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Η
αποκατάσταση του κύρους των κορυφαίων θε-
σμών της χώρας, που όλα τα προηγούμενα χρό-
νια απαξιώθηκαν στα μάτια των πολιτών, είναι

κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Η Δικαιοσύνη θεω-
ρείται και είναι ο πυλώνας της Δημοκρατίας. Αυτό τον
πυλώνα έπρεπε να προστατεύσει η κυβέρνηση και να
διορθώσει τις όποιες κακοτεχνίες. Έτσι, λοιπόν, τις πα-
θογένειες και τις αστοχίες του Ποινικού Κώδικα που είχε
φέρει άρον άρον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε
παραμονές των εκλογών του 2019, επιχειρεί τώρα να θε-
ραπεύσει ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιά-
ρας. 

Οι αλλαγές σε εκατό και πλέον άρθρα, οι οποίες ήδη
έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν γίνουν νόμος

του κράτους, είναι προϊόν διετούς επεξεργασίας από ει-
δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που λειτούργησε
στο υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουν στο επίκεντρό
τους τα θέματα της βαριάς εγκληματικότητας, της ενδο-
οικογενειακής βίας και των σεξουαλικών κακοποιήσε-
ων. Εγκλήματα τα οποία τελευταία έχουν λάβει μορφή
επιδημίας και απασχολούν έντονα την κοινωνία, ενώ στα
ερωτηματολόγια των δημοσκοπήσεων κατατάσσονται
στα ενδιαφέροντα των πολιτών, που αξιώνουν αλλαγές
από το κυβερνητικό επιτελείο.

Η αυστηροποίηση των ποινών για τα ειδεχθή εγκλή-
ματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα (βιασμός κ.λπ.) και εγ-
κλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων,
θα αποκαταστήσει το χαμένο «κοινό περί δικαίου αίσθη-

μα» καθώς θα προβλέπεται πλέον ως μόνη ποινή η ισό-
βια κάθειρξη. Και μπορεί όταν λέμε ισόβια να μην εννο-
ούμε ισόβια, αλλά τουλάχιστον θα είναι 18-20 χρόνια
πραγματικής φυλάκισης. Σε κάθε περίπτωση, το ζητού-
μενο των νομοθετικών μεταβολών για τα βαριά εγκλή-
ματα είναι οι ποινές να εκτίονται και όχι να αποφυλακίζε-
ται ο εγκληματίας στον μισό χρόνο.

Εν κατακλείδι, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επι-
χειρούν να βελτιώσουν γενικά το ποινικό οπλοστάσιο
κατά της βαριάς εγκληματικότητας και να εκπέμψουν
ένα μήνυμα ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία και
ότι η Δικαιοσύνη είναι εδώ και την προστατεύει, όχι μόνο
με όρους αστυνομικής κινητοποίησης αλλά και νομοθε-
τικών ρυθμίσεων.
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Φέτος, περισσότερο παρά ποτέ, είναι σημαντικό να
θυμηθούμε τα όσα συνέβησαν στις 26 Σεπτεμβρί-
ου 1989. Τότε που οι δολοφόνοι της «17Ν» πάγω-

ναν την Ελλάδα. Με τέσσερις σφαίρες άνανδρα, όπως συ-
νήθιζαν, ο «Λουκάς» και η… παρέα του δολοφονούσαν τον
Παύλο Μπακογιάννη, βάζοντας τέλος επί της ουσίας σε μια
νέα εποχή που ξημέρωνε στην πολιτική ζωή της πατρίδας
μας.

Τα γράφω αυτά με αφορμή την ιστορική ευθύνη που
έχουν τα κόμματα, αλλά και η Πολιτεία, να υπενθυμίζουν
στα Ελληνόπουλα τι έπραξαν επί της ουσίας οι δολοφόνοι
της «17Ν», ώστε να μην ξαναδούμε τα θλιβερά πανό «Γεν-
νήθηκα 17Ν» και συγκεντρώσεις υπέρ των άνανδρων φο-
νιάδων. Παράλληλα, επειδή ο ένας μετά τον άλλον αποφυ-
λακίζονται οι δράστες αυτής της μαύρης περιόδου τρομο-
κρατίας στην πατρίδα μας, καλό είναι να θυμόμαστε για να
αποφύγουμε παρόμοιες τραγωδίες με μιμητές στο μέλλον. 

Το καλοκαίρι του ’89, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε παί-
ξει καταλυτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ΝΔ - Συνασπι-
σμού για τον σχηματισμό της κυβέρνησης Τζαννετάκη.

Ήταν 7:58 το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989. Ο Παύλος
Μπακογιάννης κατευθυνόταν στο γραφείο του, στην οδό
Ομήρου. Το αυτοκίνητό του σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά
από το κτίριο. Ο ίδιος κατέβηκε και συνέχισε με τα πόδια,
ενώ ο οδηγός του έστριψε αριστερά για να παρκάρει σε
κοντινό γκαράζ. Ήταν μόνος, καθώς το προηγούμενο βρά-
δυ είχε πολύωρη συζήτηση με στελέχη του Συνασπισμού
και είπε στον αστυνομικό που τον συνόδευε να μείνει σπίτι
για να ξεκουραστεί. 

Φτάνοντας στην είσοδο κοντοστάθηκε στο ισόγειο, κα-
θώς το ασανσέρ μετέφερε δύο γυναίκες στον οδοντίατρο
του τρίτου ορόφου. Οι δολοφόνοι ήταν κρυμμένοι στα σκα-
λιά. Ξεπρόβαλαν και τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής,

από πίσω και αριστερά με το περίφημο 45άρι της οργάνω-
σης, το ίδιο όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες
δολοφονίες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δράστες φορούσαν
κοστούμια και κρατούσαν φακέλους. Αμέσως μετά τους
πυροβολισμούς, περπάτησαν με κανονικό βήμα μια από-
σταση 60 μέτρων και επιβιβάστηκαν σε ένα κίτρινο SEAT
127, που τους περίμενε στη γωνία της Ομήρου με τη Σκου-
φά. Οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων στις εφημερίδες
της εποχής είναι χαρακτηριστικές. Κάποιος είπε στην
«Ελευθεροτυπία»: «Ένας οδοκαθαριστής που ερχόταν αν-
τίθετα, κάτι κατάλαβε και πλησίασε απειλητικά. Έκανε
πως θα τους χτυπήσει με το φαράσι. Του έβγαλαν τότε το
πιστόλι και με μια χαρακτηριστική κίνηση του έγνεψαν
χωρίς λόγια: Στρίβε». 

«Άκουσα τις πιστολιές και σκέφτηκα: Φάγανε τον Παύ-
λο», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ψιλικατζίδικου στο ισόγειο
της οικοδομής. «Οι δράστες έφυγαν κανονικά, σαν να κου-
βέντιαζαν εμπορικές υποθέσεις καθώς προχωρούσαν». 

Ο Παύλος Μπακογιάννης άφηνε την τελευταία του πνοή
στον «Ευαγγελισμό», συγκλονίζοντας ολόκληρη την Ελλά-
δα.

Η εθνική συνεννόηση ήταν απολύτως μέσα στο πνεύμα
του Μπακογιάννη, που μερικές εβδομάδες πριν από τη δο-
λοφονία του εισηγήθηκε ως βουλευτής της ΝΔ το νομο-
σχέδιο για την απάλειψη των συνεπειών του εμφύλιου πο-
λέμου. 

Να θυμίσουμε μερικά από τα όσα είχε πει ο Παύλος
Μπακογιάννης, για να καταλάβουν οι νεότεροι και να θυ-
μηθούν οι παλαιότεροι γιατί οι δολοφόνοι της «17Ν» άλλα-
ξαν τον ρου της πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας και
πόσο διαφορετικά θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα:

«Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που δέχεται τον άν-

θρωπο όπως είναι».
«Μπορούμε και διαφωνούμε, γιατί μπορούμε να συνυ-

πάρχουμε».
«Το ήθος της πολιτικής» είναι και προοπτικά γίνεται

ήθος της κοινωνίας».
«Οι φράσεις που επαναλαμβάνονται στομώνουν την κρι-

τική σκέψη». 
«Σκέψου πόσο κακό έχουν κάνει τα δόγματα στην πρό-

οδο της ανθρωπότητας».
«Ανανέωση σημαίνει επικοινωνία και όχι παραπλάνη-

ση».
«Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το

μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες
σου».

«Ο Έλληνας ψηφοφόρος γνωρίζει την αδυναμία του να
επιβάλει τη θέλησή του στο κόμμα και γι’ αυτό χρησιμοποι-
εί τις εκλογές ως επιχείρηση τιμωρίας ή εκδίκησης. Χρη-
σιμοποιεί την ψήφο περισσότερο με αρνητική έννοια παρά
με πολιτική». 

«Μόνον άνθρωποι ελεύθεροι μπορούν να οικοδομήσουν
μια ελεύθερη ανοιχτή κοινωνία που να τους ταιριάζει και
μέσα σ’ αυτήν να μπορούν να δημιουργήσουν».

«Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Ο Παύλος μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά ο πολιτικός
του λόγος παραμένει ζωντανός όσο ποτέ. Και καλό είναι να
ανατρέχουμε σε αυτόν, ώστε να αποφεύγουμε την πόλωση
και τον διχασμό, που τόσο ακριβά πλήρωσε ο τόπος μας.

Η εφαρμογή της πολιτικής κληρονομιάς του Παύλου
Μπακογιάννη δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει. Και είναι
καιρός η Πολιτεία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, να τη συγ-
κεντρώσει και να τη διανείμει στις νέες γενιές. Τριάντα
δύο χρόνια μετά, πρέπει και αξίζει…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Η δολοφονία Μπακογιάννη άλλαξε
τον ρου της ιστορίας μας
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Τέλος κι επισήμως μπαίνει πλέον στην άτυ-
πη εσωκομματική εκεχειρία που επικρατού-
σε στα χαρακώματα του Κινήματος Αλλαγής
μετά και την εμφάνιση της Φώφης Γεννηματά
το βράδυ της Πέμπτης. Η κυρία Γεννηματά
μπροστά σε ένα κομματικό ακροατήριο που
ξεπερνούσε τα 500 άτομα ουσιαστικά έδωσε
το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής
της εκστρατείας. Στη μάχη των εντυπώσεων,
εκτός από τη διά ζώσης επικοινωνία της κυ-
ρίας Γεννηματά με τα μέλη του Κινήματος,
έδωσαν το «παρών» και βουλευτές του κόμ-
ματος που στηρίζουν τη προσπάθειά της,
όπως οι Κώστας Σκανδαλίδης, Γιώργος Καμί-
νης και Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η κυρία Γεννηματά μπορεί στην ομιλία της
να μην αναφέρθηκε ονομαστικά στους συνυ-
ποψηφίους της, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
από τη «φαρέτρα της δεν είχε βέλη» εναντίον

τους. «Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούν
ατζέντα μακριά από τις αξίες και την παρακα-
ταθήκη του ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μέχρι και σε
ακροδεξιές αντιλήψεις που ακούγονται τε-
λευταία», είπε με νόημα, στρέφοντας ουσια-
στικά το βλέμμα προς τον Ανδρέα Λοβέρδο
για τις απόψεις περί Μεταναστευτικού που
ανέλυσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
της πολιτικής του πλατφόρμας.

Συνεχίζοντας το «κάρφωμα» προς τον συ-
νυποψήφιό της, ανέβασε τους τόνους τονί-
ζοντας: «Εγώ δεν έφυγα από το ΠΑΣΟΚ να
κάνω κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και είναι η
ψυχή του Κινήματος Αλλαγής».

Εγγυήθηκε για ακόμη μια φορά την αυτό-
νομη πορεία της παράταξης και εμφανίστηκε
σίγουρη και αισιόδοξη για την επόμενη μέρα:
«Εγώ τη μεγάλωσα και θα τη μεγαλώσω κι
άλλο με ακόμη μεγαλύτερη ανανέωση αλλά

και διεύρυνση με άλλες δυνάμεις, οι οποίες
απομακρύνονται από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ». Διευ-
κρινίζοντας τα περί διεύρυνσης των δυνάμε-
ων του ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι θα προέλθει
«από όσους καταλαβαίνουν ότι ο Τσίπρας δεν
μπορεί αλλά και από όσους συνειδητοποιούν
ότι ο Μητσοτάκης είναι σκληρή Δεξιά. Αυτοί
που τον στήριξαν για να φύγει ο Τσίπρας βλέ-
πουν ότι δεν έχει το υπόβαθρο του κεντρώου
που καλλιεργούσε». Από το στόχαστρό της
δεν ξέφυγε η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για
«σκληρή Δεξιά με προσωπείο κεντρώου, που
έπεσε στον τελευταίο ανασχηματισμό».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος συνεχίζει τις περιο-
δείες του ανά την επικράτεια. Τελευταίος
σταθμός η Κεφαλονιά, απ’ όπου τόνισε την
ανάγκη για τη δημιουργία προϋποθέσεων
που θα διασφαλίζουν την αυτόνομη πορεία
του κόμματος. Για ακόμη μια φορά δεν έλει-

ψαν και οι αιχμές με φόντο την επαναφορά
στα «ιερά και όσια» της παράταξης: «Το ση-
μερινό σήμα του ΚΙΝΑΛ είναι πολύχρωμο
και δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν θα
αγνοήσουμε την καταγωγή μας που άλλαξε
την Ελλάδα. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα
πολύ δημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία
ΠΑΣΟΚ. Ονειρευόμαστε να αποκαταστα-
θούν οι σχέσεις μας με τη νεολαία, πρέπει
όμως να υπάρχει αγώνας για τη νεολαία και
όχι κολακεία». 

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Η
ατμόσφαιρα στη μόνι-
μη ελληνική αντιπρο-
σωπεία χθες ήταν κατά
τι διαφορετική σε σχέ-

ση με τις προηγούμενες μέρες. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συναν-
τήθηκαν έπειτα από αρκετά σκαμ-
πανεβάσματα και ένα παρ’ ολίγον
ναυάγιο. 

Η αναδίπλωση του Αρχιεπισκό-
που Αμερικής, όμως, ο οποίος δια-
τηρεί στενή προσωπική σχέση με
τον κ. Μητσοτάκη, την τελευταία
στιγμή απέτρεψε ένα βαθύ και επί-
πονο ρήγμα, το οποίο θα ήταν βού-
τυρο στο ψωμί της Τουρκίας. 

Παρ’ ολίγον... ναυάγιο
Τα πράγματα, πάντως, ξεκίνησαν

με τους χειρότερους οιωνούς, αν και
η σχέση του κ. Μητσοτάκη με την Ιε-
ρά Αρχιεπισκοπή της Αμερικής είναι
εξαιρετικά στενή και ο ίδιος ο Αρχιε-
πίσκοπος φίλος τόσο του ίδιου όσο
και της συζύγου του. Πριν από μερι-
κές μέρες, όμως, όταν το Μέγαρο
Μαξίμου «ξυπνούσε» και αντίκριζε
την εικόνα του Αρχιεπισκόπου Ελπι-

δοφόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού
της Τουρκίας» δίπλα στον κατοχικό
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, πολλοί συνεργά-
τες του πρωθυπουργού αναρωτήθη-
καν αν θα ήταν καλή ιδέα μια συνάν-
τηση των δύο, όπως είχε ήδη κανο-
νιστεί για χθες στην Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μητσοτάκης επικοινώνησε
τότε με τον πρόεδρο της Κύπρου
Νίκο Αναστασιάδη και υπήρξε μια
αμοιβαία κατανόηση ότι η εικόνα
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής δεν
θα μπορούσε να επιβραβευθεί.
Πράγματι, ο κ. Αναστασιάδης, ο
οποίος δεν έχει και περί πολλού τον
Αρχιεπίσκοπο, έσπευσε να ακυρώ-
σει τη συνάντηση που είχαν προ-
γραμματίσει οι δυο τους την Τετάρ-

τη. Και όχι απλά την ακύρωσε, αλλά
την Πέμπτη είδε και τον πρώην Αρ-
χιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο,
τον οποίο διαδέχθηκε ο Ελπιδοφό-
ρος και ο οποίος ήταν «κόκκινο πα-
νί» για το Πατριαρχείο Κωνσταντι-
νουπόλεως.

Ο πρωθυπουργός, όμως, απέφυ-
γε να αδειάσει ευθέως τον Αρχιεπί-
σκοπο Ελπιδοφόρο και του έδωσε
χρόνο. Έτσι, μπορεί στον κ. Ελπιδο-
φόρο να διαμηνύθηκε ότι δεν θα γί-
νει η συνάντηση που είχε προγραμ-
ματιστεί για το πρωί της Παρα-
σκευής στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αμερικής, όμως θα γινόταν κανονι-
κά η ξενάγηση του πρωθυπουργού
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
στο Ground Zero, ο οποίος ανεγέρ-

θη ξανά έπειτα από πολλά χρόνια και
μεγάλη κατασπατάληση χρημάτων.

Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχ-
θηκαν καλά, με τον Ελπιδοφόρο,
από τη στιγμή που δημοσιοποιήθη-
κε η φωτογραφία του μέσω συνερ-
γατών του, να επιτρέπει διαρροές για
«εθνικιστικούς κύκλους» που τον
επιβουλεύονται αλλά και να αφήνει
να εννοηθεί ότι δεν γνώριζε την πα-
ρουσία του κ. Τατάρ στην εκδήλωση.
Κάτι που δεν νοείται καν, με δεδομέ-
να τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τη
γνώση των αρμοδίων ακόμη και για
τις θέσεις των επίσημων προσκε-
κλημένων.

Αυτή ακριβώς η προσπάθεια από-
σεισης ευθυνών από τον Αρχιεπί-
σκοπο ήταν το στοιχείο που εκνεύ-

ρισε τον κ. Μητσοτάκη και την κυ-
βέρνηση ευρύτερα. Ανώτερη κυ-
βερνητική πηγή, κατά την άφιξη της
ελληνικής αποστολής στη Νέα Υόρ-
κη, έδωσε το μήνυμα ότι υπάρχει έν-
τονη δυσφορία με τον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής. Και κάπως έτσι προέκυ-
ψε το ραντεβού του πρωθυπουργού
με το editorial board της «Wall Stre-
et Journal» το πρωί της Παρα-
σκευής, βάζοντας στον πάγο την ξε-
νάγηση στον Άγιο Νικόλαο.

«Σωτήρια» αναδίπλωση
Αν ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφό-

ρος δεν είχε κάνει πίσω και μέσω
twitter δεν είχε επί της ουσίας απο-
λογηθεί για το πώς εξελήφθη η πα-
ρουσία του στο «Σπίτι της Τουρκίας»,
θα μιλούσαμε για ανοιχτό μέτωπο
της Αρχιεπισκοπής των ΗΠΑ με την
Αθήνα και τη Λευκωσία. 

Ιδίως με την Αθήνα πρόκειται για
ένα μέτωπο που δεν είχε κανένα
νόημα να είναι ανοιχτό, με δεδομέ-
νο ότι η Τουρκία θα έσπευδε να εκ-
μεταλλευτεί το… κενό που δημι-
ουργήθηκε. 

Η συνάντηση που εντέλει έγινε
και η γενικότερη καταλλαγή διέσω-
σαν και τον Ελπιδοφόρο, ο οποίος
έχει βλέψεις για τη διαδοχή Βαρθο-
λομαίου σε δεύτερο χρόνο, αλλά
γλίτωσε και την Αθήνα από έναν
αχρείαστο πονοκέφαλο. 

Το θρίλερ με τον Ελπιδοφόρο

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 
μπήκε στη… μάχη χωρίς να
ξεχνάει τους δελφίνους αλλά
και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ

Η Φώφη άρχισε τα… καρφιά για όσους την αμφισβητούν!

Πώς έκλεισε
το… ρήγμα
προτού 
πάρει μεγάλες 
διαστάσεις
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Υ
πέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης
τάσσεται ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ και αναπληρωτής τομεάρχης
Εσωτερικών, υπεύθυνος για την Τ.Α.,

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, απέναντι στον «κοινό
πολιτικό αντίπαλο, που είναι η ΝΔ». Προς τούτο,
θεωρεί ότι «θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ευρύς
διάλογος του προοδευτικού χώρου». 

Στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θέλουμε μία νέα αρχή με την
κοινωνία στην πρώτη γραμμή» και όχι «ως ευκαι-
ρία βολέματος στο επιλεκτικό και καθόλου επιτε-
λικό “κράτος”», καθώς «η νέα κοινωνική κρίση
μόνο με ανθρώπους μέσα από την ίδια την κοινω-
νία μπορεί να ξεπεραστεί, σε συνδυασμό με ένα
προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλά-
δας», επισημαίνει ο κ. Χατζηγιαννάκης. Ο βου-
λευτής Ευβοίας εκτιμά τον Σταύρο Μπένο ως
προσωπικότητα, αλλά δεν δέχεται τη «θεσμική
εκτροπή με την επιτροπή Μπένου», εκφράζει φό-
βους για τον «κίνδυνο ερημοποίησης» και κάνει
έκκληση «να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν
άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να
μπορέσουν να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο
τους». 

Ο πρόεδρός σας, στη Θεσσαλονίκη, έκανε λό-
γο για μια νέα αρχή. Μήπως μια νέα αρχή θα
ήθελε και νέα πρόσωπα, απαλλαγμένα από
πολιτικές ανακολουθίες του πρόσφατου κυ-
βερνητικού παρελθόντος σας;
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έκανε

λόγο για μία νέα αρχή, με την κοινωνία στην πρώτη γραμ-
μή, κάτι που σηματοδοτεί πως στόχος μας είναι στην επό-
μενη προοδευτική κυβέρνηση με βασικό πυλώνα τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΠΣ να συμμετέχουν αξιοσέβαστες προσωπικότητες,
που έχουν αναδειχθεί από την κοινωνία μέσα από την ερ-
γασία τους και την προσφορά τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι
αναγκαίοι και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά κυρίως για τη χώρα
μας. Η νέα κοινωνική κρίση μόνο με ανθρώπους μέσα από
την ίδια την κοινωνία μπορεί να ξεπεραστεί, σε συνδυασμό
με ένα προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης της Ελλάδας.
Όσον αφορά τις νέες πολιτικές προτάσεις που σηματοδο-
τούν αυτήν τη νέα αρχή, παρουσιάστηκαν ενδελεχώς στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Αλέξη Τσίπρα. 

Στο εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βλέπουμε τα ίδια και τα
ίδια πρόσωπα. Αλήθεια, υπάρχει αντιστοίχιση του
31,5% με τη σημερινή οργάνωση της παράταξής σας;
Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό δεν είναι φαινόμενο που

αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Οι κοι-
νωνίες και οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο δείχνουν μία
αποστροφή και έναν ενδοιασμό στη συμμετοχή τους στα
κόμματα. Στην Ευρώπη, τα κόμματα έχουν χάσει 1 έως 1,5
εκατομμύρια μέλη. Στη χώρα μας, αντιστοίχιση δεν υπάρ-
χει σε κανένα κόμμα. Στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως είπαμε, θέ-
λουμε μία νέα αρχή, με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή.
Τη στιγμή που ορισμένοι σήμερα αντιμετωπίζουν τη συμ-

μετοχή στα κοινά ως ευκαιρία βολέματος στο επιλεκτικό
και καθόλου επιτελικό «κράτος» της Νέας Δημοκρατίας,
δική μας πρόθεση είναι να καταργήσουμε τις απαράδε-
κτες ρυθμίσεις για δυνατότητα τοποθέτησης μετακλητών
σε θέσεις της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας.  Αυτά που δη-
μιουργούν την αποστροφή του κόσμου προς την πολιτική,
αυτά που κάνουν τον κόσμο να λέει «όλοι ίδιοι είναι» θα τα
αλλάξουμε, όπως τα αλλάξαμε και την πρώτη φορά της
διακυβέρνησης, όταν βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια.

Προοδευτική διακυβέρνηση. Με ποιους, όταν όλοι οι
όμοροι χώροι διάκεινται με αντιπαλότητα, αν όχι με εχ-
θρότητα, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Στην κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι να αγκαλιά-

ζει πολιτικές και πολίτες που έχουν στιβαρή δημοκρατική
και προοδευτική βάση, πριν ακόμα από τη δημιουργία της
Προοδευτικής Συμμαχίας. Πιστεύουμε σε μία προοδευτι-
κή διακυβέρνηση, πιστεύουμε στην απλή αναλογική και
στη συνεργασία. Πολλοί από τους «πολιτικούς αντιπά-
λους» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάς κατακρίνουν για δήθεν αντι-
γραφή των θέσεών τους. Εφόσον όμως υπάρχουν ταυτοτι-

κές και προγραμματικές συγκλίσεις και
κοινές γραμμές των φορέων, θεωρώ ότι θα
πρέπει να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος
του προοδευτικού χώρου. Αναφέρομαι σε
εντός εισαγωγικών πολιτικούς αντιπάλους,
γιατί ο πραγματικός αντίπαλος είναι η Νέα
Δημοκρατία.  Απέναντι στην πολιτική της
ΝΔ, που στοχεύει στην ευημερία των λίγων,
οι υπόλοιπες δυνάμεις που προσδιορίζον-
ται προοδευτικές οφείλουν να συστρατευ-
θούν με γνώμονα την ευημερία των πολλών.

Στην υπόθεση ότι αύριο προκηρύσσονται
εκλογές, ποιο θα ήταν το εκλογικό σας
αφήγημα;

Τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ
έχουν δώσει σαφή όσο και επώδυνα για τα
συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλει-
οψηφίας δείγματα γραφής. Όσο και αν
επενδύει στην επικοινωνία η κυβέρνηση,
δεν μπορεί πλέον να κρύψει από τον μέσο
Έλληνα πολίτη αυτό που ο ίδιος βιώνει. Η
ελληνική κοινωνία διακατέχεται από ένα
γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας για την
επόμενη μέρα. Ανασφάλειας για τη ζωή και
την αξιοπρεπή του διαβίωση, για τις σπου-
δές, την εργασία και τον μισθό του, για την
υγειονομική του περίθαλψη, για τις ανισό-
τητες που βλέπει καθημερινά να διευρύ-
νονται προς όφελος των λίγων και προνομι-
ούχων. Σε όλα αυτά έχει φτάσει η στιγμή να

μπει ένα τέλος. Οι άνθρωποι του μόχθου, της παραγωγής
και της δημιουργίας, η νέα γενιά της Ελλάδας που στις
φωτιές του καλοκαιριού έδειξε την αλληλεγγύη και την
αυταπάρνησή της, όλες και όλοι αυτοί αξίζουν μια καλύτε-
ρη ζωή. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός χώρος αποτε-
λεί ιστορικά τον πλειοψηφικό πόλο στην πατρίδα μας και
είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα τον εμπιστευτούν, να βγά-
λει τον τόπο από τα αδιέξοδα.

Η Εύβοια είναι η εκλογική σας περιφέρεια. Πώς προ-
χωράνε οι εργασίες για την επόμενη ημέρα μετά τις
πυρκαγιές; Συμφωνείτε με την επιτροπή Μπένου;
Η καταστροφή είναι βιβλική στην Εύβοια και, δυστυ-

χώς, ελλοχεύει ο κίνδυνος ερημοποίησης της περιοχής
μας. Αυτό που επείγει είναι να εξασφαλιστεί το σήμερα,
προκειμένου να μπουν οι βάσεις για το αύριο. Να μπορέ-
σουν να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Πρέπει
άμεσα να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν τα αντιπλημ-
μυρικά έργα. Σχετικά με την επιτροπή Μπένου, δεν θα
αναφερθώ στο πρόσωπο του συναδέλφου, πρώην δη-
μάρχου που εκτιμώ, αλλά στη θεσμική εκτροπή δημι-
ουργίας της επιτροπής από τον κ. Μητσοτάκη.  Μίας επι-
τροπής χωρίς μέλη και χωρίς καμία θεσμική νομιμοποί-
ηση από τη Βουλή, μόνο και μόνο για να ξεχαστεί επικοι-
νωνιακά η τεράστια κυβερνητική ανικανότητα στην αντι-
μετώπιση της μεγάλης φωτιάς, προκαλεί περισσότερα
προβλήματα από όσα επιλύει.Μ
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Οι προοδευτικές δυνάμεις 
οφείλουν να συστρατευθούν

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ8

ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υπουργός Εσωτερικών

«Ο
ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί μία
παρωχημένη επιχειρηματο-
λογία και επιχειρεί να “τρο-
μάξει” τον κόσμο δείχνοντας

τον Βορίδη, τον Πλεύρη και τον Γεωργιάδη
ως “μπαμπούλες”, με αναφορές στη χούν-
τα», δηλώνει στην «Ρ» ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης, αναφερόμενος στον
πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης.
Συναντήσαμε τον Μάκη Βορίδη και, σε μια
εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μας μίλησε
για τις αλλαγές που έρχονται στον δημόσιο
τομέα. Ταυτόχρονα, μας αποκάλυψε ποια
ήταν η πιο δύσκολη στιγμή του στη μέχρι
τώρα πολιτική του διαδρομή αλλά και τις
μελλοντικές πολιτικές επιδιώξεις του. 

Υπουργέ, μία από τις πρώτες πρωτοβου-
λίες που πήρατε μόλις αναλάβατε το κρί-
σιμο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου
Εσωτερικών ήταν η θεσμοθέτηση ενός
ανώτατου ορίου στις ετήσιες προσλή-
ψεις συμβασιούχων στο Δημόσιο. Σε τι
αποσκοπεί και ποιοι ωφελούνται από τη
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση;
Είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά προ-

χωράμε στον εξορθολογισμό των προσλή-
ψεων αντιστοιχίζοντάς τες με τις πραγματι-
κές ανάγκες του Δημοσίου, ώστε να δικαιο-
λογούνται στο ακέραιο οι συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου και η σύναψή τους να μην
υποκρύπτει άλλες σκοπιμότητες. Μέχρι σή-
μερα, οι προσλήψεις αυτές αποφασίζονταν
με βάση τα αιτήματα του εκάστοτε φορέα
και τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Εσω-
τερικών. Έρχεται λοιπόν τώρα η κυβέρνησή
μας και κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ: Εντάσσει τις ανάγκες του Δημοσίου
στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων
και μάλιστα θέτει και ένα όριο στον εαυτό
της, βάζοντας επιπλέον ρήτρα ο αριθμός
αυτός να μειωθεί κατά 10% τον επόμενο χρό-
νο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα όριο, κα-
νένας αριθμός, κανένας προγραμματισμός.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ρύθμισε το συγκεκριμένο ζή-
τημα, γιατί πολύ απλά ήθελε να παίρνει
όσους, όπου και με όποιον τρόπο θέλει. Ερ-
χόμαστε λοιπόν τώρα εμείς και βάζουμε μία
τάξη σε αυτό το άναρχο αυτό τοπίο που άφη-
σε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ σάς κατηγορεί ότι καθ’
όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας
προσπαθείτε να δημιουργήσετε κομμα-
τικούς στρατούς μετακλητών υπαλλήλων
στον δημόσιο τομέα. Τι απαντάτε σε αυτή
την κριτική της αξιωματικής αντιπολί-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Για εμένα πολιτική 
σημαίνει: 
Εφαρμοσμένη 
ιδεολογία»
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τευσης; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ για ακόμη μία φορά καταφεύγει

στην προσφιλή του τακτική, αυτή της δια-
στρέβλωσης των πραγματικών στοιχείων. Οι
μετακλητοί των υπουργών ανέρχονται σή-
μερα σε περίπου 900, όταν επί διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ ο αριθμός των μετακλητών ήταν
σταθερά πάνω από 1.000. Η πραγματικότητα
είναι ότι, προκειμένου να ενισχύσουμε το
έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δώσαμε
τη δυνατότητα στους δημάρχους και τους
περιφερειάρχες να προσλαμβάνουν έναν
αριθμό μετακλητών υπαλλήλων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
αθροίζει τον αριθμό αυτών των μετακλητών
με τους μετακλητούς της κυβέρνησης, προ-
κειμένου να εξυπηρετήσει το ψεύδος του.
Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά στον
ΣΥΡΙΖΑ ότι οι μετακλητοί των αιρετών δεν
ανήκουν στην κυβέρνηση. Αλλά επειδή
άκουσα τον κ. Τσίπρα να ξαναθέτει το θέμα
των μετακλητών, διερωτώμαι τα εξής: Γιατί
επί τεσσεράμισι χρόνια δεν κατήργησε τον
θεσμό; Υποκριτές συστηματικά.

