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Ποια τιμωρία 
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ίναι από τις φορές που οι λέξεις δεν φθά-
νουν για να περιγράψουν το γεγονός. Πώς
να το… αξιολογήσεις σε «ποινικό», αλλά
και σε ανθρώπινο επίπεδο; Είναι από τις

στιγμές που η τόσο σοκαριστική αλήθεια μοιάζει με
ψέμα. Κι όμως δεν είναι… Τη βλέπεις μπροστά σου
να σε κοιτά πίσω από τη λευκή μάσκα και συγκλονί-
ζεσαι. 

Η γυναίκα που πριν από περίπου ενάμιση χρόνο εί-
δε την εικόνα της να αλλάζει από τη μια στιγμή στην
άλλη, εξαιτίας της αδιανόητης επίθεσης της Έφης
Κακαράντζουλα, βρήκε ένα τεράστιο απόθεμα δύνα-
μης να εμφανιστεί στο δικαστήριο και μόνο με την
παρουσία της να δείξει σε όλους τι της συνέβη εκείνο
το πρωινό της 20ής Μαΐου του 2020. 

Σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση της Ιωάννας
και το ψυχικό σθένος που επέδειξε, η κατηγορούμε-
νη αποφάσισε να μην παραστεί στη δίκη. Σε μια δίκη
που, ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής που θα απο-
φασίσει η έδρα, δύσκολα θα αποδώσει την απαιτού-
μενη τιμωρία για τη δράστιδα και την πολυπόθητη δι-
καίωση για το θύμα. 

«Δικαίωση για μένα θα ήταν να επανέλθει η κατά-
σταση της υγείας μου στο στάδιο πριν από την επίθε-
ση. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί. Αντιθέτως, έχω
να αντιμετωπίσω μια μόνιμη αναπηρία και αμέτρητα
επώδυνα χειρουργεία τα οποία θα διαρκέσουν χρό-
νια. Όσον αφορά τη δικαίωση που περιμένω το δικα-
στήριο να μου δώσει, φυσικά είναι η μέγιστη ποινή»,
δήλωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου. 

Καμία τιμωρία δεν μπορεί να εξισωθεί με αυτό το
έγκλημα. Ούτε καν να εκφράσει το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα. Άλλωστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός
της τιμωρίας, θα πουν οι νομικοί και οι εγκληματολό-
γοι. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο. Ποια
ποινή θα χωρέσει αυτή την πράξη με τα ολέθρια απο-
τελέσματά της;

Την ώρα που «ειδικοί» στα κανάλια θα αναλύουν
την ποσότητα και την περιεκτικότητα του τοξικού
υγρού, αν πρόκειται περί απόπειρας ανθρωποκτο-
νίας ή σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αν θα βγει
σε πέντε ή δέκα χρόνια η δράστις, ένα ζευγάρι τρο-
μαγμένα μάτια θα παρακολουθούν πίσω από μια λευ-
κή μάσκα την παγωμένη οθόνη και δεν θα μπορούν
ούτε να δακρύσουν. 
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Τελικά πόσο δύσκολο είναι σε κάποιους να στα-
ματήσουν να μιλούν συνεχώς και να μπερ-
δεύουν τους πολίτες; Πιστεύαμε ότι είχαν πάρει

το μάθημά τους, αλλά πού. Αφού σιγουρεύτηκαν με
τον ανασχηματισμό, άρχισαν πάλι το σεργιάνι στα me-
dia.

Φαίνεται ότι η προσωπική προβολή, είτε με το όνο-
μά τους είτε χωρίς, υπερτερεί της ανάγκης της κοινω-
νίας να ηρεμήσει και να ξέρει το πλαίσιο και τους κα-
νόνες με τους οποίους πρέπει να πορευτεί.

Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να μιλά
για την ανάγκη να εμβολιαστούν οι νέοι και έπειτα από
λίγες μέρες να βγαίνουν υπουργοί και να λένε ότι οι
νέοι δεν κινδυνεύουν, αλλά πρέπει να εμβολιαστούν
οι άνω των 60. Δεν μπορεί να δίνουμε άπαντες τη μάχη
για να πειστούν οι συμπολίτες μας ώστε να εμβολια-
στούν και ενόψει της τρίτης δόσης κάποιοι να αναζη-
τούν τον πάτο του… βαρελιού.

Δεν μπορεί να υποχρεώνεις αρχικά όσους έχουν
κάνει την πρώτη δόση να πληρώνουν τα τεστ και μετά
να ανακαλύπτεις το αυτονόητο, ότι ο άνθρωπος που
κάνει την πρώτη θα κάνει και τη δεύτερη.

Είναι λάθος να λες ότι δεν θα επεκτείνεις την υπο-

χρεωτικότητα γιατί είναι αυταρχισμός, όταν κάποιοι,
όπως οι εργαζόμενοι στην εστίαση, δεν έχουν εμβο-
λιαστεί και σερβίρουν εμβολιασμένους. Όταν αρμό-
διοι υπουργοί λένε ότι είναι εκτός λογικής αυτό.

Δεν μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλά για
συγκεκριμένο πακέτο στη Θεσσαλονίκη, να επιχειρη-
ματολογεί για αυτό και την επομένη να αρχίζουν οι
διαρροές για το επόμενο… πακέτο.

Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εκθέτουν την κυ-
βέρνηση συνολικά και θολώνουν το μήνυμα. Και το
κυριότερο δίνουν πάσες στον ΣΥΡΙΖΑ να την… πέφτει
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα με τη βοήθεια
κυβερνητικών παραγόντων. Διότι δεν μπορείς να λες
ότι έδωσες πάνω από 3 δισ. και μετά να αρχίζεις τις…
τσόντες. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο.

Αν είχαν τα στοιχεία περί μεγαλύτερης ανάπτυξης,
γιατί δεν τα έδωσαν στον πρωθυπουργό και άρχισαν
τα παιχνιδάκια ώστε να γίνονται οι ίδιοι ευχάριστοι;

Επαναλαμβάνουμε και ας γινόμαστε κουραστικοί.
Η κυβερνητική στρατηγική και πολιτική είναι ομαδι-
κή, αλλά ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που πρέπει
να πιστώνεται τα θετικά και εκείνος που χρεώνεται
έτσι κι αλλιώς τα αρνητικά.

Το να κάνουν κάποιοι το ευχάριστο παιχνίδι και να
αφήνουν τον πρωθυπουργό να κάνει τον... κακό μάλ-
λον είναι περίεργο αλλά και επικίνδυνο για την κυ-
βέρνηση.

Εμείς είμαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι το πα-
κέτο της Θεσσαλονίκης, με βάση τα στοιχεία που
υπήρχαν, θα έπρεπε να ήταν γενναιότερο. Να καταλά-
βει με πραγματικές πράξεις η κοινωνία ότι η κυβέρ-
νηση μοιράζει την ανάπτυξη προς τα κάτω και όχι
προς τους λίγους, σε μια ελίτ. Ιδιαίτερα όταν έχεις
απέναντί σου μια αντιπολίτευση που έχει πάρει...
Champions League στον λαϊκισμό.

Σίγουρα οι πολιτικές έχουν ταξικό πρόσημο. Αλίμο-
νο αν δεν είχαν, δεν θα χρειαζόμασταν ούτε ιδεολο-
γίες ούτε κόμματα. Αλλά το ταξικό πρόσημο της Κεν-
τροδεξιάς ήταν και πρέπει να παραμείνει υπέρ των
πολλών και όχι των λίγων. Ήταν ένα μείγμα στήριξης
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αυτό το πρό-
σημο εξάλλου είναι που την έκανε να αντέξει στον
χρόνο και στις φουρτούνες.
ΥΓ.: Κάποτε πρέπει να καταλάβουν αυτοί που ανεβά-
ζουν στο διαδίκτυο ό,τι τους κατέβει, πως κάνουν δώ-
ρα στον ΣΥΡΙΖΑ και εκθέτουν τη Νέα Δημοκρατία.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Άρχισε πάλι η πολυγλωσσία

Δεν μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
να μιλά για συγκεκριμένο πακέτο στη
Θεσσαλονίκη, να επιχειρηματολογεί
για συγκεκριμένες παροχές και 
την επομένη να αρχίζουν οι διαρροές
για το επόμενο... πακέτο 

“
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Με το ποσό των 42.000 ευρώ κατά μέσο
όρο θα «προικοδοτηθεί» κάθε νέος αγρό-
της με βάση σχετικό πρόγραμμα που πρω-
θεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. 

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Γιώργος
Στύλιος σε ομιλία του στο Thessaloniki He-
lexpo Forum για τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών στη σύγχρονη γεωργία, το πρόγραμμα
θα προκηρυχθεί μέσα στον Οκτώβριο και
θα έχει προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ,
τα οποία θα διατεθούν σε περίπου 10.000
δικαιούχους. Πρόσθεσε δε ότι με τη βοή-

θεια της ψηφιακής τεχνολογίας επιταχύνε-
ται ο χρόνος της τελικής ένταξης των ωφε-
λούμενων και από 9-12 μήνες που ήταν πα-
λιά «πρόθεσή μας είναι η ένταξή τους να
έχει ολοκληρωθεί σε 6-7 μήνες».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
ανέφερε ότι θα υπάρξει αύξηση του ποσού
που δίνεται στους νέους αγρότες-γεωρ-
γούς, με την προκαταβολή να φτάνει στο
70%. Έτσι, οι νέοι αγρότες-γεωργοί από τις
17.000 έως 25.000 ευρώ που έπαιρναν από
τα προηγούμενα προγράμματα, τώρα θα
παίρνουν από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Ξε-

καθάρισε δε ότι τα ποσά αυτά υπόκεινται
σε όρους και περιορισμούς, έτσι ώστε να
διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος και
να μη γίνεται αλόγιστη σπατάλη.

Σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, ο στόχος από
την εφαρμογή του προγράμματος αυτού εί-
ναι η βελτίωση της παραγωγικότητας σε
ποσοστό άνω του 30%. Τα προγράμματα αυ-
τά θα βασίζονται στις σύγχρονες προκλή-
σεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή αλλά
και η αύξηση της ζήτησης για αγροτικά
προϊόντα λόγω της αύξησης του παγκόσμι-
ου πληθυσμού.

Επιπλέον, όπως δήλωσε ο κ. Στύλιος, θα
υπάρξει οικονομική ενίσχυση 80 εκατ. ευ-
ρώ σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα
της χώρας από το πρόγραμμα για την και-
νοτομία και άλλων 80 εκατ. ευρώ σε γεω-
πόνους για να συνεπικουρήσουν στο έργο
των γεωργικών συμβούλων. 

Ο κ. Στύλιος ανέφερε ότι έως το τέλος
του έτους θα γίνουν πληρωμές 750-800
εκατ. ευρώ για προγράμματα που είναι ήδη
σε εξέλιξη, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα
προκηρυχθούν νέες δράσεις, ύψους 900
εκατ. ευρώ.

«Προίκα» 42.000 ευρώ σε κάθε νέο αγρότη δίνει η κυβέρνηση

Της Σοφίας Στεφάνου

Τ
ην άρση της ασυλίας
του βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργού Υγείας

Παύλου Πολάκη προτείνει με
απόφασή της η Επιτροπή Κοινο-
βουλευτικής Δεοντολογίας της
Βουλής έπειτα από μήνυση του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος Γιάννη Στουρνάρα.

Η επιτροπή συνεδρίασε χθες,
απόντος του κ. Πολάκη, ο οποίος
δεν έδωσε εξηγήσεις για την
υπόθεση, ούτε κατέθεσε υπό-
μνημα, όπως συνηθίζεται σε ανά-
λογες περιπτώσεις. Η μήνυση του
κ. Στουρνάρα εναντίον του βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ αφορά σε εξύ-
βριση και συκοφαντική δυσφή-
μηση, με αφορμή υβριστικές
αναφορές του βουλευτή στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, σε συ-
νέχεια της υπόθεσης της παρά-
νομης ηχογράφησης συνομιλίας
τους το 2019.

Οι βουλευτές της ΝΔ, του ΚΙ-
ΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης
τάχθηκαν υπέρ της άρσης της
βουλευτικής ασυλίας του κ. Πο-
λάκη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΜέΡΑ25 τάχθηκαν κατά,
ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών». Η
τελική απόφαση για την άρση ή μη
της ασυλίας του κ. Πολάκη θα λη-
φθεί από την Ολομέλεια της Βου-
λής με ονομαστική ψηφοφορία.

Η υπόθεση ξεκινά από το 2019,
όταν ο κ. Πολάκης ήταν αναπλη-
ρωτής υπουργός, οπότε ο κ.

Στουρνάρας κατέθεσε μήνυση
εναντίον του για παράνομη ηχο-
γράφηση τηλεφωνικής συνομι-
λίας τους. Ο κ. Πολάκης, εμφανώς
ενοχλημένος από τον έλεγχο που
άσκησε η Τράπεζα της Ελλάδος
για δάνειο 100.000 ευρώ που έλα-
βε από την Attica Bank, τηλεφώ-
νησε στον επικεφαλής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, ζητώντας του να
προβεί σε ελέγχους και άλλων δα-
νείων, ενώ φέρεται να μαγνητο-
φώνησε τον διάλογο και να τον
έδωσε προς δημοσίευση στην
ιστοσελίδα documentonews.gr
του Κώστα Βαξεβάνη. Με ανάρτη-
σή του τότε ο ίδιος ο κ. Πολάκης

έγραψε ότι «επιβεβαιώνει πλή-
ρως» τον δημοσιευμένο διάλογο.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 ο κ.
Στουρνάρας μετέβη στον εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Χαράλαμπο
Μαστραντωνάκη και κατέθεσε. Η
δικογραφία είχε σταλεί στη Βου-
λή, αλλά παρέμενε στα συρτάρια
των υπηρεσιών, οι οποίες δεν
προχωρούσαν στην εξέτασή της
όσο στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Συζητήθηκε τελικά στο
Κοινοβούλιο στις 23 Ιουλίου
2019, οπότε άστραψε και βρόν-
τηξε ο Παύλος Πολάκης. Για αυτό
και προκάλεσε εντύπωση ότι σή-
μερα δεν εμφανίστηκε στη Βου-

λή, ούτε κατέθεσε υπόμνημα.
Τον Οκτώβριο του 2020, ενόψει

της δίκης για την παράνομη ηχο-
γράφηση, αφού είχε αρθεί η ασυ-
λία του από τη Βουλή για τη συγ-
κεκριμένη υπόθεση, ο κ. Πολά-
κης εξαπέλυε ύβρεις και απειλές
εναντίον του κεντρικού τραπεζί-
τη, με την προειδοποίηση ότι «την
επόμενη φορά θα είναι αλλιώς». 

Με αήθη πολιτικά τρόπο εναν-
τίον του κ. Στουρνάρα, προέβη
ενδεικτικά στις ακόλουθες αναρ-
τήσεις στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στα social media, που
προκάλεσαν τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος να κατα-

θέσει και νέα μήνυση: «ΣΤΟΥΡ-
ΝΑΡΑ, ΖΕΙΣ; Από χθες σε ψάχνω!
Σύσκεψη έκανες; Ή απλά έδω-
σες εντολή στα ΠΕΤΣΟταϊσμένα
ΜΜΕ σας να μην προβάλουν το
θέμα και να μη σε ρωτήσουν; Αν
σε πάρω τηλέφωνο, μη σε πιάσει
κάνας πανικός πάλι και αρχίζεις
να φωνάζεις για ηχογράφηση!».

Και συνεχίζοντας στην ίδια πο-
λάκεια συμπεριφορά του, συνέ-
χισε τους υβριστικούς -κατά τον
μηνυτή- χαρακτηρισμούς, κατα-
λήγοντας απειλητικά: «Τίποτα δεν
θα ξεχαστεί, ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑ-
ΡΑ, και η ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΛΛΙΩΣ!».

Στο σκαμνί στέλνουν τον Πολάκη

Οι βουλευτές της ΝΔ,
του ΚΙΝΑΛ και της 
Ελληνικής Λύσης
τάχθηκαν υπέρ της
άρσης της βουλευτικής
του ασυλίας έπειτα από
μήνυση του Στουρνάρα



Γ
ια μια παρέλαση ξέ-
νων ηγετών στην Αθή-
να ετοιμάζεται ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο

οποίος μπορεί να μην ανοίγει το
σπίτι του στα Χανιά, όπως αρχικά
προετοιμαζόταν, αλλά θα υπο-
δεχθεί την Παρασκευή στο
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επτά
ηγέτες του ευρωπαϊκού Νότου
για τη Σύνοδο των χωρών MED9.

Η MED9 (από MED7) φέρνει
στην Αθήνα τον Εμανουέλ Μα-
κρόν σε μια περίοδο αναβαθμι-
σμένης συνεργασίας Ελλάδας
και Γαλλίας. Μαζί με τον Γάλλο
πρόεδρο αναμένονται στην Αθή-
να ο πρωθυπουργός της Ιταλίας
Μάριο Ντράγκι, της Ισπανίας Πέ-
δρο Σάντσεθ, της Μάλτας Ρόμ-
περτ Αμπέλα, της Κροατίας Αν-
τρέ Πλένκοβιτς, της Σλοβενίας
Γιάνεζ Γιάνσα και ο πρόεδρος
της Κύπρου Νίκος Αναστασιά-
δης, ενώ η Πορτογαλία μάλλον
θα εκπροσωπηθεί από τον
υπουργό Εξωτερικών.

Οι ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις
προσερχόμενοι στη Σύνοδο το
μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα
συνεδριάσει η Ολομέλεια της
Συνόδου. Αργότερα, περί τις
19.30, θα ακολουθήσουν δηλώ-
σεις στον Τύπο, ενώ έπεται δεί-
πνο και πάλι στο Ίδρυμα Νιάρ-
χος. Σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες της «Political», αναμένεται
να προκύψει ένα ξεχωριστό κεί-
μενο για το Περιβάλλον και την
Κλιματική Κρίση, μιας και οι χώ-
ρες του Νότου θέλουν να τοπο-
θετηθούν για το ζήτημα ενόψει
της Συνόδου Κορυφής στις 21
Οκτωβρίου, ενώ θα υπάρξει και
το γενικό κείμενο διακήρυξης
της Συνόδου, στο οποίο θα περι-
λαμβάνονται και οι αναφορές τό-
σο για τον κορονοϊό όσο και για
τα ζητήματα που αφορούν στη
γεωπολιτική σταθερότητα της
περιοχής και το Μεταναστευτι-

κό, με το βλέμμα στις εξελίξεις
στο Αφγανιστάν.

Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ετοιμά-
ζεται να συναντήσει τον Κροάτη
πρωθυπουργό κ. Πλένκοβιτς στο
Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι
της Παρασκευής, με τον οποίο
και διατηρεί στενή προσωπική
σχέση. Παράλληλα, ο κ. Μητσο-
τάκης αναμένεται να έχει το με-
σημέρι της Παρασκευής, πριν
από την έναρξη της Ευρωμεσο-
γειακής Συνόδου, και ξεχωριστό
τετ α τετ στην Αθήνα με τον Μά-
ριο Ντράγκι, τον Ιταλό πρωθυ-
πουργό, με τον οποίο επίσης

έχει καλή προσωπική σχέση.
Μένει να φανεί αν οι Κυριάκος

Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μα-
κρόν θα έχουν κάποια σύντομη
κατ’ ίδιαν συνομιλία την Παρα-
σκευή στο Νιάρχος, αν και θα εί-
ναι ήδη αρκετή ώρα μαζί καθ’
όλη τη διάρκεια της μέρας. Ο κ.
Μητσοτάκης άλλωστε είχε τιμή-
σει τον κ. Μακρόν με την παρου-
σία του στη Σύνοδο της Μασσα-
λίας για τη Βιοποικιλότητα, όντας
δε ο μόνος πρωθυπουργός που
βρέθηκε εκεί σε μια σημαντική
στιγμή για τη Γαλλική Προεδρία.

Πιθανότερο, σύμφωνα με τις

πληροφορίες της «Political», θε-
ωρείται οι δύο άνδρες να έχουν
κάποια επαφή, άγνωστο με ποια
μορφή, στο τέλος Σεπτεμβρίου
στο Παρίσι. Ο κ. Μητσοτάκης
αναμένεται να βρεθεί στις 27 του
μήνα στο Παρίσι, προκειμένου
να είναι παρών μαζί με τον κ.
Μακρόν στα εγκαίνια μιας Ειδι-
κής Έκθεσης στο Λούβρο για τη
Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας
και ειδικά για την περίοδο 1675-
1919, με αφορμή και τη συμπλή-
ρωση 200 ετών από την ίδρυση
του νέου ελληνικού κράτους.

Βεβαίως, οι σχέσεις Γαλλίας -

Ελλάδας είναι στρατηγικής ση-
μασίας και παραμένουν σε εξαι-
ρετικά υψηλό επίπεδο, με δεδο-
μένη και την πρόσφατη ανακοί-
νωση του κ. Μητσοτάκη ότι η χώ-
ρα μας θα πάρει 24 και όχι 18 Ra-
fale εντέλει. Παράλληλα, ο κ.
Μητσοτάκης θέλει να συντηρή-
σει και τη θερμή σχέση με τον κ.
Μακρόν, με το βλέμμα στη συζή-
τηση που θα γίνει από του χρό-
νου στην Ευρώπη για το Σύμφω-
νο Σταθερότητας και τις αλλαγές
που θα οδηγήσουν σε χαμηλότε-
ρους στόχους για πλεονάσματα
από το 2023 και μετά.
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Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης

Ήδη από τώρα ξεκινά η προετοιμασία τόσο
για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο όσο και
για τα αντιπλημμυρικά έργα που και φέτος θα
χρειαστούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι πιθανές συνέπειες σε περίπτωση ισχυρών
βροχοπτώσεων σε περιοχές που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Έτσι, χθες στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός
συγκάλεσε ειδική σύσκεψη, η οποία θα επα-
ναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα, όπου τέ-

θηκαν οι άξονες για τη στενή συνεργασία με-
ταξύ των τριών συναρμόδιων υπουργείων -
Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και
Άμυνας- στις δράσεις αποκατάστασης των
πυρόπληκτων περιοχών, ιδιαίτερα στα αντι-
πλημμυρικά έργα, και η έγκαιρη προετοιμα-
σία εξασφάλισης μέσων για την αντιπυρική
περίοδο του 2022.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρή-

στος Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Ευάγγε-
λος Τουρνάς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, οι υφυπουργοί
Νίκος Ταγαράς και Γιώργος Αμυράς, καθώς
και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς. Έλαβαν επίσης μέρος οι υπουργοί
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης
Σκέρτσος και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου. 

Σερί συσκέψεων για την Πολιτική Προστασία

Ραντεβού κορυφής με Ντράγκι 

Έρχονται 
στην Αθήνα 
επτά ηγέτες
του ευρωπαϊκού
Νότου για 
τη Σύνοδο 
των χωρών
MED9 



Μ
ε σύνθημα «Νέα
Αλλαγή», η Φώφη
Γεννηματά παρου-
σίασε από το βήμα

της ΔΕΘ το πολιτικό της αφήγη-
μα, με το οποίο προσδοκά να
πείσει τους πολίτες και να εξα-
σφαλίσει τη φυγή προς τα εμ-
πρός για το Κίνημα Αλλαγής.

Η «Νέα Αλλαγή» σύμφωνα με
την κυρία Γεννηματά στηρίζεται
σε δυο πυλώνες: Το πράσινο κοι-
νωνικό συμβόλαιο και την εθνι-
κή στρατηγική με νέους στόχους
για την αναβάθμιση της χώρας.
«Πράσινο, γιατί θέλουμε να
εφαρμόσουμε το New Green
Deal και να δώσουμε σύγχρονες
λύσεις στις νέες προκλήσεις.
“Κοινωνικό Συμβόλαιο”, ώστε με
τη συνεργασία των παραγωγι-
κών δυνάμεων της χώρας να
χτυπήσουμε τις ανισότητες και
όλοι να κερδίζουν από την κοινή
προσπάθεια», είπε χαρακτηρι-
στικά. Στο πλαίσιο αυτό παρου-
σίασε οκτώ μεγάλες αλλαγές
που θα αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά του πολιτικού αφηγήματος
που θα ακολουθήσει το ΚΙΝΑΛ:

1) Νέο παραγωγικό μοντέλο -

Ενίσχυση της εγχώριας παρα-
γωγής

Αλλαγή του παραγωγικού
μοντέλου με επίκεντρο τον
αγροδιατροφικό τομέα, τον οι-
κολογικό προσανατολισμό της
παραγωγής, τις εναλλακτικές
μορφές ενέργειας σε οργανική
διασύνδεση με τον τουρισμό, τον
πολιτισμό και το περιβάλλον.

2) Πρόγραμμα για πράσινες
δημόσιες επενδύσεις

Νέο μεγάλο πρόγραμμα δημό-
σιων επενδύσεων. Ευέλικτο
πλαίσιο κινήτρων που θα προ-
σελκύσει ξένες και εγχώριες
επενδύσεις.

Παράλληλη συγκρότηση τα-
μείου ασφάλισης για τη θωράκι-
ση των νοικοκυριών από κατα-
στροφές, πυρκαγιές, ακραία
καιρικά φαινόμενα, σεισμούς.

3) Αλλαγή προσανατολισμού
του προϋπολογισμού και της
φορολογικής πολιτικής

Κατάρτιση σε ετήσια βάση και
περιβαλλοντικού προϋπολογι-
σμού. Σε κάθε επένδυση που
ενισχύει το Δημόσιο θα τίθεται
ρήτρα βιωσιμότητας.

Χαμηλότερος ΦΠΑ σε υπηρε-
σίες και δραστηριότητες που
σχετίζονται με την προστασία
του περιβάλλοντος.

4) Πράσινη παιδεία - Παιδεία
για ίσες ευκαιρίες σε όλους
τους νέους

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
για ένα ανθρωπιστικό, ψηφιακό,
πράσινο σχολείο της νέας επο-
χής, που θα εξασφαλίζει ίσες
ευκαιρίες για όλους.

5) Σύγχρονο και ισχυρό κοι-
νωνικό κράτος

Ισότιμη πρόσβαση για όλους
τους πολίτες σε όλη τη διάρκεια
του βίου τους. Θα χρηματοδοτεί-
ται από μια προοδευτική φορο-
λογική μεταρρύθμιση.

6) Εργαζόμενοι με δικαιώμα-
τα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια

Άμεση αύξηση του κατώτερου
μισθού στα 751 ευρώ και εν συ-
νεχεία καθορισμό του από τους
ίδιους τους κοινωνικούς εταί-
ρους, μέσω της Εθνικής Γενικής

Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας. Υποχρεωτικότητα και κα-
θολική εφαρμογή των Συλλογι-
κών Συμβάσεων. Φοροαπαλλα-
γές για νέες θέσεις εργασίας και
ειδικά για γυναίκες και μακρο-
χρόνια άνεργους.

