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Δ
ύσκολο χειμώνα για τα νοικοκυριά σε
ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλά-
δα προμηνύει το νέο ράλι της τιμής του
αργού πετρελαίου στη διεθνή αγορά,

παράλληλα με το συνεχιζόμενο του φυσικού αερί-
ου και του ρεύματος. 

Τα ελληνικά νοικοκυριά, μαζί με τους αυξημέ-
νους λογαριασμούς ρεύματος, ενδεχομένως θα
χρειαστεί φέτος να πληρώσουν σχεδόν σε διπλά-
σια τιμή το φυσικό αέριο και τουλάχιστον 35%
ακριβότερα το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστα-
θούν.

Μετά και την εκτόξευση της τιμής του Brent σε
πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά

από τον Οκτώβριο του 2018, και τις εκτιμήσεις να
δείχνουν νέα άνοδο τις επόμενες ημέρες, η εγχώ-
ρια αγορά πετρελαιοειδών «βλέπει» τις τιμές του
πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνονται φέτος
στην έναρξη της περιόδου (15 Οκτωβρίου) κατά πε-
ρίπου 35% πάνω από τις αντίστοιχες περυσινές και
κατά 20% πάνω από το κλείσιμο της περιόδου. 

Η αγορά εκτιμά ότι, εάν η διακίνηση του πετρελαί-
ου θέρμανσης ξεκινούσε από σήμερα, η τιμή του θα
διαμορφωνόταν στο 1,10 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα
αστικά κέντρα, όταν πέρυσι η περίοδος θέρμανσης
άνοιξε με τιμή στα 80 λεπτά το λίτρο και έκλεισε στα
90 λεπτά το λίτρο.

Μπροστά σε αυτή την «τέλεια καταιγίδα» των ανα-

τιμήσεων που απειλεί να τινάξει στον αέρα τον οικο-
γενειακό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση είναι απο-
φασισμένη να ανοίξει μια ομπρέλα προστασίας, κυ-
ρίως για τους οικονομικά ασθενέστερους. 

Το Μέγαρο Μαξίμου και πάλι επέδειξε εξαιρετικά
αντανακλαστικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαρια-
σμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετά-
βασης» και τη χορήγηση επιδότησης ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές. Η
ρύθμιση της τροπολογίας κατατέθηκε χθες στη
Βουλή. Η κρατική επιδότηση θα έχει διάρκεια έως
τα τέλη του έτους και εφόσον απαιτηθεί από τις συν-
θήκες στην αγορά θα παραταθεί. Αφορά τόσο νοι-
κοκυριά όσο και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης. 
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Π
ραγματικά περίμενα κάποια στιγμή ότι τα κόμ-
ματα θα βάλουν μυαλό και θα σταματήσουν να
κάνουν αντιπολίτευση στα… φωναχτά για κά-
ποια θέματα, όπως τα εξοπλιστικά. Δυστυχώς,

παρά την αρχική ήπια αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και των
υπόλοιπων κομμάτων, βλέπουμε πάλι να αρχίζει το αντι-
πολιτευτικό γαϊτανάκι με υπονοούμενα. Ας ελπίσουμε
ότι μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα πάει στη Βουλή η συμ-
φωνία, να έχουν κατεβάσει τους τόνους διάφοροι και να
καταλάβουν ότι άθελά τους προσφέρουν υπηρεσίες σε
άλλες δυνάμεις.

Αναμφισβήτητα η συμφωνία με τη Γαλλία είναι μεγάλη
επιτυχία, όχι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της
Ελλάδας. Η κατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις (και δεν θα
επεκταθώ περισσότερο), όσο και αν θέλουν να την παρου-
σιάσουν κάποιοι ως ειδυλλιακή, μάλλον το αντίστροφο
ήταν έπειτα από δέκα χρόνια μνημόνιο και άλλα τόσα χω-
ρίς την αναγκαία ενίσχυσή τους. Τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων ξέρουν την πραγματικότητα και μόνο ο πα-
τριωτισμός και το υψηλό τους φρόνημα μας έκαναν να
νιώθουμε ασφαλείς όλη αυτή την περίοδο.

Τώρα με κάποιους μεμψίμοιρους, που αναλύουν τη

συμφωνία σημείο - σημείο για να βρουν κενά και παρα-
λείψεις και να διασφαλίσουν ότι θα βγουν σε κάποια τη-
λεοπτικά παράθυρα, δεν αξίζει ο κόπος να ασχοληθούμε. 

Θέλω να πιστεύω ότι στην τελική φάση θα υπάρχει μέ-
ριμνα και για τη στήριξη της ελληνικής αμυντικής βιομη-
χανίας. Από εκεί και πέρα, η συμφωνία είναι καλή, είναι
πατριωτική και καλό θα είναι η αντιπολίτευση, για να μπο-
ρέσει να γίνεται και πειστική στους πολίτες, να έχει το
πολιτικό θάρρος να λέει και κανένα «μπράβο» όταν πρέ-
πει και εκεί που πρέπει και όχι να μιζεριάζει υιοθετώντας
άκριτα ό,τι λέει ο κάθε πικραμένος.

Αντιπολίτευση του τύπου «δεν μπορεί να δίνετε 10 δισ.
για εξοπλιστικά όταν ο λαός πεινάει» μάλλον δεν πείθει
κανέναν νοήμονα άνθρωπο. Δεν μπορεί να συγκρίνεις
μήλα και πορτοκάλια με ρύζι και μακαρόνια. Σίγουρα σε
κανέναν δεν είναι ευχάριστο να ξοδεύει χρήματα σε
όπλα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προτιμούσαν να ρί-
χνουν λεφτά σε υγεία, παιδεία και αλλού. Ίσως, αν η πα-
τρίδα μας είχε άλλους γείτονες, να έκανε αυτό. Αλλά με
τους Τούρκους απέναντι και με διάφορα παιχνίδια στα
Βαλκάνια, δεν μπορούμε να στήνουμε ζυγαριές με τέτοια
ψευτοδιλήμματα. Ούτε να αμφισβητούμε εμείς οι ίδιοι

την επιτυχία της αμυντικής συνδρομής, λέγοντας «σιγά
μην έρθουν οι Γάλλοι να πολεμήσουν, αν συμβεί το οτιδή-
ποτε». Διότι πολύ απλά αυτό υπόγραψαν. 

Κανείς δεν είπε ότι δεν θα πολεμήσουμε πρώτοι εμείς,
αν γίνει οτιδήποτε. Δική μας είναι η πατρίδα, εκτός αν κά-
ποιοι θέλουν να κάθονται στα σαλόνια τους και να πολε-
μούν οι Γάλλοι για αυτούς. Ας σοβαρευτούμε. Υπάρχει το
άρθρο της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, που λέει ότι
αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεχτεί επίθεση, τότε το
άλλο θα συνδράμει προς βοήθεια. Τώρα, με το να έχουν
απορίες κάποιοι που δεν τόλμησαν να ανακηρύξουν κα-
μία ΑΟΖ και να κουνούν το δάκτυλο και από πάνω για το αν
θα μας βοηθήσουν οι Γάλλοι σε περίπτωση που οι Τούρκοι
την παραβιάσουν, μάλλον δεν βοηθούν έτσι τη χώρα.

Η Ελλάδα -και σε αυτό ήταν σαφής ο πρωθυπουργός-
δεν πρόκειται να μπει σε μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπίζεται την εδαφική
της ακεραιότητα και κυριαρχία. Διότι με τα κανόνια μπο-
ρείς να εξασφαλίζεις και το βούτυρο. Διότι χωρίς αυτά πι-
θανόν να μην έχεις ούτε το βούτυρο. Σε αυτόν τουλάχι-
στον τον κόσμο. Για αυτό και επαναλαμβάνω. Δεν είναι
όλα για τα τηλεοπτικά παράθυρα…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Δεν είναι όλα για αντιπολίτευση 
στα τηλεοπτικά... παράθυρα

Σίγουρα σε κανέναν δεν είναι 
ευχάριστο να ξοδεύει χρήματα 
σε όπλα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις 
θα προτιμούσαν να ρίχνουν λεφτά 
σε υγεία, παιδεία και αλλού. 
Ίσως, αν η πατρίδα μας είχε 
άλλους γείτονες, να έκανε αυτό
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Η
UNESCO μετά την ολοκλήρωση της
22ης Συνόδου της Διακυβερνητι-
κής Επιτροπής εξέδωσε απόφαση
με την οποία καλεί επιτακτικά τo

Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση
του σχετικά με την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Ελλάδα, η οποία, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα διεκδικεί νό-
μιμα. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ψηφί-
ζει ομόφωνα ένα σχετικό κείμενο με τη μορ-
φή απόφασης, η οποία αφορά συγκεκριμένα
στην ξεκάθαρη στήριξη του αγώνα της ελληνι-
κής πλευρά για τον επαναπατρισμό των Γλυ-
πτών.

Από το 1984
Το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα-

θερά στην ατζέντα της UNESCO ως σύσταση
από το 1984, όταν τέθηκε για πρώτη φορά από
τη Μελίνα Μερκούρη. Δεν είχε, ωστόσο,
υπάρξει στο παρελθόν απόφαση της Διακυ-
βερνητικής Επιτροπής που να εντοπίζει αυ-
στηρά το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θέτει
πλέον ως διακυβερνητικό, και να καλεί το
Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει, εκφρά-
ζοντας με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της

για το γεγονός ότι η επίλυση του ζητήματος
εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια.

Παράλληλα, στο κείμενο της απόφασης εκ-
φράζεται η ανησυχία της Επιτροπής για το γε-
γονός ότι η Duveen Gallery στο Βρετανικό
Μουσείο, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρ-
θενώνα, είναι κλειστή για το κοινό εξαιτίας
των επιβεβλημένων εργασιών αποκατάστα-
σης των φθορών της.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ,
«η προστιθέμενη αξία της απόφασης έγκειται
στο ότι η επιτροπή εκφράζει την έντονη δυσα-
ρέσκειά της για το γεγονός ότι η επίλυση του
ζητήματος παραμένει εκκρεμής λόγω της
στάσης του Ηνωμένου Βασιλείου». Επιπλέον,
καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασίλειο να
αναθεωρήσει τη στάση του και να προσέλθει
σε καλόπιστο διάλογο με την Ελλάδα, υπο-
γραμμίζοντας εμφατικά τον διακυβερνητικό
χαρακτήρα της διαφοράς.

Τι πέτυχε η Ελλάδα
«Στην 22η Σύνοδο, η οποία ολοκληρώθηκε

χθες, η Ελλάδα πέτυχε παράλληλα με την έκ-
δοση της Σύστασης -στην οποία γίνεται ανα-
φορά στις κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυ-

πτών στο Βρετανικό Μουσείο- την έκδοση για
πρώτη φορά Απόφασης της Διακυβερνητικής
Επιτροπής, που αφορά ειδικά στο θέμα της
επιστροφής των Παρθενωνείων Γλυπτών. Η
Επιτροπή καλεί επιτακτικά το Ηνωμένο Βασί-
λειο να αναθεωρήσει τη στάση του και να συ-
νομιλήσει με την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι
το θέμα έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα -σε
αντίθεση με όσα υποστηρίζει η βρετανική
πλευρά, ότι η υπόθεση αφορά στο Βρετανικό
Μουσείο- και κυρίως ότι η Ελλάδα διεκδικεί
δικαίως και νομίμως την Επιστροφή των Γλυ-
πτών στη γενέθλια γη. 

Η υπουργός Πολιτισμού
«Και τα δύο κείμενα, της Σύστασης και της

Απόφασης, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντι-
κή εξέλιξη στην καθ’ όλα νόμιμη διεκδίκηση
της χώρας μας», δήλωσε η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και πρό-
σθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς
τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως
και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στην
UNESCO, που με ιδιαίτερη αφοσίωση στον
στόχο της οριστικής επιστροφής των Γλυπτών
εργάστηκαν συστηματικά και πέτυχαν το συγ-

κεκριμένο εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα».
Στην 22η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επι-

τροπής η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από πλευ-
ράς ΥΠΠΟΑ από τον γενικό γραμματέα Πολιτι-
σμού Γιώργο Διδασκάλου, τον γενικό διευ-
θυντή του Μουσείου Ακρόπολης Νικόλαο
Σταμπολίδη και την προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτι-
στικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου. Από
πλευράς ΥΠΕΞ, εκπροσωπήθηκε από τη νομι-
κή σύμβουλο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
του υπουργείου Εξωτερικών, την Άρτεμη Πα-
παθανασίου.

Είναι η πρώτη φορά που 
η σύσταση στους Βρετανούς, 
η οποία γίνεται σταθερά από 
το 1984, παίρνει τη μορφή
απόφασης, που ασκεί πίεση -
Τι δήλωσε η Λίνα Μενδώνη
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UNESCO: «Δώστε
πίσω τα Γλυπτά
του Παρθενώνα»



Η
ελληνογαλλική συμφωνία αλ-
λά και η συμφωνία αγοράς
φρεγατών και η προοπτική
προμήθειας κορβετών δεν θα

σημάνουν μια κούρσα εξοπλισμών με την
Τουρκία, όπως διεμήνυσε ακόμη μια φο-
ρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Athens
Democracy Forum.

«Οι συγκεκριμένες επενδύσεις βρί-
σκονται εντός του υφιστάμενου δημοσιο-
νομικού πλαισίου της χώρας και σε καμία
περίπτωση δεν γίνονται σε βάρος των άλ-
λων προτεραιοτήτων μας», ξεκαθάρισε ο
πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση
στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιο-
γράφο των «New York Times» Στίβεν Ερ-
λάνγκερ. «Έχω ξεκαθαρίσει πως δεν θα
μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών με την
Τουρκία, ωστόσο επαναλαμβάνω πως θα
υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την
εδαφική μας ακεραιότητα», συμπλήρωσε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνήψαμε με τον πρόεδρο Μακρόν μια
στρατηγική συνεργασία. Υπάρχει το άρ-
θρο της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής,
που λέει πως αν ένα από τα συμβαλλόμε-
να μέρη δεχτεί επίθεση, τότε το άλλο θα
συνδράμει προς βοήθεια. Συμβολίζει τη
δέσμευση της Γαλλίας αλλά και το ενδια-
φέρον της για την περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου», τόνισε ακόμη ο πρωθυπουρ-
γός, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα μας έκανε
ένα συμφέρον deal με τη Γαλλία για τα πο-
λεμικά της πλοία. «Πήραμε τις φρεγάτες
στο καλύτερο τίμημα και στον καλύτερο
χρόνο παράδοσης», συμπλήρωσε ο πρω-
θυπουργός και συνέχισε: «Πήραμε πλοία
που θα βάλουν το Πολεμικό μας Ναυτικό
στην ψηφιακή εποχή και θα μας ενισχύ-
σουν σημαντικά την αποτρεπτική μας ικα-
νότητα». 

Συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, διεμήνυσε

για μια ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται για
μια εχθρική ενέργεια προς τις ΗΠΑ, με τις
οποίες, άλλωστε, υπάρχει και η εκκρεμό-
τητα της αμυντικής συμφωνίας. «Η συμ-
φωνία συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες
γραμμές του ΝΑΤΟ περί αναβάθμισης της
αμυντικής ικανότητας των κρατών-μελών

του. Υποχρέωσή μου είναι να υπερασπιστώ
την πατρίδα μου. 

Πρόκειται, επίσης, για μια ξεκάθαρη
στάση από την πλευρά της ΕΕ να κινείται
για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε
περιοχές όπου το ΝΑΤΟ δεν θέλει να εμ-
πλακεί και χωρίς την έγκριση της Βορει-
οατλαντικής Συμμαχίας. Είμαστε έτοιμοι
να υπογράψουμε την επέκταση της αμυντι-
κής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για ακόμη πέν-
τε χρόνια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανά-
μεσα σε ΗΠΑ, Γαλλία και Ελλάδα, οι εν λό-
γω πρωτοβουλίες είναι αλληλοσυμπληρω-
ματικές», τόνισε ο πρωθυπουργός. Κατά
πληροφορίες της «Political», Αθήνα και
Ουάσιγκτον ψάχνουν τη χρυσή τομή με μια
ανανέωση καταρχάς για πέντε χρόνια και
μετά επ’ αόριστον, με δυνατότητα καταγγε-
λίας από το ένα από τα δύο μέρη ένα ή δύο
χρόνια πριν. 

Παράδειγμα για τη μετανάστευση
Ο πρωθυπουργός συζήτησε τόσο το θέ-

μα της αμυντικής στρατηγικής όσο και το

Μεταναστευτικό με τον Σλοβάκο ομόλογό
του Έντουαρντ Χέγκερ, ο οποίος επισκέ-
φτηκε το Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην
ανάγκη επαναφοράς των σχέσεων της Ελ-
λάδας και της ΕΕ με την Τουρκία σε ένα
εποικοδομητικό πλαίσιο, το οποίο θα πε-
ριλαμβάνει την τήρηση της διεθνούς νομι-
μότητας και την αποφυγή προκλήσεων
από την Άγκυρα. 

Τονίστηκε η ανάγκη η Τουρκία να τηρή-
σει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
για την αποτροπή της παράτυπης μετανά-
στευσης, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες
εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ο κ. Μητσοτά-
κης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προστα-
τεύει και θα συνεχίσει να προστατεύει τα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενώ αναφέρ-
θηκε και στη μεγάλη μείωση των παράνο-
μων μεταναστευτικών ροών που έχει πε-
τύχει η Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χέγκερ είχε την
ευκαιρία να ενημερωθεί προσωπικά για
τον τρόπο διαχείρισης χερσαίων και θα-

λάσσιων συνόρων αλλά και για τη διαχεί-
ριση των μεταναστευτικών ροών, κατά τη
διάρκεια παρουσίασης των αρμόδιων ελ-
ληνικών φορέων στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά.
«Είστε παράδειγμα πώς μπορεί κανείς να
χειριστεί τη μετανάστευση και πραγματι-
κά θέλω να σας συγχαρώ ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαγγελμα-
τισμό σας σε αυτό τον τομέα. Και αποδει-
κνύεται ότι η στήριξή μας είναι χρήσιμη
και ευπρόσδεκτη», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Χέγκερ. 

«Όχι» Κυριάκου σε κούρσα εξοπλισμών

«Είμαστε έτοιμοι 
να υπογράψουμε 
την επέκταση της αμυντικής
συμφωνίας με τις ΗΠΑ 
για ακόμη πέντε χρόνια. 
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός»
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Ο
ι αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και γο-
νικές παροχές, που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη ΔΕΘ, θεσμοθετούν-

ται με τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το
«Νιάρχος», όπως και η επιδότηση στην κατα-
νάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου αλλά και τα μέτρα στήριξης των σει-
σμόπληκτων της Κρήτης.

Αναλυτικά, η καταβολή του ΕΝΦΙΑ μπορεί
να γίνει σε έξι δόσεις, με τις δύο πρώτες να
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη
μέρα του Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, αυξάνεται
το αφορολόγητο για τις γονικές παροχές. Από
τις 150.000 ευρώ που ήταν πηγαίνει στις
800.000 ευρώ, μια δέσμευση που, σύμφωνα
με την κυβέρνηση, απευθύνεται στη μεσαία
τάξη, η οποία σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος
της κρίσης. Η τροπολογία προβλέπει και την
αναστολή έως τις 30/6/2021 της επιβολής του
τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, ενώ επα-
ναπροσδιορίζονται μειούμενα τα επιβαλλό-
μενα τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
και της καρτοκινητής. Μάλιστα, οι νέοι από 15
έως 29 ετών θα πληρώνουν μηδενικά συν-
δρομητικά τέλη. Ακόμη, μειώνεται και ο συν-
τελεστής φόρου κεφαλαίου, ο οποίος πλέον
θα είναι 0,5%. Επίσης, σε υπερμειωμένο ΦΠΑ
6% αντί 13% θα υπάγονται πλέον οι ζωοτροφές,
εξαιρουμένων των τροφών για σκύλους, γά-
τες κ.λπ., ενώ στο 13% πηγαίνει και η παροχή
υπηρεσιών από γυμναστήρια και σχολές χο-
ρού από σήμερα. Επεκτείνεται έως τον Ιούνιο
του 2022 η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από
24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη
αλκοολούχα ποτά, τους κινηματογράφους και
το τουριστικό πακέτο. Το μέτρο έληγε κανονι-

κά στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Προβλέπεται
και η καταβολή από το Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης επιδότησης της τιμολογητέας κα-
τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιδότη-
ση συμπεριλαμβάνει και το φυσικό αέριο.
Όπως αναφέρεται, με κοινή απόφαση των
υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών
δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαρια-
σμό ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερί-
ου επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αε-
ρίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς
των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμη-
θευτές φυσικού αερίου.

Στο ίδιο νομοσχέδιο κατατέθηκε και η τρο-
πολογία που είχε παρουσιάσει στην κοινο-
βουλευτική επιτροπή ο υπουργός Υγείας Θά-
νος Πλεύρης για την αγορά μονοκλωνικών
αντισωμάτων από την ελληνική κυβέρνηση,
όπως και η παροχή κινήτρων για αναισθησιο-
λόγους να συμμετάσχουν στις εφημερίες των

νοσοκομείων του ΕΣΥ εκτός Αθηνών. Για κάθε
εφημερία θα καταβάλλονται 250 ευρώ. Αντί-
στοιχη δυνατότητα για ένα εξάμηνο δίνεται
και σε ιδιώτες αναισθησιολόγους να μπορούν
να κάνουν εφημερίες στο ΕΣΥ με 250
ευρώ. Επίσης, δίνεται εξάμηνη παράταση των
συμβάσεων όλου του επικουρικού προσωπι-
κού του ΕΣΥ μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022.

Με άλλη τροπολογία θεσμοθετούνται και τα
μέτρα στήριξης των σεισμοπλήκτων της Κρή-
της που ανακοινώθηκαν. Ειδικότερα, χορη-
γείται πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συν-
δρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενί-
σχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και νο-
μικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλ-
θαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού.

Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγ-
καταστάσεις χορηγούνται από 3.000 έως
14.000 ευρώ και για ζημιές σε κατοικίες και

λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης από
3.000 έως 14.000 ευρώ. Για φυσικά πρόσωπα
προβλέπεται αρωγή έναντι αποζημίωσης οι-
κοσκευής από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Τίθεται
πλαφόν στην πρώτη αρωγή έναντι στεγαστι-
κής συνδρομής 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο,
ενώ θεσπίζονται μέτρα των πληγεισών επιχει-
ρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Χορηγείται ως πρώτη αρωγή,
έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση
ζημιών, έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυ-
ση ύψους 2.000 ευρώ έως 8.000 ευρώ. 

Μπόνους στον ΕΦΚΑ
Μπόνους έως 7.200 ευρώ θεσπίζεται ως

επιβράβευση για τους υπαλλήλους του e-ΕΦ-
ΚΑ που απασχολούνται στην υποστήριξη της
εξυπηρέτησης πελατών μέσω του τηλεφωνι-
κού αριθμού 1555, εφόσον επιτυγχάνουν πο-
σοτικούς στόχους επίλυσης ζητημάτων
ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Παράλλη-
λα, επεκτείνεται για το 2022 η επιβράβευση
των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ βάσει ποσοτι-
κών στόχων εκκαθάρισης συντάξεων. Στόχος
είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και
η ταχύτερη εκκαθάριση των εκκρεμών συντά-
ξεων. Παράλληλα, θα υπάρξει αποτύπωση
των ετήσιων δαπανών για την κάλυψη απαιτή-
σεων που προκύπτουν από δικαστικές απο-
φάσεις και την άσκηση κοινωνικών πολιτικών.
Αυτά προβλέπονται σε τροπολογία του
υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε στη
Βουλή.Εξάλλου, με ρύθμιση του υπουργείου
Εργασίας, που ενσωματώθηκε σε τροπολογία
του υπουργείου Υγείας, επεκτείνεται ο υπο-
χρεωτικός εμβολιασμός και σε όλο το προσω-
πικό -ιατρικό, διοικητικό, υποστηρικτικό- των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

ΣΣοφία Στεφάνου

Το... πακέτο της ΔΕΘ στη Βουλή
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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης με καθαρά ιδεολογικά κριτήρια πυροδοτούν τα επεισόδια
στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Η δε ταυτόχρονη διεκδίκηση του
μεσαίου χώρου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προσδίδει
έντονα χαρακτηριστικά στην όλη αντιπαράθεση.

«Δείτε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, όπου ένα
δημόσιο σχολείο έχει καταληφθεί από ομάδες νεοναζί και το
υπουργείο Παιδείας νίπτει τας χείρας του και κρατά ίσες απο-
στάσεις, λέει απλώς ότι καταδικάζει τη βία... Για να μη χάσει το
ακροατήριο της Ακροδεξιάς αφήνει μια πηγή έντασης και σύγ-
κρουσης μέσα στο σχολείο», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού Παιδεί-
ας Κώστα Γαβρόγλου «Τα κοινά της Παιδείας». Γενικεύοντας δε
την κριτική κατά της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε:
«Η ύπαρξη ισχυρών δημόσιων συστημάτων εκπαίδευσης είναι
αναγκαία συνθήκη για να βρούμε αυτές τις απαντήσεις για το

μέλλον. Για να νικήσουμε το μίσος, τον φόβο, την παραπληρο-
φόρηση, τον φονταμενταλισμό. Όσοι σήμερα πολεμούν τη δη-
μόσια Παιδεία δεν υψώνουν μόνο φραγμούς απέναντι στη γνώ-
ση, τη μόρφωση για δεκάδες χιλιάδες νέες και νέους, αλλά
υψώνουν ένα τείχος στην ίδια την πρόοδο αυτού του τόπου».

