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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Η εμπιστοσύνη
στον «πάτο 

του βαρελιού»

Κυριάκο, 
βγες και πάλι

στην κοινωνία 

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 3

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Κίτρινη κάρτα στον βουλευτή της ΝΔ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΣΕΛ. 24

ΣΕΛ. 4

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠOΣΑ ΚΕΡΔIΖΟΥΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΠO ΤΟ ΠΑΚEΤΟ
ΤΗΣ ΔΕΘ

ΣΕΛ. 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει (δικαίως) 
για τον Μπογδάνο (καθώς
υπήρξε παρέμβαση 
της  Δικαιοσύνης), 
αλλά ουδέποτε τιμώρησε 
τις ακρότητες δικών του

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

ΣΕΛ.  12-13 ΣΥ
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Πώς καταφέραμε
να ελέγξουμε 
το Μεταναστευτικό

ΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Κόντρα στην Κίνα,
προκάλεσε 
την αντίδραση
του Παρισιού!

Γράφουν

Μπορούμε να 
αλλάξουμε κάποιον;

Τα κύτταρα θα θυμούνται 
αυτά που θα ξεχάσουν 
οι άνθρωποι

XΡΙΣΤΟΣ Χ. ΛΙΑΠΗΣ

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 9

ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΣΕΛ. 8

Να μη χαθεί 
αυτή η ευκαιρία

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 6

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι ένας νέος βουλευτής. Από
εκείνους που το Διαδίκτυο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς
τους και της πολιτικής παρουσίας τους. Είναι από εκείνους
τους βουλευτές της ΝΔ που ο λόγος τους δεν έχει στρογγυλέ-
ματα και αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Αυτό που διέπραξε με το
retweet ήταν λάθος. Και μάλιστα μεγάλο. Το ότι το κατέβασε
δεν αποτελεί άλλοθι. Στην πολιτική τέτοια λάθη έχουν κόστος.
Οφείλει να διευκολύνει το κόμμα του. Όλοι έχουμε ώρες ευ-
θύνης. Αυτές είναι οι δικές του και πρέπει να τις αναλάβει,
από τη στιγμή που επενέβη και η Δικαιοσύνη.

Ν

ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΨΑΤΕ;
H ΘΕΣΗ ΜΑΣ 

EΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ
ΖΩΗ Ο «ΣΟΦΟΣ»

ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΕΛ. 28

ΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ



Η
ξαφνική «ιερά συμμαχία» με την ονομα-
σία AUKUS, που ανακοίνωσαν ΗΠΑ,
Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία με στό-
χο την ανάσχεση της Κίνας, έκανε άνω

κάτω τον πλανήτη, προκαλώντας τις έντονες αντι-
δράσεις της Γαλλίας και ένα βασικό ερώτημα: Μπαί-
νουμε σε νέα εποχή Ψυχρού Πολέμου;

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια χρυσή ευκαι-
ρία να τονώσουν το γόητρό τους μετά την «ήττα» στο
Αφγανιστάν και να επανακάμψουν στην ευρύτερη
περιοχή της Ασίας, καθησυχάζοντας τους συμμά-
χους τους, οι οποίοι ένιωσαν ανασφάλεια βλέπον-
τας τα αμερικανικά στρατεύματα να αποχωρούν από
το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Όσο για το Ηνωμένο
Βασίλειο, δείχνει να ξαναβρίσκει έναν πρωταγωνι-

στικό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα μετά το πισωγύρι-
σμα του Brexit. Η Αυστραλία, από τη μεριά της, βγαί-
νει από την απομόνωση και μπαίνει στον αγγλοσα-
ξονικό άξονα, την ώρα που βλέπει την επιρροή της
Κίνας στην περιοχή της να αυξάνεται.

Ωστόσο, για τον απλό παρατηρητή αυτό που προ-
καλεί εντύπωση είναι η καθολική απουσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιου κράτους-μέλους της
από τη συμμαχία των τριών. Μια απουσία που τσα-
λακώνει σοβαρά το ίματζ της ΕΕ ως παγκόσμιου
παίκτη…

Από την άλλη, αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέ-
ρον οι αντιδράσεις τόσο της Κίνας όσο και της Ρω-
σίας στους νέους συσχετισμούς δυνάμεων που δη-
μιουργούνται με επίκεντρο την περιοχή του Ινδικού

- Ειρηνικού Ωκεανού. Εκτιμάται ότι το Πεκίνο θα έρ-
θει πιο κοντά στη Μόσχα τόσο για να εδραιώσουν
νέες συμμαχίες όσο και για να μπορέσουν να αντι-
μετωπίσουν την «κίνηση των τριών».

Καθώς το Σύμφωνο AUKUS προβλέπει επίσης
συνεργασία των τριών σε ό,τι αφορά την κυβερνοά-
μυνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τε-
χνολογίες, το βέβαιο είναι ότι το επόμενο χρονικό
διάστημα θα δούμε ένταση ανταγωνισμού μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας και στον τομέα της τεχνολογίας,
όπου οι Κινέζοι τα τελευταία χρόνια παίζουν τα ρέ-
στα τους… Ας ευχηθούμε ο ανταγωνισμός να εξαντ-
ληθεί εκεί, γιατί το τελευταίο που χρειάζεται ο πλα-
νήτης είναι μια μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα σε
Ουάσιγκτον και Πεκίνο. 
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Νέα εποχή Ψυχρού Πολέμου; 
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ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, όταν ξεκίνησε η εσω-
κομματική μάχη για την εκλογή αρχηγού στη
Νέα Δημοκρατία, ήταν, το πολύ, αουτσάιντερ.

Οι περισσότερες μετρήσεις τον έφερναν τρίτο. Πώς
κατάφερε να κερδίσει; Πολύ απλά. Εφαρμόζοντας τη
δική του πολιτική συνταγή. Μια συνταγή που βασιζό-
ταν σε ένα απλό δίπολο: Ξεκάθαρες θέσεις και επαφή
με τον λαό και όχι με τις… βαρονίες και τους εναπο-
μείναντες κομματικούς Γκρούεζες. 

Βγήκε στη βάση και στους πολίτες και κατάφερε να
ανατρέψει τα προγνωστικά και να κερδίσει με άνεση
τις εσωκομματικές εκλογές και να γίνει αρχικά πρό-
εδρος της ΝΔ και στη συνέχεια πρωθυπουργός. Το αν
αυτή η συνταγή ήταν επιτυχημένη νομίζω ότι φάνηκε
από το αποτέλεσμα.

Σήμερα, λοιπόν, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας

και πρωθυπουργός της χώρας καλείται εκ νέου να
εφαρμόσει την ίδια… συνταγή. Να κάνει πράξη αυτό
που είπε και στη Θεσσαλονίκη. Ότι, δηλαδή, σύμμα-
χος και συνομιλητής του είναι ο ελληνικός λαός. Αυτή
είναι η δύναμη του κάθε πρωθυπουργού και αρχηγού.
Να βγαίνει από τον γυάλινο πύργο που δημιουργείται
γύρω από κάθε εξουσία και να σχηματίζει ο ίδιος άπο-
ψη. Γνωρίζουμε πως, όταν κυβερνάς μια χώρα, οι
υποχρεώσεις είναι πολλαπλάσιες από το να είσαι
απλώς αρχηγός ενός κόμματος. Όμως ο κ. Μητσοτά-
κης πρέπει να βγει προς τον λαό. Να συνομιλήσει μαζί
του μακριά από κάθε περιβάλλον που ακούσια ή
εκούσια δημιουργεί στεγανά. 

Η επιλογή αυτή έτσι και αλλιώς είναι μονόδρομος.
Το ουσιαστικό είναι ότι ο πρόεδρος της ΝΔ μπορεί
ακόμη να το κάνει με τους δικούς του όρους. 

Η πραγματική δημοσκόπηση των μέτρων της ΔΕΘ
γίνεται στην κοινωνία. Διάλογος, λοιπόν, μαζί της. Τώ-
ρα που αργά και σταθερά βγαίνουμε από την πανδη-
μία, παρά τις μεγάλες δυσκολίες.

Η κυβέρνηση έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα που δεν
είχαν οι προηγούμενες. Αυτοδυναμία και μια οικονο-
μία που επέστρεψε δυναμικά στην ανάπτυξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλο που θεωρητικά
δεν είναι… μπαλκονάτος δημαγωγός, εξακολουθεί να
υπερτερεί του κομματικού αντιπάλου του, διότι έχει το
ταλέντο να πείθει τον συνομιλητή του.

Για αυτό και σε όλες τις μετρήσεις τα ποσοστά του
είναι υψηλότερα από αυτά του κόμματός του. Αυτό το
ισχυρό χαρτί πρέπει ο πρωθυπουργός να το παίξει και
να βγει στην κοινωνία.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Κυριάκο, βγες και πάλι στην κοινωνία 

Η πραγματική δημοσκόπηση 
των μέτρων της ΔΕΘ γίνεται 
στην κοινωνία. Διάλογος, λοιπόν,
μαζί της. Τώρα που αργά 
και σταθερά βγαίνουμε από 
την πανδημία, παρά 
τις μεγάλες δυσκολίες

“
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Μ
πορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει δίκιο
με το θέμα που προέκυψε με
ένα retweet του Κ. Μπογδάνου
σε μια απαράδεκτη και κατα-

δικαστέα δημοσίευση, αλλά αυτό δεν αποτε-
λεί άλλοθι για τη σιωπή που έχει δείξει το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε
μια σειρά προκλητικών αναρτήσεων και δη-
λώσεων στελεχών και βουλευτών του.

Ουδέποτε διέγραψε κάποιον, ακόμη και
όταν οι δηλώσεις τους έδιναν συγχωροχάρτι
στους δολοφόνους της «17Ν». Το ίδιο ερμη-
τικά κλειστά παρέμεναν τα στόματα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ από αναρτήσεις υποψήφιων βουλευ-
τών του με τις οποίες στοχοποιούσαν την οι-
κογένεια του πρωθυπουργού, έβριζαν τον
ίδιο και απειλούσαν με… εκδίκηση! Μόνο οι
εκατοντάδες αναρτήσεις του Παύλου Πολά-
κη αποτελούν επιτομή απαράδεκτων συμπε-
ριφορών στο Διαδίκτυο, αλλά κανενός το αυ-
τί δεν ίδρωνε.

Χαρακτηριστικά υπενθυμίζουμε ενδεικτι-
κές δηλώσεις, χωρίς καμία διάθεση συμψη-
φισμού με αυτό που συνέβη με τον Κ. Μπο-
γδάνο, ο οποίος αν μη τι άλλο το κατέβασε και
μίλησε για λάθος του, ενώ και η ΝΔ το κατα-
δίκασε:
Θ. Δρίτσας: «Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί

πιστεύω εγώ από τη δράση αυτών των ορ-
γανώσεων. Κανείς δεν έχει τρομοκρατηθεί
από τη “17 Νοέμβρη”. Αντίθετα, ο ελληνι-
κός λαός έχει τρομοκρατηθεί από πάρα
πολλές άλλες πολιτικές».

Μ. Μπαλαούρας: «Οργανώσεις όπως η “17Ν”
είχαν ένα λαθεμένο μεν, αλλά ιδεώδες που
ήταν υπέρ του ανθρώπου».

Σπ. Λάππας: «Τι αδίκημα διαπράττει αυτός
που κουβαλάει μια μολότοφ;».

Ν. Καρανίκας: «Η κόρη του Μητσοτάκη θα
σπουδάσει ανθρωπιστικές σπουδές στις

ΗΠΑ για να δικαιολογήσει την ΜΚΟ, την
οποία κατέχει για τα ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ και για την οποία έχει ει-
σπράξει ήδη πάνω από 2 εκατ. ευρώ» (το
κατέβασε μετά την απειλή για μηνύσεις). 

Χρ. Βερναδάκης: «Μητσοτάκη… κάθαρμα με
ανάρτηση από εφημερίδα της εποχής».

Χ. Μαμουλάκης: «Κarma is a bitch» με
αφορμή τις φωτιές.
Επίσης, η Μυρσίνη Βουνάτσου, στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου, μιλούσε για κρεμάλες
με αφορμή τους νεκρούς της πανδημίας ή ο
Ηλίας Γρήγορης που έβριζε τον πρωθυπουρ-
γό ή, εσχάτως, η Άννα Ελεφάντη, η οποία δεν
δίστασε να επιτεθεί στη Μαρία Σάκκαρη - οι
δύο τελευταίοι ήταν υποψήφιοι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέραν, πάντως,  της όποιας αντιπολιτευτι-
κής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, η ανάρτηση
του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, αποδοκιμά-
ζεται από ο σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τα-
σούλας εξέφρασε την πολιτική αποδοκιμα-

σία του με προσωπικό τηλεφώνημα στον
«γαλάζιο» βουλευτή, λέγοντάς του ότι «η
πράξη του να αναρτήσει ονόματα νηπίων
ήταν απαράδεκτη και πως θα πρέπει να προ-
βεί σε διόρθωση».

Στο θέμα της ανάρτησης του βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου. «Είναι αδιαπραγμάτευτη πολιτική της
κυβέρνησης να διασφαλίσει τα ανθρώπινα
δικαιώματα όλων, πόσω μάλλον των ανηλί-
κων. Είναι αυτονόητο πως όλα τα στελέχη του
κόμματος πρέπει να ακολουθούν αυτή την
αρχή. Η πράξη του κ. Μπογδάνου ήταν λάθος
και δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της
ΝΔ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου έστειλε αυστηρό
μήνυμα υποστηρίζοντας «ότι ανάλογα λάθη
στο μέλλον δεν θα μπορούν να γίνονται ανε-
κτά».

Το βαρύ κλίμα για τον Κωνσταντίνο Μπο-
γδάνο χρωματίζει και η τοποθέτηση της Ντό-
ρας Μπακογιάννη σε ραδιοφωνική της συ-

νέντευξη στον Real FM, χαρακτηρίζοντας
«βαρύτατο, ηθικό και πολιτικό ατόπημα» την
κίνησή του.   «Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θα
έπρεπε ήδη να είχε διαγραφεί. Το γεγονός
ότι ο κ. Μητσοτάκης δύο μέρες τώρα δεν έχει
μιλήσει αποδεικνύει την αδυναμία και τον
ακροδεξιό κατήφορο της ΝΔ. Και όσο δεν μι-
λάει ο πρωθυπουργός, ταυτίζεται με τον
Μπογδάνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νάσος
Ηλιόπουλος.

Σε αυτό το κλίμα και για το ίδιο θέμα βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής τη
γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
Όλγα Γεροβασίλη, έστειλαν επιστολή στον
πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα
για την «αδιανόητη πράξη του κ. Μπογδά-
νου», η οποία «συνιστά κατάφωρη εκδήλω-
ση ρατσιστικού μίσους κατά προσώπων, μά-
λιστα ανηλίκων και υπονομεύουν το κράτος
δικαίου αλλά και την ίδια τη δημοκρατία»,
όπως χαρακτηριστικά γράφουν. 

Οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Ειρήνη
Αγαθοπούλου, Σία Αναγνωστοπούλου και
Νίκος Φίλης ζητούν από τον πρόεδρο της
Βουλής να «κινήσει όλες τις απαραίτητες
κοινοβουλευτικές διαδικασίες με βάση τον
κώδικα δεοντολογίας των μελών του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου, όσον αφορά στον βου-
λευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο».

Αυτούς τους διαγράψατε;

Δικαίως ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει 
για τον Μπογδάνο, αλλά δεν
τόλμησε να διώξει κανέναν
από τους δικούς του για 
προκλητικές αναρτήσεις τους

Παρέμβαση εισαγγελέα

Τ ην παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε χθες η αναδημοσίευση ονομάτων αλλοδα-
πών μαθητών του νηπιαγωγείου από τον βουλευτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Μπογδάνο,

ανάρτηση η οποία μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών Αρχών.
Η απαράδεκτη ανάρτηση είχε γίνει στην ιστοσελίδα meaculpa, η οποία ανήκε και στηρί-
ζει τον βουλευτή Κων. Μπογδάνο, μέσω της οποίας δημοσιεύθηκαν τα ονόματα ανήλικων
παιδιών, μαθητών νηπιαγωγείου της Αθήνας, επειδή είναι παιδιά μεταναστών, με σκοπό
να καταδείξει προφανώς ότι τα αλλοδαπά παιδιά υπερέχουν στα ελληνικά σχολεία.
Η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των νηπίων προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διενεργεί
προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί -και από ποι-
ους;- αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.
Η έρευνα που στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση θα διενεργηθεί από τον εισαγγελέα Αν-
τώνη Ελευθεριάνο και στο πλαίσιο αυτής θα ζητηθεί η συνδρομή του ηλεκτρονικού εγ-
κλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος έκανε τη διαρροή. Στη συνέχεια, τα στοι-
χεία αυτά θα αποσταλούν στον εισαγγελέα, ο οποίος θα ερευνήσει αν εμπλέκονται και
άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη διαχείριση του επίμαχου αρχείου.
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Μ
ε ακόμη πιο ανα-
βαθμισμένη σύν-
θεση θα ξεκινήσει
σήμερα το μεση-

μέρι τις εργασίες της στην Αθήνα
η Σύνοδος των Ευρωμεσογει-
ακών Χωρών και μάλιστα σε δι-
ευρυμένη σύνθεση, καθώς χθες,
νωρίς το μεσημέρι, η πρόεδρος
της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν αποφάσισε να έρθει
στην Αθήνα και να παρακολου-
θήσει τις εργασίες της Συνόδου.

Η EUMED9 (από MED7) φέρ-
νει στην Αθήνα τον Εμανουέλ
Μακρόν, σε μια περίοδο ανα-
βαθμισμένης συνεργασίας Ελ-
λάδας και Γαλλίας. Μαζί με τον
Γάλλο πρόεδρο αναμένονται
στην Αθήνα ο πρωθυπουργός
της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, της
Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της
Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, της
Κροατίας Αντρέ Πλένκοβιτς, της
Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα και ο
πρόεδρος της Κύπρου Νίκος
Αναστασιάδης, ενώ η Πορτογα-
λία θα εκπροσωπηθεί από τον
υπουργό Εξωτερικών.

Όπως έγραψε από χθες η «Po-
litical», στις 14.15 ο κ. Μητσοτά-
κης θα έχει συνάντηση με τον
Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο
Ντράγκι, λίγο πριν αρχίσουν οι
εργασίες της Συνόδου. Θα έχει
προηγηθεί η συνάντηση του κ.
Μητσοτάκη με τον Κροάτη ομό-

λογό του κ. Πλένκοβιτς στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. Οι ηγέτες θα κά-
νουν δηλώσεις προσερχόμενοι
στη Σύνοδο το μεσημέρι, ενώ
στη συνέχεια θα συνεδριάσει η
Ολομέλεια της Συνόδου. Αργό-
τερα, περί τις 19.40, θα ακολου-
θήσουν δηλώσεις στον Τύπο,
ενώ έπεται δείπνο και πάλι στο
Ίδρυμα Νιάρχος. Κατά τις πλη-
ροφορίες της Political, αναμένε-
ται να προκύψει ένα ξεχωριστό
κείμενο για το Περιβάλλον και
την Κλιματική Κρίση, μιας και οι
χώρες του Νότου θέλουν να το-
ποθετηθούν για το ζήτημα ενό-
ψει της Συνόδου Κορυφής στις
21 Οκτωβρίου, ενώ θα υπάρξει
και το γενικό κείμενο διακήρυ-
ξης της Συνόδου, στο οποίο θα
περιλαμβάνονται και οι αναφο-
ρές τόσο για τον κορονοϊό όσο

και για τα ζητήματα που αφο-
ρούν τη γεωπολιτική σταθερότη-
τα της περιοχής και το Μετανα-
στευτικό, με το βλέμμα στις εξε-
λίξεις στο Αφγανιστάν.

Όπως σημείωνε από χθες η
«Political», μάλλον δεν θα υπάρ-
ξει ραντεβού Μητσοτάκη - Μα-
κρόν στην Ευρωμεσογειακή, αλ-
λά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
γίνει συνάντηση. Το πιο πιθανό,
σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Political», θεωρείται οι δύο
άνδρες να έχουν κάποια επαφή,
άγνωστο ακόμη με ποια μορφή,
στο τέλος Σεπτεμβρίου στο Πα-
ρίσι. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένε-
ται να βρεθεί στις 27 του μήνα
στο Παρίσι, προκειμένου να εί-
ναι παρών μαζί με τον κ. Μακρόν
στα εγκαίνια μιας ειδικής έκθε-
σης στο Λούβρο για τη Γέννηση

της Σύγχρονης Ελλάδας και ειδι-
κά για την περίοδο 1675-1919, με
αφορμή και τη συμπλήρωση 200
ετών από την ίδρυση του νέου
ελληνικού κράτους. 

Το πρόγραμμα των συναντήσεων
• Ο πρωθυπουργός θα συναντη-
θεί στις 12.00 στο Μέγαρο Μαξί-
μου με τον πρωθυπουργό της
Κροατίας Αντρέ Πλένκοβιτς.
• Στις 14.15 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα έχει συνάντηση με τον
πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο
Ντράγκι στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
• Στις 15.30 θα ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες της Συνόδου Κορυφής με
θέμα την Κλιματική Αλλαγή και τις
επιπτώσεις στη Μεσόγειο, στην
οποία θα συμμετάσχει και η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
• Στις 17.00 θα αρχίσει η Σύνοδος
Κορυφής EUMED 9.
• Στις 19.40 οι ηγέτες θα κάνουν
δηλώσεις στα ΜΜΕ.
• Στις 20.30 οι ηγέτες που συμ-
μετέχουν στη Σύνοδο EUMED 9
θα παρακαθήσουν σε δείπνο.

Τέλος, την απαγόρευση των
συγκεντρώσεων σήμερα από τις
6 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυ-
χτα σε συγκεκριμένες περιοχές
της Αθήνας αποφάσισε η αστυ-
νομία. 

Η απαγόρευση των συναθροί-
σεων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Αθηνών, γίνεται
προκειμένου να μη δημιουργη-
θούν κίνδυνοι για τη δημόσια
ασφάλεια και να μη διαταραχθεί
η κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Παρέλαση ηγετών στην Αθήνα

Η πανδημία έπληξε την παγκόσμια αγορά εργασίας και
ιδίως τις γυναίκες, ωστόσο η ελληνική Πολιτεία ήταν στο
πλευρό όλων και υλοποίησε το μεγαλύτερο και μαζικότε-
ρο πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων και ανέργων που
έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Τη θέση αυτή εξέ-
φρασε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οι-
κογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας χθες στην Ειδική
Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα «Οι επιπτώσεις
της πανδημίας στο γυναικείο επιχειρείν». 

Παράλληλα, η κυρία Συρεγγέλα αναφέρθηκε στη δημι-
ουργία του Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες, στα προ-
γράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με έμ-
φαση στις γυναίκες, στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
στην απονομή Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις, ως
μερικές από τις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Εργα-
σίας με σκοπό τη στήριξη της γυναικείας εργασίας και
επιχειρηματικότητας. Ακόμη, σημείωσε ότι η εναρμόνιση
οικογενειακής - επαγγελματικής ζωής αποτελεί προτε-
ραιότητα και αποτυπώνεται στα μέτρα του νέου Εθνικού

Σχέδιου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025,
που θα παρουσιαστεί σε λίγο καιρό. Πιο συγκεκριμένα,
για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά ερ-
γασίας προκρίνεται ιδιαίτερα η ενίσχυση της γυναικείας
απασχόλησης με σημαντικότερη παρέμβαση το πρόγραμ-
μα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Κατά τη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και η ευρωβουλευ-
τής - αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυ-
ναικών και Ισότητας των Φύλων Ελίζα Βόζενμπεργκ, ενώ
μέσω τηλεδιάσκεψης τοποθετήθηκαν οι πρόεδροι Γυναι-
κείων Επιμελητηρίων. 

Οι εργαζόμενες γυναίκες θύματα της πανδημίας - Τι είπε η Συρεγγέλα

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
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Με ακόμη πιο 
αναβαθμισμένη
σύνθεση θα 
ξεκινήσει σήμερα
το μεσημέρι στην
Αθήνα τις εργασίες
της η Σύνοδος 
των Ευρωμεσο-
γειακών Χωρών



Μ
ε μια κίνηση υψηλού συμβολι-
σμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδωσε απαντήσεις ως προς την
πολιτική τοποθέτηση της ΝΔ,

μετά και την τιμητική πολιτογράφηση της μη-
τέρας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βερόνι-
κας, και του μικρότερου των αδερφών Αντε-
τοκούνμπο, Άλεξ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία της τιμητι-
κής πολιτογράφησης είχε προσδιοριστεί
εδώ και μέρες, συνέπεσε όμως με τις ενέρ-
γειες του Κωνσταντίνου Μπογδάνου που τον
έφεραν στα πρόθυρα της διαγραφής. Ο κ.
Μητσοτάκης, λοιπόν, έστειλε έτσι ένα σαφές
μήνυμα ως προς το πολιτικό στίγμα της ΝΔ
με αυτόν στην ηγεσία, δίνοντας το «παρών»
στη διαδικασία της ορκωμοσίας των δύο,
καίτοι αυτό θα μπορούσε να είναι μια τυπική
διαδικασία που θα δρομολογείτο μόνο από
το υπουργείο Εσωτερικών, όπως έγινε, για
παράδειγμα, πρόσφατα με τον υπουργό Πο-
λιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη. 

«Θερμά συγχαρητήρια, είστε τώρα όλη η
οικογένεια Έλληνες πολίτες. Κι επειδή
έχουμε πει πολλά πράγματα για τα παιδιά και
πόσο περήφανους μας έχουν κάνει, θα ήθε-
λα να πω μια κουβέντα για την κυρία Βερόνι-
κα, για το γεγονός ότι μεγαλώσατε καταπλη-
κτικά παιδιά, με αξιοπρέπεια και ήθος. Είστε
ο πυλώνας, η κολόνα της οικογένειας. Μακά-
ρι να ήταν εδώ μαζί σας και ο πατέρας σας, θα
ήταν πάρα πολύ υπερήφανος», δήλωσε ο
πρωθυπουργός αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της τελετής. 

