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Ν. ΕΛΕΥθΕρΟγΛΟΥ

Ο «βαρετός κ. Σολτς»
και τα πανηγύρια 

της αντιπολίτευσης

Κόψτε τους 
τον βήχα εδώ 

και τώρα

ι.Δ. ΠαΠΟΥτσαΝησ
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θΕΟΔΩρΟσ 
ΚαραΟγΛΟΥ
Βουλευτής 
Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ

Σ υ Ν Ε Ν Τ Ε υ Ξ Ε ι Σ

η πιο δYσκολη νYχτα μου
στη ΒουλH Hταν αυτη τησ
συμφωνιασ των πρεσπων!

ΕιρηΝη 
αγαθΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής Κιλκίς 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

οραματιζομαστε μια
δημοκρατικη κοινωνια

ΟΔΥσσΕασ 
ΚΩΝσταΝτιΝΟΠΟΥΛΟσ
Αντιπρόεδρος της Βουλής,
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ θΑ ΑνΑλΑβει 
ΣΥνΤΟμΑ Την ΑνΤιΠΟλιΤεΥΣη
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Έστησαν κομπίνα
με τις αποζημιώσεις
των πυρόπληκτων
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Σε μίνι 
lockdown 

11 περιοχές

Υπουργός Δικαιοσύνης

ΣΕΛ. 18 -19ΣΕΛ. 5, 15

«Έχουμε άλλη 
φιλοσοφία για τον 
Ποινικό Κώδικα»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ένας Πατρινός 
που αγαπάει 
την Κομοτηνή

Ο άγνωστος 

Όταν το 2018 ο Μακρόν 
έλεγε «ναι» στην πρότασή 
μας για αμυντικό σύμφωνο 
με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 

Ο δρόμος προς την ευημερία

ΝOTHΣ ΜαριAΣ

ΕB. ΠαραΣκΕυΟΠΟυλΟυ

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ.  10-11

Οι Τούρκοι προκαλούν 
και η Κουμουνδούρου  
βάζει όρους στη συμφωνία!

Παύλος Μαρινάκης

Γράφουν

από το αναγκαίο... κακό!
ΒΟΜΒΕΣ

Π. Καμμένος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν με άφησε 
να περάσω τη συμφωνία για τις φρεγάτες. 

Μου εξαγόρασαν τους βουλευτές 
για να μην τους... ρίξω!

Κατάθεση
πινακίδων
με ένα κλικ

ΣΕΛ.  5

NΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Νααπαντήσει
εδώκαι τώρα
οκ. Τσίπρας



Ο
ταν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι θέμα χρόνου
να υπάρξει και το ανάλογο αποτέλεσμα. Η κυβέρ-
νηση από την πρώτη μέρα έδειξε την αποφασιστι-

κότητά της σε θέματα εθνικής ασφάλειας και προάσπισης
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η διπλωματική αλλά και επι-
χειρησιακή αποτελεσματικότητα, κατά την κρίση του
Έβρου, ήταν το πρώτο δείγμα γραφής προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Παράλληλα, επιδόθηκε σε ανελέητο πόλεμο εναν-
τίον των κυκλωμάτων λαθρομεταναστών και μέσα σε λίγο
χρόνο κατάφερε να ξηλώσει πόντο - πόντο το πουλόβερ
των λαθροδιακινητών και των περίεργων ΜΚΟ, που επί
σειρά ετών και με την ανοχή αλλά και χρηματοδότηση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλώνιζαν. 

Τα αποτελέσματα, λοιπόν, της κυβερνητικής πολιτικής
και του έργου που επιτελούν οι γυναίκες και οι άνδρες του
Λιμενικού αντικατοπτρίζονται στη δραστική μείωση των
ροών. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σάμο,

«οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σε σχέση με το
2019 κατά 90%. Επαναλαμβάνω, κατά 90%. Ουσιαστικά
έχουμε συντρίψει τα κυκλώματα διακινητών, τα οποία εκ-
μεταλλεύονταν τον ανθρώπινο πόνο και την απογοήτευση
για να μεταφέρουν έναντι αδράς αμοιβής, σε άθλιες συν-
θήκες, κατατρεγμένους ανθρώπους, υποσχόμενοί τους
εύκολη είσοδο στην πατρίδα μας».

Όμως, όταν ένας πρωθυπουργός από το βήμα της 80ής
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σε σχετική ερώτηση του γερ-
μανικού περιοδικού «Spiegel» είχε ισχυριστεί ότι «η θά-
λασσα δεν έχει σύνορα», πώς είναι δυνατόν ο ίδιος και η
κυβέρνησή του να διαφυλάξει το Αιγαίο από κάθε μορφής
εισβολέα; «Η Ευρώπη έχει σύνορα στη θάλασσα και τη στε-
ριά και υποχρέωσή μας είναι αυτά τα σύνορα να τα φυλάσ-
σουμε. Χωρίς -σε καμία περίπτωση- να θέτουμε σε κίνδυ-
νο ανθρώπινες ζωές», ανέφερε με νόημα χθες ο Κυριάκος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έκανε «θάλασσα» μόνο στο Μετανα-

στευτικό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε τρικυμία χωρίς πυξίδα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, η στάση του στην ψηφοφορία που έγι-
νε τη νύχτα της Πέμπτης στη Βουλή σε σχέση με το νομο-
σχέδιο για την αναβάθμιση της Κοινωνικής Προστασίας.
Πέρα από την αρνητική ψήφο που έδωσε επί της αρχής,
καταψήφισε μια σειρά από σημαντικές και καινοτόμες δια-
τάξεις του νομοσχεδίου, όπως την εισαγωγή μέτρων για
την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης,
το πρόγραμμα «Κυψέλη» για τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς, την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, τη θέσπιση
του Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Είτε από πολιτική γκάφα είτε από εμπαθή και χολερική
αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, καταψήφισε μέ-
τρα από τα οποία κερδισμένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι, τα
παιδιά και τα άτομα με αναπηρία. 
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Τελικώς, η θάλασσα έχει σύνορα
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A
πό αυτήν τη γωνία γράφαμε όταν όλοι
πανηγύριζαν για το ότι η Χρυσή Αυγή
έμεινε εκτός Βουλής, και όταν καταδι-
κάστηκε η ηγετική της ομάδα ως «εγ-

κληματική οργάνωση», ότι δεν έχουμε τελειώσει
ακόμη με την ιστορία αυτή. Πρώτον, διότι οι λόγοι
που γεννούν τον φασισμό παραμένουν ζωντανοί
και, δεύτερον, γιατί οι πολιτικές δυνάμεις δεν εί-
χαν πραγματικά πάρει το μήνυμα.
Η καθεμία ερμήνευε με τον δικό της τρόπο τα πα-
ραπάνω, χωρίς να συνειδητοποιήσουν τις ευθύ-
νες τους απέναντι στην κοινωνία και στο πολιτικό
σύστημα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει το αφήγημα ότι η ΝΔ «φλερ-
τάρει» με την Ακροδεξιά και η ΝΔ το αφήγημα ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή και ότι
καθυστερούσε τη δίκη της, για άγνωστους σε μέ-
να λόγους.
Παράλληλα είχαμε κρούσει το καμπανάκι του
κινδύνου, για το περίεργο μείγμα που δημιουρ-
γείται με αφορμή το… κίνημα των αντιεμβολια-

στών.
Ότι δηλαδή Ακροδεξιά, αγανακτισμένοι και αν-
τιεμβολιαστές δημιουργούν ένα επικίνδυνο για
τη δημοκρατία κίνημα, που ως συνεκτικό κρίκο
έχει την παραμυθία των αντισυστημικών.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τόπους και κυρίως στη
Βόρεια Ελλάδα τα ποσοστά των ανθρώπων που
δεν έχουν κάνει εμβόλιο είναι αρκετά πιο υψηλά
από τον μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας.
Δεν θα απέκλεια ότι πλέον η Ακροδεξιά δεν θα
βγαίνει μπροστά με τις αποκρουστικές και επι-
κίνδυνες ιδέες της, αλλά μόνο με πρόσχημα τον
αντιεμβολιασμό.
Έτσι, θα… ψαρεύει στα θολά νερά των ανθρώπων
που δεν εμβολιάζονται εκλογική πελατεία, δημι-
ουργώντας από την άλλη πόρτα ένα ακροδεξιό
κόμμα. 
Τα γράφουμε αυτά με αφορμή τα όσα συμβαίνουν
στη Σταυρούπολη, εντός κι εκτός ΕΠΑΛ. Η κυ-
βέρνηση και η Πολιτεία πρέπει εδώ κι τώρα να
τους κόψουν τον βήχα. Και τα πολιτικά κόμματα,

αντί να τσακώνονται, ας έχουν αυτήν τη φορά ενι-
αία στάση. Έτσι άφησαν στο παρελθόν τη Χρυσή
Αυγή να γιγαντωθεί και όταν το πήραν είδηση,
έτρεχαν να προλάβουν, αλλά ήταν πλέον αργά.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το… πανηγύρι που
στήθηκε στη Σταυρούπολη και αλλού θα σταματή-
σει άμεσα. 
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα και για κανέναν λόγο
να κλείνει τα μάτια. Και καλά την πρώτη φορά δεν
γνώριζαν και έχουν ένα άλλοθι. Σήμερα δεν επι-
τρέπεται να μην έχουμε πάρει το μάθημά μας. Ο
φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί σε κάθε επίπεδο
από την πρώτη στιγμή και με όποια μάσκα και να
εμφανίζεται. 
Σε αυτό δεν είναι ανεκτοί συμβιβασμοί και τα πα-
ραμύθια ότι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης τούς
«χαϊδεύουν» για να κερδίσουν μια χούφτα ψή-
φους. Ούτε τους χρειάζεται, ούτε τους θέλει. Πα-
ραδοσιακά οι φασίστες μισούσαν την Κεντροδε-
ξιά και έπαιζαν άλλων παιχνίδια και όχι της συν-
τηρητικής παράταξης.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Κόψτε τους τον βήχα εδώ και τώρα

Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί
σε κάθε επίπεδο από την πρώτη
στιγμή και με όποια μάσκα 
και να εμφανίζεται

“
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Ανατροπή στην αρχικά διαφανείσα συναίνεση της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης στην αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλ-
λίας εκδηλώθηκε τις τελευταίες ώρες, μετά τις εξηγήσεις που
έδωσε ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Εξωτερικών, στο Πο-
λιτικό Κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου υπό τον Αλέξη Τσί-
πρα, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των εξοπλιστικών και το όρ-
γανο διαπίστωσε πως υπάρχουν δύο «αγκάθια» που αποτρέ-
πουν την υπερψήφιση της συμφωνίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρεται, λοιπόν, να καταψηφίζει την επίμαχη
συμφωνία, την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή, εκφράζοντας
σοβαρές ενστάσεις για δύο σημαντικά άρθρα της, το 2 και το
18, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές ή έστω διευκρινίσεις, που, εν
προκειμένω, θα ζητήσει.

Το άρθρο 2, όπως είχε εξηγήσει δημοσίως ο Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, προβλέπει αμυντική συνδρομή μόνο σε περίπτω-
ση επίθεσης κατά της «επικράτειας», αφήνοντας εκτός κάλυ-
ψης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, ενώ το άρθρο 18 προβλέπει συμ-
μετοχή σε κοινή ανάπτυξη δυνάμεων σε περιοχές όπως το Σα-
χέλ, πέραν κάθε συλλογικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλων διεθνών οργανισμών. 

Επιπλέον, η αξιωματική αντιπολίτευση διαφωνεί με το υπέ-
ρογκο κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων, που υπερβαί-
νει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που όπως αναφέρουν
στελέχη της οφείλεται στις παλινωδίες της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. «Σε αυτά τα πλαίσια και ενόψει της κύρωσης της συμ-
φωνίας από τη Βουλή την επόμενη Πέμπτη, οφείλουμε», επι-
σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «να καλέσουμε άμεσα την κυβέρνηση

να επανορθώσει σε σχέση με τις επίμαχες διατυπώσεις στα
άρθρα 2 και 18 της αμυντικής συμφωνίας. Είτε να αλλάξουν, εί-
τε έστω να υπάρξει σαφής διευκρίνιση, με ρηματική διακοίνω-
ση από πλευράς της Γαλλίας σε σχέση με την υπεράσπιση των
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε θαλάσσιες οικονομικές ζώ-
νες που ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο, στον βαθμό που αυτά
βιαίως παραβιαστούν από την Τουρκία. Και ταυτοχρόνως με
ρητή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται
να εκθέσει τη χώρα σε ασύμμετρους κινδύνους με την απο-
στολή Ελλήνων στρατιωτών σε εμπόλεμες περιοχές όπως το
Σαχέλ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναγκαστεί να
καταψηφίσει τη συμφωνία, αφήνοντας την κυβέρνηση να ανα-
λάβει μόνη της το βάρος της ευθύνης αυτών των δύο αρνητι-
κών προβλέψεων για τα συμφέροντα της χώρας».

Β
ροντωδώς επανεμφανίστηκε,
ύστερα από πολιτική απουσία ενά-
μιση χρόνου, με συνέντευξή του
στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός

Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμ-
μένος. Χαρακτήρισε άριστη την αμυντική συμ-
φωνία που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο
Εμανουέλ Μακρόν, ενώ δεν παρέλειψε να ρί-
ξει και τις «ρουκέτες» του κατά ΣΥΡΙΖΑ τόσο
για τις Πρέσπες όσο και για τις φρεγάτες.

«Η συμφωνία που υπεγράφη είναι η αλλαγή
της σημασίας της χώρας, είναι μια άριστη συμ-
φωνία, γιατί πρώτα από όλα η Ελλάδα δέχεται
την εισήγηση του ανώτατου ναυτικού συμβου-
λίου που είχε επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια τη μετατροπή του στόλου μας με νέες φρε-
γάτες και τον συνδυασμό αεροναυτικών δυνά-
μεων», τόνισε ο πρώην υπουργός Άμυνας.

Πρόσθεσε, δε: «Αυτή τη συμφωνία με την
αμυντική συνεργασία την είχαμε υπογράψει
από τον Ιούνιο του 2018, για αυτό ήρθε εδώ το
“Σαρλ ντε Γκωλ”, αν θυμάστε. Δεν προχώρησε
όμως η προμήθεια των δύο φρεγατών. Είχαμε
συμφωνήσει τα 2 δισ. που θα δίναμε ως μέρος
των 6 δισ. που έπρεπε να επιστρέψει η ΕΕ προς
την Ελλάδα από τα ομόλογα, το μερίδιο της
Γαλλίας θα το κρατούσε η ίδια η Γαλλία. Η Γαλ-
λία συμφώνησε να κρατήσει τα χρήματα, αλλά
η Γερμανία στο Eurogroup έθεσε βέτο».

Ο Πάνος Καμμένος θεωρεί δεδομένο το
θερμό επεισόδιο με την Τουρκία: «Κάνουν με-
γάλη μάχη με τα αλιευτικά, σε περιοχή ασκή-

σεως των υποβρυχίων μας βρίσκονται 60-70
αλιευτικά. H Τουρκία θα θελήσει θερμό επει-
σόδιο, επειδή πιέζεται, για να οδηγήσει την Ελ-
λάδα στη Χάγη». Ταυτόχρονα, εκτίμησε: «Αν
δεχτούμε επίθεση, θα είμαστε μόνοι μας τις
πρώτες ώρες». Και δεν παρέλειψε να πει ότι
«υπήρξαν στιγμές που ήμασταν πολύ κοντά σε
σύγκρουση με την Τουρκία», εννοώντας στη
διάρκεια της δικής του θητείας στο Άμυνας. 

Σε γεγονότα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ επεκτάθηκε στη συνέχεια της συνέν-
τευξής του ο Πάνος Καμμένος. 

«Αναγκαίο καλό»
«Ήμουν “αναγκαίο καλό”, όχι “αναγκαίο κα-

κό”»: «Είχαμε άριστη συνεργασία με τον κ. Τσί-

πρα, εγώ ήμουν το “αναγκαίο κακό” όπως είπε.
Εγώ, όμως, θεωρώ ότι ήταν “αναγκαίο καλό” οι
ΑΝΕΛ, γιατί σταματήσαμε το κακό… Φαντα-
στείτε να υπήρχε στρατόπεδο “Άρης Βελου-
χιώτης” όπως είχε προτείνει ο κ. Ήσυχος, οι
σχέσεις με την Εκκλησία, αλλά και η συνθήκη
των Πρεσπών, για την οποία έφυγα από την πο-
λιτική και από την κυβέρνηση».

«Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε συμφωνία με τις
ΗΠΑ»: «Δεν είναι μόνο η συμφωνία με τη Γαλ-
λία που έχει γεωπολιτική σημασία, είναι και η
πενταετής συμφωνία με τις ΗΠΑ που έχει ση-
μασία να ψηφιστεί. Όταν τη χειριζόμουν δεν
υπεγράφη τότε γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από
την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ». 

Στο ερώτημα γιατί δεν έριξε την κυβέρνηση

αφού ήταν αντίθετος στη Συμφωνία των Πρε-
σπών, διερωτήθηκε: «Πώς να ρίξω την κυβέρ-
νηση με τους βουλευτές μου που είχαν όλοι
αγοραστεί;», δίδοντας ταυτόχρονα και την εξή-
γηση: «Οι βουλευτές μου περάσανε όλοι στον
ΣΥΡΙΖΑ»!

«Βόμβες» Καμμένου στον ΣΥΡΙΖΑ

«Πώς να ρίξω την κυβέρνηση
για τις Πρέσπες με 
τους βουλευτές μου που 
είχαν όλοι αγοραστεί;»

Ο Τσίπρας βάζει… όρους για να ψηφίσει τη συμφωνία!

parginos@paraskhnio.gr
του Γιάννη Σπ. Παργινού

Σε χθεσινή ανακοίνωσή
του το Γραφείο Τύπου της
ΝΔ τονίζει: «Ο κ. Καμμένος
δήλωσε σήμερα το πρωί ότι
αγοράστηκαν οι βουλευτές
του όταν ήρθε προς ψήφιση
η Συμφωνία των Πρεσπών.
Αναμένουμε από τον κ. Τσί-
πρα να απαντήσει στις βα-
ρύτατες δημόσιες καταγγε-
λίες. Επιβεβαιώνει τα όσα
καταγγέλλει ο κ. Καμμένος
ή τον συκοφαντεί ο πρώην
συγκυβερνήτης του; Οφεί-
λει να τοποθετηθεί. Δεν
μπορεί να συνεχίσει να
σιωπά».



Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να
βρεθεί στη Σάμο το απόγευμα
της Πέμπτης, εντούτοις προτίμη-
σε να μεταβεί εκεί την Παρα-

σκευή, για τα εγκαίνια της νέας δομής στο
Βαθύ. Είχε προκύψει μια αλλαγή στο πρό-
γραμμα, καθώς λόγω του σεισμού της
Κρήτης ακυρώθηκαν τα Study Days του
ΕΛΚ που θα γίνονταν στο νησί, όμως ο κ.
Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το συνέ-
δριο του ΕΛΚ στη Βαλένθια την Κυριακή.
Θεωρητικά, αν δεν είχε ακυρωθεί η διορ-
γάνωση της Κρήτης, πάνω από 200 ευρω-
βουλευτές και ηγετικά στελέχη της ευρω-
παϊκής Κεντροδεξιάς θα έφταναν στην
Κρήτη, τα πλάνα όμως άλλαξαν. 

Γενικώς, όμως, ο κ. Μητσοτάκης απο-
σκοπεί στο να βγαίνει από το γραφείο του
όλο και περισσότερο πλέον. Αν μπορεί να
βρίσκεται σε μια περιοχή της χώρας μία ή
και δύο φορές την εβδομάδα, θα το κάνει
και, ως επί το πλείστον, θα το συνδέει με
ένα έργο της κυβέρνησης που υλοποιείται.
Ο ίδιος, άλλωστε, θέλει με τη δημόσια πα-
ρουσία του να στείλει το μήνυμα ότι όλες οι
δεσμεύσεις της κυβέρνησης, αργά ή γρή-
γορα, γίνονται πράξη. Το ίδιο, άλλωστε,
έκανε και στη Σάμο, όπου ανέφερε χαρα-
κτηριστικά τη φράση «το είπαμε, το κάνα-
με». Και αυτή τη φράση θα επαναλαμβάνει
όπου και αν βρίσκεται. 

Επισκέψεις
Στο πρόγραμμα, για παράδειγμα, είναι

επισκέψεις σε περιοχές που εντάσσονται
στο σχέδιο της Δίκαιης Μετάβασης και της
απολιγνιτοποίησης, τόσο στη Δυτική Μα-
κεδονία όσο και στην Αρκαδία. Εκκρεμεί,
επίσης, μια επίσκεψη στην Εύβοια, όπου
βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες ο
«επιτετραμμένος» της κυβέρνησης Σταύ-
ρος Μπένος, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με
το σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής με
όρους βιωσιμότητας. 

Όπως εγκαίρως έχει γράψει η «Politi-
cal», ένα ακόμα βασικό κομμάτι της στρα-
τηγικής θα είναι το Εθνικό Σχέδιο για τους
Νέους, το οποίο έχει εξαγγείλει ο κ. Μη-
τσοτάκης από τη ΔΕΘ και, καλώς εχόντων
των πραγμάτων, θα αποτελέσει αντικείμε-
νο συζήτησης με νέους ανά τη χώρα πριν

από τα Χριστούγεννα, μιας και στόχος εί-
ναι η διαβούλευση να γίνει και στις 13 πε-
ριφέρειες της χώρας και αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος της άνοι-
ξης. 

Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιμένει
στο «τα είπαμε, τα κάναμε», ο ίδιος όμως
απορρίπτει κατηγορηματικά σε όποιον τον
ρωτά το σενάριο πρόωρης προσφυγής στις
κάλπες, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση έχει
μπροστά της και χρόνο και αρκετά… παρα-
δοτέα. Άλλωστε, ο ίδιος εκτιμά ότι χρειάζε-

ται χρόνος, προκειμένου η καλή οικονομι-
κή πορεία να περάσει και στις τσέπες των
πολιτών. Και, βεβαίως, ο προϋπολογισμός,
αν όλα πάνε καλά με την πορεία της οικο-
νομίας και τα στοιχεία του Γ’ τριμήνου που
θα είναι διαθέσιμα στις αρχές Δεκεμβρίου,
θα έχει «μποναμά» και για άλλους πολίτες,
ενδεχομένως συνταξιούχους και υγειονο-
μικούς, ενώ μένει να φανεί αν υπάρχει και
περιθώριο περαιτέρω αύξησης του κατώ-
τατου μισθού, πέραν του 2% από 1/1/2022
που έχει προαναγγελθεί. 
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g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Ο προϋπολογισμός, αν όλα
πάνε καλά, θα έχει «μποναμά»
για συνταξιούχους και 
υγειονομικούς, ενώ μένει 
να φανεί αν υπάρχει και 
περιθώριο περαιτέρω 
αύξησης του κατώτατου 
βασικού μισθού

«Το είπαμε, το κάναμε» σε… περιοδεία

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να κλείσουμε οριστικά
τη δομή της ντροπής και ταυτόχρονα να εγκαινιάσουμε επί-
σημα τη νέα δομή που, όπως δεσμευτήκαμε, δημιουργήθη-
κε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκτός του αστικού ιστού»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή
του στον χώρο του πρώην Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης στο Βαθύ της Σάμου. Σημείωσε πως η δομή σχεδιάστη-
κε με επαρκή χωρητικότητα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει
μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο, διευκρινίζοντας όμως ότι
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις «αυτή θα είναι αχρείαστη».

«Η Ελλάδα έχει σύνορα στη θάλασσα και τη στεριά. Η Ευ-

ρώπη έχει σύνορα στη θάλασσα και τη στεριά και υποχρέω-
σή μας είναι αυτά τα σύνορα να τα φυλάσσουμε. Χωρίς σε
καμία περίπτωση να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές»,
διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε παράλληλα το
μήνυμα ότι δεν θα πρέπει η Ευρώπη να περιορίζεται μόνο
στη χρηματοδότηση δομών, αλλά να προωθηθεί και το Ευ-
ρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. 

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε επίσης δυνάμεις του Λι-
μενικού Σώματος που υπηρετούν στο νησί, τις οποίες ευχα-
ρίστησε για την προσφορά τους, και τη Λέσχη Αξιωματικών
Φρουράς Σάμου.

«Δομή της ντροπής» το ΚΥΤ Σάμου
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«Σ
τον αντίποδα της νεοφιλελεύθε-
ρης, αλλά και άκρως συντηρητι-
κής πολιτικής, εμείς οραματιζό-
μαστε μια δημοκρατική κοινωνία,

με ίσες ευκαιρίες για όλους/ες/α και ένα λειτουρ-
γικό, δίκαιο και συμπεριληπτικό κράτος, που θα
δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν περισ-
σότερη ανάγκη», λέει στην «Ρ» η αναπληρώτρια
τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ειρήνη
Αγαθοπούλου και κρίνει ότι σε αυτό το κάλεσμα
θα ανταποκριθούν όλες οι προοδευτικές δυνά-
μεις.  Παράλληλα, η βουλευτής Κιλκίς τάσσεται
υπέρ του «δημοσίου ελέγχου» της ΔΕΗ, καθώς «ο
ρόλος της είναι τριπλός: Αφορά το ενεργειακό σύ-
στημα, τη στήριξη της βαριάς βιομηχανίας και των
επιχειρήσεων και την κοινωνική μέριμνα».

Τέλος, θεωρεί σίγουρο ότι θα αλλάξει το δημο-
σκοπικό κλίμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επισημαίνει
όμως πως «οφείλουμε να συμβάλουμε κι εμείς να
αλλάξει με συγκεκριμένες προτάσεις και με γνώ-
μονα την κοινωνική πλειοψηφία, την οποία ο κ.
Μητσοτάκης και το κόμμα του εξαπάτησαν για άλ-
λη μια φορά, με άλλες προεκλογικές δεσμεύσεις
και άλλα πεπραγμένα».

Καταθέσατε τροπολογία για τη μείωση των
συντελεστών των ΕΦΚ σε συγκεκριμένα καύ-
σιμα, ώστε να αναχαιτιστεί το μεγάλο κύμα
ανατιμήσεων. Πού στοχεύετε; 
Το κύμα ακρίβειας που πλήττει το διαθέσιμο ει-

σόδημα των νοικοκυριών και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις δεν μπορούμε να το παρακολουθούμε με σταυρωμέ-
να χέρια, όπως δυστυχώς κάνει η κυβέρνηση. Ήδη από
την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέ-
ξης Τσίπρας είχε εξαγγείλει τη μείωση των ΕΦΚ καυσί-
μων στα κατώτατα όρια της ΕΕ, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο
κίνησης και στο φυσικό αέριο. 

Η τροπολογία προβλέπει τη μείωση των ΕΦΚ για την
περίοδο που οι ανάγκες είναι αυξημένες, δηλαδή για την
περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου
2022, με δυνατότητα παράτασης για όσο διαρκεί η υπέρ-
μετρη οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών, καθώς
και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φωτιστικό πετρέ-
λαιο, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης.

Η ρύθμιση αυτή μαζί με την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στον μέσο όρο των μισθών των συλλογικών συμβά-
σεων, δηλαδή στα 800 ευρώ, όπως έχουμε προτείνει, απο-
τελούν το ελάχιστο που πρέπει να γίνει για να ανακοπεί το
κύμα ακρίβειας και ταυτόχρονα για να αυξηθεί η κατανά-
λωση, 

Ο πρόεδρός σας Αλέξης Τσίπρας, για το θέμα της ΔΕΗ,
είπε ότι δεν έκλεισε. Πώς αλλιώς θα αντιδράσετε στην
ιδιωτικοποίησή της;
Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν και συνεχίζει να είναι κομβικής

σημασίας η διατήρηση του δημοσίου ελέγχου στην ενέρ-
γεια. Η ΔΕΗ έχει έναν τριπλό στρατηγικό ρόλο: Αφορά το

ενεργειακό σύστημα, που με την κλιματική αλλαγή απο-
κτά καθοριστική σημασία, αφορά τη στήριξη της βαριάς
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων και αφορά και την κοι-
νωνική μέριμνα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, την περίοδο της διακυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, όταν η ΔΕΗ είχε σημαντικά προβλήματα στα χρη-
ματοοικονομικά της και ταυτόχρονα η πίεση από τους δα-
νειστές ήταν τεράστια για την ιδιωτικοποίησή της, δεν εν-
δώσαμε. Έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση ακυρώσα-
με τη «μικρή ΔΕΗ, όπως καλά θα θυμάστε, και αναστείλα-
με επ’ αόριστον την πώληση του 17%. 

Επιπλέον, επειδή θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές
πρέπει πρώτα από όλα να είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέ-
λειας, παρά τα οικονομικά προβλήματα της ΔΕΗ, μειώσα-
με κατά 12% την τιμή του ρεύματος για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας και ταυτόχρονα καταφέραμε
να την κάνουμε ξανά κερδοφόρα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδεικνύει μια κοινοβουλευτική δρα-
στηριότητα για όλα τα θέματα της καυτής πολιτικής
επικαιρότητας. Παρά ταύτα, δεν δείχνει να ανακάμπτει

δημοσκοπικά. Τι φταίει;
Θα το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από εμέ-

να ότι οι δημοσκοπήσεις, εκτός από μια
αποτύπωση της στιγμής, εκφράζουν και τά-
σεις. Σε μη προεκλογικές περιόδους, οι τά-
σεις είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη αξία
και μελετώνται. Συγκριτικά, λοιπόν, με πα-
λαιότερες δημοσκοπήσεις, η πτωτική τάση
της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρο ότι εκφρά-
ζει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Είναι αλήθεια
όμως ότι αυτή δεν φαίνεται να την καρπώ-
νεται ιδιαίτερα κανένα κόμμα της αντιπολί-
τευσης. 

Είναι σίγουρο όμως πως, πηγαίνοντας
προς τις εκλογές, αυτό θα αλλάξει και οφεί-
λουμε να συμβάλλουμε κι εμείς να αλλάξει
με συγκεκριμένες προτάσεις και με γνώμο-
να την κοινωνική πλειοψηφία, την οποία ο
κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του εξαπάτη-
σαν για άλλη μια φορά, με άλλες προεκλο-
γικές δεσμεύσεις και άλλα πεπραγμένα. 

Είστε αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύ-
νης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρμόδια για
θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων. Πώς βλέπετε να τα πηγαίνει η κυ-
βέρνηση σε αυτούς τους τομείς;

Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι οι τελευ-
ταίες εκθέσεις της ΕΕ για το Κράτος Δι-
καίου και την Ελευθερία του Τύπου και των

ΜΜΕ, όσο και Διεθνών Οργανισμών, όπως η Έκθεση της
Διεθνούς Αμνηστίας για την αστυνομική βία, αλλά και του
Συνηγόρου του Πολίτη για τα περιστατικά αυθαιρεσίας και
την ίση μεταχείριση, αποτυπώνουν μια πραγματικότητα
που δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό, κατά πόσο
η παρούσα κυβέρνηση προασπίζει μέσω των πολιτικών
της τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα έλεγα ότι μάλλον ισχύει
το ακριβώς αντίθετο.  Η κυβέρνηση επενδύει στην επικοι-
νωνία και όχι στην ουσία. Εξαγγέλλει ισότητα στην εργα-
σία και ταυτόχρονα νομοθετεί αντεργατικές πολιτικές,
που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Συστήνει επιτροπή για
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά αρνείται να υιοθετήσει
την πρότασή μας για τον πολιτικό γάμο για όλους. 

Έχετε την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Πώς οραματίζεστε
μια προοδευτική διακυβέρνηση και με ποιους, πότε
και πώς;
Στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης, αλλά και άκρως

συντηρητικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, εμείς
οραματιζόμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, με ίσες ευ-
καιρίες για όλους/ες/α και ένα λειτουργικό, δίκαιο και
συμπεριληπτικό κράτος, που θα δίνει προτεραιότητα σε
αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε αυτό το κάλε-
σμα οφείλουν να απαντήσουν με υπευθυνότητα όλες οι
προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Είναι υποχρέωσή μας
να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία αξιών, για το καλό
του τόπου μας και των ανθρώπων του.Ε
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ

E
πειτα από οκτώ εκλογικές αναμε-
τρήσεις, αρχής γενομένης από το
2004, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ Θεόδωρος Καράο-

γλου μάς αποκαλύπτει γιατί το βράδυ της
25ης Ιανουαρίου του 2019 ήταν το πιο δύ-
σκολο της κοινοβουλευτικής του πορείας,
ενώ μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις από
τα παιδικά του χρόνια και δηλώνει πως
«σαν το Ζαγκλιβέρι δεν έχει!». 

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται και πάλι στο
«κόκκινο» της πανδημίας. Κατά τη γνώ-
μη σας, τι συντέλεσε στην απότομη αύ-
ξηση των κρουσμάτων; 
Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στα νοσο-

κομεία της Θεσσαλονίκης είναι πιεστική.
Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που προ-
ηγήθηκαν, η επιστροφή του κόσμου και
των φοιτητών από τις διακοπές και ο χαμη-
λός βαθμός εμβολιαστικής κάλυψης σε
πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εί-
ναι ορισμένοι από τους λόγους της αυξη-
μένης διασποράς του κορονοϊού. Δυστυ-
χώς, όσο ο πληθυσμός παραμένει ανεμβο-
λίαστος, τόσο αυξάνει η πιθανότητα νόση-
σης. Γι’ αυτό και με την ευκαιρία που μου
δίνετε, θέλω να στείλω δύο μηνύματα: Τα
εμβόλια σώζουν ζωές και πρέπει να σπεύ-
σουν να εμβολιαστούν όλοι οι συμπατριώ-
τες μας και, το δεύτερο, ότι η μετάλλαξη
«Δέλτα» δεν κοιτά ηλικίες.