Ποιες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες
να αναμένουμε από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών το προσεχές διάστημα; Θα υπάρ-
ξουν αλλαγές και στον δημοσιοϋπαλλη-
λικό κώδικα ή θα γίνει κάποιας μορφής
αξιολόγηση στους δημοσίους υπαλλή-
λους; 
Έχουμε ήδη ολοκληρώσει μία σειρά κρί-

σιμων νομοθετικών παρεμβάσεων που
αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, όπως η θέ-
σπιση της τηλεργασίας, οι νόμοι για το
ΑΣΕΠ, τον εσωτερικό έλεγχο και το νομο-
σχέδιο του lobbying, στο οποίο συμπεριελή-
φθησαν διατάξεις που είναι κρίσιμες για την
ομαλή λειτουργία του Δημοσίου, όπως η κα-
τάργηση σημαντικού αριθμού παρεκκλίσε-
ων από την κινητικότητα. Στο αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να φέ-
ρουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοι-
νωνία των πολιτών και τον εθελοντισμό. Από
εκεί και έπειτα, στόχος μας είναι η δημιουρ-
γία ενός αποτελεσματικού συστήματος πο-
λυεπίπεδης διακυβέρνησης με σαφή κατα-
νομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κυ-
βερνητικά επίπεδα, ο ανασχεδιασμός της
αξιολόγησης και της στοχοθεσίας, η εφαρ-
μογή του συστήματος επιβράβευσης στους
παραγωγικότερους δημόσιους υπαλλήλους
καθώς και η ψήφιση ενός νέου δημοσιοϋ-
παλληλικού κώδικα.

Ας περάσουμε στα της κυβέρνησης. Πώς
αισθάνεστε που στην κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη αξιοποιούνται και άν-
θρωποι εκτός της παράταξης της Νέας
Δημοκρατίας; 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστός στις

προεκλογικές του δεσμεύσεις, αξιοποιεί
στο κυβερνητικό σχήμα πρόσωπα εγνωσμέ-

νου κύρους και ευρείας αποδοχής. Στη συ-
νολική προσπάθεια που επιτελείται από την
κυβέρνηση για να χτίσουμε μια καλύτερη
Ελλάδα για όλους τους Έλληνες, δεν περισ-
σεύει κανείς. Αυτό που μας ενώνει είναι το
κυβερνητικό σχέδιο δράσης που όλοι υπη-
ρετούμε με όσες δυνάμεις έχουμε. 

Είναι γεγονός πως ο τελευταίος ανασχη-
ματισμός προκάλεσε πολυεπίπεδες ανα-
ταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
Μάλιστα, η αξιωματική αντιπολίτευση
ισχυρίζεται πως η Νέα Δημοκρατία μετά
τον ανασχηματισμό ρέπει προς την άκρα
Δεξιά. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση; 
Θεωρώ ότι η Δεξιά, στη σύγχρονη μορφή

που έχει προσλάβει, έχει διαμορφώσει μία
μοναδική ταυτότητα, την οποία στον ΣΥΡΙΖΑ
αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να αν-
τιληφθούν. Η νέα αυτή ταυτότητα έχει συγ-
κεκριμένα χαρακτηριστικά και άξονες: πε-
ριοριστική μεταναστευτική πολιτική και
συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών,
επιμονή στην εφαρμογή του νόμου και της
τάξης και ενίσχυση του αισθήματος ασφά-
λειας με μηδενική ανοχή στην εγκληματικό-
τητα, μείωση των φόρων και προσέλκυση
ιδιωτικών επενδύσεων, στήριξη της ιδιωτι-
κής πρωτοβουλίας. Οι συγκεκριμένοι πολι-
τικοί άξονες είναι κεντρικοί και καθορίζουν
όχι μόνο τη Δεξιά στην Ευρώπη αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποι-
εί μία παρωχημένη επιχειρηματολογία και
επιχειρεί να «τρομάξει» τον κόσμο δείχνον-
τας τον Βορίδη, τον Πλεύρη και τον Γεωργιά-
δη ως «μπαμπούλες», με αναφορές στη
χούντα, στον φασισμό και σε διάφορα τέτοια
που δεν πείθουν γιατί δεν αντιστοιχούν στη
βιωμένη πραγματικότητα, τη λειτουργία και
τη δράση της κυβέρνησης. 

Ουδείς πιστεύει ότι η ΝΔ θα κάνει δικτα-
τορία ή θα εγκαθιδρύσει ένα ολοκληρωτικό
ή αυταρχικό καθεστώς. Αντιθέτως, δείγματα

περιφρόνησης των δημοκρατικών θεσμών
απέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο της
διακυβέρνησής του. Αλλά το γεγονός ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε αυτήν τη ρητορική απο-
δεικνύει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
έχει οδηγηθεί σε στρατηγικό αδιέξοδο.

Ως έγκριτος νομικός, θα ήθελα την άπο-
ψή σας για όσους υποστηρίζουν ότι, επί
των ημερών σας, έχει αυξηθεί η εγκλη-
ματικότητα. 
Από πού προκύπτει αυτό; Αντιθέτως, η βία

των συμμοριών της άκρας Αριστεράς έχει σε
μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί, ενώ σημαντι-
κά βήματα έχουν γίνει και σε γειτονιές με
αυξημένη παραβατικότητα. Πραγματικά, εί-
ναι αν μη τι άλλο οξύμωρο να κατηγορούμα-
στε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τροποποίησε
προς το επιεικέστερο τον Ποινικό Κώδικα.
Αυτό που η κυβέρνησή μας επιδιώκει, μέσα
από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβά-
σεις, είναι να ενισχύσει το αίσθημα ασφά-
λειας των πολιτών και να θωρακίσει την
προστασία του κοινωνικού συνόλου από την
εγκληματικότητα, πρωτίστως μέσα από την
ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών
προς την Πολιτεία και τη Δικαιοσύνη. Στον
άξονα αυτό αυστηροποιούνται οι ποινές για
τα βαριά ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα, τα
σεξουαλικά εγκλήματα, τα εγκλήματα κατά
των ανηλίκων και επιμηκύνεται ο χρόνος
της υφ’ όρων απόλυσης των βαρυποινιτών
και ισοβιτών. Αντιμετωπίζουμε, δε, το νομο-
θετικό κενό που προκάλεσε η κατάργηση ή
η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας
αδικημάτων, εναρμονίζοντας την ίδια στιγμή
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την ευρω-
παϊκή νομοθεσία, αναφορικά με τα δικαιώ-
ματα προστασίας των ανηλίκων και των ενή-
λικων θυμάτων.

Έχετε διανύσει πλέον μια μακρά πολιτική

διαδρομή. Ποια ήταν η πιο δύσκολη από-
φαση που κληθήκατε να πάρετε στη μέ-
χρι σήμερα πολιτική σας πορεία; 
Η απόφασή μου να στηρίξω την ευρωπαϊ-

κή προοπτική της χώρας ψηφίζοντας τη
συμφωνία για το PSI και γνωρίζοντας ότι κά-
τι τέτοιο θα με οδηγούσε σε σύγκρουση με
το τότε κόμμα μου, κάτι που είχε και ως απο-
τέλεσμα τη διαγραφή μου από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΛΑΟΣ.

Θα ήθελα να μου απαντήσετε με δύο λέ-
ξεις, τι σημαίνει για εσάς ο όρος «πολιτι-
κή»; 
Για εμένα πολιτική σημαίνει: Εφαρμοσμέ-

νη ιδεολογία.

Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στην κεντρι-
κή πολιτική σκηνή; Πολλοί αναρωτιούν-
ται ποια είναι τα πολιτικά σας σχέδια για
το μέλλον και οι πολιτικές σας επιδιώ-
ξεις; 
Εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να μπο-

ρέσω να συνεχίσω να μάχομαι για τις ιδέες
του Έθνους και της Ελευθερίας.

Μετά τον ανασχηματισμό και τη ΔΕΘ,
«φούντωσαν» και πάλι τα σενάρια περί
πρόωρων εκλογών. Με βάση τα μέχρι
στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα, θεω-
ρείτε πιθανότερο το σενάριο η ΝΔ στις
επόμενες εκλογές να είναι ξανά αυτοδύ-
ναμη ή να αναζητήσει κυβερνητικό εταί-
ρο; 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει

επιτύχει κάτι μοναδικό στα ιστορικά πολιτι-
κά χρονικά: Να διατηρεί τα εκλογικά της πο-
σοστά σχεδόν αναλλοίωτα, διαγράφοντας τη
μικρότερη δυνατή φθορά εν τω μέσω της
κυβερνητικής της θητείας και μάλιστα μιας
θητείας με πολλά απρόβλεπτα και πολλές
προκλήσεις. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει
την εμπιστοσύνη των πολιτών στις επόμενες
εθνικές εκλογές και θα συνεχίσει το έργο
της ανάταξης της χώρας, ανατρέποντας την
ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς και εμ-
πεδώνοντας μια άλλη κυριαρχία, ιδεολογι-
κή, αξιακή και πολιτική. ««Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί 
μία παρωχημένη 
επιχειρηματολογία και επιχειρεί
να “τρομάξει” τον κόσμο, 
δείχνοντας τον Βορίδη, 
τον Πλεύρη και τον Γεωργιάδη
ως “μπαμπούλες”»
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ΣΤΑYΡΟΣ ΚΑΛΑΦAΤΗΣ 

«Μ
πορούμε ήδη να μοιρά-
ζουμε στην κοινωνία
τους πρώτους καρπούς
και έτσι θα συνεχίσου-

με», διαμηνύει μέσω της «Ρ» ο υφυπουργός
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδο-
νίας - Θράκης, και βουλευτής Α’ Θεσσαλονί-
κης Σταύρος Καλαφάτης, ενώ εκτιμά ότι ο
Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται χαμένος στο
διάστημα, με έναν «αχταρμά» θέσεων και
υποσχέσεων. 

Όσο για τις εκλογές, επισημαίνει ότι ο κ.
Τσίπρας… πείστηκε από τα όσα είπε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο που θα
στηθούν κάλπες, ενώ τονίζει ότι δεν είναι
πάντως καθόλου τυχαίο «που μετά τη ΔΕΘ
άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ». «Όχι μό-

νον δεν έχουν “παγώσει” τα έργα της Θεσ-
σαλονίκης, τα οποία είναι όλα εντός χρονο-
διαγραμμάτων, αλλά ξεκινούν και καινούρ-
για», λέει απαντώντας στις μομφές του κ.
Τσίπρα για «πάγωμα» έργων στη συμπρω-
τεύουσα. 

Ο κ. Τσίπρας από τη ΔΕΘ στόχευσε και
αυτός στη μεσαία τάξη, επιχειρώντας να
αντιπαραβάλει το αφήγημα του κ. Μη-
τσοτάκη. Δεν θεωρείτε ότι ελλοχεύει

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
«Ο Τσίπρας 
μοιάζει 
χαμένος 
στο διάστημα»

Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης
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ένας κίνδυνος, αν επαναπαυθείτε στο
καλό αποτέλεσμα του 2019;
Δεν επαναπαυόμαστε σε καμιά περίπτω-

ση, διότι αντίπαλός μας είναι τα προβλήμα-
τα και τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Αλλά
και διότι θέλουμε να αξιοποιούμε τις ευ-
καιρίες που έρχονται και δεν περιμένουν.
Εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε πρω-
τόγνωρες προκλήσεις και ταυτόχρονα συ-
νεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που φέρ-
νουν νέο πλούτο και νέες θέσεις δουλειάς.
Μπορούμε ήδη να μοιράζουμε στην κοινω-
νία τους πρώτους καρπούς, και έτσι θα συ-
νεχίσουμε. Σχεδιάζουμε κοιτώντας τον
δρόμο μπροστά μας και όχι πίσω. Ξέρουμε
πού θέλουμε να πάμε, αλλά και πώς να πά-
με. Σε αντίθεση με τη δική μας στρατηγική,
ο κ. Τσίπρας μοιάζει... χαμένος στο διάστη-
μα. Μας είπε την περασμένη εβδομάδα τα
πάντα και τα αντίθετά τους. Ακούσαμε έναν
αχταρμά θέσεων και υποσχέσεων που συγ-
κρούονταν μεταξύ τους και αλληλοαναι-
ρούνταν. Κανένα σχέδιο, καμιά συγκροτη-
μένη στόχευση.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυτό το
«μέρισμα ανάπτυξης» από τη ΔΕΘ για
τους πολίτες. Έχουν να περιμένουν κάτι
άλλο και άλλοι πολίτες φέτος, ιδίως αν η
ανάπτυξη πάει ακόμα καλύτερα;
Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής

της, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή σχέ-
διο μεταρρυθμίσεων με έμφαση στη μεί-
ωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
που βελτιώνουν τα εισοδήματα, τονώνουν
την ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις
εργασίας. Στη διάρκεια της πανδημίας
εφάρμοσε μέτρα πάνω από 40 δισ. για τη
στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και
ανέργων. Τώρα, αμέσως μόλις διαπιστώθη-
κε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης υπερβαίνουν τις
αρχικές εκτιμήσεις, ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόσθε-
τες παρεμβάσεις για τη διανομή του παρα-
γόμενου πλούτου σε ολόκληρη την κοινω-
νία, αλλά και την περαιτέρω στήριξη της
αναπτυξιακής διαδικασίας. Παράλληλα, η
κυβέρνηση παρακολουθεί τα δημοσιονο-
μικά περιθώρια που δημιουργούνται, τις
συνθήκες που διαμορφώνονται στην πραγ-
ματική οικονομία και τις ανάγκες της κοι-
νωνίας, έτοιμη για ό,τι αναγκαίο και εφικτό.

Σας ανησυχεί το κύμα ακρίβειας που
παρατηρείται σε μια σειρά βασικών
προϊόντων; Τι θα κάνει η κυβέρνηση για
να μην επιβαρυνθεί το μέσο νοικοκυριό;
Βεβαίως, μας ανησυχούν οι ανατιμήσεις.

Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, ένα φαινόμε-
νο πανευρωπαϊκό –και όχι ελληνικό– που
οφείλεται πρωτίστως στη δραματική αύξη-

ση σε διεθνές επίπεδο των τιμών του φυσι-
κού αερίου, των μεταφορών και των πρώ-
των υλών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι οι ηγέτες των χωρών του Ευ-
ρωπαϊκού Νότου, κατά την πρόσφατη Σύ-
νοδό τους στην Αθήνα, ανέδειξαν την πα-
νευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος
και επισήμαναν την ανάγκη παρέμβασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια στιγ-
μή, η κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις για
την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδει-
ας, ενώ έθεσε σε εφαρμογή τολμηρή πα-
ρέμβαση για τον μηδενισμό των αυξήσεων
στο ρεύμα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται
πως δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. 

Όπως και να το κάνουμε, έχει ανοίξει
μια συζήτηση για εκλογές. Δεν ξέρω αν
μπορείτε να διακινδυνεύσετε πρόβλε-
ψη για τον χρόνο, ο κ. Τσίπρας πάντως
μού ακούστηκε αρκετά αισιόδοξος για
την έκβασή τους. Δεν τον είδαμε να αι-
σθάνεται και τόσο... γαλοπούλα.
Εκείνο που φάνηκε από όσα είπε ο κ.

Τσίπρας στη ΔΕΘ είναι πως πείστηκε από
τις απαντήσεις του πρωθυπουργού για τον
χρόνο των εκλογών και –με αυτήν τη σι-
γουριά– λέει και καμιά κουβέντα παραπά-

νω. Τι νιώθει, μόνο η ψυχή του το ξέρει! Δεν
είναι πάντως καθόλου τυχαίο που μετά τη
ΔΕΘ άρχισαν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
έπεισε, απογοήτευσε ακόμη και τους πιο
φανατικούς του κόμματός του. 

Είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα
ένα «φλερτ» από την Τουρκία, το οποίο
στη συνέχεια κατέληξε σε νέο γύρο
προκλήσεων. Μπορούμε να πάμε μα-
κριά με αυτήν τη συμπεριφορά;
Οι έμπρακτες και ρητορικές προκλήσεις

της Τουρκίας δεν φαίνεται να σταματούν.
Μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα,
αλλά δεν μας αιφνιδιάζουν. Αντιθέτως! Σε
κάθε περίπτωση, θα βρίσκουν μπροστά
τους την ψυχραιμία, αλλά και την αποφασι-
στικότητα της Ελλάδας, την προσήλωσή
μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας, τις συμμαχίες που χτίζουμε, αλ-
λά και την αποτρεπτική ικανότητα των Ενό-
πλων μας Δυνάμεων. Όσο κι αν η Τουρκία
διεκδικεί ρόλο ταραξία στην περιοχή, όσο
κι αν επιμένει στην αυθαίρετη αναθεωρητι-
κή στρατηγική της, υποχωρήσεις και παρα-
χωρήσεις ας μην περιμένει. Είμαστε απο-
φασισμένοι να προασπίσουμε τα δίκαια και
τα δικαιώματά μας στη γη και τις θάλασσές

μας. Και η απόφαση αυτή δεν αλλάζει, δεν
μπαίνει σε παζάρι.

Πώς προχωράνε τα μεγάλα έργα υποδο-
μής στη Θεσσαλονίκη και πώς απαντάτε
στις επικρίσεις –και της αντιπολίτευ-
σης– περί «παγώματος»;
Αν ο κ. Τσίπρας δεν ήξερε, τουλάχιστον

ας ρώταγε. Όχι μόνον δεν έχουν «παγώσει»
τα έργα της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι
όλα εντός χρονοδιαγραμμάτων, αλλά ξεκι-
νούν και καινούργια. Όπως το νέο Ογκολο-
γικό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει έργο υπο-
δομής στην πόλη μας εκτός χρονοδιαγράμ-
ματος. Όσοι περπατούν στην πόλη, βλέ-
πουν ότι αφαιρούνται οι λαμαρίνες από τα
έργα του Μετρό. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνι-
σμός για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ
έγινε. Στις αρχές του χρόνου ξεκινούν οι
εργασίες για το Flyover. Ο δρόμος για την
κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος
άνοιξε με την τροπολογία που πέρασε από
τη Βουλή για το χωροταξικό του. Ολοκλη-
ρώθηκαν οι  διαδικασίες του Ρυμοτομικού
Σχεδίου Εφαρμογής για το νέο γήπεδο του
ΠΑΟΚ. Οι διαδικασίες για τις σιδηροδρομι-
κές συνδέσεις του λιμανιού, την επέκταση
του προαστιακού σιδηροδρόμου, την ενο-
ποίηση του θαλάσσιου μετώπου, την ανά-
πλαση των πλατειών Αριστοτέλους και Δι-
οικητηρίου προχωρούν. Εγκρίθηκε το Προ-
εδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται
οι χρήσεις γης, για τη μετατροπή του πρώην
Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε Πάρκο Πο-
λιτισμού και Αναψυχής. Οι Θεσσαλονικείς
γνωρίζουν. Ό,τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης γίνεται. Ό,τι είπαμε, το κάνουμε.

«Η κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις για την αποτροπή 
φαινομένων αισχροκέρδειας, ενώ έθεσε σε εφαρμογή 
τολμηρή παρέμβαση για τον μηδενισμό των αυξήσεων 
στο ρεύμα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται πως 
δεν καταλαβαίνει τι γίνεται» «
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Δικηγόρος

Κ
αθώς η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος χτυπάει
κόκκινο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγ-
κοσμίως, εντείνονται οι ανησυχίες για αύξηση

της ενεργειακής φτώχειας.
Όμως η άνοδος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος

στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στο ράλι της τιμής του
φυσικού αερίου, αλλά και στην εκτόξευση της τιμής
των δικαιωμάτων ρύπων CO2 διεθνώς. Έτσι, «η τιμή
των δικαιωμάτων ρύπων CO2, στο πλαίσιο του συστή-
ματος εμπορίας εκπομπών αέριων ρύπων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σκαρ-
φάλωσαν στα 62 ευρώ/τόνο, μια ανάσα από το ιστορι-
κό υψηλό» (www.energypress.gr 8/9/2021). Το κό-
στος ρύπων CO2 επιβαρύνει σημαντικά την ηλεκτρο-
παραγωγή της ΔΕΗ. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία της
ΔΕΗ, η επιχείρηση μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του
2021 πλήρωσε για δικαιώματα ρύπων CO2 το ποσό των
138,5 εκατ. ευρώ και αυτό όταν η τιμή ήταν στα 31,7 ευ-
ρώ ανά τόνο CO2 (www.kathimerini.gr 28/5/2021).
Αυτό σημαίνει ότι για φέτος η ΔΕΗ αναμένεται να κα-
ταβάλει για δικαιώματα ρύπων CO2 πάνω από 850
εκατ. ευρώ.

Επομένως, μια σημαντική παράμετρος για την αντι-
μετώπιση της ραγδαίας αύξησης της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος είναι η εξαίρεση της ελληνικής
ηλεκτροπαραγωγής και κυρίως της ΔΕΗ από την κα-
ταβολή δικαιωμάτων ρύπων CO2 μέχρι το 2030, όπως
ακριβώς συμβαίνει ήδη με τη βουλγαρική και την πο-
λωνική ΔΕΗ. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είχα θέσει επα-
νειλημμένα στην Ευρωβουλή κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μου ως ευρωβουλευτή, τονίζοντας ότι κομβικό

σημείο για τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ αποτελούσε και
αποτελεί η εξαίρεση της Ελλάδας από τις υποχρεώ-
σεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για
την ηλεκτροπαραγωγή. 

Το πρόβλημα όσον αφορά τη ΔΕΗ οξύνθηκε όταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15/7/2015 υπέβαλε πρότα-
ση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών Αερίων για την περίοδο 2021-2030, με την
οποία πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας
2003/87/ΕΕ, προβλέποντας δωρεάν κατανομή δι-
καιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγω-
γή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλό-
τερο του 60% του μέσου όρου της ΕΕ με έτος αναφο-
ράς το 2013. Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής δεν
συμπεριλάμβανε την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας ξε-
περνούσε ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ για το 2013 (62%), παρότι το πληρούσε για το 2014
(59,7%).

Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει κατ’ εξαίρεση εκ-
χώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων και
στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας, στις 15 Ιουνίου
2016 κατέθεσα σχετικές τροπολογίες, ούτως ώστε για
την απαλλαγή των κρατών-μελών της ΕΕ από τις υπο-
χρεώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών Αερίων να συνυπολογίζεται πλέον το κατά
κεφαλή ΑΕΠ του έτους 2014 και όχι του 2013. 

Πολύ δε περισσότερο καθώς όλες οι γειτονικές χώ-
ρες της Ελλάδας, με εξαίρεση την Ιταλία, δεν είχαν και
δεν έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων για την ηλεκτροπαραγωγή, είτε
επειδή δεν είναι μέλη της ΕΕ είτε επειδή απαλλάσσον-
ται από την υποχρέωση αυτή λόγω χαμηλού ΑΕΠ, γε-

γονός που δημιουργεί στρεβλώσεις στις περιφερει-
ακές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στον ανταγω-
νισμό, και που αποτυπώνεται σε αυξημένες ελληνικές
εισαγωγές ρεύματος, απειλώντας έτσι και τη βιωσιμό-
τητα της ΔΕΗ. 

Δυστυχώς, όμως, οι εν λόγω τροπολογίες μου
απορρίφθηκαν στη σχετική ψηφοφορία που έγινε στις
15/2/2017 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο, παρότι συγκέντρωσαν πά-
νω από 200 θετικές ψήφους.

Καθώς, λοιπόν, σήμερα περίπου το 50% της ηλε-
κτροπαραγωγής στην Ελλάδα υπόκειται στην πληρω-
μή δικαιωμάτων ρύπων CO2, που όπως προαναφέρ-
θηκε φέτος θα έχουν κόστος για τη ΔΕΗ άνω των 850
εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα μετακληθεί στους κατα-
ναλωτές, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει
να προχωρήσει σε άμεση διαπραγμάτευση σε επίπεδο
ΕΕ για την εξαίρεση της ελληνικής παραγωγής από
την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων ρύπων CO2.

Αυτό μπορεί να γίνει με την επανακατάθεση των ως
άνω τροπολογιών μου με στόχο την τροποποίηση των
άρθρων 10γ και 10δ της Οδηγίας 2018/410 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Μαρτίου 2018.

Άλλωστε, ακόμη και σήμερα η πατρίδα μας έχει κα-
τά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 60% του μέσου όρου
της ΕΕ. Αυτό πιστοποιήθηκε με τον πιο κατηγορηματι-
κό τρόπο από το ίδιο το Συμβούλιο της ΕΕ στις
17/6/2021, το οποίο εγκρίνοντας το σχέδιο «Ελλάδα
2.0» επισήμανε ότι η πατρίδα μας το 2019 είχε κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ που αντιστοιχούσε στο 55% του μέσου
όρου της ΕΕ.

του
Νότη Μαριά

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

E
χω μιλήσει αρκετές φορές για το συγκεκρι-
μένο θέμα, τη βία κατά των γυναικών, όμως
ολοένα και περισσότερες αντιμετωπίζουν τέ-

τοιου είδους καταστάσεις. Δυστυχώς, άλλη μία έπε-
σε θύμα στα χέρια του συντρόφου της. Πόσες ακόμη
θα πρέπει να γίνουμε θύματα, ώστε να λάβουμε και
εμείς και οι διάφοροι φορείς προστασίας περαιτέρω
μέτρα για την προστασία των γυναικών που υφίσταν-
ται βία;

Πέρυσι, 50.000 γυναίκες παγκοσμίως σκοτώθη-
καν από στενούς συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς
τους - αριθμός που μεταφράζεται σε 1,3 ανά 100.000
γυναίκες, σύμφωνα με μια παγκόσμια μελέτη για τη
δολοφονία γυναικών και κοριτσιών. Αυτό δείχνει το
μέγεθος του προβλήματος της ενδοοικογενειακής
βίας παγκοσμίως αλλά και της βίας από τους συντρό-
φους.

Πολλές από αυτές τις δολοφονίες συνέβησαν ξαφ-
νικά, αλλά ύστερα από ένα συνεχιζόμενο μοτίβο
βίας. Είναι ένα παγιωμένο γεγονός στην έρευνα αυτό.
Οι δολοφονίες γυναικών από συντρόφους ή πρώην

συντρόφους τους συμβαίνουν όλο και πιο συχνά
πλέον. Άλλα είδη δολοφονιών, όπως τα εγκλήματα τι-
μής, πραγματοποιήθηκαν κυρίως από άνδρες, αλλά
μερικές φορές και από γυναίκες.

Πρέπει να κρατήσουμε την προσοχή μας σε αυτό
το ζήτημα της σεξουαλικής βίας αλλά και των δολο-
φονιών που έχουν γίνει από τους άνδρες κατά των
γυναικών συντρόφων τους και να μην το αφήσουμε
να πέσει από την οθόνη του ραντάρ της κοινωνίας,
επειδή εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα υγεί-
ας των γυναικών.

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, είναι είτε να τις δολοφο-
νήσουν είτε, αν μείνουν ζωντανές, από όλο αυτό που
έχουν υποστεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο να ανα-
πτύξουν έναν τύπο εγκεφαλικής βλάβης που έχει
συνδεθεί με γνωστική παρακμή, άνοια και εγκεφαλι-
κό, σύμφωνα με νέα μελέτη.

«Θα μπορούσε να είναι είτε σεξουαλική κακοποί-
ηση παιδικής ηλικίας είτε σεξουαλική επίθεση ενη-
λίκων. Με βάση τα δεδομένα του πληθυσμού, οι πε-
ρισσότερες γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλικές

επιθέσεις όταν είναι στην πρώιμη εφηβεία και την
πρώιμη ενηλικίωση», αναφέρεται σε μελέτη, «έτσι
είναι πιθανώς πρώιμες εμπειρίες που βλέπουμε τα
σημάδια τους αργότερα στη ζωή».

Οι γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλικά τραύ-
ματα πρέπει επίσης να αισθάνονται άνετα να μιλή-
σουν και να ενημερώσουν τους γιατρούς τους. Πρέ-
πει να δείξουμε σε αυτές τις γυναίκες που ζουν ανά-
μεσά μας ότι δεν είναι μόνες, ότι μπορούν να μιλή-
σουν και να ακουστούν.

Η κυβέρνηση θα πρέπει με τη σειρά της να αναπτύ-
ξει κατευθυντήριες γραμμές για τη διερεύνηση δο-
λοφονιών γυναικών. Να μεταρρυθμιστούν οι αποδει-
κτικοί νόμοι που θα επιτρέψουν την εισαγωγή στο δι-
καστήριο προηγούμενης ιστορίας ενδοοικογενει-
ακής βίας για να διαπιστωθεί ότι η ανθρωποκτονία εί-
ναι το αποκορύφωμα ενός μοτίβου βίας κατά του
συντρόφου. Να γίνεται έλεγχος για την οπλοκατοχή.

Έτσι ίσως αποτρέψουμε αυτούς που θεωρούν τη
βία κατά των γυναικών ένα σύνηθες γεγονός, με απο-
τέλεσμα συνήθως τον θάνατο.

Πόσο ακόμη θα είναι θύματα βίας οι γυναίκες;

Φτηνό ρεύμα με εξαίρεση της ΔΕΗ 
από το σύστημα εμπορίας ρύπων CO2
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«Τ
ο Κίνημα Αλλαγής, ως αντι-
πολίτευση, οφείλει να ελέγ-
χει την κυβέρνηση και να
καταθέτει προτάσεις. Και το

κάνει με μεγάλη υπευθυνότητα, καλύπτον-
τας και το κενό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ βολεύεται στο
πλαίσιο της πόλωσης και της άγονης αντι-
παράθεσης, που έχει δημιουργήσει με τη
ΝΔ», είναι η άποψη του γραμματέα της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ,
βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρο-
γλου. Επίσης υποστηρίζει ότι είναι προπα-
γάνδα της ΝΔ ότι το Κίνημα Αλλαγής θα
συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και προπαγάν-
δα του ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί ουρά της ΝΔ. Ο
κ. Κεγκέρογλου χαρακτηρίζει «κακέκτυπο
κόμματος» τον ΣΥΡΙΖΑ και «κακό μίμο» τον
πρόεδρό του. Ο Αλέξης Τσίπρας «κλέβει
συνθήματα, χρώματα, ιδέες, προτάσεις,
προσπαθεί να οικειοποιηθεί ακόμη και τον
Ανδρέα Παπανδρέου, στοχεύοντας στην
εξαπάτηση των ψηφοφόρων», τονίζει.

Από την ομιλία της προέδρου του Κινή-
ματος Αλλαγής στη ΔΕΘ, διακρίναμε μια
σαφή επίθεση προς την κυβέρνηση και
μια χαλαρή κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι
σηματοδοτεί αυτή η τακτική; Στοχεύετε
στον κεντρώο χώρο μεταξύ κυβέρνη-
σης και αξιωματικής αντιπολίτευσης;
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Το Κίνημα

Αλλαγής στη ΔΕΘ ανέδειξε τη δική του
πρόταση για την εθνική στρατηγική και το
νέο πρότυπο ανάπτυξης και ζωής, που
προτείνει με το Πράσινο Κοινωνικό Συμβό-
λαιο. Το Κίνημα Αλλαγής έχει αυτόνομη
στρατηγική και επιπλέον, σήμερα, δεν
υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις αλλά
και ανάγκη κυβερνητικών συνεργασιών με
τον οποιοδήποτε. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η
ΝΔ κυβερνάει σήμερα, αυτή έχει την ευθύ-
νη της πορείας της χώρας και το Κίνημα

Αλλαγής, ως αντιπολίτευση, οφείλει να την
ελέγχει και να καταθέτει προτάσεις και το
κάνουμε με μεγάλη υπευθυνότητα, καλύ-
πτοντας, αν θέλετε, και το κενό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται
ότι βολεύεται με το πλαίσιο της πόλωσης
και της άγονης αντιπαράθεσης, που έχουν
δημιουργήσει μαζί με τη ΝΔ και μπορεί να
τους ωφελεί μικροκομματικά, αλλά είναι
σε βάρος της χώρας και της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση προωθεί στα φιλικά προς
αυτήν Μέσα την «καραμέλα» περί συνερ-
γασίας μας με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ στα
δικά του ότι είμαστε ουρά της ΝΔ. Και τα
δύο είναι προπαγάνδα, εμείς ό,τι είναι επι-
ζήμιο για τον τόπο το μαχόμαστε και ό,τι εί-
ναι θετικό το στηρίζουμε. 

Ο στόχος και των δύο είναι άλλος, να
πλήξουν το Κίνημα Αλλαγής, την πρόεδρό
μας Φώφη Γεννηματά, που παρέλαβε ένα
κόμμα ημιθανές, κάτι που τους βόλευε, και
διπλασίασε την εκλογική του δύναμη. Σή-
μερα απευθυνόμαστε σε όλους τους δημο-
κρατικούς πολίτες για μια άλλη πορεία της
Ελλάδας μέσα από τη Νέα Αλλαγή. 