7) Σύγχρονο σύστημα διακυ-
βέρνησης - Ψηφιακό και απο-
κεντρωμένο κράτος

Έμφαση στην αποκέντρωση.
Οι επιτελικές υπηρεσίες στο
κέντρο και όλες οι εκτελεστικές
αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι
πόροι στην Αυτοδιοίκηση. Γεν-
ναία αποκέντρωση πόρων και
αρμοδιοτήτων στην ελληνική πε-
ριφέρεια.

8) Σχέδιο στήριξης και ελπί-
δας για τους νέους

Πρόσληψη νέων εργαζομένων
και για κάθε 1.000 ευρώ που
πληρώνει η επιχείρηση, θα
απαλλάσσεται από τη φορολογία
για 1.500 ευρώ. Απαλλαγή για 3
χρόνια από φόρους και εισφο-
ρές για κάθε νέο μέχρι 30 ετών
που ξεκινά επαγγελματική δρα-
στηριότητα. Επιδότηση ενοικίου
νέων ζευγαριών ιδίως στα αστι-
κά κέντρα, στο πλαίσιο του νέου
χωροταξικού σχεδιασμού για να
επιστρέψει η ζωή στο κέντρο των
πόλεων.

Η κυρία Γεννηματά για ακόμη
μία φορά αναφέρθηκε με σκλη-
ρή γλώσσα στην κυβέρνηση και
τον πρωθυπουργό σε μια προ-
σπάθεια να ενισχύσει το αντιδε-
ξιό της προφίλ. 
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Με όπλο απαράδεκτες αναρτήσεις βουλευτών της ΝΔ
(που ύστερα τις αποσύρουν από το Διαδίκτυο) ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρεί να χτίσει την αφήγηση της ακροδεξιάς ΝΔ.

Χθες, με αφορμή ένα retweet του βουλευτή Κωνσταν-
τίνου Μπογδάνου, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους: «Οι δι-
καιολογίες του Μπογδάνου για τη φασιστική αποκάλυψη
των ονομάτων νηπίων είναι τραγικές. Ακόμη πιο τραγική
είναι η στάση του κ. Μητσοτάκη. Με τη σιωπή του ουσια-
στικά επικροτεί το κρεσέντο μισανθρωπισμού του βου-
λευτή του εναντίον νηπίων, αντί να τον διαγράψει. Δεν
τόλμησε να τον διαγράψει γιατί ο ίδιος είναι Μπογδάνος.
Μπορεί να τον κρατάει εφεδρεία για το υπουργείο Υγεί-
ας. Δεν προξενεί καμία εντύπωση. Τα ίδια έκανε και με

το σεξιστικό παραλήρημα του κ. Καλλιάνου κατά 17χρο-
νης που έχει καταγγείλει βιασμό. Τα ίδια έκανε και όταν ο
κ. Λοβέρδος νομιμοποιούσε την ενδοοικογενειακή βία
λέγοντας ότι μπορεί κάποιος να χτυπά τη γυναίκα του αλ-
λά να είναι καλός πατέρας. 

Και όταν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφιζαν το
δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Έχοντας μαζέ-
ψει ό,τι ακροδεξιό απολειφάδι υπάρχει στη ΝΔ και
υπουργοποιώντας τους υμνητές της χούντας, ο κατά τα
άλλα “κεντρώος” κ. Μητσοτάκης ψαρεύει στα θολά νερά
της Χρυσής Αυγής». 

Πάντως, για την ιστορία, ο βουλευτής Κ. Μπογδάνος
που έκανε retweet σε ιστοσελίδα (η οποία όπως λέει δεν

του ανήκει), έγραψε τα εξής στο Twitter: «Χθες έγινε ένα
λάθος, που διορθώθηκε και υπήρξε απολογία. Το δε
σάιτ, που δεν μου ανήκει, σήμερα διέκοψε τη συνεργα-
σία με τον υπεύθυνο για αυτό. Το δικό μου σφάλμα
υπήρξε ότι έκανα ένα RT που δεν έλεγξα, πιστεύοντας
ότι το δημοσίευμα είχε αλλάξει. Τα υπόλοιπα είναι εκ
του πονηρού».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε τους τόνους και για τις διαρ-
ροές από στελέχη του Μαξίμου σχετικά με δωρεάν σπί-
τια και αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης σε δημόσι-
ους υπαλλήλους και συνταξιούχους, λέγοντας ότι επι-
βεβαιώνουν όσα υποστήριζε η Κουμουνδούρου για το
φτωχό πακέτο της ΔΕΘ. 

Στο αφήγημα της ακροδεξιάς ΝΔ επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η «Νέα Αλλαγή»
της Φώφης 
και το Green Deal



Δύσκολα τα πράγματα
Η προσφυγική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας ήταν εύθραυστη εδώ και

πολύ καιρό, αλλά τώρα που πολλοί εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν η διαμάχη για
τους πρόσφυγες αποκτά νέα διάσταση. Η Τουρκία είναι χώρα υποδοχής των πε-
ρισσότερων προσφύγων στον κόσμο, αλλά ο τουρκικός πληθυσμός διάκειται
εχθρικά προς τους πρόσφυγες. Υπολογίζεται ότι κάθε μέρα φτάνουν στην Ανα-
τολική Τουρκία από 500 έως 2.000 Αφγανοί.

Άβυσσος 
Ο Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης διαπιστώνει ότι ο
πρωθυπουργός δεν επι-
διώκει καμία συναίνεση
και υπηρετεί δογματικά
σχέδιο ευρύτατης ανα-
διάρθρωσης υπέρ των οι-
κονομικών συμφερόντων
που εξυπηρετεί. Τον κα-
τηγορεί και για απόλυτη
απουσία ενσυναίσθησης.
Άβυσσος η… ψυχή του
ΣΥΡΙΖΑ και καμία άκρη
δεν πρόκειται να βρεθεί
για συναίνεση.

Λουκέτο στα σχολεία 
Σε παρατεταμένο λουκέτο βρίσκονται τα ιστορικά σχο-
λεία-δημιουργήματα των μεγάλων ευεργετών λόγω της
πανδημίας στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα τεταμένες λοιπόν,
στα όρια της ρήξης, δείχνουν να είναι οι σχέσεις των
ελληνικών κοινοτήτων του Καΐρου και της Αλεξάνδρει-
ας με την Αθήνα, ειδικότερα με το υπουργείο Παιδείας.
Αιτία, το τρίμηνο λουκέτο που έχει μπει στα ελληνικά
σχολεία λόγω κορονοϊού.

Πάει προς ΣΥΡΙΖΑ 
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση κάνει η πρώην

βουλευτής Κατερίνα Μάρκου, η οποία μάλιστα ήταν
υποψήφια με τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές. Αυτό
δεν την εμποδίζει όμως να υποστηρίζει ότι δύο χρό-
νια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας
από τον πρωθυπουργό «ο κόσμος βυθίζεται στην
ανασφάλεια και την ανέχεια». Παλιότερα έλεγε
ακριβώς τα αντίθετα.

Οι μεγάλες πυρκαγιές έπληξαν
και τον τουρισμό της Τουρκίας

Χ
ειρότερα ακόμη και από τον κορονοϊό, οι πυρ-
καγιές έπληξαν τον τουρισμό στην Τουρκία το
περασμένο καλοκαίρι. Τα νέα για τις πυρκα-

γιές προκάλεσαν ανησυχία στους τουρίστες για τις
αγαπημένες τους περιοχές στη χώρα, οι οποίες ού-
τως ή άλλως είχαν πληγεί από τον κορονοϊό. Η Ένω-
ση Ξενοδόχων και Τουριστικών Επιχειρήσεων ξεκί-
νησε μια καμπάνια ζητώντας από όλους εγρήγορση

ώστε να μπορέσουν και πάλι να σταθούν στα πόδια
τους. Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότε-
ρους κλάδους της χώρας και, σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία, το 2019, πριν από την κρίση του κορο-
νοϊού, αποτελούσε το 11% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Ωστόσο, πέρυσι το ποσοστό μειώθηκε
κατά περίπου 70%. Φέτος θα πάνε ακόμη χειρότερα
τα πράγματα. 
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Ι
διαίτερα αυξημένη είναι η θνητότητα στην
Ελλάδα εξαιτίας του κορονοϊού, ξεπερ-
νώντας και τον αντίστοιχο μέσο όρο της

Ευρώπης από τα μέσα του περασμένου Φε-
βρουαρίου έως τον Ιούνιο. Η επιπλέον θνητό-
τητα στη χώρα μας έφτασε το 28% τον Νοέμ-
βριο, ακολουθώντας μια πτωτική πορεία έως
τον Φεβρουάριο, όμως από τον Μάρτιο ξεκίνη-
σε και πάλι ανοδική πορεία, που την έφερε τον
Ιούνιο στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη μετά τη Λετονία.
Τα σχετικά στοιχεία για την υπερβάλλουσα
θνητότητα που έχει προκαλέσει η πανδημία
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Eurostat,
δείχνοντας ότι τον Ιούνιο οι επιπλέον θάνατοι
σε σχέση με τη συνηθισμένη θνησιμότητα
πριν από τον κορονοϊό ήταν αυξημένοι κατά
6%. Εμφάνισαν, δηλαδή, μείωση από το επι-
πλέον 20% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο ή
το επιπλέον 40% που είχε καταγραφεί τον Νο-
έμβριο του 2020.
Τα ποσοστά διαφέρουν από κράτος σε κράτος,
με τη Σουηδία να έχει λιγότερους θανάτους
απ’ ό,τι συνήθως σε ποσοστό 2%, σε αντίθεση
με τη Λετονία, της οποίας τα ποσοστά θνητότη-
τας ήταν τον Ιούνιο αυξημένα κατά 20% σε σχέ-
ση με τους συνήθεις ρυθμούς θνησιμότητας.
Κατά την αρχική φάση της πανδημίας ορισμέ-
να από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας
στην ΕΕ καταγράφηκαν στην Ιταλία και την
Ισπανία.
Τον Απρίλιο του 2020 τρεις χώρες είχαν πε-
ρισσότερο από 50% θνητότητα: η Ισπανία
(80,5%), το Βέλγιο (73,1%) και η Ολλανδία
(53,8%). Τέσσερις ακόμη χώρες εμφάνισαν
αυξημένη θνησιμότητα πάνω από 35% τον
Απρίλιο, συγκεκριμένα η Ιταλία, η Σουηδία, η
Ιρλανδία και η Γαλλία. 
Σε όλες αυτές τις χώρες μια σχετικά πρώιμη
καλοκαιρινή περίοδος (σε σύγκριση με την
περίοδο βάσης 2016-2019) σταθεροποίησε τη
θνητότητα, η οποία είχε αυξηθεί σημαντικά
την άνοιξη. Στη συνέχεια όμως ακολούθησε
μια δεύτερη απότομη αύξηση στα περισσότε-
ρα κράτη-μέλη, ακόμη και σε εκείνα που δεν
είχαν μεγάλες επιπτώσεις την προηγούμενη
άνοιξη. Θα συνεχίσει να μας απασχολεί επί
μακρόν η πανδημία.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Πανδημία 
και θνητότητα 

anetnews24@gmail.com 
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«Η
βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως: η ανάπτυξη
που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας
γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατό-

τητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές
τους ανάγκες».

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έννοια-κλειδί στον αι-
ώνα που διανύουμε και μια μεγάλη πρόκληση για την αν-
θρωπότητα. Είναι ο λόγος που τα τελευταία χρόνια εξε-
λίσσεται διεθνώς σε μια σημαντική προτεραιότητα κυ-
βερνήσεων, οργανισμών, επιχειρήσεων και της κοινω-
νίας των πολιτών γενικότερα. Όλοι καλούνται να αντιλη-
φθούν την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των ζητη-
μάτων που τίθενται, να συμβάλουν στην αναζήτηση των
σωστών λύσεων και να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες
ενέργειες τόσο ατομικές όσο και συλλογικές.

Στην Ελλάδα, όμως, έχει παγιωθεί μια άλλη, παντελώς
λανθασμένη προσέγγιση.

Δεκαεννιά ολόκληρους μήνες μετά την έναρξη της
πανδημίας και παρότι ο ιός επιμένει σθεναρά, η Ελλάδα
είναι σε θέση να ανοίξει βήμα και να αρχίσει να βλέπει
τους ρυθμούς ανάπτυξης να επηρεάζουν τα δημοσιονο-
μικά μεγέθη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατή-
σουμε ότι ο σχεδιασμός και οι εφαρμοσμένες επιλογές
κράτησαν τη χώρα μέχρι σήμερα υγειονομικά, οικονομι-
κά και κοινωνικά όρθια. Συνεπώς, και με τους ρυθμούς
ανάπτυξης να επιταχύνονται, θα πρέπει οι αστοχίες που
εντοπίζονται, να επιδιορθώνονται άμεσα, ειδικά εκεί που
αποδεικνύονται άδικες ή επικίνδυνες για τους στόχους
που η Πολιτεία έχει θέσει…

Στον τομέα της οικονομίας και της χρηματοδότησης,
μια επένδυση θεωρείται ότι είναι η διάθεση κεφαλαίου
σε μια πράξη ή οικονομική δραστηριότητα που δημιουρ-
γεί μακροπρόθεσμες αποδόσεις και οφέλη, σε όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη. Είναι μια εν γένει οικονομική δρα-
στηριότητα, που περιλαμβάνει κινδύνους και χρόνο,
έχοντας ως νομοτελειακό της σκοπό να αποφέρει κέρδη
και οφέλη, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακρο-
πρόθεσμα. Το επενδυτικό σχέδιο, από την άλλη, και εν
προκειμένω οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ),
είναι ένα σχέδιο δράσης στο οποίο έχουν τεθεί στόχοι και
χρησιμοποιούνται ανθρώπινοι, υλικοί και τεχνικοί πόροι
για τη δημιουργία οικονομικών αποδόσεων για όλους
τους συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη χρονική πε-
ρίοδο που έχει οριστεί από τους συμβαλλόμενους.

Τίθεται, όμως, το ερώτημα: Θέλουμε πραγματικά
τις επενδύσεις και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα του
περιβάλλοντος;

Η απάντηση είναι σαφής: ναι. Ειδικά σε εκείνες που
αφορούν το περιβάλλον, η απάντηση είναι δυο φορές
ναι. Ωστόσο αρκεί μόνο η βούληση;

Είναι προφανές πως η βούληση πρέπει απαρέγκλιτα
να συνοδεύεται από συντονισμένες δράσεις, όπως πα-
ροχή κινήτρων, δημιουργία πλαισίου, κ.λπ. Επιπροσθέ-
τως, θεωρείται δεδομένη η βούληση της Πολιτείας να
δοθούν κίνητρα στους ΟΤΑ, ώστε να είναι σε θέση να πα-
ρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες προς όφελος των δη-
μοτών τους, οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες στις
στρατηγικές επιλογές της χώρας και της ΕΕ.

Ωστόσο, τα παραπάνω προφανή δεδομένα αμφισβη-
τούνται, πολλές φορές στην πράξη, εξαιτίας της ολιγω-
ρίας ή της αμέλειας που επιδεικνύεται από τον κρατικό
μηχανισμό στην αντιμετώπιση απλών ζητημάτων που
προκύπτουν.

Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας σε ένα απλό πα-
ράδειγμα: Τυχαίος ΟΤΑ αποφασίζει να υλοποιήσει αυτο-
χρηματοδοτούμενη δράση ενεργειακής αναβάθμισης
του δικτύου οδοφωτισμού του, μέσω διεθνούς ανοικτής
διαγωνιστικής διαδικασίας, με τη χρηματοδότηση να
προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια και την πληρωμή του
αναδόχου να γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας
που θα προκύπτει από τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδο-
σης (ΣΕΑ) μεταξύ του ΟΤΑ και του ιδιώτη αναδόχου.

Όλα καλά ως εδώ, αφού το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
διασφαλίζει τη διαφάνεια και την εγκυρότητα της διαδι-
κασίας μέχρι την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης.
Υπάρχει, όμως, ένα παράδοξο στην ιστορία αυτή, που εμ-
φανίζεται λόγω του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου
στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι η αποπληρωμή αυ-
τών των παρεμβάσεων στους αναδόχους γίνεται σε εύρος
τουλάχιστον 12 ετών, με έλεγχο του αποτελέσματος, που
αφορά καθαρά την εξοικονόμηση και λογίζεται ως παρο-
χή υπηρεσιών με συντελεστή ΦΠΑ 24%, δυστυχώς δημι-
ουργείται ένα αυξημένο κόστος αποπληρωμής στον δη-
μόσιο τομέα - τους ΟΤΑ δηλαδή, για τους οποίους ο ΦΠΑ
θεωρείται και είναι δαπάνη μη δυνάμενη συμψηφισμού.

Πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση οι ΟΤΑ έχουν ως
ΦΠΑ ενεργειακής κατανάλωσης ποσοστό 6% επί της
αξίας κατανάλωσης, ενώ με την υλοποίηση της ενεργει-
ακής αναβάθμισης ο κάθε ΟΤΑ θα αναλάβει αυξημένο
κόστος αποπληρωμής κατά… 18 ολόκληρες ποσοστιαίες
μονάδες ΦΠΑ, εξαιτίας του χαρακτηρισμού της αποπλη-
ρωμής ως… παροχής υπηρεσίας.

Είναι προφανές ότι αυτή η εξέλιξη μειώνει σημαντικά,
ή μάλλον εξανεμίζει το όποιο όφελος, ανάλογα με την
έκπτωση που θα έχει από τον ιδιώτη ανάδοχο, κάτι που
λειτουργεί ως αντικίνητρο στους ΟΤΑ, με δεδομένη και
την υφιστάμενη χρηματοδοτική τους κατάσταση και την
έλλειψη πόρων που έχουν δυστυχώς να αντιμετωπίσουν.
Το γεγονός αυτό αναμένεται να επιδεινωθεί με τη ση-
μαντική σε μέγεθος αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας
στις καταναλώσεις των ΟΤΑ για το δίκτυο οδοφωτισμού
τους, όπως έχει ανακοινωθεί και έχει ξεκινήσει να υλο-
ποιείται από τους παρόχους.

Παρότι η αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας δεν έχει
επίπτωση στις εν ισχύι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδο-
σης (ΣΕΑ), αφού οι τιμές έχουν «κλειδώσει» κατά τη διε-
ξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, θα τους δημιουργή-
σει, ωστόσο, ένα πρόσθετο κόστος στην αξία της κατανά-
λωσης που δεν εξοικονομείται. Φυσικά, εδώ θα πρέπει
να τονιστεί ότι ΟΤΑ που δεν έχουν προβεί σε διαδικασίες
ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων οδοφωτισμού
τους, θα υποχρεωθούν άμεσα να προβούν σε διορθωτι-
κές ενέργειες, αυξάνοντας τα ανταποδοτικά τους τέλη,
μετακυλίοντας έτσι το πρόσθετο κόστος στους δημότες.

Έχουμε, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε το εξής οξύμω-
ρο: ΟΤΑ που επέλεξαν να προβούν σε διαδικασίες ενερ-
γειακής αναβάθμισης, με Συμβάσεις Ενεργειακής Από-
δοσης, να «τιμωρούνται», αντί να «επιβραβεύονται» για
αυτό.

Προκειμένου, λοιπόν, η ενεργειακή αναβάθμιση των
υποδομών της χώρας να έχει αίσιο τέλος προς όφελος
όλων των εμπλεκομένων μερών, αλλά και των πολιτών,
και η προοπτική επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα
να γίνει πραγματικά και επί της ουσίας ελκυστική, θεω-
ρούνται σκόπιμα να τονιστούν τα κάτωθι, ως πρόταση:

Για περιπτώσεις Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

(ΣΕΑ) και για το σύνολο των αποπληρωμών της επένδυ-
σης στον συμβατικό χρόνο υλοποίησής της, τα παραστα-
τικά που θα εκδίδονται από τον ανάδοχο προς την αναθέ-
τουσα αρχή και θα αφορούν την πιστοποίηση της εξοικο-
νόμησης ενέργειας που θα προκύπτει μετά την παραλα-
βή και θέση σε λειτουργία του έργου, να επιβαρύνονται
με ΦΠΑ 6% και όχι με 24%. Η έννοια της, τόσο στη διακή-
ρυξη όσο και στη σύμβαση, θα πρέπει ρητά να ορίζεται
όπως στον Ν. 4342/2015 Άρθρο 3 / Ορισμοί (άρθρο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) που αφορά: «τη συμβατική συμ-
φωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου μέτρου
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία επαλη-
θεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματο-
ποιούνται πληρωμές για παροχή ενεργειακών υπηρε-
σιών για το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με το συμ-
φωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδο-
σης».

Με την υλοποίηση της περιγραφείσας ανωτέρω, τόσο
απλής νομοθετικής πρωτοβουλίας, το κράτος σε καμία
περίπτωση δεν θα χάνει έσοδα, αφού θα εισπράττει τον
ΦΠΑ που δικαιούται επί της αξίας της ενέργειας που κα-
ταναλώνεται.

Επιπροσθέτως, διακόπτοντας τη χρέωση επιπλέον
ΦΠΑ τον οποίο δεν δικαιούται, δίνει οικονομικά κίνητρα
στους ΟΤΑ να προχωρήσουν σε υλοποιήσεις Συμβάσεων
Ενεργειακής Απόδοσης, τονώνοντας κατ’ αυτόν τον τρό-
πο τις επενδύσεις και βελτιώνοντας τόσο τα οικονομικά
τους όσο και την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες, προωθώντας παράλληλα περιβαλ-
λοντικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης
εκπομπών CO2, τις οποίες τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας.

Είναι δεδομένο ότι ο τομέας οδοφωτισμού των ΟΤΑ
αποτελεί μεν σημαντικό τμήμα ενεργειακής κατανάλω-
σης αυτών, θεωρείται όμως πολύ μικρότερο συγκρινό-
μενο με την ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού απο-
θέματος του δημόσιου τομέα της χώρας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι χρηματοδοτικά εργα-
λεία, όπως το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, πρόκειται να συμ-
περιλάβουν ως μέθοδο υλοποίησης των ενεργειακών
παρεμβάσεων στις επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων (νο-
σοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστά-
σεις και άλλες συναφείς υποδομές) τις Συμβάσεις Ενερ-
γειακής Απόδοσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι, αν η κα-
τάσταση παραμείνει ως έχει, οι προϋπολογισμοί όλων
των φορέων θα επιβαρυνθούν άδικα και καταχρηστικά.

Αντιθέτως, με την εφαρμογή της προτεινόμενης νομο-
θετικής πρωτοβουλίας, το όφελος που θα προκύψει για
την εθνική οικονομία της χώρας μας και το περιβάλλον
θα είναι εξαιρετικά μεγάλο συνδράμοντας στην ανάπτυ-
ξη ενός δυναμικού επενδυτικού κύματος σε αυτόν τον
τόσο κρίσιμο τομέα του περιβάλλοντος, όπου ζητάμε την
προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία οφέλους
και για τις δύο πλευρές.

Τέλος, συνοπτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι στον το-
μέα του οδοφωτισμού απαιτείται επενδυτικό κεφάλαιο
του 1,0 δισ. ευρώ και στον τομέα των κτιριακών υποδο-
μών απαιτείται επενδυτικό κεφάλαιο περισσότερο από
4,0 δισ. ευρώ, με τα οφέλη της εξοικονόμησης στη 12ετή
περίοδο λειτουργίας να είναι πενταπλάσια της αρχικής
επένδυσης, για να αντιληφθεί ο καθένας πλέον το μέγε-
θος της επιβάρυνσης που επιφέρει το 24% του ΦΠΑ αντί
του προτεινόμενου 6% που είναι και η δικαιότερη για
όλους επιλογή.

Οι αυτοαναιρούμενες προθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη
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Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό (ΕΔΙΠ),
Τμ. Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και
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Πανεπιστήμιο
Αντιπρόεδρος 
Γυναικών 
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος

Η
κλιματική κρίση έγινε ξαφνικά η απαραίτητη «πινε-
λιά» σε κάθε συζήτηση, απόφαση ή αντιπαράθεση.
Ύστερα από δεκαετίες προειδοποιήσεων και παρο-

τρύνσεων από την επιστημονική κοινότητα εισήχθη τελικά στον
δημόσιο διάλογο, κυρίως μετά και τις καταστροφικές συνέπει-
ές της, θέτοντας την επιβεβλημένη ανάγκη λήψης δραστικών
μέτρων.

Ας δούμε, ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι ακριβώς έχει
υλοποιηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε και πρωτο-
στατεί στην αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών οργα-
νώνοντας ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Πράσινο Σχέδιο, την
«Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» («European Green Deal»)
που θα αλλάξει τον τρόπο που παράγουμε, που καταναλώ-
νουμε και ζούμε. Βασική παράμετρο αποτελεί η επένδυση
στην κλιματική μετάβαση με όρους δικαιοσύνης για όλες και
για όλους, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες, καθώς η κλι-
ματική αλλαγή επιβαρύνει τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και τους φτωχότερους.

Σημαντικότατο εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση απο-
τελούν οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τους 17 Στόχους του ΟΗΕ γνωρί-
ζοντας ότι αποτελούν ήδη έναν εύχρηστο «οδικό χάρτη» για
να επιτευχθεί σταδιακά η παγκόσμια διακυβέρνηση στην
πράξη.  Από το 2015 έως το 2030, η Agenda 2030 με τους 17
Στόχους του ΟΗΕ απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις
χώρες, από τη Γερμανία, την Ιταλία έως το Μαλάουι και το Νε-
πάλ, δίνοντας το στίγμα ότι η κλιματική κρίση μάς αφορά
όλους και ενθαρρύνοντας την επένδυση σε συνέργειες και
συνεργασίες.  Σε αυτή την πορεία, εξαιρετικά σημαντική είναι
η εισαγωγή δεικτών για την οργάνωση των υποδειγμάτων
σχετικά με τη μέτρηση των αποτελεσμάτων σε κάθε χώρα. Οι

232 ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες που μετρούν την πρόοδο
των χωρών σε σχέση με τους 17 SDGs και τους 169 υποκείμε-
νους στόχους αποτελούν μια φιλόδοξη προσέγγιση και πρω-
τοφανή στατιστική πρόκληση, την οποία η παγκόσμια κοινό-
τητα καλείται να εφαρμόσει και να αξιοποιήσει. 

Ο «Μετασχηματισμός του Κόσμου μας», όπως ονομάστηκε
από τον ΟΗΕ η Agenda 2030, οραματίζεται έναν κόσμο με οι-
κονομική ευημερία, χωρίς πείνα και ασθένειες, με αξιοπρε-
πείς θέσεις εργασίας, χωρίς ανισότητες και σε ένα καθαρό
περιβάλλον. Οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
αποτελούν ένα στρατηγικό σχέδιο που θέτει τον άνθρωπο και
την ευημερία του μαζί με το περιβάλλον στο επίκεντρο της
παγκόσμιας συζήτησης και διακυβέρνησης. Δίνει φωνή και
ρόλο στους πολίτες και στοχεύει στην κινητοποίηση όλων των
δρώντων, όπως κοινωνικούς φορείς, κυβερνήσεις, τον ιδιω-
τικό τομέα, τα κινήματα, τα πανεπιστήμια, τους οργανισμούς,
ώστε να αναζητήσουν τον δικό τους δρόμο στην υλοποίηση
των στόχων. 

