υπουργού Υγείας με τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης συμμετείχαν η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσα-
λικάκης και ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης, Ιάκω-
βος Αθανασίου. Δεν εξετάστηκε το ζήτημα του εορτασμού
της 26ης Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι ο εορτασμός

της 26ης Οκτωβρίου αποτέλεσε το καθοριστικό σημείο για
την αρχή του δεύτερου κύματος της πανδημίας που χτύπησε
τη Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση της κυβέρνησης, πάντως, θεω-
ρείται δεδομένη για περιορισμούς το εορταστικό τριήμερο
σε σχέση με την περσινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα
πολυάριθμα κρούσματα στην πόλη. 

Αναμένονται περιορισμοί το εορταστικό τριήμερο του Οκτωβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε κοινωνική
υπηρεσία 
ο Σιμόπουλος
Απόψεις με τους εργαζόμενους
στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δή-
μου Παύλου Μελά αντάλλαξε ο Στρά-
τος Σιμόπουλος, ο οποίος επισκέ-
φθηκε τη δομή. Ο κυβερνητικός
βουλευτής συζήτησε ιδιαίτερα για
την ανάγκη αναμόρφωσης του θε-
σμού των ΚΑΠΗ και την υιοθέτηση
πολιτικών ενεργούς γήρανσης.

Στο επίκεντρο 
οι εμβολιασμοί   
Το ζήτημα των εμβολιασμών ήταν το
βασικό θέμα συζήτησης κατά τη
συνάντηση του υπουργού Υγείας,
Θάνου Πλεύρη, με τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Άνθιμο στα γραφεία
της Μητρόπολης. Από πλευράς
υπουργείου ζητήθηκε η συνδρομή
της Εκκλησίας στην προσπάθεια
της κυβέρνησης για αύξηση των
ποσοστών εμβολιασμού, καθώς
εκτιμάται ότι στο αντιεμβολιαστικό
κίνημα συμμετέχουν πιστοί, οι
οποίοι έχουν επηρεαστεί από μερί-
δα ιερέων που τάσσονται εναντίον
των εμβολίων προβάλλοντας θεο-
λογικά επιχειρήματα.

Δύσκολες ώρες
για τον Δ. Λιάμα
Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο
Βόλβης, Διαμαντή Λιάμα, που
«έχασε» τον πατέρα του, Γιάν-
νη. Ο κ. Λιάμας έκανε γνωστή
την απώλεια στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, χαρακτηρίζον-
τας τον πατέρα του άνθρωπο
που αγωνίστηκε με το χαμόγε-
λο, που μόχθησε, που πορεύτη-
κε με αξιοπρέπεια, εντιμότητα
και δικαιοσύνη και δημιούργη-
σε μια υπέροχη οικογένεια με
τέσσερα παιδιά και έντεκα εγ-
γόνια. 

Το ΑΠΘ «ταξιδεύει» 
στο Σαράγεβο

Η ενίσχυση και η διεύρυνση της συνεργασίας
του Αριστοτελείου με το Πανεπιστήμιο του Ανατο-
λικού Σαράγεβο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συ-
νάντησης που είχε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής
Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, με τις πρυτανικές αρχές
του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, τη
Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, στην Πρυτανεία.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρύτανης του Πανε-
πιστημίου του Ανατολικού Σαράγεβο, καθηγητής
Milan Kulic και οι αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων, Πολιτισμού, Τεχνών και Αθλητισμού,
καθηγήτρια Sandra Ivanovic, Επιστημονικής
Έρευνας και Ανάπτυξης, καθηγήτρια Jelena
Krunic, και Διεθνούς Συνεργασίας και Διασφάλι-
σης Ποιότητας, καθηγητής Marko Gutalj.

Συλλυπητήρια 
στον Σταύρο Καλαϊτζίδη

Πένθος για τον δημοτικό σύμβουλο Θεσσα-
λονίκης Σταύρο Καλαϊτζίδη, καθώς έφυγε από
τη ζωή ο πατέρας του. Τα συλλυπητήρια προς
τον κ. Καλαϊτζίδη, που εκλέχθηκε με την πα-
ράταξη του Νίκου Ταχιάου στις τελευταίες δη-
μοτικές εκλογές, εξέφρασαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι, στην πρόσφατη συνεδρίαση.

Διά ζώσης και όλες 
οι επιτροπές

Εκτός από τις συνεδριάσεις του ΔΣ Θεσσα-
λονίκης, ξεκίνησαν οι διά ζώσης συνεδριάσεις
και στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου, ενώ
σειρά θα πάρει και η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, όπου επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
βρίσκονται κανονικά στα έδρανα για να συζη-
τούν αναλυτικά τα θέματα και τα προβλήματα
της πόλης.

«Ανάσες» πολιτισμού 
Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
θα δώσουν επί είκοσι ημέρες «ανάσες» στους
Θεσσαλονικείς, μέσα από το 56ο Φεστιβάλ Δη-
μητρίων. Ένα πρόγραμμα γεμάτο εικόνες,
ήχους και πρωτοποριακές ιδέες, όπως τόνισε
σε δηλώσεις της η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
και Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Μα-
ρία Καραγιάννη. Πάνω από 200 καλλιτέχνες
και σχήματα, μεταξύ τους βραβευμένοι σκηνο-
θέτες, χορογράφοι, μουσικοί και εικαστικοί,
θα συμμετάσχουν, προερχόμενοι από την Ελ-
λάδα, αλλά και από χώρες του εξωτερικού,
όπως Ιταλία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Βρετανία, Νορβη-
γία. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας ανέφερε ότι «οι προθέσεις της διοίκη-
σής μας ήταν να έχουμε σε ένα σχετικά πυκνό
χρονικό διάστημα περίπου τριών εβδομάδων
εκδηλώσεις ουσιαστικές σε όλους τους τομείς
του πολιτισμού και της τέχνης». 

Στο εδώλιο για σεξουαλική παρενόχληση 
φοιτητριών ο καθηγητής Μαιευτικής 
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Η
τέχνη επιστρέφει στον ιστορικό χώρο του
Ελληνογαλλικού Συνδέσμου στην καρδιά
της Αθήνας, στο Κολωνάκι, μέσα από προ-
γραμματισμένα εικαστικά δρώμενα που θα

παρουσιαστούν έως το καλοκαίρι του 2022. Το con-
cept, την οργάνωση και την επικοινωνία έχει αναλάβει
ο Δημήτρης Λαζάρου και σε συνδιοργάνωση με τη
Διεθνή Πολιτιστική Πλατφόρμα Art Hub Athens / Art
for social change – www.arthubathens.org παρου-
σιάζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Back to Art»,
στην οποία συμμετέχουν 22 σύγχρονοι, αξιόλογοι ει-
καστικοί. 

Με αφορμή την επιστροφή όλων μας στις καθημε-
ρινές μας δραστηριότητες, ύστερα από ακόμη ένα ιδι-
αίτερο καλοκαίρι, οι 22 σύγχρονοι δημιουργοί παρου-
σιάζουν έργα ελεύθερης θεματολογίας και διαφορε-
τικών τεχνικών, με κοινό παρονομαστή την αγάπη
τους για την τέχνη, αποδεικνύοντας και  αναδεικνύον-
τας για μια ακόμη φορά τη δύναμη της τέχνης να προ-
πορεύεται, να δημιουργεί, να προκαλεί και να επιδρά
καταλυτικά στις ανθρώπινες αισθήσεις, στον ψυχισμό
και στη σκέψη του ανθρώπου. Η έκθεση θα διαρκέσει
έως τις 9 Οκτωβρίου.

Συμμετέχουν οι εξής εικαστικοί: Mike Vira, Γιώτα

Αγγελοπούλου, Βασίλης Αναστασόπουλος, Μαρίνα
Αναστασοπούλου, Έλενα Αρσενίδου, Λίζα Μέρλιν Βα-
σιλάτου, Αγαθή Γαλανοπούλου, Κώστας Γαρύφαλλος,
Λάμπρος Γιώτης, Αγγέλα Ευθυμιάδη, Έλενα Καλαπο-
θάκου, Μαρίκα Καραπιπερίδου, Στέλλα Κατεργιαννά-
κη, Χριστίνα Κατεργιαννάκη, Μιράντα Κατσίφα, Ευαγ-
γελία Λιάσκου, Σπύρος Μαυρούλιας, Ειρήνη Μητούδη,
Έφη Μητροπούλου, Γιώργος Νικολάου, Ορέστης Ρού-
τσος, Αριστείδης Χρυσανθόπουλος.

Η έκθεση ακολουθεί πιστά τις εκάστοτε υγειονομι-
κές διατάξεις που αφορούν τους πολιτιστικούς χώ-
ρους.
Πληροφορίες
Concept, οργάνωση, επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου, 
email: repdla@hotmail.com // dimitriolazarou@gmail.com. 
Συνδιοργάνωση: Art Hub Athens / Art for social change,
www.arthubathens.org. 
«Back to Art», εκδήλωση στο facebook στο παρακάτω link: 
https://www.facebook.com/events/247462500718108. 
Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος,
Κολωνάκι, Αθήνα (είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς).
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
(εκτός Τετάρτης): 5-9 μ.μ., Σάββατο: 12-4 μ.μ., Τετάρτη 
Κυριακή: κλειστά. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Μ Α Δ Ι Κ Η  Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η τέχνη επιστρέφει
στον Ελληνογαλλικό 
Σύνδεσμο Αθηνών

Μιράντα Κατσίφα
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Λιθουανία: Τα κινεζικά 
κινητά έχουν... κοριούς
O

ι Αρχές της Λιθουανίας καλούν
τους πολίτες που έχουν κινητά
τηλέφωνα κινεζικής κατα-
σκευής να τα... πετάξουν υπό

τον φόβο λογοκρισίας και όσους σκέ-
φτονται να αγοράσουν smartphone
«made in China» να μην το κάνουν.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερί-
δα «Guardian», οι Αρχές της βαλτικής
χώρας συνέστησαν στους καταναλωτές
να μην αγοράζουν κινεζικά κινητά τηλέ-
φωνα και όσοι τα έχουν αγοράσει να τα
πετάξουν το γρηγορότερο δυνατό, καθώς,
σύμφωνα με πόρισμα κυβερνητικής έκ-
θεσης, οι συσκευές αυτές έχουν ενσωμα-
τωμένο λογισμικό λογοκρισίας.