Το μήνυμα «Νέα Αλλαγή» παραπέμπει
στο θυμικό των παλιών ψηφοφόρων του
ΠΑΣΟΚ, που ενδεχομένως έχουν απο-
μακρυνθεί από τον χώρο σας;
Η Νέα Αλλαγή αφορά τη χώρα, που στις

νέες συνθήκες μπορεί να πάει μπροστά
αλλά δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο
και πολιτική βούληση. Τα 94 δισ. ευρώ που
έχει στη διάθεσή της η χώρα για τα επόμε-
να χρόνια δεν πρέπει απλώς να αναλωθούν
ή και να απορροφηθούν σε σκοπιμότητες,
αλλά να αξιοποιηθούν για μια νέα αναπτυ-
ξιακή πορεία, με σεβασμό στο περιβάλλον
και τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η Αλλαγή

πρώτα από όλα αφορά το αναπτυξιακό
πρότυπο και όπως σας προείπα, έχουμε
επεξεργαστεί και προτείνουμε το Πράσινο
Κοινωνικό Συμβόλαιο, που σηματοδοτεί τη
μετάβαση στη νέα εποχή με κοινωνική δι-
καιοσύνη. Ταυτόχρονα, η νέα αλλαγή αφο-
ρά και τους πολιτικούς συσχετισμούς για
να ενισχυθεί ο χώρος μας, που αποτελεί
την κινητήριο δύναμη για αυτή την πορεία.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες
που απογοητεύτηκαν από την κυβερνητική
περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα διαπιστώ-
νουν την κυβερνητική ανεπάρκεια της ΝΔ
αλλά και τις σκοπιμότητές της.

Στοχεύουμε, λοιπόν, στην προσέλκυση
όχι μόνο των παλαιών αλλά και νέων πολι-
τών.

Στόχος μας, η εμπιστοσύνη των εργαζο-
μένων, της νεολαίας, των επιστημόνων, των
μικρομεσαίων, των αγροτών, των ανέργων,
των ασθενέστερων πολιτών αλλά και των
σοβαρών και υπευθύνων επιχειρηματιών
που θέλουν να παράγουν, να καινοτομούν,
να προσφέρουν και να δημιουργούν, που
πιστεύουν στην ανάπτυξη με κοινωνική
συνοχή και με ανθρωποκεντρικό πρόσημο.

Είδαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη
ΔΕΘ να μιλάει μπροστά από πράσινο
φόντο που έφερε το μήνυμα «Νέα αρ-
χή». Πώς το σχολιάζετε; «Φλερτάρει»
με τους ψηφοφόρους σας;
Κακέκτυπο κόμματος ο ΣΥΡΙΖΑ και κα-

κός μίμος ο πρόεδρός του. Πράγματι, ο κ.

Τσίπρας, στη ΔΕΘ, χρησιμοποίησε το σύν-
θημα «Νέα αρχή», που ήταν σύνθημα του
ΠΑΣΟΚ το 2015, που, όπως σωστά επιση-
μάνθηκε, ήταν τότε αγκαζέ με τον κ. Καμ-
μένο, έναν από τους μεγαλύτερους υβρι-
στές του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα,
έκλεισε την ομιλία του με τη φράση «για να
σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλά-
δα». Κλέβει συνθήματα, χρώματα, ιδέες,
προτάσεις, προσπαθεί να οικειοποιηθεί
ακόμη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο-
χεύοντας στην εξαπάτηση των ψηφοφό-
ρων. Αυτή τη φορά οι πολίτες δεν θα «τσιμ-
πήσουν», αφού δεν ξεχνούν ότι πολλά από
αυτά που έταξε δεν υλοποιήθηκαν όταν
ήταν πρωθυπουργός.

Υπάρχει μια εσωτερική κινητικότητα
στο ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών για την
ανάδειξη προέδρου. Πότε προσδιορίζε-
ται τελικά αυτή η διαδικασία; Εντός του
φθινοπώρου ή θα «σπρωχτεί» προς την
άνοιξη, περιμένοντας ενδεχόμενες
εθνικές εκλογές;
Στις 3 του Οκτώβρη θα πραγματοποι-

ηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής που θα αποφασίσει για όλα. Εκεί
θα εκφράσω και τις προσωπικές μου
απόψεις στο πλαίσιο της ενότητας, της
πολιτικής αυτονομίας και της σοσιαλδη-
μοκρατικής ταυτότητας για την ανθρωπο-
κεντρική πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη που έχει ανάγκη η χώρα και επιζητεί η
κοινωνία.

στη
Σοφία Στεφάνου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 
Βουλευτής Ηρακλείου, γραμματέας ΚΟ Κινήματος Αλλαγής 
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Κακός μίμος 
ο Τσίπρας που
κλέβει ιδέες
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

«Κανείς δεν είναι 
υπεράνω κριτικής»

«Κανείς δεν είναι
υπεράνω κριτι-
κής», σημει-

ώνει με νόημα ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης, αναφερό-
μενος στο θέμα που πήγε να
δημιουργηθεί με την παρουσία
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής
στα εγκαίνια του «Τουρκικού
Σπιτιού». Και συμπληρώνει
πως «η συγγνώμη του Αρχιεπι-
σκόπου το αποδεικνύει». Ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης πα-
ρουσιάζει τις κινήσεις που έκα-
νε η κυβέρνηση και άλλαξε κά-
πως η στάση της Τουρκίας,
χωρίς, όπως σημειώνει, «να
υπάρχει κανένας εφησυχα-
σμός από πλευράς της Ελλά-
δας». 
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Πώς αποτιμάτε τη Σύνοδο του ΟΗΕ και
εντέλει την ελληνική παρουσία;
Η Ελλάδα είναι πλέον παρούσα σε όλα τα

διεθνή φόρουμ. Και η φωνή της ακούγεται
παντού. Αυτό φάνηκε και πριν από λίγες μέ-
ρες με τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερι-
κών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Δυτι-
κών Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη και τη Σύ-
νοδο Κορυφής των EUMED στην Αθήνα. Τώ-
ρα και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού
ο πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια στο
διεθνές ακροατήριο όλες προκλήσεις που
καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στα θέ-
ματα της κλιματικής αλλαγής, της στρατηγι-
κής αυτονομίας, της ασφάλειας στην περιο-
χή της Μεσογείου και του σεβασμού του
Διεθνούς Δικαίου. 

Δημιουργήθηκε θέμα με την παρουσία
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαί-
νια του «Τουρκικού Σπιτιού»;
Η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας ξε-

περνά τις στενά εθνικές θέσεις. Ωστόσο, οι
επικεφαλής της θα πρέπει να είναι προσε-
κτικοί στη διαχείριση αυτού του ρόλου. Κα-
νένας δεν είναι υπεράνω κριτικής και η συγ-
γνώμη του Αρχιεπισκόπου το αποδεικνύει. 

Το ήρεμο καλοκαίρι προμηνύει και ένα
αντίστοιχα ήρεμο φθινόπωρο σε σχέση
με την πορεία των ελληνοτουρκικών
σχέσεων;
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν προσεγ-

γίζονται με ευχολόγια. Το αν ένα ήρεμο κα-
λοκαίρι, όπως ήταν το φετινό σε σχέση με
εκείνο του 2020, θα οδηγήσει σε ένα ήρεμο
φθινόπωρο, αυτό θα φανεί στην πράξη.
Αναμφισβήτητα εμείς θέλουμε να υπάρχει
καλό κλίμα. Το καλό κλίμα, όμως, κρίνεται
από τις προθέσεις, τις κινήσεις, τις επιδιώ-
ξεις αλλά και από την ειλικρίνεια της κάθε
πλευράς. Η Ελλάδα έχει δείξει εμπράκτως
ότι επιθυμεί τον διάλογο και τη συνεννόηση.
Την ίδια στιγμή η Τουρκία συνεχίζει τη ρητο-
ρική των υψηλών τόνων και αυτό είναι κάτι
που δεν περνά απαρατήρητο ούτε μένει
αναπάντητο από την ελληνική πλευρά. Για
άλλη μια φορά προειδοποιούμε ότι δεν θα
γίνουν ανεκτές κινήσεις στο πεδίο, οι οποίες
προσβάλλουν τα ελληνικά κυριαρχικά δι-
καιώματα. Για αυτό και δεν εφησυχάζουμε.
Παρακολουθούμε και, αν χρειαστεί, είμαστε
πάντα έτοιμοι να απαντήσουμε στις προκλή-
σεις. 

Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, το
βελτιωμένο κλίμα των τελευταίων μη-
νών;
Η απειλή των κυρώσεων σε βάρος της Άγ-

κυρας, τόσο από την πλευρά της ΕΕ όσο και
από εκείνη των ΗΠΑ, υποχρέωσε την Τουρ-
κία σε μια αλλαγή στάσης στο πεδίο. Ωστόσο,
στην πραγματικότητα ουδέποτε εγκατέλει-

ψε την πρακτική των προκλήσεων, όπως
προκύπτει άλλωστε από τις επιθετικές επα-
ναλαμβανόμενες δηλώσεις Τούρκων αξιω-
ματούχων. Αν η Τουρκία θέλει να υπάρχει
βελτίωση των σχέσεών της με την Ελλάδα,
πρέπει να το αποδείξει στην πράξη, να εγκα-
ταλείψει τη νεοοθωμανική ρητορική και να
μην επιστρέψει σε προκλήσεις στο πεδίο και
να δείξει επιτέλους πως σέβεται το Διεθνές
Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, κάτι που
επιμένει να μην κάνει έως σήμερα. Στη συ-
νάντηση που είχα στις Βρυξέλλες με τον επί-
τροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας
κ. Sinkevicius, ζήτησα την ενεργοποίηση
της ΕΕ, ιδίως στο ζήτημα της παράνομης
τουρκικής αλιείας. Είναι η ώρα η Ευρώπη να
δράσει! 

Πιάστηκε εξαπίνης η Ευρώπη, κύριε
υπουργέ, στο ζήτημα της συμφωνίας
ΗΠΑ - Αγγλίας - Αυστραλίας; Υπάρχουν
περιθώρια αντιδράσεων και σε ποιο επί-
πεδο;
Για τη συμφωνία AUKUS είχα την ευκαι-

ρία να ανταλλάξω απόψεις στο πλαίσιο του
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Αναμφί-
βολα αποτελεί «game changer» στη διεθνή
σκηνή. Έχει δημιουργήσει ένα νέο παγκό-
σμιο σκηνικό. Η αντίδραση της Γαλλίας δεί-
χνει ότι υπήρξε αιφνιδιασμός. Ο προβλημα-
τισμός είναι εμφανής και στις Βρυξέλλες.
Δεν χρειάζονται, όμως, σπασμωδικές αντι-
δράσεις. Η ΕΕ δεν μπορεί να έχει ρόλο ηττη-
μένου ούτε απατημένου, αλλά ρόλο πρωτα-
γωνιστή. Η συμφωνία αποτελεί καθοριστι-
κής σημασίας παράγοντα για τον προσδιορι-
σμό του παγκόσμιου ρόλου της. Η Ευρώπη
έχει μπροστά της μεγάλα διλήμματα να δια-
χειριστεί και πολλές προκλήσεις να απαντή-
σει. Η απάντησή μας, όμως, πρέπει να είναι
μία και σαφής: περισσότερη Ευρώπη,
ασφαλέστερη Ευρώπη, ισχυρότερη Ευρώ-

πη. Ικανή να παίζει διεθνή ρόλο και να έχει
φωνή στις παγκόσμιες υποθέσεις. 

Είναι και για την Ευρώπη «απειλή» η Κί-
να, όπως φαίνεται να είναι για τις ΗΠΑ,
σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι προκύπτει
από τις τελευταίες κινήσεις Μπάιντεν;
Ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι προ-

φανώς η ανάσχεση της Κίνας σε οικονομικό,
εμπορικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Για τις
ΗΠΑ η Κίνα είναι ένας στρατηγικός ανταγω-
νιστής. Αυτό πάντα επηρέαζε το τρίγωνο
ΗΠΑ - ΕΕ - Κίνα. Και αυτό γιατί η Κίνα απο-
τελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της
ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο πιο ανοιχτός οικονομικός
χώρος στον κόσμο, ωστόσο δεν θα πρέπει να
δεχτεί συμβιβασμούς όσον αφορά τις αξίες
και τις αρχές της. Η Ελλάδα αποτελεί ένα κα-
λό παράδειγμα καλής συνεργασίας με την
Κίνα. Μετά και τα νέα δεδομένα, θεωρώ πως
η στρατηγική της ΕΕ οφείλει να είναι ευέλι-
κτη. Συνεργασία όπου κρίνεται εφικτό, αν-
ταγωνισμός όπου θεωρείται σκόπιμο, αντι-
παράθεση όταν προκύπτει ως αναγκαίο. 

Ανησυχείτε μήπως ξεχαστεί σε επίπεδο
ΕΕ το θέμα του Αφγανιστάν και για τη χώ-
ρα μας επανέλθει με αρνητικό τρόπο, αν
προκύψουν μεγάλες μεταναστευτικές
ροές προς το τέλος του έτους και δεν έχει
υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία από
πλευράς Ευρώπης;
Το ζήτημα του Αφγανιστάν τέθηκε στην

πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής των EUMED. Οι
χώρες του Νότου έστειλαν σαφές μήνυμα
ότι χρειάζεται εγρήγορση και ότι η αντίδρα-
ση της Ευρώπης πρέπει να είναι έγκαιρη και
αποφασιστική. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει
πως δεν μπορεί να επαναληφθούν οι προ-
σφυγικές ροές του 2015 και πως δεν μπορεί
να υπάρξει ξανά «το ανοίξαμε και σας περι-
μένουμε». Πλέον έχει γίνει σαφές ότι τα ελ-
ληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Δεν αρ-
κεί, λοιπόν, να υπάρχει μόνο κοινή αντίλη-
ψη, αλλά και κοινή αντιμετώπιση. Επίσης,
είναι σημαντικό, και φαίνεται πως και η
Τουρκία συμφωνεί σε αυτό, οι χώρες που
συνορεύουν με το Αφγανιστάν να υποδε-
χτούν, ως χώρες πρώτης υποδοχής, τους
Αφγανούς που φεύγουν από τη χώρα τους. 

«Δεν θα γίνουν ανεκτές 
κινήσεις στο πεδίο, 
οι οποίες προσβάλλουν
τα ελληνικά κυριαρχικά
δικαιώματα

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Γ
ια μαλλί πήγαν στη Βουλή, αλλά έφυ-
γαν κουρεμένοι ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική
Λύση. Και αυτό γιατί ο Νίκος Παναγιω-

τόπουλος τους… κάρφωσε κανονικότατα για
τα έργα και ημέρες τους. Όπως τόνισε, το θέ-
μα των φρεγατών είναι στην τελική φάση και
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχουν
«πολλές και ανανεούμενες προτάσεις».
Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βου-
λής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε
πως η τελική απόφαση για τη σημαντική προ-
μήθεια θα ληφθεί με μοναδικό κριτήριο το
συμφέρον του Πολεμικού Ναυτικού και των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική του αρ-
μόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Τσίπρα
περί καθυστερήσεων, ο Νίκος Παναγιωτόπου-
λος υπογράμμισε πως «δεν δέχεται κριτική
από εκείνους που δεν αγόρασαν ούτε βίδα για
τα εξοπλιστικά».
«Ως προς τα εξοπλιστικά δεν θα δεχθούμε
κριτική από αυτούς που δεν αγόρασαν ούτε
βίδα. Η απόφαση για τις φρεγάτες έχει αργή-
σει δεκαετίες. Είναι μια δύσκολη απόφαση και
δεν χάθηκε ο κόσμος να πάρουμε λίγες ημέ-
ρες ακόμα για να κάνουμε τη σωστή επιλογή
με μόνο κριτήριο το συμφέρον και τις ανάγκες
του Πολεμικού μας Ναυτικού. Λίγο θα περιμέ-
νετε ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτών, απαντώντας στον βουλευτή της
Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη, ο οποί-
ος υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει
καταλήξει στην αμερικανική πρόταση, είπε:
«Θα περιμένετε, δεν θα προεξοφλείτε τίποτα
και δεν θα σπεκουλάρετε. Έχουμε πολλές και
ανανεούμενες προτάσεις».

ΚΚίνηση-ματ από τον Στάσση
Από τη χρεοκοπία στην ιδιωτικοποίηση. Ο λό-
γος για τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι λένε οι φίλοι μου
οι αριστεροί που ήθελαν τη ΔΕΗ διαλυμένη
και κρατική, αλλά ο Γιώργος Στάσσης αναδει-
κνύεται σε ξύπνιο μάνατζερ. Με μια κίνηση
που θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να διευρύνει το
επενδυτικό της πρόγραμμα σε 8,4 δισ. ευρώ
μέχρι το 2026. Αφού συμμάζεψε σε χρόνο ρε-
κόρ το πιο προβληματικό μαγαζί της αγοράς,
τώρα προχωρά στην επόμενη κίνηση, που δεν
είναι άλλη από τη συγκέντρωση κεφαλαίων,
που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξια-
κή πορεία της εταιρείας. Θα μπορούσε να
ακολουθήσει τη συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ, που-
λώντας επί της ουσίας κοψοχρονιά το 17% του
ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να πληρώσει χρέη της

εταιρείας. Όμως ένας μάνατζερ
πρέπει να είναι αποτελεσματι-

κός. Τα υπόλοιπα είναι να
’χαμε να λέγαμε…

Τα ελληνικά 
του Μπόρις Τζόνσον 
Στα αρχαία ελληνικά μίλησε ο Μπόρις Τζόνσον,
κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ την περασμένη Πέμπτη. Επικαλούμενος
τον Σοφοκλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός κά-
λεσε τον κόσμο να κινητοποιηθεί για το περι-
βάλλον και είπε: «Ο Σοφοκλής είχε πει “πολλὰ
τὰδεινὰκοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέ-
λει”. Ο άνθρωπος είναι “δεινός” και η λέξη
“τρομακτικός” δεν είναι σωστή μετάφραση για
τη λέξη “δεινός”. Αυτό που ο Σοφοκλής εννο-
ούσε είναι ότι το ανθρώπινο είδος είναι θαυμα-
στό. Είναι τρομακτικό, αλλά και αξιοθαύμα-
στο». Να ήταν τόσο φιλέλληνας και στο Κυ-
πριακό, καλά που θα ήταν…

Ο Βενιζέλος 
για τον Ελπιδοφόρο
Είχε καιρό να εμφανιστεί ο Βαγγέλης. Με
αφορμή το περιστατικό με τον Ελπιδοφόρο, ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε μια ανάρ-
τηση με την οποία χαρακτήρισε τη δήλωση
του κυβερνητικού εκπροσώπου «βαθιά ανι-
στόρητη» και ότι «δείχνει πλήρη απουσία αί-
σθησης για το κα-
θεστώς του Οικου-
μενικού Πατριαρ-
χείου και το θεσμι-
κό πλαίσιο των
σχέσεών του με την
Ελληνική Δημο-
κρατία». Το Οικου-
μενικό Πατριαρ-
χείο, σημειώνει ο
κ. Βενιζέλος, είναι
θεσμός του διεθνούς δημοσίου δικαίου και
ως τέτοιον το αναγνωρίζει το ελληνικό Σύν-
ταγμα στα άρθρα 3 και 105. Ως τέτοιον θεσμό
το αντιμετωπίζουν διεθνείς οργανισμοί και
κράτη που απονέμουν τις αντίστοιχες τιμές
στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδρεύει όμως
στην Τουρκία, είναι εμπερίστατο και έχει κρί-
σιμη πρακτική σημασία για τη λειτουργία του
ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβάνεται και
το μεταχειρίζεται η τουρκική έννομη τάξη. Η
Αγία Σοφία, η Μονή της Χώρας, η Χάλκη, δεν
έχει καταστεί εφικτό να προστατευθούν πρα-
κτικά στο επίπεδο της διεθνούς έννομης τά-
ξης. Και καταλήγει: «Αντί για εύκολες και
“δημοφιλείς” αντιτουρκικές βολές με “μπά-
λα” το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα ήταν
προτιμότερο η ελληνική αλλά και η κυπριακή
κυβέρνηση να αναδείξουν τα εκκρεμή προ-
βλήματα που ανέδειξε και η δήλωση του εκ-
προσώπου του Πατριαρχείου στην τελετή της
Νέας Υόρκης, παρόντος του γενικού γραμμα-
τέα του ΟΗΕ». Κοιτάξτε, οφείλω να ομολογή-
σω ότι σε αυτά τα θέματα ο Βενιζέλος έχει
γνώση και εμπειρία.

Ο Κέλλας πιέζει 
τον Λιβανό
Ο Χρήστος Κέλλας έχει καλές σχέσεις, μα-
θαίνω, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
για αυτό και του τα είπε στα ίσια: «Να κατα-
βληθεί άμεσα το σύνολο των αποζημιώσεων
στους παραγωγούς του νομού Λάρισας που
χτυπήθηκαν από τον παγετό». Αυτά του είπε
στη συνάντηση που είχαν στη Λάρισα, στο
πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου για το
Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος. Βεβαίως ο
Σπήλιος Λιβανός πάντα ακούει και για να λέ-
με την αλήθεια, παλεύει όσο μπορεί επί των
αγροτικών ζητημάτων. 
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Άστραψε 
και βρόντηξε...

Μαθαίνω ότι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας προσπαθεί να «κουμπώσει» στο πρόγραμμά
του μια επίσκεψη-περιοδεία στη Θράκη. Είναι
επιτακτική ανάγκη να ανέβει πάνω, καθότι υπάρ-
χει μια αναστάτωση με τους μουφτήδες και τον ρό-
λο των Τούρκων στην περιοχή. Τη δυσφορία τους
εξέφρασαν και με επιστολή τους οι μητροπολίτες
της περιοχής. Ο κ. Δένδιας πρέπει, λοιπόν, να ανέ-
βει όχι μόνο για να διαπιστώσει ο ίδιος τι συμβαί-
νει, αλλά και για να λειτουργήσει πυροσβεστικά
στις οποιεσδήποτε αναταράξεις.
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Το περιστατικό είναι πραγματικά χιουμοριστικό. Κάμεραμαν τηλεοπτικού καναλιού δεν αναγνώρισε τη
Δόμνα Μιχαηλίδου και τη ρώτησε αν “έρχεται η υπουργός”. Βεβαίως, η ίδια έσκασε στα γέλια και το αντιμε-
τώπισε με απίστευτο χιούμορ. Το περιστατικό συνέβη όταν η κυρία Μιχαηλίδου μπήκε στην αίθουσα και χαι-
ρέτησε τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς, ρωτώντας τους αν ήταν έτοιμοι για να ξεκινήσουν. Από τη
μια το νεαρό της ηλικίας της και η χαλαρή της διάθεση, από την άλλη η μάσκα, δεν ήθελε και πολύ o εικονο-
λήπτης για να μην αντιληφθεί ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η οποία θα παραχωρούσε τη συνέντευξη Τύπου για την οποία είχαν στηθεί τα τηλεοπτικά συνερ-
γεία. Ο εικονολήπτης τη ρώτησε: «Έρχεται η υπουργός;». Η Δόμνα Μιχαηλίδου χαμογέλασε, λέγοντας: «Από
την αρχή μου συμβαίνει αυτό. Από την πρώτη ημέρα». Προσέξτε, το περιστατικό αυτό αποδεικνύει πόσο
απλός άνθρωπος είναι και πως –ευτυχώς- η γυναίκα δεν έχει καβαλήσει κανένα καλάμι.

Περί Πλεύρη και…
προηγούμενων

Για τις κινήσεις του νέου υπουργού
Υγείας Θάνου Πλεύρη γράφονται πολλά
και ακούγονται ακόμα περισσότερα στο
παρασκήνιο. Κάποια από αυτά είναι βε-
βαίως υπερβολικά. Η αλήθεια είναι ότι ο
Θάνος δεν μπορεί να συνεργαστεί με κά-
ποιους από τους τοποθετημένους του
προηγούμενου καθεστώτος. Εκπέμπουν
σε άλλο μήκος κύματος. Ούτε η Γκάγκα
μπορεί να συνεννοηθεί με τους συγκε-
κριμένους. 

Παράλληλα υπάρχει και ένα σοβαρό
πρόβλημα με τη λειτουργία όλων αυτών
των επιτροπών που υπάρχουν στο υπουρ-
γείο, οι οποίες βεβαίως χρειάζονται lift-
ing. Ο Πλεύρης έχει ζητήσει από τα ανώ-
τερα κλιμάκια να προχωρήσει σε αυτό το
ανακάτεμα της τράπουλας, προκειμένου
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα. Το αν πήρε το πράσινο φως, θα το
δούμε σύντομα. Πάντως δεν γίνεται να
συνεχιστεί η προσπάθεια με το ίδιο σχή-
μα το οποίο βρίσκεται στο υπουργείο δύο
χρόνια. Ενδεχομένως σε κάποιες περι-
πτώσεις να υπάρχει και κόπωση. Πάντως
κάτι πρέπει να γίνει. 
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Π
οιον τέως αντιπερι-
φερειάρχη «δεί-
χνει» ως υποκινητή

των αρνητών στη Λάρισα η
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης
και Τυρνάβου, με ανακοί-
νωση που εξέδωσε, μετά τη
συγκέντρωση ομάδας αρ-
νητών έξω από το κτίριο της
Μητρόπολης; Οι αντιεμβο-
λιαστές διαμαρτυρήθηκαν
για τη στάση του Μητροπο-
λίτη Λαρίσης & Τυρνάβου
Ιερώνυμου και την απόφα-
σή του να επιτρέψει σε κι-
νητές μονάδες της 5ης ΥΠΕ
να συμβάλουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας, καθώς θα βρίσκονται έξω
από τις εκκλησίες της Λάρισας. Σε μια ανακοίνωση-έπος, η Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου
επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «εντύπωση έκανε η δήλωση κάποιων πως είναι
χριστιανοί τη στιγμή που δεν τους έχουμε δει σε ναούς, ενώ επίσης εντυπωσιακό
ήταν το ότι στην εκδήλωση μίλησε τ. αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος αναγκάστηκε να
παραιτηθεί για λόγους καθόλου χριστιανικούς, που γνωρίζει η Λάρισα». Πάντως δεν
τον βλέπω να παίρνει χαμπάρι ο Λαρίσης, ούτε να διστάζει να πει τα πράγματα με το
όνομά τους. Μαθαίνω ότι ο τέως τοπάρχης τού ετοιμάζει εξώδικα και αγωγές.
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Τα γέλια της Δόμνας Μιχαηλίδου

Γιάνης κατά Τσίπρα για τη Μέρκελ
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης και νυν επι-

κεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης με αφορμή το άρθρο του αρχηγού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για τη Μέρκελ ενόψει της αποχώρησής της από την καγκελαρία της Γερμανίας. «Όχι,
κ. Τσίπρα. Η ισορροπία που “έπρεπε να πετύχουμε” το 2015 ήταν μεταξύ της λαϊκής μας
εντολής και των μισανθρωπικών-αντιευρωπαϊκών απαιτήσεων της Α. Μέρκελ, η οποία
κινούσε την τρόικα κόντρα στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης», είναι το σχόλιο-
απάντηση στο άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στη γερμανική εφημερί-
δα «Die Zeit» για την Άνγκελα Μέρκελ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλ. Τσίπρας στο άρθρο του
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το πρώτο μας τηλεφώνημα έγινε το 2015 ύστερα από δική της
πρωτοβουλία. Μου ζήτησε να συζητήσουμε για τις διαφορές των απόψεών μας πρόσω-
πο με πρόσωπο, αντί μέσω τρίτων. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό της. Σε αυτή την κρίση
έπρεπε να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ της πολιτικής εντολής που λάβαμε μέσω των
εκλογών και της κοινής δέσμευσης να εγγυηθούμε ειρήνη για τους λαούς της Ευρώ-
πης. Δεν ήταν εύκολη εξίσωση. Το γεγονός ότι βρήκαμε έναν αποδεκτό συμβιβασμό
παρά τις δυσκολίες ήταν κάθε άλλο παρά αυτονόητο και αναμενόμενο». Δυο παλικάρια
τα έβαλε η Μέρκελ να κονταροχτυπηθούν για πάρτη της.

Θέλω να σας πω κάτι με απόλυτη
γνώση και εμπειρία: Η Ντόρα δεν
ξεχνά ποτέ. Και μπορεί κάποιοι να
θέλουν, για παράδειγμα, την επι-
στροφή του Δημήτρη (που έτσι κι
αλλιώς είναι διαθέσιμος), αλλά η
Ντόρα δεν θα ξεχάσει ποτέ την κυ-
βίστηση του 2009, δυο εικοσιτετρά-
ωρα πριν από το συνέδριο, και τη
δημόσια στήριξη στον Αντώνη…
Ξεχνιούνται αυτά;

LOCK

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και
ο τέως αντιπεριφερειάρχης 

Μπακογιάννης: 
«Χρειαζόμαστε 
περισσότερους 
αστυνομικούς» 
Μεγαλύτερη συνδρομή της ΕΛΑΣ στη φύ-
λαξη και την ασφάλεια της πόλης ζήτησε
ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη,
επισημαίνοντας, πάντως, ότι η Αθήνα του
2021 δεν είναι η Αθήνα του 2019. «Η Αθή-
να είναι υποχρέωση του δήμου. Δεν θα
πετάξω το μπαλάκι της ευθύνης. Οφείλω
να πω ότι αυτήν τη στιγμή χρειαζόμαστε
περισσότερους αστυνομικούς. Δεν είναι
αρκετοί», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είναι
αδιανόητο να υπάρχουν τόσο λίγοι αστυ-
νομικοί για μια τόσο μεγάλη πόλη».
Αναφερόμενος στη συνεργασία του δή-
μου με την ΕΛΑΣ, δήλωσε πως έχει συ-
σταθεί ένα συντονιστικό με την αστυνομία
εδώ και δύο χρόνια: «Έχουμε μια επιτελι-
κή δομή που μας επιτρέπει, πάντα ο καθέ-
νας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
όχι μόνο να ανταλλάσσουμε πληροφο-
ρίες, αλλά να συντονιζόμαστε, να έχουμε
έναν κοινό προγραμματισμό. Έχει γίνει
πολύ μεγάλη πρόοδος. Η Αθήνα του 2021
δεν είναι η Αθήνα του 2019».
Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ.
Μπακογιάννης σημείωσε ότι η αλλαγή
στην πρωτεύουσα «θέλει χρόνο για να
φανεί», επισημαίνοντας ότι αυτή την ώρα
είναι ανοικτά 64 έργα σε ολόκληρη την
πόλη: «Δεν μιλάμε για αυτά που θα κά-
νουμε, που έχουμε δρομολογήσει και θα
ξεκινήσουμε τους επόμενους μήνες. Δεν
σας μιλάω για το γήπεδο του Παναθηναϊ-
κού, δεν μιλάω για τα Προσφυγικά, για τον
λόφο του Στρέφη που θα αρχίσει μέχρι το
τέλος του χρόνου ή την Ακαδημία Πλάτω-
νος που θα αρχίσει στις αρχές του επόμε-
νου. Σας μιλάω για αυτά που αυτήν τη
στιγμή είναι ανοιχτά μέτωπα εργασίας σε
όλη την πόλη».



Σ
φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση
και τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέ-

ξης Τσίπρας κατά την έκτακτη συνάντηση
που είχε χθες το μεσημέρι με το προεδρείο
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με αφορμή την αιφνιδια-
στική ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κε-
φαλαίου της ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης έκανε λόγο για «κόκκινη γραμμή»
που ξεπερνά η κυβέρνηση και πρόσθεσε
ότι «οι πολίτες θα πληρώσουν το μάρμαρο
με τους λογαριασμούς ρεύματος». Με έμ-
φαση υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για
πώληση του 17% της ΔΕΗ αλλά για «εκχώ-
ρησή του» και «επιλογή που εγκυμονεί σο-
βαρότατους κινδύνους», καθώς, όπως εί-
πε, «όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο βα-
θύτατης ενεργειακής κρίσης, όπου το μέσο
νοικοκυριό βλέπει τις υπέρογκες αυξήσεις
στα τιμολόγια της ΔΕΗ και αναρωτιέται αν
θα μπορέσει να αντέξει, αν αυτές οι αυξή-
σεις συνεχιστούν σε έναν χειμώνα που θα
είναι δύσκολος».

Σε περίοδο με διαρκείς ανατιμήσεις στην
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμα-
νε πως «ενώ θα έπρεπε να έχεις μια ΔΕΗ
που να παίζει καθοριστικό ρόλο στον αντα-
γωνισμό για τη μείωση των τιμών, η ΔΕΗ όχι
μόνο δεν ασκεί αυτό τον ρόλο, αλλά πλέον
δεν θα έχει καμία δυνατότητα να τον ασκή-
σει, διότι χάνει κάθε ισχύ μέσα από την πε-
ραιτέρω απομείωση του ποσοστού που έχει
το ελληνικό Δημόσιο».

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας προειδοποίησε τα
μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ «πριν προχωρήσουν
στις όποιες οριστικές και τελεσίδικες απο-
φάσεις τους» ότι «θα αναζητηθούν όλες οι
ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές», καθώς «είναι
εμφανές ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία
το ελληνικό Δημόσιο ζημιώνεται». 

Κινητοποιήσεις
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Αδαμί-

δης, σημείωσε πως «η ΔΕΗ χαρίζεται στα
ξένα ιδιωτικά συμφέροντα», χαρακτηρί-

ζοντας την εξέλιξη αυτή με την ΑΜΚ «κατα-
στροφική για το Δημόσιο, που δεν θα συμ-
μετάσχει» και καταγγέλλοντας «αιφνιδια-
σμό από την απόφαση της διοίκησης σε συ-
νεννόηση με την κυβέρνηση». Παράλληλα,
προανήγγειλε κινητοποιήσεις, τονίζοντας
ότι «δεν είναι ζήτημα συντεχνίας αλλά κοι-
νωνίας», καθώς «είμαστε βέβαιοι ότι θα
υπάρξει μια ξέφρενη αύξηση των τιμολο-
γίων, την οποία μόνο μια δημόσια επιχείρη-
ση υπό τον έλεγχο του Δημοσίου θα μπο-
ρούσε να συγκρατήσει».