«Στο πρόσωπό σας, στο πρόσωπο όλης της

οικογένειας Αντετοκούνμπο, αντικατοπτρί-
ζεται η Ελλάδα που θέλουμε: η Ελλάδα που
προσπαθεί, αγωνίζεται, ξεπερνά τις δυσκο-
λίες, κρατά ενωμένη την οικογένειά της. Εί-
ναι η Ελλάδα που μας κάνει περήφανους»,
είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλή-
ρωσε: «Οπότε, και πάλι, Γιάννη, Άλεξ, κυρία
Βερόνικα, πολλά συγχαρητήρια». Μετά την
ορκωμοσία ο πρωθυπουργός συναντήθηκε
με τη Βερόνικα, τον Γιάννη και τον Άλεξ Αν-

τετοκούνμπο και συζήτησαν για την Ελλάδα
και την Αμερική, για τους δύσκολους και-
ρούς που πέρασε η οικογένεια, την αγάπη για
το μπάσκετ, το NBA, την Εθνική Ελλάδας και
την κινηματογραφική ταινία για τον Γιάννη
Αντετοκούνμπο, που γυρίστηκε εξ ολοκλή-
ρου στη χώρα μας.

Τα μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι ση-
μαίνει πολλά για αυτούς η συγκεκριμένη
ημέρα, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει
απευθυνόμενος στη Βερόνικα Αντετοκούνμ-
πο: «Περάσατε πολύ δύσκολους καιρούς και
πρέπει να νιώθετε υπερήφανη για εσάς και
για τα παιδιά σας. Η ιστορία σας είναι μια
ιστορία αισιοδοξίας».

«Έχουν συμβάλει στην προβολή της Ελ-
λάδας σε όλη την υφήλιο μέσω των αθλητι-
κών επιδόσεων πολύ υψηλού επιπέδου των
παιδιών της οικογένειας Γιάννη, Θανάση
και Κώστα και έχουν οργανώσει δράσεις
φιλανθρωπικού χαρακτήρα και πρωτοβου-
λίες αλληλεγγύης για μη προνομιούχες
κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας το
υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που
χαρακτηρίζει αυτήν τη σπουδαία οικογέ-
νεια μεταναστών, η οποία αποτελεί θετικό
πρότυπο σεμνότητας, ήθους και σκληρής
δουλειάς», αναφέρει χαρακτηριστικά η
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην αναγγε-
λία πολιτογράφησής τους.
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Μια ορκωμοσία με... μηνύματα

Ερώτηση Κεφαλογιάννη για τις περιουσίες των Ελλήνων της Αλβανίας
ΟΜανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτησή του προς την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή επαναφέρει το ζήτημα της επίλυσης του περι-
ουσιακού προβλήματος στην Αλβανία που αποτελεί βασική προ-
ϋπόθεση της ενταξιακής διαδικασίας της γειτονικής χώρας. Η μη
εγγραφή των ακινήτων, ιδίως στην ιδιαίτερης τουριστικής αξίας πε-
ριοχή της Χειμάρρας λόγω των προσκομμάτων που θέτουν οι αλβα-
νικές Αρχές στα μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας σε συν-
δυασμό με τη νομοθεσία που έχει υιοθετήσει η Αλβανία για τους
στρατηγικούς επενδυτές, το «υπερταμείο» και τις απαλλοτριώσεις,
αναμένεται να αποτελέσει το όχημα για τη «νόμιμη» υφαρπαγή περι-
ουσιών. Στην ερώτηση αναφέρεται: 

«Με πρόσχημα το δημόσιο συμφέρον και την προσέλκυση επεν-
δυτών θίγεται το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία και προκα-
λούνται νομικές ανασφάλειες καθώς παρέχονται υπερεξουσίες σε
υπηρεσίες του αλβανικού Δημοσίου που υποκαθιστούν ακόμη και
τη δικαιοσύνη με κίνδυνο να χαθούν πολλές ιδιωτικές περιουσίες,

κάτι που οδήγησε σε επικριτική γνωμοδότηση της Επιτροπής της
Βενετίας για τις αλβανικές πρακτικές. Μεταξύ των περιουσιών αυ-
τών βρίσκονται και αρκετές των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μει-
ονότητας που με τις συγκεκριμένες ενέργειες της αλβανικής κυβέρ-
νησης οδηγούνται στην απομάκρυνσή τους από τις πατρογονικές
τους εστίες. Η υιοθέτηση νέου νόμου από την αλβανική Βουλή που
τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2020 αποτελεί μία “χαμένη ευκαιρία”
για την επίλυση του περιουσιακού καθώς εφαρμόζονται από πλευ-
ράς Αλβανών αποσπασματικά οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενε-
τίας και τα βασικά προβλήματα του περιουσιακού παραμένουν. 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Πώς προτίθεται να διασφαλίσει την εκπλήρωση εκ μέρους της

Αλβανίας των υποχρεώσεών της όσον αφορά το περιουσιακό και να
διασφαλίσει την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος στην
ιδιοκτησία τόσο των Αλβανών πολιτών όσο και των μελών της Ελλη-
νικής Εθνικής Μειονότητας;».



Μπήκαν στη ζωή μας
Τους πρώτους έξι μήνες
του 2021 κατέγραψε κέρ-
δη 200 εκατ. δολάρια ενώ
συνεργάζεται με σχεδόν
τριάντα ευρωπαϊκούς
αθλητικούς συλλόγους.
Μια εταιρεία blockchain
από τη Μάλτα, άγνωστη
στο ευρύ κοινό, πλέον
έχει έρθει στο προσκήνιο
μετά την πολύκροτη με-
ταγραφή του Λιονέλ Μέσι
στην Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπαρτσελόνα. Είναι η εταιρεία που εκδίδει
το $PSG Fan Tokens, το κρυπτονόμισμα με το οποίο θα λάβει μέρος των
απολαβών του ο Αργεντίνος από τη γαλλική ομάδα.

ΔΔικαίωση
Υποψήφιος για την προεδρία του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών ήταν ο
Γιάννης Μπρατάκος. Στις εκλο-
γές, μετά την απώλεια του Κων-
σταντίνου Μίχαλου, ο έως σήμε-
ρα Β’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ
ήθελε τη θέση και την πήρε. Στην
αρχή κονταροχτυπήθηκε με τον
επιχειρηματία Συγγελίδη.
Πριν από λίγο καιρό είχε φύγει
από τη ζωή ένα εμβληματικό
πρόσωπο της Κεντροδεξιάς,
ο Άγγελος Μπρατάκος.

Και στην Κύπρο
Ένας γιατρός από την Κύπρο κατηγορείται για υποθέ-

σεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, ενώ η

αστυνομία διερευνά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

102 ατόμων. Ο γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες,

αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση. Υπενθυμίζε-

ται ότι σύμφωνα με την αστυνομία τον Αύγουστο κα-

ταγγέλθηκε από πολίτη ότι ο γιος του βρέθηκε στη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ν/Σ Αμμοχώστου,

συνεπεία πλαστού πιστοποιητικού. Ο γιατρός είχε πε-

λάτες και πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες που

έχουν σχέση με την Κύπρο.

Κέρδισε το στοίχημα η Fraport

Γ
ια τη γερμανική εταιρεία, τα ελληνικά αερο-
δρόμια, μαζί με το αεροδρόμιο της Αττάλειας,
εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέ-

ση με τα προ πανδημίας επίπεδα, από το σύνολο του
χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται.

Έτσι, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, στα
αεροδρόμια ευθύνης της Fraport στην Ελλάδα, οι
επιβάτες από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 313%

φθάνοντας στις 561.000, ενώ αυξημένη ήταν η κίνη-
ση και από το εσωτερικό, καθώς ταξίδεψαν 132.000
επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 84% σε σχέση
με το 2020.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο, υπάρχουν
ακόμα μεγάλα περιθώρια για να φθάσει η κίνηση στα
επίπεδα του 2019, όπως αναφέρουν από την εταιρεία.
Φαίνεται ότι κερδίζει το στοίχημα.
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Η
παραλλαγή Βήτα είχε ανιχνευθεί αρ-
χικά στη Νότια Αφρική στο τέλος του
2020 και αργότερα εξαπλώθηκε σε

άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και στην
Ελλάδα.

Οι άνθρωποι που μολύνονται από τη -μάλ-

λον ξεχασμένη λόγω της κυρίαρχης πια Δέλ-

τα- παραλλαγή Βήτα (νοτιοαφρικανική) του

κορονοϊού είναι πιθανότερο να χρειαστούν

εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

και να πεθάνουν από την Covid-19, σε σχέση

με όσους αρρωσταίνουν από τη βρετανική

παραλλαγή Άλφα, σύμφωνα με μελέτη από το

Κατάρ.

Οι ερευνητές μελέτησαν ανθρώπους που

είχαν μολυνθεί στις αρχές του 2021, όταν

στην αραβική χώρα κυκλοφορούσαν κυρίως

δύο παραλλαγές του ιού, η Άλφα (βρετανική)

και η Βήτα.

Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με Βήτα ήταν

24% πιθανότερο να αρρωστήσουν με βαριά

Covid-19 σε σχέση με εκείνους που είχαν

μολυνθεί από την Άλφα. Ήταν, επίσης, σχε-

δόν 50% πιθανότερο να χρειαστούν εισαγωγή

σε ΜΕΘ και είχαν 57% μεγαλύτερο κίνδυνο να

πεθάνουν από τη νόσο. Όσο αυξάνονται τα

περιστατικά με Βήτα, τόσο αυξάνονται εισα-

γωγές και θάνατοι.

Μια άλλη νοτιοαφρικανική μελέτη που δη-

μοσιεύθηκε τον Ιούλιο σε ιατρικό περιοδικό

του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νόσων

στο Γιοχάνεσμπουργκ, βρήκε, επίσης, ότι η

Βήτα είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε βαριά

νοσηλεία και σε θάνατο.

Όμως, καθώς η πιο μεταδοτική παραλλαγή

Δέλτα εξαπλώνεται παγκοσμίως, η Βήτα φαί-

νεται πια να σβήνει, ακόμη και σε εκείνα τα

μέρη όπου κάποτε κυριαρχούσε, όπως η Νό-

τια Αφρική και το Κατάρ. Από την άλλη πλευ-

ρά, η Βήτα φαίνεται να είναι πιο ανθεκτική

στα εμβόλια κατά της Covid-19 (ακόμη και σε

σχέση με τη Δέλτα), οπότε θα μπορούσε να

επανακάμψει μελλοντικά.

Η… τρέλα σε όλο της το μεγαλείο με την

πανδημία.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Μετά τη Δέλτα 
η Βήτα;

anetnews24@gmail.com 

Το νέο πετρέλαιο
Στο τρένο της πράσινης οικονομίας επιβιβάζεται

και η Σαουδική Αραβία και από πετρελαιοπαραγω-

γός χώρα επιδιώκει να γίνει κορυφαίος παίκτης στην

αναδυόμενη αγορά υδρογόνου. 

Τα ορυκτά καύσιμα πεθαίνουν και μια νέα περίο-

δος φαίνεται να ανατέλλει για τις κατεξοχήν χώρες

παραγωγής τους, τις χώρες του Κόλπου. Οι περισσό-

τερες σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα και αναζητούν

το καύσιμο που θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει.

Το νέο πετρέλαιο, λοιπόν, ονομάζεται υδρογόνο.
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Y
στερα από αρκετά χρόνια συντηρητικής δια-
κυβέρνησης στις περισσότερες χώρες-μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δια-

χειρίστηκαν την οικονομική κρίση με αυστηρή δη-
μοσιονομική πολιτική, που έπληξε κυρίως τα κρά-
τη του ευρωπαϊκού Νότου με την υποχρέωση
εφαρμογής σκληρών μνημονιακών δεσμεύσεων
μέσα σε δυσανάλογα χρονικά περιθώρια, φαίνεται
πως η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει προσανατολισμό.

Στη Γερμανία, την ατμομηχανή της οικονομίας
της ΕΕ, οι σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς δι-
ευρύνουν το δημοσκοπικό τους προβάδισμα
έναντι του συντηρητικού μπλοκ του Άρμιν Λάσετ.
Τα δεκαέξι χρόνια κυριαρχίας των Χριστιανοδη-
μοκρατών, οι οποίοι έχουν το βασικό μερίδιο ευ-
θύνης για το δόγμα της αυστηρής δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας στην ΕΕ την περίοδο της οικονο-
μική κρίσης, φαίνεται πως ολοκληρώνουν τον κύ-
κλο τους. Οι Σοσιαλδημοκράτες παρουσιάζουν
ένα προοδευτικό προεκλογικό πρόγραμμα με αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού κατά 25% (από 9,6 ευ-
ρώ σε 12 ευρώ την ώρα), αύξηση της φορολογίας
στους πλουσίους, εφαρμογή ενωσιακής επενδυ-
τικής πολιτικής, χρηματοδοτούμενης από κοινό
χρέος. Ως προς την περιβαλλοντική πολιτική, στο-
χεύουν στη μείωση του αποτυπώματος του άν-
θρακα, παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσε-
ων απασχόλησης, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα
πληγούν από την ενεργειακή μετάβαση.

Μετά τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία θα
έχουμε σχηματισμό κεντροαριστερής κυβέρνη-
σης και στη Νορβηγία. Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε των
Εργατικών επικράτησε της συντηρητικής Έρνα
Σόμπλεργκ, η οποία κυβερνούσε τη χώρα για
οκτώ χρόνια. Αν και η Νορβηγία δεν συμμετέχει
στην ΕΕ, ώστε να επηρεάσει την κοινή ευρωπαϊκή

πολιτική, η μεταστροφή αυτή από μόνη της είναι
ενδεικτική των εξελίξεων που αναμένονται.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για αλλαγή σημαντι-
κή, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρόσφατα η
πολιτική ηγεμονία των συντηρητικών νεοφιλε-
λεύθερων κυβερνήσεων ήταν αδιαμφισβήτητη
στον δυτικό κόσμο. Αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γε-
γονός. Ο βασικότερος λόγος που οδήγησε σε αυ-
τήν την πολιτική κυριαρχία ήταν ότι τα σοσιαλδη-
μοκρατικά κόμματα υιοθέτησαν πολιτικές λιτότη-
τας, οι οποίες είναι μακριά από τον πυρήνα της
ιδεολογίας τους. Επιπλέον, η παρατεταμένη οικο-
νομική κρίση και το μεταναστευτικό πρόβλημα
αποτέλεσαν παράγοντες που ώθησαν τους Ευρω-
παίους πολίτες σε πιο συντηρητικές πολιτικές

επιλογές. Ωστόσο, η νίκη του Μπάιντεν στις ΗΠΑ
και η αναμενόμενη επικράτηση των Σοσιαλδημο-
κρατών στη Γερμανία είναι μια μοναδική ευκαιρία
για να επανακάμψει η Κεντροαριστερά και να
κλείσει τον κύκλο των συντηρητικών επιλογών
στον δυτικό κόσμο.

Αυτό που χρειάζεται είναι η ανάκτηση της εμ-
πιστοσύνης των λαϊκών στρωμάτων, που αποτε-
λούν τους παραδοσιακούς υποστηρικτές της. Για
να συμβεί αυτό, χρειάζεται να υιοθετηθούν αξιό-
πιστα οικονομικά προγράμματα που θα διαμορ-
φώνουν τις προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυ-
ξης και να σχεδιαστούν πολιτικές που θα περιορί-
σουν δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες.

Να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία!

Να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία

Μ
ε την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης που
συγκλόνισε το πανελλήνιο, αυτής της -ως απο-
δίδεται- απόπειρας ανθρωποκτονίας με τη χρή-

ση καυστικού υγρού (βιτριόλι), βρέθηκε στο στόχαστρο η
ισχύουσα ποινική δικονομική διαδικασία που επιτρέπει
στην κατηγορούμενη να μην παρίσταται αυτοπροσώπως
αλλά εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο της.

Ευλόγως, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης εστιάζεται
πάντα στα πρόσωπα κατηγορουμένου και θύματος.
Όμως, η ποινική δίκη στην Ελλάδα αποτελεί μια τελε-
τουργία με ορισμένη και αυστηρή διαδικασία, στην οποία
υποκείμενο δικαιωμάτων είναι ο εκάστοτε κατηγορού-
μενος, που αντιμετωπίζεται ως καταρχήν αθώος.

Στην κορωνίδα των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου
τοποθετείται η εκπροσώπηση από συνήγορο υπεράσπι-
σης σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Η αυτοπρόσωπη παρά-
σταση του κατηγορουμένου είναι μια δυνατότητα που
μπορεί να παρακάμψει, χωρίς τούτο να επηρεάζει το αν

θα κριθεί αθώος ή ένοχος και χωρίς να λογίζεται ως πε-
ριφρόνηση των θεσμών ή του παθόντος. Είναι ένα βασικό
δικαίωμα ο κατηγορούμενος να παραμείνει λόγου χάρη
στην οικία του, την ώρα που άλλοι αποφασίζουν για την
τύχη της υπόθεσής του.

Στατιστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τούτο συμβαίνει
τις περισσότερες φορές στην εκδίκαση είτε των «μικρής
βαρύτητας» αδικημάτων είτε των «ειδεχθών». Και στα τε-
λευταία, συχνά ο λόγος είναι ότι η βάσανος των ερωτήσεων
του δικαστηρίου ή του εισαγγελέα είναι κάτι που δύσκολα
ένας κατηγορούμενος μπορεί ηθικά να αντέξει, χωρίς να
λυγίσει ή χωρίς να δυσχεράνει τη θέση του. Βέβαια, η βάσα-
νος των ερωτήσεων είναι συχνά η μόνη οδός για την ανεύ-
ρεση της αλήθειας. Της ενοχής ή της αθωότητας. Ή ακόμα
και αν η ενοχή θεωρείται σχεδόν βεβαία, όπως σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ομολογίας, το δικαστήριο χρειάζεται να
σχηματίσει πλήρη γνώση για τα πραγματικά περιστατικά,
την πρόθεση του δράστη και την προσωπικότητά του.  Και ο

νόμος δίνει στο δικαστήριο την απόλυτη δυνατότητα να
αγνοήσει τι «προτιμά» ο κατηγορούμενος και να ζητήσει τη
μεταγωγή του, ακόμα και διά της βίας, ώστε να απολογηθεί,
να ερωτηθεί και να απαντήσει στα «πώς» και τα «γιατί» που
συνθέτουν την κατηγορία του.

Θα ήταν δικονομικά ακραίο να θεωρήσουμε ότι σε μια
πολύκροτη υπόθεση, ως αυτή με το βιτριόλι, το δικαστή-
ριο θα αρκεστεί σε μια επιθυμία της κατηγορούμενης να
παραμένει απούσα. Να επιτρέψει, δηλαδή, τη δεύτερη
συνεχόμενη απουσία της, αφού η κατηγορούμενη είχε
αρνηθεί να απολογηθεί και στον ανακριτή. Και τούτο, εκ-
κινεί ως δικαίωμα, όμως καταλήγει σε κατάχρηση. Υπο-
κείμενο δικαιώματος παραμένει η κατηγορούμενη, όμως
η ανεύρεση της αλήθειας δεν περιμένει. Και είναι βέβαιον
ότι ο φυσικός δικαστής θα αναγκάσει την κατηγορούμενη
να αντιμετωπίσει και τον ίδιο και την αλήθεια, κατάματα.

Ελίνα Θειακοδημήτρη
Δικηγόρος Αθηνών

του
Σπύρου 
Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ
και αναπληρωτής
γραμματέας του
Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
του Κινήματος
Αλλαγής 

Η απουσία του κατηγορουμένου στη δίκη: 

Δικονομικό δικαίωμα ή εμπόδιο στην ανεύρεση της αλήθειας;
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«Δ
εν είμαστε τυφλοί, είμαστε απλά άν-
θρωποι. Ζούμε σε μια ευμετάβλητη
πραγματικότητα και προσπαθούμε

να προσαρμοστούμε σε αυτήν», γράφει ο Σαρα-
μάγκου στο «Περί τυφλότητας», ενώ σε ένα άλλο
βιβλίο του, το «Ταξίδι του ελέφαντα», σημειώνει
με νόημα: «Οι άνθρωποι απατώνται οικτρά σε
σχέση με τους ελέφαντες». Το τελευταίο δεν θα
μπορούσε να είναι περισσότερο επίκαιρο, καθώς,
κάθε ημέρα που περνά, διαπιστώνουμε οδυνηρά
πως παρά το βαρύ τίμημα που πληρώνουμε, με
όρους ανθρώπινων ζωών, στην πανδημία, εξακο-
λουθούμε να αρνούμαστε να δούμε τον ελέφαντα
στο δωμάτιο. 

Και ως λαός εμφανίζουμε όλο και περισσότερο
κοντή μνήμη. Ξεχνούμε τις αμέτρητες φορές που
είδαμε την κοινωνία μας να παρασύρεται από αν-
τιεπιστημονικά αφηγήματα που υπόσχονταν μα-
γικές λύσεις ή αποκάλυπταν δαιδαλώδεις παγκό-
σμιες συνωμοσίες, συχνά -μάλιστα- και συνδυα-
σμούς αμφοτέρων. Ξεχνούμε και, καθώς ξεχνού-
με, γινόμαστε όλο και περισσότερο τα ελαττώμα-
τα που έχουμε, παρά τα προτερήματά μας. Ό,τι
όμως «ξεχνούν οι άνθρωποι, τα κύτταρα το θυ-
μούνται, το σώμα, αυτός ο ελέφαντας», όπως λέει
ο Τζέφρυ Ευγενίδης. Τα κύτταρα στους υποδο-
χείς των οποίων προσδένεται και τα καταστρέφει
ο SARS-CoV-2. Τα κύτταρα των πνευμόνων, τα
κύτταρα του αγγειακού ενδοθηλίου, ακόμη και τα
νευρικά κύτταρα, καθώς τα συμπτώματα του
Long Covid Syndrome συντείνουν στο ότι έχουμε
να αντιμετωπίσουμε έναν ιό που εκτός από άγνω-
στος είναι και νευροτρόπος. 

Ναι, τα κύτταρα θα θυμούνται αυτά που θα ξε-
χάσουν οι άνθρωποι. Τα κύτταρα του ανοσοποι-

ητικού μας θα «θυμούνται» τον ιό, αν έχουν προ-
ετοιμασθεί κατάλληλα για αυτόν, μέσω των εμβο-
λίων. Ακόμη και αν εμείς ξεχάσουμε τις ΜΕΘ,
τους διασωληνωμένους και τους νεκρούς μας, οι
οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν είχαν
εμβολιασθεί, ακόμη και αν λησμονήσουμε τις ευ-
παθείς μας ομάδες, τις οποίες θα μπορούσαμε να
είχαμε προστατέψει αν είχαμε επιμείνει στην
αναγκαιότητα του εμβολιασμού τους και αν είχα-
με εμβολιασθεί και εμείς οι ίδιοι για να μην τους
μεταδώσουμε την Covid-19, ή έστω για να μεταδί-
δουμε λιγότερο τη νόσο, τα κύτταρα θα θυμούνται
την ανοσοαπόκριση που τους «έμαθε» εγκαίρως
ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός που, παρότι όλες
οι έγκυρες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέ-
τες υποστηρίζουν πως η στάθμιση κόστους-οφέ-
λους των πιθανών παρενεργειών και της πρόλη-
ψης της νόσησης ή της μείωσης της κλινικής βα-

ρύτητας αυτής είναι συντριπτικά υπέρ της δεύτε-
ρης, αντιμετωπίζεται από μερίδα συνανθρώπων
μας ως κέλευσμα μιας σκοτεινής παγκόσμιας συ-
νωμοσίας. Γιατί πολλές φορές η πίστη λειτουργεί,
όπως έγραψε ο Τζόζεφ Κόνραντ, ως μια μεγάλη
και λυτρωτική αυταπάτη μέσα στο θριαμβεύον
σκότος. Έχουμε, όμως, όλοι χρέος να μην αφή-
σουμε το σκότος να θριαμβεύσει. Ούτε τον -ως
έναν βαθμό κατανοήσιμο- φόβο των συνανθρώ-
πων μας. Έναν φόβο που πρέπει να τον εμπεριέ-
ξουμε και να τον μεταβολίσουμε από αντίπραξη
άρνησης σε πράξη ύψιστης αλληλεγγύης, κοινω-
νικής ευθύνης και αυτογνωσίας. Γιατί μπορεί η
ζωή να μην είναι πια -έτσι όπως εκμηδενίζει η
Covid-19- τα βιολογικά μέτρα και μεγέθη, παρά
μια προσωρινή αντίφαση της εντροπίας, όμως,
πάλι κατά τον Κόνραντ, «το μόνο που μπορείς να
ελπίζεις από τη ζωή είναι κάποια αυτογνωσία».

Τα κύτταρα θα θυμούνται αυτά που θα ξεχάσουν οι άνθρωποι

Η
ψυχαναγκαστική συμπεριφορά της προ-
σπάθειάς μας να διορθώσουμε κάποιον
έρχεται με τη φαινομενική μορφή της

διάσωσης ή της βοήθειας του άλλου ατόμου. Τον
προσαρμόζουμε σε μια εικόνα που πιστεύουμε
ότι έτσι «πρέπει να είναι». Σε αυτό το σενάριο, οι
άνθρωποι οφείλουν να είναι «τέλειοι» ή να ται-
ριάζουν σε μια ιδέα η οποία θεωρούμε ότι είναι
«σωστή», για να τους αποδεχτούμε. Για να ξεπε-
ράσουμε την ανάγκη να διορθώσουμε κάποιον,
χρειάζεται να ξεκινήσουμε διορθώνοντας αυτήν
την ανάγκη μέσα μας.

Συναισθηματική θωράκιση
Όταν προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποιον

άλλο, χάνουμε τον εαυτό μας και μειώνεται η αυ-
τοεκτίμησή μας. Επίσης, μέσα από αυτό, εμποδί-
ζουμε την ικανότητα του άλλου να αναλάβει την
προσωπική ευθύνη για τις πράξεις του, αφού το
κάνουμε εμείς για εκείνον.

Για να ξεπεραστεί αυτό, χρειάζεται να εξασκή-
σουμε την ικανότητα της συναισθηματικής μας
θωράκισης, δημιουργώντας υγιή όρια. Με την
απομάκρυνση των συναισθημάτων ενοχής και
ντροπής που μπορεί να προκύψουν από την εν-
συναίσθηση, μπορεί να οδηγηθούμε σε πράγμα-
τα που δεν θέλουμε να κάνουμε και τελικά να
νιώσουμε άβολα. 

Επικοινωνία με αντικατοπτρισμό
Θέλουμε να θέλουν αυτό που θέλουμε και να

νιώθουν όπως νιώθουμε. Με αυτόν τον τρόπο,
λανθασμένα υποθέτουμε ότι, αν οι σύντροφοί
μας μάς αγαπούν, θα αντιδράσουν και θα συμπε-
ριφερθούν με τους τρόπους που θα αντιδρούσα-
με και θα συμπεριφερόμασταν εμείς.

