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Γ
ια ακόμη μια φορά η στάση του καθηγητή
Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα αποτε-
λεί ένα υποδειγματικό παράδειγμα για
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Για

ακόμη μια φορά έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα
στους πολίτες με τις πράξεις του. Για ακόμη μια φο-
ρά «ξέχασε» τον από καθέδρας διδάσκαλο και μί-
λησε ως καλός φίλος, ως γονιός και ως άνθρωπος
της διπλανής πόρτας, με υπευθυνότητα και ψυχραι-
μία.

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αποφασί-
στηκε η έναρξη των εμβολιασμών στην ηλικιακή
ομάδα 12-17 και από τους ιδιώτες παιδιάτρους, ο
καθηγητής ανέφερε ότι και τα τρία παιδιά του που

είναι σε αυτές τις ηλικίες έχουν ήδη εμβολιαστεί. Ο
σκοπός αυτής της μίνι αποκάλυψης δεν είχε ταπει-
νά κίνητρα, ούτε έκρυβε κάποιο ίδιον όφελος. Ήθε-
λε με το προσωπικό του παράδειγμα να ευαισθητο-
ποιήσει όλους τους γονείς που έχουν παιδιά αυτής
της ηλικίας, γιατί, όπως τόνισε, «ο εμβολιασμός των
12-17 θα παίξει καταλυτικό ρόλο μαζί με τα άλλα
μέτρα στον έλεγχο της πανδημίας του κορονοϊού
και στη σταδιακή αυτορρύθμιση και συνέχιση της
κοινωνικής ζωής».

Το υποδειγματικό παράδειγμα του Σωτήρη Τσιό-
δρα το είδαμε στην εθελοντική αιμοδοσία που ορ-
γανώθηκε στο κιόσκι του Προεδρικού Μεγάρου,
όπου ο ίδιος έσπευσε από τους πρώτους να δώσει
αίμα, αναφέροντας ότι όλη η οικογένειά του είναι

εθελοντές αιμοδότες. Πήγε μόνος του υπό βροχή,
αθόρυβα, φορώντας τη μάσκα του, χαιρέτησε τους
πάντες, μέτρησε μόνος του την πίεση και έκατσε
στην ειδική πολυθρόνα.

Το υποδειγματικό παράδειγμα του Σωτήρη Τσιό-
δρα το ξαναείδαμε με την επίσκεψή του στη συνε-
δρίαση της Ιεράς Συνόδου, όπου μαζί με τον Βασίλη
Κικίλια ενημέρωσαν τους ιεράρχες για την επιτα-
κτική ανάγκη προώθησης της επιχείρησης του εμ-
βολιασμού, καθώς ο ρόλος της Εκκλησίας θεωρεί-
ται ιδιαίτερα σημαντικός, αφού μπορεί να επηρεά-
ζει χιλιάδες πιστούς που είναι επιφυλακτικοί και
διστακτικοί. Αυτός είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας. Ένας
σπουδαίος επιστήμονας. Ένας πολύτεκνος ψάλτης.
Ένας σπάνιος άνθρωπος. Ο άνθρωπός μας!
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Το παράδειγμα του Σωτήρη
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Η
ειδησεογραφική ατζέντα είναι σίγουρα γε-
μάτη. Τόσο το λαϊκό προσκύνημα για τον με-
γάλο μας Μίκη όσο και τα θέματα καθημερι-
νότητας, όπως η ακρίβεια, οι εξελίξεις στην

πανδημία και ο... εμβολιασμός Πολάκη, έχουν το κα-
θένα τον χώρο τους. Αλλά σίγουρα αποτελεί αρνητική
έκπληξη το γεγονός ότι η Πολιτεία και τα μέσα ενημέ-
ρωσης λησμόνησαν τα Σεπτεμβριανά. Και αναλαμβά-
νοντας το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί, θεω-
ρούμε ως ηθική υποχρέωση και πατριωτική μας συ-
νέπεια να καταγράψουμε όσα μας θύμισε η αντιπρό-
εδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντι-
νουπολιτών Ελίζα Φερεκίδου. Μάλιστα, η Ομοσπον-
δία, λειτουργώντας προσθετικά στη διατήρηση της
ιστορικής μνήμης, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλω-
ση στην 66η επέτειο των Σεπτεμβριανών.

Όπως μας επισημαίνει η κυρία Φερεκίδου, «συμ-
πληρώθηκαν 66 χρόνια από τη Νύχτα Τρόμου της 6ης-
7ης Σεπτεμβρίου 1955, τότε που ο Ελληνισμός της
Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης στοχοποιήθηκε
με την οργάνωση ενός μαζικού Πογκρόμ που έχει
αποδειχθεί ατράνταχτα ότι καταστρώθηκε και εκτελέ-
στηκε από το Τμήμα Ειδικού Πολέμου (ΤΕΠ) της Τουρ-
κίας. Το στέλεχος της ΤΕΠ, για πολλά χρόνια Στρατη-
γός Σ. Γιρμιμπέσογλου, το 1992 είχε δηλώσει ότι “η
επιχείρηση της 6ης-7ης/9/1955 υπήρξε μεγαλειώδης
και είχε απόλυτη επιτυχία, ενώ το 2007 ο Μουσταφά
Αγάλογλου, ηγετικό στέλεχος επί 40 χρόνια του Συμ-

βουλίου Εθνικής Ασφάλειας, επίσης δήλωσε ότι η
ίδια επιχείρηση της 6ης-7ης/9/1955 οργανώθηκε
πλήρως με άνωθεν εντολές.

Εκτός από τη μαζική καταστροφή πάρα πολλών Ιε-
ρών Ναών, Κοιμητηρίων, Ιδρυμάτων, Οικιών, Κατα-
στημάτων και Εργοστασίων, που η αξία τους ήταν ανε-
κτίμητη, δολοφονήθηκαν άνω των 30 μελών της Ελλη-
νορθόδοξης Κοινότητας και υπέστησαν βιασμό εκα-
τοντάδες Ελληνίδες. Όμως, η παγερή αδιαφορία της
Διεθνούς Κοινότητας -και ιδίως των κρατών που είχαν
δεσμευτεί για την προστασία της Ελληνορθόδοξης
Μειονότητας της Πόλης, καθώς και των Οργανισμών
που έχουν την ευθύνη της προστασίας των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου- υπήρξε τραγική, αφού ο Ελληνι-
σμός της Πόλης αφέθηκε ανυπεράσπιστος στην τύχη
του, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει αναγκαστεί να ζει
ως μια εκπατρισμένη Κοινότητα σε ποσοστό 98% του
πληθυσμού της. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που διακηρύσσει ότι έχει ως
θεμέλιο σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πλήρη
αδιαφορία προς τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. για το
δικαίωμα της θεραπείας και αποκατάστασης της Ελ-
ληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης, ώστε να συνε-
χιστεί η ύπαρξή της στην Πόλη, αρνούμενη να χαρα-
κτηρίσει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες στο πλαίσιο
των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Πρωτίστως, όμως, το Κράτος της Τουρκίας -ως

ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ (1946) και από τα πρώτα κρά-
τη που υπόγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου της Ρώμης (1950)- έχει την αδή-
ριτη υποχρέωση να αποκαλύψει τον τρόπο με τον
οποίο οργανώθηκε αυτή η πράξη αφανισμού της Ελ-
ληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης και, το σημαντι-
κότερο, να προβεί άμεσα σε μέτρα αποκατάστασης
και θεραπείας που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα
επιστροφής κατ’ αρχάς της νέας γενιάς Κωνσταντι-
νουπολιτών στη γενέτειρα Πόλη των προγόνων τους,
κάτω από συνθήκες ισονομίας και ισοπολιτείας. Για
να είμαστε συγκεκριμένοι: οι ιθύνοντες της Τουρκίας
πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ανταπο-
κριθούν στις προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. που έχουν υπο-
βληθεί εδώ και πολύ καιρό στο πλαίσιο του Ψηφίσμα-
τος 60/147 του ΟΗΕ».

Ρωτάμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας. Καλά, η
διεθνής κοινότητα μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμ-
περιφορές, εμείς όμως γιατί ξεχάσαμε τα Σεπτεμ-
βριανά; Γιατί δεν βάζουμε πλάτη στους ομογενείς μας
που ξεριζώθηκαν; Πιστεύω ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νί-
κος Δένδιας, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν… ξεχνά, να
διορθώσει το λάθος μιας πολιτικής χρόνων. Να περά-
σει δηλαδή από τις δηλώσεις που έκανε σε πράξεις.
Και η πρώτη από αυτές είναι να περάσει σε όλα τα φό-
ρουμ τις θέσεις της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κων-
σταντινουπολιτών. Όσο για εμάς, mea culpa. Θα επα-
νορθώσουμε…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Γιατί ξεχάσαμε τα Σεπτεμβριανά;

Ο Ελληνισμός της Πόλης αφέθηκε
ανυπεράσπιστος στην τύχη του, 
με αποτέλεσμα σήμερα να έχει
αναγκαστεί να ζει ως μια 
εκπατρισμένη Κοινότητα σε 
ποσοστό 98% του πληθυσμού της

“
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«Βάπτισαν» τα Δωδεκάνησα τουρκικά!
Τ

ην παρέμβαση του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών προ-
κάλεσαν «αβλεψίες» γεωγρα-
φικών καταγραφών του Ευρω-

παικού - Μεσογειακού Σεισμολογικού
Κέντρου (ΕΜΣΚ). Το καμπανάκι στις υπη-
ρεσίες του ΥΠΕΞ ήχησε ταυτόχρονα με τη
σεισμική δραστηριότητα που παρατηρή-
θηκε το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια
περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, συγκε-
κριμένα στα Δωδεκάνησα, όπου οι κατα-
γραφές του ΕΜΣΚ ανέφεραν τη συγκεκρι-
μένη περιοχή ως «DODECANESE IS. -
TURKEY BORDER REG»!

Για την ιστορία, το Ευρωπαϊκό - Μεσο-
γειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ΕΜΣΚ) είναι
μη κερδοσκοπική οργάνωση με 84 ινστι-
τούτα ως μέλη από 55 διαφορετικές χώ-
ρες. Ιδρύθηκε το 1975, κατόπιν αιτήματος
της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Επιτρο-
πής (ΕΣΕ). Στην ιστοσελίδα της
www.emsc-csem.org αλλά και στην
εφαρμογή για κινητά υπάρχει η δυνατότη-
τα για ειδοποίηση σεισμού σε πραγματικό
χρόνο, στην οποία δίνονται σημαντικά
στοιχεία του σεισμικού γεγονότος.

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, επισημαί-
νοντας ότι «οι πρόσφατοι σεισμοί που έγι-
ναν δυτικά της νήσου Τήλου ή και επάνω
στη νήσο Τήλο έχουν την αναφορά ως
“DODECANESE IS. - TURKEY BORDER
REG”. Ακόμη ένα παράδειγμα αποτελεί ο
πρόσφατος σεισμός κοντά στη Λέσβο και
νότια από αυτή, όπου η αναφορά είναι ως

“NEAR THE COAST OF WESTERN TUR-
KEY”». Παραθέτει μάλιστα και τις εξηγή-
σεις του ινστιτούτου σε αντιδράσεις πολι-
τών: «Η απάντηση σε χρήστες της εφαρ-
μογής που διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την
“αβλεψία” ήταν ότι χρησιμοποιούν το σύ-
στημα International Flinn Engdhal Sy-
stem και ότι σε αυτό το σύστημα η περιο-
χή των Δωδεκανήσων ονομάζεται “We-
stern Turkey BORDER region”. Σε έρευνα
που έγινε στην ιστοσελίδα του Internatio-
nal Seismological Centre για τις περιοχές
www.isc.ac.uk/standards/FEregions/
και στην ιστοσελίδα του USGS
https://earthquake.usgs.gov/data/flinn_
engdahl_list.php, σχετικά με τις περιοχές
διαπιστώσαμε ότι η περιοχή των Δωδεκα-
νήσων βρίσκεται στη “Seismic Region 30
Middle East - Crimea - Eastern Balkans”
και ως υποπεριοχή ονομάζεται “369 DO-
DECANESE ISLANDS, GREECE”».

Το θέμα πάντως δεν είχε ξεφύγει από το
«μικροσκόπιο» του ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με
έγγραφο του υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια, «οι ελληνικές Αρχές έχουν
ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
προς τον αναφερόμενο διεθνή φορέα».
Σημειώνει δε πως το ΥΠΕΞ «αποδίδει ιδι-
αίτερη σημασία στην ορθή καταγραφή

στοιχείων που αναρτώνται από διεθνείς
οργανισμούς και ινστιτούτα, προκειμένου
να αποτυπώνονται με ορθότητα και σαφή-
νεια οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας,
κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιό-
τητας».

Την επιστημονική του άποψη καταθέτει
και ο καθηγητής - διευθυντής του Γεωδυ-
ναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης, το-
νίζοντας πως «η δική μας άποψη είναι
πάντως ότι τα ονόματα της Flinn - Engdahl
για τις δύο ζώνες, που είναι 365 Aegean
Sea, 369 Dodecanese Islands, Greece,
αναφέρονται σε γεωγραφικούς όρους και
δεν δημιουργούν πρόβλημα στην Ελλάδα.
Θα ήταν καλό να υιοθετηθούν και από το
EMSC-CSEM». Μάλιστα, ο κ. Τσελέντης
διευκρινίζει ότι «αν κάποιος οργανισμός
ισχυρίζεται ότι ακολουθεί το Regionalisa-
tion Scheme των Flinn - Engdahl, θα πρέ-
πει να ακολουθεί τόσο τις περιοχές που
ορίζει όσο και τα ονόματα». Συμπληρώνει
δε ότι «η μέχρι τώρα πρακτική εντός της
επιστημονικής κοινότητας είναι να χρησι-
μοποιούνται τα διεθνή συστήματα όπως το
Flinn - Engdahl. Οι επιστήμονες γνωρί-
ζουν ότι τα ονόματα αυτά δεν έχουν σχέση
με τα πολιτικά όρια, ωστόσο όταν τα alerts
του EMSC - CSEM απευθύνονται και στο
ευρύ κοινό, είναι επόμενο να υπάρχουν
τέτοιου είδους αντιδράσεις». Καταλήγει
μάλιστα στο συμπέρασμα ότι «το EMSC -
CSEM θα πρέπει να ακολουθήσει την επί-
σημη ονοματολογία του συστήματος Flinn
- Engdahl εφόσον ισχυρίζεται (κατά δή-

λωση του βουλευτή) ότι ακολουθεί το σύ-
στημα Flinn - Engdahl. Αν αντίθετα χρησι-
μοποιεί το δικό της σύστημα, βασισμένο
ίσως εν μέρει στο Flinn - Engdahl, θα
πρέπει να διερευνηθεί από το υπουργείο
Εξωτερικών κατά πόσο είναι αποδεκτές οι
ονομασίες που χρησιμοποιούνται βάσει
των γεωγραφικών τους ορίων».

Την ίδια στιγμή, πάντως, αίσθηση έχει
προκαλέσει η ανοικτή διαφοροποίηση
του Ανδρέα Λοβέρδου με το Κίνημα Αλλα-
γής ως προς την υποδοχή της υπουργο-
ποίησης του Χρήστου Στυλιανίδη. Την ώρα
που το ΚΙΝΑΛ διέκρινε «απόλυτη ένδεια
στελεχών στη ΝΔ», ο Ανδρέας Λοβέρδος
σημείωνε, μεταξύ άλλων, με ανάρτησή
του στα κοινωνικά δίκτυα πως «είναι επί-
σης γνωστό σε όποιον παρατηρεί τις εξε-
λίξεις στην Κύπρο ότι το κυπριακό πρό-
βλημα διακρίνει τη στάση των κομμάτων
με τρόπο όχι αντίστοιχο με την παραδο-
σιακή πολιτική γεωγραφία». Το θέμα,
ωστόσο, παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις,
καθώς ο κ. Λοβέρδος είναι ο αρμόδιος το-
μεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος. Από
τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως επέλεξαν
τη «σιγή ασυρμάτου. 

Γιατί το Ευρωμεσογειακό
Σεισμολογικό Κέντρο 
προκάλεσε την 
παρέμβαση του ΥΠΕΞ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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του
Σπύρου

Κροκίδη 

Οικονομολόγος,
πρώην δήμαρχος

Παρελίων, 
Α’ επιλαχών 

βουλευτής ΝΔ
Κερκύρας

Τ
ο τελευταίο διάστημα οι πολίτες ακούν και
διαβάζουν για την ψηφιακή μετάβαση του
κράτους και του ιδιωτικού τομέα, για το Εθνι-

κό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τη
Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και άλλα
σχετικά. 

Η δεκαετής οικονομική κρίση και η πανδημία
κατέστησαν σαφείς, με βίαιο τρόπο, τις αναγκαίες
αλλαγές στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία. Ο
Ηράκλειτος έλεγε «πόλεμος πατήρ πάντων», εννο-
ώντας όχι μόνον την ένοπλη σύρραξη αλλά και τον
ανταγωνισμό που μοιραία καταλήγει σε αλλαγές
και μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτήν τη μεγάλη πρό-
κληση για αλλαγές, έδρασε με ταχύτητα και κατάρ-
τισε ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο αναπτυξιακό
σχέδιο. Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις του
σχεδίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα
κτίρια για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη χρή-
ση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις και νοι-
κοκυριά. 

- Ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνι-
κούς αυτοκινητόδρομους. 

- Σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με σύγχρονα
υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών με τα ελληνι-
κά νησιά και την Κύπρο. 

- Ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, με
απόκτηση εξοπλισμού, υπηρεσιών cloud και διαδι-

κτυακών υπηρεσιών, όπως οι νέες τεχνολογίες
ηλεκτρονικών πληρωμών, η εργασία από απόστα-
ση, το ψηφιακό γραφείο κ.λπ.

Η εθνική στρατηγική για τις επιχειρήσεις εστιά-
ζει σε ένα σύνολο οριζόντιων παρεμβάσεων για τη
δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος και
αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου, εντός του οποί-
ου οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιτα-
χύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό αλλά
και να αξιολογηθούν στον βαθμό που το έχουν επι-
τύχει.

Ειδικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των
επιχειρήσεων στοχεύει στην ενίσχυση της ενσω-
μάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών, μειώνοντας
το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των ελληνικών μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε σχέση με τις αντί-
στοιχες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό επιτυγ-
χάνεται παρέχοντας φορολογικά κίνητρα για επεν-
δύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογι-
σμικού, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, εγκα-
τάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού κ.λπ.

Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης τέτοιων επεν-
δύσεων κινείται και το υπό δημόσια διαβούλευση
νομοσχέδιο με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω
της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και
στρατηγικές επενδύσεις». Οι διατάξεις του αναφέ-
ρονται και στις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς περι-
λαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να

καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα
ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχά-
νεται με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομη-
χανίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων μείζο-
νος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού
χαρακτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων, επι-
λέξιμων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εισάγονται
ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικα-
σίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προ-
κειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσμα-
τικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ίδιο πνεύμα θα
κινηθεί το αναμενόμενο ΕΣΠΑ, με την προσθήκη
και εδώ νέων δραστηριοτήτων σχετικών με τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Μια γεύση των επικείμενων αλλαγών πήραμε την
περίοδο της πανδημίας και του γενικευμένου lock-
down. Προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, εκπαί-
δευση, υποβολή αιτημάτων στο Δημόσιο, στους
ΟΤΑ και εν συνεχεία λήψη σχετικών εγγράφων,
διεκπεραιώθηκαν ψηφιακά και μάλιστα σε ύψιστο
βαθμό, ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα οι συναλλα-
γές με πλαστικό χρήμα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την περαιτέ-
ρω μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και
των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και ασφα-
λισμένων, δημιουργούν τις ευνοϊκές προϋποθέ-
σεις, ώστε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα.

Το μεγάλο στοίχημα: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της κοινωνίας και της οικονομίας 

Αναγκαιότητα ο έλεγχος της πανδημίας 
Η

κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της
είχε σαν πρωταρχικούς στόχους τη βελτίωση

της καθημερινότητας των πολιτών καθώς και την τα-
χεία οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Άμεσα, άρχισε
να εφαρμόζει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα, μη
υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος και τις αντιδράσεις
των δυνάμεων της οπισθοδρόμησης.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν εξαιτίας
της πανδημίας, οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία,
στην παιδεία και στη γενικότερη λειτουργία του κρά-
τους συνεχίστηκαν, βάζοντας τα θεμέλια για την άμεση
ανάκαμψη της χώρας μόλις οι συνθήκες το επέτρεπαν.
Ειδικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πανδημία
από τη μια πλευρά επιτάχυνε την ψηφιοποίηση του
κράτους, βελτιώνοντας κατ’ επέκταση την καθημερι-
νότητα των πολιτών σε πολλά πεδία, ενώ από την άλλη
επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη λόγω των ανα-
γκαίων περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν.

Σήμερα, μετά την προοδευτική αποκατάσταση των
λειτουργιών του δημόσιου βίου, έχουμε κάθε λόγο να
είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική της οικονομίας
τους επόμενους μήνες. Τα μηνύματα, συνολικά, είναι

ενθαρρυντικά. Τελευταία απόδειξη: ο πρόσφατος δα-
νεισμός της χώρας με εξαιρετικά ελκυστικά επιτόκια.

Για να έχουν μόνιμο αντίκρισμα στην κοινωνία τα
πολλά και σημαντικά κυβερνητικά επιτεύγματα, πρέ-
πει να ελεγχθεί η πανδημία, η οποία με τις μεταλλάξεις
συνεχίζει να είναι εδώ και δεν προβλέπεται να υποχω-
ρήσει στο διάστημα των επομένων μηνών. Πρέπει να
γίνει κατανοητό από όλους ότι χωρίς την ανάσχεση της
πανδημίας η αποκατάσταση της ζωής στην πληρότητά
της δεν είναι εφικτή.  Για να το πετύχουμε, πρέπει να
αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει η επιστή-
μη μέσω του εμβολιασμού. Εκτός από την προσπάθεια

αύξησης του συνολικού ποσοστού των εμβολιασθέν-
των, έμφαση πρέπει να δοθεί στον εμβολιασμό συγκε-
κριμένων επαγγελματικών ομάδων που δραστηριο-
ποιούνται σε τομείς αυξημένης κοινωνικής ευθύνης.

Τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι αντίστοιχα και ανά-
λογα αυτών που έχουν ληφθεί στον υπόλοιπο πολιτι-
σμένο κόσμο, σεβόμενοι πλήρως το εθνικό και διεθνές
δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θίγουμε, σε κα-
μία περίπτωση, τον σκληρό πυρήνα του ιδιωτικού βίου.
Αλλά, όσον αφορά τον δημόσιο βίο, ο καθένας μας
παίρνει αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέ-
πειές τους, οι οποίες ήταν εκ των προτέρων γνωστές.

του
Βασίλη
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας 
στη ΝΔ
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του
Νίκου 
Ιωσήφ

Μέλος
Γραμματείας 
Επικοινωνίας
ΚΙΝ.ΑΛ.
Μέλος 
Διοικητικού 
Συμβουλίου 
Insocial
Αν. αντιπρόεδρος
Ένωσης 
Δημοκρατικής
Εθνικής 
Μεταρρύθμισης
(ΕΔΕΜ) 

Ο
Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην περίφημη ταινία «Κά-
ποτε στην Αμερική» λέει την ατάκα: «Έπρεπε να
το είχαμε καταλάβει, ο νικητής ξεχωρίζει από

την αφετηρία». Αυτό το σκεπτικό φαίνεται ότι διαπέρα-
σε και εγκαταστάθηκε στο DNA των δυτικών οικονο-
μιών. Θεωρώντας μάλιστα ότι η σταθερότητα στην ανά-
πτυξη των «υπερδυνάμεων» με κεντρικούς μοχλούς
πίεσης τον μονεταρισμό της δεκαετίας του ’70 και τον
Ψυχρό Πόλεμο θα ήταν αέναη, έχασε την ουσία της με-
τεξέλιξης των απαραίτητων θεσμών.

Αντί να επενδύσει σε θεσμούς που θα προσφέρουν
νέα κίνητρα για ανάπτυξη, η οικονομία οδηγήθηκε -σε
παγκόσμιο επίπεδο- σε ένα κερδοσκοπικό μοντέλο
χρηματοδοτικών προϊόντων που καθόλου δεν αντι-
προσώπευε την πραγματική αξία κεφαλαίου. Τότε εμ-
φανίστηκε και η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και
τότε ακούσαμε για πρώτη φορά τα περίφημα CDS
(Credit Default Swaps) και CDOS (Collateralized Debt
Obligations). Μια κρίση που επηρέασε ολόκληρη τη
δυτική οικονομία και αποκάλυψε τις παθογένειες της
έλλειψης θεσμών που θα διασφαλίζουν δίκαιους και
αδιάβλητους κανόνες λειτουργίας των αγορών.

Με αυτό τον τρόπο έδωσε χώρο για εκμετάλλευση
σε δυνάμεις που σιωπηλά προχωρούσαν σε μοντέλα
εξέλιξης χωρίς συμμετοχικές διαδικασίες αλλά απλώς
εφαρμόζοντας τα αποφασισμένα. Έτσι, ενώ το 1978 ο
μέσος Αμερικανός ήταν είκοσι φορές πλουσιότερος

του μέσου Κινέζου, το 2018 τον βρίσκει (τον Αμερικα-
νό) πέντε φορές μόνο. Την ίδια στιγμή, το 2009 ο ΟΟΣΑ
σε έρευνά του αποτύπωνε ότι το χάσμα στις μαθησια-
κές επιδόσεις των εφήβων της Σαγκάης σε σχέση με
τους εφήβους των ΗΠΑ ήταν τόσο μεγάλο όσο το αντί-
στοιχο χάσμα των ΗΠΑ με τους Τυνήσιους εφήβους.
Έτσι, οι έφηβοι της Σαγκάης υπερτερούσαν των εφή-
βων των ΗΠΑ δείχνοντας ότι σε λίγα χρόνια η μόρφω-
ση και οι δεξιότητες θα διαφοροποιήσουν γεωπολιτικά
τον πλανήτη.