Ωστόσο, από το 2015 έως σήμερα, το 2021, πολλά άλλαξαν,
ειδικά με την έλευση της πανδημίας Covid-19. Οι νέες αυτές
προκλήσεις δεν αποτελούν δικαιολογία για την υπαναχώρη-
ση στην περιβαλλοντική πολιτική αλλά, αντίθετα, μοχλό για
την ενίσχυση και ενδυνάμωσή της μέσα από την ενίσχυση της
δημοκρατίας, της ισότητας των ευκαιριών και της προστασίας
του περιβάλλοντος.  Σε αυτό το πλαίσιο, το 2021, παρά την
πανδημία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα μεγάλο βήμα με
την ανακοίνωση ενός ιστορικού σχεδίου για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής με τίτλο «Fit for 55» (14 Ιουλίου
2021). Το σχέδιο αυτό αποτελεί ένα νομοθετικό πακέτο με
στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% ως το
2030 σε σχέση με το 1990.  Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαι-

ώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωταγωνίστρια στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής κρίσης. Ωστόσο, η δυσκολία του εγχει-
ρήματος αποτυπώνεται στη δήλωση του πρώτου αντιπρό-
εδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, όταν
παρουσίασε το πακέτο «Fit for 55» για τη μείωση των εκπομ-
πών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030, λέγοντας
απερίφραστα ότι «θα είναι αιματηρή». Στο πλαίσιο του ανωτέ-
ρω σχεδίου απαιτούνται δράσεις για την οικονομία, το περι-
βάλλον και την κοινωνία, με δώδεκα νομοθετικές παρεμβά-
σεις, οι οποίες θα οδηγηθούν προς διαπραγμάτευση μεταξύ
των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι βασικές κατευθυντήριες του σχεδίου: α) Δικαιώματα
άνθρακα, β) οδικές μεταφορές - βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, γ)
φόρος άνθρακα, δ) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε) υψηλό-
τερη ενεργειακή απόδοση, στ) μια κοινωνικά δίκαιη μετάβα-
ση.  Όμως, για την εφαρμογή των παραπάνω χρειάζονται πό-
ροι. Για αυτό τον λόγο ιδρύεται το «Κοινωνικό Ταμείο για το
Κλίμα» που θα παρέχει ειδική χρηματοδότηση στα κράτη-μέ-
λη, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν
δράσεις σε ενεργειακή απόδοση, νέα συστήματα θέρμανσης
και ψύξης και «καθαρότερες» μετακινήσεις. Το Κοινωνικό
Ταμείο για το Κλίμα θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ, χρησιμοποιώντας ποσό ισοδύναμο με το 25% των
αναμενόμενων εσόδων από την εμπορία εκπομπών από τα
κτίρια και τα καύσιμα οδικών μεταφορών.

Η σημαντική πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακόμη δρόμο για την τελική υιοθέτη-
ση. Αποτελεί, όμως, μια ακόμη απόδειξη ότι η Ένωση έχει
αποφασίσει να πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπιση της κλι-
ματικής κρίσης, κάτι που θα συνεισφέρει και στις διεθνείς
πολιτικές, ωθώντας την παγκόσμια κοινότητα σε μια νέα πο-
ρεία -άκρως αναγκαία- προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

«Ο ι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας πιστοποιούν
ότι ο βασικός στόχος επετεύχθη: Η πανδημία δεν
τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την ελληνική οικονο-

μία. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες, όμως, είναι ακόμα εδώ. Το
“αναπτυξιακό” μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κατανά-
λωση και στον τουρισμό. Η ευφορία της ανάκαμψης πρέπει να
αξιοποιηθεί, ώστε να προωθηθεί τώρα η αλλαγή του μοντέλου.
Ο τελικός προορισμός παραμένει μια οικονομία που θα ανα-
πτύσσεται βιώσιμα, χωρίς δανεικά και χωρίς να εξαιρείται κα-
νείς από τους καρπούς της». «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 12/9/21

Αν εξαιρέσουμε το «εισαγωγικό καλωσόρισμα», αναγκαίο
για να γίνει ευκολότερα η «κατάποση», το κύριο άρθρο της
κυριακάτικης «Καθημερινής» θέτει τον δάκτυλο επί τον τύ-
πον των ήλων. Ο μεταπρατικός και εν πολλοίς παρασιτικός
χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, με προωθητικά ερ-
γαλεία την κατανάλωση και τον τουρισμό, οδηγεί με βεβαι-
ότητα σε νέα ναυάγια. Προφανώς για το υπάρχον οικονομικό
μοντέλο κανένας δεν δικαιολογείται να καταλογίσει ιδιαίτε-
ρες ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό, βεβαίως,
ισχύει και για την προηγούμενη. Η προϊούσα αντιπαραγωγι-
κή κατεύθυνση της οικονομίας έχει ρίζες βαθιά στον χρόνο.
Δεν είναι του παρόντος να αναφερθούμε στους βασικούς
υπαίτιους της αποβιομηχάνισης της χώρας. Η παράδοση
στην «ευωχία» του γρήγορου και εύκολου πλουτισμού επι-
τελέσθηκε «ανεπαισθήτως» τα τελευταία πενήντα χρόνια. Θα
επιχειρήσουμε, όμως, μια προσέγγιση της τελευταίας
20ετίας. Από την ένταξη στο ευρώ και μετά, αφού βεβαίως
αναφέρουμε τη χαμένη ευκαιρία του χρηματιστηρίου, όταν η

κυβέρνηση Σημίτη αντί να αξιοποιήσει αυτό το κατεξοχήν
αναπτυξιακό εργαλείο, παρέδωσε τους αθώους αποταμιευ-
τές βορά στους σύγχρονους «Ρετζαίους».

Η ένταξη στο ευρώ στέρησε από τη χώρα τον αμυντικό μη-
χανισμό που διαθέτει κάθε αντιπαραγωγική οικονομία. Τη
ρύθμιση της ισοτιμίας του νομίσματος. Όπως έχω αναλύσει
στο παρελθόν (Η ένταξη στην ΟΝΕ, ήταν επιτυχία ή τραγικό
λάθος; και ΟΝΕ, ο δρόμος προς την καταστροφή), η ισοτιμία
του δολαρίου διαμορφώθηκε από τις 43 δρχ. το 1980 σε 367
δρχ. το 2000. Η υποτίμηση της δραχμής, σχεδόν κατά 900% -
χαρακτηριστική του αντιπαραγωγικού χαρακτήρα της οικο-
νομίας- ήταν αναγκαίος αμυντικός μηχανισμός. Η ένταξη
στο ευρώ διευκόλυνε την καλλιέργεια των ψευδαισθήσεων
που δημιουργούσε το «παραισθησιογόνο» της δανειακής
ευμάρειας. Αρκεί επί του προκειμένου να τονίσουμε ότι οι
χορηγήσεις των τραπεζών από τα 63 δισ. το 2000 εκτοξεύθη-
καν σε 233 δισ. το 2008 (Η κρίση και η «φούσκα» της πραγ-
ματικής οικονομίας) διογκώνοντας τον αντιπαραγωγικό και
παρασιτικό χαρακτήρα της «αγοράς». Ήταν το πρώτο πλήγμα
κατά των μισθωτών και των συνταξιούχων, οι αυξήσεις στις
απολαβές των οποίων δεν ακολούθησαν σε καμία περίπτω-
ση τις ανατιμήσεις στον σκληρό πυρήνα των αγαθών και των
υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανελαστικές ανάγκες των
μικρομεσαίων νοικοκυριών. 

Αυτό το μοντέλο της οικονομίας καλείται σήμερα να ανα-
τρέψει η κυβέρνηση. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
δεν μπορεί να στηρίζεται κυρίως στην εξευτελιστική υπο-
βάθμιση των μισθών. Ούτε φαίνεται λογικό οι «μεγάλοι» επι-

χειρηματίες της χώρας να ασχολούνται κυρίως με το εμπό-
ριο -ή και την παραγωγή- ενέργειας και τις υπηρεσίες. Απαι-
τείται να πιάσουμε το νήμα εκεί που η επιπολαιότητά μας το
έκοψε. Στις μεγάλες αναπτυσσόμενες μεταπολεμικά βιομη-
χανίες που η πολιτική μας τυφλότητα οδήγησε στη χρεοκο-
πία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως αναφέρει η εφημερίδα,
«τελικός προορισμός παραμένει μια οικονομία που θα ανα-
πτύσσεται βιώσιμα, χωρίς δανεικά». Αλλά και «χωρίς να
εξαιρείται κανείς από τους καρπούς της».

Γιατί σε τελική ανάλυση ανήκουμε σε μια παράταξη που
στις ιδεολογικές της αρχές τονίζει: «Η ιδιωτική πρωτοβουλία
δεν μπορεί να βρει τη δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμ-
μετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του
εθνικού εισοδήματος». 

Όπως, επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παράταξη που
μας ενέπνευσε και υπηρετήσαμε σταθερά και απαρέγκλιτα
απέναντι στη λαίλαπα του λαϊκισμού και της μισαλλοδοξίας,
απέναντι στο «απόψε πεθαίνει η Δεξιά» και τη «Δεξιά παρένθε-
ση» των «αριστερών του τρίτου δρόμου» και των «λοιπών δη-
μοκρατικών δυνάμεων», διακηρύσσει στις ιδεολογικές της αρ-
χές ότι «αποκρούει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πολίτικη ισχύ
του κεφαλαίου. Κατανοεί τη σημασία που έχει το κεφάλαιο στην
ανάπτυξη της οικονομίας. Και αναγνωρίζει την αξία της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Δεν δέ-
χεται, όμως, να επηρεάζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
τη βούληση της Πολιτείας». Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρά-
ταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν είχε ανάγκη
από «προστάτες», δεν ανεχόταν τους «προστάτες».

Κλιματική κρίση: Μονόδρομος η υιοθέτηση 
των 17 Στόχων του ΟΗΕ και του σχεδίου «Fit for 55»

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Η «αλλαγή μοντέλου» και το «κοινωνικό μέρισμα»



Η
νεολαία έχει δώσει πολιτική απάντηση
απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με τον
κορονοϊό, σύμφωνα με τον υφυπουργό

Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελο Συρίγο. Ο κ. Συρί-
γος γνωστοποίησε χθες στη Βουλή ότι το ποσοστό
των εμβολιασθέντων φοιτητών ανέρχεται σε 75%.
Ο κ. Συρίγος, παρουσιάζοντας στην εθνική αντι-
προσωπεία την τροπολογία του υπουργείου του
για τον ψηφιακό έλεγχο των μέτρων κατά του κο-
ρονοϊού στις εκπαιδευτικές δομές, παρατήρησε
ότι το ποσοστό των εμβολιασθέντων φοιτητών εί-
ναι υψηλότερο από το επίπεδο της ελληνικής κοι-
νωνίας. Μάλιστα, στο Πολυτεχνείο και στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο το ποσοστό ανέρχεται άνω του
80%. «Θεωρώ ότι είναι μια πολιτική απάντηση της
νεολαίας απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με τον
κορονοϊό», υπογράμμισε ο υφυπουργός.

ΣΣαββίδης:Δεν πετάω 
100 εκατ. επένδυση
Οριστικά τέλος στη φημολογία για πιθανή
πώληση του Open έβαλε ο Ιβάν Σαββίδης, σε
δίωρη τηλεδιάσκεψη από το Porto Carras,
όπου βρίσκεται, με το ειδησεογραφικό τμήμα
του σταθμού. Και, παράλληλα, διέψευσε με
χιούμορ όλες τις εικασίες για  δήθεν προβλή-
ματα με την υγεία του.
Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του Open ευχαρί-
στησε το προσωπικό του ενημερωτικού το-
μέα για την ποιοτική δουλειά του, εξέφρασε
την υπερηφάνεια του για τον τρόπο κάλυψης
των μεγάλων πυρκαγιών και υπογράμμισε τη
σημασία που είχε το γεγονός ότι δόθηκε ο λό-
γος στους απλούς πολίτες. «Το Open επιβε-
βαίωσε ότι είναι ανοικτό και ανεξάρτητο κα-
νάλι, ο κόσμος μας ένιωσε δίπλα του σε αυτή
τη μεγάλη δοκιμασία. Ήταν μια μεγάλη στιγ-
μή που επιβεβαίωσε τις αρχές και τις αξίες
μας. Για αυτό και οι πολίτες επιβράβευσαν τις
προσπάθειές μας». 
Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογρά-
φων ξεκαθάρισε δύο θέματα: 
�Πρώτον, το Open δεν πωλείται. Ο ίδιος δεν
σκέφτηκε ούτε μία στιγμή κάτι τέτοιο και, βέ-
βαια, δεν έκανε ποτέ τέτοια διαπραγμάτευση.
Θα χτίσουμε πάνω στην επιτυχία του τελευ-
ταίου διαστήματος. Θα ήμουν τρελός αν άφη-
να έτσι μία επένδυση που έχει ξεπεράσει τα
100 εκατομμύρια ευρώ, είπε.
�Δεύτερον, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρό-
βλημα υγείας. Τα σενάρια κυκλοφορούν κά-
ποιοι που τον πολεμούν με όλους τους τρό-
πους. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, μια παλιά
ρώσικη παροιμία για να διαψεύσει με χιού-
μορ όσους διακινούν τις φήμες. «Θα φροντί-
σω να μην κρυολογήσω στην κηδεία τους»,
είπε χαμογελώντας. 
Εξήγησε, πάντως, τον λόγο για τον οποίο δεν
έχει δημόσιες εμφανίσεις την περίοδο της
πανδημίας.«Έχω κάνει τρία εμβόλια, αλλά ο
οργανισμός μου δεν έχει αναπτύξει αντισώ-
ματα. Άρα, πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσε-
κτικός στον συγχρωτισμό μου με άλλους αν-
θρώπους. Δεν υπάρχει λόγος να θέσω σε κίν-
δυνο τη δική μου υγεία και των άλλων, από τη
στιγμή που όλα μπορούν να γίνουν μέσω βιν-
τεοκλήσης. Δουλεύω 16-18 ώρες την ημέρα».

Στην Αθήνα ο Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν
αναμένεται στην
Αθήνα αργά το μεση-
μέρι της Παρα-
σκευής. Για να συμ-
μετάσχει στις εργα-
σίες της «Συνάντη-
σης των 9» μεσογειακών χωρών. Κατά πάσα
πιθανότητα, θα διανυκτερεύσει στην ελληνι-
κή πρωτεύουσα και θα αναχωρήσει για Παρί-
σι Σάββατο πρωί. Ο πρωθυπουργός αναμένε-
ται να υποδεχθεί, εκτός από τον Γάλλο πρό-
εδρο, τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιά-
δη, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάν-
τσεθ, τον Ιταλό Μάριο Ντράγκι, τον πρωθυ-
πουργό της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, καθώς
και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας Γιάνετς
Γιάνζα και της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.
Απών θα είναι ο Πορτογάλος πρόεδρος Αντό-
νιο Κόστα, καθώς στη χώρα θα διεξάγονται
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αρ-
χικά υπήρξε σκέψη να τους υποδεχθεί στην
Κρήτη, αλλά τελικά άλλαξε ο προγραμματι-
σμός. Μάλιστα μαθαίνω ότι ο Μακρόν δεν θα
συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μπριζίτ. Η
τελευταία είχε εκφράσει την επιθυμία να έρ-
θει στην Ελλάδα μόνο στην περίπτωση που η
συνάντηση γινόταν στα Χανιά.

Η ΕΕ πέρασε ψήφισμα
για τους γάμους των
ομοφυλοφίλων
Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε
ψήφισμα για την
αναγνώριση του γά-
μου των ομοφυλο-
φίλων, καταργώντας
επί της ουσίας τις
εθνικές νομοθε-
σίες. Μαθαίνω ότι
από την ευρωομάδα
της ΝΔ υπερψήφι-
σαν όλοι με μοναδι-
κές εξαιρέσεις την
Άννα-Μισέλ Ασημα-
κοπούλου που απεί-
χε και τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, που, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, δεν συμμετείχε στην
ψηφοφορία. Από τους υπόλοιπους Έλληνες
ευρωβουλευτές ο μόνος που καταψήφισε
ήταν ο Εμμανουήλ Φράγκος της Ελληνικής
Λύσης, ενώ την αποχή επέλεξαν και οι… ευ-
ρωβουλευτές του ΚΚΕ. Κρατήστε τη στην
άκρη αυτή την εξέλιξη, θα τη βρούμε μπρο-
στά μας στην ειδησεογραφία…
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Βασίλης Οικονόμου: 
Χωρίς τράπεζα ο Αυλώνας

Χωρίς τράπεζα έχουν μείνει επτά χιλιάδες κάτοι-
κοι, πολλές βιομηχανίες, τα στρατόπεδα και οι φυλα-
κές στον Αυλώνα, ενώ κινδυνεύουν να μείνουν και
χωρίς ταχυδρομείο. Ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττι-
κής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου, με σχετική ερώτηση
που κατέθεσε στη Βουλή, εφιστά την προσοχή στον
υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επισημαίνει ότι
η Δημοτική Κοινότητα Αυλώνα είναι η μεγαλύτερη
και ταχύτερα αναπτυσσόμενη κοινότητα του Δήμου
Ωρωπού με 7.000 κατοίκους και πολλές βιομηχανίες
και υπερτοπικές δραστηριότητες στην περιφέρειά
της, όπως στρατόπεδο, φυλακές ανήλικων κ.λπ., μό-
λις 45 χλμ. από την Αθήνα, αλλά δεν έχει πλέον κανέ-
να υποκατάστημα τράπεζας για να εξυπηρετούνται οι
κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Επίσης, έγινε γνωστό
από τον δήμο ότι θα κλείσει και το ταχυδρομείο της
περιοχής. Ζητεί λοιπόν από τον υπουργό να μην
εφαρμοστεί τουλάχιστον η απόφαση -από τις 26 Ιου-
λίου 2021- της κεντρικής υπηρεσίας των ΕΛΤΑ, η
οποία θα οδηγήσει στο κλείσιμο του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και του Ταχυδρομείου, γεγονός που θα
προκαλέσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, των εργαζομένων και στην καθημερι-
νότητα των πολιτών.



Για την ακρίβεια ο ΟΤΕ του Μιχάλη Τσαμάζ. Κατάφερε να ξεπεράσει τους στό-
χους που είχε θέσει για το 2021. Ο στόχος ήταν να καλύπτει το 50% της χώρας σε
5G έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, κάτι το οποίο αναθεωρήθηκε προς τα πάνω
και πήγε στο 60%. Στις οπτικές ίνες έχουν συνδεθεί πάνω από 400.000 νοικοκυ-
ριά με Fiber to the Home, φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο για 550.000 συνδέσεις
έως το τέλος του 2021. Η εταιρεία, μάλιστα, συμφώνησε στην ανάπτυξη νέων και
υφιστάμενων δοκιμαστικών δικτύων με τη «Συμμετοχές 5G». Οι δύο εταιρείες
πρόκειται να συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων ή την τροποποίηση υφιστάμε-
νων δοκιμαστικών δικτύων, προκειμένου να υποστηριχθούν τεχνικές δοκιμές
και να αξιολογηθούν επιχειρηματικά μοντέλα.

Αποκάλυψη
Κακλαμάνη για
αντισώματα

Μιλώντας στο κεντρι-
κό δελτίο ειδήσεων του
Kontra, ο πρώην υπουρ-
γός αποκάλυψε πως μέσα
σε ένα εξάμηνο του έχει απομείνει μόλις
το… 25% των αντισωμάτων που είχε μόλις
ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του. Συγκε-
κριμένα, επικαλούμενος μια συγκεκρι-
μένη κλίμακα μέτρησης αντισωμάτων, ο
Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι στα
τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου είχε
805, ενώ πριν από μερικές ημέρες, με την
ίδια κλίμακα μέτρησης, η εξέταση έδειξε
μόλις 194. Φέρνοντας, λοιπόν, τον εαυτό
του ως παράδειγμα, ο Νικήτας Κακλαμά-
νης υπογράμμισε ότι σιγά σιγά πρέπει να
ανοίξει η πλατφόρμα και για τους πολίτες
πέραν των ανοσοκατασταλμένων, ακο-
λουθώντας την ίδια σειρά που εφαρμό-
στηκε από τις αρχές του χρόνου.

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο
λόγος για τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη.
Αντιπροσωπεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Βοστάνειου Νο-
σοκομείου Μυτιλήνης, που τέθηκε σε αναστολή εργασίας πρόσφατα,

υποδέχτηκε στο γραφείο του ο κ. Μουτζούρης. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας
ήταν ο νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης και ο ογκολόγος Ηλίας Νικο-
λαΐδης, οι οποίοι ενημέρωσαν τον περιφερειάρχη για την απόφασή τους να μην
εμβολιαστούν και να τεθούν σε αναστολή, καθώς επίσης και για τις συνέπειες που
αυτή η απόφασή τους έχει για τους ασθενείς. Από την πλευρά του ο περιφερειάρ-
χης εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους, τονίζοντας πως εί-
ναι δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει ως προς τον εμβολιασμό του, εκφράζον-
τας παράλληλα την ανησυχία του για την κατάσταση που δημιουργείται πλέον από
την απομάκρυνση σπουδαίων επιστημόνων από το δυναμικό του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης. Αυτός θα πάει και σε πορεία αντιεμβολιαστών, να το θυμηθείτε…
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Ο Τσαμάζ πάει τρένο…

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύουν τους πάντες
Βάζουν μέχρι και τον φίλο μου τον

Θύμιο να γράφει άρθρα κατά του Μη-
τσοτάκη και του νεοφιλελευθερισμού
σε αντιπολιτευτικά σάιτ. Σε τέτοια από-
γνωση βρίσκονται. Βάζεις τώρα τον Θύ-
μιο να γράφει για Λούντβιχ Φον Μίζες
και για Οθμάρ Σπαν; Πού τους ξέρει, ρε
παιδιά, αυτούς ο Θύμιος ο Λυμπερό-
πουλος; Τους είχε πάρει κούρσα; Θα με
τρελάνετε; Καλύτερα να βάζατε τον
Τζουμάκα να τα γράφει… ή έστω τον
Ευάγγελο τον Αντώναρο.

Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε και οι
παντρεμένες. Υπάρχει, λέει, στον
κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας
μαύρη τρύπα 80 εκατομμυρίων
ευρώ, εξαιτίας της αύξησης της
τιμής των καυσίμων. Οι ίδιοι οι
καραβοκύρηδες κάνουν λόγο για
ζημιές που θα ξεπεράσουν τα 200
εκατομμύρια ευρώ το 2020 και το
2021. Στην ουσία η βελτίωση της
επιβατικής κίνησης δεν έφερε
λεφτά στο ταμείο, καθώς υπήρξαν
οι αυξήσεις στα καύσιμα…
Κάποιοι, μάλιστα, «ψάχνονται» για
δάνεια προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στις δύσκολες
καταστάσεις. Μόνο μην αρχίσουν
κι αυτοί να ζητούν επιχορηγήσεις,
γιατί την κάτσαμε τη βάρκα…

LOCK
Όπου δει ψήφο 
συμπαραστέκεται

Η δημοσιογραφία
της… ντροπής
Οι κάμερες «κατασπάραξαν» την Ιωάν-
να στο δικαστήριο με τρόπο χυδαίο. Δε-
κάδες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και
κάμεραμαν έπεσαν πάνω της  για να
έχουν ένα κοντινό πλάνο. Έβριζαν ο
ένας τον άλλο, έσπρωχναν, φώναζαν
σαν κύμβαλα αλαλάζοντα και ρωτούσαν
τις γνωστές ηλιθιότητες: «Πες μας το
μήνυμά σου!». Ποιο μήνυμα, βρε κορά-
κια; Δεν είδατε ότι η κοπέλα ήταν κατα-
βεβλημένη; Δεν είχε κανένας την τσίπα
να σεβαστεί την κατάσταση αυτής της
κοπέλας; Μιλάμε για απίστευτο κανιβα-
λισμό άνευ λόγου και αιτίας. Έπεσαν
σαν τους βάρβαρους πάνω στο αυτοκί-
νητο που μετέφερε την Ιωάννα, ενώ θα
μπορούσαν να έχουν το πλάνο και από
απόσταση με τις κάμερες στημένες στο
τριπόδι. Μιλάμε για απίστευτη ντροπή.
Τραβούσαν και μαγνητοσκοπούσαν με
ανεξήγητη μανία λες και έβλεπαν κάτι
«εξωγήινο». Κανένας σεβασμός στην
κατάστασή της, κανένας σεβασμός
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ρω-
τούσαν. Ρωτούσαν συνέχεια απίστευ-
τες σαχλαμάρες, λες και η κοπέλα πήγε
εκεί για να δώσει συνέντευξη. Κόντε-
ψαν να πέσουν πάνω της και έβαζαν τις
κάμερες και τα τηλέφωνα λίγα χιλιοστά
από το πρόσωπό της, και δεν βρέθηκε
ένας σοβαρός άνθρωπος να φωνάξει:
«Ντροπή, ρε! Κάντε πίσω». Ούτε ένας.
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Π
ραγματοποιήθηκε η απονομή των
τρίτων επιχειρηματικών βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος - 200 χρόνια
Ελλάδα» στην αίθουσα Φίλων

Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσα-
λονίκη, συνδέοντας τον θεσμό με τη σημαντι-
κή επέτειο των 200 χρόνων από τη σύσταση
του νεοελληνικού κράτους. Τα βραβεία διορ-
γανώθηκαν από την Palladian Communica-
tions Specialists και την GK Media Publishing,
υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του ΣΕΒ, του ΣΕ-
ΒΕ και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος του
πρωθυπουργού, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
ριακή Μάλαμα ως εκπρόσωπος του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, βουλευτές, ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας, μέλη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη επαγγελ-
ματικών ενώσεων και επιμελητηρίων, επιχει-
ρηματίες, καθώς και στελέχη σημαντικών επι-
χειρήσεων.

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η δη-
μοσιογράφος του ΑΝΤ1, κυρία Ντόρα Κουτρο-
κόη. Διακρίθηκαν εταιρείες που ιδρύθηκαν
τον 19ο αιώνα από πρωτοπόρους στον κλάδο
τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι εξα-
κολουθούν να διακρίνονται σήμερα με την ίδια
ή άλλη εταιρική μορφή και υπό ελληνική ιδιο-
κτησία.

