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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Σύμμαχοι 
και συμμαχίες 

ενόψει εκλογών

Στην Κουμουνδούρου 
πυροβολούν ως συνήθως

τον αγγελιοφόρο

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 3

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ σε κρίση εσωστρέφειας με φόντο τον πράσινο ήλιο

ΣΕΛ. 15

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι Τούρκοι
ξεσαλώνουν
σε αέρα και
θάλασσα!

και... μαχαιρώματα
ΓΚΙΛΟΤΙΝΕΣ

ΣΕΛ.  5-6

Γράφουν

ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦ
Οι μισές αλήθειες 
και το ριζοσπαστικό 
Κίνημα Αλλαγής
ΣΕΛ. 9

Ψηφιακή ανάπτυξη: 
Η ώρα της αναγκαίας 
σύμπραξης 

ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ:
57 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
ΣΕΛ. 30

Η ανάπτυξη 
που πετύχαμε 
θα μοιραστεί
στους πολλούς

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΕΛ.  12-13

Τρόμος
στις αγορές από
την κινεζική 
Lehman Brothers
ΣΕΛ. 23
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Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Εισαγγελέας
για τους αρνητές
που μηνύουν 
εκπαιδευτικούς!

στη Θεσσαλονίκη
λόγω κρουσμάτων

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣΑΠΙΣΤΕΥΤΟ

Ξέχασαν δίχρονο
παιδάκι μέσα
στο σχολικό!

ΣΕΛ. 17 ΣΕΛ. 20

Καζάνι που βράζει
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είναι ώρα να ξεκαθαρίσουν τα «μα-
γαζιά» τους. Ο κ. Τσίπρας μετά τη στροφή στη Σοσιαλ-
δημοκρατία ενόχλησε τους συντρόφους του, οι οποίοι
επιμένουν Αριστερά. Ο Στέλιος Κούλογλου είναι απλώς
η κορυφή του παγόβουνου και το γνωρίζει.
Από την άλλη, η Φώφη Γεννηματά βλέπει τους δελφί-
νους να την αποψιλώνουν μέρα με τη μέρα και το μόνο
βέβαιο είναι ότι, είτε στηθούν κάλπες είτε όχι, το 
ΚΙΝΑΛ θα βγει από τη διαδικασία βαθιά τραυματισμένο.
Το καζάνι στην Κεντροαριστερά βράζει και μία ήττα
στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα πυροδοτήσει
εξελίξεις.
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«Έφυγε» ο δάσκαλος 
Γιώργος Μπέρτσος ΣΕΛ. 16



Μ
αζί με το τρίτο κύμα του κορονοϊού και τη
μετάλλαξη Δέλτα θέριεψε και η πανδημία
των απανταχού «ψεκασμένων». Σε μια απί-

στευτη επίδειξη δύναμης και θράσους, γονείς-αρνη-
τές των self tests και της μάσκας στρέφονται κατά
των εκπαιδευτικών που δεν τους επιτρέπουν την εί-
σοδο στο σχολείο είτε με μηνύσεις, όπως στις περι-
πτώσεις των Καμινίων και της Σύρου, είτε με τη βία,
όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου πατέρας επιχείρησε να
μπει στο σχολείο του παιδιού του σπρώχνοντας τους
εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο, το πιο ακραίο και ανησυχητικό περιστατι-
κό σημειώθηκε στον Πύργο Ηλείας, όπου γονείς υπέ-
βαλαν μηνύσεις κατά τριών εκπαιδευτικών με τις κα-
τηγορίες σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, εσχά-

της προδοσίας και βασανισμού, επειδή οι τελευταίοι
δεν επέτρεψαν την είσοδο των παιδιών τους στο σχο-
λείο χωρίς self test και μάσκες.

Στο στόχαστρο των αρνητών έχουν μπει και οι για-
τροί, οι οποίοι δέχονται καθημερινά απειλές μέσα
από τα social media, επιθέσεις, μηνύσεις και προπη-
λακισμούς. Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρη-
το, καθώς ομάδες επιτήδειων δικηγόρων ωθούν συγ-
γενείς-αρνητές να προβούν σε μηνύσεις κατά του
υγειονομικού προσωπικού, με σκοπό να βγάλουν
αποζημιώσεις, αμφισβητώντας τις πρακτικές των
γιατρών.

Και αν η επιστήμη (Ψυχιατρική) σηκώνει τα χέρια
ψηλά σε τέτοιες περιπτώσεις, η επίσημη Πολιτεία δεν
πρέπει να κάνει το ίδιο, καθώς είναι απαραίτητο να

προστατεύσει με κάθε τρόπο γιατρούς και εκπαιδευ-
τικούς από τη μήνιν των έξαλλων. Η πρώτη και κύρια
ευθύνη για να αναλάβει δράση, ώστε να αλλάξει η δυ-
σμενής πραγματικότητα, ανήκει αναμφίβολα στην
κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να δεί-
χνει την αποφασιστικότητα που εμφάνισε στις πρώ-
τες φάσεις της πανδημίας. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι
για την τήρηση των εναπομεινάντων περιοριστικών
μέτρων έχουν ατονήσει σε βαθμό εξαφανίσεως.

Αλλά ούτε κάποια από τις δυνάμεις της αντιπολί-
τευσης ούτε άλλος συλλογικός φορέας της κοινωνίας
αισθάνθηκε μέχρι στιγμής την ανάγκη να πάψει να εί-
ναι ουδέτερος θεατής μιας κατάστασης που έχει βα-
ρύ κόστος πρωτίστως σε ανθρώπινες ζωές και δευτε-
ρευόντως στη δημόσια υγεία γενικότερα. 
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Το τρίτο κύμα των «ψεκασμένων»
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Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ όσο περνά ο καιρός παρουσιάζει
όλες τις ασθένειες των αστικών κομμάτων. Και
γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Αντί να κοιτά τις ελ-

λείψεις και τα λάθη του, επιλέγει να… πυροβολεί
όσους του τα επισημαίνουν. Αναφέρομαι τόσο στις δη-
μοσκοπήσεις όσο και σε όσα είπε ο ευρωβουλευτής
του Στέλιος Κούλογλου.

Για τις πρώτες, ευθύνονται όσοι κάνουν δημοσκοπή-
σεις, γιατί πίσω από τις εταιρείες που τις πραγματοποι-
ούν κρύβονται κάθε λογής συμφέροντα. Που όλο πε-
ριέργως εχθρεύονται άπαντα τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλες
μα όλες οι μετρήσεις τον φέρνουν δεύτερο και καταϊ-
δρωμένο.

Και αντί να καθίσουν σοβαρά να τις διαβάσουν για να
εντοπίσουν τι δεν αρέσει στους πολίτες στον ΣΥΡΙΖΑ,
πράττουν το εύκολο. Πετροβολούν τον αγγελιοφόρο
του μαντάτου, που τους λέει αυτό που λέει και ο πολύς
κόσμος: Ότι ναι μεν ο Κυριάκος θα μπορούσε να πάει
καλύτερα, ναι μεν χειρίστηκε λάθος η κυβέρνηση τις
φωτιές και τον ανασχηματισμό, αλλά δεν είναι λύση ο
Τσίπρας.

Αντί, λοιπόν, να σκεφτούν πώς θα αντιστρέψουν την
κατάσταση, κλείνουν τα μάτια, διαμορφώνουν μια δική
τους πραγματικότητα και πορεύονται με αυτήν. 

Θα μου πείτε, τι περιμένετε όταν δυο χρόνια μετά τις
απανωτές τους ήττες, στην Κουμουνδούρου δεν ασχο-
λήθηκαν σοβαρά για να δουν τι είναι αυτό που εξόργισε
τους πολίτες και τους τιμώρησε με τέτοιο τρόπο. 

Αλλά θα μου πείτε, επίσης, ποιο κόμμα κάθισε ποτέ
να δει τι φταίει και το αποδοκιμάζουν οι πολίτες. Και σε
αυτό έχετε δίκιο.

Για όλους πάντα έφταιγαν είτε οι δημοσκοπήσεις είτε
οι πολίτες που τους… μαύριζαν, καθώς δεν καταλάβαι-
ναν τα καλά που τους έκαναν με τις πολιτικές που
εφάρμοσαν.

Αυτό σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις.
Πάμε τώρα σε όσα αφορούν τον Στέλιο Κούλογλου.
Ο άνθρωπος βγήκε και έγραψε ένα σχόλιο, στο οποίο

επισήμαινε ότι η μάχη της ΔΕΘ μεταξύ των κ.κ. Μητσο-
τάκη και Τσίπρα ήρθε ισόπαλη.

Και έπεσαν να τον φάνε άπαντες. Από τον γνωστό Πο-
λάκη μέχρι τον πιο γνωστό Παπαδημούλη!

Δηλαδή, αυτοί οι γίγαντες της πολιτικής σκέψης και
ανάλυσης εκτιμούν ότι στη Θεσσαλονίκη σάρωσε ο Τσί-
πρας και… έρχεται καβάλα στ’ άλογο για να μας κυβερ-
νήσει;

Είναι σοβαροί οι άνθρωποι; Ο Κούλογλου τους φταίει;
Εκτός αν βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και κανείς

στην κοινωνία δεν το καταλαβαίνει πλην του Πολάκη
και του Παπαδημούλη.

Τώρα για όσους υποστηρίζουν ότι ο Κούλογλου δεν
έχει δικαίωμα να ομιλεί. Να είμαστε ξεκάθαροι. Μια
σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πει πολύ χειρότε-
ρα από την… ισοπαλία που είπε ο ευρωβουλευτής
τους.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που επιχειρεί
να μας πείσει ότι αφήνει όλα τα λουλούδια να… ανθί-
σουν και δεν κυνηγά τη διαφορετική άποψη;

Τότε για ποιο λόγο έβαλαν το γνωστό μαντρόσκυλο να
δαγκώσει τον δόλιο Κούλογλου, επειδή τόλμησε να
φωνάξει αυτό που λέει όλος ο ελληνικός λαός;

Ότι, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν κέρ-
δισε, δεν ανέτρεψε τον Μητσοτάκη, δεν μας έπεισε ότι
έρχεται και κερδίζει.

Αλλά όπως και με τις μετρήσεις, έτσι και με τον Κού-
λογλου και με άλλους διαφωνούντες, στην Κουμουν-
δούρου θεωρούν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί
τον μεγάλο τιμονιέρη.

Κανείς; Μάλλον σχεδόν κανείς. Καθώς ο ελληνικός
λαός έχει διαφορετική άποψη από αυτήν των Πολάκη-
δων και των συναφών επαγγελμάτων…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Στον ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούν 
ως συνήθως τον αγγελιοφόρο

Όπως και με τις μετρήσεις, 
έτσι και με τον Κούλογλου και 
με άλλους διαφωνούντες, στην
Κουμουνδούρου θεωρούν  ότι 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί
τον μεγάλο τιμονιέρη
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Η
αλήθεια είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν
έχει τον τρόπο να βάζει… φωτιά
στα τόπια αρκετές φορές, ιδίως
όταν αναφέρεται στα Ελληνοτουρ-

κικά. Έτσι και τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος
άφησε ανοιχτή μια συνάντηση με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως κάτι
τέτοιο να έχει προγραμματιστεί, ενώ και η
τουρκική πλευρά ως αυτή την ώρα τηρεί σιγή
ασυρμάτου.

Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη,
ομολογουμένως, έχουν κουραστεί να απαν-
τούν για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντη-
σης, η οποία μέχρι και την ώρα που γράφον-
ταν αυτές οι γραμμές ούτε έχει ζητηθεί ούτε
έχει προγραμματιστεί. Αρμόδια πηγή εξηγού-
σε ότι προ αρκετών ημερών έγινε μια υπηρε-
σιακή επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, για να
ανιχνευθεί αν υπάρχει κοινό έδαφος ώστε να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.
Όμως, από νωρίς ήταν σαφές ότι, την ημέρα
και ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
έφτανε, ο Ταγίπ Ερντογάν θα αναχωρούσε.
Υπό αυτό το πρίσμα, δεν ζητήθηκε κάτι από
την τουρκική μεριά, ούτε η Ελλάδα ζήτησε κά-
τι συγκεκριμένο. Κι όμως, η τουρκική πλευρά
επέμεινε έως και χθες με διαρροές κυρίως σε
δημοσιογράφους τουρκικών ΜΜΕ να συντη-
ρεί τη φιλολογία για μια συνάντηση αύριο,
Πέμπτη, όπερ θα σημαίνει ότι ο κ. Ερντογάν θα
πρέπει να παρατείνει την παραμονή του στη
Νέα Υόρκη, μόνο και μόνο για ένα ραντεβού
με τον κ. Μητσοτάκη. 

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Politi-
cal», πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει
στη Νέα Υόρκη με πτήση της εταιρείας United
γύρω στις 17.00. Ο Ταγίπ Ερντογάν, με βάση το
επίσημο πρόγραμμά του, αναχωρεί μετά τις
18.00 με το τουρκικό προεδρικό αεροσκάφος
από το αεροδρόμιο JFK. Θα έλεγε κανείς ότι
θεωρητικά υπάρχει μια μικρή χρονική σύμ-
πτωση. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν είναι απλό: ο
κ. Μητσοτάκης προσγειώνεται στο αεροδρό-
μιο του Νιούαρκ και χρειάζεται περί τη μία
ώρα για να είναι στο ξενοδοχείο του στην καρ-
διά της Νέας Υόρκης. Και, επίσης, στις 19.45
έχει προγραμματισμένο δείπνο με τον πρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Μισέλ
και με τη συμμετοχή Ευρωπαίων πρωθυ-
πουργών, όπως ο Αυστριακός κ. Κουρτς, ο
Βέλγος κ. Ντε Κρόο και ο Ιρλανδός κ. Μάρτιν,
αλλά και ηγετών αφρικανικών χωρών. Όσο
για το πρωί της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός
έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει το πρό-
γραμμά του από τις 08.00 με συνέντευξη σε
αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ εκείνη την ημέρα θα
έχει και επαφές με επενδυτές, αλλά και με την
ομογένεια.

Όπως είναι σαφές, για να δει τον κ. Μητσο-
τάκη, ο κ. Ερντογάν θα πρέπει να παρατείνει
την παραμονή του και να μείνει την Πέμπτη.
Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για πολλούς λό-
γους, τόσο από άποψης πρωτοκόλλων ασφα-
λείας όσο και λόγω Covid, καθώς οι Αμερικα-
νοί έχουν ζητήσει μικρές αποστολές, λίγες δι-
μερείς συναντήσεις και περιορισμένη κινητι-
κότητα. «Αν ήταν να δει τον Ερντογάν, δεν θα
το κρύβαμε», λέει αρμόδια ελληνική πηγή.

Ο Ιμάμογλου στο Μαξίμου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε χθες στο

Μέγαρο Μαξίμου, δε, και τον δήμαρχο Κων-
σταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, συνο-
δευόμενο από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη. Με δεδομένο, όμως, ότι ο κ.
Ιμάμογλου δεν είναι πρωθυπουργός, μέλος
κυβερνήσεως ή αρχηγός κράτους, δεν υπήρ-
ξαν δηλώσεις από τη συνάντηση, πέρα από
μια φωτογραφία, ενώ και η συζήτηση μεταξύ
των τριών ανδρών δεν επεκτάθηκε σε τίποτε
άλλο πέρα από θέματα που αφορούν τις δύο
πόλεις και τη συνεργασία μεταξύ αυτών. 

Οι δύο δήμαρχοι συζήτησαν με τον πρωθυ-

πουργό για τις δυνατότητες συνεργασίας των
δύο πόλεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
όπως ο πολιτισμός και η αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορεί,
βεβαίως, κανείς να παραβλέψει τον πολιτικό
συμβολισμό της παρουσίας Ιμάμογλου στο Μα-
ξίμου, με την κυβέρνηση πάντως να μη θέλει να
επεκταθεί σε περαιτέρω ερμηνείες.

Ο Μπακογιάννης
Νωρίτερα, την πεποίθηση ότι η Αθήνα και η

Κωνσταντινούπολη μπορούν να χτίσουν γέφυ-
ρες επικοινωνίας, φιλίας και αλληλοκατανόη-
σης και να προχωρήσουν από κοινού στην επί-
λυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
Ελλάδα και Τουρκία, αλλά και εκείνων που
υπερβαίνουν τα σύνορα των δύο χωρών, εξέ-
φρασαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων Κώστας
Μπακογιάννης και Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τη
συνάντησή τους στο δημαρχιακό μέγαρο της
Αθήνας. Στον χαιρετισμό του μετά τη συνάντη-
ση των δύο ανδρών που διήρκεσε μία ώρα, ο κ.
Μπακογιάννης τόνισε ότι «τα προβλήματα λύ-
νονται από κάτω προς τα πάνω. Άνθρωποι τα
δημιουργούν και άνθρωποι τα λύνουν. Ακόμα
και αν τα δημιουργούν οι κυβερνήσεις, ή για να
είμαι ακριβής τα καθεστώτα, μπορούν να τα λύ-
σουν οι λαοί». Αναφερόμενος στη διπλωματία
των πόλεων, είπε ότι «οι διαφορές μας είναι
υπαρκτές, όμως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο
πλησιέστερος δημοκρατικός θεσμός στον πο-
λίτη και αυτό μας επιτρέπει να μπορούμε να
διερμηνεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα αν-
θρώπινα συναισθήματα. Τα συναισθήματα
εκείνα που εκδηλώθηκαν στις κοινωνίες μας
με τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν τις
χώρες μας το καλοκαίρι, όπως και με τους
ισχυρούς σεισμούς που έλαβαν χώρα πριν από
μερικά χρόνια».

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης

Σιγή ασυρμάτου για το… ραντεβού
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Πλώρη για κάλπες με ένα... υβρι-
δικό σύστημα βάζει η ΝΔ, όπως

είναι σε θέση να γνωρίζει η «Politi-
cal», καθώς χθες ανακοινώθηκε και
επισήμως από την οδό Πειραιώς η
24η Οκτωβρίου ως επίσημη ημερο-
μηνία της εσωκομματικής διαδικα-
σίας για την ανάδειξη των προεδρεί-
ων των Νομαρχιακών Οργανώσεων,
των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσε-
ων του κόμματος αλλά και των αιρε-
τών συνέδρων για το «γαλάζιο» συ-
νέδριο που θα διεξαχθεί, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, το πρώτο δε-
καήμερο του Δεκεμβρίου.

«Η Νέα Δημοκρατία πρωτοπορεί
και πρωταγωνιστεί ξανά στις σύγ-

χρονες ανοιχτές δημοκρατικές δια-
δικασίες. Μέσω της αξιοποίησης των
νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων
κατακτούμε μία ακόμη πρωτιά. Εί-
μαστε το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα
που δίνουμε το δικαίωμα στα μέλη
μας να συμμετάσχουν και ψηφιακά
στην ψηφοφορία για την ανάδειξη
κομματικών οργάνων», αναφέρεται
στην επίσημη ανακοίνωση της οδού
Πειραιώς. Πρακτικά αυτό σημαίνει

ότι θα στηθούν και κάλπες, αλλά και
όσοι το επιθυμούν θα μπορέσουν να
ψηφίσουν ηλεκτρονικά από το σπίτι
τους. Τις επόμενες μέρες με συμ-
πληρωματική εγκύκλιο θα δοθούν
διευκρινίσεις ως προς την προθε-
σμία δήλωσης, αν τα μέλη του κόμ-
ματος θέλουν να ψηφίσουν διά ζώ-
σης ή ηλεκτρονικά. Για το ηλεκτρονι-
κό σκέλος θα χρησιμοποιηθεί το σύ-
στημα ΖΕΥΣ, που θεωρείται ιδιαιτέ-

ρως αξιόπιστο. Παράλληλα, οι κάλ-
πες αυτές θα σημάνουν και αλλαγές
στον κομματικό μηχανισμό, μια και
βούληση του κ. Μητσοτάκη είναι το
μήνυμα της ανανέωσης να έχει αντα-
νάκλαση και στο κόμμα. Θεωρείται
άκρως πιθανό να έχουμε αλλαγή
σκυτάλης στη θέση του γραμματέα,
με τον Γιώργο Στεργίου να ακούγεται
για μια θέση γενικού γραμματέα. Στη
θέση του μάλλον δεν θα βρεθεί κοι-

νοβουλευτικό πρόσωπο και, στην
κατεύθυνση της ανανέωσης, ακού-
γεται το όνομα του προέδρου της
ΟΝΝΕΔ Παύλου Μαρινάκη. Δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί να υπάρξουν
αλλαγές και σε άλλες θέσεις. Πάν-
τως, σταθερός θα παραμείνουν ο γε-
νικός διευθυντής του κόμματος
Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος πρό-
σφατα ανέλαβε και τα ηνία του
ΕΒΕΑ, αλλά και ο διευθυντής του
γραφείου του κ. Μητσοτάκη Στέλιος
Κονταδάκης, ενώ την υψηλή επο-
πτεία έχει, όπως και σε πολλά άλλα, ο
γενικός γραμματέας του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Γιώργος Ευγενίδης

Κάλπες ανανέωσης στο 
κόμμα στήνει η Νέα Δημοκρατία 



Μ
πορεί ο Αλέξης Τσίπρας,
στη ΔΕΘ, να μίλησε για μια
«νέα αρχή» του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, και δη σε «πράσινο

φόντο», που θύμιζε ΠΑΣΟΚ, ταυτόχρο-
να, όμως, άρχισε να παίζεται ένα νέο
«σίριαλ», που κάνει για μία ακόμη φορά
την αξιωματική αντιπολίτευση μαλλιά
κουβάρια, τόσο εντός όσο και στους
όμορους χώρους στους οποίους απευ-
θύνεται για την «προοδευτική διακυ-
βέρνηση».

«Να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από
την Ελλάδα», είπε ο κ. Τσίπρας, σε
«πράσινο σκηνικό», προκαλώντας την
οργίλη αντίδραση του Παύλου Χρηστί-
δη, εκπροσώπου Τύπου του ΚΙΝΑΛ:
«Ωραίο σύνθημα το “νέα αρχή”. Ήταν
του ΠΑΣΟΚ, το 2015. Απλά τότε ο κ. Τσί-
πρας ήταν αγκαζέ με τον κ. Καμμένο και
πίστευε ότι θα μείνουμε εκτός Βουλής».

Στα ενδότερα της Κουμουνδούρου,
την αμφισβήτηση της γραμμής Τσίπρα

άνοιξε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κού-
λογλου και συνέχισε ο πρώην υπουργός
Οικονομικών και επικεφαλής της τάσης
«53+», Ευκλείδης Τσακαλώτος, στηρί-
ζοντας τον κ. Κούλογλου. 

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλο-
γλου, πιστός θιασώτης της αρχής τού
«δημοκρατικού, πολυσυλλεκτικού
DNA» της Αριστεράς, που αναμφίβολα
πολλοί σύντροφοί του το ενστερνίζονται
και το ακολουθούν, με ενυπόγραφο άρ-
θρο του υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσί-
πρας «ήρθε στη ΔΕΘ ισοπαλία με Μη-
τσοτάκη» και επίσης αμφισβήτησε τη
βεβαιότητα ότι σε περίπτωση «προ-
οδευτικής διακυβέρνησης» θα είναι ο
Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός.

Ο Ευκλείδης
Υπερασπιστής του Στέλιου Κούλο-

γλου εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, δεν υπα-
κούμε στα πάντα, εκφραζόμαστε ελεύ-
θερα και ο καθένας έχει το ύφος του εί-
τε διαφωνείς είτε συμφωνείς. Με συν-
τροφικό τρόπο μπορούμε να λύσουμε
τις διαφωνίες μας», είπε ο πρώην
υπουργός Οικονομικών, αδειάζοντας
ταυτόχρονα και τον επικεφαλής της ευ-

ρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο
του ΕΚ Δημήτρη Παπαδημούλη, τον
γραμματέα Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον
πρώην γραμματέα Πάνο Ρήγα και άλλα
στελέχη που επέκριναν τον κ. Κούλο-
γλου. 

Kριτική
Ο κ. Κούλογλου, σε εκπομπή στο Ac-

tion 24 το βράδυ της Δευτέρας, υπερα-
σπίστηκε τις απόψεις του λέγοντας: «Ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μού έχει πει ότι
μπορώ να υπογράφω τα άρθρα με την
κριτική μου και την υπογραφή μου. Ο
Τσίπρας θα πρέπει να γίνει πρωθυπουρ-
γός σε μια προοδευτική κυβέρνηση,
απλώς θα μπορούσε επικοινωνιακά να
το αφήσει ανοιχτό για να ξεκινήσει η
συζήτηση για την προοδευτική διακυ-
βέρνηση του τόπου».

Απαντώντας, δε, στις επικρίσεις που
δέχεται, είπε: «Είμαι τριάντα χρόνια στη
δημοσιογραφία και κανείς δεν θα μου
αφαιρέσει το δικαίωμα του λόγου. Και οι
ευρωβουλευτές πρέπει να συμβάλλουν
στο καλό της παράταξης αλλά και της
χώρας. Ήταν μια ισοπαλία του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά εκτός έδρας. Δεν θέλω να ασχολη-
θώ με τις αναρτήσεις του Πολάκη, έχω
πιο σημαντικά πράγματα».

Νέα αρχή με… μαχαιρώματα
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parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

Και ο Κώστας Αρβανίτης 
ευχήθηκε στον 
κ. Κούλογλου «καλό ταξίδι»! 
«Η προσωπική μου γνώμη είναι πως είναι
τελείως άτοπο, λάθος, δεν έχει καμία
σχέση με την πραγματικότητα η άποψή
του… Το παιχνίδι έχει κανόνες σε ό,τι
αφορά τις διαδικασίες, δεν είμαστε πολι-
τευτές, είμαστε επαγγελματικά στελέχη
του κόμματος…
Ενοχλούμαι πά-
ρα πολύ όταν
ο καθένας,
για όποιον
λόγο, και
δεν είναι
μόνο ο Κού-
λογλου, αλλάζει
την ατζέντα όταν το
κόμμα πάει να πάρει μια στροφή ή να βά-
λει ένα θέμα. Το θεωρώ λάθος… Η Αρι-
στερά δεν είναι αυτό, υπάρχουν όργανα,
συντεταγμένες και διαδικασίες. Σε όποι-
ον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει καλό τα-
ξίδι και να είναι καλά. Δεν γίνεται αυτό το
πράγμα, ο κόσμος έχει σοβαρά προβλή-
ματα και δεν μπορεί να ασχολείται με το
εγώ του καθενός», είπε σε έντονο ύφος ο
κ. Αρβανίτης.
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Α
ρχίζει να φουντώνει ο «εσω-
κομματικός πυρετός» στο Κί-
νημα Αλλαγής, καθώς οι δελ-
φίνοι αρχίζουν σιγά σιγά να

ανοίγουν τα χαρτιά τους. Σήμερα το από-
γευμα θα έχουμε ουσιαστικά το πρώτο
debate μεταξύ των υποψηφίων για την
ηγεσία του κόμματος, σε διαδικτυακή εκ-
δήλωση που διοργανώνουν οι Κινήσεις
Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία με θέ-
μα «Η Δημοκρατία σε δύσκολους και-
ρούς. Κίνδυνοι και εγγυήσεις της δημο-
κρατικής διαδικασίας στην Ελλάδα, την
Ευρώπη και τον κόσμο» (18.00-21.00,
m.facebook.com/socialdemoGR και στο
YouTube των Κινήσεων).