Τα κινητά τηλέφωνα του κινεζικού γί-
γαντα Xiaomi Corp, τα οποία κάνουν
θραύση στην Ευρώπη, έχουν ενσωματω-
μένη μια συσκευή που εντοπίζει και λο-
γοκρίνει όρους όπως «ελεύθερο Θιβέτ»,
«ζήτω η ανεξαρτησία της Ταϊβάν» ή «δη-
μοκρατικό κίνημα», όπως ανακοίνωσε
χθες εκπρόσωπος του Κρατικού Οργανι-
σμού Κυβερνοασφάλειας της Λιθουα-
νίας.

Αυτή η δυνατότητα του λογισμικού στο
κινητό Mi 10T 5G της Xiaomi είχε απενερ-
γοποιηθεί για την περιοχή της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αλλά μπορεί να ενεργοποι-
ηθεί εξ αποστάσεως ανά πάσα στιγμή,
όπως αναφέρει η έκθεση του εθνικού
κέντρου κυβερνοασφάλειας του υπουρ-
γείου Άμυνας της Λιθουανίας.

«Συστήνουμε να μην αγοράζετε κινεζι-
κά κινητά και να απαλλαγείτε από αυτά
που έχετε ήδη αγοράσει όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα», δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους ο αναπληρωτής υπουργός Άμυ-
νας της Λιθουανίας Μαργκίρις Αμπουκε-
βίσιους, παρουσιάζοντας τα πορίσματα

της κυβερνητικής έκθεσης.
Από την πλευρά της, η Xiaomi αρνήθη-

κε να προβεί σε σχόλιο όταν ρωτήθηκε
από το Reuters, αλλά υπενθυμίζεται ότι οι
σχέσεις Λιθουανίας και Κίνας επιδεινώ-
θηκαν πρόσφατα. Η κυβέρνηση της Κίνας
ζήτησε τον περασμένο μήνα από τη Λι-
θουανία να αποσύρει τον πρεσβευτή της
στο Πεκίνο και ανακάλεσε τον απεσταλ-
μένο της στο Βίλνιους, όταν η Ταϊβάν ανα-
κοίνωσε ότι η αποστολή της στη Λιθουα-
νία θα ονομαζόταν «Γραφείο Αντιπροσώ-
που της Ταϊβάν». Από την πλευρά του, ο
σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προ-
έδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Τζέικ Σά-
λιβαν, μίλησε με την πρωθυπουργό της
Λιθουανίας Ινγκρίντα Σιμονίτα την περα-
σμένη εβδομάδα και της εξέφρασε την
υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Η έκθεση του Εθνικού Κέντρου Κυβερ-
νοασφάλειας της Λιθουανίας ανέφερε,

επίσης, ότι το τηλέφωνο Xiaomi έστελνε
κρυπτογραφημένα δεδομένα σε διακομι-
στή στη Σιγκαπούρη. Τέλος, ανέφερε ότι η
λίστα με τους όρους που θα μπορούσαν
να λογοκριθούν από τις εφαρμογές του
συστήματος του κινητού Xiaomi, συμπε-
ριλαμβανομένου του προεπιλεγμένου
προγράμματος περιήγησης στο Διαδί-
κτυο, περιλαμβάνει 449 όρους στα κινεζι-
κά και ενημερώνεται συνεχώς.

Οι Αρχές της χώρας συνέστησαν
στους καταναλωτές να μην 
τα αγοράζουν, γιατί πιστεύουν
ότι «διαθέτουν» ενσωματωμένο
λογισμικό λογοκρισίας

Σάλος για το ρολόι
της Εμινέ Ερντογάν
αξίας 30.000 ευρώ   
Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης
βρέθηκε η σύζυγος του Τούρκου προ-
έδρου, η Εμινέ Ερντογάν, με αφορμή
ένα «πανάκριβο ρολόι» που φορούσε
στο χέρι της. Ο βουλευτής του Καλού
Κόμματος (Iyi Parti) Αχμέτ Εροζάν,
σχολιάζοντας το νέο βιβλίο της πρώτης
κυρίας της Τουρκίας, που κυκλοφόρη-
σε με τίτλο «Τα ταξίδια μου στην Αφρι-
κή», έγραψε στο Twitter: «Το βιβλίο “Τα
ταξίδια μου στην Αφρική”, γεμάτο με
φωτογραφίες, κυκλοφορεί στην αγο-
ρά. Το ρολόι χειρός Chopard Happy Di-
amonds είναι σε αρμονία με τη φτώ-
χεια της Αφρικής. Αν το ρολόι χειρός
δεν είναι ψεύτικο, η τιμή του ξεκινά
από τις 30.000 ευρώ». Το βιβλίο «Τα τα-
ξίδια μου στην Αφρική» είναι το πρώτο
που φέρει την υπογραφή της Εμινέ
Ερντογάν και πρόκειται για μια κατα-
γραφή εντυπώσεων και αναμνήσεων
από ταξίδια στην Αφρική. Δεν είναι η
πρώτη φορά που οι επιλογές των αξε-
σουάρ της πρώτης κυρίας της Τουρ-
κίας δημιουργούν εντάσεις. Τον Οκτώ-
βριο του 2020 είχε κυκλοφορήσει πα-
λιότερη φωτογραφία της, όπου κρα-
τούσε μια τσάντα Hermes αξίας 50.000
ευρώ.

Προς κατάργηση η αναρρωτική με αποδοχές για ανεμβολίαστους σε καραντίνα
Την κατάργηση της αμειβόμενης αναρρωτικής άδειας

για όποιον τίθεται υποχρεωτικά σε προληπτική καραντίνα
και δεν έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19 αναμένεται να
αποφασίσουν σήμερα τα ομόσπονδα κρατίδια στη Γερμα-
νία. 

Σύμφωνα με την «Bild», η οποία έχει στη διάθεσή της το
σχέδιο της απόφασης που έχει ήδη εγκριθεί από τις κρα-
τιδιακές κυβερνήσεις, από τις 11 Οκτωβρίου αν κάποιος
ανεμβολίαστος πρέπει να τεθεί σε καραντίνα -είτε επειδή

επιστρέφει από το εξωτερικό είτε επειδή ήρθε σε επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα- δεν θα συνεχίσει να αμείβε-
ται κανονικά όσο διάστημα παραμένει σε απομόνωση. Το
σκεπτικό της απόφασης έχει να κάνει με την επάρκεια εμ-
βολίων και τη δυνατότητα πλέον όλων να εμβολιαστούν
κατά της Covid-19, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Εξαί-
ρεση θα γίνεται μόνο για άτομα τα οποία για ιατρικούς λό-
γους δεν μπορούν να εμβολιαστούν και για άτομα τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στη γενική οδηγία για εμβο-

λιασμό. Για τους εμβολιασμένους τονίζεται στο ίδιο σχέ-
διο απόφασης ότι δεν προβλέπεται υποχρέωση καραντί-
νας. Από τις 11 Οκτωβρίου καταργείται, επίσης, και το δω-
ρεάν τεστ για κορονοϊό που δικαιούνταν έως τώρα όλοι οι
πολίτες μια φορά την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη «Handelsblatt», στη συζήτηση θα τεθεί
και το ενδεχόμενο εισαγωγής υποχρεωτικού τεστ για
ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλά-
δους.



Ξεκίνησε χθες η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επι-
χειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων, 30 ετών και
άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, σε νέες
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στις παραπάνω περιφέρειες. 

Η διάρκεια της επιδότησης είναι δώδεκα μήνες και η
επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κό-

στους ανέρχεται στα 450 ευρώ μηνιαία για την πρόσληψη
ανέργων και 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια
ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγ-
γεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός μήνα. Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά
τις κενές θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το

επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη συνέχεια, οι εργα-
σιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρη-
ση τους κατάλληλους υποψηφίους, σύμφωνα με τα απαι-
τούμενα προσόντα της κενής θέσης, και κατόπιν η επιχεί-
ρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει
τον άνεργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμ-
ματος ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τους
πόρους του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις στις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου

E
κτακτη οικονομική ενίσχυση
ύψους έως και 900 ευρώ θα
λάβουν περισσότερα από
200.000 ευάλωτα νοικοκυριά

τα Χριστούγεννα. Όπως ανακοίνωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της
ΔΕΘ, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση φέ-
τος θα είναι μια διπλή καταβολή του χρη-
ματικού βοηθήματος του Ελάχιστου Εγ-
γυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) που
δικαιούνται τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται πως το Ελάχιστο Εγγυη-
μένο Εισόδημα που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα
είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δί-
νεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικο-
κυριά (482.335 ευάλωτους πολίτες).
Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνι-
κού αποκλεισμού.

Οι ωφελούμενες ομάδες είναι οι εξής: 
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο

του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κα-

τηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοι-

τούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχο-

λεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαί-

δευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλ-

λοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα

άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια

στέγη.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσ-

σονται:
1) Φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενού-

μενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι
η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας ει-
σοδήματος. Και

2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που
φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή
σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκ-

παίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως
του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι:
Τα άτομα που διαβιούν στον δρόμο ή σε

ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή των
κέντρων κοινότητας ή κάνουν χρήση
υπνωτηρίων που λειτουργούν στους δή-
μους, δύνανται να είναι δικαιούχοι του
προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλει-
ψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί
μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος.