Στην αρχή της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μί-
χαλου, επιχειρηματία και πρόεδρου του ΕΒΕΑ,
ο οποίος με την πορεία του άφησε το δικό του
στίγμα στην οικονομική ζωή της χώρας μας. Ο
προεδρεύων του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρα-
τάκος, σημείωσε σχετικά: «Ο Κωνσταντίνος
Μίχαλος ήταν ένας άνθρωπος άξιος, ήταν ένας
άνθρωπος ο οποίος είχε τεράστια προσφορά
στην επιχειρηματικότητα και κυρίως στον επι-
μελητηριακό θεσμό τον οποίο υπηρέτησε, τον
οποίο πραγματικά αγάπησε σαν την οικογέ-
νειά του».

Για τη συνολική τους προσφορά στο ελληνι-
κό επιχειρείν και στο κοινωνικό σύνολο έλα-
βαν τιμητικά βραβεία (με αλφαβητική σειρά): η
Γιάννα Αγγελοπούλου, Πρόεδρος της Επιτρο-
πής «Ελλάδα 2021», η Μαριάννα Βαρδινογιάν-
νη, πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, ο
Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος, και ο εφοπλιστής Παναγιώτης
Τσάκος.

Στη διαγωνιστική διαδικασία βραβεία έλα-
βαν οι 8 εταιρείες, από όλους τους κλάδους, οι

οποίες από τον 19ο αιώνα εξακολουθούν να
διακρίνονται και να προσφέρουν στην ελληνι-
κή οικονομία. Πιο αναλυτικά (με χρονολογική
σειρά ίδρυσης): Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ
(1841), Καλλικούνης (1850), Μεγάλη Βρετάνια
(1866), Παπουτσάνης ΑΕ (1870), Δ. Θανόπου-
λος ΑΕ (1877), Alpha Bank (1879), Καρέλιας
(1888), Εθνική Ασφαλιστική (1891).

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, ο υπουρ-

γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Καταρ-
χάς, είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος θε-
σμός. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που παρίστα-
μαι στα βραβεία “Θαλής ο Μιλήσιος”, αλλά εί-
ναι η πρώτη χρονιά που είμαι ως υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και πρέπει να
σας πω ότι αυτή η στιγμή είναι μια λαμπρή
στιγμή για την ελληνική οικονομία. Ξέρετε ότι
στην αρχή της εβδομάδας είχαμε την ανακοί-
νωση της ΕΛΣΤΑΤ με τα αποτελέσματα του 2ου
τριμήνου του 2021, που νομίζω ξεπέρασαν κά-
θε προσδοκία. Τα καλά νέα συνεχίστηκαν με
την ολοκλήρωση από το ΤΑΙΠΕΔ της πωλήσε-
ως της ΔΕΠΑ Υποδομών με μια εξαιρετικά με-
γάλη προσφορά της Italgas και στη συνέχεια
τινάχτηκε η μπάνκα στον αέρα με την εξαιρετι-
κά μεγάλη επιτυχία της πωλήσεως του 49% του
ΔΕΔΔΗΕ στην αυστραλιανή Macquarie με τί-

μημα που κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει.
Αυτά ήρθαν σε συνέχεια του εξαιρετικά μεγά-
λου τιμήματος για την Εγνατία οδό πριν από 15
μέρες. Πρόκειται δηλαδή για μια σειρά από
πολύ καλές ειδήσεις για την ελληνική οικονο-
μία. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια, βραβεία
όπως ο “Θαλής ο Μιλήσιος”, που επιβρα-
βεύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την προ-
σπάθεια, την επιχειρηματική ηθική, την καινο-
τομία και την ανταγωνιστικότητα, συμβάλλουν
καίρια στην εμπέδωση ενός ευνοϊκού επιχει-
ρηματικού κλίματος στη χώρα».

Η Κυριακή Μάλαμα
H βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρώτρια το-

μεάρχης Μακεδονίας - Θράκης Κυριακή Μά-
λαμα ανέφερε: «Θα ήθελα από την πλευρά μου
να τονίσω ότι η πρωτοβουλία έχει διπλό συμ-
βολισμό: αφενός δίνει το στίγμα μιας οικονο-
μίας που αντέχει και παλεύει μέσα από επιχει-
ρήσεις που άντεξαν σε ιστορικές συγκυρίες
και προχωρήσαν μπροστά, αφετέρου στέλνει

το μήνυμα της διαρκούς προσπάθειας για δη-
μιουργία και ανάπτυξη με κοινωνική ανταπο-
δοτικότητα. Η ελληνική επιχειρηματικότητα
έχει παρελθόν, μέλλον και έχει και παρόν μέσα
από τις επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτε-
ρες, και έχει σημασία ότι θέτουν στο επίκεντρο
των δράσεών τους τον άνθρωπο και βρίσκον-
ται πάντα δίπλα στις ανάγκες του». 

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης επισήμανε: «Εί-
ναι επιβεβλημένο να βραβεύουμε επιχειρή-
σεις και επιχειρηματίες που με την καθημερι-
νή τους δράση και παρουσία προωθούν και
υπηρετούν τη σταθερή ανάπτυξη, την καινοτο-
μία και την κοινωνική συνοχή». Αναφερόμε-
νος στον βραβευθέντα καπετάν Παναγιώτη
Τσάκο, σημείωσε ότι πρόκειται για «έναν από
τους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες
και εφοπλιστές της παγκόσμιας ναυτιλίας που
τιμά όχι μόνο την ελληνική εμπορική ναυτιλία,
αλλά κυρίως και ταυτόχρονα την ελληνική
ναυτοσύνη».

Μέγας χορηγός των βραβείων ήταν η Alpha
Bank, χρυσός χορηγός η ΕΥ, αργυρός χορηγός
η Εθνική Ασφαλιστική και χάλκινοι χορηγοί ο
ΑΒ Βασιλόπουλος, η Εθνική Τράπεζα, η ΕΥ-
ΔΑΠ, η Hellas Gold, η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ. Χορη-
γός μεταφοράς ήταν η Volvo Σφακιανάκης.

Τιμώντας τους αρίστους του επιχειρείν 

Τα τρίτα βραβεία «Θαλής ο 
Μιλήσιος - 200 χρόνια Ελλάδα» 
διοργανώθηκαν από την 
Palladian Communications
Specialists και την GK Media 
Publishing, υπό την αιγίδα του
ΕΒΕΑ, της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος, 
του ΣΕΒ, του ΣΕΒΕ και της 
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο I
Χορηγοί επικοινωνίας και των 
δύο εκδηλώσεων ήταν οι εφημερίδες
«Παρασκήνιο» και «Political» 
και τα portals insider.gr, bankwars.gr,
theceo.gr, greennews.gr,
mikrometoxos.gr και karfitsa.gr.

Από αριστερά: Νικόλαος
Καραμανλής, πρόεδρος
της GK Media Publishing,
Ιωάννης Μπρατάκος, προ-
εδρεύων Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, Αναστάσιος
Ιωσηφίδης, εταίρος και
επικεφαλής Τμήματος
Συμβούλων Εταιρικής
Στρατηγικής και Συναλλα-
γών της EY Ελλάδος, και
Γεώργιος Λιμπέρης, διευ-
θύνων σύμβουλος της
Palladian Communica-
tion Specialists

Από αριστερά: Νι-
κόλαος Παπαθανά-
σης, αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσε-
ων και Αθανάσιος
Κελέμης, γενικός
διευθυντής του Ελ-
ληνογερμανικού
Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμε-
λητηρίου
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Σ
το πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, πραγματοποι-
ήθηκε και η τελετή απονομής των 2ων Επιχειρηματι-
κών Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος» 2020 στην αίθουσα

«Αιμίλιος Ριάδης» στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη,
την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, κ. Σύνθια
Σάπικα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος, ο
πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, dr
Ernst Reichel, η γενικής πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Sibylla Bendig, ανώτα-
τα στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, μέλη της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη επαγγελματικών ενώ-
σεων και επιμελητηρίων, καθώς και ανώτερα στελέχη σημαντι-
κών επιχειρήσεων.

Βραβεύτηκαν ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξε-
χώρισαν τα τελευταία χρόνια για τη διορατικότητά τους, την και-
νοτόμα δράση τους, την πρωτοπορία τους, την εξωστρέφειά
τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την κοινωνικά
υπεύθυνη παρουσία τους στον επιχειρηματικό στίβο. Συγκεκρι-
μένα: 
• Διορατική Επιχείρηση: Fraport Greece
• Καινοτόμα Επιχείρηση: Prodyna Greece
• Ταχύτατα Αναπτυσσόμενη Επιχείρηση: Rehau Mon. ΕΠΕ
• Εξωστρεφής Επιχείρηση: Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ
• Επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας: Würth Hel-
las SA
• Εταιρικά και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επιχείρηση: Bayer Hellas
• Ψηφιακά μετασχηματισμένη Επιχείρηση: Schenker AE
• Εναρμονισμένη Επιχείρηση με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Αυτός ο
θεσμός, που πλαισιώνει πάντα χρονικά την έναρξη της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για
τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Επιβραβεύοντας τους άρι-
στους του επιχειρείν, αναδεικνύει ουσιαστικά τις δημιουργικές
δυνάμεις της Ελλάδας».

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κων-
σταντίνος Κόλλιας σημείωσε: «Οι κινήσεις της κυβέρνησης θα
διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ελλάδας απέ-
ναντι στις αγορές και στους υποψήφιους επενδυτές, αλλά και θα
καθορίσουν την πορεία της τα επόμενα χρόνια. Το τέλος της παν-
δημίας θα διαμορφώσει μια νέα οικονομική πραγματικότητα,
ενώ η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα

αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς». Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο στον γενικό διευ-
θυντή και μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, δρα Αθανάσιο Κελέμη, για την
πολυετή προσφορά του.

Στον χαιρετισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Βασικός πυ-
λώνας της ανάπτυξης είναι η επιχειρηματικότητα. Για αυτό, λοι-
πόν, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα και πιστεύω να μη σταματή-
σει τίποτα πλέον την επανάληψη αυτής της εκδήλωσης κάθε
χρονιά. Βραβεύουμε εταιρείες με εξωστρέφεια, εταιρείες που
ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, δημι-
ουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας και δημιουργούν δύνα-
μη στην περιφέρεια, εκεί όπου χρειαζόμαστε να μείνουν οι νέοι
και οι νέες μας».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπου-
λος δήλωσε ότι «στην εκδήλωση αυτή στην αναδεικνύεται η ελ-
ληνική επιχειρηματικότητα και επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις
που ξεχώρισαν, εξελίχθηκαν και προχώρησαν δυναμικά σε ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Χρυσοί χορηγοί των βραβείων ήταν η Alpha Bank, η ΔΕΗ, η ΕΥ
και η PreZero. Αργυρός χορηγός η Εθνική Ασφαλιστική και χο-
ρηγός μεταφοράς η Volvo Σφακιανάκης. Οι εκδηλώσεις είχαν
υβριδικό χαρακτήρα, καθώς τηρήθηκαν αυστηρά υγειονομικά
πρωτόκολλα με περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, ενώ
περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι παρακολούθησαν με live
streaming τις δύο εκδηλώσεις. 

Η κριτική επιτροπή
Κριτική επιτροπή των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής
ο Μιλήσιος» ήταν ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (πρόεδρος), ενώ μέλη
ήταν (με αλφαβητική σειρά) ο Κωνσταντίνος Αραβώσης,
γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
στο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, η Ευτυχία
Κασελάκη, EY Greece Partner, Consulting Services, Digi-
tal Transformation and People Consulting Services Lea-
der, ο Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος Imerys Greece SA &
Ιmerys Βauxites Greece SA, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας,
πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και η
Ασπασία Μάλλιου, δικηγόρος ΜΔΕ και οικονομολόγος.

Η τελετή απονομής των
2ων Επιχειρηματικών
Βραβείων «Θαλής 
ο Μιλήσιος» 2020

Από αριστερά:
Σύνθια Σάπικα,
παρουσιάστρια
της εκδήλω-
σης, και Αθα-
νάσιος Κελέ-
μης, γενικός
διευθυντής
του Ελληνο-
γερμανικού
Εμπορικού και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου,
πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος

Dr Ernst Reichel, πρέσβης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας

Από αριστερά: Γεώργιος
Λιμπέρης, διευθύνων σύμ-
βουλος της Palladian Com-
municatios Specialists,
Ιωάννης Μπρατάκος, προ-
εδρεύων Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών, Ιωάννης Πλα-
κιωτάκης, υπουργός Ναυτι-
λίας και  Νησιωτικής Πολι-
τικής, και Νικόλαος Καρα-
μανλής, πρόεδρος της GK
Media Publishing

Ο καπετάνιος 
Παναγιώτης 
Τσάκος λαμβάνει
την τιμητική 
διάκριση από 
τον υπουργό 
Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννη
Πλακιωτάκη

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, με τη σύζυγό του
Αφροδίτη Δωρίτη-Πλακιωτάκη,
μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου του σωματείου «Ελπίδα -
Σύλλογος Φίλων Παιδιών με
Καρκίνο», υπεύθυνη για τις
διεθνείς σχέσεις του σωματείου
και τον Απόδημο Ελληνισμό

Από αριστερά: Βούλα Πα-
τουλίδου, αντιπεριφερει-
άρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης,
και Σόνια Μουσαβερέ, 
διευθύντρια Επικοινω-
νίας της Bayer Ελλάς και
υπεύθυνη Προγραμμάτων
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης

Από αριστερά: Γεώργιος Λιμπέρης, διευθύνων σύμβουλος της Palladian Communications Specialists, 
Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής της ΝΔ, και Νικόλαος Καραμανλής, πρόεδρος της GK Media Publishing



Η
αναβληθείσα συνεδρίαση
της Ειδικής Επιτροπής Εξο-
πλιστικών και Άμυνας της
Βουλής, ανάμεσα στα άλλα

ενδιαφέροντα εξοπλιστικά θέματα που
ήταν προγραμματισμένο να συζητηθούν,
περιείχε και το καυτό ζήτημα του εκσυγ-
χρονισμού των 19 επιθετικών ελικοπτέ-
ρων Apache AH-64A+, τα οποία, μαζί με
τα εννέα πιο εξελιγμένα «αδελφάκια»
τους AH-64D, αποτελούν τη «σιδερένια
γροθιά» της Αεροπορίας Στρατού.

Η επιχειρησιακή ισχύς των Apache αλ-
λά και οι διαρκώς αυξανόμενες απειλές
ασφαλείας στον Έβρο και τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου έθεσαν τον εκσυγ-
χρονισμό των επιθετικών ελικοπτέρων σε
απόλυτη προτεραιότητα για το Γενικό Επι-
τελείο Στρατού και η λύση για την επανα-
φορά των διαθεσιμοτήτων του πολύτιμου
αεροπορικού μέσου βρέθηκε τελικά στο
Ισραήλ. 

Ο εκσυγχρονισμός των 19 ελικοπτέρων
θα ξεκινήσει εντός του 2022 από την εται-
ρεία Elbit Systems, τον ισραηλινό κολοσ-
σό που ανέλαβε να μεταμορφώσει την 120
Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος της Καλαμά-
τας σε Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο για
Έλληνες και ξένους Ίκαρους, ενώ στο συγ-
κεκριμένο συμβόλαιο προβλέπεται και η
ένταξη των υπερσύγχρονων εκπαιδευτι-
κών αεροσκαφών Μ-346 στην Πολεμική
Αεροπορία, αφού τα θρυλικά Τ-2 Buckeye
βαίνουν σταδιακά προς απόσυρση.

Οι Ισραηλινοί έχουν ήδη επισκεφθεί τη
βάση των ελληνικών Apache στο 1ο Τάγμα
Επιθετικών Ελικοπτέρων στο Στεφανοβί-
κειο Μαγνησίας για να επιθεωρήσουν τις
εγκαταστάσεις της Αεροπορίας Στρατού,
ώστε όλες οι εργασίες να γίνουν εκεί χω-
ρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν τα ελι-
κόπτερα. Οι επαφές με την Elbit ξεκίνη-
σαν πριν από αρκετούς μήνες. Εξειδικευ-
μένα κλιμάκια του Γενικού Επιτελείου
Στρατού και αξιωματικοί της Αεροπορίας
Στρατού επισκέφτηκαν το Ισραήλ προκει-
μένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία

και να δουν από κοντά τα αντίστοιχα ισ-
ραηλινά Apache. Πρόκειται για ελικόπτε-
ρα που εκσυγχρονίστηκαν πριν από οκτώ
χρόνια και με τα νέα ηλεκτρονικά συστή-
ματα που διαθέτουν οι δυνατότητές τους
έχουν εκτοξευτεί. Μπορούν πλέον να επι-
χειρούν μέρα και νύχτα και να πλήττουν
στόχους με μεγάλη ευκολία κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα ισραηλινά A-
pache μάλιστα είναι ίδιου τύπου με τα ελ-
ληνικά AH-64A+, άρα η μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και η εγκατάσταση των υλικών θα
γίνουν χωρίς ρίσκο από το ελληνικό επιτε-
λείο.

Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν
θα αντικαταστήσουν τα ξεπερασμένα ηλε-
κτροσκοπευτικά των ελληνικών AH-
64A+. Με τα νέα ηλεκτρονικά, ο πυροβο-
λητής του Apache θα μπορεί να αξιοποιεί

στο μέγιστο τη φαρέτρα των όπλων των
ελληνικών «νυχτερίδων», πετυχαίνοντας
ακόμη πιο θεαματικά αποτελέσματα στο
πεδίο της μάχης. Προκειμένου μάλιστα να
γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες, η
ελληνική πλευρά εξασφάλισε τη συγκατά-
θεση της κατασκευάστριας εταιρείας
Boeing, ενώ το «πράσινο» φως έχουν ήδη
ανάψει οι Αμερικανοί.

Το κόστος για τον εκσυγχρονισμό των 19
ελικοπτέρων, ώστε να αποκτήσουν παρό-
μοιες δυνατότητες με τα 9 ΑΗ-64D «Long-
bow», αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ το ΓΕ-
ΕΘΑ και το ΓΕΣ, αξιοποιώντας την άριστη
αμυντική συνεργασία και τους ισχυρούς
δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα
στην Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι, εξασφά-
λισαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα
ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την
υποστήριξη των ελικοπτέρων.

Τα 28 Apache που διαθέτει συνολικά η
χώρα αποτελούν τείχος αποτροπής τόσο
στον Έβρο όσο και στα νησιά, αφού μπο-
ρούν να αξιοποιούνται στην άμυνα περιο-
χών, να παρέχουν κάλυψη σε μηχανοκί-
νητα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ οι «φονι-
κοί» πύραυλοι Hellfire που διαθέτουν τα
καθιστούν φόβητρο για εχθρικά άρματα
μάχης και εποχούμενα τμήματα. Η ισχύς
τους θα αναβαθμιστεί περαιτέρω με την
προσθήκη των ισραηλινών βλημάτων
ακριβείας Spike NLOS, που θα μετατρέ-
ψουν τα Apache σε κορυφαίες πολεμικές
μηχανές.
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Οι Ισραηλινοί έχουν
ήδη επισκεφτεί τη 
βάση των ελληνικών
Apache στο 1ο Τάγμα
Επιθετικών 
Ελικοπτέρων 
στο Στεφανοβίκειο

Περιμένοντας τα 19 Apache



Σ
ε κοινό ευρωπαϊκό
μέτωπο απέναντι στις
απειλές και τους εκ-
βιασμούς του Ρετζέπ

Ταγίπ Ερντογάν για επανάληψη
της μεταναστευτικής κρίσης του
2015 κάλεσε η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, κατά τη διάρκεια της ομι-
λίας της για την Κατάσταση της
Ένωσης, ενώπιον της Ολομέλει-
ας του Ευρωκοινοβουλίου στο
Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τό-
νισε ότι η Ευρώπη δεν θα δεχτεί
νέα εργαλειοποίηση των μετα-
ναστών, ενώ αναφερόμενη στην
κατάσταση με τους μετανάστες
στα σύνορα της Λετονίας, της
Λιθουανίας και της Πολωνίας με
τη Λευκορωσία, είπε ότι παρό-
μοια περιστατικά είδαμε πρό-
σφατα και σε άλλες χώρες,
«φωτογραφίζοντας» την Τουρ-
κία. «Θα καθορίσουμε νέους
τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων
επιθέσεων και θα διασφαλίσου-
με την ενότητα όσον αφορά στην
προστασία των εξωτερικών μας
συνόρων. Ωστόσο, όσο εμείς δεν
καταφέρνουμε να καταλήξουμε
σε κοινό έδαφος σχετικά με τον
τρόπο διαχείρισης της μετανά-
στευσης, τόσο οι αντίπαλοί μας
θα συνεχίζουν να το εκμεταλ-
λεύονται», σημείωσε.

Είχαν προηγηθεί οι απειλές
του Τούρκου προέδρου, ο οποί-
ος, μιλώντας με τον Γερμανό
ομόλογό του Φρανκ-Βάλτερ
Σταϊνμάιερ, επιχείρησε να εκ-
βιάσει την Ευρώπη με επανάλη-
ψη της μεταναστευτικής κρίσης
του 2015, όταν δεκάδες χιλιάδες
Σύροι και Αφγανοί στην πλει-
ονότητά τους, ωθούμενοι από
την Άγκυρα, προσπάθησαν να
παραβιάσουν τα ελληνικά και
συνάμα ευρωπαϊκά σύνορα. Ο
Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι και
μόνο η αναφορά σε νέες ροές
μεταναστών στην Ευρώπη θα

μπορούσε να προκαλέσει πολι-
τικό σεισμό στη Γερμανία, έπαι-
ξε το χαρτί του εκβιασμού, ζη-
τώντας έναρξη των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων, απελευθέ-
ρωση της βίζας για τους Τούρ-
κους πολίτες και επικαιροποί-
ηση της Τελωνειακής Ένωσης.
«Η Τουρκία δεν έχει τη δυνατό-
τητα να διαχειριστεί ένα νέο
προσφυγικό κύμα. Κανένας δεν
θα ήθελε να ζήσει την εμπειρία
του προσφυγικού ρεύματος του
2015 με τους Σύρους πρόσφυ-
γες», υποστήριξε ο Τούρκος
πρόεδρος.

Οι απειλές Ερντογάν τάραξαν
τα νερά στη Γερμανία, με τον
υποψήφιο των Χριστιανοδημο-
κρατών Άρμιν Λασέτ να υπο-
γραμμίζει σε δηλώσεις του ότι η
προστασία των ελληνικών συ-

νόρων είναι ευρωπαϊκή υπόθε-
ση. «Δεν μπορούμε να λέμε ότι
οι άνθρωποι αυτοί είναι στην
Ελλάδα ή σε ελληνικό έδαφος.
Βρίσκονται στην Ευρώπη και για
αυτό η Ευρώπη ολόκληρη πρέ-
πει να επωμιστεί την ευθύνη»,
ανέφερε.

Οι τουρκικές «ρουκέτες»
δεν είχαν στόχο μόνο τις Βρυ-
ξέλλες, με τον Τούρκο υπουρ-
γό Άμυνας να στρέφεται και
κατά της Αθήνας. Ο Χουλουσί
Ακάρ φρόντισε να κρατήσει
ψηλά το επίπεδο της ρητορι-
κής έντασης, λέγοντας ότι η
Τουρκία είναι έτοιμη να απο-
τρέψει την καταπάτηση των δι-
καιωμάτων της «στους αιθέ-
ρες, τη θάλασσα και την ξηρά,
όπως και τα δικαιώματα των
φίλων και αδελφών του

Αζερμπαϊτζάν και των Τουρ-
κοκυπρίων». Η Αθήνα απαντά
με κινήσεις στη διπλωματική
σκακιέρα, με τον Νίκο Δένδια
να μεταβαίνει τη Δευτέρα στη
Νέα Υόρκη για την εβδομάδα
υψηλού επιπέδου στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ. Παρόλο
που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
αίτημα για τετ α τετ με τον Τούρ-
κο ομόλογό του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ο κ. Δένδιας θα έχει
συναντήσεις με τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών της Γκάμπια,
της Κόστα Ρίκα, της Κύπρου, της
Αλγερίας, της Κιργιζίας, του Πα-
ναμά, της Αρμενίας, της Αιγύ-
πτου και της Γκάνας. Ακόμη,
προγραμματίζεται νέα τριμερής
συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου -
Αιγύπτου, με πηγές του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, σχολιάζον-

τας την προσέγγιση που επιχει-
ρεί η Άγκυρα στο Κάιρο, να επι-
σημαίνουν ότι «αν η Τουρκία σέ-
βεται το διεθνές δίκαιο, είναι
ευπρόσδεκτη. Η Ελλάδα έχει
ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με
τον Αραβικό Σύνδεσμο και ο
διάλογος με την Αίγυπτο είναι
ειλικρινής», ξεκαθαρίζοντας ότι
δεν υπάρχει καμία ανησυχία για
το θέμα. 

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτε-
ρικών θα μεταβεί εκ νέου στις
Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκρι-
μένα στην Ουάσιγκτον, στις 14
Οκτωβρίου, όπου θα έχει συνάν-
τηση με τον ομόλογό του Άντονι
Μπλίνκεν, με τους δύο υπουρ-
γούς να υπογράφουν την ανανέ-
ωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας Ελλά-
δας - Ηνωμένων Πολιτειών.
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«Μέτωπο» για το Προσφυγικό

Τι απάντησε η Κομισιόν στις νέες απειλές
της Άγκυρας και τα ταξίδια του ΥΠΕΞ

Παρέμβαση για τις παράνομες ενέργειες
της Άγκυρας να μετατρέψει σε τζαμιά την
Αγια-Σοφιά και τη Μονή της Χώρας, μνη-
μεία που αποτελούν μέρος της Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO, πραγματοποίησε ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον χαιρετι-
σμό του για τα εγκαίνια της έκθεσης της
ΥΔΙΑ για τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης. Ο κ. Δέν-
διας κάλεσε την Τουρκία να αλλάξει την
απόφασή της και να σεβαστεί τα μνημεία
της Χριστιανοσύνης. «Η Ελλάδα λυπάται
βαθιά για την ακατανόητη αυτή τουρκική
επιλογή. Επιλογή που συνδυαζόταν, του-
λάχιστον μέχρι πρόσφατα, με στενή υπο-
στήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφό-
τητας ως πολιτικής κίνησης. Με την από-
πειρα της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας να αποσταθεροποιήσει σειρά χωρών
της περιοχής, φίλων της Ελλάδας. Ανα-
μένουμε από την Τουρκία να αλλάξει τη

νεο-οθωμανική της πολιτική. Να ενι-
σχύσει τα δείγματα της στροφής που

αχνά διαφαίνεται. Να επιστρέψει
στην παράδοση του κοσμικού
κράτους. Να σέβεται τα μνημεία
που άλλοι ρωμαλέοι πνευματικοί
πολιτισμοί εγκατέστησαν στο
έδαφός της. Αυτό νομίζω ότι είναι

και το συμφέρον της τουρκικής
κοινωνίας. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η

θέληση ενός σημαντικού μέρους της»,
σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Δένδιας για
την Αγια-Σοφιά



Υ
ποκλίθηκαν οι πάντες χθες στα
δικαστήρια μπροστά στη γεν-
ναιότητα και το μεγαλείο της
Ιωάννας Παλιοσπύρου, που

όρθωσε το ανάστημά της έτοιμη να αντι-
μετωπίσει τη γυναίκα που άλλαξε με
φρικτό και νοσηρό τρόπο τη ζωή της. 