Ποια ΔΕΗ θέλουμε;
Το κρίσιμο ερώτημα αναφορικά με το

σχέδιο της ΔΕΗ είναι αν θέλουμε τη ΔΕΗ
του κ. Φωτόπουλου και της εποχής του ή
μια σύγχρονη επιχείρηση που θα αντλεί κε-
φάλαια για να εξασφαλίζει ότι οι κατανα-
λωτές, ιδιώτες και επιχειρήσεις, θα πληρώ-
νουν φτηνότερο ρεύμα. Ο κ. Τσίπρας αδυ-
νατεί να κατανοήσει ότι η άντληση κεφα-
λαίων θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επενδύσει
στις ΑΠΕ τόσο εντός της χώρας όσο και στα
Βαλκάνια, διασφαλίζοντας επαρκές και
φθηνό ρεύμα για όλους σε διάρκεια δεκαε-
τιών. Δέσμιος ιδεοληψιών του περασμένου
αιώνα, αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία
της ενεργειακής επάρκειας και της απε-
ξάρτησής μας από εισαγωγές ηλεκτρικού
ρεύματος, καθώς και τις πολιτικές, οικονο-
μικές και γεωστρατηγικές προτεραιότητες
στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνε-
ται. Αδυνατεί να αντιληφθεί τη σημασία που
έχουν για την προστασία του περιβάλλον-
τος η πράσινη μετάβαση της ΔΕΗ και δρά-
σεις όπως η υπογειοποίηση των δικτύων
της, στην οποία θα μπορεί πλέον να επεν-
δύσει η επιχείρηση.

Κανείς δεν ξεχνά ότι όσο κυβέρνησε ο κ.
Τσίπρας η ΔΕΗ έφτασε στα όρια της κατάρ-
ρευσης. Το 2018 κατέγραφε ζημίες 2,8
εκατ. ευρώ ημερησίως. Σήμερα η ΔΕΗ
μπαίνει δυναμικά στη νέα εποχή της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης.

Το σχέδιο της ΔΕΗ είναι ένα άλμα στο
μέλλον και δεν αποτελεί ούτε εκχώρηση ή
ξεπούλημα ούτε καν πώληση της εταιρείας.

Αν γινόταν πώληση -όπως προέβλεπε το
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, που ευτυχώς δεν πρό-
λαβε να υλοποιήσει-, τα έσοδα θα πήγαιναν
στους δανειστές για το δημόσιο χρέος και
όχι στη ΔΕΗ. Αντίθετα, τώρα τα χρήματα
μπαίνουν στα ταμεία της εταιρείας για να
δημιουργηθεί ανταποδοτικό όφελος για τον
Έλληνα καταναλωτή. Επιπλέον διασφαλί-
ζεται ο στρατηγικός ρόλος του Δημοσίου με
ποσοστό 34%. Και, βέβαια, δεν πρόκειται
για ξεπούλημα, γιατί, αν κάποιος ήθελε να
ξεπουλήσει, δεν θα επέλεγε να βγει στην
αγορά με τη σημερινή χρηματιστηριακή τι-
μή μετοχής, που είναι υψηλή.

Ο κ. Τσίπρας με τη ΔΕΗ της εποχής του κ.
Φωτόπουλου που ευαγγελίζεται ανήκει
στον προηγούμενο αιώνα και αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τού σήμερα
και του αύριο.

Σύγκρουση
υψηλής… τάσης
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ

Η κυβέρνηση θυμίζει τον
Φωτόπουλο στον ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι στα κάγκελα παρέα
με τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
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Σ
ε απόλυτη επιφυλακή βρίσκεται το
ελληνικό Επιτελείο εξαιτίας των
τουρκικών απειλών για κλιμάκωση
της έντασης στο Νοτιοανατολικό Αι-

γαίο. Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο
και το Εθνικής Άμυνας έχουν ξεκαθαρίσει
ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε
κάθε πρόκληση, στέλνοντας ένα σαφές μή-
νυμα στην Άγκυρα ότι οι εκφοβισμοί και οι
παράνομες ενέργειες δεν θα γίνουν δεκτές.
Τα βλέμματα όλων, βέβαια, είναι στραμμένα
στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Nautical
Geo», καθώς από χθες το μεσημέρι έχει
ενεργοποιηθεί η νέα ελληνική Navtex για
έρευνες κοντά στο στενό της Κάσσου. Η
Τουρκία διατηρεί μια φρεγάτα στην ευρύτε-
ρη περιοχή, οι κινήσεις της οποίας παρακο-
λουθούνται στενά από μονάδες επιφανείας
και υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού.
Άλλωστε, το τουρκικό Επιτελείο είχε απει-
λήσει με «δυναμική απάντηση» σε περίπτω-
ση που το «Nautical Geo» κινηθεί νοτιότερα. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την
τουρκική παραβατικότητα σε βάρος των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη
συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμμα-
τέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέ-
ρες. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Ελ-
λάδα είναι σταθερά υπέρμαχος της ειρήνης,
της σταθερότητας και της πολυμερούς συ-
νεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανα-
φερόμενος στην επίλυση του Κυπριακού,
επανέλαβε ότι το μοναδικό πλαίσιο διαπραγ-
μάτευσης ορίζεται ξεκάθαρα από τα ψηφί-

σματα του οργανισμού που προβλέπουν δι-
ζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. 

Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, πάν-
τως, το Αιγαίο αναμένεται να γεμίσει από
στρατιωτικές δυνάμεις, αυξάνοντας τον κίν-
δυνο για κάποιο ατύχημα ή προβοκάτσια
από την πλευρά της Τουρκίας. Στην Ελλάδα
βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες σε εξέλιξη η
μεγάλη Διακλαδική Εθνική Άσκηση «Παρ-
μενίων 21» με την Αθήνα να δεσμεύει σχε-
δόν όλο το Αρχιπέλαγος, από τον Έβρο μέχρι
το Καστελόριζο, και την Άγκυρα από την
πλευρά της να «κλειδώνει» περιοχές στα
Δαρδανέλια, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα
από την Αλεξανδρούπολη, όπου θα γίνει η
τελική φάση της ελληνικής άσκησης. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι στις
ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Αθήνα περιλαμβά-
νεται ένα ακατοίκητο νησί των Δωδεκανή-
σων, η Σύρνα, για την οποία αναφέρεται ότι
όλα τα αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν
στην άσκηση, πρέπει να τηρούν απόσταση 12
ναυτικών μιλίων, δίνοντας το στίγμα των ελ-
ληνικών προθέσεων. 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα κερδίζει έδαφος
στο διπλωματικό πεδίο. Στο περιθώριο της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νίκος Δέν-
διας είχε συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλο-

γό του Σάμεχ Σούκρι, στην οποία συμμετείχε
και ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νί-
κος Χριστοδουλίδης. Η σημαντικότερη είδη-
ση που βγήκε από τη συνάντηση είναι αναμ-
φίβολα η στάση της Αιγύπτου απέναντι στο
τουρκικό «φλερτ», με τον κ. Σούκρι να επι-
σημαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική εξομά-
λυνσης των σχέσεων με την Άγκυρα όσο συ-
νεχίζεται η επιθετική συμπεριφορά της
Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύ-
προ.

Στην τριμερή, επιβεβαιώθηκε και η ιδιαί-
τερα στενή σχέση της Αθήνας με το Κάιρο
και συζητήθηκαν οι παράνομες τουρκικές
ενέργειες και οι εξελίξεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής. Ακόμη, τονίστηκαν τα βή-
ματα που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση
της συνεργασίας αλλά και η προετοιμασία
της επόμενης τριμερούς συνάντησης, τον
προσεχή Οκτώβριο στην Αθήνα. 

Στην ελληνική ατζέντα κυριαρχεί και το
ζήτημα του Μεταναστευτικού, με τον Νίκο
Δένδια να κάνει εκτενή αναφορά στην
Υπουργική Συνάντηση της Συμμαχίας, ενώ
και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε
την Αυστριακή ομόλογό του για τις ενέργειες
της Αθήνας. «Στη δική μας εμπειρία πριν από
ένα χρόνο, μια εμπειρία κατά την οποία βοη-
θηθήκαμε σημαντικά από τους Αυστριακούς
φίλους μας, καταφέραμε να προστατεύσου-
με και να διαφυλάξουμε τα δικά μας σύνορα,
που ταυτόχρονα είναι και τα σύνορα της Ευ-
ρώπης, ενάντια σε κάτι που προτιμώ να χα-

ρακτηρίζω ως οργανωμένη εισβολή», τόνισε
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα δεν μπορεί να
συγκρατήσει τον εκνευρισμό της για την
απομόνωσή της. Ο Ερντογάν που επέστρεψε
από τη Νέα Υόρκη χωρίς συνάντηση με τον
Τζο Μπάιντεν ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν
έκρυψε την πικρία του για τον Αμερικανό
πρόεδρο. «Κυβερνώ 19 χρόνια και τώρα ως
πρόεδρος μπορώ να πω ότι το σημείο των
σχέσεών μας με τις ΗΠΑ δυστυχώς δεν είναι
καλό. Εγώ συνεργάστηκα με τον υιό Μπους,
με τον κ. Ομπάμα, με τον κ. Τραμπ, αλλά δεν
μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε καλά με τον κ.
Μπάιντεν». Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα,
απείλησε πως μετά το αμερικανικό μπλόκο
στα F-35, θα χτυπήσει την πόρτα της Ρωσίας.
«Έχει μεγάλη σημασία η συνάντηση που θα
έχουμε με τον κ. Πούτιν στο Σότσι. Χωρίς τρί-
τους, θα πάρουμε και μια σημαντική απόφα-
ση για τις σχέσεις Ρωσίας - Τουρκίας και θα
μπούμε σε μια διαφορετική και πιο ισχυρή
εποχή», είπε.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σε εξέλιξη η μεγάλη Διακλαδική
Εθνική Άσκηση «Παρμενίων
21» με την Αθήνα να δεσμεύει
σχεδόν όλο το Αρχιπέλαγος -
Πώς αντιδρά η Άγκυρα

Μυρίζει… μπαρούτι το Αιγαίο!
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Γιάννης 
Λάσκος 

Ο Mr PLUS MEAT 
που αγαπάει τον Θεό

E νας επιχειρηματίας νέος, ταλαντούχος,
έξυπνος και με όνειρα που τα πραγματο-
ποιεί γιατί τα πιστεύει και δεν το βάζει

κάτω ποτέ. Ο Γιάννης Λάσκος είναι αυτοδημι-
ούργητος, δεν στηρίχθηκε στις πλάτες κανενός,
είναι αθόρυβος, χωρίς να προκαλεί και, το κυ-
ριότερο, όσοι τον γνωρίζουν πίνουν νερό στο
όνομά του.

Ο Γιάννης Λάσκος γεννήθηκε και μεγάλωσε
σε μια αστική οικογένεια στα μέσα της δεκαε-
τίας του ’80 στην Καλλιθέα. Οι γονείς του προ-
σπάθησαν να του προσφέρουν μια αξιόλογη
μόρφωση κι έτσι από μικρός διακρίθηκε τόσο
στις αθλητικές δραστηριότητες, στίβο, κολύμ-
βηση, ποδόσφαιρο, όσο και σε σχολικές και
εξωσχολικές επιδόσεις, καθώς πέρα από αρι-
στούχος σε όλες τις βαθμίδες έμαθε αγγλικά,
γαλλικά και ισπανικά.

Διατηρεί ακόμα φίλους από την παιδική του
ηλικία, με τους οποίους κάνει παρέα, ενώ δεν
έχει ξεχάσει την παλιά του γειτονιά, καθώς
όπως ο ίδιος αναφέρει «όποιος αγνοεί το πα-
ρελθόν δεν έχει μέλλον».

Το 1999 εισήχθη από τους πρώτους στο τμήμα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

20 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ζει και 
αναπνέει για 
την οικογένειά του
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 21
Εκεί οι πνευματικές και οι κοινωνικές ανη-

συχίες του δεν τον άφησαν αδιάφορο και
αποφάσισε να λάβει ενεργό δράση στα φοιτη-
τικά δρώμενα συμμετέχοντας στο φοιτητικό
κίνημα της εποχής, από όπου έχει διατηρήσει
σημαντικές φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους
που κατέχουν πολύ σημαντικές θέσεις σήμε-
ρα στον πολιτικό στίβο και στον δημόσιο βίο.

Το 2000, θέλοντας να ανεξαρτητοποιηθεί
και να βιοπορίζεται παράλληλα με τις σπου-
δές του, ανέπτυξε την πρώτη του επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Δημιούργησε την πρώτη
εταιρεία εκδηλώσεων και χοροεσπερίδων
που απευθυνόταν κυρίως σε φοιτητές. Συ-
νεργάστηκε με τεράστια επιτυχία με τα μεγα-
λύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας,
καθώς και με όλους σχεδόν τους επιχειρημα-
τίες νυχτερινών κέντρων εκείνης της εποχής.

Αυτό ήταν το πρώτο του βήμα στο επιχει-
ρείν. Στη δραστηριότητα αυτή γνώρισε παρά
πολλούς ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό
και τον επιχειρηματικό κόσμο, με τους οποί-
ους ακόμη και σήμερα διατηρεί άριστες
σχέσεις.

Όλες αυτές οι δημόσιες σχέσεις, αλλά και
η εμπειρία που απέκτησε στον τομέα των
διαπραγματεύσεων, σε συνδυασμό βεβαίως
με τη ρευστότητα που άντλησε από το συγκε-
κριμένο, άκρως επιτυχημένο εγχείρημα,
αποτέλεσαν την «κληρονομιά» του για να αρ-
χίσει να ασχολείται ενεργά και με άλλες επι-
χειρήσεις, κυρίως γύρω από τον χώρο της
εστίασης.

Αποχωρώντας, λοιπόν, από τον τομέα των
εκδηλώσεων, έκανε το δεύτερο βήμα του και
έστησε την εταιρεία αντιπροσώπευσης τρο-
φίμων PLUS FOOD, ενώ παράλληλα επανα-
λειτούργησε την «Παλιά Βουλή», ένα all day
cafe restaurant με μεγάλη ιστορία στην πλα-
τεία Καρύτση.

Το ένα βήμα φέρνει το άλλο, με ρίσκο, αλλά
και με πολλή δουλειά. Το 2014 -εν μέσω κρί-
σης και μνημονίων- ο κ. Λάσκος ίδρυσε στις
Αχαρνές με ίδια κεφαλαία και μηδέν δανει-
σμό το μεγαλύτερο πρότυπο εργοστάσιο πα-
ραγωγής κρεατοσκευασμάτων, την εταιρεία
PLUS MEAT SA, η οποία μέχρι και σήμερα
τροφοδοτεί τα καλύτερα και τα πιο δημοφιλή

εστιατόρια της Αθήνας με τα ποιοτικότερα
κρεατικά.

Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Ενδιάμεσοι αλ-
λά σαφώς μικρότεροι σταθμοί στην επιχειρη-
ματική του δραστηριότητα ήταν η δημιουργία
πέντε ψητοπωλείων και δύο καταστημάτων
καλλυντικών, καθώς επίσης και η δημιουργία
ενός κέντρου σολάριουμ.

Το 2013 παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρ-
διάς του Μικαέλα, με την οποία απέκτησαν
τρεις υπέροχες κόρες, ηλικίας 5, 7 και 8 ετών,
που αποτελούν, όπως ο ίδιος αναφέρει, το
κουράγιο του και την πηγή της δημιουργικό-
τητάς του. Κοιμάται στις 3.00 τα ξημερώματα
και ξυπνάει στις 6.30 το πρωί για να φτιάξει
πρωινό στις κόρες του - αυτό θα πει κουρά-
γιο. Ζει και αναπνέει για τη γυναίκα του και τα
παιδιά του. Αν προσέξει κανείς το γραφείο
του, είναι γεμάτο με φωτογραφίες της οικο-
γένειάς του και αγιογραφίες.

Οι «πριγκίπισσές του», όπως ο ίδιος συχνά
τις αποκαλεί, μαθητεύουν στο Αμερικανικό
Κολλέγιο Αθηνών, ενώ όλη η οικογένεια ζει
ευτυχισμένη στην Εκάλη, στο ιστορικό σπίτι
του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, καλά διαβά-
σατε, στην περίφημη βίλα της Εκάλης…

Ο Γιάννης έχει κάτι ιδιαίτερο που δύσκολα το βρίσκεις σε επιτυχημένους
επιχειρηματίες. Είναι βαθιά θρησκευόμενος και από το 2016 ανέπτυξε έν-
τονη φιλανθρωπική δράση με γενναίες δωρεές σε καταστάσεις αναγκών
και σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Όμως πάντα κινήθηκε στη
λογική «κάνε το καλό και ρίξ’ το στον γιαλό». Ποτέ δεν αυτοδιαφημίστηκε
για όλα όσα έχει κάνει και παραμένει σεμνός και ταπεινός. Δωρεές στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές. Συνεργασία και
προσφορά σε συστηματική βάση με ιδρύματα όπως το «Χαμόγελο του Παι-
διού», ορφανοτροφεία, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών,ΤΕ-
ΧΝΙΚA καθώς και παροχή δωρεών σε μόνιμη βάση σε πολλές Μη-
τροπόλεις της Ελλάδας και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν σταμάτησε
ούτε εκεί. Η μεγάλη του αγάπη για την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό τον
ώθησε να γίνει εμπράκτως ένας εκ των λίγων υποστηρικτών της δημιουρ-
γίας του γραφείου Ελλάδας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου,
αλλά και υποστηρικτής της Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων που
βρίσκεται στη χερσόνησο Ακρωτήρι, 15 χιλιόμετρα από την πόλη των Χα-
νίων. Εκεί έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την προμήθεια κρεάτων για τα συσ-
σίτια της Μητρόπολης.

Ο Γιάννης δεν διαφήμισε ποτέ τη δράση του, γιατί όλα αυτά τα κάνει με την
ψυχή του και εξακολουθεί να παραμένει ταπεινός, βοηθώντας σε καθημε-

ρινή βάση ανώνυμα και αθόρυβα δεκάδες οικογένειες που δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στα προς το ζην. Επιχειρηματικά απλώθηκε το 2021 και σε
άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Μάλιστα, φέτος ξεκίνησε
την ενασχόλησή του με τον τουρισμό στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργών-
τας boutique ξενοδοχεία και όπως μαθαίνουμε τα σχέδιά του για το 2022 εί-
ναι η δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου κέντρου επεξεργασίας τροφί-
μων στα Οινόφυτα, που θα μπορέσει να καλύψει
τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες και την υπερ-
βάλλουσα ζήτηση σε κρεατοσκευάσματα.
Εκτός από επιχειρηματίας ο Γιάννης είναι πά-
νω από όλα άνθρωπος. Κάθε βράδυ δεν ξε-
χνάει να ανάψει ένα κεράκι σε ένα μικρό εκ-
κλησάκι που έχει στην αυλή του σπιτιού του.
«Η ψυχή μας», λέει ο ίδιος, «είναι σαν ένας
φάκελος που αφήνουμε στον Χριστό και πι-
στέψτε με, ο Θεός δεν αφήνει κανέναν φά-
κελο αδιάβαστο». Κι όμως, υπάρχουν και
τέτοιοι επιχειρηματίες, που είναι Άνθρω-
ποι με άλφα κεφαλαίο.

Η αγάπη για τον Θεό και το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο

Η φιλανθρωπική του
δράση γίνεται πάντα
αθόρυβα και χωρίς
τυμπανοκρουσίες.
Με τον πρόεδρο 
του «Χαμόγελου 
του Παιδιού» 
Κώστα Γιαννόπουλο

Το στρατηγείο του στη δουλειά

Η εταιρεία του είναι μία από 
τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα

Ευχαριστήρια επιστολή από
τον κ. Δαμασκηνό, ηγούμενο της Μονής 
της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων στα Χανιά

Με τον
ηγούμενο 

της Μονής
Αγίας Τριάδας

των Τζαγκαρό-
λων στα Χανιά



Από τη Μαρία Δήμα 

Η
ισόβια κάθειρξη θα είναι πλέον η
μοναδική ποινή που θα επιβάλλε-
ται στους δράστες που διαπράτ-
τουν τα αδικήματα της εσχάτης

προδοσίας, της ανθρωποκτονίας, του ομαδι-
κού βιασμού, του θανατηφόρου βιασμού,
του βιασμού σε βάρος ανηλίκου και της θα-
νατηφόρας ληστείας.

Με τον νέο Ποινικό Κώδικα του υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης που τέθηκε από χθες σε δη-
μόσια διαβούλευση πριν ψηφιστεί από τη
Βουλή, αυστηροποιείται η διάταξη για τη βα-
ριά σωματική βλάβη και κάλυψη όλων των
μορφών υπαιτιότητας (αμέλεια, ενδεχόμε-
νος δόλος και επιδίωξη) με την επαναφορά
και αυστηροποίηση της παλαιάς διάταξης.

Ειδικότερα, για τη σκοπούμενη βαριά σω-
ματική βλάβη προβλέπεται η αύξηση της
ποινής από πρόσκαιρη κάθειρξη έως δέκα
έτη σε πρόσκαιρη κάθειρξη από πέντε έως
δεκαπέντε έτη. Επιπλέον, προστίθενται στην
έννοια της βαριάς σωματικής βλάβης η ανα-
πηρία και η μόνιμη παραμόρφωση (π.χ. η
επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας
Παλιοσπύρου).

Την παρουσίαση στις αλλαγές του νέου
Ποινικού Κώδικα έκαναν σε χθεσινή συνέν-

τευξη Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας και ο υφυπουργός Γιώργος
Κώτσηρας.

«Με τις αλλαγές επιχειρούμε να αποκατα-
στήσουμε τις αστοχίες του ΠΚ που ψήφισε η
προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να εκ-
πέμψουμε ένα μήνυμα ασφάλειας σε όλη
την ελληνική κοινωνία, να εκπέμψουμε ότι η
Δικαιοσύνη είναι εδώ και την προστατεύει.
Αυτή είναι η λογική των αλλαγών», ξεκαθά-
ρισε ανάμεσα στα άλλα ο Κώστας Τσιάρας
και πρόσθεσε: «Η ανηλικότητα είναι ένα θέ-
μα που δείξαμε μεγάλη ευαισθησία και πρέ-
πει κανείς να βλέπει την ανάγκη για προστα-
σία των ανηλίκων».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κώτσηρας
πρόσθεσε: «Στόχος είναι να υπάρξει διάρ-
κεια. Ένας βασικός άξονας είναι η προστα-
σία ιδιαίτερα ευάλωτων αδικημάτων σε
απαξίας αδικήματα. Στο θέμα της προτεραι-
οποίησης έχει δοθεί μια έμφαση στα αδική-
ματα σε βάρος ανηλίκων. Και για αυτό τον
λόγο δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου να αξιοποιήσει αυτά τα
δεδομένα».

Αλλαγές σε 100 άρθρα
Εκτός από την αυστηροποίηση των ποι-

νών για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης

ποινικής απαξίας, το σχέδιο έχει ακόμα ως
βασικούς άξονες: 
� Την αυστηροποίηση της απόλυσης των
καταδίκων υπό όρο, όπως και της άρσης της
απόλυσης εγκληματιών που τελούν κατ’
επανάληψη σοβαρά κακουργήματα. 
� Την επαναφορά και διεύρυνση του αξιο-
ποίνου στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα
όπως εμπρησμό, έκρηξη, πλημμύρα κ.λπ.,
στα αδικήματα σχετικά με την υιοθεσία και
στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου των ποι-
νών για τα αδικήματα της κλοπής και της
υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους
μορφή).
�Την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγω-
γή της ανάκρισης και την εισαγωγή στο
ακροατήριο υποθέσεων εξαιρετικής φύσης
ή επί κακουργημάτων που αφορούν εγκλή-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οι-
κονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής.

Παράλληλα, προστίθεται ως επιβαρυντική
περίσταση η τέλεση σωματικής βλάβης σε
βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της ερ-
γασίας του.

Οι αλλαγές αφορούν περισσότερα από
100 άρθρα, ανάμεσά τους και το αδίκημα του
εμπρησμού δασών που τυποποιείται πλέον
μόνο ως κακούργημα και στη βασική του

μορφή με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης
έως 8 έτη και χρηματική ποινή. 

Ακόμη, καταργείται ο εναλλακτικός τρό-
πος έκτισης ποινής με το «βραχιολάκι» για
τα ειδεχθή εγκλήματα, όπως εσχάτη προδο-
σία, ανθρωποκτονία, ομαδικός βιασμός,
βιασμός ανηλίκου, θανατηφόρα ληστεία κ.ά.
Επίσης, στην περίπτωση της ισοβίου κα-
θείρξεως για συγκεκριμένα εγκλήματα, π.χ.
του νόμου περί ναρκωτικών σε διακεκριμέ-
νη μορφή, για εγκληματική οργάνωση, τρο-
μοκρατικές πράξεις, ληστεία, εκβίαση, εμ-
πορία ανθρώπων κ.ο.κ., ο κρατούμενος θα
μένει περισσότερο χρόνο στη φυλακή σε
περίπτωση επιβολής πρόσκαιρης κάθειρ-
ξης, ενώ στην περίπτωση της ισοβίου κα-
θείρξεως το κατώτατο όριο πραγματικής
έκτισης της ποινής για τους καταδίκους αυ-
ξάνεται από τα 16 στα 18 χρόνια.

Αυστηροποιούνται οι ποινές 
για τους κακοποιούς 
στον νέο Ποινικό Κώδικα

Μόνο ισόβια για 
τα βαριά εγκλήματα 
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Αλλαγές στο 
μηχανογραφικό

Αλλαγές φέρνει στο μηχανογραφικό
δελτίο που θα συμπληρώσουν και θα υπο-
βάλουν οι υποψήφιοι των φετινών πανελ-
λαδικών εξετάσεων απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας με την οποία εντάσσονται
τμήματα σε επιπλέον επιστημονικά πεδία.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθη-
νών εντάσσεται και στο δεύτερο επιστημο-
νικό πεδίο παράλληλα με το τρίτο και το τέ-
ταρτο. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς θα είναι προσβάσιμο και από

το δεύτερο επιστημονικό πεδίο παράλληλα
με το τέταρτο όπου ήταν ήδη ενταγμένο. Το
νέο τμήμα της Σχολής Ικάρων των Μετεω-
ρολόγων εντάσσεται στο δεύτερο επιστη-
μονικό πεδίο και το επίσης νέο τμήμα της
Σχολής Ικάρων της Έρευνας Πληροφορι-
κής θα είναι προσβάσιμο από τους υποψή-
φιους του δεύτερου και του τέταρτου επι-
στημονικού πεδίου. 

Μόνο από το τέταρτο επιστημονικό πεδίο
θα μπορούν να εισαχθούν οι μαθητές στα
νέα τμήματα της Σχολής Ικάρων Διοικητι-
κών και Εφοδιαστών. Το Τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εν-
τάσσεται πλέον και στο τέταρτο επιστημο-
νικό πεδίο παράλληλα με το δεύτερο. Σύμ-
φωνα με την ίδια απόφαση, για την εισαγω-
γή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο
στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».
Υπενθυμίζεται ότι φέτος οι υποψήφιοι θα
συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά α’ και β’
φάσης και το παράλληλο μηχανογραφικό.

Εύη Πανταζοπούλου

Α
νοιχτό το ενδεχόμενο να
γίνει υποχρεωτικός ο εμ-
βολιασμός εργαζομένων
σε κάποιες δημόσιες υπη-

ρεσίες πρώτης γραμμής άφησε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, προσθέτοντας ότι αυτό θα κριθεί
από την πορεία της πανδημίας. Πα-
ράλληλα, αναφέρθηκε στο ποσοστό
των δημόσιων υπαλλήλων που έχουν
εμβολιαστεί, σημειώνοντας ότι από
τις 19 Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι
προσέρχονται στην εργασία τους με
αρνητικό rapid test.

«Το 76% των εργαζόμενων στο Δη-
μόσιο είναι εμβολιασμένοι, αλλά
υπάρχει ένα 20% που δεν έχει εμβο-
λιαστεί και αυτοί υποχρεούνται να
φέρνουν μία φορά την εβδομάδα
rapid test. Αν δεν το κάνουν, θα είναι
αντιμέτωποι με πρόστιμο 300 ευρώ
τον μήνα που θα παρακρατείται από
τον μισθό τους», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βορίδης.

Την ίδια στιγμή, συναγερμός έχει
σημάνει στους ειδικούς σχετικά με
την αυξητική τάση των κρουσμάτων
στα παιδιά, τη στιγμή που η μετάλλα-
ξη Δέλτα -η οποία θεωρείται υπεύ-

θυνη για αυτή την εξέλιξη- εξακο-
λουθεί να καλπάζει στην κοινότητα.
Η προσοχή όλων είναι στραμμένη
στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη έχει επιφέρει
έξαρση στον αριθμό των νέων μο-
λύνσεων. 

Ο διοικητής του ΕΟΔΥ Παναγιώτης
Αρκουμανέας δήλωσε χθες, μιλών-
τας στον ΣΚΑΪ, πως το 30% των ημε-
ρήσιων κρουσμάτων αφορά παιδιά
ηλικίας 4-18 ετών. Πάντως, στην ερώ-
τηση αν υπάρχει κάποιο αριθμητικό
όριο κρουσμάτων το οποίο αν ξεπε-
ραστεί θα επιφέρει την επιβολή ορι-
ζόντιων μέτρων, απάντησε πως κάτι
τέτοιο δεν υφίσταται και χρειάζεται
συνδυασμός πολλών παραγόντων για
να ληφθούν αποφάσεις. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως το υπουργείο Παιδείας
βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση,
προκειμένου να προχωρήσει σε αλ-
λαγές στο πρωτόκολλο λειτουργίας
των σχολείων, εάν χρειαστεί. 

Την Πέμπτη, η καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπα-
ευαγγέλου έκανε γνωστό πως ο
αριθμός των θετικών self tests στα
σχολεία την πρώτη εβδομάδα είναι

σταθερός, ενώ δεν παρατηρήθηκε
μεγάλη αύξηση στα κρούσματα, ούτε
στις νοσηλείες των ανηλίκων. Όπως
είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, το 24%
των κρουσμάτων στην Ελλάδα αφορά
παιδιά κάτω των 17 ετών και δεν
ισχύει ότι ένα στα τρία παιδιά νοσούν.
Ακόμη, επέμεινε στην τήρηση των
υγειονομικών μέτρων και στη χρήση
μάσκας στο σχολείο. 

Την ίδια στιγμή, «πονοκέφαλο» για
τους ειδικούς αποτελεί η επιδημιο-
λογική εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο
Παναγιώτης Αρκουμανέας εξέφρασε
την ανησυχία του για περιοχές όπου
η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμη-
λή, καθώς εκεί είναι επίφοβο να ση-
μειωθεί έξαρση.« Η τακτική των το-
πικών, μίνι lockdowns θα συνεχιστεί.
Όπως γίνεται και τώρα, θα βλέπουμε
περιοχές να βγαίνουν και να μπαί-
νουν στο κόκκινο».

Δημόσιο: Προς επέκταση
της υποχρεωτικότητας;

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο
ο Μάκης Βορίδης - Ποιους
υπαλλήλους θα αφορά 



Πάτρα 

Μαθήματα αυτοπροστασίας 
για τις γυναίκες

Πρόγραμμα «Μαθήματα Αυτοπροστασίας Γυναικών - Συμ-
βουλευτική Επικοινωνία», για ζητήματα έμφυλης βίας, διοργα-
νώνει η Δημοτική Αρχή Πατρέων. Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του δήμου, το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και οι
συμμετέχουσες γυναίκες
θα ασκούνται στις πολε-
μικές τέχνες και στη μυϊ-
κή ενδυνάμωση. Παράλ-
ληλα, ειδικοί επιστήμο-
νες θα αναπτύσσουν θέ-
ματα ενδοοικογενειακής
βίας στο στενό ή γειτονι-
κό περιβάλλον, τρόπους
αντίδρασης σε φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και τη
γυναικεία αυτοεκτίμηση.

«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι πρωτίστως η διαμόρφωση
ενός δικτύου γυναικών που θα επικοινωνούν, θα μοιράζονται,
θα ενεργοποιούνται, θα διεκδικούν και θα αντιστέκονται», μέσω
της «σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής ενδυνάμω-
σης», εξηγεί η Δημοτική Αρχή.

