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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Ο Ερντογάν 
προβληματίζει  και
προβληματίζεται

Γιατί η ΔΕΘ 
δεν μύρισε 

πρόωρες εκλογές

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 6

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Σταϊκούρας, Σκυλακάκης και Βεσυρόπουλος εξειδίκευσαν όσα είπε ο πρωθυπουργός

ΣΕΛ. 3, 12

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΟ ΔΑΜΑΣΙ

ΣΕΛ. 22

ΤΕΣΤ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ
50 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΣΕΛ.  28

και με παραδείγματα
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΣΕΛ.  4-25,  24-25

Γράφουν

ΘΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Τα 11 τιπ της πολιτικής 
επικοινωνίας
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 20

Το μέλλον της 
Σοσιαλδημοκρατίας και 
του προοδευτικού χώρου 
είναι εκεί που βρίσκονται οι νέοι

ΜΙΧ. ΚΑΡΧΙΜAΚΗΣ

Η αλήθεια των αριθμών 
της οικονομίας 
λογαριάζοντας την κοινωνία

ΒAΣ. ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΠΟΡ

ΧΤΥΠΗΣΕ…
ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ
ΤΗΣ SHOWBIZ

Τι ισχύει για δωρεές,
γονικές παροχές,
επίδομα θέρμανσης,
λογαριασμούς ΔΕΗ
κ.λπ. αλλά και για
τις προσλήψεις 
των νέων

ΣΕΛ. 30

Έλληνας ερευνητής
βελτιώνει τη ζωή
των αστροναυτών!

Τι θα γίνει με
τα νέα γήπεδα

του  Άρη, του ΠΑΟΚ
και του ΠΑΟ

Εφιαλτική 
πρόβλεψη
για την πορεία
της πανδημίας!

Bloomberg

ΣΕΛ.  19



Τ
ο μεγαλύτερο κρας τεστ με την πανδημία ξεκίνησε
χθες με το «πρώτο κουδούνι». Η επιστροφή χιλιά-
δων μαθητών και των φοιτητών σε σχολεία και πα-

νεπιστήμια, όπου τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης είναι εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθούν, αποτελεί
την πιο δύσκολη «εξίσωση» της κυβέρνησης ενόψει του
φθινοπώρου, με πολλούς «αγνώστους».

Μπορεί η κυβέρνηση, το σύστημα Υγείας, οι μαθητές,
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν την εμπειρία της
προηγούμενης χρονιάς, ωστόσο φέτος η μεγάλη μετα-
δοτικότητα της Δέλτα πιστεύεται ότι θα αυξήσει τα ποσο-
στά των κρουσμάτων στα σχολεία. Οι επιστήμονες από
την πλευρά τους δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους,
καθώς θεωρούν ότι το «αποτύπωμα» της επαναλειτουρ-

γίας των σχολείων στην πανδημία θα φανεί από τις 25
Σεπτεμβρίου και μετά. Μάλιστα, o καθηγητής Πνευμονο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης προ-
έβλεψε ότι 30 με 50 χιλιάδες παιδιά θα μολυνθούν και
ότι το 1,5% από αυτά ενδέχεται να εκδηλώσει πιο βαριά
συμπτώματα και ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, ένα
στα τέσσερα παιδιά λυκείου έχει λάβει την πρώτη δόση
εμβολίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο γυμνάσιο είναι
13%. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη είχαν εμβολιαστεί
48.000 παιδιά ηλικίας 12-14 ετών, 88.000 παιδιά ηλικίας
15-17 ετών και 405.000 ηλικίας 18-24 ετών, διαμορφώ-
νοντας τα ποσοστά εμβολιασμού στο 13%, 25% και 50%
αντίστοιχα. Τα ποσοστά δεν είναι βέβαια τα προσδοκώ-

μενα και εκτιμάται πως με τη συμβολή των παιδιάτρων,
οι οποίοι θα μπορούν κάνουν εμβολιασμούς και στα
ιδιωτικά ιατρεία, θα καταστεί δυνατό να καλυφθεί σε
έναν βαθμό το χαμένο έδαφος. Εντούτοις, ακόμη και αν
ανέβουν τώρα τα ποσοστά των εμβολιασμών, θα πρέπει
να περάσει πάνω από ένας μήνας μέχρι να αποκτηθεί
ανοσία.

