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Η
ανακοίνωση της «ιεράς συμμαχίας» AUKUS για
την περιοχή Ινδικού - Ειρηνικού σηματοδότησε
το… ναυάγιο στο deal μεταξύ Παρισιού και

Καμπέρα για αγορά (συμβατικών) υποβρυχίων από την
Αυστραλία. Εξ ου και τα νεύρα της Γαλλίας, καθώς από
το «συμβολαίου του αιώνα» θα έβαζε στα ταμεία της
δεκάδες δισ. ευρώ.

Οι χώρες της περιοχής έχουν μπει πλέον σε μια ξέ-
φρενη κούρσα εξοπλιστικών προγραμμάτων και οι έμ-
ποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους για τον τρελό χορό
δισ. που έχει ξεκινήσει.

Αυτήν την εβδομάδα, σε διάστημα 24 ωρών, η Βόρεια
Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους, η Νό-
τια Κορέα τον πρώτο της πύραυλο από υποβρύχιο και η
Αυστραλία ανακοίνωσε την αγορά αμερικανικών πυρη-

νοκίνητων υποβρυχίων και πυραύλων Κρουζ τελευταί-
ας τεχνολογίας. Η εξαιρετικού χαρακτήρα δραστηριό-
τητα εκφράζει μια βούληση της περιοχής να δαπανήσει
χωρίς να υπολογίζει το κόστος για να εξοπλιστεί με
όπλα της τελευταίας και καλύτερης τεχνολογίας, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς.

Τον περασμένο χρόνο η περιοχή της Ασίας - Ειρηνι-
κού ξόδεψε μόνη της μισό δισ. αμερικανικά δολάρια σε
αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διε-
θνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκ-
χόλμης (Stockholm International Peace Research In-
stitute - SIPRI).

Το Πεκίνο αφιερώνει πλέον 252 δισ. δολάρια ετη-
σίως στην άμυνα -δηλαδή, ο προϋπολογισμός έχει αυ-
ξηθεί κατά 76% από το 2011-, γεγονός που του επιτρέπει

να αναπτύσσει δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή και
να ανταγωνίζεται ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα
κονδύλια για εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα στην
Αυστραλία, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα
και στην υπόλοιπη περιοχή αυξάνονται με ταχείς ρυθ-
μούς. Η Ασία είναι η περιοχή όπου η τάση αυτή είναι
περισσότερο εμφανής, η συγκυρία της ταχείας οικονο-
μικής ανάπτυξης -που φέρνει χρήμα στα ταμεία των
κυβερνήσεων- αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους
και ύψους δαπάνες.

Ωστόσο, αν ο φόβος της Κίνας αποτελεί κίνητρο
αμυντικών δαπανών για τις χώρες της περιοχής, πα-
ράλληλα είναι και ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τη βιο-
μηχανία των όπλων και τα λόμπι που θα αναλάβουν να
τις εξοπλίσουν.
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«Πάρτι» εξοπλισμών υπό την απειλή της Κίνας
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Ηαπλή αναλογική έχει ανοίξει την όρεξη σε πολ-
λούς, είναι η αλήθεια. Τόσο στην αριστερή «πο-
λυκατοικία» όσο και στη δεξιά. Βέβαια, οι πε-

ρισσότεροι λησμονούν ότι και με την απλή αναλογική,
που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να εισέλθει κάποιο κόμμα
στη Βουλή, θα πρέπει να πιάσει τουλάχιστον το 3%. Πο-
σοστό καθόλου εύκολο, μιας και πολλές πολιτικές δυ-
νάμεις, τόσο στο απώτερο παρελθόν όσο και στο πρό-
σφατο, δεν κατάφεραν να το συγκεντρώσουν παρά το
ότι αξιόλογες προσωπικότητες βρίσκονταν στην ηγε-
σία τους.

Η πορεία λοιπόν δεν είναι εύκολη για όσους σχεδιά-
ζουν κομματικούς μηχανισμούς στα υπόγεια ή στα
ανώγεια εκδοτικών και επιχειρηματικών συμφερόν-
των. Τώρα θα μου πείτε γιατί φαίνεται να υπάρχουν ζυ-
μώσεις και αναταράξεις, όταν η πιθανότητα να πιάσουν
το όριο είναι μικρή; Σας απαντώ: Πρώτον, διότι ψώνια
και Δελαπατρίδες υπάρχουν πάντα. Δεύτερον, γιατί
έχουμε δημοκρατία. Τρίτον, γιατί είναι πολλά τα συμ-
φέροντα αλλά και τα χρήματα που θα μοιραστούν. 

Δεν θα ασχοληθούμε σε αυτήν τη φάση με τα όσα
συμβαίνουν στην αριστερή πολυκατοικία. Η δεξιά είναι

αυτή που έχει το ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία είναι
το κόμμα που παραμένει μετά τα μνημόνια συμπαγές
και, φυσικά, είναι στην κυβέρνηση. Και επειδή θεω-
ρούν κάποιοι ότι το κόμμα Βελόπουλου είναι… χρυσή
εφεδρεία του συστήματος και κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει ότι, αν χρειαστεί, μπορεί να στηρίξει μια
κεντροδεξιά κυβέρνηση, τα… ορφανά της Χρυσής Αυ-
γής (2,93% γύρω στις 166.000 ψήφους στις τελευταίες
εκλογές) σηκώνουν κεφάλι με στόχο την πατριωτική
Ακροδεξιά. Από κοντά, ονειρώξεις έχουν διάφοροι
απόστρατοι στρατιωτικοί, υπερπατριώτες καθηγητές
και λοιπές ψεκασμένες ομάδες πικραμένων, που βλέ-
πουν την καθαρότητα της φυλής να απειλείται όπως
βέβαια και τη διαιώνιση του γένους, καθώς οι ΛΟΑΤΚΙ
παραμονεύουν! Δεν θα αναφερθούμε στους επικοινω-
νιακούς δούρειους ίππους που σε υπόγεια συνεργασία
με τον ΣΥΡΙΖΑ στήνουν όλο αυτό το παρεάκι, που στό-
χος τους είναι να ψαλιδίσουν το ποσοστό και την αυτο-
δυναμία της Νέας Δημοκρατίας και να ανατρέψουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, να δημιουργήσουν συνθήκες ανωμα-
λίας στο πολιτικό σύστημα και στην ομαλότητα.

Παλιά τους τέχνη κόσκινο, καθώς κάποια από αυτά
τα πρόσωπα είχαν παίξει ρόλο και στην ανατροπή του
Κώστα Μητσοτάκη ακουμπώντας τις ελπίδες τους στον
Αντώνη Σαμαρά. Μόνο που το 2021 δεν είναι 1993 και ο
ρόλος κάποιων είναι πλέον γνωστός και ο ελληνικός
λαός πιο υποψιασμένος. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο υπο-
ψιασμένες είναι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και η ηγε-
σία της. Η στρατηγική της στροφής στο Κέντρο είναι η
σωστή και η ενδεδειγμένη. Τα ορφανά της Χρυσής Αυ-
γής και οι επικοινωνιακοί βραχίονές τους δεν πρέπει
να παγιδέψουν τη ΝΔ. Τα βαρίδια, όσο πιο γρήγορα φύ-
γουν από την «πολυκατοικία» της Κεντροδεξιάς, τόσο
καλύτερο θα είναι. Το μόνο που κάνουν όσο παραμέ-
νουν είναι να λειτουργούν όπως οι καλικάντζαροι, ρο-
κανίζοντας τα θεμέλια της παράταξης. Ούτε ανήκαν
στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε πρόκειται να τη
στηρίξουν. Τα ορφανά της Χρυσής Αυγής, που θέλουν
να μετεξελιχθούν σε… σοβαρή Χρυσή Αυγή, δεν πρέ-
πει να γίνουν συνομιλητές της ΝΔ. Όσα προσωπεία και
να βάλουν, όσους αχυράνθρωπους και να χρησιμοποι-
ήσουν, παραμένουν επικίνδυνα για τον τόπο, την παρά-
ταξη και τη δημοκρατία μας.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Τα... σταγονίδια και τα ορφανά 
της Χρυσής Αυγής θέλουν ρόλο

Τώρα θα μου πείτε γιατί φαίνεται
να υπάρχουν ζυμώσεις και 
αναταράξεις, όταν η πιθανότητα 
να πιάσουν το όριο είναι μικρή; Σας
απαντώ: Πρώτον, διότι ψώνια και
Δελαπατρίδες υπάρχουν πάντα.
Δεύτερον, γιατί έχουμε 
δημοκρατία. Τρίτον, γιατί είναι
πολλά τα συμφέροντα αλλά 
και τα χρήματα που θα μοιραστούν

“
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Σ
ε εφιάλτη έχουν εξελιχθεί οι δημο-
σκοπήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα.
Και αυτό γιατί όλες μα όλες όσες
έχουν δει το φως της δημοσιότητας,

επιβεβαιώνουν αυτό που είχε αποκαλύψει η
«Political». Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει τίποτε
από την όποια φθορά της κυβέρνησης και
παραμένει κολλημένος σε ποσοστά χαμηλό-
τερα, στις περισσότερες, από αυτό που πήρε
στις εκλογές. Ακόμη και στα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά στα οποία καταγράφεται μια δυ-
σαρέσκεια των πολιτών, στην αμέσως επό-
μενη ερώτηση «πώς θα τα πήγαινε μια ενδε-
χόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», οι πολίτες δεί-
χνουν να μην τον σκέφτονται καν ως επιλογή.
Αυτό έχει προκαλέσει σοκ στην Κουμουν-
δούρου, που ενώ στη δημοσκόπηση που δη-
μοσίευσε η «Political» προσπάθησε να
βρει… διασυνδέσεις της εταιρείας με άλλη,
ώστε να την αποδυναμώσει, για τη δημοσκό-
πηση της MRB που δημοσιοποίησε το Star
έπαθε στην κυριολεξία αφωνία. Και αυτό
γιατί κατέγραφε περίπου τα ίδια με αυτήν της
«Political»!

Για την ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπο-
ρεί να επιχειρεί να πείσει όσους τον αμφι-
σβητούν από το κόμμα του με διάφορα προ-
σχήματα, όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
ζητώντας τους να κάνουν υπομονή, αλλά η
αλήθεια είναι ότι, 26 μήνες μετά την ήττα του,
όχι μόνο δεν πείθει, αλλά παραμένει εγκλω-
βισμένος σε πρόσωπα και σε καταστάσεις.

Χαρακτηριστικά, στη δημοσκόπηση της
MRB η ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ στην πρό-
θεση ψήφου με 11,9%!

Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική
σφυγμομέτρηση μετά την παρουσία του
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και την
85η ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου με
αναγωγή η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 37,8%
και ακολουθούν:
ΣΥΡΙΖΑ ....................................25,9%
ΚΙΝΑΛ .....................................7,7%
ΚΚΕ..........................................5,8%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ...................4,0%
ΜέΡΑ25...................................3,3% 

Ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της ΝΔ, η
διαφορά ξαναγίνεται διψήφια, κάτι που είναι
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πολιτικά δεδο-
μένα. Μέχρι τώρα, αυτό που συνέβαινε ήταν
ότι, δυο χρόνια μετά, η αξιωματική αντιπολί-
τευση ή βρισκόταν μπροστά ή ήταν σε από-
σταση ανάσας από το κυβερνών κόμμα, που
είναι εκείνο που παρουσιάζει λογικά περισ-
σότερη φθορά.

Πληροφορίες της «P», πάντως, αναφέ-
ρουν ότι οι αμφισβητίες της ηγεσίας έχουν
θέσει χρονικό περιθώριο στον κ. Τσίπρα για
την αντιστροφή του κλίματος, καθώς θεω-
ρούν ότι έχει και ο ίδιος προσωπικές ευθύ-
νες. «Δεν μπορεί να καταγγέλλουμε την κυ-
βέρνηση για τα πάντα και να μη ζητάμε εκλο-
γές για να φύγει ο Μητσοτάκης. Η τακτική
του ώριμου φρούτου μάς καταπίνει», μας
έλεγαν πηγές κοντά στους αντι-προεδρι-
κούς.

Δεν είναι τυχαία, πάντως, ούτε η επανεμ-
φάνιση του κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, ύστερα
από καιρό, ούτε φυσικά το ότι ο έτερος της
παρέας των 53 Νίκος Φίλης χθες βγήκε και
υποσχέθηκε την κατάργηση της αξιολόγη-
σης στους εκπαιδευτικούς, επιχειρώντας να

ξεκινήσει το γαϊτανάκι της παροχολογίας
που θυμίζει όσα υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ στο πε-
ριβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τότε
υποσχόταν μεταξύ άλλων: 
1. Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοι-

κοκυριά κάτω από το όριο φτώχειας.
2. Επιδότηση διατροφής με κουπόνια σε

400.000 οικογένειες σε συνεργασία με Το-
πική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία και άλλους
φορείς.

3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
για όλους.

4. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης, με τον
οργανισμό εργατικής εστίας, με εξασφάλι-
ση 25-30 χιλιάδων διαμερισμάτων, με επι-
δότηση ενοικίου 3-5 ευρώ ανά τ.μ.

5. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, με την επα-

ναφορά της 13ης σύνταξης σε 1.262.920
δικαιούχους.

6. Άμεση κατάργηση του εκτρώματος του
ΕΝΦΙΑ. Είναι φόρος σε βάρος των φτωχών
και σε όφελος των εχόντων. Δεν μπορεί να
βελτιωθεί, παρά μόνο να καταργηθεί.

7. Αφορολόγητο εισοδήματος στα 12.000,
όπως ήταν πριν από την κρίση, και επανα-
φορά περισσότερων κλιμάκων.

8. Νέα “σεισάχθεια”, με διαγραφή μέρους
χρεών για οφειλέτες κάτω του ορίου φτώ-
χειας. Σύσταση ενδιάμεσου φορέα για τη
διευθέτηση αυτών των ρυθμίσεων. 

9. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751
ευρώ, για όλους τους εργαζόμενους ανε-
ξαρτήτως ηλικίας ενισχύοντας την εγχώ-
ρια ζήτηση, αλλά και τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης.
Σήμερα, πάντως, από το βήμα της 85ης

ΔΕΘ, αναμένεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
να υποσχεθεί μια διαφορετική οικονομική
πολιτική, που θα οδηγήσει τη χώρα και τους
πολίτες της σε μια «προοδευτική διέξοδο».

Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, απόψε στις
8.00, θα παρουσιάσει μια «συνολική, πειστι-
κή, εφικτή, κοστολογημένη πρόταση» του
κόμματός του για την οικονομία και την κοι-
νωνία, που θα βασίζεται στο τρίπτυχο: «Αύ-
ξηση βασικού μισθού, ρύθμιση ιδιωτικού
χρέους, στήριξη κοινωνικού κράτους».

Δημοσκοπήσεις-εφιάλτης για τον Αλέξη

Ανεβαίνει σήμερα 
στη Θεσσαλονίκη με… πακέτο
«Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα», 
μπας και… ξεκολλήσει!

Η ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ 
θα κινηθεί σε δύο άξονες 

1Ο πρώτος είναι βέβαια η κριτική στην κυβέρνηση. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθα-
ρα: έχουμε έναν πρωθυπουργό ανίκανο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και την

ασφάλεια της κοινωνίας, την ίδια στιγμή που έχει αποδειχθεί πολύ ικανός στο να υπε-
ρασπίζεται συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.

2 Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα
είναι η πρόταση για το πώς μπορούν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά. Τα βασικά

σημεία, όπως διευκρίνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι: «Ρύθμιση και διαγραφή ενός
μεγάλου μέρους του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, ώστε
να κρατηθούν ανοιχτές οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, αύξηση
του βασικού μισθού στα 800 ευρώ και διαμόρφωση ενός μοντέλου ισχυρής προστα-
σίας της εργασίας και στήριξη του κοινωνικού κράτους με την ενίσχυση, για παράδειγ-
μα, του ΕΣΥ και της δημόσιας παιδείας».

Στην Κουμουνδούρου, θεωρούν τη φετινή ΔΕΘ έναρξη μιας πορείας που οδηγεί στην
ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών και ανοίγει τον δρόμο για μια προ-
οδευτική κυβέρνηση, η οποία θα έχει ως βασικό κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ…



Μ
ε δύο διαφορετικά κείμενα, μια
παρέμβαση για την κλιματική
κρίση αλλά και ένα ισχυρό μή-
νυμα περιφερειακής συνεργα-

σίας σε μια περίοδο που η Τουρκία αναζητεί
βηματισμό και δεν αποκλείεται να εργαλει-
οποιήσει ξανά το Μεταναστευτικό, έλαβε
χώρα στην Αθήνα χθες η Ευρωμεσογειακή
Σύνοδος EUMED 9, η οποία σφραγίστηκε και
από την παρουσία της προέδρου της Κομι-
σιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η κλιματική κρίση ήταν στην αιχμή της Συ-
νόδου, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής στις
21 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η διακήρυξη
που αφορά την κλιματική κρίση και τις συνέ-
πειές της ιδιαίτερα στον μεσογειακό Νότο εί-
ναι μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τις
δυνάμεις των χωρών της Μεσογείου απέ-
ναντι στις νέες απειλές και να εμπλουτίσει
την ατζέντα της EUMED.

Με το κείμενο συμπερασμάτων για την
κλιματική αλλαγή, τη Διακήρυξη των Αθη-
νών, μεταξύ άλλων, οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της EUMED δεσμεύονται να
συνεργαστούν στην ανταλλαγή εμπειρίας
και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση
ακραίων φαινομένων, όπως οι δασικές
πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε πολλές
χώρες της Μεσογείου το καλοκαίρι. Το ση-
μαντικότερο, ζητούν την ενίσχυση του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστα-
σίας σε θεσμικό, οικονομικό και επιχειρη-
σιακό επίπεδο, αλλά και την ουσιαστική ενί-

σχυση των μέσων του στη Μεσόγειο. Στό-
χος, η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εφε-
δρικής δύναμης. Ζητούν ακόμα την επιτά-
χυνση ανάπτυξης ενός στόλου πυροσβεστι-
κών ή άλλων αεροπλάνων και ελικοπτέρων
με σκοπό την προστασία των Ευρωπαίων
πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος
από σύνθετες φυσικές καταστροφές, όπως
πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς.

Έμφαση δίνεται ακόμα στην προώθηση
των πράσινων στόχων της ΕΕ για μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά
55% μέχρι το 2030. Ιδιαίτερη αναφορά υπάρ-
χει ακόμη στην προστασία της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας της Μεσογείου σε συνέχεια
της πρωτοβουλίας «Μεσόγειος, υποδειγμα-
τική θάλασσα έως το 2030», στην παρουσία-
ση της οποίας ο πρωθυπουργός είχε κάνει
σχετικές ανακοινώσεις από τη Μασσαλία,
όπου είχε βρεθεί κατόπιν πρόσκλησης του
Εμανουέλ Μακρόν στις 3 Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, οι
χώρες του Νότου επανέλαβαν τη δέσμευσή
τους για εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρι-
σίων, με στόχο τον περιορισμό της αύξησης
της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθ-
μό, καθώς και την επίτευξη κλιματικής ουδε-
τερότητας ως το 2050.

Παράλληλα, η διακήρυξη αναγνωρίζει την

ανάγκη για αποφασιστικές πολιτικές προ-
σαρμογής και ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο
της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή. 

Οι συμμετέχοντες
Στη Σύνοδο των EUMED 9 συμμετείχαν ο

Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν (ο οποί-
ος έφτασε λίγο μετά τις 17.00), ο Κύπριος
πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ο Ισπανός
πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Ιταλός
πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, ο πρωθυ-
πουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα, ο
πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάνετς Γιάν-
ζα και της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.
Απών ήταν ο Πορτογάλος πρόεδρος, Αντόνιο
Κόστα, καθώς στη χώρα διεξάγονται δημοτι-
κές και περιφερειακές εκλογές, ωστόσο στη
Σύνοδο θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Πορτογαλίας, Αουγκούστο Σάντος
Σίλβα.

Μητσοτάκης - Ντράγκι
Οι δύο ηγέτες, όπως έγινε γνωστό από το

Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαίωσαν το εξαιρετι-
κό επίπεδο των διμερών σχέσεων και συζή-
τησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης της συ-
νεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε περι-
φερειακό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη συ-
νεργασία στον οικονομικό τομέα.

Συζήτησαν ακόμη για τις προκλήσεις στη
Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων το Μετανα-
στευτικό.

Ο πρωθυπουργός και ο Ιταλός ομόλογός

του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και
στις επιπτώσεις στη Μεσόγειο, καθώς και
στη συνεργασία των δύο χωρών σε αυτό τον
τομέα. Συζήτησαν ακόμα για την πορεία της
πανδημίας και των εμβολιασμών.

Νωρίτερα, στο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης
είχε συναντηθεί με τον Κροάτη πρωθυπουρ-
γό Αντρέι Πλένκοβιτς. Οι δύο ηγέτες επιβε-
βαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών
σχέσεων, συζήτησαν θέματα κοινού ενδια-
φέροντος και τις προοπτικές εμβάθυνσης
της συνεργασίας στο διμερές και περιφερει-
ακό επίπεδο, με έμφαση στον οικονομικό το-
μέα. Οι δύο πρωθυπουργοί είχαν επίσης την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ζητή-
ματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώ-
πης και το Μεταναστευτικό, υπό το φως και
των πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν
και της ανάγκης σταθερότητας στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
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συνεργασίας σε μια περίοδο
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βηματισμό και δεν αποκλείεται
να εργαλειοποιήσει ξανά 
το Μεταναστευτικό

Πλατφόρμα για κλίμα  
και Πολιτική Προστασία
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«Μ
αζικό εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, ενισχυμένη δημό-
σια πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, αξιόπιστη ιχνηλάτη-

ση κρουσμάτων και άριστη οργάνωση των στα-
τιστικών δεδομένων. Αυτός είναι ο δρόμος της
Αριστεράς», δηλώνει ευθέως η Δώρα Αυγέρη,
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και αναπληρώτρια τομεάρχης Υγείας. 

Ταυτόχρονα, υπερασπίζεται τον Παύλο Πο-
λάκη, ισχυριζόμενη ότι «ποτέ δεν υπήρξε αν-
τιεμβολιαστής», άρα, «επ’ ουδενί δεν είναι δι-
φορούμενη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο θέ-
μα των εμβολιασμών», ενώ προσθέτει ότι «το
αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι ένα νεοσυντη-
ρητικό φαινόμενο». 

Σε θέματα γενικότερης πολιτικής, η κα Αυγέ-
ρη κρίνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και έβγαλε τη
χώρα από τα μνημόνια, ενώ «η ΝΔ τα ξαναφέρ-
νει μεθοδευμένα και μεθοδικά», καθώς και ότι
«το σύστημα Μητσοτάκη βρήκε έτοιμο το μαξι-
λάρι του ΣΥΡΙΖΑ κι απλώς από εκεί μέσα συν-
τηρεί και αναπαράγει το δίκτυο των συμφερόν-
των πέριξ της οικογένειας». 

Τέλος, εκφράζει την πεποίθηση ότι «είμαστε
και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και
τα στελέχη του θα αναλάβουν ξανά να βγάλουν
τη χώρα και την κοινωνία από τον γκρεμό που
τη στέλνει άλλη μια κυβέρνηση ΝΔ», ερωτώμε-
νη δε με ποιους συμμάχους, απαντά «με τον
λαό». 

Ο συνάδελφός σας, Παύλος Πολάκης, τελικά εμβο-
λιάστηκε. Άρα εκλείπουν και οι όποιες αμφισβητή-
σεις για «διφορούμενη» πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
στο μέγα θέμα των εμβολιασμών και της υποχρεω-
τικότητας. Ως αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας, τι
προσθέτετε για το επίμαχο και επίκαιρο αυτό θέμα;
Επ’ ουδενί δεν είναι διφορούμενη η πολιτική του ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΠΣ στο θέμα των εμβολιασμών. Η θέση μας υπέρ
του εμβολιαστικού προγράμματος είναι καταγεγραμ-
μένη και ξεκάθαρη, όπως και η θέση μας κατά της γενι-
κευμένης υποχρεωτικότητας. Ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας είναι αντίθετος με τον υποχρεωτικό εμβο-
λιασμό, με εξαίρεση συγκεκριμένες επαγγελματικές
ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπέρ των εμβο-
λίων; Δεν ξέρει ο ΠΟΥ και ξέρει ο «πουθενάς» της μη-
τσοτακικής κερκίδας που αναμασά την αντιΣΥΡΙΖΑ
προπαγάνδα; Ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο στοιχει-
ώδους λογικής. Αν τώρα «διφορούμενο» θεωρούν κά-
ποιοι να υπερασπίζεται η Αριστερά το δικαίωμα στην
εργασία, τότε μάλλον τα έχουν μπερδέψει. Η Αριστερά
υπερασπίζεται πάντα τον κόσμο της εργασίας, ιδίως
απέναντι σε έναν Μητσοτάκη που, με πρόσχημα το εμ-
βόλιο, βρίσκει ευκαιρία να θεσμοθετήσει απολύσεις
γιατρών και νοσηλευτών και να ιδιωτικοποιήσει τα
πάντα στο ΕΣΥ. 

Ο σύντροφος Παύλος Πολάκης ποτέ δεν υπήρξε αν-

τιεμβολιαστής. Αυτή είναι μια χυδαία προπαγάνδα της
ΝΔ, που τα συνηθίζει αυτά. Ο Παύλος Πολάκης είναι
μάχιμος επιστήμονας και ασκεί κριτική στην κυβερνη-
τική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Ούτε επικοι-
νωνιολόγος είναι, ούτε «Γκόρτσος». 

Άρα, να τελειώνει κάποια στιγμή το παραμύθι με
έναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που τάχα δεν εμβολιάζεται ή
«τελικά εμβολιάστηκε». Ο Παύλος Πολάκης είχε δη-
λώσει ευθέως πότε θα κάνει το εμβόλιο, εξηγώντας και
το γιατί τότε. Αντίθετα, ανάμεσα στους επικριτές του
συγκαταλέγονται εκείνοι που είτε έκλεψαν τη σειρά
εμβολιασμού υγειονομικών στην αρχή του προγράμ-
ματος, είτε έστησαν τον εικονικό εμβολιασμό τους,
προκειμένου να μη δυσαρεστήσουν τα ακροδεξιά πε-
λατειακά τους δίκτυα.

Έτσι όπως πηγαίνουν οι ρυθμοί των εμβολιασμών
και οι μεταλλάξεις της πανδημίας, θα αντέξει το
ΕΣΥ; Τι πρέπει να γίνει;
Το δύσκολο που έχει μπροστά του το ΕΣΥ, πλέον, δεν

είναι μόνον η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και η παν-
δημία των ιδιωτικοποιήσεων, έργο που ανέλαβε να φέ-

ρει εις πέρας ο νέος υπουργός Υγείας. Το
ΕΣΥ άντεξε επειδή άντεξαν οι άνθρωποί
του. Και δεν εννοώ τους διορισμένους εν-
τολοδόχους του Μαξίμου. Το ΕΣΥ άντεξε
γιατί το στήριξαν αυτοί που επί χρόνια δί-
νουν τη μάχη της πρώτης γραμμής. Αυτοί
που διαρκώς αμύνονται απέναντι σε κρα-
τικοδίαιτους ιδιώτες-αρπακτικά. Αυτοί
που διαρκώς χαλάνε τα σχέδια όσων στή-
νουν δίκτυα Novartis εις βάρος του δη-
μόσιου συμφέροντος. Αυτοί είναι το ΕΣΥ. 

Τα αυτονόητα που προτάσσει ένα προ-
οδευτικό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό πο-
λιτικό πρόγραμμα πρέπει να γίνουν. Στήρι-
ξη του κοινωνικού κράτους, καθολική και
δωρεάν πρόσβαση σε κρατικές δομές
υγείας, ουσιαστική και διάφανη ενημέρω-
ση, ενεργοποίηση αντανακλαστικών αλλη-
λεγγύης, καλλιέργεια εμπιστοσύνης προς
το πολιτικό σύστημα μέσα απ’ το προσωπι-
κό παράδειγμα. Τίποτα απ’ αυτά δεν πρε-
σβεύει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε οι κυβερνη-
τικοί και παρακυβερνητικοί του κύκλοι.

Καμώνονται τάχα πως δεν είδαν, δεν
ήξεραν. Αλλά ξέρουν πως το αντιεμβο-
λιαστικό κίνημα είναι ένα νεοσυντηρητι-
κό φαινόμενο που δεν γεννήθηκε στην
πανδημία. Μέσα στη ΝΔ ξέρουν τους αν-
τιεμβολιαστές με το μικρό τους όνομα.
Και ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται
για μια πολύ μικρή μειοψηφία μέσα στην

κοινωνία, έρχεται η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη και τι κάνει; 
Μία διέξοδος υπάρχει, αλλά ο μητσοτακισμός δεν

περνάει ούτε απ’ έξω. Μαζικό εμβολιαστικό πρόγραμ-
μα, ενισχυμένη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας, αξιόπιστη ιχνηλάτηση κρουσμάτων και άριστη ορ-
γάνωση των στατιστικών δεδομένων. Αυτός είναι ο
δρόμος της Αριστεράς.

Ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη
συνέντευξή του στο OPEN TV, εξέφρασε την άποψη
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε πρόωρες
εκλογές. Είστε έτοιμοι, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να κυβερ-
νήσετε;
Είμαστε και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ

και τα στελέχη του θα αναλάβουν ξανά να βγάλουν τη
χώρα και την κοινωνία από τον γκρεμό που τη στέλνει
άλλη μια κυβέρνηση ΝΔ. Ακούω πολλούς πολίτες να
λένε ότι θα κληθεί ξανά ο Τσίπρας να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά. Αλλά, ας έχει ο κόσμος υπόψη πως οι ρι-
ζοσπαστικές αλλαγές θέλουν και μαζική συμμετοχή.
Δεν αλλάζει η κοινωνία με ανάθεση. Αλλάζει με θέση-
αντίθεση-σύνθεση. 

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα
σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους άλλους συμμάχους;
Με τον λαό!Δ
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«Θα κάνουμε κυβέρνηση με τον λαό»

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Λεφτά υπάρχουν, γιατί τρέξαμε
επενδύσεις, εξαγωγές και τουρισμό»

Ανοιχτό το ενδεχό-
μενο επέκτασης
του μέτρου της

υποχρεωτικότητας των εμ-
βολιασμών και σε άλλους
κλάδους αφήνει με συνέν-
τευξή του στην «Political» ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης, διαμηνύον-
τας ταυτόχρονα ότι «οι εμβο-
λιασμένοι δεν έχουν να φο-
βούνται τίποτα». Ο κ. Γεωρ-
γιάδης δεσμεύεται ότι η κυ-
βέρνηση θα κάνει καθετί δυ-
νατό, ώστε να αντιμετωπι-
στούν οι αυξήσεις στις τιμές,
εξέλιξη που αποδίδει σε όσα
συμβαίνουν στην παγκόσμια
οικονομία.
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Ξεκαθαρίζετε σε όλους τους τόνους ότι η
χώρα δεν πρόκειται να ξανακλείσει. Εί-
στε βέβαιος ότι στην περίπτωση έκρηξης
κρουσμάτων ή με την εμφάνιση μιας νέ-
ας επικίνδυνης μετάλλαξης η επιτροπή
δεν θα εισηγηθεί νέο lockdown, ή η κυ-
βέρνηση έχει αποφασίσει ότι θα ακολου-
θήσει πιστά το δικό της πρόγραμμα ανε-
ξάρτητα από την πορεία της πανδημίας;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

ξεκαθάρισε από το βήμα της 85ης ΔΕΘ ότι η
οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλεί-
σουν. Ένα νέο lockdown δεν αποτελεί λύση.
Η μόνη λύση για να κάμψουμε την πανδημία
και να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας είναι ο
εμβολιασμός.  Είμαστε πάντα σε συνομιλία
με τους ειδικούς και παρακολουθούμε τα
επιδημιολογικά δεδομένα. Αν επιδεινωθούν
οι επιδημιολογικοί δείκτες, θα υπάρξουν
ασφαλώς περιορισμοί που αφορούν τους
ανεμβολίαστους. Εάν χρειαστεί να πάμε και
σε περαιτέρω υποχρεωτικούς εμβολια-
σμούς, θα πάμε.