Η πληρωμή θα γίνει όπως γίνεται κάθε
μήνα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη-

μα, δηλαδή μισό ποσό στην προπληρω-
μένη κάρτα και μισό μετρητά.

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου πο-
σού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυ-
ριού. Έτσι, σύμφωνα με τις ανακοινώ-
σεις, στις 30 Δεκεμβρίου κάποιος που
παίρνει σήμερα 200 ευρώ θα πάρει 400
ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι που λαμβάνουν
900 ευρώ θα πάρουν τα διπλάσια, δηλαδή
1.800 ευρώ.

Πάντως οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να
οδηγήσουν και σε νέες ευνοϊκές παρεμ-
βάσεις για άνεργους, συνταξιούχους
κ.λπ., που θα οριστικοποιηθούν με την

κατάθεση του προϋπολογισμού του 2022
τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι
βρίσκονται η διανομή μερίσματος σε πο-
λύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή πε-
ρισσότερα παιδιά, σε οικογένειες με γο-
νείς μακροχρόνια άνεργους ή ΑμεΑ, και η
δωρεάν στέγη σε νεαρά ζευγάρια με χα-
μηλά εισοδήματα.

Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση ύψους έως 
και 900 ευρώ σε περίπου
273.000 ευάλωτα νοικοκυριά 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ποιοι θα πάρουν διπλό
δώρο Χριστούγεννων
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Με διαδικασίες-εξπρές
τα επιδόματα ασθενείας
και μητρότητας

Με διαδικασίες fast track και με τη συμμετοχή
πιστοποιημένων ιδιωτών γιατρών ο ΕΦΚΑ βάζει
τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων,
που είναι δικαιούχοι του επιδόματος ασθενείας,
αλλά και των γυναικών για το επίδομα μητρότη-
τας. Ήδη τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθετική διά-
ταξη που μειώνει στο μισό τον χρόνο απόδοσης
των επιδομάτων αυτών, απλουστεύοντας σημαν-
τικά τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικότερα, για το
επίδομα ασθενείας όλοι οι θεράποντες ιατροί τό-
σο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οι
οποίοι είναι επίσης πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ,
έχουν τη δυνατότητα πλέον να χορηγήσουν βε-
βαιώσεις ανικανότητας προς εργασία λόγω
ασθένειας των πρώτων 15 ημερών του έτους,
χωρίς να υφίσταται η αναγκαιότητα της παρα-
πομπής των ασθενών στις Πρωτοβάθμιες Υγει-
ονομικές Επιτροπές. Με την κίνηση αυτή επιτυγ-
χάνονται η αποσυμφόρηση και η ταχύτερη ολο-
κλήρωση των αιτημάτων των δικαιούχων.

Επιπλέον, για το επίδομα μητρότητας όλοι οι
θεράποντες ιατροί του δημόσιου αλλά και του
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι
στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
της ΗΔΙΚΑ, έχουν πλέον τη δυνατότητα να βεβαι-
ώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Η σχετι-
κή πρόβλεψη υπήρξε και ένα πάγιο αίτημα των
ιατρικών συλλόγων, που τώρα ικανοποιείται.

Απογειώθηκαν τα ενοίκια 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Οι πληθωριστικές προσδοκίες τροφοδοτούν
συνεχώς την ανοδική πορεία των ενοικίων, παρά
τις συνέπειες της πανδημίας στα οικονομικά των
νοικοκυριών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του δικτύου μεσιτών της RE/MAX Ελλάς, η μέση
αύξηση των μισθωμάτων σε ολόκληρη την επι-
κράτεια διαμορφώνεται στο 5% πανελλαδικά,
ενώ τα πρωτεία έχει η Θεσσαλονίκη με 9,4% και
ακολουθούν η Αττική με 6,2% και οι υπόλοιπες
πόλεις της χώρας με 1,4%. Από τα στοιχεία προ-
κύπτει ότι το lockdown και η τηλεργασία ενίσχυ-
σαν τη ζήτηση για αγορά ή μίσθωση ακινήτων.
Στην Αττική καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις
ενοικίων κατά 11,6% στο κέντρο της Αθήνας,
16,7% στα βόρεια προάστια και 13,9% στα νότια
προάστια, ενώ στον Πειραιά και στη Δυτική Αττι-
κή οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 12,7% και
4,2% αντίστοιχα. 

Οι προτιμήσεις των υποψηφίων επικεντρώ-
νονται σε ακίνητα έως 20 ετών με εμβαδόν από
51 έως 80 τ.μ. Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές των ενοι-
κίων αυξήθηκαν κατά 4,9%-10% ανάλογα με την
περιοχή, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αξίζει να ανα-
φερθεί η μεγάλη αύξηση ενοικίων στη Λάρισα
κατά 14,5%.

Ε
ύσημα για την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας
αλλά και την εφαρμογή του
προγράμματος μεταρρυθ-

μίσεων αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο της
όγδοης σερί θετικής έκθεσης και της
εντέκατης συνολικά, στο πλαίσιο της
μεταμνημονιακής εποπτείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τη φε-
τινή χρονιά, ενώ υπογραμμίζει την κε-
φαλαιακή επάρκεια που διαθέτει το
τραπεζικό σύστημα, κάνοντας ιδιαίτε-
ρη μνεία στις επιτυχημένες αυξήσεις
κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και
της Alpha Bank. Μαζί με τα υπόλοιπα
μέτρα ενίσχυσης στον τραπεζικό κλά-
δο εκτιμάται ότι θα υπάρξει περαιτέρω
σημαντική μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, γεγονός που θα
επιτρέψει στις τράπεζες να χρηματο-
δοτήσουν την οικονομία, αξιοποιών-
τας παράλληλα και τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, βλέπει
καθυστερήσεις στη λειτουργία του νέ-
ου κώδικα πολιτικής δικονομίας που
αφορά στους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς, εκτιμώντας ότι δεν θα είναι
έτοιμος πριν από τα μέσα του 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
νέα σημαντική ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας το 2022, επισημαί-
νοντας ωστόσο ότι χρειάζεται ιδιαί-
τερη προσοχή, καθώς οι κίνδυνοι για
το τραπεζικό σύστημα εξακολου-
θούν να υπάρχουν. Η έκθεση διαπι-
στώνει ότι η οικονομία εμφανίζει ση-
μάδια ανάκαμψης ταχύτερα του ανα-
μενομένου, παρόλο που η επανέναρ-
ξη της οικονομικής δραστηριότητας
έγινε αργότερα απ’ ό,τι είχε προβλε-
φθεί κατά την προηγούμενη αξιολό-
γηση. Μάλιστα, κάνει ειδική αναφο-
ρά στην αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων στήριξης της απασχόλησης και
τόνωσης της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων, καθώς και στα μέτρα
ανακούφισης και ενίσχυσης των
πληγέντων από τις πρόσφατες μεγά-
λες πυρκαγιές.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας επισημαί-
νει ότι η όγδοη σερί θετική έκθεση επί

των ημερών διακυβέρνησης της ΝΔ
είναι καρπός της δουλειάς που έγινε
από την κυβέρνηση κάτω από εξαιρε-
τικά αντίξοες συνθήκες.

Τονίζει δε την αναφορά στην έκθεση
για την εξαιρετική πρόοδο στο μέτωπο
των αποκρατικοποιήσεων (έναρξη
επένδυσης στο Ελληνικό, παραχώρη-
ση εκμετάλλευσης της Εγνατίας, πώ-
ληση ΔΕΠΑ Υποδομών κ.λπ.), ενώ
υπογραμμίζει τα εύσημα της ΕΕ προς
την ελληνική κυβέρνηση για την πε-
ριορισμένη επίπτωση της πανδημίας
στον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με
τον κ. Σταϊκούρα, «όλα τα παραπάνω
συνιστούν ακόμη μια αναγνώριση της
μεθοδικής προσπάθειας όλων μας»,
προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση με
σχέδιο και υπευθυνότητα θα καταστή-
σει την ελληνική οικονομία πιο δυνα-
μική, παραγωγική και εξωστρεφή και
κοινωνικά δίκαιη». 

«Είναι η όγδοη σερί θετική
έκθεση αξιολόγησης 
για την Ελλάδα», δήλωσε 
ο Χρήστος Σταϊκούρας

ΕΕ: Εύσημα στην κυβέρνηση 
για την πορεία της οικονομίας

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Α
ύξηση 34,1%
κατέγραψαν οι
πωλήσεις της
Πλαίσιο το α’

εξάμηνο και διαμορφώ-
θηκαν στα 199,2 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ τα κέρδη μετά
από φόρους έκαναν άλμα
331% στο 1,4 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA αυξήθηκαν
κατά 24,2% στα 6,6 εκατ.
ευρώ και τα προ φόρων
κέρδη κατά 281,5% στο 1,9
εκατ. ευρώ. Η ταμειακή
ρευστότητα διαμορφώ-
θηκε στα 39,2 εκατ. ευρώ
και η καθαρή ρευστότητα,
αφαιρουμένου του τρα-
πεζικού δανεισμού, στα
21,8 εκατ. ευρώ. Επίσης,
τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ, που υπερβαίνουν τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Σχολιάζοντας τα απο-
τελέσματα του εξαμήνου, ο πρόεδρος της Πλαίσιο Γεώργιος Γεράρδος ανέφερε τα εξής: «Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο α’
εξάμηνο του 2021 (αύξηση 34,1%) αντικατοπτρίζουν, εκτός από το συνεχές κτίσιμο εμπιστοσύνης στο brand Πλαίσιο και της
αξιοπιστίας μας, την επέκταση της πελατειακής μας βάσης, ιδίως πέρα από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, και τη συ-
νεπακόλουθη σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς».