Αλόννησος, Σάμος, Σουφλί 

Συμμετοχή στα
«Best Tourism Villages» 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Best
Tourism Villages» των Δήμων Αλοννήσου, Δυτικής Σάμου και
Σουφλίου. Η πρωτοβουλία «Best Tourism Villages» είναι του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), επικοινωνήθηκε σε
περιφερειακό επίπεδο, συστήθηκε ομάδα εργασίας από ειδικούς
εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργεί-
ου Τουρισμού, η οποία συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις αιτήσεις
που κατατέθηκαν.

Στόχος και όραμα είναι να ενισχυθεί ο τουρισμός και να συμβά-
λει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινω-
νιών με παράλληλη αξιοποίηση και διαφύλαξη των χωριών, σε
αρμονία με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

H βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, για την ταχύτερη
ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία του κορονοϊού, απασχόλησε τον πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζι-
τζικώστα, και τον περιφερειάρχη Friuli Venezia Giulia της Βόρειας Ιταλίας, Massimiliano
Fedriga, κατά τη συνάντησή τους στην Τεργέστη. «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Πε-
ριφερειών είναι κομβικός και ουσιώδης και ως πρόεδρός της θέλω να πάρω τις απόψεις των
περιφερειαρχών της ΕΕ, προκειμένου από κοινού να διαμορφώσουμε το πιο κατάλληλο πλαί-
σιο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Για αυτό διοργα-
νώνουμε σε όλη την Ευρώπη τοπικούς διαλόγους με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης,
με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας
στην ομιλία του σε διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής.

Δύο νέα γήπεδα κατηγορίας Super
League, σε Νέα Κίο και Δαλαμανάρα, συ-
νολικού προϋπολογισμού 728.067 ευρώ,
κατασκευάζει ο Δήμος Άργους Μυκηνών,
χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος».
Ο δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος δήλωσε
σχετικά: «Αυτό το γήπεδο της Νέας Κίου
μαζί με το γήπεδο της Δαλαμανάρας είναι
ενταγμένα στο πρόγραμμα “Φιλόδημος”
ενώ συμβάλλει οικονομικά και ο δήμος
μας. Ο προϋπολογισμός του γηπέδου της
Νέας Κίου που βρισκόμαστε σήμερα προ-
σεγγίζει τις 600.000 ευρώ και θα έχει τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει όλων των κα-
τηγοριών αγώνες και ευελπιστούμε να γί-
νει πόλος έλξης για πολλές αθλητικές
διοργανώσεις».

Άργος - Μυκήνες 

Νέα γήπεδα κατηγορίας
Super League

Σε διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τεργέστη

Βόλος 

«Αδικαιολόγητη» η καθυστέρηση
του δικαστικού μεγάρου

«Παρά τη δημοσίως εκφρασθείσα πολιτική βούληση της
κυβέρνησης να προχωρήσουν γρήγορα και απρόσκοπτα
όλες οι αναγκαίες διαδικασίες» για την ανέγερση δικαστικού
μεγάρου στον Βόλο, οι εργασίες έχουν βαλτώσει, όπως κα-
ταγγέλλει η οικεία Δημοτική Αρχή. Ο δήμαρχος Αχιλλέας
Μπέος θεωρεί υπεύθυνη τη γραφειοκρατία, μεταξύ των «συ-
ναρμόδιων υπουργείων», και «αδικαιολόγητη» για ένα έργο
που έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω ΣΔΙΤ.

«Θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα τόσο σημαντικό για
την τοπική μας κοινωνία θέμα να αποτελεί αντικείμενο ερί-
δων, προστριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ διαφόρων πο-
λιτικών και συνδικαλιστικών παραγόντων, που υπονομεύουν
την υλοποίησή του, επιδιώκοντας να εξυπηρετήσουν μικρο-
συμφέροντα και μικροπολιτικές, με ιδιοτελή, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, κίνητρα», επισημαίνει ο δήμαρχος.

Αργοστόλι 

Προσφέρει χρήματα 
για νέους γιατρούς

Ο Δήμος Αργοστολίου δίνει κίνητρα για να προσελκύσει
γιατρούς στο υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά τα κίνητρα που
θα προσελκύσουν γιατρούς στις τέσσερις θέσεις μόνιμων για-
τρών (δύο θέσεις αναισθησιολόγων και δύο παθολόγων), που
έχουν προκηρυχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ο
δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος στην εισήγησή
του ανέφερε πως ο Δήμος Αργοστολίου στην προσπάθεια να
προσελκύσει γιατρούς στις προκηρυχθείσες θέσεις που
έχουν δημοσιευθεί, θα δώσει κίνητρα που θα αφορούν τη στέ-
γαση και τη σίτιση, αλλά και δωρεάν παροχές στα μέλη των οι-
κογενειών τους. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα δοθούν έως
200 ευρώ τον μήνα σε κάθε γιατρό για τη σίτισή του, καθώς και
ως 300 ευρώ τον μήνα για τη στέγασή του. Τα κίνητρα αυτά θα
έχουν χρονικό ορίζοντα τα δύο χρόνια, με δυνατότητα παρά-
τασης για ακόμα ένα έτος. 
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Τ
ην ώρα που δήμαρχοι και περιφερει-
άρχες εξέφραζαν την ικανοποίησή
τους για τη ρύθμιση του υπουργείου

Εσωτερικών με την οποία παρατείνονται οι
συμβάσεις των εργαζομένων που καλύ-
πτουν τις ανάγκες των υπηρεσιών που έχουν
προκύψει από την πανδημία, ο υπουργός
Εσωτερικών προειδοποιούσε ότι αυτή θα εί-
ναι η τελευταία παράταση. Αν συνυπολογί-
σουμε ότι οι αυτοδιοικητικοί μαζί με την ικα-
νοποίηση εξέφραζαν και την αναγκαιότητα
για κάλυψη των θέσεων από μόνιμο προσω-
πικό, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι
πρόκειται για μια καλή εξέλιξη, όμως ποιος
πιστεύει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου
υπάρχει πιθανότητα να έχει προσληφθεί μό-
νιμο προσωπικό; Συγκεκριμένα, ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης υποστήρι-
ξε πως το άρθρο 11 της τροπολογίας του
υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε δίνει τη
δυνατότητα παράτασης μέχρι 31 Δεκεμβρί-
ου των συμβάσεων των εργαζομένων που
έχουν προσληφθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση με το ειδικό νομικό πλαίσιο του κορονοϊ-
ού. «Οι παλιότερες συβάσεις που έχουν πα-
ραταθεί ήδη και ορισμένες εξ αυτών λήγουν
έως 30 Σεπτεμβρίου έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν μια επιπλέον τρίμηνη παράταση στη
διάρκειά τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Θέ-
λω, όμως, να διευκρινίσω από τώρα ότι αυτή
είναι η τελευταία παράταση και το λέω προς
πάσα κατεύθυνση. Δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει άλλη ανανέωση των συμβάσεων αυτών»,
έκανε σαφές ο υπουργός.

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
Ακόμα μια περίοδος της διαρκούς εκστρατεί-

ας απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτοκι-
νήτων από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της
πόλης ξεκίνησε με την είσοδο του φθινοπώρου
από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Τις προηγού-
μενες ημέρες το συνεργείο περισυλλογής απο-
μάκρυνε οχήματα από κεντρικές οδούς, ενώ οι
επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλους δρό-
μους του Ηρακλείου, όπου υπάρχουν αυτοκίνη-
τα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτές είναι το όχημα να παραμένει σταθμευμένο σε δημόσιο
χώρο χωρίς πινακίδες και, ταυτόχρονα, χωρίς σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή, ακόμα
και εάν έχει πινακίδες κυκλοφορίας, να αποτελεί εστία μόλυνσης. Με πρωτοβουλία του δημάρχου
Νίκου Μπάμπαλου, κάθε χρόνο συλλέγονται δεκάδες οχήματα από τους δρόμους του Ηρακλείου,
προκειμένου να μην αποτελούν σημεία ρύπανσης, να ελευθερώνονται θέσεις στάθμευσης και να
διευκολύνεται η κυκλοφορία των πεζών.

Εγκαίνια στο 
Κοινωνικό 
Εστιατόριο   

Παρουσία του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δελφείας, Ηρακλείου και Χαλκη-
δόνος Γαβριήλ, ο δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-
νας Γιάννης Βούρος εγκαινίασε το
νέο Κοινωνικό Εστιατόριο του δή-
μου, το οποίο θα λειτουργεί σε συ-
νεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και
το πρόγραμμα CONNECT YOUR 
CITY. Όπως επισήμανε ο δήμαρ-
χος, «για εμένα όσο και για τα στε-
λέχη της δημοτικής μας αρχής εί-
ναι μια ιδιαιτέρως σημαντική ημέ-
ρα, καθώς η δημιουργία του Κοι-
νωνικού Εστιατορίου ήταν μία από
τις βασικές προεκλογικές μας δε-
σμεύσεις. Η υγειονομική κρίση
αποτελεί και μια πρόκληση για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία κα-
λείται να ανταποκριθεί στις αυξη-
μένες ανάγκες των πολιτών. Αυτό
θεωρώ πως κάνουμε και εμείς
σήμερα».

Σημαντική αλλαγή
Με μια σημαντική αλλαγή ψη-
φίστηκε τελικά στην Ολομέλεια
της Βουλής το άρθρο 11 τροπο-
λογίας του υπουργείου Υγείας,
που προέβλεπε την παράταση
των συμβάσεων covid στους
ΟΤΑ. Κι αυτό γιατί ενώ στην αρ-
χική διατύπωση του άρθρου
προβλεπόταν ότι η παράταση
«αφορά προσωπικό, οι συμβά-
σεις του οποίου είναι ενεργές
κατά την ημερομηνία δημοσί-
ευσης του παρόντος», δηλαδή
αφορούσε μόνο τις συμβάσεις
που έληγαν στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου, αυτό άλλαξε. Τελικά ψη-
φίστηκε ότι η συγκεκριμένη
ρύθμιση περιλαμβάνει όχι μό-
νο τις ενεργές συμβάσεις αλλά
και «συμβάσεις που έληξαν
από 1/8/2021 μέχρι και τη δη-
μοσίευση του παρόντος». Με
αυτό τον τρόπο καλύφθηκαν
όλες οι ανάγκες των δήμων και
των περιφερειών για τις υπη-
ρεσίες που έχουν να κάνουν με
την πανδημία, μέχρι τέλος του
έτους.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
που εξελέγη για πρώτη φορά
στις προηγούμενες εκλογές,
ένιωσε την ανάγκη να ξεκα-
θαρίσει ότι θα είναι υποψή-
φιος και στις επόμενες
εκλογές, αν και βρισκόμαστε
ακόμη κοντά στη μέση της
θητείας; Λίγο ο σκληρός πό-
λεμος από την αντιπολίτευση
που έχει και την πλειοψη-
φία, λίγο οι αντιπαραθέσεις
μέσα στην παράταξή του,
φαίνεται πως τον ανάγκασαν
να προλάβει καταστάσεις… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαιδευτικό υλικό
για όλους      
Η Δημοτική Αρχή Ασπροπύργου, για
μία ακόμη χρονιά και με αφορμή την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
εξασφάλισε πλήθος σχολικών τσαν-
τών και γραφικής ύλης για τα παιδιά
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της πόλης. 
Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τη συμβολή αυτή στη μαθητι-
κή κοινότητα και τόνισε πως βασική
μέριμνα του δήμου είναι η εξασφάλι-
ση όλων των απαραίτητων μέσων για
την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία
των σχολικών μονάδων αλλά και για
την ορθή εκπαίδευση των μαθητών
χωρίς υλικοτεχνικές ελλείψεις. Ση-
μειώνεται ότι η διανομή του εκπαι-
δευτικού υλικού θα ολοκληρωθεί εν-
τός των επόμενων ημερών στους μα-
θητές της πόλης αλλά και σε μαθη-
τές-μέλη αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων του Ασπρόπυργου.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε I Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

Τελευταία παράταση
για τις συμβάσεις Covid 



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων 
Νέα δράση χρηματοδότησης για την ενίσχυση ανέργων, οι

οποίοι σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να γίνουν αυ-
τοαπασχολούμενοι, υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας. Ο προϋπολογισμός είναι 2.960.000 ευρώ και οι πόροι
προέρχονται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, «με συνεχείς δράσεις ενίσχυσης
ανέργων και εργαζόμενων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας του
κορονοϊού και να περιορίσει την ανεργία και την ύφεση, αλλά
και να τονώσει την επιχειρηματικότητα. Με τη νέα δράση δί-
νουμε επαγγελματικό διέξοδο σε ανέργους, οι οποίοι μπορούν
να προχωρήσουν στην ίδρυση νέας επιχείρησης ή να γίνουν
αυτοαπασχολούμενοι, σε συγκεκριμένα αντικείμενα δραστη-
ριοποίησης, που έχουν επιλεγεί στη βάση των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

Ένωσαν τις δυνάμεις τους  
Σε μια προσπάθεια να προλάβουν καταστάσεις που
μπορεί να δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα
στις πόλεις τους μόλις πέσει κάποια δυνατή βροχή οι
δήμαρχοι Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου,
Πειραιά Γιάννης Μώραλης και Νίκαιας-Αγίου Ιωάν-
νη Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης απέστειλαν κοινή
επιστολή προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, γνω-
στοποιώντας τους κινδύνους πλημμυρικών φαινο-
μένων των πόλεών τους. Αυτό που ανησυχεί περισ-
σότερους τους τρεις δημάρχους είναι ο ρυθμός εξέ-
λιξης και πότε θα ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά
έργα στο παραλιακό μέτωπο του νέου Φαλήρου, κα-
θώς φοβούνται ότι σε περίπτωση μεγάλη νεροποντής
μπορεί ο όγκος των νερών να επιστρέψει προς τα πί-
σω και να αντιμετωπίσουν πρόβλημα οι γειτονιές του
Μοσχάτου, του Ρέντη και του Φαλήρου… Αναμένον-
ται η απάντηση και η λήψη μέτρων. 

Διεκδικεί τη διαδοχή
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την εκλογή νέου επικεφα-

λής στην παράταξη του Βασίλη Βαλασόπουλου στον Δήμο Ηλιούπολης και

ήδη φαίνεται να υπάρχει μεγάλο φαβορί… Θυμίζουμε ότι ο πρώην δήμαρ-

χος Ηλιούπολης σχεδόν αμέσως μετά την ήττα του στις προηγούμενες

εκλογές παραιτήθηκε από την ηγεσία της παράταξης, ωστόσο παρέμεινε

στον συνδυασμό προκειμένου να συγκρατήσει τις όποιες φυγόκεντρες δυ-

νάμεις και να δρομολογήσει την διαδοχή του. Τώρα, λοιπόν, πλησιάζει η

ώρα να επιλεγεί ο επικεφαλής που θα οδηγήσει την παράταξη στις εκλογές

του 2023, με τον πρώην αντιδήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο να έχει εκδηλώ-

σει το ενδιαφέρον του για την ηγεσία και ταυτόχρονα να φαίνεται ότι είναι

και το μεγάλο φαβορί για να την κερδίσει. Θυμίζουμε ότι ο κ. Ψυρρόπουλος

έχει αναλάβει και τον συντονισμό της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο,

μετά την αποχώρηση του πρώην δημάρχου. 

Δωρεάν εξετάσεις σε μαθητές 
Εντελώς δωρεάν σειρά ιατρικών εξετάσεων, σε
τρία Πολυδύναμα Κέντρα - Δημοτικά Ιατρεία,
προσφέρει στους μαθητές ο Δήμος Αθηναίων.
Για τον λόγο αυτόν, τα Δημοτικά Ιατρεία έχουν
ενισχυθεί με επιπλέον ιατρικό προσωπικό, υπο-
δομές και νέο μοντέλο λειτουργίας σε μία περίο-
δο που οι υγειονομικές ανάγκες των Αθηναίων
έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται για παιδιά έως 16
ετών είναι παιδιατρική εξέταση, οφθαλμολογική
εξέταση (από 8 ετών και άνω) και οδοντιατρική
εξέταση. Για εφήβους άνω των 14 ετών, υπάρχει
επιπλέον η δυνατότητα καρδιολογικής εξέτασης.
Για παιδιά έως 14 ετών, θα πρέπει να προηγηθεί
παραπομπή από παιδίατρο.

Αποφάσισε η αντιπολίτευση
Αιφνιδίασαν τη δήμαρχο Πεντέλης Δήμητρα Κεχα-
γιά οι επικεφαλής τριών δημοτικών παρατάξεων
της αντιπολίτευσης, Λευτέρης Κοντουλάκος, Δη-
μοσθένης Παπακωνσταντίνου και Αντώνης Φειδο-
πιάστης, φέρνοντας εισήγηση ως κατεπείγον θέμα
την άμεση εκκαθάριση και κλείσιμο τριών δημοτι-
κών επιχειρήσεων, της περιόδου 2007-2010. Όπως
φάνηκε από τη συνέχεια, η διοίκηση δεν διαφω-
νούσε με την ουσία του θέματος, επιθυμούσε όμως
να το φέρει σε άλλη συνεδρίαση ως θέμα της ημε-
ρήσιας διάταξης, καθώς δεν θεωρούσε ότι επείγει
η απόφαση. Παρά τη διαφωνία της δημάρχου όμως,
το θέμα τελικώς συζητήθηκε κανονικά, με τους δη-
μοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης να υπερ-
ψηφίζουν ομόφωνα την ανάληψη των εναπομεινα-
σών υποχρεώσεων των τριών Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων, ύψους περίπου 360.000 ευρώ. Και να μην
ήθελε, θα πληρώσει δηλαδή… 

Σε ποιον Δήμο της
Αττικής, στα
ανατολικά της
Αθήνας, κυ-
κλοφορούν

φήμες ότι οι αν-
τιδήμαρχοι και δη-

μοτικοί σύμβουλοι της διοίκη-
σης είναι «στα μαχαίρια» και
πλέον δεν το κρύβουν; Όπως μα-
θαίνουμε, η αντιπαράθεση είναι
παλιά όμως πλέον δεν μένει στα
κλειστά γραφεία, έχει μεταφερ-
θεί και στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης, όπου δεν τηρούν ού-
τε τα προσχήματα και «προσφέ-
ρουν» πολύ ενδιαφέρον θέαμα
στους διαδικτυακούς φίλους και
εχθρούς… 

«Π
άντα πίστευα πως το μέλλον δεν είναι κάτι αόριστο που παθητικά περι-
μένουμε να υποδεχτούμε και προσαρμοζόμαστε σε αυτό, λες και είναι
άνεμος που απλώς ρυθμίζουμε τα πανιά μας, αλλά κάτι που εμείς δη-

μιουργούμε. Κι εμείς χτίσαμε μια “γέφυρα” μεταξύ των πόλεών μας, έτοιμη να τη
διαβούν Αθηναίοι και Κωνσταντινουπολίτες. Μια “γέφυρα” με στέρεα δομικά υλικά.
Απαιτείται να ενώσουμε δυνάμεις, ενάντια στον κυνισμό, στη μισαλλοδοξία και στην
πατριδοκαπηλεία. Αυτή είναι η παράδοση της Αθήνας. Της γενέτειρας της Δημο-
κρατίας, που σήμερα σε καλοδέχεται». Με το μήνυμα αυτό ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης υποδέχθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης τον δήμαρ-
χο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος
Κωνσταντινούπολης απευθύνθηκε στον Κώστα Μπακογιάννη, αποκαλώντας τον
«φίλο», και τόνισε την ανάγκη η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη να βρουν «κοινές
λύσεις στα κοινά τους προβλήματα».

Ένα εκατομμύριο από
τους ΚΑΠ στην ΕΕΤΑΑ  

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, δίνεται 1
εκατ. ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Τα χρήματα προέρχονται
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους (ΚΑΠ) των Δήμων της Χώρας. Ειδι-
κότερα, το ποσό δίνεται στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
τρέχοντος έτους, με ανάλογη μείωση
των αποδιδόμενων στους Δήμους ΚΑΠ
έτους 2021. Να σημειωθεί ότι, για να δώ-
σει το 1 εκατομμύριο, το υπουργείο έλα-
βε υπόψη την απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ
η οποία προέβλεπε να δοθούν στην ΕΕ-
ΤΑΑ ΑΕ 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, η παράταξη που έχει συνεργαστεί με τη διοίκηση έχει αναλάβει τη δημόσια στήρι-
ξη του έργου στην πόλη; Αυτή η στάση «βασιλικότερη του βασιλέως» ερμηνεύεται από κάποιους και ως προ-
μήνυμα εκλογικής συνεργασίας για το 2023, αν και είναι γνωστό ότι πολιτικά υπάρχει απόσταση στους δύο
συνδυασμούς. Εκτός αν βάζουν τη βάση για… προοδευτική διακυβέρνηση!
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Η φιλία Ελλάδας - Τουρκίας 



Σ
ε κλίμα βαθιάς οδύνης, θλίψης,
συγκίνησης αλλά και οργής, τε-
λέστηκε χθες το μεσημέρι στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στη

Ρόδο, η εξόδιος ακολουθία για την 31χρο-
νη Δώρα. Η οικογένειά της, συγγενείς, φί-
λοι και απλοί κάτοικοι της Ρόδου που συγ-
κλονίστηκαν από τον τρόπο που κόπηκε
πρόωρα το νήμα της ζωής της εκπαιδευτι-
κού, είπαν το τελευταίο αντίο, με δάκρυα
στα μάτια, έχοντας απέραντο θυμό για τον
40χρονο δράστη, ο οποίος αποφάσισε να
της στερήσει τη ζωή με μια καραμπίνα,
επειδή δεν μπορούσε να δεχτεί τον χωρι-
σμό τους.

Την ίδια στιγμή, καθημερινά προκύ-
πτουν νέα στοιχεία για τον χαρακτήρα του
40χρονου. Όπως έγινε γνωστό, είχε επι-
δείξει επιθετική συμπεριφορά σε δύο πε-
ριπτώσεις που απασχόλησαν στο παρελ-
θόν τις Αρχές. Συγκεκριμένα, όπως απο-
κάλυψε η εφημερίδα «Δημοκρατική», σε
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική
εξέταση κατόπιν μηνύσεως που υπέβαλε
μια 40χρονη κάτοικος της Ρόδου, που
υπήρξε συμμαθήτριά του και είχε σχέση
μαζί του επί 4 μήνες, από τα μέσα του Φε-
βρουαρίου έως και τα μέσα Ιουνίου του
2020. Η 40χρονη τον περιέγραψε ως έναν
άνθρωπο κτητικό, χειριστικό και ζηλιάρη.

Παράλληλα, σοκ έχουν προκαλέσει από
χθες οι δηλώσεις του θείου του 40χρονου
δολοφόνου και αυτόχειρα στη Ρόδο. Μι-
λώντας στον ΑΝΤ1, κατηγόρησε τα media
ότι παρουσιάζουν μια κακή εικόνα για τον
ανιψιό του και τόνισε πως «ορισμένες
πράξεις των γυναικών οδηγούν τους συν-
τρόφους τους σε ακραίες συμπεριφο-
ρές». Όπως είπε, απευθυνόμενος στα Μέ-

σα, «παρουσιάζετε τις γυναίκες όλες σαν
θύματα, δεν είστε όλες θύματα, υπάρχετε
κι εσείς με αγγελική μορφή. Η καθεμία
από εσάς θα πρέπει να σέβεται αυτό που ο
καθένας μας σας προσφέρει».

«Το παιδί δεν είναι το τέρας που παρου-
σιάζετε. Αυτή είναι η ένστασή μου. Έχετε
μπλέξει πολλές ειδήσεις σε μία. Ήταν
ένας άνθρωπος ερωτευμένος, παθιασμέ-
νος με την κοπέλα του, όπως είναι ο καθέ-
νας μας με τη σχέση του και καλά κάνει,
γιατί έτσι πρέπει να είσαι», είπε.

Μάλιστα, η αδιανόητη τοποθέτησή του
είχε και συνέχεια: «Μέχρι να μας ρίξετε
και μόλις σας φτιάξουμε τα σπίτια μας και

τις δομές που θέλετε, ξαφνικά θέλετε την
ελευθερία σας. Ο καθένας από εμάς θα
ζήλευε. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά.
Δεν πήρε ένα όπλο ξαφνικά κι έκανε έτσι,
για να φτάσει στο σημείο να κάνει αυτό
που έκανε και να αυτοκτονήσει, είναι πο-
λύ δύσκολο, πρέπει να την έχει λατρέψει». 

Εξοργισμένη από όσα άκουσε η θεία
της εκπαιδευτικού που δολοφονήθηκε,
παρενέβη στη συνέχεια στην ίδια εκπομ-
πή και είπε: «Δεν υπήρχε ούτε αγάπη ούτε
έρωτας ούτε τίποτα. Εγώ είμαι εδώ μπρο-
στά στο φέρετρο του παιδιού μας. Σκότω-
σε το παιδί μας, μια κούκλα, σκότωσε το
παιδί μου. Τι λένε τώρα; Ότι τον αδικούν; Ο

Κωνσταντίνος ήταν φονιάς», είπε, προ-
σθέτοντας «δηλαδή αγαπάω, ερωτεύομαι
και πρέπει να σκοτώσω; Είναι γελοίοι.
Αγαπάω και πρέπει να γίνει φόνος; Τι πι-
στεύουν αυτοί οι άνθρωποι;».

Νέα μοτοπορεία των εργαζομένων στην efood - «Κοκκίνισαν» οι δρόμοι 
Συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων της πλατ-

φόρμας ταχυδιανομής efood, καθώς λίγο μετά τις 11.00 το πρωί
της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε νέα μεγάλη μοτοπορεία
στο κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι «κοκκίνισαν» ξανά παρά το
γεγονός ότι η πλατφόρμα έκανε στροφή 180 μοιρών και ανακοί-
νωσε ότι μετατρέπει σε αορίστου χρόνου τις συμβάσεις 2.016
εργαζομένων της που απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου. 

Η μοτοπορεία ξεκίνησε από το Πεδίον του Άρεως και κατευ-
θύνθηκε προς το υπουργείο Εργασίας, ενώ πέρασε μέσα από
κεντρικούς δρόμους των Αθηνών. Οι αντιδράσεις των διανομέ-
ων ήρθαν στον απόηχο της προηγούμενης απόφασης της εται-
ρείας, που είχε προτείνει συνεργασία στη βάση του freelancing
σε ορισμένους διανομείς.

Τα αιτήματα των εργαζόμενων:

�Να ανανεωθούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου, με απευθεί-
ας πρόσληψη από την efood, με όλα τα εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα.
�Να δοθεί τέλος στο σύστημα αξιολόγησης bonus (batch) και
στα ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια παραγωγικότητας.
�Να οριοθετηθούν ορθολογικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις
παραλαβής και παράδοσης, ώστε να διασφαλίζονται η υγεία και

η ασφάλεια των διανομέων.
�Να σταματάει η διανομή όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρι-
κές συνθήκες, όπως καύσωνας, παγετός κ.λπ., σύμφωνα με την
ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για εργασίες που διεξάγονται στο
ύπαιθρο και σε εξωτερικούς χώρους.
� Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που να διασφαλίζει τις
συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
(μέσα ατομικής προστασίας, ένσημα βαρέα-ανθυγιεινά, εταιρι-
κό κινητό και δίκυκλο).
�Χώρους με αποδυτήρια, τουαλέτα και γενική χρήση για κάθε
ανάγκη των εργαζόμενων διανομέων.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού, Γιώρ-
γος Στεφανάκης έκανε λόγο για μεγάλη νίκη και σημείωσε ότι η
απεργία έχει στόχο «να ενισχύσουμε τον αγώνα και να δεσμεύ-
σουμε την efood να υλοποιήσει όσα θετικά ανακοίνωσε».

Νέα στοιχεία για τον 
χαρακτήρα του 40χρονου
δράστη και αυτόχειρα - Σοκ
προκαλούν οι δηλώσεις 
του θείου του

Θρήνος και οργή στην κηδεία της Δώρας
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Μείωση τζίρου 
Το 2020 η πανδημία χτύπησε και την Τηλεοπτικά

Δικαιώματα ΑΕ, φορέα συλλογικής διαχείρισης δι-
καιωμάτων της ΕΙΤΗΣΕΕ, αφού τα ξενοδοχεία και οι
καφετέριες είχαν κλείσει λόγω της Covid-19. Η εται-
ρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 1.412.443,15
ευρώ (έσοδα από δικαιώματα) έναντι 2.221.982,45
ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Τα καθαρά αποτελέ-
σματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη
11.203,15 ευρώ έναντι 27.239,59 ευρώ στην προ-
ηγουμένη χρήση. 

Τα νούμερα 
Σημαντικές αλλαγές στην τηλεθέαση καταγράφη-
καν την εβδομάδα από 6 έως 12 Σεπτεμβρίου. Ο Al-
pha έχει περάσει στην πρώτη θέση με 14,2% και το
Mega στη δεύτερη με 13,1%. Στην τρίτη θέση ήταν ο
ΣΚΑΪ με 11,3% και ακολούθησαν το Star με 9,8% και ο
ΑΝΤ1 με 9,4%. Η ΕΡΤ1 με 6,4% είναι ψηλότερα από το
Open με 6,2%. Η ΕΡΤ2 στο 2,5%, η ΕΡΤ3 με 1,7% και το
Μακεδονία TV με 0,7%.

Το «Narcos» στο Open

Η πετυχημένη σειρά «Narcos» έκανε πρεμιέρα σε
πρώτη τηλεοπτική μετάδοση και προβάλλεται καθη-
μερινά στις 23.00 στο Open με διπλό επεισόδιο. Το
Open εξασφάλισε και τους τρεις κύκλους της τηλεο-
πτικής υπερπαραγωγής κινηματογραφικών διαστά-
σεων που κατέκτησε κοινό και κριτικούς. 

Η διανομή 
Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν τη διανομή του επαρχια-
κού Τύπου στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας
για περίοδο δύο ετών από την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης. Το ύψος του έργου ανέρχεται σε
6.199.036,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Στην Cosmote TV η ιστορία του Μίκη    
Η ζωή, η πορεία και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη ξεδιπλώνονται

στην Cosmote TV μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων
«Μίκης Θεοδωράκης - Η Αυτοβιογραφία». Η σειρά, η οποία φέρει
την υπογραφή των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη, ακολουθεί τη χρο-
νολογική σειρά της πορείας του Μίκη Θεοδωράκη, αποκαλύπτοντας
το διαχρονικό του έργο και το πάθος με το οποίο «υπηρέτησε» τη
ζωή και τη μουσική. Η σειρά ντοκιμαντέρ είναι ολόκληρη διαθέσιμη
στη δωρεάν, on demand υπηρεσία Cosmote TV Plus. Στον ίδιο προ-
ορισμό οι τηλεθεατές θα βρουν και τα ντοκιμαντέρ «Μίκης Θεοδω-
ράκης - Συνθέτης», «Το σπίτι είχε τη δική του ιστορία» και «Μια
επανάσταση αρχίζει».

Ηλιάκη και Καραβάτου στο Mega 
Στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα αναμένεται να επιστρέ-

ψει πολύ σύντομα η Μαρία Ηλιάκη, καθώς θα ενταχθεί στην πα-
ρέα μιας πρώην συνεργάτιδας. Ο λόγος για την Κατερίνα Καρα-
βάτου, η οποία βρίσκεται και επισήμως στη στέγη του Mega. Η
νέα εκπομπή θα έχει τίτλο «Τι λες τώρα!» και θα ενταχθεί στο
πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Το ΕΚΟΜΕ και οι σειρές  
Το σύνολο των τηλεοπτικών σειρών μυθοπλασίας που θα προ-
βληθούν την επόμενη σεζόν στους τηλεοπτικούς σταθμούς
έχει τη σφραγίδα της επιδότησης του ΕΚΟΜΕ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του κέντρου, συνολικά για το 2021 έχουν υποβληθεί
σχέδια επιδότησης για 26 τηλεοπτικές σειρές, από τις οποίες
τουλάχιστον οι 20 προβλέπεται πως θα μεταδοθούν σε επτά
τηλεοπτικούς σταθμούς. Το συνολικό ποσό επιδότησης υπο-
λογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι
ορισμένες παραγωγές, όπως οι «Άγριες Μέλισσες» ή η «Τεχε-
ράνη», λαμβάνουν επιδότηση άνω του 1,2 εκατ. ευρώ. 

Πρεμιέρα για 
το «Just the 2 of Us» 
To «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα σήμερα
στις 20.00 στον Alpha. Μαέστρος και ενορχη-
στρωτής κάθε λαμπερού επεισοδίου θα είναι
ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στην κριτική επιτρο-
πή θα βρίσκονται οι ξεχωριστοί Δέσποινα
Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυρο-
πούλου και Σταμάτης Φασουλής, σε έναν αγα-
πημένο συνδυασμό ταλέντου, πληθωρικότη-
τας, χιούμορ, πολυπραγμοσύνης, λάμψης και
αυτοσαρκασμού! «Just the 2 of Us»: το τρα-
γούδι και το show γίνονται κάθε εβδομάδα το
πιο λαμπερό ζευγάρι!