Οι άντρες λανθασμένα περιμένουν από τις γυ-
ναίκες να σκέφτονται, να επικοινωνούν και να
αντιδρούν με τον τρόπο που κάνουν εκείνοι, και
οι γυναίκες λανθασμένα περιμένουν από τους

άντρες να αισθάνονται, να επικοινωνούν και να
ανταποκρίνονται όπως οι ίδιες. 

Όταν εμφανιστεί η επιθυμία να διορθώσουμε
κάποιον, αντί να δώσουμε συμβουλές ή να προ-
σπαθήσουμε να λύσουμε το ζήτημα για αυτόν, εί-
ναι χρήσιμο να δείξουμε σεβασμό στη διαφορε-
τικότητά του.

Το «ταγκό» θέλει δύο
Για κάθε πρόβλημα υπάρχει τουλάχιστον μία

λύση. Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, και
όταν εμφανίζονται μπορεί είτε να είναι πηγές δυ-
σαρέσκειας και απόρριψης, είτε ευκαιρίες για εμ-
βάθυνση της οικειότητας και αύξηση της αγάπης,
της φροντίδας και της εμπιστοσύνης. 

Όταν καταλάβουμε το στιλ επικοινωνίας του
συντρόφου μας καθώς και το δικό μας, μπορούμε
να εργαστούμε για να διορθώσουμε ένα πρόβλη-
μα και να καταλήξουμε σε μια υγιή «win-win» λύ-
ση μαζί. 

Μπορούμε να αλλάξουμε κάποιον;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

του
Xρίστου 
Χ. Λιάπη

Ψυχίατρος
- Διδάκτωρ 

Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος 
ΔΣ ΚΕΘΕΑ

chliapis@yahoo.gr
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Προστασίας
του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος
παραβρέθηκε την Τε-
τάρτη το απόγευμα σε
εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα την οδική
ασφάλεια. Στον χαιρετισμό του ο υπουργός
δεν άφησε ασχολίαστη μια φωτογραφία που
κυκλοφόρησε στα social media, η οποία πα-
ραποιούσε σκόπιμα τον ρόλο των αστυνομι-
κών. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί μοίραζαν
εμφανέστατα σε μαθητές φυλλάδια κυκλοφο-
ριακής αγωγής και δεν έκαναν, όπως ανέφερε
το σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία, ελέγχους
για πιστοποιητικά self test. Ο κ. Θεοδωρικά-
κος χαρακτήρισε απαράδεκτη την ενέργεια
που είχε στόχο να ρίξει το ηθικό του Έλληνα
αστυνομικού, ο οποίος προσφέρει σημαντικό
κοινωνικό έργο. 

Σε άλλο μέρος της ομιλίας του ο υπουργός
αναφέρθηκε στον πρωταθλητή μας στους Πα-
ραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο Αντώνη
Τσαπατάκη -ήταν προσκεκλημένος στην εκ-
δήλωση- λέγοντας ότι είναι τιμή για την Ελλη-
νική Αστυνομία να τον έχει στους κόλπους της.
Μάλιστα, ο κ. Θεοδωρικάκος θύμισε στο
ακροατήριο την ανάρτηση που είχε κάνει στα
social media ο «χάλκινος» παραολυμπιονί-
κης: «Πριν από 15 χρόνια έκανα τους γονείς
μου, ιδίως τη μάνα μου, να κλαίνε για αυτό που
προκάλεσα σε εμένα. Σήμερα όμως τους κάνω
να χαμογελούν πιο πολύ απ’ όσο πόνεσαν τότε.
Έδωσα μάχη όλα αυτά τα χρόνια που πάλεψα
να ανέβω στο βάθρο στο κάθε “βάθρο” της
ζωής». Η συγκεκριμένη αναφορά του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη προκάλεσε αίσθη-
μα συγκίνησης σε όσους ήταν στο αμφιθέατρο
του «Ελληνικού Κόσμου».

ΜΜέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
οι εξελίξεις στην Ελευσίνα
Τα χρέη των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς τις
τράπεζες, το Δημόσιο, το Πολεμικό Ναυτικό,
την Εφορία, τους εργαζόμενους και τους προ-
μηθευτές έχουν εκτοξευτεί στα 500 εκατ. ευ-
ρώ. Για να υπάρξει κούρεμα χρεών θα χρει-
αστεί νομοθετική παρέμβαση. Όπως υπο-
γραμμίζουν παράγοντες της αγοράς, με την
επίτευξη συμφωνίας με τους Αμερικανούς, η
εξαγορά μέσω του σχεδίου εξυγίανσης δεν θα
μπορεί να είναι κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Η
υπόθεση των Ναυπηγείων Ελευσίνας αποτε-
λεί μία από τις προτεραιότητες της αμερικανι-
κής εξωτερικής πολιτικής στην ανατολική
Μεσόγειο, καθώς η τύχη των Ναυπηγείων

Ελευσίνας εμπλέκεται με την πο-
λιτική αναχαίτισης της επέκτα-

σης της γεωπολιτικής επιρ-
ροής της Κίνας.

Παραίτηση-θρίλερ 
Επεισοδιακή, μαθαίνω, ήταν η παραίτηση του δι-
ευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιπ-
που Τσαλίδη, ύστερα από μια πενταετία ως επι-
κεφαλής της μόνης ιδιωτικής εταιρείας που
πραγματοποιεί σιδηροδρομικές μετακινήσεις
στην Ελλάδα. Στην επιστολή του κατηγορεί το
ελληνικό Δημόσιο για τα… χάλια του σιδηρο-
δρομικού δικτύου, τις αναβολές των έργων συν-
τήρησης και την εικόνα των σταθμών χωρίς προ-
σωπικό λόγω της υποστελέχωσης του ΟΣΕ. Από
την πλευρά τους οι Ιταλοί που κατέχουν την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ αφήνουν αιχμές κατά του ίδιου για
τις καθυστερήσεις στη δρομολόγηση του πολυ-
διαφημισμένου «Ασημένιου Βέλους» (θα κάνει
τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και
15 λεπτά) καθώς και για προβλήματα συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι ο κ.
Τσαλίδης ήταν επιλογή των ΑΝΕΛ.

Πόσα χρήματα έχουν
δοθεί στη Βόρεια Εύβοια; 

Για 24 εκατ. ευρώ που έχουν δοθεί έως τώρα
σε περισσότερους από 5.000 πυρόπληκτους
στην Εύβοια μίλησε ο Χρήστος Τριαντόπου-
λος. «Ήδη έχουν δοθεί περισσότερα από 24
εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 5.000 δι-
καιούχους, στη Βόρεια Εύβοια και στις άλ-
λες περιοχές που επλήγησαν από τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές. Από τις πρώτες ημέ-
ρες άρχισαν να δίνονται χρήματα, προχω-
ρούν κανονικά η διαδικασία και η ροή», τόνι-
σε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό με αρ-
μοδιότητα σε θέματα Κρατικής Αρωγής και
Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές,
μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Αγκάθι η ΛΑΡΚΟ

Ακούγεται έντονα ότι οι υποψήφιοι επενδυ-
τές της ΛΑΡΚΟ ζητούν διευκρινίσεις και εγ-
γυήσεις αναφορικά με τα εργασιακά της επό-
μενης ημέρας. Ότι, δηλαδή, δεν θα εμποδι-
στεί η λειτουργία του εργοστασίου από δια-
μαρτυρόμενους εργαζόμενους όταν ολοκλη-
ρωθεί η πώληση. Προφανώς έχει αφεθεί στη
διακριτική ευχέρεια του νέου επενδυτή να
αποφασίσει αν θα κρατήσει μέρος του προ-
σωπικού, και τώρα πρέπει η κυβέρνηση να
βρει λύση για όσους απολυθούν. Πόσοι είναι;
Απασχολούνται 1.080 άτομα και με βάση το
πλάνο της ιδιωτικοποίησης, δεν υπάρχει κα-
μία δέσμευση για την επαναπρόσληψή τους.
Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση και για
κοινωνικούς λόγους επεξεργάζεται σχέδιο
για μετατάξεις εργαζομένων στο Δημόσιο ή
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Θεοδωρικάκος:
Από τα fake news
στις αληθινές
ιστορίες

Για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι, τέλος το Taxis-
NET. Στη θέση του έρχεται το myAADE. Ο επικεφα-
λής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε τη
νέα πλατφόρμα myaade.gov.gr, η οποία θα παρέχει
περισσότερες από 250 ψηφιακές συναλλαγές σε
φορολογούμενους και λογιστές, εξοικονομώντας
χρόνο για όλους με τον περιορισμό των επισκέψε-
ων στις εφορίες. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν
να υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους και στη
συνέχεια να παρακολουθούν την εξέλιξή τους μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
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Βαρούν… κανόνια  στην ενέργεια
Δύσκολα τα πράγματα μετά τις παγκόσμιες ανατιμήσεις στην ενέργεια.

Στη Βρετανία άρχισαν τα πρώτα «κανόνια». Πέντε εταιρείες προμήθειας
ενέργειας κατέβασαν ρολά και έχει δημιουργηθεί τεράστιο κύμα «άστε-
γων» καταναλωτών. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο πελάτες ανα-
ζητούν νέο «καταφύγιο» ηλεκτροδότησης λόγω της αδυναμίας των προμη-
θευτών τους να κρατηθούν ζωντανοί. Αιτία δεν είναι άλλη από την παράλυ-
ση που προκαλεί στην αγορά η εκτίναξη των τιμών ενέργειας και ρύπων. Τον
περασμένο μήνα κατέβασε ρολά η HubEnergy, ακολούθησαν οι εταιρείες
Utility Point και People’s Energy και την περασμένη εβδομάδα έκλεισαν
άλλες δύο εταιρείες, οι PfP Energy και MoneyPlus Energy. Αντιλαμβάνεστε
τον τρόμο που υπάρχει στην Ελλάδα από αυτές τις εξελίξεις…



Προς τιμήν του, ο βουλευτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρα-
νάκης βάζει ένα τέρμα στην παραφιλολογία που κυκλοφο-
ρεί εδώ και ημέρες από συγκεκριμένες εφημερίδες ότι ο
«γαλάζιος» βουλευτής αναμένεται να κάνει δικό του κόμμα
επειδή δεν υπουργοποιήθηκε. «Γνωστοί και κατανοητοί οι
λόγοι μιας ακόμη συντονισμένης επίθεσής σας. Πείτε σε
όποιους σας ζήτησαν να το γράψετε, ότι δεν θα τους κάνω τη
χάρη. Πάντα ήμουν, και πάντα θα είμαι Νέα Δημοκρατία»,
αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Κ. Κυρανάκης.

Ποιο κανάλι θέλει 
ο κ. Σταθόπουλος;

Αφού ο Ιβάν δεν πουλάει, τότε με ποιον
μιλάει ο κ. Σταθόπουλος; Διότι η έλευση
της BC Partners και η εμπλοκή της στα
τηλεοπτικά δρώμενα ανακατεύουν την
τράπουλα και προκαλούν αλυσιδωτές
εξελίξεις. Ο Νίκος Σταθόπουλος αναζητεί
τηλεοπτική λύση που του είναι χρήσιμη
και απαραίτητη για να συμπληρώσει τον
σχεδιασμό που μέχρι στιγμής περιλαμ-
βάνει Nova και Wind. Η ενεργή εμπλοκή
Σταθόπουλου στα τηλεοπτικά δρώμενα
προφανώς ανοίγει το παιχνίδι προς πάσα
κατεύθυνση… Πάντως επαφές με κανα-
λάρχες έχει κάνει.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τ
ο άκουσα και δεν το πίστευα. Κι όμως, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ ο οποίος το έλλειμμα της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή από το
13,5% το ανέβασε στο 15,5% τον Οκτώβριο του 2010, ενώ δηλαδή η Ελλάδα βρι-

σκόταν ήδη στο πρώτο μνημόνιο, εξακολουθεί και έχει δικαστικές περιπέτειες. Τώρα
κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο διαμένει η μητέρα του, γιατί ένα μέλος της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τον μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμηση. Μάλιστα
για το θέμα έκανε δηλώσεις ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. Συγκε-
κριμένα κατακρίνει για σκοπιμότητες το πελατειακό πολιτικοοικονομικό κατεστημέ-
νο και τα εξωθεσμικά παρακλάδια του, όπως σημειώνει, «που συνεχίζουν τη δικαστι-
κή ταλαιπωρία του πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου». Ο κ. Παπαν-
δρέου συμπληρώνει πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και ο κίνδυνος να κατα-
σχεθεί το σπίτι στο οποίο διαμένει η μητέρα του Ανδρέα Γεωργίου, εγείρουν, πέραν
της ηθικής παραμέτρου, και μια ακόμη, που αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέ-
ναντι στο μήνυμα που εκπέμπεται, σύμφωνα με το οποίο, όποιος δημόσιος λειτουρ-
γός κάνει το καθήκον του, τιμωρείται».
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Ο Κυρανάκης διαψεύδει 
τους προβοκάτορες

Το Μαξίμου στηρίζει Μπρατάκο
«Ένας ευγενής άνθρωπος που εργάζεται

αθόρυβα και μεθοδικά είναι από σήμερα ο
νέος πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Είναι τιμή μου να
είναι φίλος μου. Συγχαρητήρια
@i_bratakos”», έγραψε στο Twitter ο διευ-
θυντής του γραφείου του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης, για την εκλογή του
Γιάννη Μπρατάκου στο τιμόνι του ΕΒΕΑ. Σας
το είχα γράψει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο Γιάν-
νης Μπρατάκος είναι από τα στελέχη που
εκτιμά απεριόριστα και ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, καθότι εργάζεται αόκνως.

ΚΟΥΙΖ: Σε μια εκ των επιτροπών της
Βουλής επρόκειτο να ψηφιστεί
τροπολογία που είχε καταλήξει στο
παρελθόν στα σκουπίδια μετά την
έντονη αντίδραση βουλευτών του
ΚΙΝΑΛ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Προχ-
θές, και πάλι την τελευταία στιγμή,
με παρέμβαση από πολύ ψηλά, η
τροπολογία ξαναπήγε στο καλάθι
των αχρήστων για να μη γίνει πολι-
τικό σούσουρο.

LOCK

Χάνει το σπίτι του 
ο πρώην της ΕΛΣΤΑΤ;

Οι επενδύσεις 
στον τουρισμό 
και οι συναντήσεις
Μητσοτάκη
Ο Sebastien Bazin, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος του ξενοδοχειακού
κολοσσού Accor, και η διευθύνουσα
σύμβουλος για τη Νότια Ευρώπη Maud
Bailly ήρθαν στην Ελλάδα και παρέστη-
σαν στα επίσημα εγκαίνια του νέου ξε-
νοδοχείου του ομίλου ΛΑΜΨΑ στο Σύν-
ταγμα. Μάλιστα είχαν συναντήσεις τόσο
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη όσο και με τον υπουργό Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια. Η Accor έχει ήδη δρο-
μολογήσει τη λειτουργία νέων μονάδων
στη χώρα μας, από το 2022 και μετά, αρ-
χικά στην Κρήτη και αργότερα στη Μύ-
κονο και την Αιτωλοακαρνανία. Όπως
έγινε γνωστό, ο κ. Bazin συζήτησε το
ενδεχόμενο να στηθεί και να λειτουρ-
γήσει στην Αθήνα ένα εξειδικευμένο
θεματικό κέντρο εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης ανθρώπινου δυναμικού που
ενδιαφέρεται για εργασία στον χώρο
της φιλοξενίας. Η προοπτική αυτή βρί-
σκει θετικά διακείμενη την ελληνική
κυβέρνηση.
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

ΗΕλλάδα δεν πρόκειται να ξανα-
βιώσει προσφυγικές ροές όμοι-
ες με εκείνες του 2015, ξεκα-

θαρίζει στη συνέντευξή του στην «P» 
ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-
λου και βουλευτής ΝΔ στη Χίο Νότης

Μηταράκης. Εξηγεί γιατί είναι αι-
σθητά μειωμένες οι παράνομες εί-
σοδοι μεταναστών στη χώρα
τους τελευταίες μήνες και πα-
ρουσιάζει το σχέδιο φύλαξης
των ελληνικών συνόρων μετά
τις τελευταίες εξελίξεις στο
Αφγανιστάν.

«Έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο
του Μεταναστευτικού»
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Τι εκτιμήσεις κάνετε για ενδεχόμενες
προσφυγικές ροές από το Αφγανιστάν;
Ανεξάρτητα από τον αριθμό, έχετε εικόνα
ποτέ θα ξεκινήσουν οι ροές;
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν είναι σίγουρα

ανησυχητικές και απαιτούν ιδιαίτερη προ-
σοχή και επαγρύπνηση. Από την πρώτη στιγ-
μή, έχουμε καταστήσει σαφές πως δεν πρό-
κειται να ξαναβιώσουμε τις θλιβερές εικό-
νες του 2015.  Έχουμε επιλέξει να ενεργή-
σουμε προληπτικά και ταυτόχρονα συλλογι-
κά σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε σενάρια με κα-
ταστροφολογικό περιεχόμενο να μη γίνουν
ποτέ πραγματικότητα. Η Ελλάδα φυλάσσει
τα σύνορά της, είναι χώρα και όχι χώρος διέ-
λευσης παράνομων μεταναστευτικών ροών.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για
αυξημένες ροές από το Αφγανιστάν. 

Τι προετοιμασία έχετε κάνει για να αντι-
μετωπίσετε ένα νέο πιθανό μεταναστευ-
τικό κύμα;
Η χώρα μας, από την πρώτη στιγμή, βρί-

σκεται σε μέγιστη ετοιμότητα και έχει προ-
ετοιμαστεί καταλλήλως, προκειμένου να
αντιμετωπίσει ένα πιθανό μεταναστευτικό
κύμα.

Πρώτον, προστατεύουμε με περίσσια
αποφασιστικότητα τα θαλάσσια και χερσαία
σύνορά μας και κατ’ επέκταση τα ανατολικά
σύνορα της ΕΕ. Από τα ευρωπαϊκά Ταμεία
Μετανάστευσης και Εσωτερικής Ασφαλεί-
ας, που διαχειρίζεται το υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου, χρηματοδοτούμε την
Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα,
με σκοπό την ενίσχυσή τους με έμψυχο δυ-
ναμικό, εξοπλισμό επιτήρησης συνόρων,
λειτουργικά έξοδα, οχήματα και σκάφη. 

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατασκευή
του φράκτη στον Έβρο, ενώ εξετάζουμε
τρόπους χρηματοδότησης περαιτέρω επέ-
κτασής του. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνουμε
τις κλειστές ελεγχόμενες δομές στα σημεία
εισόδου της χώρας μας, τα οποία και θα λει-
τουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας
για πιθανές ροές. Επιπλέον, ενισχύσαμε το
νομικό μας οπλοστάσιο, ορίζοντας την
Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. Με προφα-
νή στόχο οι μεταναστευτικές ροές από το
Αφγανιστάν να ανακόπτονται και τα αιτήμα-
τα ασύλου να εξετάζονται στο έδαφός της.

Τέλος, με τις πρωτοβουλίες μας, όχι μόνο
τοποθετήσαμε στην ατζέντα των κορυφαίων
θεσμικών οργάνων της ΕΕ το ζήτημα, αλλά
και αυξήσαμε με αυτόν τον τρόπο τον βαθμό
συλλογικής δράσης και ετοιμότητας. Πλέον,
όπως προέκυψε και από το έκτακτο συμ-
βούλιο των υπουργών Εσωτερικών, δεν θα
επαναληφθούν τα λάθη του 2015. 

Αυτή η παραδοχή, η -υπάρχουσα πλέον-
συναντίληψη και ενιαία στάση των κρατών-
μελών είναι η πραγματική ασπίδα της ηπεί-
ρου απέναντι σε μια νέα πρόκληση. Αυτή τη

φορά, η Ελλάδα δεν είναι μόνη της και βρί-
σκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Η συνεννόηση που έχει γίνει ως τώρα του
πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν μπο-
ρεί εντέλει να λειτουργήσει θετικά ή θα
υπάρξει εκ νέου εργαλειοποίηση του ζη-
τήματος; Διότι φαίνεται στο θέμα αυτό
Ελλάδα και Τουρκία να έχουν κοινό συμ-
φέρον.
Η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυ-

πουργού με τον Τούρκο πρόεδρο επιβεβαί-
ωσε την κοινή πρόκληση που αντιμετωπί-
ζουν οι δύο χώρες στην παρούσα συγκυρία.
Μια πρόκληση που μπορεί να αποτελέσει
πεδίο συνεννόησης, αλλά και αφετηρίας
μιας περιόδου καλής γειτονίας. Άλλωστε,
το ενδεχόμενο μιας εκ νέου εργαλειοποί-
ησης του ζητήματος από την πλευρά της
Τουρκίας προσκρούει στη νωπή ακόμα
αποτελεσματικότητα που επιδείξαμε στα
γεγονότα του Έβρου.

Από την άλλη πλευρά, η στάση μας έναντι
της Τουρκίας δεν αλλάζει ανάλογα με τις
εξελίξεις. Περιμένουμε από την Τουρκία να
εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της
στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης με την ΕΕ
και να αποδεχτεί το αίτημα επιστροφής
1.908 ατόμων. 

Αλήθεια, κύριε υπουργέ, τι άλλαξε τους
τελευταίους μήνες και είναι ελάχιστες οι
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές;
Η Ελλάδα εφαρμόζει με συνέπεια μια αυ-

στηρή αλλά ταυτόχρονα δίκαιη μεταναστευ-

τική πολιτική. Μια πολιτική που επικεντρώ-
νεται σε έξι πυλώνες δράσης συνολικά. 

Πρώτον, στην αποτελεσματική φύλαξη
των συνόρων πάντοτε με σεβασμό στις επι-
ταγές του Διεθνούς Δικαίου και των ευρω-
παϊκών κανόνων εμπλοκής στη θάλασσα.
Δεύτερον, στις ταχείες διαδικασίες διαχωρι-
σμού προσφύγων από παράνομους οικονο-
μικούς μετανάστες. Ενδεικτικό είναι ότι
έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες από τη
στιγμή της εισόδου έως και της εξόδου του
αιτούντος από το εθνικό σύστημα υποδοχής.
Τρίτον, στην ενίσχυση των απελάσεων και
των επιστροφών. Τέταρτον, στην ολοκλήρω-
ση των κλειστών και ελεγχόμενων δομών.
Πέμπτον, στον έλεγχο των Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων και τη διάρθρωση ενός
πλαισίου λογοδοσίας, τόσο των ιδίων όσο
και των μελών τους. Έκτον, στον περιορισμό
της διάρκειας και του ύψους των επιδομά-
των. Πλέον, αυτά κατευθύνονται σε αυτούς
που πραγματικά το δικαιούνται.

Καθιστούμε σαφές προς πάσα κατεύθυν-
ση πως η χώρα μας δεν αρκείται σε ρόλο πα-
ρατηρητή, αλλά πλέον έχει ανακτήσει τον
έλεγχο του Μεταναστευτικού σε όλα τα επί-
πεδα. 

Δώστε μας μια εικόνα του τι συμβαίνει με
τις δομές στα νησιά του Αιγαίου.
Η νέα κλειστή, ελεγχόμενη δομή στη Σάμο

τίθεται, από αυτό το Σάββατο, σε λειτουργία
και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλή-
ρωση του εθνικού συστήματος υποδοχής. Οι
νέες δομές θα βρίσκονται εκτός αστικού
ιστού, προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης και ασφάλεια σε επωφελούμε-
νους, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Πα-
ράλληλα, στις 30 Σεπτεμβρίου βάζουμε μό-
νιμο «λουκέτο» στο παλιό ΚΥΤ στο Βαθύ της
Σάμου. Μετά τη Μόρια, άλλο ένα μελανό ση-
μείο για την ιστορία των νησιών μας ξεθω-

ριάζει και αποδίδεται στους πολίτες της Σά-
μου. 

Θα ακολουθήσουν οι δομές στην Κω και
τη Λέρο και μέσα στο 2022 στη Χίο και τη Λέ-
σβο. Νέες δομές, σύγχρονες, ασφαλείς, με
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και πολύ
μικρότερη χωρητικότητα από αυτήν που αρ-
χικά είχε σχεδιαστεί, καθώς οι ανάγκες μας
πλέον είναι πολύ λιγότερες. Ήδη έχουμε
κλείσει 85 δομές σε όλη τη χώρα. Από τις 121
σε όλη την επικράτεια, λειτουργούν σήμερα
36. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου,
στη Λέσβο στο προσωρινό ΚΥΤ Μαυροβου-
νίου διαμένουν 3.338 αιτούντες άσυλο, στη
Χίο 278, στη Σάμο 611, στη Λέρο 162 και στην
Κω 94. Επιπλέον, το ισοζύγιο επιστροφών-
αφίξεων παραμένει θετικό.

Έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο του Μετα-
ναστευτικού και πλέον ατενίζουμε το μέλ-
λον με αισιοδοξία. Απεμπλέκουμε τα νησιά
μας από το πρόβλημα. Κοιτάμε μπροστά!

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν 
είναι σίγουρα ανησυχητικές και
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και
επαγρύπνηση. Από την πρώτη
στιγμή, έχουμε καταστήσει 
σαφές πως δεν πρόκειται 
να ξαναβιώσουμε τις θλιβερές
εικόνες του 2015 

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη

«



Α
πάντηση στα Μη Επανδρωμένα
Αεροσκάφη της Τουρκίας ετοι-
μάζει η Αθήνα και, μάλιστα, με
τεχνολογία που προέρχεται από

ελληνικά μυαλά. Οι μεγάλες επενδύσεις
των γειτόνων στην ανάπτυξη οπλισμένων
UAVs έχουν κινητοποιήσει το ελληνικό Επι-
τελείο, καθώς η χώρα μας έχει καθυστερή-
σει πολύ να εισέλθει στο πεδίο των Μη
Επανδρωμένων Οχημάτων. 

Η αξιοποίησή τους στις πρόσφατες συγ-
κρούσεις στη Συρία, στη Λιβύη και το Ναγ-
κόρνο Καραμπάχ έδειξε ότι οι επιχειρησια-
κές τους ικανότητες είναι αδιαμφισβήτητες,
ενώ όλο και περισσότερες χώρες γίνονται
πελάτες της τουρκικής αμυντικής βιομηχα-
νίας, εντάσσοντας στο οπλοστάσιό τους τα
Bayraktar. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα προβάρει
τα πιο εξελιγμένα Akinci, διαφημίζοντας τις
εντυπωσιακές τους δυνατότητες, ενώ στη
φαρέτρα της διαθέτει και τα παλαιότερης τε-
χνολογίας ANKA. Τρεις τύπους Μη Επαν-
δρωμένων Αεροσκαφών έχει αναπτύξει η
Τουρκία, φιλοδοξώντας να γίνει μια από τις
μεγαλύτερες παραγωγικές και εξαγωγικές
δυνάμεις στον συγκεκριμένο τομέα. 

