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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Νίκησε ο Όλαφ
Σολτς ή έχασε 
ο Άρμιν Λάσετ;

ΔΕΗ: 
Πού θα κριθεί 

η αποκρατικοποίηση 

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 3

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 22

Ξεκινά ο θεσμός 
των «Νταντάδων 
της Γειτονιάς»

Γράφουν

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 21

Άνοιξε ο δρόμος για
τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» 

ΦΩΤΕΙΝH ΒΡYΝΑ

Η στάση των τραπεζών 
θα καθορίσει τη μεγέθυνση 
ή σμίκρυνση των ΜμΕ

ΒAΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πάμε όλοι 
μαζί δυνατά 
με το ΠΑΣΟΚ 
της νέας εποχής

Παζάρια και στο... 
βάθος τρικομματική
κυβέρνηση

Πώς θα μπουν
στα αμφιθέατρα 

οι φοιτητές

ΣΕΛ.  5 ΣΕΛ.  4

Βουλευτής Β2’ Δυτικού 
Τομέα Αθήνας 
του Κινήματος Αλλαγής

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και φόβοι για νέο χτύπημα

ΠΟΛΕΜΟΣ

σεισμολόγων!

Τα 6 R ισοπέδωσαν
το Αρκαλοχώρι 
και χώρισαν 
(πάλι) στα δύο 
τους ειδικούς!

ΣΕΛ.  18

ΣΕΛ.  14-15

Μητσοτάκης- 
Μακρόνταβρήκαν

καικλείδωσε
τοdeal τουαιώνα

Τρεις + μία φρεγάτες 
αλλάζουν το σκηνικό 
στο Αιγαίο και μας 
δίνουν υπεροπλία



Σ
τα βαθιά με το «καλημέρα» έπεσαν ο νέος υπουρ-
γός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης και το νεοσύστατο υπουρ-

γείο του, δίνοντας τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής.
Από την πρώτη στιγμή μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κρή-
τη, ο κρατικός μηχανισμός ενεργοποιήθηκε αμέσως και
σε χρόνο μηδέν έσπευσαν στη Μεγαλόνησο ο κ. Στυλια-
νίδης, ο υφυπουργός κ. Τουρνάς και ο γενικός γραμμα-
τέας Πολιτικής Προστασίας, για να συντονίσουν επί τό-
που όλες τις ενέργειες. Μαζί με τον δήμαρχο, τον περι-
φερειάρχη και όλη την ομάδα των τοπικών αρχόντων
αποφάσισαν να στηθούν σκηνές που θα έχουν τη δυνα-
τότητα να φιλοξενήσουν 2.500 ανθρώπους, ενώ παράλ-
ληλα κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.

Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «Εγκέλα-

δος» από την Πολιτική Προστασία, έπειτα από εντολή
του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρά-
τηγου Στέφανου Κολοκούρη, ενώ τέθηκαν σε γενική
επιφυλακή όλες οι ΕΜΑΚ, καθώς και οι Πυροσβεστι-
κές Υπηρεσίες της Κρήτης. Αμέσως, τριάντα πυρο-
σβέστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ με ειδικό διασωστι-
κό εξοπλισμό, διασωστικούς σκύλους, καθώς και μη
επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του Πυροσβεστι-
κού Σώματος αναχώρησαν με αεροσκάφη C130 και
ATR για την Κρήτη προκειμένου να συμμετάσχουν
στις έρευνες, κινητοποιήθηκαν αστραπιαία οι δυνά-
μεις του Πυροσβεστικού Σώματος με διασπορά στην
ευρύτερη περιοχή, ενώ πραγματοποιούνται περιπο-
λίες από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Και ενώ όλα αυτά μαρτυρούν ότι ο κρατικός μηχανι-
σμός λειτούργησε στα πρότυπα χωρών της Κεντρικής

Ευρώπης, ένας «υπόγειος» πόλεμος μεταξύ των σεισμο-
λόγων μουντζουρώνει τη μεγάλη εικόνα. Είναι μια δια-
μάχη που κρατάει χρόνια με αμήχανο θεατή σε αυτό το
επιστημονικό γαϊτανάκι τον κόσμο, ο οποίος αδυνατεί να
καταλάβει τα κίνητρα και τα αίτια του «καβγά». Το νέο
επεισόδιο στην… «ενδοσεισμολογική» αντιπαράθεση
σημειώθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά τον σεισμό των 6 R.
Την ώρα που οι προβλέψεις του διευθυντή του Γεωδυνα-
μικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Άκη Τσελέντη επιβεβαιώνονταν, καθώς είχε προειδο-
ποιήσει έγκαιρα για τα επερχόμενα ρίχτερ, ο καθηγητής
Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Γεωφυσι-
κής στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Παπαζάχος δήλωνε στα κα-
νάλια ότι πρόκειται για ένα παντελώς άγνωστο και αχαρ-
τογράφητο ρήγμα που δεν έχει μελετηθεί… 

Και δεν ανοίγει η γη να μας καταπιεί…
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Κρατικός μηχανισμός και σεισμολόγοι
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Δ υστυχώς το κράτος στη χώρα μας δεν τα
κατάφερε ούτε ως επιχειρηματίας ούτε
ως εργοδότης να τα πάει καλά. Απέτυχε

παταγωδώς. Με μια πορεία αναδρομής στα πε-
πραγμένα του θα διαπιστώσει ακόμη και ο πιο φα-
νατικός... εραστής του κρατισμού ότι έχει αποτύ-
χει παταγωδώς σε ό,τι διαχειρίστηκε. Το γιατί έγι-
νε αυτό θέλει πολλή κουβέντα. Αλλά αυτό που
κρατώ είναι ότι για μια σειρά από λόγους στην Ελ-
λάδα το κράτος είναι ο πιο αποτυχημένος επιχει-
ρηματίας. Ακόμη και επιχειρήσεις που ήταν μο-
νοπώλια κατάφερε… χαλαρά να τις κάνει προ-
βληματικές, με συνέπεια να τις πληρώνει διπλά
και τρίδιπλα ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα, όσο και αν κάποιοι ιδεοληπτικά και μό-
νο δεν θέλουν να παραδεχτούν το αυτονόητο. Ότι με
την κουλτούρα και τη νοοτροπία που είχαν οι κρατι-
κές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είχαν καταφέρει να
τις... βλέπουν οι περισσότεροι Έλληνες ως δυνά-
στες τους αντί για υπηρέτες τους. Τα ρουσφέτια ουκ
ολίγα, τα... ρετιρέ ακόμη περισσότερα, ενώ τα gold-
en boys γεννήθηκαν την εποχή του ελληνικού
υπαρκτού σοσιαλισμού, που μεγαλούργησε επί του
μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου.
Από τη στιγμή που σηκώνουν κάποιες προοδευτι-

κές φωνές σκόνη για την αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της ΔΕΗ και αρχίζουν να μιλούν για ξεπουλή-
ματα και εγκλήματα, θα τους θυμίσω μια διδακτική
ιστορία της εποχής της παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ
που αφορούσε τη δημόσια εταιρεία.
Τότε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, ο Αν-
δρέας Παπανδρέου είχε αναφωνήσει, όταν έφτα-
σαν κάποιες πληροφορίες στα αυτιά του, την εξής
φράση: «Είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό
του, αλλά όχι και πεντακόσια εκατομμύρια»! Η φρά-
ση αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου και αφο-
ρούσε τον τότε πρόεδρο και γενικό διευθυντή της
ΔΕΗ Δημήτρη Μαυράκη. Αποτέλεσμα ήταν να τον
ξηλώσει στη συνέχεια, έστω και αν ο άνθρωπος δι-
καιώθηκε σε όλα τα δικαστήρια που ακολούθησαν.
Χωρίς, βέβαια, ποτέ να αποκατασταθεί ιστορικά και
πολιτικά από το κόμμα του για τη λάσπη που του έρι-
ξαν οι σύντροφοί του, καθώς στεκόταν εμπόδιο στα
σχέδιά τους.
Αυτά τα ολίγα, για να καταλάβουν και κάποιοι που…
τσιμπάνε στις απειλές του Αλέξη Τσίπρα, ότι αν
αποφασίσουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα
κινδυνεύουν, εκτός από τις πολιτικές ευθύνες, και
με άλλες. Βλέπετε, η αντιπαράθεση δεν γίνεται
πλέον με πολιτικούς όρους, αλλά με όρους bullying.

Καθώς αυτοί που οδήγησαν τη ΔΕΗ σε χρεοκοπία
κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι ώστε να μπορεί
ο οποιοσδήποτε Τσίπρας να απειλεί τους επόμε-
νους!
Αυτό που εμείς θα λέγαμε στην κυβέρνηση και στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να ακού-
σει για άλλη μια φορά τους πολίτες. Εκείνο που τους
ενδιαφέρει δεν είναι ποιος και με τι καθεστώς διοι-
κεί την κάθε ΔΕΗ. Αλλά αν το παραγόμενο από αυ-
τήν προϊόν είναι για εκείνον πιο οικονομικό και λι-
γότερο βλαπτικό για την υγεία του και το περιβάλ-
λον. Το σημείο αυτό είναι που θα κρίνει την όποια
αποκρατικοποίηση. Εξυπηρέτηση, σεβασμός στον
καταναλωτή και φθηνότερη παροχή υπηρεσιών εί-
ναι τα κριτήρια του πολίτη. Τα άλλα είναι για να...
τσακώνονται τα κόμματα. 
Είναι, λοιπόν, στο χέρι του πρωθυπουργού και της
κυβέρνησης να πείσουν ότι αυτές οι κινήσεις λει-
τουργούν προς όφελος των πολλών. Κατά τα άλλα,
το μείγμα της εφαρμοσμένης πολιτικής πρέπει να
είναι τέτοιο ώστε να μη δίνει το λάθος μήνυμα. Το
κράτος είναι εδώ για να εγγυάται, να λειτουργεί σω-
στά και να ελέγχει σε όλα τα επίπεδα τον ιδιώτη. Όχι
για να καταδυναστεύει πολίτες και επιχειρηματίες.
Τόσο απλά...

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Πού θα κριθεί (και) η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Είναι στο χέρι του πρωθυπουργού και
της κυβέρνησης να πείσουν ότι αυτές
οι κινήσεις λειτουργούν προς όφελος
των πολλών

“
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Έτσι τα βρήκαμε με τον Μακρόν

«Θ
α είναι κάτι που όμοιό του
δεν έχουμε ξαναδεί». Με
αυτή τη φράση, αρμόδια
κυβερνητική πηγή έδινε

το στίγμα του εύρους των δύο συμφωνιών
που θα κλειδώσουν σήμερα και θα επι-
σφραγιστούν με κοινές δηλώσεις του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προ-
έδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο
Ελιζέ. 

Προηγήθηκε χθες το βράδυ το δείπνο
των δύο ανδρών, μετά την κοινή τους πα-
ρουσία στο Λούβρο, όπου και μπήκαν οι
τελευταίες πινελιές στον βασικό καμβά
της ελληνογαλλικής σύμπλευσης, η οποία
έναν χρόνο μετά την αγορά των Rafale και
την εκκίνηση της εκτέλεσης της παραγγε-
λίας, αποκτά στρατηγικά χαρακτηριστικά
και μετατρέπεται από εταιρική σε στρατη-
γικής φύσεως σχέση. 

Δεν είναι μόνο, όπως λένε κυβερνητικά
στελέχη, η αγορά των γαλλικών φρεγατών
και η προοπτική απόκτησης και τριών
κορβετών, όπερ και διευρύνει το γαλλικό
αποτύπωμα στις ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις. Είναι πλέον η αμυντική συμφωνία,
η οποία έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά
και, επί της ουσίας, δεσμεύει τα δύο αντι-
συμβαλλόμενα μέρη να είναι παρόντα,
όταν παραστεί ανάγκη. Με άλλα λόγια, η
Γαλλία δεν θα συνδράμει την Ελλάδα μόνο
προληπτικά και αποτρεπτικά, αλλά πλέον
απαντάται και το ερώτημα αν θα είμαστε…
μόνοι μας την ώρα μιας κρίσης. Δεν θα εί-
μαστε. 

Μακρά προεργασία
Όπως εξηγεί στην «Political» αρμόδια

διπλωματική πηγή, ειδικά το σκέλος της
αμυντικής συμφωνίας είναι εδώ και καιρό
υπό επεξεργασία. Έγγραφα πηγαίνουν
και έρχονται μεταξύ των δύο χωρών, προ-
κειμένου το τελικό κείμενο να είναι έτοι-
μο. Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για
αμοιβαία αμυντική συνεργασία ήταν ανοι-
χτή και πέρυσι, πριν από την ανακοίνωση
για την απόκτηση των μαχητικών Rafale,
αλλά τότε δεν προχώρησε. 

Δείγμα της προεργασίας είναι και το
γεγονός ότι το ραντεβού Μητσοτάκη -

Μακρόν έχει, εν πολλοίς, κλειστεί εδώ
και περίπου τρεις εβδομάδες, από τότε
που οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη
Μασσαλία, στη Διάσκεψη για τη Βιοποι-
κιλότητα που είχε διοργανώσει η Γαλλία
και ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο μόνος πρω-
θυπουργός παρών. 

Βεβαίως, όλες οι λεπτομέρειες του deal
επισφραγίστηκαν στο χθεσινό δείπνο με-
ταξύ των κ.κ. Μητσοτάκη και Μακρόν στο
Ελιζέ, παρουσία και συνεργατών τους,
όπου ετέθη το συνολικό πλαίσιο της προ-
σέγγισης. Είναι δεδομένο πως, στη σκιά
των εξελίξεων με την AUKUS, η Γαλλία
δεν ήθελε να χαθεί ένα ακόμα μεγάλο
συμβόλαιο για τη Naval, εξ ου και πίεσε τα
πράγματα, δίνοντας στην Ελλάδα το σκέ-
λος της αμυντικής συμφωνίας που επί
καιρό επιζητούσε και δημιουργεί συνθή-
κες δέσμευσης των Γάλλων σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο με κάθε… επισημό-

τητα, πέραν των ρητορικών διακηρύξεων. 

Ανακοινώσεις
Το πλαίσιο της νέας, εταιρικής σχέσης

αναμένεται να περιγράψουν σήμερα το
πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμα-
νουέλ Μακρόν, μετά τη χθεσινή συζήτηση
που είχαν στο δείπνο και την ξενάγηση
στο Λούβρο. Παράλληλα, θα πέσουν και οι
υπογραφές σε επίπεδο υπουργών Άμυ-
νας και υπουργών Εξωτερικών για τις δύο
συμφωνίες επί τάπητος, οι οποίες ανα-
βαθμίζουν τη στρατηγική σχέση των δύο
χωρών. 

Όπως είναι φυσικό, δε, η συμφωνία των
δύο χωρών είναι και μια ισχυρή ψήφος
εμπιστοσύνης στο γαλλικό σχέδιο για
στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, κάτι
που στόχος είναι να σχηματοποιηθεί σε
κάτι πιο συγκεκριμένο τους επόμενους
μήνες. Με δεδομένο, δε, ότι η Γερμανία

είναι σε μεταβατική κατάσταση, η Γαλλία
είναι αυτή τη στιγμή ο ισχυρότερος ευρω-
παϊκός παράγοντας και η χώρα μας πλέον
θα συνδέεται οργανικά μαζί της, πολλώ δε
μάλλον σε έναν τομέα που ο Γάλλος πρό-
εδρος Εμανουέλ Μακρόν θέλει περισσό-
τερα απτά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Θα είναι κάτι που όμοιό του
δεν έχουμε ξαναδεί». 
Με αυτήν τη φράση, αρμόδια
κυβερνητική πηγή έδινε 
το στίγμα του εύρους
των δύο συμφωνιών που 
θα κλειδώσουν σήμερα

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Οι Γάλλοι προσφέρουν στην
Ελλάδα τρεις υπερσύγχρονες
φρεγάτες FDI Belharra με
δυνατότητα αγοράς ακόμη μίας

Γ
αλλικός αέρας φυσάει στο Πο-
λεμικό Ναυτικό, με τη συμφω-
νία για την ανανέωση του ελλη-
νικού Στόλου ανάμεσα στην

Αθήνα και το Παρίσι να θεωρείται ήδη
«κλειδωμένη». Οι πληροφορίες που φτά-
νουν με καταιγιστικό ρυθμό από τη γαλλι-
κή πρωτεύουσα έχουν σκορπίσει χαμόγε-
λα στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, με έμ-
πειρους αξιωματικούς να σχολιάζουν
ότι «πρόκειται για καράβια που θα δώ-
σουν το προβάδισμα στο ελληνικό Ναυτι-
κό για αρκετές δεκαετίες».

Στο Παρίσι βρίσκεται από σήμερα το
πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, ο οποίος συνοδεύει
τον πρωθυπουργό μαζί με τον Νίκο Δέν-
δια, ώστε να τεθούν επί τάπητος όλες οι
λεπτομέρειες που θα φέρουν στη Σαλαμί-
να τα γαλλικά «υπερόπλα». Άλλωστε, οι
επαφές του κ. Παναγιωτόπουλου και η
στενή συνεργασία με την ομόλογό του
Φλοράνς Παρλί οδήγησαν στα μεγαλύτε-
ρα εξοπλιστικά προγράμματα στη σύγ-
χρονη ιστορία της χώρας. Μετά την Πολε-

μική Αεροπορία και τα Rafale, είναι η σει-
ρά του Πολεμικού Ναυτικού να ξεκινήσει
τη γαλλική παράδοση με πλοία που καλύ-
πτουν απολύτως τις επιχειρησιακές του
ανάγκες.

Η αναθεωρημένη πρόταση του Παρισι-
ού, που έφτασε πριν από λίγες εβδομάδες
στη λεωφόρο Μεσογείων, φαίνεται ότι
ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο του Πολε-
μικού Ναυτικού όσο και της κυβέρνησης.
Στον φάκελο που έφερε στην Αθήνα ο
ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της κατα-
σκευάστριας εταιρείας Naval Group, οι
Γάλλοι προσφέρουν στην Ελλάδα τρεις
υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI Belharra
με δυνατότητα αγοράς ακόμη μίας φρεγά-
τας, καθώς και τρεις κορβέτες Gowind,
επίσης με δυνατότητα επέκτασης για μία
επιπλέον. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η
ελληνική πλευρά θα ζητήσει σε πρώτη
φάση τρεις φρεγάτες και δύο κορβέτες
και σε δεύτερο χρόνο θα ενεργοποιήσει
τις επιλογές για τα υπόλοιπα πλοία ώστε
να αποκτήσει συνολικά έξι με οκτώ νέες
μονάδες επιφανείας.

Η εταιρεία, μάλιστα, δεσμεύεται για την
παράδοση των δύο πρώτων φρεγατών το
2025, ενώ δεδομένου ότι ο χρόνος κατα-
σκευής των κορβετών ανέρχεται σε περί-
που δύο έτη, η Ελλάδα σε τέσσερα χρόνια
θα μπορεί να έχει στο οπλοστάσιό της τέσ-
σερα νέα πλοία με τρομακτική δύναμη πυ-

ρός. Θα χρειαστεί, βέβαια, χρόνος μέχρι
να ολοκληρωθούν οι τεχνικές συζητήσεις
για την τελική διαμόρφωση των πλοίων
και το πρόγραμμα αποπληρωμής, ωστόσο
οι Γάλλοι δείχνουν διατεθειμένοι να δε-
χτούν τις όποιες παρατηρήσεις της Αθή-
νας. Μια από αυτές αφορά στην ενσωμά-
τωση στο πρόγραμμα και του εκσυγχρονι-
σμού των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ,
αλλά η πιο σημαντική που, σύμφωνα με
πληροφορίες, οι Γάλλοι έχουν ήδη αποδε-
χτεί είναι η εν συνεχεία υποστήριξη του
πλοίου με ανταλλακτικά και συστήματα
αναβάθμισης για τις επόμενες δεκαετίες. 

Τα χαρακτηριστικά των πλοίων
Στο Πολεμικό Ναυτικό μιλούν για πλοία

που δίνουν «απόλυτη αντιαεροπορική και
ανθυποβρυχιακή κυριαρχία». Είναι γνω-
στό, άλλωστε, ότι ένα από τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των FDI, που κέντρισαν το εν-
διαφέρον του ελληνικού επιτελείου, είναι
το πανίσχυρο ραντάρ Sea Fire 500 με εμ-
βέλεια που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα και
ικανότητα να καθοδηγεί στον στόχο τους
16 ή 32 Aster 30 - μένει να διευκρινιστεί ο
τελικός αριθμός των κελιών που θα διαθέ-
τουν οι ελληνικές φρεγάτες. Οι συγκεκρι-
μένοι αντιαεροπορικοί πύραυλοι αποτε-
λούν φόβητρο για κάθε αεροπορία, αφού
τους συνοδεύει το σλόγκαν «one shot -
one kill», δηλαδή κάθε βλήμα που εκτο-

ξεύεται οδηγεί σε σίγουρη κατάρριψη του
εχθρού. Οι Belharra είναι εξίσου ισχυρές
και κάτω από το νερό με τα σόναρ Captas 4
και Kingklip 2, που έχουν τη δυνατότητα να
εντοπίζουν εγκαίρως οποιαδήποτε απειλή
καιροφυλακτεί στον βυθό.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι ικανό-
τητες και των κορβετών Gowind, τις οποί-
ες γνωρίζουν καλά στο Πολεμικό Ναυτικό
από τις κοινές ασκήσεις με τις αιγυπτια-
κές δυνάμεις που διαθέτουν τον ίδιο τύπο
πλοίου. Οι Gowind θεωρούνται ιδανικές
για το περιβάλλον του Αιγαίου, καθώς εί-
ναι ελάχιστα μικρότερες από τις ελληνικές
φρεγάτες τύπου S, διαθέτουν ωστόσο δι-
πλάσια ισχύ πυρός, αφού είναι εφοδια-
σμένες με αντιαεροπορικούς πυραύλους
Mica αλλά και επιφανείας Exocet. Οι
2.400 τόνων Gowind στελεχώνονται από
68 άτομα και μπορούν να μεταφέρουν και
πεζοναύτες, ενώ αποτελούν την επιλογή
ακόμη έξι Ναυτικών, της Αιγύπτου, της
Μαλαισίας, των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και της Ρουμανίας.

Οι... Παριζιάνες βγαίνουν στο Αιγαίο

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Η
Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής
του Κινήματος Αλλαγής (Β2’ Δυτικού
Τομέα Αθήνας), θεωρεί επιτακτική
ανάγκη να αλλάξουν όλα μέσα στο

κόμμα. Ενόψει των εσωκομματικών διαδικα-
σιών, «κλείνει το μάτι» στην υποψηφιότητα του
Ανδρέα Λοβέρδου και «χαράσσει πορεία» λέ-
γοντας με νόημα «πάμε δυνατά με το ΠΑΣΟΚ της
νέας εποχής για το μεγάλο άλμα». Θεωρεί ότι εί-
ναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση λεηλασίας της πα-
ράταξης. Βάζει στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα και
όπως λέει, «θα καταλάβει ότι με παλιά κόλπα
δεν μπορεί να επιτύχει τα ίδια».

Πώς νιώθετε στο Κίνημα Αλλαγής με τόσο
έντονο πολιτικό φλερτ που σας ασκείται από
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν ξέρω αν μας φλερτάρουν όπως λέτε.

Γνωρίζω καλά ότι ένα συμπέρασμα προκύπτει
αβίαστα από τις εξελίξεις αλλά και από όσα
ακούσαμε στη ΔΕΘ και από τον πρωθυπουργό
και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης:
Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ανάπτυξης, πιο
αισθητής παρουσίας ενός τρίτου, κεντρώου, με-
ταρρυθμιστικού κόμματος που να λειτουργήσει
καταλυτικά στην ουσιαστικοποίηση της πολιτι-
κής συζήτησης και στην αλλαγή των πολιτικών
συσχετισμών, ώστε να γίνει δυνατή η προώθηση
βαθιών αλλαγών στη χώρα. Μαζί με αυτό ξέρω
την απόφαση της βάσης του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλ-
λαγής να κάνουμε ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε από το
τέλμα του 6%-7% και να ανεβάσουμε την παρέμβασή
μας, τα ποσοστά μας. Τότε και οι δύο θα καταλάβουν τι
σημαίνει «να θες και να μη σε θέλουν».