Νίκος Φίλης: «Η κυβέρνηση ψαρεύει
ψήφους στον βάλτο της Ακροδεξιάς»

Τις πολιτικές αντιδράσεις όξυνε, ενέτεινε και επέκτεινε η δή-
λωση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, ο οποίος
αναφερόμενος στα άγρια επεισόδια έξω από το ΕΠΑΛ της Σταυ-
ρούπολης στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί,
είπε: «Το πιο βασικό είναι η καταδίκη της βίας από όλους, από
όπου και αν προέρχεται. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Απ’
ό,τι είδα, τις τελευταίες μέρες βία άσκησαν και εκείνοι που επι-
τέθηκαν στους φασίστες».

Η φράση «βία άσκησαν και εκείνοι που επιτέθηκαν στους φα-
σίστες» έδωσε το «άλλοθι» στον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Νάσο Ηλιόπουλο να κατηγορήσει την κυβέρνηση για «ξέ-
πλυμα» των νεοναζί, ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης Παιδείας της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Φίλης ανέφερε ότι η κυβέρ-
νηση «ψαρεύει» ψήφους από την Ακροδεξιά: «Ο κ. Συρίγος πή-
γε πιο πέρα. Είπε πως δεν είδε βία από μέσα, αλλά έξω από το
σχολείο. Δηλαδή, από τους μαθητές και τους φοιτητές. Η κυβέρ-
νηση το κάνει, γιατί ψαρεύει ψήφους στον βάλτο της Ακροδε-
ξιάς. Όπως και στην περίπτωση Μπογδάνου, που δεν έκανε τί-
ποτε μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των νηπίων, έτσι και
τώρα το υπουργείο Παιδείας δεν έκανε τίποτε. Προτίμησε να τη-
ρήσει ίσες αποστάσεις. Οι ακροδεξιές αντιλήψεις αντιμετωπί-
ζονται στον δρόμο από τους δημοκρατικούς πολίτες», σημείωσε
ο Νίκος Φίλης.

Γ. Σπ. Π.

Τα γεγονότα της Σταυρούπολης… σταυρώνουν την πολιτική ομαλότητα 

Οι αλλαγές
σε ΕΝΦΙΑ, 
ΦΠΑ και 
γονικές 
παροχές, 
καθώς και οι
επιδοτήσεις 
σε ρεύμα και
φυσικό αέριο 
θεσμοθε-
τούνται με
τροπολογίες



Οι ομογενείς
H Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των δέκα χωρών με τις οποίες

ξεκινούν οι διαδικασίες για τη διεύρυνση του αυστραλιανού φορο-
λογικού νόμου, ώστε οι νέες συμβάσεις να τεθούν σε ισχύ το 2023.
Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της
χώρας μας, αφού θα λυθούν σημαντικά οικονομικά ζητήματα που
αφορούν τους ομογενείς μας που ζουν στην Αυστραλία.

Τεντωμένο σχοινί
Προάγγελος μιας νέας έξαρσης της
επιδημίας όσο προχωράμε προς τον
χειμώνα είναι η εικόνα που παρατηρεί-
ται τις τελευταίες μέρες. Μπορεί σε γε-
νικές γραμμές η πορεία των κρουσμά-
των στη χώρα να βρίσκεται σε ύφεση,
βαδίζει όμως σε τεντωμένο σκοινί, το
οποίο ανά πάσα στιγμή είναι πιθανό να
σπάσει. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση
της καλής επιδημιολογικής εικόνας θα
παίξει, σύμφωνα με τους ειδικούς, η
αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης
του πληθυσμού, ειδικότερα σε περιο-
χές όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλά
ποσοστά.

Βελτιωμένη κατάσταση
Μπορεί φέτος η επιβατική κίνηση στην ακτο-
πλοΐα να ανέκαμψε, πλην όμως το οποιοδήπο-
τε όφελος σε σχέση με το 2020 εξανεμίζεται
από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Σύμ-
φωνα με στοιχεία από τον Σύνδεσμο Επιχει-
ρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, το οκτάμηνο
του 2021 διαμορφώνεται τελικά σε επίπεδα
που αντιστοιχούν στο 60% της δραστηριότητας
του 2019, του τελευταίου έτους κανονικής λει-
τουργίας πριν από την πανδημία.

Μηχανισμός  
Ένας επικίνδυνος παρακρατικός μηχανισμός βρί-

σκεται πίσω από διάφορες εκβιαστικές πρωτοβουλίες

που εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα από τους λε-

γόμενους αρνητές των εμβολίων. Πρόκειται για δικη-

γόρους, ηγούμενους ιερών μονών, απόστρατους και

διάφορους απατεώνες που πλουτίζουν προσφέροντας

νομικές υπηρεσίες και τυποποιημένες μηνύσεις μέσω

Διαδικτύου. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα παρέμ-

βει η Δικαιοσύνη. 

Σ
κληρή μάχη θα δώσουν οι τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες προκειμένου να αποκτήσουν με-
ρίδια στη χρηματοδότηση των επενδυτικών έρ-

γων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα
πραγματοποιείται μεγάλη στροφή των τραπεζών
προς τη λιανική τραπεζική λόγω ζήτησης κυρίως για
στεγαστικά δάνεια αλλά και υψηλότερου περιθωρίου
κέρδους.

Οι στόχοι των τραπεζών για νέες εκταμιεύσεις στο
β’ εξάμηνο υπολογίζονται μεταξύ 10 και 14 δισ. ευρώ,

με κορύφωση το δ’ τρίμηνο του έτους. Η μεγαλύτερη
μάχη θα δοθεί στα επιχειρηματικά δάνεια λόγω του
μεγάλου όγκου και του χαμηλότερου κινδύνου ενό-
ψει του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων πόρων
μέχρι το 2027. Ήδη οι τράπεζες έχουν προσεγγίσει
αρκετούς πελάτες και έχουν κάνει παρουσιάσεις των
εργαλείων χρηματοδότησης αλλά και της τιμολογια-
κής πολιτικής. Ταυτόχρονα, το πακέτο εμπλουτίζεται
με προτάσεις ευρύτερης αναδιάρθρωσης χρέους και
με εκδόσεις ομολόγων.
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Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν δύσκολο

χειμώνα, καθώς μια ενεργειακή κρίση

αφήνει την ήπειρο να εξαρτάται από τις

ιδιοτροπίες του καιρού. Αντιμέτωπες με το ράλι

των τιμών σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό, οι χώ-

ρες εξαρτώνται από τις ήπιες θερμοκρασίες για να

περάσουν τους επόμενους μήνες. Στην Ευρώπη

υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου και άνθρακα και

αν σταματήσει και ο άνεμος, μπορεί να βρεθεί αν-

τιμέτωπη με το χειρότερο σενάριο: εκτεταμένα

blackouts που θα αναγκάσουν επιχειρήσεις και

εργοστάσια να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση είναι δημιούρ-

γημα κινήσεων ετών, με την ήπειρο να εξαρτάται

από πηγές ενέργειας που δεν είναι σίγουρες,

όπως ο άνεμος και ο ήλιος, ενώ οι επενδύσεις σε

ορυκτά καύσιμα μειώθηκαν. Περιβαλλοντικές πο-

λιτικές οδήγησαν ορισμένες χώρες στο κλείσιμο

πυρηνικών εργοστασίων και μείωση των μονάδων

που μπορούν να λειτουργήσουν ως «ασφάλεια» σε

περιόδους ελλείψεων.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στις επιχειρήσεις.

Οι κυβερνήσεις ανησυχούν και για το χτύπημα που

θα δεχτούν τα νοικοκυριά που βλέπουν το κόστος

να ανεβαίνει παντού, από την ενέργεια έως τα τρό-

φιμα και τις μεταφορές.

Οι τιμές φυσικού αερίου τριπλασιάστηκαν στην

Ευρώπη, καθώς η Ρωσία, ο κορυφαίος προμηθευ-

τής, έχει κόψει τις επιπρόσθετες παραδόσεις που

χρειάζονται για να καλυφθούν οι αποθηκευτικοί

χώροι μετά τον δύσκολο περσινό χειμώνα. Εναλ-

λακτικές δύσκολα βρίσκονται, καθώς τα πεδία στη

Βόρεια Θάλασσα βρίσκονται σε περίοδο συντήρη-

σης και στην Ασία αυξάνουν οι παραδόσεις υγρο-

ποιημένου αερίου για να καλυφθεί η εκεί ζήτηση.

Τα αποθέματα αερίου στην Ευρώπη είναι στα χα-

μηλότερα επίπεδα της δεκαετίας. Η έγκυρη στα

ενεργειακά Goldman Sachs υποστηρίζει ότι η Ευ-

ρώπη θα πρέπει να περικόψει τη ζήτηση, αν ο χει-

μώνας είναι βαρύς, προβλέποντας ότι η ήπειρος

θα αντιμετωπίσει μερικά σοβαρά blackouts.

Οι σοβαροί αναλυτές πιστεύουν εδώ και δεκαετίες

ότι ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μια παγκόσμια

ενεργειακή κρίση. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ενεργειακός 
Αρμαγεδδώνας 

anetnews24@gmail.com 

Μπαίνουν δυναμικά οι τράπεζες
για τα στεγαστικά δάνεια
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αυλαία της 85ης ΔΕΘ έπεσε, εξακολου-
θεί, όμως, να βρίσκεται στο επίκεντρο
της επικαιρότητας. Δικαίως, καθώς εκεί

οριοθετήθηκαν και αναπτύχθηκαν σε ανώτατο
πολιτικό επίπεδο πολιτικές και προτάσεις που
αντικατοπτρίζουν αντιλήψεις και λογικές. Το εν-
διαφέρον εστιάστηκε στην παρουσία και τις
εξαγγελίες του πρωθυπουργού και του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από τη μία, δόθηκε ένα ξεκάθαρο σήμα επα-
νεκκίνησης με το βλέμμα στραμμένο σε όλους,
μα περισσότερο στους νέους, τα αδύναμα νοικο-
κυριά και τη μεσαία τάξη. Αφού αξιολογήθηκαν
οι δυνατότητες που διαθέτει η οικονομία μας, πα-
ρουσιάστηκαν παρεμβάσεις κοστολογημένες,
στοχευμένες, λογικές, σχεδόν 3,5 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ, με σκοπό να στηριχθεί η κοινωνία και
να δοθεί η απαιτούμενη ώθηση να προχωρήσει
μπροστά.

Οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν
βοηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ξεπε-
ράσουν τις δυσκολίες που μας κληροδότησε η
πανδημία, ενώ παράλληλα ανοίγουν τον δρόμο
σε ένα καλύτερο και πιο παραγωγικό αύριο. Η
Πολιτεία στέκεται αρωγός στον πολίτη και πιο
πολύ σε αυτόν που το έχει ανάγκη. 

Υλοποιώντας παράλληλα ένα φιλόδοξο πρό-
γραμμα μεγάλων έργων και μεταρρυθμίσεων,
όπως αυτό στην Υγεία, όπως αυτό της ψηφιοποί-
ησης υπηρεσιών και διαδικασιών του κράτους,
γινόμαστε κοινωνοί της επανασύστασής του με

όρους σύγχρονους, με όρους που το μετατρέ-
πουν φιλικό προς όλους. 

Από την άλλη, είδαμε μία επανάληψη του 2014.
Ένα αποτυχημένο ριμέικ μιας πολιτικής που οδή-
γησε τη χώρα και εκατομμύρια πολίτες στο χεί-
λος της καταστροφής. Με εξαγγελίες μιας άλλης
ξεπερασμένης εποχής, ο κ. Τσίπρας εμφανίστη-
κε πολύ λίγος να απαντήσει στις ανάγκες του σή-
μερα αλλά και στα ερωτήματα για το αύριο. 

Έδειξε να μην αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμα-
στε έτη φωτός μακριά από τα χρόνια των ανε-
δαφικών παροχολογιών, της ακατάσχετης
«κατάργησης» των πάντων και της «επιστρο-
φής» σε μία δική του επικίνδυνη πραγματικό-
τητα, ψεκάζοντας ψεύτικη ελπίδα προς κάθε
κατεύθυνση. Η παρουσία του εκεί σηματοδό-
τησε όντως μια νέα αρχή. Την αρχή της επι-
στροφής του ΣΥΡΙΖΑ στο 4%.

Παρά το αποτύπωμα και τα σημάδια που άφη-
σαν στη χώρα η περασμένη δεκαετία και η παν-
δημία της τελευταίας διετίας, είναι γεγονός πως
η Ελλάδα όντως αλλάζει. Βαδίζει μπροστά, κοι-
τάζει ψηλά. Αλλάζει για όλους τους Έλληνες και
για όλες τις Ελληνίδες. Πρόκειται για μία εθνική
προσπάθεια για την επόμενη μέρα, για το αύριο
που δικαιούμαστε. 

Η Ελλάδα του αύριο μέσα από τη ΔΕΘ

του
Κωνσταντίνου

Μπλούχου

Βουλευτής 
Δράμας 
της ΝΔ

της
Μαρίας-
Αλεξάνδρας 
Κεφάλα

Βουλευτής 
Ιωαννίνων 
της ΝΔ

Συνθήματα κενολογίας
Τ

ο προπερασμένο Σαββατοκύριακο είδαμε
και ακούσαμε την παράσταση ενός θλιβερού
πολιτικού. Ο οποίος, από ριζοσπάστης αρι-

στερός, βάφτηκε πράσινος με ένα επικοινωνιακό
κακόγουστο τερτίπι. Όχι πράσινος οικολογικά, αλ-
λά πασοκικά. 

Ως πολιτικός του αντίπαλος αφενός, αλλά κυρίως
ως πολίτης, έχω να δηλώσω εξαρχής ότι η μεγαλύ-
τερη αδυναμία του κ. Τσίπρα είναι το κυβερνητικό
του παρελθόν. Η συλλογική μνήμη και οι μηχανές
αναζήτησης του διαδικτύου, το κοινώς αποκαλού-
μενο γκουγκλάρισμα, μαρτυρούν περί του αλη-
θούς και του αναληθούς των λόγων όλων των δη-
μοσίων προσώπων. Αναρωτιέμαι: Πώς πρεσβεύει
κάποιος όνειρα για την ελληνική νεολαία τα οποία
περνούν μέσα από τη δήθεν αξιοκρατία που ισχυ-
ρίζεται ότι πρεσβεύει, όταν με τον πλέον λυσσα-
σμένο τρόπο πολεμά κάθε είδος αξιολόγησης της
εργατικότητας, της παραγωγικότητας και της αξιο-
μισθίας της προσφοράς;

Πώς είναι δυνατόν, έπειτα από μια περίοδο δια-
κυβέρνησης όπου πρυτάνευσαν η μαύρη εργασία,
η ανασφάλεια και η αναγκαστική προσγείωση σε
μισθούς κάτω των 400 ευρώ, να υπακούς σε κε-
λεύσματα ερασιτεχνών επικοινωνιολόγων, ανεβά-
ζοντας τον πήχη των υποσχέσεών σου για ελάχιστο
μισθό στα 800 ευρώ; 

Τι οικονομικές προϋποθέσεις περιλαμβάνει μια
τέτοια υπόσχεση; 

Πόσο καλή σχέση έχει ένας πρώην και δυνάμει
πρωθυπουργός με τους αριθμούς και ό,τι φανερώ-
νουν, όταν μπερδεύει το από 800.000 ευρώ με το
έως 800.000 ευρώ της πρωθυπουργικής αναγγε-
λίας; Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Είτε πυροβο-
λεί τα πόδια του, είτε είναι πεπεισμένος ότι απευ-
θύνεται σε ανθρώπους χωρίς νου και γνώση. Οι

δουλειές των συμβολαιογράφων αυξήθηκαν μετά
την αναγγελία του πρωθυπουργού... Και η αντιπο-
λίτευση πανικοβλημένη αυτογελοιοποιείται. 

Η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και, ακόμη περισσότερο, η συνέντευξη Τύ-
που της περασμένης Κυριακής έδειξαν έναν άκαρ-
πο πνευματικά και πολιτικά άνθρωπο. Περιστοιχι-
σμένος από έναν όμιλο ανθρώπων γερασμένων και
κουρασμένων πολιτικά, ψάχνει μαζί τους για τε-
χνάσματα: ένα κοκτέιλ μεστό από παρωχημένο
«Προγράμματος Θεσσαλονίκης 2014», κλείσιμο
του ματιού στους αντιεμβολιαστές, από ύβρεις και
συκοφαντίες της πιο αηδούς μορφής της δημοσιο-
γραφίας, όπως αυτή εκφράζεται από τον κιτρινι-
σμό κάποιων ΜΜΕ, και άλλες απροσδιόριστες
υποσχέσεις για κάθοδο της νεολαίας στο πεζοδρό-
μιο και μηδενιστική ύψωση της γροθιάς.

Δεν είναι καλό για τη δημοκρατία στην Ελλάδα να
εμφανίζεται μια παράταξη χωρίς επαφή με την
πραγματικότητα. Δεν είναι όμως και πρωτοφανές
ως γεγονός. Στον 20ό αιώνα, στην πατρίδα της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας, στη Μεγάλη Βρετα-
νία, συνέβαινε επί σχεδόν 18 χρόνια. Κυβερνούσαν
η συντηρητική Σιδηρά Κυρία και ο διάδοχός της,
ενόσω οι αντίπαλοί τους βυθίζονταν σε ένα διαρ-
κές τέλμα έλλειψης πολιτικής πρότασης και άκαρ-
πης συνθηματολογίας, από την οποία εξήλθε χάρη
στον εργατικό Τόνι Μπλερ. 

Ας κοιτάξει και προς τα εκεί ο κ. Τσίπρας! 
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Ε
ίναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η κλιματι-
κή αλλαγή θα μας επηρεάσει σε σημαντικό
βαθμό τα προσεχή χρόνια. Συνήθως διαρ-

κεί για μεγάλη χρονική περίοδο, όπως δεκαετίες
ή και περισσότερο, και οφείλεται, πρωτίστως, στις
ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα, κυρίως δε σε αυτές που σχετίζονται με την
καύση ορυκτών καυσίμων.

Ορισμένες από τις εκφάνσεις της κλιματικής
αλλαγής είναι η αύξηση της θερμοκρασίας της
ατμόσφαιρας και των ωκεανών, η μείωση του χιο-
νιού και των παγετώνων, η άνοδος της στάθμης
της θάλασσας και βεβαίως, τα ακραία καιρικά
φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες κ.ά.). Αναντίρ-
ρητα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δια-
φέρουν από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με τις
γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες. Το καλοκαίρι διαπιστώσαμε ορισμένες
από αυτές, κυρίως στις περιφέρειες της Αττικής
αλλά και της Εύβοιας, με τις φωτιές που κατέ-
στρεψαν δάση και περιουσίες, και απείλησαν
ζωές.

Είναι σαφές ότι περιορίστηκαν τόσο η βλάστηση
όσο και οι χώροι πρασίνου, με συνέπεια να υπάρ-
χουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θερμότητα
και τις πλημμύρες. Παράλληλα, δημιουργούνται
αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών, στη
διαθεσιμότητα αλλά και στην ποιότητα του νερού,
στην κατανάλωση της ενέργειας και, βεβαίως,
στην αναβάθμιση των υποδομών. Έτσι, η κυβέρ-
νηση σε πρώτο βαθμό και οι περιφέρειες-δήμοι

σε δεύτερο πρέπει να προγραμματίσουν άμεσα
την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με στόχο να
αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς καταστάσεις. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον βασικό
μοχλό για την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής
και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων
στις νέες συνθήκες. Ποια είναι τα μειονεκτήματα
των ΟΤΑ στη μάχη με την κλιματική αλλαγή; Το γε-
γονός ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν
τις δικές τους στρατηγικές προσαρμογής, όπως
βέβαια και η έλλειψη επιστημονικής και τεχνικής
γνώσης αλλά και εμπειρίας.

Οι δήμοι θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στον
σχεδιασμό δημιουργίας και διατήρησης αστικών
πάρκων και πράσινων χώρων, που θα συνεισφέ-
ρουν στην ψύξη του αστικού τοπίου κατά τη διάρ-
κεια των κυμάτων θερμότητας. Τα αστικά πάρκα
δύνανται να βοηθήσουν στο πρόβλημα της απορ-
ροής των αστικών καταιγίδων, συλλέγοντας και
καθαρίζοντας τα όμβρια ύδατα και αποτρέποντας
την υπερχείλιση στους δρόμους. Παράλληλα, οι
ΟΤΑ θα μπορούσαν να τοποθετήσουν ένα σύστημα
προειδοποίησης, το οποίο ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται αναλόγως με τις καιρικές συν-
θήκες. Ένα σημαντικό σημείο είναι η ευαισθητο-
ποίηση του κοινού αναφορικά με τις προειδοποι-
ήσεις υψηλής θερμοκρασίας ή τις συμπεριφορές
κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Απαιτούνται, επίσης, άμεσος σχεδιασμός ανα-
δάσωσης όλων των καμένων δασών και ξεκάθαρο
σχέδιο οικονομικής υποστήριξης όσων κατα-

στράφηκαν από τις πυρκαγιές. Την πρόσληψη δα-
σοφυλάκων, δασολόγων και δασοπυροσβεστών,
οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία μιας πυρκαγιάς
σε δάσος και είναι εκπαιδευμένοι. Φυσικά, η αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση απαιτεί την ύπαρξη πόρων από το
κεντρικό κράτος για τη χάραξη αντιπυρικών ζω-
νών και για παρεμβάσεις πολεοδομικού χαρακτή-
ρα με στόχο την αντιμετώπιση των ακραίων βρο-
χοπτώσεων και φαινόμενων που αφορούν τις
πλημμύρες.

Να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης από τους δή-
μους για την αντιμετώπιση παρατεταμένων περιό-
δων καύσωνα. Παράλληλα να εξοικονομηθεί
ενέργεια στον δημοτικό φωτισμό με τη χρήση
λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Επιπλέον, δύναται να βελτιωθεί η κυκλοφορία των
πεζών στην πόλη, ώστε να αποφεύγεται η χρήση
ιδιωτικών οχημάτων. Συν τω χρόνω, είναι επιτα-
κτική ανάγκη να δοθούν ακόμα περισσότερα κί-
νητρα για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στους
δημότες και να διατίθεται δωρεάν στάθμευση των
οχημάτων σε χώρους δημοτικούς, στους οποίους
θα έχουν εγκατασταθεί μονάδες φόρτισης. 

Εν κατακλείδι, οι δήμοι της Ελλάδας και κατ’
επέκταση της Ευρώπης πρέπει να δεσμευτούν για
δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και να εντατι-
κοποιήσουν τις κινήσεις τους προς την κατεύθυν-
ση της αειφόρου ενέργειας, της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας και της προσαρμογής στις νέες κλι-
ματικές συνθήκες. 

Μ
ερικές φορές το να λέτε «όχι» σε κά-
ποιον είναι σαν να λέτε «ναι» στον
εαυτό σας. «Ναι» στις συναισθηματι-

κές σας ανάγκες, στις επιθυμίες σας, στα όνειρά
σας ή ακόμα και στην ασφάλειά σας. Η πράξη,
όμως, από τη θεωρία μπορεί να απέχει πολύ. 

Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε κακοί για να
απορρίψετε ένα αίτημα ή μια πρόσκληση. Εάν
έχετε την τάση να δεσμεύεστε υπερβολικά, υπο-
χρεώνοντας πολύ συχνά τον εαυτό σας σε κάτι
που δεν θέλει, μπορείτε να παραμείνετε ευγενι-
κοί, γενναιόδωροι και να διατηρήσετε τα όριά
σας ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις ακόλου-
θες στρατηγικές.

Το «όχι» μπορεί να σώσει σχέσεις
Όταν οι άνθρωποι μας κάνουν πράγματα με τα

οποία δεν είμαστε εντάξει, ωστόσο δεν το λέμε,
δημιουργούνται θέματα που αυξάνονται με την
πάροδο του χρόνου. Εάν τα προβλήματα συνεχί-
ζουν να εμφανίζονται αλλά δεν αντιμετωπίζονται

ποτέ, ο θυμός μας μετατρέπεται σε δυσαρέσκεια
και επιβαρύνει τους εμπλεκόμενους.

Δώστε μια εναλλακτική λύση
με την οποία νιώθετε άνετα

Το «όχι» δεν χρειάζεται να τερματίσει τη συνο-
μιλία. Παρέχοντας μια εναλλακτική λύση, μπο-
ρείτε να προστατέψετε τις δικές σας ανάγκες και
επιθυμίες χωρίς να απορρίψετε το άλλο άτομο.

Χρησιμοποιήστε το ψέμα 
για ζητήματα ασφάλειας

Μια εξαίρεση στην οδηγία ειλικρίνειας αφορά
την προσωπική σας ασφάλεια. Για παράδειγμα,
εάν κάποιος ζητήσει να καθίσει δίπλα σας σε ένα
καφέ και δεν αισθάνεστε άνετα, δεν χρειάζεται
να απαντήσετε με άσχημο τρόπο. Θα μπορούσατε
να πείτε, «περιμένω κάποιον».