Οι εμβολιασμένοι δεν έχουν να φοβούν-
ται τίποτα. Έπραξαν το καθήκον τους τόσο
προς τους εαυτούς τους όσο και προς την
κοινωνία. Αντιθέτως, οι ανεμβολίαστοι θέ-
τουν σε κίνδυνο τις δικές τους ζωές και τις
ζωές των συμπολιτών τους. Το μεγάλο στοί-
χημα είναι να πείσουμε όσους περισσότε-
ρους γίνεται ότι το εμβόλιο είναι ένα δώρο
της επιστήμης που δεν πρέπει να αποτελεί
σημείο αντιπαράθεσης και διχασμού.

Τι μηνύματα λαμβάνετε από την αγορά σε
σχέση με τα νέα περιοριστικά μέτρα που
ισχύουν για τους ανεμβολίαστους;
Ό,τι μέτρα έχει πάρει μέχρι σήμερα η κυ-

βέρνηση, το έχει κάνει πάντα με γνώμονα
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Όλο το
διάστημα της πανδημίας, εγώ προσωπικά
και οι συνεργάτες μου στο υπουργείο Ανά-
πτυξης είχαμε σχεδόν καθημερινή επικοι-
νωνία τόσο με εστιάτορες και καταστημα-
τάρχες όσο και με εκπροσώπους όλων των
άλλων κλάδων για να ακούσουμε τις προτά-
σεις τους και να καταλήξουμε στις καλύτε-
ρες δυνατές λύσεις, πάντα υπό την καθοδή-
γηση των επιδημιολόγων. Αυτό κάνουμε και
τώρα.  Η αγορά γνωρίζει ότι τα μέτρα που
λαμβάνονται δεν είναι ούτε εκδικητικά ούτε
«για τα μάτια του κόσμου», αλλά για την ομα-
λή και υγειονομικά ασφαλή λειτουργία της
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα
μέτρα που ισχύουν για τους ανεμβολία-
στους. Δεν μπορώ να φανταστώ, π.χ., κάποι-
ον εστιάτορα που θα ήθελε να μπει και να
καθίσει στο μαγαζί του ένας ανεμβολίαστος
πελάτης, ο οποίος θα αποτελούσε εν δυνά-
μει «υγειονομική βόμβα». Τα μηνύματα που
λαμβάνουμε, λοιπόν, είναι πολύ θετικά.

Επαναφέρατε σε τηλεοπτική σας συνέν-

τευξη μια φράση από το παρελθόν, το
«λεφτά υπάρχουν», με την αξιωματική
αντιπολίτευση να σας κατηγορεί ότι δεν
ακούτε την κοινωνία. Θα μας εξηγήσετε
πώς το εννοείτε; Ακόμη και αν η οικονο-
μία «τρέχει» όπως λέτε, μήπως η πανδη-
μία παραμένει ρυθμιστικός παράγοντας
για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα;
Καταρχάς δεν την επανέφερα εγώ. Η κυ-

ρία Αναστασόπουλου στην τηλεόραση του
ΣΚΑΪ σχολίασε ότι «οι εξαγγελίες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δείχνουν ότι περί-
που λεφτά υπάρχουν», και εγώ απάντησα
λέγοντας «λεφτά υπάρχουν, γιατί τρέξαμε
τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τον τουρι-
σμό καλύτερα από το αναμενόμενο και δί-
νουμε από αυτά που μας περισσεύουν».
Έχει καμία σχέση αυτό που είπα εγώ με
εκείνο που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου
στις εκλογές του 2009, παίρνοντας τη χώρα
στον λαιμό του;

Η οικονομία πράγματι «τρέχει» και αυτό
δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι διεθνείς οί-
κοι, καταγράφεται σε όλους τους οικονομι-
κούς δείκτες παγκοσμίως. Όπως τόνισε και
ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του,
η Ελλάδα βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά,
κάτι που σημαίνει παραπάνω πλούτο για τη
χώρα και περισσότερα δημοσιονομικά περι-
θώρια για μέτρα στήριξης της κοινωνίας.
Βεβαίως η πανδημία συνεχίζει να υφίσταται
και να προκαλεί αναταράξεις, οι οποίες εύ-

λογα προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Η
εκτίμησή μας, όμως, είναι ότι δεν θα έχουν
επίπτωση στην πορεία της οικονομίας.

Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευ-
σης ότι «δεν ακούμε την κοινωνία», μάλλον
ζουν σε άλλη χώρα, εκτός και αν είναι τέτοιο
το μέγεθος της απελπισίας τους, που προ-
σπαθούν να δικαιολογηθούν για τα λάθη του
παρελθόντος τους. 

Τελικώς θα καταφέρετε να ανακόψετε το
κύμα ανατιμήσεων στα βασικά προϊόντα
των νοικοκυριών; Σε τι στάδιο βρίσκονται
οι συζητήσεις σας με τους εκπροσώπους
του κλάδου των σουπερμάρκετ για την
απορρόφηση των αναμενόμενων αυξή-
σεων στις τιμές των προϊόντων;
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής: Αφ’

ης στιγμής έχουν αυξηθεί και εν πολλοίς
εξακολουθούν να αυξάνονται οι πρώτες
ύλες, τα ναύλα και η ενέργεια σε παγκόσμιο
επίπεδο, αυτό κάποια στιγμή -θα δούμε το
πότε- θα φθάσει και στον καταναλωτή. Άλ-
λο, όμως, οι λελογισμένες αυξήσεις τιμών
σε κάποια προϊόντα και άλλο αυτό το κλίμα
που διαμορφώνεται σήμερα, διότι τώρα δι-
καιολογία για γενικευμένη αύξηση των τι-
μών δεν υπάρχει. 

Η κυβέρνηση είναι πάνω από το πρόβλη-
μα. Είναι σε ισχύ αγορανομική διάταξη που
απαγορεύει να αυξηθεί το περιθώριο κέρ-
δους πάνω από το επίπεδο προ πανδημίας.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστα-
σίας του Καταναλωτή κάνει ασταμάτητους
ελέγχους, ενώ η Επιτροπή Ανταγωνισμού
έχει ξεκινήσει έρευνα για την ύπαρξη ή όχι
καρτέλ σε οργανωμένες υπεραγορές - και
στο λιανικό εμπόριο και στη χονδρική. 

Άρα, έχουμε αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά
εργαλεία που έχει το κράτος στη διάθεσή
του, ενώ προσωπικά είχα τηλεδιάσκεψη με
εκπροσώπους των σουπερμάρκετ. Μέχρι
στιγμής -είναι αλήθεια- δεν έχουμε βρει με-
γάλα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι
αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δράσουμε
όλοι μας υπέρ του καταναλωτή.

Αυτό το κλίμα στην αγορά θα επηρεαστεί
και από τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνι-
κής οικονομίας που ανακοίνωσε στη
ΔΕΘ ο πρωθυπουργός; 
Προφανώς. Όσο βελτιώνεται το οικονομι-

κό κλίμα, όσο αυξάνεται το ΑΕΠ, όσο μει-
ώνεται η επιβάρυνση στο πεδίο των φόρων
και των ασφαλιστικών εισφορών, όσο οι
επενδύσεις φέρνουν νέες, καλά αμειβόμε-
νες, θέσεις εργασίας, όσο δηλαδή αυξάνεται
το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο αυξάνεται και
το μέρος του εισοδήματος που κατευθύνε-
ται στην κατανάλωση. Θυμίζω ότι οι καταθέ-
σεις των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί σχε-
δόν κατά 30 δισ. ευρώ και φυσικά αποτε-
λούν μία ακόμη -και μάλιστα σημαντική-
πηγή ενίσχυσης της κατανάλωσης.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για την
προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων;
Τον πήχη των προσδοκιών για τις επενδύ-

σεις τον τοποθετούν ψηλά η ίδια η αγορά και
η επιχειρηματική κοινότητα. Το αποδει-
κνύουν η αύξηση-ρεκόρ κατά 12,9% των
επενδύσεων το β’ τρίμηνο του 2021 συγκρι-
τικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 με
βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (οι επενδύσεις
αυξάνονται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμη-
νο), όπως επίσης και η κατάταξη της Ελλά-
δας στις δέκα ελκυστικότερες χώρες για
επενδύσεις, με βάση την έρευνα της ΕΥ. Το
αποδεικνύουν και οι μεγάλες επιχειρηματι-
κές συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί τις
τελευταίες εβδομάδες όπως και τα υψηλά
τιμήματα που έχουν προσφερθεί από πολύ
μεγάλες εταιρείες διεθνώς, στο πλαίσιο του
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Όλα αυτά
αντανακλούν την εμπιστοσύνη των επιχει-
ρηματιών, στην Ελλάδα και διεθνώς, στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και
προοιωνίζονται επενδυτική έκρηξη, που
τροφοδοτεί την ισχυρή ανάπτυξη, όπως
πλέον προβλέπουν όλοι οι διεθνείς οργανι-
σμοί και οι οίκοι αξιολόγησης για φέτος και
τα επόμενα χρόνια.«Η κυβέρνηση θα κάνει 

καθετί δυνατό, ώστε 
να αντιμετωπιστούν 
οι αυξήσεις στις τιμές

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Ο
βουλευτής και υποψήφιος για
την ηγεσία του Κινήματος Αλ-
λαγής Ανδρέας Λοβέρδος, λίγο
προτού παρουσιάσει την πολι-

τική του διακήρυξη, ανοίγει τα χαρτιά του
στην «Political». 

Σχολιάζοντας το «πακέτο» του πρωθυ-
πουργού στη ΔΕΘ, κάνει λόγο για μαξιμα-
λισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε ολι-
σθηρούς δρόμους. Επίσης, κόβει κάθε γέ-
φυρα μετεκλογικής συνεργασίας σε περί-
πτωση που εκλεγεί πρόεδρος του Κινήμα-
τος και απαντά «έξω από τα δόντια» στην
κριτική που δέχεται για το ότι εκπροσωπεί
τη «δεξιά στροφή». Παράλληλα, επιμένει
στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ και των ιστο-
ρικών συμβόλων του, ενώ δίνει διευκρινί-
σεις για τις διαφοροποιήσεις του από κεν-
τρικές επιλογές του κόμματος. 

Πώς ερμηνεύετε το πακέτο μέτρων
που παρουσίασε ο πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ;
Οι εξαγγελίες αυτού του είδους δεν ερ-

μηνεύονται. Αξιολογούνται. Προσωπικά
εστιάζω σε εκείνα που δεν ακούσαμε και
όχι σε εκείνα που ακούσαμε. Και αυτό δεν
το κάνω από μαξιμαλισμό αλλά από κοινή
λογική. Επειδή δεν έχουμε χώρο να επε-
κταθώ, θα μιλήσω με τη δύναμη του παρα-
δείγματος. Δυόμισι χρόνια πανδημίας ζη-
τούμε στη Βουλή να δοθούν βαρέα και αν-
θυγιεινά στους εργαζόμενους της δημό-
σιας υγείας. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνη-
ση ούτε στη ΔΕΘ. 

Για εμένα είναι ακατανόητο. Δικαιούμαι
να το λέω γιατί ως υπουργός Εργασίας το
είχα κάνει για τον ιδιωτικό τομέα. Τότε
υπήρχε μεγάλη στενότητα. Σήμερα, που τα
οικονομικά δεδομένα το επιτρέπουν, γιατί
δεν προχωρά η κυβέρνηση; Επίσης, για το
ΕΚΑΣ, που θέσπισε ο Σημίτης και κατήρ-
γησε ο Τσίπρας, ούτε λέξη ο Μητσοτάκης.
Τώρα σε ό,τι αφορά ορισμένες παροχές,
προφανώς και δεν μπορεί ένας υπεύθυνος
και σοβαρός πολιτικός να ισχυριστεί ότι
δεν τις θέλει. 

Ό,τι δίδεται στον πολίτη πώς θα εισηγη-
θεί κάποιος να μη δοθεί; Σε μαξιμαλι-

Ήρθε η ώρα για ολική
επαναφορά του ΠΑΣΟΚ

ΑΝΔΡEΑΣ ΛΟΒEΡΔΟΣ 
Βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 
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σμούς, όμως, εγώ δεν θα γλιστρήσω. Το
μάθημα της πτώχευσης δεν πρόκειται να
το ξεχάσω.

Πόσο εφικτό είναι το σενάριο μετε-
κλογικής συνεργασίας μεταξύ των
κομμάτων της αντιπολίτευσης και
ποια πρέπει να είναι η στάση του ΚΙ-
ΝΑΛ;
Παραβλέπετε ότι πριν από τις εθνικές

εκλογές η παράταξή μας έχει εσωκομμα-
τικές εκλογές. Προσωπικά μιλώ για δύ-
ναμη εξουσίας. Αυτή θα είναι η θετική
ανατροπή της Πράσινης Επανάστασης
που θα κάνουμε σε κάθε γωνιά της χώ-
ρας. Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός ο
στόχος αποκλείει το απαξιωτικό ερώτημα
που μας τίθεται τώρα, δηλαδή με ποιον θα
πάτε και ποιον θα αφήσετε. Ερώτημα που,
κατά την άποψή μου, δεν ταιριάζει και δεν
αξίζει ούτε στην ιστορική παράταξη του
ΠΑΣΟΚ ούτε στα έμπειρα και ικανά στε-
λέχη του ούτε ασφαλώς στον κόσμο του.
Δύναμη εξουσίας σημαίνει ότι είσαι πρω-
ταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων.
Όταν πετύχεις αυτό, τότε διαλέγεις και
δεν σε διαλέγουν. Αν εκλεγώ πρόεδρος,
πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρουμε.

Πώς απαντάτε στην κριτική που δέ-
χεστε, ότι τυχόν εκλογή σας στην
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ σημαίνει ταυτό-
χρονα «δεξιά στροφή» και προσέγ-
γιση με τη ΝΔ;
Δεν με αγγίζουν τέτοιες αστειότητες.

Και εκείνοι που πιστεύουν ότι θα παρα-
σύρουν τους συμπολίτες μας με τέτοια τε-
χνάσματα ουσιαστικά υποτιμούν τη νοη-
μοσύνη του εκλογικού σώματος. Ο δια-

χωρισμός που κάνω είναι ξεκάθαρος: ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο υπαρξιακός μας αντίπαλος
και η Νέα Δημοκρατία ο ιδεολογικός και
ο παραδοσιακός. Έχω υποσχεθεί να
υπερδιπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας και
εφόσον οι συμπολίτες μου με εμπιστευ-
θούν, θα το καταφέρουμε. Αυτό ας το
γνωρίζει ο Αλ. Τσίπρας, ο οποίος τόλμησε
να ανακατευθεί στα εσωκομματικά μας
και διανοήθηκε επωνύμως να πει κάτι τέ-
τοιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τον πανικό
του, γιατί όταν το ΠΑΣΟΚ σηκώσει κεφά-
λι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πολύ
καλά πού θα βρεθεί. Σε ό,τι πάλι αφορά
εκείνους που ανωνύμως το ψιθυρίζουν,
είναι προφανές ότι είτε λοξοκοιτούν στον
ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν κάνει ήδη συμφωνίες
μαζί του. 

Με ποιον τρόπο θα επιτύχετε την
επιστροφή στα ιστορικά σύμβολα
του Κινήματος και γιατί οι συνυπο-
ψήφιοί σας διατηρούν αποστάσεις
από μια τέτοια πρωτοβουλία;
Μιλώ μόνο για λογαριασμό μου. Αυτό

που έχω διακηρύξει είναι σαφές. Είμαι
υπερήφανος που είμαι ΠΑΣΟΚ. Αν εκλε-
γώ πρόεδρος, θα είμαι αρχηγός του ΠΑ-
ΣΟΚ και σύμβολό μας θα είναι ο ήλιος.
Αυτή θα είναι η εισήγησή μου στο συνέ-
δριο. Ήρθε η ώρα για ολική επαναφορά
με το ΠΑΣΟΚ. Μόνο εμείς μπορούμε να
βάλουμε τέλος στο πολιτικό σύστημα του
ενός κόμματος. Η Δεξιά κυριαρχεί, γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται καθημερινά κα-
τώτερος των περιστάσεων. Η χώρα χρει-
άζεται προοδευτικό πρωταγωνιστή. Αυτό
τον ρόλο μόνο το δυνατό ΠΑΣΟΚ μπορεί
να τον έχει.

Το τελευταίο διάστημα με τις διαφο-
ροποιήσεις σας από κεντρικές επι-
λογές του ΚΙΝΑΛ θα μπορούσαμε να
πούμε ότι «φλερτάρετε» με τη δια-
γραφή σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυ-
τό το ενδεχόμενο;
Η ερώτησή σας με εκπλήσσει. Αδυνατώ

να πιστέψω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Λί-
γες εβδομάδες προτού στηθούν οι κάλ-
πες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στην
παράταξή μας, όσοι έχουμε εκφράσει την
επιθυμία να είμαστε υποψήφιοι έχουμε
υποχρέωση να λέμε στους πολίτες ποιες
είναι οι θέσεις μας. Προσωπικά έτσι το
βλέπω. Και όπως όλοι ξέρετε, ουδέποτε
σιώπησα ή απέκρυψα τα πιστεύω μου.
Αλίμονο αν στη δημοκρατική παράταξη
δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης και λό-
γου. Και σε επίπεδο τελευταίας ανάλυ-
σης, θα διαγραφώ από το κόμμα μου γιατί
είπα το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι Κύπριοι
είναι Έλληνες;

«
Όταν το Κίνημά μας 
σηκώσει ξανά κεφάλι, 
ο Τσίπρας ξέρει 
πού θα βρεθεί
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Τ
α ζητήματα της καθημερινότητας συχνά
μονοπωλούν το ενδιαφέρον της κοινω-
νίας και της Πολιτείας, ειδικά σε περιό-

δους παρατεταμένης κρίσης, όπως αυτή που
ζούμε εδώ και ενάμιση χρόνο λόγω της πανδη-
μίας. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα
και σημαντικά προβλήματα με σοβαρές επιπτώ-
σεις σε βάθος χρόνου, όπως είναι η αλλαγή του
κλίματος, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η δια-
χείριση των υδατικών πόρων κ.α. Ένα πολύ ση-
μαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά και την
Ευρώπη είναι το δημογραφικό.

Σύμφωνα με πολλές έρευνες από φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού, ο παγκόσμιος πλη-
θυσμός «γερνά» με γοργούς ρυθμούς και οι προ-
βλέψεις μιλούν για 1 στους 6 ανθρώπους άνω
των 65 ετών το 2050, ενώ η αντίστοιχη αναλογία
το 2019 ήταν 1 στους 11. Η τάση αυτή είναι ακόμη
μεγαλύτερη στην Ευρώπη, καθώς οι προβλέψεις
μιλούν για 1 στους 4 άνω των 65 ετών το 2050. Το
2018, για πρώτη φορά στην ιστορία, τα άτομα άνω
των 65 ετών παγκοσμίως ξεπέρασαν σε αριθμό
τα παιδιά κάτω των 5 ετών.

Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην πλευρά
των κρατών που το δημογραφικό πρόβλημα είναι
πιο έντονο. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας

«διαΝΕΟσις», βασισμένη και σε στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, η μέση ηλικία των Ελλήνων ήταν 30 έτη το
1951, ανέβηκε σε 43,5 το 2015 και προβλέπεται
να φτάσει έως και τα 50 έτη το 2050. Από το 2011
και μετά ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται,
με τις προβλέψεις να μιλούν για 8,3-10 εκατομ-
μύρια πολίτες το 2050.

Τα στοιχεία είναι σαφή και ήδη στις χώρες της
Δύσης παίρνονται μέτρα για την αναγκαία προ-
σαρμογή στη νέα πραγματικότητα που πλησιάζει.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη
πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες προς την κα-
τεύθυνση της ενίσχυσης της γονιμότητας και της
στήριξης της οικογένειας, του σημαντικότερου

θεσμού της ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα αποτελούν το Επίδομα Τέκνου
που καταβάλλεται για κάθε γέννηση από την
1/1/2020, και πιο πρόσφατα ο νέος Νόμος (Ν.
4826/2021) που εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα στην επικουρική ασφάλιση και θεσπίζει το
Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφά-
λισης. Η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά βρίσκε-
ται δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Η συντηρητι-
κή ιδεολογία μας επιβάλλει να κάνουμε ό,τι χρει-
άζεται για τα παιδιά μας, να τους εξασφαλίσουμε
ένα περιβάλλον εργασίας που θα τους επιτρέπει
να κάνουν οικογένεια και μια οικονομία που θα
δημιουργεί εισοδήματα για άνετη ζωή.

Ώρα να μιλήσουμε για το δημογραφικό

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

O
λοι οι άνθρωποι παγκοσμίως βλέπουν ει-
δήσεις αλλά και χρησιμοποιούν πολλά
μέσα δικτύωσης, όπως το Facebook, το

Twitter και το Instagram. Αυτή η χρήση έχει ωθή-
σει τους ειδικούς ψυχικής υγείας να διερευνή-
σουν αν η τεράστια δημοτικότητα των κοινωνικών
μέσων παίζει ρόλο στην κατάθλιψη, με συνέπεια
μερικές φορές τη βία.

Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που περιορί-
ζουν τον χρόνο τους στα κοινωνικά μέσα έχουν
την τάση να είναι πιο ευτυχισμένοι και να απέχουν
από σκέψεις για άσκηση οποιασδήποτε μορφής
βίας. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης και τα μίντια μπορεί να προκα-
λέσουν μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων
στους χρήστες ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα
κατάθλιψης. Γεγονός που συχνά οδηγεί σε αυτο-
κτονίες αλλά και σε πράξεις βίας προς τους συ-
νανθρώπους του φιλικού ή οικογενειακού τους
περιβάλλοντος ή ακόμη και του ξένου.

Η κλινική κατάθλιψη είναι μια διαταραχή διά-
θεσης που χαρακτηρίζεται από συνεχή συναι-
σθήματα θλίψης και απώλεια ενδιαφέροντος για
δραστηριότητες που κάποτε απολάμβανε ένα
άτομο. Η κατάθλιψη μπορεί να είναι ήπια ή σοβα-
ρή και να δυσκολεύει τα άτομα με την πάθηση να
συγκεντρωθούν, να κοιμηθούν ή να φάνε καλά, να
πάρουν αποφάσεις ή να ολοκληρώσουν τις συνή-
θεις ρουτίνες τους.

Τα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να σκέφτονται
τον θάνατο ή την αυτοκτονία, να αισθάνονται
άχρηστα, να αναπτύσσουν άγχος ή να έχουν σω-
ματικά συμπτώματα όπως κόπωση ή πονοκεφά-
λους. Η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγω-
γή είναι μερικές από τις θεραπείες για την κατά-
θλιψη.

Ο περιορισμός του χρόνου στη «μιντιακή» έκ-
θεση αλλά και πλέον στα κοινωνικά μέσα και η ιε-
ράρχηση των πραγματικών στόχων μπορεί να εί-
ναι ευεργετική για την ψυχική υγεία.

Ορισμένες μελέτες σχετικά με τα κοινωνικά
μέσα και την ψυχική υγεία αποκαλύπτουν ότι
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ιστότοπων δικτύωσης
και κατάθλιψης. Άλλες έρευνες προχωρούν ένα
βήμα παραπέρα, διαπιστώνοντας ότι τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης μπορεί κάλλιστα να προκαλέ-
σουν κατάθλιψη.

Οι αρνητικές ειδήσεις είναι και αυτές που είτε
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και να αποτε-
λέσουν παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά από
την άλλη να παρακινήσουν και κάποιους σε αντί-
στοιχες πράξεις, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος
σοβαρός παραδειγματισμός.

Για τους εν συνεχεία χρήστες κοινωνικών μέ-
σων, άτομα που συνδέονται για πολλές ώρες κάθε
φορά ή πολλές φορές τη μέρα, αυτό σημαίνει συ-
χνές ειδήσεις έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων
κακών ειδήσεων.

Οι τίτλοι που σχετίζονται με φυσικές καταστρο-
φές, τρομοκρατικές επιθέσεις, πολιτικές διαμά-
χες και θανάτους διασημοτήτων είναι συχνά κο-
ρυφαίοι κατάλογοι των τάσεων στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Πριν από την έλευση των κοινω-
νικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και του Διαδι-
κτύου γενικά, η έκθεση κάποιου σε κακές ειδή-
σεις ήταν περιορισμένη.

Το κοινό λάμβανε ειδήσεις από εκπομπές που
προβάλλονταν συγκεκριμένες ώρες της μέρας ή
από εφημερίδες.

Η συνήθεια να μεταδίδει άσχημα νέα σε ιστότο-
πους κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού στο Διαδί-
κτυο είναι γνωστή ως «doomscrolling» και μπο-
ρεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία κά-
ποιου, οδηγώντας σε ανάπτυξη ή αύξηση των
συμπτωμάτων άγχους ή κατάθλιψης.

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συ-
νεπάγεται κινδύνους για την ψυχική υγεία, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφευχθεί εν-
τελώς. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση αυτών των
ιστότοπων δικτύωσης με μέτρο.

Χωρίς αυτά τα χρονόμετρα ή τις εφαρμογές, εί-
ναι εύκολο να περνάτε ώρες στα κοινωνικά μέσα
προτού το καταλάβετε. Για να περιορίσετε τον
χρόνο σας στα κοινωνικά μέσα, μπορείτε επίσης
να προγραμματίσετε δραστηριότητες σε πραγμα-
τικό κόσμο, που θα σας βοηθήσουν να εστιάσετε
στο άμεσο περιβάλλον και τις περιστάσεις σας.

Η βία στα social σχετίζεται με τη βία στην πραγματική ζωή;

του
Λάκη 
Βασιλειάδη

Βουλευτή 
Πέλλας 
με τη ΝΔ
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Η
ανακοίνωση την Τετάρτη 16/9/2021 της ίδρυ-
σης του τριμερούς συμφώνου Αυστραλίας,
Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ (AUKUS) έπε-

σε ως κεραυνός εν αιθρία, αιφνιδιάζοντας την ηγεσία
της ΕΕ και κυρίως το Παρίσι. Πρόκειται για ένα στρα-
τιωτικό σύμφωνο που από αρκετούς χαρακτηρίζεται
πλέον ως το «ασιατικό ΝΑΤΟ», το οποίο αποσκοπεί
στον περιορισμό της αυξανόμενης στρατιωτικής πα-
ρουσίας της Κίνας στην περιοχή του Ειρηνικού. Όπως
ανακοινώθηκε από τους ηγέτες των τριών χωρών, Τζο
Μπάιντεν, Μπόρις Τζόνσον και Σκοτ Μόρισον, ΗΠΑ
και Ηνωμένο Βασίλειο θα συνδράμουν την Αυστραλία
στον τομέα άμυνας και ασφάλειας, προκειμένου η
Καμπέρα να αποκτήσει οκτώ υποβρύχια πυρηνικής
προώθησης εξοπλισμένα με συμβατικούς πυραύ-
λους. Μια ιδέα που είχε αρχίσει να συζητείται με τις
ΗΠΑ «σε συστημικό επίπεδο» εδώ και περίπου δύο
χρόνια. Έτσι οι ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά το 1958,
όταν και μοιράστηκαν πυρηνική τεχνολογία με το
Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίζουν να το πράξουν πλέ-
ον και με την Αυστραλία. Και όλα αυτά, όπως δήλωσε
ο Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να ενισχύσουν την ειρή-
νη και ασφάλεια στον Ειρηνικό. Η συμφωνία περιλαμ-
βάνει επιπλέον συνεργασία των τριών σε θέματα κυ-
βερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και κβαντι-
κών τεχνολογιών. Μέχρι στιγμής η πρωτοβουλία χαι-
ρετίστηκε θετικά από την Ιαπωνία και την Ινδία. Άλλω-
στε, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ινδία και Ιαπωνία αποτελούν την
Ομάδα QUAD, η οποία θα συνεδριάσει σε επίπεδο κο-
ρυφής στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου
(www.reuters.com, 14/9/2021). «Εντελώς τυχαία»,
βέβαια, Αυστραλία και Ινδία είχαν κληθεί μαζί με Νό-
τια Κορέα και Νότια Αφρική στην Κορνουάλη στις 11-
13 Ιουνίου κατά τη συνεδρίαση των G7.

Στην Κορνουάλη, όπως προκύπτει εκ των υστέρων,
συμφωνήθηκε η ίδρυση του AUKUS
(www.abc.net.au, 16/9/2021, αλλά και www.daily-
mail.co.uk, 16/9/2021). Άλλωστε, για όσους παρακο-
λουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις δεν είχε περάσει
απαρατήρητη η τριμερής συνάντηση Μπάιντεν, Τζόν-
σον και Μόρισον στην Κορνουάλη στις 13 Ιουνίου
(www.abc.net.au, 13/6/2021). Και προφανώς μόνο
εθιμοτυπική δεν ήταν τόσο η συνάντηση Μπάιντεν με
τη βασίλισσα Ελισάβετ στις 13 Ιουνίου
(www.edition.cnn.com, 13/6/2021) όσο και η κατ’
ιδίαν συνάντηση της βασίλισσας Ελισάβετ με τον
πρωθυπουργό της Αυστραλίας Μόρισον στις 15 Ιουνί-
ου (www.apnews.com, 15/6/2021). Άλλωστε, η βασί-
λισσα Ελισάβετ είναι μονάρχης επίσης και της Αυ-
στραλίας. Από την άλλη πλευρά, η επίσκεψη στην
Κορνουάλη του Αυστραλού πρωθυπουργού συνέπεσε
και με την υπογραφή συμφωνίας εμπορικής συνερ-
γασίας Ηνωμένου Βασιλείου - Αυστραλίας (www.the-
newdaily.com.au, 15/6/2021). 

Η πρωτοβουλία Μπάιντεν και Τζόνσον να αξιοποι-
ήσουν την Αυστραλία στον αντικινεζικό άξονα και η
συνακόλουθη πρόσκληση Αυστραλίας και Ινδίας στην
Κορνουάλη στη συνάντηση των G7 είχαν έγκαιρα στη-
λιτευθεί από το Πεκίνο, το οποίο φρόντισε με δημοσι-
εύματα της εποχής εκείνης (www.globaltimes.cn,
6/6/2021) να επισημάνει ότι Ινδία και κυρίως Αυστρα-
λία ρυμουλκούνται από Ουάσιγκτον και Λονδίνο στον
αντικινεζικό άξονα (www.globaltimes.cn, 10/6/2021).
Για τον λόγο αυτόν και το Πεκίνο ίσως αιφνιδιάστηκε
λιγότερο από το Παρίσι με την ανακοίνωση της ίδρυ-
σης του AUKUS. Στο πλαίσιο αυτό, η κινεζική ηγεσία
κατήγγειλε το AUKUS ως ψυχροπολεμικό εργαλείο
που εντείνει την περιφερειακή αστάθεια, συμπληρώ-

νοντας με νόημα ότι ο εξοπλισμός της Αυστραλίας με
πυρηνοκίνητα υποβρύχια την καθιστά πλέον πυρηνι-
κό στόχο εκ μέρους της Κίνας.