Ειδικά ο κ. Τσίπρας με έναν εύσχημο τρόπο χρησιμο-
ποίησε τη δική σας ρητορική αλλά και συμβολισμούς
που παραπέμπουν στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμάτε ότι είναι σε
εξέλιξη μια επιχείρηση πολιτικής λεηλασίας και πώς
μπορεί να αναχαιτιστεί;
Μα δεν είναι κάτι προφανές; Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι

αν μιλάει σε πράσινο φόντο, κλέβοντας το σύνθημα του
Κινήματος Αλλαγής από το 2015 για «νέα αρχή», μιμού-
μενος, όσο μπορεί βέβαια, τον Ανδρέα Παπανδρέου και
τελειώνοντας την ομιλία του με το «να σηκώσουμε τον
ήλιο πάνω από την Ελλάδα», μπορεί να αναζητήσει δε-
ξαμενή άντλησης δυνάμεων για να σώσει ό,τι σώζεται
από την ελεύθερη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυ-
ταπατάται. Νομίζει ότι το 2021 είναι 2012 ή 2014, όταν
εξαπατώντας την κοινωνία με ψεύτικα συνθήματα και
ασχημονώντας πάνω στην ιστορία και την προσφορά του
ΠΑΣΟΚ, δίνοντας άλλοθι για τη διακυβέρνηση Καρα-
μανλή, κατάφερε να ψαρέψει σε θολά νερά. Πιστεύει ότι
με επικοινωνιακά τρικ και προτάσεις περί προοδευτικής

διακυβέρνησης, χωρίς κανένα περιεχόμενο, θα περάσει
στη δεύτερη φάση διάλυσης του ΠΑΣΟΚ. Θα καταλάβει
ότι με παλιά κόλπα δεν μπορεί να επιτύχει τα ίδια πάλι.

Πώς σχολιάζετε την εικόνα και τα «πακέτα» των κ.κ.
Μητσοτάκη, Τσίπρα στη ΔΕΘ;
Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να εμφανίσει ένα

αφήγημα για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι τα κατάφερε.
Όσο και αν γίνεται επικοινωνιακή προσπάθεια να ξεπε-
ραστεί η αδυναμία διαχείρισης των φετινών καταστρο-
φικών πυρκαγιών, αλλά και η εντυπωσιακή προσωπική
αδυναμία του να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα,
ρίχνουν βαριά τη σκιά τους ακόμα. Πολύ περισσότερο
που οι πολίτες βρίσκονται αμέσως μετά το καλοκαίρι
μπροστά σε μια διπλή αβεβαιότητα: την εξέλιξη του κο-
ρονοϊού και την επίδραση του κύματος της ακρίβειας
στη ζωή τους. Μαζί με αυτά δεν μπορεί να κρυφτεί και η
αδυναμία γενναίων μεταρρυθμίσεων σε νευραλγικούς

τομείς όπως η Παιδεία, η Δικαιοσύνη κ.ά.
Ακόμα και οι οικονομικές εξαγγελίες ήταν
αποσπασματικές και χωρίς ανακοίνωση
μέτρων που να χαρακτηρίζονται από μια
σωστή προτεραιοποίηση.

Από την άλλη, ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης έδειξε την αδυναμία
του να εκφράσει έναν σύγχρονο λόγο και
τον εγκλωβισμό του σε σχήματα του 2011-
2014. Είναι φανερό ότι δεν έχει εξαγάγει
κανένα ουσιαστικό συμπέρασμα από την
τριπλή βαριά ήττα που δέχτηκε το 2019, ότι
δεν μπορεί να αναπροσαρμόσει το στίγμα,
τον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και ότι πον-
τάρει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοι-
νωνικών ομάδων, ενώ προβάλλει την
ανάγκη ενός θολού σχήματος προοδευτι-
κής συμμαχίας που δεν βρίσκει αποδέ-
κτες. Ακόμα και οι οικονομικές δεσμεύ-
σεις του υπονομεύονται από τα προηγού-
μενα δείγματα γραφής.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, το επόμενο
διάστημα αναμένεται να αρχίσει το
«σκληρό ροκ». Το Κίνημα Αλλαγής είναι
έτοιμο να αντεπεξέλθει μέχρι το τέλος σε
αυτούς τους ρυθμούς χωρίς απώλειες;

Το σκληρό ροκ είναι ένας ρυθμός που
μας αρέσει, που τον ξέρουμε και που τον

αντέχουμε, με μια προϋπόθεση: να τα αλλάξουμε όλα.
Να τολμήσουμε βαθιές αλλαγές στη φυσιογνωμία, στο
αφήγημά μας, στην αντιπολιτευτική τακτική μας και βέ-
βαια και στην ηγεσία, ώστε να έρθουμε σε επαφή με τις
δυνάμεις της λογικής, της ευθύνης, του Κέντρου και της
Κεντροαριστεράς. Αυτό πρέπει να κάνουμε και θα το κά-
νουμε. Η πολύχρονη ιστορία του ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι στις
κρίσιμες στιγμές άλλαζε και έτσι κατόρθωνε να εκφρά-
ζει τους νέους, τα πιο δυναμικά στρώματα αλλά και τους
αδύναμους. Αυτό θα πράξουμε και σήμερα.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τις εσωκομματι-
κές διαδικασίες και πόσο εφικτό είναι να εκπληρω-
θούν;
Οι εσωκομματικές διαδικασίες ουσιαστικά έχουν ξε-

κινήσει και η συνεδρίαση της ΚΕ θα δώσει και το τυπικό
έναυσμα. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, συγ-
κροτημένοι για να πετύχουμε τις αλλαγές που σας ανέ-
φερα. Γιατί έχετε τόσο σκεπτικισμό; Ασφαλώς και θα εκ-
πληρωθούν οι φιλοδοξίες μας να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ
πάλι δυνατό και πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Όσο έρ-
χομαι σε επαφή με ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνω
μια ανάταση, μια ελπίδα και προσδοκία, μια απόφαση:
Πάμε, πάμε δυνατά με το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής για το
μεγάλο άλμα.Ν
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Πάμε όλοι μαζί δυνατά με 
το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 



Αύξηση
Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου η Ελλάδα είχε σε ημε-

ρήσια βάση 2.042 πτήσεις, μόλις 3% λιγότερες σε σύγκριση με την
αντίστοιχη εβδομάδα πριν από μία διετία, προ πανδημίας. Ανα-
κτώντας το χαμένο έδαφος εξαιτίας του κορονοϊού, η χώρα μας
βρίσκεται στην πρώτη θέση με το μικρότερο ποσοστό πτώσης στην
Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των πτήσεων σε σύγκριση με την
«κανονική» για τον τουρισμό χρονιά του 2019.

Ο Σκέρτσος
Στο μέσον της κυβερνητικής θητείας, ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος
κάνει τον απολογισμό τού έως τώρα με-
ταρρυθμιστικού έργου, ενώ, ταυτόχρο-
να, ξεδιπλώνει τον οδικό χάρτη των
«εμβληματικών παρεμβάσεων για το
δεύτερο μισό της θητείας αυτής της
κυβέρνησης». Μιας κυβέρνησης που
«πορεύεται με γνώμονα την πεποίθηση
ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται
υπέρ των λίγων αλλά υπέρ των πολλών,
έχουν σαν πήχη τις προκλήσεις του
μέλλοντος και όχι τις “δουλείες” του
εκλογικού κύκλου ή τις φτωχές επιδό-
σεις του πολιτικού αντιπάλου».

Τα εργασιακά
Με τον νέο νόμο, άκυρες θεωρούνται οι απολύσεις:
- Για άσκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας
και παρενόχλησης.
- Του πατέρα τέκνου για έξι μήνες από τη γέννηση
του τέκνου.
- Εργαζομένων που έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε
άδεια.
- Εργαζομένων που δεν υπέκυψαν σε πίεση του ερ-
γοδότη να υποβάλουν αίτημα για διευθέτηση.
- Τηλεργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα απο-
σύνδεσης.
Απαγορεύονται επίσης οι απολύσεις λόγω ενάσκη-
σης δικαιώματος, π.χ. λήψη άδειας.

Άνοιξε ο ασκός 
Στην καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσι-

σμού, του σεξισμού και όσων περιστατικών σχετί-
ζονται με αυτές τις συμπεριφορές στοχεύει ομάδα
εργαζομένων στην Apple, μετά την αποτυχία της δι-
οίκησης να τους βάλει φρένο την ώρα που παράλλη-
λα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κρύψει τις κα-
ταγγελίες κάτω από το χαλί. 

Η πρωτοβουλία του #AppleToo ξεκίνησε πρόσφα-
τα, όταν υπάλληλοι της εταιρείας αποφάσισαν να
συγκεντρώσουν και να κοινοποιήσουν όσα κατήγ-
γειλαν πρώην και νυν συνάδελφοί τους για ανισότη-
τες, εκφοβισμό και κάθε είδους κακοποίηση.

Χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις

Η
μετάλλαξη Mu εντοπίστηκε για πρώτη φορά
στην Κολομβία τον περασμένο Ιανουάριο,
ήδη όμως το αποτύπωμά της βρίσκεται στις

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και
στην Ελλάδα.

Είναι η Mu πιο ανθεκτική απέναντι στα εμβόλια; Ο
προβληματισμός και τα επιστημονικά ερωτήματα για
τη συγκεκριμένη μετάλλαξη εστιάζουν σε τρία πεδία:

1. Εάν και πόσο πιο μεταδοτική είναι από τις προ-
ηγούμενες μεταλλάξεις, ανάμεσά τους και από τη
Δέλτα.

2. Εάν είναι πιο ανθεκτική απέναντι στα υπάρχοντα
εμβόλια.

3. Εάν μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρή νόσηση
από τα άλλα στελέχη του κορονοϊού.

Απόλυτη απάντηση σε κανένα από αυτά τα ερωτή-
ματα δεν υπάρχει ακόμη, καθώς οι επιστήμονες σε
όλον τον κόσμο βρίσκονται στη φάση παρακολούθη-
σης και έρευνας της νέας μετάλλαξης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρί-
σει τη Mu «ενδιαφέρουσα μετάλλαξη», προς το πα-
ρόν, και όχι «ανησυχητική μετάλλαξη».
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Η
διάσκεψη των υπουργών Υγείας του G20

πριν από λίγο καιρό, στο πρώτο μέρος των

εργασιών, εξέτασε τα θέματα ψυχικής

υγείας την περίοδο της πανδημίας. Όπως είναι

φυσικό, το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων

επικεντρώθηκε στην όσο γίνεται πιο αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση της Covid-19.

Ο Ιταλός υπουργός Υγείας, η χώρα του οποίου έχει

την προεδρία στην ομάδα του G20, δήλωσε ότι θα

προτείνει την υιοθέτηση του Συμφώνου της Ρώ-

μης, με στόχο τον εμβολιασμό των κατοίκων των

φτωχότερων περιοχών του πλανήτη. Μια κίνηση

αλληλεγγύης και αλτρουισμού, αλλά και μια ρεαλι-

στική προσέγγιση: Με την αύξηση των εμβολια-

σμών στην Αφρική και την Ασία, ο στόχος είναι να

περιορισθεί αυστηρά η κυκλοφορία των διάφορων

μεταλλάξεων. Πρόκειται σαφώς για ιδιαίτερα φι-

λόδοξη προσπάθεια. Επ’ αυτού ο Γερμανός υπουρ-

γός Υγείας Γενς Σπαν τόνισε ότι μέχρι τέλος του

χρόνου η Γερμανία θα διαθέσει 100 εκατ. δόσεις

για τις ανάγκες της παγκόσμιας εμβολιαστικής

καμπάνιας. Παράλληλα, η ομάδα του G20 στοχεύει

στην κατά το δυνατόν εναρμόνιση των διάφορων

συστημάτων υγείας, για να μπορέσουν να αντιμε-

τωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι όποιες μελλον-

τικές πανδημίες. 

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Ντράγκι επιμένει στη

χρήση του πράσινου πάσου εμβολιασμένου. Μέχρι

τώρα είναι υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους

σε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και για να

κάθεται κανείς σε καφέ, εστιατόρια, θέατρα και

κινηματογράφους. Ο Ιταλός πρωθυπουργός ανα-

κοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει την

εφαρμογή του μέτρου, παρά τις αρνητικές αντι-

δράσεις της Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Με την ιδεολογική κατεύθυνση υπέρ των φτωχών

του κόσμου, η κυβέρνηση Ντράγκι πρωτοπορεί για

τους εμβολιασμούς και αποτελεί τη χώρα με την

πιο ξεκάθαρη άποψη στο συγκεκριμένο θέμα. 

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα ιδεολογικά ευφυο-

λογήματα περί φτωχών του πλανήτη έρχονται να

λειάνουν τις εντυπώσεις με τη σκληρή γραμμή σε

όλα τα άλλα θέματα που προέκυψαν από την παν-

δημία.

Το μέλλον θα δείξει αν ο σχεδιασμός αυτός ήταν

επιτυχημένος.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Για τους φτωχούς

anetnews24@gmail.com 
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A
νοιξε ο δρόμος για το Πρόγραμμα «Νταν-
τάδες της Γειτονιάς», καθώς ψηφίζεται
στη Βουλή σχετική τροπολογία στο σχέ-

διο νόμου για την ενίσχυση της κοινωνικής προ-
στασίας. 

Το Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αφο-
ρά τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών
έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενί-
σχυση των εργαζόμενων γονέων, των μονογονέ-
ων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για
τη φύλαξη των παιδιών τους.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, το
οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα
ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2022 σε δήμους
της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στα-
διακά σε όλη την επικράτεια.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός:
Πρώτον, να παραμείνουν οι γυναίκες ενεργές

στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση των παι-
διών τους, ενώ παράλληλα να μειωθεί η αδήλωτη
εργασία μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυ-
ρίως, γυναικών, να εργαστούν, κατόπιν πιστοποί-
ησης, ως επιμελήτριες. 

Δεύτερον, να βοηθηθούν ιδιαίτερα οι γονείς
που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες ασφα-
λούς φύλαξης των παιδιών τους λόγω των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών της καθημερινότητάς τους, προ-
ωθώντας ταυτόχρονα την ισότητα γυναικών και
ανδρών στην απασχόληση. 

Το ποσό της ενίσχυσης θα δίνεται μέσω vouch-
er στους νέους γονείς και αναμένεται να προσ-
διοριστεί.

Δημιουργία Μητρώου Επιμελητών
Στο Μητρώο Επιμελητών εγγράφονται τα φυσι-

κά πρόσωπα, που πληρούν τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους.

2. Είναι Έλληνες πολίτες ή διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα με δικαίωμα εργασίας.

3. Είναι απόφοιτοι/ες επαγγελματικής εκπαί-
δευσης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ή Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (ΙΕΚ) ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σπουδών
των ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παι-
διών με Ειδικές Ανάγκες, Προσχολικής Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή
κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας, Προ-
σχολικής Αγωγής, Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή είναι απόφοιτοι/ες κατ’
ελάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν
ολοκληρώσει το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης για επιμελητές/τριες.

4. Έχουν γνώσεις παροχής α’ βοηθειών σε παι-
διά.

5. Έχουν καλή κατάσταση ψυχικής και σωματι-

κής υγείας και δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτι-
κά νοσήματα.

6. Δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμ-
παράστασης.

7. Δεν έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας ή
δεν έχουν απολέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής,
εφόσον είναι γονείς.

8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί
για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το
άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή
για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων,
μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανή-
λικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, κα-
θώς και για τα αδικήματα που συνδέονται με ναρ-
κωτικά ή εμπορία οργάνων.

9. Έχουν ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της
ελληνικής γλώσσας.

Το Μητρώο Επιμελητών είναι η ηλεκτρονική
βάση δεδομένων, όπου θα εγγράφονται τα φυσι-
κά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις. Θα εγγραφούν αρχικά οι επιμελητές
και οι επιμελήτριες που θα πληρούν συγκεκριμέ-
να κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων και στη συ-
νέχεια οι γονείς που επιθυμούν να χρησιμοποι-
ήσουν τις υπηρεσίες φύλαξης θα κληθούν να
υποβάλουν αίτηση καταθέτοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. Σε επόμενο στάδιο, οι γονείς θα
επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή
τα παιδιά τους, με το οποίο θα συνάψουν συμφω-
νία συνεργασίας και θα αρχίσουν να λαμβάνουν
μηνιαία οικονομική ενίσχυση.

Πώς θα γίνεται η επιλογή του/της
επιμελητή/τριας;

Η επιλογή του/της επιμελητή/τριας γίνεται από
τον γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια
του παιδιού και στη μεταξύ τους συμφωνία περι-

λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο τόπος και ο χρόνος
παροχής των υπηρεσιών, το ύψος της αμοιβής,
καθώς και τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώ-
σεις των δύο πλευρών.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επιτρέπεται να
παρέχει τις υπηρεσίες του στον ίδιο τόπο και χρό-
νο: 

• Μέχρι του αριθμού των τριών παιδιών, για
παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών και
έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί
να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους.

• Μέχρι του αριθμού των δύο παιδιών για παι-
διά ηλικίας κάτω του ενός έτους.

Ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση:
Α. Μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη, με βρέφος

ή νήπιο που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχό-
λησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπα-
σχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Β. Πατέρας φυσικός, θετός ή ανάδοχος που
ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους
ή νηπίου και εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απα-
σχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτο-
απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελμα-
τιών.

Γ. Γυναίκα, στην οποία έχει ανατεθεί με δικαστι-
κή απόφαση ή εισαγγελική διάταξη η αποκλειστι-
κή επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται
στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με οποι-
αδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανο-
μένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύ-
θερων επαγγελματιών.

Δ. Μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με
βρέφος ή νήπιο που είναι εγγεγραμμένες στα μη-
τρώα του ΟΑΕΔ ως άνεργες.

Άνοιξε ο δρόμος για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» 

της
Φωτεινής 
Βρύνα

Αναπλ. διοικήτρια
Γενικού Νοσοκο-
μείου Δυτικής 
Αττικής «Αγία 
Βαρβάρα», 
επικεφαλής 
Γραφείου Ισότητας
Ένωσης 
Περιφερειών
Ελλάδας



Η στάση των τραπεζών θα καθορίσει 
τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση των ΜμΕ
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Τα τιπ που διαβάζετε κάθε Τρίτη από την ψη-
φιακή εφημερίδα «Political» εκφράζουν ένα με-
γάλο μέρος πολιτικών ιδεών με τον μικρότερο
αριθμό λέξεων. Η πολιτική ασκείται πρώτιστα στη
Βουλή και δευτερευόντως στα ΜΜΕ, με ομιλίες,
δηλώσεις και παραγωγή πολιτικής από μελετημέ-
νες και προβαρισμένες επικοινωνιακές φράσεις
με τη χρήση των τιπ της πολιτικής επικοινωνίας.
Στην κυριολεξία σάς βγάζουν από τη δύσκολη θέ-
ση όταν χρειάζεται. 

Τα τιπ δημιουργούν ένα επικοινωνιακό κλίμα,
θερμοκήπιο αναγνωσιμότητας, προσωπικών σχέ-
σεων με ειδικά κοινά και συχνά αντεπίστροφο δόγ-
μα με κομματικό επίχρισμα. Τιπ πολιτικής επικοι-
νωνίας με ποιότητα πολιτικού λόγου, που ξεχωρίζει. 

Κρατήστε τα!
1. Τα social media είναι τα «στέκια» της νεολαίας,

όπως παλαιότερα τα καφενεία, για έναν πολιτικό. Η
γλώσσα επικοινωνίας είναι διαφορετική και η στρα-
τηγική προσέγγιση είναι από δύσκολη έως ανέφι-

κτη, λόγω απαξίας της πολιτικής και μέρους του πο-
λιτικού συστήματος.

2. Αντιπολιτευτικό παρκούρ θεωρείται η μεταπή-
δηση από ένα θέμα στο άλλο, όταν η αντιπολίτευση
επικεντρώνεται στα λάθη της κυβέρνησης και απο-
φεύγει να ασχοληθεί με τις δικές της προτάσεις. Μια
στρατηγική που κρατάει την αντιπολίτευση στα ίδια
και στα ίδια. Στασιμότητα. 

3. Μερικοί είναι ικανοί να κατηγορήσουν ακόμη
και τον ήλιο, γιατί ζεσταίνει το ίδιο φτωχούς και
πλούσιους. 

4. Δυσλειτουργίες παρατηρούνται στον ζωτικό
πυρήνα του κράτους, στους βασικούς αρμούς της
εξουσίας, από τη στελέχωση χωρίς αξιολόγηση,
προσώπων με κομματικά κριτήρια. Η «αιμομιξία»
φέρνει πάμπολλες πολιτικές αρρυθμίες. 

5. Όσοι περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν,
το κάνουν για να ακουστεί η φωνή τους και για την
τσέπη τους!

6. Στην εκπαίδευση, οι «εκτός γραμμής» μαθητές

και καθηγητές τιμωρούνται με αποβολή, στέρηση
μισθού, απόλυση. Στην πολιτική, οι ανεπίδεκτοι που
τα θαλασσώνουν και όσοι αντιδρούν στις κομματι-
κές ντιρεκτίβες, την πληρώνουν με διαγραφή ή με
στέρηση υπουργικής «καρέκλας»!

7. Πολλά κόμματα σε περιόδους κρίσεων, πανδη-
μίας, πόλεμου, παρακάμπτουν το κανονικό παιχνίδι
της ταξικής τους φύσης. Προσαρμογή στα νέα δεδο-
μένα. 

8. Και στην πολιτική, η εξοικείωση φέρνει συμ-
πάθεια. Έτσι εξηγείται η προσπάθεια των πολιτικών
προσώπων να «κυνηγάνε» το γυαλί των τηλεοράσε-
ων. 

9. Στην πολιτική, για να προκύψει το τυχαίο, χρει-
άζεται σχεδιασμός. 

10. Τις περισσότερες φορές έχουμε πρόωρες
εκλογές «δι’ ασήμαντον αφορμήν» που μόνο ασή-
μαντος δεν είναι! 

11. Στην πολιτική, το κίνητρο της προσωπικής
ανέλιξης δημιουργεί αέναη «φαγούρα»!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
στάση των συστημικών τραπεζών θα παίξει ση-
μαντικό ρόλο στη μεγέθυνση των βιώσιμων μι-
κρομεσαίων «follow up», «start up» και

«restart» επιχειρήσεων στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας των μηνιαίων τηλεδιασκέψεων του
υπουργού Οικονομικών με φορείς της αγοράς και διοική-
σεις τραπεζών για τη συμβολή του τραπεζικού συστήμα-
τος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οι-
κονομία, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το
ΕΒΕΠ απέστειλε στα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης, αλλά και στις τράπεζες, έκθεση της Eurocommerce
με όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία. Στην έκθεση,
μάλιστα, αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς
και το κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε ΜμΕ που επι-
χειρούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. 

Στην ανάλυση επιτοκίων δανεισμού των ΜμΕ, περιλαμ-
βάνονται συγκριτικά συμπεράσματα για τους όρους και το
κόστος δανεισμού. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές οικονο-
μικές προβλέψεις δείχνουν ανάκαμψη αλλά και αναδυό-
μενο πληθωρισμό. Η Ελλάδα υποφέρει από την ιδιαίτερα
υψηλή ανεργία έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που
περιορίζει την κατανάλωση. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια
παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ τα βραχυ-
πρόθεσμα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν χωρίς
μεταβολές το 2021 και να αυξηθούν ελαφρά στα τέλη του
2022. Η αύξηση της δανειοδότησης του ιδιωτικού τομέα
επιβραδύνεται, ενώ το σύνθετο κόστος πιστώσεων παρα-
μένει στο χαμηλότερο επίπεδο, με τις τράπεζες να ακο-
λουθούν πιο προσεκτική προσέγγιση. Ο περιορισμός των
πιστώσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτε-

ρος από τη τελευταία μέτρηση. Οι γενικοί όροι των τραπε-
ζών διατηρούνται αμετάβλητοι και η αυστηρή εκτίμηση
κινδύνου παραμένει το βασικό στοιχείο των πιστωτικών
προτύπων. Οι εγγυοδοτικές προϋποθέσεις των δανείων
δεν παρουσιάζουν αλλαγές, με αποτέλεσμα ο ρυθμός
απόρριψης επιχειρηματικών δανείων να έχει αυξηθεί.
Στον αντίποδα, τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν πολύ
χαμηλά παρά τον πληθωρισμό 1,9% στην Ελλάδα και 3%
κατά μ.ό. στην ΕΕ-27.

Το στοίχημα της ενδυνάμωσης και μεγέθυνσης των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί, λοιπόν, να κερδηθεί
μόνο με τις συγχωνεύσεις των 678.206 πολύ μικρών επι-
χειρήσεων που αντιστοιχούν στο 97% της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας, έναντι του 93% ευρωπαϊκού μ.ό., και
απασχολούν λιγότερα από 9 άτομα με τζίρο 71 δισ. ευρώ ή
το 26%, αλλά με κινητοποίηση και μόχλευση μέσω των
τραπεζών πόρων 3,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
με φοροελαφρύνσεις και με κίνητρα συνεργειών και συ-
νεργασιών. Ενημερωτικά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο επι-
χειρηματικός χάρτης της Ελλάδας συμπληρώνεται με
35.902 μικρές επιχειρήσεις με 10-49 εργαζόμενους με
τζίρο 54 δισ. ευρώ και συμμετοχή 20%, τις 3.966 μεσαίες
με 50-249 άτομα, τζίρο 56 δισ. ευρώ ή 22% και τέλος οι
550 μεγάλες άνω των 250 εργαζομένων με τζίρο 85 δισ.
ευρώ ή 32%.