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν, μετα-
ξύ άλλων, οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος
Ανδρουλάκης και Χάρης Καστανίδης. Η
Φώφη Γεννηματά, αν και προσκλήθηκε,
αρνήθηκε ευγενικά τη συμμετοχή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκεπτικό με
το οποίο η κυρία Γεννηματά απέρριψε αυ-
τή την πρόσκληση ερείδεται στο ότι ακόμη
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων και,
ως εκ τούτου, είναι πολύ πρόωρη μια δια-
δικασία που εκ των πραγμάτων θα λάβει
χαρακτήρα debate. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι
για να επικυρωθεί μια υποψηφιότητα
απαιτούνται υπογραφές 5.000 μελών ή
του 15% των μελών της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κόμματος. Την ίδια ώρα, στο πα-
ρασκήνιο έχουν αρχίσει ήδη τα πισώπλα-
τα μαχαιρώματα και κυρίως η διασπορά
φημών και σεναρίων.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η φήμη ότι η
κυρία Γεννηματά θα αποσυρθεί από την
κούρσα των υποψηφιοτήτων. Από το επι-
τελείο της, πάντως, δεν έμπαιναν καν στον
κόπο να το διαψεύσουν και απλώς χαμο-
γελούσαν με νόημα. Για τον Ανδρέα Λο-
βέρδο εδώ και καιρό επιχειρούν να του
προσάψουν ότι τυχόν εκλογή του στο πη-
δάλιο του Κινήματος θα φέρει το κόμμα
στη ΝΔ. Τελευταία, μάλιστα, οι φήμες αυ-
τές έχουν προκαλέσει την οργή του όπως
και ανάλογου ύφους απαντήσεις. Στον Νί-
κο Ανδρουλάκη προσάπτουν ότι λόγω των

καθηκόντων του ως ευρωβουλευτή δεν
έχει επαφή με την εσωτερική πραγματι-
κότητα. Τέλος, για τον Χάρη Καστανίδη
κυκλοφορούν φήμες ότι δεν θα καταφέ-
ρει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπο-
γραφές που θα υποστηρίξουν την υποψη-
φιότητά του. Μέσα σε αυτό περιβάλλον
«κλείδωσε» η συνεδρίαση της ΚΕ του
κόμματος για το πρώτο Σαββατοκύριακο
του Οκτωβρίου, όταν θα αποφασιστεί ο
οδικός χάρτης για τις εσωκομματικές δια-
δικασίες, που θα οδηγήσουν στην εκλογή
νέας ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ.

Στο μεταξύ, η προσπάθεια του Αλέξη
Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη για διεμβολι-
σμό του ΚΙΝΑΛ μπορεί να αντιμετωπίστη-
κε με ειρωνικά χαμόγελα, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν προκάλεσε εκνευρισμό
στη Χαριλάου Τρικούπη. Προς το παρόν,
ωστόσο, προκρίθηκε η λογική τού να μην

τροφοδοτηθεί το θέμα περισσότερο με
επίσημες ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο,
όπως λένε, θα έδινε έδαφος στον κ. Τσί-
πρα να ελπίζει ότι μπορεί να υλοποιήσει
τους τακτικισμούς του. Ενδεικτικό είναι,
πάντως, το σχόλιο κύκλων του κόμματος
επ’ αυτού: 

«Η αυτόνομη πορεία της παράταξης εί-
ναι αδιαπραγμάτευτη, ο κύριος Τσίπρας
θα μείνει με τα περιτρίμματα των ΑΝΕΛ,
κολλημένος σε αντιλήψεις τού χθες». Χα-
ρακτηριστικός όμως ήταν και ο σχολια-
σμός από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΚΙ-
ΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη, ο οποίος μιλώντας
στο Star Κεντρικής Ελλάδος παρομοίασε
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με τον γνωστό μί-
μο Γιώργο Μητσικώστα: «Η παρουσία του
κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ και η προσπάθειά του
να μιμηθεί τον δικό μας χώρο θύμισαν τον
Γιώργο Μητσικώστα, ο οποίος προσπα-

θούσε να μιμηθεί τους πολιτικούς αρχη-
γούς». 

Τέλος σφοδρή επίθεση στον Ανδρέα
Λοβέρδο έκανε χθες ο Παύλος Χρηστίδης,
σχολιάζοντας δηλώσεις του υποψηφίου
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ στον τηλεοπτικό
σταθμό Οpen. Ο εκπρόσωπος Τύπου του
Κινήματος Αλλαγής «χρεώνει» επί της ου-
σίας στον κ. Λοβέρδο προεκλογική ρητο-
ρική που βλάπτει την εικόνα και την αντι-
πολιτευτική τακτική του κόμματος στην
κρίσιμη συγκυρία.

«Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να βάζει
τη φιλοδοξία του πάνω από την παράταξη
και να αντιπολιτεύεται το κόμμα του αντί την
κυβέρνηση», δήλωσε στο ΑΠΕ ο κ. Χρηστί-
δης απαντώντας σε ερώτηση για την παρέμ-
βαση μέσω της οποίας ο κ. Λοβέρδος υπο-
στήριξε την ανάγκη αλλαγής ηγεσίας ώστε
να μην υπάρξει εκλογική ήττα του ΚΙΝΑΛ.

Η Φώφη δεν... πάει στο debate

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Οι δελφίνοι
κάνουν πρόβα,
αλλά 
η Γεννηματά
τους αγνοεί 
καθώς δεν
έχουν... χρίσμα



Προς νέα συμφωνία 
με την COSCO
Με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη το 2016, η κινεζική
εταιρεία θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος
του χρόνου τις υπο-
χρεωτικές επενδύ-
σεις για τις οποίες
έχει δοθεί η χρημα-
τοδότηση από την ΕΕ,
ώστε να πάρει το
υπόλοιπο 16% των με-
τόχων του ΟΛΠ. Έτσι
θα ελέγχει το 67% της εταιρείας. Το αντίτιμο είναι 88 εκατ.
ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι ούτε το 30% των έργων αυτών
δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί.

ΚΚίνδυνος
«Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδο-
ξίας εκφράζει την ανησυχία της για την επέ-
κταση των εχθροπραξιών μεταξύ των κυβερ-
νητικών δυνάμεων της Αιθιοπίας και του Εθνι-
κού Απελευθερωτικού Μετώπου Τιγκράι στην
πόλη Λαλιμπέλα, όπου βρίσκονται οι λαξευμέ-
νες στον βράχο ορθόδοξες εκκλησίες», υπο-
γραμμίζει σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέ-
ας της ΔΣΟ, βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπου-
λος. Οι έντεκα μεσαιωνικές, μονολιθικές σπη-
λαιώδεις εκκλησίες της Λαλιμπέλα χρονολο-
γούνται από τον 13ο αι. και είναι αναγνωρισμέ-
νο μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς από την UNESCO ήδη από το 1978. 

Παλιά δράση
Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτη-

ση σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Τα ακραία φαινό-

μενα γίνονται όλο και πιο συχνά και οι ηγέτες του πλα-

νήτη αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να δράσουν πριν να

είναι αργά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει τον

αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής εδώ και πολλά

χρόνια. Για την ακρίβεια, οι χώρες της Ευρώπης ξεκί-

νησαν τη δράση τους από τη δεκαετία του ’70 και θα συ-

νεχίσουν και τα επόμενα χρόνια.

Ας εκσυγχρονιστεί επιτέλους 
το Πυροσβεστικό Σώμα

Α
πέχθεια για τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία
φαίνεται ότι έχει η πυροσβεστική, αφού μετά
τους περιορισμένων δυνατοτήτων αναλογι-

κούς ασυρμάτους που ακόμη διατηρούνται σε υπη-
ρεσία, η διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος δεν
χρησιμοποιεί το… υπερσύγχρονο σύστημα IRIS 2.0.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αστεροσκοπείου
Αθηνών, καθηγητή Μανώλη Πλειώνη, η πυροσβεστι-
κή δεν ζήτησε την ενεργοποίηση του επιχειρησιακού

συστήματος IRIS 2.0 κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς
στη Βαρυμπόμπη και δεν ζητήθηκε ούτε για τη μεγά-
λη φωτιά στην Κορινθία. Το σύστημα, το οποίο μπορεί
να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών, χρησιμοποιήθηκε το 2021 μόλις
τρεις φορές: στην Ιστιαία, στην Αχαΐα και στον Έβρο.
Το ελληνικό σύστημα είναι ένα από τα τρία που υπάρ-
χουν σήμερα στον κόσμο (το δεύτερο είναι στη Γαλ-
λία και το τρίτο στο Κολοράντο).
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Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της οι-
κονομίας είναι το υψηλό κόστος που δημι-
ουργούν στην επιχειρηματικότητα μια σει-

ρά από θεσμικά εμπόδια: γραφειοκρατία, πολυ-
νομία, καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύ-
νης κ.ά. Πρόκειται για αδυναμίες που υποβαθμί-
ζουν διαχρονικά τη δομική ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονομίας.
Για την αντιμετώπισή τους υπάρχει μόνο ένας
τρόπος: η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση γενναί-
ων μεταρρυθμίσεων.
Για αυτό και στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης, εξίσου σημαντική με την παροχή κι-
νήτρων για επενδύσεις, είναι η προώθηση των
προβλεπόμενων διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Όπως είχε αναδειχθεί από μελέτη που πραγμα-
τοποίησε το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την Ernst &
Young το 2019, οι μικρομεσαίες ελληνικές επι-
χειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το 99,9%
του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Από
αυτές, σχεδόν το 97% είναι οι πολύ μικρές επι-
χειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται μόλις στο 40%
της παραγωγικότητας του μέσου όρου των ευ-
ρωπαϊκών.
Οι ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες με-
γάλες επιχειρήσεις, με περίπου 270 να πραγμα-
τοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε με-
γαλύτερες εξ αυτών καλύπτουν σχεδόν το 26%
των εξαγωγών.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ένα πλέγμα κινήτρων
για τη συνεργασία ή τη συγχώνευση μικρών επι-
χειρηματικών μονάδων, ώστε να δημιουργηθούν
νέες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από οικονο-
μίες κλίμακας, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην
καινοτομία, θα μπορέσουν να προσελκύσουν
εξειδικευμένο προσωπικό, να ενισχύσουν την
εξωστρέφεια και τη διαπραγματευτική τους θέση.
Η μείωση του συντελεστή φορολογίας των επι-
χειρήσεων στο 22% φέρνει την Ελλάδα, για πρώτη
φορά ύστερα από πολλά χρόνια, να κινείται κάτω
από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο οποίος
βρισκόταν στο 23,2% για το φορολογικό έτος 2020.
Θετικό βήμα είναι και η μείωση της προκαταβο-
λής φόρου, η οποία είχε γονατίσει τις παραγωγι-
κές επιχειρήσεις. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εί-
ναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή
την κατεύθυνση.
Θα πρέπει όμως και οι επιχειρήσεις να δώσουν το
στίγμα αυτής της προσπάθειας και να απομονώ-
σουν τις καταχρηστικές πρακτικές, που λειτουρ-
γούν τελικά σε βάρος όλων.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η ευκαιρία του 
Ταμείου Ανάκαμψης

anetnews24@gmail.com 

Η τρίτη δόση
Σχετικά με τον εμβολιασμό και με τρίτη δόση,

οι επιστήμονες πιστεύουν ότι, μετά τους ανοσο-
κατεσταλμένους, θα ακολουθήσουν οι υπερήλι-
κες και οι υγειονομικοί.

Αυτοί οι άνθρωποι με τις δύο δόσεις έχει φανεί
από μελέτες ότι δεν κάνουν το ίδιο ισχυρή ανοσία
όσο ένας υγιής άνθρωπος και επωφελούνται πά-
ρα πολύ από μια τρίτη δόση. Αυτή η κατηγορία θα
προτεραιοποιηθεί.
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MD, MSc, PhD
Ψυχίατρος - 
Διδάκτωρ
Παν/μίου 
Αθηνών
Πρόεδρος 
ΔΣ ΚΕΘΕΑ
chliapis@yahoo.gr

«Έλα μπρε…»

Τ
ο 1988, σε ηλικία 9 ετών, έναν χρόνο
μετά τον θρίαμβο του Ευρωμπάσκετ
του ’87, είχα την τύχη να προλάβω ενω-
μένη τη Γιουγκοσλαβία. Το Σβετοζάρε-

βο, μια πόλη νότια του Βελιγραδίου, αποτέλεσε
σταθμό του οδικού μας ταξιδιού για την Κεντρική
Ευρώπη. Σταθμό και αφορμή να δούμε τους Γι-
ουγκοσλάβους φίλους μας, τον Νίκολα και την
Γκόρντανα με τα παιδιά τους. Τον Σάσα, με τον
οποίο έπαιζα μπάσκετ στα κάμπινγκ της Πιερίας,
τα παράλια της οποίας τιμούσαν οι βόρειοι γείτο-
νές μας, κατά κόρον, τη δεκαετία του ’80, και την
Ίβανα, που αποτέλεσε τον πρώτο international
παιδικό και ανεκπλήρωτο έρωτά μου. Εκεί, στα
γήπεδα του Πλαταμώνα, είδα τον ανταγωνιστικό
και μαχητικό ψυχισμό της σέρβικης, μπασκετι-
κής και όχι μόνον, κουλτούρας, ενώ στο Σβετοζά-
ρεβο, που πριν λεγόταν Γιαγκοντίνα, από τη σέρ-
βικη λέξη για τη φράουλα, όπως και επανονομά-
στηκε μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθε-
στώτος, σε ένα κρατικό διαμέρισμα στις εργατι-
κές κατοικίες του Τίτο, είδα τις εκφάνσεις της φι-
λοξενίας, της δημιουργικότητας, της περηφάνιας
αλλά και της αντιφατικότητας και της εκρηκτικό-
τητας ενός λαού με πολυσχιδή αυτάρκεια και πο-
λυσθενή προοπτική, που τελικά παραδόθηκε στη
δίνη και τις ακρότητες των παθών του εμφυλίου.
Αυτόν τον λαό προσωποποιούσε ο νευροευαί-
σθητα χαρισματικός Ντούσαν Ίβκοβιτς. Αυτόν
τον λαό συμπύκνωνε ο μεγαλοφυής και μονίμως
παραγκωνισμένος, επίσης, νευροευαίσθητος,
εφευρέτης Νίκολα Τέσλα, αδερφός της γιαγιάς
του Ντούντα. 

«Έλα, μπρε Γκόρντανα…» έλεγε τρυφερά στη
γυναίκα του ο οικογενειακός μας φίλος Νίκολα.
Αυτό θυμάμαι από εκείνον. Αυτό και το βαθιά
ανησυχαστικό βλέμμα με το οποίο απάντησε
στην τεχνηέντως αισιόδοξη ευχή του πατέρα μου
να «ξαναβρεθούμε του χρόνου, γιατί όλα θα πάνε
καλά», όταν το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τον
πόλεμο μας επισκέφτηκαν στην Ελλάδα. Δεν ξα-
ναήρθαν στον Πλαταμώνα. Ούτε εμείς ξαναπήγα-
με στο Σβετοζάρεβο που άλλαξε όνομα και ξανα-
βαπτίσθηκε «Φράουλα», αφήνοντας πίσω του την
ιστορία του σοσιαλιστή Σβέτοζαρ. «Η διάσωση
της μνήμης και στο στόμα μια φράουλα», όπως
γράφει ο Γιόζεφ Ροτ στις «Φράουλες». Η μνήμη
διασώθηκε, όμως εμείς δεν ξαναταξιδέψαμε στη
Γιουγκοσλαβία, λόγω του πολέμου που χτύπησε
τη χώρα αλλά και λόγω της νόσου του Πάρκινσον
που χτύπησε τον πατέρα μου, με τον οποίον βλέ-
παμε πάντοτε μαζί όλα τα μεγάλα παιχνίδια που
κοουτσάριζε ο Ίβκοβιτς. Εκείνοι δεν ξαναήρθαν
στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Γιατί όπως έλε-
γε και ο Τέσλα «οι τελευταίες 29 ημέρες του μήνα
είναι οι δυσκολότερες». Ο Τέσλα που χαλάρωνε
τους φρενήρεις ρυθμούς των επιστημονικών του
σκέψεων, οι οποίες διαδέχονταν η μία την άλλη,
ανταγωνιζόμενες σε πρωτοτυπία και ανεφικτό-
τητα τις μυσταγωγικές στιγμές που περνούσε εκ-
παιδεύοντας τα περιστέρια του. Αυτό το πάθος το

κληροδότησε και στον μικρανιψιό του, τον Ίβκο-
βιτς. Μαζί με την επιστημονικότητα στην προπο-
νητική και το υψηλό, μπασκετικό, IQ. Αυτό το πά-
θος που ίσως στοίχισε την υγεία των πνευμόνων
του Ντούντα, κατά τον τρόπο που ξέρουν να μας
φθείρουν και να μας σκοτώνουν εντός και εκτός
εισαγωγικών τα πάθη μας.

«Πνεύμονας φίλων των πτηνών» καλείται στην
ιατρική αυτή η διάμεση πνευμονοπάθεια των
«περιστεράδων». Μπορείς σίγουρα να είσαι πιο
εύκολα φίλος των πτηνών παρά των ανθρώπων.
Θα σου το ανταποδώσουν με τον τρόπο τους, με
το μαγικά υπάκουο πέταγμά τους, με την παρά-
τολμη ελκυστικότητα των ακροβατικών τους και
με τη βεβαιότητα της επιστροφής τους, έστω και
αν χαλάσουν τα πνευμόνια σου με το χνούδι των
στιγμών που θα περάσεις μαζί τους. Αντίθετα,
αρκετοί άνθρωποι δεν χρειάζονται τον παθοφυ-
σιολογικό μηχανισμό της αλλεργικής κυψελίτι-
δας για να σου προκαλέσουν ασφυξία.

Ο Ίβκοβιτς αρεσκόταν να λέει: «Δεν σας κατα-
λαβαίνω, μπρε, εσάς τους Έλληνες, πάτε στα
μπουζούκια και αφήνετε μισό το μπουκάλι». Στα
μπουζούκια που του άρεσαν, για να γιορτάζει
τους θριάμβους και για να ξεχνά τις ήττες του. Ο
πρόγονός του, Νίκολα Τέσλα, ανάμεσα στις ανε-
δαφικές, ιδιοφυείς εφευρέσεις που έρχονταν
στο κεφάλι του, είχε συλλάβει και μία για έναν
κολοσσιαίο δακτύλιο που θα περιβρόχιζε τον
Ισημερινό της Γης, πάνω στον οποίο θα στέκον-
ταν οι άνθρωποι και θα μπορούσαν να ταξι-
δεύουν, έτσι, σε πολλά μακρινά μέρη, χωρίς να
μετακινούνται οι ίδιοι, αλλά εκμεταλλευόμενοι
την περιστροφή της Γης. Η ιδέα αυτή δεν εφαρ-
μόστηκε ποτέ. Το πλησιέστερο που είδα στην
εφαρμογή της ήταν ένα σύστημα περιστροφής
των μπροστινών τραπεζιών γνωστού νυκτερινού
καταστήματος των Αθηνών, χάρη στο οποίο μπο-
ρείς να βρεθείς σε διαφορετικό σημείο του μα-
γαζιού και της πίστας χωρίς να σηκωθείς από τη
θέση σου.

Ο Ντούντα έφυγε από κοντά μας, όπως πολλοί
άλλοι. Αλλά η Γη συνεχίζει να γυρίζει. Όπως συ-
νέχισε να γυρίζει και όταν έφυγε ο Τέσλα, οι
εφευρέσεις του οποίου προσέφεραν στην αν-
θρωπότητα πολλά περισσότερα, αν και όχι τόσο
εμφανώς ελκυστικά, από τις ξεχωριστές μπα-
σκετικές στιγμές που μας χάρισε ο Ίβκοβιτς. 

Όπως συνεχίζει να γυρίζει και όταν χάνονται οι
αγαπημένοι μας. Οι αγαπημένοι μας, προς τους
οποίους, όσο «σοφός» (όπως ήταν το προσωνύ-
μιο του Ίβκοβιτς) και αν είναι ο Μεγάλος Περι-
στεράς της θεϊκής σοφίας του σύμπαντος, δεν
έχει βρεθεί ακόμη το περιστέρι που θα τους πέμ-
ψει το μήνυμα της ραγισμένης νοσταλγίας μας
και θα αντιγυρίσει την απόκρισή τους.

Έρχεται, όμως, η αλληγορία της παρηγοριάς
να με κάνει να πιστεύω πως, αν και δεν μπορώ να
ξαναδώ, πλάι στον πατέρα μου, τον Ίβκοβιτς να
κοουτσάρει πίσω από το γυαλί, εκείνος έχει αρχί-
σει ήδη να δίνει οδηγίες στον Ντράζεν, στον Τάρ-
πλεϊ, στον Κόρατς, τον Μακγκί και στον Μαρτίν,
ετοιμάζοντας να κατεβάσει στο ουράνιο παρκέ
την ομάδα των πρόωρα χαμένων μεγάλων αθλη-
τών, προς τέρψιν των δικών μας αγαπημένων
απωλειών που θα τον παρακολουθούν να φωνά-
ζει, να νευριάζει, να διοικεί, να διδάσκει, να χά-
νει, να εκρήγνυται και να κερδίζει από τις εξέ-
δρες του επέκεινα.

Πέρασε καιρός από τη δεκαετία του ’80 και
εκείνο το παιδί που ταξίδεψε στο Σβετοζάρεβο,
έκανε και έγινε αρκετά από όσα είχε ονειρευτεί
τότε και θα μπορούσε να είχε κάνει και να γίνει
πολλά περισσότερα. Ως γιατρός και ως πρόεδρος
του ΚΕΘΕΑ, δεν μπορώ να το πω, γιατί οφείλω να
είμαι ταγμένος στην πρόληψη και των νόμιμων
εξαρτήσεων. Σαν μικρός ταξιδιώτης, όμως, της
Γιαγκοντίνα και της ζωής, θα ενδώσω και θα πω:
«Άντε, μπρε Ντούντα, να το πιούμε όλο το μπου-
κάλι της ζωής, μέχρι την τελευταία του γουλιά, με
όλες τις πίκρες και τις χαρές που μας κερνά».
Καλό σου ταξίδι και πάντα νίκες!
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Ο
ι εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων από με-
γαλύτερες και το αφήγημα των συγχωνεύσεων
αποτελούν ένα μεγάλο ερώτημα. Τι εξυπηρετεί -

πέραν των χρηματιστηριακών υποχρεώσεων και των οι-
κονομιών κλίμακος- η προϊοντική συγκέντρωση σε λί-
γους μεγάλους παίκτες; Τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στην
απασχολησιμότητα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, το 99,8% των επιχειρήσεων σε όλους
τους κλάδους, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού, εί-
ναι ΜμΕ, απασχολώντας 93 εκ. ανθρώπους, που αντιστοι-
χεί στο 67% της συνολικής απασχόλησης. Ποιος δημιουρ-
γεί καινοτομία, ο δύσκαμπτος ή ο ευέλικτος - που τελικά
ίσως και να εξαγοράζεται από τον δύσκαμπτο; Πού χάνε-
ται αυτή η παραγόμενη καινοτομία, μήπως στα συρτάρια
των γραφειοκρατικών (ευρωπαϊκών) οργανισμών; 

Όλα τα ερωτήματα τίθενται με επίκεντρο μια αγορά, την
ελληνική, που είναι ρηχή και πεπερασμένη. Τίθενται (τα
ερωτήματα) όχι με σκοπό τον μηδενισμό αλλά με την
προσδοκία να αφυπνιστεί η επιχειρηματικότητα και να
αναγνωρίσει ότι ο σπουδαιότερος παράγοντας επιβίωσης
είναι η ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ. Με λίγα λόγια, η
αγορά χρειάζεται εκπαίδευση. 

Πριν από δύο δεκαετίες υπήρξε, σε παγκόσμιο επίπε-
δο, η αίσθηση ότι όλα τα λογισμικά και οι υπηρεσίες τε-

χνολογίας έχουν θέση σε ένα «ράφι» υπεραγοράς. Θα
μπαίνει ο καταναλωτής στην υπεραγορά (σήμερα πλέον
ηλεκτρονικά) και θα προμηθεύεται αυτό που -θεωρεί ότι-
του ταιριάζει χωρίς να γνωρίζει εάν το χρειάζεται (τζίρος
να γίνεται). Όταν αυτό το μοντέλο δεν λειτούργησε, ξεκί-
νησαν τα δίκτυα, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν αλλά
δεν αποδίδουν στο επίπεδο των προσδοκώμενων. Οι δε
πολυεθνικές (ιδιαίτερα του λογισμικού) απέσυραν τις με-
γάλες εγκαταστάσεις από πολλές χώρες και δημιούργη-
σαν «ευέλικτα» hubs σε λίγες επιλεγμένες, κυρίως χαμη-
λής φορολογίας χώρες.

Λανθάνουσες συνθήκες επικρατούν και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Εκατομμύρια σελίδες (επιδοτούμενων)
μελετών χάνονται στους ευρωπαϊκούς servers. Δεκάδες
χιλιάδες (επιδοτούμενες) πιλοτικές εφαρμογές μένουν
«ζωντανές» μέχρι να παρουσιαστούν στις ελεγκτικές αρ-
χές. Μετά, όλα μπαίνουν σε μια κιβωτό, όχι του Νώε αλλά
της λήθης, και ξανά από την αρχή.

Η πρόεδρος κυρία Φον ντερ Λάιεν στην πρόσφατη ομι-
λία της στο Ευρωκοινοβούλιο μίλησε για τη σπουδαιότη-
τα των ψηφιακών τεχνολογιών και μια ευαγγελιζόμενη
ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία. Μίλησε για την απαι-
τούμενη ανεξαρτησία της Ευρώπης στους ημιαγωγούς
(τσιπάκια) και προσπαθώντας να «ανεβάσει» το συναι-

σθηματικό ηθικό, ανέφερε ότι «οι ψηφιακές τεχνολογίες
είναι καθοριστικής σημασίας. Και τα κράτη-μέλη συμμε-
ρίζονται την άποψη αυτή. Οι ψηφιακές δαπάνες στο Next-
GenerationEU θα υπερβούν ακόμη και τον στόχο του 20%.
Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία της επένδυσης στην ευ-
ρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία μας. Πρέπει να εντεί-
νουμε τις προσπάθειές μας για να διαμορφώσουμε τον
ψηφιακό μας μετασχηματισμό σύμφωνα με τους δικούς
μας κανόνες και αξίες». 

Όμως το έργο το έχουμε ξαναδεί. Το 5G υλοποιείται
στην Ευρώπη από κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς,
ενώ η κεντρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ει-
σαγόμενη από τρίτους. Ποια τεχνολογική ανεξαρτησία
μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη; 

Τελικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το τοπίο είναι ιδι-
αίτερα περίπλοκο και ό,τι είναι περίπλοκο, είναι και ανε-
ξέλεγκτο. Η τόνωση της ψηφιακής ωριμότητας έρχεται
κυρίως μέσα από τις δημόσιες επενδύσεις, ανεξάρτητα
της προέλευσης της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο ίσως
είναι η ώρα να υπάρξει σύμπραξη μεγάλων και μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων σε μια κατεύθυνση υπάρχουσας κά-
θετης εξειδίκευσης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να
υπάρξει βιωσιμότητα για όλους αλλά και πραγματική επι-
τυχία στην ολοκλήρωση των έργων.