Αντίθετα, η γυναίκα που της προκάλε-
σε αναίτια τόσο πόνο, δεν είχε το θάρρος
να σταθεί μπροστά στους φυσικούς της
δικαστές ούτε τόλμησε να αντικρίσει το
λαβωμένο πρόσωπο της Ιωάννας, αφού
το καυστικό υγρό που της πέταξε πριν
από ενάμιση χρόνο στην Καλλιθέα, δεν
κατάφερε να αλλοιώσει ούτε τη φινέτσα
της ούτε την ψυχική της δύναμη, που
όλοι θαυμάσαμε.

Η εικόνα της, συγκλονιστική! Φορών-
τας μάσκα και καπέλο να προχωρά με
αργά αλλά σταθερά βήματα, πλαισιωμέ-
νη από τους δικηγόρους της, Απόστολο
Λύτρα και Νίκο Αλεξανδρή, για να μπει
στη δικαστική αίθουσα του Μεικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, όπου
μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευε πως θα
βρεθεί αντιμέτωπη με το πρόσωπο της
Έφης Κακαράντζουλα. Η τελευταία έκα-
νε χρήση του νόμιμου δικαιώματός της,
αρνούμενη να παραστεί στο δικαστήριο
και να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι η
Ιωάννα Παλιοσπύρου όχι μόνο ζει αλλά
και συνεχίζει να είναι όμορφη, να απο-

πνέει την ίδια αύρα και αυτοπεποίθηση
που είχε και πριν από το πρωινό της 20ής
Μαΐου του 2020, που της επιτέθηκε πε-
τώντας της βιτριόλι.

«Για ακόμα μια φορά αυτή που προ-
σπάθησε να με σκοτώσει απέδειξε πόσο
ψυχρή και πόσο δειλή είναι», είπε η
35χρονη Ιωάννα βγαίνοντας από το δικα-
στήριο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμε-
ρες και στους δημοσιογράφους που την
πολιόρκησαν.

Λίγο νωρίτερα, στο ακροατήριο, ανέ-
βηκε στο βήμα του μάρτυρα, δήλωσε τα
στοιχεία της ταυτότητάς της και το δικα-
στήριο διέκοψε για τις 30 Σεπτεμβρίου
ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα,
καθώς η ακροαματική διαδικασία θα εί-
ναι μακρά και η λίστα των μαρτύρων με-

γάλη.  Είχε προηγηθεί το αίτημα του ει-
σαγγελέα της έδρας, Χαρ. Μαστραντω-
νάκη, ο οποίος εισηγήθηκε να διακοπεί
η διαδικασία για αναδιάταξη της σειράς
των μαρτύρων, δεδομένου ότι πριν από
όλους θα πρέπει να εξεταστεί το θύμα
που στον κατάλογο ήταν πέμπτο στη σει-
ρά. «Η υπόθεση αυτή λογικά θα διαρκέ-
σει για να αποδειχθεί η αλήθεια και αυτή
μόνο πρέπει να λάμψει. Να προτάξουμε
σήμερα τις υπόλοιπες υποθέσεις, ώστε
το επόμενο διάστημα να μην έχουμε κάτι
να μας εμποδίζει και να ασχοληθούμε με
αυτή την υπόθεση», σημείωσε ο εισαγ-
γελικός λειτουργός.

Η κατηγορούμενη μέσω του πληρε-
ξουσίου δικηγόρου της Σάκη Κεχαγιό-
γλου ζήτησε και πάλι κατά τη διάρκεια

της δίκης μετατροπή του κατηγορητηρί-
ου. Όπως ανέφερε σε τοποθέτησή του
στο δικαστήριο, η 36χρονη ομολογεί την
πράξη της πλην όμως ζητά μετατροπή
της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική
βλάβη.

Παράλληλα, ο συνήγορος της κατη-
γορουμένης εξέφρασε την προσωπική
του συμπάθεια στο θύμα αυτής της επι-
θέσεως, ωστόσο ζήτησε την εξαίρεση
των γυναικών ενόρκων, ώστε να μην
επικρατήσουν στη σύνθεση του δικα-
στηρίου. «Εκφράζω τη συμπάθειά μου
στην Ιωάννα αλλά δεν συμβιβάζομαι
στο υπερασπιστικό μου καθήκον».
Αναφερόμενος στην απουσία της εντο-
λέως του υποστήριξε ότι « επέλεξε να
μην παρευρεθεί στην έναρξη της συνε-
δρίασης, εκπροσωπήθηκε από τον κ.
Καράμπελα, τον κ. Βαμβουνάκη κι εμέ-
να. Στην πορεία θα εμφανιστεί και θα
δώσει τις εξηγήσεις που πρέπει να δώ-
σει…». 

Στα δικαστήρια με λευκή ειδική
μάσκα και καπέλο η 35χρονη -
Δεν παρέστη η δράστις
της επίθεσης με το βιτριόλι… 
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Ημέρα ντροπής
Είμαστε από εκείνους που έδωσαν συγχαρητήρια στους συναδέλφους που κά-
λυψαν τις φωτιές. Πραγματικά εκείνες τις μέρες αρκετοί συνάδελφοι έγραψαν
σπάνιες σελίδες στην ιστορία του Τύπου. Η χθεσινή όμως εικόνα κατά την ώρα
της προσέλευσης της Ιωάννας ήταν ντροπιαστική. Κατανοούμε την ανάγκη να
καλύψουν το ρεπορτάζ. Όσα όμως συνέβησαν ήταν από τις χειρότερες στιγμές
μας. Κανένας σεβασμός στην Ιωάννα, τη γυναίκα που έδειξε δύναμη και σθένος.
Ας ελπίσουμε τα αρμόδια όργανα και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου
να παρέμβουν, γιατί και ευαισθησία έχει και δημοσιογραφική αντίληψη. Θέλου-
με να πιστεύουμε ότι δεν θα ξανασυμβούν τέτοιες θλιβερές για τα ΜΜΕ εικόνες.

Ν

Συγκλόνισε 
η γενναία 
Ιωάννα



Σε μίνι lockdown οδηγούνται η Καβάλα, η Ημαθία, η Πιε-
ρία και η Πέλλα, καθώς εντάχθηκαν στις κόκκινες περιοχές
του νέου επικαιροποιημένου επιδημιολογικού χάρτη για
τον κορονοϊό. Τα επιπλέον μέτρα αναμένεται να ανακοινώ-
σει η Πολιτική Προστασία. Ταυτόχρονα, στο «κόκκινο» πα-
ραμένουν η Αργολίδα και η Ευρυτανία, επομένως το μίνι
τοπικό lockdown δεν αναμένεται να αρθεί. Αντίθετα, από το
«κόκκινο» βγήκαν το Ηράκλειο, η Αχαΐα, η Ηλεία, η Μεσση-
νία και η Ικαρία.

Υπενθυμίζεται πως στις περιοχές που εντάσσονται στο
επίπεδο 4 ισχύουν τα εξής ειδικά τοπικού χαρακτήρα μέ-
τρα:

- Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως
06.00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς
λόγους υγείας.

- Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγω-
γίας.

Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας τόνισε πως
το 20% με 25% των νέων κρουσμάτων κορονοϊού ανήκει στις
ηλικίες 0-17 ετών. Σημείωσε ότι την περασμένη εβδομάδα
η μείωση στα κρούσματα ανήλθε στο 24% σε σχέση με μία
εβδομάδα πριν, ωστόσο τόνισε την ανάγκη της τήρησης των

μέτρων αλλά και της συνέχισης των εμβολιασμών. Τα νέα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.422, εκ των
οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
37, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 14.311 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 364. Μεταξύ των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 330 (90,66%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 34 (9,34%) εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 224.

Η
λεκτρονικά, μέσω της ει-
δικής πλατφόρμας edu-
pass.gov.gr, θα πραγμα-
τοποιείται ο έλεγχος των

πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόση-
σης και του αποτελέσματος των τεστ
για τον κορονοϊό σε δημόσιες και
ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές (σχο-
λεία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια,
κέντρα ξένων γλωσσών, ΙΕΚ και κολέ-
για). Όπως προβλέπεται σε τροπολο-
γία που κατατέθηκε στη Βουλή, η
πλατφόρμα στοχεύει στον έλεγχο τή-
ρησης των υγειονομικών προϋποθέ-
σεων για τη συμμετοχή στη διά ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία.

Εκπαιδευτικοί και μέλη της ακαδη-
μαϊκής κοινότητας υποχρεούνται να
δηλώνουν στην πλατφόρμα είτε πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε
αρνητικό αποτέλεσμα rapid test ή self
test. Η πλατφόρμα διασυνδέεται με το
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδι-
κή πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστο-
ποιητικού Covid-19 και, μέσω αυτής,
θα πραγματοποιείται ο έλεγχος για το
αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμ-
μετοχής στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται
θα αποστέλλονται στη θυρίδα κάθε
εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμέ-
νου να εγκριθεί η συμμετοχή των εν-

διαφερόμενων στην εκπαιδευτική
διαδικασία με φυσική παρουσία. Μέ-
χρι να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρ-
μα, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας θα συνεχίσουν να δηλώνουν τα
αποτελέσματα ελέγχου και να εκδί-
δουν βεβαιώσεις μέσω του self-te-
sting.gov.gr.

Με άλλη διάταξη, που περιλαμβάνε-
ται στην τροπολογία, δίνεται η δυνατό-
τητα στα πανεπιστήμια να συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρε-
σιών με αντικείμενο τον έλεγχο της
τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη
συμμετοχή των φοιτητών και του προ-
σωπικού των ΑΕΙ στη διά ζώσης εκ-
παιδευτική διαδικασία. Η διάρκεια της
σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έξι μήνες, ενώ την ευθύνη για τη
σύναψη και την έγκριση της δαπάνης
θα έχει το Πρυτανικό Συμβούλιο. Το
Συμβούλιο θα αποφασίσει και για τον
αριθμό των υπαλλήλων που θα χρει-
αστεί για τον έλεγχο της τήρησης των
μέτρων, ανάλογα με τον αριθμό των
φοιτητών που φιλοξενεί και των με-
λών ΔΕΠ που απασχολεί. Προκειμέ-
νου να καλυφθεί η δαπάνη που προ-
κύπτει από τη σύναψη των εν λόγω
συμβάσεων, τα πανεπιστήμια θα λαμ-
βάνουν έκτακτη επιχορήγηση από το
υπουργείο Παιδείας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία

που έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Παιδείας, έχει εμβολιαστεί
με τουλάχιστον μία δόση ή έχει νοσή-
σει το 73% των εγγεγραμμένων φοιτη-
τών στα πανεπιστήμια, το 87% του προ-
σωπικού συνολικά και το 91% των με-
λών ΔΕΠ. «Η διά ζώσης λειτουργία
των εκπαιδευτικών δομών όλων των
βαθμίδων αποτελεί απόλυτη προτε-
ραιότητα. Θωρακίζουμε την ατομική
και δημόσια υγεία, εμβολιαζόμαστε,
τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας,
ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδι-
κών και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε
με ασφάλεια, αξιοποιώντας τεχνολο-

γικά μέσα και εργαλεία που δημιουρ-
γούμε για διευκόλυνση των διαδικα-
σιών στον χώρο της εκπαίδευσης»,
σχολίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Μέσω ειδικής πλατφόρμας
το τσεκάρισμα 
- Ενθαρρυντικά 
τα ποσοστά εμβολιασμών
στα πανεπιστήμια

Στο «κόκκινο» και άλλες περιοχές - Ανήλικοι το 20% με 25% των νέων κρουσμάτων
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ΑΕΙ: Προσλήψεις 
για έλεγχο των 
ανεμβολίαστων 



Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνο συνεργασίας 
με το Χαμόγελο του Παιδιού

Μια πιο στενή και
διαρκή συνεργασία
εγκαινιάζουν η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και το
Χαμόγελο του Παιδι-
ού μετά τη σχετική

συμφωνία που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο πρόεδρος του ΔΣ του Χαμόγελου του
Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώ-
στας, «το Χαμόγελο του Παιδιού είναι μια ομάδα ανθρώπων,
μια μεγάλη οικογένεια. Μέσα από το Χαμόγελο του Παιδιού
αυτά τα 25 χρόνια έχουν υποστηριχθεί πάνω από δύο εκα-
τομμύρια παιδιά και οικογένειες, ενώ η προσφορά τους,
που γίνεται μέσω εθελοντισμού, στηρίζει μια σειρά από κοι-
νωνικές δομές». Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι «η προσφο-
ρά του Χαμόγελου του Παιδιού δεν περιορίζεται μόνο στην
παιδική προστασία, αλλά είναι σημαντική στη μάχη όλων
μας κατά της εγκληματικότητας, με κορωνίδα το Amber
Alert και το Silver Alert. Η ελληνική κοινωνία μέσα από το
Χαμόγελο του Παιδιού βρίσκει ειρήνη, βρίσκει τις έννοιες
του εθελοντισμού, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της
προσφοράς στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, ιδιαίτερα
στα παιδιά μας».

ΕΕπιχορηγείται το Διεθνές 
Κέντρο Χορού Καλαμάτας
Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης υπέγρα-
ψαν το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Καλαμάτας για την οικονο-
μική στήριξη του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας. Η
σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας, έχει προϋπολογισμό
1.890.000 ευρώ και στοχεύει στη συνέχιση και ανάπτυξη του
θεσμού, που έχει καταστήσει την Καλαμάτα κέντρο σε αυτό
τον τομέα σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Διαφημιστική καμπάνια για το πρώτο λιμάνι της χώρας εγκαινιά-
ζει η δημοτική αρχή Πειραιά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια

Αττικής, με στόχο την ανάδειξη του Πειραιά ως «προορισμού μη-
χανοκίνητου τουρισμού». Το μεγαλύτερο και πολύ δημοφιλές
κλαμπ ιδιοκτητών αυτοκινήτων Ferrari της Ιταλίας «Passione

Rossa» έρχεται για πρώτη φορά στον Πειραιά. Τριάντα ξεχωρι-
στές Ferrari -μεταξύ των οποίων τα μοναδικά μοντέλα Enzo,

Portofino, 360 Modena, California T, 458 Speciale, Mondial, 355
F1- θα βρίσκονται από αύριο έως και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρί-
ου στο μεγάλο λιμάνι, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας», της
γιορτής-θεσμού του Πειραιά που πραγματοποιείται για 7η συνε-

χή χρονιά με δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη. Οι Ferrari-
καλλονές θα φωτογραφηθούν και θα κινηματογραφηθούν σε

ένα εντυπωσιακό road show στο παραλιακό μέτωπο και τα αξιο-
θέατα της πόλης, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τις ομορ-

φιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πειραιά.

Ζωντανή προβολή οργάνωσε το Europe
Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας με στόχο
να συμβάλει στη διάδοση του λόγου της
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρ-
κεια του SOTEU. Παράλληλα, το Europe
Direct θα μεταδίδει το SOTEU από τους
λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας τη δυ-
νατότητα σε όποιον επιθυμεί να παρακο-
λουθήσει ζωντανά την ομιλία της προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλας φον ντερ Λάιεν από το σπίτι του,
το κινητό του κ.λπ. Το SOTEU 2021 στο-
χεύει στη διεθνή συνεργασία κατά της
πανδημίας και στην Ευρώπη στην έξοδο
από την οικονομική κρίση με το
NextGenerationEU.

! Θεσσαλία 

Το Europe Direct
συμμετέχει ενεργά
στο SOTEU 2021

«Ferrari Road Show - Πειραιάς 2021»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη 

Ο δήμος παρουσιάζει τα σχέδιά
του για Αριστοτέλους,
Στάβλους Παπάφη 
και Σαράντα Εκκλησιές

Τρεις εμβληματικές παρεμβάσεις, που θα ανα-

βαθμίσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα

ζωής των κατοίκων της, παρουσιάζει στους επισκέ-

πτες της 85ης ΔΕΘ ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ειδικό-

τερα, στο περίπτερο 2 της 85ης ΔΕΘ ο δήμος παρου-

σιάζει τις προτάσεις που διακρίθηκαν στους αρχιτε-

κτονικούς διαγωνισμούς για έργα ανάπλασης της

πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους, δημιουρ-

γία συγκροτήματος κοινωφελών λειτουργιών στο

δημοτικό ακίνητο των πρώην Στάβλων Παπάφη, κα-

θώς και ανέγερση κτιρίου κοινωφελών λειτουργιών

στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών.

Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 900.000 ευρώ για
οδικό δίκτυο Ευρυτανίας
Ξεκινάει το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας

Οδικού Δικτύου ΔΕ Κτημενίων & ΔΕ Φουρνά»

στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προ-

ϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Μετά την υπογραφή

της σύμβασης ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-

δας Φάνης Σπανός επισήμανε: «Στην όμορφη

Ευρυτανία υλοποιούμε με πολλαπλές παρεμβά-

σεις και εργολαβίες ένα ιδιαίτερα σημαντικό

έργο βελτίωσης του ορεινού και -δυστυχώς-

προβληματικού οδικού δικτύου. Ο στόχος μας

είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και

της προσβασιμότητας, ώστε να γίνει ακόμη πιο

ελκυστικός αυτός ο τόπος».
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Μ
ε αφορμή το άνοιγμα των σχολεί-
ων, μεικτά κλιμάκια της Περιφέ-
ρειας Αττικής και της Τροχαίας

πραγματοποιούν ελέγχους για την καταλ-
ληλόλητα των σχολικών λεωφορείων. Σύμ-
φωνα με τον περιφερειάρχη Γιώργο Πα-
τούλη, ο οποίος ήταν παρών στους πρώ-
τους ελέγχους, οι σχετικοί έλεγχοι φαίνε-
ται να φέρνουν αποτέλεσμα, καθώς διαπι-
στώνεται ότι οι παραβάσεις έχουν μειωθεί
σημαντικά. Μάλιστα, με στόχο την ενίσχυ-
ση της πρόληψης οι έλεγχοι των μεικτών
κλιμακίων, που διενεργούνται αυτές τις μέ-
ρες, θα πραγματοποιούνται απροειδοποί-
ητα και κατά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους.

Τα μεικτά κλιμάκια ελέγχουν σχολικά λε-
ωφορεία, mini bus και τουριστικά λεωφο-
ρεία που μεταφέρουν μαθητές. Οι έλεγχοι

επικεντρώνονται σε υπερβάσεις των ορίων
ταχύτητας, φθορές ελαστικών, ενώ ζητούν-
ται και τα σχετικά πιστοποιητικά για τη σύν-
νομη ανάθεση μετακίνησης παιδιών σε
ιδιωτικά σχολεία. Έμφαση δίνεται και στα
προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία
παιδιών και συνοδών από τον κορονοϊό. Ο
κ. Πατούλης στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στα μεικτά κλιμάκια ενημερώθηκε από τον
αστυνομικό διευθυντή της Διεύθυνσης
Τροχαίας Αθηνών Σπυρίδωνα Λιάσκο, ενώ
υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια των παιδιών
αποτελεί βασική προτεραιότητα της Περι-
φέρειας Αττικής» και επισήμανε ότι η συ-
νεργασία με την Τροχαία στο πλαίσιο των
μεικτών ελέγχων έχει ξεκινήσει από το
2019 και έχει αρχίσει να αποδίδει θετικά
αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύεται
από τη μείωση των παραβάσεων. 

Καινούργιοι υπόγειοι κάδοι
Σε νέα εποχή συγκέντρωσης των απορριμμάτων μπαίνει

ο Δήμος Ζωγράφου με την ολοκλήρωση εγκατάστασης έξι
νέων υπόγειων κάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε τοποθε-
σίες με μεγάλο όγκο απορριμμάτων. Οι νέοι υπόγειοι κάδοι
που χρηματοδοτήθηκαν, ύστερα από ενέργειες του Δήμου
Ζωγράφου, από το Πράσινο Ταμείο αποτελούν την απαρχή
μιας νέας εποχής στη συλλογή απορριμμάτων για την πόλη
του Ζωγράφου, καθώς ήδη έχει εγκριθεί από την Περιφέ-
ρεια Αττικής ένα ποσό σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ για την αγορά
και τοποθέτηση 64 νέων υπόγειων κάδων σε 32 τοποθεσίες
του Δήμου Ζωγράφου εντός του 2022, αλλάζοντας δραστικά την εικόνα της πόλης. Όπως επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας, «η τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε περιοχές όπου συγκεν-
τρώνεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αισθητική ανα-
βάθμιση του Δήμου Ζωγράφου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών». 

Νέοι σηματοδότες
στα σχολεία

Συνεχίζει ο Δήμος Φυλής την προ-
σπάθεια στον ευαίσθητο τομέα της
οδικής ασφάλειας, ώστε να περιο-
ρίσει στο ελάχιστο τα τροχαία δυ-
στυχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, πα-
ράλληλα με τη συντήρηση του οδι-
κού δικτύου και την οριζόντια και
κάθετη οδοσήμανση, έπειτα από
πρωτοβουλία του δημάρχου Χρή-
στου Παππού τοποθετήθηκαν εξήν-
τα νέοι παλλόμενοι φωτεινοί σημα-
τοδότες (φανάρια) σε αντίστοιχα
σημεία του οδικού δικτύου στις Δη-
μοτικές Κοινότητες Άνω Λιοσίων,
Ζεφυρίου και Φυλής. Τα σημεία
όπου τοποθετήθηκαν κατά προτε-
ραιότητα τα νέα φανάρια είναι δια-
βάσεις πεζών και επικίνδυνες δια-
σταυρώσεις κοντά στα σχολεία. Τα
νέα φανάρια είναι σύγχρονης τε-
χνολογίας και λειτουργούν με ηλια-
κή ενέργεια. Διαθέτουν ένα εξαιρε-
τικά ευκρινές φωτεινό πεδίο κίτρι-
νου χρώματος και είναι ιδανικά για
την επισήμανση κινδύνου στις διε-
λεύσεις πεζών και οχημάτων.

Μοιράστηκαν 
προστατευτικές μάσκες
Με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, 1 εκατομμύριο προστατευ-
τικές μάσκες διανέμονται από την
Περιφέρεια Αττικής στους μαθητές
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη
Αττικής και προέδρου του ΙΣΑ Γιώρ-
γου Πατούλη, σε συνεργασία με
τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες,
τους δήμους και τους διευθυντές
των σχολείων. Ήδη στην Ανατολική
Αττική παραδόθηκαν, με βάση τη δυ-
ναμικότητα των γυμνασίων - λυ-
κείων της περιοχής, σύμφωνα με τα
αριθμητικά στοιχεία της πλατφόρ-
μας myschool των σχολικών μονά-
δων, 180.000 μάσκες στους διευθυν-
τές των σχολείων μέσω των οικείων
δήμων τους. Τις επόμενες μέρες οι
μάσκες αναμένεται να φτάσουν σε
όλους τους μαθητές της Αττικής. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
η δημοτική αρχή κατηγο-
ρείται από την αντιπολίτευ-
ση ότι μεθόδευσε την ακύ-
ρωση από την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση απόφασης
του δημοτικού συμβουλίου
για μείωση των ανταποδο-
τικών τελών σε ευπαθείς
ομάδες πολιτών; Πρέπει να
σημειωθεί ότι την απόφαση
είχε επιβάλει η αντιπολί-
τευση που έχει την πλει-
οψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο και φαίνεται ότι η
δημοτική αρχή δεν την επι-
θυμούσε και τόσο... 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν τεστ μνήμης
Με αφορμή το γεγονός ότι ο Σε-
πτέμβριος είναι μήνας αφιερωμέ-
νος παγκοσμίως στην άνοια, που
θεωρείται η μάστιγα του 21ου αι-
ώνα, ο Δήμος Βύρωνα θα πραγματο-
ποιεί τεστ μνήμης σε άτομα άνω των
60 ετών που δεν έχουν διαγνωσθεί
με άνοια. Σύμφωνα με πρόσφατα
στατιστικά στοιχεία, όπως δημοσι-
εύονται από την εταιρεία νόσου
Alzheimer Αθηνών, στη χώρα μας
160.000 άτομα πάσχουν από άνοια
και 280.000 άτομα από ήπια νοητική
διαταραχή. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, συνολικά ο πληθυσμός των
ανθρώπων με ήπια ή σοβαρά νοητι-
κά προβλήματα πλησιάζει το μισό
εκατομμύριο και εμμέσως επηρεά-
ζει τη ζωή σε πάνω από ένα εκατομ-
μύριο Έλληνες πολίτες. Τα τεστ θα
πραγματοποιηθούν στο ΚΑΠΗ
Αγίας Τριάδος από τη Δευτέρα 20
Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή
29 Οκτωβρίου.

Έλεγχοι μεικτών κλιμακίων
σε σχολικά λεωφορεία



Χειροπέδες σε σπείρα
που είχε ρημάξει 
τα νότια προάστια 

Ακόμη και πλήρες σύστημα οξυγονο-
κόλλησης για την παραβίαση χρηματοκι-
βωτίων είχε προμηθευτεί σπείρα Ρομά
που τους τελευταίους μήνες είχε γίνει ο
φόβος και ο τρόμος για τους κατοίκους
των νοτίων προαστίων της Αττικής. Η δρά-
ση της συμμορίας έλαβε τέλος ύστερα από
εννέα χτυπήματα με λεία άνω των 700.000
ευρώ, χάρη στις έρευνες και την επιχείρη-
ση για τη σύλληψή τους σε Ζεφύρι και Με-
νίδι από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Ν/Α Αττικής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπί-
σουν και μέρος των κλοπιμαίων που δεν
είχαν «λιώσει» ή πουλήσει τα μέλη της
συμμορίας, καθώς επίσης και ένα πιστόλι
τύπου Glock το οποίο είχε κλαπεί το 2015.
Τα μέλη της συμμορίας δρούσαν κυρίως
στα νότια προάστια και συγκεκριμένα σε
Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Άλιμο, Παλαιό
Φάληρο, Ηλιούπολη και Αργυρούπολη,
ενώ είχαν πραγματοποιήσει εισβολές σε
σπίτια στον Βύρωνα και τους Αγίους Αναρ-
γύρους. Στόχος τους τόσο τα μετρητά όσο
και τα κοσμήματα-τιμαλφή που είχαν στα
σπίτια τους τα θύματα, ενώ σε περίπτωση
που εντόπιζαν χρηματοκιβώτιο το παρα-
βίαζαν με την οξυγονοκόλληση που εντό-
πισε η ΕΛΑΣ. 