Οι μικρομεσαίοι δεν είμαστε αρνητές της πραγματικό-
τητας, γνωρίζουμε καλά πως από τις περίπου 720.000
ΜμΕ, μόνο οι 40.000 έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύ-
στημα, για διάφορους λόγους. Όμως, δεν μπορούμε να
αφήσουμε απαρατήρητο το γεγονός πως σύμφωνα με την

ΑΑΔΕ, μόνο 8.534 ΑΦΜ, δηλαδή το 0,24%, οφείλουν στην
εφορία 87 δισ. ευρώ και αντίστοιχα στα ταμεία και τις τρά-
πεζες το 80% του ιδιωτικού χρέους. Από τους μεγαλοο-
φειλέτες άνω του 1 εκατ. ευρώ, οι 5.204 είναι νομικά πρό-
σωπα με χρέη 63,5 δισ. ευρώ σε σύνολο 109 δισ. ευρώ,
από περίπου 3,5 εκατ. οφειλέτες. Τα στοιχεία επιβεβαι-
ώνουν πως οι λίγοι χρωστούν πολλά και οι πολλοί τα λίγα,
τόσο στην εφορία όσο και στα ταμεία και τις τράπεζες. Οι
πολλοί που χρωστούν τα λίγα είναι οι πολύ μικροί και μι-
κρομεσαίοι, ενώ οι λίγοι που χρωστούν πολλά είναι οι με-
γάλοι της αγοράς.

Τέλος, κατανοούμε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης προσπα-
θεί, με μια δόση υπερβολής, να μας ταρακουνήσει, ώστε
να μη χαθούν οι ενισχύσεις της πανδημίας, να μας προει-
δοποιήσει για μελλοντικούς κινδύνους και τις δυσπρόσι-
τες δαπάνες από τον οικολογικό διακόπτη της πράσινης
μετάβασης, αλλά και να μας δώσει χρόνο να πάρουμε
αποφάσεις για πιθανές συνεργασίες, πριν μας απορρο-
φήσουν ή μας κλείσουν οι μεγάλοι της αγοράς. Τα μειονε-
κτήματα των μικρών που επικαλούνται ορισμένοι, ως
προς την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας,
αποδοχών και φοροδοτικής ικανότητας, είναι βέβαιο πως
μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα με την
ευελιξία μας, σε ένα ψηφιακό, ισότιμο και φιλικό επιχει-
ρηματικό περιβάλλον που δείχνει να διαμορφώνεται στη
χώρα μας. Οι μικροί και μικρομεσαίοι της αγοράς νομίζω
πως αξίζουμε και δικαιούμαστε να γίνουμε αποδέκτες
των διαθέσιμων πόρων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία,
που θα περάσουν το επόμενο διάστημα μέσω των τραπε-
ζών στις επιχειρήσεις. 
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ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ



Α
ναφορικά με την επάνοδό του στην
κεντρική πολιτική σκήνη, ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος τόνισε ότι οι πολιτικοί

υπάρχουν γιατί το θέλει ο κόσμος. Έκανε σα-
φές ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι παρών.
«Εμείς πρέπει να έχουμε ως συνομιλητή μας
τον κόσμο, εφόσον η κοινωνία το θέλει, θα εί-
μαστε εκεί στην πρώτη γραμμή», υπογράμμι-
σε χαρακτηριστικά. Άρα θα κατέβει στη μάχη
του σταυρού ο κ. Αβραμόπουλος και όπως
διεφάνη από τα λεγόμενά του, πάει για Α’ Αθή-
νας. Πω πω, σφαγή θα γίνει εκεί στην πρώτη
περιφέρεια. Εξ όσων κατάλαβα, μάλιστα, έχει
συνεννοηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν.

ΠΠερί διασποράς 
ψευδών ειδήσεων 
Οι δημοσιογράφοι με τα ντοκουμέντα είναι,
μαθαίνω, έξαλλοι με τον νέο νόμο που ετοι-
μάζει να ενεργοποιήσει ο Τάκης Θεοδωρικά-
κος για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ξε-
λαρυγγιάζονται να φωνάζουν ότι πρόκειται
για «μεταξικό νόμο», για χούντες και διάφο-
ρα άλλα όμορφα και επαναστατικά. Μα είναι
δυνατόν επαγγελματίες δημοσιογράφοι να
υπερασπίζονται τη διασπορά ψευδών ειδή-
σεων; Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φο-
βάται. Άμα έχεις στοιχεία και ντοκουμέντα
και κάνεις σωστά τη δουλειά σου, κανείς δεν
θα σε εμποδίσει. Και για να είμαστε σαφείς:
O υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος έδωσε εντολή στον επικεφα-
λής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
να συγκεντρώσει από το Διαδίκτυο και τα so-
cial media όλα τα στοιχεία που αφορούν
δράσεις παρακίνησης των πολιτών εναντία
στη δημοσία υγεία! Δεν είπε κάτι παράλο-
γο… Όμως, προφανώς, όποιος έχει τη μύγα
μυγιάζεται… 

Ο Κουτσούμπας 
στηρίζει Τζούλια Νόβα
Στη συζήτηση που ξέσπασε στη θέα της Τζού-
λιας Νόβα με μπλουζάκι με το σφυροδρέπανο
αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το βήμα
του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ-Οδηγητή, περιο-
ριζόμενος πάντως σε πολιτικό σχόλιο. «Η πο-
λιτική των αστικών κομμάτων, εκτός από πυγ-
μή, φανερώνει και φόβο (…) Είναι μάλιστα τέ-
τοιος ο φόβος τους, που έφτασαν στο σημείο
να σπαταλήσουν τον -πολύτιμο για αυτούς-
χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωσής τους
και να κάνουν μέγα πολιτικό θέμα το γεγονός
ότι ένα νέο κορίτσι φόρεσε μία μπλούζα με το
σφυροδρέπανο, ακριβώς επειδή η νεολαία
όλου του κόσμου ταύτισε τα θέλω της με τη δι-
κή της στάση», είπε ο κ. Κουτσούμπας, σχο-
λιάζοντας ότι «τόσο τους πονάει και τόσο τους
φοβίζει ο σοσιαλισμός, η κόκκινη σημαία και
το σφυροδρέπανο». Αυτό, μάλιστα, υποστήρι-
ξε ότι είναι το πιο πολύτιμο όπλο που μπορεί να
δώσει δυναμική και προοπτική στον καθημε-
ρινό αγώνα…

Θέλει ο Σαμαράς 
να ρίξει τον Μητσοτάκη; 
Δεν νομίζω. Το σενάριο φαντάζει από απίθα-
νο έως αδύνατο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς
θεματοφύλακας της σκληρής Δεξιάς; Έτσι
νομίζει ο ίδιος και
αυτό δεν μπορεί να
του το στερήσει κα-
νείς. Όσοι γνωρίζουν
τον «Καλαματιανό»,
ξέρουν ότι μέσα του
περιμένει την επι-
στροφή του. Φρόντι-
σε να πάρει αποστά-
σεις από τα πολιτικά
ανοίγματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά
και από τους χειρισμούς των εθνικών θεμά-
των για να μπορεί στο μέλλον να πει: «Εγώ
σας τα είχα ξεκαθαρίσει»… «Βέβαια, κάποι-
οι μητσοτακικοί μού έλεγαν: Είναι δυνατόν
να μιλάει για Ποτάμι ο άνθρωπος που συγκυ-
βέρνησε με τον μπαρμπα-Φώτη»;

Η καραμπόλα Κεφαλογιάννη
και Αποστολάκη
Μαθαίνω ότι ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Κε-
φαλογιάννης πήρε μια εξήγηση για το πώς
έμεινε εκτός κυβέρνησης. «Γιάννη, δεν μπο-
ρούσαμε να έχουμε στην κυβέρνηση δύο άτομα
από το Ρέθυμνο, και εσένα και τον Αποστολά-
κη». Τελικά ο Ευάγγελος Αποστολάκης «πού-
λησε» την κυβέρνηση, ο Γιάννης έμεινε εκτός
και το Ρέθυμνο δεν εκπροσωπήθηκε από κανέ-
ναν. Μιλάμε για διπλή καραμπόλα… Καλή, κα-
κή, αυτή ήταν η εξήγηση.

Η συγκινητική κίνηση 
του Κώστα Τασούλα
Μια τρυφερή κίνηση μνήμης έκανε ο πρό-
εδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας. Μια κί-
νηση που συγκίνησε τους πάντες και πολύ
περισσότερο,
όπως έμαθα,
την Ντόρα. Λίγο
πριν από την
έναρξη της συ-
νεδρίασης της
Ολομέλειας του
Κοινοβουλίου,
εναπόθεσε μια
ανθοδέσμη στο έδρανο όπου καθόταν ο αεί-
μνηστος Παύλος Μπακογιάννης. Τίμησε έτσι
τη μνήμη του εκτελεσθέντος από τη «17 Νο-
έμβρη» με τη συμπλήρωση των 32 χρόνων
από την ημέρα της δολοφονίας του. Χίλια
μπράβο στον πρόεδρο της Βουλής.

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP OLITICANTISP10

Θα είναι παρών
στις εκλογές 
ο Αβραμόπουλος 

Εκτός «κάδρου» φρόντισε να
μείνει ο Νίκος Δένδιας από
την αναστάτωση με τον Ελπι-

δοφόρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
υπουργός Εξωτερικών δεν έκα-

νε καμία δήλωση, δεν προέβη σε κα-
μία διαρροή, δεν είχε καμία εμπλοκή στη διαχεί-
ριση του θέματος, παρά το γεγονός ότι γύρω από
την αναστάτωση ετέθησαν ζητήματα επί των Ελλη-
νοτουρκικών, του Κυπριακού και των σχέσεων της
Ελλάδας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
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Πλεύρης: H Πολιτεία 
θα βοηθήσει τη Μυρτώ

H Πολιτεία θα κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να
βοηθήσει τη Μυρτώ, το κορίτσι που πριν από χρόνια
συγκλόνισε το πανελλήνιο, μετά τη βίαιη επίθεση που
δέχθηκε από Πακιστανό σε παραλία της Πάρου. Ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στο
θέμα, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή. Συγκεκριμένα ο κ. Πλεύ-
ρης, όπως είπε στους δημοσιογράφους, θα έχει συ-
νάντηση με τη μητέρα της κοπέλας και επικοινωνία
με τον ομόλογό του στη Γερμανία, προκειμένου να
λυθούν τα όποια ανοιχτά ζητήματα υπάρχουν και να
μεταβεί η κοπέλα στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.



Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατά-
στασης από Φυσικές Καταστροφές, έθεσε στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο δεν τολμά κανένας να το πει στα ίσια στον δη-
μόσιο διάλογο. «Περιβαλλοντικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Αυτός ήταν ο τίτλος του άρθρου του στο «Βήμα». Τι αναφέρει μέσα; «Από την παράνομη εξόρυξη και υλοτομία μέχρι
το λαθρεμπόριο επικίνδυνων αποβλήτων και χημικών, το περιβαλλοντικό έγκλημα βρίσκεται σε άνοδο, κάτι που το
καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς υποσκάπτει -μεταξύ άλλων- τις προσπάθειες των κυβερνήσεων -είτε ατομικά
είτε συλλογικά- να ανακόψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η αποφασιστική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης
εσόδων από τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες, η οποία θα συμβάλει καταλυτικά στην καταπολέμησή τους».
Κάτι μου λέει ότι ο υφυπουργός θα αποκτήσει πολλούς εχθρούς, αφού ένα ολόκληρο σύστημα ζει παρασιτικά επί χρό-
νια πάνω σε αυτό το έγκλημα.

Οι φίλοι φαίνονται 
στα δύσκολα…

Ότι θα φύγει ο Πάνος από τη δημόσια
υπηρεσία που τον είχε τοποθετήσει ο φί-
λος του, σας το είχα γράψει απέξω απέ-
ξω… Είναι θέμα χρόνου, αν και στην κυ-
βέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά.
Έχει ήδη θέσει την παραίτησή του στη διά-
θεση του νέου υπουργού. Θα μου πείτε, θα
μείνει χωρίς δουλειά; Μπα, κάπου θα τον
βάλει ο φίλος του, τόσα χρόνια τον βολεύει
σε δημόσιες θέσεις. Από οργανισμούς δή-
μων μέχρι υπουργεία… Τι κι αν είναι αέ-
ρας κοπανιστός το βιογραφικό του;

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Μ
ετά τις έντονες αντιδράσεις για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταστήσει μη
ποινικό αδίκημα την εισβολή Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά ύδατα, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με το

νέο άρθρο 398, που εισάγεται στον Ποινικό Κώδικα, «αλλοδαπός που ψαρεύει χωρίς
δικαίωμα στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους τιμωρείται με φυλάκιση του-
λάχιστον έξι μηνών». Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αλιεία από πλοία ξένης
εθνικότητας είχε καθοριστεί από το 1970 βάσει του Αλιευτικού Κώδικα και για πε-
νήντα χρόνια απαγορευόταν στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ελληνικού κράτους η αλιεία
με πλοία που ανήκαν, τόσο από πλευράς εθνικότητας όσο και πλοιοκτησίας, κατά
πλειοψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών. Οι ποινικές κυρώσεις προβλέπονταν στο
άρθρο 401 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να καταργήσει μόλις
επτά μέρες πριν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Το
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11
Ο Τριαντόπουλος λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια… 

Η αποκάλυψη Πικραμμένου 
για κλείσιμο τραπεζών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης
Πικραμμένος μίλησε στον ΣΚΑΪ για την περίοδο
που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός το 2012
και αποκάλυψε ότι υπήρχε από τότε σχέδιο για
κλείσιμο των τραπεζών. «Είχαμε φτάσει στα όρια
της χρεοκοπίας. Εάν οι εκλογές δεν έβγαζαν κα-
θαρό αποτέλεσμα, θα κλείναμε τις τράπεζες. Οι
αναλήψεις ήταν δυσθεώρητες και χρήματα δεν
υπήρχαν. Εσωτερικά το είχα συζητήσει, όχι με
τους ξένους. Είχαμε καταρτίσει σχέδιο να κλεί-
σουν οι τράπεζες το οποίο υπάρχει ακόμα στην
Τράπεζα της Ελλάδος (αν δεν σχηματιζόταν κυ-
βέρνηση). Αν παρατεινόταν η αβεβαιότητα για κάποιο μεγάλο διάστημα θα κλείναμε
τις τράπεζες». Και τελικά τις έκλεισε ο Γιάνης ο Βαρουφάκης λίγα χρόνια αργότερα…
Πάντως, όπως είπε ο κ. Πικραμμένος, η ίδια η Μέρκελ δεν του έθεσε ζήτημα Grexit.

Το τι ακούω τις τελευταίες ημέρες
για τη Θεσσαλονίκη είναι απίστευ-
το. Η κυρία Εύα Καϊλή ενδιαφέρεται
να είναι υποψήφια για τη δημαρχία
με το ΚΙΝΑΛ και ένα ακόμα πρόσω-
πο ενδιαφέρεται για τη συμπρω-
τεύουσα, το οποίο έχει καλές σχέ-
σεις και με το ΚΙΝΑΛ και με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο λόγος για τον Κυριάκο Κυ-
ριάκο. Συνωστισμός, βλέπω…

LOCK

Άλλαξε ο Ποινικός Κώδικας
για τους Τούρκους ψαράδες

Ζουν ανάμεσά μας
Ο πατέρας αρνητής μάσκας που εμφανί-
στηκε στα δικαστήρια με ενδυμασία τσο-
λιά είναι -κατά δήλωσή του- ψηφοφόρος
της ΝΔ. Τα πολιτικά του φρονήματα τα
αποκάλυψε ο ίδιος σε εκπομπή στον Al-
pha. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο
παρουσιαστής της εκπομπής, Νίκος Μά-
νεσης, έκανε μια «πολιτική» ερώτηση
στον κ. Αλέξανδρο Μαγκότσο. Τον ρώτη-
σε αν είναι οπαδός του Σώρρα, με τον κ.
Μαγκότσο να του απαντά ότι τόσο ο ίδιος
όσο και η οικογένειά του είναι ψηφοφό-
ροι της Νέας Δημοκρατίας. «Την τελευ-
ταία φορά ψήφισα τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, για να φύγει ο Τσίπρας που έκανε τη
Συμφωνία στις Πρέσπες», είπε χαρακτη-
ριστικά, τονίζοντας ότι «τώρα θα ψηφίσω
τον τσολιά τον Αλέξανδρο. Και θα τα δού-
με σιγά σιγά». Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυ-
τό τον τόπο;



Γ
αλλική ασπίδα στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο στή-
νουν Αθήνα και Παρίσι με την
αμυντική συμφωνία που υπο-

γράφουν σήμερα οι δύο πλευρές. Νίκος
Παναγιωτόπουλος και Νίκος Δένδιας τα-
ξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα για να
συμμετάσχουν μαζί με τον πρωθυπουργό
στις διμερείς επαφές με τον Εμανουέλ
Μακρόν και Γάλλους αξιωματούχους. 

Η συμφωνία που δίνει τέλος σε μια εκ-
κρεμότητα αρκετών ετών, προβλέπει με-
ταξύ άλλων ότι οι δύο χώρες θα υποστη-
ρίζουν στρατιωτικά η μία την άλλη όπου
και όταν αυτό απαιτηθεί. Η ανάγκη για το
Δόγμα Αμυντικής Συνδρομής ανέκυψε
από την περσινή ελληνοτουρκική κρίση.
Με την ενεργοποίηση της συμφωνίας, η
μία από τις δύο χώρες θα μπορεί να συν-
δράμει την άλλη σε περίπτωση που εκεί-
νη απειληθεί ή δεχτεί επίθεση από τρίτη
χώρα. Κάτι αντίστοιχο συνέβη τον Αύ-
γουστο του 2020, όταν η γαλλική παρου-
σία με το αεροπλανοφόρο «Charles De
Gaulle» στην Ανατολική Μεσόγειο ανάγ-
κασε την Άγκυρα να ρίξει τους τόνους και
να αποσύρει τελικά μεγάλο μέρος του
στόλου της που είχε αναπτύξει στο Νοτι-
οανατολικό Αιγαίο.

Αθήνα και Παρίσι συμφώνησαν ακόμη
στη διεξαγωγή συνεκπαιδεύσεων αλλά
και κοινών επιχειρήσεων, όπως για πα-
ράδειγμα η αποστολή τμημάτων των Ειδι-
κών Δυνάμεων της Ελλάδας στο Μάλι. Αν
και το ελληνικό Επιτελείο είναι θετικό και
η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου
έχει ήδη προχωρήσει στους απαραίτη-
τους σχεδιασμούς, καθώς κάτι τέτοιο θα
ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της χώρας
μας, για τη συμμετοχή σε αποστολές στο
εξωτερικό τίθεται ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η έγκριση από την αρμόδια
στρατιωτική επιτροπή της Ευρώπης.

Στη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευ-
ρές γίνεται αναφορά και σε συχνότερη
παρουσία γαλλικών αεροπορικών και
ναυτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και την
Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε το σχέδιο
του Παρισιού προβλέπει την ενεργό συμ-

μετοχή της Γαλλίας στα τεκταινόμενα της
περιοχής. Σε αυτό συμβάλλει η αποχώ-
ρηση των αμερικανικών δυνάμεων από
τη Μέση Ανατολή που ανοίγει τον δρόμο
για την ενίσχυση της γαλλικής παρουσίας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Γαλλικές φρε-
γάτες βρίσκονται σχεδόν σε μόνιμη βάση
ελλιμενισμένες στην Κύπρο και επισκέ-
πτονται συχνά περιοχές ελληνικής δι-
καιοδοσίας στα νότια της Κρήτης, όπως
και η γαλλική ναυαρχίδα, το αεροπλανο-

φόρο «Charles de Gaulle».  

Βαθαίνει το ρήγμα
Τη στιγμή που Αθήνα και Παρίσι επιση-

μοποιούν την αμυντική συνεργασία τους,
η κόντρα της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον
παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν την
Τουρκία με νέες κυρώσεις στην περίπτω-
ση που προχωρήσει σε αγορά και δεύτε-
ρου συστήματος S-400 από τη Ρωσία.

«Καλούμε την Τουρκία με κάθε ευκαιρία
και σε κάθε επίπεδο να μην κρατήσει
τους S-400 που έχει ήδη αγοράσει και να
μην προχωρήσει σε άλλη αγορά ρωσικού
στρατιωτικού εξοπλισμού», τόνισε ο εκ-
πρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η στά-
ση της Ουάσιγκτον έκανε έξαλλο τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απαίτησε
να παραδοθούν στην Άγκυρα τα πέντε
αεροσκάφη F-35 για τα οποία έχουν γίνει
οι πληρωμές, ενώ κατηγόρησε και πάλι
την Αμερική για υποστήριξη τρομοκρα-
τών. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις λαμ-
βάνουν ενίσχυση με όπλα και πολεμοφό-
δια από τις ΗΠΑ. Αυτό συνέβη και με την
προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και με την
παρούσα», υποστήριξε στο παραλήρημά
του ο Ερντογάν.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τη στιγμή που Αθήνα και Παρίσι
επισημοποιούν την αμυντική 
συνεργασία τους, η κόντρα του
Ερντογάν με την Ουάσιγκτον
παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Το δόγμα-εφιάλτης για την Άγκυρα 

Στην Κύπρο το «Nautical Geo»
Κι ενώ η Άγκυρα κρατά ψηλά τον πήχη της έντασης, εκδίδοντας παράτυπες
Navtex για το ερευνητικό πλοίο «Μπιλίμ», το γαλλικό «Nautical Geo» ολο-
κλήρωσε τη χαρτογράφηση του πυθμένα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και
ξεκίνησε για την Κύπρο, όπου θα συνεχίσει τις έρευνές του. Την αρμοδιότητα
έκδοσης Navtex έχει πλέον η Κύπρος, ενώ το ελληνικό Επιτελείο παραμένει
σε ετοιμότητα για τις κινήσεις της Άγκυρας. 
Στο μεταξύ, μήνυμα πως η τουρκική προκλητικότητα «έχει ξεφύγει από το

πλαίσιο της λογικής» έστειλε ο Νίκος Δένδιας στις επαφές που είχε με ομο-
λόγους του κατά την 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο υπουργός Εξωτερικών
τόνισε ότι «σε κάθε προκλητική ενέργεια η Ελλάδα απαντά με σύνεση και με
πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».
Επισήμανε ακόμη πως η χώρα επιθυμεί τη διατήρηση των διαύλων επικοινω-
νίας με την Τουρκία, στο πλαίσιο, όμως, πάντοτε του Διεθνούς Δικαίου.



από τη Σοφία Στεφάνου

Σ
ύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολί-
τευσης για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ
σημειώθηκε χθες στην Ολομέλεια
της Βουλής, κατά τη συζήτηση

σχετικής επίκαιρης επερώτησης 56 βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία παρενέβη-
σαν τέσσερις υπουργοί και ο Αλέξης Τσί-
πρας. Πάντως ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «τα ποσοτι-
κά στοιχεία από τις διεθνείς αγορές δεί-
χνουν ότι συνολικά οι ανατιμήσεις που πα-
ρατηρούμε είναι παροδικού χαρακτήρα».
Ωστόσο τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει απο-
δείξει και είναι αποφασισμένη ανάλογα με
τις εξελίξεις και τις συνέπειες για τα νοικο-
κυριά και τις επιχειρήσεις να προχωρήσει
σε αναγκαίες επεμβάσεις, ώστε να αντιμε-
τωπιστεί και αυτή η συγκυρία.

Όσον αφορά τη ΔΕΗ, ο κ. Σταϊκούρας κα-
τηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «παριστάνει τον
καταγγέλλοντα ενώ είναι απολογούμενος».
Και υπογράμμισε ότι δεν θα χαθεί ο δημό-
σιος χαρακτήρας της ΔΕΗ. «Το ελληνικό
Δημόσιο θα παραμένει βασικός ρυθμιστής
στη λήψη αποφάσεων με δικαιώματα κατα-
στατικής μειοψηφίας». 

«Μετά τα Χριστούγεννα θα επέλθει ισορ-
ροπία στις τιμές», υπογράμμισε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
οποίος επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και προσω-
πικά στον πρόεδρό του και τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο. Μιλώντας για τον Αλέξη Τσί-
πρα, ο οποίος από τη ΔΕΘ κάλεσε την κυ-
βέρνηση να μειώσει τους φόρους, αναρω-
τήθηκε: «Ποιος; Ο μεγαλύτερος φορομπή-
χτης πολιτικός. Το είπε σε εμάς που μει-
ώνουμε τους φόρους, ενώ εκείνος είχε φο-

ρολογήσει ό,τι κολυμπούσε, ό,τι πετούσε
και ό,τι ανέπνεε». Είπε χαρακτηριστικά:
«Βάζατε φόρο στο σουβλάκι 13%, αλλά αν
είχε αλάτι, 23%. Δεν έχει εφευρεθεί άλλος
πιο ψεύτης στον πλανήτη από τον Τσίπρα.
Υποδείξεις από εσάς που γδάρατε τον κό-
σμο δεν δεχόμαστε. Ντροπή σας, έχετε
μούτρα και μιλάτε». Σχετικά με τις επιδό-
σεις της χώρας στον τομέα της ανάπτυξης,
που βρίσκεται στην έκτη θέση ανάμεσα στις
χώρες της ΕΕ, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην τε-
λευταία, υπογράμμισε ότι βασίζονται στα
μέτρα της κυβέρνησης και στον μόχθο του
ελληνικού λαού.  