Αλλά και η Γαλλία θα έπρεπε ίσως να είχε έγκαιρα
υποψιαστεί την «πισώπλατη μαχαιριά» των ΗΠΑ, κα-
θώς ήδη από τον Μάρτιο είχαν αρχίσει έντονες συζη-
τήσεις στην Αυστραλία (www.abc.net.au, 2/3/2021)
για το ζήτημα της προμήθειας εκ μέρους της Καμπέ-
ρας των 12 γαλλικών συμβατικών υποβρυχίων που
αποτελούσαν αντικείμενο της αγοράς του αιώνα,
όπως είχε χαρακτηριστεί, συνολικού ύψους 31 δισ.
ευρώ (www.lesechos.fr, 16/9/2021). Μάλιστα, καθώς
η γαλλική πλευρά καθυστερούσε τον σχεδιασμό των
υποβρυχίων, η Καμπέρα άρχισε να ετοιμάζεται για
plan b (www.abc.net.au, 26/5/2021). Στο πλαίσιο αυτό
έγινε συζήτηση και στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας
στις 2 Ιουνίου (www.abc.net.au, 2/6/2021), ενώ στη
συνάντηση Μακρόν - Μόρισον στο Παρίσι στις
16/6/2021, τρεις μέρες μετά την κρίσιμη συνάντηση
Μπάιντεν - Τζόνσον - Μόρισον στην Κορνουάλη, οι
Αυστραλοί όλως προσχηματικά έθεσαν στους Γάλ-
λους προθεσμία μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου να λύ-
σουν τις εκκρεμότητες (www.abc.net.au, 16/6/2021).

Σε κάθε περίπτωση οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για τη
συμπεριφορά του Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτηρίζουν
νέο Τραμπ, καθώς πλέον όχι μόνο τους άδειασε πολι-
τικά και γεωστρατηγικά, αλλά επέφερε στη Γαλλία και
ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα πολλών δισ. ευρώ.

Έτσι η Γαλλία μένει σε πρώτη φάση εκτός παιχνιδι-
ού στον Ειρηνικό Ωκεανό και αυτό μάλιστα σε μια επο-
χή που στον γαλλικό Τύπο είχε αρχίσει σχετική φιλο-
λογία για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στον Ειρηνικό και την εν-
δεχόμενη γαλλική θέση στο όλο εγχείρημα.

του
Νότη Μαριά

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

AUKUS: Τριμερές αντικινεζικό 
σύμφωνο με άρωμα Κορνουάλης

Σ
ε ένα περιβάλλον επαναλαμβανόμενων κρί-
σεων και πολιτικών προκλήσεων η κεφα-
λαιαγορά αποκαλύπτει τον αντίκτυπο των

επιταχυνόμενων τάσεων, τα αυξανόμενα κενά με-
ταξύ των νικητών και των υπολοίπων και τη μετακί-
νηση της οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης
σε κερδοφορία και κεφαλαιοποίηση σε όσους κα-
τάφεραν είτε να υποστηρίξουν την καταναλωτική
ζήτηση είτε να προκαλέσουν επαναστατικές αλλα-
γές μέσω της ψηφιοποίησης σε κλάδους όπου οι
παραδοσιακοί παίκτες επικρατούσαν.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το βλέπουμε στον
άλλοτε κυριαρχούμενο κόσμο των τραπεζών, καθώς
το εμπόριο ψηφιοποιείται πλήρως στις θεραπείες
Covid-19, στην ψηφιακή ψυχαγωγία και επικοινω-
νία, καθώς και στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατα-
νάλωσης, τα οποία αυξάνουν τη ζήτηση στη ναυτιλία
και προκαλούν συμφόρηση στα λιμάνια και τις υπο-
δομές. Η πανδημία Covid-19 ως συστηματικός κίν-

δυνος οδήγησε σε αποκλεισμούς λιμένων, με τα
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να βρί-
σκονται εκτός λειτουργίας, μειώνοντας τη ναυτιλια-
κή ικανότητα και αυξάνοντας σε δυσθεώρητα ύψη
τα ναύλα. Τώρα, αν αυτός ο εξωγενής κίνδυνος και
ό,τι άλλο μας έχει φέρει η πανδημία θα μετατραπούν
σε μονιμότερου χαρακτήρα απειλή πλήττοντας το
σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα και της οικο-
νομίας γενικότερα, είναι θέμα χρόνου να το δούμε
από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και την αποδοχή
αυτών από τις κοινωνίες που πλήττονται.

Σε κάθε περίπτωση, ο εμβολιασμός κατά της Co-
vid-19, εκτός του ότι σώζει ζωές, σώζει και τις οικο-
νομίες. Οι κεφαλαιαγορές είναι ισχυροί δείκτες για
το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, διότι συγκεν-
τρώνουν τις πεποιθήσεις των επενδυτών για το μέλ-
λον και ελπίζω ότι η άποψη αυτή θα θέσει σε απόλυ-
τη ανακούφιση τις νέες πραγματικότητες που αντι-
μετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε, άλλωστε, και την ανα-

κούφιση αλλά και το ορατό μέλλον, μια χειροπιαστή
ένδειξη ότι μετά το πέρας της πανδημίας οι δυνατό-
τητες που έδειξε η Ελλάδα ότι έχει τα δύο τελευταία
έτη, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και η ανα-
συγκρότηση του τόπου σε όλα τα πεδία παράλληλα
με τη μάχη της πανδημίας θα μας οδηγήσουν σε
ανάπτυξη και ευημερία, στην οποία θα έχουν μέρι-
σμα όλοι. Μέρισμα κοινωνικό και οικονομικό.

Φανταστείτε ξανά τον κόσμο στην άλλη πλευρά
του τούνελ, με το 2021 να είναι ένα έτος-άξονας πά-
νω στον οποίο θα βασίζονται πολλές στρατηγικές. Η
δυναμική με την οποία μια εταιρεία βγαίνει από μια
ύφεση καθορίζει την πορεία της για χρόνια: εκείνες
που βγαίνουν ισχυρές συνεχίζουν να υπεραποδί-
δουν, ενώ οι καθυστερημένοι συνεχίζουν να υστε-
ρούν. Αυτό καθιστά το 2021-2022 ένα δωδεκάμηνο
μεγάλης σημασίας για τη χώρα μας, για την οικονο-
μία της και τις επιχειρήσεις της - μια ευκαιρία να
επιτύχουμε πιο γρήγορα τους στόχους μας.

Νικητές και ηττημένοι

του
Θάνου 

Νιφόρου

Οικονομικός 
Αναλυτής, 

σύμβουλος 
Στρατηγικών
Επενδύσεων
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ΜAΞΙΜΟΣ ΣΕΝΕΤAΚΗΣ 
Βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ

Ο
ι τελευταίες συνεννοήσεις για τη
συνέντευξη με τον Μάξιμο Σενε-
τάκη, βουλευτή της ΝΔ στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, έγιναν στο εντευ-

κτήριο της Βουλής. Ετοίμαζε την ομιλία του
για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση των νέ-
ων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. Η πρόταση για το σημείο
συνάντησης έγινε για το «Διόνυσος Zo-
nar’s», με θέα την Ακρόπολη, και συμφωνή-
θηκε χωρίς περαιτέρω συζητήσεις. Συναν-
τηθήκαμε την επόμενη ημέρα και αμέσως
του έκανα την πρώτη ερώτηση…

Τελικά σύνταξη εμείς θα πάρουμε;
Εννοείς η γενιά μας; Ναι, πιστεύω θα πά-

ρουμε. Αν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις
με αποφασιστικότητα, είναι σχεδόν βέβαιο
ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
ανάπτυξη και τότε ναι, ίσως το σώσουμε και
καταφέρουμε να πάρουμε αξιοπρεπή σύντα-
ξη. Τουλάχιστον δεν θα έχει χαθεί μια γενιά.
Διότι η επόμενη γενιά, οι νεοεισερχόμενοι
στην εργασία και όσοι είναι κάτω των 35, θα
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τον
δικό τους «προσωπικό κουμπαρά» και να
γνωρίζουν τι σύνταξη θα πάρουν. Μιλάμε για
την επικουρική που πλέον δεν θα δίνεται διά-
σπαρτα από τις επαγγελματικές οργανώσεις,
αλλά θα συγκεντρώνεται και θα επενδύεται
από Ειδικό Ταμείο που δημιουργείται.

Ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά ανα-
ρωτιέμαι, θα γίνουν ποτέ πραγματικότη-
τα ή θα μείνουν στα λόγια;
Η ερώτηση που κάνεις είναι καίρια. Είναι

στο χέρι της Πολιτείας να πείσει τους νέους
να εμπιστευτούν ξανά το σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης. Διότι, αν δεν τους πείσει,
εκείνοι θα δυσφορούν για την καταβολή των
εισφορών και το σύστημα θα ρέπει προς την
εισφοροδιαφυγή – κοινή συναινέσει εργο-
δότη - εργαζομένου. Εάν οι νέοι εισφορο-
διαφεύγουν, θα χάσουν την ευκαιρία να
απολαύσουν ανώτερες συντάξιμες αποδο-
χές και θα περιοριστούν μόνο στην κύρια.
Θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να
επενδύσουν στο μέλλον τους και να προ-
νοήσουν για αυτό, εμπιστευόμενοι το ελλη-
νικό κράτος.

Θεωρείτε την εμπιστοσύνη Πολιτείας -
πολιτών σημαντικό παράγοντα ανάπτυ-
ξης;
Η εμπιστοσύνη Πολιτείας - πολιτών δεν

είναι μόνο σημαντικός παράγοντας της οι-
κονομικής ανάπτυξης, αλλά και της λει-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Δεν αισθάνομαι
επαγγελματίας 
πολιτικός»
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τουργίας της Δημοκρατίας μας. Αν οι πολί-
τες θεωρούν ότι το κράτος τούς κοροϊδεύει
ή προσπαθεί να τους επιβάλει τη θέλησή του
ή, ακόμα χειρότερα, τους εκμεταλλεύεται
για να περνούν καλά λίγοι, υπάρχει πρόβλη-
μα. Καμία πολιτική για τους πολίτες δεν
μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τους πολίτες.
Για αυτό και ο κ. Μητσοτάκης εξαρχής προ-
σπαθεί να πείθει για την ορθότητα των πολι-
τικών επιλογών του. Δυστυχώς, υπάρχουν
πολιτικές δυνάμεις που υπονομεύουν αυτήν
την προσπάθεια οικοδόμησης εμπιστοσύ-
νης κράτους - πολίτη.

Εννοείτε την αξιωματική αντιπολίτευση; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί σε αυτήν την προ-

σπάθεια υπονόμευσης. Στο θέμα της πανδη-
μίας π.χ., κλείνει το μάτι στους αντιεμβολια-
στές, αφήνοντας τον κ. Πολάκη να αμφισβη-
τεί τα εμβόλια και να μιλάει για φάρμακα
που τελικά αποδεικνύεται πως ήταν για άλο-
γα και αγελάδες. Ή, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στην
αρχή της χρονιάς ανέλαβε την ευθύνη των
συγκεντρώσεων αν αυξάνονταν τα κρού-
σματα, αλλά όταν αυξήθηκαν, ύστερα από το
ρεκόρ διαδηλώσεων, καμία ευθύνη δεν ανέ-
λαβε. Αντίθετα, σήμερα με θράσος κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε δήθεν
να πείσει τον κόσμο. Μα αν αναγνωρίζεις ότι
υπάρχει πρόβλημα, τότε συντάσσεσαι για να
πείσεις και τους δικούς σου ψηφοφόρους.
Αλλά, ως συνήθως, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πατά
σε δύο βάρκες και να ψαρεύει σε θολά νερά.
Ε, αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ υπονομεύει τη συναίνεση; 
Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει κάτι περισ-

σότερο από τη συναίνεση. Υπονομεύει την
αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και
αγνοεί ότι με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά
πριονίζει το κλαδί στο οποίο στέκεται. Για να
ικανοποιήσει τυχόν αισθήματα δυσαρέ-
σκειας μερίδας πολιτών, δεν διστάζει να
κλονίζει την εμπιστοσύνη κράτους - πολίτη.
Και αδιαφορεί αν, με το να χαμηλώνει τον
πήχη της Δημοκρατίας μας, υποθηκεύει το
μέλλον των παιδιών μας. Δηλαδή, π.χ., αν
«καεί το μπ@@@@@λο η Βουλή», μετά τι; Η
απαξίωση των θεσμών τι εξυπηρετεί; Για
αυτό και βλέπετε την αγωνία του Κυριάκου
Μητσοτάκη να περιφρουρήσει θεσμούς,
λειτουργώντας πολλές φορές σαν καθηγη-
τής που διδάσκει τους βασικούς κανόνες
λειτουργίας του πολιτεύματος.

Ωστόσο, οι πολίτες έχουν αρκετούς λό-
γους να δυσφορούν με κυβερνητικές πο-
λιτικές και να εξοργίζονται…
Αναμφισβήτητα και έχουν. Καμία πολιτική

δεν μπορεί να ικανοποιεί τους πάντες, ούτε
να τους βρίσκει σύμφωνους όλους. Όμως,
από την άλλη, η οργή πού οδηγεί; Ο διχα-

σμός που καλλιεργείται σε τι εξυπηρετεί;
Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που
απασχολούν τους πολίτες. Υπάρχουν απει-
λές και κίνδυνοι. Δείτε τι συνέβη το καλο-
καίρι με τις πυρκαγιές. Η αντιμετώπιση των
συνεπειών της κλιματικής κρίσης δεν έχει
ιδεολογικό πρόσημο. Είναι θέμα πρωτίστως
επιχειρησιακό και χρειάζεται ο συντονισμός
όλων: κράτους και κοινωνίας των πολιτών.
Λέγαμε, για παράδειγμα, για τις επιτυχημέ-
νες εκκενώσεις, ώστε να προστατευτεί η αν-
θρώπινη ζωή που πρέπει να είναι πρώτη
προτεραιότητα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί
χωρίς τη συνεργασία των πολιτών. Και οι πο-
λίτες συνεργάστηκαν, για αυτό και δεν είχα-
με θύματα. Κι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβήτησε
τη διαδικασία και απαξίωσε το 112 για μικρο-
πολιτικούς λόγους, ενώ θα περίμενε κανείς
να τη στηρίξει – πόσω μάλλον μετά το τραυ-
ματικό προηγούμενο στο Μάτι επί διακυ-
βέρνησής του.

Πάντως, ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης στη Βουλή ζήτησε πρόσω-
πο κοινής αποδοχής για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής κρίσης.
Σωστά! Το ζήτησε. Και το αίτημά του ικα-

νοποιήθηκε σχεδόν άμεσα! Ο πρωθυπουρ-
γός όρισε υπουργό του νέου υπουργείου
Πολιτικής Προστασίας, πλέον, τον πρώην
υπουργό Άμυνας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Και είδατε τι εισέπραξε ως απάντη-
ση. Όχι μόνο υπήρξε πολιτική ανακολουθία
και άρνηση να συναινέσουν στη δική τους
πρόταση. Αλλά, ο κ. Αποστολάκης χαρακτη-
ρίστηκε αποστάτης, σε μια προσπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ να ανασύρει παλιές μνήμες για να
πλήξει το όνομα του πρωθυπουργού και της
οικογένειάς του. Ο κ. Μητσοτάκης ρίσκαρε
πολιτικά στην επιδίωξή του να προωθήσει
τις ελάχιστες δυνατές συναινέσεις για να
προχωρήσει η χώρα αλλαγμένη στο μέλλον,
απαλλαγμένη από τα διχαστικά κατάλοιπα

του παρελθόντος. Αποδείχθηκε ότι μαται-
οπονεί. Και θεωρώ ότι τα περιθώρια συναι-
νέσεων και καλών προθέσεων εξαντλήθη-
καν. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει
την τυφλή πολιτική σύγκρουση, θα παίρνει
και τις ανάλογες απαντήσεις.

Μιας και αναφέρετε την τυφλή πολιτική
σύγκρουση, θυμάμαι ότι εκλεχθήκατε
βουλευτής στα «πέτρινα χρόνια» του
μνημονίου. Όταν αποφασίζατε να μπείτε
ενεργά στην κεντρική πολιτική σκηνή,
γνωρίζατε αυτές τις διαστάσεις της πολι-
τικής;
Μπήκα στην πολιτική σε μια περίοδο πο-

λιτικά φορτισμένη. Με το κύμα των «αγανα-
κτισμένων» να φουντώνει και τον κόσμο να
φορτώνει αδιακρίτως στους πολιτικούς κά-
θε πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Το 2012 ήταν μια περίοδος άκρως συγ-
κρουσιακή…
Ασφαλώς και ήταν, όμως, η δική μου…

διάσταση της πολιτικής δεν αφορά τη σύγ-
κρουση, αλλά τη σύνθεση. Θεωρώ ότι οι νέοι
πρέπει να συμμετάσχουν στα κοινά και να
αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνες για να βελ-
τιώνουν τα πράγματα, όχι για να τα γκρεμί-
ζουν. Δεν είναι για πέταμα ό,τι έγινε στη χώ-
ρα τις τελευταίες δεκαετίες. Το βιοτικό επί-
πεδο ανέβηκε δραματικά και η χώρα συμ-
μετέχει ενεργά στο κλαμπ των πιο προηγμέ-
νων χωρών του πλανήτη. Δεν μπορούμε να
απαξιώσουμε αυτό το κεκτημένο. Οφείλου-
με να το αξιοποιήσουμε. Με αυτό το σκεπτι-
κό μπήκα στην πολιτική. 

Πριν βάλετε υποψηφιότητα, τα ένσημά
σας ήταν κομματικά;
Παρότι ο πατέρας μου κατείχε θέση ευθύ-

νης ως επιλεγμένος (όχι, τότε εκλεγμένος)
περιφερειάρχης Κρήτης από τον Κωνσταν-
τίνο Μητσοτάκη, εγώ ακολούθησα τον ιδιω-

τικό τομέα, μακριά από τα κομματικά. Το
2012 πήρα την απόφαση να δεχθώ την τιμη-
τική πρόταση του Αντώνη Σαμαρά να με
συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στον
Νομό Ηρακλείου και, κυριολεκτικά, βρέθη-
κα από το εργοτάξιο ως πολιτικός μηχανικός
στη Βουλή ως πολιτικός… Ήταν μια απόφα-
ση που μου βγήκε, απλά. Και ευχαριστώ
τους συμπολίτες μου που με στήριξαν και με
στηρίζουν.

Σήμερα, αισθάνεστε περισσότερο πολιτι-
κός μηχανικός ή πολιτικός;
Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι και τό-

σο πολιτικός, με την ευρεία έννοια που την
αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Για να το πω απλά,
δεν αισθάνομαι επαγγελματίας πολιτικός!
Είμαι εδώ για να προσφέρω ό,τι καλύτερο
μπορώ για να αλλάξει η Ελλάδα και για όσο
οι συμπολίτες μου εκτιμούν την προσφορά
μας και με εμπιστεύονται με την ψήφο τους.
Αν εκείνοι κρίνουν ότι δεν έχω κάτι περισ-
σότερο να προσφέρω, επιστρέφω και θα
ασκήσω και πάλι το επάγγελμα του πολιτι-
κού μηχανικού, όπως το έκανα και το 2015
που δεν εξελέγην.

Ήταν δύσκολη για εσάς η περίοδος εκεί-
νη; 
Νομίζω ότι ήταν δύσκολη για την πλειονό-

τητα των Ελλήνων. Για μένα ήταν επαγγελ-
ματικά δημιουργική και πολιτικά διδακτική.

Γνωρίζοντας την αγάπη σας για την Κρή-
τη και τις παραδόσεις της, θα ήθελα να
κλείσουμε τη συνέντευξή μας με μια
μαντινάδα. Με μια μαντινάδα προς έναν
άλλον πολιτικό που έλκει την καταγωγή
του από τα Χανιά της Κρήτης, τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη… 
Όχι μία αλλά δύο μαντινάδες θα σου πω… 
Η χώρα που πολιτισμό χάρισε στον πλα-

νήτη, διάλεξε για πρωθυπουργό να έχει από
την Κρήτη! 

Μαδάρες, Λασιθιώτικα και Γέρο Ψηλορεί-
τη, της χώρας τον πρωθυπουργό τον έδωσε
η Κρήτη! «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει κάτι 
περισσότερο από τη συναίνεση.
Υπονομεύει την αξιοπιστία 
του πολιτικού συστήματος 
και αγνοεί ότι με τον τρόπο 
αυτόν ουσιαστικά πριονίζει 
το κλαδί στο οποίο στέκεται



Δ
ιάκριση η οποία αντιβαίνει στις συν-
ταγματικές αρχές περί ισότητας των
δύο φύλων, αποτελεί η υπουργική

απόφαση που προβλέπει ως αναγκαίο προσόν
για τη συμμετοχή των γυναικών σε διαγωνι-
σμό κατάταξης των Στρατιωτικών Σχολών,
ελάχιστο ανάστημα 1,65 μ. Αυτό έκρινε η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δι-
καιώνοντας γυναίκα υποψήφια η οποία είχε
αποκλεισθεί από διαγωνισμό δοκίμων λιμε-
νοφυλάκων, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο
απαιτούμενο ύψος 1,65 μ. (αλλά 1,63 μ.). Η
επίμαχη υπουργική απόφαση του 2007 (για
τους άνδρες ορίζει ελάχιστο ύψος 1,70 μ.) κρί-
θηκε από τους δικαστές αντισυνταγματική και
αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο, με το σκεπτικό
ότι προκαλεί διάκριση εις βάρος των γυναι-
κών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια
του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο
ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες εν δυνάμει
υποψηφίους. Σύμφωνα με την απόφαση, η
διάκριση αυτή επίσης αντιβαίνει και στις συν-
ταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και αναλο-
γικότητας, δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται
αντικειμενικώς ως προς την προσφορότητα
και αναγκαιότητα του συγκεκριμένου ελαχί-
στου ορίου… Η Ολομέλεια εξαφάνισε την αν-
τίθετη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και
έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως της υπο-
ψηφίας.

ΟΟ Χάρης είναι… μάγκας
Τελικά καθένας κρίνεται -μεταξύ άλλων- και
για το ήθος του. Στην ομιλία της Φώφης Γεν-
νηματά στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» βρέθηκε, και μάλιστα στην πρώτη
θέση, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπο-
ψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανί-
δης, ο οποίος μάλιστα συζήτησε με στελέχη
του κόμματος. Εισερχόμενη η Φώφη Γεννη-
ματά στον χώρο, κοντοστάθηκε και χαιρέτησε
τον βουλευτή του κόμματός της και αντίπαλό
της στη μάχη για την αρχηγία. Σημειώνεται
πως ο κ. Καστανίδης ήταν ο μόνος υποψήφιος

πρόεδρος που βρέθηκε στην ομι-
λία της Φώφης.

Ένα Hermès μαντίλι 
κάνει τη διαφορά… 
Εγώ παρακολουθούσα την υπουργό που μιλού-
σε ήρεμα και μειλίχια με το συντηρητικό-κλα-
σικό office look, το μπεζ σακάκι της, το πουκά-
μισο, το μαύρο παντελόνι της, και το μάτι μου
έπεσε πάνω στο φίνο μετάξι στον λαιμό της.
Βγάζει μάτι το Hermès, ακόμα και αν είσαι ανί-
δεος από μόδα. Λένε μάλιστα ότι η προτίμησή
της στα είδη πολυτελείας του διεθνούς οίκου
μόδας είναι γνωστή στο ιατρικό ρεπορτάζ. Μην
ξεχνάτε ότι και στην ορκωμοσία της φορούσε
ένα βραχιόλι του ίδιου οίκου.

Η βίλα του Αντρέα 
στα Λουτρά της Ωραίας
Ελένης

Εκτός από τη βίλα της οδού Αγράμπελης, ο
Αντρέας Παπανδρέου είχε και ένα εξοχικό
στην Κόρινθο. Το είχε αγοράσει το 1964 ο
ίδιος εξ ημισείας τότε με τον Κουτσόγιωργα.
Ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο δίπλα στη θάλασ-
σα. Λίγα χρόνια αργότερα, σε αυτή την έκτα-
ση χτίστηκε το εξοχικό της οικογένειας Πα-
πανδρέου, ένα σπίτι που προϊόντος του χρό-
νου θα γινόταν το αγαπημένο ησυχαστήριο
της Μαργαρίτας, ιδίως μετά το επεισοδιακό
διαζύγιο με τον Αντρέα. Η Μαργαρίτα το βγά-
ζει στο σφυρί πλέον για 1,8 εκατ. ευρώ.

Κέρδη με γκρίνια 
για τον «Mr Jumbo»

Παρά την γκρίνια της διοίκησης και τις αιχμές
του μεγαλομετόχου κατά των επιλογών της
κυβέρνησης για τα περιοριστικά μέτρα στο
λιανεμπόριο, και κατά των διεθνών εταιρειών
logistics και θαλάσσιων μεταφορών, τα οικο-
νομικά αποτελέσματα του ομίλου Jumbo στο
πρώτο εξάμηνο του έτους, που ανακοινώθη-
καν χθες και επίσημα, ήταν -για τα σημερινά
δεδομένα και εν μέσω πανδημίας- εξαιρετι-
κά. Τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από
φόρους στο ήμισυ της φετινής χρήσης δια-
μορφώθηκαν σε 67,18 εκατ. ευρώ (έναντι
49,81 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής
περιόδου). Ήταν, δηλαδή, αυξημένα κατά
34,88% σε σχέση με το 2020! Παρ’ όλα αυτά ο
Τόλης «παγώνει» όπως έμαθα το άνοιγμα νέ-
ων καταστημάτων…
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Διάκριση 
το ύψος για 
τις γυναίκες

Με ανησυχητικά χαμηλούς ρυθμούς και μετά το
τέλος του Αυγούστου προχωρά το πρόγραμμα
«Ελευθερία», παρά την επιστροφή των πολιτών
από τις θερινές διακοπές και τους αυστηρούς πε-
ριορισμούς που τέθηκαν από την περασμένη Δευ-
τέρα σε ισχύ για τους ανεμβολίαστους. Έως αυτήν
τη στιγμή, και παρά τις προσπάθειες που έγιναν,
μόνο το 52% του ενήλικου πληθυσμού έκανε και τις
δύο δόσεις, ενώ τη μία δόση έκανε (έως τώρα) το
70% του πληθυσμού.
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Όμορφος κόσμος, 
αγγελικά πλασμένος…
Σκάνδαλο μεγατόνων φαίνεται να προκύπτει από το πόρισμα της
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου της Παγκόσμιας Τράπεζας, που
έδειξε ότι υψηλόβαθμα νυν και πρώην στελέχη της ασκούσαν πιέ-
σεις και «πείραζαν» τα στοιχεία των γνωστών εκθέσεων «Doing
Business» για να
βελτιώνεται η κατά-
ταξη της Κίνας. Στην
υπόθεση φέρεται να
εμπλέκεται άμεσα η
τέως επικεφαλής της
Παγκόσμιας Τράπε-
ζας και νυν γενική δι-
ευθύντρια του ΔΝΤ
Κρισταλίνα Γκεοργ-
κίεβα, όπως και άλλα
υψηλόβαθμα στε-
λέχη. Ωραία πράγ-
ματα…



Πανηγυρικά επανεξελέγη στην προεδρία των δήμων Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για ακόμα δύο χρό-
νια ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι
υποψήφιος δήμαρχος και στις επόμενες εκλογές. Σπάει κάθε ρεκόρ πλέον, αφού κοντεύει να γίνει
«αιώνιος» δήμαρχος. Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο δήμαρχος Ιλίου Νικόλαος Ζενέτος και εκτελεστι-
κό μέλος ο δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας. Στον Ανδρέα Παχατουρίδη έδωσε συγχαρητήρια και
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πήγε στο Περιστέρι για σύσκεψη με όλους τους δη-
μάρχους στα δυτικά. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο δήμαρχος Περιστερίου φυσικά, ο δήμαρ-
χος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Σταύρος Τσίρμπας, ο δήμαρ-
χος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός, ο δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Βλάχος, ο δήμαρχος Αι-
γάλεω Γιάννης Γκίκας και ο δήμαρχος Ιλίου Νικόλαος Ζενέτος.

Περί κατώτατου
μισθού

Το πιο κομβικό μέτρο το οποίο εξετάζε-
ται πλέον σοβαρά από την κυβέρνηση εί-
ναι η αύξηση του κατώτατου μισθού πέ-
ραν του 2% που έχει ήδη αποφασιστεί.
Θυμίζω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί ότι ο
μισθός θα αυξάνεται στο διπλάσιο του
ρυθμού ανάπτυξης. Άρα, εάν υπάρξει
ανάπτυξη στο 6%-8%, τότε ο κατώτατος θα
πρέπει να αυξηθεί στο 12%-14%. Η αύξηση
του κατώτατου μισθού θα φέρει και αύξη-
ση όλων των επιδομάτων αλλά και του
επιδόματος ανεργίας. Μαθαίνω ότι ο Τσί-
πρας θα υποσχεθεί κατώτατο 800 ευρώ…
Μεικτά, μην μπερδεύεστε.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η
αναβάθμιση του Γιώργου Καραγιάννη σε υφυπουργό Υποδομών μετά τον τε-
λευταίο ανασχηματισμό έφερε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση και της στε-
νής συνεργάτιδάς του Έλλης-Μαρίας Γεραρδή, η οποία από σύμβουλός του

στη Γενική Γραμματεία Υποδομών έγινε η ίδια γενική γραμματέας. Η κυρία Γεραρδή
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976 και μεγάλωσε στην Κομοτηνή. Είναι απόφοιτος της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1999, και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έρ-
γων» του ΕΜΠ το 2003. Μιλάμε για ένα πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, αφού εργά-
σθηκε στην κατασκευή της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού της Αττικής
Οδού το διάστημα 1999-2005, στην Εγνατία Οδός ΑΕ ως σύμβουλος το διάστημα
2005-2007, στη ΜΟΔ ΑΕ από το 2007 έως το 2019, στη Διαχειριστική Αρχή που ήταν
αρμόδια για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρμοδιότητας του υπουργείου
Υποδομών (Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020).

Το
...
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Ο Παχατουρίδης σπάει όλα τα ρεκόρ

Ο «βραχνάς» του Πολάκη στη ΔΕΘ
Δεν ξέρω τι θα υποσχεθεί ο πρό-

εδρος Αλέξης από τη Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης. Ξέρω ότι στο επι-
τελείο του ψάχνουν να καλύψουν
όλες τις ερωτήσεις που θα δεχθούν
για τον Παύλο Πολάκη. Στην Κου-
μουνδούρου γνωρίζουν πολύ καλά
ότι αρκετά ΜΜΕ θα ρωτήσουν τον κ.
Τσίπρα για το φαινόμενο του «Παυ-
λάρα». Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι
ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε να «κάψει» μία ολόκληρη τηλεοπτική συνέντευξη
για να δώσει την είδηση περί εμβολιασμού του βουλευτή του κόμματός του. Λέτε να
«κάψει» και τη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής;

Για να ξέρετε, οι αυξήσεις δεν απει-
λούν μόνο την ενέργεια. Εφιάλτης
υπάρχει και στον κλάδο των κατα-
σκευών και της οικοδομής, καθώς
οι υπέρογκες ανατιμήσεις βασικών
δομικών υλικών και καυσίμων δη-
μιουργούν προβλήματα και το κό-
στος δεν συνάδει πλέον με τους
προϋπολογισμούς των αναληφθέν-
των έργων. Σύμφωνα με ανάλυση
της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλω-
ματούχων Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), έως
το α’ εξάμηνο του 2021, οι αυξήσεις
των πρώτων υλών και οικοδομικών
υλικών έχουν οδηγήσει σε αύξηση
του κόστους των κύριων τεχνικών
έργων. Ειδικότερα, τα υδραυλικά
επιβαρύνθηκαν κατά 18%, τα έργα
οδοποιίας, τα οικοδομικά και τα
ηλεκτρομηχανικά κατά 25%, ενώ τα
λιμενικά κατά 20%.