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ν/Α Αττι-
κής συνέλαβαν έναν 31χρονο και έναν
27χρονο, ενώ αναζήτησαν τον τρίτο της
συμμορίας ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί,
αλλά μέχρι στιγμής διαφεύγει. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους συλλη-
φθέντες είναι ο γιος μιας 46χρονης σήμε-
ρα γυναίκας, που τον Οκτώβριο του 2012
είχε δολοφονήσει μέσα στο κτίριο 9 της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έναν
33χρονο -επίσης Ρομά- και τον 25χρονο
αδερφό του, ρίχνοντας περισσότερες από
δέκα σφαίρες.

Μ
πορεί οι αστυνομικοί της Ασφάλει-
ας να έχουν πλούσιο υλικό από τις
κάμερες ασφαλείας, που κατέγρα-
ψαν τις κινήσεις των δραστών της

ένοπλης ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας
στην οδό Μητροπόλεως το μεσημέρι της Τρίτης,
ωστόσο, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι ο εν-
τοπισμός και η σύλληψή τους.

Αυτό, άλλωστε, φάνηκε από τις πρώτες ώρες,
όταν παρά το γεγονός ότι έδρασαν σε ένα θεω-
ρητικά πολύ καλά φυλασσόμενο από την Αστυ-
νομία σημείο της πρωτεύουσας μπόρεσαν να
διαφύγουν, χωρίς ακόμη να υπάρχει εικόνα για
το πώς έγινε αυτό: εάν, δηλαδή, οι δράστες χρη-
σιμοποίησαν κάποιο μέσο μεταφοράς και έφυ-
γαν αμέσως από το σημείο, ή βρήκαν προσωρι-
νό καταφύγιο σε κάποιο κρησφύγετο μέχρι να
μειωθεί η ένταση των ερευνών. Μάλιστα, οι
αστυνομικοί της Ασφάλειας εξετάζουν τα όποια
στοιχεία έχουν από την ένοπλη ληστεία (βίντεο,
φωτογραφίες, πιθανά δακτυλικά αποτυπώματα
ή γενετικό υλικό), καθώς επίσης και «περίερ-
γες» βραχυχρόνιες ενοικιάσεις διαμερισμάτων
στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα κοντά
στο Μοναστηράκι. 

Ό,τι από τα δύο και αν έγινε πάντως, η συγκε-
κριμένη ένοπλη ληστεία ήταν ένα καλοσχεδια-
σμένο και προβαρισμένο χτύπημα, ενώ δείχνει
και την αποφασιστικότητα των δραστών να εμ-
πλακούν ακόμη και σε ανταλλαγή πυροβολι-
σμών με αστυνομικούς εάν -κάτι που δεν θα
ήταν απίθανο- έπεφταν πάνω τους έστω και τυ-
χαία. Στο κάδρο των ερευνών, για τις οποίες
λαμβάνει γνώση και η Αντιτρομοκρατική Υπη-
ρεσία, βρίσκεται συγκεκριμένο άτομο από το

αντάρτικο πόλεως, το οποίο έχει εμπειρία σε
ληστείες, ενώ έχει κατηγορηθεί και για κατοχή
όπλων. Πηγές της ΕΛΑΣ με γνώση των ερευνών
σχολίαζαν στην «Political» ότι πρόκειται για
άτομο που δεν ανήκει σε κάποια ομάδα του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου ή της εγχώριας τρομο-
κρατίας, αλλά θα μπορούσε πλέον να χαρακτη-
ριστεί «μοναχικός λύκος». Για αυτό και οι αστυ-
νομικοί εκτιμούν ότι ο συνεργός του δεν είναι
πιθανότατα κάποιος παλιός γνώριμος, αλλά
άτομο με το οποίο ενδεχομένως να συναντήθη-
κε στις φυλακές και από κοινού να προχωρούν
σε ληστείες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ασφάλεια
«ξεσκονίζουν» δύο ακόμη ένοπλες ληστείες σε
τράπεζες που είχαν γίνει μέσα στον Αύγουστο
σε Πετράλωνα και Μεταμόρφωση. Βέβαια,
στην περίπτωση της Μεταμόρφωσης δεν χρη-
σιμοποιήθηκε από τους ληστές πολεμικό τυφέ-
κιο Kalashnikov, αλλά διαφορετικό όπλο (πιθα-
νότατα υποπολυβόλο MP-5).

««Δυναμικά 
στη μάχη κατά 
της τρομοκρατίας» 

Την ανάγκη να «κρατηθεί ζωντα-
νή η μνήμη των θυμάτων» και «να
δυναμώσουν οι αντοχές της κοι-
νωνίας μας έναντι της τρομοκρα-
τικής απειλής» επισήμανε ο
υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά
την έναρξη των εργασιών της
Διαρκούς Επιτροπής για την Υπο-
στήριξη Θυμάτων Βίας και Τρο-
μοκρατίας.
Έχοντας δίπλα του την πρόεδρο
της επιτροπής, Μαριέττα Γιαννά-
κου, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε
ότι «οι πολίτες αυτής της χώρας
και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να
συμβάλλουν στον σεβασμό της
αξίας και της ελευθερίας, ενάν-
τια σε κάθε μορφή τρομοκρα-
τίας», καθώς επίσης και ότι «η
απόδοση τιμής στη μνήμη των θυ-
μάτων της τρομοκρατίας είναι ιε-
ρό καθήκον της Πολιτείας, αλλά
και συστατικό στοιχείο της αντι-
τρομοκρατικής πολιτικής». Πα-
ράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι «η
κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη είναι αποφασισμένη να
συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα
κατά της τρομοκρατίας αλλά και
της οποιασδήποτε μορφής βίας».
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη πρότεινε
την οργάνωση εκστρατείας ενη-
μέρωσης και αποδόμησης των
ιδεών της τρομοκρατίας με δια-
λέξεις και δημιουργικές συζητή-
σεις σε γυμνάσια και λύκεια. «Οι
νέοι της πατρίδας μας να εμπε-
δώσουν τον σεβασμό στην αν-
θρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια
καθώς και στις ατομικές ελευθε-
ρίες συμβάλλοντας με αυτόν τον
τρόπο στην προστασία της δημο-
κρατικής ζωής. Μια κοινωνία με
λιγότερη βία και εγκληματικότη-
τα, χωρίς τρομοκρατικές επιθέ-
σεις, δεν αποτελεί ουτοπία»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κρησφύγετο των δύο 
δραστών που μπήκαν με 
καλάσνικοφ στην τράπεζα
στην οδό Μητροπόλεως 
αναζητούν οι αστυνομικοί

Αντιεξουσιαστή
με εμπειρία
στις ληστείες 
ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ.
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E
ρευνα για τον τρόπο διακίνησης κίβδηλων νο-
μισμάτων των 2 ευρώ διενεργεί η αστυνομία,
μετά τη σύλληψη μιας οικογένειας Κινέζων
με 1.524 κάλπικα νομίσματα στη Θεσσαλονί-

κη. Οι Aρχές πιστεύουν ότι η υπόθεση έχει βάθος και
αναζητεί τη σύνδεση των ομάδων που στέλνουν τα κί-
βδηλα από την Κίνα.  Από τα στοιχεία που έχουν συγκεν-
τρώσει οι διωκτικές Αρχές που διερευνούν την υπόθεση
σε νέα βάση, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των
έξι, το ένα κάλπικο νόμισμα κοστίζει τη μισή του αξία,
δηλαδή σχεδόν ένα ευρώ, και η τιμή πάντα εξαρτάται
από την ποσότητα της προμήθειας. Ο προβληματισμός

των διωκτικών Αρχών έγκειται στο γεγονός ότι τα παρα-
χαραγμένα είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας και δύσκολα
διακρίνονται από τα γνήσια. Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της για την εξιχνία-
ση της υπόθεσης, χρειάστηκε να ελεγχθούν από το μη-
χάνημα της Τράπεζας της Ελλάδος για να επιβεβαιωθεί
ότι δεν είναι γνήσια. 

Οι έξι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, ενώ ένας εξ αυτών,
που θεωρείται βασικός κατηγορούμενος, έμεινε ελεύ-
θερος με τους όρους της εμφάνισής του στο αστυνομικό
τμήμα. Στην απολογία τους αρνήθηκαν ότι γνώριζαν πως
τα νομίσματα στην κατοχή τους ήταν κάλπικα. 

Χαμογελούν όλοι στον δικηγορικό σύλλογο Θεσσα-
λονίκης. Το Ταμείο Νομικών επιτέλους ανοίγει γρα-
φεία στην πόλη και η ύλη αφορά τους νομικούς που
ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη. Η χρόνια τα-
λαιπωρία της αναγκαστικής καθόδου στην Αθήνα για

να βρει ο δικηγόρος… άκρη στα αρχεία του Ταμείου
Νομικών σχετικά με την ασφάλισή του θα αποτελεί
παρελθόν. Όλα μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη. Το αί-
τημα υπήρχε από τη δεκαετία του ’90 και ποτέ δεν είχε
γίνει οποιαδήποτε κίνηση.

Στη Θεσσαλονίκη το Ταμείο Νομικών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σημαντική 
βράβευση 
Με το πρώτο βραβείο για το περι-
βάλλον Green Award 2021 στην
κατηγορία «Περιβαλλοντική εκ-
παίδευση μαθητών από Περιφέ-
ρεια ή ΦΟΔΣΑ» τιμήθηκε ο ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας από τον
διεθνή ενημερωτικό φορέα The E-
conomist, σε συνεργασία με το
powergame.
Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος
του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Μιχάλης Γεράνης, από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο
Πέτσα στο αναπτυξιακό συνέδριο
«Τhe Thessaloniki Metropolitan
Summit», που πραγματοποιήθηκε
σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης,
παρουσία Ελλήνων και ξένων αξιω-
ματούχων, υπουργών της κυβέρνη-
σης, επιχειρηματιών και εκπροσώ-
πων φορέων. «Το βραβείο αυτό
ανήκει σε όλη την αυτοδιοικητική
οικογένεια της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στους 38 δημάρχους, στους
εργαζόμενους του ΦΟΔΣΑ, στους
συνεργάτες και όλους τους συνα-
δέλφους», τόνισε ο κ. Γεράνης. 

Μουσική 
ανάπαυλα 
Ο υφυπουργός Μα-
κεδονίας-Θράκης
Σταύρος
Kαλαφάτης, παρά
το βεβαρημένο
πρόγραμμά του λό-
γω των υποχρεώ-
σεων που έχουν
προκύψει από τη
διοργάνωση της
85ης ΔΕΘ, βρήκε
την ευκαιρία για
μια μουσική ανά-
παυλα, για καλό
σκοπό. Ο κ. Καλα-
φάτης διασκέδασε
στη συναυλία της
Μαρινέλλας και
του Μάριου Φραγ-
κούλη στο Θέατρο
Γης, που πραγμα-
τοποιήθηκε για
τους φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς της
«Στοργής» και του
Δικτύου Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης
και Αρωγής.

Περιήγηση Καράογλου
στη Διεθνή Έκθεση
Την έκθεση «Ευ αγωνίζεσθαι… περί Πάτρης»
που φιλοξενείται στο περίπτερο 1 της 85ης
ΔΕΘ, επισκέφθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου, ο
οποίος εξέφρασε την υπερηφάνεια που ένιω-
σε. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ ανά-
μεσα στα εκθέματα ξεχώρισε τις οκτώ στολές
των Ευζώνων, τα περίφημα «φιλελληνικά ρο-
λόγια», συλλογή όπλων της εποχής, «στρα-
τιωτάκια» με αγωνιστές του 1821, του Μακε-
δονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων
από τη συλλογή του Αθανάσιου Ζυβώνη, επι-
στολές, μετάλλια και το ξίφος του Χασάν Ταχ-
σίν Πασά την ημέρα που παρέδωσε τη Θεσσα-
λονίκη στον ελληνικό στρατό.

Δεν ξέχασαν τη βοήθεια
του Σταϊκούρα

Εκτός από τον Θόδωρο Καράογλου, που ού-
τως ή άλλως είναι γνωστός για τα κυανόλευκα
αισθήματά του και τιμήθηκε, η διοίκηση του
Ηρακλή τίμησε και τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος έβαλε την υπο-
γραφή του για τη δημιουργία του νέου αθλητι-
κού φορέα, απαλλάσσοντας τον «γηραιό» από
«αμαρτίες» του παρελθόντος.

Μόνο ο Θόδωρος
διαμαρτύρεται

Οι ποδοσφαιρικές κουβέντες δεν έλειψαν
από τα πηγαδάκια μεταξύ δημοσιογράφων
και πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσ-
σαλονίκη. Και αφού «εξαντλήθηκαν» τα θέ-
ματα ΠΑΟΚ και Αρη, ερωτήθη: «Πρόεδρε, με
τον Ηρακλή τι θα γίνει;». Κι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης απάντησε με χαμόγελο: «Για τον
Ηρακλή, μόνο ο Καράογλου διαμαρτύρεται»! 

Τιμήθηκε από τους
«κυανόλευκους» 

Τα κυανόλευκα αισθήματά του βεβαίως ου-
δέποτε έκρυψε ο Θόδωρος Καράογλου γεγο-
νός που αποτυπώθηκε και στη διάρκεια της
ΔΕΘ. Επισκεπτόμενος το περίπτερο του Ηρα-
κλή, η διοίκηση του «γηραιού» τον βράβευσε
για την πολύτιμη συνδρομή του στην επανεκ-
κίνηση του συλλόγου που απειλούνταν με
αφανισμό. 

«Το μετρό θα γίνει,
θέλουν δεν 
θέλουν κάποιοι»

«Υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, στην οποία φυσικά εδώ σή-
μερα στο πάνελ δεν έγινε καμία αναφορά. The
case is closed. Το μετρό θα γίνει θέλουν δεν
θέλουν κάποιοι», τόνισε ο υφυπουργός Εσω-
τερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρος
Καλαφάτης, στην τοποθέτησή του στο πλαίσιο
της ενότητας «Θεσσαλονίκη: Τα μεγάλα έργα
και η αναπτυξιακή προοπτική», στο Thessa-
loniki Helexpo Forum της ΔΕΘ. Συμπλήρωσε
δε στέλνοντας μήνυμα ότι «η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη έχει απέναντί της τους λαϊκιστές και
τους πολιτικάντηδες. Ένα μεγάλο κακό επήλ-
θε στη χώρα στα τεσσεράμισι χρόνια, πριν από
τις τελευταίες εκλογές, από την επικράτηση
λαϊκισμού στον αίσχιστο βαθμό». 

Ψάχνουν την πηγή των
πλαστών νομισμάτων 



ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ22 K

Τρόμος από Κιμ με δύο
βαλλιστικούς πυραύλους 
Η

Βόρεια Κορέα προχώρησε
χθες Τετάρτη στην εκτόξευ-
ση δύο βαλλιστικών πυραύ-
λων, σύμφωνα με τις ένοπλες

δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Οι περισσό-
τεροι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς της
Βόρειας Κορέας είναι βαλλιστικοί. Η
Ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε
επίσης ότι εντοπίστηκε ένα ίχνος, που
μπορεί να είναι βαλλιστικός πύραυλος
που εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα.

Πριν από την εκτόξευση είχε προηγη-
θεί η ανακοίνωση της Βόρειας Κορέας
για την επιτυχή δοκιμή ενός πυραύλου
τύπου Κρουζ μακράς ακτίνας δράσης το
προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε τον πύ-
ραυλο αυτό «στρατηγικό όπλο μεγάλης
σημασίας». Αναλυτές δήλωσαν ότι μπο-
ρεί να είναι το πρώτο όπλο της χώρας αυ-
τού του τύπου με δυνατότητα μεταφοράς
πυρηνικής κεφαλής.

Η Πιονγιάνγκ εξελίσσει σταθερά το
πρόγραμμα όπλων που διαθέτει μετά το
αδιέξοδο στις συνομιλίες που είχαν στόχο
την απενεργοποίηση του πυρηνικού και
του πυραυλικού προγράμματός της, σε
αντάλλαγμα για τη χαλάρωση των αμερι-
κανικών κυρώσεων. Οι διαπραγματεύσεις

βρίσκονται σε τέλμα από το 2019. Η Ακτο-
φυλακή της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι πύ-
ραυλος φαίνεται να προσθαλασσώθηκε
εκτός της ΑΟΖ της Ιαπωνίας. Νωρίτερα, το
υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας είχε ανα-
κοινώσει ότι δεν ανέμενε την προσθαλάσ-
σωση του πυραύλου εντός της ΑΟΖ της Ια-
πωνίας, σύμφωνα με αναφορές.

Διεθνής ανησυχία
Η διεθνής κοινότητα έχει κάθε λόγο να

ανησυχεί για τον ισχυρισμό της Βόρειας
Κορέας, ότι δοκίμασε για πρώτη φορά
έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο,
που είναι μακράν το ισχυρότερο όπλο,
ικανό να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνι-
κές κεφαλές και να καταστρέφει στόχους
στην άλλη άκρη του κόσμου εντός μισής
ώρας από την εκτόξευση.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ονομάζονται
έτσι επειδή εκτελούν κίνηση βολής: εκτο-
ξεύονται υπό γωνία, φτάνουν σε μεγάλο
ύψος -πολύ πάνω από την ατμόσφαιρα-
και τελικά πέφτουν ελεύθερα προς τον
στόχο ακολουθώντας καμπύλη τροχιά (το
αντίθετο των βαλλιστικών πυραύλων εί-
ναι οι πύραυλοι Κρουζ, που χρησιμοποι-
ούν στροβιλοκινητήρες όπως τα τζετ και
πετούν οριζόντια).

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι,
ή ICBM, έχουν βεληνεκές τουλάχιστον
5.500 χιλιόμετρα και προορίζονται κυ-
ρίως για πυρηνικά χτυπήματα.

Οι ICBM αναπτύχθηκαν την περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου και βασίζονται στην
ίδια τεχνολογία με εκείνη των πυραύλων
των διαστημικών αποστολών. Και στις
δύο περιπτώσεις το φορτίο τοποθετείται
στην κορυφή ενός πυραύλου που αποτε-
λείται από τουλάχιστον δύο τμήματα ή
στάδια. Το πρώτο στάδιο αποδεσμεύεται
και πέφτει στη πίσω στη Γη όταν εξαντλή-
σει τα καύσιμά του, οπότε πυροδοτείται το
δεύτερο στάδιο. Μέχρι να εξαντληθούν τα
καύσιμα του δεύτερου σταδίου, το φορτίο
κινείται σε ύψος εκατοντάδων ή χιλιάδων
χιλιομέτρων και έχει αναπτύξει ταχύτητα
πολλών χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Είχε προηγηθεί η επιτυχημένη
δοκιμή ενός Κρουζ μακράς
ακτίνας δράσης το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο

ΗΠΑ: 100 δισ. δολάρια 
θα κοστίσουν τα ακραία
καιρικά φαινόμενα
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κοστίσουν
φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής πάνω από 100 δισ. δολάρια, υπερβαίνον-
τας το περσινό κόστος των 99 δισ. δολαρίων,
όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν. Μιλώντας στο Εθνικό Εργαστήριο
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο
Γκόλντεν του Κολοράντο, ο Αμερικανός πρό-
εδρος τόνισε ότι σχεδόν μία στις τρεις αμερι-
κανικές κοινότητες έχει πληγεί μέσα στους
τελευταίους μήνες από φυσικές καταστρο-
φές που προκαλούνται από καιρικά φαινόμε-
να που έχουν επιδεινωθεί από την κλιματική
αλλαγή. «Ξέρουμε από πού προέρχεται αυτό,
από την κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε τι προκα-
λεί την κλιματική αλλαγή, η ανθρώπινη δρα-
στηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφι-
σβήτηση για αυτό», είπε ο Μπάιντεν.

Ανασχηματισμός-
εξπρές από 
τον Μπόρις Τζόνσον  
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να αντι-
καταστήσει τον επικεφαλής της βρε-
τανικής διπλωματίας Ντομινίκ Ράαμπ,
ο οποίος δέχθηκε επικρίσεις για τη
διαχείριση της αφγανικής κρίσης,
αναθέτοντάς του το χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ανα-
κοίνωσε χθες η Ντάουνινγκ Στριτ. 
Νέα υπουργός Εξωτερικών αναλαμ-
βάνει η Λιζ Τρας, μέχρι πρότινος
υπουργός Διεθνούς Εμπορίου. 
Η 46χρονη Τρας διηύθυνε τις εμπορι-
κές διαπραγματεύσεις της Βρετανίας
μετά το Brexit.
Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο του ανασχη-
ματισμού που στοχεύει να δώσει μια
νέα πνοή στην κυβέρνηση, ο Βρετα-
νός πρωθυπουργός αποφάσισε να
παραμείνει στη θέση του ως υπουρ-
γός Οικονομικών ο Ρίσι Σούνακ.
Ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμ-
σον αντίθετα εγκαταλείπει την κυβέρ-
νηση, όπως προβλεπόταν λόγω της
διαχείρισης εκ μέρους του τού κλεισί-
ματος των σχολείων κατά τη διάρκεια
των καραντινών και του φιάσκου που
ακολούθησε στις εξετάσεις, όπως και
οι υπουργοί Δικαιοσύνης Ρόμπερτ
Μπάκλαντ και Στέγασης Ρόμπερτ
Τζένρικ.
Στη θέση της υπουργού Εσωτερικών
παραμένει η Πρίτι Πατέλ.



Σ
τις μέρες μας πολλές γυναίκες εμφανί-
ζουν διαβήτη κύησης κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης τους. Το αυξημένο βά-
ρος πριν από την εγκυμοσύνη, η κληρο-

νομικότητα, η ηλικία, καθώς και τα αυξημένα επί-
πεδα σακχάρου (προδιαβήτης) είναι μερικές από
τις αιτίες που μπορεί να ευθύνονται για αυτό. Όταν
τρώτε, το πάγκρεας απελευθερώνει ινσουλίνη, μια
ορμόνη που βοηθά στη μεταφορά ενός σακχάρου,
που ονομάζεται γλυκόζη, από το αίμα σας στα κύτ-
ταρά σας, τα οποία το χρησιμοποιούν για ενέργεια.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο πλακούντας
παράγει ορμόνες που προκαλούν τη συσσώρευση
γλυκόζης στο αίμα. Συνήθως το πάγκρεας μπορεί
να στείλει αρκετή ινσουλίνη για να το χειριστεί.
Αλλά αν το σώμα σας δεν μπορεί να παράγει αρκε-
τή ινσουλίνη ή σταματήσει να χρησιμοποιεί την ιν-
σουλίνη όπως πρέπει, τα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα σας αυξάνονται και δημιουργείται διαβήτης
κύησης. 

Η σύμβουλος διατροφής Ιωάννα Μπαλλά μάς
εξηγεί όλα όσα θέλει να ξέρει η μέλλουσα μαμά
για τον διαβήτη κύησης: «Υπάρχουν δύο τύποι δια-
βήτη κύησης. Στον έναν τύπο ρυθμίζεται ακολου-
θώντας ένα σωστό πλάνο διατροφής και άσκησης,
ενώ στον άλλο χρειάζεται αγωγή με ινσουλίνη ή
άλλα φάρμακα. Ο διαβήτης κύησης, όπως και να
έχει, εξαφανίζεται μετά τον τοκετό, αλλά αν δεν
αντιμετωπιστεί μπορεί να επηρεάσει την υγεία του
μωρού σας και να αυξήσει τον κίνδυνο να παρου-
σιάσετε διαβήτη τύπου 2 αργότερα στη ζωή σας.

Καλό θα είναι η μέλλουσα μαμά να ακολουθεί μια
ισορροπημένη διατροφή μεσογειακού τύπου για
τη συνολική υγεία της ίδιας αλλά και του βρέφους
από την αρχή της εγκυμοσύνης. Τα μικρά και συ-
χνά γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, κα-
θώς και η αποφυγή της ζάχαρης και των αμυλού-
χων τροφών είναι σωστό να ξεκινούν από το πρώ-
το κιόλας τρίμηνο της κύησης. Το πρώτο βήμα για
τη θεραπεία του διαβήτη κύησης είναι να τροπο-
ποιήσετε τη διατροφή σας για να διατηρήσετε το
επίπεδο σακχάρου στο φυσιολογικό, ενώ ακολου-
θείτε μια υγιεινή διατροφή. Οι περισσότερες γυ-
ναίκες με καλά ελεγχόμενο σάκχαρο στο αίμα
γεννούν υγιή μωρά χωρίς επιπλοκές. Είναι σημαν-
τικό, αν παρουσιάσετε διαβήτη κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης σας, να απευθυνθείτε σε έναν
ειδικό ώστε να σας δώσει εξατομικευμένο πλάνο
διατροφής». 
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Aν το σώμα δεν μπορεί 
να παράγει αρκετή ινσουλίνη, 
τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα αυξάνονται

Ιωάννα Μπαλλά, 
σύμβουλος διατροφής 

Διαβήτης κύησης και διατροφή
Προσοχή στο πρωινό! 
«Το σάκχαρο του αίματος μπορεί να
είναι δύσκολο να ελεγχθεί το πρωί
λόγω των φυσιολογικών διακυμάν-
σεων στα επίπεδα των ορμονών. Ένα
πρωινό που αποτελείται από άμυλο
μαζί με πρωτεΐνη είναι συνήθως το
καλύτερο ανεκτό. Προτιμήστε ένα
φλιτζάνι γάλα με δύο φρυγανιές. Η
κατανάλωση μεγάλων γευμάτων
μπορεί να προκαλέσει αύξηση του
σακχάρου στο αίμα σας. Είναι πολύ
σημαντικό επίσης να μην παραλείπε-
τε γεύματα. Τα φρούτα είναι μια υγι-
εινή τροφή, αλλά έχουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε φυσικά σάκχαρα.
Μπορείτε να τρώτε μία έως τρεις με-
ρίδες φρούτων τη μέρα, αλλά να τρώ-
τε μόνο μία τη φορά. Επίσης, πολύ
σημαντικό είναι όταν καταναλώνετε
μια μερίδα φρούτου, να τη συνδυάζε-
ται με έναν σύνθετο υδατάνθρακα,
όπως π.χ. φρυγανιά, γιαούρτι ή μερι-
κούς ανάλατους ξηρούς καρπούς.
Μην καταναλώνετε χυμούς φρούτων
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Είναι πολύ σημαντικό να μη μένετε
πολλές ώρες νηστικές. Να έχετε ένα
μικρό γεύμα πριν τον ύπνο, ώστε να
μειώσετε τις ώρες νηστείας κατά τη
διάρκεια της νύχτας».
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Σ
ε πλήρες ξεκαθάρισμα της κατα-
βολής των αναδρομικών στους
συνταξιούχους αλλά και του επα-
νυπολογισμού των συντάξεων

προχωρά έως το τέλος του έτους το υπουρ-
γείο Εργασίας, ενώ στο τέλος Οκτωβρίου
θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά στους λο-
γαριασμούς 180.000 «παλαιών» και «νέων»
δικαιούχων με προϋπηρεσία άνω των 30
ετών. Σύμφωνα με το οριστικό χρονοδιά-
γραμμα στο οποίο έχει καταλήξει ο ΕΦΚΑ:

• Έως το τέλος Οκτωβρίου θα λάβουν τα
αναδρομικά όσοι βγήκαν στη σύνταξη πριν
από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν 30 έτη
ασφάλισης και πάνω, οι οποίοι υπολογί-
ζονται σε 150.000 συνταξιούχους, ενώ το
ίδιο θα γίνει και για 29.032 περιπτώσεις
που εκκρεμούν. 
• Έως το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν
υπολογιστεί τα οριστικά ποσά μετά τον
επανυπολογισμό για όσους έχουν πάνω
από 30 έτη ασφάλισης και δικαιούνται
πραγματική αύξηση στις μηνιαίες αποδο-
χές τους. 
• Για περίπου 2.600 περιπτώσεις θανόντων
συνταξιούχων πρόκειται μέσα στις επόμε-
νες μέρες να ανοίξει ειδική πλατφόρμα για
την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονό-
μους τους.
• Έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει κριθεί
οριστικά το ποσό της σύνταξης που δι-
καιούνται 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι
μετά τον σχετικό επανυπολογισμό.
• Εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να
αποκατασταθούν οριστικά τα ποσά «παλαι-
ών» συνταξιούχων, τα οποία είναι χαμηλό-
τερα από αυτά που θα έπρεπε να λαμβά-
νουν. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί
μετά τους ελέγχους που θα πραγματοποι-
ήσουν ο ΕΦΚΑ και η ανάδοχος εταιρεία
που έχει αναλάβει το σχετικό project. 