Είναι το χρέος τελικά το μόνο πρόβλημα; Είναι ο
πληθωρισμός το μόνο στοιχείο που επισπεύδει τη
φτωχοποίηση; Ή μήπως τελικά είναι το κράτος (κράτος
δικαίου σε ρόλο ρυθμιστή, ελεγκτή και ελεγχόμενου)
και η διαχείριση των θεσμών που σήμερα αδυνατούν

να δουν τη μεγάλη εικόνα και αναλώνονται σε στείρες
πολιτικές και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις;

Αυτό είναι εν κατακλείδι και το πρόβλημα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί επί της ουσίας να διαχει-
ριστεί και να δημιουργήσει κανόνες διασφάλισης μιας
κοινωνικής ευημερίας δίκαιης και αναπτυξιακής. Η
«μετανάστευση» της βιομηχανίας σε χώρες χαμηλού
κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την πώληση
(χάριν μιας νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής)
όλων των σημαντικών παγίων (τεχνολογία, τηλεπικοι-
νωνίες, σιδηροδρομικές υποδομές, λιμάνια, εμπορευ-
ματικά κέντρα κ.ά.) σε τρίτους «ιδιοκτήτες» χρέους
υπερδυνάμεων, αποτελεί μια λανθασμένη προσέγγιση
της ΕΕ και των κρατών-μελών της.

Εάν για όλο αυτό προσπαθήσουμε να ρίξουμε το βά-
ρος σε έναν (αποδιοπομπαίο τράγο), θα ήταν σφάλμα.
Δεν φταίνε οι τράπεζες και οι τραπεζίτες, δεν φταίνε τα
CDS και τα CDOS του 2008. Δεν φταίει το χρέος που
στην ουσία είναι μεταφερόμενη υποχρέωση σε άλλες
γενιές, δηλαδή ένας υποχρεωτικός γενεακός συνεται-
ρισμός από τον γνωστό εταίρο του παρελθόντος και του
παρόντος και τον αφανή εταίρο του μέλλοντος. Φταίει
η υπεροψία ενός συστήματος που δεν αναγνωρίζει
ακόμα την αναγκαιότητα του κράτους ως θεσμικού θε-
ματοφύλακα, προσπαθώντας (το σύστημα) να βρει,
ενίοτε και να δημιουργήσει, τα απαιτούμενα θεσμικά
κενά. 

Επανάσταση ή κατοχή και μεσαίωνας
Ο

ι φωτιές ξεχνιούνται μέρα με τη μέρα, γιατί η επι-
καιρότητα είναι καταιγιστική. Παραμένουν μόνο
στο περιθώριο των αναφορών για τη δημιουργία

του νέου υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και όσων
επεισοδιακά έλαβαν χώρα αναφορικά με την ανακοίνω-
ση της ηγεσίας του. Ετεροχρονισμένα, η επικαιρότητα
θα τις επαναφέρει στις μνήμες όλων μας, όταν οι συνέ-
πειές τους θα γίνουν οι βασικές αιτίες των επερχόμενων
πλημμυρικών φαινομένων. Γιατί, δυστυχώς, αυτό που
πουλάει είναι η εικόνα του πρόσκαιρου χάους των κατα-
στροφών την ώρα που συμβαίνουν και όχι η δυστυχία
των συνεπειών τους που μονιμοποιούνται όταν αυτές
παρέρχονται. Η εικόνα ορίζει την τηλεθέαση, που με τη
σειρά της καθορίζει το ενδιαφέρον των πολιτών, που με
τη σειρά του καθοδηγεί την εστίαση των ενεργειών τής
εκάστοτε Πολιτείας. 

Η ίδια λογική και με την πανδημία. Το σημείο που εί-
μαστε ήταν μαθηματικά προβλέψιμο από τα μέσα Ιουλί-
ου. Σήμερα, απλώς επανακαταλαμβάνει σταδιακά μέ-
ρος της επικαιρότητας, διότι οι σαράντα ανθρώπινες
απώλειες δεν συνιστούν κύρια είδηση, και αναμένεται
να αποκτήσει κεντρική παρουσία το δεύτερο μισό του
Σεπτεμβρίου. Τότε τα νούμερα θα είναι αρκετά δραματι-
κά, ώστε να μαγνητίσουν το τηλεοπτικό κοινό, που με τη
σειρά του θα την επαναφέρει στην καθημερινή του προ-
σοχή και ενασχόληση, και τότε θα οδηγήσει την Πολι-
τεία στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Σήμερα, λίγο το νέο ασφαλιστικό, λίγο ο υποχρεωτι-

κός εμβολιασμός για κάποιους και η επερχόμενη τρίτη
δόση για κάποιους άλλους, λίγο τα τιμολόγια της ΔΕΗ
και οι ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, σαν τους
πιτσιρικάδες στα μπουζούκια, έρχονται να μας «ψυχα-
γωγήσουν» πριν ξεκινήσει το βασικό πρόγραμμα. Και
μετά θα ξεχαστούν μεν, θα παραμείνουν δε, δυσκο-
λεύοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής
μας. Όπως παραμένουν τα αποτελέσματα των πυρκα-
γιών, η πανδημία που δεν έφυγε ποτέ, η συμπίεση των
δυνατοτήτων επανάκαμψης των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων λόγω μη προσβασιμότητας στο τραπεζικό σύ-
στημα, ο στραγγαλισμός των ελευθεροεπαγγελματιών
και των νέων κ.ο.κ. 

Το μοτίβο, δεδομένο και επαναλαμβανόμενο. Σαν
δεύτερη φύση μας. Ποιος να αρθρογραφήσει σήμερα
για τις πυρκαγιές, αφού δεν θα βρει πουθενά αναγνώ-
στη; Ποιος να κάνει ρεπορτάζ για την πολύπαθη μικρο-
μεσαία επιχείρηση, αφού θα ψάχνει με το τουφέκι τηλε-
θεατή; Άλλωστε τώρα ξεκίνησαν το «Big Brother», το
«Top Chef» (έρχονται και τα υπόλοιπα) που, ως γνωστόν,
μας έχουν εκπαιδεύσει, στον βωμό της ψυχολογικής
αποσυμπίεσης, να αφαιρείται η προσοχή μας από οτιδή-
ποτε προκαλεί συναισθηματικό και εγκεφαλικό προ-
βληματισμό και μπορεί να μας υπενθυμίζει όσα δύσκο-
λα συμβαίνουν στην πραγματική μας ζωή. 

Το μοτίβο, η συνήθεια, η ρουτίνα, οδηγούν στην ακη-
δία που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ενός σύγχρονου πα-
ρακμιακού μεσαίωνα. Μιας σύγχρονης κατοχής που ο

κατακτητής δεν κατέχει εδαφικές περιοχές αλλά αν-
θρώπινους εγκεφάλους. Η λύση παραμένει μία και μο-
ναδική. Η ίδια πάντα. Επανάσταση!

Η πρώτη, η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη όλων εί-
ναι αυτή απέναντι στον κακό μας εαυτό. Αυτόν που, αντί
να δουλέψει και να προβληματιστεί, αποζητά την απο-
συμπίεση εν μέσω χάους. Που προτιμά την πρόσκαιρη
λύση που απαντά στα δικά του προβλήματα αδιαφορών-
τας είτε για των υπολοίπων είτε για το αν οι λύσεις που
του δόθηκαν μεταφέρουν πιο διογκωμένα, προς επίλυ-
ση, προβλήματα σε κάποιες από τις επόμενες γενιές
που σήμερα τις ονοματίζει παιδί του ή εγγόνι του, σκί-
ζοντας τα ιμάτιά του, στα λόγια, ότι είναι έτοιμος να θυ-
σιαστεί για αυτές. 

Η δεύτερη αμέσως πιο σημαντική είναι αυτή της
επαναφοράς στην ουσία και στους θεσμούς της δημο-
κρατίας. Δεν είναι ψεκασμένος όποιος έχει αντίθετη
άποψη. Δεν είναι λαϊκιστής όποιος κάνει αντιπολίτευ-
ση. Δεν είναι κλέφτης και ολιγάρχης όποιος ασκεί δια-
κυβέρνηση. Ξεχάσαμε να μπορούμε να συζητάμε δια-
φωνώντας με επιχειρήματα. Απωλέσαμε την υπερα-
ξία της ύπαρξης των θεσμών για την κοινωνική ευτα-
ξία, διότι μόνοι μας ροκανίσαμε την αξιοπιστία τους
στην κοινωνική συνείδηση. Χάσαμε τη λογική και την
κριτική ικανότητα και λειτουργούμε οπαδικά με το θυ-
μικό, γκρουπάροντας συναισθήματα και όχι εμπεδώ-
νοντας γνώση.

Επανάσταση λοιπόν ή κατοχή και μεσαίωνας! 
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Καταστροφή
Πάνω από 3,64 τρισ. δο-

λάρια έχουν κοστίσει οι
φυσικές καταστροφές από
πλημμύρες και καύσωνες
που προκλήθηκαν λόγω
της κλιματικής αλλαγής μέ-
σα στα τελευταία πενήντα
χρόνια. Σύμφωνα με στοι-
χεία του Παγκόσμιου Με-
τεωρολογικού Οργανισμού
(WHO), ο αριθμός των φυ-
σικών καταστροφών που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή έχει πενταπλασιαστεί το διάστη-
μα αυτό και εκτός από το τεράστιο οικονομικό κόστος, στοίχισε τη ζωή σε
πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τo Ισραήλ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις
στο Ισραήλ, όπου οι ειδικοί
προετοιμάζουν τους πολί-
τες πλέον για την τέταρτη
δόση εμβολίου κατά της
Covid-19.
Παρά το γεγονός ότι ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Υγείας
βάλλει εναντίον των χωρών
που χορηγούν στον πληθυ-
σμό τους ενισχυτικές δό-
σεις, το Τελ Αβίβ έχει προ-
χωρήσει στη χορήγηση τρί-
της δόσης σε 2,5 εκατομμύ-
ρια Ισραηλινούς.

Τα παιδιά
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα ελπι-
δοφόρο ότι το 7% των παιδιών έχει ήδη εμβολια-
στεί, παρόλο που η πλατφόρμα άνοιξε σχετικά
πρόσφατα. Λένε, μάλιστα, ότι δεν πρέπει να εμ-
βολιάσουμε τα παιδιά μας για να προστατεύσουμε
τον ξεροκέφαλο αρνητή παππού, αλλά για να μη-
δενίσουμε την πιθανότητα να πάθει κάτι. Τρία Ελ-
ληνόπουλα έχουν χάσει τη ζωή τους από κορο-
νοϊό μέχρι τώρα.

Φωτιές και ιός
Μια νέα έρευνα δείχνει ότι η έκθεση σε ρύπους από

καπνούς πυρκαγιάς μπορεί να οδηγήσει σε χιλιάδες πε-
ρισσότερα κρούσματα και θανάτους με Covid-19. Αυτή η
μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Science Ad-
vances», συνδέει τη ρύπανση των λεπτών εισπνεόμενων
σωματιδίων PM2.5, που παράγονται από τις πυρκαγιές,
με σημαντική αύξηση των κρουσμάτων Covid και θανά-
των και ο προβληματισμός συνεχίζεται. 

Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα

Σ
ε ισχύ είναι η απόφαση για την ευνοϊκή ρύθ-
μιση των χρεών της πανδημίας σε έως και 72
δόσεις. Η υπαγωγή των δικαιούχων στη ρύθ-

μιση, όμως, συντελείται με την καταβολή της Α’ δό-
σης, η προθεσμία της οποίας εκπνέει στις 31 Ια-
νουαρίου του 2022.

Στην ευνοϊκή διάταξη μπορούν να υπαχθούν όσοι
ήταν δικαιούχοι (οποιαδήποτε στιγμή) των μέτρων

στήριξης ή ανήκαν στη διευρυμένη λίστα πληττόμε-
νων Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του
Απριλίου 2020.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές φυσικών προσώ-
πων και επιχειρήσεων από τον Μάρτιο του 2020
έως τον Ιούλιο του 2021, ενώ διευρύνει τον αριθμό
των δόσεων σε 36 άτοκες και σε 72 δόσεις με χαμη-
λό επιτόκιο της τάξης του 2,5%.
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Τ
ους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Μπάιν-

τεν στις ΗΠΑ έχει διαθέσει 2,8 τρισ. δολάρια,

όσο δηλαδή το 15% του ΑΕΠ της χώρας, για να

στηρίξει την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την παν-

δημία.

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τη στήριξη οικονομικά

αδύναμων νοικοκυριών, για την ενίσχυση κοινωνι-

κών δομών, για την προστασία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το πακέτο αυτό

θα οδηγήσει σε μεγέθυνση της αμερικανικής οικο-

νομίας κατά 6,5% φέτος, προσθέτοντας μάλιστα και

μισή μονάδα μεγέθυνσης στις οικονομίες της Κίνας

και της Ευρώπης.

Επιπλέον, πρόκειται να διατεθούν άλλα 2,25 τρισ. σε

μια οκταετία για την ανανέωση και την ενίσχυση των

υποδομών, μέσω δημόσιων επενδύσεων.

Πέρα, όμως, από τις έκτακτες επεκτατικές παρεμβά-

σεις, η κυβέρνηση Μπάιντεν δείχνει να προωθεί ένα

νέο οικονομικό υπόδειγμα, απαλλαγμένο από δογμα-

τισμούς και αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Ένα υπόδειγμα το οποίο συνδυάζει την προσαρμογή

στις τεχνολογικές εξελίξεις με τις κοινωνικές προ-

τεραιότητες και την ανάγκη για περισσότερο συνε-

κτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τι μπορεί να διδαχθεί η Ευρώπη από το νέο μοντέλο

που αναδύεται στις ΗΠΑ;

Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε την από-

φαση να δανειστεί, ουσιαστικά, για να χρηματοδοτή-

σει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάκαμψης από τις

επιπτώσεις της πανδημίας.

Βεβαίως, η συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για

το 2021 δεν προβλέπεται να υπερβεί το 7% του ευρω-

παϊκού ΑΕΠ, ενώ η εκταμίευση των πόρων του Ταμεί-

ου Ανάκαμψης προχωρά αργά.

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, το πρόγραμμα

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας λειτουργεί σαν δίχτυ ασφαλείας, ιδιαίτερα

για τις χώρες της περιφέρειας.

Η διάρκειά του, όμως, έχει οριστεί μέχρι την άνοιξη

του 2022, χωρίς ακόμη να είναι ξεκάθαρο τι θα συμ-

βεί μετά.

Μήπως η αμερικανική οικονομία δείχνει τον σωστό

δρόμο και στην Ευρώπη;

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η οικονομία 
των ΗΠΑ και 
η συγκυρία

anetnews24@gmail.com 



Μ
ε τη στήριξη των παιδιά-
τρων αλλά και εμβολια-
σμούς σε ιδιωτικά ιατρεία
σκοπεύει η κυβέρνηση να

ενισχύσει την εμβολιαστική κάλυψη
στις νεαρότερες ηλικίες, όπως αποφα-
σίστηκε σε ευρεία σύσκεψη χθες υπό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετο-
χή παιδιατρικών φορέων, του καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα, της προέδρου της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μα-
ρίας Θεοδωρίδου, αλλά και της ηγεσίας
του υπουργείου Παιδείας.

Κατά τις πληροφορίες της «Political»,
οι παιδίατροι θα έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν οι ίδιοι τα εμβόλια στο ιατρείο
τους, όταν διευθετηθούν κάποια τεχνικά
ζητήματα, όπερ και αναμένεται να γίνει
ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι ιδιώ-
τες γιατροί θα έχουν πρόσβαση σε εμ-
βόλια Pfizer, όπως άλλοι συνάδερφοί
τους είχαν σε εμβόλια Johnson, ενώ θα
μπορούν να δηλώνουν τον εμβολιασμό

απευθείας στην πλατφόρμα του ΕΟΔΥ.
Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η συμ-

βολή των παιδιάτρων θα είναι εξαιρετι-
κά σημαντική, προκειμένου να αυξηθεί
η εμβολιαστική κάλυψη στις μικρές ηλι-
κίες. Και αυτό με δεδομένο τον σημαντι-
κό ρόλο που μπορούν να διαδραματί-
σουν στο να εξηγήσουν επιστημονικά σε
γονείς και παιδιά γιατί είναι απαραίτη-
τος και ασφαλής ο εμβολιασμός.

Μαθήματα με ασφάλεια
«Καθώς είμαστε μία εβδομάδα πριν

από το άνοιγμα των σχολείων, τώρα πι-
στεύω είναι η κατάλληλη χρονική στιγ-
μή να κάνουμε μια νέα μεγάλη προσπά-
θεια να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσο-
στά εμβολιασμού στους ανηλίκους. Τα
σχολεία μας θα ανοίξουν και θα ανοί-
ξουν με ασφάλεια, έχουμε δει πια, μας
έλεγε ο κύριος Τσιόδρας, επιστημονικά
δεδομένα ότι το δίπτυχο μάσκα και συ-
χνό τεστ είναι το καλύτερο το οποίο
μπορούμε, είναι ο καλύτερος συνδυα-
σμός πολιτικών που μπορούμε να
εφαρμόσουμε προκειμένου να εξασφα-
λίσουμε ότι θα ανοίξουν τα σχολεία με
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σε αυτό
φυσικά πρέπει να προσθέσουμε και την
αύξηση ποσοστών εμβολιασμών», τόνι-

σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρ-
κεια της σύσκεψης.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθη-
κε και στην ιστορία της μητέρας του,
Μαρίκας Μητσοτάκη. «Εμένα η μάνα
μου -όπως ξέρετε- αρρώστησε από πο-
λιομυελίτιδα μέσα στον πόλεμο. Και
έζησε μια ζωή μεγάλης ταλαιπωρίας
από μια ασθένεια η οποία εξαφανίστηκε
στη συνέχεια από προσώπου γης λόγω
των εμβολίων. Νομίζω ότι καλό είναι να
θυμίζουμε συνολικά στον λόγο μας ότι
καμία επιστημονική ανακάλυψη δεν
έχει αυξήσει περισσότερο το προσδόκι-
μο ζωής από τα εμβόλια συνολικά και
είναι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχει
κάνει η επιστήμη στην ανθρωπότητα. Αν
και φοβάμαι ότι τους αντιεμβολιαστές
δύσκολα θα μπορέσουμε να τους πεί-
σουμε με τέτοια επιχειρήματα, θεωρώ
όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα αν-
θρώπων που είναι έτοιμη να πειστεί»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θεωρώ ότι ο εμβολιασμός των παι-
διών 12-17 θα παίξει καταλυτικό ρόλο
μαζί με τα άλλα μέτρα στον έλεγχο της
επιδημίας και στη σταδιακή αυτορρύθ-
μιση και συνέχιση της κοινωνικής
ζωής», τόνισε ο καθηγητής Λοιμωξιο-
λογίας Σωτήρης Τσιόδρας. «Είμαστε σε

μια εποχή όπου περίπου το 100% των
στελεχών που κυκλοφορούν είναι η με-
τάλλαξη Δέλτα. Η επιστημονική μας
ομάδα αναλύει όλες τις πληροφορίες
που εισρέουν από το εξωτερικό. Φυσι-
κά, αυτή η υψηλή μεταδοτικότητα της
μετάλλαξης Δέλτα αφορά και τα παιδιά
μας και για αυτό έχει πολύ μεγάλη ση-
μασία τώρα που ανοίγουν τα σχολεία να
τηρούνται τα μέτρα πρόληψης έναντι
της διασποράς του ιού και στα σχολεία.
Μαθηματικές εκτιμήσεις υπολογίζουν
ότι μπορεί να κατεβάσει κανείς την πι-
θανότητα διασποράς στα σχολεία κοντά
στο 10% (πολύ σημαντική μείωση της
διασποράς δηλαδή και περιορισμό της
σε ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών) με
τη μάσκα, το testing και φυσικά ακόμα
περισσότερο και με τον εμβολιασμό
των ομάδων της οποίας αυτός συστήνε-
ται», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, ο οποίος
ανέφερε ότι και τα τρία παιδιά του που
είναι σε αυτές τις ηλικίες έχουν ήδη εμ-
βολιαστεί. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εμβόλια από τους παιδιάτρους

Οι αποφάσεις του Μαξίμου 
για παιδιά 12-17 και 
η εξομολόγηση του Κυριάκου
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Από τη Σοφία Στεφάνου

Μ
ετείχαν και υγειονομικοί στην
απάτη στον Παλαμά Καρδίτσας
με την έκδοση πλαστών πιστο-
ποιητικών εμβολιασμού σε άτο-

μα που ναι μεν αρνούνταν να κάνουν το εμβό-
λιο αλλά δεν επιθυμούσαν και να τεθούν σε
αναστολή. Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
αποκάλυψε και καυτηρίασε το γεγονός χθες
από το βήμα της Βουλής κατά την τοποθέτησή
του επί της τροπολογίας που αφορά στην αυ-
στηροποίηση των ποινών για τέτοια φαινόμε-
να αλλά και στη διευκόλυνση να επιστρέψουν
στην εργασία τους όσοι υγειονομικοί βρί-
σκονται σε αναστολή αλλά αποφάσισαν τελικά
να κάνουν το εμβόλιο.

Όπως είπε ο υπουργός, από την ΕΔΕ προ-
κύπτει ότι μια υπάλληλος συμμετείχε στους
εικονικούς εμβολιασμούς, ενώ προβλέφθη-
καν κυρώσεις και της ανεστάλησαν τα καθή-
κοντα. Δυστυχώς όμως «προέκυψε ότι μέσα
στις περιπτώσεις παροχής παράνομων πιστο-
ποιητικών υπάρχουν και άλλοι υγειονομικοί
από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες. Ζήτησα
να πραγματοποιηθεί ΕΔΕ και να τεθούν σε
αναστολή εργασίας. Φάνηκε ότι και άλλοι
υγειονομικοί αναζήτησαν αυτό το παράνομο
δίκτυο για να πάρουν πλαστό πιστοποιητικό»,

ανέφερε ο κ. Πλεύρης. Παράλληλα, έκανε έκ-
κληση προς τους υγειονομικούς που κάνουν
χρήση πλαστών βεβαιώσεων να σπεύσουν
και να το δηλώσουν, προειδοποιώντας ότι
«όσοι έχουν κάνει χρήση να το πουν τώρα. Θα
το βρούμε. Δεν θέλουμε να βγάζουμε σε ανα-
στολή υγειονομικούς. Όμως, όσοι έχουν κά-
νει τέτοιες πράξεις, αυτή είναι πράξη μέγιστης
απαξίας. Δείχνει ροπή προς εγκληματική
πράξη».

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι υπέγραψε την
προκήρυξη για πρόσληψη 534 ιατρών, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και όσοι θα στε-
λεχώσουν τις επιπλέον κλίνες της ΜΕΘ Παπα-
νικολάου, δωρεά του «Ελλάδα 2021», ενώ
γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα θα
υπογραφεί και η προκήρυξη για την πρόσλη-
ψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό, η υπο-
χρεωτικότητα είχε ως αποτέλεσμα την αύξη-
ση του ποσοστού των εμβολιασμών στους
υγειονομικούς. Και δεν άφησε ασχολίαστη
και τη συμπεριφορά του πρώην αναπληρωτή
υπουργού Παύλου Πολάκη: «Την περασμένη
εβδομάδα που συζητούσαμε πώς θα στελε-
χωθεί το σύστημα υγείας, βάλατε τον Πολάκη
ομιλητή και υπερασπίστηκε τη θέση του ότι
δεν είναι εμβολιασμένος. Σήμερα γιατί δεν
ήρθε ο κ. Πολάκης να μιλήσει; Ή πέτυχε η

υποχρεωτικότητα και χάρη σε αυτό δεν θα
μπορούσε να ασκήσει την Ιατρική ή δεν έλεγε
τόσο καιρό την αλήθεια και παρέσυρε τον κό-
σμο να μην εμβολιάζεται. Δίνει το μήνυμα σε
όσους έρχονταν να εμβολιαστούν, ώστε έστω
και αν τον υποχρεώσαμε, πήγε και εμβολιά-
στηκε».

Πηγές από το υπουργείο Υγείας υπογραμ-
μίζουν ότι σύντομα θα γίνει έλεγχος και σε πι-
στοποιητικά όσων υγειονομικών έπρεπε να
εμβολιαστούν λόγω της υποχρεωτικότητας
και προσκόμισαν ειδικά πιστοποιητικά νόση-
σης με rapid και όχι μοριακό test. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος υγειονομικός
μπόρεσε να συνεχίσει να δουλεύει με την επί-
δειξη θετικού rapid test, τότε μπορεί σύντομα
να βρεθεί αντιμέτωπος με… έλεγχο αντισω-
μάτων προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι όντως
νόσησε και δεν έχει ένα πιστοποιητικό που
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». 