Elbisco: Θετικές επιδόσεις το 2020
Θετικές επιδόσεις σημείωσε η Elbisco το

2020, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργα-
σιών και της κερδοφορίας σε σύγκριση με το
2019. Συγκεκριμένα, o ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκε κατά 4,9%
σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 122,086
εκατ. ευρώ το 2020. Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύ-
κλος εργασιών ανήλθε σε 105,162 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με το
2019. Ως προς τα αποτελέσματα προ φόρων, σε
επίπεδο εταιρείας η Elbisco πέτυχε το 2020 θετι-
κό πρόσημο με κέρδη 78.000 ευρώ, έναντι ζη-
μιών 2,1 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων σε επίπεδο ομίλου
ανήλθαν σε 10,895 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση 34% σε σύγκριση με το 2019.

ΙΑΣΩ: Πρωτοποριακό 
επιστημονικό πρόγραμμα
Το ΙΑΣΩ, σε συνεργασία με τη Β’ Μαιευτική -
Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Αρεταίειο και τον διευθυντή Νι-
κόλαο Βλάχο, καθηγητή Μαιευτικής - Γυναι-
κολογίας ΕΚΠΑ, ανακοίνωσε την έναρξη της
συνεργασίας τους και τη δημιουργία του και-
νοτόμου Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού
προγράμματος, που στόχο έχει να προάγει την
αριστεία στην εκπαίδευση και να διευρύνει το
ερευνητικό και επιστημονικό έργο με γνώμο-
να την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας προς τους ασθενείς.

Mermeren: Χωρίς το δικαίωμα 
λήψης του μερίσματος 
από 23 Σεπτεμβρίου τα ΕΛΠΙΣ

Χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος θα
διαπραγματεύονται στο ΧΑ από σήμερα τα ΕΛΠΙΣ
(Ελληνικά Πιστοποιητικά) για τις μετοχές της
εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep. Όπως
σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγ-
μένης, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, με την ιδιότητα
του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ)
για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombi-
nat AD Prilep (η Εταιρεία), που εδρεύει στο
Prilep της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοινώνει
στους κατόχους ΕΛΠΙΣ ότι, σε συνέχεια της από-
φασης της από 10 Σεπτεμβρίου 2021 Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
για τη διάθεση κερδών εις νέον πραγματοποι-
ηθέντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, το μέρισμα
ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 2,24 ευρώ
(μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί
ανά ΕΛΠΙΣ μετά την παρακράτηση φόρου (σύμ-
φωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως
ισχύει) ανέρχεται σε 1,68 ευρώ. Δικαιούχοι εί-
σπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι
ΕΛΠΙΣ που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή
24 Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP USINESSB26

H Intracom Defense (IDE) συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και
Ασφάλειας «DSEI 2021», που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 17
Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Ο πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάν-
νης Ραπτάκης, συνοδευόμενος από τον ακόλουθο άμυνας, πλοίαρχο
Ιωάννη Παπαβλάχο, επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο της IDE και
ενημερώθηκε για τις διεθνείς δραστηριότητες της εταιρείας στον το-
μέα των Τακτικών Επικοινωνιών και των Υβριδικών Συστημάτων Ηλε-
κτρικής Ισχύος, καθώς και για τις προοπτικές στην αγορά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. Δεδομένου ότι η παροχή και η διαχείριση ισχύος συ-
νιστούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία της αποστολής στο
πεδίο επιχειρήσεων, η IDE και η Marshall Land Systems παρουσία-
σαν τη συνεργασία τους στον τομέα των Υβριδικών Συστημάτων
Ισχύος, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Δωρεάν δεδομένα για το κινητό και
λεπτά ομιλίας προς όλους, προσφο-
ρές σε μεγάλα brands από το Cos-
mote Deals for You και δωρεάν πα-
ραγγελίες καφέ μέσω του BOX φέρ-
νει η Cosmote σε όλους τους συν-
δρομητές της φέτος τον Σεπτέμβριο,
διευκολύνοντας έτσι την επαφή με
τα αγαπημένα πρόσωπα και τους συ-
νεργάτες τους, καθώς και την επι-
στροφή στην καθημερινότητα.

Cosmote: Δωρεάν data και προσφορές

Intracom Defense: Καινοτόμα αμυντικά συστήματα 

Πλαίσιο: Σε υψηλό δεκαετίας οι πωλήσεις 



Στην κορυφή της 
Ευρώπης έντεκα 
εταιρείες από την Ελλάδα

Τ
η λίστα Best Workplaces in Europe™ 2021
με τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη
ανακοίνωσε το The Economist Group, σε

συνεργασία με το The Great Place to Work. Φέτος η
χώρα μας έχει έντονη παρουσία στη λίστα με έντε-
κα εταιρείες της ελληνικής αγοράς, τέσσερις πο-
λυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και επτά αμιγώς ελληνικές. Οι πολυεθνικές DHL
Express, Abbvie Φαρμακευτική, Novo Nordisk Ελ-
λάς και SC Johnson Hellas, καθώς και οι ελληνικές
Kaizen Gaming, Β. Καυκάς ΑΕ, Διαμαντής Μασού-
της, Dialectica, Epsilon Net, ΑΕ Convert Group και
Pylones Hellas, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτε-
ρων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά στο εργα-
σιακό τους περιβάλλον. Για να δημιουργήσει τη λί-
στα Best Workplaces in Europe™ 2021, το Great
Place to Work, global authority στην αξιολόγηση
και μελέτη της εργασιακής κουλτούρας, διεξήγαγε
την έρευνά του σε περισσότερους από 1 εκατομμύ-
ριο εργαζόμενους και ανέλυσε πρακτικές και πολι-
τικές αναφορικά με ζητήματα εργασιακού περι-
βάλλοντος σε 36 χώρες και σε περισσότερες από
3.000 εταιρείες στην Ευρώπη.

Orange2fly: Αίτηση πτώχευσης 
από την εταιρεία τσάρτερ

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών η ελληνική αεροπορική εταιρεία τσάρτερ
Orange2fly. Η αίτηση πτώχευσης της εταιρείας, η οποία
εκτελούσε ναυλωμένες πτήσεις και αντιμετώπιζε εδώ
και πολλά χρόνια σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας,
θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο στις 20
Οκτωβρίου. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του
2015, διαθέτει τέσσερα Airbus A320-232 και εμφανίζει
κατά τη χρήση του 2020 κύκλο εργασιών 11,5 εκατ. ευ-
ρώ και καθαρές ζημίες 3,7 εκατ. ευρώ. Παρουσιάζει
συσσωρευμένες ζημίες 9,5 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις
11,6 εκατ. ευρώ, αλλά μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Οι προκλήσεις και
οι ευκαιρίες για το μέλλον

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες με τις οποίες βρίσκε-
ται αντιμέτωπος ο εμπορικός κόσμος της χώρας στις νέες
συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, αναφέρεται
σε δήλωσή του με αφορμή την Ημέρα Ελληνικού Εμπορί-
ου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας. Ο κ. Καρανί-
κας τονίζει ότι «οι νέες, εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες
στο επιχειρείν, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη συνεχή
μεταβλητότητα, επηρεάζουν λίγο πολύ και τις 230.000 ελ-
ληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τους 700.000
εργαζόμενούς τους», ενώ προσθέτει πως «το επόμενο
διάστημα καθεμία από αυτές θα χρειαστεί για την επιβίω-
ση και ανάπτυξή της να εντείνει την ευελιξία και την προ-
σήλωσή της στην καινοτομία και την εξωστρέφεια».

ΟΛΘ: Συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η ΟΛΘ ΑΕ και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση, Λει-
τουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων», προχώρησαν
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με εστίαση
στους τομείς της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της
πληροφόρησης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της
έρευνας. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τον
εκτελεστικό πρόεδρο του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Αθανάσιο
Λιάγκο, και τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττι-
κής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 

27
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL BUSINESS

Ο Ηλίας Κάντζος νέος 
διευθύνων σύμβουλος 
στην Εθνική Χρηματιστηριακή

Σε νέα πορεία ανάπτυξης εισέρχεται πλέον
η Εθνική Χρηματιστηριακή, έτοιμη να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες που
δημιουργούν η ανάκαμψη της ελληνικής οικο-
νομίας, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον από
την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινό-
τητα και η προοπτική του ίδιου του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής
έχει αναλάβει από το μήνα αυτόν ο Ηλίας Κάν-
τζος, η πορεία του οποίου εγγυάται την περαι-
τέρω ενδυνάμωση, την ανανέωση και την ανά-
πτυξη της εταιρείας στη νέα οικονομική και
χρηματιστηριακή εποχή.