Από το 2004 εκλέγεστε στη Βουλή. Ποια
ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην κοινο-
βουλευτική σας πορεία; 
Ήταν η νύχτα της 25η Ιανουαρίου του

2019 όταν οι 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
μαζί με 8 πρόθυμους από πέντε κόμματα
της αντιπολίτευσης, επικύρωσαν ως ευκαι-
ριακή πλειοψηφία τη λεόντεια και ετερο-
βαρή για τη χώρα μας Συμφωνία της Πρε-
σπών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί τα
κομματικά παζάρια και ο κυνισμός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επικράτησαν του εθνικού συμφέρον-
τος, παρά τη σθεναρή αντίδραση της ΝΔ
που προειδοποιούσε ότι, εφόσον η συμ-
φωνία κυρωθεί δεν μπορεί να αναιρεθεί.
Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι θα ξη-
μέρωνε η ημέρα που θα έπρεπε να πάρω
τον λόγο στην εθνική αντιπροσωπεία, προ-
κειμένου να επιχειρηματολογήσω για το
αυτονόητο. Ότι η Μακεδονία είναι μία και
είναι ελληνική.

Έχετε αναλάβει δύο φορές το κρίσιμο
χαρτοφυλάκιο στο υπουργείο Μακεδο-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

Η πιο δύσκολη νύχτα
μου στη Βουλή ήταν
αυτή της Συμφωνίας
των Πρεσπών!



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ9
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

νίας-Θράκης. Ποια ήταν η σημαντικότε-
ρη πρόκληση που αντιμετωπίσατε το
2012 και αντίστοιχα το 2019; 
To 2012, στην πρώτη θητεία μου, όταν και

επανασυστάθηκε το υπουργείο Μακεδο-
νίας και Θράκης, η σημαντικότερη πρόκλη-
ση ήταν να του προσδώσω αναπτυξιακά χα-
ρακτηριστικά. Φέρνοντας στο ιστορικό κτί-
ριο του Διοικητηρίου τη σημαντική αρμο-
διότητα της διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύ-
σεων πετύχαμε μια «επανάσταση», αφού
στείλαμε το μήνυμα ότι Ελλάδα δεν είναι
μόνο η Αθήνα. Επί της ουσίας καταφέραμε
να φέρουμε την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη
και είμαι πολύ υπερήφανος για όσα πετύ-
χαμε, αφού σε πολύ μικρό χρονικό διάστη-
μα δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό, μέσω
του οποίου εξυπηρετούσαμε κάθε επενδυ-
τή που ήθελε να δραστηριοποιηθεί στις
τρεις περιφέρειες της Μακεδονίας και της
Θράκης. Το 2019, το στοίχημα ήταν να προ-
τάξουμε την εξωστρέφεια του ΥΜΑΘ και να
ενθαρρύνουμε την επενδυτική δραστηριό-
τητα στη Μακεδονία και τη Θράκη, καθι-
στώντας την ευλογημένη γη μας στρατη-
γείο επενδύσεων, καινοτομίας και δημι-
ουργικότητας.

Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια;
Όμορφα, ρομαντικά αλλά και ταυτόχρονα

δύσκολα! 

Γιατί ήταν δύσκολα;
Δεν προέρχομαι από «τζάκι», αλλά από

μια αγροτική οικογένεια που μοχθούσε κα-
θημερινά για τον επιούσιο και ζούσε από
την καπνοκαλλιέργεια. Ο ιδρώτας των γο-
νιών μου πότιζε τα χωράφια που καλλιερ-
γούσαν, διδάσκοντας σε εμένα ότι «τα αγα-
θά κόποις κτώνται και πόνοις κατορθούν-
ται»!

Τι άλλο σας δίδαξαν οι γονείς σας και το
κρατάτε μέχρι σήμερα;
Πάρα πολλά… Ακόμα θυμάμαι τη φράση

του πατέρα μου: «Λίγο θα κοπιάσεις, λίγο
θα χαρείς. Πολύ θα κουραστείς, πολλά θα
απολαύσεις». Την επαναλαμβάνω πολλές
φορές στα παιδιά μου ως υπενθύμιση ότι
στη ζωή τίποτα δεν προσφέρεται απλόχερα
και πως οι κόποι τους θα ανταμειφθούν.

Ως φοιτητής είχατε κάνει κάποιες δου-
λειές του ποδαριού για να εξασφαλίστε
τα προς το ζην; 
Αμέτρητες! Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι

του μεροκάματου και ως εκ τούτου, για να
τα βγάλω πέρα ως φοιτητής, έκανα διάφο-
ρες δουλειές του ποδαριού. 

Δηλαδή, πού εργαστήκατε; 
Εργάστηκα για λίγο στον ΟΠΑΠ, μετά ως

σερβιτόρος σε ταβέρνα, ως μπάρμαν στο

«Sante» επί της Μητροπόλεως 70, ιδιοκτη-
σίας του ξαδέλφου μου Γιώργου Καράο-
γλου, που ήταν γνωστός στην πιάτσα ως
Γιώργος Κίκης, ενώ δούλεψα ως μπάρμαν
και στη Μύκονο, αλλά και ως κομπάρσος σε
παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορεί-
ου Ελλάδος στην Επίδαυρο και σε όλη την
Ελλάδα. Καθεμία από αυτές τις δουλειές
είναι και ένα παράσημο για εμένα. 

Τι άλλο θεωρείτε παράσημο για εσάς;
Για ποιο πράγμα αισθάνεστε τυχερός
στη ζωή σας;
Για την οικογένειά μου! Ο Θεός με ευλό-

γησε να έχω μια ζεστή και δεμένη οικογέ-
νεια και να έχω στο πλευρό μου μια σύζυγο
«βράχο», με υπομονή, επιμονή και κατα-
νόηση και δύο παιδιά-θησαυρούς, τον
Γιώργο και τη Βανέσσα. Βέβαια, στη γυναί-
κα μου, Γιώτα, χρωστώ ένα γαμήλιο ταξίδι,
γιατί, ενώ παντρευτήκαμε το 1989, οι επαγ-
γελματικές μας υποχρεώσεις δεν μας επέ-
τρεψαν να πραγματοποιήσουμε τον μήνα
του μέλιτος.

Και ποια ήταν η πιο στενάχωρη στιγμή
της ζωής σας;
Αναμφίβολα ήταν η απώλεια της μητέρας

μου όταν ήμουν 14 χρόνων. Εκείνη ήταν
43… Είναι σκληρό να την χάνεις σε αυτήν
την τρυφερή ηλικία. Ήμουν 12 χρόνων,
όταν ο γιατρός που την παρακολουθούσε
με ενημέρωσε πως είχε όγκο στο κεφάλι
και, παρά το ότι εγχειρίστηκε, η κατάσταση
ήταν μη αναστρέψιμη. Παρ’ όλα αυτά πάλε-
ψε με σθένος και γενναιότητα για περίπου
δύο χρόνια. Εκείνη η συνομιλία με τον για-
τρό ήταν μια στιγμή που με συντάραξε και η
αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να συμβι-
βαστώ με την ιδέα. Μπήκα στο γραφείο του
γιατρού ως παιδί και σε λίγα λεπτά βγήκα
από αυτό έχοντας ωριμάσει απότομα, αφού
κάθε ημέρα πήγαινα στο σχολείο και το
μυαλό μου ήταν στο αν η μητέρα μου θα ζει
ή θα είχε φύγει όταν επέστρεφα σπίτι.

Ποια συμβουλή ή παρότρυνση κρατάτε
από τους γονείς σας; 
Να παραμείνω ταπεινός, συνεπής και να

αγωνίζομαι πάντα για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Δεν θέλω να παρακούσω τη
συμβουλή τους, ούτε να προδώσω την υπό-
σχεση που τους έδωσα. Γι’ αυτό και όταν
θέτω έναν στόχο, τον σημαδεύω» σωστά,
σεβόμενος πάντα τα όρια και την προσωπι-
κότητα του άλλου.

Η απώλεια της μητέρας σας, στην τρυ-
φερή ακόμα ηλικία των 14 ετών, σας ση-
μάδεψε στη μετέπειτα πορεία σας; 
Καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς κάποιον άν-

θρωπο όταν σου λείπει! Η μητέρα μου είχε
μόρφωση, παιδεία, ιδανικά και αξίες. Ο θά-
νατός της είναι ένα τραύμα που με ακολου-
θεί. Με στιγμάτισε, αλλά δεν επέτρεψα να
ορίσει την εξέλιξη της ζωής μου. Κοιτώντας
πίσω, τολμώ να πω ότι η απώλειά της μου
έμαθε να διαχειρίζομαι καλύτερα τα συναι-
σθήματά μου.

Τι σας έλειψε περισσότερο από εκείνη; 
Πολλά. Προφανώς, μου λείπει ότι δεν

μπορώ να της κρατήσω το χέρι σφιχτά, με
στεναχωρεί ότι δεν μπορώ να της τηλεφω-
νήσω στη διάρκεια της ημέρας ή να της πω
«σε αγαπώ». Ξέρω όμως ότι με τον τρόπο
της δεν έφυγε λεπτό από κοντά μου.

Όσοι σας γνωρίζουν λένε πως είστε βι-
βλιοφάγος και ότι μονίμως έχετε κάποιο
βιβλίο επάνω σας. Ισχύει; 
Απολύτως. Διαβάζω διαρκώς βιβλία.

Προτού κοιμηθώ, όταν βρίσκομαι στο αε-
ροπλάνο, σε κάθε ευκαιρία που μου δίνε-
ται. Με ηρεμεί! Λειτουργεί ως «σφουγγά-
ρι» που απορροφά την πίεση της ημέρας.
Ιδίως στη διάρκεια της καραντίνας, διά-
βαζα τουλάχιστον δύο βιβλία κάθε εβδο-
μάδα. Ακόμα και στις διακοπές, πρώτα
βάζω 2-3 βιβλία στη βαλίτσα και μετά
τα… μαγιό!

Αν δεν κάνω λάθος, έχετε γράψει και βι-
βλία;
Έχω γράψει δύο βιβλία. Το πρώτο έχει

τίτλο «Δημόσια Παρέμβαση», με το οποίο
κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις για τη
ριζική αναδιάρθρωση του εκλογικού συ-
στήματος και του πανεπιστημιακού ασύ-
λου. Το δεύτερο τιτλοφορείται «Ορκίζομαι»
και περιέχει ριζοσπαστικές θέσεις και προ-
τάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. 

Ετοιμάζετε και κάτι άλλο; 
Πέραν αυτών των δύο, ετοιμάζω άλλα

τρία βιβλία. Το ένα αφορά τον τόπο μου, το
Ζαγκλιβέρι. Το δεύτερο εξιστορεί στιγμές
από την ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και την πα-
ρουσία στα πολιτικά δρώμενα της πόλης,
ενώ το τρίτο θα περιλαμβάνει δημοσιεύμα-
τα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου
γύρω από την πολιτική μου σταδιοδρομία.

Πoιο είναι το αγαπημένο σας σημείο στη
Θεσσαλονίκη;

Είναι ένα μέρος εκτός του αστικού ιστού
της πόλης. Αναφέρομαι στην πλατεία του
χωριού μου, στο Ζαγκλιβέρι. Εκεί όπου
γεννήθηκα, έπαιξα με τους φίλους μου ως
παιδί, εκεί όπου γυρνά πάντα ο λογισμός
μου όταν θέλω να αποφορτίσω. Δεν μπορώ
να είμαι αντικειμενικός, αλλά στο μυαλό
και την καρδιά μου σαν το Ζαγκλιβέρι δεν
έχει! ««Δεν μπορώ να είμαι 

αντικειμενικός, αλλά 
στο μυαλό και την καρδιά μου
σαν το Ζαγκλιβέρι δεν έχει!» 
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Υπουργός Δικαιοσύνης

«Έχουμε άλλη φιλοσοφία
για τον Ποινικό Κώδικα»

Τη φιλοσοφία των αλ-
λαγών που προωθεί η
κυβέρνηση στους ποι-

νικούς κώδικες παρουσιάζει
μέσω συνέντευξής του στην
«Political» ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Κώστας Τσιάρας. Ανα-
φέρεται επί της ουσίας στην
αυστηροποίηση των ποινών
για μια σειρά αδικημάτων, δι-
ευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι
δεν αλλάζει ο σωφρονιστικός
χαρακτήρας που τις διέπει.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ11
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL

Με τις γυναικοκτονίες να συγκλονίζουν
την ελληνική κοινωνία αναρωτιέται κα-
νείς γιατί δεν υπάρχει ξεχωριστή διάταξη
στον νέο Ποινικό Κώδικα για τέτοιου εί-
δους ειδεχθή εγκλήματα, όπως η δολο-
φονία από τον σύζυγο ή τον σύντροφο
του θύματος;
Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο έννο-

μο αγαθό και το ποινικό μας σύστημα οφεί-
λει να την προστατεύει απόλυτα και αδια-
πραγμάτευτα. Σε επίπεδο καταστολής, πρω-
ταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να
διασφαλίσει ότι η ανθρωποκτονία εναντίον
οποιουδήποτε στρέφεται θα τιμωρείται με
την αυστηρότερη των ποινών. Στο ποινικό δι-
καιικό μας σύστημα αυτή είναι η ποινή της
ισοβίου καθείρξεως, η οποία στο σχέδιο του
Ποινικού Κώδικα που θα ψηφιστεί το αμέ-
σως επόμενο διάστημα θα αποτελεί τη μία
και μοναδική προβλεπόμενη ποινή για το
αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Αρκεί η αυστηροποίηση των ποινών ή θα
πρέπει να αναπτυχθούν και άλλες κοινω-
νικές δομές για την πρόληψη τέτοιων εγ-
κλημάτων;
Στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις του

Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας που έχει τεθεί ήδη σε δημόσια
διαβούλευση, προτείνεται η αναπροσαρμο-
γή του πλαισίου των ποινών, με τρόπο που
ενισχύει τόσο τον αναλογικό όσο και τον
αποτρεπτικό χαρακτήρα των προβλεπόμε-
νων κυρώσεων. Προφανώς, η αυστηροποί-
ηση των ποινών είναι μία μόνο συνιστώσα
από τις πολλές συνισταμένες που εφαρμό-
ζει συγκροτημένα η κυβέρνηση για την
άσκηση μιας πολιτικής που καταστέλλει την
έμφυλη βία, αμβλύνει τις ανισότητες και
προάγει τα δικαιώματα των γυναικών στην
εργασία, στην επαγγελματική, κοινωνική
και πολιτική ζωή. Σας θυμίζω πως η κυβέρ-
νηση και η Γενική Γραμματεία Οικογενει-
ακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, μέ-
σα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, ξεκίνη-
σαν μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με
τίτλο «Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομέ-
νουμε τη βία». Αντίστοιχα, το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική
Αστυνομία λειτούργησαν νέες, εξειδικευ-
μένες υπηρεσίες με εκπαιδευμένο προσω-
πικό για τη διαχείριση των καταγγελιών και
την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής
βίας, ενώ σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να λει-
τουργούν και τα έξι πιλοτικά γραφεία σε
αστυνομικά τμήματα για την ενδοοικογενει-
ακή βία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτεί-
ται μια ολιστική προσέγγιση, η οποία συνο-
ψίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων 2021-2025, το οποίο θα
παρουσιαστεί από την κυβέρνηση το επόμε-
νο διάστημα.

Είδαμε τις νέες ποινές για επιθέσεις με
βιτριόλι, όπως την πιο πρόσφατη υπόθε-
ση με θύμα την Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Πώς θα ορίζεται η βαριά βλάβη ή η ανα-
πηρία σε αυτές τις περιπτώσεις; Τι ποινή
θα επισύρει ένα τέτοιο έγκλημα, που κα-
θορίζει τη ζωή του θύματος αλλά δεν επι-
φέρει θάνατο;
Με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδι-

κα που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευ-
ση, η αρμόδια επιτροπή για την παρακολού-
θηση των αποτελεσμάτων του νέου Ποινι-
κού Κώδικα πρότεινε τη διεύρυνση του ορι-
σμού της πρόκλησης βαριάς σωματικής
βλάβης. Ειδικότερα, στην έννοια της βαριάς
σωματικής βλάβης προστίθενται η πρόκλη-
ση μόνιμης αναπηρίας και η μόνιμη παρα-
μόρφωση, ώστε να καλύπτεται ένα μεγαλύ-
τερο εύρος απεχθών αδικημάτων που έχουν
απασχολήσει την κοινή γνώμη την τελευταία
περίοδο. Παράλληλα, αυξάνεται η ποινή,
ώστε οι δράστες τέτοιας φύσης αδικημάτων
να τιμωρούνται με ποινή που φτάνει έως τα
15 έτη κάθειρξης.

Τα ισόβια τελικώς, κ. υπουργέ, θα είναι

ισόβια; Κατά πόσο θα αυστηροποιηθούν
οι προϋποθέσεις για τις αποφυλακίσεις
κρατουμένων;
Οι αλλαγές στο ποινικό μας δίκαιο απαι-

τούν ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Ειδάλλως,
ελλοχεύουν κίνδυνοι υπονόμευσης του
κράτους δικαίου και των βασικών συνταγ-
ματικών αρχών. Για τον λόγο αυτό επιχει-
ρούμε αλλαγές που αυστηροποιούν μεν τις
ποινές και το πλαίσιο για την υπό όρο από-
λυση, χωρίς όμως να αναιρούμε τον σωφρο-
νιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η επι-
βολή των ποινικών κυρώσεων και το δι-
καίωμα των κρατουμένων σε μια δεύτερη
ευκαιρία για την επανένταξή τους στο κοι-
νωνικό σύνολο. Με προσήλωση σε αυτό το
πνεύμα, αυστηροποιούνται οι τυπικές προ-
ϋποθέσεις για τη χορήγηση δυνατότητας
απόλυσης υπό όρο σε αδικήματα μείζονος
ποινικής απαξίας με πραγματική έκτιση στα
τρία πέμπτα της επιβαλλόμενης ποινής επί
πρόσκαιρης κάθειρξης. Αντίστοιχα, στην
περίπτωση της ισοβίου καθείρξεως το κα-
τώτατο όριο πραγματικής έκτισης αυξάνεται
από τα 16 στα 18 έτη.

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πως
έχει στηθεί μια «βιομηχανία» αγωγών
και μηνύσεων κατά εκπαιδευτικών,
αστυνομικών, ακόμη και υγειονομικών.
Πώς θα προστατεύσει ο νόμος αυτούς
τους δημόσιους λειτουργούς που τον
εφαρμόζουν;

Η άποψη του εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου όπως διατυπώθηκε με εγκύκλιό του
προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς είναι
πως στο πλαίσιο των καθηκόντων τους οι ει-
σαγγελείς οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαί-
τερη προσοχή στον χειρισμό τέτοιων προ-
σχηματικών ή και κακόβουλων μηνύσεων,
ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία
των εκπαιδευτικών και των γιατρών που τη-
ρούν και εφαρμόζουν τους νόμους και τους
κανόνες που θεσπίζει η ελληνική Πολιτεία
για την προστασία της δημόσιας υγείας και
τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊ-
ού. Παράλληλα, για την προστασία των δη-
μόσιων λειτουργών μέσω του ποινικού δι-
καίου προβλέπεται πως η τέλεση σωματικής
βλάβης σε βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέ-
λεση της εργασίας του συνιστά επιβαρυντι-
κή περίσταση, ώστε οι επιβαλλόμενες ποι-
νές να φτάνουν στα μέγιστα όριά τους.

Αυστηροποιούνται ποινές και σε άλλα
επικίνδυνα αδικήματα;
Στις επικείμενες τροποποιήσεις περιλαμ-

βάνονται ρυθμίσεις ώστε για τα ιδιαίτερης
ποινικής απαξίας αδικήματα, όπως αυτό της
εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτονίας με
δόλο, του ομαδικού βιασμού, του βιασμού
που είχε ως συνέπεια τον θάνατο και της θα-
νατηφόρας ληστείας, η ισόβια κάθειρξη να
είναι η μία και μοναδική ποινή. Μοναδική
ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται,
επίσης, και για τον βιασμό σε βάρος ανηλί-
κου, που με τις υφιστάμενες διατάξεις τιμω-
ρείται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις για
το αδίκημα του βιασμού, ενώ αυστηροποι-
ούνται οι ποινές για όλα τα αδικήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας. Επιπλέον, το
αδίκημα του εμπρησμού δασών τυποποιεί-
ται πλέον μόνο ως κακούργημα και στη βα-
σική του μορφή, ενώ παράλληλα επαναφέ-
ρεται το αδίκημα της αλιείας σε χωρικά ύδα-
τα και αυστηροποιείται η προβλεπόμενη
ποινή.«Φέρνουμε αλλαγές που

αυστηροποιούν μεν 
τις ποινές και το πλαίσιο
για την υπό όρο απόλυση,
χωρίς όμως 
να αναιρούμε 
τον σωφρονιστικό 
χαρακτήρα που πρέπει 
να έχει η επιβολή 
των ποινικών κυρώσεων

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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Τ
ο κύμα των ανατιμήσεων είναι ένα από τα
σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες αυτήν την περίοδο. Τα δύο κόμ-

ματα που διεκδικούν την εξουσία εξέθεσαν τις
απόψεις τους πάνω σε αυτό το ζήτημα στη ΔΕΘ.
Μετά τον πρωθυπουργό, ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης διατύπωσε στη ΔΕΘ τις πο-
λιτικές του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσχεση της ακρί-
βειας και για τη γενικότερη αντιμετώπιση των
κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που αφή-
νει πίσω της η πανδημία. 

Οι πολιτικές αυτές περιλάμβαναν ένα μείγμα
μέτρων, από μεγάλες μειώσεις στη φορολογία
στα καύσιμα, διαγραφή ιδιωτικού χρέους του
κορονοϊού, θεσμοθέτηση προστασίας της πρώ-
της κατοικίας, μείωση της φορολογίας σε επαγ-
γελματίες και ενίσχυση της μεσαίας τάξης, έως
αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα μέσω του
ελέγχου του management μιας συστημικής
τράπεζας, προσλήψεις προσωπικού και μονιμο-
ποιήσεις, αυξήσεις μισθών και πολλά άλλα,
αφού «το πανέρι διαθέτει από όλα».

Φυσικά, επειδή ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρόσφα-
τα πρωθυπουργός, χρειάζεται ενδεικτικά να θυ-
μηθούμε ορισμένα από τα πεπραγμένα του ως
πρωθυπουργού, τα οποία έρχονται σε πλήρη αν-
τίθεση με τα λεγόμενά του στη ΔΕΘ.  Για την ανα-

φορά του σε μεγάλες μειώσεις στη φορολογία
των καυσίμων, να θυμηθούμε την αύξηση του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης στο λίτρο κατά 3 λε-
πτά στην αμόλυβδη, 8 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά
στο υγραέριο κίνησης, 5 λεπτά στο πετρέλαιο
θέρμανσης, καθώς και τη μείωση του επιδόμα-
τος του πετρελαίου θέρμανσης κατά 50%.

Ως προς τη διαγραφή του ιδιωτικού χρέους
και την προστασία της πρώτης κατοικίας, να θυ-
μηθούμε πως επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος στις τράπεζες
έφτασε σε ποσό ρεκόρ 108,5 δισ. ή 62,5% του
ΑΕΠ και δεν λήφθηκε κανένα μέτρο για τη μερι-
κή έστω διαγραφή του.

Συνέβη το ακριβώς αντίθετο, νομοθετήθηκαν
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για να διευκο-
λυνθεί η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων
των δανειοληπτών. Για τη λύση του προβλήματος
των κόκκινων δανείων νομοθετήθηκε η είσοδος
των funds στην αγορά, εκείνων δηλαδή που τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ονομάτιζαν ως «γύπες» και
«αρπακτικά». Παράλληλα περιορίστηκαν δρα-
στικά οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869
για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για τη μείωση τη φορολογίας στους επαγγελ-
ματίες και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, εν-
δεικτικά αναφέρουμε την αύξηση της προκατα-

βολής του φόρου στις επιχειρήσεις από 55% σε
100%, την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγη-
σης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα
με συντελεστή από 26% έως 33% και τη φορολό-
γησή του στο συνολικό εισόδημα με συντελε-
στές έως 45%, την αύξηση των φορολογικών
συντελεστών στο εισόδημα σε όλες τις κλίμα-
κες, την αύξηση του φόρου στα νομικά πρόσωπα
από 26% σε 29%, τη μείωση του αφορολογήτου
εισοδήματος από 2.100 σε 1.900 ευρώ, την αύξη-
ση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια και
φυσικά να μην ξεχάσουμε και τη μετάταξη στον
ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ (από 13% σε 24%) πολ-
λών προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανά-
λωσης.

Για την αναδιάταξη του τραπεζικού συστήμα-
τος και τον έλεγχο του management μιας συ-
στημικής τράπεζας από το Δημόσιο δεν χρειάζε-
ται να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο πως επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε ο
αφελληνισμός των ελληνικών τραπεζών, όταν με
την υλοποίηση της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης
αποκλείστηκαν οι Έλληνες επενδυτές από τη
συμμετοχή τους σε αυτή.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως το
2021 δεν μπορείς να πας με συνταγή 2015, όταν
έχεις «τη φωλιά σου τόσο λερωμένη». 

2021 με συνταγή 2015

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

O
λοι μας αντιλαμβανόμαστε πως η Ευρώ-
πη αυτή τη στιγμή βρίσκεται και πάλι στον
δρόμο προς την ευημερία, έναν δρόμο

στον οποίο, πολλά χρόνια από την αρχή της κρί-
σης, προσπαθούσαμε να μπούμε ξανά. Αυτό θα
αρχίσει με την οικονομική ανάπτυξη.

Οικονομική ανάπτυξη, η διαδικασία με την
οποία απλές, χαμηλού εισοδήματος εθνικές οι-
κονομίες μετατρέπονται σε σύγχρονες βιομηχα-
νικές οικονομίες. Αν και ο όρος χρησιμοποιείται
μερικές φορές ως συνώνυμο της οικονομικής
ευημερίας, γενικά περιγράφει μια αλλαγή στην
οικονομία μιας χώρας που περιλαμβάνει ποιοτι-
κές και ποσοτικές βελτιώσεις. 

Η θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης -πώς οι
πρωτόγονες και φτωχές οικονομίες μπορούν να
εξελιχθούν σε εξελιγμένες και σχετικά ευημε-
ρούσες- έχει κρίσιμη σημασία για τις υπανάπτυ-
κτες χώρες και συνήθως σε αυτό το πλαίσιο συ-
ζητούνται τα σχετικά θέματα.

Η οικονομική ανάπτυξη προκάλεσε για πρώτη
φορά σημαντική ανησυχία μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Καθώς η εποχή της ευρωπαϊκής αποι-
κιοκρατίας τελείωσε, πολλές πρώην αποικίες και
άλλες χώρες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ονομά-
στηκαν υπανάπτυκτες, σε αντίθεση με τις ανε-
πτυγμένες χώρες, όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες
Πολιτείες, η Δυτική Ευρώπη, οι περισσότερες

ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, η τότε Σοβιετική
Ένωση, η Ιαπωνία, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία. Καθώς το βιοτικό επίπεδο
στις περισσότερες φτωχές χώρες άρχισε να ανε-
βαίνει τις επόμενες δεκαετίες, μετονομάστηκαν
σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός για
το τι είναι αναπτυσσόμενη χώρα. Ούτε υπάρχει
κάτι από αυτά που συνιστούν τη διαδικασία της
οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες κατηγοριοποιούνται
συνήθως με κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδημα
και η οικονομική ανάπτυξη θεωρείται ότι συμβαί-
νει καθώς αυξάνονται τα κατά κεφαλήν εισοδή-
ματα. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας (το
οποίο είναι σχεδόν συνώνυμο με την κατά κεφα-
λή παραγωγή) είναι το καλύτερο διαθέσιμο μέτρο
της αξίας των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών,
ανά άτομο, στην κοινωνία ετησίως. Αν και υπάρ-
χουν πολλά προβλήματα μέτρησης τόσο του επι-
πέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος όσο και
του ρυθμού ανάπτυξής του, αυτοί οι δύο δείκτες
είναι οι καλύτεροι διαθέσιμοι για να παρέχουν
εκτιμήσεις για το επίπεδο της οικονομικής ευη-
μερίας σε μια χώρα και της οικονομικής της ανά-
πτυξης. Είναι καλό να λάβουμε υπόψη ορισμένες
στατιστικές και εννοιολογικές δυσκολίες της
χρήσης του συμβατικού κριτηρίου της υπανάπτυ-

ξης πριν αναλύσουμε τα αίτια της υπανάπτυξης.
Οι στατιστικές δυσκολίες είναι γνωστές. Αρχικά,
υπάρχουν αμήχανες οριακές περιπτώσεις. Ακό-
μη και αν η ανάλυση περιορίζεται στις υπανάπτυ-
κτες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία, στην
Αφρική και τη Λατινική Αμερική, υπάρχουν πλού-
σιες χώρες πετρελαίου που έχουν κατά κεφαλήν
εισοδήματα πολύ πάνω από τις υπόλοιπες, αλλά
οι οποίες κατά τα άλλα είναι ανεπτυγμένες στα γε-
νικά οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Δεύτερον,
υπάρχουν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες που κα-
θιστούν τα κατά κεφαλήν εισοδήματα πολλών
υπανάπτυκτων χωρών (εκφρασμένα σε διεθνές
νόμισμα, όπως το δολάριο ΗΠΑ) ένα πολύ ακα-
τέργαστο μέτρο του κατά κεφαλήν πραγματικού
εισοδήματός τους. Αυτές οι δυσκολίες περιλαμ-
βάνουν την ελαττωματικότητα των βασικών στατι-
στικών του εθνικού εισοδήματος και του πληθυ-
σμού, την ακαταλληλότητα των επίσημων συναλ-
λαγματικών ισοτιμιών με τις οποίες τα εθνικά ει-
σοδήματα σε σχέση με τα αντίστοιχα εγχώρια νο-
μίσματα μετατρέπονται σε κοινό παρονομαστή
του δολαρίου ΗΠΑ και τα προβλήματα εκτίμησης
των μη ταμειακών στοιχείων των πραγματικών ει-
σοδημάτων στις υπανάπτυκτες χώρες. Τέλος,
υπάρχουν εννοιολογικά προβλήματα στην ερμη-
νεία της έννοιας των διεθνών διαφορών στα κατά
κεφαλήν επίπεδα εισοδήματος.

Ο δρόμος προς την ευημερία

του
Σπύρου 
Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ 
και αναπληρωτής 
γραμματέας 
του Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
του Κινήματος Αλλαγής
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Η
δημοσιοποίηση του συμφώνου αμυντικής συ-
νεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας με ρήτρα στρα-
τιωτικής συνδρομής που υπογράφτηκε στις 28

Σεπτεμβρίου 2021 στο Παρίσι παρουσία Μακρόν και
Μητσοτάκη, έδωσε την ευκαιρία στους γνωστούς δη-
μοσιολογούντες να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για
άλλη μια φορά. Ως συνήθως, βέβαια, όλοι αυτοί δεν εί-
παν κουβέντα για το ιστορικό της υπόθεσης, αποκρύ-
πτοντας επιμελώς ότι η πρώτη φορά που διατυπώθηκε
πρόταση για σύναψη ελληνογαλλικού αμυντικού συμ-
φώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής ήταν στις 17
Απριλίου του 2018 σε ερώτηση-παρέμβασή μου προς
τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τότε ο Γάλλος πρόεδρος είχε απαντήσει θετικά στην
πρότασή μου αυτή για ελληνογαλλικό αμυντικό σύμ-
φωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. 

Στη χώρα όμως της φαιδράς πορτοκαλέας πολλοί από
τους κατά τα άλλα λαλίστατους δημοσιολογούντες περί
την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας τότε είχαν
σνομπάρει αυτή την πρωτοβουλία μου, άλλο ένα δείγμα
κοντόφθαλμης αντίδρασης και απουσίας στρατηγικής. 

Τους πήρε κάτι παραπάνω από τρία χρόνια για να αν-
ταποκριθούν. Πάλι καλά… Μάλιστα, κάνουν από πάνω
και κριτική υποβάλλοντας και υποδείξεις, υπονοώντας
μάλιστα ότι αν ήταν προφανώς αυτοί στα πράγματα θα
τα έκαναν καλύτερα. Όχι βέβαια ότι το κείμενο της
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας δεν θα μπο-
ρούσε να είναι πολύ βελτιωμένο. Κάθε άλλο. Αυτό
όμως τουλάχιστον νομιμοποιούνται να το πουν όσοι
στήριζαν μια τέτοια ιδέα-πρόταση και όχι όσοι απλώς
περί άλλων ετύρβαζαν.

Κατά την επίσκεψη, λοιπόν, του Μακρόν στην Ευρω-
βουλή στο Στρασβούργο στις 17 Απριλίου 2018, είχα την

ευκαιρία να θέσω στον Γάλλο πρόεδρο το ζήτημα της
τουρκικής επιθετικότητας και να του ζητήσω τη δέ-
σμευσή του για σύναψη ελληνογαλλικού συμφώνου
αμυντικής συνεργασίας που θα εγγυάται και στρατιωτι-
κά τα ελληνικά σύνορα σε περίπτωση τουρκικής επίθε-
σης, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε
Μακρόν, να σας ρωτήσω εάν η Γαλλική Δημοκρατία
προτίθεται να συνάψει με την Ελλάδα ένα σύμφωνο
αμυντικής συνεργασίας, ένα σύμφωνο στρατιωτικής
συνδρομής προς την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης
της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, ένα σύμφωνο γαλλι-
κής δέσμευσης για συνδρομή και προστασία των ελλη-
νικών συνόρων που άλλωστε είναι και ευρωπαϊκά σύ-
νορα. Και όλα αυτά, κύριε Μακρόν, εδώ και τώρα, γιατί
οι τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδας εντείνονται κά-
θε μέρα».