Ο Πλεύρης υπέγραψε 
την πρόσληψη 534 γιατρών

Οι πέντε 
ανεμβολίαστοι
Σε ερώτηση του κοινοβουλευτι-
κού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννη Ραγκούση πόσοι είναι οι
ανεμβολίαστοι βουλευτές από
την ΚΟ της ΝΔ, παρενέβη ο προ-
εδρεύων α’ αντιπρόεδρος της
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης,
λέγοντας ότι «τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στην τελευ-
ταία Διάσκεψη των Προέδρων
ανέφεραν ότι τα ανεμβολίαστα
μέλη της Εθνικής Αντιπροσω-
πείας ήταν έξι, αλλά μετά τον
εμβολιασμό του κ. Πολάκη είναι
πέντε». Υπογράμμισε παράλλη-
λα ότι οι ανεμβολίαστοι βουλευ-
τές υποχρεούνται να προσκομί-
ζουν δύο αρνητικά διαγνωστικά
τεστ την εβδομάδα προκειμένου
να συμμετέχουν διά ζώσης στις
εργασίες της Βουλής, τα αποτε-
λέσματα των οποίων ελέγχει ο
γιατρός της Βουλής.

Θα... ψάξουν και 
υγειονομικούς



Π
ρόσφορο πεδίο πολιτικής αν-
τιπαράθεσης βρίσκει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ στην άνοδο των τιμών
με τις συνεχείς ανατιμήσεις

στην αγορά, καταλογίζοντας στον πρωθυ-
πουργό «ευθύνες που προσπαθεί να κρύ-
ψει» πίσω από τη δικαιολογία ότι φταίει η
διεθνής συγκυρία, ενώ τον καλεί να «βά-
λει φρένο στην κερδοσκοπία».

Φυσικά, «ξένος πόνος ξώδερμα» λέει
μια λαϊκή παροιμία, αφού ο πόνος της
ακρίβειας αφορά στον απλό εργαζόμενο ή
στον μικρό επιχειρηματία, που είχε εγκα-
ταλειφθεί στη μοίρα του επί των ημερών
ΣΥΡΙΖΑ, όπως εύγλωττα και με το «αψύ»
ύφος παραδέχτηκε και ο Παύλος Πολά-
κης λίγο μετά τις εκλογές του Ιουλίου του
2019, αναλύοντας «βαθυστόχαστα» το
αποτέλεσμα σε μια διαδικτυακή έκρηξη.
«Οι εκλογές του 2019 χάθηκαν γιατί
γαμ@@@με τη μεσαία τάξη», έγραφε χα-
ρακτηριστικά.

«Επειδή γαμ@@@με τους μεσαίους,
πήραν οι άλλοι 40% και εμείς 32%», σημεί-

ωνε γλαφυρά ο εκρηκτικός Χανιώτης
βουλευτής.

Ο Ηλιόπουλος
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Νάσος Ηλιόπουλος με την ευκαιρία των
ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης
στην αγορά, εξαιτίας και της ανόδου-σοκ
στις διεθνείς τιμές κόστους του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας,
όπως εξηγεί και το διεθνές οικονομικό
πρακτορείο Bloomberg, τονίζει ότι ο
πρωθυπουργός δεν απαντά ούτε για ποιο
λόγο η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πρω-
τιά σε όλη την Ευρώπη στην τιμή του ηλε-
κτρικού ρεύματος ούτε γιατί η Επιτροπή
Ανταγωνισμού και η ΡΑΕ δεν παρεμβαί-
νουν για τα καρτέλ και τη χειραγώγηση τι-
μών. Παράλληλα, υπενθυμίζει την πρότα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 800 ευρώ, ώστε να επιβιώ-
σουν τα νοικοκυριά, ζητά πρόγραμμα επι-
δότησης ενεργειακού κόστους τόσο για
πολίτες όσο και για επιχειρήσεις, καθώς
και αναπροσαρμογή των τιμολογίων της
ΔΕΗ ώστε να συμπαρασύρει προς τα κάτω
όλη την αγορά ενέργειας. «Σε κάθε άλλη
περίπτωση, απλώς επιβεβαιώνει ότι με τις
πολιτικές του ο κ. Μητσοτάκης κάνει το
βίο αβίωτο για χιλιάδες ευάλωτα και μι-
κρομεσαία νοικοκυριά και εργαζόμε-

νους», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τζανακόπουλος
Για κατάρρευση του κυβερνητικού δόγ-

ματος περί αυτορρύθμισης της αγοράς
μέσα στην κυριαρχία των καρτέλ και για
παντελή ανικανότητα της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να αντι-
μετωπίσουν το νέο εκρηκτικό κύμα ακρί-
βειας έκανε λόγο και ο γραμματέας της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δη-
μήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή
του στον ΑΝΤ1. «Ήδη από τον Μάιο είχαμε
επισημάνει το πρόβλημα της ακρίβειας»,
σημείωσε, «όταν υπήρχαν οι πρώτες εν-
δείξεις ότι πάμε σε κύμα ανατιμήσεων

στην αγορά με πρώτο και κύριο πρόβλημα
την αγορά ενέργειας. Η τιμή του ρεύματος
στην Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη
αύξηση στην ΕΕ και για αυτό υπάρχουν
συγκεκριμένες ευθύνες από την πλευρά
της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο
γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

TETAΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

Περιστατικά κακοποίησης ζώων δίνεται η δυνατότητα να καταγγέλλονται σε ψηφιακή εφαρμογή

Πρόσφορο πεδίο πολιτικής
αντιπαράθεσης βρίσκει 
το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ποντάροντας
στην άνοδο των τιμών

Διευρύνεται ο κατάλογος των πράξεων που περιλαμβά-
νονται ρητά στις διατάξεις περί κακοποίησης ζώων, εισά-
γονται σχετικά πρόστιμα, ενώ αυστηροποιούνται τα υπάρ-
χοντα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Το σχέδιο νό-
μου θα συζητηθεί σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια
της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Περιστατικά κακοποί-
ησης ζώων δίνεται η δυνατότητα να καταγγέλλονται σε ψη-
φιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα καταγγελιών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γά-
τας υποχρεούται να προβεί σε στείρωση εντός έξι μηνών
από την απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός
έτους, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες γέννες,
αλλά μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από φιλό-

ζωους προστέθηκε η δυνατότητα παράκαμψης αυτής της
υποχρέωσης εφόσον έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλι-
κού (DNA) του ζώου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυ-
σης Γενετικού Υλικού Ζώων, που προβλέπεται να συσταθεί
στην Ακαδημία Αθηνών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται πως ακόμα και εάν
εγκαταλειφθεί ένα μη σημασμένο ζώο, θα είναι εύκολο να
βρεθεί ο γεννήτοράς του κι επομένως ο ιδιοκτήτης του για
τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Η
υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του ζώου συντρο-
φιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού αρχίζει
την 1η Μαρτίου 2022, ενώ η παράλειψη της μιας ή της άλλης
πράξης επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλε-
ται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Για τη διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον 12

έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συν-
τροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 150 ευρώ για κάθε
ζώο. Προβλέπεται, εξάλλου, η μεταφορά αρμοδιοτήτων μα-
ζί με τους αντίστοιχους πόρους στους δήμους για τη δημι-
ουργία υποδομών και προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού.
Προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των δήμων με 40 εκατ.
ευρώ για την κατασκευή καταφυγίων και την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και πρόσθετη χρηματοδό-
τηση 15 εκατ. ευρώ ετησίως για την κτηνιατρική φροντίδα
των ζώων συντροφιάς, τη σήμανση και τη στείρωση των
αδέσποτων και συναφείς δράσεις. Για πρώτη φορά, επίσης,
οι δήμοι μπορούν να δίνουν κίνητρα στους συνεπείς ιδιο-
κτήτες ζώων, όπως παροχή voucher για σήμανση, καταγρα-
φή και στείρωση ή μείωση δημοτικών τελών, έως και 10%.

Σοφία Στεφάνου

parginos@paraskhnio.gr

του
Γιάννη Σπ. Παργινού

Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
η μεσαία τάξη 
και ο Πολάκης 



T
ην εκτίμηση ότι όσο θα επιστρέφουμε
στην κανονικότητα και η προσφορά θα
καλύπτει τη ζήτηση, θα υπάρξει σταθε-

ροποίηση των τιμών, έκανε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο
οποίος, όμως, απέφυγε να δεσμευθεί για το αν
θα έχουμε μειώσεις μετά το κύμα των ανατι-
μήσεων. Όσον αφορά τις κινήσεις της κυβέρ-
νησης, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «εκείνο το
οποίο κάνει η Πολιτεία είναι να ελέγχει για αι-
σχροκέρδεια και εναρμονισμένη πρακτική,
δυο πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά
και είναι υπέρ του ανταγωνισμού και υπέρ της
προστασίας του καταναλωτή, και είναι αυτό
που κάνουμε καθημερινά». Σας το έχω ξανα-
γράψει, είναι σοβαρός άνθρωπος και εργάζε-
ται αόκνως ο κ. Παπαθανάσης.

ΚΚαι η Τζούλια
συντρόφισσα…  
Ορίστε, έχουμε και πολιτικές
παρεμβάσεις από influ-
encers. Η Τζούλια Νόβα
φωτογραφήθηκε στο
Instagram με μπλούζα
της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης. Μια μπλούζα
με τα ρωσικά αρχικά C-
CCP και ένα σφυροδρέ-
πανο στο στήθος, παρά το
γεγονός ότι η παρουσιάστρια έχει
καταγωγή από την Ουκρανία. Μάλιστα κάτω από
την ανάρτηση έγραψε: «Επειδή οι γονείς μου
μου έχουν μιλήσει γι’ αυτό, δεν έχω πρόβλημα
να τη φορέσω». Και συμπλήρωσε: «Όσο ήταν η
Σοβιετική Ένωση δεν πείνασε κανείς, είχε δω-

ρεάν παιδεία, δωρεάν νοσηλεία και
γενικά δεν είχε κακή ποιότητα

ζωής ο κόσμος».

Πρόστιμα σε
ανεμβολίαστους ιδιώτες
γιατρούς
Ο Θανάσης Πλεύρης είναι αποφασισμένος να
πατάξει κάθε φαινόμενο παραλογισμού και
απάτης. Στην τροπολογία που κατέθεσε ο
υπουργός Υγείας υπάρχει αυστηροποίηση του
πλαισίου και για τους ανεμβολίαστους ιδιώτες
ιατρούς, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται η
καταγγελία κάθε σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και η
αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής συν-
ταγογράφησης. Ταυτόχρονα, ορίζεται διοικητι-
κό πρόστιμο για τους ιδιώτες υπόχρεους εμβο-
λιασμού που εργάζονται στις ανωτέρω δομές ή
μονάδες ως ελεύθεροι επαγγελματίες κατά πα-
ράβαση της αναφερόμενης υποχρέωσης, ως
εξής: α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως
50.000 ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής,
20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000
ευρώ.

Γκρίνια και φόβος…

Ακούω γκρίνιες για την κυρία Κεραμέως και
όχι μόνο από αριστερά, αλλά και από δεξιά.
Το «50%+1» που έθεσε η υπουργός Παιδείας
στον αριθμό κρουσμάτων που θα απαιτείται
για να διακόψει μαθήματα μια τάξη όσο και η
δήλωσή της «δεν δικαιολογείται απουσία
μαθητή, επειδή ο γονιός του φοβάται να το
στείλει για μάθημα λόγω κρούσματος στην
τάξη» έχουν ήδη προκαλέσει τσουνάμι αρ-
νητικών σχολίων από γονείς στα social me-
dia. Ως γνωστόν, η ελληνική οικογένεια έχει
ισχυρούς δεσμούς με τα παιδιά της και είναι
δύσκολο αν εμφανιστούν τρία τέσσερα
κρούσματα σε μια τάξη να μη φοβηθεί ο γο-
νιός, είτε θέλει είτε δεν θέλει η κυρία Νίκη
Κεραμέως. Ας μην είναι απόλυτοι εκεί στο
υπουργείο Παιδείας.

Περί Φώφης 
και Λαλιώτη… 

Εκεί στο ΚΙΝΑΛ θα με τρελάνουν. Διαρρέ-
ουν κάποιες ειδήσεις ότι υπήρξε συνάντη-
ση, και μάλιστα μυστική, της Φώφης Γεν-
νηματά με τον Κώστα Λαλιώτη και ότι δήθεν
ο Λαλιώτης έχει αρχίσει να παίρνει τηλέ-
φωνο και να ζητά από στελέχη να στηρί-
ξουν τη Φώφη στην εσωκομματική διαδι-
κασία. Να σημειώσω, λοιπόν, ότι ο Λαλιώ-
της έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια στα Δο-
λιανά και δεν ενδιαφέρεται να παραγοντί-
σει. Επιπλέον, ακόμα και αν τρέφει συμπά-
θεια στη Φώφη, δεν είναι τύπος για να κά-
νει «λάντζα». Οπότε μη με τρελαίνετε…
Έχει το κηπάκι του, τα μαρούλια του, τα
ζαρζαβατικά του, δεν κάνει lobbying για
κανέναν.
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Καθησυχαστικός
ο Παπαθανάσης 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξί-
μου με τους Αμερικανούς γερουσιαστές Κρις
Μέρφι και Τζον Όσοφ, έπεσαν στο τραπέζι αρκετοί
φάκελοι με κλάδους της ελληνικής οικονομίας
που τράβηξαν την προσοχή των γερουσιαστών και
του πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Υπήρξε έντονο αμερι-
κάνικο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αμυντική
βιομηχανία, την ενέργεια και τις… υποδομές,
όπως για παράδειγμα τα λιμάνια. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε και στην πορεία του νομοσχεδίου για την
Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία
ΗΠΑ - Ελλάδας στο αμερικανικό Κογκρέσο, νομο-
σχέδιο το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο
την ελληνοαμερικανική συνεργασία. Ήταν κι ο
Πατέλης στη συνάντηση, μαθαίνω…
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Φεύγουν από τα
παράθυρα στο κόμμα
των Ελεύθερων
Ανθρώπων 
Μαθαίνω ότι τα βρόντηξε από το κόμμα του Γιώρ-
γου Τράγκα ένα ακόμα στέλεχός του, ο Θάνος
Πατσέλος. Βρε πού τον θυμάμαι; Πού τον θυμά-
μαι; Έσπασα το κεφάλι μου και θυμήθηκα: Από
τον τομέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, όπου είχε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκλογή του Γ. Καμίνη
στο δημαρχιακό αξίωμα της Αθήνας, στη συνέ-
χεια στον ΣΥΡΙΖΑ με συμβολή στις συγκεντρώ-
σεις της Αριστεράς την περίοδο του «αντιμνημο-
νιακού αγώνα», και μετά στο κόμμα του Γιώργου
Τράγκα. Ο Γιάννης Δημαράς τον είχε προξενέψει
στον Γιώργαρο, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να κά-
νει χωριό με τον θείο… Λογικό το ακούω.



Με ομιλητές τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, τους υπουργούς Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Hellas AE Ζαχα-
ρία Ραγκούση, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου η ανοιχτή συνεδρίαση της ετήσιας γενικής
συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, οι εργασίες της οποίας θα ανοίξουν με ομιλία του προέδρου
του φορέα Αθανάσιου Σαββάκη. Κατά το κλειστό τμήμα της γενικής συνέλευσης θα εγκριθούν τα πεπραγμένα
της διοίκησης για το 2020-2021. Η ανοιχτή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 19.30 (ώρα προσέλευσης 19.00), στο ξε-
νοδοχείο «Porto Palace», ενώ η είσοδος θα επιτρέπεται μόνον σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως έξι μήνες
από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48
ώρες πριν.

Μεγάλες αλλαγές
στον ΑΝΤ1 

Τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας &
Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου αναλαμ-
βάνει η Τέσσα Κορλέτη. Η κυρία Κορλέτη
διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει διατε-
λέσει υψηλόβαθμο στέλεχος, κατέχοντας
διευθυντικές θέσεις στον κλάδο των ΜΜΕ,
του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Στο
δυναμικό του ΑΝΤ1 εντάσσεται και η Να-
τάσσα Λεσιώτη στη θέση της υπεύθυνης
Ψυχαγωγικού Προγράμματος. Τη Διεύ-
θυνση Έρευνας Προγραμματισμού και
Στρατηγικής Προγράμματος του ΑΝΤ1
αναλαμβάνει ο Κώστας Σφικτός. Αλλαγή
φρουράς που λέμε…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το ΚΙΝΑΛ 
τον λέει ψεύτη
Ναι, καλά διαβάσατε. Αμέσως μετά τη
συνέντευξή του στο Open, ο Παύλος
Χρηστίδης του ΚΙΝΑΛ εξέδωσε ανακοί-
νωση στην οποία λέει ξεκάθαρα ότι ο
Αλέξης Τσίπρας είναι ψεύτης. «Ο Καμ-
μένος, παρά τις σφοδρότατες, σημαντι-
κές ιδεολογικές διαφορές, το πρώτο
εξάμηνο είχε κρατήσει μια έντιμη στά-
ση. Απευθύνθηκα τότε στα κόμματα της
Κεντροαριστεράς και είχα ζητήσει τη
συνύπαρξή τους στην κυβέρνηση, και
στο Ποτάμι και στο ΚΙΝΑΛ. Έθεσαν ως
όρο την αποπομπή Καμμένου από την
κυβέρνηση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αμέσως ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης με ανάρ-
τησή του τόνισε ότι ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης είπε ψέματα
για το ότι έγιναν συζητήσεις για κυβερ-
νητική συνεργασία με το Κίνημα Αλλα-
γής. «Το έχουμε απαντήσει 100. Πάμε
101. Δεν υπήρξε ΠΟΤΕ καμία απολύτως
συζήτηση με τον κ. Τσίπρα περί κυβερ-
νητικής συνεργασίας… Όσα λέει είναι
παραμύθια για να δικαιολογήσει τις
επιλογές του», υπογράμμισε ο κ. Χρη-
στίδης. Παραμυθατζής ο Αλέξης; 
Δεν το πιστεύω…

Μ
αθαίνω ότι ο Απόστολος Βακάκης θέλει να γίνει πράσινος. Τι πράσινος δη-
λαδή, καταπράσινος. Αποφάσισε να βάλει φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγω-
γή σε όλα τα καταστήματά του σε Ελλάδα και Κύπρο. Από περιβαλλοντική

ευαισθησία; Όχι καλέ, για να μειώσει το λειτουργικό κόστος των καταστημάτων του,
να μην πληρώνει ΔΕΗ. Άλλωστε τα βγάζει δύσκολα πέρα. Η επιχείρηση του κ. Βακά-
κη -ο οποίος λίγους μήνες πριν είχε προτείνει επταήμερη και δωδεκάωρη εργασία-
εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες μια καταπληκτική ανακοίνωση, στην οποία ενημέ-
ρωνε ότι τα καταστήματα του Παγκρατίου, των Αχαρνών, του Παλαιού Φαλήρου και
του Κολωνού θα παραμείνουν ανοιχτά σχεδόν όλες τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου!

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

13
Άδωνις, Πιερρακάκης στον ΣΕΒ την Παρασκευή 

Παπούτσια με σήμα το ΠΑΣΟΚ 
Πυρ και μανία είναι στο ΚΙΝΑΛ με δια-

φήμιση παπουτσιών που έχουν το σήμα
του ΠΑΣΟΚ και σαρώνει το διαδίκτυο. Τα
παπούτσια έχουν στις πλαϊνές πλευρές
τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στο
εσωτερικό του -συγκεκριμένα στη
γλώσσα του παπουτσιού- αναγράφεται η
φράση «λεφτά υπάρχουν». Στην εξωτε-
ρική πλευρά όμως γράφει «ΜΠΑΣΟΚ».
Δημιουργός φαίνεται να είναι ένας
17χρονος από τη Ρόδο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να βλέπουν με συμπάθεια το χιούμορ με τα ιερά και
όσια του ΠΑΣΟΚ, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούν ότι έχουν υπερβεί τα
εσκαμμένα. Για αυτό και ο γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Βλάχος
επιχείρησε να φρενάρει αυτές τις εξάρσεις. Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει
ότι «ο δημιουργός και παραγωγός των αθλητικών παπουτσιών έχει ειδοποιηθεί ανα-
λόγως» και σημειώνει πως «τα κόμματα δεν είναι εμπορικά brands για να διαθέτουν
με αμοιβή την εκμετάλλευση του σήματός τους σε εταιρείες».

• Όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ, τα επίμαχα παπούτσια αποσύρονται από την
αγορά με τη συγκατάθεση του δημιουργού και παραγωγού του προϊόντος.

Έχει αρχίσει και… μυρίζει πολύ
στην πιάτσα ότι ένας εκ των
αποπεμφθέντων του κυβερνητικού
σχήματος ετοιμάζεται να βρει
εργασία στον ιδιωτικό τομέα,
κοντά σε μεγάλο επιχειρηματία. Σε
όνομα βαρύ σαν ιστορία. Καμία
δουλειά, πάντως, δεν είναι
ντροπή… Οι φιλίες και οι δεσμοί
δεν είναι μόνο για όταν έχεις
κυβερνητική θέση. Για μετά είναι
κυρίως, για την επόμενη μέρα…

LOCK
Ο πράσινος Τόλης



Θ
έμα χρόνου θεωρείται η έντα-
ξη θωρακισμένων τροχοφό-
ρων στον Στρατό Ξηράς, με το
Επιτελείο να βρίσκεται κυριο-

λεκτικά μία ανάσα πριν από την ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας με τους Αμερικα-
νούς για την παραχώρηση των Μ1117. Μετά
από πολλές καθυστερήσεις και παλινω-
δίες, το σίριαλ της απόκτησης νέων οχη-
μάτων ελαφράς κρούσης και αναγνώρισης
λαμβάνει τέλος και μέσα στην επόμενη
εβδομάδα εξειδικευμένο κλιμάκιο του Γε-
νικού Επιτελείου Στρατού πετάει για τις
Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να
πραγματοποιήσει αυτοψία στα διαθέσιμα
οχήματα και να επιλέξει περίπου 1.200
από αυτά, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες
ανάγκες του Στρατού Ξηράς. 

Παράλληλα θα ξεκινήσουν οι διαδικα-
σίες για τη μεταφορά 50 οχημάτων Μ1117
Guardian που βρίσκονται στη βάση του Βι-
σμπάντεν στη Γερμανία και αποτελούν
«περίσσευμα» των αμερικανικών δυνάμε-
ων που σταθμεύουν στην Ευρώπη. Η Ελ-
λάδα θα μπορούσε να έχει λύσει το θέμα
της προμήθειας θωρακισμένων τροχοφό-
ρων και να χρησιμοποιεί ήδη τα Guardian
σε κρίσιμα πόστα, όπως για παράδειγμα

κατά μήκος της συνοριακής γραμμής στον
Έβρο ή στα νησιά, ωστόσο οι καθυστερή-
σεις και η γραφειοκρατία επέτρεψαν σε
άλλες χώρες να κινηθούν γρηγορότερα
και να αρπάξουν μέσα από τα χέρια του ελ-
ληνικού Επιτελείου τα οχήματα που βρί-
σκονταν σε καλή κατάσταση, αφήνοντας
πίσω μόνο τα «σαπάκια». Αρκετός χρόνος
χάθηκε λόγω της πανδημίας της Covid-19
που καθυστέρησε την επίσκεψη των Ελλή-
νων αξιωματικών στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, αλλά και με το πηγαινέλα των εγγρά-
φων για την εκδήλωση επίσημου ενδιαφέ-
ροντος από την Αθήνα μέχρι να επέλθει τε-
λικά συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε επιση-
μάνει εδώ και χρόνια την ανάγκη απόκτη-

σης θωρακισμένων τροχοφόρων, με την
προμήθεια των Μ1117 να εγκρίνεται τελικά
από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής τον
Δεκέμβριο του 2020. Και πάλι όμως, η δια-
δικασία σύνταξης και αποστολής του σχε-
τικού αιτήματος (LOA) αποδείχτηκε πως
δεν ήταν εύκολη υπόθεση και έτσι χρει-
άστηκαν σχεδόν δέκα μήνες μέχρι να έρ-
θει η ώρα της αυτοψίας στα διαθέσιμα
οχήματα που βρίσκονται πλέον στην Αμε-
ρική. 

Οι Έλληνες αξιωματικοί θα ελέγξουν
εξονυχιστικά τα οχήματα, ώστε να επιλέ-
ξουν ό,τι καλύτερο υπάρχει, και στη συνέ-
χεια, αφού εξασφαλιστούν οι απαραίτητες
εγκρίσεις, θα φορτωθούν σε πλοία προ-
κειμένου να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. 

Μόλις αφιχθούν, τα Μ1117 θα αξιοποι-
ηθούν από το ΓΕΣ για την κάλυψη των με-
γάλων αναγκών σε θωρακισμένα οχήματα
ελαφράς κρούσης και αναγνώρισης που
χρειάζονται οι Μηχανοκίνητες Μονάδες
του Πεζικού και θα αναπτυχθούν στις πε-
ριοχές ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού
στη Θράκη και της Ανώτατης Στρατιωτικής
Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων, στα νη-
σιά του Αιγαίου. 