«Απόγνωση και πανικό», διέκρινε στους
υπουργούς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος πήρε τον λόγο στη συνέ-
χεια, υποστηρίζοντας ότι, μη έχοντας απαν-
τήσεις να δώσουν, εκτόξευσαν επιθέσεις
και ύβρεις εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση ότι χωρίς να έχει τρόικα
και μνημόνια, έχει δημιουργήσει ανασφά-

λεια στους πολίτες για τη δουλειά, την περί-
θαλψη, το εισόδημα κ.λπ. και προειδοποί-
ησε ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά». Ακόμη
ανέφερε ότι, επειδή δεν υπάρχει σχέδιο, ο
πρωθυπουργός κάλεσε στο Μαξίμου τους
οικονομικούς συντάκτες και τους είπε να
μην αναδεικνύουν θέματα ακρίβειας, γιατί
βρίσκουν ευκαιρία οι κερδοσκόποι, ενώ
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, κα-
τηγόρησε την κυβέρνηση ότι χαρίζει την
περιουσία του ελληνικού λαού, αναφερό-
μενος στη ΔΕΗ, χαρακτηρίζοντας απαξιω-
τική και ύποπτη την ξαφνική αλλαγή του
καθεστώτος ιδιοκτησίας της. Προσπαθεί η
κυβέρνηση να πείσει ότι το να κατέχει το
Δημόσιο το 51% της ΔΕΗ είναι το ίδιο με το
34% και χαρακτήρισε «οικονομικό και κοι-
νωνικό έγκλημα» την εκχώρηση της ΔΕΗ.
«Αυτή η ιστορία δεν θα περάσει έτσι. Ξεπε-
ράσατε την κόκκινη γραμμή. Βλέπετε τον
άνεμο της οργής και της αποδοκιμασίας να
θεριεύει και παζαρεύετε με τα ασημικά του

κράτους χωρίς προσχήματα», είπε χαρα-
κτηριστικά. 

«Ευτελή» χαρακτήρισε τα επιχειρήματα
που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, αποκα-
λώντας τον «πολιτική ανεμοδούρα», ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Απαντήσεις στα ερωτήματα της επί-
καιρης επερώτησης έδωσαν και οι υπουρ-
γοί Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας και
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός.

«Ευτελή» χαρακτήρισε 
τα επιχειρήματα 
που χρησιμοποίησε 
ο κ. Τσίπρας, αποκαλώντας
τον «πολιτική ανεμοδούρα»,
ο υπουργός Οικονομικών
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Κριτική «υψηλής τάσης» από την αντιπολίτευση για τη ΔΕΗ 
Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους τα

κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΕΗ. Το Κίνημα Αλλαγής ζητά την πα-
ρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
αφήνοντας υπόνοιες για «παιχνίδια» με τη
μετοχή της εταιρείας. Σε ανακοίνωση του
κόμματος γίνεται επίκληση πληροφοριών
που είδαν το φως της δημοσιότητας για το
ότι «ότι η μετοχή της ΔΕΗ έγινε αντικείμε-
νο κερδοσκοπίας, αποφέροντας τεράστια
βραχυχρόνια κέρδη σε funds και μεγαλο-
επενδυτές που πιθανώς να λειτούργησαν
παραβιάζοντας τους κανόνες περί κατά-
χρησης προνομιακής πληροφορίας τόσο

στην περίπτωση της αύξησης της μετοχής
της ΔΕΗ μετά την ανακοίνωση της πώλη-
σης του ΔΕΔΔΗΕ όσο και της διακύμαν-
σής της ενόψει της αιφνιδιαστικής ανα-
κοίνωσης της αύξησης μετοχικού κεφα-
λαίου». Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να «διερευνή-
σει σε βάθος τις πράξεις και τις θέσεις σε
μετοχές της εταιρείας ή σε παράγωγα που
αναφέρονται στη μετοχή, το ποια φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τις διενήργησαν, καθώς
και μέσω ποιων φορέων επενδυτικών
υπηρεσιών, για να διαπιστώσει το ποιος
ωφελήθηκε τις τελευταίες μέρες από τις
διακυμάνσεις της μετοχής της ΔΕΗ και αν

αυτό έγινε με αθέμιτο τρόπο». 
Κάλεσμα για συστράτευση ενάντια στον

νέο γύρο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ απηύ-
θυνε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δη-
μήτρης Κουτσούμπας: «Καλούμε τα εργα-
τικά σωματεία, τους συλλόγους και τους
φορείς των λαϊκών στρωμάτων να πάρουν
πρωτοβουλίες και να οργανώσουν τον
αγώνα για να ακυρωθούν οι νέες αυξήσεις
στα τιμολόγια του ρεύματος, για να μη μεί-
νει κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, για να
έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά πρόσβαση σε
φτηνό ρεύμα». Και υπογράμμισε: «Το ΚΚΕ
θα δώσει όλες του τις δυνάμεις σ’ αυτό τον
αγώνα».

Την ανάγκη της επαναλειτουργίας του
συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώ-
ρας επισημαίνει η Ελληνική Λύση και κα-
τηγορεί την κυβέρνηση ότι «δεν λαμβάνει
μέτρα για την αναχαίτιση του κύματος
ενεργειακής ακρίβειας».

Για «έγκλημα εκποίησης των βασικών
υποδομών της χώρας» κάνει λόγο το Μέ-
ΡΑ 25, με τον εκπρόσωπο Τύπου κόμμα-
τος Μιχάλη Κριθαρίδη να υποστηρίζει
πως «είναι αποφασισμένοι να μην αφή-
σουν στον τόπο καμία απολύτως εθνικής
στρατηγικής υποδομή στον έλεγχο του ελ-
ληνικού δημοσίου».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Τον έπιασε ο πόνος για τα… ασημικά 
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Διαφωνούν για το εάν 
ήταν αναμενόμενη η ισχυρή 
δόνηση - Δεκάδες 
μετασεισμοί στο Ηράκλειο 

Τ
ις πληγές της μετρά η Κρήτη μετά
τον ισχυρό σεισμό 6 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθη-
κε χθες το πρωί, στις 9.17, με επί-

κεντρο περιοχή 23 χιλιόμετρα δυτικά-βο-
ρειοδυτικά της Άρβης. Ένας 65χρονος ερ-
γάτης άφησε την τελευταία του πνοή στο
Αρκαλοχώρι, το οποίο έχει υποστεί τερά-
στιες ζημιές, ενώ ακόμη δώδεκα άτομα
τραυματίστηκαν από τη σφοδρότητα του
Εγκέλαδου. 

Την ίδια στιγμή, οι σεισμολόγοι διαφω-
νούν για το εάν ο μεγάλος σεισμός που
έπληξε την Κρήτη ήταν αναμενόμενος ή
εάν αποτέλεσε έκπληξη. Πάντως, τους τε-
λευταίους τέσσερις μήνες, στο Αρκαλοχώ-
ρι υπήρχε έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Μιλώντας στην «Political», ο Γεράσιμος
Παπαδόπουλος, διευθυντής Ερευνών Σει-
σμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δήλωσε
αρχικά πως «όλα τα διεθνή σεισμολογικά
κέντρα αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν με-
γέθους 6 Ρίχτερ». Σχετικά με το εάν ανέμε-
ναν οι επιστήμονες μια τόση ισχυρή δόνη-
ση, τόνισε πως «στις 21 Ιουλίου συνεδρίασε
εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου
του ΟΑΣΠ, λόγω της έντονης δραστηριότη-
τας που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιο-
χή. Είχαν εξαχθεί δύο συμπεράσματα, ότι
ενδέχεται να γίνει ισχυρότερος σεισμός,
καθώς και ότι θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη

εφαρμογή το σχέδιο “Εγκέλαδος”». Σύμ-
φωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η μέχρι στιγ-
μής πορεία του φαινομένου δείχνει ότι ο
χθεσινός ισχυρός σεισμός ήταν ο κύριος,
ωστόσο τα δύο επόμενα 24ωρα θα εξαχ-
θούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. «Η αλή-
θεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζα-

με πολλά για το ρήγμα Αρκαλοχωρίου -
Καστελλίου», δήλωσε στην «Political» o
Γεράσιμος Παπαδόπουλος, συμπληρώνον-
τας πως μέχρι χθες δεν είχε δώσει ισχυρό
σεισμό στην Κρήτη. «Χρειάζεται μεγάλη
προσοχή σε όλα τα κτίρια που έχουν υπο-
στεί βλάβες. Εκείνα που δεν έχουν υποστεί
ζημιές, δεν έχουν πρόβλημα», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, «κεραυνό εν αιθρία» και
«αναπάντεχο» χαρακτήρισε τον σεισμό στο
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου ο πρόεδρος του
ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. Μι-

λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε χαρακτηριστι-
κά πως «ήταν ένας σεισμός που δεν περι-
μέναμε». Ο κ. Λέκκας, σε ερώτηση αν θα
ακολουθήσει κάποια μεγαλύτερη δόνηση,
απάντησε «τι να πει κανείς ύστερα από αυ-
τό», για να συμπληρώσει: «Για την ώρα
έχουμε μια σημαντική μετασεισμική ακο-
λουθία, η μεγαλύτερη δόνηση από τις οποί-
ες ήταν 4,5 Ρίχτερ στις 09.37 και ο κόσμος
πρέπει να είναι προσεκτικός, αποφεύγον-
τας τα παλιά κτίρια». 

«Προειδοποίηση» για το φαινόμενο των
σεισμικών δονήσεων στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Αρκαλοχωρίου είχε απευθύνει ο
σεισμολόγος και διευθυντής του Γεωδυνα-
μικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, από
την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή σεισμό
μεγέθους 3,7 Ρίχτερ. Συγκεκριμένα, με
ανάρτηση που είχε κάνει στο Facebook λό-
γω των συνεχών δονήσεων στην περιοχή
τους τελευταίους μήνες, συμβούλευε τους
κατοίκους να συνεχίζουν να ακολουθούν
τα μέτρα σεισμικής προστασίας και να απο-
φεύγουν τα παλιά πετρόκτιστα σπίτια.

Πόλεμος σεισμολόγων στα ερείπια 
Ρεπορτάζ:   
Σπύρος 
Μουζακίτης
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Ο
λοκληρωτική είναι η κατα-
στροφή που υπέστη το Αρκα-
λοχώρι από την ισχυρή δόνη-

ση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής
θρηνούν για τον χαμό ενός δικού
τους ανθρώπου. Πρόκειται για τον
65χρονο Ιάκωβο Τσαγκαράκη, ο
οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κα-
τάρρευση του τρούλου σε εκκλησάκι
του χωριού, στο οποίο έκανε εργα-
σίες αποκατάστασης από προηγού-
μενο σεισμό… 

Αν και τα συνεργεία έσπευσαν στο
σημείο, κατάφεραν να τον απεγκλω-
βίσουν νεκρό από τα συντρίμμια
έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.
Αμέσως τον παρέλαβε ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρισκόταν και ο γιος
του, ο οποίος είδε τον πατέρα του να
χάνει τη ζωή του και ο οποίος είναι
ένας εκ των τραυματιών, καθώς φέ-
ρεται να έχει υποστεί κατάγματα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρω-
σης, ο Ιάκωβος Τσαγκαράκης ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοι-
νωνία και ασχολούνταν με τον αθλη-
τισμό, καθώς είχε υπάρξει ποδο-
σφαιριστής του Πατούχα αλλά και
παράγοντας στην ομάδα της Άνω
Βιάννου.

Οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου
ζουν υπό τον φόβο ενός ισχυρού με-
τασεισμού, ενώ η πρόεδρος της Δη-
μοτικής Κοινότητας Χρυσούλα Μα-
θιανάκη - Γκεγκέρογλου δήλωσε ότι
το 80% των σπιτιών έχει υποστεί σο-
βαρές ζημιές. Χθες στάλθηκε στους
κατοίκους του Ηρακλείου Κρήτης
μήνυμα από το 112, που τους ζητεί να
μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά από τον
σεισμό, καθώς στην περιοχή είναι σε
εξέλιξη σεισμική ακολουθία. 

Συγκεκριμένα, το προειδοποιητικό
μήνυμα αναφέρει: «Ισχυρός σεισμός
στην περιοχή σας με σεισμική ακο-
λουθία σε εξέλιξη. Μην μπαίνετε σε
κτίρια που έχουν υποστεί οποιαδή-
ποτε ζημιά από τον σεισμό. Παραμεί-
νετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε
τις οδηγίες των Αρχών. Για περισσό-
τερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας».

Την εγκατάσταση σκηνών για

όσους ανθρώπους δεν πρέπει και δεν
μπορούν να μπουν στα σπίτια τους
ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος βρέ-
θηκε από την πρώτη στιγμή στην πε-
ριοχή. 

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι μαζί με
τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη
και όλη την ομάδα των τοπικών αρ-
χόντων αποφάσισε να στηθούν
σκηνές που θα έχουν τη δυνατότη-
τα να φιλοξενήσουν 2.500 ανθρώ-
πους, ώστε να εξυπηρετηθούν όλες
οι οικογένειες και όλοι οι άνθρωποι
που δεν πρέπει να μπουν στα σπίτια
τους. 

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η
περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, ενώ προσέθεσε
ότι οι τραυματίες είναι δώδεκα, όμως
φαίνεται ότι δεν έχουν κρανιοεγκε-
φαλικές κακώσεις, ωστόσο θα υπάρ-
χει συνεχής ενημέρωση για την κα-
τάσταση της υγείας τους.

Θρήνος για τον 65χρονο και
τρόμος για τους μετασεισμούς

Σε εφαρμογή το
σχέδιο «Εγκέλαδος» 

Η σεισμική δόνηση των 6 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου Κρήτης
έθεσε σε άμεση εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Αντιμε-
τώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σει-
σμών «Εγκέλαδος», υπό την εποπτεία της Πολιτικής
Προστασίας.

Το σχέδιο «Εγκέλαδος» προβλέπει την άμεση και
πλήρη κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας, του
ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και των φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Επίσης, περιλαμβάνει τη δημιουρ-
γία χάρτη με βάση την ανάλυση κινδύνου της επιστη-
μονικής επιτροπής (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανο-
νισμός 2000) και καθορίζει λεπτομερώς τον ρόλο και
τις ενέργειες του κάθε φορέα (περιφέρειες, δήμοι),
τις δράσεις εθελοντικών οργανώσεων, οδηγίες, διά-
θεση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Στην Κρήτη
μετέβησαν, άμεσα, η 1η και η 2η ΕΜΑΚ, καθώς και
κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του
υπουργείου Υποδομών. Το συγκεκριμένο κλιμάκιο -
σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό- κατευθύνει το
έργο της αποκατάστασης και συντονίζει τις ενέργει-
ες όλων των φορέων που ασχολούνται με το αντικεί-
μενο της στέγασης και αποκατάστασης των σεισμό-
πληκτων, καθώς και όλες τις ενέργειες που απαι-
τούνται ύστερα από κάθε σεισμικό συμβάν, για τον
προσδιορισμό της έκτασης και του μεγέθους των ζη-
μιών σε εθνικό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, εμπλοκή έχει και το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, ασκώντας
επιτελικές/υποστηρικτικές δράσεις στην αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπει-
ών από την εκδήλωση σεισμών.

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων μετά την εκδήλωση σεισμών εί-
ναι κυρίως αρμόδια για την παροχή επιχορήγησης
σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορι-
κά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες
επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα που πλήττονται από σεισμούς, για την αντιμε-
τώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανι-
κό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορ-
τηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα
οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. 

Τέλος, το υπουργείο Υγείας προβαίνει σε κατά την
κρίση του ενέργειες για να διασφαλιστεί η συμβατό-
τητα των επιχειρησιακών του σχεδίων με το παρόν
Γενικό Σχέδιο καθώς και για την έκδοση σχετικών
κατευθυντηρίων οδηγιών, σχεδίων δράσης ή και
μνημονίων ενεργειών κατά την κρίση του για τη
δρομολόγηση των δράσεων κατά το μέρος που το
αφορά και εμπλέκεται, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Κ. Παπαδόπουλος

Ανυπολόγιστες 
οι ζημιές στο Αρκαλοχώρι
- Μετρούν τις πληγές 
τους οι κάτοικοι 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Ιόνια Νησιά

Ομοφωνία στο περιφερειακό 
συμβούλιο για το ΕΚΑΒ

Ομόφωνη απόφαση για «στήριξη του ΕΚΑΒ στα Ιόνια» έλαβε το
περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων μετά τις αλλεπάλληλες
«αργοπορίες» ή «ακαταλληλότητες» οχημάτων, που στοίχισαν
ζωές αθώων πολιτών. Το τελικό ψήφισμα, το οποίο συνδιαμορ-
φώθηκε από όλες τις παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλί-
ου, περιλαμβάνει ίδρυση αυτόνομης Υγειονομικής Περιφέρειας
(ΥΠΕ) Ιονίων Νήσων, ίδρυση ΕΚΑΒ Ιονίων Νήσων με επάρκεια σε
όλα τα νησιά, προσλήψεις προσωπικού, μόνιμη παρουσία διασώ-
στη μοτοσικλετιστή σε όλα τα νησιά της περιφέρειας, εγκατάστα-
ση συστήματος απινιδωτών στις πρωτεύουσες των τεσσάρων νο-
μών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προμήθεια σύγχρονων
ασθενοφόρων για τις ανάγκες όλων των νησιών της περιφέρειας
και αναβάθμιση της βάσης αεροδιακομιδών στο Άκτιο.

Ήπειρος

Αποκαθίσταται εσπευσμένως
η Ιερά Μονή Διχουνίου

Τη συντήρηση της Ιεράς Μονής Διχουνίου, από την οποία ο
επίσκοπος Τρίκκης Διονύσιος ο Φιλόσοφος ξεκίνησε την Επα-
νάσταση του 1611, προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου. Προς τούτο
έχει ήδη συναφθεί προγραμματική σύμβαση με το υπουργείο
Πολιτισμού και ακολούθησε σχετική απόφαση δημοπράτησης
από την οικεία οικονομική επιτροπή. Το έργο έχει προϋπολογι-
σμό 400.000 ευρώ και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων υπο-
δεικνύει επίσπευση των εργασιών εξαιτίας των κινδύνων κατάρ-
ρευσης που παρουσιάζει η ιστορική Ιερά Μονή.

Εξήντα τρία εκατ. ευρώ επιπλέον ζητάει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός για έργα στην περιφέρειά του. Πρόκειται για έργα υποδομών που είναι ανα-

γκαία και δεν περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του υπουργείου και έχει αναλάβει να
τα υλοποιήσει εταιρεία, όπως επισήμανε ο οικείος περιφερειάρχης σε σχετική σύ-

σκεψη, παρουσία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου
και δημάρχων περιοχών που έπληξε ο Ιανός. «Αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί την πλημ-

μύρα του αιώνα με ψυχραιμία. Χτυπήσαμε το δουλοκτητικό κράτος και συνεχίζουμε
να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με ταχύτητα, ρυθμό, απλοποίηση και αυτο-

ματισμό. Ο Ιανός μάς έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε νέα έργα ουσίας για τη
Θεσσαλία, όπως μεγάλα και μικρά φράγματα, αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα κ.λπ.»,

επισήμανε ο κ. Αγοραστός. «Είναι μεγάλη τύχη για τη Θεσσαλία που έχει περιφερει-
άρχη τον Κώστα Αγοραστό, ο οποίος ηγείται τόσο αποτελεσματικά της διαχείρισης

του Ιανού αλλά και του σεισμού», δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος. 

Την υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων
και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο νυν
δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης. Ερω-
τηθείς σε συνέντευξή του στα «Παραπολι-
τικά» αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για
τον δήμο της Αθήνας, ο κ. Μπακογιάννης
απάντησε καταφατικά και υποστήριξε ότι
«έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις που θέ-
λουμε να τηρήσουμε. Τίποτα δεν είναι εύ-
κολο. Καθετί που κάνουμε είναι μια μάχη.
Έχουμε χάσει μια δεκαετία λόγω της κρί-
σης», ενώ έκανε λόγο για «μαραθώνιο με
ρυθμούς σπριντ». Μιλώντας για το μεγάλο
πρόγραμμα των έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη στο κέντρο αλλά και στις γειτο-
νιές της πόλης, ο κ. Μπακογιάννης υπο-
στήριξε ότι «θέλει χρόνο για να φανεί η
διαφορά» και σημείωσε ότι αυτήν τη στιγ-
μή είναι ανοικτά 64 έργα. 

! Αθήνα

Υποψήφιος δήμαρχος
και στις επόμενες
εκλογές 
ο Μπακογιάννης

Ζητάει 63 εκατ. ευρώ για νέα έργα
σε πληγείσες από τον Ιανό περιοχές

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Κεντρική Μακεδονία 

Για πέμπτη χρονιά 
η πράσινη γιορτή «Voltάρω 5»

Χιλιάδες Θεσσαλονικείς τίμησαν την «πράσινη» γιορτή της
ηλεκτροκίνησης «Voltάρω 5», τον πενταετή θεσμό της οι-
κείας περιφέρειας στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Την έναρ-
ξη της εκδήλωσης «Voltάρω 5» κήρυξαν ο περιφερειάρχης
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, ενώ παρόντες ήταν
ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, οι
αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας, οι δήμαρχοι
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και Αμπελοκήπων -
Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου και λοιποί αυτοδιοικητικοί
και πολιτικοί παράγοντες. «Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύ-
θυνση και ήδη κατευθύνουμε σημαντικούς πόρους για την
αλλαγή των στόλων των οχημάτων τόσο της περιφέρειας όσο
και όλων των δήμων σε ηλεκτροκίνητα οχήματα, προκειμέ-
νου να εκπέμψουμε και το μήνυμα ότι πρώτοι εμείς στην Αυ-
τοδιοίκηση μπαίνουμε στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης
και θέλουμε να ακολουθήσουν και οι πολίτες», τόνισε ο περι-
φερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

ΟΤΑ 

Διαγράφηκαν πρόστιμα 
σε δήμους για ΧΑΔΑ

Έξι δήμοι απαλλάσσονται από πρόστιμα που είχαν επιβληθεί
από ευρωπαϊκά όργανα για παράνομες λειτουργίες ΧΑΔΑ στα
διοικητικά τους όρια. Προς τούτο ενεργοποιήθηκε το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με αρμόδι-
ους τοπικούς φορείς. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκαν οι ΧΑ-
ΔΑ στην Αλεξανδρούπολη, την Ίο, το Βαθύ και στην παραλία
Αυλίδας στη Χαλκίδα, ενώ απαλείφθηκε και το πρόστιμο για
δύο ΧΑΔΑ στη Γορτυνία, δεδομένου ότι τους τελευταίους έξι
μήνες τα απόβλητα του δήμου μεταφέρονται σε πιστοποιημένο
χώρο διάθεσης απορριμμάτων. Με τη διαγραφή των έξι προ-
στίμων οι περιπτώσεις ΧΑΔΑ, για τους οποίους η χώρα μας κα-
τάφερε να απαλλαγεί από πρόστιμα τα τελευταία δύο χρόνια,
ανέρχονται σε 21 και το οικονομικό όφελος σε 1.680.000 ευρώ.

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ16



17
ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Μ
ε αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας
Τράπεζας είχε συνάντηση στα γρα-
φεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδας ο πρόεδρός της και δήμαρχος Τρικ-
καίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Η αντιπρο-
σωπεία αποτελούνταν από τον Goran Tinjic,
υπεύθυνο Προγράμματος της Παγκόσμιας
Τράπεζας για τη Νότια Ευρώπη, τον Nikos
Schmidt, συντονιστή του Southern Europe
Program στην Ελλάδα, και την Ιωάννα Παντε-
λαίου, σύμβουλο του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι
δύο πλευρές, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανά-
πτυξη, τόνισαν αρχικά την ανάγκη να στρέ-
ψουν οι δήμοι το ενδιαφέρον τους στο τρίπτυ-
χο «ενέργεια - ανάπτυξη - επιχειρηματικότη-
τα». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αναφορά
και στη συμμετοχή πέντε ελληνικών δήμων
στο «100 Climate Neutral Cities by 2030», την
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
δημιουργία 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων

έως το 2030. Στη συνέχεια, αντάλλαξαν από-
ψεις για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία
της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της χώρας, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας «Metropolitan Cities» της Γενικής
Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και
Αστικής Ανάπτυξης (DG Regio) της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, «μια πιθανή συνεργασία των ελ-
ληνικών δήμων με την Παγκόσμια Τράπεζα θα
μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα γόνιμη στη
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, με τους δή-
μους να έχουν μπροστά τους την ευκαιρία να
αξιοποιήσουν τους πόρους τριών σημαντικών
χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη της χώρας, το πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης”, το Ταμείο Εθνικής Ανα-
συγκρότησης και Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ
2021 - 2027».