LOCK

Νέα γενική γραμματέας
Υποδομών η κ. Γεραρδή 

Οι βουλευτές δεν 
είναι influencers
Ο λαός δεν σας επέλεξε να σερφάρετε
στο Ίντερνετ. Τι εννοώ; Αρκετοί βου-
λευτές έχουν παρασυρθεί από το social
networking και κάπου έχει χαθεί η
μπάλα. Πρακτικά έχουν μετατραπεί σε
influencers και πιστεύουν ότι αυτός εί-
ναι ο ρόλος τους. Να ανεβάζουν φωτο-
γραφιούλες, να σχολιάζουν την επικαι-
ρότητα, να μαζεύουν likes, να ανεβά-
ζουν τραγουδάκια, να βρίζουν εφημε-
ρίδες, δημοσιογράφους ή συναδέλ-
φους τους, και διάφορα άλλα όμορφα.
Αν δεν το έχετε καταλάβει, είστε στη
Βουλή για να παράγετε πολιτικό και νο-
μοθετικό έργο και όχι να σχολιάζετε
δεξιά κι αριστερά επί παντός επιστητού.
Αν λοιπόν κάποιοι επιθυμείτε να είστε
σχολιαστές και παραγωγοί ιντερνετι-
κού περιεχομένου, να φύγετε από τη
Βουλή και να πάτε σε ένα κανάλι, να γί-
νετε πανελίστες ή παρουσιαστές.
Φτιάξτε ένα προφίλ στο Tik-Tok ή στο
Insta να διαφημίζετε καλλυντικά από το
Ντουμπάι ή από κότερα στη Μύκονο,
αλλά, προς Θεού, αν θέλετε να είστε
βουλευτές, περιοριστείτε στο νομοθε-
τικό σας έργο και αφήστε την κριτική
για τον απλό κόσμο, τους δημοσιογρά-
φους και τους υπόλοιπους δημοσιολο-
γούντες.
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Α
πό... τρακτέρ του κόμματος
μετετράπη σε βαρίδι για την
«προοδευτική συμμαχία»
και τώρα η ηγεσία πρέπει

να τον κρύψει. Η ζωή και το έργο του
αψύ Σφακιανού έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς
ότι ποτέ δεν υπήρξε γνήσιο τέκνο του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια σουρεάλ ανακάλυψη
του προέδρου Αλέξη Τσίπρα.

Είδατε πώς τα φέρνει η ζωή. Ο Παυ-
λάρας, ο αψύς, που έπιναν όλοι νερό
στο όνομά του, ξαφνικά κάνει κακό
στην εικόνα του κόμματος και ο πρό-
εδρος Αλέξης είναι αναγκασμένος να
απολογείται για τα λεγόμενα και τα πε-
πραγμένα του τόσο στα όργανα του
κόμματος όσο και στις δημόσιες συ-
νεντεύξεις του. Στα χρόνια της διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης χρη-
σιμοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως «πο-

λιτικό μπουλντόγκ» και στα υπόγεια
του Μαξίμου έτριβαν τα χέρια τους σε
κάθε του δημόσια εμφάνιση. Όλοι χει-
ροκροτούσαν τις παρεμβάσεις που
έκανε το πουλέν του προέδρου για τα
βοθροκάναλα και τους δημοσιογρά-
φους που θα έχωνε τρία και τέσσερα
μέτρα κάτω από τη γη. Ειδικά ο Θανά-
σης ο… μαρούλιας τον απολάμβανε

από τηλεοράσεως με τα πόδια πάνω στο
γραφείο πίνοντας το δροσερό του αφέ-
ψημα…

Τώρα δεν τον θέλει κανείς και ψά-
χνουν τρόπο να τον… αποστρατεύσουν
ή να τον παροπλίσουν από την πρώτη
γραμμή. Βεβαίως, ο ίδιος πιστεύει πως
κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ λόγω
της φιλίας του με τον πρόεδρο. Μόνο

που ο Αλέξης έχει αποδείξει ότι δεν
έχει τέτοιους συναισθηματισμούς. Φί-
λος ήταν και με τη Ζωή και με τον Λα-
φαζάνη και με τον Βαρουφάκη και με
τον Παππά… τους οποίους στην κρίσι-
μη στιγμή τούς έβαλε στο χρονοντού-
λαπο. «Κρύο αίμα» ο πρόεδρος Αλέξης.

Μόνο που με τον «Πόλακα» υπάρχει
μια διαφορά. Τον έψαξε πολύ ο Αλέξης
για να τον βρει. Την περίοδο των μνη-
μονίων, το 2012 και μετά, ήθελε δια-
καώς έναν sui generis τύπο σαν τον
συγχωρεμένο τον Βαγγέλη Γιαννόπου-
λο του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ακριβώς τον
τύπο τον βρήκε στο πρόσωπο του Πολά-
κη, κατά τη διάρκεια των διακοπών του
στην Κρήτη. Λίγο αθυρόστομο, λίγο
μάγκα, λίγο κουτσαβάκι, λίγο να μου-
τζώνει, λίγο να καπνίζει στο υπουρ-
γείο, λίγο να βάζει τρία μέτρα κάτω από
τη γη, να ρίχνει τα μπινελίκια του κ.λπ.

Παύλος Πολάκης

Ο αγαπημένος «Παυλής» 
που έγινε βαρίδι... 
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Σε παλαιότερη
φωτογραφία της

άγριας νιότης
με 500άρα

Yamaha

Με μονόβολο στα βουνά. Προφανώς δεν βγήκε στο αντάρτικο. 
Κάπου θα κυνηγούσε πέρδικες

Με τα φυσεκλίκια
του και τον λαγό 

στο χέρι

Με τη 
σύζυγό του
Δώρα, 
η οποία 
επίσης 
είναι
γιατρός 
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Ο
Παύλος με τα μακριά μαλλιά και τα γένια
ουδεμία σχέση είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν
από το 2012. Ο Παύλος Πολάκης γεννήθη-

κε στα Σφακιά, από αρκετά φτωχή οικογένεια αρι-
στερών, οι οποίοι πολέμησαν στο πλευρό του Δη-
μοκρατικού Στρατού. Από εκεί, βεβαίως, του
έχουν μείνει και οι εμμονές με τον Άρη Βελουχιώ-
τη, την Κούβα, τους Ζαπατίστας και διάφορα άλλα
τέτοια απωθημένα της ύστερης εφηβείας του, που
προφανώς δεν έζησε στα νιάτα του. Δεν είναι τυ-
χαίο πως από το Μαξίμου μέχρι το γραφείο του
κουβαλούσε διάφορες φωτογραφίες και κάδρα
του Βελουχιώτη για να φαίνονται στο τηλεοπτικό
φόντο, ακόμη και την περίοδο που ψήφιζε το μνη-
μόνιο και τους εφαρμοστικούς… Ευτυχώς ο Άρης
δεν τον έβλεπε από τον άγιο Πέτρο…

Από μικρός όμως, λένε όσοι τον ξέρουν, ήθελε
«να θεραπεύει ζωές». Στα 13 του έχασε τον πατέρα
του και ορκίστηκε μπροστά στη σορό του ότι θα γί-
νει ένας καλός γιατρός. Όπως και έγινε, δηλαδή.
Πέραν της σκληρής πολιτικής κριτικής που έχει
δεχτεί, ο Πολάκης δεν έχει αμφισβητηθεί από κα-
νέναν για τις ιατρικές του ικανότητες. «Διάβαζε
από το πρωί έως το βράδυ, έβγαλε το λύκειο με 20
και μπήκε 5ος στην Ιατρική Αθηνών. Υπό κανονι-
κές για την εποχή εκείνη συνθήκες, θα γινόταν βο-
σκός σαν τον πατέρα του, που ήταν αριστερός και
αντάρτης. Το ’βαλε όμως πείσμα, όπως καθετί που
θέλει πραγματικά στη ζωή του, και έγινε ένας εξαι-
ρετικός χειρουργός», λένε οι συνάδελφοί του.

Όντας φοιτητής, οργανώθηκε αρχικά στην ΚΝΕ.
Η παρουσία του έγινε αμέσως αισθητή στις τάξεις
της οργάνωσης. Το ίδιο συνέβη και με τις υπόλοι-

πες οργανώσεις της Αριστεράς, στις οποίες θήτευ-
σε. Συμμετείχε στην πρώτη γραμμή των πολιτικών
εξορμήσεων, στις περιφρουρήσεις των συγκεν-
τρώσεων και των διαδηλώσεων, στις συγκρούσεις
με άλλους χώρους νεολαίας, οι οποίες στο παρελ-
θόν έπαιρναν συχνά πυκνά βίαιο χαρακτήρα. Ταυ-
τόχρονα, στην Ιατρική ήταν στο ΔΣ του φοιτητικού
συλλόγου «Γρηγόρης Λαμπράκης». Μετά τη συ-
νεργασία τού τότε ενιαίου Συνασπισμού και της
ΝΔ αποχώρησε από την ΚΝΕ και εντάχθηκε στο
ΝΑΡ. Στη διαδρομή του συγκέντρωνε πάντα μεγά-
λες συμπάθειες και μεγάλες αντιπάθειες. Ή του
ύψους ή του βάθους, που λέμε. Ως ειδικότητα επέ-
λεξε τη χειρουργική στο Κρατικό της Νίκαιας. Την
ειδικότητα την τελείωσε με γραπτό 94% - από τα
καλύτερα της δεκαετίας τότε.

Έδωσε 13 φορές για να μπει στο Δημόσιο ως
γιατρός, αλλά τον έκοβαν… Πάντως και στον
ιδιωτικό τομέα ήταν μάχιμος. Έστησε μόνος του
μια πολύ καλή ιδιωτική κλινική στον Πειραιά
και, ναι, είναι αλήθεια ότι πολλοί ασθενείς τού

φίλησαν τα χέρια γιατί στην κυριολεξία τούς
έσωσε από του Χάρου τα δόντια.

Εξελέγη δύο φορές δήμαρχος Σφακίων με τερά-
στια ποσοστά (62% και 94%). Έφτιαξε έως και φου-
σκωτό ασθενοφόρο, που σώζει 35-45 ασθενείς κά-
θε χρόνο. Στον τόπο του ως τοπικός άρχοντας υπήρ-
ξε δημοφιλής, αν και οι μέθοδοί του ήταν ανορθό-
δοξες και με διπλά βιβλία. Όπως θα παραδεχτεί και
ο ίδιος δημόσια, «εγώ έκανα μία συνειδητή επιλογή,
μαζί με τους συνεργάτες μου, την οποία πλέον εδώ
που φτάσαμε δεν έχω κανένα πρόβλημα, με όλη την
ευθύνη αυτής της επιλογής, να την πω δημοσίως και
να την πω και σε εσάς, διότι εδώ που μας φτάνουνε.
Εγώ εδώ και έναν χρόνο διατηρώ διπλό ταμείο. Ένα
μαύρο και ένα άσπρο. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν
νιώθω ούτε είμαι παράνομος, είμαι ο πιο διαφανής
που υπάρχει, οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έρθει
και να το δει το ταμείο, και τα έσοδά του και τα έξοδά
του, και αυτός είναι ο λόγος που έχω κρατήσει μια
κοινωνία όρθια».

Στην εποχή των μνημονίων ο Παύλος Πολάκης
δεν ήταν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κοντά στο
ΕΠΑΜ, τον πολιτικό σχηματισμό που ίδρυσε ο Δη-
μήτρης Καζάκης με μια ιδεολογία που συνδύαζε
την αντίθεση στα μνημόνια με έντονα εθνικιστικές
απόψεις και με βασική ιδεολογία την επιστροφή
στη δραχμή. Δραχμιστής λοιπόν ο Πολάκης, δεν
δίστασε να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του ΕΠΑΜ
στις εκλογές του Μαΐου 2012, ενώ ως δήμαρχος
Σφακίων είχε βραβεύσει ως επίτιμο δημότη και
τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, με τον οποίο
δεν έχουν καμία κοινή πολιτική αφετηρία. 

Η γνωριμία με τον
Αλέξη τις εποχές
του ελεύθερου
κάμπινγκ
Όμως η γνωριμία του με τον
Αλέξη Τσίπρα, που τότε ως
αντιμνημονιακός έκανε την
επανάστασή του, έπαιξε
κομβικό ρόλο στη μετέπειτα
εξέλιξη του Πολάκη. Να μην
ξεχάσω να συμπληρώσω ότι
ο Παύλος είναι δεινός κυνη-
γός και ψαροντουφεκάς από
τους λίγους. Ο Τσίπρας τον
γνώρισε στις καλοκαιρινές
του διακοπές και ενθουσιά-
στηκε από τον λαϊκό του χα-
ρακτήρα. Άλλωστε, ο πρό-
εδρος Αλέξης, προτού γνω-
ρίσει τα κότερα και τις βίλες
του Σουνίου, ήταν λάτρης του
ελεύθερου κάμπινγκ. Του
τζάμπα κάμπινγκ που λέμε
και σε μια εκ των εξορμήσε-
ών του στην Κρήτη γνωρί-
στηκε με τον «πρωτόγονο
Παυλή». Μια βόλτα με το
φουσκωτό του Παύλου, μερι-
κές σφυρίδες και λίγο κρασί
ήταν αρκετά για να μπει στον
ΣΥΡΙΖΑ και στο στενό περι-
βάλλον του Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος μέχρι εκείνη τη στιγ-
μή τον καλύπτει πλήρως σε
όλες τις αστοχίες. Έτσι τον
Ιούνιο του 2012 ο σύντεκνος
ο Παυλής θα στηρίξει τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και θα αρχίσει να τον
προσεγγίζει και να συνεργά-
ζεται μαζί του. Θα βρεθεί στα
ψηφοδέλτια και θα εκλεγεί
τον Ιανουάριο και τον Σε-
πτέμβριο του 2015.
Το πρόβλημα με τον Πολάκη
είναι ότι ενώ τα προηγούμε-
να χρόνια είχε συσπειρώσει
ένα μεγάλο ακροατήριο του
ΣΥΡΙΖΑ, τώρα φαίνεται ότι
έχει δημιουργήσει ένα δικό
του, προσωπικό ακροατήριο.
Αυτό ενδεχομένως να μην
είναι τόσο καλό για την πε-
ραιτέρω πολιτική του στα-
διοδρομία εντός της Προ-
οδευτικής Συμμαχίας. Θα
μου πείτε, μπορεί να τον διώ-
ξει; Σε καμία περίπτωση.
Έδιωξε ποτέ ο Αντρέας τον
Γιαννόπουλο ή τον Πάγκαλο;
Το καλύτερο που μπορεί να
κάνει είναι να τον κρύψει… 

Οι εμμονές με τον  Άρη και η αγάπη 
στον Καζάκη και στη δραχμή

Εδώ επηρεασμένος
προφανώς από το λεύκωμα
του Σπ. Μελετζή: 
«Με τους αντάρτες
στα βουνά»

Αναμφίβολα,
εκτός από 

καλός 
κυνηγός, 

είναι 
και δεινός

ψαροντουφεκάς 

Εδώ ανακηρύσ-
σει επίτιμο δη-
μότη Σφακίων
τον στρατηγό 
Φράγκο Φραγ-
κούλη, με τον
οποίο δεν έχει
καμία ιδεολογι-
κή συνάφεια... 

Είναι λάτρης του καλού φαγητού 
και του καλού κρασιού



Δήλωση των αναδρομικών
Η ώρα του λογαριασμού
με την εφορία έφθασε
για πάνω από 1,1 εκατομ-
μύριο συνταξιούχους
που έλαβαν το 2020 ανα-
δρομικά ποσά συντάξε-
ων. Η ΑΑΔΕ άνοιξε τις
ηλεκτρονικές πύλες του
Taxisnet για την υποβολή
των αναδρομικών ποσών
για τα φορολογικά έτη
2015 έως και 2018 με βά-
ση τα ηλεκτρονικά αρχεία αποδοχών/συντάξεων έτους 2021. Αυτό σημαί-
νει ότι οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν πέρυσι ποσά αναδρομικά τώρα
καλούνται να τα δηλώσουν στην εφορία. 

ΔΔεν βγάζεις άκρη 
Η Βρετανία δεν θα προχωρήσει

στον μαζικό εμβολιασμό όλων

των παιδιών και των εφήβων κα-

τά του κορονοϊού. Η Κοινή Επι-

τροπή Εμβολιασμού και Ανοσο-

ποίησης (JCVI) στη Βρετανία φέ-

ρεται να έχει συστήσει στους

υπουργούς κατά της διάθεσης

εμβολίων σε όλα τα παιδιά έως

ότου γίνουν διαθέσιμα περαιτέ-

ρω αποδεικτικά στοιχεία σχετι-

κά με τους κινδύνους.

Πότε λήγουν τα εμβόλια
Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις, τα εμβόλια

που θα λήξουν μέχρι τον Οκτώβριο είναι περίπου

500.000, αριθμός σημαντικός. Το μεγαλύτερο πρό-

βλημα φαίνεται να υπάρχει με τα εμβόλια που λή-

γουν τον Οκτώβριο (τα περισσότερα εμβόλια ήρθαν

στη χώρα μας Απρίλιο και Μάιο), καθώς, όπως ανα-

φέρουν οι πληροφορίες από τα εμβολιαστικά κέν-

τρα, σχεδόν όλα τα εμβόλια που υπάρχουν στη χώ-

ρα μας λήγουν τότε, ενώ υπάρχει και ένας αριθμός

εμβολίων -η τελευταία παρτίδα που έφτασε- που

λήγουν τον Δεκέμβριο του 2021.

Αρνητικοί να επιστρέψουν πίσω

Α
πρόθυμο να επιστρέψει στο γραφείο δείχνει
το 67% των εργαζομένων, σύμφωνα με πρό-
σφατη μελέτη της IWG (παγκόσμιος πάροχος

ευέλικτων χώρων εργασίας) στην Ελλάδα σε εργαζό-
μενους σε εταιρείες-μέλη της, όπου το 72% εργάζεται
σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους
από 50 εργαζομένους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην
έρευνα προτιμά ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας,
όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ερ-

γάζονται εξ αποστάσεως δύο με τρεις μέρες την
εβδομάδα.Αυτό που φαίνεται να λείπει από τους πε-
ρισσότερους εργαζόμενους λόγω της εργασίας από
το σπίτι (74%) είναι η αλληλεπίδραση με τους συνα-
δέλφους, με το 33% να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις
στη διεξαγωγή των καθημερινών υποχρεώσεων λό-
γω της απόστασης.

Το καθεστώς τηλεργασίας τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο δημιούργησε στους εργαζομένους νέα δςδο-
μένα για τα κριτήρια επιλογής εργασίας.
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Δ εν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι ανα-
μένουν μια ισχυρή επάνοδο της παν-
δημίας Covid-19 μέσα στις επόμενες

εβδομάδες λόγω της εξάπλωσης της μετάλ-
λαξης Δέλτα αλλά και της Μu. Ευρωπαϊκές
χώρες προσπαθούν να συγκρατήσουν την
εξάπλωση του νέου κορονοϊού, με κάποιες
χώρες να επανεξετάζουν τους κανόνες ταξι-
διωτικών μετακινήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε, πάντως,
τις ΗΠΑ στο ποσοστό του πληθυσμού που
έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου
κατά της Covid-19. Η παραλλαγή Βήτα, μαζί
με τις παραλλαγές Άλφα, Γάμα και Δέλτα,
προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας.

«Καταργήσαμε πρόσφατα όλα τα μέτρα
φραγμών και από την άλλη θέτουμε σε κα-
ραντίνα τους Άγγλους και τους πλήρως εμβο-
λιασμένους κατοίκους της χώρας που επι-
στρέφουν από τη Γαλλία;», αναρωτήθηκε η
δρ Μάουντ Λεμόιν, ηπατολόγος στο νοσοκο-
μείο Σεντ Μέρι στο Λονδίνο, θεωρώντας ότι οι
αποφάσεις της βρετανικής κυβέρνησης
στέλνουν ένα «πολύ συγκεχυμένο μήνυμα
στους ανθρώπους».

Η παραλλαγή Δέλτα κάνει τις κυβερνήσεις
να φοβούνται μια νέα με φρενήρεις ρυθμούς
εξάπλωση της πανδημίας, που έχει ήδη σκο-
τώσει τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον κόσμο, που μπορεί να οδηγήσει σε
πισωγυρίσματα ενόψει του επερχόμενου
χειμώνα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η ευρωπαϊκή
υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις ασθένει-
ες, προέβλεψε ότι θα σημειωθεί μεγάλη αύ-
ξηση του αριθμού των κρουσμάτων της
Covid-19 μέσα στις επόμενες εβδομάδες και
θα καταγραφούν σχεδόν πενταπλάσια νέα
κρούσματα σε σύγκριση με τα επίπεδα του
προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, ο αριθμός των
νοσηλειών και των θανάτων αναμένεται ότι
θα αυξηθεί λιγότερο γρήγορα, σύμφωνα με
το ECDC, χάρη κυρίως στην εμβολιαστική
εκστρατεία.

Όσοι πίστευαν ότι φτάνουμε σε ένα τέλος
μάλλον διαψεύστηκαν. Φαίνεται ότι τα επει-
σόδια θα είναι πολλά ακόμη.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Απόλυτη 
σύγχυση 

anetnews24@gmail.com 

Όλα στον αέρα 
Ένα σφάλμα από έναν που μεταβιβάζει σε κρατική

πλατφόρμα τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ
για την Covid στη Γαλλία κατέστησε προσβάσιμα τα
προσωπικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των τεστ
700.000 ανθρώπων, όπως αποκάλυψε ο ιστότοπος
Mediapart. Τα ονοματεπώνυμα, οι ημερομηνίες γέν-
νησης, οι διευθύνσεις, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, οι
αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι διευθύνσεις e-
mail, καθώς και τα αποτελέσματα των τεστ 700.000
ανθρώπων περιλαμβάνονταν σε έναν φάκελο, ο
οποίος ήταν προσιτός σε όλους.



Τ
ην ώρα που οι ηγέτες των χωρών της
Μεσογείου συνεδριάζουν στην
Αθήνα, με τις εξελίξεις στην περιο-
χή να βρίσκονται στην κορυφή της

ατζέντας, η Τουρκία προσπαθεί να επαναφέ-
ρει στην επικαιρότητα το παράνομο τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο και να βάλει... χέρι σε θα-
λάσσιες ζώνες ελληνικής κυριαρχίας.

Η ανακοίνωση της τουρκικής υδρογραφι-
κής υπηρεσίας δείχνει ότι η «όρεξη» της Άγ-
κυρας έχει ανοίξει για τα καλά, αφού προ-
σπαθεί να υφαρπάξει περιοχή λίγο έξω από
την Κρήτη, λέγοντας ότι πρόκειται για τουρκι-
κή υφαλοκρηπίδα. Πιο συγκεκριμένα, η Na-
vtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας
υποστηρίζει ότι η θαλάσσια περιοχή που έχει
δεσμευτεί στο Καρπάθιο Πέλαγος για τις
έρευνες του πλοίου «Nautical Geo», για λο-
γαριασμό της κοινοπραξίας του EastMed,
αποτελεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπί-
δας. Παρουσιάζει μάλιστα και χάρτη που είχε
καταθέσει η Άγκυρα στα Ηνωμένα Έθνη στις
18 Μαρτίου 2020, ο οποίος δείχνει τα όρια της
τουρκικής υφαλοκρηπίδας να φτάνουν μέχρι
τα 6 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, επιχει-
ρώντας έτσι να μπλοκάρει το αναφαίρετο δι-
καίωμα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά
της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Η τουρκική Navtex εκδόθηκε ως «απάντη-
ση» στην ελληνική ναυτική οδηγία, που ενη-
μέρωνε για τις επιστημονικές έρευνες του
«Nautical Geo» μεταξύ Κρήτης και Κάσου.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Τούρκοι ζη-
τούν «οι κινήσεις της Ελλάδας να συντονίζον-
ται με τις τουρκικές Αρχές», ρητορική που

θυμίζει έντονα τις προκλήσεις της Άγκυρας
το διάστημα πριν από το ξέσπασμα της ελλη-
νοτουρκικής κρίσης του «Ορούτς Ρέις» τον
Αύγουστο του 2020. Η απόπειρα των γειτό-
νων να ανεβάσουν κατακόρυφα την ένταση
στις σχέσεις των δύο χωρών βρίσκεται εδώ
και καιρό στο μικροσκόπιο του ελληνικού
επιτελείου, όπως και η σχεδόν μόνιμη πα-
ρουσία μιας τουρκικής Μονάδας Επιφανείας
που πλέει σε διεθνή ύδατα νότια και ανατολι-
κά της Καρπάθου, με σκοπό να παρατηρεί τις
κινήσεις του ελληνικού στόλου. Η ατμόσφαι-
ρα, όπως επισημαίνουν στρατιωτικοί κύκλοι,
μυρίζει και πάλι μπαρούτι, αν και στην Αθήνα
επικρατεί η αίσθηση ότι η Άγκυρα θα επιδιώ-

ξει να μεταφέρει την ένταση στην Κύπρο,
όταν θα ξεκινήσουν οι έρευνες υδρογοναν-
θράκων στα αδειοδοτημένα θαλασσοτεμάχια
και όχι στο Αιγαίο.

Άλλωστε, το τουρκικό Επιτελείο γνωρίζει
καλά ότι η αναβαθμισμένη αποτρεπτική ικα-
νότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
αλλά και η ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων
με δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, η Αί-
γυπτος και η Γαλλία δεν αφήνουν περιθώρια
αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών
δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που η
Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Εκεί, συγκε-
κριμένα στα Χανιά, βρέθηκε και ο πρόεδρος
της Στρατιωτικής Επιτροπής της Βορειοατ-
λαντικής Συμμαχίας, ναύαρχος Ρόμπερτ
Μπάουερ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Στο

πλαίσιο του Συνεδρίου της Επιτροπής του
ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός ναύαρχος ξεναγήθηκε
στον ναύσταθμο της Σούδας και επισκέφθη-
κε το ΚΕΝΑΠ, το Κέντρο Αριστείας Ενοποι-
ημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλι-
κής Άμυνας, το πεδίο βολής της Κρήτης και
την 115 Πτέρυγα Μάχης. 

Αναβαθμίζεται η Κρήτη
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακο-

λούθησε, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε τη μεγάλη
σημασία της Κρήτης για ολόκληρο το θέατρο
της Ανατολικής Μεσογείου και πρόσθεσε:
«Είναι μια πολύ σημαντική τοποθεσία που δι-
ευκολύνει στο έπακρο όλες τις δραστηριότη-
τες που διεξάγουμε με όλους τους συμμά-
χους και συνεργάτες μας παγκοσμίως, δρα-
στηριότητες που επικυρώνουν τον εκτεταμέ-
νο ρόλο της Ελλάδας και των Ενόπλων Δυνά-
μεών της». Ο στρατηγός Φλώρος αποκάλυψε
ακόμη ότι λόγω της στρατηγικής σημασίας
της Κρήτης το ΓΕΕΘΑ και το υπουργείο Άμυ-
νας έχουν εκπονήσει σχέδια για την αναβάθ-
μιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην
Κρήτη. 

ΔΔιπλωματικές κινήσεις
Η Ελλάδα δηλώνει «παρών» και στο διπλωματικό πεδίο, με τον υπουργό Εξωτε-
ρικών να έχει μπροστά του ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα συναντήσεων στο πε-
ριθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την προσεχή Δευτέ-
ρα ο Νίκος Δένδιας θα έχει τετ α τετ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και στη συνέ-
χεια με τον υπουργό Βιομηχανίας των Εμιράτων και τον υπουργό Εξωτερικών
της Σαουδικής Αραβίας. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι η τριμερής συνάντηση Ελ-
λάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αλλά και η τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ
και ΗΠΑ, η οποία μάλιστα θα εξετάσει τη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέρ-
γεια, ενώ θα συζητηθούν και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες ο Νί-
κος Δένδιας είχε συναντήσεις με τους ομολόγους του από τις χώρες που συμ-
μετέχουν στη διάσκεψη EUMED9.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Άγκυρα επαναφέρει στην 
επικαιρότητα το παράνομο
τουρκολιβυκό μνημόνιο για να
βάλει... χέρι σε θαλάσσιες 
ζώνες ελληνικής κυριαρχίας 

Οι Τούρκοι επιστρέφουν 
με Νavtex στα 6 ναυτικά μίλια



Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για
τους υγειονομικούς και τα άτομα
ηλικίας άνω των 60 ετών 
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Ανοίγει η βεντάλια της τρίτης δόσης  
Τ

η χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου
κατά του κορονοϊού στα άτομα ηλικίας
άνω των 60 ετών και στους υγειονομικούς,
αναμένεται να ανακοινώσει την ερχόμενη

Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σύμφω-
να με όσα έκανε γνωστά χθες ο γενικός γραμματέ-
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμι-
στοκλέους, η επιτροπή έχει καταλήξει στην ομάδα
των ατόμων που θα ακολουθήσουν τους ανοσοκα-
τεσταλμένους, για τους οποίους η πλατφόρμα των
ραντεβού άνοιξε στις 14 Σεπτεμβρίου. Όπως δήλω-
σε στα «Παραπολιτικά», πρόκειται για τα άτομα που
διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
και τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η ένταση
των ανοσιακών απαντήσεων επηρεάζεται κυρίως
από την ηλικία και από το ιστορικό της έκθεσης του
ατόμου στον ιό. Διαπιστώθηκε ότι άτομα σε ανοσο-
καταστολή και άτομα άνω των 60 ετών αποτελούν
τις ομάδες πληθυσμού με ανάγκη να πάρουν μια
αναμνηστική δόση. 

Επίσης, τα δεδομένα της ανοσιακής ανταπόκρι-
σης, από μελέτες που εξετάζει η Επιτροπή Εμβο-
λιασμών, δείχνουν ότι και άλλες πληθυσμιακές
ομάδες μπορεί να προτεραιοποιηθούν για την τρίτη
δόση, όπως οι υγειονομικοί. Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, η διατήρηση της αποτελεσματικότητας του
εμβολίου για την αποφυγή λοιμώξεων στο υγειονο-
μικό προσωπικό είναι καθοριστικής σημασίας για
τη μετάδοση του ιού στο εργασιακό και στο οικογε-
νειακό περιβάλλον, αλλά κυρίως και για την απο-
φυγή της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας που
μπορεί να προκύψει εάν μεγάλος αριθμός υγειονο-
μικών απομακρύνεται λόγω λοίμωξης από τα κα-
θήκοντά του στους χώρους των νοσοκομείων ή των
άλλων χώρων παροχής υγείας.

Στο μεταξύ, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.255, εκ των
οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κο-
ρονοϊό είναι 39, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 14.394 θάνατοι. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 352. Μεταξύ των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, 322 (91.48%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 30 (8.52%)
είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 186.

Τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο υπενθυμίζει
το υπουργείο Παιδείας στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθ-
μίδων, οι οποίοι αρνούνται να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση.
Τονίζεται ότι τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγη-
τών έχουν κηρύξει απεργία-αποχή από τη διαδικασία, ενώ την
περασμένη Τετάρτη οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν συλ-
λαλητήριο διαμαρτυρόμενοι για τον θεσμό της αξιολόγησης.
Μάλιστα, τα Διοικητικά Συμβούλια της Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) επισημαίνουν ότι η απόφαση για
αποχή-απεργία από την αξιολόγηση είναι απολύτως νόμιμη
και συνταγματικά κατοχυρωμένη. 

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας σημειώνει σε εγ-
κύκλιό του ότι η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία εκπαι-
δευτικής ανατροφοδότησης προς το συμφέρον των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών, και υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή σε αυ-
τήν αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υπο-

χρέωση. Μάλιστα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα επιβάλ-
λονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, δηλαδή πρόστι-
μο έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών, στέρηση του δικαιώματος
για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, στέρηση του δικαιώμα-
τος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανι-
κής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για το ίδιο διάστημα,
αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανι-
κής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπό-
λοιπό της και υποβιβασμός έως δύο βαθμούς. 

Ειδικά στα στελέχη εκπαίδευσης που αρνούνται να συμμε-
τάσχουν στην αξιολόγηση, είτε ως αξιολογητές ή ως αξιολο-
γούμενοι, επιπλέον των ανωτέρω ποινών, θα επιβάλλεται και
αντικατάστασή τους από τη θέση ευθύνης που κατέχουν και
αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση
οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα
οκτώ έτη.