Η αρχική απόφαση του αμερικανικού
Κογκρέσου αφορούσε την πώληση των
Μ1117 σε συμβολική τιμή, όμως μετά από
πιέσεις που άσκησαν το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο, απο-
φασίστηκε η δωρεάν παραχώρησή τους με
μοναδική επιβάρυνση για την ελληνική
πλευρά τα έξοδα επιθεώρησης που υπο-
λογίζονται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευ-
ρώ και τα έξοδα μεταφοράς από τους χώ-
ρους όπου βρίσκονται αποθηκευμένα.
Ωστόσο, το ΓΕΣ θα πληρώσει και την εγκα-
τάσταση ορισμένων συστημάτων, καθώς
σύμφωνα με τους Αμερικανούς, τα περισ-
σότερα από τα οχήματα δεν διαθέτουν
οπλισμό και επικοινωνίες. Τα Μ1117 μπο-
ρούν να φέρουν πολυβόλο Μ2ΗΒ Browing
0,50 ιντσών αλλά και δεύτερο ελαφρύ πο-
λυβόλο 7,62 χιλιοστών καθώς και εκτο-
ξευτή βομβίδων ΜΚ19. Ορισμένα από τα
Guardian αναμένεται να χρησιμοποιηθούν
ως οχήματα διοίκησης ενώ για έναν πε-
ριορισμένο αριθμό εξετάζεται η αφαίρεση
του πυργίσκου, ώστε να μετατραπούν σε
οχήματα μεταφοράς προσωπικού.
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Σταύρος Ιωαννίδης

Εξειδικευμένο
κλιμάκιο 
του Γενικού 
Επιτελείου 
Στρατού πετάει 
για τις Ηνωμένες
Πολιτείες

Xίλια διακόσια
θωρακισμένα
καθ’ οδόν για 
την Ελλάδα 



Τ
ον «οδικό χάρτη» της
τουρκικής εξωτερι-
κής πολιτικής παρου-
σίασε ο Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου μιλώντας στο δίκτυο
ΝΤV, ενώ για άλλη μια φορά δεν
έλειψαν οι απειλές και οι προ-
κλήσεις εναντίον της Αθήνας
και της Λευκωσίας. 

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών φρόντισε να ανεβάσει
από νωρίς τους τόνους, προμη-
νύοντας ένα «θερμό» φθινόπω-
ρο στα Ελληνοτουρκικά, καθώς
η Άγκυρα δείχνει αμετακίνητη
από τις παράνομες διεκδικήσεις
της.

Ο Τσαβούσογλου επιχείρησε
να ακυρώσει τις διπλωματικές
πρωτοβουλίες της Αθήνας και
την προσέγγιση με τις αραβικές
χώρες, ιδίως στα θέματα της
στρατιωτικής συνεργασίας και
της ενέργειας, και εμφανίζον-
τας την Άγκυρα ως τον ρυθμιστή
της περιοχής υποστήριξε ότι
στην Ανατολική Μεσόγειο καμία
συμφωνία δεν έχει μέλλον χω-
ρίς την έγκριση της Τουρκίας.
«Καμία συμφωνία και κανένας
αγωγός δεν έχει ισχύ όταν αφή-
νει έξω την Τουρκία. Αυτές είναι
συμφωνίες που δείχνουν πολι-
τική στήριξη. Αν κοιτάξετε τα
σχέδια των αγωγών αερίου και
πετρελαίου, θα δείτε ότι κανένα
από αυτά δεν είναι βιώσιμο αν
δεν συμμετέχει η Τουρκία. Αυ-
τές οι συμφωνίες, οι πλατφόρ-
μες, τα μνημόνια, πείτε τα όπως
θέλετε, αν παραβιάζουν τα δι-
καιώματα της Τουρκίας, τότε θα
κάνουμε αυτό που πρέπει. Το
κάναμε και στο παρελθόν. Δεν
μείναμε στα λόγια», είπε ο Τσα-
βούσογλου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επιχείρησε
να κάνει και πάλι το άσπρο μαύ-
ρο, επιρρίπτοντας στην Ελλάδα
και την Κύπρο την ευθύνη για
την όξυνση των διμερών σχέσε-
ων. «Ο λόγος της έντασης στην

Ανατολική Μεσόγειο είναι ότι η
ελληνοκυπριακή διοίκηση (Κυ-
πριακή Δημοκρατία) αγνόησε τα
δικαιώματα των Τουρκοκυ-
πρίων της “ΤΔΒΚ” και η Ελλάδα
με τις μαξιμαλιστικές της θέσεις
προσπάθησε να μας στριμώξει
σε ένα στενό πεδίο».

Την ίδια ώρα, απέναντι στον
κίνδυνο της διεθνούς απομόνω-
σης η Άγκυρα δείχνει να βιάζε-
ται να αποκαταστήσει τις σχέ-
σεις της με τον Αραβικό Κόσμο.
Ο Τσαβούσογλου μίλησε για
«περασμένα ξεχασμένα» με
τους άλλοτε εχθρούς της Τουρ-
κίας, σε μια προσπάθεια να

απλώσει διπλωματικές γέφυ-
ρες. Ο Τούρκος υπουργός μάλι-
στα προσπάθησε να δελεάσει
την Αίγυπτο να συνταχθεί με την
Άγκυρα, παζαρεύοντας μεγαλύ-
τερες θαλάσσιες ζώνες. «Είναι
ξεκάθαρο πως θα αποκτήσουν
μεγαλύτερο πεδίο θαλάσσιων
ζωνών αν υπογράψουν συμφω-
νία με εμάς. Όμως, αυτό θα το
κάνουμε αν το θελήσουν και οι
δύο χώρες και αν υπάρξει θετι-
κό αποτέλεσμα με τις συνομι-
λίες», είπε και συνέχισε: «Δεν
έχουμε κανένα πρόβλημα με τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
δεν κάναμε κανένα αρνητικό

βήμα εναντίον τους. Στις διε-
θνείς σχέσεις δεν υπάρχει μόνι-
μη φιλία ή μόνιμη εχθρότητα.
Μπορεί να αλλάξουν αυτά ανά-
λογα με τα συμφέροντα και τις
συνθήκες. Στο παρελθόν, όπως
και με την Ελλάδα, πολεμήσαμε
με πολλές χώρες, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα είμαστε συνέ-
χεια εχθροί. Όταν ωριμάσουν οι
συνθήκες, οι σχέσεις μπορούν
να ομαλοποιηθούν».

Στο στόχαστρο του Τσαβού-
σογλου βρέθηκαν και οι Βρυ-
ξέλλες με αφορμή το Μετανα-
στευτικό. «Αν εφαρμόσουμε
πλήρως τη συμφωνία της 18ης

Μαρτίου, δεν θα υπάρξουν προ-
βλήματα. Πρέπει να υπάρξει
επικαιροποίηση, επειδή το πρό-
βλημα της μετανάστευσης έχει
πάρει άλλη διάσταση. Η ΕΕ πρέ-
πει να εγκαταλείψει την ιδέα ότι
επειδή υπάρχει η Covid δεν θα
έρθουν μετανάστες».

Στις τουρκικές «ρουκέτες» η
Αθήνα απαντά με διπλωματία.
Το πρόγραμμα για τους επόμε-
νους δύο μήνες είναι ιδιαιτέρως
πυκνό και περιλαμβάνει την Ευ-
ρωμεσογειακή Σύνοδο στις 17
Σεπτεμβρίου, τη Σύνοδο του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών στα
τέλη του μήνα, τη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο στις 22 Οκτωβρίου και,
φυσικά, το ταξίδι του Νίκου
Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, όπου αναμένεται να υπογρα-
φεί η ανανεωμένη Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας μεταξύ Αθήνας και Ουά-
σιγκτον.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών φρόντισε 
να ανεβάσει από νωρίς 
τους τόνους, 
προμηνύοντας ένα
«θερμό» φθινόπωρο 
στα Ελληνοτουρκικά

Αμετανόητος ο Τσαβούσογλου

Την ευγνωμοσύνη του στην Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε με
επιστολή του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερι-
κών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ
Μενέντεζ. «Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, σας παρακα-
λώ, δεχθείτε την ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός
ότι φιλοξενήσατε την τελετή του Μεγαλόσταυρου
του Τάγματος της Τιμής την περασμένη εβδομάδα
στην Αθήνα. Ήταν η σημαντικότερη διάκριση που
έχω λάβει στη ζωή μου και θα έχω πάντα στην καρ-
διά μου το παράσημο και την αναγνώριση προς το
πρόσωπό μου. Εκτιμώ ειλικρινά τις προσπάθειές
σας για την ενίσχυση των διαρκώς αναπτυσσόμενων
διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και προσβλέπω
στη συνέχιση και στο μέλλον αυτής της καλής συ-

νεργασίας για την ευόδωσή τους. Και πάλι σας ευχα-
ριστώ», ανέφερε ο φιλέλληνας γερουσιαστής. 

Εμβόλια στην Τυνησία
Εκατό χιλιάδες εμβόλια κατά της Covid-19 δώρισε

η Αθήνα στην Τύνιδα σε μια προσπάθεια σύσφιγξης
των σχέσεων με την Τυνησία. Την παράδοση των εμ-
βολίων πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας: «Η Ελλάδα είναι μια φίλη χώρα που
επιθυμεί να βοηθήσει την Τυνησία. Είμαστε εδώ για
να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μόλις πριν από δύο
ή τρεις μέρες μεταφέραμε τόνους ιατρικού εξοπλι-
σμού. Τώρα φέρνουμε εμβόλια. Αλλά σας διαβεβαι-
ώνω ότι η χώρα μου, η κυβέρνησή μου, οι συμπα-
τριώτες μου είναι εδώ για να βοηθήσουν την Τυνη-
σία όσο μπορούν». 

Ευχαριστήρια επιστολή



Π
λήθος κόσμου κρατώντας
λουλούδια στο χέρι, άνθρωποι
κάθε ηλικίας, ακόμα και μι-
κρά παιδιά, ακούμπησαν και

χθες πάνω στο φέρετρο του Μίκη Θεοδω-
ράκη, αποτίοντας τον ύστατο φόρο τιμής
στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

Ήσυχα και ευλαβικά, τηρώντας όλα τα
μέτρα ασφαλείας λόγω των ειδικών συν-
θηκών που μας επέβαλε η πανδημία, οι
Έλληνες συμμετέχουν και σήμερα στο
λαϊκό προσκύνημα στη σορό του μέγι-
στου Μίκη Θεοδωράκη πριν την αυριανή
ταφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του στα
Χανιά, πλάι στους τάφους των γονιών του
και του αδερφού του, όπως όριζε στην τε-
λευταία επιθυμία του.

Στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου,
στη Μητρόπολη Αθηνών, συνεχίζεται και
σήμερα από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις
14.00 το λαϊκό προσκύνημα από τον απλό
κόσμο που τόσο εμψύχωσε με τη μουσι-
κή του σε όλες τις μεγάλες και δύσκολες
στιγμές της Ρωμιοσύνης. Ανάμεσα σε
εκείνους που έσπευσαν στη Μητρόπολη

για το ύστατο χαίρε, ο καθηγητής Νίκος
Αλιβιζάτος και ο πρώην υπουργός Δι-
καιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντο-
νής. Στην ουρά για να πουν το δικό τους
αντίο περίμεναν επίσης ο  Κώστας
Γαβράς και ο Βασίλης Βασιλικός. Ακο-
λουθεί σήμερα στις 15.00 η τελετή απο-
χαιρετισμού, όπου αναμένεται να εκφω-
νηθούν οι επικήδειοι της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου και του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα.   

Την ίδια ώρα στα Χανιά κορυφώνονται
οι προετοιμασίες για την υποδοχή της σο-
ρού του μουσικοσυνθέτη και για την ταφή
του στον τόπο καταγωγής του στο χωριό
Γαλατάς.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σε συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες ο
δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδη-
ράκης, η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα
φθάσει αύριο στις 7.30 το πρωί με το
πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας,
και με μια ενδιάμεση στάση στην πλατεία
της δημοτικής αγοράς της πόλης, θα με-

ταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ναό των
Εισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προ-
σκύνημα.

Η μεταφορά της σορού από την πλατεία
της αγοράς στη Μητρόπολη Χανίων θα γί-
νει με τα πόδια. Στις 13.00 θα μεταφερθεί
στο χωριό του, τον Γαλατά, στον ναό του
Αγίου Νικολάου, όπου και θα τελεστεί η
εξόδιος ακολουθία σε στενό κύκλο και με
αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου για τη
δημόσια υγεία. 

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο του
χωριού, δίπλα στους οικογενειακούς του
τάφους.

Ωστόσο, αύριο τόσο στην πόλη των Χα-
νίων όσο και στο χωριό Γαλατάς θα ισχύ-
σουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Στη
συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο πρό-
εδρος του παγκρητίου συλλόγου φίλων
Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος Αγοραστά-
κης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η
ελληνική Δικαιοσύνη τίμησε με την από-
φασή της τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

Της συνέντευξης προηγήθηκε η από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της

Αθήνας με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο κ.
Αγοραστάκης ως ένας εκ των δύο εκτελε-
στών της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη
Θεοδωράκη.

Το δικαστήριο με την απόφασή του
αναγνωρίζει αποκλειστικό και πλήρες δι-
καίωμα στους εκτελεστές της επιθυμίας
του μεγάλου μουσουργού να αποφασί-
σουν για τα διαδικαστικά της κηδείας του
μουσικοσυνθέτη, έτσι όπως η επιθυμία
του έχει εκφραστεί στη συμβολαιογραφι-
κή πράξη που ο Μίκης Θεοδωράκης είχε
συντάξει τον Ιανουάριο του 2020. 

Παράλληλα, το δικαστήριο απαγόρευσε
στην κόρη του, στον γιο του και τη χήρα
του να έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στη
διοργάνωση της κηδείας του εκλιπόντος.

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες
για την υποδοχή της σορού 
του Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά
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Λίγες ώρες πριν τον τελευταίο ασπασμό



Σ
ε... επιδημία εξελίσσεται η υπό-
θεση με τα μαϊμού πιστοποιητικά
εμβολιασμού κατά του κορονοϊ-
ού, καθώς καθημερινά έρχονται

στο φως νέα «κρούσματα», γεγονός που
προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απο-
κάλυψη των εικονικών εμβολιασμών στο
Κέντρο Υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα φαί-
νεται ότι ήταν μόνο η αρχή, καθώς φαίνεται
πως είναι πολλοί οι αρνητές της πανδημίας
που προσπαθούν να ξεγελάσουν το σύστη-
μα σε βάρος των συμπολιτών τους.

Με διαδικασίες-εξπρές ολοκληρώθηκε
η ΕΔΕ της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας για τους εικονικούς εμβολια-
σμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά. Το πόρι-
σμα αναφέρει ότι 33 άτομα έλαβαν πλαστό
πιστοποιητικό εμβολιασμού, ωστόσο, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ακόμη ένας ΑΜΚΑ
που βρισκόταν υπό διερεύνηση
τελικά αποδείχτηκε ότι πρόκειται και αυτός
για άτομο που φαίνεται στο σύστημα, αλλά
δεν έκανε στην πραγματικότητα εμβόλιο
για τον κορονοϊό. Η διοικητική υπάλληλος
πιάστηκε όταν σε απογευματινή ώρα συν-
δέθηκε στο τάμπλετ, πέρασε δύο εικονι-
κούς εμβολιασμούς και το έκλεισε. Στη λή-
ξη της βραδινής βάρδιας η νοσηλεύτρια
που έκανε τον τελικό έλεγχο είδε ότι κά-
ποιος είχε ανοίξει και χρησιμοποιήσει το
τάμπλετ και ειδοποίησε τον υπεύθυνο της
εμβολιαστικής γραμμής. Έτσι διατάχθηκε
έλεγχος που αποκάλυψε και τους υπόλοι-
πους εικονικούς εμβολιασμούς.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρί-
σκεται έρευνα των αρμόδιων υγειονομι-
κών αρχών στην Κοζάνη για δύο νοσηλεύ-
τριες και έναν ουρολόγο που θεωρούνται
πως έχουν καταθέσει πλαστά πιστοποιητι-
κά εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Η μία

νοσηλεύτρια εργάζεται στο Μαμάτσειο Νο-
σοκομείο Κοζάνης και ελέγχεται επειδή
έχει προσκομίσει πιστοποιητικό εμβολια-
σμού από το Κέντρο Υγείας Παλαμά. Οι άλ-
λοι δύο ελέγχονται επειδή προσκόμισαν
πιστοποιητικά από άλλα Κέντρα Υγείας,
ενώ μπορούσαν να είχαν εμβολιαστεί στο
νοσοκομείο της πόλης.

Στη Σαντορίνη
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρ-

χών βρίσκεται μια υπόθεση με δύο τουρί-
στριες στο νοσοκομείο της Σαντορίνης που
φαίνεται να είχαν λάβει βεβαίωση αρνητι-
κού rapid test, που ήταν πλαστό. Το θέμα
αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα άτομα που
έλαβαν βεβαίωση αρνητικού τεστ ζήτησε,
μέσω επιστολής, διόρθωση του εντύπου
που του απεστάλη, καθώς είχε γραφτεί λά-
θος το όνομά του. Τα αποτελέσματα που εί-
χαν λάβει οι τουρίστες ήταν αληθοφανή,

αφού είχαν και σφραγίδα και λογότυπο νο-
σοκομείου, χωρίς ωστόσο αυτά να είναι
αληθή και να αντιστοιχούν στο Νοσοκο-
μείο Θήρας.

Εξάλλου, αίσθηση προκαλεί η είδηση
που έρχεται από την Κρήτη ότι συνολικά 25
άτομα πήγαν σε γαμήλιο γλέντι με το ίδιο
πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όπως αναφέ-
ρουν οι πληροφορίες, μπήκε στην αίθουσα
ο άνθρωπος που είχε νομίμως το πιστοποι-
ητικό και στη συνέχεια φρόντισε να το με-
ταφέρει στους γνωστούς του.

Και τη στιγμή που αυτά τα περιστατικά
πληθαίνουν, υπάρχουν και καταγγελίες
που θέλουν αρνητές να φέρνουν αντιρρή-
σεις ακόμη και σε μετάγγιση αίματος από
εμβολιασμένους. Σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «Πελοπόννησος» και την πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστο-
ράκου, «τώρα έχουμε ομάδες που αρνούν-
ται μετάγγιση», με την ίδια να ξεσπά για τα

συγκεκριμένα περιστατικά και να ζητά πα-
ρέμβαση εισαγγελέα. 

Όπως αναφέρει η κυρία Μαστοράκου,
πίσω από αυτές τις πρακτικές και τα αιτή-
ματα κρύβονται ομάδες που δρουν πανελ-
λαδικά και οργανωμένα: «Αυτό το έχουμε
δει και στην άρνηση της διασωλήνωσης,
αλλά η τελευταία μόδα είναι ότι αν κάποιος
μπει χειρουργείο ή θέλει μετάγγιση και
ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω ομά-
δες “αντιεμβολιαστών”, ζητά να μη γίνει
μετάγγιση από εμβολιασμένο».

Στα 2.807 τα νέα κρούσματα - Από σήμερα στα φαρμακεία τα self tests των μαθητών 
Αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία, καθώς ο Σε-

πτέμβριος βρίσκει την Ελλάδα με επιβαρυμένη επι-
δημιολογική εικόνα και χαμηλά ποσοστά εμβολια-
σμού. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 2.807, εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 38, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνο-
λικά 13.971 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 388, μεταξύ των
οποίων οι 349 (89,95%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και οι 39 (10,05%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-
19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 229. Στην

Αττική βρίσκονται τα 635 από τα 2.807 νέα κρού-
σματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, στη
Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 336 κρούσματα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι χθες διενεργήθηκαν 110.243 τεστ.

Στο μεταξύ, αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδι-
αίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
των επτά από τις δώδεκα περιοχές που ελέγχθηκαν
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του
ΕΟΔΥ παρατηρήθηκαν την εβδομάδα από 30 Αυ-
γούστου έως 5 Σεπτεμβρίου σε σχέση με την εβδο-
μάδα από 23 έως 29 Αυγούστου. Καθαρά αυξητικές
τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάνθη (+31%), στην
Αλεξανδρούπολη (+36%), στη Λάρισα (+37%), στο
Ηράκλειο (+74%) και στα Ιωάννινα (+200%), ενώ
οριακές ήταν οι αυξήσεις στο εβδομαδιαίο ιικό

φορτίο των αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Αττι-
κής (+19%) και στον Βόλο (+25%).

Στο μεταξύ, τον αριθμό των self tests που μπο-
ρούν να προμηθευτούν οι μαθητές από τα φαρμα-
κεία για τον μήνα Σεπτέμβριο, έκαναν γνωστό χθες
σε ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Παιδείας και
Υγείας. Συγκεκριμένα, αναφέρουν: «Οι μαθητές
όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τε-
τάρτη 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 17 Σε-
πτεμβρίου έξι δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ
από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις
ανάγκες ελέγχου των τριών επόμενων εβδομάδων
(13-3/10), δηλαδή ολόκληρου του Σεπτεμβρίου, και
να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδη-
γίες των ειδικών».

Αντιεμβολιαστές 
αρνούνται ακόμη 
και μετάγγιση αίματος 
από εμβολιασμένους 

Μάστιγα τα ππλαστά πιστοποιητικά 
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Κιλκίς

Σε λειτουργία Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας συστήθηκε ήδη και λειτουργεί
από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στο Κιλκίς. Μαθήματα γίνονται το
απόγευμα τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες 18 ετών και άνω που δεν
έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση,
να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο
με το απολυτήριο γυμνασίου. Η διάρκεια της φοίτησης είναι δύο
σχολικά έτη με διδασκαλία 25 ωρών την εβδομάδα.

Οι απόφοιτοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε γενικά ή επαγγελμα-
τικά λύκεια. Το απολυτήριο γυμνασίου θεωρείται προαπαιτού-
μενο σε πολλές προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αλεξανδρούπολη

Στο επίκεντρο η αξιοποίηση 
δημοτικών χώρων

Η αξιοποίηση σημαντικών υποδομών και εκτάσεων του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησαν
σε εθιμοτυπική συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμ-
πούκης με τη νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, τον πρόεδρο Θανάση
Ζηλιασκόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Πολίτη.

Η έκταση 500 στρεμμάτων στην περιοχή του Απαλού για τη δη-
μιουργία εμπορευματικού κέντρου ήπιας χρήσης, η δυτική χερ-
σαία ζώνη, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και η κατασκευή
του φράγματος Μανθείας στη ΔΕ Φερών, έπεσαν στο τραπέζι για
αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ. Θα ακολουθήσει και άλλη συνάντη-
ση για τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες.

Τέσσερις περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτούνται για «την ανάγ-
κη για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από
τις πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 20 Αυ-
γούστου 2021», σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΥΠΕΣ.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ και το μοιράζονται
οι επωφελούμενες περιφέρειες ως ακολούθως:
α) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 1.000.000 ευρώ
β) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 500.000 ευρώ
γ) Περιφέρεια Πελοποννήσου: 500.000 ευρώ
δ) Περιφέρεια Αττικής: 1.000.000 ευρώ
Οι ανωτέρω χρηματοδοτήσεις γίνονται σε βάρος των πιστώσεων της
γνωστής ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του υπουργείου Εσωτερικών, όπου εδώ και πολλά χρόνια είναι εν-
ταγμένο το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’
και Β’ βαθμού της χώρας».

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέ-
δριο «Ποιότητας ζωής» του διεθνούς φή-
μης περιοδικού «Monocle», όπως αναφέ-
ρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθη-
ναίων. «Έχετε αναλογιστεί τελευταία την
ποιότητα της ζωής σας; Εάν ναι, ελάτε να
συναντήσετε τα στελέχη του “Monocle”
στην Αθήνα αυτόν τον Σεπτέμβριο για να
μάθετε πώς μπορούμε να αλλάξουμε ή να
ξεκινήσουμε από την αρχή τις ζωές μας, τις
επιχειρήσεις μας, τον τόπο μας, αλλά και να
εξερευνήσουμε μια πόλη που βρίσκεται σε
άνοδο», γράφει στην πρόσκλησή του το διε-
θνές επιδραστικό περιοδικό «Monocle»
στην ηλεκτρονική του σελίδα.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί 23-25 Σεπτεμβρί-
ου, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138).
Σημειώνεται ότι είναι το έκτο κατά σειρά
ετήσιο συνέδριο του περιοδικού, μετά τη
Λισαβόνα, τη Βιέννη, το Βερολίνο, τη Ζυρί-
χη και τη Μαδρίτη.

! Στην Αθήνα 
το συνέδριο 
«Quality of Life»

Έκτακτη χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νέος μεθοριακός σταθμός
στους Κήπους Έβρου

Δρομολογείται η κατασκευή νέου μεθοριακού σταθ-

μού στους Κήπους του Έβρου, από την περιφερειακή

αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με χρηματο-

δότηση από πόρους του ΕΣΠΑ.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιά-

σκεψης, με τη συμμετοχή του υπουργείου Εσωτερικών,

του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περι-

φέρειας ΑΜΘ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-

δονίας-Θράκης και της Εγνατία Οδός ΑΕ, αποφασίστη-

κε να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το έρ-

γο να μπορέσει να κατασκευαστεί. «Η κατασκευή νέου

μεθοριακού σταθμού στους Κήπους του Έβρου δρομο-

λογείται χάρη στη χρηματοδότηση της περιφέρειάς μας

με πόρους του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ση-

μαντικό αναπτυξιακό έργο περιφερειακής και εθνικής

σημασίας», δήλωσε ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος.