Η Αθήνα, λόγω της δεκαετούς οικονομι-
κής κρίσης που οδήγησε σε απαξίωση τις
Ένοπλες Δυνάμεις, καθυστέρησε σημαντι-
κά να εισέλθει στην αγορά των Μη Επαν-
δρωμένων Οχημάτων, παρά το γεγονός ότι
στα πανεπιστήμια της χώρας γινόταν ου-
σιαστική πρόοδος στο θέμα, χωρίς όμως η
έρευνα αυτή να μπορεί να μετουσιωθεί σε
πράξη. 

Το μεγάλο βήμα για τη διαδικασία παρα-
γωγής του πρώτου ελληνικού UAV με ιδιαί-

τερα εντυπωσιακές δυνατότητες, έγινε στη
συνάντηση που είχαν τα στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών με τη διοίκηση
της ΕΑΒ και εκπροσώπους των Πανεπιστη-
μίων Θεσσαλονίκης, Θράκης και Θεσσαλίας
που έχουν αναλάβει την έρευνα και την
ανάπτυξη του ελληνικού drone. Η συνάντη-
ση κατέληξε σε συμφωνία, ώστε το ΥΠΟΙΚ
να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία δύο πρω-
τοτύπων του «Αρχύτα», όπως ονομάζεται το
UAV, με την ΕΑΒ να διατηρεί τα πλήρη δι-
καιώματα εκμετάλλευσης του προϊόντος
που θα παραχθεί. 

Ο «Αρχύτας» είναι ένα Μη Επανδρωμένο
Αεροσκάφος μεγάλων διαστάσεων τύπου
VTOL, δηλαδή έχει τη δυνατότητα κάθετης

απογείωσης-προσγείωσης. Η σχεδίασή του
και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται μεγάλο
αεροδρόμιο για να απογειωθεί το καθιστούν
ιδανικό για την εκτέλεση αποστολών των
Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και των Σωμάτων
Ασφαλείας, που θα αποκτήσουν επιπλέον
μάτια στον αέρα. Ο επιχειρησιακός του κα-
τάλογος περιλαμβάνει την επιτήρηση χερ-
σαίων και θαλάσσιων συνόρων αλλά και με-
γάλων θαλάσσιων τμημάτων, την παρακο-
λούθηση εχθρικών δυνάμεων και τη μετα-
φορά εικόνας απευθείας στα κέντρα επιχει-
ρήσεων. Σημαντική θα είναι η προσφορά
του και στην Πολιτική Προστασία για την έγ-
καιρη προειδοποίηση σε περίπτωση πυρ-
καγιάς και την αξιολόγηση φυσικών κατα-
στροφών, ενώ θα δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί και για εμπορικούς σκοπούς. 

Το ελληνικό Μη Επανδρωμένο Αεροσκά-
φος θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ως μια
πλατφόρμα σταθερής πτέρυγας και θα μπορεί
να μεταφέρει φορτίο της τάξεως των 20 κι-

λών. Η δυνατότητα κάθετης απογείωσης-
προσγείωσης του δίνει την απαιτούμενη ευε-
λιξία, ώστε να μπορεί να επιχειρεί από απο-
μονωμένες περιοχές σε ακριτικά νησιά ή από
τα καταστρώματα των φρεγατών του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Για την κατασκευή του θα χρη-
σιμοποιηθούν ελαφρά, σύνθετα υλικά που
βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και
εξασφαλίζουν μεγάλη δομική αντοχή και μι-
κρό βάρος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των τριών
πανεπιστημίων, ο «Αρχύτας» θα μπορεί να
επιχειρεί υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, με
ανέμους έως 6 μποφόρ, ενώ θα είναι εφοδια-
σμένος με συστήματα αυτόματης πλοήγησης
και ελέγχου πτήσης, ώστε να είναι δυνατό να
ελεγχθεί ακόμη και από χειριστές με μικρή
εμπειρία. Η χρηματοδότηση του υπουργείου
Οικονομικών αφορά τη συμμετοχή των πανε-
πιστημίων και την προμήθεια υλικών και συ-
σκευών, ώστε τα δύο πρωτότυπα να πάρουν
γρήγορα σάρκα και οστά.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Απάντηση στα 
Μη Επανδρωμένα
Αεροσκάφη της
Τουρκίας ετοιμάζει 
η Αθήνα και, μάλιστα,
με τεχνολογία 
που προέρχεται από
ελληνικά μυαλά

Ο «Αρχύτας» ετοιμάζεται για απογείωση



Μ
ετά τους εκβιασμούς του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν για επα-
νάληψη του 2015, τη σκυτάλη
των προκλήσεων πήρε ο

Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού. Ο «ενορχηστρωτής» της προ-
σφυγικής κρίσης, ο οποίος πριν από ενά-
μιση χρόνο ώθησε χιλιάδες πρόσφυγες
και μετανάστες στον Έβρο και τους κα-
λούσε να εισβάλουν στα ελληνικά και ευ-
ρωπαϊκά εδάφη, εξαπέλυσε νέες απειλές
εναντίον των Βρυξελλών, δηλώνοντας ότι
η Άγκυρα δεν προτίθεται να συγκρατήσει
άλλους μετανάστες. 

«Η Δύση σκέφτεται το εξής: η Τουρκία
να κρατά κλειστά τα σύνορά της και να
μας προστατεύει. Αν οι παράνομοι μετα-
νάστες περάσουν στην Τουρκία, να τους
κρατήσει. Εμείς δηλώνουμε ότι δεν είμα-
στε αποθήκη μεταναστών», είπε ο Σοϊλού
με αφορμή τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. 

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού
Εσωτερικών ενεργοποίησαν τον προπα-
γανδιστικό μηχανισμό της Άγκυρας και
μέσα σε λίγες ώρες, το πρακτορείο
Anadolu ξεκίνησε τη διασπορά ψευδών
ειδήσεων για επαναπροωθήσεις και κα-
κομεταχείριση μεταναστών από τις ελλη-
νικές Αρχές. Σε δημοσίευμά του, το κρα-
τικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας
υποστηρίζει πως μέσα σε οκτώ μήνες οι
Αρχές της χώρας διέσωσαν περίπου έξι
χιλιάδες μετανάστες από τα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα. Ουδείς λόγος γίνεται, όμως,
για το πώς έφτασαν οι βάρκες των λαθρο-
διακινητών μέχρι τα ελληνικά χωρικά
ύδατα, αφού η αναχώρηση από τις τουρ-
κικές ακτές παραβιάζει το Σύμφωνο ΕΕ -
Τουρκίας του 2016, μέσω του οποίου η
Άγκυρα έχει λάβει περίπου 6 δισ. ευρώ.

Σε εκστρατεία για τη δημιουργία κλίμα-
τος εναντίον της Ελλάδας επιδίδονται και
τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα ενη-
μέρωσης της Τουρκίας, με απώτερο στό-
χο να τονώσουν το πληγωμένο γόητρο
του προέδρου Ερντογάν. Η αποδοκιμασία
της Άγκυρας από τον Αραβικό Σύνδεσμο,
η επιδείνωση των σχέσεων με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και η βουτιά «θανάτου» της
τουρκικής οικονομίας, έχουν προκαλέσει
πανικό στο επιτελείο του Τούρκου προ-
έδρου, ο οποίος στοχοποιεί και πάλι την
Ελλάδα, επιχειρώντας να «εξαγάγει» την

κρίση από το εσωτερικό της χώρας του.
Μετά τις «γκρίνιες» του Χουλουσί Ακάρ

για εξοπλιστικό «ράλι» της Ελλάδας και
τις παράλογες απαιτήσεις για αποστρα-
τιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολι-
κού Αιγαίου, η τουρκική προπαγάνδα επι-
στράτευσε αναλυτές που αποκαλύπτουν
υποτιθέμενα σχέδια για χερσαία εισβολή
τουρκικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Το
βράδυ της Τετάρτης, ο απόστρατος αντι-
πτέραρχος Ερντογάν Καρακούς, ο οποίος
φιλοξενήθηκε στο CNN Turk, υποστήριξε
ότι, αν και η ελληνική πλευρά παραχώρη-
σε στους Αμερικανούς τη βάση της Αλε-
ξανδρούπολης με σκοπό να εμποδίσει
μια χερσαία επίθεση της Τουρκίας, τα
επιχειρησιακά σχέδια του τουρκικού
στρατού, ωστόσο, έχουν ως στόχο την κα-

τάληψη της Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε,
μάλιστα, ότι σε ενδεχόμενη σύρραξη με-
ταξύ των δύο χωρών, οι ελληνικές δυνά-
μεις θα κατευθυνθούν προς την Κων-
σταντινούπολη. Το προκλητικό σόου του
Καρακούς έρχεται μετά το παραλήρημα
του εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας»
και του τουρκολιβυκού μνημονίου, Τζι-
χάντ Γιαϊτζί, ο οποίος υποστήριξε ότι η
Ελλάδα μαζί με τους Γκιουλενιστές επε-
ξεργάζεται σχέδιο εισβολής στη Δυτική
Τουρκία. 

Η Αθήνα από την πλευρά της συνεχίζει
να επενδύει στην ενίσχυση των διμερών
σχέσεων με τις αραβικές χώρες. Ο Νίκος
Δένδιας χθες συναντήθηκε με τον Αιγύ-
πτιο πρέσβη Ισμαήλ Αχμέτ Χαϊράτ, ενόψει
των εργασιών της 76ης Γενικής Συνέλευ-

σης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η
συνεργασία των δύο πλευρών σε τομείς
όπως η ενέργεια, η άμυνα και η οικονο-
μία, ενώ εκφράστηκε η κοινή βούληση
για την προώθηση της περιφερειακής
σταθερότητας. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Μετά τις απειλές Σοϊλού
εναντίον των Βρυξελλών, 
το πρακτορείο Anadolu 
ξεκίνησε fake news για
κακομεταχείριση μεταναστών
από την Ελλάδα

Οι Τούρκοι φτιάχνουν… κλίμα!

Ξεκινά το συνέδριο του ΝΑΤΟ
Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιω-

τόπουλο είχε χθες ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του
ΝΑΤΟ, ναύαρχος Ρόμπερτ Μπάουερ, που βρίσκεται στην Αθή-
να ενόψει του συνεδρίου της επιτροπής σε επίπεδο αρχηγών
Ενόπλων Δυνάμεων. Η σημαντική διοργάνωση συμπίπτει με τα
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και
φέρνει τη χώρα στο προσκήνιο της Βορειοατλαντικής Συμμα-

χίας. Τον Αμερικανό ναύαρχο συνάντησε και ο αρχηγός ΓΕΕ-
ΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, με τις συζητήσεις να
στρέφονται γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βό-
ρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές που αποτε-
λούν προτεραιότητα για τη Συμμαχία. Οι εργασίες του συνεδρί-
ου θα ξεκινήσουν το απόγευμα με την τελετή υποδοχής και θα
συνεχιστούν αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 



Ο
ι εταιρείες Pfizer και Moderna
ανακοίνωσαν ότι η προστασία που
παρέχουν τα εμβόλιά τους κατά
του κορονοϊού μπορεί να εξασθε-

νήσει με το πέρασμα του χρόνου. Η γνωστο-
ποίηση αυτή -μάλλον όχι τυχαία- έρχεται σε
μια στιγμή που η Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ετοιμάζεται να
αποφασίσει κατά πόσο θα εγκρίνει ένα ευ-
ρύτερο πρόγραμμα ενισχυτικών - αναμνη-
στικών δόσεων.

Η Pfizer, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, πα-
ρουσίασε μια μελέτη του ιατρικού κέντρου
Kaiser Permanente της Νότιας Καλιφόρ-
νιας που δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου της τείνει να εξασθενήσει φυ-
σικά όσο περνάει ο καιρός, «άσχετα με την
παραλλαγή του κορονοϊού» και όχι ως συνέ-
πεια του στελέχους Δέλτα. Σύμφωνα με την
εν λόγω έρευνα, η ανοσιακή προστασία του
εμβολίου μειώνεται από έξι έως οκτώ μήνες
μετά τη δεύτερη δόση. Η μείωση υπολογί-

στηκε σε περίπου 6% ανά δίμηνο μετά τη
δεύτερη δόση, πέφτοντας έτσι από το 96,2%
λίγο μετά τον εμβολιασμό στο 83,7% τέσσε-
ρις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η εταιρεία
επικαλέστηκε επίσης στοιχεία άλλης ισραη-
λινής μελέτης, σύμφωνα με την οποία η τρίτη
δόση αποκαθιστά την αποτελεσματικότητα
του εμβολίου στο 95%.

Από την πλευρά της, η Moderna παρου-
σίασε στοιχεία μεγάλης κλινικής δοκιμής
της, σύμφωνα με τα οποία η προστασία του
εμβολίου της εξασθενεί διαχρονικά, πράγμα
που υποστηρίζει τη χρησιμότητα μιας έξτρα
ενισχυτικής δόσης. Η μελέτη βρήκε μεγαλύ-
τερα ποσοστά λοιμώξεων Covid-19 μεταξύ
όσων είχαν εμβολιαστεί πρώτοι πριν από 13
μήνες, σε σύγκριση με όσους εμβολιάστη-
καν πριν από οκτώ μήνες.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι μια δεύ-
τερη μελέτη, σε συνεργασία με το σύστημα
υγείας Kaiser Permanente, η οποία συνέ-
κρινε περίπου 352.000 πλήρως εμβολια-

σμένους με Moderna με ανάλογο αριθμό μη
εμβολιασμένων, βρήκε ότι το εμβόλιό της,
ακόμη και εν μέσω εξάπλωσης της Δέλτα,
παρέμεινε αποτελεσματικό κατά 87% έναντι
της λοίμωξης Covid-19 και 96% έναντι του
κινδύνου νοσηλείας.

Τόσο η Pfizer όσο και η Moderna έχουν
καταθέσει αιτήματα για διενέργεια τρίτης
δόσης. Μέχρι στιγμής η επιστημονική κοινό-
τητα εμφανίζεται μάλλον διστακτική να εγ-
κρίνει το αίτημα αυτό, θεωρώντας ότι δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Σημεία ύφεσης παρουσιάζει η επιδημιολογική εικόνα
της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή,
«πρωταθλητές» στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού εί-
ναι οι φοιτητές, ενώ οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για τους ηλικιωμένους άνω των 55 ετών. Σύμ-
φωνα με όσα έκανε γνωστά χθες η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η πανδημία βρίσκεται σε σταθε-
ρή κατάσταση, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές παρουσιά-
ζεται αύξηση. Σύμφωνα με την κ. Γκάγκα, πάνω από 62%
του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, «αλλά θέλουμε
το 100%». «Είναι σημαντικό οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να
εμβολιαστούν, καθώς διατρέχουν κατά 10 φορές μεγαλύ-
τερο κίνδυνο νόσησης», σημείωσε.

Στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, η οποία παρου-
σιάζει σημεία ύφεσης, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση
για την πορεία της πανδημίας η καθηγήτρια Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων Βάνα Παπαευαγγέλου: «Τα ενεργά κρούσματα είναι
19.000. Βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο. Θα δούμε
κατακόρυφη αύξηση των τεστ ανά εβδομάδα, ενώ οι κινη-
τές ομάδες του ΕΟΔΥ εξετάζουν μόνο εμβολιασμένους. Η
αλλαγή πολιτικής θα έχει πιθανά αύξηση κρουσμάτων και
μείωση θετικότητας». Ακόμη, η κυρία Παπαευαγγέλου
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη να εμ-
βολιαστούν οι πολίτες άνω των 55 ετών, λέγοντας ότι η
στασιμότητα που παρατηρείται σε ό,τι αφορά τους εμβο-

λιασμούς της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι δυ-
σοίωνη. Ακόμη, εξήρε τη στάση των εφήβων που σπεύ-
δουν να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
2.322. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 42, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 14.354 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 359. Μεταξύ των διασω-
ληνωμένων ασθενών, 329 (91,64%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 30 (8,36%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 206.

«Πρωταθλητές» στον εμβολιασμό οι φοιτητές - «Καμπανάκι» για τους ηλικιωμένους 

ΕΕιδικά μέτρα 
στα κυλικεία 
των σχολείων  
Με ειδικά μέτρα θα λειτουργή-
σουν φέτος τα σχολικά κυλικεία
προκειμένου να αποφευχθεί η
διασπορά του κορoνοϊού. Όπως
περιγράφεται στη σχετική
Υπουργική Απόφαση, επιτρέπε-
ται η πώληση μόνο τροφίμων και
υγρών που είναι συσκευασμένα ή
έχουν ετοιμαστεί πριν από την
ώρα διάθεσής τους σε ατομικές
συσκευασίες που προστατεύον-
ται από κατάλληλο υλικό, ενώ οι
μαθητές, κατά την προσέλευση
και την αναμονή στο κυλικείο,
πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες
αποστάσεις με σήμανση που θα
έχει τοποθετηθεί στο έδαφος. Σε
κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι
των κυλικείων πρέπει να εφαρ-
μόζουν σχολαστικά τους γενι-
κούς κανόνες καθαριότητας,
απολύμανσης χώρων και ατομι-
κής υγιεινής, ενώ υποχρεωτική
είναι η χρήση γαντιών από το
προσωπικό κατά τη διάρκεια της
εργασίας του.
Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται
ότι η σίτιση των μαθητών γίνεται
σύμφωνα με τους υγειονομικούς
όρους και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ
και το προσωπικό του σχολείου
πρέπει να διασφαλίζει ότι, κατά
τη χρήση της τραπεζαρίας, οι μα-
θητές διαφορετικών τμημάτων
δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ
τους. Εναλλακτικά, προκρίνεται η
σίτιση των μαθητών σε άλλο χώ-
ρο, όπως στην τάξη ή στο προαύ-
λιο, εφόσον το επιτρέπουν οι και-
ρικές συνθήκες.

Pfizer και Moderna ζητούν
να εγκριθεί η τρίτη δόση 

Ανακοίνωσαν ότι η προστασία
που παρέχουν τα εμβόλιά τους
εξασθενεί με το πέρασμα 
του χρόνου
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Μ
ε νέα δεδομένα, επιπλέον
της Ελάχιστης Βάσης Ει-
σαγωγής (ΕΒΕ) και του πα-
ράλληλου μηχανογραφι-

κού που εφαρμόστηκαν πέρυσι για
πρώτη φορά, θα κληθούν να διαγωνι-
στούν στις πανελλαδικές εξετάσεις οι
φετινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου. Πάν-
τως, το υπουργείο Παιδείας δεσμεύθη-
κε να προχωρήσει σε διορθωτικές κι-
νήσεις όσον αφορά την ΕΒΕ των ειδι-
κών μαθημάτων, μετά το φαινόμενο
που παρατηρήθηκε φέτος υποψήφιοι
με άριστες βαθμολογίες να μην εισά-
γονται στα τμήματα της επιλογής τους.
Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις
πανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται
και η αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού
χάρτη με την επαναφορά των ΤΕΙ υπό
τον τίτλο Σχολές Εφαρμοσμένων Επι-
στημών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το
υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τη δι-
δακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’
Τάξης των ΓΕΛ για το σχολικό έτος
2021- 2022 και, ειδικά για το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογο-
τεχνίας, επισημαίνεται ότι η εξέταση θα
είναι ενιαία σε αδίδακτα κείμενα, λογο-
τεχνικά και μη λογοτεχνικά. Μια από τις
βασικές αλλαγές που θα διαμορφώ-
σουν το τοπίο των φετινών Πανελλαδι-
κών είναι ο καθορισμός των συντελε-
στών βαρύτητας για τα πανελλαδικώς

εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίοι θα
καθοριστούν με απόφαση της Συγκλή-
του του εκάστοτε πανεπιστημίου, έπει-
τα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος
η εισαγωγικής κατεύθυνσης για την ει-
σαγωγή στην οικεία σχολή, τμήμα η ει-
σαγωγική κατεύθυνση. Ο συντελεστής
βαρύτητας για καθένα από τα τέσσερα
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
εκφράζεται σε ποσοστό και δεν μπορεί
να είναι μικρότερος του 20%. Στις περι-
πτώσεις σχολών, τμημάτων η εισαγωγι-
κών κατευθύνσεων στις οποίες εξετά-
ζονται δυο ειδικά μαθήματα, το ποσο-
στό για καθένα δεν μπορεί να είναι μι-
κρότερο του 8%.

Εξίσου σημαντική είναι και η προ-
σθήκη ενός ακόμα μηχανογραφικού.
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα συμ-
πληρώσουν, σε πρώτο χρόνο, το μηχα-
νογραφικό α’ φάσης, με αριθμητικό πε-
ριορισμό στις επιλογές τους, καθώς
αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 10% του
συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισα-
γωγικών κατευθύνσεων, και το παράλ-
ληλο μηχανογραφικό. Σε δεύτερο χρό-
νο, μετά την ανακοίνωση των επιτυχόν-
των, θα υποβάλουν το μηχανογραφικό
β’ φάσης επιλέγοντας, χωρίς αριθμητι-
κό περιορισμό, θέσεις σε σχολές, τμή-
ματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που
δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση
της διαδικασίας.

Ειδικά για τους μαθητές των Ανθρω-
πιστικών Σπουδών έρχεται μια ακόμα

αλλαγή, καθώς επανέρχονται τα Λατινι-
κά ως μάθημα βαρύτητας, σε αντικατά-
σταση της Κοινωνιολογίας. Το γεγονός
έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι
υποψήφιοι παλαιότερων ετών θα κλη-
θούν να διαγωνιστούν σε ένα μάθημα
το οποίο δεν έχουν διδαχθεί. Αν και
εξετάστηκε το ενδεχόμενο διπλών εξε-
τάσεων για τους φετινούς υποψήφιους
και αυτούς προηγούμενων ετών, τελικά

απορρίφθηκε για λόγους ίσης μεταχεί-
ρισης. 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Έως τις 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ηλε-
κτρονικά η εγγραφή των επιτυχόντων των φετινών
πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστημιακά τμή-
ματα. Οι εισακτέοι καλούνται να επισκεφθούν την ηλε-
κτρονική εφαρμογή www.eregister.it.minedu.gov.gr και
χρησιμοποιώντας τον οκταψήψιο κωδικό εξετάσε-
ων και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρη-
σιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου να
πραγματοποιούν την εγγραφή στο τμήμα επιτυχίας
τους. Σε περίπτωση που είχαν εγγραφεί από προ-
ηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α’ κύκλου,
υποχρεούνται, μέσω της ίδιας εφαρμογής, να δηλώ-
σουν τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγε-

γραμμένοι, αιτούμενοι ταυ-
τόχρονα τη διαγραφή τους
από αυτό.

Φοιτητές που είναι εγγε-
γραμμένοι σε τμήματα ΤΕΙ
που έχουν καταργηθεί, θα
αιτούνται τη διαγραφή τους
αναζητώντας το ίδρυμα στο
οποίο εντάχθηκε το τμήμα
ΤΕΙ. Οι επιτυχόντες, μετά την
είσοδό τους στην εφαρμογή, θα καλούνται να συμ-
πληρώσουν τον προσωπικό τους ΑΜΚΑ και τον
αριθμό ταυτότητας. 

Φέτος, για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα

αναίρεσης αίτησης εγγραφής
που έχει καταχωρισθεί με λαν-
θασμένα στοιχεία και έχει λά-
βει αριθμό πρωτοκόλλου. Για
τις Στρατιωτικές Σχολές, τις
Αστυνομικές Σχολές, τις Σχο-
λές της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, τις Ακαδημίες του Εμ-
πορικού Ναυτικού, τις Σχολές
του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-

νικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία
εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστούν από τα
αρμόδια υπουργεία. 

Πώς αναδιαμορφώνεται 
ο ακαδημαϊκός 
χάρτης - Ποιες είναι 
οι βασικές αλλαγές
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Πανεπιστήμια: Έως τις 24 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών

Νέα δεδομένα 
στις Πανελλαδικές 



Μεγαλόπολη

Παρεμβάσεις ύψους 3,2 εκατ. ευρώ
ξεκινά άμεσα η περιφέρεια

Την αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών στον Δήμο
Μεγαλόπολης από τις πρόσφατες πυρκαγιές με άμεσες πα-
ρεμβάσεις της δρομολογεί η οικεία περιφέρεια. Προς τούτο
διαθέτει πίστωση 3.235.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αιτείται
συμπληρωματική χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρ-
νηση. Τα ανωτέρω ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Πανα-
γιώτης Νίκας στον δήμαρχο Θανάση Χριστογιαννόπουλο,
παρουσία και των αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Χρήστο
Λαμπρόπουλο, του προέδρου της Αρκαδίας 2020 ΤΑΠΤοΚ -
και του περιφερειακού συμβουλίου- Μανώλη Σκαντζού και
τον προέδρου της Αρκαδία ΑΕ Παναγιώτη Μπούρα.

Κοζάνη

ΧΧρηματοδότηση 947.360 ευρώ για 
οχήματα έκτακτων καιρικών φαινομένων
Την «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών φαι-
νομένων» ενέταξε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική
Μακεδονία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας «Προ-
ώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων» ο Δήμος Κοζάνης. Ο προϋπολογι-
σμός ανέρχεται σε 947.360 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά
σε προμήθεια τριών οχημάτων πολλαπλών χρήσεων για την
αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Τις ανάγκες σε υποδομές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Δήμος Χαλκηδόνος συζήτησε ο δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστό-
πουλος με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γιώργο Στύλιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον δήμο. «Η
επίσκεψη του υφυπουργού δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του
ίδιου και της κυβέρνησης για την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτε-
ρα τον αγροτικό κόσμο, που αποτελεί ένα έντονο και δυναμικό
κομμάτι του δήμου μας», τόνισε ο δήμαρχος Χαλκηδόνος μετά τη
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υφυπουργού
και δημοτικών παραγόντων στο Δημαρχείο Κουφαλίων. Τόνισε
ότι αίτημα της διοίκησης του δήμου είναι η επέκταση των αρδευ-
τικών δικτύων του ποταμού Αξιού για ήπιες καλλιέργειες, καθώς
και η ίδρυση Αγροτικής Σχολής.