Οι μισές αλήθειες και το ριζοσπαστικό Κίνημα Αλλαγής
Α

πό 7% έως 8% αναθεωρήθηκε ο στόχος ανά-
πτυξης της χώρας για το 2021 και σε σχέση
με το 8,2% της ύφεσης το 2020, μοιάζει σαν

να θεωρούμε ότι πατσίσαμε, όπως διαφαίνεται και
από τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδας, Γιάννη Στουρνάρα, που αναφέρει ότι «η χώρα
θα μπορούσε να επιστρέψει φέτος στα προ κρίσης
επίπεδα». Μισές αλήθειες, διότι η ύφεση και η ανά-
πτυξη της χώρας δεν είναι ευθέως ανάλογες με την
ύφεση και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα της
ιδιωτικής οικονομίας με αναφορά στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και στη μεσαία τάξη, που ούτε 8% του
τζίρου ή των εισοδημάτων τους έχασαν πέρσι που
ήταν κλειστή η πλειοψηφία της αγοράς, ούτε κατά
διάνοια πάτσισαν φέτος την περσυνή χασούρα. Χρέη
και προβλήματα συσσώρευσαν, όπως άλλωστε και η
χώρα, που έχει παγκόσμιο αργυρό μετάλλιο στη σχέ-
ση χρέους προς ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας δηλώνει
κομπορρημονώντας ότι «τα κόκκινα δάνεια των τρα-
πεζών έχουν μειωθεί κατά 46 δισ. ευρώ επί ΝΔ». Μι-
σές αλήθειες, διότι τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί
μεν κατά 46 δισ. ευρώ, αλλά μόνο λογιστικά από τους
ισολογισμούς των τραπεζών, γιατί έχουν μεταφερθεί
στα αμφιλεγόμενα funds. Αυτή είναι ολόκληρη η
αλήθεια. Η μεσαία τάξη κατά κύριο λόγο συνεχίζει να
επιβαρύνεται από τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα να
υπόκειται πλέον σε μια πολύ επιθετικότερη εισπρα-
κτική πολιτική.

Τα έσοδα του τουρισμού αναμένεται να αγγίξουν τα
12 δισ., δηλώνει πανηγυρίζοντας ο κ. Κικίλιας, προοι-

ωνιζόμενος μια εποχή παχιών αγελάδων. Μισές αλή-
θειες, διότι τα έσοδα του τουρισμού το 2019 ήταν στα
20 δισ. Αν αθροίσουμε αυτά που έλειψαν το 2020 και
θα λείψουν το 2021 (αν πιαστεί ο στόχος), μέσα σε
δύο χρόνια, αγγίζουμε το 80% του ποσού του ευρω-
παϊκού Ταμείου Σταθερότητας που θα πάρουμε (χω-
ρίς τα ποσά μόχλευσης) τα επόμενα πέντε χρόνια για
να κάνουμε το υποτιθέμενο άλμα ανάπτυξης.

Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε σε όλα, αφού απέτυχε
στους στόχους του εμβολιασμού, στη διάσωση της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στη διαχείριση
των φυσικών καταστροφών (αφού κάηκε η μισή Ελ-
λάδα) κ.ο.κ. Μισές αλήθειες, διότι σε αρκετά έκανε
ό,τι καλύτερο γινόταν, ακόμα και αν αυτό δεν ήταν κα-
λό για όλους. Βέβαια, έκανε και πολλά λάθη! Δεν
πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η χώρα μπήκε στην κρί-
ση της πανδημίας μετά από μια δεκαετή, σφοδρή, οι-
κονομική κρίση. 

Το Κίνημα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ και εν συνόλω η αν-
τιπολίτευση μονίμως λαϊκίζουν. Μισές αλήθειες,
διότι είναι κατάλυση της ουσίας της ίδιας της δημο-
κρατίας αν κάθε αντίθετη άποψη είναι ψεκασμός ή
λαϊκισμός! Ιδιαίτερα όταν αρκετές από αυτές τις αν-
τίθετες απόψεις υιοθετούνται ετεροχρονισμένα και
παρουσιάζονται διθυραμβικά ως κυβερνητικά κα-
τορθώματα.

Ούτε όλα καλά ούτε όλα στραβά! Μόνο αν υιοθετή-
σουμε τη ριζοσπαστική για την εποχή οδό της αντι-
κειμενικότητας, αφού κανονικότητα πλέον αποτελεί
ο κομματικός υποκειμενισμός, θα αποκτήσουμε ένα
επιπλέον πλεονέκτημα στο να οικοδομήσουμε ένα

καλύτερο αύριο. 
Το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί ένα ευχάριστο, τέτοιο,

πολιτικό παράδειγμα. Απόδειξη αποτελεί η ίδια η
κριτική της οποίας γίνεται καθημερινός αποδέκτης.
Ανάλογα με τις θέσεις του σε κρίσιμα ζητήματα, όπως
αυτά της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας, του
εμβολιασμού, της εργασίας, κ.ο.κ., τη μια του καταλο-
γίζεται ότι είναι δεκανίκι της Δεξιάς και την άλλη του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Τουλάχιστον εξ αποδείξεως και όχι εξ ισχυρισμού
κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το Κίνημα Αλλα-
γής ότι εκ των προτέρων έχει τραβήξει τυφλές δια-
χωριστικές γραμμές με οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
Πάντα υποστηρίζει τις θέσεις που εκείνο και η πρό-
εδρός του κυρία Φώφη Γεννηματά θεωρούν ότι τους
εκφράζουν καλύτερα, άσχετα με το ποιος τις εισηγεί-
ται ή ποιος αντιτίθεται σε αυτές. Μια φιλοσοφία που,
για όσους διαθέτουν μνήμη, παραμένει σταθερή από
την προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έως την τω-
ρινή της Νέας Δημοκρατίας. 

Όχι, αυτό δεν κάνει το Κίνημα Αλλαγής κόμμα χω-
ρίς ταυτότητα. Αυτός είναι ένας βολικός πολιτικός
χαρακτηρισμός, υποβάθμισης της μοναδικής υγιούς
πολιτικής κομματικής συμπεριφοράς, που μπορεί να
ξενίζει ως ριζοσπαστική σε σχέση με την οπαδική
κομματική πραγματικότητα, αλλά είναι και η μοναδι-
κή που αξίζει να επενδύσουμε το μέλλον μας.

Αυτό κάνει το Κίνημα Αλλαγής κόμμα με προοδευ-
τική ταυτότητα και εμείς πρέπει, συμμετέχοντας, να
τολμήσουμε να γίνουμε η αλλαγή που ευχόμαστε να
δούμε στον κόσμο.
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Δ
ημοσιοποιήθηκε το δεύτερο μέρος της
δημοσκόπησης της GPO που αφορά
τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου,

με τους πολίτες να αξιολογούν τις αλλαγές του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη δομή του κυβερνη-
τικού σχήματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα,
θετικά κρίνουν οι πολίτες την επιστροφή του
Τάκη Θεοδωρικάκου στο υπουργικό συμβού-
λιο. Η επιλογή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος
διαδέχθηκε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συγκεν-
τρώνει 43,3% θετικές απόψεις, έναντι 41,6%
που αξιολογούν αρνητικά την επιλογή του από
τον πρωθυπουργό.

««Στάζει» επανάσταση 
από παντού ο πρόεδρος 
Στο Ηρώδειο βρέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ ο
Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του για να
παρακολουθήσει την παράσταση «Προμηθέ-
ας Δεσμώτης». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανάρ-
τησε, μάλιστα, μια φωτογραφία στο Facebook,
κάνοντας και ένα σχόλιο για την ιστορία του
«Προμηθέα Δεσμώτη», σημειώνοντας ότι
πρόκειται για μια «ιστορία αρχέγονη» που
αφορά την «αιώνια πάλη ανάμεσα στο φως και
το σκοτάδι». «Από τη μια το κράτος και η βία.
Από την άλλη το φως, η γνώση, η πρόοδος -
από προνόμιο των λίγων, δικαίωμα του αν-
θρώπου», πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στην

ανάρτηση. Από το Ηρώδειο θα ξε-
κινήσει η επανάσταση των

φτωχών, να το θυμάστε…

Οι Οικολόγοι Πράσινοι
και τα ψεύδη του ΣΥΡΙΖΑ 
Οι Πράσινοι δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για
ΣΥΡΙΖΑ και Κουμουνδούρου. Και αυτό γιατί
υπήρχε μια άτυπη συμφωνία ότι, στα δυο
χρόνια της τρέχουσας βουλευτικής θητείας,
ο κ. Αλέκος Φλαμπουράρης με δική του πρω-
τοβουλία θα υπέβαλλε την παραίτησή του,
προκειμένου να τον διαδεχθεί ο πρώτος επι-
λαχών, που είναι από το κόμμα των Οικολό-
γων Πράσινων. Οπότε η οικονομολόγος Αικα-
τερίνη Ανδρικοπούλου-Σακοράφα -η δυνά-
μει διάδοχος της έδρας Φλαμπουράρη- έμει-
νε με την άτυπη συμφωνία ανά χείρας… Μα
καλά, πίστεψαν τον κυρ Αλέκο;

«Οι Κρητικοί τόσα χρόνια
άκουγαν λόγια, πρώτη
φορά βλέπουν έργα» 
Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, τα συγ-
κεκριμένα χρονοδιαγράμματα και την εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση ώστε επιτέλους να γίνει
πραγματικότητα, καθώς και για τα επόμενα βή-
ματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος
Καραγιάννης στη Βουλή, στο πλαίσιο του Κοινο-
βουλευτικού Ελέγχου.
Ο κ. Καραγιάννης διαβεβαίωσε ότι η χρηματοδό-
τηση του έργου είναι
εξασφαλισμένη από
το Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ και ανα-
φέρθηκε διεξοδικά
στην πορεία του έρ-
γου, επισημαίνοντας
ότι η κυβέρνηση της
ΝΔ παρέλαβε ανύ-
παρκτη μελετητική
ωριμότητα με απο-
σπασματικές παρεμ-
βάσεις, διάσπαρτες
κατά μήκος του άξο-
να, χωρίς συνοχή και χωρίς τις απαιτούμενες
προδιαγραφές ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρό-
μου: «Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως το
έργο στήθηκε σχεδόν από το μηδέν». 
Στη συνέχεια, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι
έχουν γίνει περισσότερα από όσα έχουν γίνει
ποτέ. Όπως είπε, «ενιαιοποιήσαμε σε τεχνικό
επίπεδο το έργο από τον Κίσσαμο έως τη Σητεία,
οριστικοποιήσαμε το χρηματοοικονομικό μοντέ-
λο, αναθέσαμε πάνω από 16 μελέτες, αναβαθμί-
σαμε τις προβλέψεις για τα όρια ταχύτητας του
δρόμου, εντάξαμε και τη βελτίωση των υφιστά-
μενων παρακάμψεων των μεγάλων πόλεων στο
έργο και δημοπρατήσαμε έργα αντιμετώπισης
κατολισθητικών φαινομένων, προϋπολογισμού
30 εκατ. ευρώ, σε διάφορα σημεία του άξονα».
Ο υφυπουργός τόνισε ότι «είναι αδιανόητο να εγ-
καλείται η κυβέρνηση αυτή επειδή έχει εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση, γιατί προχωρά το έργο
με μελέτες, γιατί υπάρχει πλέον χάραξη. Εμείς
δεν είπαμε ποτέ ψέματα στους Κρητικούς. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
και ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής
είπαν εξαρχής την αλήθεια. Και εμείς αυτό δεν
πρόκειται να το αλλάξουμε. Και οι Κρητικοί τόσα
χρόνια άκουγαν λόγια. Είναι η πρώτη φορά που
βλέπουν χάραξη του δρόμου».
Ο κ. Καραγιάννης, μάλιστα, έδωσε αναλυτικά
στοιχεία για τις πηγές χρηματοδότησης και το
ύψος αυτών, για κάθε κομμάτι του έργου ξεχωρι-
στά. Όπως εξήγησε, από το Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ έχουν εξασφαλιστεί 1,027 δισ. ευρώ
για το τμήμα Κίσσαμος - Άγιος Νικόλαος.
Τέλος, ανέφερε ότι τα διόδια που θα πληρώνουν
στον ΒΟΑΚ οι Κρητικοί είναι αυτά που πληρώ-
νουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή 0,063 ανά
χιλιόμετρο, αλλά με αναλογική χρέωση και ηλε-
κτρονικά για τους κατοίκους της Κρήτης, ώστε
να είναι δίκαια μετά την κατασκευή του δρόμου.
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Θετικά κρίνεται 
η επιστροφή
Θεοδωρικάκου 

Σε κλείσιμο καταστημάτων, τόσο σε πόλεις της
Γερμανίας όσο και σε χώρες του εξωτερικού, οδη-
γείται ο όμιλος ηλεκτρονικών ειδών Media-
Markt-Saturn, ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην
καταναλωτική συμπεριφορά εν μέσω πανδημίας,
με πολλά καταστήματα να καθίστανται ζημιογόνα
από τη στροφή των καταναλωτών στο Διαδίκτυο
για αγορές ηλεκτρονικών ειδών. Αυτά γράφει ο
ξένος Τύπος. Για εδώ στην Ελλάδα δεν έχω ακού-
σει κάτι… Εδώ τα έχει ο Πάνος ο Γερμανός, ως
γνωστόν. Έχει λεφτά ο Πάνος…

Περί ελληνικών τραπεζών 
Κατά δύο βαθμίδες αναβάθμισε και τις τέσσερις συ-
στημικές τράπεζες ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης
Moody’s, που θεωρείται και ο πιο αυστηρός από τους
μεγάλους διεθνείς οίκους. Μάλιστα, έδωσε σε όλες τις
τράπεζες και θετικές προοπτικές. Το σημαντικότερο,
όμως, είναι πως στην έκθεσή του αναφέρεται τεκμη-
ριωμένα το ενδεχόμενο μιας νέας αναβάθμισης των
ελληνικών τραπεζών μέσα στους επόμενους 12-18
μήνες, αποκλείοντας επί της ουσίας τον κίνδυνο μιας
πιθανής υποβάθμισης. Άρα, με βάση τη νέα αξιολό-
γηση του αμερικανικού οίκου, οι ελληνικές τράπεζες
δεν εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των σημαντικών
κινδύνων και της ακραίας κερδοσκοπίας, ενώ φαίνεται
πως απομακρύνθηκαν οριστικά από την κατηγορία
«σκουπίδια».
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Το μπάσιμο του ΟΤΕ στη μεγαλύτερη ΣΔΙΤ και ο Τσαμάζ
Ο Τσαμάζ έχει αποδείξει πως ό,τι λέει το κάνει και το φέρνει σε πέρας. Ο ΟΤΕ μπήκε με το δεξί και με δυνατή

προσφορά στο πιο μεγάλο έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στην Ελλάδα. Ο OTE και η κοινο-
πραξία Grid Telecom - Τέρνα Ενεργειακή, λοιπόν, κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά για τη μεγάλη ΣΔΙΤ ανάπτυ-
ξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας - Ultra-Fast Broadband (UFBB) συνολικού προϋπολογισμού 870
εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων και αναθέτουσα αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών που έχει συσταθεί στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για το έργο είχαν εκδηλώ-
σει και άλλοι ενδιαφέρον, όμως δεν πήραν το ρίσκο. Ο Μιχάλης Τσαμάζ μπήκε και απέδειξε ότι είναι δυνατός παί-
κτης στην αγορά.

Στο ΚΙΝΑΛ κάνουν
άτυπο debate

Σήμερα, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, θα
πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου-
διαδικτυακά το πρώτο άτυπο debate με-
ταξύ των υποψήφιων για την ηγεσία του
κόμματος και
η «μάχη» ανα-
μένεται με ιδι-
αίτερο ενδια-
φέρον. Η συγ-
κ ε κ ρ ι μ έ ν η
πρωτοβουλία
για τη συζήτη-
ση ανήκει στις
Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρα-
τία, ενώ το θέμα που θα τεθεί επί τάπητος
αφορά τους «κινδύνους και τις εγγυήσεις
της δημοκρατικής διαδικασίας». Το «πα-
ρών» θα δώσουν οι Νίκος Ανδρουλάκης,
Χάρης Καστανίδης και Ανδρέας Λοβέρ-
δος, οι οποίοι θα συζητήσουν με τον Ξε-
νοφώντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτη-
ρέλη. Ηχηρή ωστόσο θα είναι η απουσία
της Φώφης Γεννηματά, η οποία, σύμφωνα
με το περιβάλλον της, αρνήθηκε ευγενικά
την πρόσκληση. Δεν θέλει να κάτσει μαζί
τους η Φώφη…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

A
ντιδράσεις για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής δίπλα στον Τούρ-
κο πρόεδρο και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Ο Ελπιδοφόρος παρέστη στα
εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου στο Μανχάταν και προκάλεσε αντιδράσεις

από μερίδα πιστών, κυρίως στην Κύπρο, αλλά και ομογενών, καθώς στην ίδια εκδή-
λωση παρευρέθηκε και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ. Ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής συνεχάρη τον Τούρκο πρόεδρο και έστειλε μήνυμα για τη θρησκευτική
ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ επανέλαβε το αίτημα για επαναλει-
τουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. «Συγχαίρω τον πρόεδρο Ερντογάν για τα
εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, (που έκανε) μαζί με τον γενικό γραμματέα Γκουτέ-
ρες. Όπως πάντα, επιμένω στη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην επα-
ναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην υποστήριξη των δικαιω-
μάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά με
ανάρτησή του στο Twitter. 
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Στο σφυρί τα αντικείμενα 
του Αλέξανδρου Ωνάση 

Για μία ακόμη φορά βγαίνουν ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της Ολυμ-
πιακής Αεροπορίας, στα οποία μάλιστα περιλαμβάνεται και εξοπλισμός που χρησι-
μοποιούσε ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Η Εθνική Τράπεζα, με τον ρόλο της ειδικής εκκα-
θαρίστριας, προχωρά τώρα σε νέα διαδικασία για εκποίηση με ελεύθερη διαπραγμά-
τευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες
ΑΕ», εκ των οποίων ξεχωρίζει η πρώτη ομάδα με δύο ακίνητα στον Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, είναι η 14η φορά που γί-
νεται η διαδικασία της εκποίησης και στο σφυρί βγαίνει για πολλοστή φορά και κινη-
τός εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας. Τα έπιπλα γραφείου, γραφεία, καρέκλες
κ.λπ. που χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο γιος του Αριστοτέλη Ωνάση, του
ιδρυτή της Ολυμπιακής. Το ποσό της εγγύησης για τα συγκεκριμένα αντικείμενα έχει
οριστεί από την εκκαθαρίστρια στα 5.000 ευρώ. Η ημερομηνία για την υποβολή των
προσφορών από τους ενδιαφερομένους έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου.

Ο Ελπιδοφόρος 
και ο Ερντογάν… 

Προχωράει η ιστορία
με τα καζίνα
Σε δύο ακαδημαϊκούς ανέθεσε η Επι-
τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ) τον ρόλο συμβούλων, στο πλαί-
σιο της διαδικασίας μεταφοράς του Κα-
ζίνου Πάρνηθας από τη σημερινή θέση
στο ξενοδοχείο Μον Παρνές στην πε-
ριοχή Δηλαβέρη στο Μαρούσι. Στον
πρώτο ακαδημαϊκό, τον καθηγητή Πα-
νεπιστημίου Νίκο Χριστοφή, ανέθεσε
τον ρόλο του συμβούλου Κοινωνικών
Επιστημών. Ο κ. Χριστοφής θα αναλάβει
την αξιολόγηση του φακέλου τεκμη-
ρίωσης που συνοδεύει την αίτηση της
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ, ως
προς τη στοιχειοθέτηση της συνδρομής
των εξαιρετικών λόγων δημοσίου συμ-
φέροντος που επιβάλλουν τη μεταφορά
του καζίνου από την άποψη των Κοινω-
νικών Επιστημών. Στον δεύτερο ακαδη-
μαϊκό, τον καθηγητή Αρχιτεκτονικού
και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών Γεώργιο Πανέτσο, η
ΕΕΕΠ ανέθεσε ρόλο τεχνικού συμβού-
λου για την εξέταση πολεοδομικών ζη-
τημάτων που σχετίζονται με την επέν-
δυση και την υλοποίησή της. Να σημει-
ωθεί πως ήδη η ΕΕΕΠ έχει διορίσει ως
οικονομικό σύμβολο για τη μεταφορά
του Καζίνου Πάρνηθας στο Μαρούσι
την εταιρεία Ευρωσύμβουλοι και ως
νομικό σύμβολο τη δικηγορική εταιρεία
Μπερνίτσας.

Το έργο του νέου υπουργού είναι,
μαθαίνω, τιτάνιο και τούτο διότι δεν
μπορεί να συνεννοηθεί με τους αν-
θρώπους του προηγούμενου…
Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτε-
ρες οικογένειες. Ο νέος υπουργός
θέλει να κάνει τον δικό του «ανα-
σχηματισμό» στον μηχανισμό, αλλά
πρέπει πρώτα να πάρει το πράσινο
φως από ψηλά για να προχωρήσει
ανενόχλητος.

LOCK
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ΝIΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝAΣΗΣ 
Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Ανάπτυξη σημαίνει
διανομή πλούτου
στους πολλούς »

Τη διαβεβαίωσή του ότι η οικονομία
δεν θα ξανακλείσει δίνει ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος

Παπαθανάσης, χωρίς φυσικά να αποκρύβει
ότι η πανδημία συνεχίζει να αποτελεί κίνδυ-
νο, για αυτό και επιμένει στο θέμα του εμβο-
λιασμού. Ο κ. Παπαθανάσης εμφανίζεται αρ-
κετά αισιόδοξος για την πορεία της οικονο-
μίας, επικαλούμενος και τα τελευταία στοι-
χεία, όπως οι ρυθμοί ανάκαμψης που μπορεί
να ξεπεράσουν ακόμη και το 7%.
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Από τη ΔΕΘ στείλατε ένα ηχηρό μήνυμα
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Έχετε εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία και κατά πόσο μπορεί
να επηρεάσει αυτό το θετικό κλίμα η πο-
ρεία της πανδημίας;
Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός από τη ΔΕΘ είναι απολύτως κοστο-
λογημένα και βασίζονται πάνω σε στέρεους
και μεθοδικούς υπολογισμούς. Αυτός είναι ο
τρόπος που δουλεύει η κυβέρνησή μας και
όχι η ακατάσχετη και ανυπολόγιστη παροχο-
λογία, τις συνέπειες της οποίας έχουν ζήσει η
ελληνική οικονομία και η κοινωνία με οδυνη-
ρό τρόπο. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός
ότι τα μέτρα που λάβαμε από την έναρξη της
πανδημίας και έπειτα κράτησαν ζωντανή την
οικονομία και τις επιχειρήσεις. Η συνετή δια-
χείριση των δημόσιων οικονομικών οδήγησε
στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύ-
νης προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η πι-
στοληπτική ικανότητά της να αναβαθμίζεται
διαρκώς. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (72 δισ.) και
η αξιοποίησή τους, όπως περιγράφεται ανα-
λυτικά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, ενισχύουν τη συνέχιση της δη-
μιουργικής μας πορείας, ώστε να δημιουρ-
γήσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελ-
ληνικής οικονομίας. Μέρος των πόρων αυ-
τών (4 δισ.) έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν
στην αγορά.

Η πανδημία φυσικά και συνεχίζει να απο-
τελεί κίνδυνο. Ο ιός είναι ακόμη εδώ και δυ-
στυχώς ένα μικρό τμήμα των συμπολιτών μας
δεν προχωρά στον εμβολισμό ώστε να ολο-
κληρώσουμε το τείχος της ανοσίας. Είναι
πράγματι θλιβερό να υπάρχουν ακόμη άν-
θρωποι που από τη μία απαιτούν να συμμετέ-
χουν κανονικά στις κοινωνικές και οικονομι-
κές δραστηριότητες και από την άλλη αρ-
νούνται να δεχθούν το μοναδικό όπλο που
έχει ο άνθρωπος για την πλήρη αποκατάστα-
ση της κανονικότητας, το εμβόλιο. Όμως,
όπως έχει τονίσει και ο πρωθυπουργός, η οι-
κονομία δεν πρόκειται να ξανακλείσει. Δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε, π.χ., την επέ-
κταση του μέτρου του υποχρεωτικού εμβο-
λιασμού και σε άλλες επαγγελματικές κατη-
γορίες. Ο σκοπός μας είναι οι οικονομικές
δραστηριότητες να συνεχιστούν κανονικά.

Με την αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης στο 5,9%, που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός, ο πήχης ανεβαίνει πολύ και για
το 2022. Είναι εφικτό;
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δημοσιονο-

μική εικόνα της χώρας είναι αυτή που επιτρέ-
πει, αν όχι επιβάλλει, την αναθεώρηση του
στόχου για τον ρυθμό ανάπτυξης στο 5,9%,
όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Και
ποια είναι αυτή η εικόνα; Ανάπτυξη 16,2 το β’
τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020, ενώ για το α’ εξάμηνο του

2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώνεται
γύρω στο 7%. Η ελληνική οικονομία ανακάμ-
πτει και η Ελλάδα είναι μια από τις επτά χώ-
ρες της ευρωζώνης που επιστρέφουν σε επί-
πεδο ΑΕΠ στα επίπεδα της προ πανδημίας
εποχή. Σας ανέφερα τις διαρκείς αναβαθμί-
σεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώ-
ρας, ενώ την ίδια ώρα ξένοι οίκοι διατυπώ-
νουν εξαιρετικά θετικά προβλέψεις για την
ανάπτυξη. Το επίπεδο των άμεσων ξένων
επενδύσεων είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικό -
αυξήθηκαν κατά 77% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΥ. Επίσης, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε
εξέλιξη στην Ελλάδα 400 ιδιωτικές επενδύ-
σεις, συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ. Ο κατα-
σκευαστικός κλάδος «ξαναζωντανεύει» μετά
την πτωτική πορεία δέκα ετών, ενώ οι άδειες
κατασκευών αυξήθηκαν κατά 37% μέσα στη
διετία. Το ίδιο και οι εξαγωγές που αυξήθη-
καν κατά 20% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η
βιομηχανική παραγωγή καταγράφει αύξηση
της τάξης του 6%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα
νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξάνεται. Η
ανεργία βρίσκεται στο 14,2%, ποσοστό που εί-
ναι το χαμηλότερο της δεκαετίας. Όλα αυτά
δεν έγιναν μόνα τους, αλλά είναι αποτελέ-
σματα των διαρκών μεταρρυθμίσεων της κυ-
βέρνησης που οδήγησαν στην παραγωγή
επιπλέον πλούτου. Και τα μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν είναι το μέρισμα του πλούτου αυτού
που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Πάντα εν-
τός των δημοσιονομικών πλαισίων της ελλη-
νικής οικονομίας και πάντα έπειτα από μεθο-
δικό σχεδιασμό και όχι ανέξοδη λαϊκίστικη
παροχολογία, στην οποία είδαμε να επιδίδε-
ται από τη ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας.