Νέα πρόσωπα  
Η μουσική εκπομπή «Mega Star» θα
επιστρέψει στους τηλεοπτικούς δέ-
κτες, αλλά χωρίς τη Μαντώ Γαστερά-
του. Η Κόνι Μεταξά θα αναλάβει την
παρουσίαση μαζί με τον Αντώνη 
Δημητριάδη.

Το στρατηγείο της ΕΕΤΤ   
Στο στρατόπεδο «Μελλίδη» στον Αυλώνα Αττι-

κής, που πρόσφατα απειλήθηκε από την πύρινη
λαίλαπα στην Αττική, θα στήσει η Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το «στρατη-
γείο» εποπτείας και ελέγχου όλων των συχνοτή-
των, επίγειων και δορυφορικών, ύστερα από συμ-
φωνία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το πλή-
ρες σύστημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διε-
θνούς διαγωνισμού, ο οποίος πρόσφατα παρατά-
θηκε εκ νέου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η εξαγορά    
Την εξαγορά 153.430 ονομαστικών μετοχών,

ήτοι ποσοστό 33,5% στη θυγατρική της εταιρεία Ιο-
νικές Εκδόσεις ΑΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία Αττι-
κές Εκδόσεις. Μετά την ως άνω εξαγορά, η Αττι-
κές Εκδόσεις ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της Ιονι-
κές Εκδόσεις ΑΕ. 

Ο φόρος    
Επιστρέφει από την 1η Οκτωβρίου το ειδικό τέλος
συνδρομητικής τηλεόρασης (10%), εκτός και αν η
κυβέρνηση αποφασίσει διαφορετικά. Η εφαρμογή
του μέτρου, το οποίο αποφέρει 18 εκατ. ευρώ στα
ταμεία του Δημοσίου, επιβαρύνει τον κλάδο της
συνδρομητικής και είχε ανασταλεί για ένα έτος με
απόφαση της σημερινής κυβέρνησης. Πρόκειται
για ένα μνημονιακό μέτρο, το οποίο επιβλήθηκε στο
πλαίσιο του τρίτου ελληνικού προγράμματος, ύστε-
ρα από πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ, και εφαρμόστηκε
από την 1η Ιουνίου 2016.
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Με την ευρεία χρήση οθονών τεχνολο-

γίας LCD (Liquid Crystal Display), ένα
ενδεχόμενο πρόβλημα που μπορεί να
εμφανιστεί αλλά να μην το αντιληφθούμε
έγκαιρα (με κίνδυνο η οθόνη μας να είναι
αργότερα εκτός της σχετικής εγγύησης),
έχει να κάνει με τα λεγόμενα «καμένα ει-
κονοστοιχεία/pixel» αυτής. 

Ένας εύκολος, άμεσος και ασφαλής
τρόπος εκτίμησης σε αυτό το επίπεδο της
οθόνης μας είναι ο ακόλουθος: Χρησιμο-
ποιώντας μια εικόνα/απεικόνιση πλή-
ρους οθόνης, όπου διαδοχικά το χρώμα
της εικόνας θα είναι μόνο κόκκινο
(R=Red), κατόπιν μόνο πράσινο (G=Gre-
en), μόνο μπλε (B=Blue) και τέλος μόνο
μαύρο (black), μπορούμε να παρατηρή-
σουμε σε ποιες περιοχές της οθόνης
έχουμε πρόβλημα σε κάποιο ή κάποια
εικονοστοιχεία της.

Προσοχή: Μπορεί σε κάποιο ή κάποια
(όχι σε όλα) από τα ανωτέρω χρώματα
δοκιμής, το επίμαχο εικονοστοιχείο να
μη φαίνεται ως ελαττωματικό. Αυτό δεν
σημαίνει πως δεν είναι ελαττωματικό
από τη στιγμή που είναι ελαττωματικό σε
ένα χρώμα εξ αυτών! Απαιτείται αυτή η
δοκιμή να γίνεται σε σειρά με όλα τα
προαναφερόμενα χρώματα, γιατί είναι
πολύ λογικό σε κάποια χρώματα να μη
γινόταν αντιληπτό από μέρους μας το
υπαρκτό πρόβλημα, αναλόγως της θέσης
και του χρώματος στην περιοχή εκείνη
της οθόνης μας.

Μια εξαιρετική προσπάθεια συγκροτημένης (πολυετούς,
από το 2004) προσπάθειας ενημέρωσης «μικρών και με-
γάλων» για τους «κινδύνους» από τη χρήση των νέων τε-
χνολογιών, είναι σε διαρκή εξέλιξη, όπως και η τεχνολο-
γία. Πολύτιμη πληροφόρηση και συμβουλές, με παράθεση
και σχετικών «έξυπνων» παιχνιδιών για μικρούς και μεγά-

λους προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής και εύ-
στοχης ενημέρωσής μας, θα βρείτε στον σχετικό διαδι-
κτυακό τόπο www.saferinternet.gr. Το υλικό που παρέχε-
ται σε αυτόν, απευθύνεται σε καθένα (πολύ δε περισσότε-
ρο σε αρχάριους), είναι ελεύθερα προσβάσιμο (δωρεάν)
και είναι κατηγοριοποιημένο σε τέσσερις θεματικές κατη-

γορίες («Εκπαιδευτικοί», «Μεγάλοι», «Έφηβοι» και «Παι-
διά») στο μέσο οριζόντιο μενού επιλογών του τόπου, ενώ
πολύ χαρακτηριστικής «αξίας» είναι και οι καταχωρίσεις
στην επιλογή «Συχνές Ερωτήσεις». Αξιολογούμε πως ο
ιστότοπος (website) αυτός «αξίζει» μία από τις θέσεις
στους «Σελιδοδείκτες» (Bookmarks) σας.

Εμπειρική συμβουλή
Σε κάθε περίπτωση, αμυντικά,
καλό θα ήταν πριν από την όποια
αναβάθμιση να λάβετε προλη-
πτικά εφεδρικό αντίγραφο των
προσωπικών σας αρχείων σε
άλλο αποθηκευτικό μέσω (π.χ.
εξωτερικός σκληρός δίσκος,
USB flash stick) και να διασφα-
λίσετε τη μη διακοπή λειτουρ-
γίας του Η/Υ σας (π.χ. μη διακο-
πή ρεύματος) κατά τη διάρκεια
αναβάθμισής του.

Μέχρι τις 05/10/2021 μπορείτε να αξιολογήσετε κατά πόσο ο υφιστάμενος Η/Υ σας
με Windows 10 θα πληροί τις απαιτήσεις για τη μελλοντική αναβάθμισή του στην έκδο-
ση των 11 που θα διατίθεται από τότε. Εφόσον λοιπόν ο Η/Υ σας φέρει Windows 10 (έκ-
δοσης 2004 ή μεταγενέστερης) μπορείτε να προβείτε στον έλεγχο μέσω του «PC Heal-
th Check app» (www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11#pchealthcheck),
το οποίο -από μέρα σε μέρα- θα είναι διαθέσιμο και να μάθετε το αποτέλεσμα αμέσως.
Εναλλακτικά, για όσους δεν επιθυμούν τη χρήση του εργαλείου αυτού, έχουν όμως
στοιχειώδεις γνώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του Η/Υ τους, μπορούν να εκτι-
μήσουν το ζητούμενο από τη λίστα με τις ελάχιστες απαιτούμενες απαιτήσεις που πρέ-
πει να πληροί ο Η/Υ τους, διαβάζοντας προσεκτικά τις αναφορές που θα βρουν στη δι-
εύθυνση www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications. 

Βοηθητικό εργαλείο

Σ
ε συνέχεια της αρχικής παρουσία-
σης που προηγήθηκε στα μέσα του
καλοκαιριού, ανακοινώθηκε πρό-
σφατα από τη Microsoft πως η έκδο-

ση του νέου λειτουργικού της συστήματος (Operating System)
Windows 11 θα είναι διαθέσιμη από τις 5 Οκτωβρίου (πολύ σύντο-
μα δηλαδή)! 

Τότε (05/10/2021), θα υπάρξει η δυνατότητα δωρεάν αναβάθμι-
σης στα Windows 11 εκείνων των Η/Υ (που είναι βασισμένοι ήδη
στα Windows 10 έκδοσης 2004 ή μεταγενέστερης) τα οποία θα
πληρούν όμως τις προϋποθέσεις αναβάθμισης, ενώ θα ξεκινήσει
σταδιακά και η εμφάνιση/διάθεση στην αγορά νέων μοντέλων
Η/Υ που θα φέρουν προεγκατεστημένη τη νέα έκδοση των Win-

dows. Ωστόσο, η δυνατότητα δωρεάν
αναβάθμισης υπαρχόντων και κατάλ-
ληλων Η/Υ από την έκδοση Windows 10
στην 11 θα εξελιχθεί σε φάσεις σταδια-

κά μέχρι και τα μέσα του 2022. Ειδικότερα, αν ο εξοπλισμός σας
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις αναβάθμισης του λειτουργικού
του συστήματος, θα ενημερωθείτε αυτόματα μέσω της «Ενημέ-
ρωσης των Windows» (Windows Update) όταν θα είναι διαθέσιμη
για τον εξοπλισμό σας. 

Ο κάτοχος του Η/Υ μπορεί εναλλακτικά να εξαναγκάσει τον
συγκεκριμένο έλεγχο και άμεσα, μέσω της επιλογής του «Ρυθμί-
σεις>Ενημέρωση και ασφάλεια>Windows Update»
(Settings>Update and security>Windows Update).

pdesper@gmail.com

Γράφει ο Παρασκευάς Γ. Παπαδόπουλος
Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων, H.I. (MSc)

Πώς θα γίνει η αναβάθμιση 
του νέου λογισμικού

Διαδικτυακή υπηρεσία για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών
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Ν
α ανακτήσει το κύρος και την
αξιοπιστία της επιδιώκει η
ΔΕΗ έπειτα από δύο χρόνια με
την ιστορική απόφαση για αύ-

ξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η επιχείρηση
ξαναμπαίνει στα ραντάρ των επενδυτικών
οίκων και των ξένων θεσμικών επενδυ-
τών, επιχειρώντας να γυρίσει σελίδα και
να καταστεί ένας ισχυρός ενεργειακός
όμιλος.

Η διοίκηση της επιχείρησης χαρακτήρι-
σε ευκαιρία για τη ΔΕΗ αλλά και ανάγκη
για τη χώρα την απόφαση να προχωρήσει
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά
750 εκατ. ευρώ. Στην τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 120
αναλυτών επισημάνθηκε ότι οι επενδύ-
σεις που θα δρομολογηθούν τα επόμενα
χρόνια θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο η
ΔEΗ όσο και η χώρα να μειώσουν την
εξάρτησή τους από εισαγόμενες ανατιμή-
σεις στις τιμές ενέργειας. Ο στόχος αυτός
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με τις επενδύ-
σεις που θα κάνει η επιχείρηση στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και μέσω
εξαγορών στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επι-
τρέψει στη ΔEΗ να επιταχύνει και να αυ-
ξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 8,4
δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο μεταξύ
άλλων 9/IGW εγκατεστημένης ισχύος
ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροη-
λεκτρικών Σταθμών), η οποία μεταφράζε-
ται σε στόχο EBITDA ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

H οριστική έγκριση
Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να

έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές Νοεμ-
βρίου, ενώ την οριστική έγκριση θα δώσει
η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
που προγραμματίζεται για τις 19 Οκτωβρί-
ου. Πάντως, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη
επαφές με επενδυτές και έχει διαπιστω-
θεί πως υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον
συμμετοχής στην αύξηση. Η πλευρά του
Δημοσίου (Υπερταμείο με 34% και ΤΑΙΠΕΔ
με 17%) γνωστοποίησε ήδη την πρόθεσή
του να περιορίσει τη συμμετοχή του σε
επίπεδο καταστατικής μειοψηφίας (34%),
εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντί-

δραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαί-
νουν ότι «θα εξετάσουν, σύμφωνα με τον
καταστατικό τους σκοπό, με βάση τους
κανόνες της αγοράς και με τη συνδρομή
εξωτερικού συμβούλου, τη μείωση της
συμμετοχής τους σε μειοψηφικό ποσοστό
καθοριστικής σημασίας (blocking minori-
ty), με απώτερο στόχο να αυξηθεί η ελεύ-
θερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο
της ΔEΗ».

Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με κατάρ-
γηση του δικαιώματος προτίμησης και

συνδυασμένη προσφορά μετοχών σε
εξωτερικό (ιδιωτική τοποθέτηση) και Ελ-
λάδα (δημόσια προσφορά). Η αύξηση,
όπως προηγουμένως και αυτές των Πει-
ραιώς και Alpha, θα παράσχει de facto δι-
καίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους
μετόχους που θα συμμετάσχουν στη συν-
δυασμένη προσφορά. Η κατά προτεραι-
ότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά
προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο ποσοστό συμμετοχών των παλαιών
μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕH
κατά την ημερομηνία καταγραφής.

Η ΔΕΗ μπαίνει πλέον σε νέα εποχή

Η ιστορική απόφαση της ΑΜΚ
ύψους 750 εκατ. ευρώ θα 
της επιτρέψει να επιταχύνει 
και να αυξήσει το επενδυτικό της
πρόγραμμα σε 8,4 δισ. ευρώ
έως το 2026
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Κυβερνητικές πηγές: «Φθηνότερο ρεύμα για τους πολίτες» 
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι επιτυγχάνονται δύο στόχοι με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ, η οποία παραδόθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρουν, πλέον η επιχείρηση
είναι ένα διεθνές success story και μέσω της ΑΜΚ οι δύο στόχοι που επιτυγχάνονται είναι οι εξής: αφενός το
κράτος διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο, αφετέρου θα πραγματοποιηθούν απαραίτητες επενδύσεις για εκ-
συγχρονισμό του δικτύου για να προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτούν από μια τέτοια επιχείρηση οι πολίτες.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι πάνω από 2,3 δισ. ευρώ, που θα
της επιτρέψουν να προχωρήσει άμεσα σε δύο αναπτυξιακές κινήσεις: α) επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας εντός Ελλάδας και β) εξαγορές παραγωγικών μονάδων «πράσινης» ενέργειας στα Βαλκάνια. 
Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως με την ΑΜΚ η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται περαιτέρω, αυξάνει
την παραγωγική της δυνατότητα και περιορίζει δραστικά και στο ελάχιστο την εξάρτησή της (και μαζί και της
χώρας) από εισαγωγές. Παράλληλα, η ίδια θα παράγει φθηνότερο ρεύμα, κάτι που θα διασφαλίσει χαμηλότε-
ρες τιμές για πολίτες και επιχειρήσεις.
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Πειραιώς: 
Στεγαστικά με
«προσωπικό
επιτόκιο»

Σε πλήρως εξατομικευμένη τιμολόγηση του
επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια, ανάλογα με
το προφίλ του πελάτη, προχωρά η Τράπεζα
Πειραιώς, προκρίνοντας παράλληλα ως πιο
συμφέρουσα λύση την αγορά και όχι την ενοι-
κίαση κατοικίας. 

Χθες, ο επικεφαλής οικονομολόγος Ηλίας
Λεκκός και στελέχη του retail banking παρου-
σίασαν το σχετικό πρόγραμμα που προσφέρει
στον πελάτη, ο οποίος θα έχει «το δικό του επι-
τόκιο», ενώ θα μπορεί να τροποποιήσει τη
διάρκεια και το ποσό του δανείου. Έτσι, η Πει-
ραιώς γίνεται η μόνη τράπεζα που προσφέρει
στον πελάτη το προσωπικό επιτόκιο που ται-
ριάζει στο προφίλ του. Επιπλέον, το στεγαστικό
πρόγραμμα της τράπεζας προσφέρει έκπτωση
0,15% στο πλαίσιο των πράσινων λύσεων με ει-
δικά προνόμια, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση
των εξόδων σύναψης του δανείου, στους δα-
νειολήπτες που θα επιλέγουν πράσινο στεγα-
στικό. Το μέσο επιτόκιο που συνοδεύει τα στε-
γαστικά δάνεια της τράπεζας διαμορφώνεται
στο 2,1% για τα δάνεια κυμαινόμενου επιτο-
κίου διάρκειας έως 30 έτη, και 2,70% στα στα-
θερού επιτοκίου για 15 έτη. Σύμφωνα με τα
στελέχη της τράπεζας, τα αιτήματα που εγκρί-
νονται είναι 7 στα 10 και το 2021 ο ένας στους
δύο πελάτες πήρε στεγαστικό δάνειο κυμαινό-
μενου επιτοκίου που έκλεισε κάτω από το
2,2%. Σημειώνεται ότι η τράπεζα χορηγεί το
80% της αξίας του ακινήτου και το υπόλοιπο
20% προέρχεται από ίδια συμμετοχή του δα-
νειολήπτη.

Παράλληλα, η τράπεζα δίνει παράδειγμα για
το όφελος που προκύπτει από την αγορά. Έστω
οικία με εμπορική αξία 100.000 ευρώ, ενοικιά-
ζεται προς 450 ευρώ μηνιαίως ή 5.400 ευρώ
ετησίως. Στην περίπτωση της ιδιοκατοίκησης,
θα χρειαστούν επιπλέον 6.000 ευρώ ως έξοδα
(φόρος μεταβίβασης, συμβόλαια κ.λπ.) και το
συνολικό κόστος φτάνει στα 106.000 ευρώ. Για
αυτό το ακίνητο, ο ΕΝΦΙΑ και οι δαπάνες συν-
τήρησης ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως.
Στην περίπτωση στεγαστικού δανείου, ύψους
80.000 ευρώ με επιτόκιο 3% και διάρκεια 30
έτη, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 340
ευρώ (-24% σε σχέση με το ενοίκιο) ή 4.080 ευ-
ρώ ετησίως. Έτσι, το ποσό της ελάφρυνσης
που προκύπτει αν αφαιρεθεί η δόση του δανεί-
ου από το ενοίκιο και μετά τον επιμερισμό του
ΕΝΦΙΑ είναι 77 ευρώ μηνιαίως ή 924 ευρώ
ετησίως.

Τ
ην υψηλότερη ανάπτυξη των
τελευταίων 40 ετών αναμένεται
να παρουσιάσει φέτος η Ελλά-
δα, σύμφωνα με τον επενδυτι-

κό οίκο Fitch Solutions, ενώ το ποσοστό
θα αναθεωρηθεί μέσα στο προσεχές διά-
στημα, λόγω της εκρηκτικής ανόδου του
ΑΕΠ και ως αποτέλεσμα κυρίως του του-
ρισμού. 

Ο αμερικανικός οίκος αναμένει για φέ-
τος ανάπτυξη 6,3%, έναντι προηγούμενης
πρόβλεψης 6%, αλλά όπως αναφέρεται
στην έκθεση, θα υπάρξει αναθεώρηση
μέσα στο προσεχές διάστημα. Επιπλέον,
αναμένει ισχυρή ανάπτυξη 4,3% το 2022,
επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα επανέλ-
θει στα προ πανδημίας επίπεδα και μάλι-
στα θα καλύψει σημαντικά το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν, σε ονομαστικούς
όρους.

Σύμφωνα με τη Fitch Solutions, η Ελ-
λάδα αποτελεί το καλύτερο story ανάπτυ-
ξης χώρας εδώ και 40 τουλάχιστον χρό-
νια. Η αναθεώρηση της πρόβλεψης για το
ΑΕΠ οφείλεται στην ισχυρή άνοδο κατά
16,2% στο β’ τρίμηνο του έτους, λόγω του
τουρισμού και των επενδύσεων. Η ισχυ-
ρή αυτή άνοδος έλαβε στήριξη από τη
σημαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανά-
λωσης κατά 9% και των εξαγωγών 7,1% σε
ετήσια βάση, εν μέσω της χαλάρωσης
των περιορισμών στην οικονομία και τον

τουρισμό τον Μάιο. 
Η Fitch Solutions ανήκει στον όμιλο

Fitch, αλλά δεν μοιράζεται τις εκτιμήσεις
με τον οίκο αξιολόγησης και λειτουργεί
αυτόνομα, ως ανεξάρτητη εταιρεία ανα-
λύσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι
ο οίκος αξιολόγησης, στην προ ημερών
έκθεσή του, προϊδέασε για νέα αναβάθ-
μιση των στόχων όσον αφορά το ΑΕΠ,
κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο και για νέ-
ες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της Ελ-
λάδας. Η Fitch μέχρι στιγμής προβλέπει
ανάπτυξη 4,3% για φέτος και 5,3% το
2022, αλλά αναμένεται να προχωρήσει
σε αναθεώρηση αυτών των προβλέψεων,
καθώς η οικονομία αναπτύσσεται με πιο
ισχυρό βαθμό λόγω του τουρισμού και
της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει η
αγορά ακινήτων. 

Σύμφωνα με τη Fitch Solutions, φέτος
θα σημειωθεί αύξηση της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης και των εξαγωγών, ενώ επι-
σημαίνει ότι οι καταναλωτές επιστρέ-
φουν όλο και περισσότερο σε χώρους
λιανικού εμπορίου και αναψυχής. Σε

σχέση με την πανδημία, ο οίκος αναμένει
την εφαρμογή χαλαρών πολιτικών αντι-
μετώπισής της και στο δ’ τρίμηνο του
έτους, γεγονός που αναμένεται να διευ-
κολύνει σε σημαντικό βαθμό τη ζήτηση. 

Παράλληλα, η ανάκαμψη του τουρι-
σμού θα δώσει ισχυρή στήριξη και στο γ’
τρίμηνο του έτους, καθώς θα ενισχύσει
σημαντικά το εισόδημα και την αγοραστι-
κή δύναμη των καταναλωτών για ολό-
κληρη τη χρονιά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι
τα τουριστικά κέρδη θα παραμείνουν πε-
ριορισμένα βραχυπρόθεσμα λόγω της
συνεχούς αβεβαιότητας γύρω από την
εξέλιξη της πανδημίας. Το τμήμα ανάλυ-
σης της Fitch Solutions προβλέπει αύξη-
ση των επενδύσεων, οι οποίες θα συμβά-
λουν κατά μία εκατοστιαία μονάδα στην
αύξηση του ΑΕΠ, ενώ αναμένει ανάκαμ-
ψη στο διεθνές περιβάλλον, κάτι που θα
διευκολύνει σημαντικά την αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών κατά τα επόμενα
τρίμηνα. 

Για ρεκόρ 40 χρόνων 
κάνει λόγο ο αμερικανικός 
οίκος - Προβλέπει άνοδο 
του ΑΕΠ κατά 6,3%

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Fitch Solutions: Έκρηξη
ανάπτυξης στην Ελλάδα



Ο
ι ενοποιημένες πωλήσεις του
ομίλου της MIG ανήλθαν σε 129,8
εκατ. ευρώ έναντι 122,8 εκατ. ευ-

ρώ το α’ εξάμηνο του 2020, σημειώνον-
τας αύξηση κατά 5,6%, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Τα ενοποιημένα
αποτελέσματα EBITDA του ομίλου
ανήλθαν σε ζημίες 6,9 εκατ. ευρώ έναν-
τι ζημιών 1,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2020 εξαιτίας κυρίως της αύξησης
της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο
μεταφορών. 

Επιπλέον, τα ενοποιημένα αποτελέ-
σματα μετά από φόρους και μη ελέγ-
χουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες
7,6 εκατ. ευρώ έναντι 57,4 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, πα-
ρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση. 

Σημειώνεται ότι συνεχίστηκε η αρνη-
τική επίδραση της πανδημίας Covid-19
κυρίως στον κλάδο μεταφορών. Στο με-
ταξύ, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση

του τραπεζικού δανεισμού της εταιρεί-
ας με επιμήκυνση του χρόνου αποπλη-
ρωμής.  Παράλληλα, σημειώθηκε μεί-
ωση δανειακών υποχρεώσεων του ομί-
λου και της εταιρείας λόγω της μερικής

αποπληρωμής αυτών από το προϊόν πώ-
λησης της Vivartia και της θετικής επί-
δρασης από την αναδιάρθρωση των δα-
νειακών υποχρεώσεων της εταιρείας
σύμφωνα με το IFRS 9.

Έλαστρον: Σημαντική 
βελτίωση κερδοφορίας

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος ερ-
γασιών του ομίλου της Έλαστρον κατά το α’ εξά-
μηνο του 2021 και ανήλθε σε 78,3 εκατ. ευρώ
από 47,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύ-
ξηση 66%. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε
18,5 εκατ. ευρώ ή 23,6% επί των πωλήσεων,
έναντι 5,3 εκατ. ευρώ ή 11,3% επί των πωλήσεων
το α’ εξάμηνο του 2020. Τα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 13
εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα
αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομι-
κών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέ-
σεων ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ.
ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους
διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,4 εκατ. ευρώ έναν-
τι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι.

AS Company: Αύξηση 
στα κέρδη μετά φόρων

Πτώση του κύκλου εργασιών κατά 6,9% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο πα-
ρουσίασε ο όμιλος της AS Company, εξαιτίας
της πανδημίας, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους
μήνες του α’ εξαμήνου 2021. Συγκεκριμένα,
διαμορφώθηκε στα 7,447 εκατ. ευρώ, ενώ τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε
1,172 εκατ. ευρώ, έναντι 0,425 εκατ. ευρώ στην
αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας
αύξηση 175,72%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά
από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,954 εκατ.
ευρώ έναντι 0,352 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρου-
σιάζοντας αύξηση 170,59%.

BP και ExxonMobil κλείνουν
πρατήρια στη Βρετανία

Πρατήρια καυσίμων που διαχειρίζονται η βρε-
τανική BP και η αμερικανική ExxonMobil έκλει-
σαν στη Βρετανία λόγω των ελλείψεων σε καύσι-
μα, που οφείλονται στα προβλήματα παράδοσης
στη χώρα, τα οποία προκάλεσε η έλλειψη οδη-
γών φορτηγών. Ο κολοσσός των υδρογονανθρά-
κων BP ανέφερε σήμερα ότι ένας «μικρός αριθ-
μός» πρατηρίων καυσίμων στη Βρετανία «έκλει-
σε προσωρινά λόγω των ελλείψεων αμόλυβδης
βενζίνης και ντίζελ». 
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Εξαμηνιαία αποτελέσματα-ρεκόρ κατέγραψε ο όμιλος
συμμετοχών Viohalco, καθώς πραγματοποίησε προ-
σαρμοσμένο EBITDA 196 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι
υψηλότερο όχι μόνο έναντι των κερδών προ πανδημίας,
αλλά και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2017.
Το 85% των πωλήσεων των θυγατρικών του ομίλου κα-
τευθύνεται προς τις αγορές του εξωτερικού, έτσι η ανά-
καμψη της διεθνούς οικονομίας μετά την πανδημία, η
συνέχιση των παγκόσμιων τάσεων για πιο βιώσιμα
προϊόντα και η άνοδος των τιμών των μετάλλων ευνο-
ούν τις εταιρείες του ομίλου. Μάλιστα, στο αλουμίνιο η
ανοδική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί επί μία
δεκαετία, καθώς διαθέτει βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Σε 70,74 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος ερ-
γασιών της εταιρείας κλάδου χημικών ΕΛΤΟΝ το α’ εξά-
μηνο του 2021 από 65,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%,
όπως ανακοινώθηκε. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής
εταιρείας ανήλθε σε 45,11 εκατ. ευρώ από 41,41 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κα-
τά 8,95%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,49
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 10,62 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 17,56%, ενώ τα μεικτά κέρδη της
μητρικής ανήλθαν σε 7,70 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του
2021 έναντι 6,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,10%.

ΕΛΤΟΝ: Στα 70,74 εκατ. ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

MIG: Στα 129,8 εκατ. ευρώ έφτασαν
οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο

Viohalco: Το καλύτερο εξάμηνο της πενταετίας



Attica Group: 
Στα 122,2 εκατ. τα έσοδα

Τ
α αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2021, τα οποία
παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 122,19
εκατ. ευρώ, ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρη-

ματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέ-
σεων 4,38 εκατ. ευρώ, και ενοποιημένες ζημίες μετά από
φόρους 34,05 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Attica Group. Η
αύξηση του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο
επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη
διάρκεια του εξαμήνου περιοριστικών μέτρων, τοπικού ή
ευρύτερου χαρακτήρα, ανάλογα με την εξέλιξη της παν-
δημίας της Covid-19 καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου
επιβατών στα πλοία. Η εταιρεία επισημαίνει ότι για λό-
γους συγκρισιμότητας, όσον αφορά το α’ εξάμηνο του
2020, τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία εφαρμό-
στηκαν από τα τέλη Μαρτίου 2020 ενώ ο όμιλος άρχισε
τους δύο πρώτους μήνες του έτους 2020 με θετικούς
ρυθμούς αύξησης του μεταφορικού του έργου, πορεία η
οποία ανακόπηκε βιαίως με την εμφάνιση της πανδημίας
στα μέσα Μαρτίου 2020.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)
σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 471,5
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 457,3 εκατ. ευ-
ρώ το α’ εξάμηνο του 2020 για το σύνολο του ομίλου, με
το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 21,5% από
20,3%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ. Οι αυξημέ-

νες δαπάνες λόγω της
ανόδου των τιμών φυ-
σικού αερίου και δι-
καιωμάτων εκπομπών
CO2 και συνακόλουθα
και των τιμών της χον-
δρεμπορικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας,
επηρέασαν αρνητικά τη

λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της εμπο-
ρίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε με-
γάλο βαθμό από τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος
της δραστηριότητας της παραγωγής, όπου καταγράφηκε
αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς
σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Το EBITDA του α’
εξαμήνου του 2021 όπως και αυτό του α’ εξαμήνου του
2020 επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επι-
πτώσεις και διαμορφώθηκε σε 434 εκατ. ευρώ έναντι
485,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Κωτσόβολος: Οι εθελοντές στηρίζουν
την «Κιβωτό του Κόσμου»

Τη στήριξη στην «Κιβωτό του Κόσμου» από τους
εθελοντές της Κωτσόβολος για ένατη συνεχόμενη
χρονιά ανακοίνωσε η εταιρεία με δελτίο Τύπου της.
Η ομάδα εθελοντών της Κωτσόβολος συγκέντρωσε
σχολικά είδη, τρόφιμα και είδη προσωπικής
φροντίδας και υγιεινής για τις οικογένειες που
στηρίζονται από την «Κιβωτό του Κόσμου». Όπως
αναφέρει στο δελτίο Τύπου της, η Κωτσόβολος
υλοποιεί κάθε χρόνο πάνω από 100 δράσεις με
κοινωνικό χαρακτήρα, έχοντας στο πλευρό της
πιστούς εθελοντές από το ανθρώπινο δυναμικό της.
Με διαχρονικές δράσεις, όπως το Τεχνολογία
χωρίς Εμπόδια, η Ημέρα Καλής Πράξης, το
Δεύτερο Σπίτι, η στήριξη των Κοινωνικών μας
Εταίρων, «Χαμόγελο του Παιδιού», «Κάνε Μία
Ευχής Ελλάδος», ΕΛΕΠΑΠ, «Κιβωτός του
Κόσμου», αλλά και σημαντικές μεμονωμένες
ενέργειες.

Microsoft: Στα Σπάτα 
η κατασκευή των data centers

Η περιοχή των Σπάτων στα Μεσόγεια επιλέχθηκε για
την κατασκευή των data centers της μεγάλης επένδυσης
της Microsoft. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί στο Επι-
χειρηματικό Πάρκο Σπάτων, σε κοντινή απόσταση από
άλλες μεγάλες υποδομές. Τα Σπάτα, σύμφωνα με εκ-
προσώπους της εταιρείας, πληρούν όλες τις προϋποθέ-
σεις, καθώς βρίσκονται μια ανάσα από το αεροδρόμιο,
με πρόσβαση σε οδικό δίκτυο υψηλής ποιότητας αλλά
και ενέργεια από ΑΠΕ. Σύμφωνα με πηγές, η Microsoft
έχει αγοράσει έκταση 85 στρεμμάτων περίπου στην πε-
ριοχή, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν θα εγκαταστήσει
εκεί το ένα από τα τρία data centers ή και τα τρία.
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AEGEAN: Προσφορές
για ταξίδια στην Ευρώπη 

Πολύ χαμηλές τιμές προσφέρει αυτές τις
ημέρες η AEGEAN σε όσους κάνουν κράτηση
του εισιτηρίου τους για ταξίδια σε ευρωπαϊκές
χώρες. Η προσφορά ισχύει για όλες τις απευ-
θείας πτήσεις από Αθήνα προς Ρώμη, Μπολό-
νια, Μιλάνο, Βενετία, Μαδρίτη, Βαρκελώνη,
Παρίσι, Νίκαια, Μασσαλία, Άμστερνταμ, Λον-
δίνο. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 46 ευρώ, για
πτήσεις που θα γίνουν μεταξύ 10/10/2021 και
27/03/2022. Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνουν
το αργότερο μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

ΕΥΑΘ: Στα προ πανδημίας 
τα οικονομικά μεγέθη
Σταδιακή επιστρο-
φή στα προ πανδη-
μίας οικονομικά
μεγέθη καταγρά-
φουν τα αποτελέ-
σματα της ΕΥΑΘ ΑΕ
κατά το α’ εξάμηνο
του 2021. Ο κύκλος
εργασιών του ομί-
λου ανήλθε στο πο-
σό των 34.905 χιλ.
ευρώ έναντι 34.464
χιλ. ευρώ της αντίστοιχης οικονομικής πε-
ριόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 441 χιλ.
ευρώ ή 1,28%. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στο
ποσό των 11.844 χιλ. ευρώ έναντι 13.054 χιλ.
ευρώ το α’ εξάμηνο 2020, σημειώνοντας μεί-
ωση κατά 1.210 χιλ. ευρώ ή 9,26%, λόγω της
αύξησης του κόστους πωληθέντων από
21.410 χιλ. ευρώ σε 23.061 χιλ. ευρώ για δα-
πάνες επισκευών και συντηρήσεων της Εγ-
κατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σίν-
δο και των λοιπών αμοιβών τρίτων στο πλαίσιο
της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμ-
ματος.