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Αποκαθιστά τον καταρράκτη
της Παλαιοκαρυάς

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται τα έργα

αποκατάστασης της λίθινης γέφυρας στον καταρράκτη

της Παλαιοκαρυάς στην Πύλη, που υλοποιεί η οικεία

περιφέρεια.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 170.000 ευρώ και

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-

σεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Είναι ένα έργο ουσίας, το οποίο αναβαθμίζει μια πε-

ριοχή με ιδιαίτερο φυσικό πλούτο. Βελτιώνουμε την

προσβασιμότητα και δημιουργούμε συνθήκες ευνοϊκές

για τους επισκέπτες. Δημιουργούμε έναν χώρο αναψυ-

χής, ο οποίος ήδη αποτελεί πόλο έλξης και ενισχύει τις

αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής της Πύλης»,

δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Ι
διαίτερα εντυπωσιακά είναι τα πρώτα
αποτελέσματα από την εφαρμογή του πι-
λοτικού προγράμματος της Περιφέρειας

Αττικής με το οποίο εγκαταστάθηκαν δύο
κάμερες ανίχνευσης  της παραβίασης του
ερυθρού σηματοδότη στη συμβολή των λεω-
φόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι στις πρώτες μέρες λειτουργίας των
καμερών σε μία και μόνο διασταύρωση της
λεωφόρου Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Κα-
λαμακίου, η κάμερα κατέγραφε κατά μέσο
όρο 34 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη
την ώρα, που ανάγεται σε περίπου 800 πα-
ραβιάσεις το 24ωρο.

Επισημαίνεται ότι με τη λειτουργία της κά-
μερας, η  εγκατάσταση της οποίας ανακοι-
νώθηκε από τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη στις 30 Ιουλίου, αλλά και με

αφορμή το γεγονός ότι οι πολίτες άρχισαν να
παρατηρούν την ύπαρξή της, οι παραβιάσεις
μειώθηκαν σε 16 την ώρα, δηλαδή περίπου
400 την ημέρα. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαί-
τερα εντυπωσιακό, αφού οι παραβιάσεις
υποδιπλασιάστηκαν μόνο υπό τη γνώση ότι
υπάρχει τεχνικό μέσο που τις καταγράφει.
Δεδομένου ότι η παραβίαση του ερυθρού
σηματοδότη είναι η σοβαρότερη και πιο επι-
κίνδυνη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, η οποία συνήθως επιφέρει σο-
βαρά ατυχήματα ή δυστυχήματα, ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής είναι αποφασισμένος σε
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία να
επεκτείνει την εγκατάσταση και λειτουργία
των καμερών σε πολλές διασταυρώσεις στις
οποίες συχνά συμβαίνουν τροχαία ατυχήμα-
τα συνέπεια παραβιάσεων του ερυθρού ση-
ματοδότη.

Έγινε καινούργιο 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του

κλειστού γυμναστηρίου στον Δήμο Μοσχάτου-
Ταύρου και πλέον οι νέοι αθλητές της πόλης θα
έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται σε ένα «στολί-
δι». Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την
ανακατασκευή του παρκέ και το βάψιμο τοίχων,
κερκίδων και κιγκλιδωμάτων, ενώ είχε προηγηθεί
η εγκατάσταση μπασκετών ολυμπιακών προδια-
γραφών, καθώς και νέων ηλεκτρονικών χρονομέ-
τρων. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου: «Αναβαθμίζουμε
όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου μας ενόψει της νέας περιόδου, προκειμένου τα παι-
διά και οι ενήλικες που θα φιλοξενηθούν να βρίσκονται σε ασφαλείς, καλαίσθητους και μοντέρ-
νους χώρους. Δίνουμε έμφαση στον μαζικό αθλητισμό, ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη των
συμπολιτών μας».

Το 6ο Μεσογειακό 
Φεστιβάλ  ανοίγει 
τις πύλες του 

Ο Δήμος Καλλιθέας για έκτη χρο-
νιά παρουσιάζει το Μεσογειακό
του Φεστιβάλ, υπό την καλλιτεχνι-
κή επιμέλεια της Μαρίτας Παπαρί-
ζου. Στις δύσκολες συνθήκες που
επικρατούν λόγω της πανδημίας, ο
Δήμος Καλλιθέας, πιστός στα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα, πραγματο-
ποιεί σχεδόν το σύνολο των εκδη-
λώσεων του φεστιβάλ στον Χώρο
Πολιτισμού και Νεολαίας. Η θεμα-
τική για φέτος αντλεί έμπνευση τό-
σο από τα νησιά της Μεσογείου όσο
και από την Ελλάδα ανά τους πολέ-
μους, με αφορμή και τη συμπλή-
ρωση των 200 χρόνων από την Ελ-
ληνική Επανάσταση. Οι εκδηλώ-
σεις θα πραγματοποιηθούν από τις
9 ως τις 22 Σεπτεμβρίου 2021, με
ελεύθερη είσοδο.

Αυτοψία στους 
καθαρισμούς ρεμάτων
Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμά-
των από την Περιφέρεια Αττικής με
εντατικούς ρυθμούς και προτεραι-
ότητα στις περιοχές υψηλής επικιν-
δυνότητας, σε καθημερινή βάση. Στο
πλαίσιο αυτό, ο αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγε-
ρινός μαζί με κλιμάκιο από τις Τεχνι-
κές Υπηρεσίες της Περιφερειακής
Ενότητας πραγματοποίησαν αυτο-
ψία στα ρέματα των πληγεισών από
τις πρόσφατες φωτιές περιοχών, και
συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενό-
τητες Βαρυμπόμπης και Θρακομα-
κεδόνων του Δήμου Αχαρνών, κα-
θώς επίσης και στα ρέματα της Δη-
μοτικής Ενότητας Κρυονερίου του
Δήμου Διονύσου. Όπως δήλωσε
σχετικά ο κ. Αυγερινός: «Η Περιφέ-
ρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της, θα συνεχίσει με αμεί-
ωτους ρυθμούς τις παρεμβάσεις
εκεί όπου οι υπηρεσίες κρίνουν
απαραίτητες, με έμφαση σε περιο-
χές υψηλής επικινδυνότητας για την,
κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότε-
ρη προστασία των πολιτών».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη
ρήξη στην παράταξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ; Αφορμή, ένα μεγάλο
έργο που ετοιμάζει η δημοτι-
κή αρχή, στο οποίο φαίνεται
να συναινεί η σημερινή ηγε-
σία της παράταξης αλλά δια-
φωνεί η «ιστορική ηγεσία»
της καθώς και μέρος της το-
πικής οργάνωσης. Αναμένον-
ται γρήγορες και σημαντικές
εξελίξεις… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Χρηματοδοτήσεις 
έργων στη  Λυκόβρυση
Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποί-
ηση δύο μεγάλων έργων στις αθλη-
τικές και πολιτιστικές υποδομές του
Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης πραγ-
ματοποιήθηκε με την ένταξή τους
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»,
όπως αποφάσισε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας. Η απόφαση αφορά τη μελέτη
ανάπλασης του δημοτικού σταδίου
Πεύκης και τη μελέτη ανακατα-
σκευής και προσθήκης καθ’ ύψος
του Πνευματικού Κέντρου Λυκό-
βρυσης και το ποσό χρηματοδότη-
σης από το πρόγραμμα ανέρχεται
στις 620.000 ευρώ. Όπως επισημαί-
νει ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύ-
κης Τάσος Μαυρίδης: «Οι προσπά-
θειές μας για την αξιοποίηση κάθε
πηγής χρηματοδότησης αποδίδουν
καρπούς. Προχωράμε για να υλο-
ποιήσουμε σημαντικά έργα στις δύο
δημοτικές μας ενότητες, έργα που
περιλαμβάνονταν στις προεκλογι-
κές μας δεσμεύσεις».

Αποδίδει καρπούς η κάμερα 
ανίχνευσης κόκκινου φαναριού

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  



«Αστακός» 
η Θεσσαλονίκη 
για την 85n ΔΕΘ

Περισσότεροι από 5.500 αστυνομικοί
αναμένεται να «επιστρατευθούν» για τα μέ-
τρα τάξης και ασφάλειας της φετινής ΔΕΘ
(ξεκινάει το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου), με
τους αρνητές του κορονοϊού και τους αν-
τιεμβολιαστές να ετοιμάζουν πορεία και να
κάνουν λόγο για πάνω από 20.000 συμμε-
τοχές.

Ήδη από την αρχή της εβδομάδας στο
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ξεκινήσει συ-
σκέψεις ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και
τους επιτελείς αξιωματικούς για τον σχε-
διασμό των μέτρων. Δεν πρέπει, επίσης, να
λησμονεί κανείς ότι θα έχουμε και τις (κα-
θιερωμένες) συγκεντρώσεις από συνδικά-
τα και ομοσπονδίες, δυναμικό «παρών»
ετοιμάζουν ομάδες αντιεξουσιαστών, ενώ
κάθε άλλο παρά απίθανο είναι να δούμε
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δια-
μαρτύρονται και οπαδοί ομάδων. Την ίδια
ώρα, αξιωματικοί της Ασφάλειας «ξεψα-
χνίζουν» σελίδες σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να έχουν εικόνα των καλεσμά-
των, αλλά και των κινήσεων που σχεδιά-
ζουν οι αρνητές-αντιεμβολιαστές. Όπως
κάθε χρόνο πλέον, έτσι και φέτος, εικόνα
στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. θα δί-
νουν τα drones αλλά και το ελικόπτερο της
αστυνομίας, ενώ αναμένεται να ανηφορή-
σουν προς τη Θεσσαλονίκη και οι «Αίαν-
τες» σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, εί-
χε τηλεδιάσκεψη με τον υφυπουργό Εσω-
τερικών, Σταύρο Καλαφάτη, τον περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο
Τζιτζικώστα, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνο Ζέρβα κ.ά., όπου ζήτησε να
δημιουργήσουν ένα αρραγές μέτωπο λογι-
κής. «Διαδηλώσεις μπορούν να γίνουν με
ήρεμο τρόπο και χωρίς αντιπαραθέσεις.
Αυτή η τηλεδιάσκεψη στέλνει το μήνυμα ότι
πρέπει όλοι να συμβάλουμε στην τήρηση
της τάξης, της κοινωνικής ηρεμίας και της
κοινωνικής γαλήνης και ιδιαίτερα στην
προστασία της ζωής, της υγείας των πολι-
τών, καθώς είμαστε σε συνθήκες της παν-
δημίας του κορονοϊού και της προστασίας
της περιουσίας των ανθρώπων στη Θεσσα-
λονίκη, των εμπόρων και των μαγαζιών
τους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεο-
δωρικάκος.

Α
ποφασισμένος για τομές με στό-
χο τη βελτίωση της αστυνόμευ-
σης εμφανίζεται ήδη από τις
πρώτες του συζητήσεις και συ-

σκέψεις ο νέος υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Η λέξη-κλειδί
που ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευ-
ταία 24ωρα στην Κατεχάκη είναι η ψηφιο-
ποίηση των υπηρεσιών, κάτι που θα επιτρέ-
ψει την αποδέσμευση προσωπικού και την
ένταξή του στην αστυνόμευση. 

«Υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των
υπηρεσιών. Θα συνεργαστώ με τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Πιερ-
ρακάκη, προκειμένου να προχωρήσει τάχι-
στα η ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για θέματα τα οποία πηγαί-
νουν οι πολίτες στα αστυνομικά τμήματα και
απασχολούνται δυνάμεις, ενώ θα πρέπει να
ασχολούνται με την τάξη», ξεκαθάρισε ο κ.
Θεοδωρικάκος, ο οποίος θέλει να αδει-
άσουν τα γραφεία και οι αστυνομικοί να επι-
στρέψουν στους δρόμους. Άλλωστε αποτε-
λεί πάγιο αίτημα και των συνδικαλιστών εκ-
προσώπων της ΕΛ.ΑΣ. η απαλλαγή από τα
λεγόμενα «πάρεργα» όπως το γνήσιο της
υπογραφής, η παράδοση δικόγραφων κ.ά.
που έχουν ως αποτέλεσμα καθημερινά χι-
λιάδες αστυνομικοί σε όλη την επικράτεια
να μην ασχολούνται με το βασικό τους έργο
που είναι η τάξη και η ασφάλεια.

Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην ενίσχυση
των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων
(Τάξης και Ασφάλειας), καθώς σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη προσωπικού
που φτάνει ακόμη και στο 50% της πραγματι-
κής δύναμης. Η αποδέσμευση προσωπικού,
μέσω της ψηφιοποίησης, θα δώσει τη δυνα-
τότητα ενίσχυσης, με τον Τάκη Θεοδωρικά-
κο να ξεκαθαρίζει ότι «ο πολίτης εκεί που

μένει και εργάζεται να βλέπει πιο συχνά την
αστυνομία, τον αστυνομικό είτε στις πεζές
περιπολίες είτε στα περιπολικά». Παράλλη-
λα, μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών, η
δουλειά των ανδρών και γυναικών της
ΕΛ.ΑΣ. θα γίνει πιο εύκολη και συστηματο-
ποιημένη, στα πρότυπα αστυνομικών υπη-
ρεσιών του εξωτερικού. Ήδη πριν από μερι-
κούς μήνες είχε γίνει μια μεγάλη τομή, με το
σύνολο του αστυνομικού προσωπικού να
αποκτά υπηρεσιακό email, με το οποίο ενη-
μερώνεται αλλά και ενημερώνει την υπηρε-
σία του.  Την ίδια ώρα, ο νέος υπουργός
Προστασίας του Πολίτη έχει δώσει εντολή
να καταγραφούν οι ελλείψεις σε υλικοτεχνι-
κή υποδομή (π.χ. παλαιά και ενδεχομένως
ακατάλληλα οχήματα σε υπηρεσίες), προ-
κειμένου να αναζητηθούν τρόποι και κον-
δύλια για τις απαραίτητες αγορές. Δεν είναι
τυχαίο ότι από τις πρώτες του ημέρες στην
Κατεχάκη φρόντισε να επισκεφτεί αστυνο-
μικά τμήματα για να δει από πρώτο χέρι την
κατάσταση που επικρατεί. Επίσης δέχθηκε
ήδη στο γραφείο του συνδικαλιστικούς φο-
ρείς (ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, Ειδικούς Φρουρούς
και ΠΟΣΥΦΥ), για να ενημερωθεί σχετικά με
τα ζητήματα και τους προβληματισμούς του
αστυνομικού προσωπικού, στέλνοντας μή-
νυμα ότι «θέλω να αισθανθούν όλοι οι αξιω-
ματικοί και οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας ότι έχουν άμεση σχέση
και απόλυτη στήριξη από τον νέο υπουργό
Προστασίας του Πολίτη».

ΥΥπόθεση Novartis: 
Παραμένουν 
προστατευόμενοι 
οι μάρτυρες
Με τις κωδικές τους ονομασίες και υπό
το καθεστώς ανωνυμίας των προστα-
τευόμενων μαρτύρων σε ισχύ, θα προ-
σέλθουν να καταθέσουν στην ανακρί-
τρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, η
οποία διεξάγει ανακρίσεις μετά τη δίω-
ξη που άσκησε η Βουλή σε βάρος του
πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιο-
σύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου,
λόγω της φερόμενης εμπλοκής του
στην υπόθεση της Novartis. Με διάτα-
ξη που εξέδωσε η Οικονομική Εισαγ-
γελία, δεν συντρέχουν οι λόγοι οι οποί-
οι προβλέπονται από τον νόμο για την
άρση της ιδιότητάς τους ως προστα-
τευόμενων μαρτύρων.
Ειδικότερα, η Οικονομική Εισαγγελία,
ως η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
2928/2001 προχώρησε στην έκδοση
της διάταξης για να παραμείνουν στο
πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων η
«Αικατερίνη Κελέση» και ο «Μάξιμος
Σαράφης» για άλλα δύο χρόνια, «κατό-
πιν ελέγχου της συνδρομής των νομί-
μων και ουσιαστικών προϋποθέσεων
και αιτιολογημένου αιτήματος της ΥΜΕ
(Υπηρεσίας Προστασίας Μαρτύρων)
προς τον αρμόδιο εισαγγελέα», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετι-
κό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
διαδικασίες «υπαγωγής στο πρόγραμ-
μα προστασίας». Υπενθυμίζεται ότι εί-
χε προηγηθεί η διαφωνία ανάμεσα
στην εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστη-
ρίου Βασιλική Θεοδώρου και την ανα-
κρίτρια Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου
για τον τρόπο κατάθεσης των δύο προ-
στατευόμενων μαρτύρων της υπόθε-
σης Novartis. Τελικά, η Οικονομική Ει-
σαγγελία τάχθηκε με την άποψη της
κυρίας Αλεβιζοπούλου, κρίνοντας ότι
πρέπει να συνεχισθεί το καθεστώς
προστασίας για τους δύο μάρτυρες της
υπόθεσης Novartis.

Έτοιμος για τομές ο νέος
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη - Στόχος η βελτίωση
της αστυνόμευσης

H ψηφιακή ΕΛ.ΑΣ.
και το σχέδιο  
Θεοδωρικάκου
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Ν
εαρός, μόλις 20 χρόνων, στον Βαθύλακ-
κο Θεσσαλονίκης, τραυμάτισε σοβαρά
υπερήλικη μέσα στο σπίτι της όπου είχε
εισβάλει για να τη ληστέψει, με συνέπεια

δύο ημέρες μετά να υποκύψει στα τραύματά της. Ο
20χρονος εντοπίστηκε από κάμερες κλειστού κυκλώ-
ματος τηλεόρασης και μαρτυρίες, και συνελήφθη.

Η απόπειρα ληστείας έγινε τα ξημερώματα της πε-
ρασμένης Πέμπτης 2 του μήνα, όταν ο 20χρονος
έσπασε το τζάμι του μικρού παραθύρου της τουαλέ-
τας στη μονοκατοικία της 88χρονης γυναίκας και
μπήκε μέσα. Καθώς δεν βρήκε τίποτε να κλέψει,
έπιασε την ηλικιωμένη και της ζητούσε επίμονα να
του αποκαλύψει πού είχε χρήματα. Μάλιστα δεν δί-
στασε να τη ρίξει στο πάτωμα και να την κλοτσήσει.

Στη συνέχεια έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα.
Τη γυναίκα βρήκε αναίσθητη οικιακή βοηθός που

κάλεσε αμέσως τους συγγενείς της. Ύστερα από
έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Εγκλημάτων
κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ο 20χρονος
εντοπίστηκε, προσήχθη στα κεντρικά και ομολόγησε.
Παράλληλα αποκαλύφτηκε ότι ο ίδιος είχε διαρρήξει
το ίδιο σπίτι πριν από οκτώ μήνες, σπάζοντας το ίδιο
παράθυρο.

Χθες το μεσημέρι οδηγήθηκε στην εισαγγελέα,
όπου ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψής του για
το αδίκημα της απόπειρας ληστείας, που είχε αποτέ-
λεσμα τον θάνατο, και στη συνέχεια στην ανακρίτρια
Θεσσαλονίκης, από την οποία πήρε προθεσμία να
απολογηθεί την Παρασκευή.

Με 25 νέα οχήματα εξοπλίστηκε ο στόλος της καθαριότη-
τας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μετράτε: οκτώ δορυφορικά
φορτηγά για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, οκτώ ηλε-
κτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά (τέσσερα για την ανακύ-

κλωση και τέσσερα με ενσωματωμένο πλυστικό), τέσσερα
μικρά απορριμματοφόρα για την αποκομιδή σε στενούς
δρόμους, τρία τρίκυκλα δορυφορικά για τη Νέα Παραλία
και δύο λεωφορεία για τους παιδικούς σταθμούς.

Νέος στόλος στην καθαριότητα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ερίζουν για τις
αντιδημαρχίες 
Ποιοι είναι οι τέσσερις
υποψήφιοι μνηστήρες
που έχουν «φαγωθεί» να
γίνουν αντιδήμαρχοι στον
Δήμο Θεσσαλονίκης; Έν-
τονα κυκλοφορούν τα ονό-
ματα τεσσάρων δημοτικών
συμβούλων που θέλουν
διακαώς να πάρουν μια
θέση στον ανασχηματισμό
της διοίκησης του Κων-
σταντίνου Ζέρβα. Βέβαια,
ο δήμαρχος εξακολουθεί
να κρατάει κλειστά τα
χαρτιά του και σε καμία
περίπτωση δεν βιάζεται να
πάρει αποφάσεις… κι ας
ράβουν κάποιοι άλλοι κο-
στούμια!

Στα Λουτρά
Λαγκαδά 
ο Καράογλου
Τα Λουτρά Λαγκαδά τα οποία επα-
νεκκίνησαν επισκέφθηκε ο Θεόδω-
ρος Καράογλου. Ο βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ είχε συνομιλία
με την πρόεδρο της Δημοτικής Επι-
χείρησης Λουτρών Ιωάννα Νασιώ-
κα, η οποία του εξήγησε όλες τις
παρεμβάσεις που έχουν γίνει προ-
κειμένου τα Λουτρά του Λαγκαδά να
αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης
για την περιοχή και σημείο αναφο-
ράς για το σύνολο της Περιφερει-
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο
βουλευτής έδωσε τη διαβεβαίωση
ότι θα είναι στη διάθεσή της για κά-
θε συνεργασία προς όφελος της πε-
ριοχής.

Κοντά στους εργαζόμενους
του πολιτισμού η Ευθυμίου
Ερωτήματα προς τους συναρμόδι-
ους υπουργούς για το ενδεχόμενο
στήριξης στους εργαζόμενους στον
πολιτισμό που εργάστηκαν από
ελάχιστα έως καθόλου το καλοκαίρι
απευθύνει η Άννα Ευθυμίου. Η κυ-
βερνητική βουλευτής Θεσσαλονί-
κης ρωτά εάν είναι στις προτεραι-
ότητές τους η καταβολή αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού στους εργαζό-
μενους στον χώρο του πολιτισμού
και αν προτίθενται να επανεξετά-
σουν τη συνέχιση καταβολής της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και
για τους επόμενους μήνες για
επαγγέλματα του κλάδου που λόγω
περιορισμού δεν ασκούν δραστη-
ριότητα.

Στον σταθμό του μετρό Αγία
Σοφία επιστρέφουν τα αρχαία

Άρχισε η επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων στον
σταθμό Αγία Σοφία του μετρό Θεσσαλονίκης,
όπως είχαν δεσμευτεί ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και η υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την τελευταία τους
επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.  Τα κομμάτια από το
υπόκαυστο ρωμαϊκό λουτρό, βάρους σχεδόν 50
τόνων, του 4ου αιώνα μ.Χ. επανατοποθετούνται
στον σταθμό, αφότου αποσπάστηκαν το 2018 και
μεταφέρθηκαν στον χώρο όπου φυλάσσονται οι
αρχαιότητες του μετρό, στο Καλοχώρι. Η απόσπα-
σή τους έγινε με ειδικό νάρθηκα από μεταλλικές
δοκούς και σκυρόδεμα και η μετακίνησή του σε
άξονα κλίσης 30 μοιρών από μεταλλικές μπάρες
πάνω στις οποίες σύρθηκε στην επιφάνεια.

Θλίψη για τον χαμό 
του Θ. Ιγνατιάδη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Θεό-
δωρος Ιγνατιάδης. Διετέλεσε βουλευτής, δημοτι-
κός σύμβουλος Θέρμης και περιφερειακός σύμ-
βουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση από το 2014 έως
σήμερα. Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο οποίος υπογράμμισε τη ση-
μαντική και μακρόχρονη προσφορά του εκλιπόν-
τος στον τόπο και στη χώρα.

Νέα αντιπαράθεση 
για τον κήπο του νερού 

Ο πόλεμος μεταξύ Πρόδρομου Νικηφορίδη και
Σωκράτη Δημητριάδη για τον κήπο του νερού στη
Νέα Παραλία καλά κρατεί. Αυτή τη φορά η κόντρα
εκτυλίχθηκε διαδικτυακά για την εικόνα που πα-
ρουσιάζουν οι λίμνες. Ο αρχιτέκτονας της Νέας Πα-
ραλίας ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook κάνοντας λόγο για
«αθλιότητα που δεν αντέχεται», με τον αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος να απαντά από κάτω στην ανάρτηση
πως οι εργασίες είναι σε εξέλιξη, και οι τόνοι ανέ-
βηκαν. Όπως φάνηκε, η ιστορία θα έχει συνέχεια!

Δριμεία κριτική για τον «γάμο»
Πολλά «καρφιά» πέταξε ο επικεφαλής της δημο-

τικής παράταξης Ανατροπή Γιώργος Λίλτσης με
αφορμή τον πρόσφατο ανασχηματισμό της διοίκη-
σης του Δήμου Παύλου Μελά και τον «γάμο» Δε-
μουρτζίδη - Φραγκοπούλου. Ο κ. Λίλτσης αφού θυ-
μήθηκε την παροιμία «άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε
τα ρούχα του αλλιώς», έκανε λόγο για αλλαγές άνευ
ουσίας και για ανακύκλωση προσώπων, βαθμολο-
γώντας τη διοίκηση κάτω από τη βάση. Παράλληλα,
είπε πως περιμένει από τη νέα αντιδήμαρχο, πλέον,
την κυρία Σίσσυ Φραγκοπούλου, να υπερασπίζεται
το έργο που μέχρι σήμερα κατέκρινε.