Έργο με επίκεντρο 
την αιολική ενέργεια

Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε ότι το
Flotant -έργο που χρηματοδοτείται από το
EU Horizon 2020- ολοκλήρωσε την ανάπτυξη
καλωδίων που προορίζονται για πλωτά αι-
ολικά έργα μεγάλου βάθους, δίνοντας τη δυ-
νατότητα για μεγαλύτερη αξιοποίηση της
διαθέσιμης αιολικής ενέργειας με χαμηλό-
τερο κόστος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η
κοινοπραξία του έργου στοχεύει στην ανά-
πτυξη μηχανικών μεθόδων τόσο σε θεωρητι-
κό όσο και σε πρακτικό επίπεδο για ένα πλω-
τό αιολικό πάρκο φτιαγμένο από υβρίδιο
πλαστικού και σκυροδέματος, αναζητώντας
καινοτόμες λύσεις για συστήματα αγκύρω-
σης και πρόσδεσης, αλλά και δυναμική κα-
λωδίωση, ενώ συμπεριλαμβάνει και δοκιμές
απόδοσης.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ον περασμένο Φεβρουάριο
ένα ρεπορτάζ της βρετανι-
κής εφημερίδας «Guar-
dian» για το Μουντιάλ του

2022 στο Κατάρ, που έλεγε ότι μέχρι
τότε 6.500 εργάτες είχαν χάσει τη ζωή
τους δουλεύοντας στα κάτεργα της
μεγαλομανίας της χώρας, γέμισε ορ-
γή στον πλανήτη. Τα νέα που μας έρ-
χονται από την πιο πλούσια χώρα του
κόσμου είναι ότι το Μουντιάλ αυτό θα
το ντύσουν μεγάλα μουσικά αστέρια
όπως η Lady Gaga, ο Νο1 τενόρος
στον κόσμο Αντρέα Μποτσέλι, οι θρυ-
λικοί ΑΒΒΑ και οι Aerosmith. Αυτό
αναφέρει ρεπορτάζ τής επίσης βρε-
τανικής εφημερίδας «Times», χωρίς

φυσικά να γίνεται αναφορά στις
άθλιες συνθήκες εργασίας των εργα-
τών από το Μπαγκλαντές, την Ινδία, τη
Σρι Λάνκα, ούτε αν ανέβηκε ο αριθμός
των νεκρών. Οι δε προαναφερόμενοι
καλλιτέχνες ανήκουν στην εταιρεία
παραγωγής Universal, στην οποία η
Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου (FIFA) είναι μέτοχος!

Στο δημοσίευμα των «Times» ανα-
φέρεται ακόμη ότι το Κατάρ θέλει να
προσδώσει γκλαμουριά στο Μουντιάλ
ως μια υπενθύμιση στον υπόλοιπο κό-
σμο ότι το χρήμα είναι ανίκητο. Οι
εκλεκτοί καλεσμένοι, οι οποίοι πρέ-
πει να είναι άπαντες εμβολιασμένοι,
θα πάρουν μέρος σε μεγαλοπρεπές

πάρτι σε κρουαζιερόπλοια, ενώ τα
events θα μνημονεύονται για πάντα.
Μέχρι και ειδικό λιμάνι έχει κατα-
σκευαστεί στην Ντόχα, όπου θα φιλο-
ξενούνται τα κρουαζιερόπλοια της
μπουρζουαζίας. Και φυσικά εκεί θα
επιτρέπεται το αλκοόλ. Όπως είναι
γνωστό, στο Κατάρ η νομοθεσία είναι
αυστηρή και απαγορεύει την πόση αλ-
κοόλ. Στους ντόπιους…

Όσον αφορά στα γήπεδα, οι Κατα-
ριανοί ακολούθησαν μια πρωτοπορια-
κή τεχνοτροπία που συνάδει με την
κουλτούρα και την ιστορία τους. Το
«Al Janoub Stadium», χωρητικότητας
40.000 θεατών, θυμίζει αμπάρια μιας
αναποδογυρισμένης βάρκας. Τόσο

στο γήπεδο αυτό, που θεωρείται ένα
θαύμα, όσο και στα υπόλοιπα έχουν
ήδη τοποθετηθεί κυψελίδες που
εκτοξεύουν ένα μείγμα αέρα με αόρα-
τα σταγονίδια για να δροσίζονται οι
θεατές. Όπως είναι γνωστό, για πρώτη
φορά στα χρονικά, το Μουντιάλ θα γί-
νει χειμώνα και όχι καλοκαίρι. Θα αρ-
χίσει στις 21 Νοεμβρίου και ο τελικός
θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου. Οι
Καταριανοί, οι οποίοι κατηγορήθηκαν
για υπόγειες διαδρομές χρήματος
προκειμένου να τους ανατεθεί η διορ-
γάνωση, κατάφεραν να ανατρέψουν
το καλεντάρι ολόκληρου πλανήτη
προκειμένου να εμπεδώσουν την
ισχύ τους.

Μουντιάλ με Lady Gaga, ABBA
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Τρεις Έλληνες και έναν αλλοδαπό συνέλαβε η αστυ-
νομία για την απόπειρα δολοφονίας 32χρονου οπαδού
του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, κοντά στη Θύρα 13, το
μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι δράστες πυροβόλη-
σαν πισώπλατα τον οπαδό του Παναθηναϊκού και εξα-
φανίστηκαν. Του είχαν προσφερθεί οι πρώτες βοήθειες
στο ΙΚΑ της Αλεξάνδρας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε
στον «Ευαγγελισμό», όπου ακόμη νοσηλεύεται υπό
αστυνομική προστασία. 

Το θύμα προέρχεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και στο παρελθόν είχε απασχολήσεις τις Αρχές
για υποθέσεις ναρκωτικών, σωματικές βλάβες, επεισό-
δια στα γήπεδα και χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αστυνομικοί
του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής είναι στα ίχνη σπείρας που έχει εισχωρήσει

στους λεγόμενους «φανατικούς» της κερκίδας, που-
λούν ναρκωτικά και προβαίνουν σε έκνομες πράξεις με
εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς. 

Στο ματς Νόριτς - Λίβερπουλ 0-3 για το Λιγκ Καπ ο Κώστας Τσιμίκας ήταν εκπληκτικός για τους νικητές, το ίδιο 
οι Χρήστος Τζόλης και Δημήτρης Γιαννούλης για τους ηττημένους. Η μοναδική παραφωνία αφορά στον Τζόλη, 
ο οποίος επιδεικτικά πήρε την μπάλα για να εκτελέσει πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννούλης. Ο αντίπαλος
γκολκίπερ το απέκρουσε και ο Γερμανός προπονητής της Νόριτς εξαγριώθηκε, γιατί ποτέ 
δεν έδωσε εντολή στον νεαρό Έλληνα να το χτυπήσει. 

Εξιχνιάστηκε η απόπειρα δολοφονίας
32χρονου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Απών γιατί ήταν 
είναι ανεμβολίαστος 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν μπόρεσε να
παραβρεθεί στο τουρνουά μπάσκετ «Παύλος
Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ, που έγινε προς τι-
μήν του πατέρα του, γιατί είναι ανεμβολίαστος.
Και έγραψε στο Instagram: «Το γεγονός ότι
ανεμβολίαστοι άνθρωποι δεν μπορούν να παρα-
κολουθήσουν ένα παιχνίδι μπάσκετ είναι ένα
από τα πολλά πράγματα για τα οποία θα πρέπει
να δοθούν εξηγήσεις, όταν όλη αυτή η φάρσα
τελειώσει».

Επανεξελέγη 
ο Σπύρος Καπράλος

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Σπύρος Καπράλος
επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμ-
πιακής Επιτροπής. Ήταν, άλλωστε, ο μοναδικός
υποψήφιος. Ο Αθάνατος, μέλος της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής, πήρε 28 ψήφους έναντι
29 ψηφισάντων. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα
αποσυρθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο
Παρίσι το 2024.

Τελειωμένος ο Κούμαν
Μετά και τη νέα αποτυχία της Μπαρτσελόνα να

κερδίσει στο «Καμπ Νου» τη Γρανάδα, με την
οποία έφερε ισοπαλία 1-1 (το γκολ ο Πικέ) και
απογοήτευσε για μια ακόμη φορά με την απόδο-
σή της στη μετα-Μέσι εποχή, ο ισπανικός Τύπος

θεωρεί βέβαιη την απομάκρυνση του Ολλαν-
δού τεχνικού Ρόναλντ Κούμαν. Αναφο-
ρά γίνεται και στους Ιταλούς Αντρέα
Πίρλο και Αντόνιο Κόντε ως υποψή-

φιους αντικαταστάτες.

Η επιθυμία της 
μητέρας του Κριστιάνο
Την επιθυμία της ο γιος της, ο Κριστιάνο

Ρονάλντο, να φορέσει ξανά τη φανέλα της Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας, απ’ όπου ξεκίνησε, εξέφρασε
με δηλώσεις της η μητέρα του, η Ντολόρες Αβέι-
ρο. Μιλώντας στο podcast ADN de Leao, η Αβέι-
ρο αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τον CR7
προτού πεθάνει να τον δει να αγωνίζεται ξανά με
την ομάδα της Λισαβόνας, ενώ μάλιστα ισχυρί-
στηκε πως αν δεν το κάνει εκείνος, θα το κάνει ο
γιος του, ο Ρονάλντο τζούνιορ.

Στην ταβέρνα 
του προπονητή τους
Οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο
βρέθηκαν σε ταβέρνα στον Βύρωνα, όπου έτυ-
χαν αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο,
ενώ τους περίμενε και μια εντυπωσιακή τούρ-
τα. Δεν πήγαν τυχαία εκεί. Στην ταβέρνα αυτή
είναι μέτοχος ο άλλοτε προπονητής τους στον
Φιλαθλητικό, ο Τάκης Τζήβας. Τους κάλεσε και
πήγαν. Ταπεινότητα! 

Μοιραίος
ο Τζόλης 
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Αυτοκρατορικός
γάμος στο Παρίσι

• Δεύτερη τρύπα στ’ αυτιά της έκανε
το καλοκαίρι η Ελένη Μενεγάκη και
όπως αποκάλυψε, οι κόρες της την
αποθέωσαν.

• Πρεμιέρα την Παρασκευή σε
κέντρο διασκέδασης της Θεσ-
σαλονίκης για την Πάολα και
τον Στέλιο Ρόκκο.

• Στην Αθήνα, ο Λευτέρης Πανταζής
θα συνεργαστεί με τον Θέμη Αδα-
μαντίδη.

• Φήμες θέλουν ζευγάρι τον
σεφ Κώστα Αποστολάκη και το
μοντέλο Βάσω Βιλέγκα.