Χρησιμοποιήστε άμεσες δηλώσεις
Αντί να πείτε, «όχι, δεν θέλω να πάω μαζί σου,

γιατί πάντα χρειάζεσαι πολύ χρόνο για να ετοιμα-
στείς», αρκεί να πείτε, «όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω
να πάω». 

Εάν το άτομο επιδιώκει μια βαθύτερη εξήγη-
ση, επικεντρωθείτε στα συναισθήματά σας: «Συ-
χνά αισθάνομαι ανυπόμονος ή άβολος όταν πη-
γαίνουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, οπότε προτι-
μώ να κάνω κάτι άλλο».

Ισχυρότερα «όχι» 
προκαλούν ισχυρότερα «ναι»

Κάθε φορά που λέτε «όχι» σε κάτι, αναπόφευ-
κτα λέτε «ναι» σε κάτι άλλο. Κανείς δεν μπορεί να
βρίσκεται σε δύο μέρη ή να τα κάνει όλα ταυτό-
χρονα. Η ευτυχία προέρχεται από το να ζεις
όπως θέλεις. 

Η ευτυχία προέρχεται από το να είσαι αυτός
που πραγματικά είσαι αντί για αυτό που νομίζεις
ότι πρέπει να είσαι.

Με κάθε δύσκολο «όχι», υπενθυμίζετε στον
εαυτό σας ότι η ευημερία σας αξίζει τον κόπο. 

Πώς να πείτε «όχι» χωρίς να αισθάνεστε αμφιβολία
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Σ
χέδιο τριών… διαστάσεων για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής ένδειας ενέ-
κρινε με απόφασή του ο υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει, εντός της επόμε-
νης δεκαετίας αναμένεται να απλωθεί ένα «δί-
χτυ προστασίας» με τρεις δέσμες πολιτικής οι
οποίες θα περιλαμβάνουν πολλές δράσεις και
μέτρα που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν περί
τα 770.000 πληττόμενα από την ενεργειακή
φτώχεια νοικοκυριά. Για το σύνολο των μέ-
τρων έχει προϋπολογιστεί δημόσια δαπάνη
τουλάχιστον 2,3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, είναι
αξιοσημείωτο ότι το σχέδιο δράσης που μόλις
εγκρίθηκε είναι πιο φιλόδοξο από εκείνο που
είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές
Αυγούστου, πιθανώς και εξαιτίας της πρωτό-
γνωρης αύξησης του ενεργειακού κόστους,
αλλά και των δραματικών προβλέψεων των
αναλυτών για ράλι τιμών στην ενέργεια έως
και την άνοιξη του 2022.

ΜΜε ένα κλικ όλες 
οι συνταγές στην υγεία 

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Όπως σημείωσε ο
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, με την
πρόσφατη αναβάθμιση του MyHealth app οι
πολίτες μπορούν να βρουν όλες τις συνταγές
και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί
ηλεκτρονικά από το 2012 και μετά. Η εφαρ-
μογή είναι διαθέσιμη στο myhealth.gov.gr. 
Το MyHealth αποτελεί μια εφαρμογή η οποία
θα εξελίσσεται συνεχώς, με στόχο να μπορεί
να φιλοξενεί ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό
του πολίτη. Όπως αναφέρεται στην περιγρα-
φή της εφαρμογής, το MyHealth αποτελεί τη
νέα εφαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης η
οποία προσφέρει πρόσβαση στη συνταγο-
γράφηση και τα παραπεμπτικά εξετάσεων.

Οι συμπτώσεις 
γύρω από τη ΔΕΗ
Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά έξι δι-
κηγόροι υπέβαλαν «αναφορά άδικης πράξης»
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την
υπόθεση της αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου της ΔΕΗ, προβάλλοντας ως επιχειρήμα-
τα εκτιμήσεις και προβλέψεις για την τιμή της
μετοχής και την αξία της επιχείρησης. Ποιοι
είναι αυτοί οι έξι δικηγόροι; Μαθαίνω ότι μετα-
ξύ άλλων είναι και ο ακόλουθος: ο κ. Άγης Τά-
τσης, υψηλόβαθμο στέλεχος της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’90, όταν επικεφαλής
της οργάνωσης ήταν ο Νίκος Μαδεμλής, προ-
ερχόμενος από τον χώρο επιρροής του Άκη
Τσοχατζόπουλου και κουμπάρος του πρώην
προέδρου του ΤΕΕ και πρώην υπουργού των
κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα, Χρήστου
Σπίρτζη. Μην τολμήσει κάποιος να μιλήσει για
πολιτική υποκίνηση. Είναι όλα, πέρα για πέρα,
εντελώς τυχαία.

Πέφτουν βροχή 
οι προκαταβολές 
στο Ελληνικό
Άνευ προηγουμένου είναι η ζήτηση που προσελ-
κύει το οικιστικό κομμάτι, οι 27 βίλες και τα διαμε-
ρίσματα, στο Ελληνικό και τα διαμερίσματα του ου-
ρανοξύστη Marina Tower. Η εισηγμένη από τα «πω-
λητήρια» προσδοκά εισπράξεις 700 εκατ. ευρώ, με
354 εκατ. ευρώ να αντιστοιχούν στις 27 βίλες για τις
οποίες έχουν δοθεί προκαταβολές, και 338 εκατ.
ευρώ να σχετίζονται με τα ακίνητα του Marina Tow-
er, για του οποίου το 75% της πωλούμενης επιφάνει-
ας έχουν δοθεί προκαταβολές. Η γειτνίαση με τη
θάλασσα και η μοναδική θέα που προσφέρουν τα
διαμερίσματα του ουρανοξύστη έχουν εκτοξεύσει
τη ζήτηση από τα μεγάλα πορτοφόλια και τους ιδι-
αίτερα εύπορους πολίτες του κόσμου.

Τη Δευτέρα ο αγιασμός στη
Βουλή χωρίς Ιερώνυμο
Η καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη
της νέας συνόδου της ΙΗ’ Κοινοβουλευτικής Πε-
ριόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Οκτω-
βρίου. Ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, τον
αγιασμό θα τελέσει στις 10.00 ο Μητροπολίτης
Κασσανδρείας Νικόδημος. Ο μακαριότατος Ιερώ-
νυμος δεν θα παραστεί, λόγω συνεδριάσεως της
Ιεράς Συνόδου. Η αντιπροσωπεία που θα συνο-
δεύει τον Μητροπολίτη θα είναι μικρή σε αριθμό
λόγω υγειονομικών μέτρων. Θα τους υποδεχθεί ο
πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο
οποίος θα έχει ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί τους
στο γραφείο του. Στη συνέχεια, ο κ. Τασούλας με
την είσοδο στην αίθουσα της Ολομέλειας, θα ανα-
κοινώσει το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των
εργασιών της Β’ Συνόδου της ΙΗ’ Βουλευτικής Πε-
ριόδου και θα αναγγείλει την είσοδο του Μητρο-
πολίτη και των συνοδών κληρικών, οι οποίοι και
θα προχωρήσουν στον αγιασμό.

Και Βρυξέλλες 
και Χαριλάου Τρικούπη 
Τις πραγματικές του προθέσεις αποκάλυψε ο Νί-
κος Ανδρουλάκης, ο οποίος ερωτηθείς αν στην
περίπτωση που εκλεγεί νέος αρχηγός στο Κίνημα
Αλλαγής θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής, ξε-
καθάρισε ότι θα παραμείνει στην Ευρωβουλή,
εξηγώντας μάλιστα πως αυτό δεν θα είναι μια ειδι-
κή περίπτωση. «Υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευ-
τές αρχηγοί κομμάτων, δεν θα είμαι μόνος. Μόνο
στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα είναι ήδη τρεις,
άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράδοξο», είπε
χαρακτηριστικά μιλώντας σε ραδιοφωνική εκ-
πομπή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν απάντησε βέβαια,
όπως επισημαίνουν εσωκομματικοί του αντίπα-
λοι, στο ερώτημα με ποιον τρόπο θα ασκεί τα κα-
θήκοντα του προέδρου από την Ευρωβουλή, στην
περίπτωση που εκλεγεί, με δεδομένο ότι τις μισές
ημέρες της εβδομάδας θα βρίσκεται εκτός Ελλά-
δας. Στο στρατόπεδο της Φώφης είναι έξαλλοι μα-
θαίνω και λένε «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».
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Σχέδιο Σκρέκα για την
ενεργειακή φτώχεια 

Ποιος από τους διεκδικητές της
ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ έχει εκμυστη-
ρευτεί σε συνομιλητές του ότι θα
αποχωρήσει από το κόμμα σε περί-

πτωση που χάσει στην εκλογική δια-
δικασία; Μη με ρωτήσετε αν θα πάει σε

άλλο κόμμα ή αν θα ιδρύσει κάποιον δικό του φο-
ρέα. Μέχρι τον Δεκέμβριο που θα στηθούν οι κάλ-
πες, μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει άποψη… 
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Οι δυσαρεστημένοι 
τοπάρχες της ΝΔ 

Μαθαίνω ότι αρκετοί τοπάρχες της γαλάζιας παράταξης έχουν
βάλει μαύρες πλερέζες ενόψει των νομαρχιακών εκλογών της
ΝΔ. Έχουν αρχίσει από τώρα την κλάψα, διότι δεν θα μπορούν να
είναι υποψήφιοι. Ναι, καλά διαβάσατε. Τα κριτήρια που έχουν θε-
σπιστεί σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας
για τις νομαρχιακές ορ-
γανώσεις ή για θέση
συνέδρου είναι πολύ
αυστηρά σε σχέση με
το παρελθόν. Για να κα-
ταλάβετε τι εννοούμε,
δεν μπορεί να είναι
υποψήφιος όποιος δια-
θέτει πόστο αντιδημάρχου, μετακλητού υπαλλήλου, αποσπασμέ-
νου σε πολιτικό γραφείο βουλευτή και επικεφαλής οργανισμού.
Βλέπετε, ο Μητσοτάκης θέλει να σπάσει το κράτος από το κόμμα
και πολύ καλά κάνει. Όμως έχει δυσαρεστήσει διάφορα παλικα-
ράκια που είχαν μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια να είναι παν-
τού. Τώρα αλλάζει το παιχνίδι. Όποιος θέλει παραιτείται από δη-
μόσια αξιώματα και πάει στο κόμμα. Τέρμα τα δίφραγκα, παιδιά. 



Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αξιοποίηση όλο και περισσότερων γυναικών σε καίριες θέσεις αποτε-
λεί βασική επιδίωξη των νέων και μάλιστα ενθαρρύνεται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Μια 24χρονη αναλαμβάνει με απόφαση του πρόεδρου της ΟΝΝΕΔ, Παύλου Μαρινάκη, τα ηνία
της φοιτητικής νεολαίας της ΝΔ, της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη θέση είναι από τις
πλέον κομβικές σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο και την αναλαμβάνει μια 24χρονη χημικός,
η Κατερίνα Κορωνιά. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της οργάνωσης που τη θέση καταλαμβάνει
γυναίκα και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η οργάνωση των νέων της ΝΔ έχει ήδη διπλασιάσει τον
αριθμό των γυναικών στην εκπροσώπηση των ανωτάτων οργάνων, ενώ γυναίκες υπηρετούν σε θέ-
σεις ευθύνης και στο εκτελεστικό γραφείο. Την ίδια ώρα, οι γυναίκες πρόεδροι Νομαρχιακών Επι-
τροπών της ΟΝΝΕΔ στην Αττική και την περιφέρεια είναι τριπλάσιες σε σχέση με το παρελθόν, αφού
ο αριθμός τους σήμερα αγγίζει τις έντεκα.

Περί αμερικανικών 
βάσεων 

Έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα λει-
τούργησε πυροσβεστικά στην αρχική
κρίση των σχέσεων Γαλλίας - ΗΠΑ.

Τι εννοώ; Αφού οι Αμερικανοί «έκλε-
ψαν» από τους Γάλλους τις φρεγάτες
στην Αυστραλία, τους άφησαν να πουλή-
σουν στην Ελλάδα για να τους… χρυσώ-
σουν το χάπι. Και τώρα έρχονται οι Αμε-
ρικανοί στην Ελλάδα και ζητάνε ανανέ-
ωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας, επ’
αόριστον και όχι κατ’ έτος. Για να σας το
κάνω φραγκοδίφραγκα, ζητούν ως αντι-
στάθμισμα επειδή αγοράσαμε γαλλικά
Rafale και φρεγάτες να ανανεώσουμε
τις συμφωνίες για τις αμερικανικές βά-
σεις όχι για έναν χρόνο, αλλά επ’ αόρι-
στον. Βαρύ ενδεχομένως, αλλά στο τέ-
λος θα βρεθεί κάποια μέση λύση των 5
έως 7 ετών. Αυτά μαθαίνω…
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Για πρώτη φορά γυναίκα επικεφαλής της ΔΑΠ 

Ειδική τιμητική εκδήλωση για τους Έλλη-
νες Ολυμπιονίκες του Τόκιο πραγματοποι-
ήθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής,
όπου λαμβάνοντας τον λόγο από το βήμα του
Κοινοβουλίου οι αθλητές ανέδειξαν τα σοβα-
ρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την
αβεβαιότητα στην επαγγελματική αποκατά-
στασή τους. «Κάνω έκκληση σε όλους. Στη-
ρίξτε τον αθλητισμό! Κόβουμε τα χέρια μας,
σπάμε τα πόδια μας και ξεπερνάμε τον εαυτό
μας καθημερινά. Ο κ. Αυγενάκης έκανε την
αρχή με αλλαγές στον αθλητικό νόμο, αλλά
χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη στήριξη,
όχι μόνο όταν πλησιάζουμε στους Ολυμπια-
κούς», είπε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Η αθλήτρια του τζούντο Ελισάβετ Τελτσί-
δου αναφέρθηκε στις θυσίες των αθλητών
που ξεπερνούν τον εαυτό τους, επισημαίνον-
τας την ανάγκη η Πολιτεία να σταθεί στο
πλευρό τους. «Η έλλειψη επαγγελματικής
αποκατάστασης αποτρέπει πολλούς από τον
πρωταθλητισμό», παρατήρησε η Ελισάβετ
Τελτσίδου, λέγοντας ότι ακόμη και η ίδια προ-
βληματίζεται για το μέλλον της στον αθλητι-
σμό. Ο Μάνος Ζερδεβάς, τερματοφύλακας
της Εθνικής ομάδας πόλο, ζήτησε την έμπρα-
κτη στήριξη της Πολιτείας στους αθλητές και
τη συντήρηση ή την κατασκευή νέων κολυμ-
βητηρίων, καθώς -όπως είπε- η Εθνική ομά-
δα δεν διαθέτει δικό της κολυμβητήριο.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας
ευχαρίστησε τους αθλητές γιατί αυτό το κα-
λοκαίρι, εν μέσω πανδημίας και κλιματικής
κρίσης, χάρισαν στον ελληνικό λαό μεγάλες
χαρές και υπερηφάνεια, στέλνοντας παράλ-
ληλα μηνύματα αντοχής, επιτυχίας και αισιο-
δοξίας που τόσο χρειάζεται η χώρα μας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής Σπύρος Καπράλος χαρακτήρισε
σημαντικό επίτευγμα ότι η χώρα μας κατέ-
κτησε τέσσερα μετάλλια, δύο χρυσά, ένα
ασημένιο και ένα χάλκινο, ενώ 14 αθλητές
μας κατετάγησαν στην πρώτη 8άδα και κάλε-
σε την Πολιτεία να εξετάσει το ενδεχόμενο
της εξασφάλισης επαγγελματικής αποκατά-

στασης των εν ενεργεία διακεκριμένων
αθλητών μας, ώστε απερίσπαστοι να προπο-
νούνται για να χαρίσουν διακρίσεις στη χώρα
μας. Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης διαβε-
βαίωσε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η συζήτηση
για τις παροχές και τα προνόμια των αθλητών,
στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί και η
εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστα-
σής τους. 

Από την πλευρά των κομμάτων, συγχαρη-
τήρια στα μέλη της ελληνικής ολυμπιακής
αντιπροσωπείας έδωσαν η Άννα Καραμανλή
(ΝΔ), η Καλλιόπη Βέτα (ΣΥΡΙΖΑ), ο Δημήτρης
Κωνσταντόπουλος (Κίνημα Αλλαγής), ο Μα-
νώλης Συντυχάκης (ΚΚΕ), ο Βασίλης Βιλιάρ-
δος (Ελληνική Λύση) και η Σοφία Σακοράφα
(ΜέΡΑ25).

Σε όλους τους αθλητές και τους προπο-
νητές τους απονεμήθηκε ονομαστικός τι-
μητικός έπαινος και χρυσό μετάλλιο της
Βουλής για τους χρυσούς Ολυμπιονίκες και
αργυρό για όλους, το οποίο αναπαράγει
σφραγίδα, όπου αναγράφονται οι λέξεις
«Βουλευτικόν Σώμα» και απεικονίζεται η
θεά Αθηνά, σύμβολο της σοφίας, της δί-
καιης νίκης και του αγώνα των Ελλήνων το
1821 για την ελευθερία.

Η ιστορία με το ΕΠΑΛ Σταυρούπο-

λης έχει πολύ ψωμί δημοσιογρα-

φικά. Σε έρευνα της Ασφάλειας

στο σπίτι 15χρονου μαθητή βρέ-

θηκαν και κατασχέθηκαν δύο πε-

ρίστροφα αερίου και έξι φυσίγ-

για, μία θήκη όπλου, ένα μαχαίρι

και ένας σουγιάς, ένα κοντάρι,

ένα ξύλινο μπαστούνι του μπέιζμ-

πολ και μία κυνηγετική καραμπί-

να και 17 φυσίγγια κυνηγετικού

όπλου ιδιοκτησίας του 54χρονου

πατέρα του, χωρίς να κατέχει την

απαιτούμενη άδεια. Δηλαδή ο

15χρονος πήγαινε στο σχολείο για

να μάθει γράμματα;

LOCK

Ολυμπιονίκες στη Βουλή:

«Στηρίξτε τον αθλητισμό»

Ο γάμος της χρονιάς… 
Με έχουνε φάει όλοι οι φίλοι και οι

γνωστοί μου να μάθω πληροφορίες για
τον γάμο της χρονιάς στον οποίο θα πα-
ρευρεθεί όλο το ελληνικό -και όχι μόνο-
τζετ σετ. Τι να σας πω, βρε παιδιά, αν και
είμαι άνθρωπος της Δραπετσώνας, έμα-
θα ότι σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα
στις 2 Οκτωβρίου, η οικογένεια που
ίδρυσε τη Νaftomar Shipping & Trading
ετοιμάζεται για τον γάμο του Σάμι Ζέιν με
τη Λόρεν Φαν Μπέρκελ στο Μονακό, με
γκεστ σταρ τον Αντώνη Ρέμο και την Άν-
να Βίσση. 

Τα πάρτι, μου λένε, έχουν ήδη ξεκινή-
σει, με τη σαμπάνια να ρέει άφθονη και
τον ήχο του μπουζουκιού να ηχεί παν-
τού! Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα
θα πραγματοποιηθεί πάρτι πριν από τον
γάμο, στο La Terrasse, ενώ το γαμήλιο
δείπνο και η δεξίωση θα φιλοξενηθούν
στο Monte Carlo Sporting. Στο Μονακό
βρίσκονται ήδη «δυνατά» ονόματα της
ναυτιλίας και της επιχειρηματικής ελίτ,
που έχουν κλείσει δωμάτια στο «Hotel
de Paris» και το «Monte Carlo Bay». 

Ο γάμος τους το Σάββατο 2 Οκτωβρίου
είναι αναμφίβολα το κοσμικό γεγονός
της χρονιάς, με τα φώτα της δημοσιότη-
τας να στρέφονται το επερχόμενο Σαβ-
βατοκύριακο στο κοσμοπολίτικο και
λαμπερό Μόντε Κάρλο. Πάνω από 700 θα
είναι οι καλεσμένοι. Πώς θα τηρήσουν τα
πρωτόκολλα ασφαλείας κατά του κορο-
νοϊού είναι ένα ερώτημα.



Δ
ημοσιονομικό χώρο για νέα
εξοπλιστικά προγράμματα
δημιουργεί το «χρυσό» deal
με τους Γάλλους για τις υπερ-

σύγχρονες φρεγάτες Belharra. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις επιτελών των Ενόπλων
Δυνάμεων, από το πακέτο των 5 δισ. που
είχαν προϋπολογιστεί για το πρόγραμμα
ανανέωσης των μεγάλων μονάδων επι-
φανείας του ελληνικού στόλου «περισ-
σεύουν» σχεδόν 2 δισ.

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και,
φυσικά, η ακύρωση της συμφωνίας για τα
γαλλικά υποβρύχια από την Αυστραλία
έκαναν το Παρίσι να επιστρέψει με μια
άκρως ελκυστική πρόταση. Ταυτόχρονα,
η επιμονή της ελληνικής πλευράς σε επι-
λογή φρεγάτας με καθαρά επιχειρησιακά
κριτήρια, που στηρίζονται στις εισηγήσεις
των έμπειρων αξιωματικών του Πολεμι-
κού Ναυτικού, είχε ως αποτέλεσμα η Ελ-
λάδα όχι μόνο να επιλέξει το καλύτερο
πλοίο, αλλά να το αγοράσει και σε τιμή κό-
στους. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος,
πληρώνουμε δύο Belharra και παίρνουμε
τρεις. Είναι ενδεικτικό ότι το 2019, όταν
κόπηκε το πρώτο κομμάτι χάλυβα για την

FDI (Belharra) του γαλλικού ναυτικού, το
κόστος μιας μονάδας χωρίς τον οπλισμό
άγγιζε τα 700 εκατ. και μαζί με πυραύ-
λους, πυροβόλα, ηλεκτρονικά συστήματα
και εν συνεχεία υποστήριξη έφτανε περί-
που το 1,5 δισ. ευρώ. Η συμφωνία που
υπέγραψε η ελληνική αντιπροσωπεία στο
Μέγαρο των Ηλυσίων δίνει στο Πολεμικό
Ναυτικό τρεις Belharra με βαρύτερο
οπλισμό από τις αντίστοιχες γαλλικές
προς 3 δισ.

Από τη σημαντική αυτή εξοικονόμηση
κονδυλίων θα ενισχυθούν τόσο το Πολε-
μικό Ναυτικό όσο και άλλοι κλάδοι των
Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η βασική προτεραιότητα της πο-
λιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας είναι οι
κορβέτες Gowind, με τις συζητήσεις ανά-
μεσα στην Αθήνα και το Παρίσι να βρί-
σκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στά-
διο. Οι τρεις κορβέτες Gowind 2500 μαζί
τον οπλισμό τους, που θα περιλαμβάνει

αντιαεροπορικούς πυραύλους MICA και
επιφανείας EXOCET, θα κοστίσουν περί-
που 1 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να εξα-
σφαλίζει και τα δικαιώματα κατασκευής
του πλοίου.

Το 1 δισ. που απομένει θα διανεμηθεί
σε σειρά προγραμμάτων, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political». Σε πρώτη
φάση εξετάζεται ο εκσυγχρονισμός των
ελληνικών φρεγατών ΜΕΚΟ, όμως όχι
στον βαθμό που αναμενόταν. Πιο συγκε-
κριμένα, οι εισηγήσεις των επιτελών ανα-
φέρουν ότι τα πλοία είναι προχωρημένης
ηλικίας και ο εκσυγχρονισμός Μέσης
Ζωής είναι μάλλον περιττός λόγω του μι-
κρού επιχειρησιακού τους βίου που απο-
μένει. Έτσι, λοιπόν, εξετάζεται μια «ένεση
ζωής», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά
πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
και μάλιστα σε τρεις από τις φρεγάτες,
καθώς η τέταρτη θα αξιοποιηθεί για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς. Άλλωστε, η χώρα
θα έχει σύντομα τη δυνατότητα να ναυπη-
γεί τις δικές της Gowind, ώστε να καλυ-
φθούν τα όποια κενά προκύψουν στις
διαθεσιμότητες του στόλου.

Ακόμη και αυτό το σενάριο, όμως, δεν
είναι «κλειδωμένο» και δεν αποκλείεται

να έρθουν άλλα προγράμματα στο προ-
σκήνιο, όπως η απόκτηση των φονικών
ισραηλινών βλημάτων SPIKE NLOS, τα
οποία, εκτός από τα ελικόπτερα Apache
και τα εποχούμενα τμήματα του Στρατού
Ξηράς, θα εξοπλίσουν και τα μικρότερα
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. 

Σε προτεραιότητα μπαίνουν και οι
«έξυπνες» βόμβες SPICE για την Πολεμι-
κή Αεροπορία, ενώ με νέα σύμβαση ανα-
μένεται να έρθουν στη Βουλή τα προ-
γράμματα για τις τορπίλες βαρέος τύπου
και την αναβάθμιση των F-16 Block 50.
Στρατιωτικοί κύκλοι, πάντως, τονίζουν με
νόημα ότι με το πρόγραμμα των φρεγατών
ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις συζητή-
σεις γύρω από την είσοδο της Ελλάδας
στα μαχητικά 5ης γενιάς.
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Δημοσιονομικό χώρο 
για νέα εξοπλιστικά 
προγράμματα δημιουργεί 
το «χρυσό» deal με τους 
Γάλλους για τις υπερσύγχρονες
φρεγάτες Belharra

Δύο δισ. ευρώ... περίσσευμα!