Σημειώνεται ότι από τα τέλη Ιουνίου ο
ΕΦΚΑ έχει αρχίσει να καταβάλλει τα ανα-
δρομικά και τις αυξήσεις στους συνταξιού-
χους που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλι-
σης, σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση
(4670/2020) και με βάση τα βελτιωμένα πο-
σοστά αναπλήρωσης. Αξίζει να σημειωθεί
ότι 65.000 «νέοι» συνταξιούχοι (όσοι απο-
χώρησαν από την εργασία μετά τις 13 Μαΐου
2016) έλαβαν κατά μέσο όρο 5% υψηλότερη
σύνταξη, καθώς και αναδρομικά. Το συνο-
λικό ποσό που τους καταβλήθηκε ξεπέρα-
σε τα 58 εκατ. ευρώ. Είναι κάτι που συμβαί-
νει για πρώτη φορά από το 2010, οπότε και
άρχισε το «χειρουργείο» στις συντάξεις λό-

γω των μνημονιακών υποχρεώσεων που
προκάλεσε η αναγκαστική ένταξη της Ελ-
λάδας σε ειδικό καθεστώς χρηματοδότη-
σης από τους δανειστές της.

Από το σύνολο των 2.500.000 σημερινών
συνταξιούχων, οι 1.800.000 είναι «παλαι-
οί», δηλαδή αποχώρησαν από την εργασία
πριν από τις 13 Μαΐου. Περίπου το 60% από
αυτούς έχει λιγότερα από 30 έτη ασφάλι-
σης και συνεπώς δεν έχουν λαμβάνειν
αναδρομικά ή αυξήσεις στις συντάξεις, κα-
θώς έχουν προσωπική διαφορά εις βάρος
τους. Το υπόλοιπο 40%, περίπου 750.000

συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν πάνω από 30
έτη ασφάλισης, είναι αυτοί που μπήκαν στη
διαδικασία επανυπολογισμού των συντά-
ξεων. Από τους τελευταίους, έως και
150.000 θα μπορούσαν να δουν αναδρομι-
κά και αυξήσεις στο τέλος Οκτωβρίου, κα-
θώς έχουν αρνητική προσωπική διαφορά
και συνεπώς θα έπρεπε να λαμβάνουν
υψηλότερη σύνταξη. Από την άλλη, περί-
που 500.000 συνταξιούχοι έχουν προσω-
πική διαφορά και μετά τον επανυπολογι-
σμό της σύνταξης θα δουν λογιστική μεί-
ωση αυτής, οπότε θα έχουν την προσδοκία

για αύξηση του μηνιαίου ποσού από το
2023. Τέλος, υπάρχουν περίπου 100.000
περιπτώσεις, για τις οποίες οι υπάλληλοι
του ΕΦΚΑ έχουν... σηκώσει ψηλά τα χέρια,
καθώς υπάρχει σωρεία λαθών ή υπάρχουν
ελλιπή στοιχεία. Για αυτές τις περιπτώσεις,
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
έχει δώσει εντολή επανυπολογισμού, έτσι
ώστε αν προκύπτουν πραγματικές αυξή-
σεις και αναδρομικά που πρέπει να δοθούν
στο... χέρι, να κλείσουν έως το τέλος του
έτους.

Εν τω μεταξύ, συζητήθηκε χθες ενώπιον
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(πιλοτική δίκη) το θέμα των περικοπών των
συντάξεων, της κατάργησης των τριών δώ-
ρων (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής
άδειας) και αν οι αξιώσεις των απόμαχων
του δημόσιου τομέα υπάγονται σε διετή ή
πενταετή παραγραφή. Η απόφαση αναμέ-
νεται μέσα στον Νοέμβριο και αφορά περί-
που 60.000 ανάλογες υποθέσεις, οι οποίες
εκκρεμούν στο ανώτατο δημοσιονομικό
δικαστήριο. 

Γενικό ξεκαθάρισμα 
έως το τέλος του έτους
προωθεί το υπουργείο 
Εργασίας 

Πότε πληρώνονται τα 
αναδρομικά των συντάξεων

ΕΦΚΑ: Ποιοι εξαιρούνται από την πληρωμή χρεών
Την απαλλαγή στελεχών από την πληρωμή χρεών προς τον ΕΦΚΑ, υπό πολύ αυ-
στηρές προϋποθέσεις, προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υφυπουργού Πάνου Τσακλόγλου, στις εξαι-
ρέσεις καταβολής οφειλών προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
εντάσσονται οι σύνδικοι της πτώχευσης ή οι διαχειριστές αφερεγγυότητας των
νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Αυτό σημαίνει ότι οι προαναφερόμενοι δεν ευθύνονται αλληλεγγύως για χρέη
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που κηρύχθηκε σε πτώχευση
στην αντίστοιχη ως προς τον σύνδικο πτώχευση ή τον διαχειριστή. Αυτό ισχύει
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης των χρεών που γεννήθηκαν μέχρι την κήρυ-
ξη της πτώχευσης ή μέχρι τη νόμιμη καταγγελία από τον σύνδικο της πτώχευσης
ή τον διαχειριστή αφερεγγυότητας των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Ως προς
το τελευταίο, αποτελούν προαπαιτούμενα η σύναψη συμβάσεων με το αντισυμ-
βαλλόμενο νομικό πρόσωπο ή αυτήν τη νομική οντότητα που κήρυξε πτώχευση
και η διατήρηση της καταγγελίας ώστε να απαλλαγεί από την πληρωμή χρεών το
στέλεχος της εταιρείας που ευθύνεται.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Χρήστος Σταϊκούρας: 
Η ισχυρή ανάκαμψη 
φέρνει μέτρα στήριξης 

«Η οικονομία ανακάμπτει ταχύτερα και ισχυ-
ρότερα, αυξάνοντας τα περιθώρια στήριξης νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων», δήλωσε χθες από
την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, αφήνοντας διάπλατο το
παράθυρο για αρκετές ακόμη παροχές μέσα
στους προσεχείς μήνες. Όπως δήλωσε μετά τις
συναντήσεις που είχε με τους εκπροσώπους της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «η κυβέρνηση
εργάζεται έτσι ώστε να ανακάμψουμε ακόμη
πιο ισχυρά και ακόμη γρηγορότερα μετά την
πανδημία και να βοηθηθεί περισσότερο η κοι-
νωνία». Επιπλέον, σημείωσε ότι οι έκτακτες
ανάγκες (πυρκαγιές του Αυγούστου) δεν ανέκο-
ψαν την πορεία του μεταρρυθμιστικού έργου
της κυβέρνησης, ενώ σε σχέση με την περιοχή
του Έβρου εξήρε τον στρατηγικό ρόλο του μέσω
του λιμένος Αλεξανδρούπολης αλλά και των
αγωγών φυσικού αερίου.

Φόρος εισοδήματος: 
Έως αύριο η πληρωμή 
της διπλής δόσης 

Έως αύριο το βράδυ θα πρέπει να πληρωθεί η
διπλή δόση του φόρου εισοδήματος για όσους
έχουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα,
ενώ τα μεσάνυχτα έκλεισε η πύλη της ΑΑΔΕ για
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Υπο-
λογίζεται ότι περίπου 70.000 υπόχρεοι δεν εί-
χαν υποβάλει έως αργά χθες το απόγευμα τη
φορολογική τους δήλωση. Σημειώνεται ότι όσοι
δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμη δήλωση θα επιβα-
ρυνθούν με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ αν πρόκει-
ται για ελεύθερους επαγγελματίες το πρόστιμο
αυξάνεται στα 500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι το 67% δεν θα πλη-
ρώσει φόρο ή θα έχει και επιστροφή, ενώ για
περίπου 2.800.000 φορολογούμενους προκύ-
πτει η πληρωμή φόρου ύψους κατά μέσο όρο
937 ευρώ.

Μείωση ανεργίας 
στο 14,2%, αύξηση 
του δείκτη μισθών

Σημαντική αποκλιμάκωση στο 14,2% σημεί-
ωσε ο δείκτης της ανεργίας τον Ιούλιο, ενώ κατά
το β’ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε αύξηση του
δείκτη μισθών και ημερομισθίων στην οικονο-
μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον
περασμένο Ιούλιο οι απασχολούμενοι αυξήθη-
καν σε 4.011.357 άτομα, ενώ οι άνεργοι μειώθη-
καν σε 664.384 άτομα και ήταν λιγότεροι κατά
108.058 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μή-
να, όταν ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφω-
θεί στο 16,8%. Ως βασικός λόγος για τη μείωση
του δείκτη θεωρείται η αύξηση της ζήτησης για
εργατικά χέρια στον κλάδο του τουρισμού. Από
την άλλη πλευρά, αυξητικά κινήθηκε ο δείκτης
μισθών και ημερομισθίων σχεδόν σε όλους
τους κλάδους της οικονομίας.

Η
εκρηκτική αύξηση της τουρι-
στικής κίνησης στο δίμηνο
Ιουλίου - Αυγούστου οδηγεί σε
αναθεώρηση του στόχου για

τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, ανεβάζοντας
πλέον τον πήχη κοντά στα 12 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρα-
γόντων του τουριστικού κλάδου, το επί-
πεδο αυτό αντιστοιχεί στο 66% των ει-
σπράξεων του 2019 και είναι αισθητά με-
γαλύτερο από την παραδοχή του προϋπο-
λογισμού για ποσοστό 45%. Σημειώνεται
ότι με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων το
2019, οι τουριστικές εισπράξεις χωρίς
την κρουαζιέρα είχαν διαμορφωθεί στα
17,7 δισ. (περίπου 18,5 δισ. ευρώ μαζί με
την κρουαζιέρα) και ο αριθμός των τουρι-
στών στα 31,3 εκατομμύρια, ενώ με την
αντίστοιχη προσθήκη της κρουαζιέρας
ξεπέρασαν τα 33 εκατομμύρια.

Φέτος τα αντίστοιχα μεγέθη αναμένε-
ται να διαμορφωθούν στα 12 δισ. ευρώ
με 19 εκατομμύρια επισκέπτες. Πρέπει
να σημειωθεί ότι το 56% του συνόλου των
τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα
καταφθάνει στο χρονικό διάστημα Ιουλί-
ου - Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, ένα σημαν-
τικό στοιχείο που συμβάλλει στην αύξη-
ση των τουριστικών εισπράξεων σε σχέ-
ση με πέρυσι είναι η αύξηση της κατά κε-
φαλήν δαπάνης των τουριστών, η οποία
φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 620

ευρώ, ενώ το 2019 είχε διαμορφωθεί στα
564 ευρώ.

Η σημαντική ανάκαμψη της τουριστι-
κής κίνησης φαίνεται και από τα στοιχεία

της Fraport, η οποία διαχειρίζεται 14 πε-
ριφερειακά αεροδρόμια, αλλά και από
την κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Πιο συγκεκριμένα, τον φετινό Αύγουστο
μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρο-
μίων διακινήθηκαν 4.468.384 επιβάτες,
έναντι 2.442.672 το 2020 και 5.484.290
το 2019. Έτσι, η μείωση στο φετινό οκτά-
μηνο διαμορφώθηκε στο 51,8% σε σχέση
με το 2019, ενώ σε σχέση με το 2020 ση-
μειώθηκε αύξηση κατά 89,5%. Συνολικά,
το φετινό διάστημα Ιανουαρίου - Αυγού-
στου διακινήθηκαν μέσω των αεροδρο-
μίων της χώρας 10,48 εκατομμύρια επι-
βάτες έναντι 21,73 εκατ. ευρώ το 2019 και
μόλις 5,53 εκατ. το 2020 λόγω των περιο-
ριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας αλλά και της έλλειψης εμ-
βολίων, τα οποία όμως υπάρχουν σήμε-
ρα. Με βάση τα παραπάνω, αναμένονται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία που
θα δημοσιοποιήσει την προσεχή Δευτέ-
ρα η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την
πορεία του ισοζυγίου συναλλαγών για το
επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου. 

Τα φετινά έσοδα θα 
διαμορφωθούν στο 66% 
του 2019 έναντι στόχου στον
προϋπολογισμό για 45%

Τουρισμός: Στα 12 δισ. ευρώ
αναμένονται οι εισπράξεις!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

UBS: Ανάπτυξη 7,9%
φέτος στην Ελλάδα 
Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του του-
ρισμού, οι επενδύσεις αλλά και οι
πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης
αποτελούν τους δύο βασικούς παρά-
γοντες για τους οποίους η UBS ανα-
θεωρεί τον στόχο για τη φετινή αύξη-
ση του ΑΕΠ στο 7,9% έναντι προηγού-
μενης πρόβλεψης 5,6%. Ο ελβετικός
χρηματοοικονομικός όμιλος επιση-
μαίνει την εντυπωσιακή ώθηση της
οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο, η
οποία «είναι πολύ πιο δυναμική απ’
ό,τι αναμενόταν». Επιπλέον, εκτιμά
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2022
θα διαμορφωθεί στο 5% και θα στηρι-
χτεί τόσο στον τουρισμό και τις επεν-
δύσεις όσο και στην ωρίμανση των
προγραμμάτων που θα χρηματοδο-
τηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. 



Η
ενίσχυση κερδοφορίας, οι
επενδύσεις 23,6 εκατ. ευρώ
με ορίζοντα πενταετίας και η
επέκταση στο εξωτερικό, με

διείσδυση σε νέες αγορές και κανάλια
διανομής, αποτελούν στρατηγικούς
στόχους για τη ΜΕΒΓΑΛ, που αντιμε-
τώπισε προκλήσεις εν μέσω πανδη-
μίας, χάνοντας έδαφος στην αγορά του
γάλακτος, αν και κέρδισε μερίδια στο
γιαούρτι. 

Στη νέα εποχή που εγκαινίασε μετά
την υποδοχή στο μετοχικό της κεφά-
λαιο νέου μετόχου, του Σπύρου Θεο-
δωρόπουλου, με ποσοστό 21,6%, σχε-
διάζει νέες επενδύσεις. Στοχεύει στην
τεχνολογία και στην καινοτομία και μέ-
σα στην επόμενη πενταετία δρομολογεί
επενδύσεις στις παραγωγικές εγκατα-
στάσεις γάλακτος, γιαουρτιού και τυ-
ροκομικών. 

Πέραν της αύξησης της παραγωγικό-
τητας, οι επενδύσεις στοχεύουν επίσης
στη μείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος του ομίλου και γενικότερα
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό άλλωστε τόνισε, μεταξύ άλλων,
και η Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος του

διοικητικού συμβουλίου της ΜΕΒΓΑΛ,
η οποία μαζί με άλλα στελέχη της εται-
ρείας και τοπικούς φορείς υποδέχθηκε
τη Δευτέρα στην εταιρεία επιτελείο του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με επικεφαλής τον υφυ-
πουργό Στύλιο Γεώργιου.

FedEx Express: Διαγωνισμός για τις
ΜμΕ με έπαθλα 250.000 ευρώ

Η FedEx Express, θυγατρική της FedEx Corp.,
ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού επιχο-
ρήγησης μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν
χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας περίπου
250.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές μικρές επιχειρή-
σεις, που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και
να επιτύχουν τους επόμενους στόχους τους. Για
πρώτη φορά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ενι-
αίο πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα απευθύνεται
σε μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε 16 δια-
φορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου στην 85η ΔΕΘ
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου συμμετείχε με το
δικό του περίπτερο στην 85η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο φιλοξενούνται
τέσσερις επιχειρήσεις του Ηρακλείου που πα-
ράγουν ζυμαρικά, αρωματικά βότανα, κηπευ-
τικά, σαπούνια και καλλυντικά, οι οποίες δή-
λωσαν εγκαίρως συμμετοχή στην ανοικτή
πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
«Είναι καιρός να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις
μας και να προσδιορίσουμε νέους επιχειρημα-
τικούς στόχους, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα
ασφαλείας που θα μας επιτρέψουν να επιστρέ-
ψουμε σε κανονικούς ρυθμούς», τόνισε ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώ-
λης Αλιφιεράκης, συγχαίροντας τις επιχειρή-
σεις που τόλμησαν, εν μέσω πανδημίας, να ενι-
σχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Εξαγορά της iQom από Epsilon 
SingularLogic και Space Hellas

H εταιρεία Epsilon SingularLogic ΑΕ, στην
οποία η Space Hellas συμμετέχει με ποσοστό
39,972%, ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφι-
κού ποσοστού 80% της εταιρείας με την επωνυ-
μία «Α. Τριανταφυλλίδης - Δ. Ζάχος ΟΕ» και τον
διακριτικό τίτλο «iQom», η οποία δραστηριοποι-
είται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πλη-
ροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
(www.iqom.gr), με στόχο την ενίσχυση των λύ-
σεων που προσφέρουν οι δύο όμιλοι (Space
Hellas και Epsilon Net) στον χώρο του λιανικού
εμπορίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με το σύνθημα «Έργο σε εξέλιξη» η ΕΡΓΟΣΕ υποδέχεται τους επισκέ-
πτες της 85ης ΔΕΘ στο περίπτερό της, όπου ενημερώνει για την πορεία
υλοποίησης των έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού του ελληνικού
σιδηροδρόμου. Το περίπτερο της εταιρείας επισκέφτηκαν ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υφυπουργός Υπο-
δομών Γεώργιος Καραγιάννης, ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης
Παπαδόπουλος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης
Ξιφαράς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους
του περιπτέρου από τον Χρήστο Βίνη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο της εταιρείας, και από άλλα στελέχη, τα οποία ήταν παρόντα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο περίπτερο της ΕΡΓΟΣΕ διαδραματίζει ο δια-
δραστικός χάρτης με τα στρατηγικής σημασίας έργα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία δημοπρατούνται με τη μέθοδο του
ανταγωνιστικού διαλόγου.

Η Hewlett Packard στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις στα
πρώτα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 2021
στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την
πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης Elevate Greece, η
οποία στοχεύει στη χαρτογράφηση, υποστήριξη και ανάπτυ-
ξη νεοφυών επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ισχυρό οικο-
σύστημα καινοτομίας. «Η εξωστρέφεια των startups εταιρει-
ών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάδειξη της Ελλάδας σε
κόμβο Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η HP θα συ-
νεχίσει να υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια του κράτους για
τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης μέσω του Elevate
Greece», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της HP Νίκος
Χρηστάκης.

HP: Στηρίζει τις startups με βραβεία στην 85η ΔΕΘ

ΕΡΓΟΣΕ: Έργα 3,3 δισ. ευρώ αλλάζουν το τοπίο στο σιδηροδρομικό δίκτυο

ΜΕΒΓΑΛ: Επενδύει 23,6 εκατ. ευρώ
με στόχο κερδοφορία και μερίδια



Mytilineos: Πρωτοβουλίες
ΕΚΕ και βιώσιμης
ανάπτυξης

Η
Mytilineos από το 2017 στηρίζει την αποστολή
του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Αντιμετώ-
πιση Παιδικού Τραύματος» και συγκεκριμένα τη

δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και τα παιδιατρι-
κά νοσοκομεία της χώρας. Τα ΤΕΠ αποτελούν τον συνδε-
τικό κρίκο μεταξύ προνοσοκομειακής και ενδονοσοκο-
μειακής περίθαλψης και ο βασικός σκοπός τους είναι η
εξειδικευμένη, άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση των οξέων περιστατικών, καθώς και η σταθεροποί-
ηση του τραυματισμένου παιδιού που διακομίζεται στο
νοσοκομείο. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σημει-
ώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ολοκλήρωσε
εντός του 2021 την παροχή του απαραίτητου ιατρικού
εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία της Αίθουσας Επει-
γόντων Περιστατικών και της Παιδιατρικής Κλινικής των
Γενικών Νοσοκομείων Πειραιά «Τζάνειο», Κύμης και
Αγρινίου, καθιστώντας εφικτή την υπηρεσία της άμεσης
ανταπόκρισης για οποιονδήποτε τραυματισμό ενός παι-
διού. Τα παραπάνω ΤΕΠ έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία τους και υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν συνολικά πα-
ραπάνω από 15.000 παιδιά ετησίως.

ΕΤΕ: Λίγο πριν από τη συμφωνία
με EVO Payments για τα POS

Η Εθνική Τράπεζα είναι λίγο πριν ολοκληρώσει τη συ-
νεργασία με τον όμιλο συστημάτων πληρωμών EVO
Payments για τον τομέα αποδοχής συναλλαγών καρ-
τών. Η τράπεζα θα αποσχίσει τον τομέα αποδοχής συ-
ναλλαγών καρτών και θα τον εισφέρει σε νέα εταιρεία,
στην οποία η EVO Payments θα αποκτήσει ποσοστό
άνω του 50%. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει υπογραφή μα-
κροχρόνιας σύμβασης διανομής των προϊόντων της
μεικτής εταιρείας από το δίκτυο της Εθνικής.

Τράπεζα Πειραιώς: Δίπλα 
σε startup και γυναικεία 
επιχειρηματικότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στη βράβευση της s-
tartup Nannuka, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της
αξιολόγησης φροντιστών για οικογένειες, με το βραβείο
για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του
1ου διαγωνισμού νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στον
οποίο πήραν μέρος οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate
Greece, όπως αναφέρει ανακοίνωση. Αναλυτικά, η Πει-
ραιώς συμμετέχει ως «επίσημος υποστηρικτής» στη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, που αποτελεί μια ηλεκτρονική πύλη,
μέσω της οποίας πιστοποιούνται επισήμως οι νεοφυείς
επιχειρήσεις της χώρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, παρουσία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και ήταν εν-
ταγμένη στις παράλληλες εκδηλώσεις της 85ης ΔΕΘ. Στη
βράβευση την Τράπεζα Πειραιώς εκπροσώπησε η επι-
κεφαλής του Δικτύου Βορείου Ελλάδος Μαρία Μαυρο-
ματάκη, ενώ παρών στην εκδήλωση ήταν και ο ανώτερος
γενικός διευθυντής της Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Υπέβαλε την παραίτησή του 
ο CEO Φίλιππος Τσαλίδης
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του διοι-
κητικού συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ο μέχρι σήμερα
διευθύνων σύμβουλος, καθηγητής Φίλιππος Τσαλί-
δης, υπέβαλε την παραίτησή του. Το διοικητικό συμ-
βούλιο, σε συνέχεια της αποδοχής της, ευχαρίστησε
τον κ. Τσαλίδη για την πολύτιμη συνεισφορά του στην
εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Το ΔΣ
αποφάσισε ότι την ανάληψη της θέσης του κ. Τσαλίδη
προσωρινά αναλαμβάνει ο πρόεδρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
καθηγητής Dario Lo Bosco, εν αναμονή της σύγκλησης
της συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα ανασυγ-
κροτηθεί σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο, προκειμέ-
νου να ορισθεί ο νέος CEO. Επιπλέον, ο Luca Zuccala
αναλαμβάνει τον ρόλο του διευθυντή Λειτουργίας Με-
ταφορών, στο πλαίσιο διασφάλισης υψηλής ποιότητας
και ασφάλειας, γεγονός που αποτελεί θεμελιώδη δέ-
σμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η ΕΑΒ εισέρχεται 
στην κατασκευή UAV

Ένα βήμα πιο κοντά στη διαδικασία παραγω-

γής του πρώτου ελληνικού UAV έγινε σήμερα

κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν

στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορι-

κής Βιομηχανίας στελέχη του υπουργείου Οι-

κονομικών, η διοίκηση της ΕΑΒ και οι εκπρό-

σωποι των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης,

Θράκης και Θεσσαλίας, που έχουν αναλάβει

την έρευνα και την ανάπτυξη του πρώτου ελ-

ληνικού drone. Το έργο αφορά στο πρόγραμμα

«Αρχύτας» για τη σχεδίαση και κατασκευή V-

TOL UAV, μη επανδρωμένου αεροχήματος με-

γάλων διαστάσεων και με δυνατότητα κάθετης

απο/προσγείωσης. Το μη επανδρωμένο αερό-

χημα θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ως μια

πλατφόρμα σταθερής πτέρυγας, καινοτόμας

γεωμετρίας BWB, που θα του δίνει τη δυνατό-

τητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου διαφορε-

τικού τύπου, μεγάλου όγκου και βάρους (της

τάξης των 20lt και 15kg έως 20kg, αντίστοιχα).

Βγαίνει στις αγορές με senior 
ομόλογο η Alpha Bank

Η Alpha Bank έδωσε mandate στις BofA
Securities, BNP Paribas, Citi,  Com-
merzbank και Morgan Stanley για να
διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρου-
σιάσεων στους επενδυτές με έναρξη τις 14
Σεπτεμβρίου. Όπως μεταδίδει το Reuters,
η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση
senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5
ετών, με δυνατότητα ανάκλησης έπειτα
από 5,5 έτη. Η έκδοση θα κινείται περίπου
στο ύψος των 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλα-
γή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανα-
λόγως των συνθηκών στις αγορές. Ο τίτλος
αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+
από τις Moody’s και S&P.