• Σε ρόλο γκεστ σταρ θα εμφανιστεί ο
Κώστας Φραγκολιάς στη νέα σειρά
του Alpha «Άσε μας ρε μαμά».

• Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
και Evangelia είναι οι δύο νέοι
υποψήφιοι για την εκπροσώ-
πηση της Ελλάδας στη Eurovi-
sion 2022.

• Βραδινή έξοδος της Κωνσταντίνας
Σπυροπούλου με τη μαμά της. Ολόι-
διες!

• Παντρεύτηκαν χθες με πολι-

τικό γάμο η εγκυμονούσα

Τζούλια Νόβα και ο Μιχάλης

Βιτζηλαίος.

• Η Ελεονώρα Μελέτη εξομολογήθη-

κε πως σε νεαρή ηλικία ήταν ερωτευ-

μένη με τον ηθοποιό Γιάννη Βούρο.

• Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο

από την καταγγελία του ηθο-

ποιού Γιώργου Παράσχου πως

συνάδελφοί του κυκλοφορούν

με ψεύτικο πιστοποιητικό εμ-

βολιασμού.

• Ο πρώην παίκτης του «Survivor»

Ορέστης Τσανγκ ασχολείται με κινη-

ματογραφικές παραγωγές.

• Ιωάννα Μαλέσκου vs Κατερί-

να Καινούργιου. «Αν θες να δη-

μιουργήσεις κόντρα, εγώ δεν

δημιουργώ», απάντησε on air

χθες η «Σούπερ Κατερίνα».

Αφορμή, οι φήμες για κόψιμο

του «Love it».

Α
υτοκρατορικός, ορθόδοξος γάμος στο
Παρίσι. Ο Ρώσος πρίγκιπας Ρόστισλαβ
Ρομανόφ, της θρυλικής δυναστείας Ρο-
μανόφ, παντρεύτηκε τη Φωτεινή Μαρία

Χριστίνα Γεωργαντά σε μια παραμυθένια τελετή στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Αλεξάντερ Νιέφσκι στο
Παρίσι, στην εκκλησία όπου ο Πικάσο παντρεύτηκε
την πρώτη του γυναίκα, Όλγα Κόκλοβα. Το λαμπερό
πριγκιπικό ζευγάρι, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης,
την απόκτηση του 8χρονου Λεόν και τον πολιτικό γά-
μο τους το 2019 στο Λονδίνο, ευλογήθηκαν από τον
σεβασμιότατο μητροπολίτη Jean de Doubna, αρχιε-
πίσκοπο ρωσικών ορθόδοξων εκκλησιών στη Δυτική
Ευρώπη, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων της
αριστοκρατίας. Και οι δύο, όπως ανέφερε η επίσημη
ανακοίνωση της τσαρικής οικογένειας, μοιράζονται
το πάθος για την τέχνη, τον πολιτισμό και την ανθρω-
πιστική εργασία, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πως η
σύζυγός του υπήρξε στενή συνεργάτιδά του.

Η δεξίωση στο πολυτελέστατο, ανθοστολισμένο
αρχοντικό του 18ου αιώνα «Cercle de l’ Union Interal-
liée» ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, περιλάμβανε καθι-
στό dine, άφθονη σαμπάνια και ζωντανή ορχήστρα
κλασικής μουσικής, με τους ήχους να απλώνονται
στους τεράστιους, καταπράσινους κήπους του privé
club. Το υπέροχο λευκό σατέν νυφικό της Φωτεινής
Γεωργαντά συνδυάστηκε με ένα εξαιρετικής ομορ-
φιάς στέμμα του ρωσικού οίκου βασιλικών κοσμημά-
των Axenoff που επιμελήθηκε και τις χρυσές βέρες
των νεόνυμφων. Η εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα ήταν

καθ’ υπόδειξη της νύφης, όσον αφορά το μέγεθος, το
ύψος αλλά και το σχήμα. Το wedding cake έφερε,
επίσης, την υπογραφή Ρώσων pastry chefs και ήταν
διακοσμημένο με χειροποίητα στολίδια Gzhel με το
οικόσημα της δυναστείας σε περίοπτη θέση, όπως
ορίζει το αυτοκρατορικό πρωτόκολλο.

Η οικογένεια Ρομανόφ αποφάσισε το μυστήριο να
γίνει σε στενό κύκλο με μόλις 100 καλεσμένους λό-
γω της πανδημίας. Μάλιστα, σε δηλώσεις της, η
πριγκίπισσα Φωτεινή Φιλίποβνα ανέφερε εκ μέρους
των νεόνυμφων: 

«Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι τώρα δεν είναι
η κατάλληλη στιγμή για μεγάλους εορτασμούς, όταν
ολόκληρος ο κόσμος συγκλονίζεται από αυτήν την
πανδημία. Θέλουμε να γιορτάσουμε την αγάπη μας,
την ενοποίηση των οικογενειών μας και την ένωση
των κοινοτήτων μας, αλλά ταυτόχρονα να θυμόμαστε
όλους όσοι υποφέρουν ακόμα και όλους όσους
έχουμε χάσει», αναφερόμενη στον μεγαλύτερο
αδελφό της Γιώργο Γεωργάντε, ο οποίος πέθανε από
Covid-19 τον περασμένο Απρίλιο. 

Ανάμεσα στους VIP καλεσμένους ήταν ο πρέσβης
της Ρωσίας στη Γαλλία Αλεξέι Γιούριεβιτς Μεσκόφ,
η πριγκίπισσα Feodora Alekseevna, η μητέρα της
κόμισσας Dorrit Reventlov, ο πρίγκιπας A.A. Trubet-
skoy (επίτιμος πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου
Ρωσικής Ομοσπονδίας), ο μαρκήσιος Ivan Farache
di Villaforeste, γιος της πριγκίπισσας Catherine
Ioannovna, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας
Ρομανόφ.



Παγκόσμια αποθέωση για
το «νησί της Αφροδίτης»

Άυπνη με τον σκύλο της!

Έκκληση στους χιλιάδες followers της απη-
ύθυνε η… απελπισμένη Μαρία Μενούνος,
προκειμένου να βρει λύση για το ατίθασο
σκυλάκι της. Η διάσημη Ελληνοαμερικανί-
δα παρουσιάστρια αποκάλυψε στο Διαδί-
κτυο πως ο τετράποδος φίλος της έχει αϋ-
πνίες τα βράδια, με αποτέλεσμα να μην
κλείνει μάτι και η ίδια. «Εάν κάποιος από
εσάς εκεί έξω έχει συμβουλές ή καλύτερες
ιδέες για το πώς να κοιμίζετε τα κατοικίδια
ζώα σας όλη τη νύχτα, μοιραστείτε το παρα-
κάτω στα σχόλια!».

Και σεφ και πλανόδιος πωλητής

Ο γόης κριτής του «Masterchef» Πάνος Ιωαννί-
δης πολύ πριν διαπρέψει στις κουζίνες γνωστών
ρεστοράν και γίνει διάσημος μέσω του ριάλιτι
μαγειρικής, ήταν ένα… ατίθασο νιάτο. Ο περιζή-
τητος εργένης μίλησε για τη ζωή του σε πρωινή
εκπομπή του Star και αποκάλυψε πως στο πα-
ρελθόν έκανε διάφορα επαγγέλματα για να επι-
βιώσει: «Έχω δουλέψει και ως σερβιτόρος και
σε μαγαζιά με τουριστικά είδη. Πουλούσα και κο-
σμήματα στις παραλίες και στον δρόμο. Με έπια-
σαν μια μέρα χωρίς άδεια και σταμάτησα»!

Μια συναυλία στην Καβάλα έγι-
νε η αφορμή για την Καίτη
Γαρμπή να ανακαλύψει τον
γραφικό οικισμό Ακόντισμα
στη Νέα Καρβάλη και να φιλο-
ξενηθεί στο αγαπημένο δωμά-
τιο της Μελίνας Μερκούρη. «Σε
απλά ελληνικά, έχω πάθει πλά-
κα με το μέρος! Εδώ έχω την τι-
μή να κάθομαι στην πολυθρόνα
και στον καναπέ του δωματίου
της θεάς Μελίνας!» έγραψε με
ενθουσιασμό η τραγουδίστρια
στο Instagram.

Στο ψηλότερο βουνό
Είναι να μη βάλει κάτι στο μυαλό της η
Πέννυ Μπαλτατζή! Η γνωστή τραγουδί-
στρια έβαλε στόχο να φτάσει στην ψη-
λότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτι-
κα, και τα κατάφερε με συνοδοιπόρο
τον σύζυγό της Χρήστο Τζούτη και έμ-
πειρη ομάδα ορειβατών. «Η κορυφή εί-
ναι στόχος, είναι κάτι συμβολικό, είναι
η αυτοπραγμάτωση. Η αγάπη μας μάς
οδηγεί», σχολίασε με καμάρι στον λο-
γαριασμό της.