Εύη Πανταζοπούλου

«Μάχη» για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών

«Πλημμύρισε» από Ferrari ο Πειραιάς
Στον Πειραιά βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές κλαμπ ιδιοκτητών
αυτοκινήτων Ferrari της Ιταλίας, «PASSIONE ROSSA». Τα πολυτελή οχήματα της διάσημης ιταλικής φίρ-
μας βρίσκονται στο μεγάλο λιμάνι για το «Ferrari Road Show - Πειραιάς 2021», το οποίο πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της γιορτής θεσμού για την πόλη, «Ημέρες Θάλασσας». Το «PASSIONE ROSSA» θα βρίσκεται
στο μεγάλο λιμάνι του Δήμου Πειραιά έως και αύριο, Κυριακή. Το «παρών» έχουν δώσει τριάντα κομψοτε-
χνήματα που φέρουν την υπογραφή της ιταλικής φίρμας, μεταξύ των οποίων τα μοναδικά μοντέλα Enzo,
Portofino, 360 Modena, California T, 458 Speciale, Mondial, 355 F1. Τα τριάντα αυτοκίνητα έχουν σταθμεύ-
σει στο Πασαλιμάνι, όπου ο κόσμος έχει την ευκαιρία να τα θαυμάσει από κοντά και να βγάλει φωτογραφίες



Από τη Μαρία Δήμα 

Τ
ην άμεση ολοκλήρωση της έρευνας
για τη Novartis, στο σκέλος που
αφορά τυχόν εμπλοκή τού νυν
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων Άδωνι Γεωργιάδη και του πρώην Έλ-
ληνα επίτροπου στην ΕΕ Δημήτρη Αβραμό-
πουλου, ζητεί από τους τρεις εισαγγελείς
που χειρίζονται την υπόθεση της Novartis ο
επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας
Χρήστος Μπαρδάκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελι-
κός λειτουργός στην παραγγελία του για επί-
σπευση της έρευνας υπογραμμίζει ότι «η
καθυστέρηση δύναται να θεωρηθεί προσβο-
λή του θεμελιώδους δικαιώματος της δί-
καιης δίκης όπως ορίζεται από την ΕΣΔΑ»,
και προσθέτει ότι οι δύο πολιτικοί βρίσκον-
ται σε άτυπη ομηρία. Στη σχετική του παραγ-
γελία, πάντως, ο επικεφαλής της Οικονομι-
κής Εισαγγελίας ζητεί το ίδιο και για το σκέ-

λος εκείνο της έρευνας που αφορά τους πε-
ρίπου 3.000 γιατρούς οι οποίοι ερευνώνται
επί μακρόν για τυχόν χρηματισμό τους από
τη φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Παράλληλα, στην εισήγησή του προς
στους συναδέλφους του οικονομικούς ει-
σαγγελείς, ο Χρ. Μπαρδάκης προσθέτει ότι
«δεν έχει σημασία που εσείς αναλάβατε την
υπόθεση τον Φεβρουάριο του 2021. Ο χρό-
νος προσμετράται». Μάλιστα, στο κείμενο
της παραγγελίας του φέρεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, να επικρίνει τη μεγάλη καθυ-
στέρηση που σημειώθηκε στην ολοκλήρω-
ση της έρευνας, δεδομένου ότι οι δυο πολιτι-
κοί ερευνώνται επί τέσσερα συνεχή έτη.
Έτσι, η έρευνα για τα δύο πολιτικά πρόσωπα
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί «εντός ευ-
λόγου χρόνου» και σύμφωνα πάντα με τις
ίδιες πληροφορίες, κατά την Οικονομική Ει-
σαγγελία η περαίωση της έρευνας δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο ο

Άδωνις Γεωργιάδης είχε αιτηθεί την επί-
σπευση της σε βάρος του έρευνας. Ακολού-
θως, την 1η Ιουλίου ο Χρήστος Μπαρδάκης
φέρεται να ζήτησε εγγράφως από τους ει-
σαγγελείς να τον ενημερώσουν για τις δικο-
νομικές τους ενέργειες, την πορεία της
έρευνάς τους αλλά και για το πότε αναμένε-
ται η ολοκλήρωσή της. Τέλος, υπενθυμίζε-
ται ότι η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2017 από
την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς με επι-
κεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη και πέρα-
σε στα χέρια της νέας Οικονομικής Εισαγ-
γελίας.

Διά ζώσης θα πραγματοποιηθεί φέτος η εκπαιδευτική διαδι-
κασία στα πανεπιστήμια, καθώς τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά, αφού το 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχει
εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση ή έχει νοσήσει, και το 87%
του διοικητικού προσωπικού και το 91% των μελών ΔΕΠ έχουν
εμβολιαστεί πλήρως. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν εμβολια-
στικά κέντρα ή κινητές μονάδες εμβολιασμού στα ΑΕΙ για τον
εμβολιασμό του προσωπικού και των φοιτητών που δεν έχουν
εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδεί-
ας, προκειμένου να εισέρχονται στα αμφιθέατρα καθηγητές
και φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβο-

λιασμού ή νόσησης ή να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργα-
στηριακό έλεγχο για κορονοϊό δυο φορές την εβδομάδα, με δι-
κά τους έξοδα, έως 48 ώρες πριν από κάθε Τρίτη και Παρα-
σκευή. Για τη συμμετοχή των φοιτητών των Σχολών Επιστημών
Υγείας σε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρακτική/κλινική άσκη-
ση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, είναι υποχρεω-
τικός ο εμβολιασμός.  Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα πρέπει
να ορίσει υπεύθυνο διαχείρισης Covid και τον αναπληρωτή του,
ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική με εξαίρεση περιπτώ-
σεις όπου η φύση του μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή
τους με μάσκα (αθλήματα και χρήση πνευστών μουσικών ορ-
γάνων). Στα φοιτητικά γυμναστήρια η είσοδος θα πραγματοποι-

είται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λει-
τουργίας των γυμναστηρίων και στα φοιτητικά εστιατόρια και
κυλικεία θα εφαρμόζονται τα μέτρα λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με δυνατότητα λήψης φαγητού
σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους.

Στις φοιτητικές εστίες, εφόσον εντοπιστεί κρούσμα, ο φοιτη-
τής θα τίθεται σε απομόνωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδη-
γίες του ΕΟΔΥ. Τέλος, τα προγράμματα ανταλλαγής-κινητικότη-
τας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού των πανεπι-
στημίων θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που
ισχύουν για τα ταξίδια.

Εύη Πανταζοπούλου

Πανεπιστήμια: Τα μέτρα που θα ισχύουν για τα διά ζώσης μαθήματα

Συνταγματικός 
ο νόμος για τους 
δασικούς χάρτες  
Συνταγματικός κρίθηκε από τη μείζο-
να Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας ο πυρήνας του νέου ανα-
θεωρημένου-αναμορφωμένου συ-
στήματος που καθορίζει τους δασι-
κούς χάρτες όλης της χώρας (άρθρο
48 του ν. 4685/2020). Σύμφωνα με τις
αποφάσεις, η αποτύπωση των δασι-
κών εκτάσεων στους δασικούς χάρτες
πρέπει να είναι αξιόπιστη και να μην
περιλαμβάνει εκτάσεις, επί των οποί-
ων δεν είναι νομικώς δυνατή η εφαρ-
μογή της δασικής νομοθεσίας και δεν
επιτρέπεται να κηρυχθούν ως αναδα-
σωτέες για να ανακτήσουν τη χαμένη
δασική τους βλάστηση, διότι η βλά-
στηση αυτή απομακρύνθηκε για κά-
ποιο νόμιμο λόγο. Κατά τους Συμβού-
λους Επικρατείας, η εμφάνιση τέτοιων
εκτάσεων (καλλιεργουμένων ή άλ-
λων) ως δασικών, θα προκαλούσε
σύγχυση ως προς το ποιος είναι,
πράγματι, ο δασικός πλούτος της χώ-
ρας, και θα εμπόδιζε τη χάραξη απο-
τελεσματικής δημόσιας πολιτικής για
τη σωτηρία των δασών που έχουν δια-
σωθεί και την αναγέννηση όσων έχουν
παρανόμως καταστραφεί ή αποτε-
φρωθεί (κατασκευή δασοτεχνικών
έργων, διαχειριστικές μελέτες, συντή-
ρηση δασών, καθορισμός σχεδίου και
μέσων πυροπροστασίας κ.λπ.). Όμως
«η εμφάνιση αυτών των εκτάσεων ως
δασικών θα ναρκοθετούσε και την
ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριο-
τήτων, οι οποίες, ιστορικά, συνέβαλαν
στη μεταπολεμική ανόρθωση της χώ-
ρας και στον επισιτισμό του πληθυ-
σμού της, τα οποία είχε υπόψη του το
Σύνταγμα και για αυτό, άλλωστε, επι-
τρέπει την κατ’ εξαίρεση μεταβολή του
προορισμού των δασών για γεωργικές
χρήσεις».

Μαρία Δήμα 

Novartis: Σε άτυπη ομηρία 
Γεωργιάδης και Αβραμόπουλος

Εντολή για άμεση ολοκλήρωση
της έρευνας έδωσε 
ο επικεφαλής της Οικονομικής
Εισαγγελίας 
Χρήστος Μπαρδάκης
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Συνάντηση Ιμάμογλου - 
Μπακογιάννη στην Αθήνα

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έρχεται
στην Αθήνα και θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη την προσεχή Τρίτη. Οι δύο δήμαρχοι διατηρούν
άριστες προσωπικές σχέσεις και ο κ. Ιμάμογλου ανταποδίδει την
επίσκεψη του κ. Μπακογιάννη στην Κωνσταντινούπολη τον πε-
ρασμένο Μάρτιο.

Στο Ηράκλειο η 3η ολομέλεια 
προέδρων των περιφερειακών
συμβουλίων

Στην Κρήτη γίνεται η τρίτη συνάντηση των προέδρων των Περι-
φερειακών Συμβουλίων των 13 περιφερειών της χώρας, από χθες
Παρασκευή μέχρι και αύριο Κυριακή. «Είναι πολύ σημαντικό γε-
γονός, γιατί όλοι οι συνάδελφοι πρόεδροι των περιφερειακών
συμβουλίων της χώρας θα είναι εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο,
και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν
με τη λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων, γενικότερα θέ-
ματα της Αυτοδιοίκησης, τη συνεργασία με τους κοινωνικούς φο-
ρείς, καθώς και τη συνεργασία με τις παρατάξεις των περιφερει-
ακών συμβουλίων, με στόχο να διαμορφώνουμε κοινές απόψεις
για τη λειτουργία τους», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κρήτης Παύλος Μπαριτάκης.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση του δημάρχου Αλεξαν-
δρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη με τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα στο δημαρχείο της πόλης. Ο δήμαρχος
έκανε ειδική μνεία στην έκτακτη χρηματική ροή που εξασφα-
λίστηκε για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα
πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021
και την άμεση αποζημίωση των πληγέντων κατοίκων, καθώς
και στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για την αποκατάστα-
ση της υδροδότησης του δήμου. Στη συνάντηση ήταν παρόν-
τες οι βουλευτές Έβρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, Αναστά-
σιος Δημοσχάκης και Σταύρος Κελέτσης και οι αντιδήμαρχοι.
Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι έχει εγκριθεί και το αμέσως
επόμενο διάστημα θα καταβληθεί στο ταμείο του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης το ποσό των 1.350.000 ευρώ για την αποκατά-
σταση ζημιών της αγροτικής οδοποιίας.

Εκδήλωση για την εκπαίδευση παιδιών δη-
μοτικού και γυμνασίου στην ασφαλή χρήση
του ποδηλάτου διοργανώνει αύριο ο Δήμος
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο πλαίσιο
του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας 2021. Τα συμμετέχοντα παι-
διά θα εκπαιδεύονται δωρεάν στην ποδηλα-
σία υπό την προϋπόθεση της επιτόπιας φυ-
σικής παρουσίας και της γραπτής συναίνε-
σης των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι συμ-
μετέχοντες καλούνται να φέρουν το ποδή-
λατό τους και το κράνος τους, καθώς περιο-
ρισμένος μόνο αριθμός ποδηλάτων και
κρανών θα είναι διαθέσιμος για δανειστική
χρήση. Ως συνδιοργανωτής συμμετέχει και
ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΕΝΟΔΙΑ
- Βιωματική Εκπαίδευση στην Ασφαλή Με-
τακίνηση», καθώς και μέλη του συλλόγου
«Ποδηλατική Απόδραση Πιερίας».

Αμπελόκηποι - Μενεμένη 

Εκπαίδευση ποδηλάτου
για παιδιά δημοτικού -
γυμνασίου

Επίσκεψη Σταϊκούρα στον δήμαρχο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αλεξανδρούπολη

Καβάλα 

Ο Γιατρομανωλάκης εξετάζει 
θέματα πολιτιστικής αναβάθμισης

Την ανάδειξη της Καβάλας σε σημείο αναφοράς πολιτι-
σμού, τουρισμού και γενικότερης οικονομικής ανάπτυξης
επεσήμανε ο υφυπουργός Πολιτισμού Νίκος Γιατρομανω-
λάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη.
Προς τούτο ο υφυπουργός είχε ιδιαίτερα σημαντική συ-
νάντηση με τον δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και αρμόδι-
ους δημοτικούς παράγοντες, προκειμένου να εξετάσουν
τις δυνατότητες και δρομολογήσουν την ένταξη πολιτιστι-
κών προγραμμάτων στη χρηματοδότησή τους από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Έγινε εκτενής αναφορά στην αξιοποί-
ηση της «Μεγάλης Λέσχης» και της «Δημοτικής Καπναπο-
θήκης» ως πολιτιστικών μνημείων που συνδέουν το πα-
ρελθόν και το μέλλον της πόλης.

Γρεβενά

Ο δήμος αρωγός στις 
αρχαιολογικές ανασκαφές

Στον χώρο των ανασκαφών στην Κοινότητα του Αγίου Γε-
ωργίου του Δήμου Γρεβενών βρέθηκε ο δήμαρχος Γρεβε-
νών Γιώργος Δασταμάνης μαζί με δύο αντιδημάρχους. Ση-
μειώνεται ότι ο δήμος, βοηθώντας το ανασκαφικό έργο, φι-
λοξενεί επιστημονική ομάδα διδακτορικών και μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών από το
Καταλανικό Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας, το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, η Κοινότητα Αγί-
ου Γεωργίου συνδράμει άμεσα, παραχωρώντας στην επι-
στημονική ομάδα τον κοινοτικό ξενώνα του χωριού και
αναλαμβάνοντας την καθημερινή σίτισή της. Οι ανασκαφές
γίνονται για εύρεση νέων αρχαιολογικών μνημείων, την κα-
ταγραφή και την προστασία τους από την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Γρεβενών και εντάσσονται στο «Αρχαιολογικό Πρό-
γραμμα Γρεβενών» που επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές
των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης.
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Μ
ε αντικείμενο τον στρατηγικό σχε-
διασμό προληπτικών έργων και πα-
ρεμβάσεων αλλά και τον καλύτερο

συντονισμό των δράσεων μεταξύ της Πολιτεί-
ας και της Περιφέρειας Αττικής για την απο-
τελεσματικότερη θωράκιση της Αττικής από
πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των
πρόσφατων πυρκαγιών, πραγματοποιήθηκε
ευρεία σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας υπό τον υπουργό Χρήστο Στυλια-
νίδη με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη.

Ο κ. Πατούλης ενημέρωσε τον υπουργό και
τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας ότι με δεδομέ-
νο το έκτακτο της κατάστασης που έχει δια-
μορφωθεί, όλες οι υπηρεσίες της περιφέρει-
ας έχουν εντατικοποιήσει όλες τις παρεμβά-
σεις αρμοδιότητάς της, όπως είναι οι καθαρι-
σμοί ρεμάτων, οι οποίοι γίνονται σε καθημε-
ρινή βάση όπου απαιτούνται, κυρίως σε πε-
ριοχές υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα,

όπως επισήμανε, έχουν εντατικοποιηθεί οι
ρυθμοί υλοποίησης και των αντιπλημμυρι-
κών έργων αλλά και των έργων διευθέτησης
ομβρίων που ήδη εκτελούνται σε ευρύτατο
βαθμό, ενώ παρέδωσε στον κ. Στυλιανίδη μια
λίστα έργων και μελετών, που σχεδιάζονται
από την Περιφέρεια, με προεκτίμηση κό-
στους υλοποίησης για την αποκατάσταση των
περιοχών που επλήγησαν, τα οποία, όπως
ανέφερε, απαιτούνται για την αποτελεσματι-
κότερη θωράκιση της Αττικής. 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ευχα-
ρίστησε τον κ. Πατούλη για την αναλυτική
ενημέρωση και του διαμήνυσε ότι θα είναι,
μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου και
της Περιφέρειας, σε συνεχή συνεργασία.
Μάλιστα, με στόχο και τον καλύτερο συντονι-
σμό όλων των συναρμόδιων υπουργείων με
την περιφέρεια, ανακοίνωσε ότι θα πραγμα-
τοποιηθεί άμεσα μία ευρεία διυπουργική
σύσκεψη.

ΟΤΑ: Έρχεται τροπολογία για παράταση των συμβάσεων Covid 
Με τροπολογία που αναμένεται να κατατε-

θεί από το υπουργείο Εσωτερικών την επόμε-
νη εβδομάδα, θα δοθεί παράταση στις συμβά-
σεις covid στους δήμους και τις περιφέρειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση των
συμβάσεων θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Θυμίζουμε ότι το αίτημα έχει διατυπωθεί από
την ΚΕΔΕ, ενώ είχε απασχολήσει και το διοι-
κητικό συμβούλιό της, που συνήλθε την περα-
σμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όπου εί-
χε τονιστεί ότι χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης το θέμα των συμβάσεων Covid στους δήμους, οι
οποίες λήγουν από την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου εί-
χε τονίσει ότι «είναι ανάγκη να βρούμε τρόπο να ανανεώσουμε τις συμβάσεις σε προσωπικό, το
οποίο λείπει, ειδικά τώρα που βλέπουμε πως δυστυχώς, με την κινητικότητα πάλι δεν καταφέραμε
να σταματήσουμε το κύμα φυγής από την Αυτοδιοίκηση». 

Περιβαλλοντικό 
βραβείο   

Μεγάλη πανελλαδική διάκριση
για τον Άλιμο αποτελεί το 2ο Βρα-
βείο που του απονεμήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
υπουργείο Περιβάλλοντος για τη
συμμετοχή του στην «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2020». 
Η αξιολόγηση έγινε ανάμεσα
στους 100 και πλέον ελληνικούς
δήμους που συμμετείχαν στη
διοργάνωση, ενώ ο Άλιμος ξεχώ-
ρισε και σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, ανάμεσα στους χιλιάδες δή-
μους από όλη την Ευρώπη που
έλαβαν μέρος στην «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας». 
Η βράβευση του Δήμου Αλίμου
πραγματοποιήθηκε σε ειδική τε-
λετή στο Βελλίδειο Συνεδριακό
Κέντρο στη Θεσσαλονίκη και ενώ
ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης
εξέφρασε τις θερμές της ευχαρι-
στίες για τη βράβευση, τονίζοντας
ότι ενθαρρύνει την πόλη να προ-
σπαθεί διαρκώς ολοένα και πε-
ρισσότερο.

Έγκαιρος 
προγραμματισμός 
Στις έγκαιρα προγραμματισμένες
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις
που υλοποιήθηκαν στα σχολεία
όλων των βαθμίδων του Δήμου
Βριλησσίων αναφέρθηκε ο δήμαρ-
χος της πόλης Ξένος Μανιατογιάν-
νης με αφορμή την επαναφορά των
μαθητών στις σχολικές αίθουσες.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μανιατο-
γιάννης, «η δημοτική αρχή στις
πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουρ-
γίας της σχολικής χρονιάς 2020-
2021, με έγκαιρο προγραμματισμό
και σειρά παρεμβάσεων, κατάφερε
όχι μόνο να αντιμετωπίσει άμεσα,
συντονισμένα, ουσιαστικά και στο-
χευμένα τα αρνητικά αποτελέσμα-
τα από την πανδημία, αλλά ταυτό-
χρονα να ενισχύσει και να αναβαθ-
μίσει το παρεχόμενο εκπαιδευτικό
έργο από τα σχολεία του δήμου
μας. Η ολοκλήρωση των εργασιών
δίνει μια διαφορετική εικόνα για τα
σχολεία μας και δημιουργεί σταθε-
ρή βάση για το μέλλον».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
έχει «καταφέρει» να βρί-
σκεται σε «διαρκή και αέ-
ναη» κόντρα με τους εργαζό-
μενους του δήμου; Οι ανα-
κοινώσεις του σωματείου
που τον καταγγέλλουν κον-
τεύουν να γίνουν καθημερι-
νό γεγονός, ενώ εκείνος από
την πλευρά του δηλώνει ότι
δεν δίνει καμία σημασία στις
ανακοινώσεις και ότι μόλις
τις βλέπει, τις πετάει από το
παράθυρο… Τόσο αρμονική
συνεργασία! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εμπορική «συμμαχία»
Δήμου Πειραιά      
Η σύναψη τριμερούς μνημονίου συ-
νεργασίας μεταξύ του Δήμου Πει-
ραιά, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου
Πειραιώς (ΕΣΠ) αποφασίστηκε σε
συνάντηση του δήμαρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη, του προέδρου του
ΕΣΠ Θεόδωρου Καπράλου και του
προέδρου της ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανί-
κα. Σκοπός του μνημονίου συνεργα-
σίας είναι να δημιουργηθούν μέσα
από κοινές δράσεις και ενέργειες
όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις,
που θα επιτρέψουν στην αγορά του
Πειραιά να ισχυροποιήσει τον μητρο-
πολιτικό χαρακτήρα της και τη θέση
της στον ελληνικό εμπορικό χάρτη,
σε ένα καλύτερο αύριο για την πόλη
και τη χώρα μας.

Συντονισμός για αποτελεσματικότερη
αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής
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Ιστορικής σημασίας η λειτουργία 
του νέου προξενείου Μαυροβουνίου 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

O δρ Γιώργος Αποστολόπουλος, ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο επίτιμος πρόξενος Μαυροβουνίου, δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, ο υφυπουργός Μακε-
δονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, δρ Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, η πρέσβειρα του Μαυροβουνίου Άννα Βουκαντίνοβιτς, ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο υπουργός Γεωργίας Μαυροβουνίου Αλεξάντερ Στίγιοβιτς  

Η
ύπαρξη προξενείου του Μαυροβουνίου στη
χώρα μας είναι πια γεγονός, αποτελώντας
ένα ακόμη βήμα στη σύσφιγξη των σχέσεων
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μαυρο-

βουνίου. Το προξενείο λειτουργεί στο Ιατρικό Διαβαλκα-
νικό Κέντρο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και το εγκαινία-
σε ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, δρ
Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, στοιχείο που αποδεικνύει τη ση-
μασία που δίνει η γείτονα χώρα στο γεγονός, καθώς εί-
ναι η πρώτη φορά μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο που
λειτουργεί προξενείο τους στη χώρα μας. Επίτιμος πρό-
ξενος Μαυροβουνίου στη Θεσσαλονίκη αναγορεύτηκε ο
CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δρ Βασίλης Αποστο-
λόπουλος. Τον αγιασμό των εγκαινίων του νέου προξε-
νείου Μαυροβουνίου τέλεσε ο Παναγιώτατος Μητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ο οποίος μάλιστα σημεί-
ωσε ότι «πρέπει να εκτιμούμε τα δώρα της επιστήμης,
γιατί δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από την υγεία». 

Κόψιμο κορδέλας εγκαινίων από τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, 
δρ Ζντράβκο Κριβοκάπιτς, με τον υφυπουργό Μακεδονίας - Θράκης Σταύρο 
Καλαφάτη, τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα 
και τον δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 

Ιγν. Καϊτεζίδης, Στ. Καλαφάτης, ο Παναγιώτατος 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, 
ο δρ Γιώργος Αποστολόπουλος και ο Κων. Ζέρβας

Αν. Βουκαντίνοβιτς, Απ. Τζιτζικώστας, δρ Β. Αποστολόπουλος, 
Ζ. Κριβοκάπιτς, Στ. Καλαφάτης, Κων. Ζέρβας, Αλ. Στίγιοβιτς

Για πρώτη φορά  μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Ο πρωθυπουργός 
του Μαυροβουνίου,
δρ Ζντράβκο
Κριβοκάπιτς, μίλησε
με θερμά λόγια 
για τον νέο επίτιμο
πρόξενο, 
δρ Βασίλη 
Αποστολόπουλο,
στην τελετή
για το άνοιγμα 
προξενείου εντός
του Ιατρικού
Διαβαλκανικού 
Κέντρου



ΤΟ ΘΕΜΑ27
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
«Πεδίο δόξης 
λαμπρό 
η συνεργασία 
μεταξύ των 
δύο χωρών»
Την ελληνική κυβέρνηση εκ-
προσώπησε ο υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας -
Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, ο
οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση
χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετι-
κή διπλωματική πρωτοβουλία»,
αναφέρθηκε στον νέο επίτιμο
πρόξενο λέγοντας ότι «είμαι σί-
γουρος ότι θα επιτελέσει άψογα
τα καθήκοντά του», ενώ πρό-
σθεσε πως «μεταξύ των δύο χω-
ρών υπάρχει πεδίο δόξης λαμ-
πρό σε επίπεδο συνεργασίας σε
ό,τι αφορά το οικονομικό, πολι-
τικό, επιχειρηματικό και πολιτι-
στικό κομμάτι, που θα συσφίξει
περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ
των δύο χωρών». Τέλος, στην
επισήμανση του πρωθυπουργού
του Μαυροβουνίου ότι «αυτή η
κυβέρνηση είναι δεσμευμένη
το Μαυροβούνιο να αποτελέσει
την πρώτη επομένη χώρα που θα
μπει στην ΕΕ», ο κ. Καλαφάτης
δήλωσε ότι «η ελληνική κυβέρ-
νηση θα είναι πολύτιμη σύμμα-
χος στην προσπάθειά σας».
Το «παρών» έδωσαν ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος
Πυλαίας - Χορτιάτη και πρό-
εδρος της ΠΕΔΚ Ιγνάτιος Καϊτε-
ζίδης, ο ιδρυτής του Ιατρικού
Διαβαλκανικού Κέντρου, δρ
Γιώργος Αποστολόπουλος, και
πλήθος επιχειρηματιών. Ιδιαίτε-
ρη μνεία έγινε στην πρέσβειρα
Μαυροβουνίου στη χώρα μας
Άννα Βουκαντίνοβιτς, την οποία
ο Βασίλης Αποστολόπουλος χα-
ρακτήρισε ως «αρχιτέκτονα της
δικής του ανάμειξης σε αυτήν τη
διπλωματική σχέση μεταξύ των
δύο χωρών». Τον πρωθυπουργό
του Μαυροβουνίου συνόδευσε ο
υπουργός Γεωργίας Αλεξάντερ
Στίγιοβιτς, ενώ στο τέλος της
εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή
αναμνηστικών δώρων. 

Ε νδεικτικός της θέρμης με την οποία
«αγκάλιασε» την εκδήλωση ο πρω-

θυπουργός του Μαυροβουνίου ήταν ο συ-
ναισθηματισμός του στην ομιλία του: «Σή-
μερα πολλοί προσπάθησαν να με σταμα-
τήσουν από το να έρθω εδώ και σε αυτή
την όμορφη πόλη, στο όμορφο μέρος, για-
τί δεν είναι το πρέπον πρωτόκολλο για
έναν πρωθυπουργό. 

Αυτό σημαίνει πως η καρδιά μου έπρε-
πε να είναι εδώ, αλλά το σώμα μου στην
Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο. Αλλά,
όπως βλέπετε, η καρδιά μου και το σώμα
μου είναι εδώ σήμερα. Ξέρω και πιστεύω
και είμαι σίγουρος ότι αυτό το εγχείρημα
θα τονώσει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας
και Μαυροβουνίου. Οι πραγματικοί φίλοι
είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι». Ιδιαίτε-
ρη αναφορά έκανε στον δρ Βασίλη Απο-
στολόπουλο και τον πατέρα του, δρ Γιώργο
Αποστολόπουλο: «Χρωστάω μεγάλη χάρη
στον Βασίλη Αποστολόπουλο, ο οποίος
μας μάζεψε όλους εδώ σήμερα. Η σημε-
ρινή μέρα, ιδρύοντας το προξενείο μας
εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει τρία χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα είναι ότι αυτό είναι το
πρώτο προξενείο που ανοίγει η πρεσβεία
μας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και
θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμο-
σύνη στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο
οποίος αγιάζει αυτή την εκδήλωση και
αυτό τον χώρο. Το δεύτερο χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι
πολύ σημαντική, διότι εδώ ανθούν η πολι-

τική, η οικονομία, το εμπόριο, και επίσης
πολύ σημαντικό για τους Μαυροβούνιους
είναι και ο άγιος Δημήτριος, για τον οποίο
τρέφουν μεγάλο σεβασμό. Και τρίτο και
πιο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα-
στοιχείο, όταν σε όλα αυτά βρεις ένα άτο-
μο με τη δύναμη, την αποφασιστικότητα
και την αγάπη να ανυψώσει τη συνεργασία
(αδελφικότητα) σε μεγαλύτερο επίπεδο,
αυτό το άτομο είναι σίγουρα ο Βασίλης.
Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον
πατέρα του Βασίλη, τον Γιώργο, ο οποίος
ξεκίνησε όλο αυτό το επαγγελματικό εγ-
χείρημα με τόση επιτυχία και κατάφερε να
αναπτύξει αυτό το παγκόσμιας κλάσης νο-
σοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη».

Ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος τόνισε
ότι «τα εγκαίνια αυτά πραγματοποιούνται

με δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι
τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της
πανδημίας δεν μας επιτρέπουν να κάνου-
με μια τελετή ανάλογη του μεγέθους που
θέλουμε. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα είναι
ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκε-
ται κοντά μας ο πρωθυπουργός του Μαυ-
ροβουνίου, ο καθηγητής Κριβοκάπιτς, πα-
ρότι, βάσει του διπλωματικού πρωτοκόλ-
λου, τα εγκαίνια ενός προξενείου δεν εμ-
πίπτουν στο να συμμετέχει ο ίδιος. 

Όμως, κύριε πρωθυπουργέ, όπως ο λα-
ός του Μαυροβουνίου, έτσι και ο λαός της
Ελλάδας και ιδιαιτέρως της Θεσσαλονί-
κης είμαστε άνθρωποι που λειτουργούμε
με την καρδιά και το συναίσθημα πρωτί-
στως και αφήνουμε κάποιες φορές τα
πρωτόκολλα στην άκρη. Χαίρομαι ιδιαίτε-
ρα που το προξενείο Μαυροβουνίου φιλο-
ξενείται εντός του Ιατρικού Διαβαλκανι-
κού κέντρου, που αποτελεί δημιούργημα
του πατέρα μου, ο οποίος σήμερα με τιμά
με την παρουσία του. Πέραν του τυπικού
μέρους, που είναι η εξυπηρέτηση των
αναγκών των πολιτών του Μαυροβουνίου
που ζουν εδώ, δεσμεύομαι πως μαζί με
την εξαιρετική πρέσβειρα, κυρία Βουκα-
τίνοβιτς, ότι θα δουλέψουμε προκειμένου
να πετύχουμε την περαιτέρω σύσφιγξη
των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε
πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό και
πολιτιστικό επίπεδο. Θα προσπαθήσω να
στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις την ευ-
ρωπαϊκή προοπτική της χώρας του Μαυ-
ροβούνιου». 