Eurocatering: 
Επενδύσεις 9,5 εκατ. ευρώ

Επενδύσεις περί τα 9,5 εκατ. ευρώ σχεδιάζει
να υλοποιήσει τη διετία 2021-2022 η εταιρεία
Eurocatering, γνωστή με το brand «Φρεσκού-
λης», που αφορούν τη δημιουργία δύο νέων
εργοστασίων σε Αθήνα και Βουλγαρία. Όπως
τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής
της Eurocatering, Χρυσόστομος Μαυρόπου-
λος, από αυτό το συνολικό ποσό, 5,5 εκατ. ευ-
ρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία εργοστασί-
ου στις Αχαρνές, σε ιδιόκτητη έκταση συνολι-
κής επιφάνειας 14 στρεμμάτων, όπου θα συγ-
κεντρωθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες
της εταιρείας. Ποσό 3,2 εκατ. ευρώ θα διατεθεί
για την ανέγερση νέου εργοστασίου στη Βουλ-
γαρία, όπου θα συσκευάζονται έτοιμες σαλά-
τες με την επωνυμία fresh & cool.

ΔΕΗ: Στα 471,5 εκατ. τα
επαναλαμβανόμενα EBITDA α’ εξαμήνου
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Σ
ε λίγο καιρό, όταν το μικρό καλο-
καιράκι θα δίνει τη σκυτάλη στο
φθινόπωρο, θα έρθουν μαζί και
οι έγνοιες για τη θέρμανση, που

ακόμα στηρίζεται στους υδρογονάνθρα-
κες.

Τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής
Ενέργειας (ΙΕΑ) κάνουν λόγο για «αγορά
εξοπλισμού θέρμανσης σε κτίρια, που
εξακολουθεί να βασίζεται σε ορυκτά
καύσιμα και σε λιγότερο αποδοτικές
συμβατικές τεχνολογίες ηλεκτρικής θέρ-
μανσης, οι οποίες αποτελούν σχεδόν το
80%», παρά την αύξηση των νέων πωλή-
σεων προϊόντων με κορμό τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): αντλίες θερ-
μότητας (ταχύτερη διαδεδομένη τεχνο-
λογία) και εξοπλισμού θέρμανσης όπως
ηλιακά συστήματα ζεστού νερού, που αν-
τιπροσώπευαν περισσότερο από το 10%
των συνολικών πωλήσεων το 2019. Σχε-
δόν 20 εκατομμύρια νοικοκυριά αγόρα-

σαν αντλίες θερμότητας το 2019, από 14
εκατομμύρια το 2010. Στην Ευρώπη, οι
πωλήσεις αντλιών θερμότητας αυξήθη-
καν κατά 25%. Παγκοσμίως εξακολου-
θούν να καλύπτουν λιγότερο από το 5%
των αναγκών θέρμανσης σε κτίρια.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, οι λέ-
βητες συμπύκνωσης αερίου με απόδοση
συνήθως περίπου 90%-95% έχουν εκτο-
πίσει σταδιακά λέβητες άνθρακα, πετρε-
λαίου και συμβατικών αερίων, οι οποίοι
συχνά καταγράφουν αποτελεσματικότη-
τα 85%. 

Μερίδιο τεχνολογιών
Ωστόσο, είμαστε ακόμα πίσω (διε-

θνώς), καθώς «το μερίδιο των τεχνολο-
γιών καθαρής θέρμανσης – αντλίες θερ-
μότητας, τηλεθέρμανση, Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και θέρμανση με βάση
το υδρογόνο», για να είναι σύμφωνο με το
σενάριο βιώσιμης ανάπτυξης (SDS),
πρέπει να σημειωθεί διπλασιασμός των
πωλήσεων στο 50% έως το 2030. Παρατη-
ρείται πάντως ότι τα συστήματα τηλεθέρ-
μανσης εξακολουθούν να καλύπτουν ένα
μεγάλο μέρος της ζήτησης θερμότητας,
ειδικά για τη θέρμανση χώρων της Ευρώ-
πης, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας,

καθώς και σε πολλές περιοχές της Κίνας. 
Στη χώρα μας, στο πλαίσιο της εφαρ-

μογής των στρατηγικών επίτευξης χαμη-
λών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
υπάρχει μια κινητικότητα σε θέματα τη-
λεθέρμανσης. Μεταξύ άλλων, πρόκειται
να ολοκληρωθεί, καλώς εχόντων των
πραγμάτων, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021
από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Κοζάνης, η κατασκευή
της Β’ φάσης του έργου της αναβάθμισης
και του εκσυγχρονισμού του αγωγού με-
ταφοράς θερμικής ενέργειας της τηλε-
θέρμανσης Κοζάνης. 

Βελτίωση απόδοσης 
Υπολογίζεται ότι, με τις βελτιώσεις των

κτιριακών εγκαταστάσεων, «η ανάπτυξη
των τεχνολογιών θέρμανσης χαμηλών

εκπομπών άνθρακα υψηλής απόδοσης
θα συμβάλει στη μείωση της μέσης παγ-
κόσμιας έντασης της ενέργειας θέρμαν-
σης κατά περίπου 4% ετησίως τη δεκαετία
που διανύουμε. Οι συνδυασμένες επι-
πτώσεις της βελτίωσης της απόδοσης,
της αλλαγής καυσίμων θα μειώσουν τις
εκπομπές που σχετίζονται με τη θέρμαν-
ση των κτιρίων κατά 30% έως το 2030».

Σε ό,τι μας αφορά, αναμένεται στα τέλη
Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου να ξε-
κινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής
αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ» του υπουργείου Ενέργειας Περι-
βάλλοντος: Αποσκοπεί στην αναβάθμιση
50.000 κατοικιών, με έμφαση στα φτωχά
νοικοκυριά και στις περιοχές που αντιμε-
τωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συν-
θήκες.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει 
να κατευθύνουν τις αγορές –προς το παρόν οι αγορές κατευθύνουν 
τις κυβερνήσεις– προς τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και
να ενθαρρύνουν την καινοτομία των προϊόντων 
και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Στα ορυκτά καύσιμα
κυρίως βασίζεται 

η θέρμανση
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Οι αναφορές της Διεθνούς Επιτροπής
Ενέργειας θέλουν το μερίδιο των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ευρωπαϊ-
κά ενεργειακά συστήματα περιοχών να
«έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε χώ-
ρες όπως για παράδειγμα η Δανία, η Φιν-
λανδία, η Γαλλία, η Λετονία και η Λιθουα-
νία. Η ένταση άνθρακα της παραγωγής
θερμότητας περιοχής είναι συνήθως 150-
300 gCO2/kWh και οι προσπάθειες απαλ-
λαγής από τον άνθρακα επικεντρώνονται
επί του παρόντος σε υπάρχοντα δίκτυα
και στην ανάπτυξη δικτύων χαμηλής θερ-
μοκρασίας τέταρτης και πέμπτης γενιάς.
Αυτά τα εξαιρετικά αποδοτικά δίκτυα επι-
τρέπουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τοπικά
διαθέσιμη απόβλητη θερμότητα».

Η αγορά ηλιακής θέρμανσης «είναι δυ-
ναμική και, εκτός από τη Δανία, αρκετές
άλλες χώρες στην Ευρώπη και την Ασία
προωθούν την ανάπτυξη αυτού του συ-
στήματος. Διερευνώνται επίσης συνέρ-
γειες με συστήματα ηλιακής ενέργειας. Η
εγκατεστημένη ηλιακή θερμική ικανότη-
τα επεκτάθηκε κατά 250% την περασμένη
δεκαετία και ξεπέρασε τα 480 GWth,
πλησιάζοντας σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με
την εγκατεστημένη ηλιακή φωτοβολταϊ-

κή ικανότητα».
Το υδρογόνο «χρησιμοποιείται ελάχι-

στα στον παγκόσμιο τομέα των κτιρίων, αν
και τα αποθέματα εξοπλισμού που είναι
έτοιμα για υδρογόνο διευρύνονται και ο
αριθμός των έργων επίδειξης υδρογόνου
αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένου του
συνδυασμού υδρογόνου σε ορισμένα δί-
κτυα φυσικού αερίου».

Στην Ευρώπη, «έχουν εγκατασταθεί
περισσότερα από 1.000 μικρά σταθερά
συστήματα κυψελών καυσίμου για κατοι-
κίες και εμπορικά κτίρια σε δέκα χώρες.
Ένα άλλο έργο είναι το “H21” στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, που θα καταδείξει τη δυνα-
τότητα άμεσης χρήσης υδρογόνου για τη
μείωση της έντασης του άνθρακα της ζή-
τησης θερμότητας, χρησιμοποιώντας
αναμορφωτές μεθανίου ατμού με CCS».

Συνεργασία κυβερνήσεων
Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας θεωρεί

ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να κατευθύ-
νουν τις αγορές (σ.σ.: προς το παρόν οι
αγορές κατευθύνουν τις κυβερνήσεις)
προς τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και
να ενθαρρύνουν την καινοτομία των προ-
ϊόντων και την ανταγωνιστικότητα της
βιομηχανίας. Θα μπορούσαν επίσης να

προωθήσουν τεχνολογίες καθαρής ενέρ-
γειας προσφέροντας (πραγματικές) δη-
μόσιες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά χαμη-
λού εισοδήματος που θα δυσκολευτούν
να αντέξουν οικονομικά. Επιπλέον, δε,
πρέπει να συνεργαστούν για τη βελτίωση
της παρακολούθησης, της επαλήθευσης
και της επιβολής των τεχνολογιών θέρ-
μανσης και να συνεργαστούν με βιομη-
χανικές και εμπορικές ενώσεις, ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση και
συντήρηση εξοπλισμού».

Οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας «μπο-
ρούν επίσης να θέσουν πρότυπα απόδο-
σης ή στόχους πιο αυστηρούς από το ελά-
χιστο κόστος κύκλου ζωής και να εφαρ-
μόσουν πιο φιλόδοξες απαιτήσεις, συμ-
περιλαμβανομένων προτύπων που επι-
βάλλουν τεχνολογία που θα μπορούσαν
να τονώσουν περαιτέρω καινοτομία λύ-
σεων καθαρής ενέργειας για θέρμανση».

Οι «καθαρές λύσεις» όμως έχουν κό-
στος. Η θέρμανση είναι ζητούμενο για τα
φτωχά βαλάντια, που πλήττονται περισ-
σότερο από τις αυξήσεις των τιμών φυσι-
κού αερίου.

Διεύρυνση κριτηρίων 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-

σης διευρύνει τα κριτήρια του επιδόμα-
τος θέρμανσης με τροποποίηση του πλαι-
σίου χορήγησής του στους δικαιούχους.
Στα 3,5 δισ. ανέρχεται το κόστος των επι-
πλέον μέτρων που ανακοινώθηκαν στη
φετινή ΔΕΘ από τον πρόεδρο της κυβέρ-
νησης Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδι-
κεύτηκαν από την οικονομική ηγεσία –
χρειάζεται λεπτομερέστερη εξειδίκευση.
Το 1,1 δισ. αφορά το 2021 και τα άλλα 2,4
δισ. προβλέπονται για το 2022. 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 70
έως και 650 ευρώ, αναλόγως της περιο-
χής όπου διαμένει ο δικαιούχος και της
οικογενειακής του κατάστασης.

POLITICAL

Πολιτικές 
παροχών 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ηλια-
κή θερμική τεχνολογία κάλυ-
πτε μόνο το 2,1% της ζήτησης
θερμότητας χώρου και νερού
το 2018. Αυτό υπολείπεται της
αύξησης 10% ετησίως, που
απαιτείται έως το 2030 για να
καλύψει το 8% της ζήτησης
θερμότητας του κτιρίου. Ο ΙΕΑ
παροτρύνει για αποτελεσματι-
κότερες πολιτικές παροχής
κινήτρων σε πολλές χώρες,
ώστε να καταστούν οι ηλιακές
τεχνολογίες ανταγωνιστικές
απέναντι στα ορυκτά καύσιμα.
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Στις δύο μονάδες έχει περιοριστεί η διαφο-
ρά μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
(SPD) και της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/C-
SU) δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Σύμφωνα
με το πολιτικό βαρόμετρο του δεύτερου κανα-
λιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης
ZDF, το SPD παραμένει στο 25%, ενώ CDU/CSU
κερδίζουν μια μονάδα και ανεβαίνουν στο 23%.
Οι Πράσινοι κερδίζουν 0,5% και βρίσκονται στο
16,5%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) χά-
νει μία μονάδα και περιορίζεται στο 10%, ενώ
Φιλελεύθεροι (FDP) και Αριστερά διατηρούν

τις δυνάμεις τους με 11% και 6% αντίστοιχα. Αν
αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνονταν στην κάλ-
πη, τη μεγαλύτερη πλειοψηφία θα είχε ο συνα-
σπισμός SPD - CSU/CSU, αλλά τα ποσοστά θα
επαρκούσαν και για άλλους συνδυασμούς,
όπως SPD - Πράσινοι - FDP, CDU/CSU - Πράσι-
νοι - FDP και SPD - Πράσινοι - Αριστερά. Σε
ό,τι αφορά τα πρόσωπα των υποψηφίων για την
Καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς (SPD) κερδίζει την
εμπιστοσύνη του 64% των ερωτηθέντων, ο Άρ-
μιν Λάσετ (CDU/CSU) του 26% και η Αναλένα
Μπέρμποκ του 25%. Αντίστοιχα, το 47% θα ήθε-

λε τον κ. Σολτς για καγκελάριο, το 20% τον κ.
Λάσετ και το 16% την κυρία Μπέρμποκ. Στην
ίδια δημοσκόπηση, πάντως, το 35% των ψηφο-
φόρων δήλωσε αναποφάσιστο για το αν θέλει
καν να ψηφίσει και το ποιο κόμμα θα επέλεγε.

Ντιμπέιτ
Χωρίς εκπλήξεις εξελίχθηκε ο χθεσινοβρα-

δινός «Γύρος των Ελεφάντων», η συζήτηση
που διοργάνωσαν τα δύο κανάλια της γερμανι-
κής δημόσιας τηλεόρασης ARD και ZDF με τη
συμμετοχή των επικεφαλής των κομμάτων

στις εκλογές της Κυριακής. Οι Άρμιν Λάσετ (C-
DU), Μάρκους Ζέντερ (CSU), Όλαφ Σολτς
(SPD), Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι), Κρί-
στιαν Λίντνερ (FDP), Αλίς Βάιντελ (AfD) και Για-
νίνε Βίσλερ (Αριστερά) εμφανίστηκαν αποφα-
σισμένοι να μην κάνουν το «λάθος» που θα
μπορούσε να τους στοιχίσει ψήφους. Όπως
σχολίασε μετά τη συζήτηση η εφημερίδα
«Bild», κανένας αναποφάσιστος δεν αποφάσι-
σε μετά την εκπομπή και κανένας από αυτούς
που έχουν ήδη ψηφίσει επιστολικά δεν μετά-
νιωσε για την ψήφο του.

Σάλος στην αμερικανική πολιτική σκηνή
από την αποκάλυψη της έκθεσης του
«Business Insider» αναφορικά με τον γιο
του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
Χάντερ, ο οποίος φέρεται να ζήτησε 2 εκατ.
δολάρια ετησίως προκειμένου να βοηθή-
σει στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχεί-
ων της Λιβύης, που είχαν παγώσει από τον
πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου από επιχειρηματικούς συνεργάτες
του Χάντερ Μπάιντεν αποκαλύπτουν ότι
ζήτησε γερή μίζα προκειμένου να χρησι-
μοποιήσει την επιρροή του στην κυβέρνη-
ση, στην οποία ο πατέρας του ήταν αντι-
πρόεδρος, για να ξεπαγώσει περιουσιακά
στοιχεία της Λιβύης ύψους 30 δισ. δολα-
ρίων. Παράλληλα, ο γιος του νυν προέδρου
των ΗΠΑ τότε υποσχόταν και πρόσβαση
στην κινεζική κυβέρνηση.

Οι αποκαλύψεις έρχονται μέσω δύο
αδημοσίευτων μέχρι πρότινος emails
που στάλθηκαν από επαφές του Χάντερ
Μπάιντεν. Και ενώ φαίνεται από τα νέα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ότι η συμφωνία για τη Λιβύη δεν ολοκλη-
ρώθηκε ποτέ, τα έγγραφα προσφέρουν
ένα παράθυρο στο πώς σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις η επιρροή του «βαθέος κρά-
τους» της Ουάσιγκτον και ειδικά η σχέση

του με τον πατέρα του επιστρατεύτηκαν
από τον Χάντερ Μπάιντεν για να «κυνηγή-
σει» συμφωνίες.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου από τους δωρητές των Δημοκρατικών,
Σαμ Τζαουχάρι και σεΐχη Μοχάμεντ αλ
Ραχμπάνι, ανέφεραν ότι ο Χάντερ Μπάιν-
τεν είχε προσφερθεί να βοηθήσει στην
απελευθέρωση των δεσμευμένων περι-
ουσιακών στοιχείων της Λιβύης.

Σάλος στις ΗΠΑ για τις μίζες εκατομμυρίων που ζητούσε ο γιος του Μπάιντεν

Έτοιμοι οι Ταλιμπάν να επαναφέρουν 
τις εκτελέσεις και τους ακρωτηριασμούς
Μπορεί να διατείνονται ότι έχουν αλλάξει πρόσωπο οι Ταλιμπάν, αλλά ετοιμάζονται
να επαναφέρουν ως μορφές τιμωρίας τις εκτελέσεις και τους ακρωτηριασμούς. Ο
μουλάς Νοορουντίν Τουραμπί, εκ των ιδρυτών των Ταλιμπάν και νέος επικεφαλής
των φυλακών, σε συνέντευξή του στο Associated Press δήλωσε ότι «έχουμε αλλά-
ξει σε σχέση με το παρελθόν», όταν οι Ταλιμπάν ήταν γνωστοί για τις δημόσιες εκτε-
λέσεις σε στάδια. Και πρόσθεσε ότι το νέο καθεστώς της χώρας θα επιτρέπει στους
Αφγανούς να χρησιμοποιούν τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα και να τραβούν φω-
τογραφίες και βίντεο, με την ελπίδα ότι οι εικόνες των εκτελέσεων και των ακρωτη-
ριασμών θα λειτουργούν αποτρεπτικά. «Όλοι μάς ασκούσαν κριτική για τις τιμωρίες
στα στάδια, αλλά εμείς ουδέποτε είπαμε τίποτε για τους δικούς τους νόμους και ποι-
νές. Ουδείς δικαιούται να μας πει πώς πρέπει να είναι οι νόμοι μας. Εμείς ασπαζό-
μαστε το Ισλάμ και συντάσσουμε τους νόμους μας βάσει του Κορανίου», δήλωσε. 

Συνελήφθη στην Ιταλία ο Καταλανός 
αυτονομιστής ηγέτης Κάρλες Πουτζντεμόν
Ο αυτονομιστής ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Που-
τζντεμόν, ο οποίος ζει εξόριστος στο Βέλγιο από το 2017 μετά την απόπειρα απόσχισης
της Καταλονίας εκείνη τη χρονιά, συνελήφθη την Πέμπτη στην Ιταλία. «Ο πρόεδρος
Πουτζντεμόν συνελήφθη κατά την άφιξή του στη Σαρδηνία, όπου είχε πάει με την
ιδιότητα του ευρωβουλευτή», τόνισε ο δικηγόρος του Γκονζάλο Μπόγε μέσω Twitter,
διευκρινίζοντας πως η σύλληψή του έγινε δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλλη-
ψης, το οποίο είχε εκδοθεί τη 14η Οκτωβρίου 2019.
Την πληροφορία επιβεβαίωσε το γραφείο του κ. Πουτζντεμόν. Τον Μάρτιο το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο είχε αφαιρέσει από τον Καταλανό ηγέτη την ασυλία που απολάμ-
βανε από το 2019. Η ισπανική δικαιοσύνη κατηγορεί τον Καταλανό ηγέτη για ανταρ-
σία, καθώς διατείνεται πως συνέβαλε στην οργάνωση του δημοψηφίσματος για την
ανεξαρτησία το 2017, το οποίο κηρύχθηκε παράνομο από τα δικαστήρια. 

Κ
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Τ
ο γνωστό Honda Jazz αλλάζει εμφάνιση,
δίνοντας έμφαση στην περιπέτεια, αυξάνει
την απόσταση από το έδαφος, φέρει το λο-
γότυπο Crosstar, διατηρεί τη μοναδική του

πρακτικότητα και ρίχνεται στην αρένα των crossover
μοντέλων.

Παράλληλα, στη νέα γενιά, το Honda Jazz έρχεται
αποκλειστικά με υβριδικό σύνολο, το οποίο απέδειξε
ότι λειτουργεί όπως πρέπει, μειώνοντας στο ελάχιστο
την κατανάλωση καυσίμου και βέβαια εκπέμποντας
εξαιρετικά χαμηλές έως και μηδενικές εκπομπές
CO2.

Επίσης, το Honda Jazz Crosstar είναι πρακτικό,
άνετο και με υψηλή δόση τεχνολογίας, ενώ θα ήταν
παράλειψή μας να μην αναφέρουμε ότι απέσπασε και
πέντε αστέρια στις τελευταίες δοκιμές πρόσκρουσης
του EuroNCAP.

Μοναδικό «αγκάθι» θα λέγαμε ότι είναι η τιμή από-
κτησής του, η οποία κυμαίνεται στις 28.650 ευρώ για
την περιπετειώδη έκδοση του Honda Jazz, αλλά ο
υπερπλήρης εξοπλισμός, το χαμηλό κόστος χρήσης,
τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και η αξιοπιστία της
ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας «χρυσώνουν» το
χάπι της υψηλής τιμής. Παράλληλα, σε πολύ υψηλά
επίπεδα κυμαίνεται και η μεταπωλητική αξία του αυ-
τοκινήτου ως μεταχειρισμένου, όπως και σε όλα τα
υπόλοιπα μοντέλα της Honda.

Περιπετειώδες
Το Honda Jazz Crosstar έχει χαρακτηριστικές

crossover πινελιές στην εμφάνισή του και στέκεται
152 χλστ. πάνω από το έδαφος για να ξεπερνάει με
άνεση τις κακοτοπιές της αστικής καθημερινότητας ή
των προσβάσιμων μονοπατιών σε κάποιο επαρχιακό
δρόμο.

Η φιλοσοφία του πολυμορφικού αμαξώματος με-
ταφέρθηκε αυτούσια από την προηγούμενη γενιά,
ενώ η Crosstar έκδοση ξεχωρίζει επίσης από τα μαύ-
ρα πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά του αυτοκι-
νήτου καθώς και από τις ράγες οροφής. Το φρέσκο
σύνολο ολοκληρώνουν τα ιδιαίτερα παιχνιδιάρικα
γραφικά των εμπρός φώτων ημέρας LED και η έντο-
νη διχρωμία.

Hitech εσωτερικό
Περνώντας στο εσωτερικό, συναντάμε ριζικές αλ-

λαγές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η εικόνα
πλέον παραπέμπει σε ένα μοντέρνο αυτοκίνητο με
επιρροές από τη νέα εποχή. Εξ ου και οι πολλές ομοι-
ότητες με το Honda e. Αρχικά, το τιμόνι είναι ίδιο με
εκείνο που έχει το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της
φίρμας και δεν εμποδίζει καθόλου την οπτική επαφή
με την ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών, που λειτουργεί ως
πίνακας οργάνων.

Στην κορυφή της κονσόλας -ανάμεσα από τους δύο
κεντρικούς αεραγωγούς- υπάρχει η ευκρινέστατη
οθόνη αφής Honda Connect 9 ιντσών.

Κάτω από το καπό του Honda Jazz Crosstar της δο-
κιμής είχε τοποθετηθεί ένας 1.500άρης ατμοσφαιρι-
κός βενζινοκινητήρας, ο οποίος συνδυάζεται με έναν
ηλεκτροκινητήρα. Η συνολική ισχύς είναι 109 ίπποι
και 253 Nm ροπής.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υβριδικού συστή-
ματος είναι πως ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί κυ-
ρίως ως μονάδα παραγωγής ενέργειας για τη φόρτι-
ση της μπαταρίας και την τροφοδοσία του βασικού
ηλεκτροκινητήρα, ενώ μόνο σε ορισμένα σενάρια κί-
νησης και σε συγκεκριμένο εύρος ταχύτητας εμπλέ-
κεται απευθείας στην κίνηση του οχήματος μέσω της
ενεργοποίησης ενός ηλεκτρικά ελεγχόμενου συμ-

πλέκτη. Όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται απευθείας
από τη μέση κατανάλωση, που στην πράξη πλησιάζει
ακόμα και την εργοστασιακή τιμή που ορίζεται σε 4,8
λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Μάλιστα, με τα μόλις 40 λίτρα του ρεζερβουάρ και
την μπαταρία του συστήματος e:HEV, η αυτονομία του
Jazz Crosstar ξεπέρασε τα 900 χλμ.!

Η προηγμένη τεχνολογία e:HEV αλλάζει αυτόματα
μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης: engine dri-
ve, hybrid drive και του πλήρως ηλεκτρικού EV drive,
επιλέγοντας τη σωστή ενέργεια κίνησης.

Ευχάριστο και οικονομικό
Στον δρόμο, το νέο Honda Jazz Crosstar είναι απο-

λαυστικό και ευχάριστο, και ο οδηγός θα εκτιμήσει
δεόντως την υψηλή θέση οδήγησης. Παράλληλα,
όταν το Jazz Crosstar κινείται ηλεκτρικά, είναι εντε-
λώς αθόρυβο και με μηδενικό κόστος χρήσης.

Όταν αναλαμβάνει την κίνηση ή τη φόρτιση ο βενζι-
νοκινητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο θόρυβος
που παράγεται είναι ελάχιστος και μόνο όταν ο οδη-
γός πιέσει το πεντάλ του γκαζιού προς το πάτωμα θα
παραχθεί πιο έντονος θόρυβος.

Μέσα στην πόλη να τονίσουμε πως ο κινητήρας του
Jazz Crosstar τις περισσότερες φορές δεν λειτουργεί
και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στο κόστος χρήσης,
αλλά και στην ησυχία. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει και η
ορατότητα που έχει ο οδηγός αλλά και οι επιβάτες ει-
δικά μπροστά χάρη στις νέες κολόνες.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το αυξημένο ύψος του
Jazz Crosstar δεν προβληματίζει, καθώς δεν δημι-
ουργούνται περίεργοι θόρυβοι, ενώ σε επαρχιακούς
δρόμους με συνεχείς στροφές το ιαπωνικό μοντέλο
έχει ουδέτερη συμπεριφορά και είναι απόλυτα ελεγ-
χόμενο, ακόμη και κάτω από έντονη πίεση.

P
O

LI
TI

C
A

L
A
U
T
O

37

Σε λειτουργία τέθηκε στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, myAADE, η οποία αντικαθιστά το γνωστό σε όλους
Taxisnet και διαθέτει φιλικό ψηφιακό περιβάλλον για τους χρήστες.

Μετά την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, αναμένεται να τε-
θούν άμεσα σε λειτουργία και οι άλλες νέες ψηφιακές πλατφόρμες «myAu-
to» και «Audit-Car», οι οποίες θα βάλουν ένα τέλος στους παραβάτες ιδιο-

κτήτες οχημάτων και θα τους βεβαιώνουν αυτόματα τα πρόστιμα!
Να υπενθυμίσουμε πως αυτή τη στιγμή πάνω από 1,2 εκατ. οχήματα δεν

περνούν από τεχνικό έλεγχο, περίπου 650.000 οδηγοί κινούνται χωρίς να
έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας 2021, ενώ επίσης δεν έχουν ασφαλι-
στική κάλυψη, καθώς δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή για κάποιο συμβό-
λαιο.

Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

2
5

 Σ
Ε

Π
Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

Αντίστροφη μέτρηση για πρόστιμα σε ανασφάλιστα, χωρίς τέλη και ΚΤΕΟ

Honda 
Jazz Crosstar 
Hybrid με 109 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα είναι το
σημείο αναφοράς της 4ης αγωνιστικής της Super
League 1. Η ΑΕΚ προηγείται έναν βαθμό τού ΠΑΟΚ
και με νίκη τον αφήνει πίσω στους τέσσερις. Με νίκη

ο ΠΑΟΚ την προσπερνάει κατά δύο, αυξάνοντας την ανταγω-
νιστικότητα.

Στη γλώσσα των αριθμών, που άλλοτε παίζουν... μπάλα και άλ-
λοτε όχι, η Ένωση υπερτερεί έναντι του «δικεφάλου του Βορρά».
Στα τρία ματς που προηγήθηκαν έχει 42 τελικές προσπάθειες και
ο ΠΑΟΚ μόλις 29. Στις τελικές που δέχτηκαν οι εστίες τους, το
προβάδισμα είναι σαφώς υπέρ της ΑΕΚ, καθότι έχει μόλις 14 και
ο ΠΑΟΚ 30! Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απαρτίζει το τρίο των υποψη-
φίων για τον τίτλο, έχει συντελεστή 43 υπέρ και 21 κατά. Από τον
«δικέφαλο του Βορρά» θα απουσιάσουν ο κεντρικός αμυντικός
Ίνγκασον και ο επιτελικός Ελ Καντουρί. Ο Άμραμπατ είναι η με-
γάλη απώλεια της Ένωσης, όπως και ο Γαλανόπουλος. Ωστόσο, το
ντέρμπι της Τούμπας δεν είναι το μοναδικό ματς εξαιρετικού εν-
διαφέροντος.

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται από δύο
σερί ήττες (1-0 από τον ΠΑΣ και με το ίδιο σκορ από τον Άρη), παί-
ζει το πεπρωμένο του στο ματς με τον Βόλο. Αν χάσει, ξαναγυρί-

ζει στην εσωστρέφεια των προηγούμενων ετών, μια και έχει τέσ-
σερις σεζόν να παίξει στην Ευρώπη. Ο δε Βόλος είναι μόνος πρώ-
τος στη βαθμολογία με τρία στα τρία μέχρι τώρα, μια και διέλυσε
3-0 τον Ατρόμητο προχτές Πέμπτη. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός
ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον σκληροτράχηλο
Αστέρα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα άλλα ματς
της αγωνιστικής. Στο Περιστέρι ο «πληγωμένος» από δύο σερί
ήττες Ατρόμητος υποδέχεται τον Άρη, νικητή 1-0 του Παναθηναϊ-
κού την περασμένη Τετάρτη, αλλά και τιμωρημένο με αφαίρεση
έξι βαθμών, επειδή κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας του Σκοπια-
νού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ισόβαθμος στη 2η θέση με την ΑΕΚ και τον
Ολυμπιακό, υποδέχεται τον επίσης αήττητο ΟΦΗ. Στη Λαμία η το-
πική ομάδα με τρεις ήττες στην πλάτη θα παίξει με τον Παναιτω-
λικό, ο οποίος αρέσει φέτος. Στη Ριζούπολη ο Απόλλων -και αυ-
τός με τρεις ήττες σερί- φιλοξενεί τον Ιωνικό. Το πλήρες πρό-
γραμμα, αύριο Κυριακή: Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός (16.00, No-
va), Παναθηναϊκός - Βόλος (16.00, Cosmote TV), Λαμία - Παναι-
τωλικός (18.15, Cosmote TV), ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (20.30, Nova). Δευτέ-
ρα: ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ (17.15, Nova), Απόλλων Σμ. - Ιωνικός
(19.30, Cosmote TV), Ατρόμητος - Άρης (19.30, Nova).

Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα
ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ (3 αγ.)

Βόλος 9

ΑΕΚ 7

Ολυμπιακός 7

ΠΑΣ Γιάννινα 7

ΠΑΟΚ 6

Παναιτωλικός 4

Ιωνικός 4

Παναθηναϊκός 3

ΟΦΗ 3

Αστέρας Τρ. 2

Ατρόμητος 1

Λαμία 0

Απόλλων Σμ. 0

Άρης -2
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Επιτέλους, ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο έγινε εξώφυλλο στο πε-
ριοδικό «Slam», το οποίο θεω-
ρείται η «βίβλος» του ΝΒΑ. 