Πώς θα ανακόψετε το κύμα ανατιμήσεων
στην αγορά; Η αξιωματική αντιπολίτευση
σας κατηγορεί για έλλειψη σχεδίου και ότι
βασίζεστε στην αυτορρύθμισή της.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά -

όχι μόνο τώρα- τι συμβαίνει στην αγορά. Πα-

ρακολουθεί με το σύνολο των ελεγκτικών
μηχανισμών που διαθέτει, οι οποίοι βρίσκον-
ται σε εγρήγορση, πραγματοποιούν διαρκείς
ελέγχους και όπου χρειάζεται επιβάλλουν
πρόστιμα. Παράλληλα, οι καταναλωτές έχουν
στη διάθεσή τους τη διαδικτυακή εφαρμογή
e-καταναλωτής, με την οποία μπορούν να
παρακολουθούν τις τιμές και να επιλέγουν
σημεία αγορών που είναι προς το συμφέρον
τους. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σε
εφαρμογή η ρήτρα ελέγχου αισχροκέρδειας,
κάτι το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
την περίοδο της πανδημίας. Είναι αυτονόητο
ότι οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται οφεί-
λονται σε εξωγενείς παράγοντες και αφο-
ρούν, κατά κύριο λόγο, στις συνθήκες που
δημιούργησε στην παγκόσμια αγορά η παν-
δημία. Οι αγορές έμειναν κλειστές ή υπό πο-
λύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα για μεγάλο
διάστημα. Ήταν φυσικό επόμενο το άνοιγμά
τους να ανεβάσει τη ζήτηση σε τόσο υψηλά
επίπεδα, στα οποία η προσφορά δεν μπορεί
να προσαρμοστεί αυτόματα και να χρειάζεται
κάποιο διάστημα στο οποίο παρατηρούνται
πληθωριστικά φαινόμενα. Το κόστος των
καυσίμων, ο δεκαπλασιασμός του κόστους
μεταφοράς των κοντέινερ, η μεγάλη έλλειψη
κοντέινερ από τη διεθνή αγορά και άλλοι πα-
ράγοντες όξυναν το πρόβλημα.

Στο γενικότερο πλαίσιο στήριξης της ελλη-
νικής κοινωνίας αλλά και της αντιμετώπισης
των ανατιμήσεων, η κυβέρνηση ενισχύει το
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών με
όλους τους διαθέσιμους τρόπους. Μείωση
του ΕΝΦΙΑ, κατάργηση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης, μείωση του εισαγωγικού συντελε-
στή φορολόγησης των φυσικών προσώπων,
διατήρηση της ισχύος του μειωμένου ΦΠΑ
στις μεταφορές, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα
ποτά, τους κινηματογράφους και τον τουρι-
σμό, η επιδότηση πρώτης εργασίας για νέους
18-29 ετών. Μείωση του ΦΠΑ στο 13% στα γυ-
μναστήρια και τις σχολές χορού έως τον Ιού-
νιο του 2022, κατάργηση του φόρου στις γο-
νικές παροχές και δωρεές, μείωση του τέ-
λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, επι-
δότηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά
20%. Ευελπιστούμε, όμως, ότι η αγορά θα ξα-
ναβρεί τους φυσιολογικούς της ρυθμούς

προς το τέλος του 2021.

Τι περιλαμβάνεται στο σχέδιο δίκαιης με-
τάβασης στις περιοχές που πλήττονται
από την απολιγνιτοποίηση;
Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί μπροστά στο

θέμα της απολιγνιτοποίησης και, όπως όλοι
μας γνωρίζουμε, το θέμα της κλιματικής κρί-
σης προκύπτει κυρίως από τα ορυκτά καύσι-
μα. Προχωράμε με ένα συνεκτικό σχέδιο, στο
οποίο ήδη καταγράφονται τα πρώτα βήματα.
Ήδη γίνονται συναντήσεις με περιφερειάρ-
χες και δημάρχους, οι οποίοι εμπλέκονται σε
αυτήν τη διαδικασία. Σε πρώτη φάση θα ξεκι-
νήσει η μεταβίβαση των εδαφών από τη ΔΕΗ
σε ένα ειδικό καθεστώς, μια εταιρεία που θα
ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Θα ακολουθή-
σει η δημιουργία Ειδικών Χαρτών, στους
οποίους θα καταγράφονται οι περιοχές όπου
θα μπορούν να αναπτυχθούν οι διάφορες
δραστηριότητες, π.χ. μεταποιητικές, αγροτι-
κές ή και άλλες. Να σημειώσουμε ότι θα
υπάρχει ιδιαίτερα υψηλή κινητροδότηση για
τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη σε
σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της
χώρας. Αναφορικά με τη Μεγαλόπολη, το
πρόγραμμα αγγίζει και τους Δήμους Τριπό-
λεως, Γορτυνίας και Οιχαλίας. Τα κίνητρα θα
είναι τα υψηλότερα που μας επιτρέπει το
Ενωσιακό Δίκαιο, ενώ θα προσθέσουμε και
ένα μπόνους +10 στα όσα ήδη προβλέπει ο
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων. Πρό-
κειται για ένα πλέγμα μέτρων που θα ενισχύει
την κινητικότητα προς τις συγκεκριμένες πε-
ριοχές. Θα είναι, δηλαδή, εξαιρετικά ελκυστι-
κή η ίδρυση εταιρειών στις συγκεκριμένες
περιοχές, καθώς -εκτός όλων των άλλων- θα
προβλέπεται και η απόκτηση εδαφών με τη
μέθοδο της προνομιακής μίσθωσης. Θα πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι ήδη υπάρχει μεγάλο εν-
διαφέρον και έχουν κατατεθεί πολλά σχέδια,
τα οποία ανέρχονται σε αρκετά δισ. Αυτά, βέ-
βαια, θα τα δούμε κατά προσέγγιση, όταν ξε-
καθαρίσουμε με τα θέματα των εδαφών και
των χρήσεων γης. Αυτό που πρέπει να είναι
απολύτως καθαρό είναι ότι στόχος μας είναι
όχι μόνο να αντικατασταθούν οι θέσεις που
αναγκαστικά θα εκλείψουν λόγω της απολι-
γνιτοποίησης, αλλά να δημιουργηθούν πε-
ρισσότερες και καλύτερες.«

Οι καταναλωτές έχουν στη 
διάθεσή τους τη διαδικτυακή
εφαρμογή e-καταναλωτής, 
με την οποία μπορούν να 
παρακολουθούν τις τιμές και να
επιλέγουν σημεία αγορών που
είναι προς το συμφέρον τους

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Σ
την 352 Μοίρα Μεταφοράς
Υψηλών Προσώπων θα βρίσκε-
ται σε λίγες μέρες το νέο VIP αε-
ροσκάφος της Πολεμικής Αε-

ροπορίας. Το γαλλικό Falcon 7X -δημι-
ούργημα της Dassault, της εταιρείας από
την οποία η Ελλάδα αγόρασε τα 18 Rafale
F3R και σύντομα θα παραγγείλει ακόμη
έξι ίδια μαχητικά- βρίσκεται αυτό το διά-
στημα στη Γαλλία για τις τελευταίες επιθε-
ωρήσεις και αφού ολοκληρωθεί η βαφή
του στα ελληνικά χρώματα, θα πετάξει για
την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, διάφορα
σχόλια έχουν φτάσει, κυρίως στον ηλε-
κτρονικό Τύπο, για το πόσο θα κοστίσει το
νέο VIP αεροσκάφος στο ελληνικό Δημό-
σιο και αν τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να
επενδυθούν σε εξοπλισμούς και όχι στον
Στόλο Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων. Η
αλήθεια είναι πως η Ελλάδα όχι μόνο δεν
δαπανά χρήματα για το νέο Falcon, αλλά
αντιθέτως βγαίνει και κερδισμένη, αφού
έχει άμεσο οικονομικό όφελος.

Το γαλλικό Falcon 7X έρχεται ως παρο-
χή στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις,

συγκεκριμένα στην Πολεμική Αεροπορία,
προκειμένου η κατασκευάστρια Dassault
να εξοφλήσει μια εναπομένουσα υποχρέ-
ωσή της για αντισταθμιστικά οφέλη, που
εκκρεμεί από το 2000. Η εταιρεία, μάλι-
στα, κατέθεσε πρόταση τροποποίησης της
σύμβασης ΑΩ, στην οποία περιλαμβάνεται
η παροχή εξοπλισμού στις Ειδικές Δυνά-
μεις αλλά και υποκατασκευαστικό έργο
στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
Το νέο αεροσκάφος, το τέταρτο του ελλη-
νικού Στόλου VIP, όχι μόνο δεν κόστισε τί-
ποτα στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά έρχεται
μαζί με πλήρη υποστήριξη για ένα έτος
αλλά και με πληρωμένα τα έξοδα εκπαί-
δευσης τεχνικών και πληρώματος, όπως
επίσης και του Γάλλου τεχνικού, ο οποίος
θα αναλάβει τη συντήρηση του αεροσκά-
φους κατά τους πρώτους μήνες του στην
υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας. Το
κόστος αυτών των υπηρεσιών υπολογίζε-

ται σε περίπου 3,2 εκατ. ευρώ, τα οποία
γλιτώνει ο προϋπολογισμός της χώρας,
μαζί φυσικά με την αξία του ίδιου του αε-
ροσκάφους.

Η κυβέρνηση, μάλιστα, προσανατολίζε-
ται στην πώληση ενός εκ των τεσσάρων
VIP αεροσκαφών, συγκεκριμένα του Gulf-
stream G5, το οποίο θα φέρει χρήματα
στα ταμεία, ενώ ταυτόχρονα θα αποκτήσει
ένα καινούργιο Falcon. Το όφελος είναι
πολύ μεγάλο, ειδικά αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι η αξία ενός καινούργιου αεροσκά-
φους αυτού του τύπου ανέρχεται στα 36
εκατ. ευρώ.

Η εκπαίδευση των νέων χειριστών του
Falcon 7X αλλά και των τεχνικών που θα
αναλάβουν την υποστήριξή του στην
Ελευσίνα έχει ολοκληρωθεί και η ομάδα
της Πολεμικής Αεροπορίας επέστρεψε
στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Η
ανάγκη για ένα νέο VIP αεροσκάφος προ-

κύπτει από την αντικατάσταση του Gulf-
stream, το οποίο θα πωληθεί, ενώ τα ERJ-
135BJ και ERJ135LR θα συνεχίσουν κα-
νονικά την αποστολή τους. Με δεδομένο
ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο εναπομεί-
ναντα θα βρίσκεται σε συντήρηση και κα-
θώς το νέο αεροσκάφος δεν επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό, αφού έχει μηδενικό
κόστος, κρίθηκε σκόπιμη η προμήθεια
του Falcon ώστε να μην υπάρξει πρόβλη-
μα με τις μελλοντικές διαθεσιμότητες. 

Η 352 Μοίρα Μεταφοράς Υψηλών Προ-
σώπων έχει ως αποστολή της την ασφαλή
και έγκαιρη μετακίνηση αξιωματούχων
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας
της χώρας, τη συντήρηση των μέσων και
την εκπαίδευση του προσωπικού, πιλότων
και τεχνικών αεροσκαφών. Το τελευταίο
αεροσκάφος που εντάχθηκε στη Μοίρα
ήταν το Gulfstream G5, που πραγματοποί-
ησε το πρώτο του ταξίδι το 2003.
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Στην 352 Μοίρα 
Μεταφοράς Υψηλών
Προσώπων θα 
βρίσκεται σε λίγες 
μέρες το νέο VIP
αεροσκάφος της 
Πολεμικής Αεροπορίας

Το… δώρο για τα 18 Rafale 



Κ
οινωνούς της παραβατικής
και επιθετικής συμπεριφο-
ράς της Άγκυρας έκανε ο Νί-
κος Δένδιας τους ομολόγους

του υπουργούς Εξωτερικών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, τους οποίους ενημέρω-
σε για την παρενόχληση του γαλλικού
ερευνητικού πλοίου «Nautical Geo» από
τουρκική φρεγάτα, μόλις 10 ναυτικά μίλια
ανατολικά της Κρήτης.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έκα-
νε λόγο για απαράδεκτη ενέργεια και μά-
λιστα εντός της οριοθετημένης ελληνικής
υφαλοκρηπίδας, όπως προκύπτει από την
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για ΑΟΖ της
6ης Αυγούστου 2020. «Η τουρκική συμ-
περιφορά έχει πλέον ξεφύγει από κάθε
πλαίσιο της λογικής και βεβαίως δεν συ-
νάδει καθόλου με την εικόνα “κανονικό-
τητας” που επιθυμεί να προβάλει η Τουρ-
κία, εικόνα η οποία, βεβαίως, ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα», τόνι-
σε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών,
που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, είχε διμε-
ρείς επαφές με ομολόγους του στο πλαί-
σιο της 76ης Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους έθεσε
εκ νέου το ζήτημα των παράνομων τουρ-
κικών ενεργειών σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση
που είχε με τον πρόεδρο της Γενικής Συ-
νέλευσης και υπουργό Εξωτερικών των
Μαλδιβών, Αμπντουλά Σαχίντ, ο κ. Δέν-
διας επισήμανε την ανάγκη τήρησης του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της
Θάλασσας από όλα τα κράτη, συμπερι-
λαμβανομένης και της Τουρκίας. Παρα-
τήρησε μάλιστα με νόημα πως ακριβώς
απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων
Εθνών εγκαινιάστηκε το Τουρκικό Σπίτι,
τονίζοντας όμως ότι «η Τουρκία, η οποία
κόπτεται για την εικόνα της στον ΟΗΕ με
την κατασκευή ενός επιβλητικού κτιρίου,
συνεχίζει ακάθεκτη να παραβιάζει κατά-
φωρα τον Χάρτη του ΟΗΕ εκτοξεύοντας
απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας,
εφόσον εφαρμόσει το νόμιμο δικαίωμα
επέκτασης των χωρικών της υδάτων». 

Η Τουρκία, βέβαια, συνεχίζει τον «χα-
βά» της, επιχειρώντας να στήσει σκηνικό
«Ορούτς Ρέις» στα ανατολικά της Κρήτης.

Η φρεγάτα που διατηρεί στην περιοχή,
προσέγγισε χθες τις ακτές της Κρήτης,
φτάνοντας σύμφωνα με πληροφορίες σε
απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μι-
λίων από το νησί, προκειμένου να παρε-
νοχλήσει το γαλλικό ερευνητικό, με ση-
μαία Μάλτας, «Nautical Geo». Στην πε-
ριοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις του Λιμε-
νικού Σώματος ενώ σε ετοιμότητα βρί-
σκονται Μονάδες Επιφανείας αλλά και
υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, που
παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της
τουρκικής φρεγάτας. 

Στο κόκκινο έφτασε η ένταση και στον
αέρα, με τα ελληνικά μαχητικά να διδά-
σκουν ένα σκληρό μάθημα στους Τούρ-
κους που επιχείρησαν να εισβάλουν στον
Εθνικό Εναέριο Χώρο. Για πρώτη φορά
από τον περασμένο Μάιο, 22 τουρκικά
αεροσκάφη εισήλθαν στο ελληνικό FIR,
με έξι από αυτά να είναι οπλισμένα. Αμέ-
σως, δόθηκε εντολή στα αεροσκάφη επι-
φυλακής αλλά και στις Πολεμικές Μοίρες
να απογειωθούν ισάριθμα ελληνικά μα-
χητικά, τα οποία σε λιγότερο από τέσσερα
λεπτά συνάντησαν τους τουρκικούς σχη-
ματισμούς. 

«Αυτό που ακολούθησε θα το θυμούν-
ται για πολύ καιρό», αναφέρει στρατιωτι-
κή πηγή στην «Political», αφού για όσα
λεπτά κράτησαν οι αερομαχίες, οι Έλλη-
νες πιλότοι όχι μόνο έσπασαν τους σχη-
ματισμούς, κάνοντας «man to man»
στους Τούρκους, αλλά τα ελληνικά Mira-
ge 2000-5 και τα F-16 είχαν συνεχώς
«στο gun» τα τουρκικά μαχητικά, δηλαδή
βρίσκονταν διαρκώς σε θέση βολής. 

Η Άγκυρα δείχνει διάθεση κλιμάκωσης
και στο πεδίο αλλά και στη ρητορική, με
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Φουάτ
Οκτάι, να κατηγορεί την Ελλάδα για επε-
κτατική πολιτική. «Η Ελλάδα, από από-
σταση 600 χιλιομέτρων από τα εδάφη
μας, έρχεται και επιδεικνύει επιθετική
στάση ακριβώς κάτω από τη μύτη μας.
Όπως κάνουμε σε κάθε σπιθαμή των εδα-
φών μας, υποστηρίζοντας την εθνική στά-
ση του προέδρου μας, έτσι θα υποστηρί-
ζουμε κάθε σημείο της Γαλάζιας Πατρί-
δας», είπε.

Από τη μεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοί-
νωσή του τονίζει: 

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τουρκικό
πολεμικό σκάφος φέρεται να παραβίασε

τα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας
μάλιστα σε απόσταση 2,5 μιλίων από τις
ακτές της Βορειοανατολικής Κρήτης, στο
Κάβο Σίδερο, κοντά στη ναυτική μας βάση
στο Κυριαμάδι.

Ελπίζουμε οι πληροφορίες αυτές να
μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότη-
τα. Ωστόσο επειδή πρόκειται για πολύ σο-
βαρή και επικίνδυνη εξέλιξη, καλούμε
την κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα τον
ελληνικό λαό και να απαντήσει επισήμως:

Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τα παραπά-
νω δημοσιεύματα;

Τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή;
Ποια ήταν η αντίδραση των Ενόπλων

Δυνάμεων και του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας;».
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Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε
τους ομολόγους του 
υπουργούς Εξωτερικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα παιχνίδια της Άγκυρας



Φ
τωχότερη είναι πλέον η δημο-
σιογραφία στη χώρα μας, αφού
τη Δευτέρα το βράδυ έφυγε από
τη ζωή ο Γιώργος Μπέρτσος,

ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ της
εποχής του. Η συγκεκριμένη απώλεια προ-
καλεί μεγάλη θλίψη στη δημοσιογραφική
οικογένεια της «Political», καθώς ο Γιώργος
Μπέρτσος ήταν πατέρας της καλής συνα-
δέρφου Ελένης, η οποία ακολούθησε επά-
ξια τα βήματά του και πλέον είναι αρχισυν-
τάκτρια ύλης στην εφημερίδα μας.

Ο Γιώργος Μπέρτσος γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη το 1936. Τη δημοσιογραφική του
διαδρομή την ξεκίνησε το 1956 εργαζόμε-
νος ως αθλητικός ρεπόρτερ και στη συνέ-
χεια ως ελεύθερος και εσωτερικός συντά-
κτης στην εφημερίδα «Έθνος». Στη συνέ-
χεια εργάστηκε στις εφημερίδες «Νίκη»,
«Ελευθερία», «Ελληνικό Μέλλον», ως διευ-
θυντής σύνταξης στη «Θεσσαλονίκη», στην
«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», στην
«Εβδομάδα», ως διευθυντής στη «Μεσημ-
βρινή», στα περιοδικά «Πανόραμα», «Ψυ-
χαγωγία», «Επίκαιρα», «Τηλέραμα» και, τέ-
λος, ως σύμβουλος έκδοσης στην εφημερί-
δα «Αδέσμευτος Τύπος της Κυριακής».

Η δολοφονία Λαμπράκη 
Ο Γιώργος Μπέρτσος κάλυψε δημοσιο-

γραφικά τη δολοφονία Λαμπράκη. Η πληρέ-
στατη κάλυψη των γεγονότων και η συστη-
ματική του έρευνα χωρίς κανέναν φόβο
φώτισαν τις σκοτεινές πτυχές της υπόθε-
σης, οδηγώντας τους υπαίτιους της δολο-
φονίας στη Δικαιοσύνη. Ο συνάδελφος δεν
πτοήθηκε από απειλές και εκφοβισμούς.
Προχώρησε σε αποκαλύψεις που φανέρω-
σαν τις ενέργειες του παρακράτους και τί-
μησε το επάγγελμα του δημοσιογράφου,
παραδίδοντας ένα ζωντανό μάθημα δεοντο-
λογίας και στάσης ζωής στους νεότερους
συναδέλφους. Μαζί με τον δημοσιογράφο
Γιώργο Ρωμαίο και τον συνάδελφο Γιάννη
Βούλτεψη είχαν φωτίσει τότε άπλετα με δη-
μοσιεύματά τους στις εφημερίδες «Ελευθε-
ρία», «Βήμα» και «Αυγή» τις σκοτεινές
πλευρές της δολοφονίας. 

Επίσης, είχε διατελέσει ειδικός σύμβου-
λος του υπουργείου Προεδρίας επί κυβερ-
νήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, όταν και

μελέτησε τα αρχεία της περιβόητης Υπηρε-
σίας Πληροφοριών του στρατηγού Γωγού-
ση. Είχε καταδικαστεί από στρατοδικείο της
δικτατορίας και κλειστεί στις φυλακές
Επταπυργίου, όπου ήδη βρίσκονταν φυλα-
κισμένοι και οι δύο φυσικοί αυτουργοί της
δολοφονίας του Λαμπράκη,
Eμμανουηλίδης και Kοτζαμάνης.

Αλλά και στη συνέχεια σε όλες τις διευ-
θυντικές θέσεις που κατέλαβε υπήρξε ακέ-
ραιος, τίμιος και συναδελφικός. Το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνω-
σή του «αποχαιρετά τον εξαίρετο δημοσιο-
γράφο, ο οποίος τίμησε το επάγγελμά μας
όσο λίγοι και ανέδειξε τη σημασία της ερευ-
νητικής δημοσιογραφίας για τη Δημοκρατία
και την πατρίδα. Συλλυπείται τους οικείους
του και ιδιαίτερα την κόρη του Ελένη, που
ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα του
πατέρα της».

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πως ο

Γιώργος Μπέρτσος ήταν επίσης στιχουργός
με το ψευδώνυμο «Καλαμαριώτης». Τα
πρώτα τραγούδια του τα ερμήνευσε η Μαρί-
ζα Κωχ. Αργότερα ο Γιώργος Μητσάκης, ο
Μίμης Πλέσσας, ο Αργύρης Κουνάδης και ο
Γρηγόρης Σουρμαΐδης μελοποίησαν τους
στίχους του και πολλοί γνωστοί τραγουδι-
στές τούς ερμήνευσαν. Μερικά από αυτά
ήταν: «Καλαμαριά», «Μονά ζυγά τα χάνου-
με», «Ρόδα είναι και γυρίζει», «Του κόσμου
τα παράθυρα κλειστά», «Το τραγούδι του
Βαρδάρη», «Χτύπα το σίδερο στ’ αμόνι», «Το
ταράφι και η πιάτσα», «Το ταξίδι», «Ένοχη
νύχτα», «Αετόπουλο», «Πέντε δρόμοι» και
αρκετά ακόμη που έγιναν επιτυχίες.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του κο-
ρυφαίου δημοσιογράφου Γιώργου Μπέρ-
τσου θα βρεθούν σήμερα το απόγευμα στις
17.00 στο νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου
για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Πιο φτωχή είναι πλέον 
η δημοσιογραφία στη χώρα
μας - Σήμερα στις 17.00 
το τελευταίο αντίο 
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«Έφυγε» 
ο δάσκαλος 
Γιώργος Μπέρτσος 

Με τον Μίμη Πλέσσα



Ε
να απίστευτο περιστατικό, που οδή-
γησε στον σχηματισμό δικογρα-
φίας σε βάρος πέντε ατόμων, συνέ-
βη το πρωί της Δευτέρας σε βρεφο-

νηπιακό σταθμό στη Βάρκιζα, με τους υπευ-
θύνους να... ξεχνούν για σχεδόν τέσσερις
ώρες ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών στο σχο-
λικό λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου και ο συνοδός
των παιδιών, όπως κάθε πρωί, παρέλαβαν τα
νήπια από τα σπίτια τους και τα παρέδωσαν
στον βρεφονηπιακό σταθμό στη Βάρκιζα. Δεν
πρόσεξαν, ωστόσο, ότι ένα κοριτσάκι δύο
ετών είχε αποκοιμηθεί στο κάθισμά του χω-
ρίς να φαίνεται από τον καθρέφτη του οδη-
γού, ενώ κανείς δεν έκανε καταμέτρηση των
παιδιών. Στη συνέχεια, ο οδηγός του οχήμα-
τος πήγε στο σπίτι του στη Βούλα για να περι-
μένει το σχόλασμα των παιδιών και την επι-
στροφή στις οικίες τους, κλειδώνοντας το
σχολικό λεωφορείο και χωρίς να προσέξει
και πάλι το κοριτσάκι, το οποίο συνέχιζε να

κοιμάται. Κάποια στιγμή, ενδεχομένως λόγω
και της αφόρητης ζέστης, καθώς ο οδηγός εί-
χε κλειδώσει το όχημα και είχε κλειστά παρά-
θυρα, το παιδί ξύπνησε και έντρομο έβαλε τα
κλάματα. Η ώρα είχε πάει 12 το μεσημέρι και
μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο αν-
τιλήφθηκε το εγκλωβισμένο στο σχολικό λε-
ωφορείο κοριτσάκι, έβαλε τις φωνές και κά-
λεσε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έφτασε
περιπολικό της ΕΛΑΣ, ειδοποιήθηκαν ο οδη-
γός και η οικογένεια της μικρής, ενώ συνελή-
φθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία ο οδη-
γός, ο συνοδός, μια βρεφονηπιακός, η διευ-
θύντρια και η ιδιοκτήτρια του σταθμού. Με ει-
σαγγελική εντολή άπαντες αφέθηκαν ελεύ-
θεροι μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρ-

κτικής εξέτασης και τη συμπλήρωση της δι-
κογραφίας, ενώ το περιστατικό έχει προκα-
λέσει μεγάλη αναστάτωση στους γονείς των
παιδιών, οι οποίοι κάνουν λόγο για «πρωτο-
φανή αδιαφορία».

Οι υπεύθυνοι του παιδικού σταθμού αφέ-
θηκαν ελεύθεροι με απόφαση εισαγγελέα
μέχρι να συμπληρωθεί η προκαταρκτική εξέ-
ταση. Η εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπό-
θεση ζήτησε πριν από οποιαδήποτε άλλη δια-
δικασία να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία και οι καταθέσεις που θα συμπλη-
ρώσουν τη δικογραφία της.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Βελιγράδι για το τε-
λευταίο αντίο στον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ζέλικο Ομπράντοβιτς,
Ντίνο Ράτζα, Ζάρκο Πάσπαλι, Γιούρι Ζντοβτς, Βλάντε Ντί-
βατς και Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς μετέφεραν το φέρετρο του
θρύλου της προπονητικής, του δασκάλου του μπάσκετ, που
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, αλλά πρόλαβε να προ-
σφέρει τόσο πολλά πράγματα στο άθλημα.

Όλοι οι άνθρωποι που δέθηκαν μαζί του ήταν εκεί για να
τον αποχαιρετήσουν. Η μισή πρώην εθνική Γιουγκοσλαβίας
βρέθηκε δίπλα στον τεράστιο «Ντούντα». Ο Ολυμπιακός θα
ήταν αδύνατον να απουσιάσει από το τελευταίο αντίο, αφού
ήταν η μοναδική ομάδα την οποία δέχτηκε να καθοδηγήσει

σε δύο διαφορετικές περιόδους. Στο Βελιγράδι μετέ-
βησαν ο Βασίλης Σπανούλης, οι Παναγιώτης και
Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος της
ΚΑΕ Γιώργος Σκινδήλιας, καθώς επίσης και οι
Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές.