Απαντώντας ο Μακρόν είχε δηλώσει: «Να πω ότι η
Γαλλία ανά πάσα στιγμή θα είναι παραστάτης σε κάθε
κράτος-μέλος όταν απειλείται, όταν υφίσταται επίθεση
η κυριαρχία του. Αυτό το είπαμε και στη Μεγάλη Βρετα-
νία και στην υπόθεση Σκριπάλ, αλλά είναι και πάγια θέ-
ση μας προς την Ελλάδα όταν απειλείται στην Ανατολική
Μεσόγειο. Και τις προάλλες είχα τηλεφωνική συνομιλία
με τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα για αυτό το θέμα. Είναι
ακριβώς στην καρδιά της κοινής μας αλληλεγγύης να
υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών».

Κάπως έτσι, λοιπόν, έπεσε ο σπόρος για τη σύναψη
ελληνογαλλικού αμυντικού συμφώνου με ρήτρα στρα-
τιωτικής συνδρομής, με τον Μακρόν να παίρνει την πά-
σα και να πετάει το μπαλάκι στο ελληνικό τερέν. 

Το «happy end» της υπόθεσης, βέβαια, είναι λίγο
έως πολύ γνωστό. Οι ΗΠΑ αποφασίζοντας να επικεν-
τρώσουν πλέον τη δράση τους στον Ινδο-Ειρηνικό με

εργαλείο κυρίως τη συμφωνία AUKUS, πέραν των άλ-
λων έβλαψαν τα γαλλικά γεωστρατηγικά συμφέροντα,
προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια οικονομική ζημιά
στα ναυπηγεία της γαλλικής Naval Group με την ακύ-
ρωση της πώλησης των 12 γαλλικών υποβρυχίων στην
Αυστραλία. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντίδραση του Μακρόν
που πέραν των άλλων αποφάσισε να ενισχύσει την ευ-
ρωπαϊκή άμυνα και εκτός ΝΑΤΟ μέσω διμερών συμμα-
χιών με μέλη της ΕΕ. Ακολούθησε η νέα προσέγγιση
ΗΠΑ - Γαλλίας με την τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιν-
τεν - Μακρόν στις 22 Σεπτεμβρίου, που έδωσε και το
πράσινο φως προκειμένου η Γαλλία να ρεφάρει τη χα-
σούρα από τα 12 υποβρύχια που θα πουλούσε στην Αυ-
στραλία με την πώληση στην Ελλάδα πολεμικού εξοπλι-
σμού. Έτσι η Αθήνα μπορεί πλέον να προμηθευτεί από
τα ναυπηγεία της Naval Group γαλλικές φρεγάτες και
κορβέτες, παρότι μέχρι πρόσφατα οι ΗΠΑ ασκούσαν
πίεση στην Ελλάδα για αγορά αμερικανικών φρεγατών.

Τέλος, καθώς η Μέρκελ είχε ήδη πάρει «την άγουσα
για τα αποδυτήρια» και στο Βερολίνο όλοι ήταν απορ-
ροφημένοι με τις εκλογές και τα μετεκλογικά σενάρια,
έγινε πλέον πολιτικά εφικτή η υπογραφή του ελληνο-
γαλλικού αμυντικού συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής
συνδρομής, με το πλήρες κείμενο της συμφωνίας να
δημοσιεύεται (www.political.gr 30/9/2021). Αυτή τη
φορά η Μέρκελ δεν μπορούσε να το τορπιλίσει, όπως
αποκαλύψαμε ότι είχε κάνει κατά το παρελθόν
(www.political.gr 13/2/2021).

Άλλωστε οι ΗΠΑ δεν είχαν πλέον και αυτές αντίρρη-
ση και για το ζήτημα, μιας και από ό,τι φαίνεται έδωσαν
ήδη franchising τα ζητήματα ασφάλειας της Μεσογείου
στους Γάλλους.

του
Νότη Μαριά

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

Όταν το 2018 ο Μακρόν έλεγε «ναι» στην πρότασή μας για
αμυντικό σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 

Η
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας που προβλέπει
την άμεση στρατιωτική συνδρομή σε περίπτω-
ση που επισυμβεί ένοπλη επίθεση στην επι-

κράτεια ενός εκ των δύο χωρών από τρίτη χώρα και η
οποία επισφραγίστηκε με την προμήθεια των νέων
φρεγατών, σηματοδοτεί αναμφισβήτητα νέα δεδομένα
για την εθνική μας άμυνα. Φέρνει, όμως, στον νου μας
ιστορικά συνδηλούμενα που χαρακτήριζαν την πολλές
φορές ανάλογη και διασταυρούμενη πορεία των δύο
χωρών, εντός του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, η μόνη χώρα που
στην παρούσα φάση αποτελεί δυνητική απειλή για την
εθνική μας επικράτεια είναι η Τουρκία, μια χώρα που,
όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, είναι επίσης βασικό μέλος
του ΝΑΤΟ.

Κατά το όχι και τόσο μακρινό, λοιπόν, ιστορικό μας
παρελθόν, αμέσως μετά τη δεύτερη τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, η τότε ελληνική κυβέρνηση, με ανακοί-
νωσή της τη 14η Αυγούστου 1974, κατηγόρησε το ΝΑ-
ΤΟ πως αδυνατεί να εκπληρώσει τον σκοπό για τον
οποίο συνεστήθη, αφού δεν μπορεί να αποτρέψει τον
πόλεμο μεταξύ δύο μελών του και με απόφαση του

Κωνσταντίνου Καραμανλή προχώρησε στην αποχώ-
ρηση της χώρας μας από το στρατιωτικό σκέλος του
ΝΑΤΟ.

Ένα παράτολμο στρατήγημα που μπορεί να βρει ανά-
λογο διπλωματικό προηγούμενο μόνον στην απόφαση
τού -ιδεολογικά ομογάλακτου του Καραμανλή- Γάλλου
προέδρου, στρατηγού Ντε Γκωλ, ο οποίος τον Ιούνιο
του 1963 είχε προχωρήσει σε ανάλογη αποχώρηση της
Γαλλίας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, προκειμέ-
νου η χώρα του να αποκτήσει αυτονομία στη διαχείριση
των πυρηνικών της δυνάμεων.

Ήταν η ίδια σκληρή διαπραγματευτική γραμμή που
εφάρμοσε λίγα χρόνια αργότερα πάλι ο Σαρλ ντε Γκωλ
εντός της τότε ΕΟΚ, με την κρίση της «άδειας καρέ-
κλας».Την ίδια στιγμή, η πολιτική παράδοση της Γαλ-
λίας είναι γεμάτη από αρκετά παραδείγματα ανάμειξης
ανώτατων στρατιωτικών στην πολιτική ζωή. Μια παρά-
δοση που την είδαμε και στον τραγέλαφο της πρόσφα-
της επιστολής των «στρατηγών με τις παντόφλες» που
απέστειλαν στον πρόεδρο Μακρόν, εκτείνεται, όμως,
στο βάθος του ιστορικού χρόνου, όπως μαρτυρούν οι

σχετικές επίσημες ή και ανέκδοτες αναφορές, από τα
μακρινά ακρότατα του βοναπαρτισμού και τα πάντα
επίκαιρα συνδηλούμενα του γκωλισμού. 

Όταν, λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του
Μάη του ’68, ο Σαρλ ντε Γκωλ είδε την κυβέρνησή του
να κλονίζεται, επισκέφθηκε εσπευσμένως, στο Μπάν-
τεν Μπάντεν, τον στρατηγό Ζακ Μασού, αρχηγό των
γαλλικών δυνάμεων που έδρευαν στη Γερμανία. Έναν
αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που είχε διαδραμα-
τίσει κρίσιμο και αμφιλεγόμενο ρόλο στον πόλεμο της
Αλγερίας και στη συνακόλουθη πολιτική απεμπλοκής
του Ντε Γκωλ και αποτροπής μιας πραξικοπηματικής
κατάλυσης της δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της 5ης Δημοκρατίας, λοιπόν, που κιν-
δύνευε εκ νέου από τον αναβρασμό των φοιτητών, πα-
λιός στρατηγός, Ντε Γκωλ, εισέρχεται στο στρατηγείο
του Μασού και ο τελευταίος σηκώνεται, αποδίδοντας
τον προβλεπόμενο στρατιωτικό χαιρετισμό. 

«Λοιπόν, Μασού, πάντα ηλίθιος…» λέει ο πρόεδρος,
για να εισπράξει την πληρωμένη απάντηση του Μασού:
«Ναι, στρατηγέ μου, πάντα γκωλικός»…

«Πάντα γκωλικός»: η Ελλάδα, η Γαλλία και το ΝΑΤΟ…

του
Χρίστου 
Χ. Λιάπη 

MD, MSc, PhD
Ψυχίατρος, 

Διδάκτωρ
Παν/μίου 

Αθηνών 
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Ο
αντιπρόεδρος της Βουλής και
βουλευτής του Κινήματος Αλλα-
γής Οδυσσέας Κωνσταντινόπου-
λος, μια μέρα πριν από τη συνε-

δρίαση της ΚΕ του κόμματός του, λέει με
νόημα ότι «επιλέγουμε ηγεσία για την προ-
οπτική διακυβέρνησης της χώρας από το
ΠΑΣΟΚ». Αποφεύγει τις αναφορές στο ΚΙ-
ΝΑΛ και επιχειρεί να αναδείξει την παρα-
ταξιακή λογική με φόντο το ΠΑΣΟΚ. Θεω-
ρεί ότι «η αυτόνομη πορεία της παράταξης
ξεπερνά τα πρόσωπα» και εμφανίζεται αι-
σιόδοξος ότι «οι εξελίξεις στο Κίνημα Αλ-
λαγής το επόμενο χρονικό διάστημα θα
στριμώξουν τη Νέα Δημοκρατία, αφού θα
αναλάβουν την αντιπολίτευση».

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει μπει σε
προεκλογική τροχιά;
Ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι εκλο-

γές δεν θα γίνουν το 2021. Δυστυχώς, ο κ.
Μητσοτάκης είναι τυχερός που στην αντι-
πολίτευση βρίσκεται ο κ. Τσίπρας ακόμη!
Πιστεύω ότι οι εξελίξεις στο Κίνημα Αλλα-
γής το επόμενο χρονικό διάστημα θα στρι-
μώξουν τη Νέα Δημοκρατία, αφού θα ανα-
λάβουν την αντιπολίτευση αυτοί που μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση. 

Εκτιμάτε ότι το ΚΙΝΑΛ θα συνεχίσει να
ανθίσταται στις σειρήνες των πολιτικών
συνεργασιών με όποιο πρόσωπο και να
βρεθεί στο πηδάλιο του κόμματος;
Η αυτόνομη πορεία της παράταξης ξε-

περνά τα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει
σύντομα την αντιπολίτευση και αμέσως με-
τά θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Η Σο-
σιαλδημοκρατία επιστρέφει στην Ευρώπη,
σύντομα και στην Ελλάδα.

Υπάρχουν περιθώρια μετεκλογικών συ-
νεργασιών και κάτω υπό ποιες προϋπο-
θέσεις;
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας κα-

θαρός προγραμματικός λόγος και διαγενε-
ακή ανανέωση. Η παράταξή μας έχει την
αξιοπιστία, έχει αποδείξει στην πράξη ότι
βάζει τη χώρα πάνω από το κόμμα. Άρα, ο
κόσμος θα αποφασίσει με αυτά τα κριτή-
ρια. Η δημοκρατική παράταξη δεν εμπλέ-
κεται σε «εμφυλοπολεμικές» συγκρούσεις
της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
την αφορά, την ενδιαφέρει η ευημερία των
πολιτών.

Η επιστροφή στα ιστορικά σύμβολα της
παράταξης αρκεί για μια ολική επανα-
φορά του κόμματος;
Όποιος ψήφισε ΠΑΣΟΚ στην κάλπη θα

είδε τον ήλιο! Όσοι δεν τον είδαν τώρα ή
παλαιότερα, θα είναι εκεί και θα τους περι-
μένει! Η παράταξη θα επιστρέψει δυναμι-
κά, γιατί έχει προγραμματικό λόγο, συνέ-
πεια και κυρίως ανθρώπους που θα μας
οδηγήσουν όλους μαζί στο μέλλον.

Μετά την αυλαία των εσωκομματικών
εκλογών, ποιες είναι οι προτεραιότητες
που πρέπει να θέσει η νέα ηγεσία προ-
κειμένου να μπει τέλος στην εσωστρέ-
φεια και να μπορέσει να «ανασάνει»
δημοσκοπικά το κόμμα;
Η παράταξη πρέπει να επιλέξει ηγεσία

με το βλέμμα στο μέλλον. Έχοντας στο
μυαλό αυτόν που θα ενώσει με τον πολιτι-
κό λόγο κοινωνικές δυνάμεις και θα με-
γαλώσει τη δημοκρατική παράταξη. Θέ-
λουμε ηγεσία που θα βάλει πολιτικά δι-
λήμματα, δεν θα επενδύει στον φόβο, αλ-
λά θα αγκαλιάσει όλο το στελεχιακό δυ-
ναμικό της παράταξης. Θέλουμε ηγεσία
που με τον προγραμματικό λόγο θα αγκα-
λιάσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώ-
ρας όπως έκανε πάντα το ΠΑΣΟΚ. Στις 5
και 12 Δεκεμβρίου δεν επιλέγουμε
απλώς ένα πρόσωπο, επιλέγουμε όλοι
μαζί το μέλλον της παράταξης. Επιλέγου-
με ηγεσία για την προοπτική διακυβέρνη-
σης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Είναι στο
χέρι μας να τα καταφέρουμε.

Τι σημαίνει για τον ενεργειακό χάρτη
της χώρας η αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου στη ΔΕΗ; Αυτή η κίνηση πώς
μπορεί να ωφελήσει τους πολίτες;
Η κίνηση αυτή όπως έγινε, ήταν λάθος

και δεν αποσκοπεί ούτε θα φέρει την εξυ-
γίανση. Έγινε μάλιστα την ώρα που οι αυ-
ξήσεις στις τιμές της ενέργειας απειλούν
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στην
αιφνιδιαστική αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου της ΔΕΗ, δεν θα συμμετάσχουν το
ΤΑΙΠΕΔ και το Υπερταμείο, ανοίγοντας τον
δρόμο για την εκχώρηση του βασικού πυ-
λώνα του ενεργειακού μας συστήματος,
αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες
και την ελληνική οικονομία από τις συνέ-
πειες των μεγάλων επιβαρύνσεων στο
ηλεκτρικό ρεύμα.

Θεωρείτε ότι η έκρυθμη κατάσταση στο
ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης είναι ένα συγ-

κυριακό γεγονός ή βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μια προσπάθεια αναζωπύρωσης
της Ακροδεξιάς;
Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής παλέψαμε

πολύ σκληρά εναντίον της Ακροδεξιάς
και τελικά τα καταφέραμε. Είμαστε η πα-
ράταξη που έδιωξε τη Χρυσή Αυγή από τη
χώρα. Είναι θλιβερό ακόμη και ως σκέψη
ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια
αναζωπύρωση της Ακροδεξιάς, αν και
φαινόμενα όπως αυτό στο ΕΠΑΛ Θεσσα-
λονίκης ή κάποιες φωνές αντιεμβολια-
στών αναβιώνουν μνήμες από την εποχή
εκείνη. Παρ’ όλα αυτά, ευελπιστώ ότι δεν
βρισκόμαστε σε μια τέτοια στιγμή. Ο φα-
σισμός δυστυχώς αναβιώνει συχνά μέσα
από τις συγκρούσεις ακροδεξιών και
ακροαριστερών.

Πώς ερμηνεύετε τη νέα αμυντική συμ-
φωνία Ελλάδας - Γαλλίας;
Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Ελλάδας - Γαλλίας και η αντίστοιχη Ελλά-
δας - Εμιράτων ολοκληρώνονταν την ίδια
ακριβώς χρονική περίοδο. Με τα Εμιράτα
την υπογράψαμε, με τη Γαλλία ξαφνικά η
διαδικασία σταμάτησε. Προφανώς η αιτία
ήταν η επίσης ξαφνική απόφαση της κυ-
βέρνησης να μην εξοπλιστεί η Ελλάδα με
τις γαλλικές φρεγάτες. Η αιτία αυτής της
υπαναχώρησης αναζητήθηκε από εμάς
στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολι-
τικής, αλλά οι απαντήσεις της κυβέρνησης
δεν ήταν επαρκείς. Η επιστροφή της κυ-
βέρνησης στις αρχικές αποφάσεις είναι
σωστή, όταν μάλιστα συνδυάζεται με το
πρόσφατο AUKUS και την επικείμενη
υπογραφή συμφωνίας αμυντικής συνερ-
γασίας με τις ΗΠΑ.

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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Το ΠΑΣΟΚ 
θα αναλάβει
σύντομα την 
αντιπολίτευση



Ν
ευρικό κλονισμό έχει προκαλέ-
σει στην Άγκυρα η ελληνογαλλι-
κή αμυντική συμφωνία, με το
τουρκικό υπουργείο Εξωτερι-

κών, αν και με καθυστέρηση, να εξαπολύει
απειλές και κατηγορίες εναντίον της Αθή-
νας. Στην ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος
Τύπου Τανζού Μπιλγκίς κάνει λόγο για «μα-
ξιμαλιστικές θέσεις» της Ελλάδας και υπο-
στηρίζει ότι η Τουρκία θα προστατεύσει τα
δικαιώματά της στην ευρύτερη περιοχή. 

«Αντί συνεργασίας, η ελληνική πολιτική
εξοπλισμού, απομόνωσης και αποξένωσης
της Τουρκίας είναι μια προβληματική πολι-
τική που θα βλάψει τον εαυτό της και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είναι μέλος,
και θα απειλήσει την περιφερειακή ειρήνη
και σταθερότητα», αναφέρει η ανακοίνωση. 

«Απαράδεκτες» χαρακτήρισε τις τουρκι-
κές αιτιάσεις ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα
λειτουργεί εντός των συμβατικών της υπο-
χρεώσεων «εν αντιθέσει με άλλους που
υποσκάπτουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ» και τό-
νισε ότι «αν η Τουρκία ενοχλείται από τις
συμφωνίες, διαλαμβάνει τον εαυτό της ως
εν δυνάμει επιτιθέμενοΥ». 

«Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις αντι-
δράσεις, αλλά δεν παίρνουμε τις αποφάσεις
μας με βάση το πώς θα αντιδράσει η Τουρ-
κία», ήταν το σχόλιο της Αθήνας μέσω του
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονό-
μου.

Μετά τους Αμερικανούς, πάντως, και οι
Ευρωπαίοι χαιρέτισαν την ελληνογαλλική
συμφωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, έφτασε
στην Αθήνα η πρόσκληση για τον 63ο γύρο
των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία,
ο οποίος θα λάβει χώρα στις 6 Οκτωβρίου
στην Άγκυρα. Για μία ακόμη φορά, όμως, οι
δύο πλευρές χρησιμοποιούν διαφορετική
γλώσσα, με την Ελλάδα, όπως κάνει από το
2002 που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, να
αναφέρεται σε «διερευνητικές επαφές» και
την Τουρκία από τον 61ο γύρο και μετά να τις
αποκαλεί «συμβουλευτικές συνομιλίες»,
προσπαθώντας να υποβαθμίσει τη διαδικα-
σία. Στην ελληνική αποστολή θα συμμετέ-
χουν και δύο νέα πρόσωπα, ο διευθυντής
πολιτικών υποθέσεων του υπουργείου
Εξωτερικών Χάρης Λαλάκος και η Λιλή

Γραμματίκα, διευθύντρια του γραφείου του
γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτε-
ρικών, Θεμιστοκλή Δεμίρη. 

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα δεν μπορεί να
κρύψει τον εκνευρισμό της για την ελληνο-
γαλλική συμφωνία και τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα της Αθήνας, και μετά τις ρητορι-
κές απειλές, επιχειρεί να ανεβάσει τον πήχη
της έντασης και στο πεδίο. Λίγες ώρες μετά
την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών, οι γείτονες προχώρησαν σε
υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά στο

ανατολικό Αιγαίο. Συνολικά τέσσερα τουρ-
κικά F-16 πέρασαν πάνω από το Μακρονήσι
και τους Ανθρωποφάγους σε υψόμετρο
29.000 και 11.000 ποδών αντίστοιχα, αλλά
μέσα σε λίγα λεπτά αναγνωρίστηκαν και
αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. 

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιω-
τόπουλος από τη Λευκωσία, όπου βρέθηκε
για την 61η επέτειο ανακήρυξης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. «Η αναθεωρητική,
αποσταθεροποιητική και παραβατική στάση

της Τουρκίας απαιτεί τη συνεχή επαγρύπνη-
ση και την ενίσχυση της αποτρεπτικής
ισχύος των ενόπλων δυνάμεών μας», τόνισε
ο κ. Παναγιωτόπουλος.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Άγκυρα απαντά με νέες 
προκλήσεις στη συμφωνία
που υπέγραψαν Ελλάδα 
και Γαλλία

Υπερπτήσεις και… νευράκια!
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Μια μοναδική ευκαιρία να αναβαθμίσει ένα σημαντικό μέρος του
στόλου των ελληνικών F-16 και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα
σύγχρονο εργοστάσιο που θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της Πο-
λεμικής Αεροπορίας έχει η Ελλάδα, μέσω του προγράμματος ανα-
βάθμισης των Block 50. Οι καθυστερήσεις και οι συνεχείς αναβολές
της κατάθεσης του προγράμματος στην Ειδική Επιτροπή της Βου-
λής, όμως, μπορεί να στερήσουν αυτή τη δυνατότητα, οδηγώντας τα
αεροσκάφη σε απαξίωση. 
Καλά πληροφορημένες πηγές υπογραμμίζουν ότι η αναβάθμιση θα
μπορούσε να δώσει στα μαχητικά δυνατότητες αντίστοιχες με εκεί-
νες των 84 F-16 Viper, με εξαίρεση φυσικά το ραντάρ AESA. Πρόκει-
ται για μαχητικά αεροσκάφη που συμπληρώνουν τριάντα έτη υπη-
ρεσίας στην Πολεμική Αεροπορία και με τις δομικές αναβαθμίσεις
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αλλά και με την τοποθέτηση των
νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, θα μπορούν να υπερασπίζονται
τους ελληνικούς ουρανούς για τουλάχιστον τριάντα χρόνια ακόμη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα Block 50 θα τοποθετηθούν απάρτια
από τα F-16 Block 52+ και Block 52+ adv. τα οποία μετατρέπονται σε
Viper στα υπόστεγα της ΕΑΒ. 
Το πρόγραμμα, βέβαια, έχει περάσει από σαράντα κύματα, ενώ οι
τελευταίες αναβολές πυροδότησαν συζητήσεις για το κόστος της
αναβάθμισης. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αρχικές εκτιμή-
σεις για 38 F-16 έκαναν λόγο για περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
Στη συνέχεια όμως, η Πολεμική Αεροπορία ζήτησε να συμπεριλη-

φθεί στο πρόγραμμα η αγορά 35 Sniper Pods έναντι 120 εκατομμυ-
ρίων, να επαναπιστοποιηθούν τα όπλα των αεροσκαφών και να αγο-
ραστούν καινούργια, ανεβάζοντας το κόστος στα 700 εκατομμύρια
ευρώ. Και αυτό διότι απαιτούνται δεκάδες ώρες δοκιμών από την
αμερικανική αεροπορία, τις οποίες βέβαια η ελληνική πλευρά θα
μπορούσε να εξοικονομήσει αν ζητούσε να γίνουν οι δοκιμές από
την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin με αμελητέο μάλι-
στα κόστος. Τα οφέλη ωστόσο είναι πολλά, αν υπολογίσει κανείς ότι
τα νέα αεροσκάφη θα έχουν κάνει ένα τεχνολογικό άλμα τριάντα
ετών και θα διαθέτουν υπερσύγχρονα συστήματα αλλά και το πολύ
σημαντικό Link 16, που θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα με τα 
F-16 Viper, τα Rafale και τις νέες φρεγάτες του στόλου. Ακόμη, η
Πολεμική Αεροπορία μέσω των προγραμμάτων SSI θα εκσυγχρονί-
σει τα εργοστάσιά της στην Αγχίαλο, κερδίζοντας τόσο σε τεχνο-
γνωσία όσο και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Θα δημιουργηθεί δη-
λαδή μια δεύτερη ΕΑΒ, η οποία θα λειτουργεί χωρίς τα γνωστά προ-
βλήματα και τις καθυστερήσεις, αφού θα ανήκει στην Πολεμική Αε-
ροπορία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό, βέβαια, είναι το
πρόγραμμα να μην έρθει στη Βουλή με νόμο, διότι σε αυτή την περί-
πτωση δεν υπάρχουν τα «αντισταθμιστικά οφέλη». Σε κάθε περί-
πτωση, είναι αναγκαίο το πρόγραμμα να τρέξει άμεσα, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η βιωσιμότητά του αλλά και τα αεροσκάφη που καθημερι-
νά δίνουν μαθήματα υπεροχής στο Αιγαίο να βρίσκονται γρήγορα
διαθέσιμα στις πολεμικές μοίρες της χώρας. 

Να μη χαθεί η ευκαιρία



T
ο τελευταίο διάστημα ο βουλευτής της ΝΔ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει περιορίσει
τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ. Και σκέφτη-

κε να πάρει τα βουνά! Αυτές τις μέρες έκανε μια
επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυ-
νάμεων, όπου εντυπωσιάστηκε με τις επιχειρη-
σιακές δυνατότητες των Ελλήνων κομάντος και
εν συνεχεία θέλησε να
ανέβει ψηλότερα. Πραγ-
ματοποίησε ανάβαση
στον Όλυμπο, φτάνοντας
στην ψηλότερη βουνο-
κορφή, τον Μύτικα, και
σήκωσε και τις σχετικές
φωτογραφίες στο Ίντερ-
νετ. Στο προφίλ του στο Facebook έγραψε: «Σή-
μερα το πρωί στην κορυφή του Ολύμπου, το ψη-
λότερο σημείο ελληνικής γης. Δεν θα τα είχα κα-
ταφέρει χωρίς τον υπεράνθρωπο Marios Gian-
nakou. Απίστευτα συναισθήματα σε διαπερνούν
όσο ανεβαίνεις. Κούραση, φόβος, ένταση, αδρε-
ναλίνη, επιμονή. Αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με
τη δύναμη που παίρνεις όταν αντικρίζεις τη γαλα-
νόλευκη στον Μύτικα, στα 2.917 μέτρα ύψος».

ΘΘέλουν να αξιολογούνται
μεταξύ τους δάσκαλοι 
και καθηγητές
Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα η
άγρια κόντρα των συνδικαλιστών της εκπαί-
δευσης με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως. Οι άνθρωποι δεν θέλουν επ’ ουδενί
να αξιολογηθούν. Μιλάμε
για κακώς νοούμενες δη-
μοσιοϋπαλληλικές νοοτρο-
πίες, οι οποίες καταδει-
κνύουν γιατί η Παιδεία
στην Ελλάδα έχει πέσει σε
τέλμα εδώ και δεκαετίες.
Αφού είδαν ότι η άρνησή
τους λαμβάνει ντροπιαστι-
κές διαστάσεις, το έστρι-
ψαν το νόμισμα και λένε ότι η επιτροπή αξιο-
λόγησης πρέπει να γίνεται από το συμβούλιο
των διδασκόντων και όχι από εξωτερικούς
ανεξάρτητους παράγοντες. Το έκαναν, δηλα-
δή, ακόμη χειρότερο. Πρακτικά μάς λένε ότι
θέλουν να αξιολογούνται μεταξύ τους! Μιλά-
με για την απόλυτη παράνοια.

Ο «ανασχηματισμός» 
των λοιμωξιολόγων
Να ξέρετε ότι από το υπουργείο Υγείας δεν θα
χαιρετήσει μόνο ο Παναγιώτης Αρκουμανέας.
Ο νέος υπουργός Θανάσης Πλεύρης θα κάνει
και μεγάλο ανασχηματισμό στην περίφημη
επιτροπή των 30 λοιμωξιολόγων. Ο αριθμός
τους θα πέσει σε μονοψήφιο νούμερο, διότι η
πολυφωνία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στην αποστολή των… μηνυμάτων προς την
κοινωνία. Αυτό το «30 ειδικοί, 30 διαφορετι-
κές απόψεις» τελειώνει… Ποιους εμπιστεύε-
ται ο Πλεύρης; Την καθηγήτρια Παιδιατρικής
Βάνα Παπαευαγγέλου και τους λοιμωξιολό-
γους Γκίκα Μαγιορκίνη και Σωτήρη Τσιόδρα.
Σύντομα θα ξεκαθαρίσει ο Πύργος της Βαβέλ
και κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του.
Αφήστε που κάποιοι θέλουν να πολιτευτούν
και χρησιμοποιούν για αυτό τον λόγο τα τηλεο-
πτικά στασίδια…

Νέες αυταπάτες του
ΣΥΡΙΖΑ για το λιμάνι
Με αφορμή τις επενδύσεις της Cosco στο λι-
μάνι του Πειραιά, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στον
παλιό καλό εαυτό του, στο «λιμάνι της αγω-
νίας» και
τις αυταπά-
τες. Για άλ-
λη μια φο-
ρά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ καταγ-
γέλλει ζη-
τώντας την
απόσυρση
της «σύμ-
βασης-
απάτη» και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος; Ο
ΣΥΡΙΖΑ. Που στις 8 Απριλίου του σωτηρίου
έτους 2016, μετά μεγάλων τυμπανοκρουσιών
στο Ζάππειο, υπέγραψε τη συμφωνία μεταξύ
του ΤΑΙΠΕΔ και της κινεζικής Cosco! «Βγά-
ζεις άκρη με αυτούς τους ανθρώπους;», ανα-
ρωτιέται η υφυπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Σοφία Βούλτεψη σε άρθρο της και
προσθέτει: «Προφανώς όχι! Πολύ περισσό-
τερο που ο κ. Δρίτσας, δύο μέρες μετά την
υπογραφή, στις 10 Απριλίου 2016, καθησύ-
χαζε τα πλήθη λέγοντας (Mega): “ Έχουμε
μπροστά μας δρόμο μέχρι τη μεταβίβαση των
μετοχών τον Ιούνιο”. Δηλαδή είχαν υπογρά-
ψει, αλλά… είχαν πολύ δρόμο! Διότι, όπως
επέμενε ο κ. Δρίτσας, “η πώληση του λιμανι-
ού γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανει-
στές, όχι για την ανάπτυξη του λιμένα”». Αχ,
βρε Σοφία, λες και δεν τους ξέρεις…

Παίρνει πάνω του και την
Ήπειρο ο Καραγιάννης
Τελικά ο άνθρωπος είναι ακούραστος. Αφού
έβαλε το νερό στο αυλάκι με τον ΒΟΑΚ στην
Κρήτη, ανέλαβε έργο για την Ήπειρο. Στο
Γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών έφτασε ο περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και συ-
ναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγιάννη για να
τρέξουν γρήγορα τα έργα των οδικών αξό-
νων στην περιοχή. Αντικείμενο της συνάν-
τησης ήταν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν
στα τμήματα των διευρωπαϊκών οδικών
αξόνων που διέρχονται από την Ήπειρο,
ενώ αναλύθηκαν οι προοπτικές που υπάρ-
χουν για τεχνικά και χρηματοδοτικά θέμα-
τα. Σε επόμενη συνάντηση θα εξεταστούν
αναλυτικά όλα τα ζητήματα ώστε να δρομο-
λογηθούν κατά περίπτωση διαδικασίες.
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Ο Κυρανάκης
πήρε τα βουνά

Μου λένε κάτι «περιστέρια» ότι
εκεί στο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος έπεσαν κάτι «καντή-
λια» τις τελευταίες μέρες από

τον Σκρέκα προς τα κάτω… Και
τούτο διότι υπάρχει η δέσμευση

του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να ανασταλούν όλες οι εργασίες με τις
ανεμογεννήτριες στην Εύβοια μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί το έργο του Σταύρου Μπένου με τις αποκα-
ταστάσεις των περιοχών που επλήγησαν. Φαίνεται
ότι αυτό δεν το κατάλαβαν κάποια στελέχη και έτσι
ο Σκρέκας άρχισε τα… γαλλικά μέχρι να το εμπε-
δώσουν. 
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Τελικά ποιον στηρίζει ο ΓΑΠ;
Εγώ προσωπικά έχω μπερδευτεί. Ποιον στηρίζει ο

Γιώργος Παπανδρέου για νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ; Κά-
ποιοι λένε ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Χάρη
Καστανίδη. Κάποιοι άλλοι ότι έχει έρθει σε συμφωνία
με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φαίνεται ότι ο ΓΑΠ ενοχλή-
θηκε από όσα γράφονται και το γραφείο Τύπου του
ΚΙΔΗΣΟ αποφάσισε να εκδώσει την εξής ανακοίνω-
ση: «Δημοσιεύματα και φήμες, που θέλουν τον Γιώρ-
γο Α. Παπανδρέου και το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σο-
σιαλιστών πίσω από υποψηφιότητες για τη διεκδίκη-
ση της προεδρίας του Κινήματος Αλλαγής ή και για
υπόγειες διαδρομές μεταξύ τους, ουδεμία σχέση
έχουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εξάλ-
λου, κριτήριο κάθε επιλογής που αφορά την Παράτα-
ξή μας και τη βιώσιμη, αξιόπιστη και αξιόμαχη προ-
οπτική της, πέρα από τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές
προτάσεις που αυτά εκφράζουν ώστε να καταστή-
σουν μια επιλογή ικανή να συμβάλει προς την κατεύ-
θυνση της οικοδόμησης μιας μεγάλης Προοδευτικής
Παράταξης, η οποία να προσφέρει μια οραματική και
μαζί ρεαλιστική προοδευτική πρόταση διακυβέρνη-
σης απέναντι στη συντηρητική. Κοντολογίς, μια πρό-
ταση που να απαντά πειστικά στα αιτήματα της κυβερ-
νησιμότητας απέναντι στη δεξιά συντήρηση και της
προοδευτικής αλλαγής, που αποτελεί το μεγάλο δια-
κύβευμα για τη χώρα, αιτήματα που αναμένουν την
απάντησή τους με θέσεις και προτάσεις ιδεολογικές
και πολιτικές, εκ μέρους των ενδιαφερομένων να
ηγηθούν μιας μεγάλης Προοδευτικής Παράταξης».
Καλά όλα αυτά, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα, το
οποίο είναι κυρίαρχο στους κόλπους των στελεχών
του ΚΙΝΑΛ. Στηρίζει κάποιον ή όχι;



Ο Πίνατ και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός… 
Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργικό σκύλο Πίνατ. Όλα έγιναν

στο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σλοβά-
κος ομόλογός του. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Έντουαρντ Χέγκερ ανέπτυσσαν τις προοπτικές

εμβάθυνσης της συνεργασίας Ελλάδας και Σλοβακίας, το γάβγισμα του Πίνατ ακούστηκε από τον διπλανό
χώρο. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός χαμογέλασαν με την ευχάριστη διακοπή
των δηλώσεών τους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει μια παύση και να αναφέρεται στον σκύλο του Μα-
ξίμου με ιδιαίτερο χιούμορ: «Αυτός είναι ο σκύλος, τον οποίο πρόσφατα υιοθετήσαμε και ο οποίος ενίοτε

είναι λίγο φασαριόζος. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε συνέντευξη Τύπου. Συνήθως μας υπο-
δέχεται στην πόρτα και είναι πιο ευγενής», είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ επιμένω, πάντως. Μήπως ο Πίνατ είχε

δίκιο; Μήπως είπε κάτι εκτός γραμμής ο Σλοβάκος και το πήρε χαμπάρι ο σκύλος;

ΤΤι είπε ο Tάκης 
Θεοδωρικάκος 
με τον Ισραηλινό
πρέσβη
Μια σημαντική συνάντηση είχε το

πρωί της Παρασκευής ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεο-

δωρικάκος, καθώς υποδέχτηκε στο

γραφείο του τον πρέσβη του Ισραήλ

στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν

επρόκειτο για εθιμοτυπική αλλά

για ουσιαστική συνάντηση, καθώς

υπάρχει καλή συνεργασία ανάμε-

σα στις υπηρεσίες ασφαλείας των

δύο χωρών, που όμως μπορεί να

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. 

Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια το

έγκλημα δεν έχει σύνορα και η συ-

νεργασία με χώρες ιδιαίτερα προ-

ηγμένες τεχνολογικά μόνο οφέλη

μπορεί να αποφέρει για την ΕΛΑΣ,

που βρίσκεται σε στάδιο ουσιαστι-

κής αναβάθμισης. 
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

M
έχρι τέλος του 2022 θα υπάρχει ένα δευτερογενές ασφαλές οδικό δίκτυο και
μέχρι τέλος του 2024 θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο για τον αυτοκινη-
τόδρομο Πάτρα - Πύργος με ένα μοντέρνο, εκσυγχρονισμένο και ασφαλές

οδικό δίκτυο. Αυτό διαβεβαίωσε στη Βουλή ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών
Κώστας Αχ. Καραμανλής, δεσμευόμενος ότι θα τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιά-

γραμμα. «Ξεκινάμε στις αρχές του
2022 με τα έργα για την οδική ασφά-
λεια, τα οποία θα ολοκληρωθούν την
ίδια χρονιά. Βάζουμε τέλος στο αδιέ-
ξοδο που δημιούργησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε την έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματο-
δότησή του και μετά το 2023. Έπειτα
από σκληρή διαπραγμάτευση που κά-
ναμε με την ΕΕ, λάβαμε το πιο σημαντι-
κό: πήραμε το “πράσινο φως” για την
ολοκλήρωσή του, τελείωσε η τεράστια

ταλαιπωρία 15 ετών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής, απαντώντας σε σχετικές
επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ Ανδρέα Νικολακόπουλου και του ΚΙΝΑΛ
Μιχάλη Κατρίνη. Ταυτόχρονα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «αν δεν είχε προχωρήσει
στην ακύρωση του διαγωνισμού Σαμαρά - Βενιζέλου και στη συνέχεια στην κατάτμηση
του έργου, ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος θα ήταν ήδη έτοιμος».

Το
...

 Π
ρό

σω
πο
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Χορός εκατομμυρίων στον ΑΔΜΗΕ
Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα γύρω από τον ΑΔΜΗΕ. Τελευταία πληθαίνουν

τα σχόλια για τον οργανισμό που έχει αναλάβει τη διαχείριση της ενέργειας στη
χώρα μας και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι «τρέμουν» πριν ανοίξουν τον λογα-
ριασμό για το ρεύμα. Στο κάδρο έχει μπει η διοίκηση του οργανισμού, η οποία εί-
ναι διορισμένη από το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, και παραμένει ακλόνητη μέχρι και σήμε-
ρα. Οι δημόσιες αντιπαραθέσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σίγουρα δεν
δημιουργούν ένα δημιουργικό περιβάλλον. Αλλά και το λειτουργικό κόστος, το
οποίο με κάποιον τρόπο μετακυλίεται στους πολίτες, είναι «κομμάτι τσουχτερό».
Όπως, για παράδειγμα, πρόσφατη προκήρυξη για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Πληροφορικής» ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του
ΑΔΜΗΕ». Η ανάρτηση της προκήρυξης έγινε μέσα στο κατακαλόκαιρο και στους
υποψήφιους αναδόχους είχε δοθεί ένα δεκαπενθήμερο για να υποβάλουν τη σχε-
τική προσφορά. Πάντως, με ένα απλό ψάξιμο μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι στον
εν λόγω οργανισμό έχουν μια έφεση στις προκηρύξεις για Συμβουλευτικές Υπη-
ρεσίες. Ακόμη μια επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους στον ΑΔΜΗΕ έρχεται,
όπως είναι φυσικό, και από τις προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών και συμβού-
λων με συμβάσεις που δίνουν πολύ καλούς μισθούς. Λεπτομέρειες προσεχώς.

A.A

Καραμανλής: Στο φουλ οι μηχανές
για τον δρόμο Πάτρα - Πύργος

Το μασάζ στο σπίτι
του Αλέκου
Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια
πρώτη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με
κεντρικά στελέχη του κόμματος στο σπίτι
του Αλέκου Φλαμπουράρη. Η συνάντηση
ήταν κυρίως διερευνητική ως προς το κλί-
μα και τις προθέσεις των κορυφαίων στε-
λεχών και των επικεφαλής των τάσεων. Ο
στόχος ήταν, βεβαίως, το μασάζ ενόψει
του συνεδρίου του κόμματος και η συ-
σπείρωση ενόψει των επικείμενων εκλο-
γών. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να

κατέθεσε την επιθυ-
μία του για ένα «ενω-
τικό συνέδριο» που
θα συσπειρώσει την
κομματική βάση και
δεν θα παρεκτρέψει
τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από
τον μεγάλο στόχο
του, που δεν είναι άλ-

λος από την αλλαγή σελίδας στα πολιτικά
πράγματα της χώρας. Off the record οι
σύντροφοι της Κουμουνδούρου λέγουν
ότι η συνάντηση έγινε σε συντροφικό κλί-
μα και όλοι συμφώνησαν ότι η κυβέρνηση
του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει ρωγμές και
σημαντικές φθορές στην εικόνα της. Στη
συνάντηση κλήθηκαν έντεκα κορυφαίοι,
μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα δώδεκα: Δημή-
τρης Βίτσας, Πάνος Σκουρλέτης, Γιάννης
Ραγκούσης, Πάνος Ρήγας, Νίκος Παππάς,
Χρήστος Σπίρτζης, Αλέκος Φλαμπουρά-
ρης, Όλγα Γεροβασίλη, Νίκος Βούτσης,
Ευκλείδης Τσακαλώτος και Δημήτρης
Τζανακόπουλος. Εμένα αυτό που με ανη-
συχεί είναι ότι η συνάντηση δεν έγινε σε
καλό κλίμα, αλλά σε «συντροφικό». Ξέρω
τι σας λέω, σαράντα χρόνια φούρναρης. Το
συντροφικό είναι άλλο πράγμα από το κα-
λό κλίμα.
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Ο άγνωστος 
Παύλος Μαρινάκης

Ένας Πατρινός που 
αγαπάει την Κομοτηνή
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«Παιδιά, ένα βήμα τη φορά να κάνουμε». Αυτό είναι
το μότο που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά
του ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παύλος Μαρινάκης.

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να φέρει μπροστά 
στην επικαιρότητα και στην ειδησεογραφία τη νεολαία της
γαλάζιας παράταξης και να αναδείξει το κοινωνικό έργο της.
Ο ίδιος δεν συνηθίζει να μιλάει για την προσωπική του ζωή
και για τις άγνωστες πτυχές της πορείας του και της
ενασχόλησής του με την πολιτική. Αρκετοί ίσως
αναρωτιούνται από πού έρχεται, πού είναι και πού πάει.
Α, να μην ξεχάσω, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο 
του Ολυμπιακού, δεν έχει καμία συγγένεια, απλή συνωνυμία.
Άλλωστε ο Παύλος έρχεται από την Πάτρα, με μια μεγάλη
στάση στην Κομοτηνή, μένει στο Παγκράτι και σίγουρα μπορεί
να φτάσει αρκετά ψηλά.
Για να είμαστε ακριβείς, η Πάτρα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα
του. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε μέχρι τα 18 του χρόνια. 
Ο πατέρας του φυσικός Ιατρικής και η μητέρα του δασκάλα
αγγλικών αλλά και σπουδαία εικαστικός. Ο άνθρωπος 
που τον ενέπνευσε και υπήρξε πρότυπο στη ζωή του ήταν 
ο αείμνηστος παππούς του, Παύλος Μαρινάκης. Κορυφαίος
δικηγόρος των Πατρών, ο παππούς του Παύλου είχε αναπτύξει
πολιτική δράση και είχε κατέλθει στον στίβο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενώ είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Αχαΐας. Υπήρξε στενός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη και
ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.
Εξίσου δημοφιλής είναι και ο εγγονός. Και στην Πάτρα, αλλά
και στην Κομοτηνή όπου έζησε αρκετά χρόνια ως φοιτητής,
ήταν η ψυχή της παρέας. Άνθρωπος ευφυής, με υψηλή
αίσθηση του χιούμορ και ταυτόχρονα ευγενής και
τζέντλεμαν. Με ουσία και θεωρία… λόγω ύψους, βεβαίως.



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 19

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά
τον Παύλο Μαρινάκη λένε ότι διατη-
ρεί ακόμα ισχυρές φιλίες από τα
παιδικά και φοιτητικά του χρόνια,
παρά το γεγονός ότι αρκετοί φίλοι
του έφυγαν για Λονδίνο. Ο ίδιος
έμεινε Ελλάδα. Τελείωσε τη Νομι-
κή, το πάλεψε, εργάστηκε για χρό-
νια σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία,
μέχρι που έχτισε το δικό του. Παρ’
όλα αυτά, είχε το ίδιο μικρόβιο με
τον παππού του. Το μικρόβιο της
πολιτικής. Μετά τη ΔΑΠ και αφού
γύρισε στην Αθήνα εξελέγη αντι-
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και στη συ-
νέχεια πρόεδρος. Μου λένε ότι μι-
κρός στην Πάτρα έπαιζε μπάσκετ
στη Γ’ Εθνική. Φαίνεται, άλλωστε…
Δυστυχώς, ένας σοβαρός τραυματι-
σμός στο γόνατο τον ανάγκασε να
σταματήσει την ενασχόληση με τον

αθλητισμό. Αν τον ρωτήσεις, θα σου
πει ότι αγαπάει σαν τρελός την Κο-
μοτηνή. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Εκεί
γνώρισε και τη μεγάλη του αγάπη,
τη σύζυγό του με την οποία παν-
τρεύτηκαν πέρσι σε στενό κύκλο. Ο
Παύλος είναι ζευγάρι με την επίσης
δικηγόρο Κατερίνα Μαχαιριώτη
από τα φοιτητικά τους χρόνια. Ο γά-
μος έγινε στον Άγιο Διονύσιο Αρεο-
παγίτη, με καλεσμένους ελάχιστους
συγγενείς και φίλους. Όπως μου
έλεγαν, εξεπλάγη όταν στην τελετή
ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν
και τον είχε καλέσει, η αλήθεια εί-
ναι ότι δεν τον περίμενε (λόγω κο-
ρονοϊού) και ήταν μια ευχάριστη έκ-
πληξη για τον Παύλο. Ο Κυριάκος
πήγε τελικά με τη μάσκα του και τή-
ρησε κανονικά τις αποστάσεις
ασφαλείας, όπως και οι ελάχιστοι

συγγενείς που ήταν στο μυστήριο.
Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με

αρκετά στελέχη της ΝΔ και ιδιαίτε-
ρα με τον Γρηγόρη Δημητριάδη,
αλλά και με τον Γιάννη Μπρατάκο.
Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολεί-
ται με την ανιψιά του την Ιωάννα,
την οποία λατρεύει. Φήμες λένε ότι
κάποια στιγμή θα γίνει ο καλύτερος
πατέρας του κόσμου. Αγαπάει το
καλό φαγητό με φίλους και το σινε-
μά. Είναι μανιώδης σινεφίλ και λα-
τρεύει την καλή ελληνική μουσική.
Στην κορυφή λένε έχει τον Γιάννη
Πάριο και μετά τον Αντώνη. Στην
καθημερινότητά του είναι απίστευ-
τα ψύχραιμος, ακόμα και όταν
εκνευρίζεται. Απεχθάνεται την
ασυνέπεια και την αχαριστία, αλλά
δεν το κρατάει μανιάτικο σε κανέ-
ναν.

Έφερε την  ΟΝΝΕΔ δίπλα στην κοινωνία
Τα καλοκαίρια του τα περνάει στο Ρίο, αλλά όταν βρει

ελεύθερο χρόνο (σπάνια δηλαδή) μπορεί να τον δεις είτε
στα Χανιά είτε στην Πάρο. Βέβαια, όπως ο ίδιος λέει, την
Παγκρατάρα δεν την αλλάζει με τίποτα. 

Το καταπληκτικό με τον Παύλο Μαρινάκη είναι ότι, ενώ
ασχολείται μανιωδώς με την πολιτική, στους συνεργάτες
του λέει συνεχώς: «Παιδιά, πρώτα οι δουλειές σας και με-
τά η πολιτική». Δεν τη συναντάς σε επαγγελματίες πολιτι-
κούς αυτή την ατάκα. Για αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης
δεν είναι «επαγγελματίας πολιτικός» με την αρνητική έν-
νοια του όρου που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Για αυ-
τό και κατάφερε να φέρει μπροστά την ΟΝΝΕΔ σε μια επο-
χή που κυριαρχούν ως μόδα το απολιτίκ και η αποστροφή
για την πολιτική. Έφερε μπροστά στην επικαιρότητα την
ΟΝΝΕΔ και την κατέβασε παράλληλα στην κοινωνία, δί-
πλα στη λαϊκή βάση. Δεν το λες και εύκολο όλο αυτό το εγ-
χείρημα. Παρ’ όλα αυτά παραμένει σεμνός, αποφεύγοντας
τις πολιτικές κορόνες. Γι’ αυτό προφανώς, όταν τον ρω-
τούν για τα σενάρια που τον θέλουν να είναι ο επόμενος
γραμματέας του κόμματος, απαντά: «Παιδιά, μη βιάζεστε.
Ένα βήμα τη φορά…».

Με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ και πρόεδρο του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκο Τη γειτονιά του στο Παγκράτι δεν την αλλάζει με τίποτα

Μικρός 
έπαιζε μπάσκετ

στη Γ’ Εθνική

Η μεγάλη του αγάπη,
η ανιψιά του Ιωάννα 

Με τη σύζυγό του Κατερίνα είναι μαζί από τα φοιτητικά τους χρόνια Η εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό του είναι αμέριστη 



Χειροπέδες 
σε Γεωργιανό 
αρχιμαφιόζο   

Ένας 42χρονος κακοποιός με τον τίτλο
«Vor V Zakone», στον οποίο η γεωργιανή
μαφία δίνει τα πιο επίλεκτα μέλη της, συ-
νελήφθη έπειτα από επιχείρηση της
Ασφάλειας σε Πεύκη, Περιστέρι, Πατήσια
και Κυψέλη ως εγκέφαλος συμμορίας
που ευθύνεται για 42 διαρρήξεις με λεία
άνω των 194.000 ευρώ. 

Τα μέλη της συγκεκριμένης συμμορίας
(συνολικά συνελήφθησαν έξι κακοποιοί,
όλοι τους σεσημασμένοι, ανάμεσά τους
και ένας δραπέτης) «χτυπούσαν» σπίτια
και επιχειρήσεις σε Αττική, Χαλκίδα και
Λουτράκι. Οι Γεωργιανοί κακοποιοί δρού-
σαν από κοινού εδώ και περισσότερο από
έναν χρόνο, ενώ για την ταυτοποίησή τους
χρειάστηκε και η συνδρομή της Europol.
Από την προανάκριση προέκυπτε ότι ο αρ-
χηγός με τον τίτλο «Vor V Zakone» («κλέ-
φτης του νόμου») λάμβανε πληροφορίες
για σπίτια-πιθανούς στόχους πολλές φο-
ρές από οικιακές βοηθούς και στη συνέ-
χεια έδινε εντολές για τα «χτυπήματα».

Σε κάθε τους ενέργεια χρησιμοποιού-
σαν «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα, παρα-
κολουθώντας σπίτια και ενοίκους, ενώ
χρησιμοποιούσαν τσιλιαδόρο προκειμέ-
νου να ενημερωθούν άμεσα για τυχόν εμ-
φάνιση είτε αστυνομικών είτε των ιδιοκτη-
τών των σπιτιών. Χαρακτηριστικό των προ-
σεκτικών κινήσεών τους είναι ότι ελάχι-
στες φορές έχουν καταγραφεί από κάμε-
ρες ασφαλείας, ενώ όταν πήγαιναν στην
επαρχία για «χτύπημα» δεν μιλούσαν στη
μητρική τους γλώσσα για να μπερδεύουν
όποιον τύχαινε να τους ακούσει.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο «εγ-
κέφαλος» της εγκληματικής ομάδας, με
τον 42χρονο να έχει περάσει από τις
«σκληρές» ρωσικές φυλακές το 2004 και
στη συνέχεια να αποκτά τον τίτλο του «νο-
νού» της γεωργιανής μαφίας ή, αλλιώς,
«Vor V Zakone». Στη φυλακή έμεινε μέχρι
και το 2012 για εκρήξεις, ληστείες, οπλο-
κατοχή, διακίνηση ναρκωτικών κ.ά.,
ωστόσο στη χώρα μας είναι η πρώτη φορά
που συλλαμβάνεται. 

Σ
τη σύλληψη ενός αξιωματικού
του Λιμενικού Σώματος, ο
οποίος υπηρετούσε στην πε-
ριοχή της Φθιώτιδας, οδήγησε

η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων
για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.
Ανάμεσα στους πελάτες του κυκλώμα-
τος φέρεται να είναι και ένας πασίγνω-
στος ηθοποιός, η λάμψη του οποίου ξε-
κίνησε στις αρχές της δεκαετίες του ’90
και διαρκεί μέχρι σήμερα, ενώ έχει απα-
σχολήσει πολλές φορές και τις κοσμικές
στήλες.

Καλά ενημερωμένες πηγές της Κατε-
χάκη ανέφεραν στην «Political» ότι είχε
προηγηθεί έγγραφη καταγγελία από πο-
λίτες της περιοχής για τη δράση του συγ-
κεκριμένου αξιωματικού, ο οποίος,
όπως προέκυψε προανακριτικά, έκανε
παραδόσεις ναρκωτικών ακόμη και εν
ώρα υπηρεσίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός από
τον αξιωματικό του Λ.Σ., συνελήφθησαν
ακόμη πέντε πολίτες για την κατά περί-
πτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα
ναρκωτικά, τα όπλα και τον εθνικό τελω-
νειακό κώδικα. Η διερεύνηση της υπό-
θεσης διήρκεσε αρκετούς μήνες, καθώς
το κύκλωμα έπαιρνε μέτρα αντιπαρακο-
λούθησης, ενώ στις τηλεφωνικές συν-
διαλέξεις χρησιμοποιούσε και κωδικές

ονομασίες για τα ναρκωτικά όπως «τσο-
πάνης», «ψάρια», «κορίτσια», «κυδώ-
νια» κ.ά.

Η εμπλοκή του ηθοποιού, ο οποίος θα
δώσει κατάθεση στις Αρχές, φαίνεται
πως προέκυψε έπειτα από νόμιμες συ-
νακροάσεις των «Αδιάφθορων» στα κι-
νητά τηλέφωνα του αξιωματικού του Λι-
μενικού Σώματος. Σε έρευνες που έγι-
ναν κατασχέθηκαν 257,9 γραμμάρια
κάνναβης, 10 δενδρύλλια κάνναβης, 4
κιλά και 550 γραμμάρια κοκαΐνης, 325
γραμμάρια λαθραίου καπνού, πιστόλι με
γεμιστήρα, μεταλλική σιδερογροθιά, 57
φυσίγγια πυροβόλου και κυνηγετικού
όπλου, κινητά τηλέφωνα, κάρτα SIM και
4.800 ευρώ μετρητά.

ΓΓυναικοκτονία
στην Αργολίδα
Παγωμένη είναι η τοπική κοινότητα στην
Αργολίδα μετά την αποκάλυψη ότι ένας
78χρονος δολοφόνησε την 75χρονη σύ-
ζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος
και στη δική του ζωή. Η ανείπωτη οικογε-
νειακή τραγωδία εκτυλίχτηκε στην κοι-
νότητα Βερβερούντα στο Πόρτο Χέλι της
Αργολίδας, ενώ συγκλονίζει το σημεί-
ωμα που άφησε πίσω του ο συζυγοκτόνος
και αυτόχειρας. 
Όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Πέμ-
πτης, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι καθό-
ταν στην αυλή του σπιτιού του. Κάποια
στιγμή, ο 78χρονος έδεσε μια θηλιά στον
λαιμό της 75χρονης συζύγου του -η
οποία έπασχε από Αλτσχάιμερ- και την
έπνιξε. Στη συνέχεια φαίνεται πως μπή-
κε μέσα στο σπίτι, έγραψε ένα σημείωμα
για τα παιδιά τους και βγήκε στην αυλή,
όπου έδωσε τέλος και στη δική του ζωή
με απαγχονισμό. Όταν οι αστυνομικοί
μπήκαν στο σπίτι, αντίκρισαν τα δύο άψυ-
χα κορμιά των ηλικιωμένων και γρήγορα
κατάλαβαν τι έχει συμβεί. Η περίπτωση
της 75χρονης είναι η 12η γυναικοκτονία
στην Ελλάδα φέτος.
«Υπαίτιος είμαι εγώ, η γυναίκα μου έπα-
σχε από Αλτσχάιμερ. Δεν αντέχω άλλο,
συγγνώμη…», φαίνεται πως έγραφε το
σημείωμα που άφησε πίσω του ο 78χρο-
νος λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία της συ-
ζύγου του, ενώ ετοιμαζόταν να δώσει τέ-
λος και στη δική του ζωή. Τις δύο σορούς
εξέτασε ιατροδικαστής, ενώ δεν υπάρ-
χουν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς η περιο-
χή είναι αραιοκατοικημένη και κανείς
δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Το μόνο που
προέκυψε -σύμφωνα με πληροφορίες-
από τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων εί-
ναι ότι το ζευγάρι δεν είχε προβλήματα
μεταξύ του, ενώ μετακόμισαν πριν από
κάποια χρόνια στο Πόρτο Χέλι ύστερα
από αρκετές δεκαετίες στην Αθήνα.
Ο πρόεδρος της κοινότητας στο Πόρτο
Χέλι, Κωνσταντίνος Κόκκαλης, ανέφερε
ότι «τα τελευταία χρόνια ζούσανε σε μια
τροχοβίλα στην περιοχή της Βερβερούν-
τας, που την είχαν ως εξοχικό, καθώς δεν
ήταν κάτοικοι της Ερμιονίδας, αλλά είχαν
έρθει από την Αθήνα, όπου μένουν και τα
παιδιά τους. Αυτοί εδώ έμεναν μόνοι τους
και ήταν ήσυχοι, δεν ενοχλούσαν κανέ-
ναν, συνταξιούχοι και οι δύο. Δεν τους
ήξερα προσωπικά, καθώς στην περιοχή
μας τα σπίτια είναι απομονωμένα και μα-
κριά το ένα από το άλλο».

Έγινε τσακωτός έπειτα 
από νόμιμες συνακροάσεις
των «Αδιάφθορων» 
στα κινητά τηλέφωνα

Ηθοποιός VIP
ψώνιζε ναρκωτικά 
από... λιμενικό 
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ε
πιβεβαιώνεται η ανησυχία που
επικρατούσε τις τελευταίες
ημέρες στις τάξεις των διωκτι-
κών Αρχών της Θεσσαλονίκης

για γενίκευση του κύκλου βίας, που ξεκί-
νησε από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και
πλέον έχει επεκταθεί και στον Εύοσμο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι καθημερινά
η αστυνομία προχωρά στη λήψη επιπλέον
μέτρων, ώστε να επανέλθει η τάξη και να
ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

Χθες σημειώθηκαν νέα επεισόδια έξω
από το ΕΠΑΛ Ευόσμου, από ομάδα ατό-
μων που συγκεντρώθηκε μπροστά από το
σχολικό συγκρότημα, στήνοντας οδο-
φράγματα με κάδους στους οποίους έβα-
λε φωτιά. Η αστυνομία προχώρησε σε 8
συλλήψεις.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για πέν-
τε ανήλικους και τρεις ενήλικες, σε βάρος
των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Οι
συλληφθέντες είναι ηλικίας από 15 έως 21
ετών, ενώ επτά εξ αυτών φοιτούν στο
ΕΠΑΛ Ευόσμου και ο όγδοος είναι μαθη-
τής γυμνασίου.

Οι συγκεντρωμένοι κινούνταν ανά δια-
στήματα καθοδικά από την είσοδο του
σχολείου στην οδό Σμύρνης, εκτοξεύον-
τας αντικείμενα κυρίως προς το μέρος δη-
μοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργεί-
ων, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση
για να καλύψουν τα εν εξελίξει γεγονότα.
Τμήμα των συγκεντρωμένων, πολλοί από
τους οποίους είχαν καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου τους, κινήθη-
καν πρώτα σε οδούς γύρω από το σχολείο
και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το
ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων όπου διμοιρίες των
ΜΑΤ απέτρεψαν την προσέγγισή τους.
Όταν χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες

με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, δικυκλιστές της
αστυνομίας τούς ακολούθησαν προχω-
ρώντας σε 38 προσαγωγές, με βάση την
επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. 

Στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ
Ευόσμου λειτουργούν δύο σχολικές μο-
νάδες, το 1ο και το 2ο Επαγγελματικό Λύ-
κειο. Από την Πέμπτη, το 1ο ΕΠΑΛ τελεί
υπό κατάληψη, ενώ στο 2ο ΕΠΑΛ τα μαθή-
ματα έγιναν κανονικά.

Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευ-
θυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Θωμάς Μπαχαράκης μετέβη χθες στο
ΕΠΑΛ Ευόσμου και συζήτησε με τους δι-

ευθυντές του σχολείου τρόπους για να
εκτονωθεί η ένταση και να συνεχιστεί
ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.  Στα
άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια έξω
από το σχολείο φέρονται να περιλαμβά-
νονται κάποιοι από τους μαθητές που
προχώρησαν στην κατάληψη του 1ου ΓΕΛ,
αλλά και αρκετοί εξωσχολικοί. Στο μετα-
ξύ, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το ωρολόγιο
πρόγραμμα χθες ολοκληρώθηκε κανονι-
κά, ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρίσκον-
ταν από το πρωί αναπτυγμένες περιμετρι-
κά του σχολείου.

Εξάλλου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από το υφυπουργείο Μακεδονίας και

Θράκης, για όσα συμβαίνουν τις τελευταί-
ες μέρες στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και
Ευόσμου, πραγματοποιήθηκε με πρωτο-
βουλία ΕΛΜΕ, φοιτητών, σωματείων εργα-
ζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα και άλλων φορέων, και κεντρικό σύν-
θημα «έξω οι φασίστες από τα σχολεία». 

Στη φυλακή ο ληστής της τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως
Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες, μετά την απολογία του

στον ανακριτή, ο 33χρονος ληστής με το τατουάζ, ο οποίος
μαζί με έναν ακόμη συνεργό του, στις 14 Σεπτεμβρίου, είχε
πραγματοποιήσει την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα
τράπεζας στην Αθήνα, επί της οδού Μητροπόλεως. Τον
δρόμο για τη φυλακή πήρε και η 34χρονη φίλη του, ενώ ο
συνεργός του αναζητείται από τις Αρχές, καθώς σε βάρος
του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Εναντίον των τριών κατηγορουμένων έχει απαγγελθεί
ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα κατά περίπτωση,
όπως «ληστεία από κοινού κατά συρροή, συνέργεια, δια-
κεκριμένη οπλοφορία άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, οπλο-
φορία άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, οπλοκατοχή κατά συ-
ναυτουργία, υπόθαλψη, κ.ά.».

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη του 33χρο-
νου πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευ-
τέρα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ-
τικής. Ο κατηγορούμενος βαρυποινίτης εξέ-
τιε πολυετή ποινή φυλάκισης (46 ετών και 5
μηνών) και στις 2 Αυγούστου 2021 παραβία-
σε τους όρους χορήγησης τακτικής πενθή-
μερης άδειας απουσίας από κατάστημα κρά-
τησης και αναζητούνταν. Κατά τη σύλληψη,
στην κατοχή του βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ
και δύο πιστόλια, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του στη διά-
πραξη πρόσφατων ένοπλων ληστειών σε υποκαταστήματα
τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Αντι-

τρομοκρατικής έφτασαν στα ίχνη του από τις
κινήσεις των δραστών της ληστείας στην τρά-
πεζα στο κέντρο της Αθήνας, που είχαν κατα-
γραφεί από το κλειστό κύκλωμα ασφάλειας
της τράπεζας. 

Ο βαρυποινίτης είχε στο χέρι του ένα χα-
ρακτηριστικό τατουάζ, που βοήθησε τους
αστυνομικούς να τον ταυτοποιήσουν. Έτσι,
ύστερα από παρακολούθηση πολλών ημε-
ρών, το μεσημέρι της Δευτέρας ακινητοποι-
ήθηκε από τους αστυνομικούς στη λεωφόρο

Κατεχάκη και μετά την αποβίβασή του από ταξί συνελήφθη,
καθώς αιφνιδιάστηκε και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

ΜΜαρία Δήμα

Νέα επεισόδια χθες έξω 
από το ΕΠΑΛ Ευόσμου 
- Ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις στη Σταυρούπολη 

Ντόμινο βίας στη Θεσσαλονίκη 
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Μύκονος 

Έξι εκατ. ευρώ για διαχείριση 
αστικών αποβλήτων

Το έργο «Βελτίωση υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση αστικών λυμάτων ΔΕΥΑ Μυκόνου» εντάσσεται στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και χρηματοδοτείται με το ποσό των
6.015.000 ευρώ. Το
έργο προβλέπει
ολοκληρωμένη δια-
χείριση και βελτίω-
ση - αναβάθμιση
των υφιστάμενων
υποδομών διαχείρι-
σης αστικών λυμά-
των της ΔΕΥΑ Μυκό-
νου. «Με τη συγκε-
κριμένη χρηματο-
δότηση θα αναβαθμιστούν σημαντικά οι υποδομές αποχέτευ-
σης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξα-
νόμενες ανάγκες που υπάρχουν λόγω του μεγάλου αριθμού επι-
σκεπτών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου», δήλωσε
ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κούκας.

Χίος

Καταγγελία ΠΟΕ-ΟΤΑ 
για ενοικίαση εργαζομένων 

Ενοικίαση εργαζομένων για την κάλυψη πάγιων και αναγκαίων
υπηρεσιών καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. «Με τερτίπια και μεθοδεύ-
σεις, τύπου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού και ενοικίασης
εργαζομένων, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα που θα
εξυπηρετούν τους ολίγους σε βάρος των πολλών», σημειώνει η
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Από τη δική του πλευρά, ο Σύλλογος Εργαζομένων
προσθέτει ότι η δημοτική αρχή «σκόπιμα άφησε τις υπηρεσίες να
ερημώσουν από εργαζόμενους, για να μπορέσει στη συνέχεια να
θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της, που δεν είναι άλλο από το ξε-
πούλημά τους σε ιδιώτες». Δεν ζήτησε, όπως έπρεπε, προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού και δεν διεκδίκησε κονδύλια για να
στελεχωθούν με εργαζόμενους οι υπηρεσίες που θα προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες δωρεάν.

Να επιστρέψει ο «πράσινος» δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας ζήτησε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο 19ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τίτλο «Citizen
Sustain: Building a better urban future». «Η Αθήνα κατέχει σήμερα τρία ρεκόρ: έχει
τους λιγότερους χώρους πρασίνου ανά κάτοικο, έχει τα μεγαλύτερα σπίτια σε τετρα-
γωνικά ανά κάτοικο και έχει την περισσότερη άσφαλτο ανά κάτοικο. Νομοτελειακά,
λοιπόν, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε την πό-
λη, όχι γύρω από το αυτοκίνητο όπως στον 21ο αιώνα, αλλά γύρω από τον άνθρωπο
στον 21ο αιώνα», είπε με έμφαση ο δήμαρχος και πρόσθεσε πως «δεν είναι δυνατόν
αυτήν τη στιγμή να μην έχουμε “πράσινο” δακτύλιο μέσα στην πόλη. Ο δακτύλιος, που
ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, αποτέλεσε μια ελληνική καινοτομία, την οποία υιοθέτη-
σαν πάρα πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης.