E
να βήμα πιο κοντά στη Ρωσία
βρίσκεται η Άγκυρα, που εξε-
τάζει την από κοινού με τη Μό-
σχα παραγωγή όπλων και κα-

τασκευή πυρηνικών εργοστασίων, όπως
αποκάλυψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε
δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του
με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Αν και ο Τούρκος πρόεδρος είχε θέσει
πιο ψηλά τον πήχη, ελπίζοντας ότι θα επι-
στρέψει στην Άγκυρα έχοντας λάβει εγ-
γυήσεις για αγορά μαχητικών αεροσκα-
φών Sukhoi αντί των αμερικανικών F-35
αλλά και μίας νέας παρτίδας αντιαεροπο-
ρικών πυραύλων S-400, τελικά πήρε μό-
νο υποσχέσεις για μελλοντική συνεργα-
σία σε προγράμματα συμπαραγωγής
αμυντικών συστημάτων. 

Στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη
Μόσχα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι Τουρ-
κία και Ρωσία εξετάζουν το ενδεχόμενο
συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία
σε τομείς όπως οι κινητήρες αεροσκα-
φών, η ανάπτυξη μαχητικών αλλά και τα
υποσυστήματα υποβρυχίων. Οι συζητή-
σεις, βέβαια, έγιναν σε θεωρητικό επίπε-
δο, καθώς δεν πρόκειται για εξοπλισμούς
που θα έχουν άμεση εφαρμογή στις τουρ-
κικές ένοπλες δυνάμεις αλλά για μνημό-
νια συνεργασίας. Η προσπάθεια της
Τουρκίας να βρει διέξοδο στα εξοπλιστι-
κά της μέσω της ρωσικής αγοράς φανε-
ρώνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλ-
θει η Άγκυρα μετά τις κυρώσεις που της
επέβαλε η Ουάσιγκτον για την προμήθεια
των S-400. 

Με τις πόρτες της Δύσης έστω και προ-
σωρινά κλειστές, ο Ερντογάν στρέφεται
στον Πούτιν για να μετριάσει τις αντιδρά-
σεις της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό,
που κάνει λόγο για απαξίωση των τουρκι-
κών ενόπλων δυνάμεων και υπεροπλία
της Ελλάδας. 

«Μπορεί να προχωρήσουμε μαζί και
στις ναυπηγήσεις πλοίων. Θα γίνουν βή-
ματα με τη Ρωσία, κοινά βήματα μέχρι και
σε ναυπηγήσεις υποβρυχίων. Δεν σταμα-
τάμε, συνεχίζουμε την πορεία μας», ση-
μείωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ
σχετικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν
στη Γερμανία για τα τουρκικά υποβρύχια,

υποστήριξε: «Σε περίπτωση που (η Γερ-
μανία) δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της,
τότε κι εμείς θα βρούμε εναλλακτικές λύ-
σεις. Οι εναλλακτικές λύσεις δεν τελει-
ώνουν». 

Ακόμη, ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι οι
δύο χώρες εξετάζουν μια πιθανή συνερ-
γασία για την κατασκευή δύο ακόμη πυ-
ρηνικών εργοστασίων στην Τουρκία.
«Στόχος μας είναι να διαθέτουμε τρεις
πυρηνικούς σταθμούς. Πρότεινα στον
πρόεδρο Πούτιν να εργαστούμε από κοι-
νού πάνω σε αυτό το θέμα», είπε ο Ερντο-
γάν στους δημοσιογράφους. 

Γνωρίζοντας, βέβαια, ότι η περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας με τη Μόσχα
θα βαθύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα

με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως
με ολέθριες συνέπειες για την τουρκική
οικονομία, ο Ερντογάν εγκατέλειψε τη
σκληρή γλώσσα και τις απειλές απέναντι
στην Ουάσιγκτον, και επιχείρησε να φτιά-
ξει το κλίμα λέγοντας ότι η συνάντησή του
με τον Τζο Μπάιντεν στη Ρώμη στα τέλη
Οκτωβρίου είναι «καλό προμήνυμα». 

Στο Διάστημα
Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει τη

μέρα, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι οι δύο
χώρες επιθυμούν να συνεργαστούν κά-
νοντας κοινά βήματα στο Διάστημα, ενώ η
Τουρκία σχεδιάζει την κατασκευή πλατ-
φόρμας για την εκτόξευση ρωσικών πυ-
ραύλων. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά

που ο Τούρκος πρόεδρος στρέφεται στο
Διάστημα για να αποπροσανατολίσει την
κοινή γνώμη. Όταν η οικονομία των γει-
τόνων είχε πέσει στα τάρταρα, ο Ερντογάν
υποσχόταν ταξίδια στη Σελήνη και τον
πλανήτη Άρη. 
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Ένα βήμα πιο κοντά 
στη Ρωσία βρίσκεται 
η Άγκυρα, που εξετάζει 
την κατασκευή όπλων 
και πυρηνικών εργοστασίων
από κοινού με τη Μόσχα

Στους… ρυθμούς της «αρκούδας»

Με την αποβατική ενέργεια στην ακτή Μανάγρου στη Χίο ολο-
κληρώθηκαν και τυπικά τα σενάρια της μεγάλης εθνικής διακλα-
δικής άσκησης «Παρμενίων 21», ύστερα από μία εβδομάδα κατά
την οποία το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας βρισκόταν
στο πόδι. Το νησί επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ,
αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη. «Με τη σημερινή τους ηχηρή πα-
ρουσία εδώ στη Χίο, αλλά και χθες στον Έβρο, οι ένοπλες δυνάμεις
απέδειξαν για άλλη μία φορά ότι συνιστούν τον αδιαμφισβήτητο

κομβικό πυλώνα εθνικής ισχύος της πατρίδας και δύνανται να τε-
θούν με την υψηλή μαχητική και αποτρεπτική ισχύ τους προμετω-
πίδα του φρονήματος του έθνους μας, ενάντια σε όποιον επιβου-
λεύεται την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότη-
τα», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Στην Κύπρο βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική πα-
ρέλαση για την 61η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μήνυμα αποτροπής έστειλε ο «Παρμενίων 21»



της Μαρίας Δήμα

«E
πιανα το πρόσωπό μου και
ένιωθα ότι καίγομαι, ότι
λιώνω…». « Έλεγα “Θεέ
μου, βοήθησέ με, μόνο

εσύ μπορείς…». «Σκέφτηκα να αυτοκτο-
νήσω, ακόμα και το φως ήταν επίπονο…».

Συγκλονίζει η χθεσινή περιγραφή της
Ιωάννας Παλιοσπύρου στο δικαστήριο,
στο οποίο προσπάθησε να αποτυπώσει με
λόγια τα κρίσιμα λεπτά της φρικαλέας επί-
θεσης που δέχθηκε με βιτριόλι από την
κατηγορούμενη Έφη Κακαράντζουλα, αλ-
λά και τα συναισθήματα που βίωσε πα-
ράλληλα με τον αφόρητο πόνο. Τον πόνο
ψυχή τε και σώματι!

Η νεαρή γυναίκα εμφανίσθηκε στο δι-
καστήριο με καπέλο και ειδική μάσκα, την
οποία θα φορά για μια επταετία ακόμα,
ενώ χθες αντίκρισε μέσα στη δικαστική
αίθουσα το ίδιο ψυχρό βλέμμα της κατη-
γορουμένης όπως την κοίταξε και το
πρωινό της 20ης Μαΐου του 2020, την ώρα
που εκείνη αμέριμνη πήγαινε στο γραφείο
της και δέχθηκε την ισχυρή ποσότητα του
καυστικού υγρού στο πρόσωπο και στο
σώμα που της εκτόξευσε η κατηγορούμε-
νη. Παράλληλα, σοκαριστική υπήρξε και η
περιγραφή της Ιωάννας για το πώς η κατη-
γορούμενη την παρακολουθούσε έξω από
τα σπίτι της τη νύχτα στα… σκοτάδια μέσα
από φυλλωσιές. «Προσπαθούσε να κρυ-
φτεί, αλλά δεν τα κατάφερνε. Σύμφωνα με
τον γείτονά μου, κρυβόταν τη νύχτα στις
φυλλωσιές. Ερχόταν μέσα στο σκοτάδι»,
είπε στην κατάθεσή της και πρόσθεσε ότι
φοβάται ακόμα και σήμερα, γιατί πιστεύει
πως η κατηγορούμενη είχε και συνερ-
γούς.

«Μπήκα ουρλιάζοντας 
στο φαρμακείο»

«…Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου
μια γυναίκα. Στάθηκε μπροστά. Δεν πέρα-
σε τρέχοντας. Σήκωσε το βλέμμα, με κοί-
ταξε στα μάτια και μου έριξε το υγρό.
Έφυγε τρέχοντας», είπε για τη στιγμή της
επίθεσης η 34χρονη και πρόσθεσε: «Θέ-
λω να σας πω ότι λούστηκα με αυτό το
υγρό που μου έριξε. Το ένιωσα παντού
πάνω μου. Στα μαλλιά μου, στο πρόσωπό
μου. Κατευθείαν μου ήρθε η μυρωδιά.
Κατάφερα να τρέξω για βοήθεια επειδή
θυμήθηκα το φαρμακείο. Πήγα τρέχον-
τας. Πέρασα τον δρόμο χωρίς να κοιτάξω
καθόλου. Δεν έβλεπα καταρχάς από το
ένα μάτι καθόλου», συμπλήρωσε.

«Μπήκα ουρλιάζοντας μέσα στο φαρ-
μακείο. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν.
Επειδή άρχισα να φωνάζω “βοήθεια, κά-
ποιος μου έριξε κάτι καυστικό, δώστε μου
λίγο νερό”, με πήγαν στο πίσω μέρος του
φαρμακείου που υπήρχε ένας νιπτήρας.
Τα μαλλιά μου έπεφταν μέσα στον νιπτή-
ρα», ανέφερε η Ιωάννα.

«Έπιανα το πρόσωπό μου και ένιωθα ότι
καίγομαι, ότι λιώνω. Από το βλέμμα στα
μάτια των ανθρώπων που με κοίταζαν,
ένιωθα ότι κάτι χάνω», είπε συγκλονισμέ-
νη. Η άτυχη κοπέλα δάκρυσε όταν ανα-
φέρθηκε στις προσευχές που έκανε στον
Θεό μετά την επίθεση. «Έλεγα “Θεέ μου,
βοήθησέ με, μόνο εσύ μπορείς”. Έβγαλα
τα ρούχα μου. Με σκέπασαν. Θυμάμαι
απλά να με βρέχουνε, να ουρλιάζω, να πο-
νάω, να ξανακοιμάμαι, να ξαναξυπνάω.
Μου έκαναν τομές στο μάτι μου και στο
αυτί. Αυτά, δεν θυμάμαι παραπάνω. Προ-
σπαθούσα απλά να αντέχω για να μην πο-
νάω».

Ακόμα το θύμα πρόσθεσε: «Η κατηγο-
ρούμενη είπε στην ξαδέρφη μου μετά την
επίθεση ότι “εντάξει, αν δεν μπορεί να
δουλέψει, θα πάρει αποζημίωση και θα
ζήσει”. Αυτό το σχόλιο σε συνδυασμό με
τις ανακρίσεις και με όσα μου έχει αναφέ-
ρει η μητέρα μου, ότι “κάποιος ή κάποιοι
είχαν προσπαθήσει να με δουν στο νοσο-

κομείο”, δείχνουν ότι στόχος ήταν να με
σκοτώσει».

«Αυτό που είπε στην ξαδέρφη μου δεί-
χνει άνθρωπο με έλλειψη συναισθήματος,
λες και μιλούσε για ένα αυτοκίνητο που
χάλασε», κατέληξε.

Αναφερόμενη στην κατηγορούμενη σε
άλλο σημείο της κατάθεσής της η Ιωάννα
σημείωσε με έμφαση: «Ένας άνθρωπος
που δεν πτοείται, δεν μετανιώνει, γίνεται
ακόμα χειρότερος. Δεν γνωρίζω ούτε τα
κίνητρα, ούτε ποιοι άλλοι γνώριζαν, γιατί
σίγουρα κάποιοι γνώριζαν, αλλά ξέρω ότι
δεν έχει μετανιώσει».

Πρόεδρος: Είχατε έναν κοινό γνωστό,
ανδρικού φύλου, για ποιον πρόκειται;

Ιωάννα: … Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν
τον έχω δει ποτέ, δεν τον ξέρω, δεν ξέρω
αν είναι στη δικαστική αίθουσα (αυτά είπε
για τον 40χρονο άνδρα με τον οποίο φέρε-
ται να είχε αποκτήσει εμμονή η κατηγο-
ρούμενη, θεωρώντας την Ιωάννα αντίζηλό
της).

Ολοκληρώνοντας την τρίωρη κατάθεσή
της, η Ιωάννα σημείωσε: «Θέλω να πω ότι
από εκείνη την ημέρα το μεγαλύτερο συ-
ναίσθημα που νιώθω είναι φόβος. Φόβος
γιατί δεν γνωρίζω τον λόγο της επίθεσης,
αλλά και γιατί δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι εί-
χαν συμμετάσχει σε αυτή την επίθεση
εναντίον μου. Είμαι βέβαιη ότι, αν είχε κα-

ταφέρει να μου επιτεθεί στο σπίτι μου,
όπως αρχικά σχεδίαζε, αν είχε γίνει η επί-
θεση εκεί που είμαι μόνη μου και βράδυ
που συνήθως γυρίζω στο σπίτι, εγώ σήμε-
ρα δεν θα ήμουν εδώ. Θα είχε επιτύχει τον
σκοπό της».

Αμέσως μετά, ο συνήγορος της κατηγο-
ρούμενης ζήτησε να κάνει δήλωση, με τον
αδελφό της Ιωάννας να εκνευρίζεται.

Κατηγορούμενη: Θα ήθελα να απευ-
θυνθώ προς το θύμα…

Αδελφός θύματος: Μην ξανακοιτάξεις
από δω!

Κατηγορούμενη: Ξέρω ότι αυτό που
έχει γίνει δεν είναι αποδεκτό, αλλά εσύ,
Ιωάννα, γνωρίζεις γιατί έχει γίνει όλο αυ-
τό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να της
αφαιρέσω τη ζωή.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Οκτωβρίου.

Αμετανόητη και προκλητική 
η δράστις απέναντι στο θύμα
της: «Εσύ, Ιωάννα, γνωρίζεις
γιατί έχει γίνει όλο αυτό»

Έριξε «βιτριόλι» και στο δικαστήριο
PΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
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Ε
νδεικτική της επιδημιολογι-
κής εικόνας που επικρατεί
το τελευταίο διάστημα στη
Θεσσαλονίκη -η οποία βρί-

σκεται στο «κόκκινο» στον χάρτη του
κορονοϊού- είναι η ασφυκτική πίεση
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
καθώς σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά
χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοι-
μωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέ-
λου, το 90% των κλινών είναι κατειλημ-
μένες. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυ-
ρία Παπαευαγγέλου, η επιδημιολογική
εικόνα στη χώρα εμφανίζει διαφορο-
ποιήσεις ανά περιοχή, με την Κεντρική
και Βόρεια Ελλάδα να έχει το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα. Όπως φαίνεται, υπάρ-
χει ευθεία αντιστοιχία ανάμεσα στην
εμβολιαστική κάλυψη και στην επιδη-
μιολογική εικόνα της χώρας.

Ακόμη, μίλησε για μια πρόσφατη
ανάλυση επιδημιολογικών στοιχείων
από τον ΕΟΔΥ, η οποία έδειξε ότι άτομα
άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί για τον κορονοϊό, αντιμετωπί-
ζουν είκοσι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ και δώδεκα
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθά-
νουν. Κάλεσε τους πολίτες αυτών των
ηλικιών να εμβολιαστούν και να θωρα-
κιστούν.

«Να πείσουμε έναν έναν τους συμ-
πολίτες μας άνω των 50 να εμβολια-
στούν. Ο χειμώνας κοντεύει και πρέπει

να καταλάβουν ότι, αν δεν εμβολια-
στούν, θα νοσήσουν και ίσως θα κινδυ-
νεύσουν», είπε.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η επι-
δημία σημειώνει σταθεροποίηση με τά-
ση ήπιας συρρίκνωσης, καθώς ο κυλιό-
μενος επταήμερος μέσος όρος νέων
κρουσμάτων διαμορφώθηκε στα 2.080
με τη μέση ηλικία να είναι τα 33 έτη. Τό-
νισε ακόμη ότι η Ελλάδα μαζί με την
Κύπρο αποτελούν τις χώρες της Ευρώ-
πης που διενεργούν τα περισσότερα
τεστ, με πάνω από 200.000 ελέγχους
ημερησίως.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 2.232, εκ των οποίων 2 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 33, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγρα-
φεί συνολικά 14.828 θάνατοι. Ο αριθ-
μός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 326. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι, 293 (89,88%) είναι ανεμβολία-
στοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 33
(10,12%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
158 (ημερήσια μεταβολή -23,3%).

Εξάλλου, με ρύθμιση που έχει ενσω-
ματωθεί σε τροπολογία του υπουργείου
Υγείας, επεκτείνεται ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός σε όλο το προσωπικό (ια-

τρικό, διοικητικό, υποστηρικτικό) των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), σε συνέχεια σχετικής απόφα-
σης της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας της Δημόσιας Υγείας. Όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο,
λόγω της ευπάθειας των ατόμων που
εξυπηρετούνται από τα κέντρα αυτά,

στο πλαίσιο της προστασίας της Δημό-
σιας Υγείας.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης της γρί-
πης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο,

το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυ-
λάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Αυτό επιση-
μάνθηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποι-
ήθηκε στο υπουργείο Υγείας, με τον υπουργό Υγείας
Θάνο Πλεύρη, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα
Γκάγκα και την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Όπως έγινε γνωστό, ήδη
έχει γίνει η παραλαβή 1,7 εκατ. δόσεων αντιγριπικού εμ-
βολίου, ενώ ο φετινός στόχος είναι τα 4,2 εκατ. εμβόλια.  

«Πολλές φορές έχουμε πει για την ανάγκη του εμβο-
λιασμού, ειδικά για την ανάγκη του εμβολιασμού έναντι

της γρίπης. Θα πρέπει να σπεύσει ο κόσμος να εμβο-
λιαστεί το συντομότερο δυνατό. Ήδη έχει ξεκινήσει η
προμήθεια των εμβολίων που χρειάζονται», τόνισε ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισήμανε
πως από σήμερα ξεκινά η συνταγογράφηση, βάσει του
πλαισίου που έχει καθοριστεί, έτσι ώστε «το συντομό-
τερο δυνατό να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να είμαστε
οχυρωμένοι απέναντι στη γρίπη».

«Ο εμβολιασμός της γρίπης είναι απαραίτητος και
για τα πολύ μικρά παιδιά και τους μεγάλους ανθρώ-
πους. Βοηθάει να αποφύγουμε έναν αριθμό θανάτων
που έχουμε κάθε χρόνο εξαιτίας της γρίπης, αλλά και
όλη την ταλαιπωρία που προκαλεί μια ίωση», ανέφερε

η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. «Είναι
ασφαλή τα εμβόλια, οι ιώσεις δεν είναι. Αυτό είναι το
δικό μου μήνυμα και θα ήθελα πάρα πολύ όποιος έχει
απορίες να έρθει στους γιατρούς, να εξηγήσουμε πώς
δουλεύουν τα εμβόλια, πώς δουλεύουν οι ιοί», επισή-
μανε αναφερόμενη και στα εμβόλια του κορονοϊού.

Η καθηγήτρια και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε ότι «η συνύ-
παρξη του κορονοϊού στην κοινότητα μαζί με τον ιό της
γρίπης αποτελεί εξαρχής ένα πρόβλημα για το οποίο
ακόμα δεν έχει δοθεί η απάντηση. Το πόσο, δηλαδή,
μπορεί να επηρεάσει η πορεία της μιας λοίμωξης την
πορεία της άλλης».

Στα 2.232 τα νέα κρούσματα
κορονοϊού στη χώρα 
- Έκκληση για εμβολιασμό
στους 60άρηδες

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το εμβόλιο της γρίπης

Ασφυξία στις ΜΕΘ 
της Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021
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Ιόνια Νησιά

Συνάντηση εργασίας 
Κράτσα - υπουργού Υγείας

Τη δέσμευση του υπουργού Υγείας Θανάση Πλεύρη απέσπασε
η περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου για αναβάθ-
μιση υπηρεσιών και στελέχωσης του ΕΚΑΒ και επανεξέταση του
χάρτη των υγειονομικών περιφερειών για την καλύτερη αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, καθώς και
για αξιοποίηση ακινήτων του νοσοκομείου προς εξυπηρέτηση
ιατρικού προσωπικού στα Ιόνια Νησιά. Προς τούτο η περιφερει-
άρχης είχε έκτακτη συνάντηση εργασίας με τον υπουργό, συνο-
δευόμενη από τους αντιπεριφερειάρχες Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Σταύρο Τραυλό και Ζακύνθου Κατερίνα Μοθωναίου.

Πράσινο Ταμείο

Προθεσμία στους δήμους 
για ενταγμένα έργα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για
την πληρωμή ενταγμένων έργων είναι η 26η Νοεμβρίου 2021,
όπως ενημερώνει τους δικαιούχους των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων το Πράσινο Ταμείο. Η περαιτέρω χρονική διευ-
κόλυνση χορηγείται με στόχο να υπάρχει πληρότητα του φα-
κέλου για την πληρωμή ενταγμένων έργων Αστικής Αναζωο-
γόνησης και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
από δήμους της χώρας για το 2021.

Το πρωτοπόρο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο Πρόγραμμα
«Κανένα παιδί να μη μείνει στον δρόμο» λειτουργεί στην πρωτεύουσα.
Πρόκειται για το πρώτο υπνωτήριο για άστεγους ανηλίκους που δημι-
ουργήθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ΜΕΤΑδραση, τη ση-
μαντική συμβουλή του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη της αμε-
ρικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Το υπνωτήριο αστέγων ανηλίκων
επισκέφτηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και αφού ξεναγή-
θηκε στις εγκαταστάσεις από την πρόεδρο της ΜΕΤΑδρασης Λώρα
Παππά, συνομίλησε με ασυνόδευτα παιδιά που διαμένουν στο υπνω-
τήριο. Σημειώνεται ότι σε αρχικό στάδιο το υπνωτήριο έχει δυνατότητα
φιλοξενίας έως 60 παιδιών, ενώ σε βάθος χρόνου δύναται να φιλοξε-
νήσει έως εκατό παιδιά που βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύου-
σας. Η διαμονή τους στο υπνωτήριο μπορεί να φτάσει και τους τρεις
μήνες, μέχρι να βρεθεί η καταλληλότερη δομή που θα τους φιλοξενή-
σει, σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή το «Διακρατικό Πρόγραμμα - EU-
nique» με δικαιούχο την Αγροδιατροφι-
κή Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας και σε συνεργασία με μη κερδο-
σκοπικό οργανισμό τροφίμων της Κύ-
πρου. Το τριετούς διάρκειας πρόγραμμα
στοχεύει στην ενημέρωση και προώθη-
ση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ της οικείας πε-
ριφέρειας (ελιές, τυρί, αποξηραμένα
σύκα, ακτινίδια και κελυφωτά φιστίκια)
στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Ο προϋπολογισμός
αγγίζει το 1,3 εκατ. ευρώ, από τον οποίο
το 77% της χρηματοδότησης θα διατεθεί
σε δράσεις προώθησης των προϊόντων
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
το 23% για τα κυπριακά προϊόντα. «Η πε-
ριφέρεια καταφέρνει με πρωτοπορια-
κές ιδέες, σκληρή και μεθοδική δου-
λειά να στηρίξει τα μοναδικά προϊόντα
της γης και των ανθρώπων της», δήλω-
σε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.

! Στερεά Ελλάδα

Κονδύλι 1,3 εκατ. 
ευρώ από το πρόγραμμα
«EUnique»

Το πρώτο υπνωτήριο για άστεγους ανηλίκους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Αλεξανδρούπολη

Συνάντηση δημάρχου - Θεοδωρικάκου
για τη δημοτική αστυνομία

Θέματα που αφορούν τον Δήμο Αλεξανδρούπολης συ-
ζήτησε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης σε συνάντηση ερ-
γασίας που είχε στην Αθήνα με τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο τραπέζι έπεσαν τα θέ-
ματα της δημοτικής αστυνομίας και η συνεργασία της με
την ελληνική αστυνομία, καθώς και της κατασκευής του
νέου κτιρίου για τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Αλεξανδρούπολης.