«Ένας άντρας που ήταν τα πάντα για μένα
έφυγε: προπονητής, δάσκαλος, φίλος», δή-
λωσε ο Ομπράντοβιτς. «Ήταν πάντα για εμέ-
να, αλλά όχι μόνο για εμένα. Η κληρονομιά
του είναι τεράστια. Εκπαίδευσε και μεγάλωσε
μεγάλο αριθμό παικτών και όλοι θα συμφωνή-
σουν ότι ο “Ντούντα” τούς βοήθησε να γίνουν και αυ-

τοί καλύτεροι άνθρωποι. Ήμουν ένας εκ
των προνομιούχων», όπως είπε.

Κατά τη διάρκεια της τελετής -και
λίγο πριν ο Ντούσαν Ίβκοβιτς πε-
ράσει για πάντα στην αιωνιότη-
τα- ένας άνθρωπος απελευθέ-
ρωσε μερικά περιστέρια. Με το
πάθος του θρυλικού τεχνικού

για τα περιστέρια να είναι γνωστό,
όσοι τον ήξεραν κατάλαβαν αμέ-

σως τον συμβολισμό αυτής της κίνη-
σης, που συγκίνησε τον κόσμο.

Στο εδώλιο ο
ψευτογιατρός
για 12 θανάτους  
Σε δίκη για 12 περιπτώσεις θα-
νάτων καρκινοπαθών και για 14
απόπειρες ανθρωποκτονίας πα-
ραπέμπεται με βούλευμα του
αρμόδιου δικαστικού συμβουλί-
ου ο ψευτογιατρός που συστη-
νόταν ως «dr Kontos» σε ανυπο-
ψίαστους βαριά ασθενείς και
τους χορηγούσε σκευάσματα
δικής του παρασκευής με το
αζημίωτο!  Στο παραπεμπτικό
βούλευμά τους οι δικαστές υιο-
θετούν πλήρως την πρόταση της
εισαγγελέως Αγγελικής Κουρι-
νιώτη και στέλνουν μαζί με τον
47χρονο ψευτογιατρό στο εδώ-
λιο ακόμη 16 πρόσωπα ως συ-
νεργούς του. Ανάμεσα στους 16
κατηγορούμενους βρίσκονται
γιατροί, μέλη διοικητικού συμ-
βουλίου ιδιωτικής κλινικής, μία
μοναχή, ένας έμπορος βοτάνων
και ένας πρώην υπουργός, για-
τρός στο επάγγελμα, ενώ δεν
παραπέμπεται σε δίκη η σύζυ-
γος του 47χρονου ψευτογια-
τρού. Τα αδικήματα για τα οποία
θα λογοδοτήσει ενώπιον της Δι-
καιοσύνης είναι η ανθρωποκτο-
νία με δόλο κατά συρροή και σε
απόπειρα, η βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη από κοινού, η
διακίνηση ναρκωτικών διακε-
κριμένη και κατ’ επάγγελμα, η
κακουργηματική απάτη κατ’
εξακολούθηση και σε απόπειρα,
η αντιποίηση ιατρικού λειτουρ-
γήματος, η πλαστογραφία κατ’
εξακολούθηση, η οπλοκατοχή
και η παραβίαση του νόμου περί
αρχαιοτήτων.

Ξέχασαν για ώρες κοριτσάκι
μέσα σε σχολικό λεωφορείο 

Το περιστατικό συνέβη σε
βρεφονηπιακό σταθμό 
στη Βάρκιζα - Σχηματίστηκε 
δικογραφία σε βάρος 
πέντε ατόμων 
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Ο Ντούντα ένωσε τη Γιουγκοσλαβία στο τελευταίο αντίο



Πειραιάς 

Νέα παράταση για οικονομική 
στήριξη των επιχειρήσεων

Παρατείνεται για
15 επιπλέον μέρες
η δυνατότητα υπο-
βολής αιτήσεων
των πειραϊκών επι-
χειρήσεων για χρη-
ματοδότηση από το
πρόγραμμα «Ενί-
σχυση μικρών και
πολύ μικρών επι-
χειρήσεων που
επλήγησαν από την
πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά». Λόγω της μεγάλης
συμμετοχής, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και επειδή
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάθεση των φακέλων, δίνεται παρά-
ταση για την υποβολή αίτησης έως και την Παρασκευή 1η
Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δράση είναι ενταγμένη στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020 με συνολι-
κό προϋπολογισμό ύψους 7 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση κα-
λύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχεί-
ρησης για το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα
1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ.

Τήλος 

««Φτάνει πια με τις διακοπές ρεύματος»
Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων,
και δη μεσούσης της τουριστικής περιόδου, δημιουργούν οι
συνεχείς διακοπές ρεύματος στο νησί της Τήλου, όπως κα-
ταγγέλλει η δήμαρχος Μαρία Αλειφέρη. Ταυτόχρονα, επι-
σημαίνει ότι το πολυβραβευμένο διεθνώς, ως πρωτοπορια-
κή μορφή ήπιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Tilos
Project», δεν έχει λύσει το ζήτημα ηλεκτροδότησης της Τή-
λου με απόλυτη ευθύνη της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. «Μην
παίζετε με τις τύχες ενός ακριτικού νησιού», τονίζει η κυ-
ρία Αλειφέρη, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι κάποιοι δεν θέ-
λουν να λειτουργήσει το ενεργειακό πρόγραμμα στην Τήλο.

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Εθνεγερσία
και αξιοποιώντας τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που εορτάζονται αυτό τον μή-
να σε όλη την Ευρώπη, δημιουργεί Πάρκο Ελληνικής Επανάστασης. Έχει ήδη αποστείλει ανοιχτή
πρόσκληση σε 21 ιστορικούς δήμους της Πελοποννήσου προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημι-
ουργία του πάρκου, αποστέλλοντας κάθε δήμος από ένα «Δέντρο Ελευθερίας». Οι δήμοι που έχουν
προσκληθεί είναι οι εξής: Ναυπλιέων, Άργους - Μυκηνών, Επιδαύρου, Γορτυνίας, Τρίπολης, Νότιας
Κυνουρίας, Βόρειας Κυνουρίας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου, Αιγιαλείας, Πατρέων, Αρχαίας Ολυμ-
πίας, Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Πηνειού, Κορινθίων, Νεμέας, Ανατολικής Μάνης, Σπάρτης, Δυτικής
Μάνης, Καλαμάτας και Πύλου - Νέστορος. Τα δέντρα της επετειακής φύτευσης ταυτίζονται με την
περιβαλλοντική κληρονομιά της Πελοποννήσου και είναι τα εξής: αγριελιά, βελανιδιά (πλατύφυλλη
δρυς, αριά, χνοώδης δρυς, ήμερη βελανιδιά), έλατο, καστανιά, κυπαρίσσι, πεύκο, πλάτανος, πρίνος
(πουρνάρι), Σφένδαμος και Χαρουπιά. Το πάρκο, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Πύλου - Νέστο-
ρος Μεσσηνίας, θα δημιουργηθεί στον οικισμό των Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας. Εκεί έγινε η
πρώτη πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τουρκοαιγυπτίων το 1825 (Μάχη Κάτω Μηναγίων).

Το 2ο Φόρουμ της Ολυμπίας με θέμα
«Αξιοποιώντας τη δυναμική των πόλεων
και των περιφερειών» θα πραγματοποι-
ηθεί σήμερα και αύριο στο Ζάππειο Μέγα-
ρο στην Αθήνα και την Παρασκευή στις
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία. Το 2ο
Φόρουμ της Ολυμπίας, το πλέον σημαντι-
κό συνέδριο στην Ελλάδα, που είναι αφιε-
ρωμένο στην τοπική και περιφερειακή
διακυβέρνηση, συνδιοργανώνεται από το
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την
εφημερίδα «Πατρίς». Στο Φόρουμ της
Ολυμπίας μεταξύ των επιβεβαιωμένων
ομιλητών είναι οι περιφερειάρχες Θεσ-
σαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, Δυτικής
Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, Ηπεί-
ρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, Πελοπον-
νήσου Παναγιώτης Νίκας, Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης, Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός, Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα -
Τσαγκαροπούλου, Δυτικής Ελλάδας Νε-
κτάριος Φαρμάκης και Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος.

! Olympia Forum II

«Αξιοποιώντας τη 
δυναμική των πόλεων
και των περιφερειών»

Πάρκο Ελληνικής Επανάστασης 
στον Δήμο Πύλου - Νέστορος

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Μεσσηνία 

Ιόνια Νησιά 

Αποκτούν δύο πλωτά 
ασθενοφόρα
Δύο σύγχρονα και κατάλληλα διαμορφωμένα με
υγειονομικό εξοπλισμό πλωτά ασθενοφόρα θα
αποκτήσουν τα Ιόνια Νησιά, όπως δήλωσε ο αντι-
περιφερειάρχης Κέρκυρας Κώστας Ζορμπάς. Τα
ασθενοφόρα θα είναι στη διάθεση του Λιμενικού
Σώματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και δια-
κομιδής ασθενών από τα νησιά της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων. Το πρώτο θα παραδοθεί τέλη
Οκτωβρίου και το δεύτερο πριν από την εκπνοή
του Δεκεμβρίου. Η προμήθεια χρημοτοδοτείται
εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δυτική Ελλάδα 

Ανασύσταση των ελαιώνων
στην Αρχαία Ολυμπία

Οι ιδρυτές του Ιδρύματος «Arete Fund» Στιβ και Νταϊ-

άν ντε Λετ ευαισθητοποιήθηκαν από το μέγεθος της κα-

ταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου

και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της περιφερειακής

αρχής για την ανασυγκρότηση της Ηλείας. Τόσο ο περι-

φερειάρχης κ. Φαρμάκης και ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ

Ηλείας κ. Γιαννόπουλος όσο και ο δήμαρχος κ. Γεωρ-

γιόπουλος εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την

ουσιαστική -αλλά και με ισχυρούς συμβολισμούς- προ-

σφορά, η οποία θα αφορά στη δωρεά 85.000-100.000

δενδρυλλίων ελιάς για τη φύτευσή τους σε περιοχές του

Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που έχουν καεί. Μάλιστα, δε-

σμεύτηκαν και οι τρεις να είναι αρωγοί σε ό,τι χρειαστεί

προκειμένου η επιθυμία των δωρητών να «πιάσει τό-

πο». Η αγορά των δενδρυλλίων θα γίνει με χρήματα που

θα συγκεντρωθούν στη διαδικτυακή εκστρατεία συλλο-

γής χρημάτων από Αμερικανούς δωρητές στο μη κερ-

δοσκοπικό Ίδρυμα «Arete Fund».
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Ε
νόψει της χειμερινής περιόδου 2021-
2022 και με πρώτιστο σκοπό την κα-
λύτερη δυνατή αντιπλημμυρική θω-

ράκιση της χώρας μας, το υπουργείο Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε ισχύ το ολοκλη-
ρωμένο Γενικό Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων με την ονομασία «Δάρδανος».

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι δήμοι, οι περι-
φέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις
της χώρας καλούνται να έχουν ήδη ολοκλη-
ρώσει τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτά-
κτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των
συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων με τη σύνταξη των αντίστοιχων
σχεδίων.

Για την εφαρμογή του σχεδίου οι διευθύν-
σεις Πολιτικής Προστασίας των περιφερει-
ών καλούνται να προγραμματίσουν, σε συ-
νεργασία με τους αρμόδιους οικείους αντι-
περιφερειάρχες, το συντομότερο δυνατό τις
ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών

Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των
περιφερειακών ενοτήτων. Επίσης, οι διευ-
θύνσεις Πολιτικής Προστασίας των αποκεν-
τρωμένων διοικήσεων καλούνται να ενημε-
ρώσουν σχετικά τους δήμους, προκειμένου
να προγραμματίσουν, το συντομότερο δυνα-
τό, τις ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστι-
κών Τοπικών Οργάνων τους (ΣΤΟ), με θέμα
την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπι-
σης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρι-
κών φαινομένων.

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξεταστούν,
μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με την ετοιμό-
τητα των υπηρεσιών της περιφέρειας και των
δήμων, που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτι-
κής Προστασίας, τη διασφάλιση της επικοι-
νωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο περιφέ-
ρειας και δήμου για την απρόσκοπτη ροή
πληροφοριών και τον συντονισμό δράσεων
Πολιτικής Προστασίας των λοιπών φορέων
(ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ κ.λπ.) για την αντιμετώπιση
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων.

Δωρεά μηχανήματος κινησιοθεραπείας
Ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα κινησιοθεραπείας

και αποκατάστασης δώρισε η Περιφέρεια Αττικής στο
Γηροκομείο Πειραιώς, με στόχο να συμβάλει στη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών
της δομής. Με αφορμή την προσφορά του μηχανήμα-
τος, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
επισκέφθηκε το Γηροκομείο Πειραιώς και ξεναγήθη-
κε στους χώρους από τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη
Πειραιώς και πρόεδρο του ΔΣ του Γηροκομείου Σεραφείμ. Ο μητροπολίτης ευχαρίστησε θερμά
τον περιφερειάρχη για την προσφορά του μηχανήματος, επισημαίνοντας ότι η δυναμική συμπα-
ράστασή του στο έργο του ιδρύματος, το οποίο, όπως ανέφερε, λειτουργεί εδώ και 130 χρόνια, εί-
ναι διαχρονική και ουσιαστική. Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης εξέφρασε τη βούληση της πε-
ριφέρειας να συνεχίσει να στηρίζει το Γηροκομείο Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι για πολλά χρό-
νια επιτελεί θεάρεστο έργο.

Δωρεάν φοίτηση 
στα φροντιστήρια

Παρών και φέτος με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς είναι ο Δή-
μος Αμαρουσίου στις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες των μαθητών μέσω
του θεσμού του «Κοινωνικού
Φροντιστηρίου», όπου προσφέρον-
ται θέσεις φοίτησης δωρεάν ή μει-
ωμένου κόστους σε φροντιστήρια
μέσης εκπαίδευσης και ξένων
γλωσσών, σε συνεργασία με τους
ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων, οι
οποίοι προσφέρουν συγκεκριμένο
αριθμό θέσεων και για συγκεκρι-
μένες τάξεις. Ο δήμαρχος Αμαρου-
σίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου εξή-
ρε τη συνεισφορά των ιδιοκτητών
φροντιστηρίων της πόλης, καθώς
με τη στάση τους αποτελούν ένα
ουσιαστικό σύμμαχο στην κοινωνι-
κή πολιτική του δήμου και στηρί-
ζουν εμπράκτως τη μαρουσιώτικη
οικογένεια.

Απεργία-αποχή
Με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο
του υπουργείου Εσωτερικών, που
αναφέρεται στη διενέργεια της
αξιολόγησης για την περίοδο του
2020, η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί όλους τους
εργαζόμενους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση να απέχουν μαζικά από
τη διαδικασία και να συμμετά-
σχουν δυναμικά στην απεργία-
αποχή. Όπως επισημαίνει στην
ανακοίνωσή της η ομοσπονδία,
«είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η διαδι-
κασία αυτή, ειδικά μέσα στις συν-
θήκες της πανδημίας του κορο-
νοϊού (Covid-19), δεν έχει στόχο τη
βελτίωση των δομών και των συν-
θηκών εργασίας στους ΟΤΑ. Στο-
χεύει μόνο στη χειραγώγηση και
στην τρομοκρατία των συναδέλ-
φων, αγνοώντας επιδεικτικά τα
πραγματικά προβλήματα, όπως
αυτά της έλλειψης προσωπικού,
της υποστελέχωσης και της υπο-
χρηματοδότησης των υπηρε-
σιών». Αυτοί είναι και οι λόγοι για
τους οποίους καλεί όλα τα μέλη να
απέχουν από κάθε εργασία που
έχει σχέση με την αξιολόγηση. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα βόρεια της Αθήνας ο πρώην
δήμαρχος βρίσκεται τον τελευ-
ταίο καιρό αντιμέτωπος με αλ-
λεπάλληλες φήμες ότι αποχω-
ρεί από τον δήμο για να δοκιμά-
σει την τύχη του σε άλλα πολι-
τικά μετερίζια και μάλιστα με
πολιτική μεταγραφή; Πάντως, ο
εν λόγω πρώην δήμαρχος, ο
οποίος έχει περάσει και από
την κεντρική πολιτική σκηνή,
ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται
να αφήσει ούτε τον δήμο ούτε
τον πολιτικό χώρο όπου ανή-
κει…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν μετακίνηση
φοιτητών
Πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης
των φοιτητών-κατοίκων της
Αγίας Παρασκευής στην Πανεπι-
στημιούπολη Ζωγράφου θα
εφαρμόσει ο δήμος, στο πλαίσιο
της κοινωνικής δράσης του. Στό-
χος του προγράμματος, που υλο-
ποιείται έπειτα από πρωτοβουλία
του δημάρχου Βασίλη Ζορμπά, εί-
ναι η στήριξη και η διευκόλυνση
των φοιτητών της πόλης ως προς
τις μετακινήσεις τους προς την
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι εν-
διαφερόμενοι φοιτητές, κάτοικοι
της πόλης, να δηλώσουν το ενδια-
φέρον τους στέλνοντας τα στοι-
χεία τους στο email του Τμήματος
Παιδείας dep@agiaparaskevi.gr.
Το πρόγραμμα μεταφοράς φοιτη-
τών θα εφαρμοστεί πιλοτικά περί-
που μέχρι το τέλος του έτους κα-
θημερινά εκτός από τα Σαββατο-
κύριακα.

Σε ισχύ το σχέδιο «Δάρδανος» 
για τα πλημμυρικά φαινόμενα



Α
ντιμέτωποι με τον νόμο θα βρε-
θούν οι γονείς-αρνητές οι οποίοι
με μηνύσεις στρέφονται σε βά-
ρος εκπαιδευτικών που εφαρμό-

ζουν τα μέτρα για την προστασία της δημό-
σιας υγείας και την αποφυγή της μετάδο-
σης του κορονοϊού στα σχολεία. Ο αντει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος
Ζαχαρής με παραγγελία του προς τους ει-
σαγγελείς εφετών και πρωτοδικών όλης
της χώρας ζητά από τους συναδέλφους του
να διερευνήσουν τάχιστα τις αναφερόμε-
νες ενέργειες και να παρέμβουν όπως ο
νόμος ορίζει.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι γονείς-αρνη-
τές απειλούν με ποινές φυλάκισης από 2
έως 5 έτη και χρηματικά πρόστιμα από
5.000 έως 500.000 ευρώ διευθυντές σχο-
λικών μονάδων, δασκάλους και καθηγητές,
που θα επιχειρήσουν να τηρήσουν την κεί-
μενη νομοθεσία, συγκεκριμένα την υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας, το self testing
που συνοδεύεται από επίδειξη κάρτας με
το αποτέλεσμα, τον εμβολιασμό ενάντια
στην Covid-19 κ.ά. Οι… οδηγίες δίνονται σε
έγγραφο που διακινείται τις τελευταίες μέ-
ρες ανάμεσα σε άτομα που αυτοχαρακτη-
ρίζονται «Έλληνες αυτόχθονες ιθαγενείς».

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι ποινές
μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 15 έτη
κάθειρξης με πρόστιμο 50 εκατ. ευρώ, σε
περίπτωση που «δεν επιτραπεί η πρόσβα-
ση στη Δημόσια Εκπαίδευση, στη Δημόσια
Διοίκηση, στη Νοσηλεία, στην Ιατρική Πε-
ρίθαλψη» κ.ά. Με λεξιλόγιο και ορολογία
που θυμίζει... Αρτέμη Σώρρα, οι αρνητές
του κορονοϊού επιχειρούν από τη μία να
προσεταιριστούν γονείς και από την άλλη
να απειλήσουν δασκάλους και καθηγητές
που απλώς εφαρμόζουν τα μέτρα προστα-
σίας ενάντια στον κορονοϊό, όπως σε κάθε
άλλη γωνιά αυτού του πλανήτη. Πρόκειται

για κείμενο που θα ήταν αστείο, όμως είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνο, μιας και απευθύνεται
σε φανατικούς, σε άτομα με άγνοια αλλά
και σε τυχοδιώκτες που πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να βγάλουν λεφτά.

Δεν είναι τυχαίο ότι με την έναρξη της νέ-
ας σχολικής χρονιάς πληθαίνουν τα περι-
στατικά με γονείς-αρνητές του κορονοϊού
που απαιτούν να μη φορέσει το παιδί του
μάσκα (ακόμη και μέσα στη σχολική αίθου-
σα), όπως φυσικά και να μην κάνει self test.
Μάλιστα, δεν μένουν μόνο στις μηνύσεις,
όπως τους προτρέπει και το έγγραφο που
παρουσιάζει η «Political» (π.χ. στην περί-
πτωση σχολείου στα Καμίνια του Πειραιά),
αλλά κάποιοι δεν διστάζουν ακόμη και να
επιτεθούν στους εκπαιδευτικούς, όπως
συνέβη σε σχολείο της Θεσσαλονίκης,

όπου πατέρας επιχείρησε να μπει στο σχο-
λείο του παιδιού του σπρώχνοντας τους εκ-
παιδευτικούς. Πρόκειται για περιστατικά
στα οποία κλήθηκε να παρέμβει η Αστυνο-
μία, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο πατέρας-αρ-
νητής και ο διευθυντής του δημοτικού σχο-
λείου οδηγήθηκαν μέχρι το Αστυνομικό
Τμήμα, με το παιδί να μην μπαίνει τελικά
στην τάξη.

Γονείς υπέβαλαν μηνύσεις κατά τριών
εκπαιδευτικών με τις κατηγορίες σύστα-
σης εγκληματικής οργάνωσης, εσχάτης
προδοσίας και βασανισμού, επειδή οι τε-
λευταίοι δεν επέτρεψαν την είσοδο των
παιδιών τους στο σχολείο χωρίς self test
και μάσκες. Είχαν προφανώς και αυτοί...
συμβουλευτεί το έγγραφο που παρουσιά-
ζει η εφημερίδα μας (ένα από τα πολλά που

διακινούνται τις τελευταίες μέρες τόσο σε
διαδικτυακές ομάδες όσο και χέρι με χέρι),
ενώ στη Σύρο μία μητέρα (και μάλιστα κα-
θηγήτρια) προέβη σε ανάλογες μηνύσεις
για «εσχάτη προδοσία». Το τελευταίο περι-
στατικό, μάλιστα, ανάγκασε την ΕΛΑΣ να
εκδώσει ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι
δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη δι-
ευθυντή σχολείου στην Ερμούπολη της Σύ-
ρου, όπως κάποιοι τεχνηέντως επιχείρη-
σαν να παρουσιάσουν.

Ένα βήμα πριν από το μίνι lockdown η Θεσσαλονίκη - Στο «κόκκινο» τα κρούσματα
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν εκτάκτως σήμερα ο υπουργός

Υγείας Θάνος Πλεύρης και η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα
Γκάγκα, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και
το κύμα των αντιεμβολιαστών στη Βόρεια Ελλάδα προκαλούν
έντονη ανησυχία. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα συμμετά-
σχει σε σειρά συναντήσεων με τους επικεφαλής των Υγειονομι-
κών Περιφερειών, καθώς η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένα βήμα
πριν από την επιβολή επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί
σύσκεψη με τους δημάρχους και τους υγειονομικούς φορείς
της περιοχής, προκειμένου να εξεταστεί η αύξηση του ιικού
φορτίου που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα, ειδικά η Θεσσαλο-

νίκη. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αύξηση των νοσηλειών
στα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
που δημοσιεύθηκαν χθες, σε απλές κλίνες Covid νοσηλεύονται
248 ασθενείς, εκ των οποίων το 81,5% δεν έχει εμβολιαστεί. Πα-
ράλληλα, 22 νοσηλεύονται σε απλές κλίνες με μάσκα αυξημέ-
νης ροής οξυγόνου, εκ των οποίων όλοι είναι ανεμβολίαστοι.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι από
τους 14 δήμους της Θεσσαλονίκης εμφανίζουν ανοδικές τάσεις
στους επιδημιολογικούς δείκτες.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
3.040, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ-

λες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό
είναι 42, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 14.548 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 333. Μεταξύ των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 304 (91,29%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 29 (8,71%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 212.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, η Θεσσα-
λονίκη βρίσκεται στο «κόκκινο» με 449 κρούσματα κορονοϊού.
Την ίδια ώρα, 544 κρούσματα καταγράφονται στην Αττική, εκ
των οποίων 141 στο κέντρο της Αθήνας, 85 στην ΠΕ Πειραιά και
84 στα δυτικά προάστια των Αθηνών.

Γονείς απειλούν με φυλακή
και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ
καθηγητές και δασκάλους…

Εισαγγελέας για την πανδημία των αρνητών
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Τηλεκπαίδευση 
σε υπό ή απουσίες
κατάληψη σχολεία  

Απουσία θα χρεώνονται οι μαθητές που
συμμετέχουν σε καταλήψεις και δεν θα
έχουν την επιλογή της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης, όπως ξεκαθαρίζεται σε από-
φαση του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότε-
ρα, ορίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτου ή
απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξα-
γωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
ένα τμήμα ή ολόκληρη τη σχολική μονάδα,
«όπως ενδεικτικά η παρεμπόδιση από
οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρό-
σβασης των μαθητών και εκπαιδευτικών
στους χώρους της σχολικής μονάδας», τα
σχολεία όλων των βαθμίδων υποχρεούν-
ται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. «Τόσο οι μαθητές όσο και οι
εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά
εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία».

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική τόσο για εκπαιδευτικούς
όσο και για μαθητές, και το πρόγραμμα θα
καθορίζεται από τον διευθυντή της σχολι-
κής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο
σύλλογο διδασκόντων. Αντιθέτως, μαθη-
τές που παρακωλύουν την εκπαιδευτική
διαδικασία θα λαμβάνουν απουσία για όσο
διάστημα διαρκεί η κατάληψη. Πιο συγκε-
κριμένα, προβλέπεται ότι μαθητές οι οποί-
οι «με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη
ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε
ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέ-
πεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν
απουσία για όσες διδακτικές ώρες προ-
βλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέ-
ρας». 

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Π
εραιτέρω αύξηση των κρουσμά-
των σε παιδιά και εφήβους ανα-
μένεται το επόμενο διάστημα,
κυρίως λόγω της λειτουργίας

των σχολείων, ωστόσο, δεν αναμένεται αύ-
ξηση στις εισαγωγές σε ΜΕΘ ούτε και στη
θνησιμότητα στις ηλικίες αυτές. Αυτό ανέ-
φεραν, μεταξύ άλλων, η ομότιμη καθηγή-
τρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Επι-
τροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου
και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιο-
λογίας Βάνα Παπαευαγγέλου, οι οποίες
απάντησαν σε ερωτήματα των γονέων σχε-
τικά με τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των
17 ετών κατά της Covid. 

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κυρία
Παπαευαγγέλου, η μετάλλαξη Δέλτα δεν
δείχνει προτίμηση στα παιδιά, αλλά ο αυξη-
μένος αριθμός κρουσμάτων οφείλεται στην
υψηλή μεταδοτικότητα. «Περιμένουμε αύ-
ξηση των κρουσμάτων, λόγω του αυξημέ-
νου testing και της αυξημένης κινητικότη-
τας στα σχολεία. Φαίνεται ότι θα αυξηθεί
και ο αριθμός νοσηλευόμενων παιδιών και
εφήβων», εξήγησε η καθηγήτρια Παιδια-
τρικής Λοιμωξιολογίας. 