Viva Wallet: Μετατροπή
κινητού τηλεφώνου σε POS

Τη δυνατότητα να μετατρέψουν οποιοδήπο-

τε κινητό με σύστημα Android σε τερματικό

αποδοχής καρτών δίνει η Viva Wallet σε όλους

τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ο λό-

γος γίνεται για την υπηρεσία αποδοχής ανέπα-

φων ή με PIN συναλλαγών με κάρτα μέσω της

πιστοποιημένης λειτουργίας Tap to Phone. Η

εφαρμογή μετατρέπει οποιοδήποτε Android

κινητό σε τερματικό, επιτρέποντας σε όλες τις

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους να λά-

βουν ανέπαφες και με PIN πληρωμές με κάρτα

ή με digital wallet χωρίς την ανάγκη παραδο-

σιακού POS.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
λυμπιακός και ΠΑΟΚ ανοίγουν από-
ψε την αυλαία των ευρωπαϊκών τους
υποχρεώσεων στο Europa και Con-
ference League αντίστοιχα, με την

ελπίδα ότι θα πάρουν νίκες και θα δώσουν ανά-
σες στην Ελλάδα, η οποία κατακρημνίστηκε τα
περασμένα χρόνια στη σχετική βαθμολογία της
UEFA.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη βελγική Αντβέρπ
στο «Καραϊσκάκης» (22.00, Cosmote). O Πέδρο
Μαρτίνς καταστρώνει τα πλάνα του με τη σκέψη
στην αλλαγή του συστήματος και στην επιστροφή
των τριών κεντρικών χαφ, μαζί φυσικά με την
τριάδα στην επίθεση. O ΠΑΟΚ πάει στο Γιβραλτάρ
για να συναντήσει τη Λίνκολν (19.45, Cosmote),
σε ένα παιχνίδι μάλλον διαδικαστικού χαρακτή-
ρα, σύμφωνα με το μέγεθος των δύο ομάδων.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Ολυμπια-
κός δεν κατάφερε να νικήσει τον Ατρόμητο στο
Φάληρο, έφερε 0-0, χάνοντας πολλές ευκαιρίες.
Του στοίχισε, φαίνεται, ο αποκλεισμός από το

Champions League. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον
ΠΑΣ στην Τούμπα δέχτηκε ένα αστείο γκολ από
τραγικό λάθος του Ζίβκοβιτς και δεν κατάφερε
να το ανταποδώσει. 

Γολγοθάς το πρόγραμμα
Ωστόσο, οι δύο εκπρόσωποί μας στην Ευρώπη,

καθότι έχουν ως πρωταρχικό στόχο το πρωτά-
θλημα, ανεβαίνουν έναν Γολγοθά από την περα-
σμένη Κυριακή που άρχισε το πρωτάθλημα της
Super League. Μέχρι και την Κυριακή 3 Οκτω-
βρίου είναι υποχρεωμένοι να δώσουν από έξι
ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας αδιάλει-
πτα Κυριακή και Πέμπτη. Μεσολαβεί και μια εξ
αναβολής αγωνιστική του πρωταθλήματος, που
θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑ-
ΟΚ, μάλιστα, μιας και έχει μακρινό ταξί στο Γι-
βραλτάρ, θα πρέπει σε αυτό το διάστημα να δια-
νύσει απόσταση 5.657 χιλιομέτρων! Δύσκολες
συνθήκες, τις οποίες περιμένουν στη γωνία να
εκμεταλλευτούν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο

Άρης, μιας και φέτος ο ανταγωνισμός μεγάλωσε
στην υπόθεση «τίτλος».

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου του Ολυμπιακού,
η Άιντραχτ Φρανκφούρτης υποδέχεται τη Φε-
νερμπαχτσέ. Σε εκείνον του ΠΑΟΚ, η Σλόβαν
Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει την Κοπεγχάγη του
Κάρλος Ζέκα. 
• Κυριακή 12/9: Ολυμπιακός - Ατρόμητος (0-0),
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα (0-1).
• Πέμπτη 16/9: Αντβέρπ - Ολυμπιακός, Λίνκολν -
ΠΑΟΚ
• Κυριακή 19/9: Λαμία - Ολυμπιακός, Αστέρας
Τρίπολης - ΠΑΟΚ
• Τετάρτη 22/9: Ολυμπιακός - Απόλλων Σμ., Πα-
ναιτωλικός - ΠΑΟΚ 
• Κυριακή 26/9: Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός, ΠΑ-
ΟΚ - ΑΕΚ 
• Πέμπτη 30/9: Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός,
ΠΑΟΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας
• Κυριακή 3/10: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός,
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 

Ευρωπρεμιέρα για τους ομίλους
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Ν
έο σκάνδαλο με πλαστά δελτία ποδο-
σφαιριστών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαι-
ρο στη Ρόδο. Αυτήν τη φορά η ομάδα της

Ρόδου, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Su-
per League 2, θα πρέπει να περάσει από τα γρα-
φεία του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του νησιού
με τις κατηγορίες της ψευδούς υπεύθυνης δήλω-
σης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και απόπει-
ρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Επίσης, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού διαβίβασε και στην Αστυνομική Διεύθυνση
Ρόδου την έρευνά της για αστυνομικούς υπαλλή-
λους που επικύρωσαν το γνήσιο της υπογραφής,
ενώ αποδείχθηκε ότι την είχε βάλει άλλος! Δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που στη Ρόδο σημειώνονται πα-
ρανομίες. Τον περασμένο Απρίλιο ο ίδιος ο πρό-
εδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, ο Παναγιώτης Δια-
κοφώτης, είχε παραδεχτεί ότι γνωρίζει την ύπαρξη

40 πλαστών δελτίων και μερικά από αυτά τα είχαν
υπογράψει… γυναίκες αντί για άνδρες, αλλά τα
χρησιμοποιούσαν άνδρες!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, απόκτησε έναν ακόμη γιο και καμαρώνει! 
Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους εκατομμύρια θαυμαστές του ανά τον κόσμο, ποστάροντας
φωτογραφία στο Instagram που τους έχει στην αγκαλιά του. «Αγαπώ τα αγόρια μου», αναφέρει
στη λεζάντα. Στη γέννηση του πρώτου παιδιού του ο Γιάννης είχε δηλώσει ότι βρήκε νόημα η ζωή του. 

Στον εισαγγελέα για πλαστογραφία η Ρόδος Άγριο ξύλο στο Αργοστόλι
Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μετά τα με-

σάνυχτα στο Αργοστόλι, με θύμα έναν 14χρονο
ποδοσφαιριστή, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το
μάτι του. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά μει-
κτών ομάδων «Πανιόνιο» από την Πρέβεζα, την
Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, νεαροί
παίκτες από την Πρέβεζα την… κοπάνησαν από
το ξενοδοχείο, καθότι δεν υπήρχε συνοδός μαζί
τους, βγήκαν στο Αργοστόλι, τσακώθηκαν με
τους ντόπιους και το κακό δεν άργησε να γίνει…

Επικό σχόλιο από Τσιμίκα

Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε viral! Μια ανάρτησή
του στο Instagram δεν πέρασε απαρατήρητη ού-
τε από τον λογαριασμό της Λίβερπουλ, που
έσπευσε να την αναδημοσιεύσει. Κρατούσε μια
φανέλα με το νούμερο 100, όσα γκολ έβαλε ο
συμπαίκτης του Μο Σαλάχ. Και έγραψε: «Μπρά-
βο στο κλαμπ που έφτιαξε μια φανέλα με τον
αριθμό των γκολ που έχουμε πετύχει εγώ και ο
Σαλάχ. Εντάξει, νομίζω πως αυτός έβαλε τα πε-
ρισσότερα». Και πρόσθεσε: «Συγχαρητήρια, βα-
σιλιά της Αιγύπτου. Θρύλος εντός και εκτός γη-
πέδων». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιμίκας δεν
έχει σκοράρει ακόμη… 

Και τρίτος Ιρανός 
στην ΑΕΚ

Παίκτη-έκπληξη πήρε η ΑΕΚ. Πρόκειται για
τον Ιρανό αριστερό μπακ Μιλάντ Μοχαμαντί, ο
οποίος είχε δύο γεμάτες χρονιές στη Γάνδη, με
65 εμφανίσεις, 2 γκολ και 7 ασίστ. Την περασμέ-

νη σεζόν ήταν βασικός, μετρώντας 41
συμμετοχές, 1 γκολ και 5 ασίστ. Ο Μο-
χαμαντί είναι 27 ετών και 42 φορές
διεθνής. Στην ΑΕΚ θα βρει δύο συμ-

πατριώτες του, τον Ανσαριφάρντ και
τον Χατζησαφί. 

Ερασιτεχνική η Λίνκολν
Η Λίνκολν, ομάδα που θα αντιμετωπίσει

απόψε ο ΠΑΟΚ για το Conference League, δεν
είναι επαγγελματική ομάδα. Από το ποδόσφαιρο
αμείβονται με 1.500 ευρώ τον μήνα. Στο ρόστερ
υπάρχουν ένας συνοριοφύλακας, ένας πυρο-
σβέστης, ένας αστυνομικός, ένας βιβλιοθηκά-
ριος, ένας ηλεκτρολόγος, ιδιωτικοί υπάλληλοι
κ.λπ. Μέχρι το 2016 αρχηγός τους ήταν ο Κα-
σκιάρο, ο οποίος δούλευε ταξιτζής, ακόμη και
δύο ώρες πριν από το παιχνίδι με τη Σέλτικ.

Κόντρα στον Μπόρις Τζόνσον
Οι ομάδες της Premier League στην Αγγλία
αποφάσισαν να αγνοήσουν τις αποφάσεις
της κυβέρνησης Τζόνσον να γίνονται ελεύ-
θερα οι δημόσιες συνάξεις. Ανακοίνωσαν
ότι εξακολουθεί να ισχύει το «Green Pass»
στα γήπεδα, να εισάγονται δηλαδή οι πλήρως
εμβολιασμένοι, καθώς και όσοι έχουν υπο-
βληθεί σε rapid test. Τα γήπεδα της Premier
League έχουν 100% πληρότητα.

Δεύτερη
φορά 

μπαμπάς 
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• Η αστρολόγος Σμάρω Σωτηράκη
επιστρέφει στην εκπομπή της Ελένης
Μενεγάκη.

• Ο κορυφαίος Έλληνας συνθέ-
της Σταύρος Ξαρχάκος δια-
σκευάζει αποκλειστικά για τη
σειρά του Alpha «Σασμός» το
τραγούδι του «Χαμένη αγάπη».

• Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις
τρεις μεγάλες παραστάσεις της Μόνι-
κα Μπελούτσι, «Μαρία Κάλλας: επι-
στολές και αναμνήσεις», στο Ηρώ-
δειο, 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

• Πουλήθηκε το εξοχικό σπίτι του
Δημήτρη Παπαμιχαήλ στον οικι-
σμό Πόρτο Ύδρα σχεδόν δεκαε-
πτά χρόνια μετά τον θάνατό του.

• «Μήλον της Έριδος» για τα κορίτσια
του «Big Brother» ο γόης Στιβ Μιλά-
τος, ενώ ο συμπαίκτης του Στέφανος
(spoiler) θα αποχωρήσει οικειοθελώς
από το σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού».

• Ο παρουσιαστής του «The
Bachelor» Αλέξης Παππάς αγό-
ρασε τριώροφο σπίτι με τα χρή-
ματα από το love reality. Αυτό
ισχυρίσθηκε ο πρώην συμπαί-
κτης του στο «Survivor» Κώστας
Παπαδόπουλος.

• Πέθανε χθες σε ηλικία 65 ετών ο
δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Βαγ-
γέλης Λιόλιος.

• Στη Μύκονο παραθερίζει η
Τάμτα με την κόρη της Άννυ και
τον σύντροφό της Πάρη Κασιδό-
κωστα.

• Πρεμιέρα χθες για τη Ζήνα Κουτσε-
λίνη στο Star με αφιερωματικό βίντεο
στη μνήμη του δολοφονημένου δη-
μοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

• Τη Δευτέρα 27/9 η πρεμιέρα
του γ’ κύκλου της σειράς «Άγριες
Μέλισσες».

30

Η
πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Άντρη Αναστασιάδη, η Ελένη Γλύκατζη-
Αρβελέρ και η διευθύντρια της Εθνικής
Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

ήταν ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες που
τιμήθηκαν στα «Βραβεία Πολιτισμού Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη», αφιερωμένα στη μνήμη του Μίκη Θε-
οδωράκη.

Η λαμπερή τελετή που διοργανώνεται για τρίτη χρο-
νιά, πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο παρα-
δοσιακό κτίριο του δημαρχείου Ερμιόνης, της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας της πρέσβειρας καλής θελήσεως της
UNESCO και προέδρου της επιτροπής των βραβείων,
Μαριάννας Βαρδινογιάννη. 

Στην έναρξη της μεγάλης γιορτής του πολιτισμού,
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον παγκόσμιο Έλληνα
δημιουργό κι έπειτα ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Γε-
ωργόπουλος επέδωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας το «χρυσό κλειδί» του δήμου, ανακηρύσσοντάς
την επίτιμη δημότη. 

«Είμαι πολύ συγκινημένη για τη μεγάλη τιμή που
μου επιφυλάξατε, να με ανακηρύξετε επίτιμη δημότη
της ιστορικής Ερμιόνης. Πόλη πανάρχαια και ευκλε-
ής, στον πόλεμο και στην ειρήνη, μνημονεύεται στον
Όμηρο, μετέχει στους Περσικούς Πολέμους στέλνον-
τας πλοία στη Σαλαμίνα και άνδρες στις Πλαταιές, πε-
ριγράφεται με θαυμασμό για τους ναούς και τα ιερά
της από τον Παυσανία. Έχετε την τύχη να ζείτε σε
έναν ευλογημένο τόπο όπου η ιστορία συναντά την
ομορφιά της φύσης και η σύγχρονη ζωντάνια ένα
σπάνιο βάθος πολιτισμού, εγγεγραμμένο στα ορατά
ίχνη των μνημείων της, στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
της, στην καλαισθησία των κατοίκων της», ανέφερε
συγκινημένη η ΠτΔ.

Για τη χρονιά 2021 τα «Βραβεία Πολιτισμού Μαριάν-

να Β. Βαρδινογιάννη» απονεμήθηκαν σε κορυφαίες
προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό:
Στην πρώτη κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Άντρη
Αναστασιάδη (Ειδική Τιμητική Διάκριση Αλληλεγγύης
ανάμεσα στους Λαούς), στον γνωστό φιλέλληνα και
ομότιμο καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστο-
ρίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο King’s College του
Λονδίνου Roderick Beaton (βραβεύτηκε για την προ-
βολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό), στην
πρώην πρύτανη και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτι-
στικού Κέντρου Δελφών, βυζαντινολόγο Ελένη Γλύκα-
τζη-Αρβελέρ (για τη συμβολή της στην ανάδειξη της
ελληνικής ιστορίας), στη διευθύντρια της Εθνικής Πι-
νακοθήκης - Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα (για την προσφορά της στον χώρο
του πολιτισμού και των τεχνών) και, τέλος, στην πρό-
εδρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ερ-
μιόνης, Τίνα Αντωνοπούλου (για την προσφορά του
μουσείου στον πολιτισμό της Αργολίδας).

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη σε ένδειξη ευγνωμοσύ-
νης για την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας
στην εκδήλωση, της προσέφερε έναν πίνακα ζωγραφι-
κής της αείμνηστης καλλιτέχνιδας Ανθούλας Λαζαρί-
δου-Δουρούκου, με καταγωγή από την Ερμιόνη, η
οποία είχε αφιερώσει το έργο της στη διατήρηση των
εθίμων και των παραδόσεων του τόπου της. 

ΑΠΟΝΕΜHΘΗΚΑΝ 
τα «Βραβεία Πολιτισμού 

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»
Επιμέλεια: 

Δήμητρα Δάρδα



Χαίρει άκρας υγείας

Σε ηχηρή διάψευση των φημών που τον θέ-
λουν να δίνει μάχη από το περασμένο Πάσχα για
να κρατηθεί στη ζωή, προχώρησε ο Δάνης Κα-
τρανίδης. Ο σπουδαίος ηθοποιός ανέφερε πως
είναι καλά και πως η μόνη περιπέτεια με την
υγεία του ήταν ένα χειρουργείο για την αφαίρε-
ση κήλης. «Προσπαθώ με χιούμορ να διαχειρι-
στώ αυτά που λέγονται. Αλλά σε περιπτώσεις
σαν κι αυτές, ακόμη και το χιούμορ έχει τα όριά
του», ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Με νέα ματιά» η
Αλεξάνδρα Καϋμένου

Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη της ΕΡΤ1 το
Σαββατοκύριακο μετακομίζει η Αλεξάνδρα
Καϋμένου. Η δημοσιογράφος έπειτα από μια
επιτυχημένη σεζόν στις καθημερινές «Συνδέ-
σεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο αναλαμβάνει
την ολοκαίνουργια εκπομπή «Με νέα ματιά»
έχοντας στο πλευρό της μια έμπειρη δημοσιο-
γραφική ομάδα που αποτελείται από τους Τίνα
Μιχαηλίδου-Μαυρομιχάλη, Ευτύχη Γρυφάκη,
Εύα Περώνα και Σοφία Κωνσταντινίδου. Η πρε-
μιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 18
Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και υπόσχεται νέα
από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.

Διακοπές στην καρδιά 
του Σεπτέμβρη 
H Μιμή Ντενίση, ύστερα από ένα εξαντλητι-
κό καλοκαίρι με φουλ γυρίσματα για την κι-
νηματογραφική ταινία «Σμύρνη μου αγαπη-
μένη», απολαμβάνει φθινοπωρινές βουτιές
ποζάροντας στο διαδίκτυο με σικ μαύρο ολό-
σωμο μαγιό. «Πρώτη φορά διακοπές τον Σε-
πτέμβρη… Ή αλλιώς η ανάπαυση του πολε-
μιστή! Με τους πιο αγαπημένους μου φίλους
που τους κρατάω κρυφούς», σχολίασε στη
λεζάντα της φωτογραφίας.

Λόπεζ από 
το Κιλκίς!
Η Φαίη Σκορδά τρόλαρε τον εαυ-
τό της στο Instagram. H παρου-
σιάστρια του «Πρωινού» πόζαρε
με trendy look και χαλαρό κότσο
ψηλά στο κεφάλι, υιοθετώντας
ένα από τα πιο αγαπημένα updos
της σέξι Λατίνας τραγουδίστριας
Τζένιφερ Λόπεζ. Θέλοντας να
κάνει χιούμορ για την ομοιότητα
του χτενίσματος με εκείνο της
διάσημης σταρ, η οικοδέσποινα
του ΑΝΤ1 σχολίασε στη φωτο-
γραφία: «Λόπεζ από το Κιλκίς»!
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POLITICAL 31

Δύο μεγάλες παραγωγές για το 2022 ετοιμάζει ο Σταμάτης Σπανου-
δάκης σε συνεργασία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Λεωνίδα
Λοϊζίδη. Αποκλειστικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο σημαντι-
κός δημιουργός θα «ντύσει» με πρωτότυπη μουσική σύνθεση τις
παραστάσεις «Ο τελευταίος επίσκοπος» της Τάνιας Χαροκόπου που
βασίζεται σε αληθινά γεγονότα για τη ζωή και το έργο του Αγίου
Χρυσοστόμου, αλλά και την τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωάδες» σε
μετάφραση Μιχάλη Κακογιάννη. 

Η
πιο αστεία γυναίκα στον πλανήτη Κατερίνα Βρανά και ο
ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης θα τινάξουν φέτος τη θεα-
τρική μπάνκα στον αέρα. Η διάσημη stand up comedian και

ο πρωταγωνιστής που επιστρέφει στο σανίδι ύστερα από επτά χρό-
νια απουσίας θα παίξουν στην παράσταση «Florence-Η πιο φάλτσα
σοπράνο που πέρασε από τη γη» του Peter Quilter, με προγραμματι-
σμένη πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει
η Θέμις Μαρσέλλου. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα
υπόλοιπα ονόματα του απίθανου καστ. Η ξεκαρδιστική κωμωδία θα
παίζεται κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στο θέατρο
«Ήβη», ενώ τις υπόλοιπες ημέρες (Τετάρτη έως Κυριακή απόγευ-
μα) η σκηνή θα φιλοξενεί την επιτυχημένη παράσταση «Όποιος θέ-
λει να χωρίσει… να σηκώσει το χέρι του» σε σενάριο και σκηνοθε-
σία Γιώργου Καπουτζίδη.

Η φάλτσα σοπράνο!
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο Άγιος Χρυσόστομος του Σπανουδάκη
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Σ
την Κουμουνδούρου η μία σύσκεψη δια-
δέχεται την άλλη και τα μολύβια (που λέ-
νε) έχουν πιάσει φωτιά. Προετοιμάζοντας
την επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στη ΔΕΘ, οι

επιτελείς του σχεδιάζουν, όπως κάθε αντιπολίτευ-
ση που σέβεται τον εαυτό της, την αποδόμηση των
εξαγγελιών του πρωθυπουργού. Τον τόνο, ίσως
και μια πρόγευση του ύφους, έδωσε ήδη ο Ευκλ.
Τσακαλώτος κάνοντας λόγο για «απατεωνιά». Σε
κάθε περίπτωση, η ομιλία και η συνέντευξη του
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναμένεται, εκτός
απροόπτου, να αλλάξουν το πολιτικό κλίμα. Πολύ
περισσότερο το σκηνικό. Μετά το κάζο της παρα-
λίγο υπουργοποίησης του ναυάρχου Αποστολάκη,
οι γέφυρες με την κυβέρνηση έχουν κοπεί. Και ο
Αλ. Τσίπρας, έχοντας κάψει το χαρτί της συναίνε-
σης, οδεύει σε μια αναμέτρηση που, όποτε και αν
γίνει, θα είναι διλημματική. Και συνεπώς πολωτι-
κή.

Ο χειμώνας, λοιπόν, θα είναι πολιτικά σκληρός.
Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θα τον κάνουν σκλη-
ρότερο η πανδημία και το κύμα ακρίβειας που σα-
ρώνει την αγορά. Και οι δύο αυτοί παράγοντες,
αστάθμητοι έως πριν από λίγο, θα επηρεάσουν την
κοινωνία και θα δυσχεράνουν τους πολιτικούς
χειρισμούς. Σοβαρότερος όλων είναι ο κίνδυνος
της έκρηξης που προκαλεί η κοινωνική συμπίεση.
Τα διαδοχικά μέτρα και τους περιορισμούς καθώς
και την απώλεια αγοραστικής δύναμης (την περαι-
τέρω, δηλαδή, υποβάθμιση της καθημερινής
ζωής) δύσκολα θα ισοσκελίσουν τα θετικά νούμε-
ρα της οικονομικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση
προχωρά ήδη στις ενέργειες εκείνες οι οποίες θα

ελαφρύνουν το βάρος που θα επιφέρουν στα νοι-
κοκυριά οι θηριώδεις αυξήσεις του κόστους στην
ενέργεια, στις πρώτες ύλες, στα βασικά είδη δια-
τροφής. Τα μέτρα θα είναι επαρκή; Ας μη γελιόμα-
στε. Όσο γενναία, όσο αποδοτικά αποδειχθούν,
δεν θα καλύψουν -δεν είναι δυνατόν να καλύ-
ψουν- τις απώλειες. Και οι πολίτες θα αναζητή-
σουν για να φορτώσουν την ευθύνη κάποιον με
όνομα και διεύθυνση. Η κλιματική αλλαγή και η
επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την πανδημία
θα αφορούν μόνο στους δημοσιολογούντες.

«Μετά την πανδημία»; Να μια αισιόδοξη πρό-
βλεψη που απέχει από την πραγματικότητα. Η
πανδημία είναι εδώ, πάντα απειλητική. Μπορεί να
δείχνει κάποτε στάσιμη. Κάποτε ελαφρά κάμψη.
Μπορεί να έχει περάσει από την πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας στις πίσω σελίδες. Ωστόσο, οι
αριθμοί δεν ψεύδονται. Κατά τον ΕΟΔΥ, η διαχρο-
νική εξέλιξη των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων και θανάτων είναι αρνητική, ενώ
σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέν-
τρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για τον
αριθμό των θανάτων σε αναλογία με τον πληθυ-

σμό, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά
τη Βουλγαρία. Οι σκανδιναβικές χώρες αλλά και η
Ουγγαρία, η Τσεχία και η Πολωνία βρίσκονται στο
τέλος της αρνητικής λίστας. Τι φταίει, λοιπόν, και
από τις καλύτερες θέσεις βρεθήκαμε στη δεύτερη
χειρότερη; Κάποια στιγμή, όσο είναι καιρός, πρέ-
πει να έχουμε μια υπεύθυνη απάντηση που θα
απαιτεί εξειδικευμένα μέτρα. Και ενέργειες.

Η αντιπολίτευση, πρωτίστως η αξιωματική, ίσως
πιστεύει ότι θα περάσει αυτό τον χειμώνα χωρίς να
βρέξει τις κάλτσες της. Είναι μια υπόθεση την
οποία θα πρέπει να επανεξετάσει, όταν διαπιστώ-
σει ότι από το ντόμινο των αυξήσεων στην αγορά
και την εξάπλωση της πανδημίας δεν θα ωφεληθεί
η ίδια. Όπως δεν ωφελήθηκε από τις πυρκαγιές.
Το πιθανότερο είναι οι ωφελημένοι από τη συμ-
πίεση της κοινωνίας να βρίσκονται στα, εκτός του
συνταγματικού τόξου, άκρα. Συνεπώς, ο σκληρός
χειμώνας που έρχεται αφορά και στην ίδια. Πρωτί-
στως, όμως, αφορά στην κυβέρνηση, η οποία, πα-
ρά τον κεντρικό συντονισμό, βρίσκεται συχνά
εκτεθειμένη στην πολυγλωσσία και την ασυνεν-
νοησία, όπως συνέβη με την υπόθεση της πρό-
σβασης παιδιών από 12 έως 17 ετών σε κλειστούς
χώρους εστίασης. Ή όταν επιτρέπει σε ανεμβο-
λίαστους που αρνούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα
προστασίας να τραμπουκίζουν ανενόχλητοι σε
βάρος πολιτών με μάσκα στα μαζικά μέσα μετα-
φοράς. Ή, τέλος, όταν δεν έχει ακόμη οργανώσει
πανεθνική καμπάνια πειθούς για την αναγκαιότη-
τα των εμβολιασμών, την επέκταση της υποχρεω-
τικότητας των οποίων, στη γειτονική μας Ιταλία,
αποδέχεται έως και η Λέγκα του Σαλβίνι.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τι συμβαίνει και από τις
καλύτερες επιδόσεις στην
αντιμετώπιση της πανδημίας -και
παρότι διαθέτουμε εξαιρετικό
εμβολιαστικό πρόγραμμα-
σημειώνουμε πλέον τις
χειρότερες;

Μπροστά μας ένας σκληρός χειμώνας