Το αναπτυξιακό έργο της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) στον ευαίσθητο
και σημαντικό χώρο της Αυτοδιοίκησης
για περισσότερα από 35 χρόνια προβάλ-
λει η διοίκηση της εταιρείας με τη συμ-
μετοχή της στην 85η ΔΕΘ. Ο πρόεδρος
της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας, η αν-
τιπρόεδρος Εύα Γκόγκου και ο διευθύ-
νων σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων υπο-
δέχτηκαν τον πρωθυπουργό, την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών,
καθώς και αυτοδιοικητικούς από όλη τη
χώρα στον εκθεσιακό χώρο της ΕΕΤΑΑ. Η
συμμετοχή της στην 85η ΔΕΘ κατέδειξε
το ουσιαστικό έργο που επιτελεί σε θέ-
ματα τοπικής ανάπτυξης, ως θεσμοθετη-
μένος τεχνικός και επιστημονικός σύμ-
βουλος της ΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς
και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.

! ΕΕΤΑΑ ΑΕ 

Σημαντική συμμετοχή
στην 85η ΔΕΘ

«Ζητάμε Αγροτική Σχολή 
και αρδευτικό δίκτυο»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χαλκηδόνα

Στερεά Ελλάδα 

Κονδύλι 1.180.000 ευρώ για 
το οδικό δίκτυο της Φθιώτιδας

Δύο συμβάσεις οδικών έργων της ΠΕ Φθιώτιδας
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φά-
νης Σπανός. Πρόκειται για τη «Συντήρηση εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Ανατολι-
κής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ, και
την «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης
οδοστρώματος και τη διαμόρφωση πρανών στην οδό
που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό
Αγνάντης», προϋπολογισμού 560.000 ευρώ. Μετά την
υπογραφή των συμβάσεων ο περιφερειάρχης επισή-
μανε: «Ξεκινήσαμε προ μηνών το έργο συντήρησης
του οδικού δικτύου της Δυτικής Φθιώτιδας και ολο-
κληρώνουμε την παρέμβασή μας με νέα εργολαβία
για την Ανατολική Φθιώτιδα».

Εργασίες συντήρησης στις
οδούς του Δήμου Πατρέων

Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση όλων των επαρ-
χιακών οδών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δή-
μου Πατρέων. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού
1,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως προβλέπει η σχετική σύμ-
βαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης με τον ανάδοχο του έργου, θα γί-
νουν παρεμβάσεις αποκατάστασης της βατότητας και της
σήμανσης, θα αντικατασταθούν κατεστραμμένα στηθαία,
ενώ δρομολογούνται και εργασίες αποκατάστασης ή συμ-
πλήρωσης τεχνικών έργων.
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Ο
ι δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας εί-
χαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-

τσοτάκη τα μεγάλα προβλήματα που τους
απασχολούν στη συνάντηση που είχαν στο
Περιστέρι, ενώ και ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:
«Είναι μια ευκαιρία να μπορέσω να δώσω
και εγώ κάτι πίσω σε μια περιοχή με την
οποία αισθανόμουν πάντα ότι είχα ιδιαίτε-
ρες σχέσεις, με τίμησε και με τιμά πάρα
πολλά χρόνια».

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν
οι δήμαρχοι Περιστερίου Ανδρέας Παχα-
τουρίδης, Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μί-
χος, Ιλίου Νικόλαος Ζενέτος, Πετρούπολης
Στέφανος Βλάχος, Αγίων Αναργύρων Σταύ-
ρος Τσίρμπας, Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντη-
νιακός και Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, τέθη-
καν τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η περιοχή γενικότερα όσο και ο κάθε δή-
μος ξεχωριστά.

Στο τραπέζι μπήκαν θέματα για τα δίκτυα

ύδρευσης, τα έργα οδοποιίας, τις γραμμές
μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, που
χρειάζονται υπογειοποίηση των καλωδίων,
τις δυσκολίες στον τομέα της Υγείας, κα-
θώς και θέματα πολεοδομικού ενδιαφέ-
ροντος αλλά και η διασύνδεση των περιο-
χών με το μετρό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στα ζητήματα παραβατικότητας που αντι-
μετωπίζουν περιοχές της Δυτικής Αθήνας
αλλά και στη μεγάλη ανάγκη για αντιπλημ-
μυρικές εργασίες που πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν προκειμένου να αποτραπούν
μεγάλα προβλήματα εξαιτίας των πλημμυ-
ρικών φαινομένων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στους δημάρ-
χους ότι είναι ενημερωμένος για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κα-
θώς έχει εδώ και χρόνια ιδιαίτερη σχέση
με τον δυτικό τομέα της Αθήνας, ενώ ενη-
μέρωσε τους δημάρχους ότι μια σειρά από
προτεραιότητες της Δυτικής Αθήνας δρο-
μολογείται αυτή την περίοδο.

Παράταση συμβάσεων επιθυμεί ο Πατούλης
Στην αναγκαιότητα να παραταθούν οι συμβά-

σεις ορισμένου χρόνου σε όλες τις κατηγορίες ερ-
γαζομένων που έχουν προσληφθεί στις περιφέ-
ρειες και στους δήμους προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας
και να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού αναφέρε-
ται με επιστολή του προς το υπουργείο Εσωτερι-
κών ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης. Στην επιστολή ο περιφερειάρχης χαρακτηρί-
ζει τη συνεισφορά των συμβασιούχων «ως ιδιαι-
τέρως κρίσιμη, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των
ΟΤΑ». Με δεδομένο ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη μόνιμου προσωπικού, ζητά «την παράταση
των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, που έχουν προσληφθεί για την κάλυ-
ψη των αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας».

Ανοίγει ξανά 
η πλατφόρμα για 
αδήλωτα τετραγωνικά

Με τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο
νόμου για τα ζώα συντροφιάς παρέ-
χεται εκ νέου η δυνατότητα υποβο-
λής δηλώσεων για τα αδήλωτα τε-
τραγωνικά ακινήτων. Ειδικότερα πα-
ρέχεται εκ νέου η δυνατότητα έως τις
31 Δεκεμβρίου 2021 για δικαίωμα
υποβολής δηλώσεων ή δηλώσεων
ορθών στοιχείων για τον καθορισμό
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινή-
του δημοτών με διαγραφή του συνό-
λου των προστίμων που προκύπτουν
από τις διαφορές τετραγωνικών μέ-
τρων. Οι δηλούντες θα έχουν την
υποχρέωση να καταβάλουν τα τέλη
που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγω-
νικά μέτρα σε 24 μηνιαίες δόσεις. Τα
τέλη θα υπολογίζονται από την 1η Ια-
νουαρίου 2020 μέχρι την ημερομη-
νία της δήλωσης, με πρόστιμο 20%
επί του ποσού που προκύπτει από τη
διαφορά των τετραγωνικών μέτρων
αυτού του διαστήματος.

Αθλητικό υλικό
στα σχολεία

Με στόχο την προώθηση της σωμα-
τικής άσκησης και του αθλητισμού
μέσω του μαθήματος της φυσικής
αγωγής, ο Δήμος Ιλίου διένειμε για
11η συνεχή χρονιά αθλητικό υλικό
στις σχολικές μονάδες της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Συνολικά, διανεμήθη-
καν τετρακόσιες μπάλες ποδοσφαί-
ρου, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ,
στο πλαίσιο της ευρύτερης διανομής
αθλητικού υλικού στα σχολεία, στην
οποία προχωρά ανά τακτά διαστή-
ματα το Αθλητικό Τμήμα του Δήμου.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Νίκος Ζε-
νέτος, «ο αθλητισμός δίνει στα παι-
διά μια μοναδική ευκαιρία για εκ-
παίδευση και κοινωνικοποίηση, δυ-
νατότητες που πολλαπλασιάζονται
όταν συνδυάζονται με την πρόοδο
στα μαθήματα». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής

προς τα νότια της Αθήνας

ξεκινούν διαδικασίες για

τη διαδοχή σε μια από τις

«μεγάλες παρατάξεις»

της πόλης; Δεν αποτελεί

έκπληξη βέβαια, καθώς ο

επί χρόνια δήμαρχος έχει

δηλώσει εδώ και καιρό

την παραίτηση και απο-

στασιοποίησή του από την

παράταξη χωρίς να δώσει

δαχτυλίδι, οπότε οι εξελί-

ξεις είναι υποχρεωτικές

και ενδιαφέρουσες…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ
που μπήκαν στον νόμο
για τα ζώα συντροφιάς
Σε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων,
που ενσωματώνουν προτάσεις που
προέκυψαν από τη συζήτηση στην αρ-
μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, προ-
χώρησε ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας λίγο πριν
από την ψήφιση του νομοσχεδίου για
τα ζώα συντροφιάς στην Ολομέλεια της
Βουλής. Μάλιστα, σε ανταπόκριση
σχετικής παρατήρησης της ΚΕΔΕ, ο κ.
Πέτσας ανακοίνωσε μεταβατική πε-
ρίοδο έξι μηνών για την προσαρμογή
των δήμων στις νέες αρμοδιότητες που
αναλαμβάνουν με το νομοσχέδιο (κα-
ταφύγια κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα δε-
σμεύτηκε για την ενίσχυση των πόρων
των δήμων, δηλαδή για τα 15 εκατ. ευ-
ρώ, επαναλαμβανόμενα έσοδα από
τους ΚΑΠ, για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών δαπανών των δήμων, κα-
θώς και ότι η σχετική Υπουργική Από-
φαση θα βγει εντός του επόμενου τρι-
μήνου, στο πλαίσιο της κατάρτισης του
προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Τι ζήτησαν οι δήμαρχοι της Δυτικής
Αθήνας από τον πρωθυπουργό



Η
ύπαρξη βυθισμένης αρχαίας
ακτογραμμής, στη ζώνη της οποί-
ας εντοπίστηκαν αντίστοιχα βυθι-
σμένα κτιριακά κατάλοιπα δύο

τουλάχιστον περιόδων, της μινωικής και της
ρωμαϊκής εποχής, καθώς και ναυαγίου του
2ου αι. μ.Χ., διαπιστώθηκε κατά την υποβρύ-
χια έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτή-
των στον κόλπο του Παλαικάστρου Σητείας,
στην Κρήτη. Η έρευνα, που ολοκληρώθηκε
τον Αύγουστο, διεξάγεται σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λασιθίου και τη Βρετανική
Σχολή Αθηνών.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η
έρευνα, ενταγμένη σε τριετές πρόγραμμα
των τεσσάρων φορέων, που ξεκίνησε φέτος,
έχει στόχο τη διερεύνηση των ακτών και της
ευρύτερης περιοχής του κόλπου για τη δια-
πίστωση της έκτασης της χρήσης και της
μορφής που είχε στις διάφορες φάσεις της
αρχαιότητας. Για τα επόμενα έτη προγραμ-
ματίζεται και σωστική ανασκαφή στην περιο-
χή Μπονταλάκι, όπου δομές μινωικών χρό-
νων δοκιμάζονται από τον κυματισμό.

Στη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας διε-
ρευνήθηκε η παράκτια ζώνη. Στο μέσον και
τα νότια του κόλπου του Κουρεμένου, εντο-
πίστηκαν ποικίλες κτιριακές δομές και μεγά-
λα όστρακα πίθων, συσσωματωμένα στα πε-
τρώματα του βυθού, τα οποία αποδίδονται
στον μινωικό χρονολογικό ορίζοντα.

Στα βόρεια του κόλπου επανεντοπίστηκε
και τεκμηριώθηκε βυθισμένος λιμενοβρα-
χίονας ρωμαϊκών χρόνων, γνωστός ήδη από
τη δεκαετία του 1980, με αφορμή την κατα-
σκευή του λιμενικού καταφυγίου. Σε άμεση

γειτνίαση εντοπίστηκε έκταση που σώζει τοί-
χους και αποσυντεθειμένο οικοδομικό υλικό
αντίστοιχων ρωμαϊκών κτιρίων. Ανάλογη εί-
ναι και η εικόνα που παρατηρείται στα βόρεια
του κόλπου της Χιόνας, όπου όμοιοι πεσμέ-
νοι τοίχοι, δάπεδα και θεμέλια δείχνουν και
σε αυτό το σημείο ρωμαϊκή εγκατάσταση.

Με γλαφυρότερο όμως τρόπο -συνεχίζει η
ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ- δείχνει την άγνω-
στη μέχρι σήμερα χρήση του χώρου κατά τη
ρωμαϊκή περίοδο το ναυάγιο με φορτίο αμ-
φορέων του 2ου αι. μ.Χ., προερχόμενο πιθα-
νότατα από την Ιβηρική Χερσόνησο. Το φορ-
τίο σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση και
φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη
συζήτηση για τα σχήματα του αρχαίου εμπο-
ρίου και των ναυτικών δρόμων που διέσχιζαν

τη Μεσόγειο και περιλάμβαναν την Κρήτη τη
συγκεκριμένη περίοδο.

Στο πλαίσιο των ερευνών έγινε αρχαιολο-
γική φωτογραφική και κινηματογραφική
τεκμηρίωση και τρισδιάστατες απεικονίσεις
των δομών και του ναυαγίου, καθώς και ενα-
έριες λήψεις κατά μήκος των ακτών για τη
δημιουργία ορθοφωτοχαρτών και τη συσχέ-
τιση γεωγραφικά (GIS) και αρχαιολογικά των
ευρημάτων.

Στην ερευνητική ομάδα έλαβαν μέρος οι:
Θεοτόκης Θεοδούλου δρ αρχαιολόγος, Γε-
ώργιος Τσιμπούκης δρ αρχαιολόγος και
Γιάννης Κτιστάκης σχεδιαστής της Εφορείας
Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς και οι εθελον-
τές Αλέξανδρος Τούρτας δρ αρχαιολόγος,
Πέτρος Βακόνδιος τεχνικός βυθού και Νικό-

λαος Ψαράκης δύτης/χειριστής του σκάφους
υποστήριξης. Με την ομάδα συνεργάστηκε
στενά ο καθηγητής Carl Knappett του Πανε-
πιστημίου του Τορόντο, το οποίο κάλυψε και
τη δαπάνη της έρευνας.

Άθλια επίθεση από τον Ρουβίκωνα στα γραφεία του Τσιάρα
Για «θερμό» φθινόπωρο προετοιμά-

ζεται ο Ρουβίκωνας καθώς μετά το κα-
λοκαίρι που κύλησε αρκετά ήσυχα, η
αναρχική ομάδα εμφανίζεται αποφα-
σισμένη για «επαναστατική γυμναστι-
κή». Το πιο πρόσφατο περιστατικό εί-
ναι η «παρέμβαση» στο πολιτικό γρα-
φείο του υπουργού Δικαιοσύνης Κώ-
στα Τσιάρα, αργά το βράδυ της Τετάρ-
της, με τα μέλη του Ρουβίκωνα να γρά-
φουν συνθήματα στους τοίχους και να πετούν τρικάκια. 

Στην ιστοσελίδα της αναρχικής ομάδας αναρτήθηκαν βίντεο
και φωτογραφίες από την «παρέμβαση», καθώς επίσης και κεί-
μενο ανάληψης ευθύνης, με το οποίο κατηγορούν «το κράτος
που στήνει μια σκευωρία εναντίον δύο συντρόφων μας βασι-
σμένη σε ένα σαθρό κατηγορητήριο και επιδιώκει την εξόντω-

σή τους, κατηγορώντας τους για ηθική
και φυσική αυτουργία σε ανθρωπο-
κτονία». Μάλιστα, όπως αναφέρει το
κείμενο ανάληψης ευθύνης, «το να
βρεθούμε στο πολιτικό γραφείο του
υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου
Τσιάρα είναι από τις μικρότερες κινή-
σεις που μπορούμε να κάνουμε για να
σταθούμε στο πλευρό των συντρόφων
μας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχό-

μενο για αναβαθμισμένες δράσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
ΕΛΑΣ δεν προχώρησε σε καμία προσαγωγή, καθώς έλαβε γνώ-
ση του περιστατικού αρκετές ώρες αργότερα.

Ακόμη πιο δυναμική -αν και συνοδεύτηκε από 24 συλλή-
ψεις- ήταν η προ ημερών «παρέμβαση» στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος, όταν τέσσερα μέλη του Ρουβίκωνα ανέβηκαν στον

6ο όροφο του κτιρίου και επιχείρησαν να μπουν στο γραφείο
του υπουργού Κώστα Σκρέκα. Ταυτόχρονα, άλλοι «σύντροφοί»
τους κρέμασαν πανό εξωτερικά του 1ου ορόφου, ενώ πέταξαν
τρικάκια στην είσοδο του υπουργείου και στο εσωτερικό του. Σε
αυτή την περίπτωση η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ήταν άμεση, ενώ
σε βάρος των 24 συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για
το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού
και σε 20 εξ αυτών για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

«Παρέμβαση» είχαμε και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
στην οδό Σταδίου, όπου μέλη της αναρχικής ομάδας πέταξαν
τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, κατηγορώντας
την κυβέρνηση για «εργασιακό μεσαίωνα» και για «επανανομι-
μοποίηση της παιδικής εργασίας». Σε κάθε περίπτωση, πρόκει-
ται για περιστατικά που προοιωνίζονται τι θα ακολουθήσει τους
επόμενους μήνες, με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ
να προβληματίζεται.

Η υποβρύχια έρευνα 
έφερε στο φως κατάλοιπα
ρωμαϊκών κτιρίων

Εντυπωσιακά ευρήματα στη Σητεία
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Σ
οκάρουν οι καταγγελίες
14χρονης μαθήτριας στη Θεσ-
σαλονίκη εναντίον 23χρονου

ότι επί δυόμισι μήνες τη βίαζε με την
απειλή ότι θα δημοσιοποιήσει βίντεο
με προσωπικές τους στιγμές και θα το
παραδώσει στους γονείς της. Η άτυχη
ανήλικη βρήκε το θάρρος να καταγ-
γείλει όσα ανέφερε ότι έζησε, καθώς
ο 23χρονος έφτασε στο σημείο να δημοσιοποιήσει φω-
τογραφία της με υβριστικό περιεχόμενο σε προφίλ του
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου
συνέλαβαν την Τετάρτη τον νεαρό, ο οποίος χθες οδηγή-

θηκε στην εισαγγελέα Θεσσαλονί-
κης, που άσκησε σε βάρος του ποι-
νική δίωξη για βιασμό ανηλίκου, γε-
νετήσιες πράξεις σε ανήλικο, πορ-
νογραφία ανηλίκων, απειλή και πρό-
κληση σωματικών βλαβών, καθώς η
ανήλικη αποκάλυψε ότι επιπλέον τη
χτυπούσε. Στην έρευνα που έκαναν
οι αστυνομικοί σε υπολογιστή του

νεαρού βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο με την ανήλικη
και τα κατέσχεσαν, ενώ εξετάζεται και ένας φορητός
ψηφιακός δίσκος. Ο 23χρονος παραπέμφθηκε από την
εισαγγελέα να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονί-
κης, από τον οποίο πήρε προθεσμία. 

Με τη… μεζούρα στο χέρι ήταν τα τελευταία 24ωρα
στον δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μετρηθούν οι
αποστάσεις και να επιστρέψουν στις διά ζώσης συνε-
δριάσεις οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και αφού όλα ελέγχ-
θηκαν από τον πρόεδρο του ΔΣ Πέτρο Λεκάκη, ύστερα

από περίπου ενάμιση χρόνο οι σύμβουλοι επανέρχονται
στον φυσικό τους χώρο: το δημαρχιακό μέγαρο. Βέβαια,
αυτό ισχύει μόνο για τους εμβολιασμένους και τους νο-
σήσαντες από κορονοϊό, καθώς οι υπόλοιποι θα παρακο-
λουθήσουν τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με… τη μεζούρα ο Πέτρος Λεκάκης 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο περίπτερο 
του ΟΣΕΘ ο Κώστας
Καραμανλής
Το περίπτερο του Οργανισμού Συγ-
κοινωνιακού Έργου Θεσσαλονί-
κης, όπου παρουσιάζονται οι ση-
μαντικότερες από τις δράσεις του
φορέα, επισκέφθηκε ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής. Ο πρόεδρος και ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ,
Γιάννης Καλογερούδης και Γιάν-
νης Τόσκας αντίστοιχα, συνομίλη-
σαν με τον υπουργό και του εξέθε-
σαν τα σημαντικά και ορατά βήματα
προόδου που επιτελούνται στις δη-
μόσιες συγκοινωνίες της Θεσσα-
λονίκης, με στόχο τη βελτιστοποί-
ηση της εξυπηρέτησης του επιβα-
τικού κοινού.

Report του
Ταχιάου στον
πρωθυπουργό 
Αναλυτική ενημέρωση στον
πρωθυπουργό έκανε ο πρό-
εδρος της Αττικό Μέτρο Νί-
κος Ταχιάος για την εξέλιξη
των εργασιών απόσπασης
των αρχαιοτήτων από τον
σταθμό Βενιζέλου, την επα-
νατοποθέτηση των αρχαιοτή-
των στον σταθμό της Αγίας
Σοφίας και την πορεία των
εργασιών σε όλη τη βασική
γραμμή του μέτρο. Μάλιστα ο
κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στα
δοκιμαστικά δρομολόγια των
βαγονιών που ολοκληρώθη-
καν με απόλυτη επιτυχία μέ-
σα στον Αύγουστο. 

Στη φωτογραφική
έκθεση 
Ελλάδας - ΕΕ
Στη φωτογραφική έκθεση για τα
σαράντα χρόνια Ελλάδας - Ευρω-
παϊκής Ένωσης και στο περίπτερο
της ελληνικής αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξενά-
γησε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, μαζί με τον αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ-
γαρίτη Σχοινά, τον επίτροπο Απα-
σχόλησης και Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων Νίκολας Σμιτ, στο
πλαίσιο των εγκαινίων της 85ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης. Η φωτογραφική έκθεση, που
φιλοξενείται στο περίπτερο της
ελληνικής αντιπροσωπείας της
Επιτροπής, περιλαμβάνει πλούσιο
υλικό με τους σημαντικότερους
σταθμούς και τα κεντρικά πολιτικά
πρόσωπα της ευρωπαϊκής πορείας
της χώρας μας τις τέσσερις τελευ-
ταίες δεκαετίες. 

Ικανοποίηση για την
πορεία του μετρό

Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε απόλυτα ικανοποι-
ημένος από την ενημέρωση. Άλλωστε ο ίδιος
ο πρωθυπουργός ενδιαφέρεται προσωπικά
για την πορεία των εργασιών του μετρό στη
Θεσσαλονίκη και από όσο γνωρίζουμε, έχει
συχνά επικαιροποιημένη εικόνα από τον
υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή. 

Στο επίκεντρο 
τα ερευνητικά 

Συνάντηση… στο πόδι και ολιγόλεπτη συνο-
μιλία είχε ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Πα-
παϊωάννου με την υφυπουργό Παιδείας Ζέτ-
τα Μακρή. Ο κ. Παπαϊωάννου την ενημέρω-
σε εν τάχει σχετικά με τα νέα ερευνητικά
προγράμματα και την ετοιμότητα του πανε-
πιστημιακού ιδρύματος για την υποδοχή των
φοιτητών.

Πένθος για 
τον Σίμο Δανιηλίδη

Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Νεάπολης-
Συκεών Σίμο Δανιηλίδη, καθώς έφυγε από τη
ζωή ο πατέρας του Θεόδωρος. Ο κ. Δανιηλί-
δης με ανάρτησή του γνωστοποίησε τη δυσά-
ρεστη είδηση της απώλειας και δέχτηκε πλή-
θος συλλυπητηρίων από αυτοδιοικητικούς,
πολιτικούς αλλά και δημότες.

Στη μνήμη Προκοπίδη 
το σχολείο στον Λοφίσκο
Το όνομα του αντιδημάρχου Λαγκαδά, Γιώρ-
γου Προκοπίδη, που έφυγε από τη ζωή τον
περασμένο Φεβρουάριο από κορονοϊό, θα
λάβει το Ειδικό Σχολείο στον Λοφίσκο. Η πρό-
ταση για τη μετονομασία έγινε από τον δή-
μαρχο Γιάννη Ταχματζίδη, ο οποίος υποστή-
ριξε πως είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη
μνήμη του Γιώργου Προκοπίδη, καθώς χάρη
στις ενέργειές του υλοποιήθηκε το όραμα για
τη δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου.

Σοκ: Ανήλικη μαθήτρια κατήγγειλε
ότι βιάστηκε από 23χρονο



Σ
το Παρίσι πήγε χθες το απόγευμα
η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκε-
λα Μέρκελ για να αποχαιρετήσει
τον εταίρο της στον γαλλογερμα-

νικό άξονα Εμανουέλ Μακρόν. Η Μέρκελ
πήγε στην Πόλη του Φωτός δέκα μέρες πριν
από τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμα-
νία και την ιστορική αποχώρησή της από
την πολιτική σκηνή της χώρας.

Η Γερμανίδα καγκελάριος θα βρεθεί αν-
τιμέτωπη με έναν εκνευρισμένο Γάλλο
πρόεδρο μετά την πισώπλατη μαχαιριά που
δέχτηκε η χώρα του από την Αυστραλία. Η
συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που
ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν με τους πρωθυπουργούς Βρετα-
νίας και Αυστραλίας, αφήνοντας στα κρύα
του λουτρού τη Γαλλία, η οποία έχασε συμ-
βόλαιο 30 δισ. ευρώ για πώληση υποβρυ-
χίων στην Αυστραλία, αναμένεται να βρεθεί
στο μενού των συνομιλιών τους.

Όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le
Parisien», η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν θα παρακαθήσουν στο τε-
λευταίο τους δείπνο στο Παρίσι, με τις συ-
νομιλίες να επικεντρώνονται σε καυτά διε-
θνή θέματα, όπως εκείνο του Αφγανιστάν

και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πριν από τη
συνάντηση, οι δύο ηγέτες αναμενόταν να
κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανι-
κών μέσων ενημέρωσης, που επικαλούνται
πηγές στο παλάτι των Ηλυσίων, εκτός από
το Αφγανιστάν, οι πλευρές θα θίξουν την
κατάσταση στην περιοχή Σαχέλ της Αφρι-
κής, όπου ο γαλλικός και ο γερμανικός
στρατός συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά
των τρομοκρατών, αλλά και το θέμα της
γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ, που αναμένεται από τον Ιανουάριο του
επόμενου έτους. Η πιο πρόσφατη διμερής
συνάντηση μεταξύ Μέρκελ και Μακρόν
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του τρέχον-
τος έτους, παραμονή της Συνόδου Κορυ-
φής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η SpaceX εκτόξευσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (στις 3
ώρα Ελλάδας) το πρώτο πλήρωμα «ερασιτεχνών αστρο-
ναυτών» στον κόσμο σε ιδιωτική πτήση για να περιστρέψει
γύρω από τη Γη για τρεις μέρες. Είναι η πρώτη ναυλωμένη
επιβατική πτήση για τη διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ
και η πρώτη φορά που ένας πύραυλος προχώρησε σε τρο-
χιά με πλήρωμα που δεν αποτελούνταν από επαγγελματίες
αστροναύτες. Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι περί-
που 12 λεπτά μετά την εκτόξευση η διαστημική κάψουλα
Dragon αποκολλήθηκε επιτυχώς από τον πύραυλο Falcon
9, στέλνοντας τους τέσσερις τουρίστες μόνους στο Διάστη-
μα. Οι επιβάτες θα περάσουν τρεις μέρες σε τροχιά γύρω
από τη Γη σε ένα ασυνήθιστα μεγάλο υψόμετρο 575 χλμ.
υψηλότερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - προτού
προσγειωθούν στις ακτές της Φλόριντα αυτό το Σαββατο-
κύριακο. Μεταξύ των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών-
επιβατών στην αποστολή «Έμπνευση 4» είναι ο δισεκατομ-
μυριούχος Τζάρεντ Άιζακμαν, ο οποίος ναύλωσε το Falcon

9 για αυτό το ταξίδι. Μαζί του ταξιδεύουν ένας εργαζόμενος
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ένας επιστήμο-
νας και ένας αναλυτής δεδομένων. 

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν πρότεινε πρόσθετες δα-
πάνες 240 δισ. δολαρίων Ταϊβάν (8,69 δισ. δολα-
ρίων) για την άμυνα της χώρας μέσα στην επόμε-
νη πενταετία, επιπλέον του αμυντικού προϋπολο-
γισμού που έχει ήδη ανακοινωθεί, ώστε να ενι-
σχυθεί η αμυντική ικανότητα της χώρας κατά της
αυξανόμενης στρατιωτικής απειλής από την Κίνα.
Οι δαπάνες αυτές θα γίνουν για την αγορά πυραύ-
λων ακριβείας και πολεμικών πλοίων, όπως επί-
σης και όπλων για σκάφη της ακτοφυλακής, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, έπειτα από μια
εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου. Στη σκιά της κινεζικής ενίσχυσης, ΗΠΑ,
Βρετανία και Αυστραλία ανακοίνωσαν την εγκα-
θίδρυση μιας νέας εταιρικής σχέσης ασφάλειας
στην περιοχή του Ινδικού - Ειρηνικού, που θα πε-
ριλαμβάνει βοήθεια προς την Αυστραλία ώστε να
αποκτήσει πυροκίνητα υποβρύχια. 
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Η καγκελάριος αποχαιρετά 
τον εταίρο της στον 
γαλλογερμανικό άξονα 
- Η επίσκεψη πραγματοποιείται
δέκα μέρες πριν από 
τις εκλογές στη Γερμανία

Tελευταίο δείπνο
για Μέρκελ και 
Μακρόν στο Ελιζέ

«Αστακός» λόγω Κίνας η ΤαϊβάνSpaceX: Ξεκίνησε η πρώτη ναυλωμένη πτήση 
για το Διάστημα με «ερασιτέχνες αστροναύτες»



Ο
ι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποί-
ες επιδιώκουν να ενισχύσουν
σε όλα τα επίπεδα τις συμμα-
χίες τους απέναντι στην Κίνα,

ανακοίνωσαν την Τετάρτη μαζί με την Αυ-
στραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μια ευ-
ρεία σύμπραξη ασφαλείας που περιλαμβά-
νει κυρίως την παράδοση πυρηνικών υπο-
βρυχίων στην Καμπέρα. 

Άμεση συνέπεια αυτής της θεαματικής
ανακοίνωσης; Η Αυστραλία ακύρωσε ένα
γιγαντιαίο συμβόλαιο με τη Γαλλία για την
παράδοση συμβατικών υποβρυχίων, προ-
καλώντας τον θυμό του Παρισιού. «Η πρώ-
τη μεγάλη πρωτοβουλία του AUKUS (η
ονομασία αυτού του νέου συμφώνου) θα
είναι να παραδοθεί ένας στόλος υποβρυ-
χίων πυρηνικής πρόωσης στην Αυστρα-
λία», δήλωσαν ο Αυστραλός πρωθυπουρ-
γός Σκοτ Μόρισον, εμφανιζόμενος μέσω
βίντεο, όπως και ο Βρετανός ομόλογός του
Μπόρις Τζόνσον, στη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου, μαζί με τον Τζο Μπάιντεν, στον
Λευκό Οίκο.

Η Γαλλία, η οποία βλέπει ένα συμβόλαιο
90 δισ. δολαρίων Αυστραλίας να χάνεται
για τη ναυπηγική βιομηχανία της, κατα-
φέρθηκε αμέσως εναντίον μιας «λυπηρής
απόφασης», η οποία είναι «αντίθετη στο
γράμμα και το πνεύμα της συνεργασίας
που επικρατούσε ανάμεσα στη Γαλλία και
την Αυστραλία», σύμφωνα με κοινή ανα-
κοίνωση των υπουργείων Άμυνας και Εξω-
τερικών.

Δεν είναι επίσης σίγουρο αν το Παρίσι θα
παρηγορηθεί με τις συμφιλιωτικές δηλώ-
σεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαβεβαί-
ωσε πως οι ΗΠΑ θέλουν «να συνεργαστούν
στενά με τη Γαλλία» σε αυτή τη μεγάλης
στρατηγικής σημασίας ζώνη. Το Παρίσι
«είναι ένας εταίρος-κλειδί των Ηνωμένων
Πολιτειών», δήλωσε ακόμη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδεθούν ακό-
μη πιο στενά, πράγμα που αντανακλά τον
βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ μας και το βά-
θος της φιλίας μας», δήλωσε ο Μπόρις
Τζόνσον, ο οποίος σημείωσε μια διπλωμα-
τική επιτυχία στη στρατηγική του να απο-
φύγει τη διεθνή απομόνωση μετά το Brexit.

Υποβρύχια
«Στη βάση της ιστορίας των ναυτικών

μας δημοκρατιών, δεσμευόμαστε σε μια
κοινή φιλοδοξία να στηρίξουμε την Αυ-
στραλία στην απόκτηση υποβρυχίων με
πυρηνική πρόωση», έκαναν γνωστό οι
τρεις εταίροι με κοινή ανακοίνωση, στην
οποία διευκρινίζεται πως πρόκειται για την
πρόωση και όχι για τον εξοπλισμό. «Η μόνη
χώρα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν ποτέ μοιραστεί αυτό τον τύπο της τε-

χνολογίας πυρηνικής πρόωσης είναι η Με-
γάλη Βρετανία από το 1958», είχε δηλώσει
νωρίτερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματού-
χος του Λευκού Οίκου, «είναι μια απόφαση
θεμελιώδης. Θα συνδέσει την Αυστραλία,
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία για
γενιές». Σύμφωνα με αυτό τον υψηλόβαθ-
μο αξιωματούχο, το σύμφωνο AUKUS προ-
βλέπει επίσης συνεργασία των τριών χω-

ρών σε ό,τι αφορά την κυβερνοάμυνα, την
τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τε-
χνολογίες.

Πεκίνο: Ψυχροπολεμική νοοτροπία
Η Κίνα κατήγγειλε την «εξαιρετικά ανεύ-

θυνη» πώληση πυρηνοκίνητων αμερικανι-
κών υποβρυχίων στην Αυστραλία, στο
πλαίσιο μιας νέας σύμπραξης στην οποία
περιλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η συνεργασία ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Βρε-
τανία και την Αυστραλία στα πυρηνικά υπο-
βρύχια υπονομεύει σοβαρά την περιφερει-
ακή ειρήνη και την περιφερειακή σταθερό-
τητα, εντείνει την κούρσα των εξοπλισμών
και θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπά-
θειες μη διάδοσης των πυρηνικών», δήλω-
σε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος
της κινεζικής διπλωματίας Ζάο Λιζιάν. Ο
ίδιος κατηγόρησε τις τρεις χώρες ότι επι-
δεικνύουν «ψυχροπολεμική νοοτροπία»
και ότι χρησιμοποιούν το πυρηνικό όπλο
για γεωπολιτικούς σκοπούς. Ενώ οι σχέ-
σεις του Πεκίνου με την Καμπέρα είναι τε-
ταμένες εδώ και ενάμιση χρόνο, ο Ζάο θε-
ώρησε πως η απόκτηση αμερικανικών
υποβρυχίων αντιβαίνει στις δεσμεύσεις
της Αυστραλίας όσον αφορά τη μη διάδοση
των πυρηνικών.

Έρχεται νέος Ψυχρός Πόλεμος
με το Πεκίνο - Στα κρύα του 
λουτρού το Παρίσι που 
έχασε συμβόλαιο 30 δισ. ευρώ
για πώληση υποβρυχίων 
στην Καμπέρα

«Ιερή συμμαχία» κατά Κίνας 
από ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία 

ΓΓαλλία: Πισώπλατη μαχαιριά το σύμφωνο AUKUS
«Πρόκειται για πισώπλατη μαχαιριά από την Αυστραλία και για ωμή απόφαση του
προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωμα-
τίας Ζαν-Ιβ Λεντριάν στο France Info. «Είχαμε οικοδομήσει με την Αυστραλία μια
σχέση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη αυτή προδόθηκε», σημείωσε επίσης ο Λεν-
τριάν, ο οποίος είχε συνάψει ο ίδιος το «συμβόλαιο του αιώνα» για τα υποβρύχια
με την Αυστραλία όταν ήταν υπουργός Άμυνας. «Από άποψη γεωπολιτικής και
διεθνούς πολιτικής, είναι σοβαρό», κατήγγειλε σε δηλώσεις που έκανε στον ρα-
διοσταθμό RFI η Φλοράνς Παρλί, η οποία είπε επίσης ότι δείχνει «ξεκάθαρα τον
τρόπο που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τους συμμάχους τους», μετά την ανακοίνωση
από την Ουάσιγκτον ότι σύναψε συμφωνία για την παράδοση στην Καμπέρα υπο-
βρυχίων πυρηνικής πρόωσης, μαζί με τη Βρετανία, αλλά χωρίς τη Γαλλία. Το Πα-
ρίσι θα προσπαθήσει να περιορίσει στο Naval Group το οικονομικό πλήγμα από
την ακύρωση της συμφωνίας αυτής από την Αυστραλία, σημείωσε επίσης η
υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, η οποία δεν απέκλεισε τη διεκδίκηση αποζημίω-
σης από την Καμπέρα.
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Μ
έτρα στήριξης της απασχό-
λησης με 1,019 δισ. ευρώ, αλ-
λά και νέες δράσεις μέσω
ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμ-

ψης, δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας
μέσα στους επόμενους μήνες. Χθες, ο
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης εξειδίκευ-
σε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το περα-
σμένο Σάββατο, από τη ΔΕΘ. Ειδικότερα:

11. Από 01/01/2022 ο κατώτατος μεικτός
μισθός διαμορφώνεται στα 663 ευρώ τον
μήνα επί 14 μισθούς συμπεριλαμβανομέ-
νων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και του επιδόματος αδείας, ενώ με τις
τριετίες φθάνει έως και 198,90 ευρώ υψη-
λότερα. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 13
ευρώ στον κατώτατο μισθό και 0,58 ευρώ
στο ημερομίσθιο, το οποίο θα διαμορφω-
θεί στα 29,62 ευρώ. 

2. Μηχανισμός Συν-Εργασία. Επεκτεί-
νεται έως τον Δεκέμβριο 2021, με επιπλέ-
ον κόστος 50 εκατ. ευρώ. 

3. Επεκτείνεται η επιδότηση εισφορών
κατά 100%. Από το 2022, οι επιδοτούμενες
θέσεις αυξάνονται από τις 100.000 στις
150.000. Ο προϋπολογισμός του έργου εί-
ναι 345 εκατ. ευρώ, ενώ θα δίνεται επι-
πλέον επιδότηση 200 ευρώ για το μη μι-
σθολογικό κόστος επί 6 μήνες, όταν προσ-
λαμβάνονται μακροχρόνια άνεργοι. Μέσω
του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν
βρει δουλειά 80.000 άτομα, εκ των οποίων
8.137 μακροχρόνια άνεργοι. 

4. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
Από την 01/01/2022 μειώνονται κατά 3%.
Το μέτρο έχει συνολικό κόστος 816 εκατ.
ευρώ. Η συνολική μείωση ανέρχεται σε
3,9%, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη μείωση

του 0,9% που ισχύει από τον Ιούνιο του
2020. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, το συ-
νολικό κέρδος από τη μείωση των εισφο-
ρών και των φόρων ανέρχεται σε 160 ευ-
ρώ τον χρόνο για έναν εργαζόμενο με μει-
κτό μισθό 700 ευρώ. Για μηνιαίο μισθό
1.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος είναι 355
ευρώ, για 1.200 ευρώ αυξάνεται στα 389
ευρώ και για 2.000 ευρώ το όφελος ανέρ-
χεται στα 691 ευρώ. Για όσους αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό, το όφελος από
ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα και
την αύξηση του κατώτατου μισθού 2% το

2022, κυμαίνεται από 305 ευρώ/έτος έως
533 ευρώ/έτος.

5. Διπλή καταβολή δόσης του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος τον Δεκέμβριο
σε 257.000 νοικοκυριά και 500.000 άτομα,
με κόστος 64 εκατ. ευρώ. 

6. Ειδική αποζημίωση. Θα δοθούν 534
ευρώ για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου στους
καλλιτέχνες αλλά και σε ξεναγούς για το
δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Μέσω του προ-
γράμματος έχουν στηριχθεί 18.000 καλλι-
τέχνες με το ποσό των 77 εκατ. ευρώ και
1.400 ξεναγοί με 4 εκατ. ευρώ. 

7. Επέκταση επιδότησης κενών θέσεων
στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο. Αφο-
ρά θέατρα, κινηματογράφους και μουσι-
κές σκηνές, με συνολικό κόστος 22 εκατ.
ευρώ.

Έρχονται μέτρα 1 δισ. ευρώ
για την απασχόληση

Δρομολογούνται, επιπλέον, 
νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ
και Ταμείου Ανάκαμψης 
- Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός 
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Χρ. Σταϊκούρας: Έξοδος από τη μνημονιακή εποπτεία το 2022
Η έξοδος της Ελλάδας από τους όρους της μεταμνημονια-

κής εποπτείας εντός του 2022 και η μείωση των κόκκινων
δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό αποτελούν τους στρατηγι-
κούς στόχους για το 2022, ενώ για το 2023 η ελληνική κυ-
βέρνηση θα επιδιώξει συμφωνία με τους εταίρους και τους
δανειστές, την επιστροφή σε ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονά-
σματα, αλλά και την επιστροφή της οικονομίας σε επενδυτι-
κή βαθμίδα. Τα παραπάνω δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Helexpo Forum,
το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Ο κ. Σταϊκού-
ρας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν συγκλίνουσες εκτιμήσεις
και πρόδρομοι δείκτες, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την επι-

στροφή της οικονομίας σε περιβάλλον ισχυρής και βιώσιμης
ανάπτυξης». Πρόσθεσε δε ότι υπάρχει επιστροφή του οικο-
νομικού κλίματος στα επίπεδα προ πανδημίας, κάτι
που επιβεβαιώνεται και από την ισχυρή ανάκαμψη
του τουρισμού, αλλά και των εξαγωγών. 

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «έχουμε
σημαντικότατη αύξηση των καταθέσεων, αρνητικό
και ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού στις αγο-
ρές, μείωση της ανεργίας, αναβαθμίσεις από οίκους,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση του διαθέσιμου
εισοδήματος της μεσαίας τάξης και ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης της τάξης του 5% το 2021». Ωστόσο, σημείωσε με

έμφαση ότι «αυτή η ανάκαμψη δεν αρκεί, καθώς πρέπει η οι-
κονομική ανάπτυξη να είναι πολύ ισχυρή από το επόμενο

έτος», αναφέροντας ότι «με πολύ ρεαλιστικούς και
συντηρητικούς όρους, καλύπτουμε τα δύο τρίτα της
απώλειας τουλάχιστον του 2020». Απαντώντας,
εξάλλου, σε ερωτήσεις-τοποθετήσεις επιχειρημα-
τικών και βιομηχανικών φορέων, ο Χρ. Σταϊκούρας

τόνισε ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι η τόνωση
του πορτοφολιού του πολίτη, έτσι ώστε στο τέλος κάθε

μήνα να έχει περισσότερα χρήματα», προαναγγέλλοντας και
νέες μειώσεις φόρων για όλους, όσο θα βελτιώνονται οι προ-
οπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Επιδότηση 
«πρώτου ενσήμου»
Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουρ-
γίας του μηχανισμού επιδότησης των
1.200 ευρώ για το «πρώτο ένσημο» σε
35.000 νέους 18-29 ετών, παρείχε ο
υπουργός Εργασίας. Συγκεκριμένα,
από την 01/01/2022, τα 600 ευρώ θα τα
παίρνει ο εργοδότης και τα υπόλοιπα ο
εργαζόμενος. Το πρόγραμμα θα συνο-
δεύεται από ρήτρα διατήρησης θέσε-
ων εργασίας, ενώ θα μπορεί να συν-
δυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως
π.χ. εκείνο των 150.000 θέσεων εργα-
σίας (κάλυψη εισφορών) ή άλλα αντί-
στοιχα του ΟΑΕΔ. Μάλιστα θα προβλέ-
πεται επιδότηση και για θέσεις μερι-
κής απασχόλησης στο 50% σε σχέση
με τις αντίστοιχες θέσεις πλήρους
απασχόλησης. Το κόστος του προ-
γράμματος για το 2022 και το 2023
ανέρχεται σε 42 εκατ. ευρώ. 
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ΕΝΦΙΑ: Δυνατότητα 
πληρωμής 2 δόσεων 
στο τέλος Οκτωβρίου

Τη δυνατότητα εξόφλησης των δύο πρώτων
δόσεων του ΕΝΦΙΑ στο τέλος Οκτωβρίου χωρίς
προσαυξήσεις θα δώσει το υπουργείο Οικονο-
μικών στους 7.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Με
χθεσινές δηλώσεις του στην ΕΡΑ, ο υπουργός
Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η ανάρτη-
ση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θα γίνει στις
20 Σεπτεμβρίου και συνεπώς λόγω των στενών
χρονικών περιθωρίων για την πληρωμή της
πρώτης δόσης στο τέλος του τρέχοντος μηνός,
θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής των δύο πρώ-
των δόσεων στο τέλος Οκτωβρίου. Σημειώνεται
ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι ίδιος με τα περσινά
επίπεδα, ενώ χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
πληρώνουν μικρότερα ποσά σε σχέση με το
2019 λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους
ως αποτέλεσμα των συνεπειών της πανδημίας.
Το ΥΠΟΙΚ προσδοκά να εισπράξει 2,65 δισ. ευ-
ρώ, ενώ για το 2022 προωθείται ο επανασχεδια-
σμός του φόρου, σε συνδυασμό με την κατάρ-
γηση του συμπληρωματικού φόρου που επι-
βάλλεται στα ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω
των 250.000 ευρώ. 

Δάνειο 5 δισ. ευρώ 
από την ΕΤΕπ για έργα
του Ταμείου Ανάκαμψης

Ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στα έργα που θα
υλοποιηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Για αυτό τον λόγο
το ελληνικό Δημόσιο προχωρά στη σύναψη νέ-
ου δανείου, ύψους 5 δισ. ευρώ, από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ποσό αυτό θα
χρησιμοποιηθεί για μόχλευση των 30,2 δισ. ευ-
ρώ που θα έρθουν στη χώρα μας έως το 2026,
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν εισρεύ-
σει 4,5 δισ. ευρώ και έως το τέλος του έτους η
Ελλάδα θα λάβει επιπλέον 3 δισ. ευρώ, προκει-
μένου να ξεκινήσει η πρώτη φάση της ουσιαστι-
κής προώθησης των έργων που περιλαμβάνον-
ται στο «Σχέδιο Ελλάδα 2.0». Τα δάνεια της
ΕΤΕπ θεωρούνται υψηλής εξασφάλισης και
έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο, γεγονός που επι-
τρέπει την υλοποίηση έργων, τα οποία θα έχουν
υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με το κόστος
αποπληρωμής τους.

Π
ερισσότερες δυνατότητες
για τους φορολογουμένους
αλλά και μεγαλύτερες
ασφαλιστικές δικλείδες για

τον έλεγχο της φοροδιαφυγής θα περι-
λαμβάνει το νέο «εργαλείο»
myaade.gov.gr, που θα διαδεχθεί το σύ-
στημα Taxis.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου συστή-
ματος έκανε χθες ο διοικητής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής, επισημαίνοντας ότι η
νέα πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα
παρακολούθησης των αιτημάτων που
υποβάλλουν οι πολίτες και μάλιστα θα
είναι εκ των προτέρων γνωστό πότε θα
μπορούν να εκτελέσουν τις συναλλαγές
τους. 

Τίθεται, δηλαδή, ένα χρονοδιάγραμμα
σύμφωνα με το οποίο ο κάθε φορολο-
γούμενος θα γνωρίζει πότε πρέπει να
πληρώσει τον φόρο του ή πότε μια επι-
χείρηση θα λάβει τον επιστρεφόμενο
ΦΠΑ. Η νέα ψηφιακή πόλη της ΑΑΔΕ εν-
σωματώνεται στην ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση του κράτους (gov.gr.) και μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
myaade.gov.gr θα υπάρχει άμεση πρό-
σβαση για τους πολίτες αλλά και τους
λογιστές. Μέσω της νέας πλατφόρμας οι
επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα
έχουν τις εξής δυνατότητες:
• Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε

όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ
(δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολο-
γία ακινήτων και οχημάτων, ηλεκτρονι-
κά βιβλία myDATΑ κ.λπ.), βρίσκοντας
γρήγορα την υπηρεσία που ενδιαφέρει
τον καθένα.
• Θα μπορούν να διαχειριστούν τον λο-
γαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους, να μεταβάλουν στοιχεία της επι-
χείρησής τους.
• Θα μπορούν να βλέπουν το ύψος των
οφειλών τους και τις πληρωμές που
πραγματοποίησαν, καθώς επίσης και τις
επιστροφές, ενώ θα μπορούν ανά πάσα
στιγμή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. 
• Δίνεται η δυνατότητα άμεσης απόκτη-
σης ΑΦΜ και κλειδάριθμου, χωρίς να
απαιτείται η επίσκεψη στην εφορία. 
• Θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά
τους ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρε-
σία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία).
• Θα μπορούν να κλείσουν ψηφιακά
ραντεβού με υπάλληλο της αρμόδιας
υπηρεσίας της ΑΑΔΕ (προσεχώς).

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, η νέα ηλε-
κτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ θα παρέ-
χει περισσότερες από 250 ψηφιακές συ-

ναλλαγές με ένα πολύ πιο φιλικό περι-
βάλλον, εξοικονομώντας χρόνο για
όλους με τον δραστικό περιορισμό των
επισκέψεων στις εφορίες. 

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Αρ-
χής, «οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
υπολογίζεται ότι οδηγούν σε εξοικονό-
μηση 2 εκατομμυρίων ωρών τον χρόνο,
ενώ σταδιακά οι υπηρεσίες θα αναβαθ-
μίζονται, με τους φορολογούμενους, για
παράδειγμα, να μπορούν να παρακο-
λουθούν όχι μόνο την εξέλιξη της υπο-
βολής του αιτήματός τους, αλλά και τον
χρόνο υλοποίησής του, όπως σχεδιάζε-
ται να γίνει στο κρίσιμο μέτωπο των επι-
στροφών ΦΠΑ». 

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε ψηφιακή με-
ταβολή των στοιχείων μητρώου και των
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, ενώ
θα τους δίνεται η δυνατότητα να διαχει-
ριστούν σε ομαδοποιημένη μορφή
οφειλές, πληρωμές και ρυθμίσεις.

Πώς θα λειτουργεί 
το νέο σύστημα 
- Εξοικονομούνται 
2 εκατομμύρια ώρες... 
ταλαιπωρίας στην εφορία

Τέλος εποχής για το Taxis,
έρχεται το myaade.gov.gr

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Τ
ην ικανοποίησή της για τις
ισχυρές επιδόσεις του β’ τρι-
μήνου του 2021 εξέφρασε η δι-
οίκηση του ΟΠΑΠ κατά την πα-

ρουσίαση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων του α’ εξαμήνου στους αναλυτές.
Όπως τονίστηκε, τα αποτελέσματα του
ΟΠΑΠ αναδεικνύουν μια δυναμική επι-
στροφή στην κανονικότητα. Στο α’ εξά-
μηνο του 2021 τα καθαρά έσοδα προ ει-
σφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ανήλθαν στα
570,1 εκατ. ευρώ (395,9 εκατ. ευρώ για
το β’ τρίμηνο). Επιπλέον, τα κέρδη προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν σε 204,8 εκατ. ευρώ για
το εξάμηνο (143,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο
τριμήνου). Ταυτόχρονα, η εταιρεία κατέ-
γραψε καθαρά κέρδη εξαμήνου ύψους
82,1 εκατ. ευρώ, με το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΟΠΑΠ να αποφασίζει τη δια-
νομή προμερίσματος ύψους 10 λεπτών

του ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του
2021. Μιλώντας στους αναλυτές, ο διευ-
θύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas
εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις επι-
δόσεις του ομίλου, επισημαίνοντας ότι ο
ΟΠΑΠ θα συνεχίσει στο άμεσο μέλλον να
εστιάζει στη διατήρηση της ισχυρής θέ-
σης και στην περαιτέρω ψηφιοποίηση
του δικτύου των καταστημάτων του, στην

επέκταση της online παρουσίας του και
στην εξέλιξη του προϊοντικού χαρτοφυ-
λακίου του, ενώ δεσμεύτηκε για την κατ’
ελάχιστον διανομή ποσού 1 ευρώ ανά με-
τοχή. Σύμφωνα με τον κ. Karas, η σημαν-
τική ανάκαμψη των δραστηριοτήτων του
δικτύου καταστημάτων συνεισέφερε ξε-
κάθαρα στις επιδόσεις του ΟΠΑΠ για το
β’ τρίμηνο του 2021. 

Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο 
προσφορών για το ομόλογο

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαί-
νει η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να
εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. 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. Το
βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέ-
ψεις για την τιμολόγηση να κινούνται στην πε-
ριοχή του 2,75. Η Αlpha Bank έχει αναθέσει στις
BofA Securities, BNP Paribas, Citi ,  Com-
merzbank και Morgan Stanley να οργανώσουν
την έκδοση.

Μνημόνιο συνεργασίας 
Δήμου Πειραιά, ΕΣΕΕ και ΕΣΠ
Η σύναψη τριμερούς μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Πειραιά, της ΕΣΕΕ και του
ΕΣΠ αποφασίστηκε σε συνάντηση του δήμαρ-
χου Πειραιά Γ. Μώραλη, του προέδρου του Εμ-
πορικού Συλλόγου Πειραιώς Θ. Καπράλου και
του προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Γ. Καρανί-
κα. Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι
να δημιουργηθούν μέσα από κοινές δράσεις
και ενέργειες όλες οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις, που θα επιτρέψουν στην αγορά του Πει-
ραιά να ισχυροποιήσει τον μητροπολιτικό χα-
ρακτήρα της και τη θέση της στον ελληνικό εμ-
πορικό χάρτη, σε ένα καλύτερο αύριο για την
πόλη και τη χώρα μας.

Όμιλος ΟΤΕ: Σημαντικές
επιδόσεις σε περιβάλλον, 
κοινωνία και διακυβέρνηση

Τις σημαντικές επιδόσεις του σε θέματα περι-
βάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης επι-
βεβαιώνουν, σύμφωνα με τον Όμιλο ΟΤΕ, οι
αξιολογήσεις και η συμμετοχή του σε διεθνείς
δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης μαζί με κορυφαίες
εταιρείες ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, παρα-
μένει για 13η χρονιά βάσει κριτηρίων ESG στη
σειρά διεθνών δεικτών FTSE4Good, αλλά και
στη λίστα Best Emerging Performers Ranking
από τη Vigeo-Eiris της Moody’s ESG Solutions.
Επίσης, ο ΟΤΕ είναι μια από τις πρώτες εισηγμέ-
νες εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον νέο
δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών
για τα αποτελέσματά του βάσει κριτηρίων ESG.
«H βιώσιμη ανάπτυξη είναι πλέον άρρηκτα συ-
νυφασμένη με την επιχειρηματική πρακτική,
βοηθώντας τις επιχειρήσεις να παράγουν αξία
μακροπρόθεσμα», ανέφερε η Ντέπη Τζιμέα, ex-
ecutive director Εταιρικής Επικοινωνίας και
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ.
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Η Παπαστράτος, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης που παρουσίασε πρόσφατα με αφορμή τη συμπλήρωση των
90 χρόνων της, ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος «Νέα
Γη». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Αναγεννητι-
κής Καλλιέργειας, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη
Stevia Hellas και στοχεύει στην ολιστική υποστήριξη των κα-
πνοκαλλιεργητών για τη μετάβαση από την καλλιέργεια του κα-
πνού στην καλλιέργεια στέβιας, εξοικονομώντας ταυτόχρονα
φυσικούς πόρους. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε καπνο-
καλλιεργητές της Ροδόπης και της Ξάνθης, παρουσιάστηκε σε
συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης και παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού. Η Παπαστράτος και η Stevia Hellas
υπέγραψαν σχετικό σύμφωνο συνεργασίας.

Επτά Gold βραβεία, πέντε Silver και τις τρεις κορυφαίες
διακρίσεις Top National Retailer, Platinum Award και
Top Rated Project απέσπασε η Metro AEBE στα Super
Market Awards 2021. Η Metro AEBE είναι φέτος ο μεγά-
λος νικητής του θεσμού που βραβεύει την αριστεία στον
χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Δράσεις και πρω-
τοβουλίες των My market, των Metro Cash & Carry αλλά
και εταιρικά έργα έλαβαν υψηλές διακρίσεις. Η μεγάλη
αυτή επιτυχία αποτελεί σημαντική επιβράβευση για
όλους τους ανθρώπους της εταιρείας, αναφέρει σε δελ-
τίο τύπου, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας
προς τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνερ-
γάτες και προμηθευτές της.

Metro AEBE: Ανακηρύχθηκε Top National Retailer

Παπαστράτος: Μετάβαση καλλιεργητών από τον καπνό στη στέβια

Ισχυρά κέρδη για ΟΠΑΠ με 
την επιστροφή στην κανονικότητα



Συνεργασία ΕΥΑΘ - ΕΤΒΑ
για τη μεταβίβαση 
της ΒΙΠΕ-Θ

T
ο «πράσινο φως» για τη σταδιακή μεταβίβαση της
λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέ-
τευσης της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονί-

κης από την ΕΥΑΘΕΥΑΠΣ στην ΕΤΒΑ δόθηκε με την πρό-
σφατη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας για αν-
ταλλαγή στοιχείων μεταξύ των δύο πλευρών. Τη συμφω-
νία υπέγραψαν στα γραφεία της ΕΥΑΘ ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ Άνθιμος Αμανατίδης και, από την
πλευρά της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ο διευθύνων σύμβουλός της
Αθανάσιος Ψαθάς. Η υπογραφή της συμφωνίας εμπι-
στευτικότητας αποτελεί το πρώτο βήμα συνεργασίας των
δύο φορέων, προκειμένου να περιέλθει στην κυριότητα
της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ το σύνολο της λειτουργίας των υποδο-
μών της ΒΙΠΕ-Θ. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο φορείς θα
συνεργαστούν προς τον κοινό στόχο της ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και της παροχής ποιοτικών υπηρε-
σιών στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ-Θ. Η Βιομηχανική Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος Οργανωμένος
Υποδοχέας Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) στην Ελλάδα, με πληρότητα της
τάξεως του 96%, καθώς εκεί είναι εγκατεστημένος μεγά-
λος αριθμός μικρομεσαίων, μικρών και μεγάλων επιχει-
ρήσεων (περίπου 800).

Αύξηση κεφαλαίου κατά 30 εκατ. ευρώ
αποφάσισε η Μηχανική

Η Μηχανική ΑΕ, επανερχόμενη στην αγορά των δημό-
σιων και ιδιωτικών έργων που υπηρετεί επί 47 συνε-
χόμενα έτη και τηρώντας την υπόσχεσή της προς τους
μετόχους της, ανακοινώνει ότι το ΔΣ της εταιρείας
έλαβε απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου κατά το ποσό των 30 εκατ. ευρώ. Όπως σημει-
ώνει στη σχετική ανακοίνωση, η κίνηση αποβλέπει
στην ενίσχυσή της στους τομείς των νέων προς ανάλη-
ψη έργων ΣΔΙΤ, της ανάπτυξης ακινήτων στη Βουλγα-
ρία και της κατασκευής Υδροηλεκτρικών Έργων.

Γιάννης Μπρατάκος: 
Νέος πρόεδρος του ΕΒΕΑ

Νέος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών εξελέγη ο Γιάννης Μπρατάκος ύστε-
ρα από την εκλογική διαδικασία κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΑ. Ο κ.
Μπρατάκος αποτελεί μέλος του ΔΣ από το 2006, ενώ από
τον Δεκέμβριο του 2017 διατελεί αντιπρόεδρος, αναλαμ-
βάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσε-
ων, νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. Ο πρόεδρος του
ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στο έργο του εκλιπόντος Κωνσταντί-
νου Μίχαλου, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η βάση και η
έμπνευση για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την επιχει-
ρηματικότητα. Με την αφοσίωση, το δυναμισμό και το
πάθος που χαρακτήριζαν πάντα τον Κωνσταντίνο».

Wind: Με την ιστοσελίδα kidsatsafety.gr
κοντά στους εφήβους

Με βάση πρόσφατες στατιστικές, τα ελληνόπουλα
αφιερώνουν 32 ώρες την εβδομάδα στο Διαδίκτυο, ενώ
εννέα στους δέκα 15χρονους έχουν πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο στο σπίτι. Η καθοδήγηση των παιδιών γίνεται
ακόμη πιο επιτακτική ώστε να αναπτύξουν ψηφιακές
δεξιότητες νωρίς στην παιδική ηλικία και να διασφαλι-
στούν η ψηφιακή τους ασφάλεια, η ορθή και αποτελε-
σματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σπίτι
και στο σχολείο αλλά και αργότερα στη ζωή τους στον
χώρο εργασίας. Η Wind έχει αναπτύξει την ιστοσελίδα
kidsatsafety.gr, η οποία παρέχει χρήσιμες πληροφο-
ρίες, ειδήσεις και οπτικοακουστικό υλικό με συμβου-
λές προς τους γονείς, τα παιδιά και τους εφήβους.
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Αγγελάκης: Έξοδος στις ξένες 
αγορές με αιχμή το «Ελαιοπουλάκι»

Με ανάπτυξη 20% «τρέχει» το 2021 η Αγγελά-
κης, πλήρως καθετοποιημένη ελληνική πτηνο-
τροφία με προσανατολισμό στην ποιοτική δια-
τροφή, η οποία
κλήθηκε να
αντιμετωπίσει
π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς
την περίοδο
της πανδημίας,
καθώς το lock-
down στη
ho.re.ca. στοίχισε έως και το 40% του τζίρου σε
ορισμένες μονάδες του κλάδου. Η πανδημία
βρήκε την εταιρεία σε μια περίοδο που επιχει-
ρούσε αναδιαπραγμάτευση με τις τράπεζες με
στόχο αναδιάρθρωση των δανείων της.  Εξάλ-
λου, στις 31/12/2019 το κεφάλαιο κίνησης είχε
καταστεί αρνητικό: ανάπτυξη πωλήσεων 20%
στο 8μηνο του 2021, αύξηση 10% το 2020 εν μέ-
σω πανδημίας. Στην Κύπρο ο επόμενος σταθ-
μός για το «Ελαιοπουλάκι».

Σύμβαση Naval Group με Stelma
Η γαλλική Naval Group προχώρησε σε

σύμβαση με την ελληνική εταιρεία Stelma
για τη βαφή του κύτους ενός πυρηνικού υπο-
βρυχίου του γαλλικού ναυτικού. Όπως ανα-
κοινώθηκε, η συμφωνία αξίας άνω των
500.000 ευρώ θα διασφαλίσει την προστασία
του υποβρυχίου από τη διάβρωση. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Naval, η
συμφωνία αποτελεί μέρος της ευρύτερης
προσπάθειας του ομίλου να καθορίσει και να
αναπτύξει συνεργασίες με Έλληνες εταί-
ρους. Η Stelma εξειδικεύεται σε έργα προ-
στασίας βιομηχανικών, ναυτιλιακών και λοι-
πών μεταλλικών επιφανειών. Οι βασικές της
δραστηριότητες περιλαμβάνουν μηχανική
κατασκευή και ανέγερση, καθώς και σχετι-
κά έργα πολιτικού μηχανικού, αμμοβολής,
βαφής και μόνωσης.

Εκτίναξη τζίρου και κερδών για
την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 16,5% και
του κύκλου εργασιών κατά 34,6% ανακοίνωσε
η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με την οργανική κερδοφο-
ρία (a-EBITDA) να διαμορφώνεται στα 85,2
εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 25,5% έναντι του
H1’20. Ο όμιλος εμφάνισε τζίρο ύψους 1,34
δισ. ευρώ στο εξάμηνο, από σχεδόν 1 δισ. ευ-
ρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 85,8
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,8 εκατ. ευρώ του
H1’20, με τα κέρδη μετά από φόρους και δι-
καιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 83,6
εκατ. ευρώ για το H1’21 ή 0,2227 ευρώ ανά με-
τοχή από 7,6 εκατ. ευρώ για το H1’20 ή 0,0202
ευρώ ανά μετοχή.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Έφυγε ο «σοφός»
Ντούσαν  Ίβκοβιτς 

Ο
«σοφός δάσκαλος» Ντούσαν

Ίβκοβιτς έφυγε στα 77 του

χρόνια, βυθίζοντας σε θλίψη

το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Υπήρξε ένας

από τους «πατεράδες» της εξέλιξης του

αθλήματος τόσο στην πατρίδα του, τη

Σερβία -Γιουγκοσλαβία παλιότερα-

όσο και στην Ευρώπη. Και όπως εί-

χε δηλώσει πριν από μερικά χρό-

νια το άλλο «ιερό τέρας» του ευ-

ρωπαϊκού μπάσκετ Ζέλικο Ομπράν-

τοβιτς, κουμπάρος του Ίβκοβιτς, «στο

μυαλό του Ντούντα δεν

χωράει μόνο το μπάσκετ,

αλλά και οι λεπτομέ-

ρειες της ζωής γύ-

ρω από αυτό». Φι-

λοσοφημένες κου-

βέντες και αληθι-

νές.

Τον τελευταίο καιρό ο

Ντούσαν Ίβκοβιτς αντιμετώ-

πιζε πρόβλημα με την καρδιά

του, η κατάσταση της υγείας του

επιδεινώθηκε και την περασμέ-

νη εβδομάδα εισήχθη σε νοσο-

κομείο του Βελιγραδίου με υγρό

στον πνεύμονα. Χθες το μεσημέρι

πέρασε στην αιωνιότητα. Στο παλ-

μαρέ του Ντούσαν Ίβκοβιτς υπάρχουν δύο πρωτα-

θλήματα Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Ένα το 1997

με την Μπαρτσελόνα στη Ρώμη (73-58), όταν είχε

σφυρηλατήσει εκείνη την ασυναγώνιστη ομάδα του

Ρίβερς και του Τάρλατς. Το άλλο, σε εκείνη την

«ανατροπή του αιώνα» στην Πόλη το 2012, όταν ο

Ολυμπιακός το γύρισε από τους -19 και με το «πεταχτάρι»

του Πρίντεζη πήρε τη νίκη 62-61, με τον Σπανούλη να διαλύει

κάθε αμφιβολία για το ποιος ήταν ο κορυφαίος στην Ευρώπη.

Δεν ήταν, ωστόσο, μόνο ο Ολυμπιακός που σήκωσε κούπες

στα θαυματουργά χέρια του «Ντούντα». Η ΑΕΚ κατέκτησε το

Κύπελλο Σαπόρτα το 2000 με μεγάλη νίκη 83-76 κόντρα στην

Κίντερ Μπολόνια του Μεσίνα και δύο φορές το Κύπελλο Ελ-

λάδας. Με τον ΠΑΟΚ ο Ντούσαν κατέκτησε το πρωτάθλημα το

1992 και στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων της ίδιας

χρονιάς έχασε από εκείνο το τραγικό λάθος του Παναγιώτη

Φασούλα 65-63 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμη, ο Ίβκοβιτς κατέκτησε χρυσό μετάλλιο με τη Γιουγ-

κοσλαβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990 και ασημένιο

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Επίσης, με τη

Γιουγκοσλαβία βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης σε Ευ-

ρωμπάσκετ (1989, 1991). Με τη Σερβία, επίσης σε Ευρωμπά-

σκετ, πήρε το χρυσό το 1995 και ασημένιο το 2009. Εκτός από

τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο «Ντούντα» εργάστη-

κε στον Άρη και τον Πανιώνιο.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων, τόνι-

σε: «Ο μεγαλύτερος προπονητής του Ολυμπιακού και ένας

από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, ο τεράστιος Ντούσαν Ίβ-

κοβιτς, δεν είναι πια κοντά μας. Η σκέψη μας είναι με την οι-

κογένειά του. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε

για όσα μας πρόσφερες. Θα σε θυμόμαστε

για πάντα. Καλό ταξίδι, θρυλικέ Ντούν-

τα…».

Η ΚΑΕ ΑΕΚ: «Αιώνια ευγνωμοσύνη. H

οικογένεια της “Βασίλισσας” θρηνεί για

την τραγική απώλεια. Η είδηση του χαμού

ενός εκ των κορυφαίων προπονητών της

ιστορίας μας, του τρις τροπαιούχου Ντού-

σαν Ίβκοβιτς, προκαλεί ανατριχίλα, προ-

καλεί δέος. Στενοχώρια. Βουβαμάρα.

Ανείπωτος και ο πόνος. “Ντούντα”, η ΑΕΚ

και ο κόσμος της αιώνια θα σε ευγνωμο-

νούν για τα πάντα».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ Παναθη-

ναϊκός ΟΠΑΠ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη

και συγκίνηση μία από τις μεγαλύτερες

προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ντούσαν Ίβ-

κοβιτς. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οι-

κογένεια ενός εκ των κορυφαίων “δασκάλων” του αθλήμα-

τος».
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Σ
τους κινηματογράφους προβάλλεται από
χθες η ταινία-ντοκιμαντέρ «Βασιλιάς Όττο»
για να ξυπνήσει τις μνήμες του έπους της

Πορτογαλίας, όταν η Εθνική ομάδα, με τον Ότο Ρε-
χάγκελ στον πάγκο της, κατάφερε να γίνουν «όλα
δυνατά τα αδύνατα» και να κατακτήσει το τρόπαιο
του Euro 2004, νικώντας 1-0 στον τελικό την οικο-
δέσποινα. Σκηνοθέτης, ο ελληνικής καταγωγής
Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς -έχει κι αυτό τη συμβολι-
κή σημασία του- στην αποτύπωση που έρχεται πιο
κοντά στην ελληνική κουλτούρα.

Η ταινία είναι ένα underdog story (ιστορία ενός
αουτσάιντερ) δοσμένη με τέτοιο τρόπο, που αιχμα-
λωτίζει ακόμα και τον άσχετο με το ποδόσφαιρο. Είναι μια ωδή στην πίστη που καλλιέργησε ο Ότο Ρεχάγκελ στους Έλ-
ληνες διεθνείς εκείνης της εποχής πως «τίποτα δεν είναι αδύνατο». Άλλωστε και το σλόγκαν της Εθνικής στο Euro
2004 αυτό ήταν: «Impossible is nothing». Η ταινία ξεκινά από την εποχή που ήρθε ο Ρεχάγκελ στην Ελλάδα και τελει-
ώνει με την κατάκτηση της κούπας στην Πορτογαλία και την αποθέωση στο Καλλιμάρμαρο που ακολούθησε. Δευτε-
ρεύον μήνυμα της ταινίας, μετά το «τίποτα δεν είναι αδύνατο» και η γιγάντωση του συμπαγούς των απανταχού Ελλή-
νων. Ο Ότο Ρεχάγκελ τραγουδά τον εθνικό ύμνο και προκαλεί ρίγη συγκίνησης. 

«Βασιλιάς Ότο» στη μεγάλη οθόνη Σήμερα παίζουν Ιωνικός - Άρης 
Σήμερα θα γίνει το παιχνίδι Ιωνικός - Άρης

(19.00, Cosmote TV) για τη 2η αγωνιστική της Le-
ague 1, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως αύριο
συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και η αστυνομία δεν μπορού-
σε να εγγυηθεί την ασφάλεια. Ο δεύτερος είναι
πως η εταιρεία που χειρίζεται το VAR δεν μπορεί
να καλύψει πέραν των πέντε αγώνων σε μία ημέ-
ρα.

Παρελθόν ο Νικοπολίδης
Παρελθόν από τον

Ολυμπιακό ο Αντώνης
Νικοπολίδης. Υπέβα-
λε την παραίτησή του
«για λόγους φιλοσο-
φίας» στην ΠΑΕ και
έγινε αποδεκτή. Ο Νι-
κοπολίδης ήταν υπεύ-
θυνος της ανάπτυξης
των ακαδημιών του Ολυμπιακού, θέση στην οποία
προσλήφθηκε ο πρώην του Παναθηναϊκού, Σωτή-
ρης Συλαϊδόπουλος, που θα αναλάβει όλες τις
ηλικίες στην ακαδημία. 

«Δεν πωλείται ο ΠΑΟΚ»
Ο Ιβάν Σαββίδης έβαλε τέλος στην παραφιλο-

λογία που αναπτύχθηκε τον τελευταίο καιρό, πως
πουλάει… ό,τι έχει και δεν έχει και εγκαταλείπει
την Ελλάδα. Αφού καθησύχασε τους δημοσιο-
γράφους του Open TV ότι συνεχίζει, τόνισε ότι δεν
πουλάει τον ΠΑΟΚ, «γιατί είναι η ψυχή μου». Στην
ανησυχία των οπαδών του ΠΑΟΚ γιατί δεν κάνει
δημόσιες εμφανίσεις, ο Ιβάν απάντησε ότι, αν και
έχει εμβολιαστεί τρεις φορές, ο οργανισμός του
δεν παράγει αντισώματα.

Τα αποτελέσματα 
του Champions League

Στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Cham-
pions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα:

1ος όμιλος: Μπριζ - Παρί Σ.Ζ. 1-1, Μάντσεστερ
Σίτι - Λειψία 6-3. 

2ος όμιλος: Λίβερπουλ - Μίλαν 3-2,
Ατλέτικο Μαδρ. - Πόρτο 0-0. 

3ος όμιλος: Μπεσίκτας - Ντόρ-
τμουντ 1-2, Σπόρτινγκ Λισ. - Άγιαξ

1-5.
4ος όμιλος: Ίντερ - Ρεάλ Μαδρ. 0-1,

Σερίφ Τίρασπολ - Σαχτάρ 2-0.
5ος όμιλος: Μπαρτσελόνα - Μπάγερν

0-3, Ντιναμό Κιέβου - Μπενφίκα 0-0.
6ος όμιλος: Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Γ. 2-1,

Βιγιαρεάλ - Αταλάντα 2-2.
7ος όμιλος: Σεβίλλη - Σάλτσμπουργκ 1-1, Λιλ -

Βόλφσμπουργκ 0-0.
8ος όμιλος: Τσέλσι - Ζενίτ 1-0, Μάλμε - Γιου-

βέντους 0-3. 

Δεν… γλιτώνει ο Πασχαλάκης
Ο διεθνής γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Αλέξανδρος Πασχαλά-
κης δεν τη… γλιτώνει με τίποτα. Θα ανέβει τα σκαλιά
της εκκλησίας με τη σύντροφό του, τραγουδίστρια Ει-
ρήνη Παπαδοπούλου. Το αποκάλυψε η ίδια, εμμέσως
πλην σαφώς, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο Πα-
σχαλάκης, 32 ετών, ξαναπήρε θέση βασικού στον ΠΑ-
ΟΚ μετά την απίστευτη γκάφα του Ζίφκοβιτς στην ήττα
1-0 από τον ΠΑΣ στην πρεμιέρα της Τούμπας.

«Κέρβερος» 
ο Αθανασιάδης

Ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα (MVP) ψηφίστηκε ο Γιώργος Αθανασιάδης, γκολκίπερ της μολδαβικής 
Σερίφ Τίρασπολ, στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League και τη νίκη 2-0 επί τη Σαχτάρ στους 
ομίλους. Ο πρώην γκολκίπερ της ΑΕΚ έπιανε τα άπιαστα. Εξαιρετικός για όσο έπαιξε, μέχρι το 55’ που 
τραυματίστηκε και αποχώρησε, ήταν και ο Δημήτρης Κολοβός, συμπαίκτης του Αθανασιάδη στη Σερίφ.
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ΕΡΤ: Δυνατά χαρτιά
και μια νέα σεζόν!

• Toν πολυτάλαντο stand up comedi-
an Λάμπρο Φισφή ανακοίνωσε χθες
το Star ως συμπαρουσιαστή της Βί-
κυς Καγιά στο φετινό «Dancing with
the stars».

• Ακατάλληλο βίντεο παίκτριας
που συμμετέχει στο φετινό «The
Bachelor» φημολογείται ότι κά-
νει τον γύρο του Διαδικτύου.

• Πρεμιέρα για το «The Voice of
Greece» το επόμενο Σάββατο στον
ΣΚΑΪ.

• Η Μάρτζυ Λαζάρου, η on air
συνεργάτιδα της Ιωάννας Μαλέ-
σκου στο «Love it», παντρεύεται
απόψε τον αγαπημένο της Τάσο
Παπαπέτρου.

• Διακοπές για την πρώην «Survivor»
Κάτια Ταραμπάνκο στην Πορτογαλία.

• Η Σάσα Σταμάτη φημολογείται
ότι αναλαμβάνει την παρουσία-
ση του «Just the Two of Us» με
τον Νίκο Κοκλώνη.

• Ο Γιώργος Λιάγκας και η Ελένη Με-
νεγάκη συναντήθηκαν τυχαία το κα-
λοκαίρι στο Μεγανήσι και, όπως
αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η
σχέση με τον πρώην σύζυγό της
Γιάννη Λάτσιο είναι εξαιρετική.

• Στην Κρήτη μετακόμισε μόνιμα
η ηθοποιός Ρίκα Διαλυνά.

• Οριστικός χωρισμός για την Αλε-
ξάνδρα Παλαιολόγου και τον Σωτήρη
Χατζάκη.

• Αγοράκια περιμένουν οι εγκυ-
μονούσες αδελφές (αθλήτριες)
Άννυ και Κλέλια Πανταζή.

• Κατάψυξη ωαρίων έκανε η γνωστή
τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού.

• Τα τρία χρόνια ευτυχισμένου
γάμου γιόρτασαν ο Αντώνης Ρέ-
μος και η Υβόννη Μπόσνιακ!

Η
δημόσια τηλεόραση είναι στα καλύτερά
της! Φέτος ανεβάζει τον πήχη του θεά-
ματος ψηλά, υποσχόμενη ένα πλούσιο
δυνατό ανταγωνιστικό prime time πρό-

γραμμα με εκπληκτικές σειρές.
Η ΕΡΤ επένδυσε στη μυθοπλασία, αφού πέρυσι

κέρδισε άνετα το μεγάλο στοίχημα. Η καθημερινή
σειρά «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», τα «Καλύτερά
μας χρόνια» και οι κωμωδίες «Η τούρτα της μαμάς»
και «Ζακέτα να πάρεις», που πήραν το «πράσινο
φως» και για τη φετινή σεζόν, κατέκτησαν τις καρ-
διές του τηλεοπτικού κοινού αλλά και των τηλεμε-
τρήσεων.

Στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι
της Τετάρτης, με συντονίστρια τη διευθύντρια Εται-
ρικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων Δώρα
Χειράκη, ανακοινώθηκαν οι πρεμιέρες των νέων σί-
ριαλ που έρχονται να προστεθούν στις ήδη αγαπη-
μένες των τηλεθεατών, παρουσία ηθοποιών και
συντελεστών, όπως ο Γιάννης Μπέζος, ο Βασίλης
Χαραλαμπόπουλος, η Ελένη Ράντου, ο σκηνοθέτης
Μανούσος Μανουσάκης, ο Φωτης Σεργουλόπουλος
και ο Μελέτης Ηλίας.