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην περίπτωση
των ΗΠΑ, όπου παρατηρήθηκε αύξηση των
κρουσμάτων σε παιδιά κάτω των 17 ετών
από τον περασμένο Ιούλιο και έπειτα, υπο-
γραμμίζοντας πως οι πιθανότητες να χρει-
αστεί να νοσηλευτεί ένας έφηβος είναι τε-
τραπλάσια όταν ζει σε πολιτεία με χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη. Αντιστοίχως, στη
χώρα μας, από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, προ-
κύπτει ότι στις ηλικίες 4-18 αυξήθηκαν τα

κρούσματα τον περασμένο Μάιο, Ιούλιο και
Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά της, η κυρία Θεοδωρίδου
τόνισε πως τα εμβόλια συντελούν στην εξα-
φάνιση των λοιμωδών νοσημάτων, προσθέ-
τοντας πως στόχος των εμβολιασμών είναι
να μειώσουν τη νοσηρότητα και τη θνητότη-
τα. Απαντώντας σε ερωτήσεις γονέων διευ-
κρίνισε ότι, αν και η μυοκαρδίτιδα είναι
αναγνωρισμένη επιπλοκή του εμβολίου κα-
τά της Covid, εμφανίζεται σπάνια στις ηλι-
κίες 12-15 ετών, ενώ σημείωσε ότι οι όποιες
παρενέργειες εμφανίζονται το α’ τρίμηνο ή
εξάμηνο. Αναφορικά με το αν ένα παιδί με
αλλεργίες πρέπει να κάνει εμβόλιο κατά της
Covid, υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται κίν-
δυνος, όπως επίσης δεν υπάρχουν μελέτες
που να δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να
χορηγηθεί το εμβόλιο σε συνδυασμό με κά-
ποιο άλλο. «Δεν πρέπει να αλλοιωθεί το εμ-
βολιαστικό πρόγραμμα των εφήβων. Δεν
απαιτείται αυστηρό μεσοδιάστημα ανάμεσα
και τα περισσότερα, όπως αυτό κατά του
καρκίνου του τραχήλου, μπορούν να συγ-
χορηγηθούν σε απόσταση δυο ή τριών ημε-
ρών», είπε η κυρία Θεοδωρίδου.

ΣΣτΕ: Νόμιμα τα self
tests στο Δημόσιο 
Συνταγματική κρίθηκε από το
Συμβούλιο της Επικρατείας η
υποχρεωτική δοκιμασία αυτο-
διαγνωστικού ελέγχου Covid-19
στον δημόσιο τομέα και η ηλε-
κτρονική καταγραφή του αποτε-
λέσματός του αλλά και σύμφωνη
με την ευρωπαϊκή και ελληνική
νομοθεσία, καθώς δεν παραβιά-
ζει ούτε τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα υγείας. Με αυτό το
σκεπτικό οι δικαστές απέρριψαν
για λόγους δημοσίου συμφέρον-
τος αίτηση εργαζόμενης στις
Ένοπλες Δυνάμεις.
Ειδικότερα, σε δημόσια πολιτική
υπάλληλο του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, η οποία εργαζόταν
στη γραμματεία στρατιωτικού ερ-
γοστασίου, απαγορεύτηκε η εί-
σοδος στον χώρο εργασίας, επει-
δή αρνήθηκε να υποβληθεί σε
διαγνωστικό έλεγχο Covid-19.
Κατόπιν αυτού, προσέφυγε στο
ΣτΕ και ζητούσε να ακυρωθεί ως
αντισυνταγματική, παράνομη και
αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομο-
θεσία η 24.4.2021 κ.υ.α. για την
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέ-
τρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από κορονοϊό σε υπαλ-
λήλους του δημόσιου τομέα που
παρέχουν εργασία με φυσική πα-
ρουσία στον τόπο εργασίας.
Η επταμελής σύνθεση του Δ’ Τμή-
ματος του ΣτΕ (πρόεδρος η αντι-
πρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και
εισηγήτρια η πάρεδρος Δήμητρα
Μαυροπόδη), με την υπ’ αριθμ.
1386/2021 απόφασή της, απέρρι-
ψε ως αβάσιμους όλους τους
ισχυρισμούς της υπαλλήλου.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκρι-
ναν ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η υπο-
χρέωση υποβολής σε διαγνωστι-
κό έλεγχο και σε μη νοσούντες,
ως προϋπόθεση για την προσέ-
λευση και παροχή της εργασίας,
αποτελεί νόμιμο περιορισμό του
δικαιώματος συναίνεσης σε ια-
τρικά θέματα, δεδομένου ότι τί-
θεται για την προστασία της δη-
μόσιας υγείας ως κοινωνικό αγα-
θό, αλλά και ατομικώς της ζωής
και υγείας όλων από τη διασπορά
του Covid-19 και συνιστά αποτε-
λεσματικό και αναγκαίο μέτρο,
κατά την επιστημονική τεκμη-
ριωμένη κρίση του νομοθέτη».

Τι απάντησαν Μαρία 
Θεοδωρίδου και Βάνα 
Παπαευαγγέλου 
σε ερωτήματα γονέων 
σχετικά με τον εμβολιασμό
στις μικρές ηλικίες

Έρχεται έκρηξη
κρουσμάτων σε
παιδιά και εφήβους
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Σ
τις φυλακές οδηγήθη-
κε ο 20χρονος Αλγερι-
νός που συνελήφθη

κατηγορούμενος ότι σκότω-
σε 24χρονο ομοεθνή του
ύστερα από διπλή αιματηρή
συμπλοκή που έγινε τη νύχτα
του Σαββάτου, μπροστά στα
μάτια δεκάδων περαστικών,
στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Ο νεαρός κρίθηκε προ-
σωρινά κρατούμενος μετά
την απολογία του στην ανα-
κρίτρια Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν
σε άμυνα. 

Το επεισόδιο απασχολεί τις διωκτικές Αρχές της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς ο 20χρονος που συνελήφθη για το έγ-
κλημα, υποστήριξε ότι το θύμα επιχειρούσε να ελέγχει

τους ομοεθνείς του και ότι εί-
χε χτυπήσει τον ίδιο ακόμη
δύο φορές. Μάλιστα, στην
απολογία του ισχυρίστηκε
πως μετά την επίθεση που δέ-
χτηκε ο ίδιος το βράδυ του
Σαββάτου, εάν το επεισόδιο
δεν είχε αυτή την τραγική κα-
τάληξη, θα ήταν ο ίδιος νε-
κρός, ενώ εξέφραζε φόβους
πως ομοεθνείς του θα τον εκ-
δικηθούν για τον θάνατο του
24χρονου. 

Ακόμη στην απολογία του, περιγράφοντας τα περιστα-
τικά, ανέφερε πως δέχτηκε πρώτα επίθεση με ψαλίδι
από τον 24χρονο και στη συνέχεια ο ίδιος αιμόφυρτος
βρήκε μαχαίρι και τον τραυμάτισε με πολλαπλά χτυπή-
ματα, με συνέπεια να πέσει τελικά νεκρός. 

Ο κ. Λεκάκης έκανε από την αρχή ξεκάθαρους κάποιους
κανόνες. Και ένας βασικός ήταν να σεβαστούν όλοι τους
χρόνους για τις τοποθετήσεις τους. Ειδάλλως, απείλησε πως
θα έκλεινε τα μικρόφωνα για να κρατηθεί σε ένα επίπεδο η

διαδικασία, η οποία μεταδόθηκε έπειτα από αρκετό καιρό
από τη δημοτική τηλεόραση. Ο χρόνος για τους επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων, όπως είπε ο κ. Λεκάκης, είναι
επτά λεπτά και για τους δημοτικούς συμβούλους πέντε.

Ξεκάθαροι κανόνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιστροφή 
στις διά ζώσης
συνεδριάσεις
Έναν χρόνο, έξι μήνες και έντεκα
μέρες μετά, λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, οι δημοτικοί σύμβουλοι
του Δήμου Θεσσαλονίκης επέστρε-
ψαν στα έδρανα για τις συνεδριά-
σεις. Ήταν 9 Μαρτίου του 2020 όταν
πραγματοποιήθηκε η τελευταία συ-
νεδρίαση, λίγες ημέρες μετά την εμ-
φάνιση και του κρούσματος «μη-
δέν» στην πόλη. Πέρασε ο καιρός,
πραγματοποιήθηκαν ΔΣ μέσω περι-
φοράς και τηλεδιασκέψεις, μέχρι να
έρθει η 20ή Σεπτεμβρίου του 2021,
οπότε επέστρεψαν οι σύμβουλοι στα
γνώριμα μέρη.

«Διαιτητής» 
ο Λεκάκης  
Τον ρόλο του… διαιτητή ανάμεσα
σε όσους επέλεξαν τη διά ζώσης
συνεδρίαση και σε όσους προτίμη-
σαν την τηλεδιάσκεψη έκανε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκά-
κης. Η δουλειά του ήταν ιδιαιτέρως
δύσκολη, αφού είχε να κουμαντά-
ρει όχι μόνο όσους βρέθηκαν στον
εσωτερικό χώρο του δημαρχείου,
εάν τηρούσαν τα μέτρα και εάν κρα-
τούσαν τις αποστάσεις, αλλά και
όσους ήθελαν να πάρουν τον λόγο
για να τοποθετηθούν μέσω των ηλε-
κτρονικών τους υπολογιστών.

Έλεγχος και 
στον δήμαρχο
Βέβαια, στην αίθουσα μπήκαν
μόνο οι εμβολιασμένοι και οι
νοσήσαντες από την πανδημία.
Στην είσοδο, στον πρώτο όροφο
του δημαρχιακού μεγάρου, γι-
νόταν έλεγχος για τα πιστοποι-
ητικά. Και από τον έλεγχο δεν
γλίτωσε, κατά την έλευσή του,
ούτε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο
δήμαρχος έδειξε από το κινητό
του το πιστοποιητικό ότι είναι
πλήρως εμβολιασμένος, ώστε
να τηρηθεί για όλους απαρεγ-
κλίτως η ίδια διαδικασία.

Στη μνήμη του 
Μίκη Θεοδωράκη 

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μίκη Θεοδω-
ράκη κράτησε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλο-
νίκης, με αφορμή και την ομόφωνη απόφαση του
Σώματος να πάρει η οδός Λαγκαδά το όνομα του
μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Όλοι οι σύμβουλοι μί-
λησαν με θερμά λόγια για την προσωπικότητα, το
έργο και την πλούσια κληρονομιά που άφησε πί-
σω του ο Μίκης.

Επιστροφή της Εθνικής
μπάσκετ στη «μητρόπολη»
Ύστερα από 34 χρόνια η Εθνική ομάδα μπά-
σκετ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Τη σχετι-
κή ανακοίνωση έκαναν ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας και ο νέος πρόεδρος της
ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, λέγοντας πως η
«επίσημη αγαπημένη» θα αναμετρηθεί στις
28 Νοεμβρίου με τη Λευκορωσία με έδρα το
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Τελευταία φορά που
εμφανίστηκε η Εθνική μπάσκετ σε επίσημο
αγώνα στη Θεσσαλονίκη ήταν τον Νοέμβριο
του 1987 για τα προκριματικά του Ευρωμπά-
σκετ. 

Θλίψη και για 
τον χαμό του Ίβκοβιτς 

Τα συλλυπητήρια του δημοτικού συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης μετέφερε ο πρόεδρος Πέ-
τρος Λεκάκης για την απώλεια του Ντούσαν
Ίβκοβιτς. Όπως είπε, υπήρξε ένας κορυφαίος
προπονητής του μπάσκετ με μεγάλες διακρί-
σεις, που έκανε σημαντικό πέρασμα από τη
Θεσσαλονίκη και άφησε την προσωπική του
σφραγίδα του με τις ομάδες του Άρη και του
ΠΑΟΚ.

Μύδροι Γάκη 
κατά Κυριζίδη
«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βασίλης Γάκης
σε βάρος του Μάκη Κυριζίδη. Τα λεγόμενα
του αντιδημάρχου, που χαρακτήρισε «γελοί-
ους» συμβούλους για τις απόψεις που εξέ-
φρασαν αναφορικά με τον διαγωνισμό ανά-
πλασης της πλατείας Αριστοτέλους, ήταν η
αφορμή για τον κ. Γάκη να ξεσπαθώσει. «Δεν
δέχομαι να με προσβάλλουν μ’ αυτό τον τρό-
πο. Ότι δεν έχω θέσεις και άποψη για την πό-
λη. Δέχομαι τη διαφορετικότητα, όμως δεν
δέχομαι τη δική μου διαφορετική άποψη να
τη χαρακτηρίζουν γελοία άποψη. Εγώ από το
σπίτι μου, το σχολειό μου, τη γειτονιά και την
πόλη μου έμαθα να σέβομαι τον καθένα και
να μη δέχομαι τέτοιους χαρακτηρισμούς»,
είπε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». 

Άγρια δολοφονία μπροστά στα μάτια περαστικών 



ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΟΣΜΟΣ23

Τ
ο 1996, ο Κινέζος μηχανικός Hui Ka Yan, ο οποίος
έβλεπε την Κίνα να αλλάζει, αποφάσισε να κάνει το
μεγάλο βήμα. Η εκτεταμένη αστικοποίηση και η

ραγδαία άνοδος της κινεζικής μεσαίας τάξης είχαν δημι-
ουργήσει μια μεγάλη ανάγκη και ταυτόχρονα μια χρυσή
ευκαιρία. Ο Hui Ka Yan ίδρυσε τη δική του κατασκευαστι-
κή. Με έδρα την Γκουαντζού, η εταιρεία που αρχικά ονο-
μάστηκε Hengda Group ξεκίνησε με μικρά βήματα, ανα-
λαμβάνοντας μικρές κατοικίες με φτηνές τιμές στην πε-
ριοχή. H Hengda μετονομάστηκε σε Evergrande Group,
μπήκε στο χρηματιστήριο το 2009 και, με όπλο τον δανει-
σμό, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη κατασκευαστική real
estate της Κίνας. Οι καιροί, όμως, αλλάζουν. Σήμερα ο κι-

νεζικός κολοσσός απειλείται με χρεοκοπία λόγω αδυνα-
μίας αποπληρωμής τόκων δανείων και απειλεί ένα μέρος
του κινεζικού τραπεζικού συστήματος, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται.

Η εταιρεία, η οποία στο παρελθόν βασίστηκε στη φθη-
νή χρηματοδότηση και τροφοδότησε με δανεισμό την
επέκτασή της σε τομείς όπως το ποδόσφαιρο, τα ηλεκτρι-
κά οχήματα και το φυσικό νερό, φαίνεται να ξεμένει από
επιλογές που θα μπορούσαν να την απαλλάξουν από τους
πιστωτές της.

Στα τέλη Ιουνίου, η Evergrande είχε σχεδόν 2 τρισεκα-
τομμύρια γιουάν (309 δισεκατομμύρια δολάρια) χρέη
στον ισολογισμό της, συν ένα άγνωστο ποσό οφειλών

εκτός ισολογισμού. Η εταιρεία-κολοσσός στα ακίνητα
βρίσκεται στα πρόθυρα μιας δραματικής αναδιάρθρωσης
του χρέους ή ακόμη και πτώχευσης, πιστεύουν πολλοί
επενδυτές. Μια χρεοκοπία θα ισοδυναμούσε με οικονο-
μικό τσουνάμι ή, όπως έλεγαν ορισμένοι αναλυτές, «η
νέα Lehman Brothers της Κίνας». Οι υποχρεώσεις της
Evergrande ισοδυναμούν με περίπου 2% του ΑΕΠ της Κί-
νας. Έχει περισσότερους από 200.000 υπαλλήλους, οι
οποίοι οι ίδιοι και πολλές από τις οικογένειές τους έχουν
επενδύσει δισεκατομμύρια γιουάν στα WMP της εταιρεί-
ας. Η εταιρεία έχει πάνω από 800 έργα υπό κατασκευή, τα
περισσότερα από τα μισά όμως σταμάτησαν λόγω της τα-
μειακής της κατάρρευσης.

Μια ανάσα από τις ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμα-
νία και τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για τα κόμματα
που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να πάρουν τα
ηνία στην ατμομηχανή της Ευρωζώνης, στη μετα-Μέρκελ
εποχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα
των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) αποσπά ποσοστό από 25%
έως 27% κατακτώντας σταθερά την πρώτη θέση στην πρό-
θεση ψήφου, με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να έρ-
χεται δεύτερη με ποσοστό από 20% έως 25%.

Τα δύο μεγάλα κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες - Σο-
σιαλδημοκράτες, έχουν ξεκινήσει το έντονο φλερτ με τα

μικρότερα κόμματα όσο πλησιάζουν οι εκλογές.
Ο σοσιαλδημοκράτης Σολτς τείνει χείρα φιλίας στους

Πράσινους -που αποσπούν ποσοστό από 15% έως 17%-,
στο κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP - με ποσο-
στό από 9,5% έως 13%) και ενδεχομένως στην Αριστερά
(Die Linke - με ποσοστό 6%).

Από την πλευρά του, ο Άρμιν Λάσετ από το CDU προτιμά
να συνεργαστεί με τους Ελεύθερους Δημοκράτες.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», αυτές οι
κυβερνητικές συμμαχίες είναι προς το παρόν εφικτές στη
Γερμανία:
� Ένας νέος μεγάλος συνασπισμός «GroKo» με καγκε-

λάριο τον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς.
�Συνασπισμός από τους Σοσιαλδημοκράτες, τη Χριστια-
νική Ένωση και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (SPD, C-
DU / CSU και FDP), με επικεφαλής επίσης τους Σοσιαλ-
δημοκράτες.
�Συνασπισμός με επικεφαλής τον χριστιανοδημοκράτη
Άρμιν Λάσετ (Χριστιανική Ένωση, Πράσινοι, FDP).
�Κυβέρνηση με καγκελάριο τον Όλαφ Σολτς (SPD, FDP
και Πράσινους).
� Συνασπισμός με καγκελάριο τον Όλαφ Σολτς και τα
κόμματα Σοσιαλδημοκρατών, Αριστεράς και Πρασίνων.

Οι πιθανές συμμαχίες των κομμάτων στη μετα-Μέρκελ εποχή

Τρόμος στις αγορές από κινεζική «Lehman» 

Προς τρίτη θητεία ο Τριντό στον Καναδά
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, 49 ετών, εξασφάλισε τρίτη συναπτή
θητεία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα, χωρίς να
εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο όπως επιδίωκε μεν, αλλά
τόνισε πως θεωρεί ότι οι ψηφοφόροι τοΎ έδωσαν «καθαρή εντολή» να κυβερνήσει.
«Μας στέλνετε ξανά στη δουλειά με τη σαφή εντολή να οδηγήσουμε τον Καναδά
στην έξοδο από την περίοδο της πανδημίας και σε πιο φωτεινές μέρες», είπε ο κ.
Τριντό στο μικρό πλήθος υποστηρικτών του σε αίθουσα ξενοδοχείου.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBC και CTV προέβλεψαν ότι οι Φιλελεύθεροι θα έχουν μεν
τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων αλλά όχι την πλειοψηφία των
170 εδρών, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν υποστήριξη μικρότερων παρατάξε-
ων για να κυβερνήσουν.

Μπλόκο σε τρεις τόνους αφγανικής ηρωίνης
Στοπ σε σχεδόν τρεις τόνους ηρωίνης, που προερχόταν από το Αφγανιστάν και η αξία
της υπολογίζεται σε 200 δισεκατομμύρια ρουπίες (2,31 δισ. ευρώ), έβαλαν οι ινδικές
Αρχές. Η κορυφαία ινδική υπηρεσία κατά του λαθρεμπορίου (Directorate of Revenue
Intelligence, DRI) κατέσχεσε δύο κοντέινερ στο λιμάνι Μούντρα της Γκουτζαράτ αφού
έλαβε την πληροφορία ότι περιείχαν ναρκωτικά, δήλωσε αξιωματούχος.
Τα ναρκωτικά κατευθύνονταν στο Δελχί και οι δύο συλληφθέντες είχαν ζητήσει να
τους χορηγηθεί άδεια εισαγωγών-εξαγωγών. Στα παραστατικά αναφερόταν ότι τα
κοντέινερ περιέχουν ημιεπεξεργασμένες πέτρες ταλκ. Το Αφγανιστάν είναι ο μεγα-
λύτερος στον κόσμο παράνομος προμηθευτής οπίου, όμως αφότου κατέλαβαν την
εξουσία οι Ταλιμπάν έχουν δηλώσει πως σχεδιάζουν να απαγορεύσουν το εμπόριο
ναρκωτικών, χωρίς να κάνουν γνωστές λεπτομέρειες για το πώς θα το πράξουν.

Κ



Παράθυρο νέων ελαφρύνσεων άνοιξε και πάλι ο Χρήστος
Σταϊκούρας, συναρτώντας τις αποφάσεις με τις αναπτυξια-
κές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τα έσοδα του
προϋπολογισμού. Ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους
και δημόσιους υπαλλήλους, ο υπουργός Οικονομικών είπε
ότι αν η ανάπτυξη είναι υψηλότερη και η εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού καλύτερη, θα συζητήσουμε τις νέες προτεραι-
ότητες πολιτικής. Παράλληλα, έδειξε νέα αναθεώρηση των

εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας φέτος. Eπεσήμανε, δε, ότι όσο υψηλότερος είναι ο ρυθ-
μός οικονομικής μεγέθυνσης «τόσο θα ανταποδίδουμε στην
κοινωνία την προσπάθεια που κάνει η ίδια πρωτίστως και η
ελληνική κυβέρνηση ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδα-
φος. Άρα ναι, δίνονται οι δυνατότητες για μεγαλύτερη δημο-
σιονομική ευελιξία επ’ ωφελεία κυρίως της μεσαίας τάξης
και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων».

Ως προς τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, ο υπουρ-

γός Οικονομικών δήλωσε ότι η χώρα αυτήν τη στιγμή έχει
στο ταμείο της περισσότερα χρήματα από όσα είχε πριν αρ-
χίσει η υγειονομική κρίση και μπορεί να ανταπεξέλθει σε
οποιεσδήποτε αναταράξεις έρθουν το επόμενο χρονικό διά-
στημα. «Η οικονομία δείχνει σημαντικά δείγματα αντοχής. Η
ανεργία έχει μειωθεί κατά 3%, η βιομηχανική παραγωγή πα-
ραμένει ψηλά, οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 33%, η
χώρα δανείζεται με χαμηλό κόστος και το οικονομικό κλίμα
επανέρχεται σε προ πανδημίας επίπεδα», κατέληξε.

Έκλεισε το μάτι σε νέες φοροελαφρύνσεις ο Χρήστος Σταϊκούρας

Α
πολύτως αισιόδοξος για
την πορεία της ελληνικής
οικονομίας το 2021 εμφα-
νίστηκε ο διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρ-
νάρας σε συνέντευξή του στο Politico,
εκτιμώντας ότι θα επιστρέψει στα επί-
πεδα προ πανδημίας εντός του τρέ-
χοντος έτους.

Μάλιστα, ο κ. Στουρνάρας προ-
έβλεψε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα
είναι υψηλότερος από την αναβαθμι-
σμένη πρόβλεψη του οικονομικού
επιτελείου για 5,9%, σημειώνοντας ότι
«αναμένω ότι η πρόβλεψή μας θα εί-
ναι υψηλότερη από το 6%», χωρίς
όμως να αναφερθεί σε συγκεκριμένο
ποσοστό και προσθέτοντας ότι «στο
τέλος του 2021 θα έχουν υψηλότερο
ΑΕΠ σε σύγκριση με τα επίπεδα προ
πανδημίας».

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ,
«η χώρα μπορεί να επιτύχει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και το επόμενο
διάστημα, κοντά στο 3,5% κατά μέσο
όρο για την ερχόμενη 10ετία». Επιπρό-
σθετα ο κ. Στουρνάρας καλωσόρισε τα
πρόσφατα μέτρα στήριξης που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση, γεγονός που
«μεταφράζεται» σε ροή επιπλέον 4,4
δισ. ευρώ στην οικονομία στο β’ εξά-
μηνο του έτους χάρη και στην αύξηση
των φορολογικών εσόδων. Εκτίμησε
ακόμη ότι ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυ-
ξης θα βοηθήσει ώστε το χρέος να
υποχωρήσει από το 200% του ΑΕΠ,
που εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος,
στο 187% του ΑΕΠ το 2022.

«Αν δεν υπήρχε η πανδημία, η Ελλά-
δα θα είχε λάβει αξιολόγηση inve-
stment grade», τόνισε ο κ. Στουρνά-
ρας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας

έχει κατορθώσει να μειώσει το χρέος
της κοντά στο 180% του ΑΕΠ το 2019,
πορεία που ανακόπηκε λόγω της παν-
δημίας. 

Η ΕΚΤ και τα ελληνικά ομόλογα 
Αναφορικά με το θέμα των αγορών

ελληνικών ομολόγων από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του
έκτακτου προγράμματος ΡΕΡΡ, ο κ.
Στουρνάρας υποστήριξε ότι η ΕΚΤ θα
συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην
ελληνική αγορά ομολόγων και μετά το
πέρας του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος. 

«Δεν είναι θέμα αν η Ελλάδα έχει τη

δυνατότητα να διαχειριστεί το χρέος
της, αλλά θέμα μετατόπισης της νομι-
σματικής πολιτικής», σημείωσε ανα-
φερόμενος στην απόφαση της ΕΚΤ να
διατηρεί χαμηλά το κόστος δανεισμού
μέσω αγορών κρατικών ομολόγων,
προσθέτοντας ότι «η διοίκηση της ΕΚΤ
θα φροντίσει ώστε να μην υπάρξει κα-
τακερματισμός». «Θα ήταν πραγματι-
κά αλαζονικό από την πλευρά μας να
δηλώσουμε τη νίκη επί της πανδημίας
αυτήν τη στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο είναι πολύ νωρίς για να
εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με
την παράταση ή όχι του PEPP πέρα
από τον Μάρτιο του 2022», είπε ο κ.

Στουρνάρας Επίσης, παραδέχθηκε ότι
ο πληθωρισμός επιμένει να διατηρεί-
ται σε υψηλό επίπεδο για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα απ’ ό,τι προβλεπό-
ταν αρχικώς.

Άλλωστε, τούτο, όπως είπε, αντανα-
κλάται στις αναθεωρημένες προβλέ-
ψεις της ΕΚΤ. Εξέφρασε, ωστόσο, την
πεποίθησή του ότι μεσοπρόθεσμα ο
πληθωρισμός θα κινηθεί στο 2%.

Σε προ πανδημίας επίπεδα
θα επιστρέψει η οικονομία 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Στουρνάρας: Πάνω από
6% η ανάπτυξη το 2021
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Κωστής Χατζηδάκης:
Προστατεύονται πλήρως
οι εργαζόμενοι 
στα delivery

Ούτε μία… λέξη δεν έχει αλλάξει στα δι-
καιώματα των εργαζομένων στα delivery, οι
οποίοι μάλιστα με τον τελευταίο νόμο προ-
στατεύονται ακόμη περισσότερο. 

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης, με χθεσινές τηλεοπτικές και ραδιοφω-
νικές συνεντεύξεις του, επανήλθε... δριμύτε-
ρος για «την ψευδολογία του ΣΥΡΙΖΑ», προ-
καλώντας μάλιστα προσωπικά όσους κάνουν
κριτική να του φέρουν μία διάταξη ή μία πα-
ράγραφο από τον νόμο για την Προστασία της
Εργασίας, ο οποίος να οδηγεί προς τα πίσω
τις εργασιακές σχέσεις στα delivery και τα
courier συγκριτικά με τη νομοθεσία που
ίσχυε έως πρόσφατα. Κατηγόρησε, δε, την
αξιωματική αντιπολίτευση ότι «γίνονται διά-
φορες πολιτικές θεατρικές παραστάσεις,
όπου κάποιοι προσπαθούν να συνδέσουν για
λόγους ψηφοθηρικούς μια αθέμιτη πρακτική
μιας εταιρείας με τις προβλέψεις του νόμου,
ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα
πράγματα». 