Ήταν απορίας άξιο πώς ο δυο
φορές MVP του ΝΒΑ και πρωτα-
θλητής με τους Μιλγουόκι Μπακς
Έλληνας σταρ δεν είχε συγκινή-
σει τους ανθρώπους του περιοδι-
κού δυο χρόνια τώρα. 

Πάντως οι οπαδοί των Μπακς
ενδεχομένως να έπαιξαν τον ρό-
λο τους, καυτηριάζοντας την
αδράνεια του περιοδικού να κά-
νει εξώφυλλο το ίνδαλμά τους.

Η τεράστια φωτογραφία του
Αντετοκούνμπο συνοδεύεται από

τον τίτλο «Ο Γιάννης ενεργοποι-
ήθηκε». Στο αφιέρωμα το «Slam»

φιλοξενεί δηλώσεις του συμπαί-
κτη του, Μπράντον Τζένιγκς, που
πέρυσι έφτασε ένα βήμα από τον
Παναθηναϊκό: 

«Έχω ένα μήνυμα για τον Γιάν-
νη: Συνέχισε. Βάλε πρώτο τον
Θεό. Και θα το πω ξανά, όσο πιο
σκληρά κάνεις προπόνηση στη
διάρκεια της… ειρήνης, τόσο λι-
γότερο θα “ματώνεις στον “πόλε-
μο”. Μείνε σε αυτό το μονοπάτι.
Και γίνε κάτι παραπάνω από το
μπάσκετ».

Το τεύχος 234 κυκλοφορεί και
σε άλλες δύο εκδόσεις, μία με
χρυσά γράμματα και μία με μαύ-
ρα μεταλλικά.

Θρήνος στον παγκόσμιο στίβο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο μέγας σφυροβόλος, 
Εσθονός Γούρι Ταμ, μόλις στα 64 του χρόνια. Επίσης σε νεαρή ηλικία έφυγαν 
και οι πρώην Σοβιετικοί σφυροβόλοι Γιούρι Σέντιχ (στα 66) και Σεργκέι Λιντβίνοφ (στα 60). 
Ο Ταμ ήταν «ασημένιος» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Ρώμης το 1987.

Εξώφυλλο στο «Slam» ο Γιάννης! Super Cup: Ζήτησαν 
έξι διμοιρίες ΜΑΤ!

Βοήθεια έξι διμοιριών ΜΑΤ ζήτησαν από το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι αστυνομι-
κές αρχές της Πάτρας, για το Super Cup του μπά-
σκετ, που θα γίνει στην πόλη σήμερα και αύριο.
Θα πάρουν μέρος ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Προ-
μηθέας και το Λαύριο, και το γήπεδο θα φιλοξε-
νήσει 2.500 θεατές. Τα περισσότερα εισιτήρια δό-
θηκαν στους «πράσινους» και τους «κιτρινόμαυ-
ρους».

Ολυμπιακός: 
Βεζένκοφ μέχρι το 2024

Μέχρι το καλοκαίρι του 2024 θα φοράει τη φα-
νέλα του Ολυμπιακού ο Σάσα Βεζένκοφ. Στο συμ-
βόλαιό του προστέθηκαν αυξημένες αποδοχές
και όρος buy out σε περίπτωση που τον ζητήσει
ομάδα από το ΝΒΑ. Την περασμένη αγωνιστική
στη Euroleague ο Βεζένκοφ είχε μέσο όρο 11,5
πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά παιχνίδι,
συγκεντρώνοντας παράλληλα 14,1 πόντους στο
σύστημα αξιολόγησης σε 23:35 λεπτά συμμετο-
χής ανά ματς.

Γιαννίκης και Παράσχος 
οι υποψήφιοι

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα Αργύ-
ρης Γιαννίκης και ο Γιώργος Παράσχος εί-

ναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο
του Ατρομήτου, στη θέση του Ισπανού
Μιγκέλ Άνχελ. Ο Ατρόμητος ηττήθηκε

σε δυο σερί ματς, 1-2 από τον Παναιτω-
λικό και 3-0 από τον Βόλο, ενώ είχε πάρει

ισοπαλία 0-0 από τον Ολυμπιακό στην πρε-
μιέρα.

Χειροπέδες σε τρία άτομα 
Για την επίθεση οπαδών της ΑΕΚ σε σύνδεσμο

φιλάθλων του Παναθηναϊκού στα Πατήσια και τις
συμπλοκές που ακολούθησαν, τις οποίες, μάλι-
στα, οι χούλιγκαν κατέγραψαν και σε βίντεο, η
αστυνομία έκανε τρεις συλλήψεις. Το ερώτημα
είναι τι γίνεται με εκείνο το πολυδιαφημιζόμενο
ιδιώνυμο για τους χούλιγκαν. Ισχύει ή όχι; Ψηφί-
στηκε κατά πλειοψηφία τον περασμένο Ιούνιο.

Παντρεύονται 
Λευτέρης και Βασιλική
Τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν σήμερα ο
Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση.
Θα ενωθούν και ενώπιον του Θεού, μετά τον πο-
λιτικό γάμο. Η πανδημία από τη μία και οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες του Τόκιο από την άλλη καθυστέ-
ρησαν το μυστήριο, όπως είπαν σε τηλεοπτική
εκπομπή. Όπως είναι γνωστό, ο Λευτέρης και η
Βασιλική έχουν αποκτήσει δυο κόρες.

Θρήνος στον
παγκόσμιο στίβο 
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Απόβαση Ελλήνων
στο Μόντε Κάρλο!

• Ένα εκατομμύριο ευρώ έδινε ο Τούρ-
κος παραγωγός Ατζούν Ιλιτζαλί για τη
μεταγραφή των Πάνου Ιωαννίδη, Σω-
τήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσό-
πουλου από το «Masterchef» του Star
στον ΣΚΑΪ.

• Πρεμιέρα σήμερα στις 13.50
για τη νέα ψυχαγωγική εκ-
πομπή «Τι λες τώρα!» στο
Mega με τις Κατερίνα Καρα-
βάτου και Μαρία Ηλιάκη.

• Εξιτήριο πήρε χθες ο ηθοποιός Δη-
μήτρης Μακαλιάς, που νοσηλευόταν
τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλι-
νική. Τη Δευτέρα αναμένεται να επι-
στρέψει στο πρωινό του Open.

• Πέθανε ο σημαντικός θεατρικός ηθο-
ποιός Μιχάλης Γούναρης.

• Λαχτάρα για την τραγουδί-
στρια Γωγώ Γαρυφάλλου.
Νταλίκα παρέσυρε τη μητέρα
της και την πέταξε στο αντίθε-
το ρεύμα. Ευτυχώς είναι καλά
στην υγεία της.

• Η τραγουδίστρια Josephine φιγου-
ράρει σε billboard στο κέντρο του
Μανχάταν! 

• Η πρώτη τηλεοπτική συνέν-
τευξη της Ελένης Μενεγάκη
θα προβληθεί το πρωί της
Δευτέρας στην εκπομπή της
Ελεονώρας Μελέτη. Αποκα-
λύπτει τους λόγους αποχώ-
ρησης από τον Alpha.

• Νομικά θα κινηθεί η Ιωάννα Τούνη για
τη δημοσίευση του τιμοκαταλόγου της.

• Αποκλειστικό: Μια εξτρίμ
εκπομπή με θέμα το σεξ θα
παρουσιάσει η Σάσα Σταμάτη
στο Mega.

• Ο Γιώργος Παπαδάκης ανακοίνωσε
πως το 2022 πιθανότατα θα αποχωρή-
σει από την τηλεόραση.

• O πρώην «Survivor» Γιώρ-
γος Ασημακόπουλος κατήγ-
γειλε πως χρήστες του εξω-
τερικού χρησιμοποιούν φω-
τογραφίες του σε διαδικτυα-
κούς λογαριασμούς και βγά-
ζουν χρήματα.

Η
αίθουσα των αστέρων «Salle des Étoi-
les» στο Μονακό θα φωτιστεί απόψε
στα χρώματα της γαλανόλευκης για να
υποδεχτεί την Άννα Βίσση! Η δημοφι-

λής τραγουδίστρια θα ανέβει πρώτη φορά στη μυθι-
κή σκηνή του «Sporting Monte Carlo» για μία και
μοναδική συναυλία φιλανθρωπικού σκοπού, με τα
εισιτήρια να ξεκινούν από 700 ευρώ το άτομο. 

Στη λαμπερή μουσική γιορτή αναμένεται να δώ-
σουν το «παρών» ο πρίγκιπας Αλβέρτος, μέλη της
αριστοκρατίας του πριγκιπάτου, επιχειρηματίες από
το διεθνές τζετ σετ αλλά και θαυμαστές της που τα-
ξίδεψαν από τη χώρα μας στην Κυανή Ακτή. Η συ-
ναυλία της απόλυτης Ελληνίδας σταρ θα υποστηρί-
ξει μια σημαντική περιβαλλοντική εκστρατεία, κα-
θώς μέρος των εσόδων θα δοθεί στο ίδρυμα «Prince
Albert II of Monaco Foundation» στηρίζοντας την
πρωτοβουλία του «Monk Seal Alliance» (MSA) για
τη διατήρηση και προστασία του εμβληματικού εί-
δους μονάχους-μονάχους της Μεσογείου. 

Σημαντικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο
κατέφθασαν επίσης στο Μόντε Κάρλο, προσκεκλη-
μένοι του μεγαλοεπιχειρηματία Ζαννή Φραντζέ-
σκου ή αλλιώς «Mr. Nammos» (από το famous
beach bar στην Ψαρού της Μυκόνου) και της συζύ-
γου του Βερόνικας Πάστρα, για τα βαφτίσια της κο-
ρούλας τους. Το μυστήριο θα τελεστεί σήμερα στις
2.00 το μεσημέρι, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νι-
κολάου στο Colonel Bellando de Castro. 

Η μικρή θα πάρει το όνομα Ivy με νονές τις Εβελί-
να Μαχά και Κατερίνα Στασινοπούλου. Στις 5.00 το
απόγευμα έχει προγραμματιστεί χλιδάτη δεξίωση
στη Villa la Vigie.

Χθες το βράδυ, οι ευτυχισμένοι γονείς παρέθεσαν
καθιστό δείπνο στους καλεσμένους στο «Sass
Café». Το φημισμένο ρεστοράν διαθέτει από τα πιο
ακριβά μενού στο πριγκιπάτο, με τη μέση τιμή ανά
άτομο να κυμαίνεται στα 165 ευρώ. 

Πριν από τρία χρόνια, το ζευγάρι είχε βαφτίσει
στο κοσμοπολίτικο θέρετρο και τον πρωτότοκο γιο
του, τον Ζαννή τζούνιορ, με νονό τον εφοπλιστή
Χρήστο Βαφειά, προσφέροντας διήμερη πολυτελέ-
στατη διαμονή στους διάσημους φιλοξενούμενους.
Μεταξύ αυτών ήταν ο Λέων Πατίτσας με τη Μαριέττα
Χρουσαλά, ο Αλέξανδρος Έλληνας, η Ντίμη Μαύρη,
η Κατρίνα Τσάνταλη, η Έλενα Κρασοπούλου, ο Βα-
σίλης Μιχαήλ και ο Σέρος Μύρτας. 

Το Μονακό από τις αρχές του μήνα φιλοξενεί ση-
μαντικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, αθλητικές και
περιβαλλοντολογικές.

Μάλιστα, το παλάτι υποδέχτηκε διάσημες χολι-
γουντιανές προσωπικότητες σε ένα λαμπερό γκαλά
εορτασμού των 15 χρόνων από τη δημιουργία του
ιδρύματος του πρίγκιπα Αλβέρτου. 

Ανάμεσά τους ήταν η Έλεν Μίρεν, ο Ορλάντο
Μπλουμ, η Σάρον Στόουν, η Σιένα Μίλερ, ο διάσημος
Ελβετός εξερευνητής Μάικ Χορν και μοντέλα παγ-
κοσμίου φήμης. 



Η Αμπράμοβιτς 
«Μαρία Κάλλας»

Ο Βουτσάς δεν άφησε διαθήκη

Ούτε καταθέσεις ούτε ακίνητα ούτε καν δια-
θήκη άφησε ο Κώστας Βουτσάς. Δεκαεννιά
μήνες από τον θάνατο του κωμικού ηθοποι-
ού, η σύζυγός του Αλίκη Κατσαβού ξεκαθάρι-
σε σε συνέντευξή της: «Δεν μου άφησε χρη-
ματικά ποσά. Δεν είχε καταθέσεις. Δεν είχε
μετρητά. Δεν υπήρξε καμία διαθήκη. Λέγανε
ότι έγραψε το σπίτι στο Κολωνάκι στον Φοί-
βο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, αφού μέναμε
με ενοίκιο». Πρόσθεσε, πάντως, πως είναι οι
νόμιμοι κληρονόμοι των πνευματικών δι-
καιωμάτων από τις ταινίες του.

«Γυναίκα ψάχνει»

Το προσωπικό της ημερολόγιο θα κυκλοφορή-
σει σε βιβλίο η Ελεονώρα Μελέτη. Στην πρώτη
της συγγραφική απόπειρα, θα δημοσιεύσει ένα
μέρος από τις σημειώσεις της που αφορούν τις
ψυχολογικές μεταπτώσεις που υπέστη μετά τον
ερχομό της κόρης της Αλεξάνδρας. «Το βιβλίο
πραγματεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
μια σύγχρονη γυναίκα και ξεσκεπάζει το προ-
σωπείο της τέλειας μητρότητας καταρρίπτοντας
τον μύθο που θέλει τις γυναίκες να ολοκληρώ-
νονται μέσα από τον γάμο και τη δημιουργία οι-
κογένειας», ανακοίνωσε στον προσωπικό της
λογαριασμό.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Λίλι Κό-
λινς εμφανίσθηκε στα γυρίσμα-
τα της σειράς «Emily in Paris»
(Netflix) φορώντας μια υπέρο-
χη δημιουργία σε κόκκινη-μοβ
απόχρωση του σχεδιαστή Βασί-
λη Ζούλια. Η κόρη του διάση-
μου τραγουδιστή Φιλ Κόλινς
έδωσε στη δημοσιότητα φωτο-
γραφίες από τον νέο κύκλο της
σειράς, με τον Έλληνα designer
να σχολιάζει στο Instagram:
«Είμαι τόσο χαρούμενος που
θα μπορούσα να ουρλιάξω!».

Η περμανάντ στα καλύτερά της!
Φωτογραφικό flashback της Κωνσταν-
τίνας από τα χρυσά χρόνια της καριέρας
της. Ήταν αρχές του 1991, όταν έκανε
ντουέτο με τον Στέφανο Κορκολή στο
κομμάτι «Στους πέντε ανέμους» που
έμελλε να γράψει ιστορία, όπως και η
περμανάντ, χτένισμα κατατεθέν της
εποχής. Στο ενσταντανέ η τραγουδί-
στρια πόζαρε χαμογελαστή στην αγκα-
λιά του σγουρομάλλη (τότε) πολυβρα-
βευμένου συνθέτη με την Αλέξια στην
παρέα τους.

Η κόρη του Κόλινς
ψηφίζει Ζούλια!

H
ιέρεια της performance art Μαρίνα Αμπράμοβιτς απο-
θεώνει την απόλυτη ντίβα Μαρία Κάλλας σε μια συμπα-
ραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική

Όπερα της Βαυαρίας, τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, την
Εθνική Όπερα του Παρισιού και το Θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπο-
λης. Οι «Επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας», που θα παρουσιά-
ζονται στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της ΕΛΣ μέχρι την Τε-
τάρτη 29 Σεπτεμβρίου αφορούν επτά μικρού μήκους ταινίες με
πρωταγωνίστρια την Αμπράμοβιτς και συμπρωταγωνιστή τον
διάσημο ηθοποιό Ουίλεμ Νταφόε. «Για πάνω από 25 χρόνια ήθε-
λα να δημιουργήσω ένα έργο για τη ζωή και την τέχνη της Μα-
ρίας Κάλλας. Όπως πολλές από τις ηρωίδες της όπερας που δη-
μιούργησε επί σκηνής, έτσι και η ίδια πέθανε από αγάπη, από
μια ραγισμένη καρδιά», δήλωσε η δημιουργός.
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Παντρεύεται ο Πετρετζίκης
Δύο μήνες μετά τον ερχομό του πρωτότοκου γιου του, ο Άκης Πε-
τρετζίκης θα ντυθεί γαμπρός στο πλευρό της αγαπημένης του Κων-
σταντίνας Παπαμιχαήλ. Τα προσκλητήρια γάμου έχουν ήδη σταλεί
στους καλεσμένους και όπως αναφέρουν πληροφορίες, επιθυμία
του γοητευτικού σεφ και της αγαπημένης του είναι η τελετή να
πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας.



Υ
πάρχουν πολλοί παράγοντες που μπο-
ρούν να βλάψουν την υγεία των αυτιών
μας. Ο θόρυβος, τα αυτοκίνητα, κάποια
μηχανήματα, η έντονη μουσική. Μελέτες

καταδεικνύουν ότι η έκθεση σε μη ασφαλή επίπεδα
ήχου μέσα από διάφορα χόμπι, όπως η μουσική ή
ακόμη και το κυνήγι, και ο θόρυβος στους χώρους
εργασίας, συνδέεται άμεσα με μερική απώλεια
ακοής. Ο κίνδυνος μεγαλώνει ανάλογα με την ηλι-
κία. Οι στατιστικές από τα αμερικανικά Κέντρα
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) δείχνουν ότι περίπου
το 12% των ενηλίκων ηλικίας από 18 έως 39 ετών
αναφέρει δυσκολία στην ακοή, έπειτα από συνομι-
λία σε θόρυβο. Περίπου το 6% αισθάνεται τις ενο-
χλητικές εμβοές. Αυτά τα ποσοστά αυξάνονται σε
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και επηρεάζουν
δυσμενώς την καθημερινότητα αυτών των ανθρώ-
πων.

Η Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός ωτορινολα-
ρυγγολόγος κεφαλής & τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ,
εξηγεί: «Το ζήτημα είναι ότι η έκθεση στον θόρυβο,
παρόλο που δεν είναι κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό,
έχει πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις, άμεσες
όσο και μακροχρόνιες στη γενικότερη υγεία. Και,
μάλιστα, όχι μόνο στα ηλικιωμένα άτομα, όπως
ίσως φαντάζονται κάποιοι. Η ζημιά είναι μεγαλύτε-
ρη σε παιδιά και σε νέους. Κάποιες ιδιαίτερα προ-
σφιλείς συνήθειες μεταξύ των παιδιών και των νέ-
ων, όπως είναι η παρατεταμένη χρήση ακουστικών
και τα ηχεία, δημιουργούν πολλά προβλήματα, που

επηρεάζουν την οικογένεια, τις σχέσεις, τις σπου-
δές, την καριέρα και ευθύνονται για το κοινωνικό
στίγμα».

Διαβήτης, υπέρταση, μολύνσεις στα αυτιά ειδικά
μετά το καλοκαίρι, αλλά και η χρήση ωτοτοξικών
φαρμάκων, η γενετική προδιάθεση και η γήρανση
ενοχοποιούνται επίσης για προβλήματα στην ακοή.
Ευτυχώς τα αυτιά έχουν τους δικούς τους μηχανι-
σμούς προστασίας, για να προφυλάσσονται από
τους δυνατούς ήχους. «Ο πρώτος μηχανισμός αφο-
ρά τις περιπτώσεις που το ηχητικό ερέθισμα ξε-
περνά τα 140db. Όταν δυνατοί ήχοι προκαλούν με-
γάλους κραδασμούς του ακουστικού τυμπάνου, οι
μύες περιστρέφουν ελαφρά τα ακουστικά οστάρια,
τα οποία κινούνται από άκρη σε άκρη, αντί μπρος-
πίσω. Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται λιγότερη δύ-
ναμη προς το εσωτερικό του αυτιού, έχοντας ως
αποτέλεσμα το καταλάγιασμα του ξαφνικού ήχου»,
λέει η κυρία Παταρίδου. Ο δεύτερος μηχανισμός
είναι η αντανακλαστική κίνηση του αυτιού να τεν-
τώνει το τύμπανο. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέ-
πεται στα οστάρια να μεταφέρουν ενέργεια στον
κοχλία και ελαττώνεται αυτόματα η ευαισθησία του
αυτιού.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι ρόλο
διαδραματίζει η ηλικία 

Προστασία 
των αυτιών  
«Οι ωτοασπίδες (π.χ. ειδικές
ωτοασπίδες εργασίας), η μείωση
της έντασης της τηλεόρασης και
της μουσικής, η χρήση ακουστι-
κών παλαιού τύπου και η αποφυ-
γή παραμονής επί μακρόν σε χώ-
ρους με δυνατή μουσική, μας
βοηθάνε να προστατέψουμε τα
αυτιά μας», λέει η κυρία Παταρί-
δου. Τα διπλά τζάμια, οι αθόρυβες
ηλεκτρικές συσκευές και τα πολ-
λά φυτά στα μπαλκόνια, μας θω-
ρακίζουν έναντι της απειλητικής
ηχορύπανσης. Βέβαια αυτό δεν
αρκεί. Χρειάζεται και εκτενής
έλεγχος της ακοής μας μία φορά
τον χρόνο, με ακοόγραμμα και
άλλες εξειδικευμένες ιατρικές
εξετάσεις από τον ειδικό ιατρό,
που είναι ο ωτορινολαρυγγολό-
γος σε αυτή την περίπτωση. Συ-
χνά αρκεί ο σωστός καθαρισμός
των αυτιών, που πρέπει να γίνεται
από τον ιατρό.

Τι απειλεί την ακοή μας 
Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός 
ΩΡΛ κεφαλής & τραχήλου
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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)
Εσάς τους Κριούς η μέρα αυτή θα σας βοηθήσει να
δείτε έναν στόχο πιο ξεκάθαρα. Ίσως μάλιστα σας
βοηθήσουν δικά σας πρόσωπα που θέλουν να σας
δουν να κερδίζετε ένα στοίχημα που αφορά τους
αγώνες που έχετε δώσει κατά καιρούς. Ακόμη χρει-
άζεστε χρόνο για μια προσωπική σας υπόθεση και μη
βιαστείτε να πάρετε οριστικές αποφάσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά θέματα και σίγου-
ρα έχουν ξεπηδήσει από διαφορετικούς τομείς της
ζωής σας, οπότε και δεν μπορείτε να διαχειριστείτε σω-
στά όλο αυτό που σας συμβαίνει. Βέβαια, σήμερα θα αρ-
χίσετε σταδιακά να απαλλάσσεστε από καταστάσεις που
σας είναι παντελώς περιττές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου τα πράγματα είναι
πάρα πολύ καλά και μάλιστα θα νιώσετε ισορροπία μέ-
σα από κάποιες συναισθηματικές σας επιλογές. Επί-
σης, εσείς οι σπουδαστές θα μπορέσετε να ολοκληρώ-
σετε μια εργασία σας ή μια απόφασή σας. Για εσάς του
τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν επιστροφές προσώ-
πων από το παρελθόν. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Βρίσκεστε σε μια στρεσογόνα περίοδο, όμως θα
υπάρξουν σήμερα πολύ καλές εξελίξεις σε οικογε-
νειακές υποθέσεις, στις οποίες θα υπάρχουν και οι-
κονομικές προεκτάσεις. Επίσης, είναι μια χρονική
στιγμή που το φιλικό σας περιβάλλον θα σας δώσει
μια σημαντική ευκαιρία που αφορά τη συναισθηματι-
κή σας ζωή. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε γεμάτοι ενέργεια και πάθος για ό,τι κάνετε. Σήμε-
ρα θα νιώσετε ότι πρέπει να καταβάλετε μεγαλύτερη
προσπάθεια για ένα σχέδιό σας, που για κάποιους λό-
γους είχε καθυστερήσει. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα,
για εσάς κυρίως που ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο, θα
σας δικαιώσουν με τη στάση που κρατήσατε απέναντί
τους το τελευταίο διάστημα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Βρίσκεστε σε ένα πολύ καλό σημείο στη ζωή σας. Μια
θετική κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη σίγουρα
θα έχει διάρκεια. Σήμερα επίσης θα επικοινωνήσετε με
πρόσωπα από το παρελθόν και σίγουρα θα νιώσετε ότι
έχετε να μοιραστείτε μαζί τους πάρα πολλά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε σε μια θετική στιγμή, κυρίως εσείς του πρώ-
του δεκαημέρου. Ίσως να πρέπει να αρχίσετε τα ξε-
καθαρίσματα από τη ζωή σας προσώπων και κατα-
στάσεων, διαδικασία που κάποιοι από εσάς έχετε
ξεκινήσει ήδη να την κάνετε. Για εσάς των τελευταί-
ων ημερών θα υπάρξουν επιστροφές προσώπων
από το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε στην ομάδα των σταθερών ζωδίων και,
όπως γνωρίζετε, όλα τα σταθερά της ζωής σας
βρίσκονται σε μια αλλαγή και μετάλλαξη. Έτσι και
αυτήν τη μέρα κάτι θα συμβεί που θα σας βάλει σε
αυτήν τη λογική, ότι δηλαδή οι δικοί σας άνθρωποι
δεν είναι πλέον όπως κάποτε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σημαντική μέρα για να ασχοληθείτε με την υγεία σας,
τη διατροφή σας και με κάποιες αλλαγές που είναι
απαραίτητες. Επίσης, αν και είστε από τα ζώδια που
δεν βρίσκεστε εκτεθειμένα σε έντονες αστρολογικές
όψεις, καλό είναι να προσέχετε το παρασκήνιο και τα
πρόσωπα που το αποτελούν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα νιώσετε την προστασία της Σελήνης από ένα
συμβατό με το δικό σας ζώδιο, εκείνο του Ταύρου, οπό-
τε και θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, κυρίως στην
προσωπική σας ζωή. Ιδίως εσείς του τρίτου δεκαημέ-
ρου θα ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Καλή μέρα για εσάς, γεμίστε τις μπαταρίες σας, ξεκι-
νήστε κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για εσάς και
αφιερώστε χρόνο στην οικογένεια και τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Μια μετακίνησή σας θα αποδειχτεί αρ-
κετά δυνατή εμπειρία για εσάς. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε κοντά στην λύση ενός προβλήματος, το οποίο
όμως θα έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και ανατρο-
πές μέχρι να ολοκληρωθεί. Σήμερα επικοινωνήστε
με αγαπημένα σας πρόσωπα και ακούστε αυτά που
έχουν να σας πουν, γιατί θα σας δώσουν μια άλλη
οπτική γωνία σε ένα σημαντικό θέμα σας. 

Βρισκόμαστε στον απόηχο μιας
δύσκολης εβδομάδας, που ευτυχώς
πέρασε, αλλά έχει αφήσει αρκετές

εντάσεις, ασυνεννοησία και μια γενικότερη
αίσθηση ανεκπλήρωτης προσπάθειας.
Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του
Ταύρου και έχουν εκτονωθεί οι άσχημες
πλανητικές όψεις που είχε δεχτεί κατά τη
διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε.
Δείχνει την ψυχολογία μας, να βρίσκεται
σταδιακά σε ισορροπία και απαλλαγμένη από
πολλά καθημερινά βάρη. Επίσης, αυτό το
Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μια πολύ θετική
πλανητική όψη από τον Άρη και τον Κρόνο,
δύο πλανήτες με αντίθετες ενέργειες, που
όμως, όταν συνεργάζονται σωστά, βγάζουν
μια πολύ καλή οργανωμένη δράση και
συγκέντρωση προς μια κατεύθυνση. Τα
ζώδια του Αέρα του δευτέρου πενθημέρου
θα ευνοηθούν αρκετά από αυτή την
πλανητική συνεργασία. Πιο αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…
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Σ
ε 24 ώρες οι κάλπες στη Γερμανία ανοίγουν
και το αποτέλεσμά τους, μετά την παραμο-
νή της Άνγκελα Μέρκελ στην εξουσία επί 16
χρόνια, θα δρομολογήσει αλλαγή πολιτι-

κών στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλαγή
που θα επηρεάσει άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα κράτη που τη συναποτελούν, μεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα. Είναι ευνόητο, λοιπόν, το ελληνικό εν-
διαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις στο Βερολίνο,
δεδομένου ότι η επόμενη γερμανική κυβέρνηση θα
προκύψει από τη συνεργασία δύο κομμάτων (στην
περίπτωση του «μεγάλου συνασπισμού» Χριστιανο-
δημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών) ή περισσότε-
ρων με διαφορετικές θέσεις σε ζητήματα μεγάλου
ενδιαφέροντος για την Αθήνα.

Μια χώρα, για παράδειγμα, με δημόσιο χρέος 387
δισ. ευρώ, όπως η δική μας, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
αν στην εξουσία θα βρεθούν οι Χριστιανοδημοκράτες,
θιασώτες της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας
τύπου Σόιμπλε, ή υποστηρικτές μιας πιο χαλαρής οι-
κονομικής πολιτικής, όπως οι Σοσιαλδημοκράτες.
Εξίσου ενδιαφέρεται αν, φερ’ ειπείν, συμμετάσχουν
στον κυβερνητικό συνασπισμό οι Πράσινοι, οι οποίοι
τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασης των προσφύ-
γων. Για να μη συζητήσουμε για τη σημασία ανάληψης
της καγκελαρίας από τον Άρμιν Λάσετ (γνωστός και
με το προσωνύμιο «Τούρκος Άρμιν»), δεδομένων των
απόψεών του για τις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρ-
κικές σχέσεις αλλά και της ανοχής του στην πώληση
οπλικών συστημάτων σε αυταρχικά καθεστώτα.

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, με τα δεδομένα των εκλο-
γών, των πρώτων στις οποίες δεν θα μετάσχει εν
ενεργεία καγκελάριος. Για να σχηματιστεί κυβέρνη-
ση στη Γερμανία απαιτείται πλειοψηφία της τάξης του
46%. Αυτή την ώρα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στους
Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς ποσοστά της τά-
ξης του 24%-26% και στους Χριστιανοδημοκράτες του
Λάσετ 21%-23%. Παρότι οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν
τη δυναμική και ο ηγέτης τους θεωρείται ο νικητής
των debates, πρόκειται για διαφορά που κινείται εν-
τός των ορίων του στατιστικού λάθους. Συνεπώς το
βράδυ της Κυριακής είναι πιθανό ένα εκλογικό θρί-
λερ να αναδείξει τον νικητή. Ακολουθούν οι Πράσινοι
της Αναλένα Μπέρμποκ και οι ακροδεξιοί. Την έκ-
πληξη όμως φαίνεται ότι κάνουν οι Φιλελεύθεροι, οι
οποίοι μπορεί στις προηγούμενες εκλογές να μην
έπιασαν το όριο του 5% και να έμειναν εκτός Βουλής,
σήμερα όμως βλέπουν τα ποσοστά τους να διπλασιά-

ζονται. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το κόμμα της
Αριστεράς.

Αν αυτό ή περίπου αυτό είναι το αποτέλεσμα της
κάλπης, το επικρατέστερο σενάριο για τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης (εκτός του «μεγάλου συνασπι-
σμού» των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, που δεν θε-
ωρείται όμως ως η πιθανότερη εκδοχή) είναι τρικομ-
ματική κυβέρνηση. Είτε των Χριστιανοδημοκρατών
με τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Είτε των
Σοσιαλδημοκρατών με τους ίδιους εταίρους ή τους
Πράσινους και την Αριστερά. Ποια εκδοχή θα συνέ-
φερε περισσότερο την Αθήνα; Λαμβάνοντας υπόψη
τις θέσεις των γερμανικών κομμάτων για την οικονο-
μία, την πορεία της Ευρώπης, τις γερμανοτουρκικές
και ευρωτουρκικές σχέσεις και το Προσφυγικό - Με-
ταναστευτικό, κυβερνητικός συνασπισμός στον
οποίο τον πρώτο λόγο θα έχουν οι Σοσιαλδημοκρά-
τες προβάλλει ως η καλύτερη. Και άριστη, αν στον
επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό υπουργοί Οικο-
νομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών ήταν Σοσιαλ-
δημοκράτες ή Πράσινοι.

Ωστόσο, όπως είπαμε, όλα αυτά είναι σενάρια. Και
πριν η κάλπη «μιλήσει», εικασίες μόνο μπορούμε να
διατυπώσουμε και ευχές να εκφράσουμε. Αλλά και
να διδαχθούμε. Από την πολιτική κουλτούρα μιας
χώρας στην οποία οι συμμαχικές κυβερνήσεις δεν
είναι αμάρτημα και τα κόμματα, δίχως να εγκαταλεί-
πουν πολιτικές θέσεις ή να υπολείπονται σε συγ-
κρούσεις, δεν αναλώνονται σε «εμφύλιες» διαμάχες
ή καβγάδες περί όνου σκιάς. 

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Θα ήταν θετική εξέλιξη αν στην
επόμενη γερμανική κυβέρνηση
επικεφαλής των υπουργείων
Οικονομικών, Εξωτερικών 
και Εσωτερικών ήταν 
Σοσιαλδημοκράτες ή Πράσινοι... 

Τι προσδοκάμε από 
τις εκλογές στη Γερμανία