Κλειστό γυμναστήριο «ΝΒΑ» στη Γλυφάδα
Ολοκαίνουργιο, υπερσύγχρονο και αγνώριστο, το

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο παραδίδεται εντός των
ημερών στους Γλυφαδιώτες για να γνωρίσει νέες
μεγάλες δόξες. Το αθλητικό κέντρο, το οποίο διακρί-
θηκε επί δεκαετίες, μεταμορφώθηκε ύστερα από ρι-
ζική ανακαίνιση που διήρκεσε μήνες και το αποτέ-
λεσμα ήταν εντυπωσιακό. «Αυτό που βλέπετε δεν εί-
ναι ούτε γήπεδο του NBA ούτε της Ευρωλίγκας. Εί-
ναι το αποτέλεσμα μιας ακόμη μεγάλης προσπάθειας, που οδήγησε στη ριζική ανακαίνιση του
ΔΑΚ Γλυφάδας “Μάκης Λιούγκας”. Ένα στολίδι για τον αθλητισμό στη Γλυφάδα μας, για το
οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι», τόνισε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και
συμπλήρωσε: «Μεθοδικά και επίμονα, όπως σε όλα μας τα έργα, το βάλαμε μπροστά. Το απο-
τέλεσμα; Όλα καινούργια: το παρκέ, ο φωτισμός, τα αποδυτήρια, οι κερκίδες, ο μηχανολογικός
εξοπλισμός. Μέχρι και το διχτάκι της μπασκέτας!».

Έργα αναβάθμισης 
3,1 εκατ. ευρώ 
στον Δήμο Αχαρνών

Το πράσινο φως για την έναρξη έρ-
γων ανακατασκευής και ασφαλτο-
στρώσεων σε τμήμα του οδικού δι-
κτύου στον Δήμο Αχαρνών με χρη-
ματοδότηση της Περιφέρειας Αττι-
κής, συνολικού προϋπολογισμού
3,1 εκατ. ευρώ, δόθηκε μετά την
υπογραφή της σχετικής προγραμ-
ματικής σύμβασης από τον περιφε-
ρειάρχη Γεώργιο Πατούλη και τον
δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό.
Το έργο προβλέπει την κατασκευή
δρόμων στις ΠΕ Αγίας Παρασκευής
- Πανοράματος - Μπόσκιζας με
στόχο την οδική αναβάθμιση προς
εξυπηρέτηση των κατοίκων, τη βελ-
τίωση και τη συμπλήρωση του εσω-
τερικού οδικού δικτύου των εν λό-
γω περιοχών του δήμου. Επισημαί-
νεται ότι πολλοί δρόμοι είναι χωμα-
τόδρομοι, άλλοι είναι διανοιγμένοι
με κράσπεδα και άλλοι χωρίς κρά-
σπεδα. Ο κ. Πατούλης επισήμανε
ότι «έπειτα από αρκετά χρόνια συμ-
βάλλουμε στην αναβάθμιση του
οδικού δικτύου στο Μενίδι προς
όφελος της βελτίωσης της λειτουρ-
γικότητας της πόλης και της καλύ-
τερης εξυπηρέτησης των πολιτών».

Το 2022 
ο ανασχεδιασμός 
των ΚΑΠ 
της Αυτοδιοίκησης
Το 2022 θα γίνει ευρύτερος ανασχε-
διασμός των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, που θα συνοδεύεται από μια
«λελογισμένη αύξηση του συνολικού
προϋπολογισμού» της Αυτοδιοίκη-
σης, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε επί-
καιρη ερώτηση του βουλευτή του Κι-
νήματος Αλλαγής Οδυσσέα Κωνσταν-
τινόπουλου. Συγκεκριμένα, ο κ. Πέ-
τσας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το
2022 θα είναι μια χρονιά αναθεώρη-
σης των Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων. Πρόκειται για ένα θέμα για το
οποίο έχω ήδη δεσμευτεί απέναντι
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
Βαθμού». Όπως επεσήμανε, σκοπός
της αναθεώρησης των ΚΑΠ είναι αφε-
νός να διαπιστωθούν οι ανισοκατανο-
μές, αφετέρου να εξορθολογιστούν η
κατανομή των εν λόγω ποσών αλλά
και η λελογισμένη αύξηση του συνο-
λικού προϋπολογισμού, όσο επιτρέ-
πουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
ξεκίνησε τεράστια κόντρα
στην παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης με αφορμή
την προσπάθεια «εξοβελι-
σμού» του «φυσικού ηγέτη»
της παράταξης; Όσοι γνωρί-
ζουν πρόσωπα και πράγματα
υποστηρίζουν ότι αν καταφέ-
ρουν να «αδειάσουν» τον
πρώην δήμαρχο, θα ξεκινή-
σει ακόμη μεγαλύτερη μάχη
για τη διαδοχή του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εφαρμογές έξυπνης
πόλης στο Αιγάλεω
Σύμβαση για το έργο «Πιλοτικές
εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart
City) με έμφαση στην τοποθέτηση
της περιοχής ως “νέου” προορι-
σμού αναψυχής και πολιτισμού»
υπογράφηκε από τον δήμαρχο Αι-
γάλεω Γιάννη Γκίκα. Αντικείμενο
του έργου είναι η δημιουργία εξει-
δικευμένης πλατφόρμας που θα
ενισχύσει τη δημόσια διακυβέρνη-
ση μέσα από τη σύλληψη των πραγ-
ματικών αναγκών της κοινωνίας, τη
δημιουργία πρόσθετης αξίας μέσω
της εκμετάλλευσης ψηφιακών
υποδομών και την ανάδειξη του πο-
λιτιστικού αποθέματος του δήμου
και διά της εφαρμογής των αρχών
της ανοικτής καινοτομίας, λαμβά-
νοντας υπόψη τα ανταγωνιστικά χα-
ρακτηριστικά της πόλης. Όπως τό-
νισε ο κ. Γκίκας, «στόχος μας είναι
να βελτιώσουμε στο μέγιστο την
εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων του δήμου και επι-
πρόσθετα να αντιμετωπίσουμε πιο
αποτελεσματικά τα σύγχρονα αστι-
κά προβλήματα».

Τα οφέλη των δήμων 
από τη συνεργασία
με την Παγκόσμια Τράπεζα



P ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ18

Συλλαλητήρια 
και καταλήψεις 

Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων κινείται
η φοιτητική και μαθητική κοινότητα με
αιχμή την ασφαλή λειτουργία σχολείων
και πανεπιστημίων, εν μέσω της πανδη-
μίας του κορονοϊού. Την αρχή θα κά-
νουν την Πέμπτη οι φοιτητές, οι οποίοι
έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο
στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια ενό-
ψει της διά ζώσης επαναλειτουργίας
των ΑΕΙ στις 4 Οκτωβρίου. Ακολουθούν
οι μαθητές, που προανήγγειλαν κινητο-
ποιήσεις σε διάφορες πόλεις της χώ-
ρας στις 11 Οκτωβρίου. 

Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός
των σχολείων που τελούν υπό κατάλη-
ψη. Εκτός από την Αθήνα, τον Πειραιά,
την Πάτρα, τη Λάρισα, το Αγρίνιο και τα
Χανιά, η εβδομάδα ξεκίνησε με κατα-
λήψεις σε πολλά γυμνάσια και λύκεια
της Κορινθίας, της Θεσπρωτίας και της
Κοζάνης. Κλειστά σχολεία καταμε-
τρώνται και σε Ήπειρο, Βόλο, Φθιώτιδα,
Ηράκλειο Κρήτης και Αχαΐα. Μεταξύ
άλλων, στην ανακοίνωσή του, το Συντο-
νιστικό Μαθητών Αττικής ζητά να κα-
ταργηθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
και να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θε-
μάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου, να καλυ-
φθούν τα διδακτικά κενά, να προσλη-
φθούν σχολικοί γιατροί, να είναι τα τμή-
ματα ολιγομελή με την αξιοποίηση πε-
ρισσότερων αιθουσών και να πραγμα-
τοποιούνται δωρεάν rapid tests σε
όλους τους μαθητές. 

Από την πλευρά του, το υπουργείο
Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του
απέναντι στις καταλήψεις με απόφαση,
σύμφωνα με την οποία «μαθητές οι
οποίοι με τις πράξεις τους καθιστούν
αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διε-
ξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
σε τμήμα σχολικής μονάδας ή σε ολό-
κληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέ-
πεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβά-
νουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες
προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της
ημέρας». 

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ
ο Πρυτανικό Συμβούλιο κάθε πανε-
πιστημίου θα αποφασίζει ποιος θα
ελέγχει την είσοδο των φοιτητών
στα αμφιθέατρα και συνολικά στους

χώρους, σύμφωνα με τα μέτρα και τις προ-
ϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί για τη
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Υπενθυμίζεται ότι καθηγητές και φοιτη-
τές θα εισέρχονται στα ιδρύματα με την επί-
δειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόση-
σης ή αρνητικού αποτελέσματος rapid test,
στο οποίο θα υποβάλλονται δυο φορές εβδο-
μαδιαίως με δικά τους έξοδα. 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση,
το Πρυτανικό Συμβούλιο θα αναθέτει σε διοι-
κητικό, τεχνικό ή άλλο προσωπικό του ιδρύ-
ματος καθήκοντα «σχετικά με την παρακο-
λούθηση της διαδικασίας τήρησης των μέ-
τρων προστασίας της δημόσιας υγείας που
ορίζονται και ιδίως των μέτρων που αφορούν
τις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου
διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία (αίθου-
σες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, βιβλιοθήκες,
αίθουσες πολυμέσων, φοιτητικά γυμναστήρια
και λοιποί χώροι)». 

Εναλλακτικά, μπορεί να προχωρά στη σύ-
ναψη δημόσιας σύμβασης μέσω της διαδικα-
σίας της απευθείας ανάθεσης «με αντικείμε-
νο την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη
διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής
των μέτρων που αφορούν την τήρηση των
έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοι-
τητών κάθε κύκλου σπουδών καθώς και του
τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των ΑΕΙ στη διά ζώσης εκπαιδευτική δια-
δικασία».

Στην απόφαση καθορίζονται και οι κυρώ-
σεις που θα επιβάλλονται στους φοιτητές,
εφόσον διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν στην εκ-
παιδευτική διαδικασία παραβιάζοντας τους
κανόνες. Συγκεκριμένα, εάν διαπιστωθεί ότι
δεν πληρούται μια εκ των προϋποθέσεων για
τη συμμετοχή στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία, ο καθηγητής κάθε μαθήματος ή
το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν
λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει
τον φοιτητή από την είσοδό του στον χώρο.
Φοιτητές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν
στην εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να πλη-
ρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα
απομακρύνονται από τον χώρο, ενώ, σε περί-
πτωση άρνησης αποχώρησής τους, θα παρα-
πέμπονται για πειθαρχικό αδίκημα. 

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε χθες η διά ζώσης
εκπαίδευση των φοιτητών των κλινικών ετών
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου, η Ιατρική Σχολή του
ΕΚΠΑ έχει από τα υψηλότερα ποσοστά εμβο-
λιασμένων προπτυχιακών φοιτητών (90%),
μεταπτυχιακών φοιτητών (88%) και υποψη-
φίων διδακτόρων (89%). Αν στα ποσοστά αυτά
συμπεριληφθεί και ο αριθμός των φοιτητών
που έχουν νοσήσει (περίπου 3-4%), οι προ-
πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της
σχολής που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει
υπολογίζονται περίπου στο 92-93%.

Φουντώνει η κόντρα
για την αξιολόγηση

«Ναι» στην απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση που πρότεινε το συνδι-
καλιστικό όργανο των καθηγητών
είπε η συντριπτική πλειοψηφία
(92%) των Ενώσεων Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ), ωστόσο,
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών
στις γενικές συνελεύσεις ήταν χα-
μηλή. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας τηρεί στάση
αναμονής ενόψει της 8ης και της
20ής Οκτωβρίου, ημερομηνίες κατά
τις οποίες θα πρέπει εκπαιδευτικοί
και διευθυντές, αντιστοίχως, να
έχουν ολοκληρώσει την αυτοαξιο-
λόγηση της σχολικής μονάδας προ-
κειμένου να παραδώσουν τα πορί-
σματά τους. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι ανοιχτό το
ενδεχόμενο προσφυγής του υπουρ-
γείου στη Δικαιοσύνη, όπως συνέβη
και την περασμένη διδακτική χρο-
νιά, επιπλέον των πειθαρχικών κυ-
ρώσεων που θα επιβάλλονται ατομι-
κά σε κάθε εκπαιδευτικό ή διευθυν-
τή. Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας είχε προσφύ-
γει κατά της απεργίας που είχε προ-
κηρυχθεί εν μέσω πανελλαδικών
εξετάσεων και της στάσης εργασίας
την ημέρα που οι μαθητές εξεταζόν-
τουσαν για να διεκδικήσουν την ει-
σαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία.
Και στις δυο περιπτώσεις, έγιναν
δεκτές οι προσφυγές και οι κινητο-
ποιήσεις κρίθηκαν παράνομες.

Ποιες θα είναι οι κυρώσεις
για τους φοιτητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες
στη διά ζώσης λειτουργία 
των πανεπιστημίων

Αυστηροί έλεγχοι
για την είσοδο 
στα αμφιθέατρα 



Λ
ίγα μέτρα μακριά από το
υπουργείο Προστασίας του
Πολίτησυνελήφθη ο 33
χρονος ληστής της τράπε-

ζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέν-
τρο της Αθήνας, την ώρα μάλιστα που
αποβιβαζόταν από ταξί. Στο σακίδιο
που είχε μαζί του εντοπίστηκαν ένα
πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ και
δύο πιστόλια, τα οποία εστάλησαν για
εξέταση στα εγκληματολογικά εργα-
στήρια της ΕΛΑΣ. Η σύλληψή του έγινε
ύστερα από κοινή επιχείρηση της Αν-
τιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με τη Δι-
εύθυνση Ασφάλειας Αττικής, στο ρεύ-
μα ανόδου της λεωφόρου Κατεχάκη
με κατεύθυνση προς το Ψυχικό (πε-
ριοχή Ελληνορώσων). 

Ο ληστής με το Καλάσνικοφ είχε κα-
ταδικαστεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης
46 ετών και 5 μηνών για διακεκριμένη
ληστεία κατά συναυτουργία με πυρο-
βόλο όπλο, διακεκριμένη αντίσταση
από πρόσωπο που οπλοφορεί, από-
πειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση,
παράνομη οπλοφορία και οπλοχρη-
σία, διακεκριμένη οπλοκατοχή από
κοινού, παράνομη κατοχή όπλων και
πυρομαχικών. 

Ωστόσο, στις 2 Αυγούστου 2021 είχε
παραβιάσει τους όρους χορήγησης
τακτικής πενθήμερης άδειας απου-

σίας από κατάστημα κράτησης της Λά-

ρισας και είχε επιστρέψει στην παρα-

νομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευ-

νες της ΕΛΑΣ και για τον συνεργό του

στη ληστεία της οδού Μητροπόλεως,

ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλο-

κής τους σε τουλάχιστον δύο ακόμη

περιπτώσεις (Πετράλωνα και Μετα-

μόρφωση).

Υπενθυμίζεται πως η ληστεία είχε

γίνει το μεσημέρι της Τρίτης 14 Σε-

πτεμβρίου, σε τράπεζα στην οδό Μη-

τροπόλεως 53, με τους δράστες να φέ-

ρουν βαρύ οπλισμό. Το ντουέτο των
δραστών είχε αρπάξει άγνωστο χρη-
ματικό ποσό και είχε χαθεί στα στενά
της περιοχής. Από την πρώτη στιγμή,
οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώ-
νονταν σε άτομα από τον αντιεξουσια-
στικό χώρο.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παραδόθηκε
από τους αξιωματικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος το πόρισμα για τις περίπου 28 ιστοσελίδες και ομά-
δες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούν σε ανυ-
πακοή αναφορικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό. 

Είναι η έρευνα που ξεκίνησε ύστερα από εντολή του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρι-
κάκου, μετά την εμφάνιση «εξωδίκων» και «προστίμων»
από «αυτόχθονες Έλληνες ιθαγενείς» σε αστυνομικούς,
δασκάλους και άλλους κρατικούς λειτουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν σχη-

ματίσει φάκελο για τουλάχιστον επτά περιπτώσεις, για
τις οποίες ζητούν εισαγγελική εντολή για πλήρη διερεύ-
νηση.

Μέσω των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και ομάδων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέπουν τους πολίτες
που δηλώνουν «αυτόχθονες Έλληνες ιθαγενείς» να χρη-
σιμοποιούν ψευδή νομικά επιχειρήματα και να ζητούν
υπέρογκα ποσά από 5.000 έως 50 εκατ. ευρώ για δήθεν
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και για…
αλλοίωση του DNA τους. 

Πρόκειται για μια «φάμπρικα» που η ρητορική θυμίζει

την περίπτωση του Αρτέμη Σώρρα, με την ΕΛΑΣ να εξετά-
ζει το ενδεχόμενο διακίνησης «μαύρου» χρήματος, κα-
θώς η πρόσβαση στα συγκεκριμένα δήθεν νομικά κείμε-
να και εξώδικα κοστίζει από 20 έως 50 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο της Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρίσκονται και τουλάχι-
στον δύο διαδικτυακά κανάλια, αλλά και μεμονωμένα
προφίλ ιδιωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμε-
ρα, Τρίτη, αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις
από τον διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος, Βασίλη Παπακώστα.

Ο ληστής με το Καλάσνικοφ
είχε καταδικαστεί και εξέτιε
ποινή κάθειρξης 46 ετών 
αλλά είχε βγει με πενθήμερη
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Η ώρα του εισαγγελέα για τους «αυτόχθονες Έλληνες ιθαγενείς»

Χειροπέδες στον ληστή
της Τράπεζας Πειραιώς

Ποιοι δεν χρειάζονται
τρίτη δόση εμβολίου 
Με mRNA εμβόλια θα χορηγηθεί η τρίτη
δόση που ξεκινά τις επόμενες μέρες για
τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται
σε μονάδες φροντίδας και υγειονομι-
κούς, όπως ανέφερε χθες η πρόεδρος
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία
Θεοδωρίδου. Όπως εξήγησε, τα άτομα
που έχουν εμβολιαστεί με mRNA, θα λά-
βουν για την τρίτη δόση το Pfizer. Όμως,
και τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με
AstraZeneca θα εμβολιαστούν τώρα με
mRNA. Για όσους έχουν εμβολιαστεί με
Johnson & Johnson, η κυρία Θεοδωρί-
δου επισήμανε ότι θα λάβουν είτε mRNA
εμβόλιο είτε δεύτερη δόση του Johnson
& Johnson. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα
άτομα που έχουν νοσήσει και στη συνέ-
χεια έλαβαν μία ή δύο δόσεις εμβολίου,
θεωρούνται επαρκώς ανοσοποιημένα
και δεν χρειάζονται τρίτη δόση.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 2.130. Οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 47, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 14.727 θάνατοι. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 323.

Αγωνία για τον Λεβέντη
Μικρή αισιοδοξία επικρατεί για την πο-
ρεία της υγείας του Βασίλη Λεβέντη, κα-
θώς η κατάστασή του έδειχνε χθες στα-
θερή, σύμφωνα με τους θεράποντες για-
τρούς. Ο αρχηγός της Ένωσης Κεντρώων
εξακολουθεί να παραμένει διασωληνω-
μένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», δεν
έχει ξεπεράσει οριστικά τον κίνδυνο,
ωστόσο οι γιατροί βλέπουν ότι δεν υπάρ-
χει περαιτέρω επιδείνωση. Ο Βασίλης
Λεβέντης δεν είχε κάνει το εμβόλιο, όχι
γιατί ήταν κατά του εμβολίου αλλά γιατί
αυτό του είχαν συστήσει οι γιατροί του,
επειδή πάσχει από σοβαρό υποκείμενο
νόσημα.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Τα αλλάζει όλα ο Νίκος 
Από τους ανθρώπους του στη Θεσσαλονίκη μα-
θαίνουμε ότι σε περίπτωση που εκλεγεί ο Νί-
κος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, τότε
το... Κίνημα Αλλαγής ως όνομα θα αποτελεί πα-
ρελθόν. Ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται πως έχει
καταλήξει στο νέο όνομα και στο νέο σήμα που
θα θυμίζουν πολύ ΠΑΣΟΚ. Σε όλα θα κάνει αλ-
λαγές ο Νίκος!

Α
ναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης από τηλεφώνημα για
βόμβα, που τελικά αποδείχτηκε φάρσα. Ωστόσο, η

αστυνομία εκκένωσε όλο το δικαστικό μέγαρο και εκατον-
τάδες πολίτες, δικηγόροι, δικαστές και δικαστικοί υπάλλη-
λοι βγήκαν στον δρόμο.  «Έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός
μηχανισμός. Δεν θα πούμε τίποτε άλλο». Αυτό φέρεται ότι
είπαν οι φαρσέρ στο τηλεφώνημα που έκαναν στις 8.55 το
πρωί στον διεθνή τηλεφωνικό αριθμό 112. Αμέσως σήμανε
συναγερμός και όλοι οι αστυνομικοί ζητούσαν επιτακτικά
από τους πολίτες να απομακρυνθούν, ενώ διακόπηκαν
άμεσα όλες οι συνεδριάσεις των δικαστηρίων. 

Εκπαιδευμένος σκύλος με τη συνοδεία αστυνομικού
έκανε έλεγχο σε όλους τους χώρους του δικαστικού μεγά-
ρου προκειμένου να γίνει έλεγχος για εκρηκτικά και δεν
βρέθηκε τίποτε μιάμιση ώρα μετά την εκκένωση του δικα-
στικού μεγάρου. Το πρωτόκολλο για περιπτώσεις προειδο-
ποιητικών τηλεφωνημάτων στα δικαστήρια της Θεσσαλο-

νίκης είναι αυστηρό μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί
πριν από έντεκα χρόνια, στις 14 Μαΐου 2010, και είχε συνέ-
πεια την καταστροφή τμήματος του ισογείου και του υπο-
γείου του δικαστικού μεγάρου.

Μετά τη λήξη συναγερμού τα δικαστήρια λειτούργησαν
κανονικά, όμως σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, ει-
δικά στην είσοδο, όπου πλέον γίνονται αυστηροί έλεγχοι
και για τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες που ει-
σέρχονται στο κτίριο.

Εκλογές μπορεί ο πρωθυπουργός να επαναλαμ-
βάνει συνεχώς πως θα γίνουν στο τέλος της θητείας
της κυβέρνησης, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη, όπως
σας κρατάμε ενήμερους, έχει αρχίσει για τα καλά η
ονοματολογία. 

Όνομα που ακούγεται δυνατά για την Α' Θεσσαλο-

νίκης είναι αυτό της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυ-
ράκη. Την ίδια στιγμή, αμφίβολη είναι η συμμετοχή
στα ψηφοδέλτια πολιτευτών που δεν κατέγραψαν
καλή πορεία στις εκλογές, ενώ περιμένουμε να
ανακατευτούν λίγο τα πράγματα στη Β’ εκλογική πε-
ριφέρεια. 

Αγώνας για μια θέση στο ψηφοδέλτιο

Η «δικαίωση» της Άννας 
για την αύξηση 
του κατώτατου μισθού
Δικαιωμένη από τις τελευταίες εξαγγελίες
του πρωθυπουργού θεωρεί όσα υποστήριζε η
Άννα Ευθυμίου σχετικά με την ανάγκη αύξη-
σης του κατώτατου μισθού. Όπως δήλωσε
χθες, «ήρθε η κυβέρνηση, έδωσε αυτή την
ενδεικτική αύξηση, αλλά με δεδομένο ότι έγι-
νε αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και ότι
η οικονομία είναι μια δυναμική διαδικασία,
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να περάσου-
με σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γυναικεία «ανηφόρα»
η Β’ Περιφέρεια
Δύσκολη εξίσωση είναι για την
κυβέρνηση η Β’ Θεσσαλονίκης σε
ό,τι αφορά τη γυναικεία στελέχω-
σή της. Δεν είναι μόνο ο συνωστι-
σμός αξιόλογων και ισχυρών υπο-
ψηφίων, αλλά και ότι από τις γυ-
ναικείες παρουσίες που είχαν κα-
τέλθει στις εκλογές του 2019 κα-
νείς δεν ξέρει πόσες και αν επιθυ-
μήσουν να διεκδικήσουν εκ νέου
σταυρό προτίμησης. Θυμίζουμε
ότι στην τελευταία εκλογική ανα-
μέτρηση την καλύτερη επίδοση εί-
χε η Κατερίνα Ζιούτα (φωτό), έκτη
στην εκλογή τριών της ΝΔ, ενώ
ακολούθησαν η Βιβή Κουρτίδου
και η Ανατολή Κωνσταντινίδου.