Eικοσάχρονος ληστής ξυλοκόπησε 
μέχρι θανάτου 88χρονη 
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Επίσκεψη στη γη
των προγόνων του

Σ
την Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Χίο, βρίσκεται από
προχθές ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος,
προσκεκλημένος έπειτα από πρωτοβουλία του Συλ-
λόγου Βορειοχωριτών Αμερικής «Πελινναίον - Αγία

Μαρκέλλα», που έχει και τη φροντίδα της επίσκεψης. Προ και-
ρού ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής
είχε χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό κατά τον φετινό
εορτασμό στην ιδιόκτητη εκκλησία του Συλλόγου Βορειοχωριτών, που έχει έδρα τη
Νέα Υόρκη. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος είχε αποκαλύψει ότι και από τη μεριά του παππού
του κατάγεται από τη Χίο. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για την πρόσκληση και την
τωρινή επίσκεψη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι μια προσωπικότητα που
έχει προσδώσει νέα ορμή και ουσιαστική παρέμβαση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της
Αμερικής. Άλλωστε, πριν από μόλις έναν μήνα ο εξέχων ιεράρχης ανακοίνωσε ότι η
Αρχιεπισκοπή Αμερικής εγκαινίασε την ώρα των καταστροφικών πυρκαγιών στη
χώρα μας εκστρατεία ενίσχυσης της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών
με τη δημιουργία ειδικού ταμείου. Κάλεσε για αυτό τον σκοπό όλους τους πιστούς
της Εκκλησίας στις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν «ως Ελληνοαμερικανοί και Ορθόδοξοι
όλη τη βοήθεια που χρειάζεται, όπου απαιτείται, τόσο για το σπίτι μας στην Καλιφόρ-
νια όσο και για το σπίτι του πατέρα μας στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος γεννήθηκε ως Ιωάννης Λαμπρυνιάδης στις 28
Νοεμβρίου 1967 στο Μακροχώρι (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης. Σπούδασε

στο Τμήμα Ποιμαντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Συνέχισε τις θεολο-
γικές σπουδές του με μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Βόν-
νης, όπου υπέβαλε διδακτορική διατριβή με τίτλο «Οι αδελφοί
Νικόλαος και Ιωάννης Μεσσαρίτης». Στη συνέχεια (1994) χει-
ροτονήθηκε διάκονος στο Φανάρι, στον Πατριαρχικό Ναό του
Αγίου Γεωργίου και ακολούθως έγινε κωδικογράφος της Ιεράς

Συνόδου. Το 2001 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Θεολογίας του ΑΠΘ μετά την υποβολή δι-
δακτορικής διατριβής με τίτλο «Η έναντι της Συνόδου της Χαλκηδόνος στάσις του
Σεβήρου Αντιοχείας», η οποία επίσης βαθμολογήθηκε με άριστα.

Δίδαξε για λίγο στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης και το 2005 ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον πρότεινε για τη θέση του αρχιγραμματέα της Ιεράς
Συνόδου. Παράλληλα (2009) εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής Συμβολικής και
Διορθόδοξων Διαχριστιανικών Σχέσεων στο ΑΠΘ. Τον Μάρτιο του 2011 εξελέγη μη-
τροπολίτης Προύσσης και τον Αύγουστο ορίζεται καθηγούμενος της Ιεράς Μονής
Αγίας Τριάδας της Χάλκης, όπου λειτουργούσε η ομώνυμη Θεολογική Σχολή. Στον
ίδιο χώρο έγινε καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής του ΑΠΘ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έχει συγγράψει σημαντικά θεολογικά έργα, όπως τα
«Πρώτος άνευ ίσων (Primus sine paribus)», «Οι ενενήντα πέντε Θέσεις του Λούθη-
ρου. Ιστορικοθεολογική θεώρηση - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια» και «Ο Θεσμός
της Συνάξεως Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (1951-2004)».

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Τα πρόσωπα της 
νέας κυβέρνησης 
των Ταλιμπάν
Αργά χθες το απόγευμα οι Ταλιμπάν άρχισαν
να δημοσιοποιούν τα ονόματα των μελών
τους που αναλαμβάνουν θέσεις-κλειδιά στη
νέα κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Στη θέση
του υπουργού Εσωτερικών τοποθετείται ο
Σαραχουντίν Χακάνι, γνωστός ως επικεφα-
λής της στρατιωτικής ομάδας «Δίκτυο Χακά-
νι», καταζητούμενος από το FBI. Όπως μετα-
δίδει το BBC, επικεφαλής της κυβέρνησης
θα είναι ο μουλάς Μοχάμεντ Χασάν Ακχούντ
με αναπληρωτή τον μουλά Αμπντούλ Γκάνι
Μπαραντάρ.  Ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε από το
Κατάρ ότι οι ισλαμιστές που έχουν την εξου-
σία στο Αφγανιστάν «δεσμεύτηκαν να επι-
τρέψουν σε όποιον επιθυμεί και διαθέτει τα
απαραίτητα έγγραφα, να εγκαταλείψει τη
χώρα». Ωστόσο, περίπου 1.300 άτομα πασχί-
ζουν να φύγουν από το Αφγανιστάν, κυρίως
από το αεροδρόμιο της Καμπούλ αλλά και
από το «Μαζάρ-ι-Σαρίφ» στα βόρεια της χώ-
ρας.  Μέσα σε όλα αυτά, φαίνεται ότι η Τουρ-
κία κάτι κατάφερε να διασώσει από τους
στρατηγικούς της στόχους στο Αφγανιστάν:
Η χώρα συνεργάζεται με το Κατάρ και τις
ΗΠΑ για το θέμα της λειτουργίας του αερο-
δρομίου της Καμπούλ, δήλωσε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου. 

Έντονη ανησυχία 
για την κλιμάκωση 
στη Λωρίδα της Γάζας

Δεν θέλει πολύ να ανάψουν τα αίματα στη Μέ-
ση Ανατολή, κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας. Ήδη
από ημερών παρατηρείται ανησυχητική κλιμά-
κωση της έντασης, καθώς η Χαμάς κατηγορείται
για χρήση εμπρηστικών μπαλονιών από τον θύ-
λακα τον οποίο ελέγχει, με σκοπό να προκλη-
θούν πυρκαγιές στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλε-
σμα τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη να πλή-
ξουν επιλεγμένους στόχους της Χαμάς ως αντί-
ποινα. «Αεροσκάφη έπληξαν (σ.σ. χθες) τη νύχτα
εργαστήριο κατασκευής ρουκετών της Χαμάς
και στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στην
περιοχή Χαν Γιουνές, στο νότιο τμήμα της Λωρί-
δας της Γάζας», γνωστοποίησε ο ισραηλινός
στρατός σε ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με παλαι-
στινιακές πηγές, πύραυλοι του Τελ Αβίβ χτύπη-
σαν στρατόπεδο εκπαίδευσης του ένοπλου βρα-
χίονα της Χαμάς στον τομέα της Χαν Γιουνές. Αυ-
τόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ισραηλινό πυ-
ροβολικό έπληξε επίσης σημεία στο βόρειο τμή-
μα του παλαιστινιακού θύλακα. Ωστόσο, δεν
αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με ιατρικές πη-
γές στη Λωρίδα της Γάζας. 
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Ο
ι ευρωπαϊκές χώρες πρόκειται
να δοκιμάσουν αυξήσεις που
σοκάρουν στον τομέα της ενέρ-
γειας, αναφέρει το διεθνές

πρακτορείο ειδήσεων και αναλύσεων
Bloomberg. 

Ως βασική αιτία των μεγάλων ανατιμή-
σεων προβάλλονται η μικρή προσφορά
και η μεγάλη ζήτηση: «Η ανεπάρκεια στην
παροχή φυσικού αερίου αυξάνει το κό-
στος παραγωγής ενέργειας από το Ηνω-
μένο Βασίλειο έως τη Γερμανία, την ώρα
που οι επιχειρήσεις ανοίγουν ξανά και ο
κόσμος επιστρέφει στο γραφείο, γεγονός
που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης. 

Οι αυξημένες τιμές τροφοδοτούν τον
πληθωρισμό και απειλούν να σταματή-
σουν την οικονομική ανάκαμψη, καθώς
οι βιομηχανίες υψηλής κατανάλωσης
ενέργειας -από τη βιομηχανία λιπασμά-
των έως τη βιομηχανία χάλυβα- ίσως
χρειαστεί να μειώσουν την παραγωγή
τους», επισημαίνει το Bloomberg.

Σημειώνεται, δε, ότι ενδεικτική της τά-
σης είναι η αύξηση των τιμών ακόμα και
τώρα, που ακόμα το καλοκαίρι δεν έχει
περάσει και συνεπώς η ζήτηση για θέρ-
μανση είναι μειωμένη. 

Παρ’ όλα αυτά, «οι τιμές αυξάνονται για
τους καταναλωτές τη στιγμή που το κό-
στος όλων των αγαθών -από το φαγητό
έως τις μεταφορές- σημειώνει αύξηση,
κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο στους
πολιτικούς, οι οποίοι προσπαθούν να
εξασφαλίσουν τη στήριξη των πολιτών για
την ενεργειακή μετάβαση».

Ο Ζιλιέν Αραού, επικεφαλής της Ener-
gyScan, δηλαδή της μονάδας ανάλυσης
της γαλλικής εταιρείας ενέργειας Engie
SA, παρατηρεί: «Το πρόβλημα ακόμα δεν
έχει καν αρχίσει. Η Ευρώπη πρόκειται να
αντιμετωπίσει έναν πολύ δύσκολο χειμώ-
να». Από την πλευρά του,
το Bloomberg εξηγεί: «Τα προθεσμιακά
συμβόλαια φυσικού αερίου που διαπραγ-
ματεύονται στην Ολλανδία εκτινάχθηκαν
σε επίπεδα ρεκόρ τη Δευτέρα, όπως συ-
νέβη και με τις τιμές στη Βρετανία. Αλλά
και οι βραχυπρόθεσμες τιμές ρεύματος
στη Βρετανία αυξήθηκαν σε ιστορικά

υψηλά επίπεδα, όπως και τα προθεσμια-
κά συμβόλαια ενός έτους στη Γερμανία. 

Ο ζεστός καιρός και η χαμηλή ταχύτητα
των ανέμων περιορίζουν την παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας
ώθηση στην παραγωγή ορυκτών και ανε-
βάζοντας την τιμή του άνθρακα πάνω από
70% στην Ευρώπη φέτος. Όλα αυτά οδή-
γησαν σε υψηλότερο κόστος φέτος στην
Ευρώπη».

Το πρακτορείο συμπληρώνει ότι η Ευ-
ρώπη δεν μπορεί να βασιστεί στη δική
της παραγωγή, με διάφορες διακοπές
να προκαλούν προβλήματα στις ροές
από τη Βόρεια Θάλασσα. «Η κατάσταση
θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη
αν έχουμε κρύο χειμώνα, όπως εκείνον
του 2018».

Σύμφωνα με το Bloomberg,
η αιτία βρίσκεται στη 
μικρή προσφορά και 
στη μεγάλη ζήτηση 
στον τομέα της ενέργειας

Τ

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Σοκ στην Ευρώπη από 
το κύμα ανατιμήσεων 



Αναμένεται αναθεώρηση 
των εκτιμήσεων από 
το υπουργείο Οικονομικών 

ΕΝΦΙΑ 2021:  Έρχονται τα εκκαθαριστικά - Μείωση έως και 50% 
Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου του 2021 αναμένεται να αναρ-

τηθούν στο TAXISnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το
φορολογικό έτος 2020. Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί και φέ-
τος με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, ενώ δεν υπάρ-
χουν μεταβολές στις εκπτώσεις και τις απαλλαγές για
ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων που εφαρμό-
στηκαν το 2020. 

Αυτό σημαίνει ότι και για το έτος 2021 θα χορηγηθεί
έκπτωση 10%-30% στον κύριο και συμπληρωματικό ΕΝ-
ΦΙΑ φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρ-
μογή των προβλεπόμενων κλιμάκων και συντελεστών.

Η μείωση είναι κλιμακούμενη σε ποσοστά αντιστρό-
φως ανάλογα με τη συνολική αντικειμενική αξία της ακί-
νητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο ως εξής:

• Μείωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι
60.000 ευρώ.

• Μείωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από
60.000 ευρώ και μέχρι 70.000 ευρώ.

• Μείωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από
70.000 ευρώ και μέχρι 80.000 ευρώ.

•  Μείωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από
80.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000 ευρώ.

• Μείωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του
1.000.000 ευρώ.

Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι
κάθε φορολογούμενος που, μεταξύ άλλων, είχε κατά το
προηγούμενο έτος «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενει-
ακό εισόδημα» μέχρι 9.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυ-
ξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε
εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας.

H καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 ισόποσες μηνι-
αίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 30ή Σεπτεμβρίου
και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

A
λμα 16,2% κατέγραψε το ΑΕΠ
στο β’ τρίμηνο του 2021 έναντι
του αντίστοιχου τριμήνου του
2020, προμηνύοντας την ανα-

θεώρηση από το υπουργείο Οικονομικών
τού ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης, που σή-
μερα τοποθετείται στο 3,6%. Σε μηνιαία
βάση, δηλαδή σε σχέση με το α’ τρίμηνο
του 2021, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,4%. Η
επίδοση κατατάσσει τη χώρα μας ψηλά
στην κατάταξη της ευρωζώνης.

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές και για το
γ’ τρίμηνο του έτους, καθώς το υπουργείο
Οικονομικών εκτιμά ότι οι τουριστικές ει-
σπράξεις θα διαμορφωθούν τουλάχιστον
στο 60% των εισπράξεων που είχε το 2019
έναντι του 25% των εισπράξεων του 2019
που πέτυχε ο τουρισμός το 2020.

Παράλληλα, τα θετικά μακροοικονομι-
κά στοιχεία, όπως η διψήφια αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης, των εξαγωγών,
της βιομηχανικής παραγωγής και της οι-
κοδομικής δραστηριότητάς, αναμένεται
να ενισχύσουν περαιτέρω το ΑΕΠ.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοι-
κονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με
εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές 
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπά-
νη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το α’
τρίμηνο του 2021. 
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση
με το α’ τρίμηνο του 2021. 
• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πα-
ρουσίασαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με
το α’ τρίμηνο του 2021. Οι εξαγωγές αγα-
θών αυξήθηκαν κατά 2,9%, ενώ οι εξαγω-
γές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,8%. 

• Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 5% σε σχέση
με το α’ τρίμηνο του 2021. Οι εισαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,8%, ενώ οι ει-
σαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
19,8%.

Ετήσιες μεταβολές 
• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπά-
νη παρουσίασε αύξηση κατά 12,1% σε σχέ-
ση με το β’ τρίμηνο του 2020. 
• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,9% σε σχέση
με το β’ τρίμηνο του 2020. 
• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πα-
ρουσίασαν αύξηση κατά 22,6% σε σχέση
με το β’ τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές

αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,1%, ενώ οι
εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
28,8%. 
•  Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
παρουσίασαν αύξηση κατά 22,5% σε σχέ-
ση με το β’ τρίμηνο του 2020. Οι εισαγω-
γές αγαθών αυξήθηκαν κατά 19,7% και οι
εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
35,2%.

Ανοδική αναθεώρηση 
Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της

ΕΛΣΤΑΤ, το οικονομικό επιτελείο αναμέ-
νεται να προχωρήσει σε ανοδική αναθεώ-
ρηση των ετήσιων εκτιμήσεων για τον
ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας. Οι νέες εκτιμήσεις θα συμπεριλη-

φθούν στο προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού στις 4 Οκτωβρίου και θα είναι αρκε-
τά υψηλότερες σε σχέση με την τρέχουσα
επίσημη πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ
κατά 3,6%. Το γεγονός, άλλωστε, επιβε-
βαίωσε σε δήλωσή του ο Χρήστος Σταϊ-
κούρας, ο οποίος επεσήμανε ότι η πορεία
του ΑΕΠ, στο σύνολο του τρέχοντος έτους,
θα είναι καλύτερη από τις εκτιμήσεις που
είχαν γίνει στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Εκτόξευση κατά 16,2%
του ΑΕΠ στο 2ο τρίμηνο 
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Μ
όνιμη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους για τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις
με τη χρήση ηλιακής ενέρ-

γειας μέσω της αύξησης της παραγόμενης
ισχύος, προβλέπει απόφαση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουρ-
γού Κώστα Σκρέκα, με την αύξηση του
ορίου ισχύος δίνεται η δυνατότητα στη
βιομηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες
δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες
τους με πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας
το κόστος τους και μειώνοντας το περι-
βαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση
(Αριθμός ΦΕΚ 3971/Β/30-08-2021) προ-
βλέπει τα εξής:

1. Αύξηση ορίων ισχύος net metering.
Αυξάνονται τα όρια από 1 MW σε 3 MW σε
όλη την επικράτεια και στην Κρήτη, αφού
πλέον εντάχθηκε στο διασυνδεδεμένο δί-
κτυο. Στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ρόδου
αυξάνονται τα όρια ισχύος από 500 kW σε
1 ΜW για σταθμούς που εγκαθίστανται
από ενεργειακές κοινότητες. Αυξάνονται
τα όρια ισχύος από 300 kW σε 500 kW για
σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους
σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος.

2. Για σταθμούς ισχύος έως 10,8 kW για
τριφασικές παροχές και μέχρι 5 kW για
μονοφασικές παροχές, προβλέπεται η

δυνατότητα σύνδεσης με ενέργειες του
ενδιαφερόμενου και απλή ενημέρωση
του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή, επιτα-
χύνεται η εγκατάσταση μικρών φωτοβολ-
ταϊκών σταθμών, όπως εκείνων που τοπο-
θετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγ-
γελματικών κτιρίων.

3. Τίθενται σαφείς και αποκλειστικές
προθεσμίες στους αυτοπαραγωγούς για
την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης. 

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει το αίτημα και
προβαίνει μέσα σε έναν μήνα από την
υποβολή της αίτησης σε διατύπωση προ-
σφοράς σύνδεσης.

5. Για αιτήματα που αφορούν εικονικό
ενεργειακό συμψηφισμό (περιπτώσεις

που το φωτοβολταϊκό βρίσκεται σε διαφο-
ρετικό χώρο από το σημείο κατανάλω-
σης), η προθεσμία για τη διατύπωση προ-
σφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ υπο-
βάλλεται μέσα σε δύο μήνες.

6. H διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σύνδεσης ορίζεται σε 12 μήνες εφόσον
δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθ-
μούς υψηλής και μέσης τάσης και σε 24
μήνες εφόσον απαιτούνται εργασίες κα-
τασκευής νέου ή επέκτασης υποσταθμού
υψηλής ή μέσης τάσης.

7. Απλοποιείται η διαδικασία σύνδεσης
φωτοβολταϊκών σταθμών ενεργειακού
συμψηφισμού ισχύος έως 50 kW, καταρ-
γώντας τη χορήγηση προσφοράς σύνδε-

σης όπως επιτάσσει και σχετική ευρωπαϊ-
κή οδηγία.

8. Για τη σύνδεση των σταθμών αυτών, ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ που οφείλει να απαντήσει εντός 15
ημερών και σε περίπτωση αποδοχής απο-
στέλλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύν-
δεσης, την οποία οφείλει να υπογράψει ο
ενδιαφερόμενος εντός 60 ημερών. 

Διάκριση οκτώ γερμανικών εταιρειών στα βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
Οκτώ εταιρείες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν τα μέ-

γιστα με τις επενδύσεις και τη δράση τους στη στήριξη και την ανά-
πτυξη των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων, διακρίνονται
στη φετινή εκδήλωση των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο
Μιλήσιος».

Η εκδήλωση των βραβεύσεων θα πραγματοποιηθεί από την Pal-
ladian Communications σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της διοργά-
νωσης των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος».

Η τελετή απονομής των βραβείων έχει προγραμματιστεί για την
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, με ώρα προσέλευσης 17.00, στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και θα λάβει χώρα υπό την αιγίδα
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ),
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του ΣΕΒ (Σύνδε-
σμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος).

Οι οκτώ διακρίσεις αφορούν εταιρείες γερμανικών συμφερόν-
των, οι οποίες ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια για τη διορατικότητά

τους, την καινοτόμα δράση τους, την ταχύτατη ανάπτυξή τους, την
εξωστρέφειά τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κοι-
νωνικά υπεύθυνη παρουσία τους στον επιχειρηματικό στίβο, τον
ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την εναρμόνισή τους με τις αρ-
χές εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθεί, επίσης, τιμητι-
κό βραβείο σε ανώτατο στέλεχος του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου για την προσφορά του στο ελληνογερμανικό επιχειρείν.

Η επιλογή των ανωτέρω διακρίσεων προέκυψε έπειτα από την
αξιολόγηση ειδικής επιτροπής, στην οποία προέδρευσε ο κ. Διονύ-
σης Χιόνης, καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία είχε αναδειχθεί πέρυσι ως τιμώ-
μενη χώρα στην 85η ΔΕΘ, που αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας,
για αυτό και η κριτική επιτροπή επέλεξε να βραβεύσει φέτος τις
γερμανικές εταιρείες, οι οποίες συνέβαλαν διαχρονικά στην ενί-
σχυση των ελληνογερμανικών επιχειρηματικών σχέσεων.

Σημειώνεται ότι η φετινή τελετή βράβευσης θα πραγματοποι-
ηθεί υβριδικά και θα μεταδοθεί και μέσω live streaming, ενώ για
τους παρευρισκόμενους προσκεκλημένους θα τηρηθούν αυστηρά
τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την Covid-19.

Ο θεσμός των επιχειρηματικών βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»
(http://thalisomilisios.gr/) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Palla-
dian Communications, η οποία το 2021 κλείνει 20 χρόνια δραστη-
ριοποίησης στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσε-
ων. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: ALPHA BANK, ΔΕΗ,
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, EY και PreZero.

Τι προβλέπει η απόφαση του
υπουργού Κώστα Σκρέκα για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μείωση ενεργειακού
κόστους με χρήση 
ηλιακής ενέργειας 



Α
ύξηση κατά 3% κατέγραψαν οι
πωλήσεις του Ομίλου Jumbo
τον Αύγουστο, όπως επίσης αύ-

ξηση κατά 9% σημείωσαν οι συνολικές
πωλήσεις τους πρώτους οκτώ μήνες του
έτους (Ιανουάριος-Αύγουστος 2021) σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του Ομίλου Jumbo, οι κατανα-
λωτές συνεχίζουν να παρέχουν ψήφο
εμπιστοσύνης καθημερινά και σε συν-
δυασμό με την πολύ θετική εικόνα της
τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, οι
πωλήσεις του ομίλου συνεχίζουν την
ανοδική τους πορεία.

Η κρίση στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα δεν παρουσιάζει σημάδια βελ-
τίωσης παρά τις επίσημες κεντρικές
διαβεβαιώσεις και καθησυχαστικά σχό-
λια, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το
μεταφορικό κόστος διατηρείται σε πα-
ράλογα επίπεδα ενώ συνεχώς ανεβαί-
νουν οι τιμές των πρώτων υλών και της
ενέργειας. Επίσης, η επανεμφάνιση της
Covid-19 με τη μετάλλαξη Δέλτα ή η πα-
ρουσία νέων μεταλλάξεων εντείνει τα

προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
καθώς λιμάνια κλείνουν ή υπολειτουρ-
γούν ακόμα και με την ταυτοποίηση
ενός μόνο κρούσματος, με αποτέλεσμα

οι καθυστερήσεις ή μετακυλήσεις στις
παραδόσεις να αυξάνουν τις ελλείψεις
σε προϊόντα ειδικά αυτών με έντονο
εποχιακό χαρακτήρα. 

Eurobank: Συναλλαγές 
με φωνητικές εντολές

Τη δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών
συναλλαγών με φωνητική εντολή που θα δίνουν
οι πελάτες της στο κινητό τους, είναι έτοιμη να
προσφέρει η Eurobank. Θα παρέχει σε πρώτη
φάση την ευχέρεια να βλέπουν τα υπόλοιπα των
λογαριασμών τους και να στέλνουν οι πελάτες
χρήματα σε οποιαδήποτε τράπεζα την Ελλάδα
μέσω IRIS Online Payments. Επίσης, η είσοδος
στην υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς κωδικούς
του mobile banking.

Άνοδος για τον κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης
Τη σταδιακή επάνοδο του κλάδου ένδυσης-
κλωστοϋφαντουργίας στα προ πανδημίας επί-
πεδα, σηματοδοτούν τα στοιχεία του πρώτου
εξαμήνου του 2021, με τον Σύνδεσμο Επιχει-
ρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελ-
λάδας να σημειώνει ότι «μετά από ένα αρνητι-
κό Α’ τρίμηνο πέρυσι, λόγω των μέτρων που τέ-
θηκαν σε ισχύ για την αποφυγή της διάδοσης
της Covid-19, στο δεύτερο τρίμηνο του 2021,
όλοι οι δείκτες κατέγραψαν διψήφια ποσοστι-
αία αύξηση». Έτσι, όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωση ο ΣΕΠΕΕ, στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι ο
δείκτης παραγωγής στην ένδυση σημείωσε
αύξηση 15,7% και στην κλωστοϋφαντουργία
18%. Διψήφια ποσοστιαία αύξηση της τάξης
του 22,7% παρουσίασαν στο πρώτο εξάμηνο πέ-
ρυσι οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης-κλω-
στοϋφαντουργίας και ανήλθαν σε 910 εκατ.
ευρώ, από 741 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2020.

Μειωμένα κέρδη για 
την Alpha Αστικά Ακίνητα 

Το Α’ εξάμηνο 2021, ο ενοποιημένος κύκλος
εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθε σε 6
εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του
2020, γνωστοποιεί η εταιρεία με ανακοίνωσή της
στο Χρηματιστήριο. Τα καθαρά κέρδη μετά από
φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε 0,3
εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 0,9 εκατ. ευρώ
την ίδια περίοδο το 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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H Attica Bank ενεργοποιεί εκ νέου τη διάθε-
ση του καταναλωτικού δανείου «Attica Συμ-
φέρον» με προνομιακό επιτόκιο 8,5% για αι-
τήσεις που θα υποβληθούν από 1 Σεπτεμβρί-
ου έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι καταναλωτές
μπορούν να καλύψουν προσωπικές ή κατα-
ναλωτικές ανάγκες, δηλαδή αγορές, επι-
σκευές, εξοπλισμό σπιτιού, σχολικά δίδα-
κτρα, ιατρικά έξοδα, οφειλές προς το Δημό-
σιο, έκτακτες εισφορές κ.ο.κ. Το ποσό χορή-
γησης κυμαίνεται από 1.500 ευρώ έως 25.000
ευρώ με σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 8,5%.