Οι νέες σειρές παρουσιάστηκαν μέσω τρέιλερ και
αφορούν το «Βαρδιάνος στα σπόρκα», το καταπλη-
κτικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε
σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη (πρεμιέρα
2 Οκτωβρίου στις 22.00), το «Καρτ ποστάλ», βασι-
σμένο στα βιβλία της δημοφιλούς Βρετανίδας συγ-
γραφέως Βικτόρια Χίσλοπ (πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου

στις 23.00), και τη δραμεντί «Σε ξένα χέρια» (πρε-
μιέρα 27 Σεπτεμβρίου στις 22.00). Τη Δευτέρα 20
Σεπτεμβρίου στις 20.00 θα κάνει πρεμιέρα η σειρά
«Χαιρέτα μου τον πλάτανο», την Τρίτη 28 Σεπτεμβρί-
ου στις 23.00 τα «Καλύτερά μας χρόνια», τη Δευτέρα
27 Σεπτεμβρίου η «Τούρτα της μαμάς» και το Σάβ-
βατο 2 Οκτωβρίου στις 20.00 το «Ζακέτα να πάρεις».

Η Ελένη Ράντου, αναφερόμενη στην κωμωδία
«Ζακέτα να πάρεις», αποκάλυψε ότι αυτός ο ρόλος
ήταν η αφορμή που επέστρεψε στην τηλεόραση
έπειτα από δέκα χρόνια. Σε ερώτηση της «P» για τις
φήμες που την ήθελαν στα... μαχαίρια με τη συμ-
πρωταγωνίστριά της Δάφνη Λαμπρόγιαννη, η ηθο-
ποιός το διέψευσε και χαρακτήρισε τα δημοσιεύμα-
τα εξευτελιστικής αντίληψης και σεξιστικά.

Ο Μανούσος Μανουσάκης (υπογράφει και άλλες
δύο σειρές που θα προβληθούν στην ΕΡΤ) μιλώντας
στους δημοσιογράφους αποκάλυψε πως ο πρωτα-
γωνιστικός ρόλος στο «Βαρδιάνος στα σπόρκα» ταί-
ριαζε άψογα μόνο στη Ρένια Λουιζίδου. Σε ερώτηση
της «P» για τη νεαρή ηθοποιό Τζένη Καζάκου, εγγο-
νή της Τζένης Καρέζη, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι
πάντα δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά. «Έχει έναν δι-
κό της αέρα, είναι πολύ καλή και ξεχώρισε από τα
πρώτα λεπτά του κάστινγκ», αποκάλυψε.

Τέλος, ανακοινώθηκε από τον υπεύθυνο Νεανι-
κού και Ιντερνετικού Προγράμματος Κωνσταντίνο
Μπουρούνη ότι το Ertflix γίνεται παγκόσμια πλατ-
φόρμα.



Λαμπερή εμφάνιση
στο Met Gala

Γενέθλια για την Ελένη Βιτάλη

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παι-
δικά της χρόνια η Ελένη Βιτάλη ευχαρίστησε
τους χιλιάδες χρήστες για τις happy birthday
ευχές που γέμισαν τον λογαριασμό της. Στο
τρυφερό ενσταντανέ η περίπου ενός έτους
μικρή Ελένη με κοντά μαλλιά, λευκό φου-
στανάκι και πλεκτή ζακέτα πόζαρε σοβαρή
στην αγκαλιά της μητέρας της. Για την τόσο
σημαντική μέρα η εορτάζουσα αφιέρωσε
στον εαυτό της το τραγούδι «Γεννήθηκα σε
κοπάδι από λύκους», με τους followers να
την αποθεώνουν.

Φαρμάκι για την Ελένη

«Έχει τελειώσει για μένα». Η Βέφα Αλεξιάδου,
η εθνική μας μαγείρισσα, δεν κρύβει το παράπο-
νό της για την Ελένη Μενεγάκη, παρότι συνεργά-
στηκαν για περισσότερα από δέκα χρόνια στον
θρυλικό «Πρωινό Καφέ», σαρώνοντας τις τηλε-
θεάσεις. «Το κεφάλαιο “Ελένη” έχει τελειώσει
για μένα. Με την Ελένη δεν έχω καμία σχέση πια.
Δεν έχω καμία διάθεση να συνεργαστώ με την
Ελένη ξανά, όπως και δεν έχω διάθεση γενικά
για την τηλεόραση», αποκάλυψε πικραμένη σε
συνέντευξή της.

Φόρο τιμής στο ίνδαλμά του,
τον Ζαν Πολ Μπελμοντό, απέτι-
σε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο δημοφι-
λής ηθοποιός και μέγας θαυμα-
στής του πρωταγωνιστή τον
αποχαιρέτησε στο Instagram με
ένα φορτισμένο συναισθηματι-
κά μήνυμα: «Αυτά τα γερατειά
επιθυμώ! Ζαν Πολ, ελπίζω να
σου φέρθηκαν καλά στη δια-
δρομή, να ένιωσες όμορφα και
να πέρασες το κατώφλι ευχαρι-
στημένος! Τώρα κράτα καλά
μέχρι να ανταμώσουμε πάλι».

Στο πλευρό της Ιωάννας
Με μια σφιχτή αγκαλιά η Αννίτα Ναθα-
ναήλ εξέφρασε την αμέριστη συμπαρά-
στασή της στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η
γνωστή παρουσιάστρια «τρέχει» την
εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης της
γενναίας φίλης της και αποκάλυψε στο
Διαδίκτυο: «Κάθε μέρα μού αποδει-
κνύεις τη δύναμη ψυχής που κρύβεις
μέσα σου! Είμαι τόσο μα τόσο περήφανη
για εσένα. Καμιά περούκα και κανένα
φίλτρο δεν μπορεί να υπερισχύσει της
εσωτερικής σου ομορφιάς!».

Αντίο στον 
Μπελμοντό

Ο
κροίσος Σταύρος Νιάρχος και η σύζυγός του Ντάσα
Ζούκοβα μονοπώλησαν τα φλας στο φετινό Met Gala
στη Νέα Υόρκη. Ο γοητευτικός χρυσός κληρονόμος και

η εκρηκτικής ομορφιάς Ρωσίδα γκαλερίστα περπάτησαν στο
κόκκινο χαλί του λαμπερού φιλανθρωπικού fashion event, που
διοργανώνει κάθε χρόνο το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, με
την όμορφη μαμά να εντυπωσιάζει με το ονειρικό dress Prada.
Την απίθανη δημιουργία με το μακρυμάνικο μαύρο πουκάμισο
και τη μοβ ψηλόμεση μάξι φούστα, διακοσμημένη με κεντήμα-
τα, η Ντάσα Ζούκοβα τη συνόδεψε με μαύρα πέδιλα και κρυ-
στάλλινη μικρή τσάντα. Τα μακριά της μαλλιά ήταν πιασμένα σε
μια κοτσίδα «ψαροκόκαλο», ενώ το μακιγιάζ ήταν με γήινα και
παλ χρώματα. Το διάσημο ζευγάρι παρευρέθηκε και στο prive
πάρτι που ακολούθησε της εκδήλωσης, ποζάροντας με διάση-
μους φίλους τους, όπως το super model και κουνιάδα της Ιβάν-
κα Τραμπ Κάρλι Κρος.
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Κουκλάκι ο Δούκας
Εκπληκτικός ηθοποιός, γοητευτικός, σκληρός στον ρόλο του Δούκα
Σεβαστού στις «Άγριες Μέλισσες» και διακαναλικός φέτος σε Open
και ΑΝΤ1, ενώ τελευταία κυκλοφορεί και σε κουκλάκι! Φανατική
θαυμάστρια του Λεωνίδα Κακούρη έπλεξε με τα χεράκια της ένα
χαριτωμένο ομοίωμα του πρωταγωνιστή και εκείνος για να την ευ-
χαριστήσει πόζαρε με το αναπάντεχο δώρο στο Διαδίκτυο! «Κου-
κλάκι ο Δούκας… όχι ζωγραφιστό, πλεκτό», σχολίασε με χιούμορ ο
ηθοποιός.



Τ
α φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας εί-
ναι πολύ συχνά, ειδικά τον τελευταίο
χρόνο. Η βία κατά των γυναικών αποτε-
λεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και περιλαμβάνει την ενδοοικογενειακή
βία, τον βιασμό εντός και εκτός πολέμων, τη σε-
ξουαλική κακοποίηση κοριτσιών, τη σεξουαλική
παρενόχληση, το εμπόριο γυναικών, τον ακρωτη-
ριασμό των γεννητικών οργάνων νεαρών γυναικών
και τον εξαναγκασμό παιδιών σε γάμο και σε ανα-
παραγωγή. Περιλαμβάνει επίσης τα εγκλήματα
«τιμής» και έθιμα όπως το Sati (καύση ή ταφή γυ-
ναικών που είχαν χηρέψει σε Ινδία, Νεπάλ κ.λπ.).

Η ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην Ελλάδα
είναι ποινικό αδίκημα και μάλιστα διώκεται αυτε-
πάγγελτα, δηλαδή δεν χρειάζεται μήνυση εκ μέ-
ρους του θύματος για τη δίωξη του δράστη. Τον
Απρίλιο του 2020 τα περιστατικά βίας (Διμηνιαίο
Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΟΠΙΦ Μάρτιος-Απρίλιος
2020) ξεπέρασαν τα 1.000, ενώ τους τρεις πρώτους
μήνες ήταν γύρω στα 300/μήνα. Το πρώτο πεντά-
μηνο του 2021 οι ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι της
γραμμής SOS 15900 έχουν δεχθεί 3.497 κλήσεις,
εκ των οποίων 2.376 αφορούν περιστατικά βίας. Τα
1.361 είναι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας,
τα 69 σεξουαλικής παρενόχλησης και 36 βιασμού.
Τα στοιχεία του ΠΟΥ αναφέρουν ότι οι γυναίκες
όλων των ηλικιών μπορεί να παραμένουν σε κακο-
ποιητικές σχέσεις για διαφόρους λόγους, όπως,

για παράδειγμα, ο φόβος για αντίποινα από τον
δράστη, η έλλειψη εναλλακτικών μέσων οικονομι-
κής στήριξης, η ανησυχία για τα παιδιά τους, η έλ-
λειψη υποστήριξης από την οικογένεια και τους
φίλους, το στίγμα ή ο φόβος απώλειας επιμέλειας
παιδιών που σχετίζονται με διαζύγιο και η ελπίδα
ότι ο σύντροφος θα αλλάξει. Οι Επισκέπτες Υγείας,
ως επαγγελματίες Υγείας, έχουν την εκπαίδευση

και τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά στα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας αξιοποιώντας την κατ’ οί-
κον επίσκεψη και τη θέση τους σε δομές, ώστε να
εντοπίσουν, να υποστηρίξουν και κυρίως να απο-
τελέσουν τον συνδετικό κρίκο των θυμάτων με
υπηρεσίες και δομές υποστήριξης. Επιπλέον,
έχουν τη δυνατότητα να δράσουν προληπτικά, ενη-
μερώνοντας και διαμορφώνοντας μελλοντικούς
ενήλικες με υγιή πρότυπα συμπεριφοράς. Ο Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας ως αρμό-
διος φορέας σε θέματα Προαγωγής και Αγωγής
Υγείας δηλώνει δυναμικό «παρών» για τη δημι-
ουργία και υλοποίηση προγραμμάτων που θα προ-
λάβουν περιστατικά σαν αυτά που τους τελευταί-
ους μήνες αυξάνονται ανησυχητικά και στη χώρα
μας. Η εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας
απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων ατομικά και
συλλογικά. Να δείξουμε αλληλεγγύη στους φο-
ρείς που αγωνίζονται για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών. Να συμμετέχουμε σε δημό-
σιες συζητήσεις και πρακτικές, που προάγουν την
ενημέρωση του κοινού και την εξάλειψη της βίας. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους
οποίους παραμένει σε μια 
«άρρωστη» σχέση μια γυναίκα
- Ο ρόλος των Επισκεπτών Υγείας 

Πώς μπορώ να βοηθήσω; 
Οι Επισκέπτες Υγείας μάς δίνουν συμβουλές
για το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να βοη-
θήσει: «Δεν γίνομαι ούτε “σωτήρας” ούτε
“ανακριτής”. Δεν πιέζω τη γυναίκα/κορίτσι να
πάρει αποφάσεις, δεν λέω “δεν καταλαβαίνω
γιατί μένεις μαζί του”, δεν ρωτάω λεπτομέρει-
ες συμβάντων χωρίς να ξέρω πώς θα διαχειρι-
στώ τις αποκαλύψεις της γυναίκας/κοριτσιού.
Ακούω, δεν επικρίνω τις αντιδράσεις της γυ-
ναίκας. Αποφεύγω να ταυτιστώ με τα συναι-
σθήματα της φίλης/γνωστής μου. Ρωτώ ξεκά-
θαρα τι είδους βοήθεια θα ήθελε να της προ-
σφέρω. Δεν δίνω υποσχέσεις που δεν μπορώ
να κρατήσω, π.χ. δεν υπόσχομαι σε ένα νεαρό
κορίτσι θύμα βίας ότι “δεν θα το πω πουθενά”.
Ζητάω βοήθεια από εξειδικευμένους φορείς
για να βοηθήσω τη φίλη/γνωστή μου». 

Βία και κακοποίησηστην οικογένεια 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Είστε αρκετά προστατευμένοι σήμερα και μάλιστα θα μπο-
ρέσετε να ξεπεράσετε έναν προβληματισμό σας, με τη βοή-
θεια κάποιου προσώπου που θα σας δώσει τις σωστές του
συμβουλές. Μην αναλωθείτε με τη συναισθηματική σας
ζωή, αν σας έχει απογοητεύσει η στάση του αγαπημένου
σας προσώπου.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Νιώθετε σήμερα την έλλειψη της συντροφικότητας, κάτι που
θα σας απογοητεύσει αλλά και θα σας δώσει τη δυνατότητα να
αναλύσετε τα πιο βαθιά αίτια που σας κάνουν να νιώσετε μια
αδικία που σίγουρα δεν είναι μόνο στο μυαλό σας. Ιδίως εσείς
που έχετε γεννηθεί στις 27, 28 και 29 Απριλίου θα έχετε πιο
έντονη την αίσθηση της μοναξιάς.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε αρκετά προστατευμένοι πλανητικά, αλλά θα πρέπει να
δείξετε μια ωριμότητα σε επαγγελματικά και πρακτικά θέμα-
τα. Ο πλανήτης-κυρίαρχος του ζωδίου σας, ο Ερμής, βρίσκε-
ται σε ένα συμβατό ζώδιο με το δικό σας και σας προσφέρει
το παραπάνω στην επικοινωνία σας αλλά και στον τρόπο που
θέλετε να παρουσιάσετε στους άλλους κάποια πράγματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Καλή μέρα για σας, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας αλλά
και μετακινήσεων. Ίσως μάλιστα να χρειαστεί να κάνετε
μια συμφωνία ή κάποια συνεργασία με πρόσωπο από το
παρελθόν ή με πρόσωπο που θα σας αλλάξει διά παντός
την κοσμοθεωρία σας. Τις πρωινές ώρες ίσως νιώσετε
μία έντονη δυσαρέσκεια ή μία απώλεια. 

Λέων
(23/7-22/8)
Καλή μέρα για να βρείτε λύσεις στα οικονομικά σας, να απαλ-
λαγείτε από μια εκκρεμότητα ή να φροντίσετε την υγεία σας.
Αν και η ενέργειά σας αυτές τις μέρες δεν ήταν στα καλύτερά
της, θα μπορέσετε σήμερα να πάρετε μια δυνατή ώθηση και
να ξεκαθαρίσετε πολλά πράγματα που θεωρείτε απαραίτητα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Αγαπημένοι μου Παρθένοι, χρόνια πολλά για όσους σήμερα
έχετε τα γενέθλιά σας. Είναι μια διφορούμενη μέρα που έχει
και θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία. Και ξεκινώ από τον
Ήλιο, όπου η δυνατή αστρολογική όψη με τον Πλούτωνα εξο-
στρακίζει την αρνητικότητα αυτών των ημερών. Επίσης, θα
σας δοθεί η ευκαιρία να διώξετε από τη ζωή σας ό,τι δεν σας
εκφράζει και σας χαλά την αισθητική σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας τους Ζυγούς σήμερα θα έχετε μία απαιτητική μέ-
ρα στην προσωπική σας ζωή αλλά και σε θέματα που
αφορούν στα οικονομικά σας. Καλό είναι να αποφύγετε
τις άστοχες αγορές, ακόμη και αν θεωρείτε ότι έχετε κά-
νει μια σπουδαία επένδυση. Μην αναλώνεστε στα πολλά
και περιττά λόγια με άτομα που δεν το αξίζουν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ίσως να μην πρέπει να δώσετε πολλή βάση σήμερα σε
ό,τι συμβεί, γιατί θα προβληματιστείτε περισσότερο απ’
ό,τι πραγματικά αξίζει την προσοχή σας. Είναι πολύ ση-
μαντικό να ξεκαθαρίσετε μέσα σας ποιοι είναι οι συνο-
δοιπόροι σας και ποιοι όχι. Είναι μια συναισθηματική
επένδυση που οφείλετε να κάνετε στον εαυτό σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια μέρα που ίσως δεν θα είναι αρκετά έντονη για σας,
εκτός κι αν πρέπει να ασχοληθείτε με την επαγγελματική
σας καταξίωση. Σε αυτή την περίπτωση θα έχετε μια επιτυ-
χημένη αλλαγή, όπου πολύ πιθανόν το καλύτερο για σας θα
είναι να αφήσετε το παλιό για να ασχοληθείτε με νέα δεδο-
μένα, πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Δυνατά συναισθήματα θα σας οδηγήσουν να κάνετε την υπέρ-
βαση στην προσωπική σας ζωή, κάτι που μπορεί να σας φέρει
χαρά, αλλά μπορεί και να σας απογοητεύσει. Αυτό που πρέπει
να σκεφτείτε είναι να ζυγίσετε σωστά τα γεγονότα και τα πρό-
σωπα που είναι οι πρωταγωνιστές της ζωής σας και μετά να
δράσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια πολύ απαιτητική μέρα για σας, όπου θα πρέπει να προ-
σέξετε τον τρόπο που συμπεριφέρεστε στα αγαπημένα σας
πρόσωπα. Μια απογοήτευση θα την πάρετε και ίσως να μην
είστε έτοιμοι να δεχτείτε τις αποφάσεις των άλλων. Μην
εκτεθείτε με λόγια ή πράξεις που μετά θα είναι δύσκολο να
μαζέψετε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα θα έχετε έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις, που
δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείτε. Φροντίστε να απο-
μονωθείτε δημιουργικά, κάτι που θα σας δώσει την πολυ-
τέλεια να σκεφτείτε μία και δύο φορές τα πράγματα που σας
απασχολούν, πράττοντας με αυτό τον τρόπο με μεγαλύτερη
ασφάλεια. 

Αν και οι μέρες αυτές βρί-
σκονται στις απαιτητικές
του Σεπτέμβρη, υπάρ-

χουν και παράθυρα αισιοδοξίας, τα
οποία σίγουρα δεν πρέπει να αγνοή-
σουμε. Ο Ήλιος, λοιπόν, συνεργάζε-
ται αρμονικά με τον πλανήτη Πλούτω-
να μέσα από ζώδια της γης, οπότε και
έχουμε την ευκαιρία να αναδιοργα-
νώσουμε τα οικονομικά μας, όπως
επίσης θα έχουμε μια βοηθητική
προσέγγιση σε εκκρεμότητες από το
παρελθόν. Η πιο σημαντική παραφω-
νία είναι η δύσκολη επαφή του πλα-
νήτη Αφροδίτη με τον αυστηρό και
παγερό Κρόνο, όπου το μήνυμα που
θα πάρουν τα ζώδια κυρίως του στα-
θερού σταυρού (Ταύροι, Λέοντες,
Σκορπιοί και Υδροχόοι), είναι όχι στα
νέα ξεκινήματα, προσοχή στη συναι-
σθηματική ζωή και στα υπερβολικά
έξοδα. Ας δούμε πιο αναλυτικά το κά-
θε ζώδιο ξεχωριστά. 
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Ε
ίναι αμφίβολο αν «ξύνοντας τον πάτο του
βαρελιού» θα επιταχύνουμε τους καθηλω-
μένους, σε πενταψήφια πλέον νούμερα, νέ-

ους εμβολιασμούς. Επί του παρόντος, βρισκόμα-
στε μαζί με την Τουρκία στις τελευταίες θέσεις της
σχετικής λίστας, στην οποία φιγουράρει πρώτη η
Πορτογαλία. Αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί, ανάμεσά τους και
εμείς, ζητούμε να μάθουμε τι φταίει και ένα τόσο
άρτιο εμβολιαστικό πρόγραμμα όσο το ελληνικό
βάλτωσε. Και άλλοι τόσοι διερωτόμαστε τι στην ευ-
χή θα γίνει, καθώς τα σχολεία έχουν ανοίξει, ο χει-
μώνας πλησιάζει, η εστίαση και η διασκέδαση θα
μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους και η Πολιτεία
αναζητά παρηγοριά στη στιγμιαία στασιμότητα ή
κάμψη της πανδημίας. Εκεί που ένα μεγάλο μέρος
της κοινωνίας ζητά άλλοθι.

Εδώ που έχουν φθάσει τα πράγματα, όσο και να
την εξορκίζει η κυβέρνηση, άλλη λύση από την
επέκταση της υποχρεωτικότητας δεν φαίνεται να
υπάρχει. Ακόμη και αν οι υπουργοί βρουν κοινή
γλώσσα για να περιγράψουν τα επόμενα βήματα, η
μετακύλιση της ευθύνης των εμβολιασμών στους
πολίτες δεν είναι η σοφότερη επιλογή. Αφενός
επειδή η πλούσια στη θεωρία συζήτηση περί ατο-
μικής και συλλογικής ευθύνης ουδέν πρακτικό
απέδωσε. Αφετέρου γιατί μια τέτοια επιλογή θα
στρεφόταν ασφαλώς σε βάρος αυτών οι οποίοι
έσπευσαν να εμβολιαστούν. Επειδή εμπιστεύτη-
καν την επιστήμη και τους επιστήμονες. Την πολιτι-
κή. Τους θεσμούς. Ο δισταγμός για επέκταση της
υποχρεωτικότητας εξηγείται ασφαλώς από τον
κίνδυνο του πολιτικού κόστους. Ωστόσο, είναι μάλ-

λον ξεκάθαρο ότι η προάσπιση της δημόσιας υγεί-
ας απαιτεί συχνά ελάχιστα δημοφιλείς παρεμβά-
σεις.

Αν, έστω με καθυστέρηση, οι πολιτικοί αλλά και
οι θεσμοί επιχειρούσαν να μελετήσουν τη συμπε-
ριφορά των αντιεμβολιαστών, θα διαπίστωναν ότι
πρόκειται για ανομοιογενές σύνολο ανθρώπων,
ευάλωτων σε θεωρίες συνωμοσίας, θρησκευτικές
δοξασίες, εθνικιστικές ρητορείες ή, απλώς, διστα-
κτικών ως προς την αποτελεσματικότητα αλλά και
τις υποθετικές παρενέργειες των εμβολίων. Πολ-
λοί είναι φοβισμένοι και περισσότεροι οργισμένοι.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η απουσία εμπι-
στοσύνης. Προς την κυβέρνηση και τους χειρι-
σμούς της στην αντιμετώπιση της πανδημίας; Όχι
μόνο. Προς όλους. Στην ουσία, και σε αντίθεση με
άλλες χώρες όπως η Δανία ή η Πορτογαλία, η κάμ-
ψη των εμβολιασμών, ο σκληρός πυρήνας των αν-
τιεμβολιαστών και η απήχησή τους, καθώς και οι
«μηχανές» έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών
αποδεικνύουν την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοι-
νωνίας προς τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

περισσότερο (π.χ. Κοινοβούλιο) και λιγότερο προς
τους ελεγκτικούς (π.χ. Αστυνομία και Δικαιοσύνη).

Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν επιδείνωση της
κατάστασης. Πάνω από το 50% των σχετικών με-
τρήσεων βρίσκονται μόνο η οικογένεια, οι Ένο-
πλες Δυνάμεις, τα πανεπιστήμια και σχολεία, ο Έλ-
ληνας πολίτης, τα κοινωφελή ιδρύματα. Ψηλά, αλ-
λά κάτω από το 50%, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη.
Στις τελευταίες θέσεις τα πολιτικά κόμματα, ο Τύ-
πος, η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καθώς η, αλληλοεξαρτώμενη με τη συμμετοχή,
εμπιστοσύνη είναι ένας από τους σημαντικότερους
πυλώνες της κοινωνικής συμμετοχής, δεν θέλει
και πολλή φαντασία για να εννοήσουμε γιατί βρε-
θήκαμε στη δυσάρεστη θέση να «ξύνουμε τον πάτο
του βαρελιού».

Υπάρχει περίπτωση, την ύστατη έστω ώρα, να
προκύψει κάτι περισσότερο ωφέλιμο από τη θεω-
ρία; Ασφαλώς, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς
τους θεσμούς δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην
άλλη. Ιδίως, όταν προσωπικές ιδιοτέλειες και
ακραίες ενέργειες την αποδομούν παρά την ενι-
σχύουν. Ωστόσο, έστω και σήμερα, η διαφάνεια στη
λειτουργία των θεσμών, η σαφήνεια αντί της πολυ-
γλωσσίας στην περιγραφή του προβλήματος, ο πα-
ραμερισμός της μικροπολιτικής, η επικοινωνία και
τα θετικά παραδείγματα θα λειτουργήσουν θετικά.
Μια εκστρατεία ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των
πολιτών προς το κράτος, την επιστήμη και τους θε-
σμούς ενδεχομένως έχει καλύτερα αποτελέσματα
από την παραδοχή ότι η Πολιτεία έκανε ό,τι μπο-
ρούσε και ο καθένας πλέον αντιμετωπίζει το πρό-
βλημα μόνος του. 

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Στη μάχη κατά της πανδημίας 
η Πολιτεία οφείλει να μην
παραιτηθεί. Απάντηση στην κρίση
εμπιστοσύνης των πολιτών προς
τους θεσμούς θα δώσουν η
διαφάνεια, ο παραμερισμός της
μικροπολιτικής και η σαφήνεια
αντί της πολυγλωσσίας...

Η εμπιστοσύνη στον «πάτο του βαρελιού»