Δύο ακόμη ΜΕΑ δημοπρατήθηκαν πριν
από λίγες μέρες στο Ηράκλειο Κρήτης και
τη Ρόδο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθ-
μό των ΜΕΑ σε 21 τα τελευταία δύο χρόνια.
Η ΜΕΑ Ηρακλείου, η οποία χρηματοδοτεί-
ται από πόρους του ΕΣΠΑ και δημοπρατή-
θηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρι-
σης Απορριμμάτων Κρήτης, έχει προϋπο-
λογισμό 31 εκατ. ευρώ και θα διαχειρίζε-
ται 59.200 τόνους/έτος σύμμεικτων στε-
ρεών αποβλήτων. Ως αποτέλεσμα, το πο-
σοστό ταφής θα μειωθεί κατά 70% και θα
εξυπηρετεί τους Δήμους Ηρακλείου και
Μαλεβιζίου. Η ΜΕΑ Ρόδου, η οποία θα
υλοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έχει προϋπολογι-
σμό επίσης 31 εκατ. ευρώ και θα διαχειρί-
ζεται περίπου 62.000 τόνους/έτος, ενώ θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες και γειτονικών νη-
σιών και θα μειώσει σημαντικά το ποσοστό
ταφής στην περιοχή.

Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 

Είκοσι μία ΜΕΑ 
δημοπρατήθηκαν 
σε δύο χρόνια

Να επιστρέψει ο δακτύλιος 
ζητά ο Mπακογιάννης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Θεσσαλία 

«Έργο μεγάλης εθνικής σημασίας
το φράγμα Αγιονερίου»

Τον χαρακτηρισμό της ανάπλασης του φράγματος Αγιονε-
ρίου Ελασσόνας ως έργο μεγάλης εθνικής σημασίας προτεί-
νει στα αρμόδια υπουργεία ο περιφερειάρχης Κώστας Αγο-
ραστός. Στόχος της πρότασης είναι να αναλάβει τη χρηματο-
δότηση η κεντρική κυβέρνηση, καθώς το κόστος των 2,2
εκατ. ευρώ ξεπερνά τις αρμοδιότητες της περιφέρειας. «Από
τη μελέτη κό-
στους-οφέλους
που χρηματοδό-
τησε η περιφέ-
ρεια προκύπτει η
χρησιμότητα του
έργου για την
προστασία του
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού
του νερού. Η μελέτη της περιφέρειας περιλαμβάνει χρηματο-
οικονομική ανάλυση, κοινωνική και οικονομική αιτιολόγηση,
ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση κινδύνου. Πέραν του κό-
στους κατασκευής, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και τα λει-
τουργικά έξοδα του φορέα διαχείρισης, που καλείται να συ-
στήσει ο Δήμος Ελασσόνας», τόνισε ο περιφερειάρχης στη
συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Ορεστιάδα 

Δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικά 
σεμινάρια για γονείς

Το Συμβουλευτικό Κέντρο για γονείς, εκπαιδευτικούς και
εφήβους της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» διοργανώνει σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας δωρεάν ψυχοεκπαιδευτικό
σεμινάριο με θέμα «Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη βρέ-
φους και νηπίου». Στόχος του σεμιναρίου είναι μέσα από τη
συζήτηση να αναγνωρίσουν και να εστιάσουν οι γονείς στο
πώς μπορούν να ενισχύσουν τα παιδιά τους μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση, ώστε να εξασφαλίσουν μια υγιή ψυχοσυναι-
σθηματική ανάπτυξη.
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E
πιασε τόπο η έντονη πίεση της ΚΕΔΕ
προκειμένου να βρεθεί λύση για το
πρόβλημα που δημιουργήθηκε με

τον μεγάλο αριθμό παιδιών που έμειναν
εκτός των δημοτικών ΚΔΑΠ, δημιουργών-
τας πονοκεφάλους σε δημάρχους γονείς
και παιδιά. Η λύση έρχεται με την έκτακτη
πρόσθετη οικονομική στήριξη των Κέν-
τρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) των δήμων με το ποσό των 10 εκατ.
ευρώ, που ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Όπως τονίζει ο κ. Πέτσας, σκοπός αυτής
της πρωτοβουλίας είναι να συνεχιστεί
απρόσκοπτα η λειτουργία των δημοτικών
ΚΔΑΠ στους δήμους της χώρας: « Έπειτα
από στενή συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την
ΕΕΤΑΑ έχει ήδη καταρτιστεί κατάλογος με
αναλυτικά στοιχεία των αναγκών ανά δήμο
και τις αμέσως επόμενες μέρες θα εκδοθεί

επισήμως και η σχετική απόφαση με όλες
τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις».

Στη σχετική ανακοίνωση ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι,
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνι-
ση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής», ήδη για την τρέχουσα περίοδο
(2021-2022) δόθηκαν σε σχέση με πέρυσι
2.000 περισσότερα vouchers σε παιδιά,
ύψους 2.660.000 ευρώ. Συνολικά έλαβαν
voucher 63.084 παιδιά για ΚΔΑΠ, ύψους
83.901.720 ευρώ, και 6.902 παιδιά για
ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, ύψους 34.510.000 ευρώ, ενώ
ικανοποιήθηκαν όλες ανεξαιρέτως οι αιτή-
σεις που αφορούσαν στα Κέντρα Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων
με αναπηρία, καθώς και στους βρεφικούς,
παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμέ-
νης φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Φεστιβάλ ανακύκλωσης στον Ασύρματο
Φεστιβάλ Ανακύκλωσης στο Πάρκο Ασυρμάτου

διοργανώνουν τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου και η Οργάνωση Athens Mak-
erspace και θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους για
ένα ιδιαίτερο Εργαστήριο Upcycling Πλαστικού & Pre-
cious Plastic Lab. Στον χώρο θα υπάρχουν θόλος από
100% ανακυκλωμένο πλαστικό, το ειδικά διαμορφωμέ-
νο Πράσινο Σημείο, το πολύχρωμο παγκάκι από 20.000
καπάκια, καθώς και ενημερωτικές δράσεις για ολόκλη-
ρο το πρόγραμμα. «Θα χρησιμοποιηθούν οι μηχανές του
Precious Plastic Lab για την κατασκευή αναμνηστικών
δώρων για μικρούς και μεγάλους, από πλαστικά καπά-
κια», προσθέτουν, παροτρύνοντας το κοινό να φέρει τα δικά του. Τη Δευτέρα 18 και την Τετάρτη 20
Οκτωβρίου οι δράσεις θα είναι στοχευμένες στα σχολεία της πόλης.

Ζητείται αναβολή
εφαρμογής 
του τέλους ταφής
αποβλήτων  
Η εφαρμογή του τέλους ταφής
αποβλήτων και του συστήματος
«πληρώνω όσο πετάω» από τους
δήμους ήταν ένα από τα βασικά
θέματα που απασχόλησαν την Επι-
τροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος
και Διαχείρισης Απορριμμάτων
της ΚΕΔΕ. Θυμίζουμε ότι η ρύθμι-
ση για το τέλος ταφής αποβλήτων
προβλέπει καταρχήν ότι από την
1η Ιανουαρίου 2022 θα επιβάλλε-
ται από τους δήμους τέλος, ύψους
20 ευρώ/t, με σταδιακή αύξησή
του στα 35 ευρώ/t έως το 2025, και
θα αποδίδεται στον Ελληνικό Ορ-
γανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
ώστε να αξιοποιείται για την ενί-
σχυση της ανακύκλωσης. Ωστόσο,
η Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή
της ζητά την αναστολή εφαρμογής
του μέτρου μέχρι το τέλος του
2023, με το σκεπτικό ότι «έρχεται
να επιβαρύνει τους δήμους με ένα
κόστος και μια ευθύνη που δεν
τους αναλογεί. Επίσης, οι διαρκείς
αλλαγές στην τιμή του τέλους τα-
φής δημιουργεί ένα πλαίσιο ασα-
φές και μη σταθερό, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται».

Το πρώτο «πάρκο
τσέπης» 
στην Πετρούπολη
Ένα πάρκο γειτονιάς, «πραγματικό
στολίδι», όπως περιγράφεται, πα-
ραδόθηκε πρόσφατα στους κατοί-
κους και τους επισκέπτες της Πε-
τρούπολης και αποτελεί ανάσα
δροσιάς για τη γειτονιά, αλλά ταυ-
τόχρονα δίνει υπέροχο χρώμα σε
μια πυκνοδομημένη περιοχή της
πόλης. Το πρώτο «πάρκο τσέπης»
της πόλης δημιουργήθηκε σε εγ-
καταλελειμμένο χώρο πυκνοκα-
τοικημένης γειτονιάς της πόλης,
στη συμβολή των οδών Ελαιών και
Μακεδονίας, με γνώμονα τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας και της
αειφόρας ανάπτυξης. Σε δηλώσεις
του ο δήμαρχος Πετρούπολης Στέ-
φανος - Γαβριήλ Βλάχος υπογράμ-
μισε την αναγκαιότητα της δημι-
ουργίας ακόμη περισσότερων
«πάρκων τσέπης» στις γειτονιές
της πόλης, ενώ τόνισε ότι η υλο-
ποίησή τους δεν επιβαρύνει οικο-
νομικά τον δήμο και κατ’ επέκταση
τους πολίτες, αφού γίνεται σε συ-
νεργασία με ιδιωτικές εταιρείες. 

Ποιος δήμος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
διεκδικεί τον τίτλο του «με-
γαλύτερου πονοκέφαλου»
για τη ΝΔ σε σχέση με την
επιλογή του «γαλάζιου» υπο-
ψηφίου; Ήδη διαγκωνίζον-
ται για τη στήριξη ένας
πρώην δήμαρχος, τρεις επί-
δοξοι διάδοχοί του και ένα
ηχηρό όνομα, που παρουσιά-
ζεται σαν «ουρανοκατέβατος
σωτήρας» προκειμένου να
«ανακτηθεί» η διοίκηση του
δήμου. Σε όλους αυτούς δεν
αποκλείεται να προστεθεί
και ένας ακόμη παλιότερος
δήμαρχος, ο οποίος σκέφτε-
ται την επιστροφή… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων
Ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω του προ-
γράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς, φροντίζει για την
ευζωία τους με την εξασφάλιση της
κατά περίπτωση κτηνιατρικής φρον-
τίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα εντός
των διοικητικών ορίων του (όπως
στειρώσεις, χειρουργικές επεμβά-
σεις, εξετάσεις, εμβολιασμούς, αντι-
παρασιτώσεις κ.ά.) και τη σταθερο-
ποίηση, την καταγραφή και τη στα-
διακή μείωση του αριθμού των αδέ-
σποτων ζώων, μέσω της στείρωσης,
σήμανσης, καταγραφής και υιοθε-
σίας τους. Όπως τονίζει ο δήμαρχος
Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης,
το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς αποτελεί εγ-
γύηση πολιτισμένης διαβίωσης των
αδέσποτων ζώων και συμβάλλει κα-
θοριστικά στην ενημέρωση και καλ-
λιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου
ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να
περιοριστεί το φαινόμενο της εγκα-
τάλειψης ζώων.

Έκτακτη πρόσθετη 
χρηματοδότηση ύψους 
10 εκατ. ευρώ για τα ΚΔΑΠ
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«Do Something GREAT» 
Το νέο σήμα και τη νέα τουριστική

καμπάνια της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, για την τουριστική
προβολή τα επόμενα χρόνια, «Do
Something GREAT», παρουσίασαν
σε ειδική εκδήλωση, ανήμερα της
Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ο
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζι-
κώστας και ο τομεάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος. Όπως
τόνισε ο περιφερειάρχης, ο τουρισμός δεν είναι απλώς η «βα-
ριά βιομηχανία» του τόπου, «αλλά αναπτυξιακή βάση και τομέ-
ας αιχμής για την οικονομία μας», ενώ αναφέρθηκε και στα
8.514 έργα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιεί η
περιφέρεια, αλλά και στις στοχευμένες δράσεις για τον τουρι-
σμό και τη σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τον αγροδιατροφι-
κό τομέα, που, όπως είπε, φέρνουν προστιθέμενη αξία και
ισχυρή δυναμική στον τουρισμό της Κεντρικής Μακεδονίας.

«Μπλόκο» στην επένδυση
Τη ματαίωση ή το ξεκίνημα από την αρχή της δημιουργίας του εμπο-

ρικού κέντρου στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης-Λυκόβρυ-
σης προκαλεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την
οποία απέρριψε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) για την επένδυση. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη είχε
απορριφθεί και από τα δύο Δημοτικά Συμβούλια, με αρκετές δυνάμεις
να εναντιώνονται στη δημιουργία του Mall και με κάποιες άλλες να ζη-
τούν περισσότερα ανταποδοτικά για τις πόλεις. Το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο θεώρησε ότι η μελέτη είχε βασικές ελλείψεις σε ό,τι αφορά τα
περιβαλλοντικά θέματα (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κυκλοφο-
ριακές επιβαρύνσεις κ.λπ.) και κυρίως τον σταθμό μεταφόρτωσης που
προβλέπει, κι έτσι την απέρριψε. Πάντως ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Στράτος Σαραούδας που συμμετείχε (γιατί ο Τάσος Μαυρίδης της Πεύ-
κης-Λυκόβρυσης δεν εμφανίστηκε) πρότεινε να μη χαθεί η επένδυση
αλλά να επανέλθει η πρόταση, που όμως θα εμπεριέχει σαφή αντισταθ-
μιστικά οφέλη για την πόλη. 

Πάλι απών ο δήμαρχος
Πάντως, στον Δήμο Πεύκης-Λυκόβρυσης λιγότερο συζητή-

θηκε η πιθανή ματαίωση της δημιουργίας του Mall μετά την

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε σχέση με το γε-

γονός ότι (και) σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση έλαμψε διά της

απουσίας του ο δήμαρχος της πόλης Τάσος Μαυρίδης. Θυμί-

ζουμε ότι όλη η αντιπολίτευση κατηγορεί τον δήμαρχο ότι

απουσιάζει πάντα από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (εκτός του ότι δεν έχει φροντίσει ακόμη ώστε οι τηλε-

συνεδριάσεις να είναι δημόσιες), και γενικότερα είναι απών

από τα σημαντικά πράγματα της πόλης, και τώρα βρήκε μεγα-

λύτερο πάτημα για να εξαπολύσει επίθεση. Μάλιστα, το γεγο-

νός ότι ο γείτονας δήμαρχος της Μεταμόρφωσης Στράτος Σα-

ραούδας ήταν παρών έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Του έδειξαν την πόρτα 
Ραγδαίες εξελίξεις στη μεγαλύτερη παράταξη (σε δύνα-
μη στο Δημοτικό Συμβούλιο) της Πεντέλης, καθώς οι
ενεργοί δημοτικοί σύμβουλοι έδειξαν την πόρτα της εξό-
δου στον πρώην δήμαρχο. Ο λόγος για την παράταξη που
επί πολλά χρόνια διοίκησε την πόλη της Πεντέλης και
που πλέον θέλει να «απαλλαγεί» από τον πρώην δήμαρχο
Δημήτρη Καψάλη-Στεργίου, ο οποίος μετά την ήττα στις
εκλογές είχε παραιτηθεί από δημοτικό σύμβουλος αλλά
παρέμενε στον Συνδυασμό. Τώρα, λοιπόν, οι υπόλοιποι
τον πληροφόρησαν ότι θέλουν να συνεχίσουν χωρίς αυ-
τόν εν όψει των εκλογών του 2023, καθώς του αρνήθηκαν
να είναι και πάλι επικεφαλής… Πάντως, η πρώτη αντί-
δραση του κ. Στεργίου δεν ήταν η αναμενόμενη για τους
υπόλοιπους, καθώς τους πληροφόρησε ότι θα είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος είτε μαζί τους είτε με άλλο σχήμα…

Ξανά υποψήφιος 
Αν και βρισκόμαστε μόλις στη μέση της
δημοτικής θητείας και δύο χρόνια μα-
κριά από τις εκλογές, ο δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Γιάν-
νης Βούρος θέλησε να βάλει τέλος σε
κάθε συζήτηση για το αν θα είναι παρών
σε αυτές. Έτσι, σε εκδήλωση που οργά-
νωσε, ανακοίνωσε επίσημα στη διευρυ-
μένη ολομέλεια της παράταξής του, σε
δημοτικούς και κοινοτικούς συμβού-
λους, πως στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023 θα υπερασπιστεί το έργο του,
διεκδικώντας ξανά τη στήριξη και την
εμπιστοσύνη των πολιτών της Νέας Φι-
λαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.
Φαίνεται πως κάποιοι θα το αμφισβη-
τούσαν… 

Σε ποιον δήμο της
Αττικής το τε-
λευταίο διά-
στημα κλονί-
ζεται σοβαρά

η «συμμαχία»
της διοίκησης από

κόντρες των «λοχαγών»; Παρά
το γεγονός ότι ο δήμαρχος και ο
επικεφαλής της μικρότερης πα-
ράταξης φαίνεται να συμφωνούν
σε όλα, κάποιοι από τους άμε-
σους συνεργάτες τους «έχουν
βγάλει τα μαχαίρια», με αποτέ-
λεσμα να μπαίνει σε κίνδυνο η
συνεργασία… Πάντως, οι «κα-
κές γλώσσες» λένε ότι τελικά θα
επικρατήσει… το κοινό συμφέ-
ρον!

Τ
ην ακύρωση των δύο διαγωνισμών πώλησης του Σκαραμαγκά ζητά
με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Χαϊδαρί-
ου. Ύστερα από πρόταση του δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού, το Δη-

μοτικό Συμβούλιο με απόφασή του προχώρησε σε προσφυγή και ζητά
την ακύρωση του διαγωνισμού της ΕΤΑΔ, με το σκεπτικό ότι η πώληση
της Προβλήτας 4 του Σκαραμαγκά δεν είναι νόμιμη, επειδή «αποτελεί
ζώνη παραλίας και αιγιαλού και πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περί-
πτωση ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της και η ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σε αυτήν». Παράλληλα, ο Δήμος Χαϊδαρίου κατέθεσε και αίτηση
ακύρωσης και εναντίον του Ειδικού Διαχειριστή των Ναυπηγείων Σκα-
ραμαγκά (β’ διαγωνισμός), υπογραμμίζοντας ότι στον διαγωνισμό περι-
λήφθηκαν τμήματα ακινήτων που, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Εθνικού Κτηματολογίου, ανήκουν στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Με…εκλογικό 
ενδιαφέρον
Μεταξύ τυρού και αχλαδιού τα είπαν
πριν από μερικές μέρες «γαλάζιοι»
δήμαρχοι της Αττικής με τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη σε
γνωστό εστιατόριο στο κέντρο της
Αθήνας. Η «πρόσκληση», που ήρθε
από τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και δή-
μαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπου-
λο, έκανε λόγο για συζήτηση θεμά-
των της Αυτοδιοίκησης, όμως, όπως
ήταν λογικό, επικράτησαν τα προ-
εκλογικά θέματα καθώς υπήρχε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και από τις δύο
πλευρές… Αν και η κάλπη για τις
βουλευτικές εκλογές δεν έχει ακόμη
συγκεκριμένη ημερομηνία, οι έμμε-
σες υποσχέσεις για αλληλο-στήριξη
ήταν στην ημερήσια διάταξη. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, μεγάλο στέλεχος της ΝΔ προσπαθεί να «μαζέψει» τις
«γαλάζιες» υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2023; Όπως μαθαίνουμε, οι δύο παρατάξεις που βρίσκονται
στην αντιπολίτευση και οι δύο «κινήσεις» που ετοιμάζονται έχουν προσεγγιστεί μήπως κι ενώσουν τις δυνά-
μεις τους, έστω κι αν αυτό γίνει κόντρα στην άλλη «γαλάζια» παράταξη, αυτή του δημάρχου… 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ24

Προσφυγές στο ΣτΕ κατά της πώλησης του Σκαραμαγκά
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«Π
ολυεργαλείο» για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση χαρακτήρισε το
Πράσινο Ταμείο ο πρόεδρός
του, Στάθης Σταθόπουλος, μι-

λώντας στην «Ρ». Ο κ. Σταθόπουλος ανέλυσε τον
προγραμματισμό του, τα προγράμματα και τις
χρηματοδοτήσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν
οι ΟΤΑ, ενώ απάντησε και στο αν υπάρχει ενδια-
φέρον από τους δήμους. 

Ποιος είναι ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου και
πώς αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργα-
λείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Θεσμικά, το Πράσινο Ταμείο είναι «πολυεργα-

λείο» για την Αυτοδιοίκηση. Δουλειά του ήταν να
ενεργοποιήσει όλες τις δυνατότητές της. Ειδικά
την τελευταία διετία πετύχαμε να ανοίξουμε τη
«βεντάλια» των έργων για τα οποία χρηματοδοτεί
τους ΟΤΑ στο ανώτατο επιτρεπτό από τον νόμο εύ-
ρος. Για να ανταποκριθούμε στον ρόλο μας αυτόν,
εκδώσαμε περίπου 40 προγράμματα, προσκλή-
σεις ή άξονες για αστικές αναπλάσεις ή απαλλο-
τριώσεις, αστικό σχεδιασμό κινητικότητας, εντε-
λώς νέα αντικείμενα, όπως απολιγνιτοποίηση,
ηλεκτροκίνηση ή επιχειρησιακό πολεοδομικό
σχεδιασμό και επιπλέον αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς,
φυσικό ή θαλάσσιο περιβάλλον και πολλά άλλα. Ισχυρό
πλεονέκτημα παραμένει η μεγαλύτερη ευελιξία από άλλα,
μεγαλύτερα, χρηματοδοτικά εργαλεία του Δημοσίου. 

Σε σχέση με το παρελθόν, τα χρήματα που δίνονται από
το Πράσινο Ταμείο είναι περισσότερα;
Δεν μείναμε πίσω στο lockdown. Στα τέλη Ιουνίου 2021,

το Πράσινο Ταμείο ήταν κατά μέσο όρο δυόμισι φορές με-
γαλύτερο στα βασικά του μεγέθη σε σχέση με το παρελ-
θόν. Είχε τριπλάσιες εντάξεις για μια γενιά περίπου 830
νέων έργων, εξαπλάσιες πληρωμές προς τους δήμους και
αυξημένες από 8% έως 50% εκείνες όλων των άλλων ειδι-
κών προγραμμάτων του, τις περισσότερες προσκλήσεις
σε εξέλιξη από ποτέ. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του, από τον προηγούμενο Ιούνιο αντικαταστήσαμε
επιτέλους το παλαιολιθικό σύστημα εξόφλησης με… επι-
ταγές(!), που επιβίωνε απαράλλακτο από τη δεκαετία του
1970. Διαθέτουμε πλέον σύστημα ηλεκτρονικών πληρω-
μών, αλλά και επίσημη ευρωπαϊκή και εθνική πιστοποί-
ηση για την εκτέλεση έργων μεγαλύτερης εμβέλειας, με
ταυτόχρονη προσέλκυση νέων στελεχών στην υπηρεσία
του, αλλά και συγκρότηση ομάδας τεχνικής υποστήριξης
από στελέχη της ΜΟΔ. Αυτήν τη στιγμή το Ταμείο έχει –για
πρώτη φορά επίσης– αξιοπρεπή στελέχωση και συγκρο-
τημένα τμήματα. 

Υπάρχει ενδιαφέρον; Αξιοποιούνται οι πόροι;
Όχι απλά ενδιαφέρον, κυριολεκτικά δίψα. Θα δώσω με-

ρικά απτά παραδείγματα: 
• Το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση», που μέσα σε

λιγότερο από δύο χρόνια έχει εκδώσει τέσσερις διαφορε-
τικές προσκλήσεις και για τους 332 δήμους της χώρας
ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς, μεροληψίες ή άλλα
τέτοια κριτήρια, πέτυχε τον Δεκέμβριο του 2020 απορρό-
φηση 100% για πρώτη φορά στα χρονικά. Εξίσου πετυχη-
μένα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα έχει
και φέτος. 

• Επειδή πολλή κουβέντα έγινε, κυρίως στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των megafires του
καλοκαιριού, το πρόγραμμά μας για τα δάση πέτυχε μέσα
στο 2020 τη μεγαλύτερη απορρόφηση που έχει εμφανίσει
ποτέ από το 2014, οκτώ μονάδες πάνω από τον μέσο όρο
της προηγούμενης εξαετίας. Ειδικά οι απορροφήσεις του
άξονα της αντιπυρικής προστασίας, που στα μέσα του
2015 περιορίζονταν στο θλιβερό 1,9% και στη συνέχεια κι-
νήθηκαν μεταξύ 32% και 62%,  άγγιξαν το 18μηνο Σεπτέμ-
βριος 2019 - Φεβρουάριος 2021 το 77%. 

• Το πρόγραμμα για τα ΣΒΑΚ είχε απορρόφηση μόλις
2,07% σε τρία έτη (2016-2019). Από τις αρχές του 2020, στο
1/3 του χρόνου έχει 15πλασιάσει τις πληρωμές του σε πε-
ρίπου 70 δήμους της χώρας.

• Η πρόσκληση για τα ΣΦΗΟ, επίσης, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον 254 από τους 270 δήμους, στους οποίους
απευθύνθηκε μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, χωρίς να
χρειαστεί ούτε λεπτό παράτασής της.

• Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τους
ελεύθερους χώρους των δήμων ενέταξε
κατά τη διάρκεια του συνήθως «νεκρού»
Αυγούστου 14 δήμους με το καλημέρα και
έπεται συνέχεια.

Επειδή βασικός σκοπός του Πράσινου Τα-
μείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέ-
σω της προστασίας του περιβάλλοντος,
πώς θεωρείτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυ-
τό; Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με τη
διαχείριση των απορριμμάτων; 

Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η διαχείρι-
ση των απορριμμάτων δεν ανήκει στις αρ-
μοδιότητες του Ταμείου. Βλέπουμε, όμως,
ότι το ΥΠΕΝ συνολικά, οι υπουργοί κ.κ. Χα-
τζηδάκης αρχικά και Σκρέκας σήμερα, αλ-
λά και η αρμόδια Γενική Γραμματεία, κά-
νουν σοβαρή δουλειά, πέτυχαν την επίλυση
πολλών προβλημάτων, με δημοπράτηση
νέων μονάδων σε περιοχές που αποτελού-
σαν πονοκέφαλο, με μείωση κατά 34% των
σχετικών προστίμων που έχουν ταλαιπω-
ρήσει δεκαετίες τη χώρα, όπως ανακοίνω-
σε ο υπουργός κ. Σκρέκας πρόσφατα, ενώ ο
νέος, σύγχρονος νόμος για τα απόβλητα εί-

ναι ήδη σε ισχύ από τον περασμένο Ιούλιο.

Τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα από το Πρά-
σινο Ταμείο;
Πρώτον, άνοιξε αυτήν την εβδομάδα η ηλεκτρονική

πλατφόρμα για τη μεγάλη μας πρόσκληση ύψους 10 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της
Μεγαλόπολης. Με μια ακόμα πρωτιά στην ιστορία μας, με
την επιχειρησιακή μας συμφωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ, χρη-
ματοδοτούμε με 20-200.000 ευρώ τις επιχειρήσεις που
εξαρτώνται πολύ έως απόλυτα από τη λειτουργία των λι-
γνιτικών μονάδων, προκειμένου να τοποθετηθούν με
ασφάλεια στο νέο επιχειρηματικό τοπίο της επόμενης μέ-
ρας, μετά τον λιγνίτη. Δεύτερον, εντός του Οκτωβρίου πα-
ρουσιάζουμε το νέο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης με
έντονη την ψηφιακή του διάσταση, για τα έτη 2022-2023.

Τρίτον, πάλι μέσα στον Οκτώβριο, θα θέσουμε σε ισχύ
τη νέα, δεύτερη πρόσκληση για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για τους δήμους κάτω των
10.000 κατοίκων, καθώς και για όσους δήμους δεν πρόλα-
βαν να ενταχθούν πέρσι τον Δεκέμβριο. Μιλάμε συνολικά
για 78 δήμους της χώρας.

Τέταρτον, τον Δεκέμβριο αναμένεται να κορυφωθεί η
συμμετοχή της πλειοψηφίας των 332 δήμων στις προ-
σκλήσεις μας που άνοιξαν τον Ιούλιο 2021 για νέα έργα
αστικής ανάπλασης σε όλη τη χώρα, με προϋπολογισμό
περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Τέλος, προγραμματίζουμε τα νέα μας αντικείμενα για το
επόμενο έτος, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού στη
Βουλή.Σ
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«Το Πράσινο Ταμείο είναι “πολυεργαλείο”
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com



Α
υξάνονται διαρκώς οι πε-
ριοχές στις οποίες εφαρμό-
ζονται επιπλέον μέτρα,
προκειμένου να αντιμετω-

πιστεί η μεγάλη διασπορά του κορονοϊ-
ού. Η προσοχή των επιστημόνων είναι
στραμμένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου
από τις 14 συνολικά περιφερειακές
ενότητες οι 10 είναι σε μίνι lockdown.
Συνολικά 11 περιοχές σε όλη τη χώρα
βρίσκονται στο «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, σε καθεστώς mini
lockdown μπήκαν και επίσημα από
χθες οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσ-
σαλονίκης, Λάρισας, Χαλκιδικής, Κιλ-
κίς, οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα
υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής
Προστασίας, οι παραπάνω περιοχές της
χώρας εντάσσονται στο επίπεδο 4 (κόκ-
κινο) του επιδημιολογικού χάρτη, ενώ η
ισχύς των ειδικών μέτρων παρατείνεται
σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Καβάλα, Κα-
στοριά, Ξάνθη και Δράμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που
ισχύουν στις περιοχές που εντάσσονται
στο «κόκκινο» και στις οποίες επιβάλ-
λεται μίνι lockdown είναι:

• Απαγόρευση κυκλοφορίας από
01.00 έως 06.00, με εξαίρεση λόγους
εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

• Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το

εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγω-
γίας.

Την ίδια στιγμή, ανησυχητικά είναι τα
στοιχεία που έδωσε στο φως της δημο-
σιότητας η ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με την κα-
τάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία
της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι
ΜΕΘ Covid στην Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία έχουν μείνει με μόλις τέσ-
σερα κρεβάτια, ενώ σύμφωνα με την
ίδια πηγή, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρ-
χει κενό κρεβάτι ΜΕΘ.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.636,
εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό
είναι 32, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά
14.860 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εί-
ναι 329. Μεταξύ των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι, 295
(89,67%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και 34 (10,33%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 168.

Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι το

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) προειδο-
ποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος για αύξηση
στα κρούσματα, στις νοσηλείες και
στους θανάτους το φθινόπωρο στις χώ-
ρες της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμη
επιτύχει αρκετά υψηλή εμβολιαστική
κάλυψη για τον κορονοϊό. Ειδικότερα, ο
ECDC αναφέρει ότι οι χώρες αυτές δια-
τρέχουν υψηλό κίνδυνο να παρουσιά-

σουν σημαντική αύξηση των κρουσμά-
των, νοσηλειών και θνητότητας από τώ-
ρα έως το τέλος Νοεμβρίου. 

Αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής για τα μο-
νοκλωνικά αντισώματα είχαν χθες ο υπουργός Υγείας
Θάνος Πλεύρης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην
αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, κατά
τη συζήτηση της σχετικής υπουργικής τροπολογίας. Ο
υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι δεν είναι για όλους τα
μονοκλωνικά αντισώματα και σίγουρα όχι για όσους
ασθενείς νοσηλεύονται ήδη βαριά και δη σε μονάδα
εντατικής θεραπείας. Απευθυνόμενος στην αξιωματι-
κή αντιπολίτευση τόνισε ότι «είναι επιστημονικά εκτε-
θειμένος όποιος προωθεί τα μονοκλωνικά ως αντίβαρο
του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός προλαμβάνει τη νό-
σηση. Αυτή είναι η λύση. Να εξηγηθούν αυτοί που λένε
ότι τα εμβόλια είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά θέ-
λουν μονοκλωνικά, τα οποία επίσης είναι σε πειραματι-
κό στάδιο».

Ο κ. Πολάκης με το γνωστό ύφος του έκανε λόγο για

προσωπική του δικαίωση και για «δολοφονία» της
προσωπικότητάς του από όσους επί έναν χρόνο τον εμ-
φανίζουν ως αρνητή και ψεκασμένο. «Ξέρουμε κι
εμείς ιατρική. Δεν θα την ξεχάσουμε. Δεν θα μας μάθει
ο Τσιόδρας την ιατρική», είπε. Και υποστήριξε ότι, αν

είχαν γίνει εισαγωγές 20.000 δόσεων μονοκλωνικών
αντισωμάτων από τις αρχές του χρόνου, θα είχαν σωθεί
τουλάχιστον 6.000 συνάνθρωποί μας άνω των 65 ετών.
«Μήπως δεν τα έφερε η κυβέρνηση για να προμοτάρει
τα εμβόλια ως μοναδική λύση για την πανδημία;» ανα-
ρωτήθηκε, λέγοντας ότι αυτό το έγκλημα που έχει δια-
πραχθεί, δεν πρόκειται να το συγχωρέσει κανείς.