Σπύρου σε Κικίλια: «Διασώστε 
το ΙΕΚ Τουρισμού Κερκύρας»

Την ανάγκη διάσωσης της λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρι-
σμού Κέρκυρας τονίζει ο επικεφαλής της παράταξης «Ιό-
νιος Συμμαχία» στο περιφερειακό συμβούλιο Σπύρος
Σπύρου με επιστολή του προς τον υπουργό Τουρισμού Βα-
σίλη Κικίλια. Ο κ. Σπύρου, πρώην περιφερειάρχης και συ-
νεργαζόμενος με τη διοίκηση της Ρόδης Κράτσα - Τσαγ-
καροπούλου, επισημαίνει ότι απαιτείται άμεσα να ξεπερα-
στούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ζητά την
παρέμβαση του υπουργού ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα
της έλλειψης προσωπικού, λόγω της οποίας κινδυνεύει η
ίδια η λειτουργία του ΙΕΚ. Ο κ. Σπύρου τη σχετική επιστολή
του την κοινοποιεί και στην υφυπουργό Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι το ΙΕΚ Τουρισμού Κέρκυ-
ρας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τομέα της
σύγχρονης τουριστικής εκπαίδευσης και πως απαιτείται
να γίνουν άμεσα όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες προσ-
λήψεις σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Η
υποστελέχωση των δημοτικών
υπηρεσιών των ορεινών δήμων,
που συνεπάγεται την αδυναμία λει-

τουργίας τους και κατ’ επέκταση παροχής
στοιχειωδών και αναγκαίων υπηρεσιών
στους πολίτες, αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα
πρόβλημα, το οποίο χρήζει επείγουσας αν-
τιμετώπισης. Τη χρόνια αυτή διαπίστωση
διατύπωσε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών
της ΚΕΔΕ, η οποία συνήλθε υβριδικά.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα, που ανα-
δείχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτρο-
πής για την ισόρροπη και ισότιμη ανάπτυξη
αυτών των κατά κανόνα φτωχών και μει-
ονεκτικών περιοχών, είναι η ανάγκη εκπό-
νησης εξειδικευμένων επιχειρησιακών
σχεδίων, τέτοιων που θα υποστηρίξουν τη
διοικητική και οικονομική τους αυτάρκεια
και την επί ίσοις όροις συμμετοχή τους
στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Και
αυτό, όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο της

Επιτροπής Ορεινών Περιοχών Σωκράτη
Κεφαλογιάννη, δήμαρχο Ανωγείων, καθί-
σταται ιδιαίτερα κρίσιμο σήμερα που είναι
σε εξέλιξη το Σχέδιο Ανάκαμψης της χώ-
ρας και η διασφαλισμένη χρηματοδότησή
του από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο
ΕΣΠΑ κ.λπ.

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις η επι-
τροπή κατέληξε στην απόφαση να κάνει αί-
τημα προς το υπουργείο Εσωτερικών, ζη-
τώντας να γίνει άμεσα ενιαία προκήρυξη
θέσεων για τρεις βασικές ειδικότητες μη-
χανικού, οικονομολόγου και κοινωνικού
λειτουργού για τη στελέχωση των υπηρε-
σιών των ορεινών δήμων με εξειδικευμένο
προσωπικό. Παράλληλα, ζητά το υπουρ-
γείο Εσωτερικών να μεριμνήσει για την κα-
τάρτιση αυτών των στελεχών μέσω του
ΕΚΔΔΑ και κατά τρόπο αντίστοιχο με εκεί-
νον που εφαρμόστηκε για το πρόγραμμα
«Καποδίστριας».

«Οδεύοντας προς μια κοινωνία
μηδενικών αποβλήτων»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδή-
λωση του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με
θέμα «Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών απο-
βλήτων» στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» στη
Βούλα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών Στέλιο Πέτσα και του γενικού γραμματέα Δια-
χείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου. Όπως επι-
σήμανε ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η πό-
λη του, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της κυκλι-
κής οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων με
σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους, συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο ευρω-
παϊκό πρόγραμμα «LIFE-IP CEI Greece - Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας» στην Ελλάδα.
Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τους ομιλητές το έργο «LIFE-IP CEI
Greece», η μεθοδολογία του προγράμματος, καθώς και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και οι
αλλαγές που φέρνει στην αποκομιδή και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Άμεση αντικατάσταση
των πινακίδων 
στο Πεδίον του Άρεως

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής, στα δύο χρό-
νια που διαχειρίζεται το Πεδίον του
Άρεως έχει προχωρήσει σε σημαν-
τικά έργα αναβάθμισης των υποδο-
μών του πάρκου. Στο πλαίσιο αυτό,
προχώρησε και στην τοποθέτηση
νέων πληροφοριακών πινακίδων
στις επτά κύριες εισόδους του πάρ-
κου, οι οποίες ενημερώνουν όχι
μόνον τους Έλληνες αλλά και
τους ξένους επισκέπτες για τα το-
πωνύμια και τα χαρακτηριστικά της
κάθε εισόδου. Όπως εξηγεί η περι-
φέρεια, «στις πινακίδες αυτές απο-
δίδεται ο όρος “Πεδίον του Άρεως”
και στα αγγλικά. Η απόδοση αυτή
αποσκοπεί στην ενημέρωση των
ξενόγλωσσων επισκεπτών και σε
καμία περίπτωση δεν εκδηλώνεται
η πρόθεση από την περιφέρεια να
αλλάξει ή να αλλοιώσει -έστω και
στα αγγλικά- την ταυτότητα αυτού
του ιστορικού χώρου. Ωστόσο, σε-
βόμενοι την ευαισθησία πολλών
συμπολιτών μας, θα προχωρήσου-
με άμεσα στην αντικατάσταση των
συγκεκριμένων πινακίδων, χρησι-
μοποιώντας για τον όρο “Πεδίο
του Άρεως” λατινικούς χαρακτήρες
(“Pedion tou Areos”)».

Μπαίνουν μπουλντόζες
για την αποχέτευση
Υπεγράφη από τον δήμαρχο Χρή-
στο Παππού η σύμβαση του Δή-
μου Φυλής με τον εργολάβο που,
κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνι-
σμού, ανέλαβε το έργο της αποχέ-
τευσης ακαθάρτων στην περιοχή
Αγίου Νεκταρίου Άνω Λιοσίων. Το
έργο περιλαμβάνει την εγκατά-
σταση αγωγών αποχέτευσης ακα-
θάρτων τόσο στο τμήμα της συνοι-
κίας πάνω από το κανάλι του Μόρ-
νου όσο και κάτω από αυτό και
έχει μελετηθεί ώστε να εξυπηρε-
τήσει όλες τις ιδιοκτησίες. Το εν
λόγω τμήμα του δικτύου θα συν-
δεθεί με το υπόλοιπο δίκτυο απο-
χέτευσης των Άνω Λιοσίων. Όπως
τόνισε ο κ. Παππούς, «είχα δε-
σμευτεί στους συνδημότες μας ότι
το έργο θα γίνει και τήρησα τη δέ-
σμευσή μου». 

Ποιος δήμαρχος δήμου της
Αττικής φέρεται να πανηγυ-
ρίζει για τις διαδικασίες
εκλογής νέου επικεφαλής
στην παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης; Ο ένας λόγος
είναι ότι και επισήμως πλέον
είναι σίγουρο ότι δεν θα έχει
αντίπαλο τον πρώην δήμαρχο
και ο δεύτερος ότι εκτιμά πως
ο νικητής της διαδικασίας θα
είναι «εύκολος αντίπαλος»!
Θα πάρει λίγο καιρό για να
δούμε αν θα δικαιωθεί… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πλήρης ανακατασκευή 
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανα-
κατασκευής και τοποθέτησης νέου
εξοπλισμού με όργανα και παιχνί-
δια στις παιδικές χαρές του Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου. Το έργο αφο-
ρούσε σε δέκα παιδικές χαρές στο
Μοσχάτο και στον Ταύρο και η χρη-
ματοδότηση του προήλθε από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του
υπουργείου Εσωτερικών. Μαζί με
τις παιδικές χαρές που ανακατα-
σκευάστηκαν το 2020 στο πλαίσιο
του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»,
συνολικά όλες οι παιδικές χαρές
του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου εί-
ναι ανακατασκευασμένες, μοντέρ-
νες και ασφαλείς με νέα όργανα και
παιχνίδια. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Ανδρέας Ευθυμίου, «ολο-
κληρώσαμε μια μεγάλη παρέμβαση
σε όλες τις παιδικές χαρές της πό-
λης μας, που πλέον είναι πιο ασφα-
λείς και μοντέρνες για να υποδέ-
χονται καθημερινά τους μικρούς
μας φίλους». 

ΚΕΔΕ 

«Να προχωρήσει άμεσα 
η στελέχωση ορεινών δήμων»



Μονάδα Ασφαλείας και Προστασίας συστήνει το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, η οποία θα λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα
και θα υπάγεται απευθείας στον πρύτανη ή στον αντιπρύτα-
νη, που αναλαμβάνει υπό την επίβλεψή του και τον τομέα
Ασφάλειας και Προστασίας. Η απόφαση αυτή έρχεται με την
έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και ενώ έχει μείνει
στα χαρτιά η δημιουργία Ομάδων Προστασίας Πανεπιστη-
μιακών Ιδρυμάτων, οι οποίες δεν αναμένεται να πιάσουν
δουλειά πριν από την ερχόμενη άνοιξη. 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, η
μονάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή και αξιολόγηση της
πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προ-
στασίας εντός των χώρων του πανεπιστημίου, «με στόχο την

εξασφάλιση της ομαλής άσκησης των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του
ΑΕΙ καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας
και Προστασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της».
Επικεφαλής της μονάδας τίθεται υπάλληλος του πανεπιστη-
μίου ενώ τα μέλη της θα έχουν πληθώρα αρμοδιοτήτων,
όπως η φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του
ιδρύματος, η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρό-
σβασης, η στελέχωση, η λειτουργία και η υποστήριξη του
Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων και ο
σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς την
Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του ΑΕΙ για την ενί-
σχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδο-

μών και του εξοπλισμού του πανεπιστημίου.  Θα υποστηρί-
ζουν, ακόμα, τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη σε θέ-
ματα ασφάλειας και προστασίας, θα σχεδιάζουν προγράμ-
ματα, δράσεις, σεμινάρια και ενημερωτικού χαρακτήρα εκ-
δηλώσεις σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου η ́ κοινω-
νικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών ως προς την
προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικης́ συμπεριφοράς.
Τέλος, η μονάδα θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση μητρώου
όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογι-
κού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώ-
ρους του ιδρύματος και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας
και αντιμετώπισης.

Σ
τα δικαστήρια οδηγήθηκε χθες η
κόντρα ανάμεσα σε υπουργείο
Παιδείας και εκπαιδευτικούς με
επίκεντρο την αξιολόγηση. Είχε

προηγηθεί η κατεπείγουσα αγωγή που κα-
τέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, με την οποία ζητούσε να κριθεί
παράνομη και καταχρηστική η απεργία-
αποχή των εκπαιδευτικών από τη διαδικα-
σία της αξιολόγησης.

Η αγωγή στρέφεται εναντίον των Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ),
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης (ΟΛΜΕ), Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ). Οι εκπαιδευ-
τικοί πραγματοποιήσαν το μεσημέρι συγ-
κέντρωση διαμαρτυρίας στην Ευελπίδων,
κάνοντας λόγο για αυταρχισμό εκ μέρους
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. 

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από λίγες ημέ-
ρες, έγινε δεκτή από τις κατά τόπους ενώ-
σεις η πρόταση των εκπαιδευτικών ομο-
σπονδιών για απεργία-αποχή από την αυ-
τοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων,
την ώρα που εκπνέουν οι προθεσμίες που
είχε θέσει το υπουργείο Παιδείας για την
ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων της
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, στις 8 και 20
Οκτωβρίου, εκπαιδευτικοί και διευθυν-

τές, αντίστοιχα, θα πρέπει να παραδώ-
σουν τα πορίσματά τους σχετικά με την
αυτοαξιολόγηση. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ομοσπον-
δίες τάχθηκαν εναντίον κάθε έννοιας
αξιολόγησης εξαρχής και μετά την ψήφι-
ση των σχετικών νόμων «η συνδικαλιστική
ηγεσία των εκπαιδευτικών κάλεσε τους
συναδέλφους τους να τους παραβούν, και
μάλιστα σε απεργία-αποχή αόριστης διάρ-
κειας από κάθε ενέργεια που σχετίζεται
με μια βελτιωτική διαδικασία αξιολόγη-
σης, που στοχεύει στη συνολική αναβάθ-
μιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης». Η ηγεσία του υπουργείου κά-
νει λόγο για «πάγια πρακτική των οργανώ-
σεων αυτών να κηρύσσουν απεργία-απο-
χή από κάθε νομοθετημένη διαδικασία

που απλά δεν είναι της αρεσκείας τους». 
Και καταλήγει: «Πιστεύουμε ακράδαντα

ότι οι αποφάσεις αυτές της συνδικαλιστι-
κής ηγεσίας των εκπαιδευτικών δεν εκ-
προσωπούν το σώμα των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα
επιτελούν το λειτούργημά τους με συνέ-
πεια και ειλικρινή επιθυμία διαρκούς βελ-
τίωσης, προς όφελος ολόκληρης της εκ-
παιδευτικής κοινότητας».

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Οκτω-
βρίου αντί για τις 4 του μήνα, θα ξεκινή-
σουν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πα-
τρών «για την καλύτερη προετοιμασία»
του ιδρύματος, όπως ανακοίνωσε η Σύγ-
κλητος, η οποία προτείνει το 30% των μα-
θημάτων να γίνεται εξ αποστάσεως. Μετά
τη Νομική Σχολή Αθηνών, και το Πανεπι-
στήμιο Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη την
κατάσταση των υποδομών σε συνδυασμό
με πιθανά κρούσματα, ζητά να δοθεί η δυ-
νατότητα ποσοστό μαθημάτων 30% του συ-
νόλου κάθε τμήματος να διεξάγονται εξ
αποστάσεως. Η Σύγκλητος τάσσεται υπέρ
της επιστροφής στη διά ζώσης εκπαιδευ-
τική διαδικασία χωρίς, όμως, να δημιουρ-
γούνται προβλήματα για την υλοποίησή
της, τα οποία αφορούν την υγεία και σχε-
τίζονται με τη διαδικασία ελέγχου. 

Στο πλαίσιο αυτό καλεί όσους δεν επι-
θυμούν να γνωστοποιήσουν την εμβο-
λιαστική τους κατάσταση να μην προσέλ-
θουν στο πανεπιστήμιο, σημειώνοντας
ότι στα μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια,
όπου η χωρητικότητα των αιθουσών δεν
επαρκεί, δύναται να παρέχεται και η δυ-
νατότητα απευθείας μετάδοσης των μα-
θημάτων. Εισηγείται ακόμα στο υπουρ-
γείο Παιδείας, μεταξύ άλλων, η διανομή
του φαγητού στα φοιτητικά εστιατόρια να
γίνεται σε πακέτο, η έκτακτη χρηματοδό-
τηση που έχει προβλεφθεί για τα πανεπι-
στήμια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για την καθαριότητα, την άμεση λειτουρ-
γία εμβολιαστικών κέντρων στα ΑΕΙ και
να πραγματοποιείται το 30% του συνόλου
των μαθημάτων κάθε τμήματος εξ απο-
στάσεως.

ΠΠανεπιστήμιο 
Πατρών: Παράταση
στην έναρξη 
των μαθημάτων

Aγωγή της Νίκης Κεραμέως  
προκειμένου να κριθεί
παράνομη και καταχρηστική 
η απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου

Μετωπική σύγκρουση
για την αξιολόγηση
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Το ΕΚΠΑ συστήνει Μονάδα Ασφαλείας και Προστασίας



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ19

Χαλάει ο καιρός -
Πού αναμένεται 
να βρέξει  

Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγί-
δες αλλά και περαιτέρω πτώση της θερ-
μοκρασίας αναμένονται σήμερα στις
περισσότερες περιοχές της χώρας,
σύμφωνα με το meteo του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πιο αναλυτι-
κά, τοπικές βροχές και σποραδικές κα-
ταιγίδες αναμένονται έως το μεσημέρι
στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ στη
συνέχεια τα φαινόμενα θα εντοπίζονται
κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στην
Ήπειρο. Πιθανότητα τοπικών βροχών
υπάρχει και για τα ορεινά της Κρήτης. 

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδο-
νία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς
Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και
στη Θράκη από 11 έως 22, στη Θεσσαλία
και στην Ανατολική Στερεά από 14 έως
21, στην Ήπειρο από 13 έως 28, στη Δυ-
τική Στερεά από 16 έως 28, στην Πελο-
πόννησο από 13 έως 26, στα νησιά του
Ιονίου από 18 έως 25, στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου από 16 έως 21, στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 27,
στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δω-
δεκάνησα από 18 έως 26 και στην Κρή-
τη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι
άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βό-
ρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο
Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολι-
κές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις
από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο
κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16
έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσα-
λονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρό-
σκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η
θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα
κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελ-
σίου.

Ι
διαίτερη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις
των σεισμολόγων για την έντονη σεισμι-
κή δραστηριότητα που παρουσιάζει
τους τελευταίους μήνες η Θήβα. Αυτό

άλλωστε ήταν και το βασικό θέμα που απα-
σχόλησε τους ειδικούς στην έκτακτη -και
μαραθώνια- συνεδρίαση της Επιτροπής
Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ,
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τε-
τάρτης. 

Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευ-
θύμιος Λέκκας, σε δηλώσεις που έκανε
χθες, ανέφερε πως θα πρέπει να υπάρξει
έκτακτη επικαιροποίηση του αντισεισμικού
σχεδιασμού, ειδικά για την περιοχή της Θή-
βας. Παράλληλα ζήτησε από τον κρατικό
μηχανισμό να βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμό-
τητα, ώστε να προληφθούν τυχόν αδυναμίες
που εμφανίστηκαν στον σεισμό στο Αρκα-
λοχώρι Κρήτης αυτή την εβδομάδα.

Tέσσερις μήνες
«Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τα σχέδιά

μας στην περιοχή της Θήβας, όπου παραμέ-
νει η σεισμικότητα εδώ και περίπου τέσσε-
ρις μήνες, με βάση και τις ανάγκες που προ-
έκυψαν στην Κρήτη», δήλωσε ο επικεφα-
λής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας στο Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Στην Επι-
τροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου επι-
σημάναμε την αναγκαιότητα οι δήμοι της
περιοχής να έχουν επικαιροποιημένα όλα
όσα προβλέπονται από τα σχέδια. Επίσης,
να είναι προετοιμασμένοι όλοι οι εμπλεκό-
μενοι κρατικοί φορείς για να μην αντιμετω-
πίσουμε όσα αντιμετωπίσαμε στον πρόσφα-
το σεισμό της Κρήτης», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Ήδη, όπως πρόσθεσε, την περασμένη Πα-
ρασκευή ο ΟΑΣΠ πραγματοποίησε εκπαί-
δευση για τους σεισμούς σε όλα τα σχολεία
της Θήβας.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής ερευνών του
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Γεράσι-
μος Χουλιάρας αναφέρθηκε χθες μιλώντας
στην ΕΡΤ στους σεισμούς και τη δραστηριό-
τητα που καταγράφεται το τελευταίο διά-
στημα. 

Ο ειδικός εμφανίστηκε καθησυχαστικός
σε ό,τι αφορά την παρατεταμένη σεισμική
δραστηριότητα στη Θήβα. Συγκεκριμένα για
τη σεισμική δραστηριότητα στη Νίσυρο εί-
πε: «Οι σεισμοί στη Νίσυρο είναι τεκτονικοί.
Η ακολουθία είναι από πέρυσι, πάνω σε ένα
τεκτονικό ρήγμα. Ο μεγαλύτερος σεισμός
της ακολουθίας ήταν ένας τον Ιούνιο με 5,7
Ρίχτερ». Παράλληλα αναφέρθηκε στον τρι-
πλό σεισμό στο νησί τα ξημερώματα της
Πέμπτης. Είπε πως ο μεγαλύτερος ήταν 4,4
Ρίχτερ. «Σε μια ώρα είχαν τρεις δονήσεις»,
δήλωσε. «Αυτή την στιγμή έχουμε τέσσερις
πηγές που είναι ενεργές, με μικρούς σει-
σμούς, για πάρα πολλούς μήνες», δήλωσε ο
κ. Χουλιάρας, αναφερόμενος στις περιοχές
της Νισύρου, της Θήβας, της Κρήτης και της
Ναυπάκτου. 

Απαγορεύεται 
να χρησιμοποιεί 
το «Θεοδωράκης» 
Το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσω-
ρινή διαταγή του απαγόρευσε χθες
στον Νίκο Κουρή να χρησιμοποιεί το
επίθετο «Θεοδωράκης». Παράλληλα,
προσδιορίστηκε να εκδικαστεί στις 30
Νοεμβρίου 2021 η αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων που έχει καταθέσει η κόρη
του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη, Μαρ-
γαρίτα Θεοδωράκη.      
Ο 54χρονος Νίκος Κουρής χρησιμο-
ποιούσε τα τελευταία χρόνια το όνομα
Θεοδωράκης τόσο στην προσωπική
όσο και στην επαγγελματική του ζωή,
ενώ με αυτό εμφανίζεται και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζεται
ότι η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη προ-
σέφυγε στη δικαιοσύνη καταθέτοντας
ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, προ-
κειμένου να μη χρησιμοποιεί το όνομα
του πατέρα της καθώς πιστεύει πως
«αποβλέπει στη δημιουργία κληρονο-
μικού δικαιώματος στην περιουσία».
Από την πλευρά του ο Νίκος Κουρής, ο
οποίος έδωσε επίσης το «παρών» στο
Πρωτοδικείο, σε δηλώσεις σημείωσε
πως δεν διεκδικεί κάτι από την περιου-
σία του Μίκη Θεοδωράκη αλλά μετά την
έκβαση που πήρε η υπόθεση, είναι πλέ-
ον διατεθειμένος να υποβληθεί σε τεστ
DND, προκειμένου να αποδείξει τα λε-
γόμενά του: «Καλώ τη Μαργαρίτα να με-
λετήσει “Το τραγούδι του νεκρού αδερ-
φού” που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδω-
ράκης. Δεύτερον, να ψάξει στο σπίτι να
βρει χειρόγραφο που έχω αφήσει ότι
δεν με ενδιαφέρει η περιουσία του, ού-
τε η δημοσιότητα. Για μένα πλούτος εί-
ναι ότι μου εμπιστεύτηκε το έργο του,
μου έδωσε 4.000 τραγούδια του».

Μαραθώνια συνεδρίαση 
των ειδικών - Οι τέσσερις 
περιοχές με έντονη σεισμική
δραστηριότητα 

Τρέμουν για τη
Θήβα που τρέμει



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM20

Νέα ένταση στο ΕΠΑΛ Ευόσμου 

Ν
έα ένταση, αυτή τη φορά στο ΕΠΑΛ Ευόσμου,
προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης από μια…
φήμη. Νεαροί, πιθανόν μαθητές που φόρεσαν

κουκούλες, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων,
πήραν κοντάρια στα χέρια και άρχισαν να πετούν πέτρες
σε δημοσιογράφους. Μάλιστα περικύκλωσαν νεαρή δη-
μοσιογράφο, την οποία έσωσαν αστυνομικοί της Ασφά-
λειας. Όπως έγινε γνωστό, η συγκέντρωση με άγριες
διαθέσεις ξεκίνησε από τη φήμη ότι στην περιοχή φτά-
νει αντιφασιστική συγκέντρωση φοιτητών. 

Το κλίμα είχε φορτιστεί νωρίτερα ύστερα από απόφα-
ση ορισμένων μαθητών να προχωρήσουν σε κατάληψη
και την απόφαση που ακολούθησε από τη διεύθυνση του
σχολείου να καταγραφούν απουσίες. Η συνέχεια δόθη-
κε στον δρόμο έξω από το σχολείο σε μια επεισοδιακή

συγκέντρωση χωρίς αιτία.  Λίγη ώρα νωρίτερα στο
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, που είχε γίνει επίκεντρο των
επεισοδίων το τελευταίο διάστημα, είχε πραγματοποι-
ηθεί αντιφασιστική συγκέντρωση με τους φοιτητές και
τα μέλη των συλλογικοτήτων να εμποδίζονται από αστυ-
νομικούς που αναπτύχθηκαν γύρω από το σχολείο. Τα
λύκεια λειτούργησαν κανονικά, όπως είχε αποφασιστεί. 

Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν όλοι οι συλ-
ληφθέντες των επεισοδίων του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
και των συγκρούσεων στην πλατεία Τερψιθέας στην ίδια
περιοχή. Οι επτά ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και πα-
ραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο Δικαστηρίου Ανηλί-
κων, ενώ οι τέσσερις ενήλικες παραπέμφθηκαν στο Αυ-
τόφωρο, από το οποίο πήραν αναβολή για τις επόμενες
ημέρες και αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σιμόπουλος 
για Σταυρούπολη 
Θέση σε όσα θλιβερά διαδραματίζον-
ται στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και
Ευόσμου πήρε με δημόσια ανάρτησή
του ο Στράτος Σιμόπουλος. Μεταξύ
άλλων επισημαίνει ότι «η Αριστερά
και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκο-
δείλια δάκρυα αλλά κάνουν ό,τι μπο-
ρούν να δυναμιτίσουν το κλίμα,
φροντίζοντας να συγκεντρωθούν
έξω από το σχολείο διαμαρτυρόμε-
νοι συνδικαλιστές και συνταξιούχοι.
Ηθελημένα ξεχνούν ότι η Χρυσή Αυ-
γή μπήκε στη φυλακή με κυβέρνηση
ΝΔ και καταδικάστηκε πάλι με κυ-
βέρνηση ΝΔ. Δεν θέλουν επίσης στον
ΣΥΡΙΖΑ να θυμούνται την κοινοβου-
λευτική ανοχή που της έδειξαν στο
παρελθόν…».