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι η διάκρι-
ση της μισθωτής εργασίας ή των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών με ελεύθερους επαγ-
γελματίες, στις ψηφιακές πλατφόρμες,
υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ισχύει και σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα, κατηγόρη-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με τη στάση του «βγάζει
λάδι την εταιρεία για τις αθέμιτες πρακτικές
που ακολούθησε». 

Για την περυσινή εγκύκλιο του υπουργείου
Εργασίας ως προς το καθεστώς των εργαζο-
μένων στις πλατφόρμες, ο κ. Χατζηδάκης
επισήμανε ότι «ο νόμος αντανακλά πλήρως
το πνεύμα της εγκυκλίου Βρούτση που είχε
προηγηθεί και όλα τα υπόλοιπα είναι fake
news και ανοησίες». Τέλος, σε σχέση με τις
κυρώσεις που έχει επιβάλει το Σώμα Επιθε-
ωρητών Εργασίας, υπογράμμισε ότι έχουν
γίνει χιλιάδες έλεγχοι και έχουν επιβληθεί
πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ
θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.

Τ
ριπλή ψήφο εμπιστοσύνης, που
ισοδυναμεί με προτροπή για το-
ποθετήσεις στα ελληνικά ομό-
λογα και στις τραπεζικές μετο-

χές, δίνουν τρεις παγκόσμιοι χρηματοοι-
κονομικοί κολοσσοί, οι οποίοι έρχονται
να προστεθούν στη μακρά λίστα των
επενδυτικών ομίλων που βλέπουν στην
Ελλάδα ένα ισχυρό αναπτυξιακό story. 

Ειδικότερα:

1Ο αμερικανικός οίκος JP Morgan προ-
τρέπει τους επενδυτές να τοποθετη-

θούν στα ελληνικά ομόλογα, καθώς έρ-
χονται και άλλες αναβαθμίσεις της πιστο-
ληπτικής ικανότητας της χώρας μέσα στο
2021. Μάλιστα, η JP Morgan εμφανίζεται
σίγουρη, υπό τις παρούσες συνθήκες, ότι
τα ελληνικά ομόλογα θα φύγουν από την
κατηγορία «σκουπίδια» (junk) και θα
αποκτήσουν επενδυτική βαθμίδα αξιο-
λόγησης μέσα στο 2022. Μάλιστα, περι-
μένει εντός των προσεχών ημερών νέα
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με 10ετή
ή 30ετή ομόλογα, ενώ προβλέπει ότι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγορά-
σει περίπου 10 δισ. περισσότερα ελληνι-
κά ομόλογα από αυτά που θα εκδοθούν.
Οι αναλυτές του οίκου συστήνουν άνοιγ-
μα μακροπρόθεσμων θέσεων στα ελλη-
νικά 7ετή ομόλογα, τα οποία προτιμά
έναντι των πορτογαλικών, καθώς εμφανί-
ζουν πιο ελκυστικές αποδόσεις και πα-
ρουσιάζουν πολύ ευνοϊκά επίπεδα τιμών

σε σχέση με τις επικείμενες μακροοικο-
νομικές προοπτικές και τις αξιολογήσεις,
αλλά και με τη σταθερότητα του πολιτι-
κού σκηνικού. 

2Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης
Moody’s προχώρησε στην αναβάθμι-

ση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελ-
ληνικών τραπεζών κατά δύο βαθμίδες,
επισημαίνοντας τις εξαιρετικά θετικές
προοπτικές της ανάπτυξης στην Ελλάδα
αλλά και τις επιτυχημένες προσπάθειες
των διοικήσεων των συστημικών τραπε-
ζών να εκκαθαρίσουν τους ισολογισμούς
τους από τα τοξικά δάνεια. Μάλιστα, στην
έκθεση του οίκου επισημαίνεται ότι μετά
τη διπλή αναβάθμιση, ίσως ακολουθήσει
μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα και νέα! Επιπλέον, επισημαίνει ότι
υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για
περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας
τους, κάτι που τις καθιστά ιδιαιτέρως ελ-
κυστικές. Σημειώνεται ότι η Moody’s
αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα, τη Eu-
robank και την Alpha Bank σε B2 από το
Caa1, και την Τράπεζα Πειραιώς σε B3
από Caa2.

3 Η Citigroup εμφανίζεται θετική για
τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές,

επισημαίνοντας ότι αποτελούν το «μεγά-
λο παιχνίδι» για τις ισχυρές προοπτικές
της οικονομίας. Με αφορμή την αναβάθ-
μιση των τραπεζικών μετοχών από τον
οίκο Moody’s, η Citi τονίζει ότι οι μελλον-
τικές αναβαθμίσεις των τεσσάρων συ-
στημικών τραπεζών θα εξαρτηθούν από
τη διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαι-
ακής επάρκειας, τη ρευστότητά τους, αλ-
λά και την αξιοποίηση της συμμετοχής
τους στην αναπτυξιακή δυναμική της ελ-
ληνικής οικονομίας, μέσω και των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέλος, εντοπί-
ζει τη μεγαλύτερη αξία στους τίτλους Tier
2 της Τράπεζα Πειραιώς, καθώς εκτιμά
ότι αποτελούν το καλύτερο trade για να
«παίξει» κάποιος το story ανάκαμψης της
Ελλάδας, καθώς διαπραγματεύεται με τις
υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους
τίτλους των υπόλοιπων ελληνικών τρα-
πεζών.

Moody’s, Citigroup και JP
Morgan βλέπουν στη χώρα
μας ένα ισχυρό αναπτυξιακό
story για τα επόμενα χρόνια

Ψήφος εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
Πειραιώς Financial Holdings
ανακοίνωσε ότι η τιτλοποίηση
μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων Sunrise I συνολικής

μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 7,2 δισ.
ευρώ, ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης
όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Το
χαρτοφυλάκιο Sunrise I περιλαμβάνει μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επι-
χειρήσεων και αποτελείται από περίπου
205 χιλ. δάνεια συνολικής μεικτής λογι-
στικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ, με στοιχεία
30/09/2020. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εν-
τάξει τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας του Sunrise I στο πρό-
γραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».
Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης
από το ελληνικό Δημόσιο για τις ομολο-
γίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότη-
τας ύψους περίπου 2,45 δισ. ευρώ. Η τιτ-
λοποίηση είναι μέρος του ευρύτερου
στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραι-
ώς, το οποίο ανακοινώθηκε στις 16 Μαρ-

τίου 2021 και αναδεικνύει την ταχύτατη
πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς
στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των

NPE κατά περίπου 19 δισ. ευρώ, ώστε να
επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE σε
λιγότερο από δώδεκα μήνες.

Flexopack: Πτώση 23,8% 
στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Μικρή μείωση 2,74% σημείωσε ο ενοποιημέ-
νος κύκλος εργασιών της Flexopack στο α’ εξά-
μηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη μετά φόρων
(EAT) του ομίλου ανήλθαν σε 4,322 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 23,80%. Τα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο
ομίλου σε 8,465 εκατ. ευρώ, έναντι 11,405 εκατ.
ευρώ, μειωμένα κατά 25,78% και σε εταιρικό επί-
πεδο σε 7,725 εκατ. ευρώ έναντι 9,471 εκατ. ευ-
ρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,44%.

Στρατηγική συνεργασία της 
CNL ΑΕΔΟΕΕ με τον Όμιλο QUALCO

Η CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ανακοίνωσε ότι η
διαχειρίστριά της εταιρεία CNL ΑΕΔΟΕΕ υλοποί-
ησε επιτυχώς τη στρατηγική συνεργασία με τον
Όμιλο QUALCO, την οποία είχε ανακοινώσει τον
Ιανουάριο. Μετά τη λήψη των απαραίτητων αδει-
ών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ολοκλη-
ρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CNL
ΑΕΔΟΕΕ, η οποία καλύφθηκε εξολοκλήρου από
την QUALCO ΑΕ, με την τελευταία να αποκτά ση-
μαντική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα αμέσως
επόμενα βήματα της συνεργασίας προβλέπουν
την αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας στην
αγορά και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του
Ομίλου QUALCO προκειμένου η CNL CAPITAL
ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ να επιτύχει τους στρατηγικούς της
στόχους.

Intrakat: Έργο 24,4 εκατ. ευρώ για
δίκτυα αποχέτευσης στην Αιγιαλεία

Υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της Intrakat
και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας η σύμβαση για την κα-
τασκευή του έργου «Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέ-
τευσης Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Αιγια-
λείας», ύψους 24,4 εκατ. ευρώ. «Είναι μεγάλη
τιμή και χαρά η υπογραφή αυτής της σύμβασης,
ειδικά στην περιοχή της Αιγιαλείας, που αποτε-
λεί για εμάς έναν επιχειρηματικό στόχο, και φι-
λοδοξούμε να είμαστε πάντα παρόντες στις εξε-
λίξεις και την ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο, σε όλη
την περιοχή. Σας διαβεβαιώνω ότι και αυτό το
έργο θα γίνει με τον καλύτερο ποιοτικά τρόπο»,
δήλωσε με αφορμή την υπογραφή της σύμβα-
σης ο Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος
της Intrakat.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ο Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net συνέχισε την έν-
τονα αναπτυξιακή του πορεία. Ιδιαίτερα σημαντι-
κή αύξηση σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2021
στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, επιβε-
βαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης
για έτος-ορόσημο στις επιδόσεις του ομίλου. Σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της Epsilon Net, το α’
εξάμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά
111,1% στα 17,828 εκατ. ευρώ από 8,445 εκατ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 238,58% στα
6,194 εκατ. ευρώ από 1,829 εκατ. ευρώ και τα κα-
θαρά κέρδη προ φόρων κατά 406,39% στα 4,976
εκατ. ευρώ από 982,7 χιλ. ευρώ.

Το Metropolitan Hospital, μέλος του Hellenic Health-
care Group, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας
του με την ομάδα καλαθοσφαίρισης Ionikos Nikaia BC
HNC Revolution, ως επίσημου ιατρικού υποστηρικτή
της ομάδας για τη σεζόν 2021-2022. Το Metropolitan
Hospital στέκεται δίπλα στον Ionikos Nikaia BC, παρέ-
χοντας όλες τις απαραίτητες ιατρικές και διαγνωστικές
εξετάσεις, αλλά και με τη διάθεση ασθενοφόρου κατά τη
διάρκεια των αγώνων, προσφέροντας εξειδικευμένη ια-
τρική περίθαλψη υψηλών προδιαγραφών στους παίκτες
της ομάδας.

Metropolitan Hospital: Δίπλα στην ομάδα Ionikos Nikaia BC

Epsilon Net: Αύξηση 111% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε
η τιτλοποίηση Sunrise I



WIND: Σε Έλληνες
προμηθευτές το 93% 
των ετήσιων δαπανών

Η
WIND Ελλάς επενδύει προς τους εγχώρι-
ους προμηθευτές, με το 93,4% των συνολι-
κών δαπανών για το έτος 2020, που αντι-

στοιχεί σε 496 εκατ. ευρώ, να πηγαίνει σε 1.320
επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας τηλεπικοινω-
νιών. Ανάμεσα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
που έχει θέσει η WIND Ελλάς είναι και η συμβολή
της στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας με
ανάθεση προμηθειών σε ελληνικές εταιρείες 90%
σε ετήσια βάση. Για να ικανοποιήσει τον στόχο αυ-
τό, η WIND συνεργάζεται με πολλές εγχώριες επι-
χειρήσεις, με έμφαση και στη στήριξη των τοπικών
κοινωνιών. Ειδικά για τις κατασκευαστικές/εργο-
λαβικές εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της
συνεχούς επέκτασης των δικτύων νέας γενιάς κι-
νητής (4G, 5G) και σταθερής τηλεφωνίας (οπτικές
ίνες), η WIND έχει ως προτεραιότητα να συνεργά-
ζεται με εταιρείες της εκάστοτε περιοχής.

ΔΕΗ: Με λιγνιτική ενέργεια στο ΕΕΧ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη χρηματιστηριακή συναλλαγή
της ΔΕΗ στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η
ΔΕΗ χρησιμοποίησε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για να
πουλήσει λιγνιτική ενέργεια στην ελληνική αγορά του
λιγνίτη, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ΔΕΗ
πρέπει να πουλά κάθε τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα
ηλεκτρικής ενέργειας είτε μέσω του ελληνικού χρημα-
τιστηρίου, είτε μέσω του ευρωπαϊκού. Η λιγνιτική
ενέργεια πουλήθηκε στη forward αγορά του ενεργει-
ακού χρηματιστηρίου για ποσό 153,5 ευρώ/MWh, με
έκπτωση έναντι της spot τιμής που κυμαίνεται σε
157,05 ευρώ/MWh.

Νέο My market στην Άρτα

Ένα νέο κατάστημα, σε κεντρικό σημείο στην πόλη
της Άρτας, εγκαινίασε η αλυσίδα My market. Το νέο
My market άνοιξε τις πόρτες του την Παρασκευή και
από την πρώτη ημέρα κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο
με τον αναβαθμισμένο χώρο πωλήσεων όσο και με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, συνθέτοντας μια
ξεχωριστή εμπειρία αγορών. Έτσι, η αλυσίδα ενι-
σχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην Πε-
ριφέρεια της Ηπείρου, καθώς το νέο κατάστημα έρ-
χεται να προστεθεί στα τέσσερα των Ιωαννίνων και
αυτό της Πρέβεζας.

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε 
η συναλλαγή τιτλοποίησης Omega

Σε νομικά δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με τη συναλ-
λαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετού-
μενων Δανείων με την ονομασία Omega, έχει έρθει η At-
tica Bank, λογιστικής αξίας 1,285 δισ. ευρώ. Όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, με την ολοκλήρωση
της ως άνω συναλλαγής, η Attica Bank διακρατεί το σύνο-
λο του ομολόγου υψηλής εξοφλητικής σειράς (Σειράς Α),
ενώ το 95% του ομολόγου ενδιάμεσης εξοφλητικής σει-
ράς (Σειράς Β) και το 95% του ομολόγου κατώτερης εξο-
φλητικής σειράς (Σειράς J) θα πωληθούν σε funds που θα
υποδειχθούν από την εταιρεία Ellington Solutions, διακε-
κριμένη εταιρεία συνεργαζόμενη με επενδυτές με εμπει-
ρία στην απόκτηση δανειακών χαρτοφυλακίων και χρεο-
γράφων εξασφαλισμένων με περιουσιακά στοιχεία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΔΕΔΔΗΕ: Προσωρινοί πίνακες
για την πρόσληψη 100 ατόμων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ
οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι πίνακες
απορριπτέων και οι προσωρινοί πίνακες
προσληπτέων, για τις κατηγορίες πανεπιστη-
μιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη
100 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα υποβολής ενστάσεων μέχρι την Πέμπτη
30/9/2021.

Πλαστικά Θράκης: 
Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμ-
μετοχών AEE ανακοίνωσε ότι αγόρασε ίδιες
μετοχές με μέση τιμή κτήσης 7,2125 ευρώ ανά
μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής
28.850,00 ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής
απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

Twitter: Πληρώνει 809 εκ. δολάρια για
τη δικαστική διαμάχη με επενδυτές

Το ποσό των 809,5 εκατ. δολαρίων συμφώ-
νησε να καταβάλει η εταιρεία Twitter στην πο-
λιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, αν εγκριθεί
από το δικαστήριο, προκειμένου να διευθετή-
σει μια δικαστική διαμάχη η οποία εκκρεμεί
από το 2016. Η εν λόγω δικαστική περιπέτεια
αφορά κατηγορίες παραπλάνησης επενδυτών,
σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που χρη-
σιμοποιούν την πλατφόρμα.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Μ
ετά και τη 2η αγωνιστική
του πρωταθλήματος της
Super League 1, το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο κατα-

γράφει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Επικε-
φαλής της βαθμολογίας είναι δύο
ομάδες από την επαρχία, ο Βόλος και
ο ΠΑΣ Γιάννινα, με το απόλυτο νικών,
ενώ στην 3η θέση μαζί με τον Ολυμ-
πιακό και την ΑΕΚ φιγουράρει ο Πα-
ναιτωλικός! 

Αυτή η επαρχιακή ανέλιξη δεν
είναι σημείο των καιρών παρά
ένα πασιφανές κλείσιμο της ψα-
λίδας μεταξύ των ομάδων της
επαρχίας με εκείνες της πρω-
τεύουσας και της συμπρωτεύου-
σας. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, που υποτί-
θεται ότι θα ξεκινούσε με δύο ήτ-
τες, καθότι είχε να αντιμετωπίσει
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον
«ανεβασμένο» Παναθηναϊκό
στους «Ζωσιμάδες», με σούπερ
αλέγκρο παιχνίδι τα πήρε και τα
δύο με 1-0. Και αν καταφέρει και

νικήσει αύριο τον Ιωνικό στη Νί-
καια, τότε θα θεωρηθεί ένα από τα
φαβορί για την είσοδο στα play
offs που οδηγούν στην Ευρώπη. 

Το αυτό και για τον Βόλο, που δεν
επηρεάζεται από τις αλλαγές προ-
πονητών ούτε και τις προσθήκες
δέκα νέων παικτών στις μεταγρα-
φές. Ξεκίνησε με άνετη εντός
έδρας νίκη 3-1 επί της Λαμίας στο
Πανθεσσαλικό και με το ίδιο σκορ
κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης
στη Ριζούπολη. Και αν νικήσει και
τον Ατρόμητο αύριο, θα παραμείνει
επικεφαλής της βαθμολογίας.

Σαφώς πιο δύσκολο είναι το σε-
νάριο για τον Παναιτωλικό, ο
οποίος μετά την εντός έδρας ισο-
παλία 0-0 με τον Αστέρα Τρίπο-
λης νίκησε καθαρά 2-1 τον Ατρό-
μητο στο Περιστέρι, καθότι υπο-
δέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος,
όπως και όλοι οι «μεγάλοι», δεί-
χνει προβληματικός. 

Από το σημερινό πρόγραμμα της

εμβόλιμης αγωνιστικής ξεχωρίζει
η αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βι-
κελίδης» ανάμεσα στον Άρη και
τον Παναθηναϊκό. Ο ηττημένος θα
έχει τριγμούς στον πάγκο του. Ο
Άρης να θυμίσουμε ότι είναι τιμω-
ρημένος με αφαίρεση έξι βαθμών,
επειδή κρίθηκε ένοχος πλαστο-
γραφίας του Σκοπιανού ποδο-
σφαιριστή Λάσκοφ και προσέφυ-
γε στο CAS. Ολυμπιακός και ΆΕΚ
έχουν μάλλον εύκολες αποστολές
με τη Λαμία στο ΟΑΚΑ και τον
Απόλλωνα Σμύρνης στο «Καραϊ-
σκάκης» αντίστοιχα, ενώ ξεχωρι-
στό ενδιαφέρον παρουσιάζει η
αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης, καθότι είναι δύο ομά-
δες που παίζουν επίθεση. 

Σήμερα: Ολυμπιακός - Απόλλων
Σμ. (18.15, Nova), ΑΕΚ - Λαμία
(18.15, Cosmote TV), ΟΦΗ - Αστέ-
ρας Τρ. (18.15, Cosmote TV), Πα-
ναιτωλικός - ΠΑΟΚ (18.15, Cos-
mote TV), Άρης - Παναθηναϊκός

(20.30, Nova). Αύριο: Ιωνικός -
ΠΑΣ Γιάννινα (18.15, Cosmote TV),
Βόλος - Ατρόμητος (20.30, Cos-
mote TV).

Η επαρχία στην αντεπίθεση! 

Βαθμολογία (2 αγ.)
Βόλος 6

ΠΑΣ Γιάννινα 6

ΑΕΚ 4

Ολυμπιακός 4

Παναιτωλικός 4

Παναθηναϊκός 3

ΠΑΟΚ 3

Ιωνικός 3

ΟΦΗ 2

Ατρόμητος 1

Αστέρας Τρ. 1

Λαμία 0

Απόλλων Σμ. 0

Άρης -5
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Μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι ποδοσφαιριστές θα
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα τελικά του Μουντιάλ
2022, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Κατάρ, και
άρχισαν οι πιέσεις προς τη FIFA. 

Προμηνύονται αντιδράσεις από το παγκόσμιο συνδι-
κάτο των ποδοσφαιριστών FIFpro, αν η FIFA υιοθετήσει
την απόφαση του Κατάρ, με τις προβλέψεις να είναι
άγνωστες για την τύχη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής
διοργάνωσης του κόσμου. Το Κατάρ, στο οποίο ανατέ-
θηκε με αδιαφανείς διαδικασίες η διοργάνωση, με τον
παγκόσμιο Τύπο να κάνει λόγο για «λαδώματα» ακόμη
και του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Νι-
κολά Σαρκοζί αλλά και του πρώην προέδρου της UEFA
Μισέλ Πλατινί, με αιχμή το χρήμα κατάφερε να μεταθέ-
σει ακόμη και τις… εποχές του Μουντιάλ. Θα γίνει,
όπως είναι γνωστό, από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δε-
κεμβρίου του χρόνου και όχι καλοκαίρι, όπως συμβαί-
νει από το 1930. Θα το καταφέρει και αυτό; Στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Τόκιο, πάντως, το περασμένο κα-

λοκαίρι δεν ήταν υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους
αθλητές, οι οποίοι ωστόσο ήταν υποχρεωμένοι να κά-
νουν rapid test ανά δεύτερη μέρα. 

Θύμα τραπεζικής απάτης, ύψους 288.000 ευρώ, από φίλη του έπεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα 
με δημοσίευμα της «Jorne de Noticias». Είχε τέτοια εμπιστοσύνη στην ταξιδιωτική του πράκτορα Μαρία 
Σίλβα, στην οποία έδωσε τους κωδικούς των πιστωτικών και των τραπεζικών του καρτών. Την τριετία 2007-
2010 η Σίλβα κατάφερε να του αποσπάσει αυτό το ποσό χρεώνοντάς του ταξίδια που ο ίδιος δεν είχε κάνει ποτέ!

Μόνο εμβολιασμένοι στο Μουντιάλ Μπερμπάτοφ, 
όπως Ζαγοράκης

Με το σλόγκαν «The (R)evolution is here»,
που σημαίνει «η επανάσταση-εξέλιξη είναι
εδώ», ο άλλοτε σούπερ σταρ του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ της Τότε-
ναμ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του ΠΑΟΚ
είναι έτοιμος να ηγηθεί του βουλγαρικού ποδο-
σφαίρου. Θα κατέβει στις εκλογές με τη στήριξη
της FIFA και της UEFA, όπως είχε γίνει με τον
Θοδωρή Ζαγοράκη. 

Κοιμάται στα παγκάκια 
της Λάρισας

Απίστευτο περιστατικό που προκαλεί θλίψη. Ο
Αργεντινός ποδοσφαιριστής Μαξιμιλιάνο Φορ-
νάρι ήρθε στη Λάρισα για να υπογράψει στον το-
πικό Απόλλωνα, αλλά βρέθηκε στον… δρόμο.
Τον εγκατέλειψε ο μάνατζέρ του, ο Απόλλων δεν
υπόγραψε μαζί του, εκείνος δεν έχει χρήματα να
γυρίσει στην πατρίδα του και κοιμάται στα παγ-
κάκια της κεντρικής πλατείας της Λάρισας ζη-
τιανεύοντας λίγο φαγητό. 

Πετροδόλαρα στον Μαρτίνς
Λευκή επιταγή σε πετροδόλαρα πρόσφεραν

στον Πέδρο Μαρτίνς οι Σαουδάραβες της Αλ
Νασρ για να αφήσει «εδώ και τώρα» τον Ολυμ-
πιακό. Αρνήθηκαν ο Πορτογάλος προπονητής
αλλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επίσης θα

έπαιρνε χρήματα. Η Αλ Νασρ στράφηκε
προς τον Μαρτίνς, αφού απέλυσε τον
Βραζιλιάνο Μάνο Μενέσες μετά την

ήττα της 3-1 από την Αλ Ιτιχάντ.

Στο Κοινοβούλιο το
«αντίο» στον Ντούντα
Φόρο τιμής προς τον «σοφό» του μπάσκετ

Ντούσαν Ίβκοβιτς απέτισε το σερβικό κοινο-
βούλιο, παρόντος του πρωθυπουργού της χώ-
ρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ράγισαν και οι πέτρες
όταν τον λόγο πήρε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς,
«πνευματικό παιδί» του Ντούντα και κουμπά-
ρος του, που ευχαρίστησε τον Θεό που τον
έστειλε μπροστά του. Στην κηδεία του Ίβκοβιτς
ήταν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και ο Βασίλης
Σπανούλης. 

«Τρέλα» με τον… Crosstas Tsimikas
Ο Κώστας Τσιμίκας όχι μόνο υπόκειται σε απευθείας σύγκρι-
ση με τον συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ και καλύτερο μπακ
στη Βρετανία την προπερασμένη σεζόν Άντι Ρόμπερτσον, αλ-
λά θεωρείται και καλύτερος αυτή την εποχή. Οι οπαδοί της
Λίβερπουλ του έβγαλαν και το παρατσούκλι «Crosstas»
(σεντραδόρος), καθώς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι κόντρα
στην Κρίσταλ Πάλας (3-0). Από δύο δικά του κόρνερ σκόραρε
η Λίβερπουλ. Στα social media οι fans της Λίβερπουλ προ-
τρέπουν τον Κλοπ να χρησιμοποιεί βασικό εκείνον.

Θύμα απάτης 
ο Κριστιάνο
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Γιόρτασαν 
57 χρόνια γάμου!

• Η Χριστίνα Μπόμπα δεσμεύθηκε
πως θα κόψει τη ζάχαρη για 30 ημέ-
ρες, ώστε να επανέλθει στα κιλά προ
εγκυμοσύνης.

• Ο Νίκος Βέρτης αποκάλυψε
πως έχασε από κορονοϊό την
πρώτη του ξαδέλφη.

• «Ξεκίνησα νωρίς με το μόντελινγκ,
όχι πασαρέλα, αλλά πρόσωπο για
διαφημίσεις και για περιοδικά»,
αποκάλυψε η Ελένη Μενεγάκη για
την πρώτη της δουλειά.

• Ο Σπύρος Μπιμπίλας δέχτηκε
πρόταση για τη διάσημη σειρά
«The Crown», με θέμα τη βρε-
τανική βασιλική οικογένεια.

• Πρόταση για την παρουσίαση εναλ-
λακτικής εκπομπής δέχτηκε ο Θανά-
σης Ευθυμιάδης.

• Χαμός στο «Big Brother» από
ασυγκράτητο ζευγάρι!

• Η Μαρία Ολυμπία, η κόρη του πρίγ-
κιπα Παύλου, απολαμβάνει ρομαντι-

κές διακοπές στο Παρίσι με τον σύν-
τροφό της Πέρεγκριν Πίρσον.

• Ο Σταύρος Νικολαΐδης, για τον
ρόλο του Μιχαλάκη στα «Εγ-
κλήματα», έπαιρνε 60.000
δραχμές μεικτά για τέσσερα
επεισόδια.

• Σαρώνει στις τηλεθεάσεις η «Σού-
περ Κατερίνα» Καινούργιου!