Σε εμβολιαστικό κέντρο 
ο Μπαρτζώκας 
Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, το
οποίο λειτουργεί και ως εμβολιαστι-
κό κέντρο, επισκέφτηκε ο βουλευ-
τής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώ-
κας, ο οποίος συζήτησε για αρκετή
ώρα με τους ανθρώπους κάθε ειδι-
κότητας που το στελεχώνουν. Όπως
τόνισε ο βουλευτής, «κάθε δομή
πρωτοβάθμιας υγείας, όπως το Κέν-
τρο Υγείας Αλεξάνδρειας, έχει δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο στην αν-
τιμετώπιση της πανδημίας, προσφέ-
ροντας σημαντικές υπηρεσίες υγεί-
ας στους πολίτες».

Αρχίζουν τα έργα
Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα
στον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώ-
στα, τον δήμαρχο Παύλου Μελά
Δημήτρη Δεμουρτζίδη και τον
ανάδοχο για την έναρξη των ερ-
γασιών του Μητροπολιτικού
Πάρκου Παύλου Μελά. Έπειτα
από 30 χρόνια αγώνων, διεκδική-
σεων αλλά και εμποδίων ξεκι-
νούν τα έργα για τη μετατροπή
του πρώην στρατοπέδου σε χώρο
πρασίνου, τα οποία αναμένεται να
ολοκληρωθούν έως το τέλος του
2023.

Βραβεύσεις στην ΠΕΔΚΜ
Σίμος Δανιηλίδης και Λάζαρος Κυρίζογλου θα
τιμηθούν από την ΠΕΔΚΜ για την πολυετή
τους προσφορά στην Αυτοδιοίκηση. Άλλωστε,
οι δυο τους διετέλεσαν πρώην πρόεδροι της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας και αποφασίστηκε από τον σημε-
ρινό πρόεδρο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη να τιμηθούν
με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τη
σύσταση του οργάνου (Σεπτέμβριος 2011 - Σε-
πτέμβριος 2021).

Εισέπραξε κομπλιμέντο 
η Βούλα από τον Βαρνάβα 
Τα κομπλιμέντα του μητροπολίτη Νεαπόλεως
και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα έλαβε η περι-
φερειάρχης
Θεσσαλονί-
κης Βούλα
Πατουλίδου
λίγο πριν
από την
υπογραφή
της εργολα-
βικής σύμ-
βασης για
την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου
Παύλου Μελά. Ο σεβασμιώτατος μόλις την αν-
τίκρισε της είπε ότι θυμίζει «την άνοιξη του
φθινοπώρου» αλλά και τις Καρυάτιδες.

Εκκενώθηκαν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης
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ι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες
άρχισαν από χθες τις διαβου-
λεύσεις για τον σχηματισμό
τριμερούς κυβερνητικής συμ-

μαχίας ώστε να ηγηθούν της επόμενης
γερμανικής κυβέρνησης, για πρώτη φορά
από το 2005, μετά τη νίκη τους στις χθεσι-
νές βουλευτικές εκλογές. 

Ο υποψήφιος καγκελάριος του SPD
Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι θα επιδιώξει να
σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με
τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δη-
μοκράτες του FDP, λέγοντας ότι οι ψηφο-
φόροι ψήφισαν για να στείλουν τους συν-
τηρητικούς της Άνγκελα Μέρκελ στην αν-
τιπολίτευση έπειτα από 16 χρόνια στην
ηγεσία της χώρας. «Αυτό που βλέπετε εί-
ναι ένα πολύ χαρούμενο SPD», δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών της απερχόμενης
κυβέρνησης Μέρκελ στην έδρα του Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος, αρπάζον-
τας μια ανθοδέσμη με λευκά και κόκκινα
λουλούδια. «Οι ψηφοφόροι μίλησαν πολύ
καθαρά. Είπαν ποιος πρέπει να σχηματί-
σει την επόμενη κυβέρνηση. Ενίσχυσαν
τρία κόμματα -τους Σοσιαλδημοκράτες,
τους Πράσινους και το FDP-, κατά συνέ-
πεια οι πολίτες αυτής της χώρας έδωσαν
καθαρή εντολή. Αυτοί οι τρεις πρέπει να
σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση».

Το SPD εξασφάλισε το 25,7% των ψή-
φων, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες/Χρι-
στιανοκοινωνιστές της Μέρκελ υποχώρη-
σαν στο 24,1% (-8,9%). Οι Πράσινοι βρέθη-
καν στο 14,8% και το FDP στο 11,5%. Ο Όλαφ
Σολτς ελπίζει ότι μια συμφωνία κυβερνη-
τικής συμμαχίας μπορεί να επιτευχθεί
πριν από τα Χριστούγεννα. Όμως, ο υπο-
ψήφιος καγκελάριος των Χριστιανοδημο-
κρατών Άρμιν Λάσετ δήλωσε ότι μπορεί να
προσπαθήσει επίσης να σχηματίσει κυ-
βέρνηση, παρά την ήττα των Συντηρητι-
κών, οι οποίοι κατέγραψαν τη χειρότερη
εκλογική τους επίδοση στην Ιστορία.

Οι γερμανικές μετοχές ανέβηκαν χθες,
αντανακλώντας την ικανοποίηση των
επενδυτών για τις προοπτικές του FDP να
συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση
της Γερμανίας, σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι οι επιδόσεις του Die Linke, του
κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς,
δεν επιτρέπουν στο κόμμα να ελπίζει σε
συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα.

Αν ο Όλαφ Σολτς κατορθώσει να σχημα-
τίσει κυβέρνηση συνασπισμού, θα είναι ο
τέταρτος σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος
της μεταπολεμικής περιόδου και ο πρώ-
τος μετά την παράδοση της ηγεσίας στην
Άνγκελα Μέρκελ από τον Γκέρχαρντ
Σρέντερ το 2005, όταν πρόεδρος των ΗΠΑ
ήταν ο Τζορτζ Μπους, πρόεδρος της Γαλ-
λίας ο Ζακ Σιράκ και πρωθυπουργός της

Βρετανίας ο Τόνι Μπλερ. Ωστόσο, οι εταί-
ροι του Βερολίνου θα πρέπει ενδεχομέ-
νως να περιμένουν μήνες για να διαπι-
στώσουν ποιες θα είναι οι θέσεις της νέας
γερμανικής κυβέρνησης ως προς τα εξω-
τερικά θέματα.

Στο πλαίσιο του σεναρίου σχηματισμού
κυβέρνησης SPD - Πρασίνων - FDP, το
υπουργείο των Εξωτερικών ενδεχομένως
να δοθεί στους Πρασίνους, όπως έγινε με
τον Γιόσκα Φίσερ στην προηγούμενη συμ-
μαχία τους με το SPD, ενώ το FDP δεν έχει
μάτια παρά για το υπουργείο Οικονομικών.

Στον τομέα της οικονομικής πολιτικής ο
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
επιδιώκει με θέρμη τη θέσπιση κοινής ευ-
ρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής. Ο

στόχος αυτός έχει την υποστήριξη των
Πρασίνων, αλλά απορρίπτεται από τα
CDU/CSU και FDP. Οι Πράσινοι επιδιώ-
κουν, επίσης, μαζική επεκτατική πολιτική
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια σταθερά της εξίσωσης είναι ότι η
μελλοντική κυβέρνηση δεν θα περιλαμ-
βάνει τους ακροδεξιούς της Εναλλακτικής
για την Γερμανία (AfD), η οποία συρρικνώ-
θηκε στο 10,3% από 12,6% πριν από τέσσε-
ρα χρόνια, όταν εισήλθε στο γερμανικό
Κοινοβούλιο. Άλλωστε, όλες οι πολιτικές
παρατάξεις αποκλείουν τη συμμετοχή των
Γερμανών ακροδεξιών σε κυβέρνηση συ-
νασπισμού.

Οι διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό
της επόμενης κυβέρνησης πιθανόν να

χρειαστούν πολλές εβδομάδες ή και μή-
νες για να τελεσφορήσουν: το 2017 η συμ-
φωνία για τον σχηματισμό του «μεγάλου
συνασπισμού» δεν επιτεύχθηκε παρά τον
Φεβρουάριο...

Σολτς: Προς κυβέρνηση
με Πράσινους και FDP

Οι Σοσιαλδημοκράτες ελπίζουν
ότι μια συμφωνία κυβερνητικής
συμμαχίας μπορεί να επιτευχθεί
πριν από τα Χριστούγεννα - 
Οι γερμανικές μετοχές ανέβηκαν
χθες, αντανακλώντας την 
ικανοποίηση των επενδυτών 

Η γερμανική πρωτεύουσα αναμένεται να αποκτήσει την πρώτη
της γυναίκα δήμαρχο, τη Φραντσίσκα Γκίφαϊ μετά τη νίκη των
Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στις εκλογές που διεξήχθησαν την
Κυριακή στο ομόσπονδο κρατίδιο του Βερολίνου. Το Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα και η επικεφαλής υποψήφιά του Γκίφαϊ εξα-
σφάλισαν το 21,4% των ψήφων στις περιφερειακές εκλογές
που διεξήχθησαν χθες στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε η
εκλογική επιτροπή μετά την καταμέτρηση του 100% των ψή-
φων. Η 43χρονη, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικογένει-
ας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της καγκελαρίου Άνγκελα
Μέρκελ, θα πάρει τα ηνία από τον Μίχαελ Μούλερ στη δημαρχία
της γερμανικής πρωτεύουσας μετά την απόφαση που έλαβε αυ-
τός να μη θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Φραντσίσκα Γκίφαϊ: Η πρώην υπουργός της Μέρκελ, δήμαρχος στο Βερολίνο



Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η πληρωμή των
επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους. Τα χρήματα
θα φανούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την προ-
ηγούμενη μέρα το απόγευμα, από την Τετάρτη 29 Σεπτεμ-
βρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Ερ-
γασίας πληρώνονται:
• 200 εκατ. ευρώ σε 850.000 δικαιούχους για οικογενειακά
επιδόματα.
• 72,4 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για αναπηρικά επι-
δόματα (αναπηρικά και διατροφής).
• 48 εκατ. ευρώ σε 216.608 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυη-
μένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ).
• 31,5 εκατ. ευρώ σε 257.953 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

• 12,5 εκατ. ευρώ σε 12.448 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.
• 11,2 εκατ. ευρώ σε 34.941 δικαιούχους για επιδόματα ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων.
• 20 εκατ. ευρώ σε 100.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνειά του.
• Προγράμματος «Γέφυρα» (λόγω Covid-19).
• 228.822 ευρώ σε 6.496 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-
προσφύγων.
• 302.947 ευρώ σε 874 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής
συνδρομής.
• 200.000 ευρώ σε 300 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.
• 60.107 ευρώ σε 76 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφα-
λίστων.

• 170.000 ευρώ σε 2.800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δη-
μοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

Σε ό,τι αφορά το επίδομα παιδιού, σε περίπτωση που το ει-
σόδημα του φορολογικού έτους 2020 είναι μικρότερο από
εκείνο του 2019, το καταβαλλόμενο επίδομα μπορεί να αυξη-
θεί, εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου
οικογενειακού εισοδήματος. 

Αν, όμως, το εισόδημα του 2020 είναι υψηλότερο εκεί-
νου του 2019, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγο-
ρία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το καταβαλ-
λόμενο επίδομα μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν
στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξό-
φληση της διαφοράς.

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και παροχές

Α
νοίγει ο δρόμος για το
πρόγραμμα «Νταντάδες
της γειτονιάς» με την κα-
τάθεση της σχετικής ρύθ-

μισης στη Βουλή. Η δράση αφορά τη
φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μη-
νών έως δυόμισι ετών και προβλέπει
την οικονομική ενίσχυση των εργαζό-
μενων γονέων, των μονογονέων, των
αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων
για τη φύλαξη των παιδιών τους. Η πι-
λοτική εφαρμογή του προγράμματος,
το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από
το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει τον Φεβρουά-
ριο του 2022 σε δήμους της χώρας,
ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί στα-
διακά σε όλη την επικράτεια. Το ύψος
της οικονομικής ενίσχυσης θα οριστεί
αργότερα, με τις πληροφορίες να κά-
νουν λόγο για ένα ποσό της τάξης των
200 με 250 ευρώ.

Δημιουργείται Μητρώο Επιμελητών
Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν

τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα εγ-
γράφονται σε μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, το Μητρώο Επιμελητών.
Στη συνέχεια οι γονείς θα κληθούν να
υποβάλουν αίτηση καταθέτοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε επό-
μενο στάδιο οι γονείς θα επιλέξουν
επιμελητή ή επιμελήτρια για το παιδί ή
τα παιδιά τους. Η επιλογή του επιμε-
λητή γίνεται από τον γονέα ή το πρό-
σωπο που έχει την επιμέλεια του παι-

διού και στη μεταξύ τους συμφωνία
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο τό-
πος και ο χρόνος παροχής των υπηρε-
σιών, το ύψος της αμοιβής, καθώς και
τα βασικά δικαιώματα και οι υποχρε-
ώσεις των δύο πλευρών.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια επι-
τρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του
στον ίδιο τόπο και χρόνο: α) μέχρι του
αριθμού των τριών παιδιών, για παιδιά
ηλικίας από δύο μηνών έως δύο ετών
και έξι μηνών, εκ των οποίων μόνο ένα
παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του
ενός έτους, β) μέχρι του αριθμού των
δύο παιδιών για παιδιά ηλικίας κάτω
του ενός έτους.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση
Τα ωφελούμενα πρόσωπα που δι-

καιούνται να λάβουν την οικονομική
ενίσχυση είναι τα εξής:

Α) Μητέρα φυσική, θετή ή ανάδοχη,
με βρέφος ή νήπιο που εργάζεται είτε
στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένων και των αυτο-
απασχολούμενων και ελεύθερων
επαγγελματιών.

Β) Πατέρας φυσικός, θετός ή ανά-
δοχος που ασκεί την αποκλειστική γο-
νική μέριμνα βρέφους ή νηπίου. 

Γ) Γυναίκα στην οποία έχει ανατεθεί
με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική
διάταξη η αποκλειστική επιμέλεια

βρέφους ή νηπίου.
Δ) Μητέρες φυσικές, θετές ή ανά-

δοχες, με βρέφος ή νήπιο που είναι
άνεργες.

Επιδότηση από 200 
έως 250 ευρώ
- Τον Φεβρουάριο ξεκινά 
το πρόγραμμα - Η δράση
αφορά τη φύλαξη βρεφών
ηλικίας από δύο μηνών 
έως δυόμισι ετών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Έρχονται οι νταντάδες της γειτονιάς 
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Αύριο τα αναδρομικά 
σε 133.692 «παλαιούς» 
συνταξιούχους

Το ποσό των 26,1 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο
όρο 195,22 ευρώ ο καθένας θα λάβουν αύριο
133.692 συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιοδο-
τήθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου
(14 Μαΐου 2016) και με βάση τον νόμο Βρού-
τση δικαιούνται υψηλότερη σύνταξη, καθώς
είχαν προϋπηρεσία άνω των 30 ετών. Οι συγ-
κεκριμένοι συνταξιούχοι θα πάρουν μόνιμες
αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες θα κατα-
βληθούν σε πέντε ετήσιες δόσεις. Αύριο οι
133.692 συνταξιούχοι θα λάβουν τα αναδρο-
μικά 24 μηνών, καθώς μετά τον επανυπολογι-
σμό της σύνταξής τους προκύπτει ότι το
ασφαλιστικό σύστημα τους... χρωστάει υψη-
λότερο ποσό μηνιαίας σύνταξης, καθώς και
το αναδρομικό ποσό που προκύπτει από τον
Οκτώβριο του 2019 έως σήμερα. Μέχρι το τέ-
λος του έτους αναμένεται η εκκαθάριση πε-
ρίπου 250.000 συντάξεων, προκειμένου να
κριθεί αν κάποιοι δικαιούνται υψηλότερη
σύνταξη, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι
520.000 συνταξιούχοι θα δουν απλώς να μει-
ώνεται η προσωπική τους διαφορά και δεν
δικαιούνται ούτε αυξήσεις ούτε και αναδρο-
μικά.

Moody’s: Προειδοποιεί για
πιθανό «μπαμ» στις αγορές

Προειδοποίηση προς τους επενδυτές για
«πιθανό επεισόδιο» στις αγορές, το οποίο
μπορεί να οδηγήσει σε αναταράξεις, απευ-
θύνει ο αμερικανικός οίκος Moody’s, εφι-
στώντας την προσοχή στις κυβερνήσεις και
τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον οίκο, η με-
ταβλητότητα θα είναι το κύριο χαρακτηριστι-
κό για τις μετοχές το επόμενο διάστημα, κα-
θώς έχουν συσσωρευτεί πολλοί κίνδυνοι και
αβεβαιότητες, οπότε αρκεί ένα μικρό «τσαφ»
για υπάρξει «ξεφόρτωμα» χαρτιών. Η
Moody’s εστιάζει στον κινεζικό κολοσσό της
αγοράς ακινήτων Evergrande, ο οποίος μπο-
ρεί να μην εκπληρώσει τις δανειακές του
υποχρεώσεις και να οδηγήσει μοιραία σε...
ταρακούνημα τις παγκόσμιες χρηματοπι-
στωτικές αγορές. Επιπλέον, οι αναλυτές επι-
σημαίνουν τους κινδύνους από την εκτίναξη
του πληθωρισμού, ενώ θέμα υπάρχει και με
το ανώτατο όριο του αμερικανικού χρέους. Ο
αμερικανικός οίκος αναμένει ηχηρό «πα-
ρών» της μεταβλητότητας στις αγορές τα
επόμενα τρίμηνα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυ-
νος σχετικά με τη βιωσιμότητα του παγκό-
σμιου χρέους.

Τ
α πρώτα γενικά και τοπικά πολε-
οδομικά σχέδια σε είκοσι δή-
μους και δημοτικές ενότητες
της χώρας, συνολικού προϋπο-

λογισμού 16,5 εκατ. ευρώ, παίρνουν τον
δρόμο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι
υπόλοιποι, έτσι ώστε έως το 2026 ολόκλη-
ρη η επικράτεια να έχει αποκτήσει σύγ-
χρονο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός
Νίκος Ταγαράς, προχωρά στην ολοκλή-
ρωση των μελετών του προγράμματος
«Κωνσταντίνος Δοξιάδης». Στόχος είναι
να υλοποιηθεί ένας μαραθώνιος σχεδια-
σμός «με ρυθμούς σπριντ». Κάθε ανάθε-
ση Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχε-
δίου περιλαμβάνει τα στάδια της κύριας
μελέτης, της στρατηγικής μελέτης περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, της μελέτης
εκτίμησης γεωλογικών κινδύνων και γε-
ωλογικής καταλληλότητας και της μελέ-
της οριοθέτησης των υδατορεμάτων. Σύμ-
φωνα με το σχέδιο «Κωνσταντίνος Δοξιά-
δης», η πολεοδομική μεταρρύθμιση θα
ολοκληρωθεί με τις αυτοτελείς μελέτες
για τη διαμόρφωση των ζωνών υποδοχής
του συντελεστή δόμησης, τις μελέτες
οριοθέτησης οικισμών και τους χαρακτη-
ρισμούς των δημοτικών οδών.

Ο πρώτος διαγωνιστικός κύκλος των
τοπικών πολεοδομικών σχεδίων προϋπο-

λογισμού 11,5 εκατ. ευρώ αφορά τους Δή-
μους Ήλιδας, Αιγιαλείας, Μεγίστης, Σύ-
ρου-Ερμούπολης, Ιθάκης, Καρπάθου και
Κάσου, Αιγίνης και Αγκιστρίου, Μάνδρας-
Ειδυλλίας, Γρεβενών, Πάτμου-Λειψών-
Λέρου-Αγαθονησίου-Καλυμνίων και
Κεντρικών Τζουμέρκων. Από την άλλη,
έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για τα
πέντε πρώτα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια,
με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, τα οποία
αφορούν τους Δήμους Μινώα Πεδιάδος
Ηρακλείου Κρήτης, Θήρας, Μυκόνου,
Πύργου, Ήλιδος Ανδραβίδας-Κυλλήνης,
Πηνειού, Κορινθίων και Λουτρακίου-Πε-
ραχώρας-Αγ. Θεοδώρων. 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Ν. Ταγαρά, η προκή-
ρυξη των πρώτων έντεκα Τοπικών Πολεο-
δομικών Σχεδίων αποτελεί «πιλότο» για
τους υπόλοιπους κύκλους προκηρύξεων
που θα ακολουθήσουν, για αυτό και οι δη-
μοτικές ενότητες που περιλαμβάνονται
στον πρώτο κύκλο διαθέτουν ποικίλα χα-
ρακτηριστικά, ώστε να αποτυπώνονται εν-
δεικτικά οι ιδιαιτερότητες όλης της χώρας

(νησιωτικότητα, ορεινές, πεδινές, αστικές,
περιαστικές περιοχές, καθώς και περιο-
χές με εθνική σημασία όπως η νήσος Με-
γίστη).

Από την άλλη, τα Ειδικά Πολεοδομικά
Σχέδια διαφοροποιούνται από τα Τοπικά
στο ότι δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα
διοικητικά όρια δημοτικών ενοτήτων και
μπορούν να συνταχθούν για προγράμματα
αναγέννησης αστικής ή περιβαλλοντικής
προστασίας ή αποκατάστασης από κατα-
στροφές, σε περιοχές παρέμβασης στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την
ΕΕ προγραμμάτων, όπως ολοκληρωμένες
χωρικές παρεμβάσεις, καθώς και σε πε-
ρίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης
του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου
επιπέδου, λόγω κρίσιμων χωρικών προ-
βλημάτων. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο
και μεγάλο στοίχημα, καθώς η υλοποίηση
των σχεδίων αυτών περνάει μέσα από τη
χρηματοδότηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Οι πρώτοι 20 δήμοι που 
αποκτούν πολεοδομικά σχέδια

Ξεκινούν οι μελέτες - Νέος
χάρτης δόμησης στη χώρα
έως το 2026 με
χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης 



Τ
ις ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις στον τομέα
των κατασκευών και του τουρισμού επεσήμανε ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος

σε συνάντησή του με πενταμελή κυβερνητική αντιπροσωπεία από τη Μόσχα.
Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ο κ. Μπρατάκος συνομίλησε με
τον υπουργό της κυβέρνησης και επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Οι-
κονομικών και Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας Σεργκέι Σέρεμιν και τον πρό-
εδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μόσχας Βλαντίμιρ
Πλατόνοφ για τους στόχους και τις προτεραιότητες των επιμελητηρίων σχε-
τικά με την τόνωση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνάντησης που ακολούθησε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Μπρατάκος τόνισε τη σημασία
της ρωσικής συμμετοχής στον ελληνικό τουρισμό και σε επενδυτικούς τομείς, όπως η ενέργεια, τα ακίνητα και οι τηλεπικοινωνίες. Ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ επεσήμανε ότι «πάνω σε αυτές τις ισχυρές βάσεις οφείλουμε να επιδιώξουμε σήμερα την περαιτέρω εμβάθυνση και
διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων», υπογραμμίζοντας ότι η γρήγορη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, το αναμενόμενο
άλμα ανάπτυξης 5,9% και η ανοδική πορεία των δεικτών των επενδύσεων, των εξαγωγών, της μεταποίησης και της βιομηχανικής παρα-
γωγής, σε συνδυασμό με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τις ευνοϊκές για την επιχειρηματικότητα κυβερνητικές παρεμβάσεις,
δημιουργούν εξαιρετικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων της Αθήνας και της Μόσχας.

«Ο τουρισμός είναι ένας τομέας με σημαντικές δυνατότητες, καθώς η Ελλάδα -ειδικότερα η Αθήνα- παραμένει ένας από τους κορυ-
φαίους προορισμούς στον κόσμο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τη θεαματική ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης φέτος το καλοκαίρι. Η
υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων, όπως αυτή που ξεκίνησε στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, το σχέδιο για την αξιοποίηση
της Αθηναϊκής Ριβιέρας -αλλά και μια σειρά από προγράμματα αποκρατικοποιήσεων που αφορούν σε τουριστικές περιοχές της χώρας-
δημιουργούν νέες ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις», σημείωσε ο κ. Μπρατάκος. 

Alpha Bank: Σε διεθνείς παράγοντες
οφείλονται οι αυξήσεις στις τιμές

Η απότομη άνοδος του πληθωρισμού είναι ένα
παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο πηγάζει από την
έλλειψη ισορροπίας μεταξύ ζήτησης και προ-
σφοράς, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση στην
παρούσα φάση συνθηκών υπερβάλλουσας ζή-
τησης. Παρά τις
σημαντικές απο-
κλίσεις στο επί-
πεδο του πλη-
θωρισμού μετα-
ξύ των κρατών,
γεγονός που
σχετίζεται κυρίως με την ταχύτητα ανάκαμψης
της εκάστοτε οικονομίας από την πανδημική
κρίση, υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν
την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της,
ασκώντας πληθωριστικές πιέσεις, όπως αναφέ-
ρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank
στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο
της τράπεζας.