Η αντιπαράθεση 
για τη Νέα Τούμπα  
Νέο κύκλο συζητήσεων, αν όχι
αντιπαραθέσεων, ξεσήκωσε η το-
ποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη σχε-
τικά με το θέμα της κατασκευής
της Νέας Τούμπας. Ουσιαστικά
ήθελε να δώσει μια απάντηση σε
όσα είπε ο πρωθυπουργός στη
ΔΕΘ, «περιμένουμε και τις κινή-
σεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ». Ο Ιβάν Σαβ-
βίδης είπε κοντολογίς ότι «η μπά-
λα είναι στην κυβέρνηση» σχετι-
κά με την καθυστέρηση στις απο-
φάσεις για την έναρξη των εργα-
σιών. 

«Η Ελλάδα πιο 
ισχυρή από ποτέ»

Στις εκδηλώσεις μνήμης της 80ής
επετείου για τα θύματα της Βουλγαρι-
κής Θηριωδίας, το 1941, στον Δήμο
Δράμας παρέστη ο υφυπουργός Μα-
κεδονίας-Θράκης Σταύρος Καλαφά-
της. Μετά το αρχιερατικό μνημόσυνο
που τελέσθηκε στον Ι. Ν. Αγίου Νικο-
λάου, χοροστατούντος του σεβασμιο-
τάτου Μητροπολίτη Δράμας Παύλου
και την κατάθεση στεφάνων στο Μνη-
μείο Σφαγιασθέντων, ο κ. Καλαφάτης
δήλωσε: «Παρά τα 80 χρόνια που κύ-
λησαν, οι μνήμες είναι ζωντανές και
οι Έλληνες τιμούμε τους νεκρούς και
τα θύματα της αιματηρής θηριωδίας.
Από τη μαρτυρική πόλη της Δράμας,
στέλνουμε σήμερα μήνυμα ενότητας
και αποφασιστικότητας προς κάθε
κατεύθυνση».

Το σημείο τριβής είναι ουσιαστικά η κατάθεση τρο-
πολογίας με την οποία θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός
των χρημάτων που θα δαπανήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον
εξωραϊσμό και την ανακαίνιση του Καυταντζογλείου

σταδίου με τα μισθώματα που θα καταβάλει για τη
χρήση του όσο διάστημα θα αγωνίζεται εκεί, προκει-
μένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του γηπέδου
στην Τούμπα. 

«Αγκάθι» ο συμψηφισμός για την ανακαίνιση του Καυτατζογλείου

Τι δήλωσε η Καλυψώ Γούλα 

Στη συζήτηση μπήκε και η πρόεδρος της διοί-
κησης του σταδίου Καλυψώ Γούλα, η οποία εί-
πε, «από την πλευρά μας δεν υπάρχει καμία κα-
θυστέρηση. Το θέμα είναι καθαρά του υφυ-
πουργείου Αθλητισμού», εξηγώντας ότι η όποια
γραφειοκρατία καθυστερεί την έναρξη των ερ-
γασιών οφείλεται στο ότι για πρώτη φορά ιδιώ-
της θα μπει σε ένα εθνικό στάδιο για να προχω-
ρήσει σε παρεμβάσεις. Κι αυτό απαιτεί νομοθε-
τική τροπολογία. 

Η ανησυχία του Ζέρβα
Πάντως, η τοποθέτηση του μεγαλομετόχου της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστω διά τηλεδιασκέψεων από το
Πόρτο Καρράς όπου βρίσκεται -όπως είπε-
μάλλον δείχνει να ανακουφίζει τον δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο οποίος
έδειχνε ανήσυχος με την έντονη φημολογία πε-
ρί της κατάστασης της υγείας του ιδιοκτήτη της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς έχει να μιλήσει μαζί του ενά-
μιση χρόνο…

Στη Θεσσαλονίκη για το μετρό
Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα η
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Θα συ-
ναντηθεί με τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Νίκο
Ταχιάο για τα θέματα που αφορούν το μετρό
Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση δεν έχει επίσημο
χαρακτήρα…

Θέμα και με την ΠΑΕ Άρης  
Το μπρα ντε φερ των αθλητικών ομάδων της πό-
λης με την κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην
ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ Άρης, με παρέμβαση του
ισχυρού άνδρα της Θόδωρου Καρυπίδη, είχε
περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις ετοίμαζαν οι
οπαδοί παραμονές της ΔΕΘ με τις κυβερνητι-
κές υποσχέσεις περί λύσης στο ζήτημα της
αφαίρεσης των έξι βαθμών για μια υπόθεση του
2018. Μέχρι στιγμής, λύση δεν έχει βρεθεί. Και
είναι άγνωστο αν θα βρεθεί. Αντιδράσεις, όμως,
δεν υπήρξαν.



Τ
ο δικαστήριο του Παρισιού έκρινε
ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλ-
λίας Νικολά Σαρκοζί για την πολύ-
κροτη υπόθεση «Bygmalion» σχετικά

με τις παράνομες δαπάνες της προεκλογικής
του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του
2012. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυ-
λάκιση ενός έτους. Θα παραμείνει σε κατ’ οίκον
περιορισμό υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλε-
κτρονικό βραχιολάκι). «Ο Νικολά Σαρκοζί γνώ-
ριζε το ύψος του ανώτατου ορίου, ήξερε ότι το
στοίχημα ήταν να αποφευχθεί η υπέρβαση. Συ-
νέχισε, όμως, να πραγματοποιεί συναντήσεις,
επέτρεψε νέες υπηρεσίες, πραγματοποίησε
έξοδα και παρέλειψε οικειοθελώς, ως υποψή-
φιος, να ασκήσει έλεγχο στα έξοδα», αποφάν-
θηκε η πρόεδρος του ποινικού δικαστηρίου.
Υποστήριξε επίσης ότι αυτή η απάτη «υπονό-
μευσε την εμπιστοσύνη που αναμέναμε από
τους κατηγορούμενους και την ανησυχία του
νομοθέτη για διαφάνεια».

Η πρόεδρος του 11ου σωφρονιστικού επιμε-
λητηρίου στο Παρίσι, Καρολίν Βιγκιέ, εκτός από
τον Νικολά Σαρκοζί, έκρινε ένοχους και 13 συ-
νεργάτες του πρώην προέδρου της Γαλλίας, για
συνέργεια στην παράνομη χρηματοδότηση της
προεκλογικής εκστρατείας του 2012, όπως ανα-
φέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro».

Ο Ζερόμ Λαβριγέ, πρώην αναπληρωτής διευ-
θυντής της προεκλογικής εκστρατείας του τότε
προέδρου, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλά-
κιση. Ο Λαβριγέ ήταν ο πρώτος που ομολόγησε
πως συμμετείχε σε μια εκτεταμένη απάτη με
πλαστά τιμολόγια, υποτιμημένες δαπάνες και
έξοδα που παραλείπονταν εσκεμμένα από τους
λογαριασμούς που υποβάλλονταν για τον τελικό
έλεγχο.

Η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθεί
ποινή φυλάκισης ενός έτους, από την οποία οι
έξι μήνες με αναστολή.

H εκδίκαση της υπόθεσης «Bygmalion» ξεκί-
νησε τον Μάιο. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
κατέθεσε στο δικαστήριο στις 15 Ιουνίου ότι δεν
γνώριζε πώς ξοδεύονταν τα χρήματα και ότι δεν
είχε καμία εμπλοκή στην υλικοτεχνική υποστή-
ριξη της εκστρατείας του 2012, όταν διεκδικού-
σε δεύτερη θητεία στην προεδρία της Γαλλίας.

Στη δίνη του κυκλώνα βρίσκεται η πρώην αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,
καθώς εντείνονται οι πιέσεις να παραιτηθεί από
τη θέση της επικεφαλής του ΔΝΤ. Η Βουλγάρα
πρώην επίτροπος απορρίπτει τις κατηγορίες ότι
χειραγώγησε τις προσπάθειες για την ενίσχυση
της κατάταξης της Κίνας σε έκθεση της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, ενώ ήταν δεύτερη στην ιεραρχία
του ανώτατου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η
ΕΕ βάζει πλάτη στην Γκεοργκίεβα, με τον επικε-
φαλής εμπορίου της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόφσκις
να εκφράζει την υποστήριξή του στην πρώην συ-
νάδελφό του μετά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα
στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η υπουργός Οικονομι-
κών των ΗΠΑ, μεγαλύτερου μετόχου τόσο στο
ΔΝΤ όσο και στην Παγκόσμια Τράπεζα, Τζάνετ Γέ-

λεν αρνείται να απαντήσει στα τηλεφωνήματα της
αποδυναμωμένης διευθύντριας του Ταμείου
αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο, σε μια σαφή έν-
δειξη ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αρνείται να τη
στηρίξει. Και ενώ εντείνονται οι πιέσεις παρα-
σκηνιακά στην Γκεοργκίεβα να παραιτηθεί, ανα-
λυτές όπως ο Τίμοθι Ας της BlueBay Asset Man-
agement στο Λονδίνο σημειώνουν ότι «έχει πλη-
γεί σαφώς η αξιοπιστία του ΔΝΤ». 

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την προθυμία του να
αποκαταστήσει την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
με τη Νότια Κορέα, και οι δηλώσεις του ερμηνεύον-
ται από κάποια διεθνή ΜΜΕ ως πιθανή προσφορά
συμφιλίωσης. Σύμφωνα με το BBC, ο Βορειοκορε-
άτης ηγέτης εμφανίστηκε να τείνει κλάδο ελαίας -
φυσικά υπό προϋποθέσεις- προς τη Σεούλ, κατά τη
διάρκεια ομιλίας του ενώπιον της Ανώτατης Λαϊκής
Συνέλευσης, του «κοινοβουλίου» της Βόρειας Κο-
ρέας. Κατά τη χθεσινή του παρουσία στην Ανώτατη
Λαϊκή Συνέλευση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε αρκετά αδυνατισμένος,
με τη μεγάλη απώλεια βάρους του να είναι πιο εμφανής από ποτέ στα χα-
ρακτηριστικά του προσώπου του. Στη μακροσκελή του ομιλία ο Βορειοκο-
ρεάτης ηγέτης χαρακτήρισε την προσφορά που του έχουν κάνει επανει-
λημμένα οι ΗΠΑ για διάλογο «βιτρίνα για να καλυφθούν η διπροσωπία
τους και οι εχθρικές ενέργειές τους».

Ο αδυνατισμένος Κιμ Γιονγκ Ουν τείνει 
κλάδο ελαίας υπό προϋποθέσεις στη Σεούλ
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Μετράει μέρες η επικεφαλής του ΔΝΤ 
μετά τα ύποπτα παιχνίδια με Κίνα

Το δικαστήριο του Παρισιού έκρινε 
ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας
για παράνομη χρηματοδότηση της 
προεκλογικής του εκστρατείας το 2012

Με «βραχιολάκι» σε 
κατ’ οίκον περιορισμό
έναν χρόνο ο Σαρκοζί



Η
παροχή ενέργειας σε προνο-
μιακή τιμή μέσω ενεργειακής
κάρτας στα νοικοκυριά που
πλήττονται από την ενεργει-

ακή φτώχεια, ο καθορισμός ενός ορίου
ελάχιστης κατανάλωσης ενεργειακών
προϊόντων σε ετήσια βάση, κάτω από το
οποίο απαγορεύεται η αποσύνδεση των
πληττόμενων νοικοκυριών, και η θέσπιση
διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των
λογαριασμών είναι ορισμένα από τα μέ-
τρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο
δράσης για την καταπολέμηση της ενερ-
γειακής φτώχειας.

Η ενεργειακή κάρτα, όπως επισημαίνε-
ται στην απόφαση, αποσκοπεί στην παρο-
χή συγκεκριμένων ποσοτήτων ενεργει-
ακών προϊόντων σε προνομιακή τιμή, η
οποία θα διατεθεί για την κάλυψη των
ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης
των πληττόμενων νοικοκυριών.

Η κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα κατανά-
λωσης συγκεκριμένης ποσότητας ενερ-
γειακών προϊόντων από τα πληττόμενα
νοικοκυριά, ενώ δεν θα είναι δυνατή η
αντικατάστασή τους με το ισοδύναμο πο-
σό αγοράς τους ή η ενδεχόμενη υποκατά-
στασή τους με άλλο ενεργειακό προϊόν.

Το μέτρο μπορεί να καλύψει το σύνολο
των ενεργειακών προϊόντων, τα οποία απο-
δεδειγμένα χρησιμοποιούνται για την κά-
λυψη των θερμικών αναγκών των πληττό-
μενων νοικοκυριών. Όσο για την περίπτω-
ση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
στο συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής δεν θα
έχουν δυνατότητα ένταξης τα πληττόμενα
νοικοκυριά, τα οποία εντάσσονται στο Κοι-
νωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Σε σχέση
με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προτεί-
νεται η βελτίωση του σχήματος, προκειμέ-
νου να εξασφαλίζεται η παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας μέχρι την κάλυψη των ελάχιστων
συνθηκών θερμικής άνεσης, συμπεριλαμ-
βανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας των λοιπών χρήσεων των πλητ-
τόμενων νοικοκυριών.

Τι περιλαμβάνει η απόφαση
Η απόφαση περιλαμβάνει και ρυθμιστικά

μέτρα όπως:
• Πρόβλεψη αυτόματης μετάπτωσης ευά-
λωτων οικιακών πελατών στο καθεστώς
της Καθολικής Υπηρεσίας στην περίπτωση
καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των
λογαριασμών ενέργειας, υπό την προϋπό-
θεση ότι καλύπτουν τα κριτήρια καθορι-

σμού των πληττόμενων νοικοκυριών.
•Καθορισμός ενός ορίου ελάχιστης κατα-
νάλωσης ενεργειακών προϊόντων σε ετή-
σια βάση, κάτω από το οποίο απαγορεύε-
ται η αποσύνδεση των πληττόμενων νοι-
κοκυριών.
•Διευκόλυνση αποπληρωμής και υιοθέτη-
ση ενός πιο ευέλικτου και ευνοϊκότερου
πλαισίου διακανονισμού των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών των πληττόμενων νοικοκυ-
ριών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ.
δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλη-
σης βάσει ενός ποσοστού της μηνιαίας δα-
πάνης των πληττόμενων νοικοκυριών). Εν-
δεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις δύνανται να

είναι περίοδοι με παρατεταμένη οικονομική
ύφεση, περίοδοι με ιδιαίτερα χαμηλές θερ-
μοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα,
οι οποίες θα διαφοροποιούνται ανά κλιματι-
κή ζώνη στην ελληνική επικράτεια κ.ά.

Το μέτρο με τον υψηλότερο προϋπολογι-
σμό (1,8 δισ. ευρώ για τη δεκαετία 2021-
2030) είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»
για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών
και την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στα κτί-
ρια με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών τους και την πώληση της περίσ-
σειας που θα εξασφαλίζει επιπρόσθετα
έσοδα για τα νοικοκυριά. Τονίζεται, μάλι-
στα, ότι θα δοθεί έμφαση στις ενοικιαζόμε-

νες κατοικίες, διασφαλίζοντας τη δίκαιη
κατανομή των κινήτρων και του συνεπαγό-
μενου οφέλους μεταξύ ιδιοκτητών και ενοι-
κιαστών, ώστε τελικά να μην αποτραπεί η
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κα-
τοικίας όπου διαμένουν τα πληττόμενα νοι-
κοκυριά.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή
των λογαριασμών με τροπολογία
που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
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Την επιδότηση και των λογαριασμών φυσικού αερίου
εκτός του ρεύματος προβλέπει η τροπολογία που κατατέ-
θηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο
8, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Οι-
κονομικών είναι δυνατό να παρέχεται από τον ειδικό λογα-
ριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου επιδό-
τηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται
στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από
τους προμηθευτές φυσικού αερίου.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλω-
τές φυσικού αερίου.

Οι δικαιούχοι καταναλωτές θα προσδιοριστούν με κοινή
υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει τα οικονομικά

και κοινωνικά κριτήρια, το ύψος επιδότησης σε εύρω ανά
μεγαβατώρα (MWh) ή ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth),
τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο χορήγησής της, τον
χρόνο εκκαθάρισης, την περίοδο κατανάλωσης, ανώτατα
και κατώτατα όρια καταναλώσεων και κάθε άλλο συναφές
θέμα. Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος Κώστας Σκρέκας ανακοίνωσε πως μέσω του Τα-
μείου Ενεργειακής Μετάβασης θα επιδοτείται με 3 ευρω-
λεπτά ανά κιλοβατώρα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει-
ας νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμέ-
νες στη χαμηλή τάση, με πλαφόν τις 300 κιλοβατώρες. Με
τον ίδιο τρόπο αναμένεται να λειτουργήσει και το επίδομα
φυσικού αερίου.

Έρχεται ενεργειακή κάρτα
για τα φτωχά νοικοκυριά

Με κριτήρια το επίδομα φυσικού αερίου



Α
νάσα για εκατοντάδες χιλιά-
δες επαγγελματίες αποτελεί η
δεύτερη ευκαιρία που δίνει ο
ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση των

οφειλών της πανδημίας σε 120 δόσεις,
έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η αναμενόμενη
ρύθμιση περιλαμβάνεται σε σχετική τρο-
πολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και
καλύπτει τις απλήρωτες οφειλές, αλλά και
όσες βρέθηκαν εκτός των προηγούμενων
ρυθμίσεων, κατά την περίοδο της πανδη-
μίας, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2020
έως και τις 31 Ιουλίου 2021.

Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα
ένταξης όλων των ελεύθερων επαγγελμα-
τιών στο δεύτερο στάδιο ρύθμισης των 120
δόσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νό-
μος 4611/2019. Η επανένταξη στο καθε-
στώς των 120 δόσεων θα γίνει με βάση
τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέ-
σεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για
τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της
ρύθμισης. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απα-
ραίτητη προϋπόθεση ήταν η καταβολή των
δόσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έως
χθες, καθώς και η εξόφληση βεβαιωμέ-
νων οφειλών εκτός ρύθμισης προς το Κέν-
τρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελούσε
μονόδρομο για τον ΕΦΚΑ, καθώς οι οφει-
λές μέσα στην πανδημία αυξήθηκαν στα
38 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία
του φορέα, ποσά οφειλών ύψους 12 δισ.
ευρώ βρέθηκαν εκτός ρύθμισης, καθώς
δεν πληρώθηκαν.

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 400.000
εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες
είναι εγκλωβισμένοι έως σήμερα στα
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Πρέπει να
σημειωθεί ότι έως τον περασμένο Ιούνιο
είχαν γίνει σχεδόν 1.200.000 ρυθμίσεις
οφειλών από εργοδότες και ελεύθερους

επαγγελματίες, εκ των οποίων το 35%
έμεινε απλήρωτο, με αποτέλεσμα να κα-
ταστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές σχεδόν
12 δισ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του
ΚΕΑΟ, από τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων,
μόλις 1 στους 10 επιτηδευματίες και ελεύ-
θερους επαγγελματίες δεν ανταποκρίθη-
κε στις οφειλές του. 

Άλλες ρυθμίσεις
Στην τροπολογία του υπουργείου Εργα-

σίας προβλέπονται επίσης σημαντικές πα-
ρεμβάσεις για την παροχή του εποχικού
επιδόματος, αλλά και το νέο πλαίσιο λει-
τουργίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, θεσμοθε-
τούνται κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 ευ-
νοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγη-
ση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχια-
κά απασχολούμενων στον κλάδο τουρι-

σμού-επισιτισμού. Έτσι, ο ελάχιστος αριθ-
μός ενσήμων μειώνεται στα 50, από 100
που είναι σήμερα. Σε άλλο άρθρο της τρο-
πολογίας, προβλέπεται η χορήγηση πριμ
για τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ που
απασχολούνται στην υποστήριξη της εξυ-
πηρέτησης πελατών μέσω του τηλεφωνι-
κού αριθμού 1555, εφόσον επιτυγχάνουν
ποσοτικούς στόχους επίλυσης ζητημάτων
ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Παράλ-
ληλα, επεκτείνεται για το 2022 η επιβρά-
βευση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ βάσει
ποσοτικών στόχων εκκαθάρισης συντάξε-
ων. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού και η ταχύτερη εκκαθάριση των
εκκρεμών συντάξεων. Τέλος, προβλέπεται
η ένταξη των εργασιακών συμβούλων του
ΟΑΕΔ στα κατά τόπους Κέντρα Προώθη-
σης Απασχόλησης. Στο εξής θεσμοθετεί-

ται ο «εργασιακός σύμβουλος αναζητούν-
των εργασία», ο οποίος θα προετοιμάζει
τους ανέργους για ένταξη και επανένταξη
στην αγορά εργασίας, καθώς και ο «σύμ-
βουλος εργοδοτών», ο οποίος θα υποστη-
ρίζει τις επιχειρήσεις σε σχέση με την
πρόσληψη προσωπικού. 

OTE: Αντί 295,6 εκατ. ευρώ πουλήθηκε η Telekom Romania 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του 54% των με-

τοχών που κατείχε ο ΟΤΕ στην εταιρεία σταθερής τηλεφω-
νίας Orange Romania, εισπράττοντας κεφάλαια 295,6
εκατ. ευρώ, ενώ θα διανείμει στους μετόχους 174 εκατ. ευ-
ρώ μέσω έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων με-
τοχών.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η διανομή του μερί-
σματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται
να πραγματοποιηθεί εντός του 2021. Σε σχετικές ανακοι-

νώσεις ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε ότι «η πώληση της
Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση
που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των
υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, ενισχύοντας πα-
ράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του
και την αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή
δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Ro-
mania Fixed και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ρου-

μανικής αγοράς προς όφελος των πελατών και της κοινω-
νίας».  Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει στην αγο-
ρά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile, θέ-
τοντας ως στόχο την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέ-
σω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς. Όπως
επεσήμανε ο κ. Τσαμάζ, «πρόκειται για μια επωφελή συμ-
φωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ενώ ευχαρίστησε
τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Romania
για όλα τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα.

ΕΦΚΑ: Δεύτερη ευκαιρία 
για υυπαγωγή στις 120 δόσεις

Η 31η Δεκεμβρίου καταληκτική 
ημερομηνία για τη ρύθμιση των 
χρεών των ελεύθερων επαγγελματιών
που δημιουργήθηκαν την 
περίοδο της πανδημίας
- Τι προβλέπει η τροπολογία 
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
Intrasoft International, η κορυφαία εταιρεία πληροφορικής, απέσπασε
συνολικά οκτώ βραβεία, συμπεριλαμβανομένης και της διάκρισης Inte-
grator of the Year, στη φετινή επετειακή 10η έκδοση των Impact Bite

(Business IT Excellence) Awards 2021, του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευ-
σης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα και η Intra-
soft International διακρίθηκε με τα παρακάτω βραβεία:
� Gold βραβείο στην κατηγορία Cloud για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του
Κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης).
� Gold βραβείο στην κατηγορία Big Data για την πρωτοποριακή εφαρμογή Real
Time Contextual Campaign για λογαριασμό της Alpha BankΑΛΦΑ +0,86%.
� Gold βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την καινοτόμα εφαρμογή Wallee, μια Fintech εφαρμογή συναλλαγών και υποστήριξης
συλλογικών κοινωνικών δράσεων σε καινοτόμα πλατφόρμα τεχνολογίας Blockchain.
� Silver βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την υλοποίηση του IP Register on Blockchain για λογαριασμό του EU Intellectual Property
Office (EUIPO).
� Silver βραβείο στην κατηγορία Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας για την Υλοποίηση των Κατανεμημένων Συστημάτων AES και
NCTS-P5, για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
� Silver βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίησή τους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Streamhandler,
μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας Big Data και Analytics για λογαριασμό της Vodafone Innovus, που αποσκοπεί στην ασφάλεια, την προ-
γνωστική συντήρηση του στόλου της, την ανίχνευση ανωμαλιών, τη βελτίωση χρόνου απόκρισης, τη μείωση κόστους του στόλου κ.ά.
� Bronze βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίησή τους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής
QARMA, που αφορά τη χρήση business intelligence, σε συνδυασμό με αλγορίθμους για εξαγωγή ποσοτικών κανόνων συσχέτισης από big
data.

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό 
μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή

Η Πλαστικά Θράκης γνωστοποίησε ότι το διοι-
κητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνε-
δρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφά-
σισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους
της εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την
εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου
1/1/2021 - 30/6/2021. Το προσωρινό μέρισμα
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. ευρώ
(μεικτό ποσό), αντιστοιχεί σε 0,1086 ευρώ ανά με-
τοχή (μεικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση
ποσοστού 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019). Η διανομή
του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί
εντός δύο μηνών από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ
της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευ-
σης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων της περιόδου 1/1/2021 - 30/6/2021 (α’
εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2021).

Grid Telecom με Space Hellas για 
το δίκτυο οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ
Η Grid Telecom, 100% θυγατρική εταιρεία του ΑΔ-
ΜΗΕ, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση
ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάπτυξη του ιδιό-
κτητου δικτύου κορμού οπτικών ινών DWDM, με
ανάδοχο τη Space Hellas και προμηθευτή τεχνο-
λογίας τη Huawei. 
Στο πλαίσιο του τηλεπικοινωνιακού έργου με
προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολο-
κλήρωσης τα έξι έτη, η Grid Telecom θα αξιοποι-
ήσει την πλούσια εμπειρία της Space Hellas για
την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου DWDM,
καθώς και εξοπλισμό τεχνολογίας state of the art
από τη Huawei. Ο εξοπλισμός τύπου DWDM OSN
9800, που θα χρησιμοποιηθεί, αποτελεί τη
ναυαρχίδα της Huawei αναφορικά με τις υπηρε-
σίες δικτύων κορμού (DWDM backbone net-
works), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
πελατών της Grid Telecom.