«Ο λαϊκισμός σας με τα μονοκλωνικά πρέπει να τε-
λειώνει», αντέτεινε ο υπουργός Υγείας και υπογράμμι-
σε ότι η Ελλάδα μαζί με όλες τις χώρες της ΕΕ μετείχε
στην κοινή αγορά μονοκλωνικών αντισωμάτων και η
εισαγωγή τους αποφασίστηκε μόλις οι μελέτες έδειξαν
ότι παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Με ένταση, πλη-
ροφόρησε τη Βουλή: «Σε όσα λέει ο κ. Πολάκης δεν λέ-
ει ότι τελικά το φάρμακο που πρότεινε ανακλήθηκε και
δόθηκε οδηγία ότι έπρεπε να έρθει μαζί με άλλη θερα-
πεία για να έχει αποτέλεσμα».

Ανησυχία για τη Βόρεια
Ελλάδα - Στο «κόκκινο» 
οι ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Σφοδρή αντιπαράθεση Πλεύρη - Πολάκη για τα μονοκλωνικά 

Σε μίνι lockdown 
10+1 περιοχές 
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Το τέλος  
Τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες η κυβέρνηση θα

αποφασίσει αν θα επαναφέρει το ειδικό τέλος συν-
δρομητικής τηλεόρασης, που είχε ανασταλεί για έναν
χρόνο με περσινή της απόφαση. Η αναστολή έληξε
στις 30 Σεπτεμβρίου και αν δεν παραταθεί με νομο-
θετική ρύθμιση, τα συνδρομητικά κανάλια θα υπο-
χρεωθούν να καταβάλλουν στο Δημόσιο το 10% επί
των εισπράξεών τους από συνδρομές. Την επιβάρυν-
ση αυτή -ολόκληρη ή ένα μεγάλο μέρος της- θα τη
μετακυλίσουν πιθανότατα στους συνδρομητές. Υπο-
λογίζεται ότι η επιβάρυνση είναι της τάξης των 20
εκατ. ευρώ ετησίως. 

Ανανέωση 
Το «πράσινο φως» για ακόμη 14 επεισόδια έλαβε η
εσωτερική παραγωγή «Art Week» με τη Λένα Αρώ-
νη για την ΕΡΤ2. 

Zeppelin 
Εγκρίθηκε από την ΕΡΤ η απόφαση για την κατοχύ-
ρωση υπέρ της εταιρείας του ονόματος «Zeppelin»
για τον νέο σταθμό της ΕΡΑ, που θα εκπέμψει από
τους 106,7 MHz. Ο Zeppelin εκπέμπει ήδη πιλοτικά -
μεταδίδει κυρίως ροκ μουσική- και μέχρι το τέλος
του έτους θα είναι έτοιμος να μεταδώσει ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα με παραγωγούς.

O Πιρς Μόργκαν  
Την επιστροφή του στις τηλεοπτικές οθόνες στη
Βρετανία και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο διάσημος Βρε-

τανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργ-
καν, γνωστός για τα κατά καιρούς

προκλητικά σχόλιά του, με μια
νέα εκπομπή από τις αρχές του
2022 στα δίκτυα του Ομίλου

News Corp του Ρούπερτ Μέρν-
τοχ. Ο Μόργκαν επιστρέφει στην

τηλεόραση έξι μήνες αφότου εγκατέ-
λειψε το πρωινό μαγκαζίνο του βρετανικού δικτύου
ITV, έπειτα από κατηγορίες για ψεύδη σε βάρος της
Μέγκαν Μαρκλ, μία από τους συνήθεις στόχους του.

Έλεγχος για τα ΑμεΑ
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ζητά ενη-
μέρωση από όλους τους παρόχους τηλεοπτικών
υπηρεσιών (ελεύθερη, συνδρομητική και ευρυζω-
νική τηλεόραση) για τους τρόπους με τους οποίους
είναι προσβάσιμα τα προγράμματά τους από άτομα
με αναπηρίες.

Έρχεται νομοσχέδιο
Με νομοθετική παρέμβαση, που αναμένεται να προωθηθεί μέσα

στον Οκτώβριο στη Βουλή, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει
τάξη στο άναρχο καθεστώς λειτουργίας των media. Στο πλαίσιο
αυτό και κατόπιν σχετικής εντολής από τον ίδιο τον πρωθυπουργό,
έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επεξεργασίας νομοσχεδίου που
θα στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο υγιούς καθεστώτος λειτουρ-
γίας των ΜΜΕ. Το σχέδιο νόμου, του οποίου οι βασικοί άξονες εί-
ναι ήδη έτοιμοι, με την ψήφισή του θα δημιουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για ένα πιο ασφαλές και συνάμα προσαρμοσμένο στα
ισχύοντα στην ΕΕ περιβάλλον. Ο λόγος που κρίθηκε αναγκαία η
συγκεκριμένη ρύθμιση έχει να κάνει με τη διαπίστωση ότι το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είχε ψηφιστεί σε μια περίοδο κατά την
οποία τα media είχαν εντελώς διαφορετική φυσιογνωμία.

Τα δικαιώματα
Το Mega εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του «Χ-Fac-

tor», του διαγωνισμού τραγουδιού που ξεκίνησε από τη Μεγάλη
Βρετανία το 2004. Το «Χ-Factor» δημιουργήθηκε από τον μετρ
της ψυχαγωγίας Simon Cowell και το έχουν παρακολουθήσει δι-
σεκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο σε περισσότερα από
185 σημεία του πλανήτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή   
Οι πληροφορίες που φτάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία
αναφέρουν ότι δημιουργείται τόσο για τις εφημερίδες όσο και
για το Διαδίκτυο μια Ανεξάρτητη Αρχή, αντίστοιχη με το ΕΣΡ,
που ελέγχει ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης,
καταρτίζεται ένα πλαίσιο σε σχέση με το καθεστώς λειτουρ-
γίας των εφημερίδων, αφού, όπως έχει διαπιστωθεί, το ισχύον
έχει τεράστια κενά. Από εκεί και πέρα, η νομοθετική παρέμ-
βαση της κυβέρνησης θα δυσκολεύει όσους εκ των επιχειρη-
ματιών δραστηριοποιούνται στα media και έχουν οφειλές σε
εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 

Διακοπή  
Vodafone TV και Νova δεν θα συνεχίσουν τη
συνεργασία τους, αφού οι διαπραγματεύσεις
που αφορούσαν στην ανανέωση της συμφω-
νίας τους, που είχε επιτευχθεί το 2017, ναυά-
γησαν οριστικά. Αυτό σημαίνει, όπως ανακοί-
νωσε και η Vodafone, ότι από τις 15 Οκτωβρίου
τα κανάλια Novasports δεν θα είναι πλέον δια-
θέσιμα στους συνδρομητές της Vodafone TV. 

«Άγριες μέλισσες»  
Ο πολυαναμενόμενος γ’ κύκλος της
σειράς «Άγριες μέλισσες» έκανε πρε-
μιέρα στον ΑΝΤ1 την περασμένη Δευ-
τέρα και πήγε πολύ καλά. 

Διαφήμιση    
Το ποσό των 74.400 ευρώ θα δαπανήσει η ΕΡΤ

για διαφήμιση στο Διαδίκτυο το επόμενο διάστη-
μα. Το αίτημά της εγκρίθηκε από το υπουργείο Οι-
κονομικών, όπως επίσης και το ποσό των
247.417,20 ευρώ που θα δαπανήσει για τη διαφή-
μισή της στα μέσα μεταφοράς, κυρίως στα λεω-
φορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Euronews τέλος    
Σε τρία χρόνια σταματάει πλήρως η χρηματοδό-

τηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Eu-
ronews. Με το πόσο
των 16 εκατ. ευρώ
πρέπει να καλυφθεί
η λειτουργία των
τηλεοπτικών σταθ-
μών Euronews ανά
την Ευρώπη. Θα
κρατηθούν μόλις
τέσσερις γλώσσες και αν δεν υπάρξει υποστήριξη
από την Αθήνα και τη Λευκωσία, στις 15 Δεκεμ-
βρίου θα σταματήσει η λειτουργία και του ελληνι-
κού και του κυπριακού Euronews.

Νέο ΔΣ στο Open
Ο εμπορικός διευθυντής του καναλιού Νίκος Αργυ-
ρός εξελέγη στο ΔΣ της Ραδιοτηλεοπτικής ΑΕ (Open)
στη θέση της Κικής Σιλβεστριάδου, η οποία αποχώ-
ρησε από το κανάλι για τη Nova. Πρόεδρος παραμέ-
νει η Λιουντμίλα Μποροντίνα, αντιπρόεδρος ο Αρ-
τουρ́ Νταβιντιάν και συμμετέχουν επίσης ο Κωνσταν-
τιν́ος Φωτιάδης, ο Νίκος Αργυρός, ο Σαρμπ Λουσιέν,
ο Χούπερ Ντάνκαν και ο Ιωάννης Φιλιππάκης. 



Ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης για την κα-
ταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους 14.600 συνταξιού-
χων έθεσε σε λειτουργία χθες ο e-ΕΦΚΑ. Η πλατφόρμα
αφορά στην αίτηση για κληρονόμους συνταξιούχων με πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που απεβίωσαν προτού
εισπράξουν τα αναδρομικά που δικαιούνται να λάβουν.
Υπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά για τους νέους συνταξι-
ούχους (μετά τον Μάιο του 2016) πληρώθηκαν τον Ιούλιο
και των παλαιών (πριν από τον Μάιο του 2016) στις 29 Σε-
πτεμβρίου.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία από την
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ οι κληρονόμοι ακολουθούν την
εξής διαδρομή: Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους ->
Επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους που προκύ-
πτουν από τον επανυπολογισμό κατ’ εφαρμογή του νόμου
4670/2020.

Εναλλακτικά, πρόσβαση στην ανωτέρω υπηρεσία παρέ-
χεται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου
(gov.gr) στη θεματική ενότητα: Οικογένεια -> Απώλεια.

Οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα

να αντλήσουν ηλεκτρονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, τα
δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση το κληρονομικό δί-
καιο από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr
μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που
καταργεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ζητούνται από τους κληρονόμους τα
ακόλουθα πιστοποιητικά:

• Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
• Πιστοποιητικό περί μη Δημοσίευσης Διαθήκης.
• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

Αναδρομικά κληρονόμων: Άνοιξε η πλατφόρμα στον e-ΕΦΚΑ

T
η δυνατότητα για ηλεκτρονι-
κή κατάθεση πινακίδων μέ-
σω της πλατφόρμας myCar
δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), παρέχον-
τας στους φορολογούμενους την ευ-
κολία να μην πηγαίνουν διά ζώσης
στις αρμόδιες Αρχές.

Με ένα κλικ από τον υπολογιστή θα

μπορούν να θέτουν το όχημά τους σε

προσωρινή ακινησία, έχοντας μόνο

τους κωδικούς Taxisnet, οι ιδιοκτήτες

αυτοκινήτων, ενώ αντίστοιχα στην ίδια

πλατφόρμα θα μπορούν, πληρώνοντας

τα τέλη κυκλοφορίας τους, να ελέγ-

χονται οnline και να συμπληρώνουν τη

σχετική αίτηση, υποβάλλοντας το αί-

τημά τους.

Παράλληλα, οι κάτοχοι οχημάτων

έχουν τη δυνατότητα και φέτος να

προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας

των οχημάτων τους, καταβάλλοντας

τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους

μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε

κυκλοφορία χωρίς την επιβολή προ-

στίμου.
Οδηγίες της ΑΑΔΕ σε περίπτωση
εκούσιας ακινησίας

• Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την
ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους
2021, καταβάλλοντας τα δωδεκατημό-
ρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
που αντιστοιχούν στους μήνες της άρ-
σης αυτής.

• Για την άρση ακινησίας χρονικής
διάρκειας ενός μήνα καταβάλλεται το

1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετή-
σιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση
ακινησίας χρονικής διάρκειας δύο μη-
νών καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού
των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων
τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακι-
νησίας χρονικής διάρκειας τριών μη-
νών καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού
των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων
τελών κυκλοφορίας κ.ο.κ.

Η ανωτέρω επιλογή χρονικού δια-
στήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι
δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνα-
τότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης
της ακινησίας και κυκλοφορίας του
οχήματος με τον ίδιο τρόπο.

Μοναδική περίπτωση για την εκ νέ-
ου άρση της ακινησίας είναι εφόσον
καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλο-
φορίας, αφαιρουμένου του ποσού των
τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογι-

κά ήδη καταβληθεί.
Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότε-

ρο του μήνα λογίζεται ως ολόκληρος
μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό
ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετή-
σιων τελών κυκλοφορίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήμα-
τος που έχει κάνει χρήση του δικαιώ-
ματος αυτού υποχρεούται να θέσει εκ
νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακι-
νησία έως την τελευταία μέρα της πε-
ριόδου κυκλοφορίας του, για την οποία
έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφο-
ρίας και εφόσον αυτή είναι μη εργάσι-
μη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν
λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την
επόμενη εργάσιμη, για τη φορολογική
διοίκηση, μέρα. Αν η λήξη της περιό-
δου κυκλοφορίας του οχήματος συμ-
πίπτει με το τέλος του έτους (2021) και
έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέ-

λη κυκλοφορίας του επομένου έτους
(2022), δεν υφίσταται υποχρέωση για
την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακι-
νησία. Στην περίπτωση, όμως, που δεν
καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυ-
κλοφορίας του επόμενου έτους (2022)
και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το
όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε
για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπό-
μενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε
ακινησία.

Ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας myCar 
- Άρση ακινησίας με 
αναλογικά τέλη χωρίς 
την επιβολή προστίμου

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Κατάθεση πινακίδων με ένα κλικ
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Προσωρινό «πάγωμα»
ενισχύσεων σε
πυρόπληκτους λόγω
ενδείξεων απάτης

Σε προσωρινό «πάγωμα» της καταβολής των
ενισχύσεων προς πυρόπληκτους προχωρά το
υπουργείο Οικονομικών, καθώς από τις δια-
σταυρώσεις των σχετικών στοιχείων μέσω της
εφορίας προκύπτουν ενδείξεις... απάτης. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονο-
μικών, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία περαι-
τέρω ελέγχου και διασταύρωσης της ακρίβειας
των στοιχείων που έχουν υποβάλει πολλοί εν-
διαφερόμενοι προκειμένου να αποδειχθεί ποι-
ες είναι πραγματικές και ποιες είναι «μαϊμού».
Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ γίνονται με βάση
τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι
μέσω της πλατφόρμας Κρατικής Αρωγής
www.arogi.gov.gr. Σύμφωνα με τα ευρήματα, σε
συγκεκριμένη περιφέρεια διαπιστώθηκαν ζη-
μιές συνολικά σε έξι κτίρια, αλλά έχουν υπο-
βληθεί αιτήσεις από 500 ΑΦΜ για αποζημίωση!
Σε άλλη περίπτωση, πάνω από 4.700 ΑΦΜ προ-
χώρησαν μετά τις 10 Αυγούστου σε αλλαγές στη
δήλωση Ε-9 ως προς τα δικαιώματα που κατέ-
χουν. Τέλος, υπήρξαν δεκάδες μεταβολές στοι-
χείων του Ε-9 έτσι ώστε η τοποθεσία των ακινή-
των να... μετακομίσει σε πληττόμενη περιοχή,
ενώ βρίσκεται σε μη πληττόμενη.

ΕΦΚΑ: «Μποναμάς»
610,93 ευρώ σε
12.476 
αυτοαπασχολούμενους

Το ποσό των 610,93 ευρώ κατά μέσο όρο
έλαβαν 12.476 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυ-
τοαπασχολούμενοι και αγρότες, οι οποίοι εί-
χαν καταβάλει διπλές εισφορές. Σύμφωνα με
τον ΕΦΚΑ, μετά την εκκαθάριση των εισφο-
ρών του 2020 προέκυψαν πιστωτικά εκκαθα-
ριστικά για τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν
παράλληλη μισθωτή εργασία. Ο ΕΦΚΑ κατέ-
βαλε το συνολικό ποσό των 7.621.964,62 ευρώ,
ενώ δεν αποδόθηκαν 111.907,93 ευρώ σε 480
ασφαλισμένους λόγω μη έγκυρου ΙΒΑΝ, κα-
θώς και 1.829.746,23 ευρώ σε 4.216 ασφαλι-
σμένους λόγω μη συμπληρωμένου ΙΒΑΝ. Επι-
σημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι αποκτούν
άμεσα τη δυνατότητα καταχώρησης των στοι-
χείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε
στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)
επιλογή: Ασφαλισμένοι -> Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία είτε και μέσω αντί-
στοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα
www.gov.gr.

Τ
αχύτερη ανάπτυξη με ρυθμό 6%
προβλέπει για την ελληνική οι-
κονομία ο οίκος Fitch Ratings,
ανοίγοντας «παράθυρο» για

αναβάθμιση του αξιόχρεου τον προσεχή
Ιανουάριο.

Σε σχετική -εκτός προγράμματος- έκ-
θεση ο αμερικανικός οίκος ανεβάζει τον
πήχη για τη φετινή ανάπτυξη στο 6% από
4,3% αρχικά, ενώ τον... χαμηλώνει για το
2022, αναμένοντας άνοδο του ΑΕΠ κατά
4% αντί 5,3%. Η Fitch Ratings σημειώνει
στην έκθεση ότι είναι πολύ πιθανό η ελλη-
νική οικονομία να σημειώσει ακόμη κα-
λύτερες επιδόσεις φέτος. Παρά την αλλα-
γή της πρόβλεψης για την πορεία του ΑΕΠ,
ο αμερικανικός οίκος δεν αλλάζει τις εκτι-
μήσεις για την πορεία του φετινού δημο-
σιονομικού ελλείμματος, το οποίο, μάλι-
στα, αναμένεται να κλείσει στο 10% του
ΑΕΠ έναντι προηγούμενης πρόβλεψης
9,5%. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, αυ-
τό οφείλεται στις υψηλότερες εκτιμήσεις
για το κόστος της κυβερνητικής στήριξης
στην οικονομία, η οποία θα υπερτερεί των
θετικών επιπτώσεων των εσόδων από την
ισχυρή ανάπτυξη. Εκτιμά, δε, ότι το 2023
το έλλειμμα θα υποχωρήσει στο 3,3%, κα-
θώς θα έχουν αποσυρθεί τα μέτρα στήρι-
ξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας. 

Αναφορικά με την πορεία του δημόσιου
χρέους, εκτιμά ότι το 2020 έπιασε «ταβά-

νι» στο 205,6% του ΑΕΠ, αντί της αρχικής
πρόβλεψης για 207%, ενώ φέτος θα μει-
ωθεί και το 2023 θα διαμορφωθεί στο
196,2%. Ωστόσο, επισημαίνει και μια πολύ
σημαντική λεπτομέρεια, διευκρινίζοντας
ότι οι 18 ποσοστιαίες μονάδες του χρέους
αντιστοιχούν στα πολύ υψηλά ταμειακά
διαθέσιμα που διατηρεί στην... μπάντα το
ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η οι-
κονομική ανθεκτικότητα κατά το α’ εξάμη-
νο συνοδεύτηκε από απότομη πτώση τόσο
του συνολικού επιπέδου μη εξυπηρετού-
μενων δανείων στον ελληνικό τραπεζικό
τομέα (στα 29,4 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου
από 47,2 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020) όσο
και του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (στο 20,3% από 30,1%). Η θετική
αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής του Σχεδίου «Ηρακλής», μέσω του
οποίου το τραπεζικό σύστημα έχει περιο-
ρίσει δραστικά τα βάρη των κόκκινων δα-
νείων.

Η Fitch υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη θα
συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με
άξονα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης, ενώ προβλέπει ότι το 2023 η ανάπτυ-
ξη θα διαμορφωθεί στο 3,5%. Με βάση και
τα προαναφερόμενα, ο αμερικανικός οί-
κος αναμένει μια σωρευτική ανάπτυξη
13,5 εκατοστιαίων μονάδων, κάτι που ση-
μαίνει ότι στο τέλος του 2023 το ΑΕΠ της
χώρας θα είναι υψηλότερα κατά 14,5% σε
σχέση με το τέλος του 2020.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο οίκος, με βά-
ση την τελευταία αξιολόγηση, κατατάσσει
την Ελλάδα στη βαθμίδα «ΒΒ» με σταθε-
ρές προοπτικές. Το σημείο-κλειδί στην
έκθεση σχετίζεται με την αναφορά του οί-
κου στη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι το
δημόσιο χρέος της χώρας, ως ποσοστό
του ΑΕΠ, θα επιστρέψει σε σταθερή καθο-
δική πορεία, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώ-
νεται η ποιότητα του ενεργητικού των τρα-
πεζών. Ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε
να οδηγήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρε-
ου της ελληνικής οικονομίας, είτε ως προς
βαθμίδα είτε ως προς τις προοπτικές. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Fitch: «Ψηλώνει» τον…
πήχη για το ΑΕΠ στο 6%

«Παράθυρο» για 
αναβάθμιση της 
οικονομίας τον Ιανουάριο
από τον αμερικανικό 
οίκο αξιολόγησης



Ο
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών
της Ελλάδος ΑΕ ανακοινώνει
ότι ολοκληρώθηκε η πώληση

στην Orange Romania του ποσοστού
(54%) που κατείχε ο ΟΤΕ στην
Telekom Romania (TR) Communica-
tions SA. Το τελικό τίμημα ανήλθε στα
295,6 εκατ. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα δια-
νείμει στους μετόχους του περίπου
174 εκατ. ευρώ με τη μορφή έκτακτου
μερίσματος και επαναγοράς ιδίων
μετοχών. 

O πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου είχε προϊδεάσει
επενδυτές και διαχειριστές για την
πρόσθετη επιβράβευση με διπλό
bonus, με τα έσοδα της πώλησης του
54% της Telekom Romania Communi-
cations στην Orange Romania. Το ση-
μαντικό για τους επενδυτές είναι ότι το

μέρισμα θα δοθεί εντός του 2021. Με-
γάλος κερδισμένος, φυσικά, η
Deutsche Telekom, καθώς έχει το 45%
του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης
Τσαμάζ δήλωσε σχετικά: «Η πώληση
της Telekom Romania Fixed είναι μια
στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον
δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη
των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην
Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές ανά-
πτυξής του και την αξία για τους μετό-
χους. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή δη-
μιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές
για την Telekom Romania Fixed και
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της
ρουμανικής αγοράς προς όφελος των
πελατών και της κοινωνίας».

Home Sweet Home: 
Διαγωνισμός από τη ΖeniΘ

Η ΖeniΘ ανακοινώνει την έναρξη του Home
Sweet Home, του διαγωνισμού στον ελληνικό
ενεργειακό κλάδο, που προσφέρει ένα καινούρ-
γιο ενεργειακό σπίτι και πολλά πλούσια δώρα! Ο
διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι τέλους του έτους
και θα κορυφωθεί με την κλήρωση για το κορυ-
φαίο δώρο στον νομό της Ελλάδας που θα επιλέ-
ξει ο τυχερός νικητής! Επιπλέον, θα διεξαχθούν
τρεις κληρώσεις που θα προσφέρουν πολλά δώ-
ρα υψηλής αξίας που περιλαμβάνουν ανάμεσα
σε άλλα τηλεοράσεις 50” υψηλής ευκρίνειας,
laptop 10.4”, premium smartphones, tablets,
σκούπες ρομπότ, κoυζινομηχανές και άλλα.

ΔΕΗ Blue: Στον ΔΑΑ το 
μεγαλύτερο hub σημείων φόρτισης

Η ΔΕΗ συνεχίζει με ταχύτατο ρυθμό την υλο-
ποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης και την ανάπτυξη ενός βιώσι-
μου συστήματος μεταφορών, με τη δημιουρ-
γία 14 σημείων φόρτισης στον Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σε
συνεργασία με τον ΔΑΑ, η ΔΕΗ Blue δημι-
ουργεί τον πρώτο δημόσια προσβάσιμο
Σταθμό Φόρτισης σε αεροδρόμιο, συνδυά-
ζοντας στον ίδιο σταθμό μια ποικιλία από
φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC που
φορτίζουν μέχρι 120 kW και μπορούν να κα-
λύψουν πολλές διαφορετικές ανάγκες ηλε-
κτρικών οχημάτων στο ίδιο σημείο. 

Η Κύκνος ΑΕ λανσάρει 
μια νέα πρόταση

Με ιστορία 106 χρόνων στην παραγωγή τομά-
τας, η Κύκνος, η παλαιότερη εταιρεία τυποποί-
ησης τομάτας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εν-
δυνάμωσης του brand και της προστιθέμενης
αξίας που θέλει να φέρει στον καταναλωτή κυ-
κλοφορεί ένα νέο, υψηλής ποιότητας προϊόν, την
«Τομάτα Περαστή στον Μύλο». Η «Τομάτα Περα-
στή στον Μύλο» προέχεται από 100% ελληνικές
τομάτες της εύφορης γης της Ηλείας και ξεχωρί-
ζει για τη χυμώδη φυσική γεύση της και το υπέ-
ροχο άρωμά της, καθώς παράγεται από καλοκαι-
ρινές τομάτες που συλλέγονται στο άριστο ση-
μείο της ωρίμανσής τους, ενώ ο χρόνος συγκο-
μιδής τους δεν ξεπερνά τις δώδεκα ώρες.
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Το επενδυτικό πλάνο της ΒΑΤ, που περιλαμβάνει ενίσχυση της απα-
σχόλησης με 200 νέες θέσεις εργασίας και σημαντικές επενδύσεις
στη χώρα, οι οποίες συνδέονται με τον τομέα της τεχνολογίας και της
καινοτομίας, προχωράει στην επέκταση των προϊόντων της με δυνητι-
κά μειωμένο κίνδυνο σε όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η εται-
ρεία έχει συμβάλει με 3,2 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας
σημαντικά την ελληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. H επιλογή του
Πειραιά ως Διεθνούς Διαμετακομιστικού Κέντρου, όπου διακινούνται
ετησίως προϊόντα αξίας 1,1 δισ. ευρώ και 2,5 εκατομμύρια εμπορευ-
ματοκιβώτια, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, έχει συμβάλει
σημαντικά στην απασχόληση και την εμπορευματική κίνηση στο λιμά-
νι. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 30.000 εργαζόμενους στο
δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, καθώς και περίπου 10.000 ερ-
γαζόμενους στην καπνοπαραγωγή, με τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ ετη-
σίως στους Έλληνες αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση. 

Η Avin «υιοθέτησε» την παραλία του Σχοινιά, στο πλαίσιο του
Project Paralies, για όλο το καλοκαίρι 2021. Στόχος της εται-
ρείας ήταν και παραμένει η ευαισθητοποίηση και ενεργοποί-
ηση των συμπολιτών μας, ώστε να διατηρήσουμε τις παραλίες
μας καθαρές και να τις αφήνουμε μετά το καλοκαίρι καθαρό-
τερες. Οι ενέργειες της Avin από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμ-
βριο είχαν ως αποτέλεσμα τη συλλογή στους ειδικά διαμορ-
φωμένους κάδους περίπου 1 τόνου απορριμμάτων από πλα-
στικό, χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και μεικτά απορρίμματα και πε-
ρίπου 100 κιλών απορριμμάτων από χειρωνακτική εργασία
συλλογής που έφτασε τις 21.000 τεμάχια από αποτσίγαρα,
πλαστικά κομμάτια και καλαμάκια.

Avin: Ένας τόνος απορριμμάτων συλλέχθηκαν από τη δράση «Paralies»

Μ. Τσαμάζ: «Η πώληση της TR ανοίγει τον δρόμο
για ανάπτυξη των υποδομών στην Ελλάδα»

ΒΑΤ: Ενισχύει τις επενδύσεις στην Ελλάδα



Στρατηγική συνεργασία
Παπαστράτου με Nobacco

Η
Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris Inter-
national (PMI), συνάπτει στρατηγική συνεργασία
με τη Nobacco για τη διάθεση προϊόντων δυνητι-

κά μειωμένου κινδύνου, η οποία θα είναι σε ισχύ από την
7η Οκτωβρίου. Η Nobacco, μέσω του εκτεταμένου δι-
κτύου καταστημάτων της, θα διαθέτει προϊόντα της PMI,
όπως συσκευές θέρμανσης καπνού IQOS και ηλεκτρονι-
κές συσκευές ατμίσματος, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες
στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2021. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαί-
σιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παπαστρά-
τος, την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε με αφορμή την
επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας της. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τον πρώτο πυλώνα της νέας στρατηγικής
της, που αφορά στην καινοτομία των προϊόντων και στην
ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, η Παπαστράτος στο-
χεύει στη μείωση του αριθμού των καπνιστών στην Ελλά-
δα κατά 1,5 εκατομμύριο μέχρι το 2025, ενώ, παράλληλα,
έχει δεσμευτεί μέχρι το 2023 το 75% των εσόδων της να
προέρχεται από καινοτόμα προϊόντα εναλλακτικά του
τσιγάρου.

Το Μπαρ Μπεε Κιου για
ακόμη μια χρονιά θα βρίσκε-
ται στη μεγαλύτερη γιορτή
του Βurger, το καθιερωμένο
Burger Fest, που φέτος διε-
ξάγεται 1-3 και 8-10 Οκτω-
βρίου στην Αγορά του ΟΑΚΑ

και θα παρουσιάσει τα «μπιφτεκόψωμα» από το μενού
του, τα γνωστά σε όλους: Μπαρ Μπεε Κιου, Μπεικονέι-
τορ, Γενναίος.

Wind Ελλάς: Έργο για 
το Μουσείο Μπενάκη

Τη δυνατότητα να συνδέονται δωρεάν μέσω Wi-Fi στο
δίκτυο νέας γενιάς οπτικών ινών Wind Fiber, με ταχύτητες
που αγγίζουν τα 200 Mbps, προσφέρει η Wind Ελλάς
στους επισκέπτες του Μουσείου Μπενάκη. Χάρη στις
δυνατότητες που προσφέρει το δίκτυο νέας γενιάς
οπτικών ινών Wind Fiber, οι επισκέπτες του Μουσείου
μπορούν να «βιώσουν» μια ξεχωριστή εμπειρία τέχνης
και ιστορίας μέσα από εικονικές εμπειρίες και
παραγωγές επαυξημένης πραγματικότητας. Το έργο του
ψηφιακού μετασχηματισμού του Μουσείου Μπενάκη από
τη Wind Ελλάς έχει ξεκινήσει από το εμβληματικό κτήριο
της Πειραιώς 138 και του Μουσείου Ελληνικού
Πολιτισμού και θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα κτίρια του
Μουσείου το επόμενο διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο μέσος ετήσιος αριθμός επισκεπτών στα παραρτήματα
του Μουσείου Μπενάκη, που μπορούν να περιηγηθούν και
να θαυμάσουν χιλιάδες εκθέματα από όλον τον κόσμο,
ξεπερνά τις 500.000.

Κλουκίνας - Λάππας: Σημαντική αύξηση κερδών
Οι συνολικές πωλήσεις του α’ εξαμήνου της Κλουκί-

νας - Λάππας, μετά και την επαναλειτουργία του μεγαλύ-
τερου μέρους των φυσικών καταστημάτων της στις 5
Απριλίου, κατέγραψαν αύξηση 17,21% σε σχέση με το αν-
τίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ ξεπέρασαν και κατά
4,71% και το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Ο κύκλος ερ-
γασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 11.414.497 ευ-
ρώ έναντι 9.738.838 ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε εταιρικό
επίπεδο σε 2.917.627 ευρώ έναντι των 1.944.681 ευρώ
του α’ εξάμηνου του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά
50,03%. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 1.329.901
ευρώ έναντι 191.850 ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από
φόρους ανήλθαν σε κέρδη 1.013.656 ευρώ έναντι ζημιών
316.485 ευρώ που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο εξά-
μηνο του 2020.
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Intracom Telecom: Φτιάχνει το
ασύρματο δίκτυο στην Μποτσουάνα

H Intracom Telecom ανακοίνωσε ότι η προηγ-
μένη οικογένεια μικροκυματικών προϊόντων
OmniBAS™ θα συμβάλει στην αναβάθμιση του
ιδιωτικού ασύρματου δικτύου της κυβέρνησης
της Μποτσουάνα, μέσω έργου που ανέλαβε η
Nextlan Pty Ltd., τοπικός συνεργάτης της Intra-
com Telecom, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Το
νέο αυτό δίκτυο θα υποστηρίζει μια σειρά ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα μεταφέρουν
αποτελεσματικά κάθε τηλεπικοινωνιακή κίνηση,
είτε γίνεται μέσω φωνής, βίντεο ή δεδομένων,
παρέχοντας πλήρη προστασία τόσο σε επίπεδο
ραδιοζεύξεων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης
δικτύου, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζουν ιδιω-
τικά δίκτυα (backhauling) του δικτύου TETRA.

Παραγωγική μονάδα στα
Οινόφυτα για τον Όμιλο Σαράντη
O Όμιλος Σαράντη συνεχίζει τις επενδύσεις
του στην ελληνική αγορά, εκσυγχρονίζοντας
περαιτέρω το εργοστάσιο παραγωγής του στα
Οινόφυτα. Ο όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα
την επέκταση των χώρων παραγωγής και την
αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο
εργοστάσιο των Οινοφύτων. Πρόκειται για
μια σημαντική επένδυση ύψους 10 εκατ. ευ-
ρώ, η οποία αυτοματοποιεί περαιτέρω τις
διαδικασίες, συμβάλλοντας καταλυτικά στην
αναβάθμιση της βιομηχανικής μονάδας και
στην αύξηση της αποδοτικότητας και της πα-
ραγωγής του ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός της
παραγωγής του εργοστασίου είναι συμβατός
με τα Good Manufacturing Practices, εξα-
σφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία, συμβάλλει
στην αποτελεσματικότερη χρήση της ενέρ-
γειας και έχει ως απώτερο στόχο να εξυπη-
ρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του ομίλου
σε επίπεδο παραγωγής.