CEO Clubs Greece: 
Σχολή Ηγετικής Πρακτικής
Τη νέα και πρωτοπόρα πρωτοβουλία, τη λει-
τουργία της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του
CEO Clubs Greece, ανέπτυξαν οι δύο εμπνευ-
στές του προγράμματος, η Γεωργία Καρτσάνη,
ιδρύτρια και πρόεδρος του CEO Clubs Greece,
και ο Πολυδεύκης Λουκόπουλος, πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Signify Hellas
και Vice President, Education & Learning του
CEO Clubs Greece. Όπως εξήγησε η Γεωργία
Καρτσάνη, το School of Leadership Practice
είναι μια μοναδική για την Ελλάδα εκπαιδευτι-
κή πλατφόρμα που σκοπό έχει τη δημιουργία
σειράς προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμέ-
νων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs.

Aldi: 1,78 δισ. δολάρια επενδύσεις
την επόμενη διετία

Ο βρετανοϊρλανδικός βραχίονας της γερμανι-
κής αλυσίδας σουπερμάρκετ Aldi ανακοίνωσε ότι
θα επενδύσει 1,78 δισ. δολάρια στα επόμενα δύο
χρόνια για να ανοίξει 100 νέα καταστήματα, κα-
θώς προσπαθεί να επισπεύσει την αύξηση του
μεριδίου αγοράς. Η Aldi και η γερμανική ανταγω-
νιστική Lidl έχουν αυξηθεί ραγδαία την προηγού-
μενη δεκαετία, υποχρεώνοντας τις τέσσερις με-
γάλες ανταγωνιστικές της Βρετανίας, Tesco,
Sainsbury’s Asda και Morrisons, να μειώσουν τις
τιμές και να προχωρήσουν σε πιο επιθετικό αντα-
γωνισμό. Η Aldi είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αλυ-
σίδα σουπερμάρκετ της Βρετανίας με 920 κατα-
στήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και μερίδιο της
αγοράς 8%. Ανακοίνωσε ότι αναμένεται να δημι-
ουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας το επόμενο
έτος, προσθέτοντας στις 7.000 μόνιμες θέσεις
που δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.
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Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η πρόσφατη
(22/09/2021) συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ
για την τροποποίηση Σύμβασης Παραχώρησης σχε-
τικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων
χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμέ-
νος Πειραιώς. Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ στο
σχετικό νομοσχέδιο, οι κυριότερες τροποποιήσεις
της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης (ν. 4404/2016)
αναφέρονται: α) στην επιμήκυνση της διάρκειας της

Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου (επιπλέον πέντε έτη με δυνατότητα παράτασης για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συν-
τρέχουν λόγοι αναγόμενοι στα οριζόμενα Γεγονότα Αναστολής), β) στον χρόνο έναρξης της Δεύτερης Επενδυτικής
Περιόδου, γ) στους όρους υλοποίησης των Υποχρεωτικών και μη Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δ) στην απαλλαγή της
ΟΛΠ ΑΕ από την καταβολή Ποινικών Ρητρών προς το Ελληνικό Δημόσιο για τη μη ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεω-
τικών Επενδύσεων στις ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις.

Από τέλη Οκτωβρίου η Sky express συνδέει και τη Θεσσαλονίκη με την Κύπρο
με απευθείας δρομολόγιο για Λάρνακα, το οποίο και θα εκτελείται με τα υπερ-
σύγχρονα «πράσινα» Airbus A320neo. Η εταιρεία από τις 31 Οκτωβρίου θα ενώ-
νει τέσσερις φορές την εβδομάδα τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μα-
κεδονία» με τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Το δρομολόγιο διευρύνει τις
επιλογές του επιβατικού κοινού, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ των δύο δημοφιλών προορισμών. Έτσι, πέρα από το υφι-
στάμενο δίκτυο εσωτερικού (Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος) και, φυσικά, τις
καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το επι-
βατικό κοινό της πόλης έχει στη διάθεσή του την απευθείας σύνδεση με τη Λάρ-
νακα για εργασία, σπουδές ή τουρισμό.

Sky express: Απευθείας πτήσεις εξωτερικού από Θεσσαλονίκη

Γ. Μπρατάκος: Εξαιρετικές προοπτικές συνεργασίας
μεταξύ των επιχειρήσεων Αθήνας - Μόσχας

Cosco: Δικαίωμα για να αλλάξει τις υποχρεωτικές επενδύσεις στον ΟΛΠ



Αύξηση εσόδων 46% 
για την BriQ Properties
το α’ εξάμηνο

Η
BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ενημερώνει ότι, σύμφωνα
με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ εξαμήνου
2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 2.574 χιλ.

ευρώ έναντι 1.766 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής πε-
ριόδου, σημειώνοντας αύξηση 46%. Όπως αναφέρει η
εταιρεία, η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των
εσόδων κατά 951 χιλ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2021 εξαι-
τίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω Covid 19 για μεί-
ωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξα-
μήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (374 χιλ. ευ-
ρώ). H αύξηση των εσόδων κατά 46% οφείλεται κυρίως
στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις
του ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη
περίοδο. Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινή-
των της εταιρείας στον τομέα των logistics αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων
στις 30/6/2021 ήταν κατανεμημένη σε 47% logistics, 30%
γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις, ενώ στις
30/6/2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logis-
tics και 15% λοιπές χρήσεις.

Γ. Τσακίρης: 3,9 δισ. ευρώ 
στις ΜμΕ μέσω ΕΣΠΑ
« Έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται η έκδοση των
πρώτων προσκλήσεων για τη χρηματοδότηση μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μέσα από ένα πακέτο 3,9 δισ. ευ-
ρώ. Στόχος είναι η μετατροπή των ελληνικών επιχειρή-
σεων σε εξωστρεφείς. H ανασύνταξή τους είναι σημαν-
τική ως μοχλού ανάπτυ-
ξης της οικονομίας», ση-
μειώνει ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Γιάννης Τσακίρης.
Στο μεταξύ, δημοσιεύθη-
κε η έβδομη τροποποί-
ηση της απόφασης έντα-
ξης αιτήσεων χρηματο-
δότησης στο πλαίσιο της
δράσης «Επιδότηση Κε-
φαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προ-
μήθεια Πρώτων Υλών - Επανεκκίνηση Εστίασης», σχε-
τικά με την ένταξη 1.241 αιτήσεων χρηματοδότησης
συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.251.855 ευρώ.

Στη Space Hellas το σύστημα
Ελέγχου και Επιτήρησης
Εξωτερικών Συνόρων 
της χώρας

Η Space Hellas έπειτα από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό ανέλαβε το έργο «Ανάπτυξη συστημάτων πληροφο-
ρικής και τηλεπικοινωνιών για την ενίσχυση της εθνικής
ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης εξωτερικών συνό-
ρων» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η συνολική
αξία της σύμβασης είναι 29.313.169,72 ευρώ, συμπερι-
λαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, δαπα-
νών και ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την υλοποί-
ηση και εφαρμογή του εθνικού ΣΕΕ, απαιτεί την πραγμα-
τοποίηση νέων διαδικασιών κατά τη διενέργεια διαβατη-
ριακού ελέγχου από το αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό
στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ) της χώρας,
καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλι-
σμού σε όλα τα Σημεία Συνοριακής Διέλευσης (χερσαία,
εναέρια και θαλάσσια).

ΕΣΕΕ: 7.000 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν
σε e-commerce, logistics
Ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπο-
ρίου και Επιχειρηματικότητας η υποστήριξη 7.000 εργα-
ζομένων που απασχολούνται στο εμπόριο ή επιθυμούν να
απασχοληθούν σε αυτό με σκοπό την ενίσχυση των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων τους στους τομείς του ηλεκτρο-
νικού εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφω-
να με ανακοίνωση, η δράση συνολικής διάρκειας 18 μη-
νών περιλάμβανε έξι ατομικές συνεδρίες επαγγελματι-
κής συμβουλευτικής και στοχευμένα προγράμματα συνε-
χιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 έως
120 ωρών τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επαγγελματικές
γνώσεις και δεξιότητες στα θεματικά πεδία του ηλεκτρο-
νικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Στους συμμετέχοντες απονεμήθηκε, κατόπιν εξε-
τάσεων, βεβαίωση πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που απέκτησαν ως πρόσθετο εφόδιο για τη διατή-
ρηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας ή και τη βελ-
τίωση της επαγγελματικής προοπτικής τους.
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Quest: Στην Edgepay Holdings
το 20% της Cardlink

Στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης των
μετοχών της Cardlink ΑΕ, που έχει ανακοινω-
θεί με την από 28 Μαΐου 2021 σχετική ανακοί-
νωση, η Quest Συμμετοχών ΑΕ γνωστοποιεί
ότι την 23η Σεπτεμβρίου 2021 υπεγράφη συμ-
φωνία με την
Edgepay Hold-
ings Limited για
τη μεταβίβαση
μετοχών που
αντ ισ το ιχούν
στο 20% του με-
τοχικού κεφα-
λαίου της θυγατρικής εταιρείας Cardlink ΑΕ,
δυνάμει τής από 23ης Ιανουαρίου 2015 συμ-
φωνίας μετόχων (shareholders’ agreement)
έναντι τιμήματος 1.368 χιλ. ευρώ. Κατόπιν της
ανωτέρω μεταβίβασης του ποσοστού της θυ-
γατρικής, η εταιρεία Quest Συμμετοχών ΑΕ
κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής εταιρείας Cardlink AE και η εται-
ρεία Edgepay Holdings Limited το 35% του με-
τοχικού κεφαλαίου τής ανωτέρω θυγατρικής.

Revoil: Αύξηση 9,8% στα κέρδη
προ φόρων στο εξάμηνο
Ανοδικά κατά 9,84% έκλεισαν τα κέρδη προ
φόρων του Ομίλου Revoil το α’ εξάμηνο του
2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα, κλείνοντας στα 1,84 εκατ. ευρώ
έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2020, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Σε ένα περιβάλλον χα-
μηλότερων καταναλώσεων η Revoil με επι-
δόσεις στο πλαίσιο της πορείας της αγοράς
διατήρησε τα μερίδιά της, ενισχύοντας την
κερδοφορία της από τη σημαντική μείωση
του χρηματοοικονομικού κόστους (κατά
14,7%), των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης
και δευτερευόντως την επίδραση της ανό-
δου των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρ-
κεια του εξαμήνου. Οι πωλήσεις του ομίλου
ανήλθαν στα 291,24 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2021 από 299,51 εκατ. ευρώ το αντίστοι-
χο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μικρή
μείωση κατά 2,76%.

Trastor: Απέκτησε ακίνητο 
στον Παράδεισο Αμαρουσίου

H Trastor AEEAΠ, σε συνέχεια της από 22
Ιουλίου 2021 ανακοίνωσής της, με την οποία
γνωστοποίησε ότι αναδείχθηκε πλειοδότρια
για την απόκτηση οικοπέδου, το οποίο βρίσκε-
ται στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής, επί
της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, ενημε-
ρώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρω-
ση της απόκτησης του ακινήτου. Το συνολικό
ποσό για την απόκτηση του οικοπέδου ανήλθε
σε 3.015.700 ευρώ.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
ρεις γάμους και μία... κηδεία περιλάμβανε
για τους «μεγάλους» η 4η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Super League 1, κα-
θώς ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του

ντέρμπι των «δικεφάλων», 2-0 την ΑΕΚ στη σχεδόν
γεμάτη Τούμπα, ο Παναθηναϊκός σε μια θεαματική
αγωνιστική μετάλλαξη διέλυσε 5-1 στη Λεωφόρο
τον μέχρι τότε πρωτοπόρο της βαθμολογίας Βόλο και
ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα 2-0 επί του Αστέρα
στην Τρίπολη. Αν μη τι άλλο, η φετινή διοργάνωση
βρίθει εναλλαγής συναισθημάτων σε κάθε αγωνι-
στική για τους Big4.

Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εκεί που ξεκίνησε με
εντός έδρας ήττα 1-0 από τον ΠΑΣ και γέμισε με
μαύρα σύννεφα τον ουρανό της Τούμπας, είχε
έναν εκπληκτικό Μπίσεσβαρ σε τρομερά κέφια
στην Τούμπα, όπου πέτυχε το πρώτο γκολ και κέρ-
δισε το πέναλτι με το οποίο ο Κούρτιτς έκανε το τε-

λικό 2-0. Ο Μπίσεσβαρ, 34 ετών, είχε θεωρηθεί
«παλαίμαχος» στον ΠΑΟΚ και δόθηκε δανεικός
για έναν χρόνο στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Ραζβάν
Λουτσέσκου τον επανέφερε και ο Ολλανδός έδειξε
τα σπάνια ποδοσφαιρικά του χαρίσματα στην
Τούμπα. Ήταν ένα μάθημα ψυχολογίας από τον
Ρουμάνο, ότι ένας παίκτης πρώτα κερδίζεται στα
αποδυτήρια και μετά στο γήπεδο. Ο Λουτσέσκου
έπεισε τον Μπίσεσβαρ ότι παραμένει σημαντικός
και τα αποτελέσματα βγήκαν στην Τούμπα. Και μη
λησμονούμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς τους Νέλσον
Ολιβέιρα, Βιεϊρίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Ελ Καντουρί
και Ίνγκασον στο ντέρμπι.

Όσον αφορά στην ΑΕΚ, πήγε στην Τούμπα με
τραυματισμένη ψυχολογία από το 3-3 με τον ΟΦΗ,
όπου, αν και προηγήθηκε 3-0, ισοφαρίστηκε. Δεν
απέδωσε τα αναμενόμενα, δεν ήταν ψυχολογικά
έτοιμη για ένα ντέρμπι, ο Μιλόγεβιτς έκανε λάθη

στην τακτική προσέγγιση και ο προβληματισμός
χτύπησε την πόρτα.  Ο Παναθηναϊκός, εκεί που νω-
ρίς βρέθηκε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με τις
δύο σερί ήττες με 1-0 από τον ΠΑΣ και τον Άρη, ξέ-
σπασε στον Βόλο. Το μόνο που του απομένει για να
δείξει τα φετινά του στάνταρντ είναι ένα μεγάλο
αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζει τον πρωτοπόρο Ολυμ-
πιακό στο «Καραϊσκάκης» την προσεχή Κυριακή.
Είναι σε καλό ψυχολογικό φεγγάρι και με νίκη ξα-
ναμπαίνει στο κάδρο των διεκδικητών. Με ήττα όμως
θα μείνει επτά βαθμούς πίσω νωρίς. Έχει ένα πλεο-
νέκτημα, ότι ο Ολυμπιακός θα προέρχεται από εκτός
έδρας ματς με τη Φενερμπαχτσέ στην Πόλη, στο
δεύτερο ματς των προκριματικών του Europa
League. Ωστόσο, οι «κόκκινοι» είναι και έμπειροι
και ποιοτικοί ώστε να διαχειριστούν οποιαδήποτε
κατάσταση με την ψυχολογική παρέμβαση του Μαρ-
τίνς σε κάθε αναποδιά. 

Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός 



27
ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL SPORTS

Τ
ο Champions League παίζει μπάλα απόψε με οκτώ
ματς (τα άλλα οκτώ αύριο) στη φάση των ομίλων, με
τα φώτα της διοργάνωσης να εστιάζουν στο Παρίσι,

εκεί όπου ο πιο καλός ο μαθητής Λιονέλ Μέσι θα υποδε-
χτεί τον δάσκαλό του Πεπ Γκουαρντιόλα στο ματς της Πα-
ρί Σεν Ζερμέν με τη Μάντσεστερ Σίτι. Μαζί πέρασαν στην
αιωνιότητα στην Μπαρτσελόνα, όταν κατέκτησαν ό,τι
τρόπαιο υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα δύο τελευ-
ταία ματς της Παρί ο Μέσι δεν έπαιξε, καθότι τραυματίας,
αλλά, όπως είπε ο συμπατριώτης του τεχνικός, ο Ποτσε-
τίνο, θα είναι στη διάθεσή του. Το άλλο μεγάλο ματς της
μέρας είναι αυτό ανάμεσα στη Μίλαν και την Ατλέτικο
Μαδρίτης. Τα δύο Ελληνόπουλα της μολδαβικής Σερίφ
Τιράσπολ, ο Δημήτρης Κολοβός και ο Γιώργος Αθανασιάδης, θα έχουν την ευκαιρία να πατήσουν τα... άγια χώμα-
τα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το πρόγραμμα: Άγιαξ - Μπεσίκτας (19.45), Σαχτάρ
Ντόνετσκ - Ίντερ (19.45), Λειψία - Μπριζ (22.00), Μίλαν - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00), Μπορούσια Ντόρτμουντ -
Σπόρτινγκ (22.00), Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι (22.00), Πόρτο - Λίβερπουλ (22.00) , Ρεάλ Μαδρίτης - Σε-
ρίφ Τιράσπολ (22.00). 

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον τελικό του Open της Οστράβα, έχασε 2-0 σετ (6-2, 7-5) από την
Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ, μαζί και την ευκαιρία ν’ ανέβει στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία βρί-
σκεται πλέον στην 10η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, κατέρριψε το ρεκόρ της Δανιηλίδου που εί-
χε φτάσει στο Νο14. Η Κόνταβεϊτ είναι στο Νο 30. 

Ο Μέσι υποδέχεται τον Γκουαρντιόλα Γιάννης: «Αρκεί 
να είχα τον πατέρα μου»

Η ερώτηση προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
ήταν «με τι θα άλλαζες τους τίτλους σου στο
ΝΒΑ;». Και η απάντηση: «Με τον πατέρα μου!
Δεν υπάρχει σκέψη σε αυτό. Τον πατέρα μου,
πάρτε τα όλα, δεν με νοιάζει... Να γυρίσω πίσω
στα Σεπόλια και να πουλάω CD, δεν με νοιάζει
καν». Ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο έφυγε από τη
ζωή στα 53 του χρόνια το 2017.

Η ΕΡΤ… έκανε τσιγάρο

Συμπληρώθηκαν 39 χρόνια (26 Οκτωβρίου
1982) από τη μέρα που η Σοφία Σακοράφα, νυν
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, έκανε παγκόσμιο ρε-
κόρ στον ακοντισμό με βολή στα 74.20μ. στα
Χανιά. Λίγοι, ωστόσο, γνωρίζουν ότι η ΕΡΤ δεν
είχε το πλάνο από το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά
τόσα χρόνια τώρα δείχνει άλλη βολή και μετά
προβάλλει το ταμπλό. Τι είχε γίνει τότε, στον
έναν χρόνο της... αλλαγής; Ο καμεραμάν είχε
πάει για τσιγάρο και δεν πρόλαβε…

Ο Κριστιάνο θέλει 
μπακαλιάρο

Τη διατροφή των συμπαικτών του στη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να αλλάξει ο Κριστιά-

νο Ρονάλντο και προκαλεί αντιδράσεις. Ο Κρι-
στιάνο θέλει να αφαιρεθούν από το με-
νού τα αλλαντικά και τα αυγά και να
προστεθεί ο μπακαλιάρος από την

Πορτογαλία. Όπως επισημαίνει η
«Sun», το πιο πιθανό είναι ο Κριστιάνο

να τρώει το δικό του ξεχωριστό φαγητό
κάθε μέρα.

Η δυναστεία των Μαλντίνι
Από τον παππού Τσέζαρε στον γιο Πάολο και

τώρα στον εγγονό Ντάνιελ Μαλντίνι. Ο 19χρονος
συνεχιστής της δυναστείας των Μαλντίνι στη Μί-
λαν σκόραρε στο ντεμπούτο του στη Μίλαν στη
νίκη 2-1 εκτός έδρας επί της Σπέτσια. Το γκολ
της Σπέτσια πέτυχε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ
Ντανιέλε Βέρντι.

«Πράσινη» η κούπα 
με απίστευτο σερί
Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του
Final 4 στο Super Cup «Δημήτρης Τόφαλος» (θρυ-
λικός αρσιβαρίστας) στην Πάτρα, νίκησε 92-83 τον
Προμηθέα στον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο.
Με αυτή την κούπα ο Παναθηναϊκός κατέγραψε ένα
ακατάρριπτο σερί, δηλαδή να κερδίζει έστω ένα
τρόπαιο για 27 χρόνια! Στον μικρό τελικό η ΑΕΚ
επικράτησε 86-67 του Λαυρίου.

Στην πρώτη δεκάδα
η Σάκκαρη! 
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O «Καποδίστριας»
του Γιάννη Σμαραγδή 

•Ο Μάριος Ψαριανός, γιος του αεί-
μνηστου τραγουδιστή Δημήτρη Ψα-
ριανού, πέρασε στο «The Voice».
Φτυστός ο μπαμπάς του.

• Τεράστιο πανό με την προσω-
πογραφία του Mad Clip σήκω-
σαν θαυμαστές του τράπερ στο
σημείο όπου σκοτώθηκε. 

• Διπλό μυστήριο χθες το πρωί για
τον Άκη Πετρετζίκη: παντρεύτηκε
την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και
βάφτισαν τον γιο τους Αχιλλέα.

• Ξανά μπαμπάς ο Στέλιος Κρη-
τικός. Υποδέχτηκε την Κυριακή
το τέταρτο παιδάκι του, ένα
υγιέστατο κοριτσάκι.

• Επιτέλους είδαμε για πρώτη φορά
την εγκυμονούσα Κατερίνα Στικούδη
με φουσκωμένη κοιλίτσα στο σόου
«Just the two of us» αλλά και τον
κούκλο γιο του αξέχαστου Ανδρέα
Μπάρκουλη, Νίκο. 

• Στη σαββατιάτικη πρεμιέρα
του «J2US» ο παρουσιαστής Νί-
κος Κοκλώνης παρέλαβε εξώ-
δικο από τον Τούρκο παραγωγό
Ατζούν Ιλιτζαλί για τη συμμετο-
χή του πρώην «Survivor»
Τζέιμς Καφετζή!

• Ο πιτσιρικάς ηθοποιός Σπύρος
Ντούγιας της σειράς «Άγριες μέλισ-
σες» αναλαμβάνει ρόλο συμπαρου-
σιαστή στη βραδινή εκπομπή του
Γρηγόρη Αρναούτογλου.

• Επικό τσάμικο του Απόστολου
Γκλέτσου on air στην εκπομπή
«Όλα Γκουντ». Χόρεψε «τα παι-
διά της Σαμαρίνας»!

• Η Σία Κοσσιώνη έγινε νονά! Βάφτι-
σε την κόρη του συναδέλφου της
στην εκπομπή «Αταίριαστοι» Γιάννη
Ντσούνου.

Τ
ο ηλιόλουστο πρωινό της
Δευτέρας ο σπουδαίος
σκηνοθέτης Γιάννης Σμα-
ραγδής παρέστη στο ετή-

σιο μνημόσυνο για τον Ιωάννη Κα-
ποδίστρια, ο οποίος σαν χθες, την
27η Σεπτεμβρίου 1831, δολοφονή-
θηκε στο κατώφλι του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα στο Ναύπλιο. Ο πολυβρα-
βευμένος δημιουργός της 7ης Τέ-
χνης παρακολούθησε συγκινημέ-
νος την τελετή στην Ιερά Μονή της
Πλατυτέρας στην Κέρκυρα για τον
σημαντικό πολιτικό άνδρα της νεό-
τερης ελληνικής Ιστορίας, τη ζωή
και το έργο του οποίου θα αναδεί-
ξει στη νέα ταινία του.
Μετά τις παγκόσμιες επιτυχίες «El
Greco», «Καζαντζάκης» και «Καβάφης», ο σκηνο-
θέτης με την ακύμαντη γαλήνια φυσιογνωμία και τη
σημαντική προσφορά στην ελληνική 7η Τέχνη δη-
λώνει έτοιμος, μιλώντας στην «Political», να «ανα-
στήσει» τον Ιωάννη Καποδίστρια, δίνοντάς του κινη-
ματογραφική ανάσα, ζωή, ελευθερία και λόγο:
«Βρισκόμαστε σχεδόν στην τελική ευθεία για την
έναρξη των γυρισμάτων τον ερχόμενο Φεβρουάριο,
σε μια συμπαραγωγή τριών χωρών -Ρωσία, Ελβετία
και Ελλάδα- για να αποδώσουμε την αλήθεια. Ο
Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο καλύτερος των καλύ-
τερων. Τη μέρα της δολοφονίας του δολοφονήθηκε
μια ελεύθερη χώρα εν ψυχρώ. Και έπειτα τούτος ο
τόπος σαρώθηκε και αν υπάρχει σήμερα, είναι από
θαύμα. Αλίμονο, λοιπόν, στις χώρες και τους λαούς
που δεν αγαπούν τους καλύτερους. Δεν θα έχουν
μέλλον».