• Ο τραγουδιστής και γιος του
Γιάννη Πάριου γνωστός ως
«Good job Nicky» είναι υποψή-
φιος εκπρόσωπος της Ελλάδας
για τη Eurovision 2022.

• Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου επι-
στρέφει με άλμπουμ εμπνευσμένο
από τη ΝΑSA.

• Μάχη με την κατάθλιψη δίνει
το μοντέλο Χαρά Παππά. Το πα-
ραδέχτηκε, χθες, στο «Πρωι-
νό», ξεσπώντας σε κλάματα.

Ο
τ. βασιλιάς Κωνσταντίνος και η πριγκίπισ-
σα Άννα Μαρία γιόρτασαν το περασμένο
Σάββατο την 57η επέτειο του γάμου τους
σε μια ζεστή οικογενειακή συγκέντρωση

στην οικία τους στο Πόρτο Χέλι, ανταλλάσσοντας ευ-
χές αγάπης γεμάτες συγκίνηση. Η είδηση κάνει τα
τελευταία 24ωρα τον γύρο του πλανήτη και ισχυροί
γαλαζοαίματοι ανά την υφήλιο, βασιλείς, πρίγκιπες,
δούκες και ευγενείς, έσπευσαν να εκφράσουν τα σέ-
βη και τα συγχαρητήριά τους στο ζευγάρι, όπως προ-
βλέπει το αριστοκρατικό πρωτόκολλο.

Διαδικτυακές σελίδες των «Royal’s Family» σε
όλο τον κόσμο, αναφέρονται στο ευχάριστο γεγονός
με εκτενή αφιερώματα αλλά και δημοσιεύσεις πλού-
σιου αρχειακού φωτογραφικού υλικού από τον μο-
ναδικό στην Ελλάδα -κατά τη νεότερη ιστορία- βασι-
λικό γάμο που τελέσθηκε με κάθε επισημότητα στις
18 Σεπτεμβρίου 1964 στην Αθήνα. Ο γαμπρός ήταν
τότε 24 χρονών και η εκθαμβωτική σύζυγός του, κό-
ρη του βασιλιά της Δανίας Φρειδερίκου Θ’ και της
βασίλισσας Ίνγκριντ, μόλις 18 ετών και 18 ημερών. Τα
«18άρια» φάνηκε να είναι ο τυχερός τους αριθμός.

Χιλιάδες Αθηναίοι κατέκλυσαν εκείνη την ημέρα
από τα ξημερώματα τους κεντρικούς δρόμους της
στολισμένης γιορτινά πρωτεύουσας για το γαμήλιο
γεγονός του αιώνα. Από το Τατόι μέχρι την ανθοστο-
λισμένη με 10.000 γλαδιόλες Μητρόπολη, όπου τελέ-
σθηκε η μεγαλοπρεπής τελετή, κυριολεκτικά δεν
έπεφτε καρφίτσα, ενώ σημαίες της Ελλάδας και της
Δανίας κυμάτιζαν στις λεωφόρους. 

Με 1.200 προσκεκλημένους, την αφρόκρεμα των
βασιλικών οικογενειών, που κατέφθασαν στη χώρα
μας από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη, ο Αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Β’ τέλεσε το μυστήριο στις
10.00 το πρωί. Ευλόγησε τις βέρες του λαμπερού
ζευγαριού, με τα αδαμαντοστόλιστα στέμματα να
κλέβουν τις εντυπώσεις. Από τον Λυκαβηττό ρίχτη-
καν 101 κανονιοβολισμοί και έπειτα ξεκίνησε η γαμή-
λια πομπή με ανοιχτή άμαξα που έσερναν έξι γκριζό-
λευκα άλογα. Απέκτησαν πέντε παιδιά και σήμερα
απολαμβάνουν τη χαρά από τα εννέα εγγόνια τους! 

«Τη βραδιά της γαμήλιας δεξίωσης δεν με απα-
σχολούσε τίποτα, γιατί ήμουν με τον άντρα που αγα-
πούσα! Όχι τον βασιλιά, γιατί και εγώ προερχόμουν
από βασιλική οικογένεια, αλλά τον άνθρωπο, τον
γοητευτικό άντρα με την υπέροχη προσωπικότητα.
Είναι τρυφερός, υπομονετικός σύζυγος, διαθέτει με-
γάλη καρδιά, χιούμορ και είναι ένας σπουδαίος
μπαμπάς», είχε αναφέρει πριν από τέσσερα χρόνια
σε τηλεοπτική συνέντευξή της η Άννα Μαρία, αποκα-
λύπτοντας πως η ζωή τους δεν ήταν ένα ρομαντικό
παραμύθι. «Ζήσαμε όμως και δύσκολες στιγμές. Η
ζωή δεν είναι παραμύθι. Η χειρότερη στιγμή μας
ήταν η 21η Απριλίου 1967. Δεν είχα δει τον σύζυγό
μου τόσο στενοχωρημένο ξανά. Κι εγώ έπρεπε να εί-
μαι δυνατή για εκείνον και την οικογένειά μας. Σήμε-
ρα ζούμε ευτυχισμένοι εδώ και, παρά τα προβλήματα
που βλέπω να αντιμετωπίζει η χώρα, ακόμη οι άν-
θρωποι στον δρόμο χαμογελούν, κι αυτό δείχνει ελ-
πίδα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ



Τέλος στην κόντρα
με τον Αρναούτογλου

Πάντα άξια

Νονά έγινε η Αποστολία Ζώη. Η γνωστή τρα-
γουδίστρια βάφτισε ένα γλυκύτατο κοριτσά-
κι, την Ελισάβετ, προκαλώντας μεγάλη έκ-
πληξη στους γονείς και στους προσκεκλημέ-
νους, όταν εμφανίστηκε στην εκκλησία με
εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, ίδιο με της νεο-
φώτιστης: «Η νεραϊδούλα μου! Ένα καινούρ-
γιο ταξίδι ξεκινάει για τις δυο μας. Η χαρά
μου δεν περιγράφεται! Σας ευχαριστώ για
την εμπιστοσύνη κι αυτό το υπέροχο δώρο.
Θα βάλω τα δυνατά μου! Φύλακας άγγελος
από σήμερα στη βασίλισσά μου», έγραψε

Ο Αθερίδης τζούνιορ 
έγινε δύο χρόνων

Μεγάλη η συγκίνηση της Φωτεινής Αθερίδου
στα δεύτερα γενέθλια του μοναχογιού της Θο-
δωρή. Η γλυκιά μαμά ανακοίνωσε τα ευχάριστα
νέα στο Διαδίκτυο, με τον μικρό, που φέρει το
όνομα του διάσημου παππού του Θοδωρή Αθερί-
δη, να ποζάρει σοβαρός. «Δυο χρόνια ζωής πέ-
ρασαν νερό! Τα δυο πιο ωραία χρόνια της ζωής
μας. Έγινε άνθρωπος με άποψη, με δική του προ-
σωπικότητα, με δικές του παραξενιές και χαρα-
κτήρα. Δυο χρόνια μόνο και έχει ολόκληρο δικό
του εαυτό», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Οδηγό με… παπάκι επέλεξε για
τις διαδρομές της στην Αίγινα η
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η
παρουσιάστρια και το συνερ-
γείο της εκπομπής της «Κάτι ξα-
ναψήνεται» ταξίδεψαν στο νησί
του Σαρωνικού για τις ανάγκες
γυρισμάτων νέων επεισοδίων,
με την «Queen Dina» να κάνει
την έκπληξη. Πόζαρε με κράνος
και χαμόγελο ενθουσιασμού
από τη θέση του συνεπιβάτη πά-
νω σε μηχανάκι, με οδηγό παί-
κτρια της εκπομπής.

Σπάνια εμφάνιση 
της Νατάσας Παζαΐτη
Την έκθεση «Οι Φορεσιές της Αττικής», με
αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση, επισκέφθηκε η Νατάσα Παζαΐτη. Η
σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα
Καραμανλή πόζαρε με ενθουσιασμό στο
Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Χρισ-
σού, σχολιάζοντας: «Το μεράκι, το ταλέντο και
η υψηλή αισθητική των γυναικών που με τον
αργαλειό και τη βελόνα φιλοτέχνησαν τις εν-
δυμασίες τους αποτέλεσαν τη βάση της νε-
οελληνικής τέχνης». 

Με… παπάκι 
στα γυρίσματα

Η
Φαίη Σκορδά
κ α λ ε σ μ έ ν η
στην πρεμιέρα

του «The 2night
show»! Η οικοδέσποι-
να του «Πρωινού»
έπειτα από έξι χρόνια
κόντρας με τον Γρηγό-
ρη Αρναούτογλου
αποφάσισε να καθίσει
στον καναπέ της εκ-
πομπής του με… ει-
ρηνικό σκοπό, βάζον-
τας από κοινού οριστι-
κό τέλος στην αντιπαράθεσή τους. Το τετ α τετ των δύο παρουσια-
στών χαρακτηρίζεται ως το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς και
μαγνητοσκοπήθηκε πριν από λίγα 24ωρα, με την παρουσιάστρια
να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλατό με μαύρο μίνι σακάκι
και ψηλοτάκουνα πέδιλα. Είναι η πρώτη συνέντευξή της έπειτα
από τον χωρισμό με τον Νίκο Ηλιόπουλο αλλά και την εκ νέου συ-
νεργασία με τον πρώην σύζυγό της Γιώργο Λιάγκα στην πρωινή
ζώνη. Η προβολή της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και το σίγουρο είναι πως το κοινό θα
ανυπομονεί για όσα ειπώθηκαν μπροστά από τις κάμερες.
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Η Κορομηλά αυτοτρολάρεται
Η αναμονή στο κομμωτήριο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζονται
ώρες για ένα τέλειο αποτέλεσμα και σιδερένια υπομονή. Το τελευ-
ταίο δεν το διαθέτει η Ρούλα Κορομηλά, η οποία πόζαρε με τη βαφή
στα μαλλιά τρολάροντας τον εαυτό της μπροστά στον καθρέφτη. «Η
βαφή περνάει στον εγκέφαλο;» έγραψε με χιούμορ σε Instastory,
με τους χιλιάδες followers να την αποθεώνουν.



Τ
ο θέμα της τριχόπτωσης απασχολεί
πολύ και τα δύο φύλα και μπορεί να
προκαλέσει αγωνία και πλήγμα
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων

που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οι γυναίκες εί-
ναι πιο ευάλωτες, καθώς φαίνεται να υφί-
στανται περισσότερο την περιφρόνηση, όμως
και τα δύο φύλα είναι πιθανό να αναπτύξουν
ψυχολογικά προβλήματα, που μπορεί να
έχουν επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής τους.

«Η αλωπεκία (τριχόπτωση) είναι ένα από τα
πιο συχνά δερματολογικά προβλήματα και,
ανεξάρτητα από την παθογένεια ή τη σοβαρό-
τητά της, γίνεται αιτία βαθιάς στενοχώριας για
τα προσβεβλημένα άτομα. Οι αιτίες της πάθη-
σης ποικίλλουν, με πιο συχνή την ανδρογενή
αλωπεκία, η οποία αφορά τόσο τους άνδρες
όσο και τις γυναίκες», μας εξηγεί ο πλαστι-
κός, επανορθωτικός και αισθητικός χειρουρ-
γός Γεώργιος Βελημβασάκης.

Εκτός από τη γήρανση, που φυσιολογικά
επιφέρει αραίωση των μαλλιών, η τριχόπτω-
ση εμφανίζεται και εξαιτίας άλλων λόγων.
Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται
στους θύλακες των τριχών, προκαλείται αλω-
πεκία areata, η οποία δεν επηρεάζει μόνο τα
μαλλιά, αλλά μπορεί να αποτελέσει αιτία πτώ-
σης όλων των τριχών του σώματος, των βλε-
φαρίδων και των φρυδιών. Ορμονικές διατα-

ραχές γίνονται επίσης αιτία απώλειας των
τριχών, είτε αφορούν σύνδρομο πολυκυστι-
κών ωοθηκών, είτε θυρεοειδοπάθεια, είτε
εγκυμοσύνη. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα
παρενεργειών κάποιας φαρμακευτικής αγω-
γής ή χημειοθεραπείας, έλλειψης θρεπτικών
συστατικών στον οργανισμό (σίδηρος, βιοτί-
νη, ψευδάργυρος), κακής φροντίδας των
μαλλιών (χτενίσματα που τραβάνε τα μαλλιά
και τεχνικές εργασίες) και συνηθειών λόγω
στρες (τράβηγμα των μαλλιών). Ενώ οι σύγ-
χρονες θεραπείες συνεχώς εξελίσσονται, οι
πάσχοντες συχνά υποφέρουν από στιγματι-
σμό, ιδιαίτερα όταν η αιτία της τριχόπτωσης
επιφέρει ορατά σημάδια στο δέρμα, όπως για
παράδειγμα η ψωρίαση. Σε ένα ποσοστό, η
παύση της πτώσης των μαλλιών επέρχεται με
τη θεραπεία της υποκείμενης παθολογίας
που προκαλεί την τριχόπτωση. Στις περισσό-
τερες, όμως, περιπτώσεις, η αναγέννησή
τους χρειάζεται βοήθεια για να επιταχυνθεί.
Υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές από το
στόμα, τοπικές θεραπείες, ενέσιμες θεραπεί-
ες, λέιζερ και PRP. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιες είναι οι αιτίες της 
συγκεκριμένης πάθησης 
- Τι προκαλεί στην ψυχολογία μας 

Μεταμόσχευση μαλλιών  
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στη χειρουργική αποκατά-
σταση μαλλιών έχουν κάνει τη μεταμόσχευση μαλλιών
έναν όλο και πιο αποτελεσματικό, ασφαλή και αξιόπι-
στο τρόπο για τους ασθενείς που θέλουν να ανακτή-
σουν μια πιο νεανική και φυσική εμφάνιση των μαλ-
λιών τους. Είναι μια μέθοδος που δίνει εγγυημένα ορι-
στικά αποτελέσματα, αποκλείοντας τη λήψη φαρμά-
κων και αποφεύγοντας έτσι τις παρενέργειές τους και
την ανάγκη προσήλωσης για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα στην αγωγή ή επανάληψή τους. Παρότι δεν απευ-
θύνεται σε όλους τους ανθρώπους που παρουσιάζουν
αραίωση μαλλιών, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η
μοναδική που επαναφέρει την πυκνότητά τους και σε
λίγους μήνες ο ασθενής επανακτά την αυτοπεποίθησή
του, γεγονός που τον φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους
του κοινωνικού και επαγγελματικού του περιβάλλον-
τος», αναφέρει ο ειδικός και συμπληρώνει πως «αυτό
γίνεται με την ελάχιστα επεμβατική σύγχρονη μέθοδο
FUE (Follicular Unit Extraction) που δεν αφήνει κανέ-
να σημάδι στο τριχωτό της κεφαλής και για αυτό δεν γί-
νεται αντιληπτή η μεταμόσχευση ακόμα και από πολύ
κοντά. Υπερτερεί, δε, από την παλαιότερη FUT (Follicu-
lar Unit Transplantation), η οποία απαιτούσε την αφαί-
ρεση μιας ολόκληρης λωρίδας δέρματος από το πίσω
μέρος του τριχωτού της κεφαλής, πλάτους 1,5-1,8 εκα-
τοστών, αφήνοντας μια μεγάλη και ορατή ουλή».

Γεώργιος Βελημβασάκης, 
αισθητικός χειρουργός

Υπάρχει λύσηγια την τριχόπτωση; 
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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)
Μια απαιτητική μέρα και η σημερινή για εσάς, εφό-
σον ο Ερμής απέναντι από το δικό σας ζώδιο δημι-
ουργεί αστάθμητους παράγοντες και σας κάνει να
βλέπετε τα πράγματα με αρκετή δόση πεσιμισμού.
Όσο θα περνούν οι μέρες και ο Ήλιος θα βρίσκεται
απέναντί σας, θα στρέψετε την προσοχή σας στις
σχέσεις σας με τους άλλους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με ένταση θα περάσει και αυτή η μέρα, εφόσον θα ψά-
ξετε να βρείτε ισορροπίες στον εργασιακό σας τομέα,
όπου πιέζεστε αρκετά από τους άλλους. Επίσης θα έρ-
θει να σας προβληματίσει σταδιακά μια προσωπική
σας επιλογή, όπου καλό είναι να μην αναλύετε τώρα
πολύ τις συμπεριφορές των άλλων - δεχτείτε τους ως
έχουν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Με τον πλανήτη κυρίαρχο του ζωδίου σας, Ερμή, να
βρίσκεται σε δύσκολη όψη με τον Πλούτωνα, θα συρ-
ρικνώσετε αρκετά τις προσωπικές σας στιγμές και
θα ασχοληθείτε με κάποια θέματα που σας προβλη-
ματίζουν. Είναι ώρα να αναγνωρίσετε τα υπέρ και τα
κατά των επιλογών σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αρκετή πίεση σήμερα σε βασικά θέματα και τομείς
της ζωής σας. Ίσως μάλιστα να νιώσετε αμήχανα σε
κάποια προσωπική σας επιλογή, κυρίως εσείς του
τρίτου δεκαημέρου, όπου θα βρεθείτε αποκομμένοι
από αγαπημένα σας πρόσωπα, λόγω κάποιων από-
ψεών σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η ενέργεια του Ήλιου, λίγο πριν περάσει στο ζώδιο
του Ζυγού, σας δίνει μια οικονομική φροντίδα. Βέ-
βαια, μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσέξετε την επι-
κοινωνία σας, ή τις μετακινήσεις σας, ή ακόμη και τις
συμφωνίες με πρόσωπα που έχετε μαζί τους οικονο-
μικά συμφέροντα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα.
Μια απαιτητική μέρα, με οικονομικά θέματα να σας
απασχολούν έντονα και ίσως να αποφασίσετε να
απομακρυνθείτε από μια συμφωνία που δεν έχει ωρι-
μάσει ακόμη. Φροντίστε να είστε κοντά με πρόσωπα
που δεν σας προβληματίζουν και σας εμπιστεύονται
απεριόριστα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Βρίσκεστε σε μια πολύ πλούσια από γεγονότα πε-
ρίοδο, όπου θα νιώσετε ότι πλέον δεν μπορείτε να
ελέγξετε τις καταστάσεις όπως εσείς θα θέλατε. Ο
Ερμής στο δικό σας ζώδιο, με τη δύσκολη όψη που
δέχεται από τον Πλούτωνα, ανατρέπει τα σχέδιά
σας και χρειάζεται υπομονή, ώστε να επανέλθετε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε ένα απαιτητικό πέρασμα, με πλανητικές
όψεις που ακόμη βρίσκονται σε ενέργεια, και σί-
γουρα δεν θα πρέπει να αντιδράσετε με ένταση
και πάθος. Είναι καλό να παρατηρήσετε τις αντι-
δράσεις των γύρω σας και να ανακαλύψετε με
ποιους θα πρέπει να συνυπάρχετε και με ποιους
όχι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα μπορούσα να αναλύσω πάρα πολλά για εσάς
τους αισιόδοξους του ζωδιακού, αλλά θα σας επι-
σημάνω εκείνο που θα πρέπει να δοθείτε και να εξε-
λίξετε περισσότερο, και είναι ο τομέας της εργασίας
σας, αλλά και της κοινωνικής σας εικόνας. Σίγουρα
κάτι δεν σας κάνει απόλυτα ευτυχισμένους και ολο-
κληρωμένους στην προσωπική σας ζωή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οι μέρες αυτές σας πιέζουν αρκετά και ίσως να πρέ-
πει να δώσετε κάποιον αγώνα, ώστε να βρεθείτε εκεί
που πραγματικά θέλετε, είτε συναισθηματικά είτε
επαγγελματικά. Κυρίως εσείς του πρώτου πενθημέ-
ρου και του τρίτου δεκαημέρου, διανύετε μια πολύ
απαιτητική περίοδο, αλλά και οι γεννημένοι 5 Ιανουα-
ρίου θα νιώσουν ένα συναισθηματικό σοκ. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα είναι επίσης μια πλούσια σε γεγονότα μέρα,
που σίγουρα δεν θα σας βρει ξαπλωμένους αναπαυ-
τικά να κάνετε τις διακοπές σας. Οι μέρες απαιτούν
εγρήγορση και μην ξεχνάτε ότι αυτό που δεν βλέπε-
τε, υπάρχει και θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστη-
μα, είτε για καλό είτε για κακό. Μην αφήσετε να σας
βλάψουν με τη δική σας ανεκτικότητα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Βρίσκεστε στον απόηχο μιας περιόδου που σας
εξάντλησε και, εννοείται, δεν έχει τελειώσει ακόμα,
αλλά σας αφήνει να πάρετε τις ανάσες σας και να
προγραμματιστείτε για το επόμενο διάστημα. Φρον-
τίστε σήμερα ένα οικονομικό θέμα, που δεν έχει
πολλά περιθώρια αναβολής.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που
έχουν γενέθλια οι Παρθένοι και
ουσιαστικά μπαίνουμε σε φθινοπωρινή

περίοδο, αφήνοντας πίσω ένα διάστημα αρκετά
αμφιλεγόμενο. Η πιο έντονη πλανητική όψη που
θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι αυτή του
Ερμή με τον Πλούτωνα. Αυτή η ανατρεπτική
όψη ανατρέπει και τις ζωές των παρορμητικών
ζωδίων του τρίτου δεκαημέρου και
συγκεκριμένα Κριών, κυρίως γεννημένων στις
14/4, Καρκίνων, που έχουν γεννηθεί 17/7,
Ζυγών στις 18/10 και Αιγόκερων στις 15/1. Η
έντονη σύγκρουση των δύο πλανητών στην
ουσία κόβει την ομαλή ροή της επικοινωνίας,
καλπάζουν οι εμμονές και υπάρχει έντονη
ασυνεννοησία στις σχέσεις και στις
συνεργασίες. Τι να περιμένουν τα δώδεκα
ζώδια με αυτή την πλανητική όψη…
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Δ
ιαβάζοντας πίσω από τις γραμμές
των ομιλιών και των συνεντεύξε-
ων του Κυρ. Μητσοτάκη και του
Α. Τσίπρα στη ΔΕΘ, μπορούμε να

έχουμε την τελική, σχεδόν, εικόνα των στό-
χων, των τακτικών και στρατηγικών κινήσεων
των δύο πολιτικών αρχηγών. Ίσως και το χρο-
νοδιάγραμμα των εσωτερικών εξελίξεων,
παρότι δύο αστάθμητοι παράγοντες, η παν-
δημία και η ακρίβεια, εξακολουθούν να το
κρατούν θολό.

Ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε με αιχμή
την οικονομία και τον «αέρα» τής, κατά τεκ-
μήριο, τήρησης των προεκλογικών δεσμεύ-
σεων. Περιέγραψε σχέσεις και έθεσε διλήμ-
ματα, κάποια από τα οποία ήταν σαφώς εκλο-
γικά. Ως ακροατήριο, εκτός του κόμματός
του, είχε το σύνολο των δυνάμεων οι οποίες,
προ του αντίπαλου δέους του ΣΥΡΙΖΑ (των
πολιτικών και της κυβερνητικής θητείας του),
τον έφεραν το 2019 στην εξουσία. Πολιτικά,
πρόκειται για δυνάμεις του Κέντρου που δεν
μετακόμισαν μεταξύ του 2012 και του 2015
στο κόμμα του Α. Τσίπρα. Οικονομικά προσ-
διορίζονται ως «μεσαία τάξη». Είναι οι πολί-
τες μεσαίου εισοδήματος που δοκιμάσθηκαν
σκληρά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Κοινωνικά, πρόκειται για ευρύτερο μέτωπο,
το οποίο σχημάτισαν εκλογείς δίχως, απα-
ραίτητα, κοινή πολιτική καταγωγή και παρό-
μοια κομματικά χαρακτηριστικά. Άνθρωποι
της εργασίας, με έντονες μεταρρυθμιστικές
απόψεις, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έν-

θερμοι υποστηρικτές της οικονομίας της
αγοράς και της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Παρά την εσωκομματική δυσφορία που,
κατά κύριο λόγο, αφορά τοποθετήσεις προ-
σώπων στον κρατικό μηχανισμό και σε θέσεις
εξουσίας, πρόκειται αδιαμφισβήτητα για πο-
λιτική «προίκα», η οποία αποδείχθηκε χρήσι-
μη στη Νέα Δημοκρατία και, άνευ απροόπτου,
θα της φανεί χρησιμότερη. Στις σημερινές
συνθήκες, όπως είναι απίθανο να υπάρξει μια
αμιγώς αριστερή κυβέρνηση, εξίσου απίθανο
είναι να σχηματισθεί και μια αμιγώς δεξιά. Το
πρόβλημα για αυτές τις, πρωτίστως κοινωνι-
κές και λιγότερο πολιτικές, δυνάμεις είναι
πως εύκολα αποθαρρύνονται από τοποθετή-
σεις και απομακρύνσεις προσώπων με έντο-
νο συμβολισμό και ευκολότερα απογοη-
τεύονται όταν υποπτευθούν την αναστολή των
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, τον συμβι-
βασμό ή την καταπόνηση.

Για τον Α. Τσίπρα, οι δυσκολίες ξεκινούν
από την αδυναμία του να βρει, εκτός των
κομματικών τειχών του, κοινωνικές δυνάμεις
πρόθυμες να συνομιλήσουν μαζί του. Είτε

επειδή η κυβερνητική θητεία και η συμμαχία
του με την Ακροδεξιά διαιωνίζουν την έλλει-
ψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και την
αμφιβολία για τις προθέσεις του, είτε επειδή
παραμένει δέσμιος εσωκομματικών συσχε-
τισμών και τάσεων που δεν θέλουν να ακού-
σουν κουβέντα για στροφή προς το Κέντρο.
Κατόπιν αυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να χά-
σει, και μάλιστα στο δικό του γήπεδο: σε
εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική με
την οποία ήλπιζε ότι θα καθήλωνε μόνιμα τη
Νέα Δημοκρατία στα έδρανα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανησυχεί
και, ενώ αποζητούσε εκλογική νίκη έστω «με
μία ψήφο διαφορά», καταλαβαίνει πως για να
γίνει πειστικός πρέπει να σηκώσει τον πήχη.
Οπότε, απευθυνόμενος στα μικρότερα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, σπεύδει να τα προ-
σκαλέσει, μετεκλογικά, σε κυβερνητική συ-
νεργασία αλλά και, έμμεσα, να τα απειλήσει:
«…Πιστεύω», είπε στη Θεσσαλονίκη, «ότι
κανένας δεν θα αναλάβει την πολιτική ευθύ-
νη (…) να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογικές πε-
ριπέτειες και να δώσει σανίδα σωτηρίας στον
Κ. Μητσοτάκη». Εάν, όμως, περιμένει «σανί-
δα σωτηρίας» από το σύνολο της ήσσονος αν-
τιπολίτευσης, η οποία, πρωτοστατούντος του
Δ. Κουτσούμπα, θα σπεύσει να αναλάβει τον
ρόλο του Π. Καμμένου, είναι καλύτερα να
αναζητήσει από τώρα τις ισορροπίες που θα
απαιτηθούν για την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ θα
βρεθεί και πάλι στην αντιπολίτευση.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο Α. Τσίπρας υστερεί έναντι 
του Κυρ. Μητσοτάκη 
στην προσπάθειά του να βρει, 
εκτός των κομματικών τειχών του,
κοινωνικές δυνάμεις πρόθυμες 
να συνομιλήσουν μαζί του

Σύμμαχοι και συμμαχίες ενόψει εκλογών