Ιατρικό Αθηνών: Ομολογιακό 
δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ

Το Ιατρικό Αθηνών προχώρησε στην υπογρα-
φή προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογια-
κού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις
τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eu-
robank Ergasias AE και Alpha Τράπεζα, με δια-
χειρίστρια την τελευταία, συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 100.290.492 ευρώ. 

Το νέο ομολογιακό δάνειο προβλέπει περίοδο
αποπληρωμής έως το 2026 και με δυνατότητα
παράτασης για δύο ακόμη έτη. Το δάνειο θα χρη-
σιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφι-
στάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανει-
σμού, καθώς και των υφιστάμενων βραχυπρό-
θεσμων δανείων.
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Κάθε προσδοκία έχουν ξεπεράσει οι κρατήσεις κατοικιών και διαμερισμάτων στο
Ελληνικό, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Lamda Develop-
ment Οδυσσέας Αθανασίου, με τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις
υφιστάμενες προκαταβολές πελατών να προσεγγίζουν ήδη το ποσό των 700 εκατ. ευ-
ρώ. Τα πολυτελή διαμερίσματα, με τιμές που, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινούν
από 7.500 ευρώ ανά τ.μ. και φτάνουν έως και 26.200 ευρώ το τ.μ., ανάλογα με τη θέα
και τον όροφο στον πύργο της μαρίνας του Ελληνικού (Marina Tower) έγιναν ανάρπα-
στα, καθώς πελάτες -κυρίως από το εξωτερικό- επέδειξαν ιδιαίτερα ζωηρό ενδιαφέ-
ρον από την πρώτη στιγμή των παρουσιάσεων. Η επένδυση στο Ελληνικό εκτόξευσε
τα κέρδη της Lamda Development στα 224,6 εκατ. ευρώ.

Με μικρή πτώση του τζίρου και σημαντική υποχώρηση της κερδο-
φορίας έκλεισε -απόρροια της πανδημίας- το 2020 για την Chipita,
η οποία από την περασμένη άνοιξη ανήκει στον πολυεθνικό κολοσ-
σό Mondelez. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της βιομηχανίας διαμορφώ-
θηκαν σε 546,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,6% από το 2019,
ενώ το μεικτό κέρδος υποχώρησε σε ποσοστό 2,72% (231,17 εκατ.).
Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
διαμορφώθηκαν στα 35,4 εκατ. ευρώ. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση
για τα κέρδη προ φόρων (-40,33%) αλλά και για τα καθαρά από συνε-
χιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία υποχώρησαν στα 35,35 εκατ.
(-46,36%). Ωστόσο, επισημαίνεται από τη διοίκηση η βελτίωση του
προσαρμοσμένου EBITDA κατά 4,61%.

Τζίρος 546,8 εκατ. ευρώ για την Chipita το 2020

Lamda Development: Το Ελληνικό εκτόξευσε τα κέρδη στα 224,6 εκατ. ευρώ

Οκτώ βραβεία για την Intrasoft International
στα Business IT Excellence Awards



Symbeeosis: Επένδυση
4,8 εκατ. ευρώ από 
τον ιδρυτή της Apivita

M
ε συνολική επένδυση 4,8 εκατ. ευρώ στην
εταιρεία βιολογικών λειτουργικών τροφίμων
Symbeeosis, η επιχειρηματική οικογένεια

Κουτσιανά επικαιροποιεί την παρουσία της στην αγορά,
περίπου τέσσερα χρόνια μετά το deal με τον ισπανικό
Όμιλο Puig, στον οποίο μεταβίβασε σταδιακά το σύνολο
των μετοχών της στην εταιρεία καλλυντικών Apivita. Τα
προϊόντα της Symbeeosis αναπτύσσονται σε τέσσερις
κατηγορίες: μέλι, τσάι του βουνού, βότανα και συμπλη-
ρώματα διατροφής. Τα τελευταία αναμένεται να λανσάρει
στο προσεχές διάστημα. Η οικογένεια Κουτσιανά επεν-
δύει στο ψηφιακό κανάλι και στην επέκταση στο εξωτε-
ρικό. Όλα τα προϊόντα είναι εμπλουτισμένα με φυσικό
ξηρό εκχύλισμα βοτάνου για ενίσχυση της δραστικότη-
τας της πρώτης ύλης τόσο του μελιού όσο και του τσαγι-
ού. Δεδομένου ότι στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
ελληνική αγορά αξιοποιείται μόλις το 4% των βοτάνων της
ελληνικής βιοποικιλότητας, με τα υπόλοιπα να είναι ει-
σαγόμενα, τα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς είναι ση-
μαντικά, σύμφωνα με τα στελέχη της Symbeeosis, στην
οποία μεταφέρεται ουσιαστικά η τεχνογνωσία που συσ-
σώρευσαν 40 χρόνια οι ιδρυτές της Apivita, ο Νίκος Κου-
τσιανάς και η σύζυγός του Νίκη. Εξάλλου και στη νέα
εταιρεία η βάση είναι η ίδια: οι φυσικές πρώτες ύλες, το
μέλι, τα βότανα και η διδασκαλία του Ιπποκράτη.

Lavipharm:  Άνοδος σε όλα 
τα οικονομικά μεγέθη
Οι ενοποιημένες πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου διαμορ-
φώθηκαν σε 19,6 εκατ. ευρώ από 18,3 εκατ. ευρώ το αν-
τίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση
7,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση από re-
bates και clawbacks ανήλθε για τις δύο περιόδους σε
2,5 εκατ. ευρώ και 1,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, μειώνον-
τας ισόποσα τον κύκλο εργασιών. Το μεικτό κέρδος δια-
μορφώθηκε σε 8,4 εκατ. ευρώ από 8,2 εκατ. ευρώ το α’
εξάμηνο του 2020, αυξημένο κατά 1,55%. Τα EBITDA
ανήλθε σε 4,94 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ την αν-
τίστοιχη περσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 13%.

ΕΥΔΑΠ: Πτώση 32% 
στα κέρδη εξαμήνου

Σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο κινήθηκαν τα μεγέθη της
ΕΥΔΑΠ το α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, όπως
ανακοίνωσε, ο κύκλος εργασιών ήταν μειωμένος κατά 1,4%
στα 156 εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 3,7% στα 35,3 εκατ. ευ-
ρώ και τα κέρδη προ φόρων κατά 0,6% στα 23,9 εκατ. ευρώ.
Τα μετά από φόρους κέρδη υποχώρησαν στα 9,7 εκατ. ευ-
ρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 32%. Για σταθε-
ρή πορεία εστιασμένη στη στρατηγική ανάπτυξης κάνει λό-
γο η διοίκηση της εταιρείας. «Το α’ εξάμηνο του 2021 αντα-
ποκριθήκαμε σε νέες προκλήσεις, μένοντας παράλληλα
προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων και της στρατη-
γικής μας, επιδεικνύοντας σταθερότητα στα αποτελέσματά
μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Χάρης Σαχίνης, διευθύνων
σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κατά την ανακοίνωση των εξαμηνι-
αίων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Βελτίωση 
επιδόσεων στο β’ εξάμηνο
Η υποχώρηση των καθαρών κερδών από τα 10,3 στα 5,1
εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση της μεικτής ασφαλιστικής
παραγωγής από τα 106,4 στα 112 εκατ. ευρώ, καταγράφη-
καν στα εξαμηνιαία αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πί-
στης. Η εταιρεία αποδίδει την υστέρηση των κερδών στο
αυξημένο κόστος ασφαλιστικών εργασιών κατά 17,45
εκατ. ευρώ ή κατά 33,5%. Η διοίκηση της εισηγμένης, στα
πλαίσια του conference call προς τους αναλυτές, απέδω-
σε τη συγκεκριμένη εξέλιξη στις πολύ υψηλότερες απο-
ζημιώσεις που δόθηκαν στα συμβόλαια οχημάτων και
στις καλύψεις υγείας.
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Green Cola Hellas: Διψήφιος 
ρυθμός ανάπτυξης για το 2021

Η Green Cola συνεχίζει την πορεία ανάπτυ-
ξης των τελευταίων ετών, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών της για το 2020, ενώ
για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους προσβλέ-
πει στην κεφαλαιοποίηση του εμπορικού της
πλάνου με καταγραφή και νέου διψήφιου ρυθ-
μού ανάπτυξης. Όπως αναφέρει η εταιρεία στη
σχετική της ανακοίνωση, για το 2020 η Green
Cola Hellas σημείωσε σημαντική αύξηση στον
καθαρό κύκλο εργασιών της, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε στα 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά
13% σε σχέση με το 2019, όπου ο αντίστοιχος
κύκλος εργασιών είχε ανέλθει στα 13,4 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία αναμένει οι πωλήσεις της για
το σύνολο της χρονιάς του 2021 να «τρέξουν»
εκ νέου με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, βασιζό-
μενη σε ένα πολύ καλό α’ οκτάμηνο πωλήσεων,
που έκλεισε στο +15% σε σχέση με το αντίστοιχο
της περυσινής χρονιάς, παρουσιάζοντας πολύ
καλές επιδόσεις τόσο στην ελληνική αγορά όσο
και σε εξαγωγές σε χώρες που δεν διαθέτει
ακόμη τοπική παραγωγή.

Σε πλήρη λειτουργία το νέο Ταμείο
Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ
Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία το
νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, που
αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB με ιδιωτι-
κό φορέα, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών
Δημόσιων Έργων. Στόχος του νέου ταμείου
είναι να παρέχει εγγύηση σε δάνεια που χο-
ρηγούν οι εννέα συνεργαζόμενες τράπεζες
Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τρά-
πεζα Πειραιώς, Attica Bank, Optima Bank,
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεται-
ριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστι-
κή Ηπείρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η
πρόσβαση σε δανεισμό για τους Έλληνες μη-
χανικούς, μελετητές, κατασκευαστές αλλά
και τους χιλιάδες επιστήμονες ελεύθερους
επαγγελματίες, καθώς και μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις.

MyDATA: 235.000 επιχειρήσεις
έχουν εγγραφή στην ψηφιακή
πλατφόρμα

Περισσότερες από 235.000 επιχειρήσεις
έχουν εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα My-
DATA, η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και
έναν χρόνο σε πιλοτικό επίπεδο. Από σήμερα
είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα παρα-
στατικά των εσόδων τους οι επιχειρήσεις με
διπλογραφικά βιβλία και τζίρο που ξεπερνάει
τις 50.000 ευρώ. Επίσης, η υποχρέωση αυτή
αφορά και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο
που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με
την εγκύκλιο, έναν μήνα αργότερα, από την 1η
Νοεμβρίου το μέτρο αυτό θα ισχύει και για το
σύνολο των επιχειρήσεων.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο «βασιλιάς» 
του Champions
League! 
O ταν οι θεατές στο «Ολντ Τράφορντ» και

οι τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη έβλε-
παν το ματς να λήγει ισόπαλο, ο Κρι-

στιάνο Ρονάλντο σαν από μηχανής θεός πέτυχε
γκολ στην τελευταία ανάσα του ματς και χάρισε
τη νίκη 2-1 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα
στη Βιγιαρεάλ. Και μετά τον ανέλαβε η στατιστι-
κή υπηρεσία...
Έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές στο Champions
League με 178, μία περισσότερη από τον άλλοτε
συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης Ίκερ Κασί-
γιας. Έχει πετύχει τα περισσότερα από κάθε άλ-
λον γκολ στη διοργάνωση (136), ενώ πολύ πίσω
είναι ο Μέσι με 122. Είναι ο μοναδικός ποδο-
σφαιριστής που σκόραρε τα περισσότερα γκολ
σε μια σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή δια-
συλλογική διοργάνωση (17). Είναι ο μοναδικός
ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έντεκα σερί
ματς. Ο μοναδικός που πέτυχε τα περισσότερα
γκολ σε νοκ άουτ φάση (67). Και ο μοναδικός
που πέτυχε γκολ σε τρεις τελικούς Champions
League. Είναι ο μοναδικός Κριστιάνο Ρονάλντο,
τον οποίο πλέον μπορούμε να αποκαλούμε
«φαινόμενο», κλέβοντας τον χαρακτηρισμό
που είχε αποδοθεί στον Βραζιλιάνο Ρονάλντο,
παγκόσμιο πρωταθλητή το 1994 και το 2002 με
την εθνική της χώρας του. 
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο των 36 Μαΐων όλα αυτά. Ο
Λιονέλ Μέσι είναι 34 ετών και μπορεί να τον
φτάσει, λένε οι ειδήμονες. Δεν λένε όμως πότε
θα σταματήσει να παίζει ο Κριστιάνο με την υγι-
εινή ζωή που κάνει και την άφθονη γυμναστική
που υποβάλλει στον εαυτό του. Μετά τα 122 γκολ
του Μέσι, ακολουθούν ο Πολωνός σέντερ φορ
της Μπάγερν Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, 32 ετών,
με 77 γκολ και ο 30χρονος Γάλλος Καρίμ Μπεν-
ζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης με 72, ενώ την πεντάδα

συμπληρώνει ο πρώην μεγάλος αρχηγός της
«Βασίλισσας» της Μαδρίτης, ο Ραούλ, με 71.
Και φυσικά επειδή το καλό... πληρώνεται, ο
Κριστιάνο είναι και ο πλέον ακριβοπληρωμένος
ποδοσφαιριστής στη λίστα του οικονομικού πε-
ριοδικού «Forbes». Κατά το δημοσίευμα, ο
Πορτογάλος εισπράττει 125 εκατ. ευρώ τον χρό-
νο, 70 εκατ. ευρώ από το συμβόλαιο με τη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ και 55 εκατ. ευρώ από χο-
ρηγίες, ενώ ακολουθεί ο Μέσι με 110 εκατ. ευ-
ρώ, 75 εκατ. ευρώ και 35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ο Βραζιλιάνος Νεϊμάρ είναι στα 95 εκατ. ευρώ
στο σύνολο, ο Γάλλος Κιλιάν Εμπαπέ της Παρί
Σεν Ζερμέν στα 43 εκατ. ευρώ, ο Αιγύπτιος Μο-
χάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ στα 41 εκατ. ευρώ
και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στα... μόλις 35
εκατ. ευρώ.

Τα ρεκόρ του Κριστιάνο στη διοργάνωση
• Περισσότερα γκολ:  136
• Περισσότερες εμφανίσεις:  178
• Περισσότερα γκολ σε μία σεζόν:  17
• Περισσότερα γκολ σε νοκ άουτ παιχνίδια:  67
• Μοναδικός σκόρερ σε έντεκα σερί ματς
• Μοναδικός σκόρερ σε τρεις τελικούς
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Πιο κάτω δεν έχει για την Μπαρτσελόνα…
Χωρίς τον Μέσι πια, διαλύθηκε 3-0 από την
Μπενφίκα στη Λισαβόνα και γέμισε αγανά-
κτηση τα εκατομμύρια των φίλων της. Είναι
βέβαιο πια ότι απομακρύνεται ο Ολλανδός
προπονητής Ρόναλντ Κούμαν, με τον Τσάβι να
είναι ο πρώτος υποψήφιος αντικαταστάτης
του. Τα τραγικό για την «Μπάρτσα» είναι ότι
στα δύο ματς που έχει δώσει για τον όμιλο
(έχασε 0-3 από την Μπάγερν στο πρώτο ματς)
δεν δημιούργησε ούτε μία τελική! Στα αξιο-
σημείωτα της αγωνιστικής, η νίκη 1-0 της Γι-
ουβέντους επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης
Τσέλσι. Τα αποτελέσματα: Μπάγερν - Ντιναμό
Κιέβου 5-0, Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα 3-0,
Αταλάντα - Γιουνγκ Μπόις 1-0, Μάντσεστερ Γ.
– Βιγιαρεάλ 2-1, Βόλφσμπουργκ -Σεβίλλη 1-
1, Σάλτσμπουργκ - Λιλ 2-1, Ζενίτ - Μάλμε 4-0,
Γιουβέντους - Τσέλσι 1-0. 

Στο μηδέν η Μπαρτσελόνα, στην έξοδο ο Κούμαν Λάκης Νικολάου 
για Γαλανόπουλο

Ο διακεκριμένος ορθοπεδικός και παλιά δόξα
της ΑΕΚ Λάκης Νικολάου εξέφρασε δίκαια πα-
ράπονα προς τον Τύπο για τον τραυματισμό του
διεθνούς μέσου της Ένωσης Κώστα Γαλανόπου-
λου. Σχετικά δήλωσε: «Γιατί τόσος κιτρινισμός;
Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι διαλύετε το παιδί; Εγώ
είμαι ο γιατρός του και κανένας δεν μου τηλεφώ-
νησε για να του πω τι ακριβώς συμβαίνει με τον
Κώστα». Ο Γαλανόπουλος θα υποβληθεί σε νέα
επέμβαση στον αστράγαλο. 

Η ΠΑΕ τιμά τον Σπανούλη

Τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έπειτα από μια
τεράστια καριέρα στο μπάσκετ αποσύρθηκε, θα
τιμήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι με
τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκης» μεθαύριο
Κυριακή. Όπως είναι γνωστό, στο τελευταίο του
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν υπήρχε κόσμος
στην κερκίδα λόγω της καραντίνας και ο Σπανού-
λης δεν πήρε το χειροκρότημα που του άξιζε.

Ιτούδης για την Εθνική; 
Η απάντηση του Δημήτρη Ιτούδη, δις πρωτα-

θλητή Ευρώπης με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στην πρό-
σκληση του Βαγγέλη Λιόλιου να αναλάβει την
Εθνική ήταν η εξής: «Αποτελεί ύψιστη τιμή η
Εθνική και το έχω πει πολλάκις. Η επιθυμία μου
είναι δεδομένη, αλλά θα πρέπει να δούμε και την
απόφαση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το ζήτημα είναι

τρισδιάστατο, επιτρέψτε μου τον όρο. Υπάρχει
ένα τρίπτυχο αποφάσεων και για αυτό

γίνονται συζητήσεις, οι οποίες θα
συνεχιστούν».

Σοκάρει
ο Μαρκ Φιλιππούσης
Εξομολόγηση που σοκάρει από τον

πρώην τενίστα, τον Ελληνοαυστραλό Μαρκ
Φιλιππούση: «Οι γονείς μου παράτησαν τις

δουλειές τους για εμένα για να γίνω τενίστας και
όταν τραυματίστηκα, ζούσα με δανεικά και για μια
εβδομάδα έτρωγα λάχανο με μακαρόνια. Όλοι λένε
ότι πρέπει να βάζεις χρήματα στην άκρη για τις ανα-
ποδιές. Εγώ δεν το έκανα. Ήταν λάθος μου».

«Σκέφτηκα τη γυναίκα μου»
Ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο οποίος με δέκα αποκρού-
σεις οδήγησε τη Σέριφ σε μεγαλειώδη νίκη 2-1 επί της
Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» για το Champions League,
σε κάποια στιγμή ζαλίστηκε από σουτ του Μόντριτς, το
οποίο βρήκε το κεφάλι του. Και περιέγραψε τη φάση
ως εξής: «Άνοιξα τα μάτια μου και γύριζε όλο το γήπε-
δο. Λέω από μέσα μου “η γυναίκα είναι έτοιμη να γεν-
νήσει, δείξε ότι είσαι ΟΚ για να μη σπάσουν τα νερά”». 

Ανακοίνωσε
την Άγκοστ 
ο Ολυμπιακός

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία του Ολυμπιακού στο βόλεϊ, μια και απέκτησε την Αμερικανίδα ακραία Τέιλορ
Άγκοστ, η οποία ξεχωρίζει μέσα στο παρκέ αλλά και... εκτός! Η πανέμορφη Τέιλορ είχε γοητεύσει 
τη Θεσσαλονίκη την περίοδο 2019-20, όταν αγωνίστηκε στον Άρη. Ο τελευταίος της σταθμός 
ήταν η γερμανική Πάλμπεργκ. Είναι 25 ετών με ύψος 1,90μ.
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Στο σφυρί αντικείμενα
του Αριστοτέλη Ωνάση

• Επιμένουν οι φήμες ότι οι «Ράδιο

Αρβύλα» επιστρέφουν στον ΑΝΤ1,

παρά τις αντίθετες δηλώσεις του

επικεφαλής του προγράμματος

Τζώρτζη Ποφάντη.

• Έκτος τηλεόρασης φέτος ο

Στέλιος Παρλιάρος. Τα... έρι-

ξε στον ΣΚΑΪ που δεν στήριξε

την εκπομπή του και τον τα-

λαιπώρησε μια ολόκληρη

σεζόν.

• Σύσσωμη η showbiz το βράδυ της

Τετάρτης στην επίσημη πρεμιέρα

της νέας ταινίας του θρυλικού

Τζέιμς Μπόντ «No time to die» στο

θέατρο «Παλλάς».

• Χωρίς ρούχα φωτογραφή-

θηκαν η Πέγκυ Σταθακοπού-

λου και ο θίασος της παρά-

στασης «Λευκό δωμάτιο». 

• «Αν με βλέπεις από τη φυλακή, εί-

σαι ατάλαντος», ξέσπασε on air η

Βάσια Τριφύλλη για τον Δημήτρη Λι-

γνάδη.

• Η Μαρία Κωνσταντάκη πα-

ραδέχτηκε πως είχε πρότα-

ση για το «Survivor», αλλά

την αρνήθηκε. «Μπορώ να

γίνω τέρας και θα με σιχαι-

νόταν όλη η Ελλάδα», απο-

κάλυψε σε εκπομπή.

• «The Bachelor»: Άφωνος ο Αλέ-

ξης Παππάς με τις ερωτήσεις της

Μαριάνθης για το τι χρώμα έχει η

Ακρόπολη και αν μένει κανείς εκεί.

• «Λάτρευα τη Μελίνα Μερ-

κούρη, εξέπεμπε δυναμικό-

τητα», δήλωσε ο θρύλος της

ροκ Έρικ Μπάρτον στο

«Μουσικό κουτί» του Νίκου

Πορτοκάλογλου.

• Μαμά έγινε η ηθοποιός Μαριαλένα

Ροζάκη. Υποδύθηκε την αρραβω-

νιαστικιά του Μανωλάκη στο νεότε-

ρο «Καφέ της Χαράς». 

Από τη Δήμητρα Δάρδα 

«Χ
ρυσάφι» πωλούνται στο διαδίκτυο προσω-
πικά αντικείμενα του Έλληνα μεγιστάνα
Αριστοτέλη Ωνάση, της κόρης του Χριστίνας,

οικογενειακά κειμήλια αλλά και αντικείμενα της
Ολυμπιακής Αεροπορίας από την εποχή που τα αερο-
σκάφη της πρόσφεραν μια μοναδική εμπειρία πολυ-
τέλειας και χλιδής στους επιβάτες της. Σαράντα έξι
χρόνια μετά τον θάνατό του, ο θρυλικός «κροίσος»
συνεχίζει να... πουλάει και ο μύθος του παραμένει
αλώβητος, ισχυρός και πάντα σύγχρονος.

Μανιώδεις συλλέκτες πληρώνουν όσο όσο για να
αποκτήσουν έστω ένα μικρό μερίδιο από την καθη-
μερινότητα, το σπίτι ή το γραφείο του «Αρίστου», κυ-
νηγώντας δημοπρασίες σε όλο τον κόσμο. Σε μια
εκτενή έρευνα στο Διαδίκτυο η «P» εντόπισε ιστορι-
κά κειμήλια και ενθύμια από τον μεγαλειώδη γάμο
του εφοπλιστή με την Τζάκι Κένεντι, της Χριστίνας με
τον Τιερί Ρουσέλ, μπομπονιέρα από τα βαφτίσια της
Αθηνάς Ωνάσης, τασάκια και σπίρτα με το σήμα του
Σκορπιού, ακόμη και προσχέδια στολών του Billy Bo
(δεκαετία 1970) για τις αεροσυνοδούς της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας.

Ένα πορτρέτο του Αριστοτέλη Ωνάση με την υπο-
γραφή διάσημου δημιουργού, που χρονολογείται από
το 1974 (λίγο πριν πεθάνει), πωλείται προς 75.000 ευ-
ρώ. Η αγγελία αναφέρει ότι το έργο είναι μολύβι σε
χαρτόνι και ο έλεγχος αυθεντικότητας είναι δεκτός.

Πέντε ασημένιες μπομπονιέρες, από τις οποίες η
μία είναι από τον γάμο της Χριστίνας Ωνάση με τον
Τιερί Ρουσέλ και τέσσερις από τη βάφτιση της Αθήνας
Ωνάση, πωλούνται προς 500 ευρώ. Είναι διατηρημέ-
νες σε πολύ καλή κατάσταση, όπως αναφέρει ο κάτο-
χός τους, ενώ φέρουν το εμπορικό σήμα του κοσμη-
ματοπωλείου Vurakis.