«Η καρδιά μου έπρεπε να είναι εδώ σήμερα»
Ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος με τον πρόεδρο της NK Media Group Νίκο Καραμανλή 

Το δώρο προς τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου,
η εικόνα της «Παναγίας Άξιον Εστί»

Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
κ. Άνθιμος με τον ιδρυτή του Ιατρικού 
Διαβαλκανικού Κέντρου, 
δρ Γιώργο Αποστολόπουλο



Α
νοίγει ο δρόμος για την καταβο-
λή αποζημιώσεων εκατομμυ-
ρίων ευρώ σε χιλιάδες αγρότες,
κτηνοτρόφους και παραγωγούς

του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές κατά το χρονικό διά-
στημα από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. 

Χθες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’
4268/15.09.2021) η Κοινή Απόφαση των
υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιά-
δη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπ. Λιβανού και του υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης-Επενδύσεων Γ. Τσακίρη, με την οποία
ρυθμίζεται το ζήτημα της επιχορήγησης
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται
για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λα-
κωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολι-
κής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών
της Περιφέρειας Αττικής.

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότε-
ρη αποζημίωση των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων που επλήγησαν, θα εφαρμο-
στούν διαδικασίες fast track με βάση τον
τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε, παρα-
κάμπτοντας τις χρονοβόρες διαδικασίες
του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών

Ενισχύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ:

11. Με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8
του ν.4797/2021 μπορεί να καλυφθεί μέ-
ρος των υλικών ζημιών, οι οποίες θα κα-
ταγραφούν από τις αρμόδιες επιτροπές
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της
κάθε περιφέρειας και οι οποίες προκλή-
θηκαν από τις πυρκαγιές σε κτιριακές εγ-
καταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημό-
σιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυ-
τοκίνητα επαγγελματικής χρήσης και μέ-
σα παραγωγής. Στη διαδικασία αυτή συμ-
περιλαμβάνονται και το έγγειο κεφάλαιο
και τα αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία
καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. 

2. Πέραν των διαδικασιών για fast track

αποζημιώσεις, μπορούν να δίνονται ενι-
σχύσεις και μέσω του Κανονισμού Κρατι-
κών Οικονομικών Ενισχύσεων.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων πρέπει να τηρούν τις υποχρεώ-
σεις υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυ-
σης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ελέγχου και καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

4. Η επιχορήγηση θα καθοριστεί μετά
την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζη-
μιών και είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη
και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, ενώ δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Επιπλέον,

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς την εφορία, τον
ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τους ΟΤΑ.

5. Η προκαταβολή και το τελικό ύψος
της επιχορήγησης προς τους δικαιού-
χους, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες
θα καθοριστούν με σειρά υπουργικών
αποφάσεων που αναμένεται να εκδοθούν
μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

Παπαστράτος: Μετάβαση καλλιεργητών από τον καπνό στη στέβια
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετάβασης από την καπνο-

καλλιέργεια στην καλλιέργεια στέβιας προωθούν από
κοινού η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος και η Stevia
Hellas. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καπνοκαλλιεργητές της
Ξάνθης και της Ροδόπης και παρουσιάστηκε στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσία του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού. 

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Αναγεννητικής Καλλιέρ-
γειας, που η πιλοτική εφαρμογή του έχει ξεκινήσει ήδη σε
συνολική έκταση περίπου 100 στρεμμάτων, περιλαμβάνει
μια «εργαλειοθήκη», η οποία καλύπτει τις ανάγκες μετά-
βασης από τον καπνό στη στέβια. 

Προβλέπει χρηματοδότηση για την προμήθεια σπόρων,
φυτοχώματος, αναλωσίμων υλικών και συστημάτων άρ-

δευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παροχή τεχνι-
κής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης, την
ενεργοποίηση οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη δημιουργία συλλογικών
σχημάτων που θα ενισχύουν τη διαπραγματευτική ισχύ
των καλλιεργητών και την απορρόφηση από τη Stevia
Hellas του συνόλου της παραγωγής των καλλιεργητών
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

Η επιλογή της στέβιας έγινε με γνώμονα την ευκολία
στη μετάβαση, καθώς χρησιμοποιούνται ίδιες καλλιεργη-
τικές πρακτικές, όπως και ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλι-
σμός, την καλύτερη στρεμματική απόδοση και τη διαρκώς
αυξανόμενη ζήτηση της στέβιας από τη βιομηχανία τρο-
φίμων και ποτών, ως ένα φυσικό γλυκαντικό. 

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός

δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος και της Stevia
Hellas αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα που
θα δώσει μια εναλλακτική λύση στους καπνοπαραγωγούς
και κυρίως σε αυτούς που πλήττονται τα εισοδήματά τους
τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με το παρελθόν». 

Ο αντιπρόεδρος της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος,
Ιάκωβος Καργαρώτος, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια
στην Παπαστράτος μετασχηματιζόμαστε για ένα μέλλον
χωρίς τσιγάρο και φέτος, στα ενενήντα μας χρόνια, “ξανα-
γεννιόμαστε”». O διευθύνων σύμβουλος της Stevia Hel-
las Χρήστος Σταμάτης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Σήμερα,
έχοντας στο πλάι μας την Παπαστράτος, δείχνουμε τον
δρόμο προς σύγχρονες αναγεννητικές καλλιεργητικές
πρακτικές, βοηθώντας τους παραγωγούς να διαχειρι-
στούν με σύνεση τους φυσικούς μας πόρους».

Πώς θα αποζημιωθούν
οι πυρόπληκτοι αγρότες

Αποζημιώσεις εκατομμυρίων
ευρώ - Πώς θα καλυφθεί 
το σύνολο των πληγέντων 
- Τι προβλέπει το ΦΕΚ
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Χατζηδάκης: Κοινωνικό
μέρισμα σε εργαζομένους,
ανέργους, νέους 

Η ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας ανα-
μένεται να αυξήσει περισσότερο τα περιθώ-
ρια της κυβέρνησης για την παροχή κοινωνι-
κού μερίσματος και πρόσθετων παροχών.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας
Κωστής Χατζηδάκης στον ραδιοφωνικό
σταθμό Παραπολιτικά 90.1, «βούληση της
κυβέρνησης είναι να υπάρξει ένα αντίστοιχο
κοινωνικό μέρισμα για εργαζόμενους, άνερ-
γους και νέους, καθώς τα στοιχεία δείχνουν
ότι και το 2022 και το 2023 θα σημειωθούν
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης». Ταυτόχρονα,
υπογράμμισε ότι σκοπός των μέτρων που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσα-
λονίκη, είναι η διευκόλυνση των προσλήψε-
ων, ενώ καταφέρθηκε κατά της αξιωματικής
αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «έχει μια εικόνα
για την κυβέρνηση ότι περίπου έχει κάποιο
προηγούμενο με τον κόσμο και θέλει να τον
εκδικηθεί!». Σε σχέση με το μέτρο για το
«πρώτο ένσημο», το οποίο αφορά νέους ηλι-
κίας 18-29 ετών, επισήμανε ότι η επιδότηση
των 1.200 ευρώ για έξι μήνες θα συνδυαστεί
και με προγράμματα του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε οι
νεοπροσλαμβανόμενοι να συνεχίσουν να ερ-
γάζονται και πέραν του εξαμήνου, ενώ θα
προβλέπονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις
για τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας.

«Ζεστό» χρήμα 77,2 δισ. 
στα ταμεία των τραπεζών 

Ρευστό 77 δισ. ευρώ, το οποίο είναι…
κλειδωμένο στα θησαυροφυλάκια, διαθέτει
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γεγονός που
δημιουργεί τεράστια περιθώρια χρηματοδό-
τησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έτσι
ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΚΤ, το ελληνικό τραπεζι-
κό σύστημα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
ενισχύθηκε με τις αποταμιεύσεις, ύψους
30,3 δισ. ευρώ, από τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις. Επιπλέον, η ΕΚΤ διοχέτευσε στις
συστημικές τράπεζες Eurobank, Alpha
Bank, Εθνική και Πειραιώς, κατά τον περα-
σμένο Ιούλιο, κεφάλαια ύψους 46,9 δισ. ευ-
ρώ. Από την άλλη, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, μόνο ένα πολύ
μικρό μέρος αυτής της ρευστότητας έχει διο-
χετευτεί στην πραγματική οικονομία. 

Ε
ντυπωσιακή ανάκαμψη σημεί-
ωσαν οι τουριστικές αφίξεις μέ-
σω αεροδρομίων κατά τον φετι-
νό Αύγουστο, καθώς τα 3 εκατ.

επισκέπτες που ήρθαν στη χώρα μας θύ-
μισαν εποχές προ κορονοϊού! Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, τον φετινό Αύγουστο, οι
τουριστικές αφίξεις διαμορφώθηκαν στο
80% των αντίστοιχων του 2019, κάτι που
προμηνύει νέο ρεκόρ για το 2022, οπότε
και εκτιμάται ότι θα έχουν περιοριστεί
ακόμη περισσότερο οι επιπτώσεις της
πανδημίας στον πλανήτη. Συνολικά τον
φετινό Αύγουστο, ήρθαν 3.042.098 ταξι-
διώτες, ενώ τον Αύγουστο του 2020 είχαν
αφιχθεί 1.666.222 επιβάτες (αύξηση
82,6%). Ο συνολικός αριθμός των πτήσε-
ων (εσωτερικού και εξωτερικού) φέτος
ανήλθε στις 71.248, καταγράφοντας επί-
σης άνοδο 47,2% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2020, οπότε είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 48.400 πτήσεις. Ο συνολι-
κός αριθμός διακινηθέντων επιβατών
(αφίξεις/αναχωρήσεις) φέτος τον Αύ-
γουστο έφτασε τα 8.063.277 επιβάτες
παρουσιάζοντας άνοδο 77,7% σε σχέση
με τη διακίνηση επιβατών του Αυγούστου
του 2020, που ήταν 4.536.489 διακινού-
μενοι επιβάτες.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του
φετινού Αυγούστου με τον αντίστοιχο του
2019, προκύπτει ότι οι αφίξεις των επιβα-

τών εξωτερικού φέτος μειώθηκαν κατά
23,5%, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση
παρουσίασε κάμψη κατά 21,2%. Κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021,
σημειώθηκε αύξηση των αφίξεων κατά
53,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσι-
νή περίοδο, ενώ σε σχέση με την αντί-
στοιχη του 2019, η πτώση διαμορφώθηκε
στο 53,8%.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των
διακινηθέντων επιβατών έφθασε τους
20.727.553, παρουσιάζοντας άνοδο
53,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2020, οπότε είχαν διακινηθεί
13.485.139 επιβάτες. Όσον αφορά τον
αριθμό των πτήσεων στα αεροδρόμια της
χώρας, σημειώθηκε αύξηση κατά
235.570 πτήσεις, εκ των οποίων οι
103.755 αφορούσαν το εσωτερικό και
131.815 το εξωτερικό.

Οι παραπάνω σημαντικές εξελίξεις
στις τουριστικές αφίξεις, έστω και με
μειωμένο ρυθμό, συνεχίζονται και τον
Σεπτέμβριο, καθώς φέτος η τουριστική
περίοδος μετατοπίστηκε, λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων της πανδημίας. Σύμ-
φωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις,

στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα τουριστι-
κά έσοδα θα κινηθούν κοντά στα 10 δισ.
ευρώ, ενώ οι παράγοντες του τουριστι-
κού κλάδου εκτιμούν ότι, μαζί με την
κρουαζιέρα, οι τουριστικές εισπράξεις
θα κινηθούν προς τα 12 δισ. ευρώ και ο
αριθμός των τουριστών θα διαμορφωθεί
κοντά στα 20 εκατ. 

Από την άλλη πλευρά, οι αναμενόμενες
θετικές επιδόσεις του Σεπτεμβρίου θα
διατηρήσουν και το τρίτο τρίμηνο τον δι-
ψήφιο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας. Σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις, η εντυπωσιακή ανάκαμψη του του-
ριστικού κλάδου σε συνδυασμό με την
αύξηση των εξαγωγών και των επενδύ-
σεων, θα φέρει και νέα αναθεώρηση των
στοιχείων για την πορεία του φετινού
ΑΕΠ, σε σχέση με την προσφάτως διατυ-
πωθείσα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (5,9%).

Διαμορφώθηκαν στο 80% σε
σχέση με το 2019! - Τα 3 εκατ.
επισκέπτες που ήρθαν στη
χώρα μας θύμισαν εποχές
προ κορονοϊού

«Απογείωση» τουριστικών
αφίξεων τον Αύγουστο!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η
νέα έκδοση ομολόγου υψη-
λής εξοφλητικής προτεραι-
ότητας (senior preferred)

από την Alpha Bank ύψους 500 εκατ.,
καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από με-
γάλα ξένα χαρτοφυλάκια και επιβεβαι-
ώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που
υπάρχει από διεθνείς επενδυτές για το-
ποθετήσεις στην Ελλάδα, τονίζει η τρά-
πεζα σε ανακοίνωσή της. Χαρακτηριστι-
κό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κά-
λυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε
τη 1,5 φορά, μέσα σε μόλις μία ώρα από
το άνοιγμά του, ενώ η τελική ζήτηση ξε-
πέρασε το 1 δισ. Στην έκδοση που τιμο-
λογήθηκε με κουπόνι 2,5%, συμμετεί-
χαν πάνω από 60 χαρτοφυλάκια, με τη
συμμετοχή των ξένων -κυρίως από το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη (Ιτα-
λία, Γερμανία, Ελβετία)- να ανέρχεται

στο 57%. Κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν
funds με μακροπρόθεσμο (long-only)
επενδυτικό ορίζοντα, έμπρακτη απόδει-
ξη της αλλαγής στην επενδυτική βάση
των ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτές
ολοκληρώνουν με επιτυχία τη μείωση
των NPEs και την ταυτόχρονη ανάπτυξη

υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου, επι-
σημαίνει η τράπεζα. Η απόδοση του
ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,625%,
έναντι αρχικού στόχου (ΙPT - Initial
Price Target) 2,75%, καθώς η ζήτηση
επέδρασε ανταγωνιστικά μεταξύ των
επενδυτών.

Apple: Αύξηση στις 
πωλήσεις 91% στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση συνεχίζουν να
κινούνται οι πωλήσεις των προϊόντων Apple
στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο, για το οποίο
υπάρχουν επίσημα στοιχεία, οι πωλήσεις των
συγκεκριμένων προϊόντων που ανήκουν στην
ακριβή κατηγορία ξεπέρασαν τα 116,59 εκατ. ευ-
ρώ σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 91% σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ανάλογη
ήταν η εικόνα και για τα καταστήματα που πω-
λούν αποκλειστικά προϊόντα Apple, τα iStorm, οι
πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 69,4% στα
21,1 εκατ. ευρώ.

Ελλάκτωρ: Προς αναβολή 
η έκδοση νέου ομολόγου
Σε αναβολή τίθεται η έκδοση νέου ομολογια-
κού δανείου από την Ελλάκτωρ, όπως σχεδίαζε
η διοίκηση της εισηγμένης. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο αρχικός προγραμματισμός προ-
έβλεπε την έκδοση ομολόγου, ώστε να ανα-
χρηματοδοτηθεί το ομόλογο ύψους 670 εκατ.
ευρώ που έχει υψηλό επιτόκιο 6,4%.

ΓΕΒΚΑ: Ισχυρά αποτελέσματα
για το α’ εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης δη-
μοσίευσε η ΓΕΒΚΑ. Η ζήτηση των προϊόντων της
αύξησε τις πωλήσεις κατά 47,22% και διαμορ-
φώθηκαν στα 20,44 εκατ. ευρώ από 13,89 εκατ.
ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα EBIT-
DA ανήλθαν στα 2,01 εκατ. ευρώ από 667 χιλ. ευ-
ρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά
280% διαμορφούμενα στα 1,76 εκατ. ευρώ από
464 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν
στα 1,33 εκατ. ευρώ από 334 χιλ. ευρώ.

Byte Computer: Ενίσχυση 
των οικονομικών μεγεθών
Ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της πέτυ-
χε η Byte Computer το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργα-
σιών ανήλθε σε 18,888 εκατ. ευρώ έναντι 14,404
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο,
καταγράφοντας αύξηση 31,1%.Τα μεικτά κέρδη
του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 3,732 εκατ. ευ-
ρώ από 2,497 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο της
χρήσης 2020, σημειώνοντας αύξηση 49,5%.
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Την έναρξη των μεγάλων έργων επέκτασης του δι-
κτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, με αφετηρία την πόλη της Λα-
μίας, ανακοίνωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας και ο δήμαρχος Λαμιέων
Θύμιος Καραΐσκος. «Είναι μεγάλη μου χαρά που
βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην πόλη της Λαμίας, δί-
νοντας το σήμα της εκκίνησης του μεγάλου ανα-
πτυξιακού έργου της ΔΕΔΑ που θα φέρει το φυσι-
κό αέριο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Προ-
σωπικά, είμαι διπλά χαρούμενος, μιας και οι ερ-
γασίες θα ξεκινήσουν από τη Φθιώτιδα, τον τόπο
καταγωγής μου», δήλωσε ο κ. Τσάκας κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια μετά τις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, με μια συνολική
δωρεά 3 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τις πληγείσες περιοχές,
με προτεραιότητα την προστασία των καμένων εκτάσεων
από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει τη ΔΕΗ Ανάδοχο Αποκα-
τάστασης με σκοπό την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντι-
πλημμυρικών παρεμβάσεων σε περιοχή έκτασης 34.866
στρεμμάτων στη Βόρεια Εύβοια. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη με-
λέτη και την εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διά-
βρωσης και της επιφανειακής απορροής στην περιοχή Λί-
μνη Εύβοιας, προϋπολογισμού ύψους 1.977.490 ευρώ.

ΔΕΗ: Ανάδοχος Αποκατάστασης στην Εύβοια

ΔΕΔΑ: Μεγάλα έργα επέκτασης στην πόλη της Λαμίας

Alpha Bank: Υπερκάλυψη 
σε μία μόλις ώρα για το ομόλογο



Θετικές ταμειακές 
ροές και μείωση ζημιών
για την Aegean

K
ατά το δεύτερο τρίμηνο η πτητική δραστηριότη-
τα του ομίλου Aegean παρέμεινε σε χαμηλά
επίπεδα, ήτοι μόλις στο 35% της αντίστοιχης

δραστηριότητας του 2019 σε χιλιομετρικές θέσεις, με
σημαντική αύξηση όμως συγκριτικά με το 2020. Συγκε-
κριμένα, ο όμιλος πραγματοποίησε 15.000 πτήσεις και η
επιβατική κίνηση ανήλθε στους 1,2 εκατ. επιβάτες. Ο κύ-
κλος εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε σε 108,6
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 168,8% συγκριτικά με το
2020, με τις καθαρές ζημίες ύστερα από φόρους να πε-
ριορίζονται σε 33,9 εκατ. ευρώ από ζημίες 73,4 εκατ. ευ-
ρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Οι ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες στο δεύτερο τρίμηνο ήταν
θετικές για πρώτη φορά από την αφετηρία της κρίσης
τον Μάρτιο του 2020, κυρίως λόγω της έναρξης προπώ-
λησης εισιτήριων για το καλοκαίρι. Τα ταμειακά διαθέσι-
μα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 545,7 εκατ. ευρώ
την 30/06/2021, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κε-
φαλαίου των 60 εκατ., αλλά χωρίς να έχουν ακόμη προ-
σαυξηθεί από την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου (δεύτερο
εξάμηνο του έτους).

Procter & Gamble με EDP 
για καθαρή ενέργεια

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία
στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον
κόσμο, εξασφάλισε 15ετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας με την Procter & Gamble για 127,5 MW.
Η συμφωνία θα αποτρέψει εκτιμώμενες ετήσιες εκ-
πομπές CO2 άνω των 130 χιλιάδων τόνων και συνδέε-
ται με δύο έργα, που θα τεθούν σε λειτουργία το 2023.
Η καθαρή ενέργεια θα είναι παραγόμενη στην Ισπανία.

Manpower: Δυσκολία κάλυψης 
θέσεων εργασίας 
λόγω έλλειψης ταλέντων

Αντιμέτωπες με μια μεγάλη πρόκληση, αυτήν της εύ-
ρεσης ταλέντων με τις κατάλληλες δεξιότητες, παραμέ-
νουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Περισσότεροι από 7
στους 10 Έλληνες εργοδότες απαντούν ότι αντιμετωπί-
ζουν μεγάλη δυσκολία κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω
έλλειψης εξειδικευμένων ταλέντων όπως κατέδειξε η
Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup
για το 4ο τρίμηνο του 2021. Τον Ιανουάριο του 2021 τα ίδια
στοιχεία τοποθετούσαν το ποσοστό των Ελλήνων εργο-
δοτών που δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις
εργασίας λόγω έλλειψης ταλέντων στο 80%.Το ποσοστό
αυτό αποτελεί ρεκόρ 12ετίας για την Ελλάδα, αφού πρό-
κειται για το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από
την έναρξη της έρευνας το 2008.

Μασούτης: Με ηλεκτρονικό 
φαρμακείο Vita4you

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο Vita4you είναι ο νέος συ-
νεργάτης της Μασούτης, καθώς τα προϊόντα του προ-
στέθηκαν στο e-shop της βορειοελλαδίτικης αλυσί-
δας. Το Vita4you, το οποίο έχει την έδρα του στην Κα-
λαμαριά, ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 2010 και
αποτελεί ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα ηλεκτρονι-
κά φαρμακεία της Ελλάδας. Διαθέτει πάνω από 20.000
χιλιάδες προϊόντα, όπως συμπληρώματα διατροφής,
καλλυντικά, βρεφικά και παραφαρμακευτικά είδη.
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Εκτόξευση μεγεθών 
για τη ΣΙΔΜΑ στο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η ταχεία και
ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας
από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία
Covid-19, ανάκαμψη η οποία συνοδεύτηκε από
εκτόξευση των τιμών των πρώτων υλών και των
εμπορευμάτων καθώς και του κόστους μεταφο-
ράς, οδήγησε στη θεαματική ενίσχυση της ζήτη-
σης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και στην
εκτίναξη των τιμών του χάλυβα στα υψηλότερα
επίπεδά τους διαχρονικά. Η αξιόλογη αύξηση
της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών
χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουρ-
γικών κατά την ίδια περίοδο, σημειώνει η ΣΙΔΜΑ
σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα οικονομικά
αποτελέσματα εξαμήνου. Ο ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους δια-
μορφώθηκε στα 106,5 εκατ. ευρώ ή 73,8% υψη-
λότερα. Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε
από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 

Ανέβασε πωλήσεις και κέρδη
η Γαλαξίας χωρίς e-shop
Δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ της Πέντε ΑΕ
ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέ-
ρους των κερδών της χρήσης 2020, καλούνται
να ασκήσουν αυτό το διάστημα και μέχρι
5/10/2021, οι μέτοχοι της εταιρείας που ανα-
πτύσσει την αλυσίδα σουπερμάρκετ Γαλαξίας,
ενώ το μέρισμα που προτίθεται να διανείμει η
εταιρεία ξεπερνά τα 8,5 εκατ. ευρώ. Τα παρα-
πάνω είναι αποτέλεσμα του υπερδιπλασιασμού
της καθαρής κερδοφορίας το 2020, στα 21,4
εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ στην προ-
ηγούμενη χρήση (+123,16%). Τα κέρδη προ φό-
ρων ανήλθαν σε 28,4 εκατ. ευρώ από 13 εκατ.
ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με αύξηση
117,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 28,3 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευ-
ρώ, με αύξηση 125,86%. Η καθαρή θέση της
Πέντε ενισχύθηκε κατά 10,19% και το λειτουρ-
γικό αποτέλεσμα μετά φόρων κατά 123,16%. 

Γενική Εμπορίου: Εκτίναξη 
επιδόσεων στο εξάμηνο

Εκτίναξη οικονομικών επιδόσεων σημείωσε η
Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κατά το πρώτο
φετινό εξάμηνο, βασιζόμενη στην αυξημένη ζή-
τηση, αλλά και στη διεύρυνση του μεικτού περι-
θωρίου κέρδους της λόγω της ανοδικής τιμής
που σημείωσε ο χάλυβας στις διεθνείς αγορές.
Ειδικότερα: Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα
13,89 στα 20,44 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη
πολλαπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στο
1,33 εκατ. ευρώ (ξεπέρασαν εκείνου του συνό-
λου του 2020) έναντι 335 χιλ. κατά το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα. Οι θετικές ελεύθερες ταμει-
ακές ροές κατά 2,25 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στη
μείωση του καθαρού δανεισμού στα 2,168 εκατ.
ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου αυξήθη-
καν στα 24,25 εκατ. ευρώ.
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Ε
νώ γνωρίζουμε ότι το ενεργειακό
όφελος από την ανακύκλωση διά-
φορων υλικών είναι αρκετά μεγά-
λο, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανα-

κύκλωσης (ΕΟΑΝ) δεν γνωρίζει τις προς
ανακύκλωση ποσότητες υλικών (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και άλλα, πολλά
από τα οποία είναι χρηματιστηριακά προ-
ϊόντα) που χάνονται κάθε φορά από τα κα-
μένα - κατεστραμμένα Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή τα (λιγο-
στά) εργοστάσια ανακύκλωσης που υπάρ-
χουν στην Ελλάδα, με το όποιο ενεργειακό
κόστος συνεπάγεται αυτό!

Αυτό συμβαίνει διότι, όπως μας διευκρί-
νισε ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΑΝ Δημή-
τρης Πολιτόπουλος, «ο Ελληνικός Οργανι-
σμός Ανακύκλωσης, που θα πρέπει να είναι
ο πλέον αρμόδιος, δεν έχει θεσμοθετημέ-
νες αρμοδιότητες, οπότε δεν παρακολου-
θεί και δεν τηρεί αρχείο σχετικά με τις πυρ-
καγιές σε μονάδες επεξεργασίας, αποθή-

κευσης ή ανακύκλωσης αποβλήτων!». Ση-
μειωτέον ότι μιλάμε για πυρκαγιές που συ-
νήθως οφείλονται σε πλημμελή φύλαξη,
σε ελλιπή ή καθόλου μέτρα πυρόσβεσης,
σε υπερσυγκέντρωση υλικών πέραν του
νόμιμου ορίου, ακόμα και σε «σκόπιμους»
εμπρησμούς! Η τελευταία πυρκαγιά σε
ΚΔΑΥ εκδηλώθηκε στο Σχηματάρι στις
21/3/2021. 

Καμένες μονάδες 
Σύμφωνα με πληροφορίες εκτός ΕΟΑΝ

από το 2019-2020 έχουν σημειωθεί πυρκα-
γιές σε μονάδες (καταχρηστικά λέγονται
εργοστάσια) που ασχολούνται με ανακύ-
κλωση στις εξής περιοχές: 6 Ιουλίου 2019
στο Λασίθι Κρήτης, 30 Αυγούστου 2019 σε
αποθήκη ανακύκλωσης στην Πρέβεζα, 14
Οκτωβρίου 2019 σε εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης μετάλλων στη Θεσσαλονίκη, 17
Δεκεμβρίου 2019 σε εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης μπαταριών στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 14
Ιανουαρίου 2020 σε εργοστάσιο ανακύ-
κλωσης στο 128ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Κορίνθου-Πατρών, 17 Μαρτίου 2020
σε μονάδα ανακύκλωσης μεταξύ Λάρισας
και Καρδίτσας, 8 Απριλίου 2020 σε μονάδα
ανακύκλωσης μετάλλων στο Μενίδι, 11
Μαΐου 2020 σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

στην Αυλίδα, 14 Μαΐου 2020 σε εργοστάσιο
ανακύκλωσης πλαστικών και χαρτικών ει-
δών στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, 19 Μαΐου
2020 σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη
Μάνδρα Αττικής, 15 Αυγούστου 2020 στη
Μεταμόρφωση, 21 Αυγούστου σε μονάδα
ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμ-
βρίου 2020 σε εργοτάξιο ανακύκλωσης
στη θέση Νησί Τεμένης Αιγίου. Αναλογι-
στείτε τι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλι-
κών πήγαν χαμένες!

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στη διά-
θεση του ΕΟΑΝ και αφορούν πυρκαγιές εί-
ναι οι εξής: ΚΔΑΥ Φυλής (Αττική) κάπου το
2013 ή και νωρίτερα, μονάδα Γενική Ανα-
κυκλώσεως στον Ασπρόπυργο Αττικής το
2015. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσαν: α) μο-
νάδα διαχείρισης βιομηχανικών, εμπορι-
κών και άλλων ρευμάτων στερεών μη επι-

κίνδυνων αποβλήτων, β) ΚΔΑΥ που είχε
διακόψει τις παραλαβές δημοτικών απο-
βλήτων συσκευασίας τρείς μήνες πριν από
την πυρκαγιά, γ) μονάδα επεξεργασίας και
ανακύκλωσης προϊόντων διαλογής (RDF)
και δ) μονάδα υαλοθραύσματος, ΚΔΑΥ Σίν-
δου, ΚΔΑΥ Κορίνθου, ΚΔΑΥ Σχηματαρίου
το 2021 (τα ΚΔΑΥ είναι Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών και όχι μονάδες
ανακύκλωσης, στις οποίες τα ανακυκλώσι-
μα υλικά μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόν-
τα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό σκοπό
τους είτε άλλους σκοπούς). 

Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τα οφέλη
της ανακύκλωσης σε επίπεδο ανάκτησης,
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης
αστικών αποβλήτων, βάζουμε ένα λιθαράκι
στο ζήτημα αυτό, με τη συμβολή του Δημή-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η σημασία και οι λόγοι που επιβάλλουν από την ΕΕ την ανακύκλωση 
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, που επιτυγχάνεται από τη μείωση 
του κόστους των προϊόντων, των εισαγωγών πετρελαίου, 
τη μη εξάντληση των εγχώριων ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των
καύσεων και, επομένως, του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

Αδυναμία του ΕΟΑΝ 
να ελέγξει τα κέντρα 

ανακύκλωσης 
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τρη Πολιτόπουλου, ο οποίος μας μίλησε για
την αρμοδιότητα του… αναρμόδιου Ελληνι-
κού Οργανισμού Ανακύκλωσης: «Ο ΕΟΑΝ
ενημερώνεται ενίοτε από τις αρμόδιες αρ-
χές, όταν χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις ή
να βοηθήσει στην έρευνα με την τεχνογνω-
σία του, όπως έγινε με την πυρκαγιά στη
μονάδα της Γενικής Ανακύκλωσης στον
Ασπρόπυργο (εργασία: διαλογή και αποθή-
κευση), ή από τους φορείς των Συλλογικών
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ), εφόσον πρόκειται για συνεργάτες
τους αλλά όχι πάντα, και από δημοσιεύματα
στον ημερήσιο Τύπο!». 

Υπενθυμίζεται ότι η σημασία και οι λόγοι
που επιβάλλουν από την ΕΕ την ανακύκλω-
ση είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, που
επιτυγχάνεται από τη μείωση του κόστους
των προϊόντων, των εισαγωγών πετρελαίου,
τη μη εξάντληση των εγχώριων ορυκτών
καυσίμων, τη μείωση των καύσεων και,
επομένως, του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα. 

Υποστελέχωση ΕΟΑΝ
Σήμερα, όπως μας εξηγεί ο πρώην πρό-

εδρος του οργανισμού και συνεκπρόσω-
πος των Οικολόγων Πράσινων, «ο ΕΟΑΝ
δεν έχει επί του παρόντος προβεί σε τέτοι-
ους ελέγχους τήρησης από τους φορείς
διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσε-
ων, όρων και υποχρεώσεών τους για την
εναλλακτική διαχείριση, λόγω της μεγάλης
υποστελέχωσής του, άρα και της αδυνα-
μίας του να ελέγξει την ορθή λειτουργία
των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι η
μετατροπή του ΕΟΑΝ σε απλό διαχειριστή
των διαδικασιών της ανάθεσης των ελέγ-
χων σε ιδιωτικές εταιρείες με αμφίβολα
αποτελέσματα – αντί να στελεχώσει τον ορ-
γανισμό με εξειδικευμένο προσωπικό
όπως προβλεπόταν στον προηγούμενο Ν.
4496/2017 (σ.σ. ο κ. Πολιτόπουλος απέφυ-
γε να πει γιατί αυτό δεν έγινε από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση)».