Με «μπουνάτσα» στην καρδιά του,
που χτυπάει δυνατά και ανυπόμονα
για την επιστροφή του πίσω από τις
κάμερες, ο βραβευμένος από την Ελ-
ληνική Ακαδημία Βραβείων δημιουρ-
γός με μια ειλικρινή από καρδιάς κί-
νηση, με τη σεμνότητα και την ταπει-
νότητα που τον διακρίνει, ζήτησε
βοήθεια. «Ο κινηματογράφος είναι
μια λαϊκή τέχνη που έχει επιρροή
στην ψυχή των ανθρώπων, αλλά είναι
ακριβή. Χωρίς να ντρέπομαι, όπως
ένας ιερέας ζητά από τους πιστούς
τον οβολό τους για την ανέγερση ενός
ναού ή τη στήριξη οικονομικά ασθε-
νών ενοριτών, έτσι ζητώ από εκείνους
που είναι σε θέση να βοηθήσουν να το
κάνουν. Να συνδράμουν στην ταινία,

στην παρακαταθήκη μιας προσωπικότητας-πρότυπο
για τους μελλοντικούς καιρούς. Ο Καποδίστριας ήρ-
θε και θυσιάστηκε για να αποκτήσουν οι Έλληνες
και οι λαοί παγκοσμίως ενσυναίσθηση για την αγά-
πη, την πίστη και την πατρίδα. Είναι μια ταινία χρέους
και λύτρωσης», ανέφερε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Η επιλογή του ηθοποιού Μιχάλη Σαράντη στον
πρωταγωνιστικό ρόλο -έχει τιμηθεί με το βραβείο
«Δημήτρης Χορν» για το υπέρογκο ταλέντο του στην
υποκριτική- δεν ήταν τυχαία. «Μεταξύ μας υπήρξε
μια πνευματική συγγένεια. Στην πραγματικότητα, ο
ρόλος επέλεξε τον Μιχάλη Σαράντη. Είναι πολλά πε-
ρισσότερα από ηθοποιός», αποκάλυψε ο σκηνοθέ-
της, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες για το καστ. Η ταινία υπολογί-
ζεται να βγει στους κινηματογράφους το φθινόπω-
ρο του 2022.



Κωδικός «κόκκινα 
φορέματα»

Αποκαλυπτική η Ελένη

«Το ότι αποφάσισα στα 44, δόξα τω Θεώ, και
κατάφερα να μείνω έγκυος, το ήθελα περισ-
σότερο από τον σύντροφό μου. Είχα μεγάλη
αγωνία αν θα μπορώ», αποκάλυψε η Ελένη
Μενεγάκη στην πρώτη, ύστερα από πολλά
χρόνια, τηλεοπτική της συνέντευξη, στην
Ελεονώρα Μελέτη. Ωστόσο, δεν έκρυψε την
απογοήτευσή της: «Ο τρόπος που με σχολία-
σαν, σε φάσεις που πήρα αποφάσεις για μέ-
να, για την προσωπική μου ζωή και την επαγ-
γελματική μου σταδιοδρομία, με έχει στενο-
χωρήσει και με έχει προβληματίσει».

Εκθαμβωτική στο Μονακό

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέοντας Πατίτσας
ταξίδεψαν στην Κυανή Ακτή για τα χλιδάτα βα-
φτίσια της κόρης του «Mr Nammos». Ο επιχει-
ρηματίας Ζαννής Φραντζέσκος και η σύζυγός του
Βερόνικα βάφτισαν τη μικρή Ivy σε μια μεγαλο-
πρεπέστατη τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Νικολάου στο Colonel Bellando de Castro, με
καλεσμένους billionaires από την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η πρώην εστεμμένη πόζαρε στον λο-
γαριασμό της απαστράπτουσα με πολυτελείς δη-
μιουργίες της Celia Kritharioti, κατακτώντας χι-
λιάδες likes για την ομορφιά και τη φινέτσα της.

H Δέσποινα Βανδή ανέβασε μία
από τις πιο σέξι φωτογραφίες
της στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram. Συγκε-
κριμένα, δημοσίευσε μια ολό-
σωμη φωτογραφία από το ρού-
χο που φόρεσε στην πρεμιέρα
του «J2US». Ένα κατακόκκινο
μίνι φόρεμα που αναδείκνυε τα
καλλίγραμμα πόδια της. Μέσα
σε λίγα μόλις λεπτά η φωτο-
γραφία συγκέντρωσε εκατον-
τάδες θετικά σχόλια από τους
θαυμαστές αλλά και τους διά-
σημους φίλους της.

Πρώτη εμφάνιση 
για Τανιμανίδη - Μπόμπα
Τρεις μήνες μετά τον ερχομό των διδύ-
μων, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστί-
να Μπόμπα έκαναν την πρώτη τους βρα-
δινή επίσημη εμφάνιση. Ο δημοφιλής
παρουσιαστής και η influencer ήταν κα-
λεσμένοι στον παραμυθένιο γάμο του
Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια με τη
Βασιλική Μιλλούση το βράδυ του Σαβ-
βάτου στη Γλυφάδα και τους ευχήθηκαν
τα καλύτερα (και) μέσω Διαδικτύου:
«Λευτέρη και Βασιλική, να ζήσετε! Κα-
ταπληκτική βραδιά».

Φωτιά και λάβρα! 

Η
Κωνσταντί-
να Μιχαήλ
πρωτοστα-

τεί στην εκστρα-
τεία «Reddresses»
για την υποστήριξη
των γυναικών που
υποβιβάζοντα ι ,
καταπιέζονται, βα-
σανίζονται καθη-
μερινά από τα πα-
λαιά πρότυπα πα-
τριαρχίας. Αφορμή
για το νέο κίνημα
στάθηκε η δολο-
φονία της Δώρας
στη Ρόδο αλλά και
η αύξηση των γυ-
ναικοκτονιών στη χώρα μας, με την ηθοποιό να ενημερώνει:
«Η συνομιλία με άλλες γυναίκες γύρω από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η καθεμιά μας, η φωτογράφιση με τα κόκ-
κινα φορέματα, ο σχεδιασμός και η πώληση ενός καλαίσθη-
του βραχιολιού δημιουργήθηκαν για να υποδηλώσουν τη
συμπαράστασή μας σε αυτές που δεν έχουν πρόσβαση και
φωνή», ανέφερε σε ανάρτησή της, προσθέτοντας: «Τα έσοδα
από την πώληση του βραχιολιού θα διατεθούν στο κέντρο
Διοτίμα - μη κερδοσκοπικός φορέας που βοηθά γυναίκες με
χαμηλά εισοδήματα που έχουν υποστεί έμφυλη (λεκτική, σω-
ματική, ψυχολογική) βία».
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Καυτό ζευγάρι στις «Άγριες Μέλισσες»
Ένα παθιασμένο ειδύλλιο ανάμεσα στον Γιώργο Γεροντιδάκη και την
Άσπα Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στα πολύωρα γυρίσματα της
σειράς «Άγριες Μέλισσες». Ο γοητευτικός πρωταγωνιστής στον ρό-
λο του Μελέτη και η make up artist που εργάζεται στο σίριαλ, είναι
το νέο ζευγάρι της showbiz, με τη σχέση τους να μετράει ήδη έναν
χρόνο! Είναι απόλυτα διακριτικοί στον χώρο εργασίας, αλλά εκτός
πλατό χαίρονται τον έρωτά τους. 



Ο
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύ-
κος (ΣΕΛ) είναι μια νόσος που προ-
σβάλλει όλες τις ηλικίες, αλλά είναι
πιο συχνή στις γυναίκες ηλικίας 20-

40 ετών. Η αναλογία γυναικών προς άνδρες εί-
ναι περίπου 9:1, ενώ η αναλογία αυτή στα παι-
διά και τους ηλικιωμένους είναι 3:1. Στον γενι-
κό πληθυσμό της χώρας μας ο επιπολασμός
της νόσου, δηλαδή η συχνότητά της, ανέρχεται
στο 0,5‰ των ενηλίκων. Σημειώνεται ότι στην
Ευρώπη πάσχουν περίπου 500.000 άνθρωποι.
H αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική (ορμονι-
κοί, ψυχονευροενδοκρινικοί, ιογενείς, υπε-
ριώδης ακτινοβολία, φάρμακα). «Χαρακτηρί-
ζεται από διεγερμένα Αυτοαντιδραστικά Β και
Τ-λεμφοκύτταρα, που οδηγούν στην παραγω-
γή αυτοαντισωμάτων και ανοσοσυμπλεγμά-
των, τα οποία προκαλούν βλάβες στα κύτταρα
και τους ιστούς», εξηγεί η Ελένη Κομνηνού,
ρευματολόγος, διευθύντρια Κλινικής Αυτοά-
νοσων Ρευματικών Παθήσεων. 

Η κυρία Κομνηνού μάς εξηγεί ότι ο βασικός
ανοσολογικός μηχανισμός που προκαλεί τον
ΣΕΛ είναι η διαταραχή της ανοσορρύθμισης, η
υπερπαραγωγή αυτοαντισωμάτων, τα οποία ο
οργανισμός αδυνατεί να καταστείλει - αντιγόνα
στρέφονται κατά οργάνων στόχων ή κατά των
αντιγόνων των μεμβρανών των κυττάρων και
δημιουργούνται ανοσοσυμπλέγματα, που ενα-
ποτίθενται στα μικρά αγγεία αρθρώσεων, νε-

φρικών σπειραμάτων ή αγγεία άλλων οργάνων,
προκαλώντας φλεγμονώδεις αντιδράσεις και
νεκρώσεις. 

Η υποκείμενη πολυπαραγοντική παθογένεια
αποτελεί μια πρόκληση για τον κλινικό ιατρό.
Δυστυχώς η νόσος μπορεί να προσβάλει οποι-
οδήποτε όργανο ή σύστημα του ανθρώπου και
για αυτό χαρακτηρίζεται από ένα ευρύτατο φά-
σμα συμπτωμάτων και κλινικών σημείων. Τα
κυριότερα είναι η εύκολη κόπωση, ο πυρετός,
επώδυνες ή διογκωμένες αρθρώσεις/μυϊκός
πόνος, τα εξανθήματα (πρόσωπο, κορμός), η
τριχόπτωση, ο θωρακικός πόνος (βαθιά ει-
σπνοή), το φαινόμενο Raynaud και τα οιδήμα-
τα κάτω άκρων ή ματιών. 

Δεν προσβάλλονται όλα τα όργανα σε όλους
τους ασθενείς, για αυτό και η πάθηση ποικίλλει
από ασθενή σε ασθενή. Το σημείο-κλειδί στη
συμβίωση με τον λύκο είναι η κατανόηση της
νόσου και των επιπτώσεών της. Αυτά που
απαιτούνται είναι γνώση και επαγρύπνηση από
την πλευρά του ιατρού, καθώς και καλή επικοι-
νωνία μεταξύ αυτού και του ασθενούς.
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kpapakosto@yahoo.gr

Προσβάλλει όλες τις ηλικίες, 
αλλά είναι πιο συχνή στις 
γυναίκες 20-40 ετών 

Τα κατάλληλα φάρμακα  
Υπάρχουν ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, ο
Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος, ο Φαρμακευτι-
κός Ερυθηματώδης Λύκος και ο Νεογνικός Ερυθη-
ματώδης Λύκος. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η πορεία
της νόσου ήταν σοβαρή και η πρόγνωσή δυσμενής.
Σήμερα με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες
η δυσμενής πρόγνωση έχει ανατραπεί, αφού μπορεί
πλέον να επιτευχθούν πλήρης έλεγχος των κλινικών
εκδηλώσεων αλλά και ύφεση της νόσου. Ο ειδικός
γιατρός ανάλογα το πρόβλημα θα χορηγήσει φάρμα-
κα όπως ΜΣΑΦ, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τις
μυοσκελετικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ, κορτικοστερο-
ειδή που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες εκδη-
λώσεις του ΣΕΛ, υδροξυχλωροκίνη, ένα εξαιρετικά
χρήσιμο σκεύασμα για τις περισσότερες εκδηλώσεις
της νόσου. Ιδιαίτερα χρήσιμο και ασφαλές στη συνύ-
παρξη ΣΕΛ και κύησης. 
• Αζαθειοπρίνη: Χρησιμοποιείται στις περισσότερες
εκδηλώσεις της νόσου. 
• Μεθοτρεξάτη, Μυκοφαινολική Μοφετίλη: Κυρίως
στη νεφρική προσβολή της νόσου. 
• Κυκλοφωσφαμίδη: Σε σοβαρές εκδηλώσεις του ΣΕΛ. 
Επίσης, βιολογικοί παράγοντες που στοχεύουν τα Β-
κύτταρα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον ΣΕΛ, κυ-
ρίως σε σοβαρές και ανθεκτικές περιπτώσεις. Επί-
σης, χορηγούνται μονοκλωνικά αντισώματα με ελπι-
δοφόρα αποτελέσματα.

Λύκος: Οι αιτίες για τη νόσο 
με τα πολλά πρόσωπα 

Ελένη Κομνηνού, ρευματολόγος
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν πολύ καλές
συνθήκες ώστε να διαχειριστείτε καλά τη δύ-
ναμή σας, ψυχολογική και σωματική. Ο πλανή-
της-κυρίαρχος του ζωδίου σας, ο Άρης, από
χθες έχει δημιουργήσει μια πολύ δυνατή όψη
με τον Κρόνο, κάνοντας κάποια επαγγελματικά
βήματα να σταθεροποιούνται στον χρόνο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μια θετική μέρα για τα οικονομικά σας, εφόσον
η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα αυτό και δέχεται
την εύνοια από τον Δία και τον Ερμή. Η Αφροδί-
τη απέναντι από το δικό σας ζώδιο σας απαλ-
λάσσει από λάθος επιλογές και σας κάνει πιο
υποψιασμένους στα λεγόμενα των άλλων. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους που ανήκετε στο τρίτο
δεκαήμερο η Σελήνη σάς κάνει περισσότερο
επικοινωνιακούς και, μάλιστα, θα προγραμμα-
τίσετε μια επιτυχημένη μετακίνηση το επόμενο
διάστημα. Ήρθε η στιγμή να δείτε κάποια πράγ-
ματα πιο ανάλαφρα και από την αισιόδοξη
πλευρά τους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα χρειαστεί να μείνετε περισσότερο
μόνοι, μακριά από τα δικά σας πρόσωπα, για
να ξεκαθαρίσετε πολλές από τις επιλογές
σας και να δείτε από απόσταση τι πρεσβεύουν
οι άλλοι για εσάς. Όσο περνά η μέρα, θα έχετε
την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια θετική μέρα για εσάς, γεμάτη επικοινωνία,
καλές ειδήσεις και ευχάριστα γεγονότα. Εσείς
του τρίτου δεκαημέρου θα βλέπετε με πιο αι-
σιόδοξη ματιά τις καταστάσεις και μάλιστα έως
το βράδυ θα δεχτείτε μια ευχάριστη είδηση ή
κάποιο πρόσωπο θα σας δώσει χαρά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ σημαντική μέρα για επαγγελματικές εξε-
λίξεις και οικονομικές απολαβές. Ιδίως εσείς
που έχετε γεννηθεί από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου
να περιμένετε ένα πολύ ευχάριστο νέο, που θα
αφορά γενικότερα τους σημαντικούς τομείς
της ζωής σας. Κάποια χρήματα θα σας επιστρα-
φούν ή θα κάνετε μια καλή επαγγελματική συμ-
φωνία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο ανάδρομος Ερμής στο δικό σας ζώδιο θα
φέρει στην επιφάνεια και καλές ειδήσεις
που έχουν καθυστερήσει. Ίσως, μάλιστα, ένα
επαγγελματικό σας θέμα να ολοκληρωθεί το
επόμενο διάστημα. Τα καλά νέα επίσης είναι
ότι σήμερα θα δεχτείτε την επιστροφή προ-
σώπου από το παρελθόν. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η ανάδρομη πορεία
του Ερμή σάς δημιουργεί σκέψεις και κατα-
στάσεις που έχουν να κάνουν με το παρελθόν
σας. Σήμερα θα υπάρξουν, βέβαια, πιο αισιό-
δοξες σκέψεις και πολύ πιθανόν να βρείτε
λύσεις σε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί,
με τη βοήθεια της οικογένειάς σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται απέναντί σας
και να σας στέλνει θετικά μηνύματα. Θα έχετε
ευχάριστες μετακινήσεις και καλά νέα από
κάθε άποψη, αλλά θα πρέπει να φροντίσετε να
μη λέτε πάρα πολλά και να υπόσχεστε πράγ-
ματα που δεν μπορείτε να κάνετε και να ολο-
κληρώσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Επαγγελματικές επιτυχίες θα συμβούν, ιδίως
για εσάς που έχετε γεννηθεί το τρίτο δεκαήμε-
ρο του ζωδίου σας. Δεχτείτε την καλύτερη πο-
ρεία που θα παρουσιαστεί στην προσωπική σας
ζωή, βάζοντας ένα χρονοδιάγραμμα για να δεί-
τε αν πραγματικά αξίζει να προσπαθήσετε για
αυτό που θέλει η καρδιά σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με αισιοδοξία ξεκινά αυτή η μέρα για εσάς.
Κάποιες συναισθηματικές υποθέσεις έχουν
αρχίσει και σας στέλνουν θετικά μηνύματα,
ενώ για εσάς που έχετε γεννηθεί 10, 11 και 12
Φεβρουαρίου τα νέα είναι πολύ ευχάριστα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Επανέρχεται και πάλι ένα θέμα που αφορά ένα
ακίνητο. Ίσως, μάλιστα, να πρέπει να ασχολη-
θείτε πιο έντονα με τις οικονομικές υποθέ-
σεις σας, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν καλά
αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Τα συ-
ναισθήματά σας είναι ανάμεικτα για κάποια
αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου δεν σας λένε
ξεκάθαρα την άποψή τους για ένα θέμα που
σας απασχολεί. 

ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της και
σήμερα στο ζώδιο των Διδύμων, όπου
δέχεται πολύ ευνοϊκές όψεις από τον

ανάδρομο Ερμή και τον Δία. Μια μέρα κατάλληλη
για να αναπτύξουμε τις πνευματικές μας
αναζητήσεις, να μετακινηθούμε και να
ασχοληθούμε με κάτι που υπάρχει, αλλά το έχουμε
αφήσει σε αναμονή. Τα ζώδια που είναι
περισσότερο ευνοημένα είναι εκείνα του Αέρα
(Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος), πιο συγκεκριμένα του
τρίτου δεκαημέρου. Είναι μια χρονική στιγμή που
θα υπάρξουν ευχάριστες ειδήσεις, ακόμη και αν
ζούμε σε περίοδο δοκιμασιών. Πιο αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια...
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Ο
ι γερμανικές εκλογές προκάλεσαν το εν-
διαφέρον όχι μόνο της Ευρώπης, μα ολό-
κληρου του κόσμου, παρότι το μέλλον της

Ευρώπης αλλά και η συμμαχία ΗΠΑ - Ηνωμένου
Βασιλείου - Αυστραλίας, η οποία τείνει να αλλά-
ξει τις ισορροπίες παγκοσμίως, συζητήθηκαν
ελάχιστα στον δρόμο για τις κάλπες. Η «εσω-
στρεφής» προεκλογική περίοδος ήταν ένα από τα
χαρακτηριστικά της αναμέτρησης στη χώρα-
ατμομηχανή της Ευρώπης, που έληξε με τη νίκη
του Όλαφ Σολτς. Του ανθρώπου που παίρνοντας
τους Σοσιαλδημοκράτες από το χέρι τούς έβγαλε
από την αφάνεια στην οποία τους είχαν καταδι-
κάσει οι αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες της Άνγ-
κελα Μέρκελ.

Είναι, λοιπόν, ο υποψήφιος των Σοσιαλδημο-
κρατών ο αδιαμφισβήτητος νικητής των εκλο-
γών-θρίλερ; Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η, αρι-
στερής κοπής, δυαδική ηγεσία των Σοσιαλδημο-
κρατών επέλεξε ως υποψήφιο τον αντικαγκελά-
ριο και υπουργό Οικονομικών της Μέρκελ για να
του φορτώσει αυτό που θεωρούσε ως σίγουρη
ήττα, δεν χωρά αμφιβολία. Ωστόσο, διαψεύδον-
τας τις προβλέψεις, ο άνθρωπος χαμηλών τόνων
από το Αμβούργο, ύποπτος στο κόμμα του ως δε-
ξιόστροφος, άλλαξε την ατζέντα και φέρνοντας
στο επίκεντρο της συζήτησης την οικονομία άφη-
σε πίσω του τον εκλεκτό της καγκελαρίου, τον
Άρμιν Λάσετ, σε ένα χωρίς προηγούμενο προ-
εκλογικό ντεμαράζ.

Δεν νίκησε, όμως, χωρίς βοήθεια. Ο υποψή-
φιος της «Ένωσης» (Χριστιανοδημοκράτες και

Χριστιανοκοινωνιστές) Άρμιν Λάσετ, απευθυνό-
μενος στο κουρασμένο από τη μακρά μερκελική
διακυβέρνηση εκλογικό σώμα, έκανε το ένα επι-
κοινωνιακό λάθος μετά το άλλο, προκαλώντας
συχνά τις ειρωνείες και συχνότερα τη δυσαρέ-
σκεια. Ο άνθρωπος, που τα γερμανικά media χα-
ρακτήρισαν ήδη ως τον «λάθος υποψήφιο», είναι
αυτός που θα σηκώσει τον σταυρό της ήττας, αν
και ο Σόιμπλε, προτού ακόμη ανοίξουν οι κάλπες,
έριξε την ευθύνη στη Μέρκελ. Ωστόσο, η πρώτη
δημοσκόπηση, λίγες ώρες μετά το εκλογικό απο-
τέλεσμα, έδειξε ότι το 62% των εκλογέων τον θε-
ωρεί υπεύθυνο της μεγαλύτερης εκλογικής ήτ-
τας που υπέστη μεταπολεμικά η «Ένωση».

Παρότι κάθε εκλογική αναμέτρηση θέλει
έναν νικητή και έναν ηττημένο, στην περίπτωση
των γερμανικών εκλογών φαίνεται ότι τα πράγ-
ματα είναι κάπως διαφορετικά, καθώς λιγότε-
ροι από τους μισούς ψηφοφόρους προτίμησαν
τα δύο μεγαλύτερα κόμματα! (Το άθροισμα των
ποσοστών τους υπολείπεται, έστω κατά τι, του
50%.) Οι Γερμανοί φαίνεται πως, αργά αλλά στα-

θερά, εγκαταλείπουν Σοσιαλδημοκράτες και
Χριστιανοδημοκράτες μετατοπιζόμενοι προς τα
μικρότερα κόμματα. Κυρίως τους Πράσινους
και τους Φιλελεύθερους αλλά και τους ακροδε-
ξιούς, άσχετα αν οι τελευταίοι έμειναν καθηλω-
μένοι. H «Handelsblatt» έγραφε χθες ότι «τα
δύο μεγάλα κόμματα έχουν εξαντληθεί ως προς
το περιεχόμενο και το προσωπικό». Και πρό-
σθετε με νόημα: «Πάνω από το 70% δεν ψήφισε
το κόμμα του μελλοντικού αρχηγού της κυβέρ-
νησης». Να, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο η
επόμενη γερμανική κυβέρνηση, εκτός και αν τα
δύο μεγαλύτερα κόμματα υποχρεωθούν στον
«μεγάλο συνασπισμό», θα είναι για πρώτη φορά
έπειτα από δεκαετίες τρικομματική (με τη συμ-
μετοχή ενός εκ των δύο μεγάλων κομμάτων και
δύο μικρών) και όχι δικομματική (ενός μεγάλου
και ενός μικρού).

Πρόκειται για εξέλιξη που θα επηρεάσει απο-
φασιστικά τις διεργασίες για τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης και ίσως κρίνει τη βιωσιμότητά της στο
μέλλον. Όμως, όπως και να έχει, βλέποντας, λίγη
ώρα μετά τα πρώτα αποτελέσματα, όλους τους
πολιτικούς αρχηγούς στον «γύρο των ελεφάν-
των» να συζητούν ενώπιον του κοινού σε απευ-
θείας τηλεοπτική μετάδοση για τις μετεκλογικές
συνεργασίες, αισθάνεσαι κάποια ζήλια. Ιδίως αν
σκεφθείς ότι η περίφημη «κουλτούρα» των συ-
νεργασιών και συναινέσεων δεν είναι υπόθεση
μόνο του νομοθέτη. Ούτε της ιστορίας και παρά-
δοσης. Όλο και κάποια σχέση έχει με αυτό που
λέμε «πολιτικό πολιτισμό».

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι Γερμανοί, αργά αλλά 
σταθερά, μετατοπίζονται από τα
δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα
προς τα μικρότερα. Για αυτό, 
αντί σε δικομματική, οδεύουν
για πρώτη φορά σε 
τρικομματική κυβέρνηση... 

Νίκησε ο Όλαφ Σολτς 
ή έχασε ο Άρμιν Λάσετ;