Στο δωμάτιο 
της Μελίνας

Ο
γαλλικός οίκος
Louis Vuitton επέ-
λεξε τις ομορφιές

της παραμυθένιας Μήλου
για τη νέα του καμπάνια, με
μοντέλα… μαθητές του νη-
σιού. Το κόνσεπτ της διακε-
κριμένης φωτογράφου Βί-
βιαν Σάσεν ήταν η απόδοση
της ανεμελιάς και της ελευ-
θερίας στις ανοιχτές θάλασ-
σας με τα καταγάλανα νερά,
τις ονειρικές παραλίες και
τα ανεξερεύνητα τοπία ακο-
λουθώντας μια παρέα παι-
διών να ποζάρουν με φόντο
αντικείμενα και είδη ταξιδιού του διάσημου brand name. «Ανα-
ζητώντας μεγαλύτερα βάθη. Για να γιορτάσουμε το πραγματικό
πνεύμα του ταξιδιού, ο οίκος L.V. συνεχίζει το πολυετές ταξίδι
του στις ακτές της Μήλου στη φετινή εκστρατεία», ανέφερε η σε-
λίδα της εταιρείας για την καμπάνια, η οποία θα συνεχιστεί στην
Πέτρα και το Ουάντι Ραμ της Ιορδανίας, στο Μοντ Σεντ Μισέλ στη
Γαλλία και τη Νορμανδία.
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Πιασμένες χέρι χέρι
Ούτε η ομορφιά της Μόνικα Μπελούτσι δεν μπόρεσε να επισκιάσει
την απόλυτη Ελληνίδα σταρ! Η Άννα Βίσση παρακολούθησε την πα-
ράσταση «Μαρία Κάλλας: Γράμματα και αναμνήσεις» στο Ηρώδειο
μονοπωλώντας τα φλας με το απίθανο μαύρο κοστούμι, το νέο
blondie look και το βαθύ μαύρισμα. Στο φινάλε η τραγουδίστρια με
την Ιταλίδα πρωταγωνίστρια πόζαραν πιασμένες χέρι χέρι, με τη
Βίσση να λάμπει!



Σ
την εφηβεία η σεξουαλικότητα είναι ορ-
μητική και σε αυτό συντελούν οι ορμό-
νες που αλλάζουν τον οργανισμό του νέ-
ου σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Σε

αυτήν τη φάση της ζωής των νέων επιταχύνεται η
ανάπτυξη του σώματος, εμφανίζονται και ολοκλη-
ρώνονται τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύ-
λου, ενώ η επίδραση των κυκλοφορούντων ορμο-
νών του φύλου στο κεντρικό νευρικό σύστημα
ολοκληρώνει την ψυχοσωματική ωρίμανση του
ατόμου. 

«Η εφηβεία είναι μια φυσική διεργασία που όταν
έρχεται στην ώρα της δεν μπορεί παρά να είναι
ωραία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που αν
έλθει πολύ νωρίς ή αργήσει να εμφανιστεί, αποτε-
λεί λόγο ανησυχίας και χρήζει ιατρικής συμβου-
λής», λέει εκ μέρους της Ελληνικής Ενδοκρινολο-
γικής Εταιρείας ο δρ Νεοκλής Γεωργόπουλος, κα-
θηγητής Ενδοκρινολογίας και Ενδοκρινολογίας
Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πα-
ράλληλα, μας εξηγεί ότι η κορύφωση της εφηβι-
κής ολοκλήρωσης δεν είναι μόνο η έκδηλη εμφά-
νιση της εμμηναρχής στα κορίτσια και της ωρίμαν-
σης των έξω γεννητικών οργάνων στα αγόρια. «Εί-
ναι πρώτιστα η ανάδειξη του νέου σεξουαλικού
“εγώ”. Αυτή η πρωτόγνωρη για κάθε άτομο εσωτε-
ρική εμπειρία είναι το φυσικό αποτέλεσμα της επί-
δρασης των κυκλοφορούντων στεροειδών του φύ-
λου, των οιστρογόνων στα κορίτσια και των ανδρο-
γόνων στα αγόρια. Σαν πρωτόγνωρη εμπειρία

χρειάζεται και αυτή τον χρόνο της για να μπορέσει
να γίνει διαχειρίσιμη από το ίδιο το άτομο. Εδώ κα-
λούνται να συμβάλλουν τόσο η οικογένεια όσο και
η κοινωνία», αναφέρει ο καθηγητής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες ο μέσος όρος ηλικίας
έναρξης των σεξουαλικών δραστηριοτήτων μει-
ώνεται σταθερά παγκοσμίως. Στις ανεπτυγμένες
χώρες πάνω από το 50% των εφήβων αρχίζει τις
σεξουαλικές επαφές τους πριν από τα 19 έτη. Η
ίδια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα, γεγονός
που δείχνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των
εφήβων είναι απαραίτητη. «Η σεξουαλική διαπαι-

δαγώγηση έχει μπει στα σχολεία μας. Όντως η
ελεύθερη επικοινωνία των δύο φύλων έχει ήδη
αρχίσει από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται
αδιάλειπτα στην εφηβεία. Πολλά άλλα βήματα,
όμως, είναι ακόμη διστακτικά ή δεν έχουν ξεκινή-
σει καν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατα-
γράφει σε όλο τον κόσμο πάνω από 100.000 εφηβι-
κές κυήσεις ετησίως, κυρίως στις λιγότερο ανε-
πτυγμένες χώρες, αλλά όχι μόνο σε αυτές. Πρό-
σφατη έρευνα στη χώρα μας, που αφορούσε στη
Δυτική Ελλάδα, έδειξε ότι το ποσοστό εφηβικών
κυήσεων το 2019 άγγιξε το 6,7% του συνόλου των
κυήσεων. Οι κυήσεις αυτές παρουσιάζουν επιπλο-
κές σε ποσοστό έως και 30%. Σε αυτά τα ποσοστά
οφείλουν να προστεθούν και τα ποσοστά ανεπιθύ-
μητων εφηβικών κυήσεων που οδηγούνται σε τε-
χνητές εκτρώσεις - ποσοστά που υπερβαίνουν το
30% των εφηβικών κυήσεων. Η έρευνα αυτή είναι
ικανή να κρούσει τον κώδωνα κινδύνου στη χώρα
μας, όπου το ποσοστό χρήσης αντισυλληπτικών
στον νεανικό γυναικείο πληθυσμό φαίνεται να εί-
ναι μικρότερο του 5%», τονίζει ο δρ Γεωργόπουλος. 
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Τις τελευταίες δεκαετίες 
ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης
σεξουαλικών δραστηριοτήτων
μειώνεται σταθερά παγκοσμίως

Ενημέρωση 
για την αντισύλληψη 
«Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να
δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στη σωστή ενημέ-
ρωση των εφήβων για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα κάθε αντισυλληπτικής
μεθόδου, με κυρίαρχη τη χρήση του ανδρι-
κού προφυλακτικού, ώστε να μειωθούν στο
ελάχιστο δυνατόν και τα κρούσματα σεξουα-
λικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η σεξουα-
λικότητα είναι δώρο, είναι πηγή χαράς, ηδο-
νής, δημιουργίας και ολοκλήρωσης. Ας βοη-
θήσουμε τα παιδιά μας να την απολαύσουν»,
καταλήγει ο δρ Γεωργόπουλος.

Σεξουαλική ζωή στην εφηβεία
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τα Κριάρια, η μέρα αυτή δεν είναι εύκο-
λη, εφόσον θα έχετε να αντιμετωπίσετε μια οικο-
νομική ατυχία ή μια συναισθηματική απόρριψη.
Έτσι, θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι για την
κάθε συμπεριφορά των άλλων, ακόμη και αν μέ-
χρι σήμερα δεν είχατε πάρει ύποπτα δείγματα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σας έχουν έρθει πολλά το τελευταίο διάστημα, αλ-
λά πρέπει να αντιμετωπίσετε και κάποιες προσω-
πικές καταστάσεις. Κυρίως εσείς του δεύτερου δε-
καημέρου, θα έχετε μια περίεργη αίσθηση ότι κάτι
δεν πάει και τόσο καλά, αλλά μην ξεχνάτε ότι όλα
έχουν μία αρχή και ένα τέλος και αυτό ισχύει και
στα δύσκολα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, σί-
γουρα θα υπάρξουν πολύ καλές εξελίξεις στην
προσωπική σας ζωή, αλλά και σε ό,τι αφορά πνευ-
ματικές ασχολίες και ταξίδια. Εσείς του τρίτου δε-
καημέρου θα νιώσετε ότι για πράγματα που έχουν
καθυστερήσει στη ζωή σας, τώρα, με πολύ γρήγο-
ρους ρυθμούς, θα κερδίσετε τον χαμένο χρόνο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν και σήμερα τα πλανητικά δρώμενα δεν σας
αγγίζουν ιδιαίτερα, θα πρέπει να είστε περισσό-
τερο προσεκτικοί με κάποια επαγγελματικά θέ-
ματα. Ιδίως εσείς που έχετε γεννηθεί από 17 έως
21 Ιουλίου, θα έχετε κακή διάθεση, που ευτυχώς
δεν θα κρατήσει πολύ. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες αρχίζει μια περίοδος που η
επικοινωνία και οι μετακινήσεις θα χαρακτηρίζουν
την καθημερινότητά σας. Βέβαια, μία ατυχής στιγ-
μή με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, ίσως γίνει
η αιτία να χάσετε για λίγο την καλή σας διάθεση.
Μην προσπαθήσετε σήμερα να αναλύετε την κάθε
κατάσταση, γιατί δύσκολα θα βρεθεί η λύση. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οικονομικές διευθετήσεις και δυνατές εξελίξεις
πάνω σε οικονομικά θέματα, που ανάλογα το ωρο-
σκόπιό σας θα είναι προς το συμφέρον σας ή όχι.
Επίσης καλό είναι σήμερα να προσέξετε τις μετα-
κινήσεις σας και να μην αφήσετε άτομα από το πε-
ριβάλλον σας να σας χαλάσουν τη μέρα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γεννηθεί σαν
σήμερα. Είναι μια απαιτητική μέρα για εσάς,
γιατί ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας,
Αφροδίτη, δέχεται την αρνητικότητα του πλανή-
τη Ουρανού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην
μπορείτε εύκολα να βάλετε σειρά στις προκλή-
σεις, αλλά και θα νιώσετε και μια ξαφνική
απόρριψη, που δύσκολα θα μπορέσετε να δια-
χειριστείτε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Σήμερα θα υπάρξει μια περίεργη αλλαγή στη
ζωή όλων σας, σε άλλους περισσότερο και σε
άλλους απλώς θα περάσει αστραπιαία μια αρ-
νητική σκέψη. Για τους γεννημένους 6, 7, 8
Νοεμβρίου, τα πράγματα θέλουν εγρήγορση
και μην αφήσετε να σας διαλύσουν τα συναι-
σθήματά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και όλα φαινομενικά βαίνουν καλώς στη ζωή
σας, μια παραφωνία θα συμβεί κυρίως σε προ-
σωπικό επίπεδο. Μην αφήσετε να μπουν στη ζωή
σας κρυφές καταστάσεις και πρόσωπα που τους
αρέσει το παρασκήνιο, γιατί θα υπάρξουν κατα-
στάσεις που θα σας εκθέσουν αργότερα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σίγουρα η ψυχολογία σας δεν είναι από τα δυνατά
σας σημεία αυτή την περίοδο και όσο και να μη θέ-
λετε να το δείξετε, έχετε πιεστεί αρκετά με τις συ-
ναισθηματικές αλλά και τις οικογενειακές σας
υποθέσεις. Από το απόγευμα και μετά, θα υπάρ-
ξουν καλά νέα για εσάς του πρώτου πενθημέρου.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για τους γεννημένους τις πρώτες μέρες του Φε-
βρουαρίου, είναι οι καταστάσεις αρκετά απαιτη-
τικές σε προσωπικό και επαγγελματικό τομέα.
Για τους υπόλοιπους του ζωδίου σας, θα υπάρ-
ξουν πλανητικές όψεις που σίγουρα θα σας βοη-
θήσουν να κάνετε το καλύτερο για εσάς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πάει καλά στα οικο-
νομικά σας και γενικότερα σε κάθε κίνησή σας
που αποσκοπεί σε ένα άνοιγμα των κερδών σας.
Ίσως να μην πρέπει να κάνετε βεβιασμένες κινή-
σεις και μην πιέζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα
να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο με εσάς. 