Να προχωρήσει άμεσα σε ιδιωτική τοποθέτηση σε
επιλεγμένους επενδυτές αποφάσισε το Virtus South
European Fund σε συνέχεια του σημαντικού ενδια-
φέροντος που εκδηλώθηκε για τη συμμετοχή στην
IDEAL GROUP ΑΕ («η εταιρεία»), μετά και τη δημοσί-
ευση των θετικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου
2021 στις 25 Αυγούστου. Όπως σημειώνεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 3,20
ευρώ ανά μετοχή και λόγω της μεγάλης ζήτησης ο τε-
λικός αριθμός μετοχών που διατέθηκε ήταν
3.987.625 μετοχές ή 12,67% των συνολικών μετοχών
της εταιρείας.

Όμιλος IDEAL: Σε θεσμικούς επενδυτές το 12,67%

«Attica Συμφέρον» για τις ανάγκες του φθινόπωρου

Jumbo: Αύξηση 3% στις πωλήσεις τον Αύγουστο 



Novartis: Βραβεία 
στα Prix Galien 
Greece 2021

Σ
τη φετινή διοργάνωση Prix Galien Greece 2021, η
Novartis επιβεβαίωσε τη θέση της στην πρώτη
γραμμή της επιστημονικής πρωτοπορίας με τις

δύο καινοτομίες της στον τομέα των γονιδιακών θερα-
πειών. Ειδικότερα, η γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία
μυϊκή ατροφία βραβεύτηκε στην κατηγορία «Καλύτερο
Φάρμακο Για Σπάνια Πάθηση», ενώ η γονιδιακή θερα-
πεία για την αντιμετώπιση της απώλειας της όρασης λό-
γω κληρονομικής αμφιβληστροειδικής δυστροφίας
ήταν στις τελικές υποψηφιότητες της κατηγορίας «Κα-
λύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν». Πρόκειται για τις πρώ-
τες γονιδιακές θεραπείες στις αντίστοιχες θεραπευτικές
κατηγορίες, οι οποίες χορηγούνται εφάπαξ και μετα-
σχηματίζουν με επαναστατικό τρόπο τη διαχείριση σπά-
νιων και ολέθριων ασθενειών.

Green Panda Scooter: Νέα υπηρεσία 
για την πώληση smartphones
Την άφιξη του Green
Panda Scooter, μιας
νέας υπηρεσίας που
διευκολύνει ακόμα
περισσότερο τους
χρήστες που θέλουν
να διαθέσουν προς
πώληση ένα ή περισ-
σότερα smartphones,
ανακοινώνει η Green
Panda, η πρώτη ελλη-
νική recommerce s-
tart-up που προσφέ-
ρει τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο πώλησης ενός s-
martphone. Συγκεκριμένα, η εταιρεία, μέσω του
Green Panda Scooter, προσφέρει πλέον στους κατα-
ναλωτές τη δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση το
smartphone που επιθυμούν, στην άνεση του σπιτιού
τους. Αρκεί να κλείσουν ένα ραντεβού μέσω της ιστο-
σελίδας της Green Panda και το Scooter θα βρίσκεται
στην πόρτα τους την ημέρα και ώρα που οι ίδιοι θα επι-
λέξουν, σύμφωνα με τη δική τους διαθεσιμότητα.

COSMOTE TV: Πάνω από 120 νέες
σειρές στο νέο πρόγραμμα

Πάνω από 120 νέες σειρές και νέοι κύκλοι δημοφιλών
σειρών έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στο νέο πρό-
γραμμα της COSMOTE TV. Η τηλεοπτική σεζόν 2021-22
επιφυλάσσει συγκινήσεις, γέλιο, εκπλήξεις, έρωτες, μυ-
στήριο, αγωνία, περιπέτεια και λαμπερά ονόματα, που
αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των συν-
δρομητών.

Ο Κόλιν Φάρελ επιστρέφει τηλεοπτικά με το μυστηριώ-
δες «The North Water», ενώ για πρώτη φορά το «Dan
Brown’s The Lost Symbol», το prequel του «Κώδικα Da
Vinci», έρχεται στη μικρή οθόνη. Ο Αλβάρο Μόρτε, που
γνωρίσαμε ως «καθηγητή» στο «La Casa de Papel», μας
ξανασυστήνεται στη μίνι σειρά «The Head». H καλτ sci-fi
σειρά του 2004, «4400», κάνει δυναμικό reboot και το
εμβληματικό «Line of Duty» επιστρέφει με τον πολυανα-
μενόμενο 6ο κύκλο, που θα κάνει σε αποκλειστικότητα
πρεμιέρα στην Ελλάδα.

Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο 
προσφορών για 500 εκατ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο που εκδίδει
η Eurobank. Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 500
εκατ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο είναι στο 2,5%. Ο τίτ-
λος είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να αξιολογη-
θεί με Caa1 από τη Moody's, Β+ από την S&P και Β- από τη
Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε σχετικό man-
date σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και
JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της
έκδοσης. Η τράπεζα είχε εκδώσει ανάλογο τίτλο και τον
περασμένο Απρίλιο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Όμιλος Ηρακλής: Νέος 
οικονομικός διευθυντής 
ο Γιώργος Λυμπερόπουλος

Ο Γιώργος Λυμπερόπουλος ανέλαβε την 1η
Σεπτεμβρίου τη θέση του γενικού διευθυντή
οικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου Ηρακλής,
μέλους της Holcim. Ο Δημήτρης Χανής, διευ-
θύνων σύμβουλος του Ομίλου Ηρακλής, δή-
λωσε: «Καλωσορίζω τον κ. Λυμπερόπουλο
στον όμιλό μας και του εύχομαι καλή επιτυχία
στον νέο του ρόλο. Η διεθνής εμπειρία και τε-
χνογνωσία του θα συνεισφέρει στην υλοποί-
ηση του πράσινου επενδυτικού μας προγράμ-
ματος, ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφο-
ρία μας και εδραιώνοντας τον πρωταγωνιστικό
μας ρόλο στο σύγχρονο αειφόρο οικοδομείν».

ΤΑΙΠΕΔ: Μέσα στο 2022 
θα μπει επενδυτής 
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
Για μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στο λι-
μάνι της Αλεξανδρούπολης έκανε λόγο ο
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Θανάσης Ζηλιασκό-
πουλος, τονίζοντας ότι αναφορικά με τις
συνδυασμένες μεταφορές υπάρχουν «τερά-
στιες προοπτικές». Ο διευθύνων σύμβουλος
του ΟΛΑ Κώστας Χατζηκωνσταντίνου δήλω-
σε ότι «το λιμάνι έχει επιτύχει ρεκόρ τρια-
κονταετίας αναφορικά με τη διακίνηση χύ-
δην φορτίων και οχημάτων, ήδη από το πρώ-
το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους».

Alpha Bank: Συναλλαγές 
στα e-corners

Τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συ-
ναλλαγών, εγχρήματων και μη, έχουν οι πελά-
τες της Alpha Bank στα e-corners των κατα-
στημάτων της. Πρόκειται για τις ψηφιακές γω-
νίες «my Alpha Express», στις οποίες μπο-
ρούν να ολοκληρώσουν πληθώρα εργασιών με
ηλεκτρονικό τρόπο ή ακόμη και με μετρητά.
Επιπλέον, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας στέ-
λεχος της τράπεζας είναι δίπλα στον πελάτη
για να βοηθήσει τη συναλλαγή με τις ψηφιακές
υπηρεσίες.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Η
Εθνική Ελλάδας, με στρα-
πατσαρισμένη ψυχολογία
από το αναπάντεχο πατα-

τράκ της οδυνηρής ισοφάρισής
της σε 1-1 στις καθυστερήσεις από
το Κόσοβο στην Πρίστινα, δίνει
απόψε το τέταρτο παιχνίδι της στα
προκριματικά του Μουντιάλ 2022
με αντίπαλο τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ
(21.45, Cosmote TV - Open), με τη
στατιστική να είναι αμείλικτη εις
βάρος της. Σε μια θεαματική ανα-
τροπή του δόγματος του Μαρκ
Τουέιν «η στατιστική είναι ο υπερ-
θετικός βαθμός του ψέματος», οι
αριθμοί της Εθνικής του Ολλανδού
προπονητή Τζον Φαν’τ Σχιπ προ-
καλούν απόγνωση και αυτό δεν εί-
ναι ψέμα. Είναι η χειρότερη ομάδα
της Ευρώπης στην παραγωγή
γκολ, φάσεων και τελικών προ-
σπαθειών. Χειρότερη ακόμη και
από το Λιχτενστάιν, το Σαν Μαρίνο
και το Γιβραλτάρ!

Σε τρία ματς στα προκριματικά
του Μουντιάλ -όλα με 1-1- με την
Ισπανία και το Κόσοβο εκτός και
με τη Γεωργία εντός, η Εθνική Ελ-
λάδας του Ολλανδού κόουτς τρο-
φοδοτεί τη στατιστική με μόλις
τέσσερα σουτ στην αντίπαλη εστία
(τα τρία έγιναν γκολ), ενώ ένα πα-
ραπάνω έχουν οι προαναφερόμε-
νες χώρες. Και για το μέτρο σύγ-
κρισης, πρώτη είναι η Ολλανδία με
51 σουτ στον στόχο!

Ακόμη πιο... καταθλιπτικά είναι
τα στατιστικά της στις τελικές προ-
σπάθειες εντός ή εκτός στόχου.
Έχει 11 τελικές, μία περισσότερη

από το Γιβραλτάρ και το Λιχτεν-
στάιν, με την αμέσως επόμενη να
είναι η Ανδόρα με 24 και το Σαν
Μαρίνο με 26! Η Ολλανδία είναι
κλασικά πρώτη και εδώ με 135 τε-
λικές. Έτσι, η Εθνική δεν θα μπο-
ρούσε να πάει Μουντιάλ.

Κόντρα στη Σουηδία η Εθνική
χρειάζεται πάση θυσία νίκη, γιατί
έχει… ξεμείνει στη βαθμολογία
και διεκδικεί τη δεύτερη θέση μό-
νο… στατιστικά. Εδώ δικαιώνεται
ο Μαρκ Τουέιν: η Εθνική είναι αδύ-
νατο να πάρει όλα τα παιχνίδια και
άλλοι να χάνουν βαθμούς. Στα τε-
λικά του Μουντιάλ 2022 προκρί-
νονται απευθείας οι επικεφαλής
της βαθμολογίας των δέκα ομίλων
και οι δεύτεροι θα δώσουν αγώνες
μπαράζ σε δύο φάσεις, μετά την
ενσωμάτωση δύο ακόμη εθνικών
ομάδων που θα προέρχονται από
το Nations League, η οποία είναι
παράλληλη διοργάνωση πρόκρι-

σης.  Ο Φαν’τ Σχιπ, ο οποίος μετρά-
ει ώρες στην Εθνική, όπως αποκά-
λυψε η «Ρ», θα κάνει δύο αλλαγές
σε σχέση με το αρχικό σχήμα στην
Πρίστινα. Ο Ζέκα θα επανέλθει στη
μεσαία γραμμή, ο Τζόλης θα πάρει
τη θέση του αριστερού χαφ στη θέ-
ση του Τσιμίκα, ο οποίος μετατοπί-
ζεται στο αριστερό άκρο της άμυ-
νας, στη θέση του Γιαννούλη. Ο
Βλαχοδήμος θα κάτσει στο τέρμα,
δεξιά ο Ανδρούτσος και κεντρικά
μπακ οι Μαυροπάνος με τον Τζα-
βέλα. 

Στα χαφ Ζέκα, Τζόλης, Βρουσάι,
Μπουχαλάκης, ο Μπακασέτας πί-
σω από τον σέντερ φορ Παυλίδη.
Τη θέση του σέντερ φορ διεκδικεί
και ο νεαρός Δουβίκας, σκόρερ
της Εθνικής στην Πρίστινα. 

Η χειρότερη Εθνική της Ευρώπης 

Χώρα Αγώνες Βαθμοί Γκολ
Ισπανία 5 10 11-5
Σουηδία 3 9 6-1
Κόσοβο 4 4 3-7
Ελλάδα 3 3 3-3
Γεωργία 5 1 2-9

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ

Τα στατιστικά είναι 
αποκαλυπτικά για την ομάδα
του Ολλανδού προπονητή 

Ο Ζαγοράκης 
ψάχνει «νέο 
Ρεχάγκελ» 
με Δέλλα βοηθό

Ο Γιώργος Δώνης, ο Μαρίνος
Ουζουνίδης και ο Τραϊανός Δέλ-
λας φέρονται ή αυτοπροτάθηκαν
για υποψήφιοι αντικαταστάτες του
Ολλανδού τεχνικού Τζον Φαν’τ
Σχιπ στην Εθνική ομάδα. Ωστόσο,
οι πληροφορίες της «Ρ» αναφέ-
ρουν ότι κανείς εκ των τριών δεν
είναι στη σκέψη του προέδρου της
ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο νέος
τεχνικός της Εθνικής θα είναι αλ-
λοδαπός με περγαμηνές και εμ-
πειρία «τύπου Ρεχάγκελ ή Σάν-
τος» και υποψήφιος βοηθός του
στην Εθνική θα είναι ο Δέλλας, με
προοπτική να είναι ο μεθεπόμε-
νος. Οι πιέσεις που ασκούνται
στον Ζαγοράκη είναι πολλές και
δέχεται δεκάδες μηνύματα στο κι-
νητό του τηλέφωνο από αυτοπρο-
τεινόμενους ή ξένους ατζέντηδες.
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Σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο νοσηλεύεται τις τελευ-
ταίες έξι μέρες ο Πελέ, με πηγές από το περιβάλλον του
να κάνουν λόγο στο Reuters για εξετάσεις ρουτίνας και
τίποτα το ανησυχητικό. Σύμφωνα με την «Globoespor-
te», ο 80χρονος θρύλος της μπάλας υποβλήθηκε σε
εξετάσεις ρουτίνας, αλλά οι γιατροί τού εισηγήθηκαν
την παραμονή του στην κλινική μέχρι νεωτέρας. Ακόμη
δεν έχει γίνει γνωστό αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλη-
μα υγείας.

Ο επιχειρηματικός διευθυντής του Πελέ, ο Ζόε Φράγ-
κα, από την πλευρά του ήταν καθησυχαστικός, υπο-
γραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. «Πλή-
ρεις εξετάσεις, σαρώσεις, κολονοσκόπηση, εξετάσεις
αίματος κ.ά.», έγραψε ο Φράγκα σε μήνυμά του, για να
προσθέσει: «Δεν τα κάνει όλα σε μία μέρα».

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρξε έντονη
φημολογία ότι λιποθύμησε στο σπίτι του, κάτι που διέ-
ψευσε ο ίδιος με χιούμορ μέσω του επίσημου λογαρια-

σμού του στο Instagram. «Παιδιά, δεν λιποθύμησα και η
υγεία μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πήγα για τις
προγραμματισμένες εξετάσεις. Πείτε τους ότι δεν θα...
παίξω την επόμενη Κυριακή», έγραψε.

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στους 8 του US Open, νικώντας την Μπιάνκα Αντρεέσκου 
με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3). Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έγραψε ιστορία, 
καθώς ολοκληρώθηκε μετά τις 2 το βράδυ (ώρα Νέας Υόρκης), 
κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο τουρνουά σε αγώνα μονού γυναικών.

Ανησυχία για την υγεία του Πελέ Ο Παππάς και οι φωτιές
Για την απόφασή του να σπεύσει στις φω-

τιές και να βοηθήσει μίλησε ο Νίκος Παππάς.
Ο άσος της ΑΕΚ ήταν αφοπλιστικός…
«Ήμουν στο σπίτι της πρώην συντρόφου μου
στη Μύκονο. Θεώρησα ανήθικο να κάνω τις
διακοπές μου και δίπλα στο σπίτι μου να
υπάρχει τέτοια καταστροφή.

Οπότε έτσι αποφάσισα να πάω. Δεν έκανα
κάτι ουσιαστικό εγώ. Υπήρχαν εκεί άνθρωποι
που είναι πραγματικά ήρωες, που πήγαν στις
φωτιές με τεράστια αυταπάρνηση. Θυσίασαν
πολλά. Εγώ έτυχε να είμαι απλώς επώνυμος.
Νιώθω περήφανος και θα το έκανα ξανά».

Ο Χασάν στην Τουρκία 
Ολυμπιακός και
Κονιασπόρ συμ-
φώνησαν σε όλα
και ο Χασάν θα
ταξιδέψει άμεσα
στην Τουρκία για
την ολοκλήρωση
της μεταγραφής.
Η συμφωνία των
δύο ομάδων ολο-
κληρώθηκε χθες
κι έτσι ο Αιγύ-
πτιος επιθετικός
θα δοθεί δανει-
κός για την τρέχουσα σεζόν, ενώ στη συμφω-
νία υπάρχει και οψιόν αγοράς από πλευράς
Κονιασπόρ (χωρίς να έχει γινεί γνωστό το
ποσό).

Η Παρί για τον Μπελμοντό
Τη θλίψη της για τον θάνατο του θρύλου του

γαλλικού σινεμά Ζαν Πολ Μπελμοντό εξέ-
φρασε η Παρί Σεν Ζερμέν. «Ο εθνικός μας
“Μπεμπέλ” ήταν παθιασμένος με το ποδό-
σφαιρο, άθλημα που έπαιζε για πολύ καιρό
ως τερματοφύλακας. Το 1973 με τον Ντανιέλ

Εκτέρ και τον Φρανσίς Μπορέλι ο Ζαν Πολ
Μπελμοντό συμμετείχε στην ανα-
γέννηση της Παρί Σεν Ζερμέν και
παρέμεινε πιστός στον σύλλογό

του, πάντα παρών στις κερκίδες»,
σημείωσε, μεταξύ άλλων, στην ανα-

κοίνωσή της η Παρί.

Υπέρ της μετακίνησης
οπαδών η UEFA
Άλλο ένα βήμα για την επιστροφή στην κα-

νονικότητα -και- στο ποδόσφαιρο φαίνεται
ότι έγινε χθες, καθώς η UEFA εμφανίζεται
έτοιμη να ανάψει το «πράσινο φως» για τη με-
τακίνηση και πάλι οπαδών στα εκτός έδρας
ματς σε όλη την Ευρώπη! Αναμένονται οι επί-
σημες ανακοινώσεις από πλευράς UEFA με
όλες τις λεπτομέρειες.

Ο Πανιώνιος σε νέες περιπέτειες
Τα μαντάτα δεν είναι καλά για τον Πανιώνιο, καθώς βρίσκεται εκ νέου
προ των πυλών της Γ’ Εθνικής. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα μεταξύ του Πανιωνίου και εκπροσώπου του επενδυτή Γιάννη
Τσακουμάκου, έγινε γνωστό ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για την
απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας λόγω του συνολικού
χρέους των Νεοσμυρνιωτών, το οποίο φτάνει τα 2,3 εκατ. ευρώ. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η ομάδα πρέπει να πληρώσει συνολικά 700.000 ευρώ
για να μπορεί να κάνει μεταγραφές αλλά και για τη συμμετοχή της στη
Super League 2. Τέλος, οι Μπακασέτας, Ρισβάνης και Σιώπης ήρθαν σε
συμβιβασμό ώστε να μην πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται.

Στους «8» 
του US Open 
η Σάκκαρη  



Μ
υθικός γάμος και πριβέ δεξίωση για
την Κύπρια δισεκατομμυριούχος
εφοπλίστρια Κλέλια Χατζηιωάννου
και τον επιχειρηματία - education di-

rector της Wella, Κωνσταντίνο Σκορίλα. Το λαμπερό
ζευγάρι έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης παντρεύ-
τηκε μυστικά το βράδυ της Κυριακής στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό σε κλειστό κύκλο -
λόγω της πανδημίας- με VIP καλεσμένους από την
Ελλάδα, την Κύπρο, το Μονακό και το Λονδίνο. 

Η «πριγκίπισσα των τάνκερ» επέλεξε για την πιο
όμορφη στιγμή της ζωής της ένα υπέροχο λευκό νυ-
φικό από ακριβή δαντέλα και κρύσταλλα Swarovski
διά χειρός του Έλληνα σχεδιαστή μόδας Laskaris,
όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανάρτησε
στο Facebook, ανακοινώνοντας τα ευχάριστα νέα:
«Παντρευτήκαμε στον Άγιο Δημήτριο Ψυχικού πα-
ρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων λόγω της
πανδημίας! Κουμπάρες η αγαπημένη μας Ρόζμαρι
Χατζηιωάννου (γυναίκα του αδελφού της νύφης, Πό-
λυ Χατζηιωάννου) και η επιστήθια φίλη και πολιτικός
Ντόρα Πάλλη», ανέφερε η απαστράπτουσα νύφη,
προσθέτοντας: «Παρανυφάκια τα παιδιά μας Άννα
και Λουκάς και η ανιψιά μας Άρια Χατζηιωάννου, κό-
ρη του Στέλιου και της Όρλας Χατζηιωάννου».

Η art de la table γαμήλια δεξίωση με guest star την
καρδιακή φίλη και συμπατριώτισσα της νύφης Άννα
Βίσση, δόθηκε στην έπαυλη της Κλέλιας Χατζηιωάν-
νου στον ιστορικό Πύργο (1920) της οδού Χαριλάου
Τρικούπη στην Κηφισιά, που δεσπόζει αγέρωχος
στεγάζοντας για δεκαετίες τη μεγάλη φαμίλια του
αείμνηστου εφοπλιστή Λουκά Χατζηιωάννου. 

Η μοναδικής αισθητικής έπαυλη στολισμένη με
δεκάδες λουλούδια, φωταγωγήθηκε ειδικά για το af-
ter wedding party και άνοιξε διάπλατα τις μεγάλες

σιδερένιες πόρτες στους ογδόντα εκλεκτούς προ-
σκεκλημένους. Ανάμεσά τους η βουλευτής της ΝΔ
Φωτεινή Πιπιλή, η κοσμηματοπώλης Λιάνα Βουράκη
που έχει επιμεληθεί τη διακόσμηση των εσωτερικών
χώρων της βίλας αλλά και τις ρομαντικές γαμήλιες
μπομπονιέρες, στολισμένες με ασημένιες ορχιδέες,
οι οικογένειες Ηλιάδη και Δημητρίου.

Ήταν μια υπέροχη και συνάμα συγκινητική βραδιά
για την Κλέλια Χατζηιωάννου, τη σημαντική εφοπλί-
στρια, φιλάνθρωπο και δημιουργό του ιδρύματος
που φέρει το όνομά της, καθώς η απουσία της μητέ-
ρας της Νέδης Χατζηιωάννου, που έφυγε από τη ζωή
τον περασμένο Απρίλιο, ήταν έντονη.
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• Αναβλήθηκε η σημερινή πρεμιέ-

ρα της Ελένης Μενεγάκη λόγω της

κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη. Η

«ωραία Ελένη» θα καλησπερίσει

τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 13/9

στις 13.45.

• Απορρίφθηκε η αγωγή του

Γιάννη Βαρδή εναντίον των δη-

μιουργών του κομματιού «Πε-
ραστική». Ο τραγουδιστής

υποστήριζε πως αντέγραψαν
κομμάτι του πατέρα του.

• Κονταροχτυπήθηκαν τη Δευτέρα

στην πρεμιέρα τους η Ελεονώρα

Μελέτη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή:

«Mega Καλημέρα» 12,5%, «Happy

Day» 13,4% (κατά προσέγγιση στο

δυναμικό κοινό).

• Στα πρωινά την πρωτιά πήρε

(δυναμικό κοινό) η Δανάη
Μπάρκα με 16%. Ακολούθησε

το «Πρωινό» με 15,5%, το «Al-
pha παντού» με 8,1% και η

Μπέττυ Μαγγίρα με 7%.

• Ο Διονύσης Παπανδρέου, ο νεα-

ρός πρωταγωνιστής της σειράς «Η

Γη της Ελιάς», στον ρόλο του Φίλιπ-

που έκαψε καρδιές από το πρώτο

κιόλας επεισόδιο!

• Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέ-

λας: «Εύκολα είπαμε ότι πρέ-
πει να χωρίσουμε αλλά χωρί-

σαμε δύσκολα», αποκάλυψε η
τραγουδίστρια στο «Mega Κα-

λημέρα».

• «Το 2008 διέκοψα το συμβόλαιό

μου με το Mega, πήγα σε ψυχίατρο

και χρειάστηκε να πάρω φαρμα-

κευτική αγωγή για να ηρεμήσω»,

εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του

ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

• Χλιδάτος γάμος στη Μύκονο:

Ο ποδοσφαιριστής Χρήστος
Νιάρος και η Νάνσυ Πλεξίδα

της γαλακτοβιομηχανίας La

Farm παντρεύτηκαν, με τον
Κωνσταντίνο Αργυρό να τρα-

γουδά στη δεξίωση. 
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Ένας παραμυθένιος 
και… μυστικός γάμος

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Στο σανίδι με 
το sold out «Jordan»
Με τον συγκλονιστικό μονόλογο «Jordan»
επανέρχεται θεατρικά η Μαρία Κορινθίου.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 24/9
στο θέατρο «Αυλαία» της Θεσσαλονίκης
και η πρωταγωνίστρια, που κατέκτησε κοι-
νό και κριτικούς με την ερμηνεία της, πα-
ραδέχτηκε το δέσιμο με τον ρόλο: «Σταθμός
μεγάλος για εμένα και κομμάτι μου πια. Δεν
μπορώ να σας περιγράψω το δέσιμό μου με
αυτό το δύσκολο και σκληρό έργο».