Χρηματιστηριακό είδος 
Επισημαίνεται ότι «οι ίδιες οι μονάδες

δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν
απολογιστικά στοιχεία στον ΕΟΑΝ, αλλά
υποβάλλουν ετησίως στο Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Αποβλήτων απολογιστικά στοιχεία
για τις διαχειριζόμενες ποσότητες. Επιπλέ-
ον, για την ορθή λειτουργία τους και την τή-
ρηση των περιβαλλοντικών τους όρων
ελέγχονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες των περιφερειών, οι οποίες

όμως ενεργούν αυτόβουλα και χωρίς συ-
νεργασία με τον ΕΟΑΝ».

Ποια υλικά προς ανακύκλωση επιδο-
τούνται, ποια είναι χρηματιστηριακές
αξίες και πόσο αυτό επηρεάζει τη διαδι-
κασία της ανακύκλωσης;
Επιδοτούνται εκείνα τα ανακυκλώσιμα

υλικά των οποίων η τιμή πώλησης είναι μι-
κρότερη από το κόστος διαλογής, έτσι ώστε
να είναι οικονομικά συμφέρουσα η επε-
ξεργασία τους και η μετέπειτα ανακύκλω-
σή τους.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, σχε-
δόν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά είναι χρη-
ματιστηριακό είδος. Οι διακυμάνσεις στις
τιμές εξαρτώνται από διάφορους παράγον-
τες (π.χ. η απόφαση της Κίνας για αυστηρο-
ποίηση της εισόδου στη χώρα ανακυκλώσι-
μων υλικών είχε ως συνέπεια την πτώση
των τιμών παγκοσμίως).  Όσο πιο χαμηλές
είναι οι τιμές πώλησης των υλικών, τόσο πιο
μεγάλες απαιτείται να είναι οι επιδοτήσεις
των ΣΣΕΔ προκειμένου να «συμφέρει η
ανακύκλωση». Εάν η πτώση των τιμών
αποτελέσει μόνιμο φαινόμενο, αυτό σημαί-
νει ότι είτε θα μειωθούν οι επιδοτήσεις
προς άλλες πλευρές (π.χ. ΟΤΑ, επικοινω-
νία), οι οποίες επιδοτήσεις είναι αρκετά χα-
μηλότερες από το πραγματικό κόστος και
δεν καλύπτουν τις οδηγίες της ΕΕ, είτε θα
πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των «υπό-
χρεων παραγωγών», πράγμα που είναι
αναγκαίο για την αύξηση των ποσοστών

ανακύκλωσης. Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα
πρέπει να απορροφήσουν την αύξηση του
κόστους και να μην μετακυλήσει αυτή στις
τιμές πώλησης των αγαθών.

Σε ποιον βαθμό εφαρμόζεται ανακύ-
κλωση στη χώρα μας σήμερα; Έχουμε
στην Ελλάδα ολοκληρωμένο σύστημα
που να παράγει και προϊόντα ή αρκού-
μεθα –εξαρτώμεθα– μόνο από εξαγω-
γές;
Το ότι συλλέχθηκε και διαχωρίστηκε το

απόβλητο δεν σημαίνει ότι ανακυκλώθηκε,
εάν δεν αποδεικνύεται ότι μπήκε σε διερ-
γασία ανακύκλωσης. Μέχρι τώρα μετράμε
την ανακύκλωση όχι στο σημείο που πρέ-
πει: παραδείγματος χάριν, τα απόβλητα
γυάλινης συσκευασίας συλλέγονται στην
πλειοψηφία τους χωριστά (μπλε κώδωνας,
σπιτάκια ΑΑ) ή διαχωρίζονται σε ΚΔΑΥ
(μπλε κάδος). Οι ποσότητες αυτές δεν θεω-
ρούνται a priori ανακυκλωθείσες. 

Ανακύκλωση γίνεται και είναι αυτή που
δηλώνεται επισήμως στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν απαιτούνται καθετοποιημένες
δομές προκειμένου μία χώρα να δηλώσει
ότι τα απόβλητά της ανακυκλώθηκαν, αρκεί
να διασφαλίσει την όδευσή τους σε μονά-
δες ανακύκλωσης, είτε στο εσωτερικό, είτε
στο εξωτερικό. Επειδή η προαναφερόμενη
διασφάλιση ήταν λίγο χαλαρή σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρό-
σφατες αποφάσεις της η ΕΕ έθεσε πιο αυ-
στηρούς κανόνες για το πού μετράμε την

ανακύκλωση, θέτοντας σημείο υπολογι-
σμού την είσοδο στη διεργασία ανακύκλω-
σης. 

Υπάρχουν και στην Ελλάδα λίγες μονά-
δες περαιτέρω επεξεργασίας και ανακύ-
κλωσης των αποβλήτων. Σε κάποιους το-
μείς βαίνουν μειούμενες, όπως για παρά-
δειγμα στην ανακύκλωση χαρτιού ή στην
ανακύκλωση χάλυβα (από 5 χαλυβουργίες
προ οικονομικής κρίσης, πλέον λειτουρ-
γούν οι 2 ή 3). Εάν όμως είμαστε αποφασι-
σμένοι ως Πολιτεία να εφαρμόσουμε τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι υπάρ-
χουσες υποδομές δεν επαρκούν. Όταν οι
οδηγίες της ΕΕ ζητούν να αυξήσουμε την
ανακύκλωση πάνω από 50% και σήμερα εί-
μαστε στάσιμοι γύρω στο 18%-19%, γίνονται
αντιληπτά τα εξής: η ανάγκη λήψης μέτρων
για πράσινες συμβάσεις, ο διαφορετικός
τρόπος διαλογής των ανακυκλώσιμων υλι-
κών σε 4 και πλέον ρεύματα (γυαλί-χαρτί-
πλαστικό-μέταλλα) σύμφωνα με τις οδη-
γίες της ΕΕ, η ενθάρρυνση της δημιουργίας
περισσότερων μονάδων ανακύκλωσης είτε
για παραγωγή προϊόντος έτοιμου προς
αξιοποίηση είτε βιοτεχνίες/βιομηχανίες
που θα παράγουν τελικά προϊόντα προς
διάθεση στην αγορά. Εάν εφαρμοστεί στην
πράξη αυτή η διαδικασία, τότε θα υπάρχουν
α) μόνιμες νέες θέσεις εργασίες και β) οι-
κονομικά οφέλη του ισοζυγίου πληρωμών,
μιας και αντί να εισάγουμε πρώτες ύλες, θα
αξιοποιούμε αυτές που παράγονται από τα
δευτερογενή υλικά.

POLITICAL

Κυβερνητική μεταρρύθμιση
Στη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης «Ολοκληρωμένο
πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση
των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852»: Ισχυροποιείται το
ρυθμιστικό πλαίσιο των Συστημάτων Εναλλακτικής Δια-
χείρισης, με μείωση της γραφειοκρατίας, ενισχύεται η
διαφάνεια και αυξάνεται η λογοδοσία. Αναβαθμίζονται
υποχρεωτικά οι εγκαταστάσεις των Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με θέσπιση των προδια-
γραφών των ανακτώμενων υλικών. Δίνεται η δυνατότητα
στους δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω όσο
πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε
όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυ-
κλώνουν περισσότερο. 
Για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, δημιουργείται
ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων και λαμβά-
νεται σειρά μέτρων, όπως η σύνδεση του Εθνικού Μη-
τρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ) και άλλα συναφή μητρώα. 



«Επτασφράγιστο 
μυστικό» για 90 χρόνια 
η διαθήκη του Φιλίππου  

Ο πρίγκιπας Φίλιππος έφυγε από τη ζωή
τον περασμένο Απρίλιο σε ηλικία 99 ετών,
όμως ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί η
διαθήκη του, εκτός από κάποια σημεία που
έχουν διαρρεύσει σε βρετανικά ΜΜΕ. Το
Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφά-
σισε ότι η διαθήκη του θα σφραγισθεί και
δεν θα ανοιχτεί για τουλάχιστον 90 χρόνια,
ώστε να διαφυλαχθούν η ιδιωτικότητα και η
αξιοπρέπεια της μοναρχίας. Σύμφωνα με
νομοθετική πρόβλεψη του 1910, μετά τον
θάνατο ενός ανώτερου μέλους της βασιλι-
κής οικογένειας, τα δικαστήρια καλούνται
να σφραγίσουν τις διαθήκες τους. Ερμη-
νεύοντας αυτήν την πρόβλεψη, ο δικαστής
έκρινε ότι η διαθήκη του αείμνηστου δούκα
του Εδιμβούργου θα πρέπει να σφραγισθεί
και ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί κα-
νένα αντίγραφο για το αρχείο. Αυτό σημαί-
νει ότι, σε αντίθεση με τις περισσότερες
διαθήκες, αυτή του πρίγκιπα Φίλιππου δεν
θα δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνα με το BBC,
θα υπάρξει μια ιδιωτική διαδικασία σε 90
χρόνια για να αποφασιστεί εάν μπορεί να
αποσφραγισθεί. 

Νέο ρεκόρ ταυτόχρονης
παρουσίας 14 ανθρώπων
στο Διάστημα
Περισσότεροι άνθρωποι από κάθε άλλη
φορά στο παρελθόν βρίσκονται σήμερα
ταυτόχρονα στο Διάστημα -συνολικά 14-,
δημιουργώντας έτσι ένα νέο ρεκόρ. Συγ-
κεκριμένα, το τετραμελές πλήρωμα των
ερασιτεχνών αστροναυτών (δύο ανδρών
και δύο γυναικών) της αποστολής Inspi-
ration 4 της εταιρείας Space X ήρθαν να
προστεθούν στο επταμελές πλήρωμα της
αποστολής 65 του Διεθνούς Διαστημικού
Σταθμού (ΔΣΣ) και στο τριμελές πλήρωμα
του υπό ανάπτυξη κινεζικού διαστημικού
σταθμού Σεντσού-12. Το προηγούμενο
ρεκόρ, σύμφωνα με τους «New York
Times», ήταν η παρουσία 13 ανθρώπων
στο Διάστημα το 2009, οι οποίοι είχαν
στριμωχτεί όλοι στον ΔΣΣ. Φέτος, όμως,
οι 14 έχουν βρεθεί στο διάστημα με τρεις
διαφορετικές αποστολές. 
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Π
αρά τις προσπάθειες των τριών
συμβαλλόμενων χωρών να καθη-
συχάσουν φίλους, συμμάχους
και αντιπάλους σχετικά με τον χα-

ρακτήρα της συμφωνίας AUKUS, που έχει
προφανή και εμμέσως ομολογημένο στόχο
να ελέγξει τη δράση και την επέκταση της
επιρροής της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό, οι
αντιδράσεις συνεχίζονται. Τόσο από την ΕΕ,
που στην ουσία πιάστηκε στον ύπνο και τώρα
τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, όσο και
από την Κίνα, που είναι η άμεσα ενδιαφερό-
μενη, αλλά και εντός της Βρετανίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον δέχθηκε ακόμη και
εσωκομματικά πυρά για τη συμφωνία, κα-
θώς εκφράστηκαν φόβοι ότι η πυρηνική
συμφωνία Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλεί-
ου και ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και
σε εμπόλεμη σύγκρουση στην περιοχή του
Ινδο-Ειρηνικού, με δεδομένη την αύξηση
της κινεζικής επιρροής, της προσπάθειας
του Πεκίνου να πιέσει μέχρις εσχάτων την
Ταϊβάν, και της αμερικανικής εμπλοκής στην
Ινδο-Σινική σύγκρουση, παρέχοντας πολιτι-
κή και στρατιωτική στήριξη στην Ταϊπέι.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου
Εξωτερικών, Ζάο Λιγιάν, με αφορμή το γεγο-
νός ότι η Αυστραλία θα αγοράσει πυρηνοκί-
νητα υποβρύχια από τις ΗΠΑ, αμφισβήτησε

τη δέσμευση της Καμπέρα για αποτροπή
ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, λέγοντας ότι
οι τρεις χώρες δεσμεύονται σε μια «παρω-
χημένη ψυχροπολεμική νοοτροπία μηδενι-
κού αποτελέσματος». 

Ρελάνς από την Κίνα
Το Πεκίνο κατέθεσε επίσημο αίτημα, ώστε

να ενταχθεί στη Συνολική και Προοδευτική
Συμφωνία για την Εταιρική Σχέση στον Ειρη-
νικό Ωκεανό (CPTTP), μια προσπάθεια που
ξεκίνησε ως μοχλός των ΗΠΑ προκειμένου
να εδραιώσουν την εμπορική και οικονομι-
κοπολιτική τους επιρροή στην περιοχή. Η
CPTPP έχει υπογραφεί από έντεκα χώρες,
συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του
Καναδά, της Χιλής, της Ιαπωνίας και της Νέ-
ας Ζηλανδίας το 2018. Σύμφωνα με το
Bloomberg, σκοπός της συμφωνίας το 2016,
που έφερε αρχικά το όνομα TTP, ήταν να τε-
θεί μια οικονομική τροχοπέδη στην ολοένα
και αυξανόμενη ισχύ της Κίνας, με τον τότε
Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να
δηλώνει πως θα είναι οι ΗΠΑ και όχι η Κίνα
που θα θέσουν τους κανόνες εμπορίου στην
περιοχή. Η ανησυχία για ενδεχόμενο σύρ-
ραξης στον Ινδο-Ειρηνικό πλέον είναι σα-
φής, καθώς πολλοί πλέον βλέπουν στις απο-
φάσεις του Αμερικανού προέδρου Τζο

Μπάιντεν την επιλογή να ακολουθήσει την
πολιτική του προκατόχου του έναντι της Κί-
νας. 

Ο «δρόμος του μεταξιού»
Την ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνι-

κού «διασχίζει» ο δρόμος του μεταξιού, η
δίοδος μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, η οποία
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ για
τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Παράλληλα
στον Ινδο-Ειρηνικό περιλαμβάνεται η Νότια
Σινική Θάλασσα και αποτελεί σημείο ζωτι-
κής σημασίας, καθώς υπολογίζεται πως πε-
ρίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ναυτιλίας
διέρχεται από την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα
η περιοχή είναι πλούσια σε πετρέλαιο και
φυσικό αέριο. 

Το Πεκίνο κατέθεσε αίτημα 
ένταξης στην εμπορική 
συμφωνία στον Ειρηνικό
(CPTTP) - Γιατί ενδιαφέρει 
τόσο η περιοχή

Τρόμος από την αύξηση
πυρηνικών στον Ειρηνικό

Το Παρίσι ακύρωσε 
δεξίωση 
στην Ουάσιγκτον
Οι γαλλικές Αρχές ακύρωσαν μια
δεξίωση που επρόκειτο να παραθέ-
σουν χθες στην Ουάσιγκτον, με
αφορμή το σπάσιμο του «συμβο-
λαίου του αιώνα» για την παράδο-
ση γαλλικών υποβρυχίων στην Αυ-
στραλία, όπως έγινε γνωστό από
έναν αξιωματούχο. Η δεξίωση
επρόκειτο να δοθεί στην κατοικία
του πρεσβευτή της Γαλλίας στην
Ουάσιγκτον. Το Παρίσι θα γιόρταζε
την επέτειο μιας ναυμαχίας, απο-
φασιστικής σημασίας για τον πόλε-
μο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η
οποία οδήγησε στη νίκη του γαλλι-
κού στόλου επί του βρετανικού,
στις 5 Σεπτεμβρίου 1781.



Ο
ταν ακούει κανείς το όνομα «Suzuki»,
αμέσως το μυαλό του πηγαίνει σε κά-
ποιο μοντέλο που κινείται άφοβα σε
χιονισμένους δρόμους ή σε παραλίες,

ενώ δεν θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει σκληρο-
τράχηλα τζιπ σε μονοπάτια.

Ωστόσο, η ιαπωνική εταιρεία έπειτα από 30 χρό-
νια παρουσίας με off road μοντέλα αποφάσισε να
αλλάξει τον χαρακτήρα της, παρουσιάζοντας διά-
φορα SUV και crossover μοντέλα, μεταξύ των
οποίων και το δημοφιλές Sx4 S-Cross, το οποίο
διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός crossover, πλού-
σιο εξοπλισμό και άπλετους χώρους με προαιρετι-
κή την τετρακίνηση, που προσδίδει υψηλές δυνα-
τότητες εκτός δρόμου, αλλά ανεβάζει και το κό-
στος χρήσης.

Άλλωστε, οι κάτοχοι οχημάτων crossover δεν
επιθυμούν την ύπαρξη τετρακίνησης καθαρά για
λόγους κόστους χρήσης και, βέβαια, το υπερυψω-
μένο αμάξωμα από το έδαφος είναι ιδανικό για…
αναρριχήσεις στα πεζοδρόμια των μεγαλουπόλεων!

Παράλληλα, η εταιρεία εκσυγχρόνισε το Suzuki
S-Cross με τη βοήθεια «ήπιου» υβριδικού συστή-
ματος 48V, το οποίο αναλαμβάνει όλες τις ηλεκτρι-
κές λειτουργίες που στα συμβατικά οχήματα κα-
λείται να επιτελέσει ο θερμικός κινητήρας, όπως
κλιματισμός, αντλίες, σύστημα πολυμέσων, ηλε-
κτρονικά συστήματα υποβοήθησης, ενώ όλα τα
άλλα περιφερειακά συνεπάγονται αυξημένες
απαιτήσεις ρεύματος και τριβές, μειώνοντας την
κατανάλωση καυσίμου. Όσον αφορά στον γνωστό
βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,4 λίτρου, απο-
δείχτηκε πολύ δυνατός και οικονομικός για το
αμάξωμα του Sx4 S-Cross.

Με τιμή διάθεσης τις 18.810 ευρώ και πλούσιο
εξοπλισμό, το Sx4 S-Cross αποτελεί μια πραγματι-

κά άκρως δελεαστική πρόταση με μηδενικά ετήσια
τέλη κυκλοφορίας εξαιτίας των χαμηλών εκπομ-
πών CO2.

Δυναμική εμφάνιση
Σχεδιαστικά το νέο Sx4 S-Cross έχει δεχτεί αι-

σθητικές παρεμβάσεις στην εξωτερική σχεδίαση,
που συνθέτουν την κομψή και ανανεωμένη του εμ-
φάνιση. Η επιβλητική μάσκα με γρίλιες και ο εμ-
πρός προφυλακτήρας, που αποτελούν χαρακτηρι-
στικά στοιχεία του μοντέλου, ανανεώθηκαν με την
προσθήκη κάθετων γραμμών και λεπτομερειών
χρωμίου που δίνουν μια πνοή φρεσκάδας στο μον-
τέλο της Suzuki.

Επίσης, τα πίσω φωτιστικά σώματα προεξέχουν
πλέον προς τα έξω και σε συνδυασμό με την τεχνο-
λογία LED ανανεώνουν και το πίσω μέρος του αυ-
τοκινήτου, εκφράζοντας ένα πρωτοποριακό συ-
ναίσθημα.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό
Η ποιότητα και το στιλ αναβαθμίζονται σε όλο το

εσωτερικό του Sx4 S-Cross. Οι διαστάσεις των ορ-
γάνων έχουν σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια και
με τρόπο που ταιριάζουν εξαιρετικά σε ένα stylish
και τολμηρό SUV. Νέα ψηφιακή οθόνη τοποθετεί-
ται στον πίνακα οργάνων και προσφέρει στον οδη-
γό πληθώρα πληροφοριών.

Άλλες βελτιώσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη
αφρώδους υλικού στο πάνω μέρος του ταμπλό,
προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ποι-
ότητας. Φυσικά δεν λείπει το σύστημα πολυμέσων
με οθόνη αφής επτά ιντσών.

Κάτω από το καπό του αυτοκινήτου της δοκιμής
μας υπήρχε ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκι-
νητήρας Boosterjet χωρητικότητας 1,4 λίτρου, ο

οποίος αποδίδει 129 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και
μέγιστη ροπή 235 Nm από τις 2.000 σ.α.λ. μέχρι τις
4.000 σ.α.λ. Το ήπιο υβριδικό σύστημα λειτουργεί
ως σύστημα start/stop και επιτρέπει το ρολάρισμα
του αυτοκινήτου σε ταχύτητες κάτω των 16 km/h
χωρίς την εμπλοκή του θερμικού κινητήρα, μει-
ώνοντας ακόμη περισσότερο την κατανάλωση
καυσίμου.

Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρόσθιο άξονα
μέσω ενός χειροκίνητου εξατάχυτου κιβωτίου, το
οποίο διαθέτει καλή αίσθηση αλλά και κλιμάκωση.

Το πραγματικά εντυπωσιακό, όμως, γεγονός έρ-
χεται από τον τομέα της κατανάλωσης, καθώς μέ-
σα στην πόλη το SX4 S-Cross χρειαζόταν περίπου
5,3 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ στο εθνικό
οδικό δίκτυο η κατανάλωση έπεφτε σε μόλις 4,9
λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα!

Άνεση και ασφάλεια
Το SX4 S-Cross είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει

προσανατολισμό και ακολουθεί τις τάσεις της επο-
χής, καθώς αποτελεί ένα crossover με κίνηση
στους δύο τροχούς, που προσδίδει υψηλή θέση
οδήγησης, ταχύτητα, οικονομία, άνεση και ασφά-
λεια. Στο εθνικό οδικό δίκτυο το SX4 S-Cross κι-
νείται με απόλυτη ασφάλεια, άνεση και οικονομία,
όταν ο δείκτης του ταχύμετρου είναι στα όρια που
θέτει ο ΚΟΚ, με την μέση κατανάλωση να ανέρχε-
ται σε περίπου 4,9 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές οι κλίσεις του αμαξώματος είναι υπαρκτές,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα προβληματίσουν
τον οδηγό, καθώς δεν εξελίσσονται σε κάτι επικίν-
δυνο. Μάλιστα, τα περιθώρια πρόσφυσης του Sx4
S-Cross παραπέμπουν περισσότερο σε κανονικό
ΙΧ παρά σε SUV…
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Η ανεξάρτητη γερμανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων
Next.e.GO Mobile SE συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πα-
ρουσιάσει το e.GO Life, να ξεκινήσει το road show της στην Ελλάδα και να λανσά-
ρει μια πανελλαδική πρωτοβουλία συμμαχίας σε θέματα βιωσιμότητας με την
ονομασία Global Green Greece. Μετά την αρχική επιστολή προθέσεων που υπο-
γράφηκε με την Enterprise Greece τον Δεκέμβριο του 2020, η e.GO Mobile έχει

ξεκινήσει την εκτεταμένη μελέτη σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιο-
λόγησης των επιλεγμένων τοποθεσιών για την εγκατάσταση του εργοστασίου της.
Επιπλέον, η e.GO έχει ξεκινήσει εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου στο είδος
του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπειρίας Χρήστη (UEC) και την ερευνητική ανάπτυξη
για εφαρμογές θερμού κλίματος (HCA). Η εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει τη δημι-
ουργία του δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης.
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Πρεμιέρα στη ΔΕΘ για το ηλεκτρικό Next.e.Go Life

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε 
το Suzuki Sx4 S-Cross 
1.4 Hybrid με 129 ίππους
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Το εκτόπισμά τους σε δύσκολες εκτός
έδρας αποστολές καλούνται να αποδείξουν
οι Big-4 του πρωταθλήματος της Super

League 1 αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την πρε-
μιέρα, που κατέδειξε πως όλοι ξεκινούν από την
ίδια αφετηρία για τον τίτλο. 

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, που νίκησε μετά
βασάνων 2-1 την Αντβέρπ στο «Καραϊσκάκης»
στο πρώτο ματς του ομίλου του Europa League
με γκολ του Ρέαμπτσιουκ λίγο πριν από τη λήξη,
πάει στη Λαμία να παίξει με μια ομάδα που έχει
δόγμα «η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα». Ο
κυπελλούχος ΠΑΟΚ, αφού πέρασε 2-0 σε ματς
διαδικαστικού χαρακτήρα τη Λίνκολν στο Γι-
βραλτάρ για το Conference League, ταξιδεύει
στην Τρίπολη για το παιχνίδι με τον Αστέρα, που
παραδοσιακά του βάζει δύσκολα. Πριν αρχίσει το
πρωτάθλημα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν τον
τίτλο του φαβορί για τον τίτλο. Τον απώλεσαν
αμέσως, με το 0-0 στο Φάληρο με τον Ατρόμητο ο

πρωταθλητής και το 0-1 στην Τούμπα από τον
ΠΑΣ Γιάννινα ο κυπελλούχος.

Οι έτεροι δυο των τεσσάρων «μεγάλων», Πανα-
θηναϊκός και ΑΕΚ, με ανανεωμένα ρόστερ στο
60%, πέτυχαν θεαματικές νίκες κόντρα σε Απόλ-
λωνα 4-0 και Ιωνικό 3-0 αντίστοιχα σε «Λεωφό-
ρο» και ΟΑΚΑ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, τους
«πράσινους» περιμένει ο ΠΑΣ Γιάννινα, ανεβα-
σμένος ψυχολογικά μετά το διπλό στην Τούμπα
και με γερμανοθρεμμένο προπονητή, τον Ηλία
Μεταξά, που πήρε τη θέση του επίσης μεγαλω-
μένου και σπουδαγμένου ποδοσφαιρικά στη
Γερμανία, Αργύρη Γιαννίκη. Ο ΠΑΣ άλλαξε τη μι-
σή ομάδα, αλλά η μενταλιτέ και το μέγεθος παρα-
μένουν τα ίδια. Στην Κρήτη, η ΑΕΚ, που από τις
παλιοσειρές μόνο τον Μάνταλο διατήρησε βασι-
κό, αλλά με Ζούμπερ και Άμραμπατ σε φουλ
φόρμα, αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ του Νίκου Νιό-
πλια, «μετρ» στην αμυντική λειτουργία. Επίσης
δεν θα είναι εύκολο ματς.

Από εκεί και πέρα, όλα τα ματς είναι ντέρμπι.
Και το Ατρόμητος - Παναιτωλικός και το Απόλλων
Σμύρνης - Βόλος. 

Υπενθυμίζουμε ότι από τη Super League 1
υποβιβάζεται ο τελευταίος της βαθμολογίας και
ο προτελευταίος παίζει μπαράζ παραμονής με
τον νικητή του μπαράζ των επικεφαλής της βαθ-
μολογίας των δυο ομίλων της Super League 2. 

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 

Σήμερα, Σάββατο 
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός (20.30, NOVA)

Αύριο, Κυριακή
Απόλλων Σμ. - Βόλος (16.00 Cosmote TV)

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (18.15, NOVA)

ΟΦΗ - ΑΕΚ (18.15, Cosmote TV)

Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ (20.30, NOVA)

Λαμία - Ολυμπιακός (20.30, Cosmote TV) 

Το «Big-4»σε επικίνδυνες αποστολές
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Ο
Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ει-
σέπραξαν από το τένις μεγάλα ποσά prize
money, μόνο από τη συμμετοχή δηλαδή, σύμ-

φωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία. Μέσα στο 2021 ο
Έλληνας πρωταθλητής έχει απολαβές-ρεκόρ. Συγκε-
κριμένα, τα έσοδά του έφτασαν τα 2,75 εκατ. ευρώ και
ακόμα δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Την ίδια ώρα, η
Μαρία Σάκκαρη έχει εισπράξει μέχρι τώρα στην κα-
ριέρα της 4,33 εκατ. ευρώ, επίσης prize money. Αν η
Μαρία περνούσε στον τελικό του US Open (αποκλεί-
στηκε στον ημιτελικό από την Έμα Ραντουκάνου, μετέ-
πειτα νικήτρια), θα φούσκωνε τον λογαριασμό της κα-
τά 1,5 εκατ. ευρώ και αν έπαιρνε το τρόπαιο, κατά 2,13
εκατ. ευρώ.

Στη σχετική λίστα των τενιστών που έβγαλαν τα πε-
ρισσότερα το 2021, πρώτος είναι ο Σέρβος Νόβακ Τζό-
κοβιτς με 6,5 εκατ. ευρώ, δεύτερος ο νικητής του US
Open Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ με 4,81 εκατ. ευρώ,

τρίτος ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2,96 εκατ. ευ-
ρώ και στην 5η θέση, πίσω από τον Στέφανο, ο Ιταλός
Ματέο Μπερεντίνι με 2,56 εκατ. ευρώ.

Με τις δυο νίκες που σημείωσαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός 2-1 επί της Αντβέρπ
στο Europa League και ο ΠΑΟΚ 2-0 επί της Λίνκολν στο Γιβραλτάρ, η Ελλάδα ανέβηκε στη 19η θέση της
βαθμολογίας της UEFA. Έτσι ξεπέρασε τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Επόμενος στόχος είναι 
η 18η Τουρκία και αμέσως μετά η 17η Τσεχία, ώστε ο πρωταθλητής να παίζει 
στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League την προσεχή σεζόν και όχι από τον 1ο.

«Ρέει» το χρήμα για Στέφανο, Μαρία Ισόπαλοι οι αντίπαλοι 
του Ολυμπιακού 

Ισόπαλο 1-1 έληξε το άλλο παιχνίδι του ομίλου
του Ολυμπιακού, ανάμεσα στην Άιντραχτ και τη
Φενέρμπαχτσε. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Γα-
λατασαράι - Λάτσιο 1-0, Ερυθρός Αστέρας -
Μπράγκα 2-1, Λοκομοτίβ Μόσχας - Μαρσέιγ 1-1,
Μίντιλαντ - Λουντογκόρετς 1-1, Λεβερκούζεν -
Φερεντσβάρος 2-1, Μπέτις - Σέλτικ 4-3, Ντιναμό
Ζάγκρεμπ - Γουέστ Χαμ 0-2, Ραπίντ Βιέννης -
Γκενκ 0-1, Λέστερ - Νάπολι 2-2, Μονακό -
Στουρμ Γκρατς 1-0, Μπρόντμπι - Σπάρτα Πρ. 0-0,
Αϊντχόφεν - Σοσιεδάδ 2-2, Ρέιντζερς - Λιόν 0-2,
Σπαρτάκ Μ. - Λέγκια 0-0.

Έχασε… στη στατιστική

Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε 2-1 την Αντ-
βέρπ με γκολ του Ρέαμπτσιουκ λίγο πριν από τη
λήξη (είχε προηγηθεί με τον Ελ Αραμπί, ισοφά-
ρισαν οι Βέλγοι με τον Σαμάτα), αλλά έχει τη στα-
τιστική εις βάρος του στο ματς. Δηλαδή, πέντε
λιγότερες τελικές (12-17), μικρότερο ποσοστό
κατοχής (49%-51%), λιγότερες πάσες (388-464),
ακόμα και λιγότερα κόρνερ (4-8). 

«Τριάρα» η Κοπεγχάγη!
Η Κοπεγχάγη, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον όμι-

λο του Conference League, νίκησε 3-1 τη Σλό-
βαν στην Μπρατισλάβα. Τα άλλα αποτελέσματα:
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αλασκέρτ 4-1, Ελσίνκι -
ΛΑΣΚ Λίντσερ 0-2, Φλόρα Ταλίν - Γάνδη 0-1,
Ανόρθωση - Παρτιζάν Βελ. 0-2, Μπόντο Γκλιμτ -

Ζόρια 3-1, Ρόμα - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5-1,
Ράντερς - Άλκμααρ 2-2, Γιάμπλονετς -
Κλουζ 1-0, Σλάβια Πρ. - Ουνιόν Βερο-
λίνου 3-1, Μακάμπι Χάιφα - Φέγε-

νορντ 0-0, Μούρα - Φίτεσε 0-2, Ρεν -
Τότεναμ 2-2, Καϊράτ - Ομόνοια 0-0, Κα-

ραμπάχ - Βασιλεία 0-0.