Τσουχτερό το ποσό των 20.000 ευρώ για 16 άθικτες
χαρτοπετσέτες από τη γαμήλια δεξίωση του Αριστο-
τέλη Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι. Ενημερωτικά, ο
ιδιοκτήτης δηλώνει πως στο προσόψιό τους φέρουν
τυπωμένη την εικόνα «Οδυσσέως μνηστηροφονία».

Σε άλλη διαδικτυακή σελίδα πωλούνται αμεταχεί-
ριστες χαρτοπετσέτες και σουβέρ του Ομίλου Ωνάση
και της Ολυμπιακής Αεροπορίας προς 1.000 ευρώ,
αφόρετες παντόφλες της α’ θέσης με χρυσοτυπία το
σήμα του ιστορικού αερομεταφορέα προς 3.000 ευ-
ρώ, ενώ 6.000 ευρώ κοστίζουν δώδεκα χρυσά κουτα-
λάκια και πιρούνια (22Κ) του Christofle (1960) για τις
executive class θέσεις. Μια ολοκαίνουργια συλ-
λεκτική στολή αεροσυνοδού (Artisti Italiani 2001) με
πανέμορφο φουλάρι by Billy Bo κοστίζει 300 ευρώ,
ενώ πωλούνται και αυθεντικά προσχέδιά τους.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο



«Δυνατά» ο Μαραβέγιας ΠΠρόβα νυφικού

Εντυπωσιακό φόρεμα-τούρτα θα φορέσει
στον γάμο της η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το
γνωστό μοντέλο αποκάλυψε πως ήδη έκανε
πρόβα για να δει αν… θα χωράει ο γαμπρός
δίπλα της, ενώ για χάρη του έκανε το πρώτο
τατουάζ αγάπης! «Είμαι πολύ χαρούμενη και
πολύ τυχερή που βρήκα αυτό τον άνθρωπο να
πορευτούμε μαζί στη ζωή. Δεν είμαι έγκυος. Η
πρόταση γάμου, δηλαδή, δεν ήρθε λόγω εγκυ-
μοσύνης αλλά ήρθε επειδή υπάρχει αγάπη,
σεβασμός και εκτίμηση», ανέφερε η μέλλου-
σα νύφη.

Συγκλονίζει η δραματική οικογενειακή ιστορία
του ηθοποιού Ζαχαρία Κεφαλογιάννη. Ο τηλεο-
πτικός Βασίλης Σταματάκης της σειράς «Σα-
σμός» αναζητεί εδώ και χρόνια τον αδελφό του
Αλέξη, ο οποίος εξαφανίσθηκε το 2003 κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κανείς δεν ξέ-
ρει πού βρίσκεται. Μάλιστα, έφτασε μέχρι την
εκπομπή «Φως στο τούνελ» ζητώντας βοήθεια
από την Αγγελική Νικολούλη, σε μια ύστατη
προσπάθεια εντοπισμού του. «Είμαι μισός όλα
αυτά τα χρόνια, γιατί μου λείπει ο αδελφός μου»,
αποκάλυψε σε δηλώσεις του.

Τρία χρόνια ευτυχισμένου έγ-
γαμου βίου γιόρτασαν η ηθο-
ποιός Λένα Παπαληγούρα και ο
σύζυγος της, πολιτικός μηχανι-
κός Άκης Πάντος. Η κόρη του
πρώην υπουργού Δικαιοσύνης
Αναστάσιου Παπαληγούρα και
μητέρα δύο αγοριών, του 3χρο-
νου Αναστάση και του ενός
έτους Αντώνη, ανακοίνωσε τα
ευχάριστα νέα στο Instagram
δημοσιεύοντας μια ρομαντική
φωτογραφία με τον αγαπημένο
της. «29/9/2018: Τρία υπέροχα
χρόνια», έγραψε με συγκίνηση.

Επέτειος γάμου

Ο Μάρκος Σεφερλής συμμετείχε σε φι-
λανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα στο
γήπεδο της Ηλιούπολης με σκοπό την
οικονομική ενίσχυση του μικρού Γιάννη
Βολιώτη, που πρέπει άμεσα να χειρουρ-
γηθεί. «Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Νίκο
Γραμμένο και τον Αντώνη Γλύκα. Όλοι
μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί να
χαμογελάει περισσότερο!» σχολίασε ο
κωμικός ηθοποιός στο διαδίκτυο μετά
τη λήξη της επιτυχημένης αθλητικής
διοργάνωσης.

Μπαλαδόρος
για καλό σκοπό

Η
νέα, πρωτότυπη, ανατρεπτική μουσική εκπομπή του

Κωστή Μαραβέγια με τον τίτλο «Δυνατά» κάνει πρεμιέ-

ρα απόψε στις 11.00 στην ΕΡΤ1. Ο δημοφιλής τραγουδο-

ποιός και οι συνεργάτες του, με πολύ κέφι, ρυθμό και

θετική ενέργεια, έστησαν ένα απίθανο πρότζεκτ όπου θα παρελά-

σουν τα μεγαλύτερα ονόματα του πενταγράμμου και του θεάματος,

με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη να κάνει ποδαρικό. Ο οικοδεσπότης θα

υποδεχτεί στο πρώτο επεισόδιο το γούρι του, την αγαπημένη του

σύντροφο Τόνια Σωτηροπούλου και πρωταγωνίστρια στη σειρά «Τα

καλύτερά μας χρόνια» που προβάλλεται στη δημόσια τηλεόραση, τη

σεναριογράφο του σίριαλ Κατερίνα Μπέη αλλά και τους Εβελίνα

Παπούλια, Νικόλα Ραπτάκη και Δημήτρη Καπουράνη. Το απόγευμα

της Πέμπτης, ο πρώην κριτής του «The Voice» έδωσε στην Τεχνόπο-

λη μια πρώτη γεύση από όσα θα απολαμβάνουν τόσο οι καλεσμένοι

στο στούντιο όσο και οι τηλεθεατές.
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Στην Κύπρο για τη Μαριτίνα
Ταξίδι-αστραπή στη Μεγαλόνησο για τη Μιμή Ντενίση. Η σημαντική
κυρία του θεάτρου συναντήθηκε με την κόρη της Μαριτίνα που
σπουδάζει σε κυπριακό πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα φρόντισε τις
τελευταίες λεπτομέρειες για την παράσταση «Σμύρνη μου αγαπη-
μένη». «Για τη Μαριτίνα και τους σπουδαίους φίλους που έχω εδώ!
Μαμαδίστικες δουλειές αλλά και προετοιμασίες για την εδώ πρε-
μιέρα μας», ενημέρωσε η πρωταγωνίστρια.

Ψάχνει εδώ και χρόνια 
τον αδελφό του

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο σε
πολλές δερματικές παθήσεις. Για
παράδειγμα, μια διατροφή πλούσια
σε ζάχαρη και λίπος διαταράσσει

την ισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου
και μπορεί να επηρεάσει ορισμένες φλεγμονώ-
δεις δερματικές παθήσεις, όπως η ψωρίαση. Οι
τελευταίες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα πως μια πιο ισορροπημένη διατροφή μπο-
ρεί να αποκαταστήσει την υγεία του εντέρου, να
καταστείλει τη δερματική φλεγμονή και να οδη-
γήσει τελικά σε ύφεση των συμπτωμάτων της
ψωρίασης.

«Η ψωρίαση είναι μια δερματική πάθηση που
προκαλεί παχιές, λευκές, ασημί ή κόκκινες κηλί-
δες σαν λέπια στο δέρμα. Αυτά τα “μπαλώματα”
εμφανίζονται συχνότερα στους αγκώνες, στα γό-
νατα, στο τριχωτό της κεφαλής και στη μέση, χω-
ρίς να αποκλείεται η ανάπτυξή τους οπουδήποτε
στο σώμα.  Προκαλούν κνησμό, ο οποίος μπορεί
να γίνει αιτία δημιουργίας πληγής. Η έναρξη της
πάθησης δεν κάνει διακρίσεις ούτε στο φύλο ού-
τε στην ηλικία, αν και συχνότερα παρουσιάζεται
σε ενήλικες κάτω των 35 ετών. Η δε σοβαρότητά
της κυμαίνεται από ήπια έως πολύ σοβαρή, επη-
ρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της
ζωής των ασθενών», μας εξηγεί ο δερματολόγος
- αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου. Στο ένα
τρίτο των ασθενών η ψωρίαση προκαλεί, εκτός
από τις δερματικές βλάβες, ευαισθησία, πόνο και

οίδημα στις αρθρώσεις. Μπορεί επίσης να επη-
ρεάσει τα νύχια.

Οι τροφές που καταναλώνουμε είναι σημαντι-
κοί παράγοντες ρύθμισης του μικροβιώματος
του εντέρου. Η δυτική διατροφή μπορεί να προ-
καλέσει γρήγορη αλλαγή στο μικροβίωμα και
κατά συνέπεια στον τρόπο λειτουργίας του εντέ-
ρου. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι ακόμα και
μια σύντομη χρονική περίοδος σίτισης με λιπαρά
και ζάχαρη αρκεί για να προκαλέσει μικροβιακή
ανισορροπία και να αυξήσει την ευαισθησία στην
εμφάνιση φλεγμονής του δέρματος. «Η ψωρίαση
δεν έχει μόνον έναν τύπο αλλά επτά. Αυτές είναι
η ψωρίαση κατά πλάκας (ο πιο συχνός τύπος), η
σταγονοειδής ψωρίαση (κάτω από το 2% των
ασθενών πάσχουν από αυτή), η ανάστροφη ψω-
ρίαση, η ερυθροδερμική ψωρίαση (σπανιότερος
αλλά με εκτεταμένα και έντονα συμπτώματα), η
φλυκταινώδης ψωρίαση (σπάνιος τύπος), η ψω-
ρίαση των ονύχων και η ψωριασική αρθρίτιδα
(εμφανίζεται μετά την παρέλευση δέκα ετών με
ψωρίαση). Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μό-
νο έναν τύπο κάθε φορά». 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πόσο μπορεί να επηρεάσει 
τις δερματικές παθήσεις 
η κατανάλωση ζάχαρης και λίπους 

Ποιες είναι οι θεραπείες  
Οι θεραπείες όλων των τύπων ψωρίασης χω-
ρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τις το-
πικές θεραπείες, τις φωτοθεραπείες και τις
συστηματικές θεραπείες. Η επιλογή της κα-
τάλληλης καθορίζεται από τον τύπο και τη σο-
βαρότητα της πάθησης, καθώς και από την
περιοχή του δέρματος που επηρεάζεται.
Για τις ηπιότερες μορφές συστήνονται αρχι-
κά τοπικές κρέμες και όσο η πάθηση επιδει-
νώνεται, επιλέγονται ισχυρότερες θεραπεί-
ες. Υφίστανται πολλές θεραπευτικές επιλο-
γές για την ψωρίαση, ωστόσο προβληματι-
σμός υπάρχει για την επιλογή της πιο αποτε-
λεσματικής (ή συνδυασμού αυτών) για κάθε
ασθενή. Επειδή, δε, η πάθηση δεν είναι ιάσι-
μη, το θεραπευτικό πλάνο θα πρέπει να επα-
νεξετάζεται τακτικά, σε συνάρτηση με την
ένταση των συμπτωμάτων.
Για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών μορ-
φών ψωρίασης, ιδιαίτερα αποτελεσματική
έχει αποδειχθεί η φωτοθεραπεία. «Πρόκει-
ται για μια ανώδυνη θεραπεία που γίνεται στο
ιατρείο, η οποία περιλαμβάνει την έκθεση
του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία σε
τακτική βάση και κάτω από ιατρική παρακο-
λούθηση», εξηγεί ο δρ Στάμου.

Ψωρίαση: Ο ρόλος της διατροφής 

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος 
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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)
Σήμερα υπάρχει μια δυσκολία στο να κατανοήσετε
τους άλλους, που σας γεμίζουν με ανασφάλεια και
βγάζουν στην επιφάνεια προβλήματα από το παρελ-
θόν. Είναι μια μέρα που θέλει καλή διαχείριση των
δυνάμεών σας, ψυχικών και σωματικών, ενώ θα κα-
ταλάβετε ποιοι είναι δίπλα σας και ποιοι απλώς
υπάρχουν στη ζωή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η συναισθηματική σας ζωή είναι στο επίκεντρο των
εξελίξεων σήμερα, ενώ για κάποιους λόγους θα αντ-
λήσετε δύναμη από μια επαγγελματική σας επιτυχία,
κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου. Η Σελήνη ασκεί
πίεση στον οικογενειακό σας τομέα και μαρτυρά μια
όχι καλή σχέση με ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει
κινητήριο δύναμη για εσάς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα βρείτε μια συ-
ναισθηματική αγκαλιά μέσα από τις προσωπικές
σας επιλογές, αλλά και θα ευνοηθείτε από μια με-
τακίνησή σας. Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα
υπάρξουν καλές επαγγελματικές εξελίξεις, οι
οποίες θα σας κάνουν να νιώσετε μια σημαντική
στιγμή της τύχης. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ γεμάτη μέρα από γεγο-
νότα αλλά και ψυχολογικές μεταπτώσεις. Η Σελή-
νη συνεχίζει να βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και
να δημιουργεί καλές όψεις με τον πλανήτη της
αγάπης, την Αφροδίτη. Βέβαια, ο Πλούτωνας που
βρίσκεται απέναντί σας ενεργοποιεί κάτι δύσκολο
και ψυχοφθόρο στις σχέσεις σας με τους άλλους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με τη Σελήνη στο πρώτο σας δεκαήμερο θα ει-
σπράξετε μια συναισθηματική δυσκολία, που ευ-
τυχώς δεν θα έχει διάρκεια. Ένα τελείως διαφορε-
τικό κλίμα για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, μια και
θα υπάρξουν καλές εξελίξεις στην προσωπική σας
ζωή αλλά και στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Θετική μέρα για εσάς τους Παρθένους. Όλοι σας,
ανεξαρτήτως δεκαημέρου, θα έχετε να λάβετε μια
πληροφορία, ένα δώρο ή μια καλή εξέλιξη σε ένα
θέμα που σας αφορά. Είναι μια μέρα που οι συνθή-
κες θα είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά αυτό που θα πρέ-
πει να νικήσετε είναι η αναδρομή σε κάτι που σας
είναι λυπηρό.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε γεμάτοι από ενέργεια και είναι πολύ πιθανό
να κάνετε κάποια λάθη λόγω της απρόσεκτης
ενέργειάς σας. Προσοχή, λοιπόν, σε γρήγορες
αποφάσεις και ενέργειες που δεν θα σας δώσουν
τίποτα παραπάνω από εξάντληση, ψυχική και σω-
ματική. Φιλικά πρόσωπα σας στηρίζουν σε κάθε
σας επιδίωξη.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια πολύ θετική στιγμή για εσάς που έχετε γεν-
νηθεί το πέμπτο πενθήμερο. Η Αφροδίτη, που
βρίσκεται στις 22 μοίρες του ζωδίου σας, ενερ-
γοποιεί μαζί με τον Δία κάποια ευκαιρία, μια κα-
λή επαγγελματική και συναισθηματική στιγμή,
όπως επίσης και ένα υλικό κέρδος. Να προσέ-
ξετε την υγεία σας κυρίως εσείς του δεύτερου
πενθημέρου. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλή η πρώτη μέρα του Οκτώβρη για εσάς, μια και
θα υπάρξουν θετικές επιρροές και στα τρία δεκαή-
μερα του ζωδίου σας. Είναι αλήθεια ότι αυτή την
περίοδο κινείστε με αρκετή προστασία, ακόμη και
αν δεν υπάρχουν έντονες πλανητικές όψεις που
σας αφορούν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αν και νιώθετε ότι πολλά στην προσωπική σας
ζωή έχουν αλλάξει, δεν εγκαταλείπετε τα όνειρά
σας και κυρίως δεν εγκαταλείπετε αυτά για τα
οποία έχετε κουραστεί να αποκτήσετε. Προσέξτε
μια οικονομική συναλλαγή που δεν θα έχει καλή
έκβαση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Έντονα συναισθηματική μέρα για εσάς τους Υδροχό-
ους με τη Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο.
Ίσως να υπάρξουν αλλεπάλληλες ψυχικές μεταπτώ-
σεις για μια προσωπική σας επιλογή, κυρίως για εσάς
του πρώτου δεκαημέρου. Όσον αφορά εσάς του πέμ-
πτου πενθημέρου, είστε από τους πλέον τυχερούς της
μέρας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσάς τους Ιχθύς συνεχίζουν να σας απασχολούν
κάποια οικονομικά θέματα, που αποτελούν ένα με-
γάλο άγχος. Βέβαια, μια μετακίνησή σας, ένα συμ-
βόλαιο, μια νομική ή πνευματική πράξη θα σας
φτιάξει την ψυχολογία.

Ομήνας ξεκινά με αισιόδοξα μηνύματα. Η Αφροδίτη

και ο Δίας βρίσκονται σε μια πλανητική όψη που

δεν τη λες εύκολη, αλλά επειδή είναι και οι δύο

αυτοί πλανήτες ευεργέτες, βγάζουν μια πολύ θετική ενέργεια

που αφορά στην οικονομική και συναισθηματική τύχη. 

Τα ζώδια που ευνοούνται περισσότερο είναι εκείνα 

του Σταθερού Σταυρού, Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος

του πέμπτου πενθημέρου. Βεβαίως, αυτή η πρόβλεψη ισχύει

και για το ζώδιο του ωροσκόπου μας. Η Σελήνη, επίσης, έχει

προχωρήσει στο ζώδιο του Λέοντα, όπου έρχεται αντιμέτωπη

με τον Κρόνο, μία όψη που πιέζει το συλλογικό αίσθημα, 

από μία υπερβολή στην τήρηση των νόμων, με αποτέλεσμα 

να υπάρχει συσσώρευση θυμού, όπου η εκτόνωση θα έρθει

σταδιακά τις επόμενες μέρες. Σε προσωπικό επίπεδο

υπάρχουν ψυχικά μπλοκαρίσματα, παράπονα και πίεση, στα

ζώδια πάλι του Σταθερού Σταυρού, αλλά αυτήν τη φορά του

πρώτου δεκαημέρου. Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 
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Ο
ι άνθρωποι δεν το κάνουν για πρώτη
φορά. Να εκμεταλλευτούν προθε-
σμίες και χρονικούς περιορισμούς
επιχειρώντας, «στο παρά πέντε», να

τινάξουν στον αέρα μια θεσμοθετημένη διαδι-
κασία. Για τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των κα-
θηγητών και δασκάλων ο λόγος. Που προσπά-
θησαν, χθες, κηρύσσοντας κατά την προσφιλή
τους μέθοδο «απεργία - αποχή», να μαται-
ώσουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου. Το υπουργείο Παιδείας αντέδρασε με κα-
τεπείγουσα αγωγή εναντίον τους, αλλά το θέμα
δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όποια συνδι-
καλιστική οργάνωση, όποιο οργανωμένο συμ-
φέρον, οποιαδήποτε συντεχνία (επαγγελματι-
κή ή άλλη) σε αυτή τη χώρα μπορεί να γράφει
στα παλαιότερα των υποδημάτων της τον έναν
ή τον άλλο νόμο του ελληνικού κράτους και να
καλεί τα μέλη της σε ανυπακοή.

Αυτό συνέβη χθες με τους εκπαιδευτικούς. Τα
ίδια έκαναν (για την ακρίβεια: επιχείρησαν να κά-
νουν) στις αρχές του καλοκαιριού, κηρύσσοντας
«απεργία - αποχή», μήπως σαμποτάρουν την εισα-
γωγή των μαθητών στα πρότυπα σχολεία. Και τότε
και τώρα ακολουθούν την ίδια τακτική. Τότε, δεν
ήθελαν τις «διακρίσεις» μεταξύ των μαθητών. Σήμε-
ρα, δεν γουστάρουν την αξιολόγηση. Γιατί; Επειδή ο
πήχης πρέπει να μένει χαμηλά, ώστε όλοι να περ-
νούν από πάνω. Και επειδή μια αντιπολίτευση της
συμφοράς τούς στηρίζει «συμπαραστεκόμενη στον
αγώνα τους». «Συμπαραστεκόμενη» πώς; Διαλα-
λώντας τη «δέσμευσή της» πως όταν, με το καλό,
επανέλθει στην κυβέρνηση θα καταργήσει (με ένα
νόμο κι ένα άρθρο;) την αξιολόγηση και θα αποκατα-
στήσει τάξη και απεργούς.

Φυσιολογικά πράγματα για μια χώρα στην οποία,

εκτός της φαιδράς πορτοκαλέας, ανθούν και καλο-
περνούν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες οι οποίες προ-
τρέπουν τα μέλη τους να μην εφαρμόζουν τους νό-
μους της Πολιτείας. Αρκεί ένα κόμμα να τους υπο-
σχεθεί πως θα αποκαταστήσει (στην υποθετική περί-
πτωση που τιμωρηθούν - λέμε τώρα) όσους σαμπο-
τάρουν τη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία.
Ας αφήσουμε, όμως, την αντιπολίτευση, η οποία, επι-
προσθέτως, έχει δεσμευτεί ότι θα εισαγάγει αναδρο-
μικά στο πανεπιστήμιο (μην και παραπέσει κανένας)
όλους τους υποψηφίους των εισαγωγικών εξετάσε-
ων που άφησε στην απέξω η σημερινή κυβέρνηση, κι
ας μείνουμε λίγο στους συνδικαλιστές, οι οποίοι επι-
δίδονται στο θεάρεστο έργο ομηρείας της εκπαίδευ-
σης. Όχι, φυσικά, επειδή θέλουν να διαιωνίσουν τα
καλά και συμφέροντα. Δεν είναι αδίστακτοι οι άν-
θρωποι. Προς Θεού! Υποκριτές είναι. Απεχθάνονται
την αξιολόγηση όπως ο διάβολος το λιβάνι και προ-
σπαθούν να κρυφτούν πίσω από διακηρύξεις υπέρ
της εκπαίδευσης και του ελληνικού σχολείου.

Αλλά για να δούμε. Ποια είναι αυτή η αξιολόγηση;
Και πώς ως δαμόκλειος, επί των κεφαλών τους, σπά-
θη τούς απειλεί; Μιλάμε για κάποια αξιολόγηση της

προκοπής που επιβραβεύει τους άριστους και κρατά
στάσιμους τους ανεπαρκείς ή, μήπως, για τούτη εδώ
που αρχίζει από το «εξαιρετικός», πάει στο «πολύ
καλός», κατηφορίζει στο «ικανοποιητικός» και τερ-
ματίζει στο «μη ικανοποιητικός»; Και ποια «ποινή»
προβλέπει, ποια επίπτωση θα έχει σε όσους κρίνον-
ται απλώς «ικανοποιητικοί» ή «μη ικανοποιητικοί»;
Τους στέλνει σπίτι τους, όπως θα έκανε ο οποιοσδή-
ποτε εργοδότης που διαπιστώνει πως ο υπάλληλός
του είναι για τα πανηγύρια; Μην και τους επιβάλλει
στέρηση μισθού; ́ Η, έστω, τους μετακινεί από τη θέ-
ση τους σε δουλειά γραφείου; Μη λέμε κουταμάρες.
Τους παραπέμπει σε σεμινάρια επιμόρφωσης και
τους κόβει κάποια από τα «μόρια» που απαιτούνται
για να αναλάβουν διοικητικές θέσεις. 

Για αυτήν την (ο Θεός να την κάνει) αξιολόγηση μι-
λάμε. Αυτή την αντεργατική νομοθεσία θα ξηλώσει,
«συμπαραστεκόμενος», ο πρώην υπουργός Νίκος
Φίλης. Εναντίον αυτής της εξοντωτικής διαδικασίας
κηρύσσουν απεργία οι συνδικαλιστικοί ηγέτες των
δασκάλων και καθηγητών. Και όλοι μας θα πρέπει να
παρακολουθούμε σιωπηλοί. Γιατί, αν πούμε καμιά
κουβέντα, «θα στρεφόμαστε εναντίον των δικαιωμά-
των των (υποψήφιων) απεργών». Αν υπαινιχθούμε τι
συμβαίνει με την καθημερινή αξιολόγηση, στην πρά-
ξη κι όχι στα λόγια, των εργαζόμενων του ιδιωτικού
τομέα, θα είμαστε «λαϊκιστές». Κι αν απορήσουμε για
ποιο πράγμα συζητάμε σε τούτη εδώ τη χώρα την
εποχή της καινοτομίας, της τεχνολογικής επανάστα-
σης και της τεχνητής νοημοσύνης, ασφαλώς «υπο-
κριτές». Οπότε ας χαιρετίσουμε τον «δίκαιο αγώνα
των εκπαιδευτικών», μπας και μας προσέξουν είτε
αυτοί είτε ο κύριος Φίλης. Ποιος ξέρει; Όταν το κόμ-
μα του έλθει, ξανά μανά, εν τη βασιλεία του, εκτός
από την κατάργηση του σχετικού νόμου, μπορεί να
πει μια καλή κουβέντα «αρμοδίως» και για μας.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Γιατί, αλήθεια, οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες των εκπαιδευτικών
απεχθάνονται την αξιολόγηση
όπως ο διάβολος το λιβάνι; 
Και γιατί όποιος και όποτε θέλει
μπορεί, σε αυτή τη χώρα, 
να γράφει στα παλαιότερα των
υποδημάτων του τους νόμους
του ελληνικού κράτους;

Η αξιολόγηση βλάπτει την υγεία των συντεχνιών