Κορίτσια 
στον ήλιο
«Τα καλύτερά μας χρόνια» επι-
στρέφουν για δεύτερη σεζόν
στην ΕΡΤ και η πρωταγωνίστρια
Τζένη Θεωνά, μαυρισμένη, ξε-
κούραστη και ορεξάτη για δου-
λειά, συναντήθηκε μέρα μεση-
μέρι στο κέντρο της Αθήνας για
καφεδάκι με τη σεναριογράφο
Κατερίνα Μπέη και συζήτησαν
τις εξελίξεις στον ρόλο της.
« Έχουμε περάσει μαζί μερικά
από “Τα καλύτερά μας χρόνια” κι
από ό,τι φαίνεται ευτυχώς έρ-
χονται κι άλλα», σχολίασε η
ηθοποιός.
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Γενέθλια με επική τούρτα
«Τα 44 είναι τα νέα 22», ανακοίνωσε περιχαρής ο Νίκος Μουτσι-
νάς ανήμερα των γενεθλίων του, με τις ευχές φίλων, συνεργα-
τών και θαυμαστών να πέφτουν βροχή. Ο παρουσιαστής φωτο-
γραφήθηκε στο Διαδίκτυο με πολύχρωμη τούρτα υπερπαραγω-
γή και ανάμεσα στα δημόσια σχόλια ξεχώρισε εκείνο της Κατε-
ρίνας Καινούργιου. «Χρόνια πολλά στον πιο ωραίο άντρα της τη-
λεόρασης!» έγραψε η παρουσιάστρια. 

Υ
γιέστατα διδυμάκια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, έφερε στον
κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας η Όλγα Κεφαλογιάννη. Λί-
γους μήνες μετά τον γάμο με τον στιχουργό-συνθέτη Μίνω

Μάτσα, το ζευγάρι έγιναν γονείς ανήμερα των γενεθλίων του ευτυ-
χισμένου μπαμπά και η χαρά των δύο οικογενειών, συγγενών και
φίλων δεν περιγράφεται. «Η πρώτη αγκαλιά, το πρώτο βλέμμα, το
θαύμα της ζωής. Η ευλογία της οικογένειας. Νιώθουμε ολοκληρω-
μένοι. Καλώς ορίσατε στον κόσμο!» έγραψε με συγκίνηση λίγες
ώρες μετά τον τοκετό η γλυκιά μαμά. Το ειδύλλιο της βουλευτή της
ΝΔ με τον εγγονό του ιδρυτή του δισκογραφικού κολοσσού MINOS
άρχισε τον Φεβρουάριο του 2020 και έπειτα από δυο χρόνια μεγά-
λης αγάπης, ανέβηκαν μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια ρομαν-
τική τελετή που τελέσθηκε στο αγαπημένο τους νησί, τις Σπέτσες.

Μαμά η Όλγα Κεφαλογιάννη
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Γυρίσματα 
με αέρα Χόλιγουντ 

Κι όμως είναι η Μπραντ!

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται στην
Αλεξανδρούπολη τα γυρίσματα του «Πέντε 5» σε
σκηνοθεσία Βασίλη Τσικάρα. Ο Σπύρος Μπιμπί-
λας που συμπεριλαμβάνεται στο καστ έδωσε στη
δημοσιότητα φωτογραφίες από τα backstage,
ενώ πόζαρε με τον κούκλο χολιγουντιανό πρωτα-
γωνιστή Μανού Μπένετ, σχολιάζοντας: «Ο διε-
θνούς φήμης Νεοζηλανδός σταρ μας κάνει την
τιμή να συμπρωταγωνιστεί μαζί μας! Η ταινία
πραγματεύεται την αληθινή ιστορία της ελληνι-
κής επανάστασης των ηρώων της Σαμοθράκης
για την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους
αλλά σφαγιάστηκαν με άγριο τρόπο».

Η make up artist Αννίτα Μπραντ έκανε την
ανατροπή. Δημοσίευσε φωτογραφία από το μα-
κρινό 2005, ποζάροντας άβαφη και με έντονη
ακμή στο σαγόνι και το στόμα, δίπλα στον σύζυγό
της και διάσημο φωτογράφο Χάρη Χριστόπουλο.
«Είναι μια εποχή που για χρόνια ήθελα απλά να
διαγράψω από τη ζωή μου και δεν κοιταζόμουν
καν σε καθρέφτη. Είχα όμως αυτόν τον άνθρωπο
δίπλα μου, ο οποίος μου έλεγε καθημερινά για
μήνες πόσο όμορφη ήμουν και το εννοούσε!»
έγραψε πανευτυχής.



Σ
υχνά η ερωτική μας επιθυμία δείχνει να…
στερεύει. Έχουν γραφτεί πολλά για το τι
σκοτώνει τον έρωτα και τα ζευγάρια αποξε-
νώνονται ή οδηγούνται στον χωρισμό. «Κα-

θοριστικό ρόλο στην ερωτική επιθυμία παίζουν η
φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται το άτομο, κα-
θώς και άλλες παράμετροι, όπως είναι η γενικότερη
κατάσταση της υγείας και το στρες. Αυτοί οι παρά-
γοντες μπορεί να κρύβονται πίσω από την απουσία
της ερωτικής επιθυμίας στο ζευγάρι και να επηρεά-
ζουν εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες», λέει ο
χειρουργός ουρολόγος - ανδρολόγος Κωνσταντίνος
Ρόκκας. 

Σύμφωνα με τον κ. Ρόκκα, οι κυριότερες αιτίες
που «τραυματίζουν» την ερωτική επιθυμία είναι το
άγχος. Φυσικά αυτό δεν μας προκαλεί έκπληξη, κα-
θώς το άγχος ενοχοποιείται για πολλά δεινά στην
καθημερινότητά μας. Το άγχος μάς «μπλοκάρει» και
«διώχνει» την ερωτική επιθυμία με συνοπτικές δια-
δικασίες. Το αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες επηρεά-
ζει αρνητικά τη σεξουαλική επιθυμία. Το να βλέπει
κάποιος τον σύντροφό του μεθυσμένο αποτελεί επί-
σης παράγοντα έλλειψης διάθεσης. Στις παρενέρ-
γειες κάποιων φαρμάκων συμπεριλαμβάνεται και η
μείωση της ερωτικής επιθυμίας. Αυτό συνήθως
αφορά σε αντικαταθλιπτικά, αντιυπερτασικά, αντι-
συλληπτικά, αντιρετροϊκά, στη φιναστερίδη και στη
χημειοθεραπεία. Ο ελλιπής και κακός ύπνος, πέρα

από τη σωματική εξασθένηση, επηρεάζει την ψυχι-
κή και ερωτική μας διάθεση. Οτιδήποτε εμπλέκεται
με τη χαλάρωση, που προέρχεται από έναν καλό
ύπνο, μπορεί να παρεμβληθεί στη σεξουαλική λει-
τουργία - η κούραση επηρεάζει αρνητικά την επιθυ-
μία. 

Τα ζευγάρια συνήθως λειτουργούν καλύτερα
ερωτικά όταν λείπουν τα παιδιά από το σπίτι. Το εν-
δεχόμενο, ακόμη και η σκέψη ότι μπορεί την ώρα
του σεξ να εμφανιστεί κάποιο παιδί διώχνει την

ερωτική επιθυμία «στο φτερό». Μια λύση είναι να
κάνει το ζευγάρι σεξ, όταν τα παιδιά κοιμούνται. Η
εικόνα του σώματός μας και το αν νιώθουμε άνετα
με αυτό παίζει ρόλο στην ερωτική μας ζωή. Όταν
μας αρέσει η εικόνα μας, νιώθουμε επιθυμητοί. Σε
αντίθετη περίπτωση, το να μη μας αρέσει ο εαυτός
μας, πολύ συχνά συνδέεται με μειωμένη σεξουαλι-
κή διάθεση. Άνδρες με στυτική δυσλειτουργία συ-
χνά ανησυχούν για το πώς θα μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στα σεξουαλικά τους «καθήκοντα» και η
ανησυχία αυτή επηρεάζει αρνητικά την ερωτική
επιθυμία τους. 

«Η τεστοστερόνη ενισχύει την ερωτική επιθυμία.
Με την πάροδο των ετών, όμως, η τεστοστερόνη μει-
ώνεται. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι ώριμοι ηλι-
κιακά άνδρες χάνουν πάντα την επιθυμία να κάνουν
σεξ. Δυστυχώς η μάστιγα των τελευταίων χρόνων, η
κατάθλιψη, συνδέεται μεταξύ άλλων με την πλήρη
απουσία της ερωτικής επιθυμίας. Η κατάλληλη
φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει, όπως
και η τακτική άσκηση».
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Ποιες είναι οι κυριότερες 
αιτίες που μπλοκάρουν 
την επιθυμία για σεξ

Κωνσταντίνος Ρόκκας, χειρουργός
ουρολόγος - ανδρολόγος 

Τι «φρενάρει» την ερωτική διάθεση;

Ο κομβικός ρόλος 
της εμμηνόπαυσης 
Η εμμηνόπαυση για πολλές γυναίκες
σημαίνει το τέλος της θηλυκής τους
υπόστασης και πολύ συχνά συνο-
δεύεται από πλήρη απουσία ερωτικής
διάθεσης και επιθυμίας. Εκτός από
το… πάρτι των ορμονών, η ξηρότητα
του κόλπου και ο πόνος κατά την ερω-
τική επαφή δεν διευκολύνουν την κα-
τάσταση. Ο γυναικολόγος και ο ενδο-
κρινολόγος μπορούν να βοηθήσουν τη
γυναίκα σημαντικά για να βρει λύσεις
ώστε να απολαμβάνει την ερωτική
πράξη.
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Ζυγός
Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου θα

σας προβληματίσει αρκετά στο ξεκίνη-
μά του. Ίσως μάλιστα να αναζητήσετε
τις λύσεις των προβλημάτων σας σε λά-
θος κατεύθυνση. Η Νέα Σελήνη στις
7/9, στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα
σας κάνει περισσότερο ευάλωτους με
την υγεία σας, αλλά θα ενεργοποιήσει
με έναν ξαφνικό τρόπο τους μηχανι-
σμούς αυτοπροστασίας. Από τις 22/9, ο
Ήλιος περνά στο δικό σας ζώδιο, κάνο-
ντας τη ζωή σας πιο ευχάριστη, ενώ θα
επανεξετάσετε κάποια θέματα που εκ-
κρεμούν. Ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία,
στις 27/9, θα σας φέρει πρόσωπα από
το παρελθόν.

Σκορπιός
Είναι ο μήνας που θα σας κουράσει

λίγο παραπάνω, ενώ οι ατελείωτες συ-
ζητήσεις με τους άλλους δεν θα σας
ωφελήσουν. Ο Άρης στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι έχει ως αποτέλεσμα να
σας κάνει ανήσυχους για την εργασία,
την υγεία, αλλά και τις προσωπικές σας
σχέσεις. Θα πρέπει να προσέξετε τι λέτε
και σε ποιους και σίγουρα είναι μια πε-
ρίοδος που τα συναισθήματά σας δεν
θα έχουν σωστούς αποδέκτες. Βέβαια,
στο τέλος του μήνα, η Αφροδίτη στο ζώ-
διό σας θα δημιουργήσει θετική γωνία
με τον Ποσειδώνα, βάζοντας μία πινε-

λιά αισιοδοξίας σε κάθε σας επιδίωξη.

Τοξότης
Ήρθε ο καιρός να αφήσετε πίσω τις

ανασφάλειες και να προχωρήσετε στα
επαγγελματικά σας σχέδια, όπου στις
7/9 η Νέα Σελήνη στο ζώδιο της Παρθέ-
νου θα σας δώσει μία δυναμική ώθηση.
Από τις 11/9, η Αφροδίτη στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι κάνει πολύπλοκη την
προσωπική σας ζωή, ενώ στις 17/9 και
στις 24/9 θα πρέπει να προσέξετε τα
ξαφνικά γεγονότα, που θα σας φέρουν
σε δύσκολη θέση με το ταίρι σας. Βέ-
βαια, το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα
θα έχετε καλή επικοινωνία με πρόσωπα
από το περιβάλλον σας, θα κάνετε ευ-
χάριστες μετακινήσεις και θα βρείτε

στήριξη από φιλικό σας πρόσωπο. 

Αιγόκερως
Στις 7/9 η Νέα Σελήνη, από το ζώδιο

της Παρθένου, φαίνεται προς εσάς πο-
λύ φιλική και ανανεωτική. Ιδίως εσείς
που έχετε γεννηθεί 4, 5 και 6 Ιανουαρί-
ου θα έχετε μία μεγάλη άνοδο σε προ-
σωπικά και επαγγελματικά θέματα. Θα
έχετε να κάνετε πολλά αυτή την περίο-
δο για την επαγγελματική σας πορεία,
κυρίως από τις 16/9, όπου θα περάσει ο
πλανήτης Άρης στο ζενίθ του ωροσκό-
που σας και θα σας εξαντλήσει, λόγω
των πολλών υποχρεώσεων που θα πα-
ρουσιαστούν. Η τελευταία μέρα του μή-
να θα αποδειχθεί πολύ θετική για τη συ-
ναισθηματική σας ζωή. 

Υδροχόος
Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου θα

ενεργοποιήσει ουσιαστικά τις οικονομι-
κές σας δραστηριότητες, ενώ θα αναζη-
τήσετε νέους τρόπους εισοδημάτων στις
7/9, με τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο. Η
επικοινωνία σας γίνεται εντονότερη,
ενώ νιώθετε την ανάγκη να αποδράσετε
για λίγο, ώστε να γεμίσετε τις μπαταρίες
σας και να είστε έτοιμοι για τον χειμώνα.
Από τις 11/9, προσοχή μη χαθούν κάποι-
ες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ στο
τέλος του μήνα πολλά πράγματα θα
χρειαστούν επανεξέταση, αλλά στις 30/9
επισφραγίζεται μία επιτυχία σας. 

Ιχθύες
Ο Σεπτέμβριος ξεκινά ουσιαστικά κά-

πως δύσκολα, αλλά η Νέα Σελήνη στις
7/9 θα σας φέρει κοντά σε πρόσωπα που
θα σας δείξουν την αληθινή διάσταση
κάποιου θέματος που σας απασχολεί.
Στις 16/9 θα έχετε αρκετή ένταση και
γκρίνια, ενώ την επόμενη μέρα τα οικο-
νομικά σας χρειάζονται φροντίδα και
σκέψη για να μην πέσετε σε έξοδα, που
θα εξαντλήσουν το πορτοφόλι σας. Η
Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο
δικό σας ζώδιο στις 21/9 θα σας αφυπνί-
σει έντονα και θα σας προστατέψει από
τους φανερούς εχθρούς σας, από μία νο-
μική υπόθεση που θα έχει οικονομικές
προεκτάσεις, αλλά και από θέματα υγεί-
ας που πιθανόν να παρουσιαστούν. 

Αστρολογικές 

Αφού καλωσορίσαμε τον πρώτο μήνα του φθινοπώ-
ρου, θα μπούμε στα «βαθιά νερά» μιας πολυσύνθετης
πραγματικότητας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Στο ξεκίνημα του μήνα, θα υπάρξουν βοηθητικές
ενέργειες των πλανητών, που θα ανοίξουν διόδους
στα ζώδια του αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι) των
πρώτων ημερών, κι έτσι εσείς που ανήκετε σε αυτήν
τη ζωδιακή ομάδα θα κάνετε νέες γνωριμίες, θα ολο-
κληρώσετε καλές συμφωνίες και θα ζήσετε καρμικά
γεγονότα, στην αρχή αλλά και στο τέλος του μήνα.  Μία
παραφωνία θα συμβεί στις 3/9, όπου ο Άρης, σε αντί-
θεση με τον Ποσειδώνα, ίσως να βγάλει μια κούραση,
ψυχική αλλά και σωματική, στα ζώδια του Μεταβλη-
τού Σταυρού, του τρίτου δεκαημέρου (Δίδυμοι, Παρ-
θένοι, Τοξότες και Ιχθύες).
Η Νέα Σελήνη βέβαια στο ζώδιο της Παρθένου, στις
7/9, θα αποδειχθεί ένα πολύ θετικό φεγγάρι, που θα
ανανεώσει τα ζώδια της Γης (Ταύρο, Παρθένο και Αι-

γόκερω) και θα φέρει συναισθηματική ευφορία, βά-
ζοντας μία πολύ θετική πινελιά στην καθημερινότητα.
Ο μήνας, κατά το δεύτερο μισό του, αρχίζει να αλλάζει
ένταση και δυναμική και να περιπλέκει τις συναισθη-
ματικές υποθέσεις, αλλά και την ασφάλεια που νιώ-
θουμε με κάποια πράγματα στη ζωή μας. Η Αφροδίτη,
από τις 16 έως τις 25/9, θα δέχεται σκληρές όψεις από
τον πλανήτη Κρόνο και τον Ουρανό, ενώ θα βρίσκεται
εγκλωβισμένη στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου είναι σε
θέση αδυναμίας και δεν μπορεί να βγάλει τα θετικά
της γνωρίσματα. Αυτή λοιπόν η περίοδος θέλει προ-
σοχή, κυρίως για σας που ανήκετε στα ζώδια του Στα-
θερού Σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδρο-
χόος ), όπου οι σχέσεις σας θα περάσουν από εντά-
σεις, αμφισβητήσεις και χωρισμούς. Την ίδια χρονική
περίοδο θα συμμετέχουν και άλλες αρνητικές πλανη-
τικές όψεις, οπότε και η καρδιά του Σεπτέμβρη θα μας
αποσυντονίσει και θα μας πιέσει αρκετά.
Ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στις 27/9,

στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα υπάρξουν αναθεωρή-
σεις, επανασυνδέσεις και συναντήσεις με άτομα από
το παρελθόν.  Ο μήνας τελειώνει με την Αφροδίτη να
απολαμβάνει μία θετική γωνία από τον πλανήτη Πο-
σειδώνα, γλυκαίνοντας τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα των εκπροσώπων των ζωδίων του Νερού και
της Γης, ενώ την ίδια μέρα, ο Ήλιος δέχεται την Κρόνια
προστασία, από μία απόλυτα θετική όψη που σχηματί-
ζεται μεταξύ τους. Αναπτύσσεται μία σταθεροποιητική
περίοδος με νέες δυνατότητες εξέλιξής και επίσης θα
υπάρχει έντονη ενσυναίσθηση μεταξύ των ανθρώ-
πων και των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί
και αγγίζουν τις λεπτές συναισθηματικές χορδές
όλων μας.  Με λίγα λόγια, αν βλέπαμε ένα γραφικό
σχεδιάγραμμα του Σεπτέμβρη, θα παρατηρήσουμε ότι
ο μήνας το πρώτο δεκαήμερο θα είναι πολύ βοηθητι-
κός, στην συνέχεια μέχρι τις 25/9 θα μας πιέσει αρκε-
τά, ενώ το τελευταίο πενθήμερο θα έχει εξαιρετικές
προοπτικές, που θα έχουν διάρκεια στον χρόνο. 

ΠΡΟΒΛEΨΕΙΣγια τον Σεπτέμβριο
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Ηαπό τηλεοράσεως ενημέρωση των
Ελλήνων, προσωπικά από τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι

(νισάφι πια!) ο βουλευτής του κόμματός του και
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος
Πολάκης εμβολιάστηκε, είναι, όπως και να ’χει,
πράξη υπερρεαλιστική. Επόμενο, λοιπόν, το κω-
μικό στοιχείο να υποχωρεί, αφήνοντας ανοικτό
τον χώρο στη φαντασία. Διότι, προς Θεού! Ο Αλ.
Τσίπρας δεν διαμήνυσε στον Π. Πολάκη ότι πλέ-
ον το αντιεμβολιαστικό του μένος δεν τον εξυπη-
ρετεί. Ούτε του ζήτησε να ξεκαθαρίσει τι θα πρά-
ξει. Ο βουλευτής Χανίων αυτοβούλως προσήλθε
να εμβολιαστεί. Χώρια που είχε ενημερώσει ότι
θα εμβολιαστεί τον Σεπτέμβρη. Με το τέλος των
διακοπών; Με το άνοιγμα των σχολείων; Ποιος
ξέρει; Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι
απόγευμα, πριν από την συνέντευξη, ενημέρωσε
τον αρχηγό του. Και του έστειλε τη φωτογραφία.
Διά του λόγου το αληθές!

Αυτό μάλιστα. Ήταν είδηση. Τα υπόλοιπα,
όπως ότι για την κυβέρνηση «έχει γυρίσει η κλε-
ψύδρα», είχαν μια υποψία ασάφειας. Εκτός και
αν υπονοούσε κυβερνητική φθορά ή δυσαρμο-
νία μεταξύ λαϊκού αισθήματος και κοινοβουλευ-
τικής πλειοψηφίας. Αυτό, όμως, είναι υπόθεση
εργασίας που μένει να αποδειχτεί. Παρότι δύ-
σκολο από ένα κόμμα που, από την κυβερνητική
φθορά, ελάχιστα, δυόμισι χρόνια τώρα, κατόρ-
θωσε να καρπωθεί. Αλλά και ότι οι εκλογές θα
γίνουν από την άνοιξη του 2022 και μετά δεν εί-
ναι είδηση. Είδηση θα ήταν αν ο αρχηγός της αν-

τιπολίτευσης ζητούσε εκλογές. Φαίνεται, όμως,
ότι, όπως και στη Βουλή, δεν έχει κανέναν λόγο
να τις ζητήσει. Χώρια που καμιά φορά τα αιτήμα-
τα ικανοποιούνται και οι ευχές εισακούονται. Τι,
λοιπόν, εκτός του εμβολιασμού του Π. Πολάκη,
έμεινε από τη συνέντευξη Τσίπρα; Η κριτική για
την υπουργοποίηση του Χρ. Στυλιανίδη με το
αναμενόμενο επιχείρημα ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης
αναζήτησε «εκτός της επικράτειας» υπουργό
και οι, εκ προοιμίου, βολές για το επερχόμενο
κύμα ακρίβειας.

Όμως, θα συμφωνήσουμε. Η αντιπολίτευση
δεν είναι ούτε λέσχη ανταλλαγής ιδεών ούτε φι-
λανθρωπικό ίδρυμα. Δουλειά της είναι να γίνει
πάση θυσία κυβέρνηση. Για αυτό και ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν το αρνείται ο βουλευτής,
του τηλεφώνησε για να του πει: «Ως εδώ και μη
παρέκει». Η παρουσία του Π. Πολάκη στη συγ-
κέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ, επικεφαλής ομάδας
βουλευτών μεταξύ των οποίων και η τομεάρχης
υγείας Δ. Αυγέρη, δεν προκάλεσε μόνο τη δυ-
σφορία προβεβλημένων στελεχών, κυρίως από

την ομάδα των «53». Κόντεψε να ανάψει το φιτίλι
της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πολυπληθέ-
στερων τάσεων, όταν ο «αψύς Κρητικός» αντεπι-
τέθηκε καλώντας τους συντρόφους του (λέμε
τώρα) «να μαζευτούν». Τα πνεύματα αγρίεψαν,
εξ ου και η παρέμβαση Τσίπρα, την οποία στήρι-
ξε η ανάρτηση του Π. Πολάκη στο διαδίκτυο,
ώστε τα πικρά να γίνουν γλυκά. Ότι, δηλαδή, δεν
επρόκειτο περί «τελεσιγράφου», «πιέσεων» ή
«εκβιασμού» (αυτά, ως γνωστόν, δεν συμβαί-
νουν στο κόμμα της «πρώτης φοράς»), αλλά περί
«προσωπικής επιλογής» που είχε ανακοινωθεί
εδώ και καιρό.

Τι και αν ο Π. Πολάκης, τρεις μέρες νωρίτερα,
είχε συγκρουστεί στη Βουλή με τον υπουργό
Υγείας για το εμβολιαστικό πρόγραμμα; Δεν δια-
φωνούσε για τα εμβόλια. Αμφισβητούσε την
αποτελεσματικότητά τους έναντι των μεταλλάξε-
ων, λέει κατόπιν εορτής ο βουλευτής. Και στη
συγκέντρωση των υγειονομικών επίσης για τον
ίδιο λόγο θα πήγε. Για τις μεταλλάξεις. Τώρα,
όμως, όλα καλά. Στην Κουμουνδούρου τούς πή-
ρε κάτι μήνες και μια κλειστή συνεδρίαση για να
εισακούσει ο Π. Πολάκης τον αρχηγό του και να
κάνει πίσω. Ο στόχος επετεύχθη! Η εσωκομματι-
κή κρίση αποσοβήθηκε. Η κομματική τάξη απο-
καταστάθηκε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, τώρα που «η
κλεψύδρα γύρισε», θα μπορεί να αναρτήσει τη
φωτογραφία του εμβολιαζόμενου Π. Πολάκης
με το τσιρότο στο μπράτσο (παραδίπλα σε αυτή
με τον Βελουχιώτη που είχε στο υπουργικό γρα-
φείο του) και να επιδοθεί απερίσπαστος στο αν-
τιπολιτευτικό του έργο. 

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Αφού επί μήνες ο Π. Πολάκης
υπηρετούσε τη διγλωσσία του
ΣΥΡΙΖΑ έναντι των εμβολιασμών,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάς
ανακοίνωσε ότι εμβολιάστηκε.
Έπειτα από ένα τηλεφώνημα 
και μία… φωτογραφία. 
Διά του λόγου το αληθές!

Go back, Παύλε Πολάκη! Go back!