Με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιο του
Ζυγού, οι ενέργειες αλλάζουν και όλοι
μας, ανεξαρτήτως ζωδίου που

ανήκουμε, νιώθουμε να διαφοροποιούνται κάποια
πράγματα στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, η
σημερινή πλανητική όψη που θα μας απασχολήσει
είναι εκείνη της Αφροδίτης, που βρίσκεται στο
αφιλόξενο ζώδιο του Σκορπιού, με τον πλανήτη
Ουρανό να βρίσκεται απέναντί της. Οι 180 μοίρες,
δηλαδή η πόλωση μεταξύ τους, έχει σαν
αποτέλεσμα να δημιουργούνται τριγμοί στις
σχέσεις και μάλιστα εντελώς ξαφνικά και
απρόβλεπτα. Δεν είναι η πιο θετική μέρα για να
πειραματιστούμε με την εμφάνισή μας, να
προχωρήσουμε σε κάποια οικονομική συμφωνία,
ή να οριοθετήσουμε τις προσωπικές μας σχέσεις,
που θέλουμε να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα
και διάρκεια. Τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού,
Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι, του
δευτέρου δεκαημέρου, θα πρέπει να είναι
περισσότερο προσεκτικοί, γιατί είναι εκείνα που
βάλλονται από αυτή την πλανητική όψη. 
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Ο
ι αριθμοί των κρουσμάτων, των δια-
σωληνωμένων, των θανάτων έγιναν
καθημερινή ρουτίνα. Τα επόμενα
νούμερα που θα μας εντυπωσιά-

σουν πρέπει να ξεπερνούν τα 4.000 κρούσματα,
ενδεχόμενο που δεν αποκλείουν οι ειδικοί εάν
συνεχίσουμε έτσι. Πώς «έτσι»; Αν παραμείνου-
με μία από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες με τα πε-
ρισσότερα θύματα της πανδημίας κατ’ αναλογία
πληθυσμού. Αν, λόγω της απελπιστικής πτώσης
στους ρυθμούς των εμβολιασμών, χρειαστούμε
άλλους δύο μήνες για να χτίσουμε ένα κάποιο
τείχος ανοσίας. Αν εξακολουθήσουμε να φανα-
τιζόμαστε και να διχαζόμαστε. Σήμερα για τα
εμβόλια. Χθες για την απόσπαση των «αρχαί-
ων» στη στάση Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης.
Προχθές για τον τσιμεντένιο διάδρομο στην
Ακρόπολη. Πριν από δυο τρία χρόνια για τα μνη-
μόνια, τα οποία λουζόμασταν το ένα μετά το άλ-
λο γιατί άλλοι έφταιγαν εκτός από εμάς, ενώ
πολιτικοί και κόμματα αρνούνταν να τα κάνουν
«ιδιοκτησία» τους.

Γιατί, λοιπόν, εκπλήσσει το γεγονός ότι γονείς,
αρνητές των εμβολίων, σέρνουν στα αστυνομικά
τμήματα εκπαιδευτικούς που, εκτός από το να δι-
δάξουν στα παιδιά τους, οφείλουν να διαφυλά-
ξουν την υγεία τους; Γιατί θυμώνουμε διαπιστώ-
νοντας ότι ρίξαμε στα βράχια το εμβολιαστικό
πρόγραμμα της χώρας, ένα από τα καλύτερα - αν
όχι το καλύτερο στην Ευρώπη; Γιατί λυπούμαστε
που, το ένα μετά το άλλο, τα μεγάλα εμβολιαστικά
κέντρα στα οποία με εξαιρετική χρονική ακρίβεια
και υψηλό επαγγελματισμό εμβολιαζόμασταν, αν

δεν συρρικνώνονται, κλείνουν;΄Η μένουμε άναυ-
δοι όταν βλέπουμε επιτήδειους και ασυνείδητους
να πλαστογραφούν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή
να επιδίδονται σε μαϊμού εμβολιασμούς αδιαφο-
ρώντας, εκτός από την υγεία τους, για την τύχη του
διπλανού τους; 

Στη χώρα που τα θλιβερά ρεκόρ της πανδημίας
καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο, οι θρησκευτι-
κές δοξασίες περιπλέκονται με τις εξάρσεις εθνι-
κισμού. Η απουσία εμπιστοσύνης τροφοδοτεί σε-
νάρια συνωμοσίας και ο φόβος την οργή. Όλα τού-
τα βρίσκουν φιλόξενη στέγη στις πιο σκοτεινές
σελίδες του Διαδικτύου, τροφοδοτώντας με ψεύ-
δη την ελληνική κοινωνία. Κάνοντας τους θε-
σμούς να δείχνουν ανήμπορους και την πολιτική
να αρκείται σε πυροσβεστικές κινήσεις, συνήθως
κατόπιν εορτής. Χθες στη Θεσσαλονίκη, αύριο
στην Ήπειρο ή την Πελοπόννησο, κυβερνητικά
κλιμάκια, υπουργοί και υφυπουργοί, σπεύδουν
αλλά για να κάνουν τι; Να επιτύχουν ώστε οι τρεις
από τις δεκαεπτά υγειονομικές περιφέρειες στη
Βόρεια Ελλάδα που υπερέβησαν το 50% στους εμ-
βολιασμούς, να γίνουν τέσσερις ή πέντε; Να φιλο-

τιμήσουν τον μητροπολίτη, τον δήμαρχο, τον πρό-
εδρο ενός σωματείου μήπως συμβάλει, με τη δική
του πειθώ και μέσα, στον έλεγχο της πανδημίας;
Αλλά ακόμη και αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, πό-
σος δρόμος θα καλυφθεί; Και το σημαντικότερο:
Ποια θα είναι η συνέχεια, το σχέδιο, η πολιτική
επιλογή;

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι θα ξέρουν περισ-
σότερα όταν συμπληρωθεί ένας μήνας από το
άνοιγμα των σχολείων. Γύρω στις 10 Οκτωβρίου.
Όταν η αλλαγή του καιρού θα έχει φέρει τους πε-
ρισσότερους σε κλειστούς χώρους, θα σταθμιστεί
εκ νέου η κατάσταση. Πού βρισκόμαστε και πού
πάμε. Σε κάθε περίπτωση, οι στόχοι της ανάπτυξης
και της κοινωνικής γαλήνης αποκλείουν νέα lock-
downs. Και, δυστυχώς, οι πολιτικές εξελίξεις,
ίσως και η μακρά προεκλογική περίοδος που εγ-
καινιάστηκε στη ΔΕΘ, θα κάνουν την κυβέρνηση
διστακτικότερη από όσο είναι ως προς την επέκτα-
ση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Και
την αντιπολίτευση, ύστερα από μακρά περίοδο δι-
γλωσσίας, να συνεχίσει με προτρεπτικές αλλά
άψυχες δηλώσεις. Η ελπίδα των αιθεροβαμόνων
να δουν πρωθυπουργό, αρχηγούς της αντιπολίτευ-
σης, ταγούς της Εκκλησίας, επικεφαλής θεσμών
να καλούν από κοινού τον πληθυσμό σε μαζικό εμ-
βολιασμό δείχνει τουλάχιστον (παρα)πολιτική
φαντασίωση. Η πικρή αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα
ουδέποτε θα γίνει η «Δανία του Νότου». Ίσως είναι
θέμα ιδιοσυγκρασίας, παράδοσης, κοινωνικής συ-
νοχής, ωριμότητας και ευθύνης του πολιτικού συ-
στήματος. Το κακό, όμως, είναι ότι δεν θα γίνει ού-
τε η Πορτογαλία της Ν.Α. Μεσογείου.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στην κυβέρνηση πιστεύουν πως
θα γνωρίζουν περισσότερα για
την πορεία της πανδημίας γύρω
στις 10 Οκτωβρίου. Όταν θα έχει
περάσει ένας μήνας από το
άνοιγμα των σχολείων και θα
έχει ψυχράνει ο καιρός...

Φθάσαμε στο ως εδώ και μη παρέκει