ΕΛΓΕΚΑ: Μικρή βελτίωση
της κερδοφορίας

Μικρή βελτίωση της κερδοφορίας της με θετι-
κό γύρισμα στην τελική γραμμή του ισολογισμού
παρουσίασε η ΕΛΓΕΚΑ στο α’ εξάμηνο, παρά την
επίσης μικρή πτώση του τζίρου της. Ειδικότερα, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας
διαμορφώθηκε στα 90,4 εκατ. ευρώ, σημειώνον-
τας πτώση 1,9%, ως συνέπεια της οριοθετημένης
πλέον ζήτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες της
αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών
καταναλωτικών αγαθών, η οποία, ωστόσο, αντι-
σταθμίστηκε από τη θετική πορεία που συνεχίζει
να καταγράφει ο τομέας των logistics. Παράλλη-
λα, βελτιώθηκε το μεικτό περιθώριο κέρδους
από 16,65% σε 17,55%, ενώ η συγκράτηση του λει-
τουργικού κόστους σε σχετικά σταθερά επίπεδα
είχε ως αποτέλεσμα το περιθώριο EBIT να δια-
μορφωθεί σε 3,90% έναντι 3,43% τη συγκρίσιμη
περίοδο του 2020.

Το Μπαρ Μπεε Κιου πάει
Burger Fest ΟΑΚΑ
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Θ
α πρέπει στο εξής να αποφεύ-
γονται, αν μη τι άλλο, ανακοι-
νώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ), που «ενι-

σχύουν» τις «απόψεις» περί προώθησης
σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννη-
τριών σε καμένες περιοχές, και δη στην
πολύπαθη Βόρεια Εύβοια που πληρώνει
βαρύ τίμημα από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του καλοκαιριού, δημιουργώντας
αμφιβολίες σε καλοπροαίρετους πολί-
τες, οι οποίοι δεν είναι εναντίον των αι-
ολικών, αλλά είναι και υπέρ της προστα-
σίας του φυσικού πλούτου της χώρας, και
δη των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους.

«Παρά τη ρητή δέσμευση της κυβέρνη-
σης ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στις
πυρόπληκτες περιοχές μέχρι την υποβο-
λή του σχεδίου της Επιτροπής Ανασυγ-
κρότησης», η ΡΑΕ με απόφασή της «χο-
ρήγησε άδεια για την εγκατάσταση 13
ανεμογεννητριών στο όρος Τελέθριο του

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για χρονικό
διάστημα 25 ετών»!  Το γεγονός αυτό προ-
κάλεσε την αντίδραση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέ-
κα, ο οποίος γνωστοποίησε με επιστολή
του στον Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα, πρό-
εδρο της Ολομέλειας της ΡΑΕ, ότι το
ΥΠΕΝ προχωρά «στην κατάθεση νομοθε-
τικής ρύθμισης για την αναστολή ισχύος
των αδειών που εκδόθηκαν το τελευταίο
διάστημα και την αναστολή έκδοσης νέων
αδειών, μέχρι την ολοκλήρωση του σχε-
δίου ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων
περιοχών της Βόρειας Εύβοιας».

Επιχειρήματα παραγωγών
Η απόφαση αυτή της ΡΑΕ, όπως μας εί-

πε άνθρωπος της αγοράς, αφήνει να αι-
ωρούνται σκέψεις ότι όλα γίνονται εκ του
πονηρού, εκθέτοντας τους υποστηρικτές
αιολικών αλλά και τους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια των καταστροφι-
κών πυρκαγιών στην Εύβοια και την υπό-
λοιπη Ελλάδα τόνιζαν (EΛΕΤΑΕΝ - ΕΣΗ-
ΑΠΕ): «Η καταστροφή μιας δασικής
έκτασης όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά,
αντιθέτως, αυξάνει τις απαιτήσεις και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας

επένδυσης αιολικού πάρκου. Δυστυχώς
όμως, εν μέσω αυτής της ανείπωτης τρα-
γωδίας, εμφανίστηκαν αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα που στοχοποιούν τα αι-
ολικά πάρκα ως αιτία των πυρκαγιών, με
το επιχείρημα ότι οι πυρκαγιές καταστρέ-
φουν δάση ώστε να “φυτρώσουν” μετά
ανεμογεννήτριες ή για να διανοιχθούν οι
δρόμοι από όπου θα περάσουν οι ανεμο-
γεννήτριες».

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αι-
ολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και ο Ελ-
ληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγω-
γών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΕΣΗΑΠΕ) έχουν εξηγήσει ότι «η νομο-
θεσία που ισχύει έχει καθορίσει μια σει-
ρά έργων που επιτρέπεται να εγκαθί-
στανται εντός δασών και δασικών εκτά-
σεων. Αυτά τα επιτρεπόμενα έργα καθο-

ρίζονται στα άρθρα 45-57 του νόμου
998/1979 όπως ισχύει και περιλαμβά-
νουν –μεταξύ άλλων– στρατιωτικά έρ-
γα, έργα υποδομής, δημόσιους δρό-
μους, αγωγούς φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου, έργα ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά έρ-
γα, γραμμές μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, εξόρυξη και εκ-
μετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, με-
ταλλεία, λατομεία, κάποιες γεωργικές ή
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και
αγροτικές χρήσεις, τουριστικές εγκατα-
στάσεις, χιονοδρομικά κέντρα, κατα-
σκηνώσεις, καταφύγια, βιομηχανίες ξύ-
λου και άντλησης και εμφιάλωσης νε-
ρού κ.λπ. Επομένως, δεν υφίσταται κα-
νένας λόγος ή κίνητρο να καεί μια δασι-
κή έκταση για να πραγματοποιηθεί μια
εγκατάσταση, όταν αυτή η εγκατάσταση

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Παρά τη ρητή δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα γίνει καμία 
παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές μέχρι την υποβολή 
του σχεδίου της Επιτροπής Ανασυγκρότησης

Ατόπημα της ΡΑΕ 
στην πολύπαθη 
Βόρεια Εύβοια 
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επιτρέπεται ούτως ή άλλως να υλοποι-
ηθεί στη δασική έκταση».

Νομικό σκεπτικό
Ο νομικός Γιώργος Καραβοκύρης, σε

ανάλυσή του που επικαλείται και το WWF
Ελλάς, υποστηρίζει ότι «δεν χρειάζεται
να κάψει κανείς το δάσος για να εγκατα-
στήσει ΑΠΕ – αντιθέτως η φωτιά ήταν ο
πιο ασφαλής τρόπος για να αποτραπεί το
έργο». Συγκεκριμένα, το νομικό σκεπτικό
του είναι το εξής: «Στο άρθρο 24 παρά-
γραφος 1 του Συντάγματος επιτρέπεται
εξαιρετικά η μεταβολή στη χρήση δασών
και δασικών εκτάσεων για λόγους δημο-
σίου συμφέροντος. Στο άρθρο 117 παρά-
γραφος 3 του Συντάγματος δεν ισχύει το
ίδιο για τις αναδασωτέες μετά από πυρ-
καγιά ή αποψίλωση με άλλον τρόπο εκτά-
σεις. Την ένταση ανάμεσα στις δύο διατά-
ξεις επιχείρησε να επιλύσει με τη μεθο-
δολογική επιλογή της παρόμοιας μετα-
χείρισης δάσους και “αναδασωτέας έκτα-
σης” σε σειρά παρεμβάσεών του ο νομο-
θέτης (π.χ. ο εκτελεστικός νόμος του 1979
για στρατιωτικές υποδομές 2001, 2005,
2006, για ΑΠΕ και συνοδά έργα), με τις
οποίες επιτρέπει, αν παραστεί επιτακτική
ανάγκη και σύμφωνα με το δημόσιο συμ-

φέρον, τις χρήσεις αυτές και στις αναδα-
σωτέες περιοχές (αφού ήδη αυτό είναι
θεμιτό εξαρχής στα δάση). Η απόφαση
2499/2012 ΣτΕ (Ολομέλεια) για τις ανεμο-
γεννήτριες υπό το φως των διεθνών δε-
σμεύσεων της χώρας (οδηγία ΕΕ το 2001
και Πρωτόκολλο Κιότο) για την πράσινη
ενέργεια, της οποίας η περιβαλλοντική
σπουδαιότητα δεν αμφισβητείται, κατο-
χυρώνει νομολογιακά τη δυνατότητα αυ-
τή, πριν από την άρση της αναδάσωσης
(εφόσον αποδεικνύεται ότι άλλως κινδυ-
νεύει να ματαιωθεί το έργο), έχοντας πε-
ραιτέρω και μια στρέβλωση να αντιμετω-
πίσει την καταστροφή/αποψίλωση για να
μη γίνει σε αυτά καμία απολύτως τέτοια
χρήση (π.χ. ΑΠΕ ΧΥΤΑ). Η δε υπαγωγή της
αναδασωτέας έκτασης σε αυτήν τη χρήση
υπακούει στις ίδιες αυστηρές προϋποθέ-
σεις με τη δασική, δίχως να αναιρείται ο
σκοπός της προστασίας του δασικού οι-
κοσυστήματος της αναδασωτέας και
ασυνδέτως με την οικονομική εκμετάλ-
λευση, Κοντολογίς δεν χρειάζεται να κά-
ψει κανείς το δάσος για να εγκαταστήσει
ΑΠΕ (αντιθέτως, η φωτιά ήταν ο πιο
ασφαλής τρόπος για να αποτραπεί το έρ-
γο). Ούτε το μείζον ερμηνευτικό στοίχημα
του νομικού πλαισίου –και της απόφασης

του ΣτΕ που υπερβαίνει τη γραμματική
ερμηνεία– είναι η ιδιωτική οικονομική
πρωτοβουλία, αλλά η ίδια η προστασία
του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η βασική
μέριμνα και πολλές φορές τα νομικά είναι
η καλύτερη προϋπόθεση για να συζητάμε
με ακρίβεια και τα πολιτικά».

Ολοκληρωμένη πρόταση 
Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης των πυ-

ρόπληκτων περιοχών, με επικεφαλής τον
Σταύρο Μπένο (συστήθηκε από την κυ-
βέρνηση μετά τις καταστροφικές πυρκα-
γιές που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια), ανα-
μένεται το επόμενο διάστημα να υποβάλει
ολοκληρωμένη πρόταση για τον χωροτα-
ξικό, ρυμοτομικό και πολεοδομικό σχε-
διασμό των οικισμών στην Εύβοια που
υπέστησαν πλήγμα, στο πλαίσιο των έρ-
γων αποκατάστασης και προστασίας τους.
Εν αναμονή της απάντησης της ΡΑΕ, την
οποία ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας
έχει καλέσει να προχωρήσει: σε αναστολή
έκδοσης αδειών για έργα ΑΠΕ στην περιο-
χή της Βόρειας Εύβοιας και στην ανάκλη-
ση αδειών που εκδόθηκαν προσφάτως για
τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και
την απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδίου
της Επιτροπής Ανασυγκρότησης. 

POLITICAL

Υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος αρμόδιος για θέ-
ματα Προστασίας του Πε-
ριβάλλοντος Γιώργος
Αμυράς: «Εδώ και χρό-
νια, με τον Ν. 998/79
ισχύει η δυνατότητα εγ-
κατάστασης ανεμογεννη-
τριών και σε δάση και σε
δασικές εκτάσεις και σε
χορτολιβαδικές εκτάσεις
και σε βραχώδεις εκτά-
σεις. Δεν χρειάζεται να
γίνει αναδάσωση για να
μπει ανεμογεννήτρια. Το
αντίθετο. Όταν καίγεται
μια έκταση, λόγω της
υποχρέωσης να κηρύσ-
σεται αναδασωτέα και λό-
γω της επιβάρυνσης της
περιβαλλοντικής, είναι
πολύ πιο δύσκολο να εγ-
κριθεί μια μελέτη περι-
βαλλοντικών όρων για
εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών». 
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Δ
ιακομματική επιστολή - κόλαφο
προς τον Τζο Μπάιντεν, με την οποία
ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο
να καταστήσει υπόλογο τον πρόεδρο

Ερντογάν για πρακτικές καταστολής της δημο-
κρατίας στην Τουρκία με αφορμή τη στάση του
απέναντι στο φιλοκουρδικό κόμμα, απέστειλαν
δέκα Αμερικανοί γερουσιαστές, με επικεφαλής
τους Κρις βαν Χόλεν (μέλος επίσης της Επιτρο-
πής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας) και
Τζέιμς Λάνγκφορντ.

Στην επιστολή τους αναφέρουν: «Γράφουμε
με βαθιά ανησυχία σχετικά με την απόφαση του
τουρκικού συνταγματικού δικαστηρίου του Ιου-

νίου του 2021 να υιοθετήσει το κατηγορητήριο
κατά του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος
(HDP) σε μια προσπάθεια να διαλυθεί το τρίτο
μεγαλύτερο κόμμα της χώρας. 

Σε μια ακόμα θρασεία προσπάθεια να εδραι-
ώσει την εξουσία του με αντιδημοκρατικά μέσα,
ο πρόεδρος Ερντογάν αφαίρεσε το αξίωμα και
σε πολλές περιπτώσεις φυλάκισε δεκάδες δη-
μοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους του HDP.
Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εξω-
τερικών των ΗΠΑ το 2020 για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, μέχρι τον Αύγουστο του 2019, η
τουρκική κυβέρνηση είχε αντικαταστήσει τους
περισσότερους δημάρχους του HDP που

εκλέχθηκαν στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου
2019 με διορισμένους από την κεντρική εξουσία
“διαχειριστές”. Τέτοιες κινήσεις ανατρέπουν τη
θέληση εκατομμυρίων ψηφοφόρων και υπονο-
μεύουν το πολυκομματικό σύστημα της Τουρ-
κίας», λένε στην επιστολή τους οι δέκα γερου-
σιαστές. Στην επιστολή τους ο πρόεδρος Μπάιν-
τεν παροτρύνεται να καταδικάσει έντονα τις κλι-
μακούμενες προσπάθειες του Ερντογάν να δια-
λύσει το φιλοκουρδικό κόμμα και να εργαστεί
από κοινού με την ΕΕ, προκειμένου να αποτρα-
πεί η περαιτέρω δημοκρατική διολίσθηση στην
Τουρκία. 

Και στο κείμενό τους καταλήγουν: «Σας προ-

τρέπουμε να στηρίξετε τις εθνικές μας αξίες της
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και του κράτους δικαίου στις σχέσεις μας με την
Τουρκία, και σε συμφωνία προς τους εταίρους
μας της ΕΕ, να διασφαλίσετε ότι ο πρόεδρος
Ερντογάν κατανοεί ότι κάθε απόπειρα διάλυσης
του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος ή κράτη-
σης ή απαγόρευσης πρόσβασης στα γραφεία
μελών του θα οδηγήσει σε σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις για την Τουρκία». Την επιστολή υπο-
γράφουν οι γερουσιαστές Κρις βαν Χόλεν,
Τζέιμς Λάνγκφορντ, Ρον Ουάιντεν, Τομ Τίλις,
Τζεφ Μέρκλεϊ, Τζιν Σάιν, Άνγκους Κινγκ, Κόρι
Μπούκερ, Εντ Μάρκεϊ και Σέροντ Μπράουν. 

Κυβερνητικό συνασπισμό «φανάρι» με
καγκελάριο τον υποψήφιο του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς
δείχνουν δύο νέες δημοσκοπήσεις, στις
οποίες ο υποψήφιος της Χριστιανικής
Ένωσης (CDU/CSU) φαίνεται να συγκεν-
τρώνει σημαντικό ποσοστό δυσαρέσκειας
της κοινής γνώμης. Σύμφωνα με το
«Deutschlandtrend» του πρώτου καναλι-
ού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης

ARD, το 51% των ερωτηθέντων τάσσεται
υπέρ συνασπισμού SPD - Πρασίνων - Φι-
λελευθέρων (FDP), ο οποίος «θα συνι-
στούσε μια νέα αρχή για τη χώρα», ενώ
μόνο το 18% θα προτιμούσε έναν συνασπι-
σμό «Τζαμάικα», CDU/CSU - Πρασίνων -
FDP. Το 24% δεν θεωρεί ότι κάποιος από
τους δύο συνασπισμούς υπόσχεται αυτή
τη «νέα αρχή». Επιπλέον, ένας στους δύο
ψηφοφόρους θεωρεί ότι ο Όλαφ Σολτς θα

ήταν ένας καλός καγκελάριος, σε αντίθε-
ση με το 30% που εκφράζει αντίθετη άπο-
ψη.

Σε ό,τι αφορά την τύχη του κ. Λάσετ, το
66% εκτιμά ότι ο αρχηγός του CDU θα πρέ-
πει να παραιτηθεί λόγω της βαριάς ήττας
του κόμματός του. Ακόμη και μεταξύ των
ψηφοφόρων της Ένωσης, το 60% εκφρά-
ζει την ίδια άποψη. Μόνο το 23% στον γενι-
κό πληθυσμό και το 26% των ψηφοφόρων

του CDU διατυπώνουν αντίθετη γνώμη.
Ακόμη δυσμενέστερη είναι η εικόνα

στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του δεύτερου
καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλε-
όρασης ZDF, με το 59% να τάσσεται υπέρ
του συνασπισμού «φανάρι» και μόνο το
20% να διαφωνεί. Το 76% δηλώνει ότι επι-
θυμεί ως καγκελάριο τον Όλαφ Σολτς,
ενώ μόλις το 13% θα προτιμούσε τον Άρμιν
Λάσετ.

Συνασπισμό «φανάρι» και καγκελάριο Σολτς δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Δημοτικές εκλογές στη Ρώμη με σκουπίδια
και… αγριογούρουνα στους δρόμους!
Οι κάτοικοι της Ρώμης ψηφίζουν την Κυριακή και τη Δευτέρα για να εκλέξουν τον
νέο τους δήμαρχο, ο οποίος θα πρέπει να επιτεθεί κατά μέτωπον στα μόνιμα προ-
βλήματα της ιταλικής πρωτεύουσας, είτε πρόκειται για τις μεγάλες ελλείψεις στα
δημόσια μέσα μεταφοράς είτε για την καταστροφική διαχείριση των απορριμμάτων.
Η κατάσταση σε αυτή τη μητρόπολη των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι μία
από τις πιο εκτεταμένες της Ευρώπης, έχει επιδεινωθεί σε σημείο που αγριόχοιροι,
οι οποίοι προσελκύονται από τους σωρούς των σκουπιδιών που στοιβάζονται στο
έδαφος, κυκλοφορούν κανονικά σε μερικές κατοικημένες περιοχές της, όπως δια-
πίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου σε συνοικία της βόρειας
Ρώμης. 

Φωτιά στον καθεδρικό ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ - Μεγάλες ζημιές
Καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα, στον ιερό
καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ. Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές
στο εσωτερικό του ιστορικού και διατηρητέου κτιρίου του ναού και ειδικότερα σε τμή-
ματα της στέγης του ιερού βήματος και του παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννη του Θεο-
λόγου. Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος όσο και οι συνεργάτες του, που εκείνη την
ώρα βρισκόντουσαν στον χώρο, δεν κινδύνευσαν και δεν υπέστησαν κάποια σωματική
βλάβη. Ωστόσο, ιερά σκεύη και κειμήλια που φυλάσσονταν στον χώρο του ιερού υπέ-
στησαν φθορές από το νερό κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ κατα-
στράφηκαν ολοσχερώς η ηλεκτρονική και η μικροφωνική εγκατάσταση του ναού.

Κ
ΗΠΑ: Γερουσιαστές κατά «σουλτάνου»



Μ
ε μοναδική εμφάνιση, hitech εσωτερι-
κό διάκοσμο, ποιότητα κατασκευής και
σπορ οδική συμπεριφορά, το Opel
Mokka-e μαγνητίζει τα βλέμματα των

περαστικών, είτε κινείται είτε βρίσκεται σταθμευμέ-
νο, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα απολαμβάνουν τη φο-
ρολογική ασυλία και το ασήμαντο κόστος χρήσης που
παρέχει το αυτοκίνητο με τις μηδενικές εκπομπές
CO2. Η αρχική τιμή του Opel Mokka-e κυμαίνεται στις
34.600 ευρώ, αλλά αν αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση,
τότε το κόστος απόκτησης μειώνεται στις 29.020 ευρώ.
Για την πιο πλούσια έκδοση του Mokka-e, με εξοπλιστι-
κό πακέτο Ultimate, η τιμή του αυτοκινήτου αγγίζει τις
39.600 ευρώ, η οποία μέσω του προγράμματος «Κινού-
μαι Ηλεκτρικά» μειώνεται στις 34.810 ευρώ.

Ένα διακριτικό ηλεκτρικό μοντέλο
Οι σχεδιαστές του νέου Opel Mokka δεν θέλησαν να

δώσουν μια κραυγαλέα εμφάνιση στην ηλεκτρική έκδο-
ση του μοντέλου, ώστε να δείχνει τον χαρακτήρα του από
μακριά. Για αυτό τον λόγο στο ηλεκτρικό Mokka διακρί-
νει κανείς έξυπνες πινελιές που δείχνουν τη διακριτικό-
τητά του, όπως τα διακριτικά «e» που έχουν τοποθετηθεί
στη μεσαία κολόνα και στην πόρτα του πορτμπαγκάζ,
ενώ επίσης στο πίσω φτερό υπάρχει το καπάκι που φι-
λοξενεί τις πρίζες για τη φόρτιση του αυτοκινήτου. Στο
εμπρόσθιο μέρος έχουμε την εντυπωσιακή μαύρη κλει-
στή μάσκα Opel Vizor με τα ενσωματωμένα λεπτά φώτα
στις άκρες της, τον πληθωρικό εμπρόσθιο προφυλακτή-
ρα, τις 18άρες ζάντες και τα πίσω φώτα σε σχήμα «L».

Hitech εσωτερικό
Το εσωτερικό του Opel Mokka-e πραγματικά διαθέτει

πολύ υψηλή δόση τεχνολογίας, που σίγουρα θα εντυπω-
σιάσει τον οδηγό και τους επιβάτες. Πρωταγωνιστές εί-
ναι οι δύο μεγάλες πλήρως ψηφιακές οθόνες για το σύ-
στημα πολυμέσων και τον πίνακα οργάνων, οι οποίες
διακρίνονται για την ευκρίνειά τους και τα μοντέρνα
γραφικά τους, ενώ ιδιαίτερα εύκολη διαπιστώθηκε ότι
είναι και η χρήση τους.

Ο χώρος αποσκευών των 310 λίτρων (με το διπλό δά-
πεδο) κρίνεται ικανοποιητικός για ηλεκτρικό αυτοκίνη-
το, καθώς η μπαταρία δεν περιορίζει σημαντικά τον όγκο
του από τα 350 λίτρα των συμβατικών εκδόσεων.

Κάτω από το καπό του Opel Mokka-e της δοκιμής είχε
τοποθετηθεί ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 136
ίππους και 260 Nm και τροφοδοτείται από μια μπαταρία
χωρητικότητας 50Kwh, η οποία βρίσκεται κάτω από το
πάτωμα.

Συνοδευόμενη από οκταετή εργοστασιακή εγγύηση
(ή 160.000 χλμ.), η μπαταρία ιόντων λιθίου 50 kWh υπό-
σχεται πλήρως φορτισμένη αυτονομία έως 324 χλμ.
(στον κύκλο WLTP και στο πρόγραμμα Normal). Το κιτ
φόρτισης επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε παροχή
ρεύματος, από απλή οικιακή μέχρι ταχυφορτιστή 100
kW, που φέρνει την μπαταρία από το 0 στο 80% σε μόλις
30 λεπτά.

Για την πλήρη φόρτιση της τελευταίας μέσω wallbox,
ισχύος 11 kW, απαιτούνται 5 ώρες, ενώ μέσω οικιακής
πρίζας η φόρτιση ενδείκνυται κατά τις νυχτερινές
ώρες…

Όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, κυριολε-
κτικά τα πάντα εξαρτώνται από τον οδηγό! Αν είναι συνε-
τός, η αυτονομία αγγίζει ακόμη και τα 300 χλμ., ενώ αν
είναι ατίθασος με το πεντάλ του γκαζιού, τότε η αυτονο-
μία μειώνεται στα 270 χλμ.

Επιπλέον χιλιόμετρα προσδίδει στο αυτοκίνητο και το
κουμπί «B» δίπλα στον επιλογέα του αυτόματου κιβωτί-
ου, που εντείνει την ένταση ανάκτησης ενέργειας κατά
την επιβράδυνση.

Ήρεμη δύναμη
Θέτοντας σε λειτουργία το μοτέρ από το κουμπί πίσω

από το τιμόνι, απολαμβάνετε την ηρεμία τού να οδηγείτε
ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η οποία συνοδεύεται από μια
εξαιρετική ποιότητα κύλισης και μια καλή ηχομόνωση.

Ο οδηγός έχει να επιλέξει μεταξύ τριών προγραμμά-
των (Normal, Eco και Sport) ανάλογα με τις διαθέσεις
του και το ποσοστό ενέργειας που έχει αποθηκευτεί
στην μπαταρία.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Mokka-e κινείται με από-
λυτη ασφάλεια, ησυχία και άνεση στα όρια του ΚΟΚ, κα-
ταναλώνοντας μέτριες ποσότητες ενέργειας και ειδικά
για αποστάσεις πέριξ των 100 χλμ. μάλλον μια φόρτιση
είναι αρκετή για να σας πάει και να σας φέρει πίσω στο
σπίτι σας.

Σε επαρχιακό δίκτυο με συνεχείς στροφές η καλο-
ρυθμισμένη ανάρτηση και το στιβαρό πλαίσιο προσδί-
δουν υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ωστόσο στα ανηφο-
ρικά κομμάτια αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Μέσα στην πόλη το Opel Mokka-e βρίσκεται στο φυ-
σικό του περιβάλλον και αποδείχτηκε ιδιαίτερα ευέλικτο
και άκρως οικονομικό! Μοναδικό ατόπημα, τα ελαστικά
χαμηλού προφίλ που είναι εύκολο να «τραυματιστούν»,
αλλά με λίγη προσοχή δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο
οδηγός. Όσον αφορά στη διαδικασία παρκαρίσματος, το
Opel Mokka-e διαθέτει κάμερα οπισθοπορείας, οπότε
μετατρέπεται σε παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό…
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Ταχύτητα ανέβασαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις αιτήσεις του προγράμ-
ματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», εντός
του Σεπτεμβρίου κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά των επι-
δοτήσεων σε 1.000 κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι έχουν αιτηθεί για επι-
δότηση μέσω του προγράμματος.

Συνολικά επομένως έως τα τέλη του προηγούμενου μήνα είχαν πληρωθεί πάνω
από 5.000 ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, scooters, ποδηλάτων αλλά και κατό-
χων wall box φορτιστών και, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος,

απώτερος στόχος είναι να έχουν εξοφληθεί όλες οι αιτήσεις τούς επόμενους μήνες.
Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» έχει

ξεπεράσει ήδη τις 16.000, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», εκ των οποίων
έχουν ελεγχθεί οι 14.000 αιτήσεις και οι 11.500 έχουν ήδη εγκριθεί, ενώ αναμένεται
άμεσα να εξοφληθούν οι δικαιούχοι!

Tο πρόγραμμα αναμένεται να συνεχίσει να ισχύει και το 2022, καθώς θα υπάρ-
χουν διαθέσιμοι πόροι ώστε να εξακολουθήσει το πρόγραμμα επιδότησης απόκτη-
σης ηλεκτρικών οχημάτων.
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«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Εξοφλήθηκαν 1.000 δικαιούχοι!

Ένα ηλεκτρικό 
Opel Mokka-e με 136 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ντέρμπι «αιωνίων» μετά
την… άλωση της Πόλης! 
Ο

Ολυμπιακός από την Πόλη έρχεται με «αυ-

τοκρατορική» εμφάνιση και με ένα αστρα-

φτερό 3-0 (δύο γκολ ο Μασούρας και μία

ασίστ στον Τικίνιο), έκανε… σμπαράλια την περη-

φάνια των Τούρκων της Φενέρμπαχτσε στους ομί-

λους του Europa League, αλλά έχει ντέρμπι αύριο,

Κυριακή. Περιμένει στο «Καραϊσκάκης» τον Πανα-

θηναϊκό, που είναι στα πάνω του μετά τη νίκη του 5-1

επί του Βόλου. 

Ο ΠΑΟΚ, για το Conference League, ήταν άτυχος.

Μπορεί να μη νίκησε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στην

Τούμπα, αλλά και o ένας βαθμός που πήρε, προστέ-

θηκε στην ειδική βαθμολογία της UEFA (Ranking)

στην προσπάθεια της Ελλάδας να βρεθεί στη 15η θέ-

ση, που σημαίνει δύο ομάδες στο Champions

League και τρεις στο Europa και το Conference.

Προς το παρόν, η Ελλάδα υποσκέλισε την Τουρκία

και βρίσκεται στη 18η θέση. Είναι μακρύς ο δρόμος,

ωστόσο. Στο άλλο ματς του ομίλου του Ολυμπιακού, η

Άιντραχτ Φρανκφούρτης νίκησε 1-0 την Αντβέρπ

στο Βέλγιο. Στη βαθμολογία: Ολυμπιακός 6, Άιντραχτ

4, Φενέρ 1, Αντβέρπ 0. Την επόμενη αγωνιστική, στις

21 Οκτωβρίου, Άιντραχτ - Ολυμπιακός και Φενέρ -

Αντβέρπ. 

Ο ΠΑΟΚ, που σκόραρε νωρίς στην Τούμπα με τον

Άκπομ αλλά ισοφαρίστηκε αμέσως, επίσης την ίδια

ημερομηνία έχει την πιο δύσκολη αποστολή, καθότι

θα πάει στη Δανία να συναντήσει την Κοπεγχάγη του

Κάρλος Ζέκα, νικήτρια 3-1 της Λίνκολν στην πρω-

τεύουσα της Δανίας, ενώ στο άλλο ματς του ομίλου

θα παίξουν Σλόβαν - Λίνκολν στην Μπρατισλάβα. Στη

βαθμολογία, Κοπεγχάγη 6, ΠΑΟΚ 4, Σλόβαν 1, Λίν-

κολν 0. 

Στην εγχώρια αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ, που υπολείπε-

ται κατά έναν βαθμό του πρωτοπόρου Ολυμπιακού,

έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με τον αήττητο

ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Δύσκολο θα είναι και το έργο της

ΑΕΚ κόντρα στον φορμαρισμένο Παναιτωλικό στο

Αγρίνιο. Ο Άρης, ύστερα από δυο σερί νίκες, 1-0 με

τον Παναθηναϊκό στο «Βικελίδης» και 2-1 τον Ατρό-

μητο στο Περιστέρι, αλλά και μείον έξι στη βαθμολο-

γία καθότι κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία του

δελτίου του Σκοπιανού Λέτσκοφ, φιλοξενεί τον

Απόλλωνα Σμύρνης. 

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα (Σάββατο): Βόλος -

Αστέρας Τρ. (16.00 Cosmote TV), Άρης - Απόλλων

Σμ. (20.30, NOVA). Αύριο (Κυριακή): Ατρόμητος -

ΠΑΣ Γιάννινα (16.00, NOVA), Παναιτωλικός - ΑΕΚ

(16.00, Cosmote TV), ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (18.15, Cosmote

TV), Ιωνικός - Λαμία (20.30, Cosmote TV), Ολυμπια-

κός - Παναθηναϊκός (20.30, NOVA). 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(4 αγ.)

Ολυμπιακός................10
ΠΑΟΚ.......................... 9
Βόλος .........................9
ΠΑΣ Γιάννινα ..............8
ΑΕΚ ............................7
Παναθηναϊκός ...........6
Παναιτωλικός ............5
Ιωνικός .......................5
ΟΦΗ ...........................4
Αστέρας Τρ. ................2
Άρης ...........................1
Λαμία ..........................1
Απόλλων Σμ. ..............1
Ατρόμητος .................. 1
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POLITICAL SPORTS

Ο
Γιώργος Μασούρας μπορεί να ήταν δικαίως
ο MVP της μνημειώδους νίκης του Ολυμπια-
κού 3-0 επί της Φενέρμπαχτσε στην Πόλη,

για το Europa League, αλλά η στατιστική κατέγρα-
ψε επίσης ένα μεγάλο επίτευγμα και αφορά τον
Βραζιλιάνο και πολιτογραφημένο Πορτογάλο σέν-
τερ φορ των «ερυθρόλευκων» Τικίνιο Σοάρες.

Με το γκολ -από ασίστ του Μασούρα- που πέτυχε
εις βάρος των Τούρκων έχει τέσσερα στο σύνολο σε
τρία σερί ματς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τι-
κίνιο κάνει σερί. Το 2016-17 με την Πόρτο είχε 9
γκολ σε 6 αγώνες. Την επόμενη χρονιά, επίσης με
την Πόρτο, είχε 7 γκολ σε 4 ματς. Το 2018-19 είχε 5
φορές στην ίδια σεζόν γκολ σε 2 σερί ματς. Την επόμενη χρονιά και πάλι με την Πόρτο, 5 γκολ σε 4 αγώνες σερί αγώ-
νες. Τη σεζόν 2019-20, είχε 4 γκολ σε 3 ματς στη σειρά στο Allianz Cup. Είναι προφανές ότι ο 30χρονος Τικίνιο απειλεί
τον μεγάλο σκόρερ, τον 34χρονο Μαροκινό Γιουσέφ Ελ Αραμπί, για τη θέση του βασικού φορ.

Ο Τικίνιο «απειλεί» τον Ελ Αράμπι Σάλος με τις δηλώσεις
Κλάτενμπεργκ 

Σάλο προκάλεσαν στην Αγγλία οι δηλώσεις του
Άγγλου αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ (των 600.000 ευρώ τον χρόνο στην
ΕΠΟ) για τις γυναίκες διαιτητές: «Το πρόβλημα εί-
ναι ότι αν μείνουν έγκυες, υποχρεώνονται να μεί-
νουν εκτός για πολύ καιρό. Για αυτόν τον λόγο,
πρέπει να κάνουν μια επιλογή: Θέλουν να μείνουν
έγκυες και να έχουν παιδιά ή θέλουν να γίνουν δι-
αιτητές;».