Ο Μαρινάκης 
απέλυσε τον Χιούτον

Τον προπονητή Κρις Χιούτον απέλυσε στη Νό-
τιγχαμ ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά την εντός
έδρας ήττα 2-0 από τη Μίντλεσμπρο, που την
έφερε στην ουρά της βαθμολογίας. Την περα-
σμένη σεζόν έχασε κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή την άνοδό της στην Premier League. Η
Νότιγχαμ, όπως είναι γνωστό, έχει δυο κατακτή-
σεις Champions League στο παρελθόν.

Την Τρίτη το «αντίο» στον Ντούντα
Την προσεχή Τρίτη η σερβική γη θα υποδεχτεί
ένα από τα πιο άξια τέκνα της, τον «σοφό» του
μπάσκετ Ντούσαν Ίβκοβιτς, που έφυγε στα 77
του χρόνια από μια μόλυνση που του προκάλε-
σαν τα δεκάδες… περιστέρια που πάντα είχε
στο σπίτι του. Στη σερβική ομοσπονδία μπάσκετ
καταφτάνουν συλλυπητήρια τηλεγραφήματα
από όλο τον κόσμο. Ο σερβικός Τύπος τον 
αποκαλεί «Νίκολα Τέσλα του μπάσκετ».

Κέρδισε 
δύο θέσεις 

η Ελλάδα
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Μία φωνή όλοι για 
τους πυρόπληκτους

• Η Αθηνά Καμπάκογλου και ο Χρή-
στος Νικολόπουλος θα παρουσιά-
σουν βραδινή εκπομπή στην ΕΡΤ
αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι.

• Ατύχημα για τη Σοφία Μουτί-
δου. Η γνωστή ηθοποιός σκόν-
ταψε σε σπασμένο πεζοδρόμιο
στα Εξάρχεια.

• «Αντιγόνη: Δεν είσαι μόνο μια
ζωντανή τραγωδία, είσαι μια όμορ-
φη τραγωδία», ήταν το επικό σχόλιο
του Αλ Πατσίνο όταν συνάντησε την
ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου
στο Actor Studio.

• Μαρία Ηλιάκη - Στέλιος Μα-
νουσάκης: Επέστρεψαν μόνιμα
στην Αθήνα από την Ελβετία.

• Λαμπαδηδρόμος το 2004 ο Γιώρ-
γος Τσαλίκης! Το αποκάλυψε ο τρα-
γουδιστής με... ντοκουμέντο! 

• Θλίψη για τον διάσημο φωτο-
γράφο Σπύρο Πώρο. Πέθανε ο
πατέρας του.

• Το Twitter γλεντάει τη δήλωση του
χωρισμένου Δημήτρη Κοργιαλά:
«Προτιμώ μια τσιπούρα αντί για μια
γυναίκα».

• Ο Νίκος Μουτσινάς «πέρασε»
μπροστά από την Ελένη Μενε-
γάκη, κατακτώντας την πρωτιά
στην τηλεθέαση.

• Η Ελένη Δήμου και Κωνσταντίνος
Παντελίδης (αδελφός του αδικοχα-
μένου Παντελή), τα πρόσωπα-έκ-
πληξη στο φετινό «J2US». 

• Σερβιτόρα σε μπαρ, μπέιμπι
σίτερ και καθηγήτρια μαθημα-
τικών, τα πρώτα επαγγέλματα
της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη.

• Φωτογραφίες του αείμνηστου Κώ-
στα Βουτσά και της Αλίκης Κατσα-
βού κουβαλάει στη σχολική του
τσάντα ο 5χρονος γιος τους Φοίβος.

• Αιφνίδια on air αποχώρηση
του Γιώργου Λιάγκα χθες από
το «Πρωινό». Ο παρουσιαστής
ανέφερε ότι συνέβη κάτι σοβα-
ρό, αλλά όχι θέμα υγείας.

Τ
α μεγαλύτερα ονόματα του
ελληνικού πενταγράμμου
στο πλευρό των πυρόπλη-
κτων της Εύβοιας. Δεκά-

δες καλλιτέχνες θα ενώσουν τις
φωνές τους την Τρίτη 28 Σεπτεμ-
βρίου στις 8 το βράδυ, σε μια μεγά-
λη συναυλία αλληλεγγύης στο Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο για την οικονομι-
κή και ψυχολογική στήριξη των
πληγέντων από τις καταστροφικές
φωτιές του καλοκαιριού, που μαύ-
ρισαν τη βόρεια πλευρά του νησιού.

Η αθρόα συμμετοχή κορυφαίων
ερμηνευτών που θα εμφανιστούν
αφιλοκερδώς αλλά και η δωρεάν
παραχώρηση του Καλλιμάρμαρου
από την Ολυμπιακή Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συ-
ναυλίας προκάλεσαν συγκίνηση και δάκρυα στις εκα-
τοντάδες οικογένειες που έχασαν σπίτια και περιου-
σίες.

Με το σύνθημα «Μένουμε όρθιοι» και παρουσιαστή
της βραδιάς τον ηθοποιό Θανάση Αλευρά οι Ελευθερία
Αρβανιτάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελεωνόρα Ζουγανέ-
λη, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κότσιρας, Γιάννης Κού-
τρας, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς), Νατάσσα
Μποφίλιου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακων-
σταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Άλκηστις Πρωτοψάλτη,
Πυξ Λαξ, Μάριος Φραγκούλης, Γιάννης Χαρούλης, Μι-
χάλης Χατζηγιάννης και Κώστας Χατζής θα τραγουδή-
σουν για τον πόνο, την απελπισία αλλά και την ελπίδα
που γεννιέται για να ανθήσει η ζωή στους Δήμους Ιστι-
αίας, Αιδηψού και Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άν-
νας.

Τα έσοδα θα διατεθούν με τη μορφή υποτροφίας στα

παιδιά των πυρόπληκτων οικο-
γενειών των παραπάνω δήμων,
που ξεκινούν τις σπουδές τους
στα ανώτερα και ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της χώ-
ρας, ώστε να στηριχτούν ου-
σιαστικά οι ανάγκες της φοίτη-
σής τους και να ανακουφι-
στούν με αυτό τον τρόπο οι οι-
κογένειές τους. Επίσης, οι κοι-
νωφελείς επιχειρήσεις των
δήμων θα φροντίσουν ώστε τα
χρήματα που θα συγκεντρω-
θούν από τη μεγάλη αυτή συ-
ναυλία να στηρίξουν με κάθε
τρόπο επείγουσες ανάγκες
που προέκυψαν από τη φυσική

και οικονομική καταστροφή της πυρκαγιάς.
Οι σκηνές «Αποκάλυψης» αλλά και η επταήμερη

εξαντλητική μάχη πυροσβεστών, αεροσκαφών, πολι-
τών και δυνάμεων του στρατού που ρίχτηκαν με γενναι-
ότητα στις φωτιές του περασμένου Αυγούστου συγκλό-
νισαν τον πλανήτη. Στη θέα της απόλυτης καταστροφι-
κής «λύγισαν» ακόμη και οι ξένοι πυροσβέστες που κα-
τέφθασαν στη χώρα μας και επιχειρούσαν επί 24ωρα
δίπλα στους ηρωικούς Έλληνες συναδέλφους τους.

Ο γαλάζιος ουρανός για μέρες ήταν σκοτεινός. Έβρε-
χε στάχτη παντού. Ο ήλιος είχε χαθεί, οι ανατολές ήταν
ανύπαρκτες, ενώ τα ηλιοβασιλέματα έσβηναν μέσα
στους καπνούς μαζί με το βιος και τα όνειρα εκατοντά-
δων συμπολιτών μας. Η καμένη έκταση, σύμφωνα με το
σύστημα δορυφορικών καταγραφών EFFIS, υπολογί-
ζεται στα 500.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδι-
κών εκτάσεων καθώς και αγροτικών καλλιεργειών, ενώ
χιλιάδες ζώα βρήκαν φριχτό θάνατο.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Το «αντίο» του Ρέμου
στον Ντούσαν  Ίβκοβιτς

ΦΦλερτ με Κύπριο αρχιτέκτονα;

Βουίζουν τα media στο «νησί της Αφροδίτης»
για φημολογούμενο φλερτ της Δέσποινας
Βανδή με γνωστό Κύπριο αρχιτέκτονα. Ερασι-
τεχνικό βίντεο από νυχτερινό κέντρο διασκέ-
δασης στη Λεμεσό κατέγραψε τη χωρισμένη
τραγουδίστρια χαμογελαστή να του τραγουδά
και να συνομιλεί μαζί του από πίστας, πυρο-
δοτώντας σχόλια ακόμα και για πιθανό ειδύλ-
λιο. Τυχαίο που η Δέσποινα Βανδή -εν μέσω
γυρισμάτων για το σόου «J2US»- αποφάσισε
να συνεχίσει και τον χειμώνα τις sold out εμ-
φανίσεις με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου
στη Μεγαλόνησο;

Στις 16 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει η αυτοβιο-
γραφία του Λάκη Γαβαλά με άγνωστα γεγονότα
και πιπεράτες ιστορίες από την εκκεντρική ζωή
του. «Διηγήθηκα γεγονότα του παρελθόντος ξα-
νά και ξανά σε χρόνο αρκετά μεταγενέστερο από
τότε που είχαν συμβεί. Το ζήτημα ήταν να βγω
από την ιστορία που είχα διηγηθεί στον εαυτό
μου για τον εαυτό μου για να την ξαναγράψω έτσι
ώστε να μην είναι μόνο ατομική “λύτρωση”, αλλά
ν’ αφορά και τους άλλους», προειδοποίησε στο
διαδίκτυο!

Η φωτογραφία τραβήχτηκε
πριν από τριάντα χρόνια στο
Θέατρο Τέχνης με τις τρεις μα-
θήτριες της δραματικής σχο-
λής, στην πρώτη τους παράστα-
ση με το έργο «Μίνι η αθώα»
του Μάσιμο Μποντεμπέλι. Σή-
μερα, είναι πασίγνωστες πρω-
ταγωνίστριες της τηλεόρασης
και του θεάτρου, ιδιαίτερα αγα-
πητές. Πρόκειται (από αριστε-
ρά) για την Ηρώ Λούπη, την
Μπέσσυ Μάλφα και τη Μαριάν-
να Τουμασάτου. Το ενσταντανέ
δημοσιοποίησε στο Instagram
η πρώτη.

Κουίζ: Τις 
αναγνωρίζετε;

Το μυστικό ομορφιάς της Άντζελας Δη-
μητρίου το γνωρίζει μόνο η κόρη της. Η
Όλγα Κιουρτσάκη, με σπουδές μακιγιάζ,
είναι τα τελευταία χρόνια η προσωπική
makeup artist της «Lady» φροντίζον-
τας για τις λαμπερές εμφανίσεις της. Η
beauty editor δημοσίευσε φωτογραφία
εν ώρα εργασίας, σχολιάζοντας: «Η
ανιδιοτελής αγάπη μητέρας και κόρης!
Ο τρόπος που κοιταζόμαστε και η εμπι-
στοσύνη της μιας στην άλλη».

H «Lady» στα χέρια
της κόρης της

Μ
ε ένα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα ο Αντώνης
Ρέμος αποχαιρέτησε τον κορυφαίο προπονητή και φί-
λο του Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε την Πέμπτη από τη
ζωή, αποκαλύπτοντας μια τρυφερή ιστορία. «Αγαπημέ-

νε μου Duda, από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα ένιωσα περη-
φάνια, θαυμασμό, αγάπη, σεβασμό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το
απόγευμα στο σπίτι σου στο Βελιγράδι που μας μίλαγες για τις στιγ-
μές σου με την Εθνική Γιουγκοσλαβίας. Γύρισε και μου είπε η Νένα
ότι μετά από τόσα χρόνια που είστε παντρεμένοι ακόμα σε θαυμά-
ζει!», αποκάλυψε ο τραγουδιστής. Και συνέχισε: «Σε αγαπούσαμε
και σε θαυμάζαμε όχι μόνο για αυτά που έδωσες στο παγκόσμιο
μπάσκετ, αλλά για αυτά που ήσουν σαν άνθρωπος. Αιώνιο σεβασμό
και αγάπη για σένα. Σαν περιστέρι να πετάξει η ψυχή σου στο φως».
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Όλα μοιάζουν καλοκαίρι…
Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου; Για τη Σμαράγδα
Καρύδη ο μήνας… έχει 9! Η δημοφιλής ηθοποιός παραμένει στην
Αίγινα (το επιτρέπουν οι φετινές επαγγελματικές της υποχρεώσεις)
απολαμβάνοντας τις βουτιές στις άδειες από κόσμο παραλίες. «Το
καλοκαίρι ξαναγύρισε. Καλό μας καλοκαίρι. Όσο και να κρατήσει!»
έγραψε στον λογαριασμό της ποζάροντας στην κουζίνα του εξοχι-
κού της με φλοράλ ολόσωμο μαγιό. 

Τρέμει η κοσμική Αθήνα!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
φθινοπωρινός καιρός και οι συνεχείς
εναλλαγές της περιβαλλοντικής θερ-
μοκρασίας επηρεάζουν τους ασθενείς
που πάσχουν από διαβήτη και σε καμία

περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Για αυ-
τούς τους ασθενείς, όλες οι θερμοκρασίες πάνω
από 26-27 βαθμούς Κελσίου μπορεί να είναι επι-
κίνδυνες, κυρίως όταν συνδυάζονται με αυξημένη
υγρασία.

Οι ειδικοί της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας μάς εξηγούν πως η  ρύθμιση της σωμα-
τικής θερμοκρασίας είναι μια πολύπλοκη διαδικα-
σία, η οποία δεν λειτουργεί πάντοτε ομαλά στους
διαβητικούς ασθενείς. 

«Η θερμορρύθμιση είναι μια πολύπλοκη διαδι-
κασία που εμπλέκει πολλά όργανα και ιστούς, με
κυριότερους τον εγκέφαλο, το δέρμα, την καρδιά,
τα αγγεία και τους νεφρούς», αναφέρει ο ενδοκρι-
νολόγος δρ Γεώργιος Παπαγεωργίου, ταμίας της
Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. «Μελέτες
έχουν δείξει πως, όταν κάνει πολλή ζέστη, τα άτο-
μα με διαβήτη έχουν χαμηλότερη ροή αίματος στο
δέρμα και μειωμένη εφίδρωση. 

Οι αντιδράσεις αυτές έχουν άμεσες συνέπειες
στη θερμορρύθμιση», τονίζει η ενδοκρινολόγος δρ
Γεωργία Κάσση, ειδική γραμματέας της Ελληνικής
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, διευθύντρια ΕΣΥ,
επιστημονικά υπεύθυνη του Ενδοκρινολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και μας
εξηγεί ότι μία από τις σημαντικότερες παραμέ-
τρους της θερμορρύθμισης είναι η καρδιαγγειακή

προσαρμογή. Όταν κάνει ζέστη, το αίμα πρέπει να
κατευθυνθεί προς την περιφέρεια του σώματος,

ούτως ώστε να αποβληθεί όσο το δυνατόν περισ-
σότερη θερμότητα μέσω του δέρματος. 

Αυτό προϋποθέτει διαστολή των αιμοφόρων αγ-
γείων. Εντούτοις, στα ευάλωτα άτομα με δυνητικά
μειωμένη καρδιαγγειακή εφεδρεία, όπως πολλοί
πάσχοντες από τύπου 1 και τύπου 2 διαβήτη, ο μη-
χανισμός της αγγειοδιαστολής μπορεί να υπολει-
τουργεί.

Ο ενδοκρινολόγος δρ Φιλώτας Ταλίδης, ειδικός
γραμματέας της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας, μας εξηγεί επίσης: «Έχει βρεθεί ότι η
ζέστη μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες απορρόφη-
σης και διάχυσης της ινσουλίνης, καθώς και διά-
φορες αντιρρυθμιστικές ορμόνες που μπορεί να
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της
αυξημένης γλυκόζης αίματος. Πρακτικά αυτό ση-
μαίνει πως, όταν έχει ζέστη, η ινσουλίνη απορρο-
φάται πιο γρήγορα από τον οργανισμό, με επακό-
λουθο να μειώνεται εξίσου γρήγορα η γλυκόζη αί-
ματος και να αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος βα-
ριάς υπογλυκαιμίας». Παράλληλα οι ασθενείς με
διαβήτη αφυδατώνονται πιο γρήγορα από τον γενι-
κό πληθυσμό, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της χρόνιας νόσου τους είναι η πο-
λυουρία. 
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Οι συνεχείς εναλλαγές 
της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας
επηρεάζουν τους ασθενείς

Προσοχή στα σπορ! 
Οι διαβητικοί ασθενείς καλό θα είναι να
ακούν προσεκτικά τους γιατρούς τους και να
προσέχουν ιδιαίτερα την έκθεση στον ήλιο
αλλά και τις καθημερινές τους δραστηριότη-
τες. Θα πρέπει μεταξύ άλλων να αποφεύγουν
καφέδες, μπίρες, ενεργειακά ροφήματα
ή/και αναψυκτικά με καφεΐνη για να ξεδιψά-
σουν. Να ελέγχουν το σάκχαρό τους πριν, στη
διάρκεια και ύστερα από κάθε έντονη φυσική
δραστηριότητα, ακόμα και αν πρόκειται για
κολύμπι ή ρακέτες στην παραλία. Να ντύνον-
ται με ελαφρά, άνετα και προστατευτικά βαμ-
βακερά ρούχα στις θερμοκρασίες πάνω από
26-27 βαθμούς. Να παραμένουν σε κλει-
στούς, δροσερούς (κλιματιζόμενους) χώρους
τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Να μένουν
στη σκιά. Να περιορίζουν τις υπαίθριες δρα-
στηριότητες. Μπορεί η φυσική δραστηριότη-
τα να είναι ακρογωνιαίος λίθος για τον καλό
γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά όχι σε υπαίθριους
χώρους όταν έχουν αυξημένη θερμοκρασία
και υγρασία. Να προσέχουν τα φάρμακα και
τον εξοπλισμό τους και να μην τα αφήνουν
εκτεθειμένα στη ζέστη, διότι μπορεί να μει-
ωθεί η αποτελεσματικότητά τους. 

Διαβήτηςμε ζέστη και υγρασία 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς το Σάββατο ξεκινά με αρκετά αισιόδο-
ξες σκέψεις, ακόμη και αν βρίσκεστε σε μια μονότονη πε-
ρίοδο. Πολύ πιθανόν να βρεθείτε με καλούς φίλους ή να
κάνετε σχέδια για το μέλλον, κάτι που θα σας δώσει χαρά.
Αν είστε γονείς, θα έχετε να λάβετε μια ικανοποίηση από τα
επιτεύγματα των παιδιών σας.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις για την προσωπική σας
ζωή όσο η Αφροδίτη βρίσκεται στο εκ διαμέτρου απέναντι ζώ-
διο του Σκορπιού και βάλλεται από δύσκολες όψεις. Βέβαια,
μια χαρά θα την πάρετε και εσείς σήμερα και ίσως να τη μοιρα-
στείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, βρίσκεστε σε μια πολύ
καλή ερωτική περίοδο, που σταθεροποιείται μέρα με τη μέ-
ρα, ενώ εσείς του τρίτου δεκαημέρου και κυρίως οι γεννη-
μένοι στις 14, 15 και 16 Ιουνίου θα απολαύσετε μια επιτυχία
σας ή θα μάθετε κάτι αρκετά ελπιδοφόρο. Αν πρέπει να ταξι-
δέψετε, είναι μια πολύ καλή μέρα ώστε να απολαύσετε νέες
εμπειρίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είστε σε μια περίεργη περίοδο, μια και από μέρα σε μέρα
αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και καλό είναι να πάρετε
αυτές τις διαφορετικές εμπειρίες για να εκτιμήσετε τα κα-
λά που έρχονται. Σήμερα επίσης θα νιώσετε ικανοποίηση
μέσα από μια οικονομική συναλλαγή ή κάποια καλή οικο-
νομική συμφωνία. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα νιώσετε αισιοδοξία που θα την προκαλέσουν το
ενδιαφέρον και η συντροφιά αγαπημένων σας προσώπων.
Θα χαρείτε με την εξέλιξη κάποιων καταστάσεων και σίγουρα
θα επικοινωνήσετε με άτομα που έχουν να σας μεταφέρουν
αισιόδοξα νέα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Χρόνια πολλά για εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Είναι μια
αρκετά αισιόδοξη μέρα, που θα σας δείξει έναν νέο τρόπο να
εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητές σας μέσα από τον επαγγελ-
ματικό σας στίβο. Είστε έτοιμοι για μια αλλαγή που μπορεί να
κάνετε, ακόμη και στην εμφάνισή σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Φίλοι και αγαπημένα σας πρόσωπα συμπαραστέκονται
στις οποιεσδήποτε αποφάσεις σας. Είναι μια θετική μέρα
για εσάς και καλό είναι να αφήσετε για λίγο τις γκρίζες
σκέψεις και να απολαύσετε τις στιγμές, με ό,τι αυτές σας
προσφέρουν. Ακόμη και ένας απλός περίπατος θα σας
δώσει την ψυχική δύναμη που χρειάζεστε. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε γεμάτοι ερωτήματα και αμφιβολίες για τους άλ-
λους, κυρίως για πρόσωπα που εμπιστευτήκατε τους
προηγούμενους μήνες. Σήμερα πάρτε μια βαθιά ανάσα
και ασχοληθείτε με ό,τι σας δίνει χαρά. Φροντίστε τον
χώρο σας και πάρτε ενέργεια από τα δοκιμασμένα πρό-
σωπα στον χρόνο που έχετε δίπλα σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι μια μέρα που σας επιφυλάσσει ένα δώρο, είτε υλικό
είτε συναισθηματικό. Ίσως, μάλιστα, έχετε μια πνευματική
επιτυχία ή θα απολαύσετε μια μετακίνηση που θα σας φέρει
κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Φροντίστε να χαρεί-
τε ό,τι σας δοθεί σήμερα χωρίς να κάνετε έκπτωση σε αυτά
που θα πείτε ή θα νιώσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και η προσωπική σας ζωή σάς έχει προβληματίσει αρκετά,
σήμερα θα νιώσετε ότι κάτι αχνοφέγγει στον ορίζοντα. Απο-
λαύστε, λοιπόν, τις όμορφες σκέψεις σας, την επικοινωνία
σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και τις επιτυχημένες
οικονομικές σας κινήσεις. Σήμερα το σύμπαν έχει αποφασί-
σει κάτι να σας χαρίσει. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν και σας έχει κουράσει αυτή η περίοδος, σήμερα απολαύ-
στε τις χαρές που μπορεί να σας δώσει η ζωή. Ζήστε ένα
όμορφο πρωινό ξύπνημα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα,
κάντε έναν περίπατο στην εξοχή ή αφήστε να σας πλησιάσει
η θεά Τύχη, έτσι γιατί όλα είναι κύκλος και τώρα θα πρέπει
να πάρετε ό,τι σας αναλογεί. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Αν και η ψυχολογία σας δεν είναι στα καλύτερά της, με έναν
μαγικό τρόπο θα νιώσετε ότι όλα μπορεί να έχουν την καλύ-
τερη κατάληξη, αρκεί να το θελήσετε. Έτσι σήμερα χαρίστε
στον εαυτό σας μια καλή σκέψη ή επιδιώξτε να είστε κοντά
με πρόσωπα που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικοί.

Μια λάμψη αισιοδοξίας

θα υπάρξει σήμερα

στα ζώδια του

Σταθερού Σταυρού του τρίτου

δεκαημέρου (Ταύρος, Λέων,

Σκορπιός, Υδροχόος). Αυτό θα

συμβεί γιατί η Σελήνη θα κάνει

σύνοδο το μεσημέρι με τον

πλανήτη Δία. Έτσι ακόμη 

και αν υπάρχουν δύσκολες

αστρολογικές όψεις, 

η προσέγγιση αυτή της Σελήνης

θα ξεμπλοκάρει το μυαλό μας

από δυσοίωνες σκέψεις 

και θα αντικρίσουμε το ποτήρι

μισογεμάτο. Βέβαια, δεν είναι

καιρός για οριστικές αποφάσεις,

εφόσον η ρευστότητα της

περιόδου αυτής δεν είναι ικανή

να βάλει γερές βάσεις στα

σχέδιά μας. Ας δούμε 

τι επιφυλάσσει, λοιπόν, 

το αισιόδοξο αυτό Σάββατο 

για το κάθε ζώδιο ξεχωριστά. 
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Τ
ελικά ο Μπάιντεν είχε στρατηγική. Και αν
δεν είχε προλάβει να τη σχεδιάσει ο ίδιος,
κανένα πρόβλημα. Η εξωτερική πολιτική
κρατών όπως οι ΗΠΑ δεν είναι σκαρίφη-

μα της τελευταίας ώρας. Ούτε έμπνευση μιας κυ-
βέρνησης ή ενός προσώπου. Ιδίως όταν πρόκειται
για τον σημερινό πρόεδρο, ο οποίος για μια ακόμη
φορά έδειξε πως, όταν μιλά εκτός κειμένου, η μνή-
μη του δεν τον βοηθά. Έτσι, ανακοινώνοντας προχ-
θές την τριμερή συμφωνία ΗΠΑ - Αυστραλίας -
Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον της Κίνας, φάνηκε
να ξεχνά το όνομα του Αυστραλού εταίρου του, τον
οποίο αποκάλεσε πρώτα «τύπο» και μετά «φιλαρά-
κο». Ωστόσο, αυτά είναι γραφικές λεπτομέρειες. Η
συμφωνία που προετοιμαζόταν με άκρα μυστικό-
τητα καιρό τώρα προβλέπει συνεργασία των τριών
χωρών, εκτός της άμυνας και της οικονομίας, σε
θέματα ασφαλείας του κυβερνοχώρου και στις
εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και των
κβαντικών υπολογιστών. Με δυο λόγια, πρόκειται
για έναν αγγλοσαξονικό άξονα κατά της Κίνας που,
αν δεν αιφνιδίασε το Πεκίνο, σίγουρα έριξε στο κα-
ναβάτσο την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τη Γαλ-
λία.

Οι λόγοι είναι γνωστοί. Οι Βρυξέλλες δεν πήραν
μυρωδιά από τις προετοιμασίες για το αμυντικό σύμ-
φωνο AUKUS (κάποιοι αποκάλεσαν ήδη «μικρό ΝΑ-
ΤΟ») και η Γαλλία είδε τη συμφωνία της με την Αυ-
στραλία για την κατασκευή δώδεκα συμβατικών
υποβρυχίων, προϋπολογισμού τουλάχιστον 35 δισ.,
να τινάζεται στον αέρα. Αυτό και αν είναι ζημιά! Τις
πρώτες αντιδράσεις της γαλλικής κυβέρνησης τις ξέ-
ρουμε ήδη και σε επίπεδο προεδρίας θα μάθουμε
κάτι περισσότερο από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποί-
ος βρισκόταν χθες στην Αθήνα στην Ευρωμεσογει-
ακή Διάσκεψη για το Κλίμα. Ανεξαρτήτως αυτών, το

ρήγμα είναι βαθύ, καθώς η απόφαση της Αυστραλίας
να προμηθευτεί πυρηνοκίνητα πλέον υποβρύχια από
τις ΗΠΑ θέτει σε δοκιμασία όχι μόνο τις διμερείς σχέ-
σεις αλλά και την καλή συνεργασία των δύο χωρών
(και όχι μόνο) στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας.

Το πρόβλημα για το Παρίσι σήμερα και το Βερολίνο
αύριο είναι ότι η τριμερής συνεργασία δεν αφήνει έξω
μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, εκτός αυτού, προ-
σπερνά και τις ισχυρά οικονομικά και στρατιωτικά ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Ο παραμερισμός τους μεταφράζεται
αυτομάτως σε αναβάθμιση του ρόλου της Μεγάλης
Βρετανίας (χώρα πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
αλλά και πιθανή δραστηριοποίηση των χωρών της Κοι-
νοπολιτείας, η οποία από διακοσμητική μπορεί να επι-
στρατευτεί για την ενίσχυση αυτής της αμιγώς αγγλο-
σαξονικής συμμαχίας. Μένει συνεπώς να δούμε αν στο
μέλλον θα μιλάμε για σύμφωνο μεταξύ τριών χωρών,
αφού στον Ινδοειρηνικό, εκτός της Νέας Ζηλανδίας
που δεν θέλει να ακούσει κουβέντα για πυρηνικά, βρί-
σκονται άλλες εξίσου -αν όχι περισσότερο- ισχυρές
στην άμυνα και την τεχνολογία, όπως η Ινδία.

Και η Ευρώπη; Πού βρίσκεται η Ευρώπη σε αυτό
τον καταιγισμό εξελίξεων που αλλάζουν τον γεωπο-
λιτικό χάρτη και την αφορούν άμεσα, καθώς θέτουν
υπαρξιακά για την ίδια ερωτήματα σχετικά με την
ισχύ, τον ρόλο της και τις πραγματικές δυνατότητές
της όχι μόνο στη διεθνή οικονομική σκηνή αλλά και
στην εξωτερική πολιτική και άμυνα; Αν παρακολου-

θήσουμε τον ύπατο εκπρόσωπο για την Εξωτερική
Πολιτική και Ασφάλεια Ζακ Μπορέλ, τα συναισθήμα-
τα, όχι μόνο από τον αποκλεισμό αλλά και από τον
αιφνιδιασμό, κινούνταν μεταξύ της αμηχανίας και
της ενόχλησης. Καθώς, όμως, σαφής και ενιαία
γραμμή ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει, εκτός από τη
δυσαρέσκεια επειδή η «τριμερής» ανακοινώθηκε
την παραμονή της παρουσίασης της στρατηγικής της
ΕΕ για τον Ινδοειρηνικό, κατέφυγε στα γνωστά
«στρογγυλέματα» για τη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ
- Ευρώπης επί των ημερών της προεδρίας Μπάιντεν.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν μπορούν να μείνουν στις
γνωστές εξισορροπητικές δηλώσεις. Όχι μόνο επει-
δή τίθενται σοβαρά ζητήματα εμπιστοσύνης μεταξύ
της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά επειδή οι εξελίξεις τις
οποίες δρομολογεί το σύμφωνο AUKUS θέτουν την
Ένωση προ του διλήμματος να προχωρήσει με τη ση-
μερινή μορφή και οργάνωση στον δρόμο της αργής
φθοράς ή, αν θέλει να έχει ρόλο στις γεωπολιτικές
εξελίξεις που δρομολογούνται, να αλλάξει ριζικά.
Μια ενωμένη Ευρώπη-άθροισμα κρατών με δική του,
το καθένα, διακριτή εθνική πολιτική στους τομείς της
εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θα εξελιχθεί σε
παρία των διεθνών εξελίξεων. Ένωση χωρίς στρατη-
γική αυτονομία θα είναι μια ασθενής ένωση κρατών
που το καθένα θα κοιτάζει το δικό του στενό συμφέ-
ρον. Και αν κάτι δίδαξε ήδη η τριμερής συμφωνία
Αμερικανών, Βρετανών και Αυστραλών, είναι πως
όσο ισχυρό και να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος, μόνο
του ελάχιστα θα επιτύχει. Ήδη το επόμενο βήμα της
«τριμερούς» θα πρέπει να προβληματίσει. Σε δέκα
μέρες η συμμαχική τριάδα θα γίνει πεντάδα. Στο παι-
χνίδι μπαίνουν η Ινδία αλλά και η Ιαπωνία. Όπως κα-
ταλαβαίνετε, νέοι εταίροι κάνουν την εμφάνισή τους
σε μια σκηνή, όπου ύστερα από καιρό δεν έχουν καν
ρόλο δευτεραγωνιστή η Γηραιά Ήπειρος, η Μεσόγει-
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Η τριμερής κατά της Κίνας θέτει
την ενωμένη Ευρώπη μπροστά
στο υπαρξιακό δίλημμα: 
να συνεχίσει αργοκίνητη τον
δρόμο της φθοράς ή να αλλάξει;

Σιγά, η Ευρώπη κοιμάται