Ξεκινά χημειοθεραπεία ο Πελέ

Εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο ο Πελέ,
μετά την εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από το πα-
χύ έντερο, και ξεκινά άμεσα χημειοθεραπεία. Αυ-
τό ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί του «Albert
Einstein» στο Σάο Πάολο όπου νοσηλεύτηκε τις
τελευταίες εβδομάδες ο μύθος του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου. Το «μαύρο διαμάντι» που σε λίγες
εβδομάδες κλείνει τα 81, υποβλήθηκε στην επέμ-
βαση στις 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν στη ΜΕΘ του νο-
σοκομείου τις επόμενες ημέρες, αλλά στη συνέ-
χεια μεταφέρθηκε σε δωμάτιο. Οι δημόσιες εμ-
φανίσεις του είχαν ήδη μειωθεί πριν από την παν-
δημία της Covid-19 και έκτοτε έχει κάνει λίγες
εξόδους έξω από το σπίτι του κοντά στο Σάντος.

Κροτίδα στον τερματοφύλακα
Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Αντβέρπ -

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-1, στο άλλο ματς του
ομίλου του Ολυμπιακού. Οπαδοί της βελγικής
ομάδας πέταξαν κροτίδα στα πόδια του τερματο-
φύλακα των Γερμανών, Κέβιν Τραπ! Ευτυχώς, ο
Γερμανός γκολκίπερ δεν τραυματίστηκε. Του πα-

ρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνέχισε
το παιχνίδι. Η Αντβέρπ κινδυνεύει να

παίξει χωρίς θεατές στα εναπομεί-
ναντα ματς.

Tέλος και 
ο Μπουτσικάρης!
Μετά την παραίτηση του Θοδωρή Ζα-

γοράκη από την προεδρία της ΕΠΟ, την
πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον προ-

εδρικό θώκο της Super League 1 εξέφρασε στο χτε-
σινό ΔΣ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Λεωνίδας
Μπουτσικάρης. Για άγνωστο λόγο. Τόνισε μόνο ότι ο
κύκλος του έχει κλείσει. Οι εκλογές για την ανάδει-
ξη νέου προέδρου θα γίνουν σε μία εβδομάδα.

Χωρίς Ζλάταν η Σουηδία
Ο μεγάλος Σουηδός σταρ της Μίλαν Ζλάταν Ιμπραΐμο-
βιτς, που θα γίνει 40 ετών μεθαύριο, Δευτέρα, είναι
τραυματίας και δεν θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα
της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα στις 12 Οκτωβρίου
στη Στοκχόλμη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022. Πριν από αυτό το παιχνίδι, η Εθνική μας ομάδα
θα δώσει ένα ακόμα, στις 9 Οκτωβρίου στο Μπατούμι,
κόντρα στη Γεωργία.

Μάικ Τζέιμς:
Πήρα εκδίκηση

Κακή ήταν η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, αφού οι «πράσινοι» ηττήθηκαν εύκολα 75-63 
από τη Μονακό. Ο σταρ των Μονεγάσκων, Μάικ Τζέιμς, που στο παρελθόν είχε φορέσει τη φανέλα με 
το τριφύλλι, μπήκε στα social media μετά το ματς και έγραψε τη λέξη «εκδίκηση». 
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-28, 56-44, 75-63. Παναθηναϊκός: Πέρι, Μέικον 13 (3), Παπαγιάννης 8, 
Παπαπέτρου 16, Κασελάκης 4, Γουάιτ 4, Φλόιντ 8, Νέντοβιτς, Έβανς 4, Σαντ Ρος 6 (1).
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Τσάκος - Κριθαριώτη:
Το απόλυτο love story 

• «Λύγισε» το Διαδίκτυο από τη θλι-

βερή ανακοίνωση της Ζωής Παπα-

δοπούλου. Η τραγουδίστρια αποκά-

λυψε πως για δεύτερη φορά έκανε

αναγκαστική διακοπή κύησης. 

• Τέταρτη ημέρα απουσίας του

Δημήτρη Αλεξάνδρου από την

εκπομπή «Super Κατερίνα».

Φήμες θέλουν τον παρουσιαστή

να νοσεί με κορονοϊό.

• Η Covid-19 ταλαιπωρεί και φέτος

το «J2US» και ο Δημήτρης Αλε-

ξάνδρου που συμμετέχει (και) στο

σόου, πιθανότατα κόλλησε τον ιό

από συμπαίκτη του. Γιατί δεν είναι

ο μόνος…

• Ποια παρουσιάστρια έχει γίνει

ανέκδοτο στους διαδρόμους

μεγάλου καναλιού, επειδή πλέ-

ον δεν αναγνωρίζεται από τις

αποτυχημένες αισθητικές

επεμβάσεις; Η κάμερα, βέβαια,

τα κρύβει αυτά!

• Ακόμα θυμωμένος είναι ο Γιώργος

Λιβάνης με την πρώην του Μαριαλέ-

να Ρουμελιώτη, η οποία μπήκε στο

«Survivor» και τα έφτιαξε με τον Σά-

κη Κατσούλη. Ο τραγουδιστής αρνή-

θηκε να εμφανισθεί σε event λόγω

της εκεί παρουσίας του ζευγαριού.

• Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

φημολογείται πως φλερτάρει

για τη θέση του… Σπύρου Πα-

παδόπουλου στο τηλεπαιχνίδι

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομ-

μυριούχος».

• Βέβαια, για την ίδια θέση επιλα-

χών είναι και ο Θανάσης Αλευράς, ο

οποίος τα πήγε περίφημα στο δοκι-

μαστικό.

• Ο «Iron Mike» Μιχάλης Ζαμ-

πίδης είναι καλεσμένος στην

εκπομπή της  Ιωάννας Λίλη

«Πρόκληση» στο Open απόψε

στις 8.

Ε
πέτειος γάμου 20 καρατίων για το λαμπε-
ρό ζευγάρι του διεθνούς τζετ σετ Σήλια
Κριθαριώτη και Νίκο Τσάκο. Η παγκο-
σμίου φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μό-

δας και ο «άρχοντας των τάνκερ» έπειτα από δύο
δεκαετίες έγγαμου βίου και την απόκτηση τριών
παιδιών παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα
ζευγάρια της high society παρά το χαμηλό προφίλ
που διατηρούν όλα τα χρόνια της κοινής τους ζωής. 

Τα συναισθήματά τους παραμένουν δυνατά, όπως
την πρώτη ημέρα που γνωρίστηκαν, με τη διάσημη
designer κάθε χρόνο στην επέτειο του γάμου τους να
εκφράζει δημόσια τη λατρεία προς τον σύζυγό της.
«Σε ευχαριστώ για τα 20 χρόνια αφοσίωσης, τρυφε-
ρότητας και αγάπης», έγραψε χθες η Σήλια Κριθα-
ρώτη στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογρα-
φία από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Πόρτο
Φίνο της Ιταλίας, απολαμβάνοντας βόλτα με σκάφος.
Το ζευγάρι ταξίδεψε στο τουριστικό θέρετρο της Ιτα-
λικής Ριβιέρας με το πολυτελέστατο γιοτ τους «Ipa-
nema» απολαμβάνοντας πεντάστερες ανέσεις.

Ο χλιδάτος γάμος του εφοπλιστή με την κληρονό-
μο του Οίκου Τσούχλου άφησε εποχή με την πολυ-
τέλεια αλλά και την παρουσία προσωπικοτήτων από
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έγινε το φθινόπωρο
του 2001 στο εκκλησάκι της έπαυλης της ναυτικής
οικογένειας των Τσάκων και ξεχείλιζε από πλούτο,
φινέτσα και αστερόσκονη. Η άφιξη της νύφης με αν-
τίκα Ρολς Ρόις -δώρο του πεθερού της από την Ου-
ρουγουάη- έγινε εν μέσω παρατεταμένων χειρο-
κροτημάτων και η Σήλια Κριθαριώτη εμφανίσθηκε
μπροστά στους καλεσμένους απαστράπτουσα σαν
πριγκίπισσα παραμυθιού. Το ονειρικό νυφικό -ετοι-
μαζόταν επί δύο χρόνια- ήταν στις αποχρώσεις του
σομόν και του λευκού με το μπούστο να στραφταλί-
ζει από τις πέτρες Σβαρόφσκι που κεντήθηκαν στο

χέρι από αριστοτεχνικές μοδίστρες. Οι μπομπονιέ-
ρες ήταν ασημένιες χειροπέδες του οίκου κοσμη-
μάτων Καίσαρη, ενώ στη γαμήλια δεξίωση προβλή-
θηκε ένα τρυφερό βίντεο με φωτογραφίες από την
αρχή της γνωριμίας τους μέχρι τις κοσμικές εξορ-
μήσεις τους στις πιο διάσημες πόλεις του κόσμου.
Εκείνο το θρυλικό βράδυ ο Ντέμης Ρούσσος τρα-
γούδησε live για τους νεόνυμφους, ενώ αργότερα το
μικρόφωνο είχε πάρει ο Λευτέρης Πανταζής.

Η δημιουργός μόδας θεωρείται σήμερα μια από
τις έξι καλύτερες designers στην παγκόσμια σκηνή
της υψηλής ραπτικής και έχει ντύσει οσκαρικές
ηθοποιούς και φημισμένες τραγουδίστριες, μοντέ-
λα και celebrities όπως τις Τζένιφερ Λόπεζ, Lady
Gaga, Κιμ Καρντάσιαν, Κέλι Ράδερφορντ, Ναόμι
Κάμπελ, Ιμάν, Λετίσια Κάστα, Πόλα Πάτον, Ελ Μακ-
φέρσον, Καρολίνα Κούρκοβα.

Ο Νίκος Τσάκος, το όνομά του οποίου φιγουράρει
στο top 100 της Lloyd’s List, κατάγεται από την πα-
ραδοσιακή ναυτική οικογένεια των Καρδαμύλων
Χίου και είναι ιδιοκτήτης 71 πλοίων. 

Η μεγάλη αδυναμία του ζευγαριού είναι τα παιδιά
τους, ο Παναγιώτης που πρόσφατα έφυγε στο εξω-
τερικό για σπουδές και οι δίδυμες κόρες τους Ειρή-
νη και Ελισάβετ. 

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Tο «απαγορευμένο» 
βιβλίο... έρχεται 

ΜΜπαράζ οντισιόν 
για τις «Μέλισσες» 

«Δεν μου χαρίστηκε ο ρόλος του Μπάμπη,
ήταν όμως η ευκαιρία μου και η μεγάλη μου
τύχη», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Βασιλώτ-
τος, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής της σειράς
«Άγριες Μέλισσες» που κατέκτησε το κοινό
από την πρώτη ημέρα που εμφανίσθηκε στο
τηλεοπτικό Διαφάνι. Ηθοποιός με μεγάλο ρε-
περτόριο στο θέατρο, δέχτηκε πρόταση για τη
σειρά και κατέκτησε τη συμμετοχή του στο
καστ με το ταλέντο του. «Με φώναξαν από τις
“Άγριες Μέλισσες” για οντισιόν. Πέρασα από
έξι οντισιόν, θυμάμαι», αποκάλυψε.

Το φυσάει και δεν κρυώνει η Μαριάνθη Κάσδα-
γλη. Η πρώην «Survivor» έπεσε θύμα ηλεκτρο-
νικού τραπεζικού «fishing» χάνοντας ένα μεγά-
λο ποσό από τις οικονομίες της. «Έγινε μια λη-
στεία στον τραπεζικό μου λογαριασμό και πήραν
ένα τίμιο ποσό. Είναι ακόμα υπό διερεύνηση από
την ασφάλεια της τράπεζας, την αστυνομία και τη
Δίωξη. Έχω προβεί σε καταθέσεις και καταγγε-
λία», δήλωσε η 29χρονη υποπλοίαρχος του εμ-
πορικού ναυτικού, προσθέτοντας πως ήταν χρή-
ματα που μάζευε από μικρό παιδί.

Στον μήνα της μπήκε η εγκυμο-
νούσα Ευαγγελία Συριοπού-
λου. Η ηθοποιός και ο σύντρο-
φός της Στράτος Πατσατζής
αναμένουν με χαρά την άφιξη
του πρώτου παιδιού τους που
θα ολοκληρώσει τη δεκάχρονη
σχέση αλλά και τη μεγάλη τους
αγάπη. Στο σπίτι του ζευγαριού
όλα είναι έτοιμα, το παιδικό
δωμάτιο στην εντέλεια, με εκ-
κρεμότητα μικρές λεπτομέρει-
ες. «Ετοιμαζόμαστε», έγραψε η
πρωταγωνίστρια ποζάροντας
σε κατάστημα με είδη μπεμπέ.

Περιμένοντας
τον πελαργό

Έναν χρόνο μετά τον ρομαντικό γάμο
τους στη Νέα Μάκρη, η Μάρα Δαρμουσ-
λή και ο γνωστός σεφ Βασίλης Τσατσά-
κης θα γίνουν γονείς. Το 40χρονο μον-
τέλο, που έχει ήδη ένα αγόρι από προ-
ηγούμενο γάμο, ανακοίνωσε το ευχάρι-
στο γεγονός στο Instagram. Ανάρτησε
μια φωτογραφία της να κολυμπά μέσα
σε πισίνα και τη φουσκωμένη κοιλίτσα
της σε πρώτο πλάνο, δηλώνοντας πως
διανύει τον έκτο μήνα.

Πάει για το δεύτερο!

Η
ιστορία της ζωής του Τόλη Βοσκόπουλου με τη συγγρα-
φική υπογραφή του ανιψιού του Απόστολου Παστού έγι-
νε βιβλίο, αλλά δεν κυκλοφόρησε ύστερα από απαίτηση
του «πρίγκιπα της πίστας» πολύ πριν πεθάνει. Σήμερα ο

δημιουργός του αποκαλύπτει πως θα εκδοθεί. «Όταν γράψαμε με
τη μητέρα μου (αδελφή του Τόλη Βοσκόπουλου) το βιβλίο, έγινε ο
πόλεμος του Ελ Πάσο. Δεν ήθελε να βγει γιατί νόμιζε πως η μητέρα
μου θα βγάλει κακίες. Δεν πήγαμε δικαστικά γιατί το απέσυρα»,
ανέφερε σε συνέντευξή του. Και συνέχισε: «Κανείς δεν μπορούσε
να κάνει τη ζωή του. Ο Τόλης Βοσκόπουλος από μικρός είχε βάλει
σκοπό να απαρνηθεί τα χρήματα. Στο παντελόνι του δεν είχε τσέπες.
Είχε κάνει δώρο το Rolex του με τα διαμάντια. Δεν ήξερε τι δώρο να
κάνει σε έναν γάμο και έδωσε την Τζάγκουάρ του».
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Στράβωσε το χέρι από το photoshop! 
Το παράκανε με τα φίλτρα η Πόπη Μαλλιωτάκη. Η γνωστή τραγουδί-
στρια πόζαρε στο Instagram αγνώριστη και δέκα χρόνια μικρότερη,
με εντελώς αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Οι
διαδικτυακοί της φίλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, αφού από το
πολύ photoshop και τη λάθος εφαρμογή του κατέληξε να στραβώσει
το δεξί χέρι της, με την παλάμη και τα δάχτυλα να μοιάζουν ξένα!

Θύμα χάκερ 
η πρώην «Survivor»

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι ειδικοί δεν σταματούν να ερευνούν τα θέμα-
τα που αφορούν τη δυσλειτουργία του θυρε-
οειδούς αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης
κακοήθειας. Τα ευρήματα διαφόρων μελετών

έχουν φέρει στο φως αρκετά στοιχεία που καταδει-
κνύουν σαφώς ότι τόσο η υπολειτουργία του όσο και η
υπερλειτουργία του αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης
διαφορετικών τύπων καρκίνου. Πρόσφατες μελέτες
έχουν δείξει ότι και οι δύο καταστάσεις μπορεί να ευθύ-
νονται εν μέρει για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, καρκί-
νου του μαστού και του προστάτη, εκτός από του ίδιου
του αδένα. «Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, που αποτελεί
ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, διαγιγνώσκεται όλο
και συχνότερα τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο κα-
θηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δη-
μήτρης Λινός. «Η μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις
παθήσεις του θυρεοειδούς, η συνεχής ενημέρωση για
την ανάγκη τακτικών προληπτικών εξετάσεων για τον
έλεγχό του και η εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει βοη-
θήσει στην ανίχνευση μικρότερων όγκων είναι οι ισχυ-
ρότεροι λόγοι. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
φαίνεται ότι βρίσκεται στην ένατη θέση των συχνότε-
ρων κακοηθειών παγκοσμίως, χωρίς ευτυχώς αυτή η
άνοδος να συνοδεύεται από αύξηση της θνησιμότητας,
η οποία περιορίζεται σε μόλις 0,5 ανά 100.000 άτομα»,
συμπληρώνει ο καθηγητής. Συγκεκριμένα, για την
υπερλειτουργία του, οι αρχικές πεποιθήσεις της επι-
στημονικής κοινότητας ήταν ότι προστατεύει από τον
καρκίνο του θυρεοειδούς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,

αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι δύο παθήσεις, δη-
λαδή ο υπερθυρεοειδισμός και ο καρκίνος, είναι πιθα-
νόν να συνυπάρχουν. Η αύξηση της εμφάνισης νεοπλα-
σμάτων σε υπερθυρεοειδικούς ασθενείς θα μπορούσε
να είναι αποτέλεσμα της συχνότερης επιλογής της θυ-
ρεοειδεκτομής ως θεραπεία για τον υπερθυρεοειδισμό
που δημιουργεί έντονα συμπτώματα, καθώς αυξάνει
την πιθανότητα διάγνωσης κρυφών καρκινωμάτων, τα
οποία έχουν επιπολασμό μεταξύ 0,45% και 35,6%. Ο κα-
θηγητής αναφέρεται σε πρόσφατη ιταλική μελέτη η
οποία αξιολόγησε τη συχνότητα εμφάνισης διαφορο-
ποιημένων καρκινωμάτων του θυρεοειδούς σε ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή ή ημι-
θυρεοειδεκτομή με συνυπάρχουσα υπερλειτουργική
ασθένεια του θυρεοειδούς. Ο σκοπός των επιστημόνων
ήταν να καταλάβουν εάν ο υπερθυρεοειδισμός μπορεί
να θεωρηθεί προστατευτική πάθηση έναντι της εμφάνι-
σης νεοπλασμάτων του θυρεοειδούς. Τα ευρήματα της
έρευνας επιβεβαίωσαν μεταξύ άλλων τις αρχικές πε-
ποιθήσεις, ότι δηλαδή οι ασθενείς με υπερθυρεοειδι-
σμό έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κα-
κοήθεια στον ενδοκρινή αυτόν αδένα. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Μπορεί η συγκεκριμένη πάθηση 
να μειώσει τις πιθανότητες 
εμφάνισης κακοήθειας;

Έγκαιρη διάγνωση
«Παρότι απέχουμε ακόμα από τη
σαφή και οριστική απάντηση εάν
ο υπερθυρεοειδισμός προστα-
τεύει από τον καρκίνο και κατά
πόσο, αφού απαιτούνται περαιτέ-
ρω έρευνες για να εξαχθεί ένα
ασφαλές συμπέρασμα, αυτό που
έχει σημασία είναι ότι διαθέτου-
με τα μέσα για να τον ανιχνεύου-
με νωρίς και τις κατάλληλες θε-
ραπείες για να τον θεραπεύσουμε
αποτελεσματικά, εάν παρουσια-
στεί. Αυτό που πρέπει να γνωρί-
ζουν όσοι διαγιγνώσκονται με
καρκίνο του θυρεοειδούς είναι
ότι οι περισσότεροι καρκίνοι του
αδένα είναι ιάσιμοι σε ποσοστό
που αγγίζει το 98%, εάν αντιμετω-
πιστούν σωστά από έμπειρο ια-
τρικό προσωπικό», καταλήγει ο
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Χειρουργών των Ενδοκρινών
Αδένων και πρώην πρόεδρος της
Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργών
των Ενδοκρινών Αδένων καθηγη-
τής Δημήτρης Λινός.

Υπερθυρεοειδισμός και καρκίνος

Δημήτρης Λινός,
καθηγητής Χειρουργικής 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους γεννημένους από 29 Μαρτίου έως 2
Απριλίου θα υπάρξουν εντάσεις αλλά και θέματα που
θα σας θυμίσουν ένα δύσκολο πέρασμα της ζωής
σας. Ενώ η Σελήνη βρίσκεται σε συμβατό με το δικό
σας ζώδιο, δεν βοηθά ιδιαίτερα την ψυχολογία σας
και καλό είναι να είστε προσεκτικοί με τις οικονομι-
κές σας συναλλαγές.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με την Αφροδίτη να συνεχίζει την πορεία της απέναντι
από το δικό σας ζώδιο, πολλά συναισθηματικά σας θέ-
ματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε σειρά. Βέβαια, η πα-
ραφωνία της μέρας είναι η Σελήνη, που δέχεται μια Ου-
ράνια πρόκληση, οπότε και θα υπάρχουν αστάθμητοι
παράγοντες σε σχέσεις και οικογένεια. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε αρκετά ευνοημένοι αυτή την περίοδο, ιδίως
εσείς του πρώτου δεκαημέρου αλλά και του τρίτου.
Πολλά θέματα θα τα δείτε από μια θετική οπτική γωνία,
ακόμη και αν δεν σας δοθούν οι καλύτερες προοπτικές
για κάτι τέτοιο. Μια επαγγελματική ευκαιρία με καλές
οικονομικές προοπτικές είναι αυτό που πιθανότατα θα
συζητήσετε σήμερα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε πολλά θέματα να επιλύσετε. Το πιο
σημαντικό είναι τα οικονομικά σας, που για κάποιους
λόγους θα βρεθούν μετέωρα στις καθημερινές σας
υποχρεώσεις. Βέβαια, ένα ευχάριστο γεγονός στην
προσωπική σας ζωή θα είναι εκείνο που θα σας βοη-
θήσει θα αντλήσετε δύναμη. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο βρίσκεστε σε μια
ευαίσθητη χρονική στιγμή, όπου θα πρέπει να διαχειρι-
στείτε με καλούς χειρισμούς τα θέματα που σας απα-
σχολούν. Επίσης, χρειάζεται προσοχή σε συμφωνίες
που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα, που μπορεί
να φαίνονται σαν ευκαιρίες, αλλά στην ουσία είναι το
εντελώς αντίθετο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε αρκετά υποψιασμένοι για κάποια θέματα, τα
οποία αλλιώς σας τα παρουσιάζουν και αλλιώς είναι.
Επίσης, θα έχετε να αντιμετωπίσετε μια πρόκληση που
θα σας αναστατώσει σε ψυχολογικό επίπεδο. Χρειάζε-
στε καλή διαχείριση των πραγμάτων που συμβαίνουν
γύρω σας, όπου αποδέκτης θα είστε μόνο εσείς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σε μια μικρή αναστάτωση θα βρεθείτε σήμερα, εφό-
σον δεν μπορείτε να διαχειριστείτε κάποιες κατα-
στάσεις που σας έχουν ταλαιπωρήσει το τελευταίο
διάστημα. Για εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα και
αύριο θα υπάρξουν καταστάσεις από το παρελθόν
που θα σας προβληματίσουν έντονα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με την Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο βρίσκεστε σε
μια αρκετά συναισθηματική περίοδο. Για τους γεν-
νημένους στις 16 και 17 Νοεμβρίου θα υπάρξει σή-
μερα μια πολύ σημαντική συναισθηματική εξέλιξη,
η οποία θα σας χαρίσει φτερά αισιοδοξίας, για ένα
πρόσωπο που σημαίνει πολλά για εσάς. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με μια πολύ όμορφη μετακίνηση, χωρίς να την έχετε
προγραμματίσει, είναι πολύ πιθανόν να ολοκληρω-
θεί η συναισθηματική σας ζωή. Είστε σε μια καλή πε-
ρίοδο να απολαύσετε τις επιλογές σας και να νιώσετε
ότι μια μεγάλη αλλαγή έρχεται στη ζωή σας. Ίσως
χρειαστεί να αλλάξετε κάποια επαγγελματικά σας
σχέδια. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν σήμερα,
οπότε μην ανοιχτείτε σε παραπάνω έξοδα από εκείνα
που αντέχει το πορτοφόλι σας. Το φιλικό περιβάλλον
θα είναι σήμερα κοντά σας και ίσως να σας βοηθήσει
ένα αγαπημένο σας πρόσωπο ώστε να βρεθούν λύσεις
για την προσωπική σας ζωή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρξουν κα-
λές προοπτικές για να καταλάβετε μέσα από πνευμα-
τικές αναζητήσεις πολλά θέματα που είναι οι δικές
σας αλήθειες. Είναι μέρα κατάλληλη για να καταλά-
βετε και να εκτιμήσετε τα πρόσωπα με τα οποία μοι-
ράζεστε την καθημερινότητά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Οι προβληματισμοί σας για κάποια πρόσωπα ήταν τε-
λικά σωστοί και μέσα από σκέψεις θα ανακαλύψετε
και άλλες αλήθειες. Επίσης, η οικονομική σας αστά-
θεια είναι ένας λόγος που θα πάρετε πιο δραστικές
αποφάσεις για μια σημαντική επαγγελματική μετακί-
νηση ή απόφαση. 

Σήμερα συνεχίζει η Σελήνη να
βρίσκεται στο ζώδιο του Λέοντα, κάτι
που δεν την προστατεύει από την

αρνητική πλανητική όψη με τον Ουρανό.
Έτσι θα υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα και
σίγουρα η γενικότερη αίσθηση γύρω μας θα
είναι ταραχώδης και απρόβλεπτη. Ο Ερμής,
επίσης σε ανάδρομη πορεία, μοιράζεται με
δύο πλανήτες την ενέργειά του. Ο πρώτος
είναι ο Πλούτωνας, όπου βγάζει φανατισμό
και προκλητική συμπεριφορά, και ο
δεύτερος ο πλανήτης της επέκτασης, ο Δίας,
όπου σε θετική όψη φέρνει αισιόδοξα
μηνύματα. Η Αφροδίτη προχωρά στο να
ολοκληρώσει την πορεία της στο ζώδιο του
Σκορπιού και αυτές τις τελευταίες μέρες
μέχρι να το εγκαταλείψει μας δίνει κάποια
όμορφα μηνύματα, που έχουν να κάνουν με
τους οικονομικούς πόρους μας αλλά και τις
σχέσεις. Το τρίτο δεκαήμερο του Σταθερού
Σταυρού θα είναι εκείνο που θα ευνοηθεί
περισσότερο (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός,
Υδροχόος). Πιο αναλυτικά για το κάθε
ζώδιο... 
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Π
ροσπαθώ να καταλάβω γιατί στην Κου-
μουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη χά-
ρηκαν τόσο με τη νίκη στις γερμανικές
εκλογές του Όλαφ Σολτς και δεν τα κατα-

φέρνω. Τον υποψήφιο του SPD (Σοσιαλδημοκράτες)
δεν τον λες αριστερό. Κάθε άλλο. Στη δεξιά τάση του
κόμματός του ανήκει, αντικαγκελάριος στην κυβέρνη-
ση της Άνγκελα Μέρκελ ήταν και το γεγονός ότι, βοη-
θούσης της πανδημίας, δεν ακολούθησε κατά πόδας
την πολιτική του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο
Οικονομικών δεν τον κάνει Βαρουφάκη. Ούτε Τσακα-
λώτο! Άλλωστε, ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών
δεν κινήθηκε ενοχικά. Δεν νίκησε αποκηρύσσοντας ή
αποσιωπώντας έστω τη συμμετοχή του στην κυβέρνη-
ση. Αντιθέτως. Την πρόβαλε. «Έντυσε» την εικόνα του
ως επόμενου καγκελάριου με αυτήν.

Ας αφήσουμε, όμως, στην άκρη την κυβερνητική
θητεία του και ας σταθούμε λίγο στον προεκλογικό
αγώνα του. Σε πολλά μπορούμε να συμφωνήσουμε
και σε άλλα τόσα να διαφωνήσουμε, επιχειρώντας να
ερμηνεύσουμε τη νίκη του Όλαφ Σολτς στις εκλογές
της Κυριακής. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν χωρά δεύ-
τερη κουβέντα. Ο υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών
επικράτησε υπερδιπλασιάζοντας τα εκλογικά ποσο-
στά του κόμματός του, όχι γιατί επαγγέλθηκε κάποια
προοδευτική διακυβέρνηση. Ούτε επειδή κάλεσε σε
«δημοκρατική συμμαχία» τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης. Νίκησε επειδή οι εκλογείς έκριναν, με βάση
την κυβερνητική θητεία του, ότι πρόκειται για τον πιο
αξιόπιστο συνεχιστή της πολιτικής της Μέρκελ. Πε-
ρισσότερο από τον υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρα-
τών Άρμιν Λάσετ!

Πού και σε τι βρήκαν ομοιότητες με το SPD τα εν

Ελλάδι «αδελφά» κόμματα; Στην ιδεολογία τους; Σί-
γουρα όχι. Στις απόψεις τους για την Ευρωζώνη, το
Σύμφωνο Σταθερότητας, το Ταμείο Ανάκαμψης, το
Προσφυγικό; Ελάτε τώρα! Δίχως να συζητήσουμε για
τις μετεκλογικές συνεργασίες για τις οποίες στην
Κουμουνδούρου, πολύ πριν από τις εκλογές, έχουν
σπεύσει να δεσμευτούν, μήπως συγκινήσουν την
ένοικο της Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί κάπου εκεί αρχί-
ζει και τελειώνει στα καθ’ ημάς η «δημοκρατική συμ-
μαχία», την οποία, από όσο ξέρω, οι Δ. Κουτσούμπας
και Γ. Βαρουφάκης την απέκλεισαν προτού καν λά-
βουν επίσημη πρόσκληση. Τι μένει, λοιπόν; Τι άλλο
από την πρόθεσή τους να βεβαιώσει το κάθε κόμμα
ξεχωριστά ότι αυτό και όχι το άλλο έχει την αποκλει-
στική αντιπροσωπεία της Σοσιαλδημοκρατίας σε αυ-
τήν τη μικρή γωνιά της Ευρώπης.

Ομολογουμένως, η προσπάθεια του ΚΙΝΑΛ στο εγ-
χείρημά του συναντά λιγότερα εμπόδια από αυτήν του
ΣΥΡΙΖΑ, παρότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν μπλέξει
την ιδεολογία με τον «διμέτωπο αγώνα» προς τους
Κυρ. Μητσοτάκη και Α. Τσίπρα. Έναν «διμέτωπο» που,

εκτός από το άγχος της παλάντζας, των ίσων, δηλαδή,
αποστάσεων μεταξύ των δύο, υποκρύπτει ως μόνιμο
κίνδυνο την ασάφεια. Το «ναι μεν αλλά», που δεν βοη-
θά στη διατύπωση αυτόνομου πολιτικού λόγου. Φυσι-
κό επακόλουθο, το διάδοχο κομματικό σχήμα του ΠΑ-
ΣΟΚ (το οποίο σε πείσμα χρεών και λογικής θέλει να
νεκραναστήσει ο Α. Λοβέρδος) να συντρίβεται μεταξύ
των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Γιατί, βλέπετε, ως
προς το μέγεθος το κόμμα του Α. Τσίπρα υπερτερεί.
Πού χάνει; Ότι μεταξύ των διαφόρων τάσεων και ομά-
δων, οι οποίες αδυνατούν να ομονοήσουν σε απλού-
στερα πράγματα, η Σοσιαλδημοκρατία έχει την τύχη
της «στροφής προς το Κέντρο». Χάνεται κάπου μεταξύ
«προεδρικών», «ομπρελοποιών» και «γεφυροποιών»,
δίχως να λογαριάσουμε τις αναρτήσεις, τη μια του Π.
Πολάκη, την άλλη του Χρ. Σπίρτζη, τα άρθρα του Στ.
Κούλογλου ή τις απόψεις περί «σταλινικού κόμματος»
του Ευκλ. Τσακαλώτου.

Κακά τα ψέματα. Η επιλογή της Σοσιαλδημοκρατίας
που εκπροσωπεί ο Ολαφ Σολτς, από την πλειοψηφία
των Γερμανών, μικρή σχέση έχει με κάποια στροφή
προς τα αριστερά. Και μεγάλη με παραμονή στο χώρο
του πολιτικού Κέντρου. Στον μεσαίο, λεγόμενο, χώρο
που πολλοί του ρίχνουν το ανάθεμα, αλλά άνευ αυτού
ουδείς δύναται να κερδίσει εκλογές. Όπως δεν τις
κερδίζει με αρχηγό ο οποίος δεν πείθει για την σταθε-
ρότητα στις απόψεις του, την ικανότητά του στη διαχεί-
ριση κρίσεων και δεν εμπνέει ασφάλεια στους πολί-
τες. Αρέσει ή όχι, σε περιόδους μείωσης των κομματι-
κών ταυτίσεων ο ρόλος των ηγετικών προσωπικοτή-
των στη διαμόρφωση των συσχετισμών αλλά και στη
διακυβέρνηση μεγεθύνεται. Αυτό, μεταξύ άλλων, δι-
δάσκει η περίπτωση του «βαρετού κ. Σολτς».

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Σε εποχές μείωσης
των κομματικών ταυτίσεων 
ο ρόλος των προσωπικοτήτων
μεγεθύνεται. Και αυτό πρέπει 
να λάβουν σοβαρά υπόψη τους
στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΛ...

Ο «βαρετός κ. Σολτς» και τα 
πανηγύρια της αντιπολίτευσης