Για αυτό τον λόγο το «πρωτεύον μάθημα» των εκπαι-
δευτικών στα σχολεία θα πρέπει να είναι να πείσουν τα
παιδιά για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, καθώς η
αύξηση του ποσοστού εμβολιασμών στους εφήβους
αποτελεί μονόδρομο, σύμφωνα με τους ειδικούς, προ-
κειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία πριν εξαπλω-
θούν οι νέες μεταλλάξεις. 
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Κορονοϊός και σχολεία: Μια δύσκολη «εξίσωση»
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Α
ν κανείς πιστέψει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, τότε οι εκλογές θα
γίνουν το 2023. Και αυτό δεν
είναι κάτι που λέει ο κ. Μητσο-

τάκης μόνο δημοσίως, αλλά το περιγρά-
φει ως στρατηγική του και σε συνομιλη-
τές του. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή
μέσα στο 2022 ο κ. Μητσοτάκης να ξεκι-
νήσει να σταθμίζει τις όποιες επιλογές
του, ιδίως από το φθινόπωρο και μετά. Ο
ίδιος όμως περιέγραψε από τη ΔΕΘ ένα
μονοπάτι διετίας, το οποίο θα αποτελέσει
τη βάση για μια δεκαετή πορεία, όπως ο
ίδιος είπε, προσβλέποντας προφανώς σε
μια συνθήκη πολιτικής κυριαρχίας. Καί-
τοι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο,
ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να καταστήσει
αρκετά πράγματα σαφή, με δεδομένο ότι
το μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ -εμβέλειας
περί τα 3,5 δισ.- ήγειρε σε κάποιους προ-
εκλογικές σχέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα,
έσπευσε να ξεκαθαρίσει το εκλογικό δί-
λημμα με το οποίο θα έρθουν αντιμέτω-
ποι οι πολίτες.

«Η απλή αναλογική δεν επιτρέπει ου-
σιαστικά τον σχηματισμό κυβέρνησης,
παρά μόνο αν κάνεις τις συνενώσεις του
πρώτου με το δεύτερο κόμμα, κάτι το
οποίο αποκλείω κατηγορηματικά», είπε ο
κ. Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας σε άλλο
σημείο πως, εφόσον η ΝΔ δεν είναι αυτο-
δύναμη στις πρώτες εκλογές με απλή
αναλογική, τότε δεν θα συνεργαστεί με
τον ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα θα πάει σε νέες

εκλογές με το ίδιο στρατηγικό πρόταγμα,
την αυτοδυναμία. «Και διπλές να είναι οι
κάλπες, εγώ ζητώ αυτοδύναμη διακυ-
βέρνηση, γιατί πιστεύω ότι κυβέρνησα
καλά το προηγούμενο διάστημα», είπε ο
πρωθυπουργός και έσπευσε να αποδο-
μήσει την εναλλακτική επιλογή, βάζοντας
στο ίδιο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον
Γιάνη Βαρουφάκη υπό την ομπρέλα της
«προοδευτικής διακυβέρνησης». Θύμισε
έτσι σε αρκετούς τι έγινε το 2015 και
«γαργάλησε» τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρι-
στικά μεγάλου μέρους του εκλογικού
σώματος, γνωρίζοντας ότι ελάχιστοι επι-
διώκουν η χώρα να μπει ξανά σε περιπέ-
τεια.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκοψε
κάθε γέφυρα με τον Αλέξη Τσίπρα, τονί-
ζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
συνεννόησης για τίποτα έπειτα από όσα
έγιναν με την περίπτωση Αποστολάκη,
καρφώνοντας επί της ουσίας τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ για το ναυάγιο. Ακόμη,
απέδωσε στον κ. Τσίπρα και τις επιθέσεις
που δέχονται ο ίδιος, η σύζυγος και η κό-
ρη του και φωτογράφισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως…
ινστρούχτορα του «οχετού» του Διαδι-
κτύου.

Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης δεν πορεύε-

ται μόνο με διλήμματα και καρφιά για τον
κ. Τσίπρα. Ο ίδιος θεωρεί ότι η οικονομία
είναι το δυνατό του χαρτί, για αυτό και θα
επιμείνει στη στρατηγική του «μερίσμα-
τος ανάπτυξης». Όποτε, δηλαδή, η ελλη-
νική οικονομία πηγαίνει καλά, τότε ένα
μέρισμα αυτής της καλής πορείας να επι-
στρέφει στους πολίτες με μόνιμο τρόπο.
Με μειώσεις φόρων και εισφορών και κι-
νήσεις ελάφρυνσης του βάρους και διευ-
κόλυνσης της καθημερινότητάς τους. Ο
πρωθυπουργός άλλωστε ξέρει καλά ότι
επί της ουσίας οι εκλογές κερδίζονται και
χάνονται στην οικονομία, για αυτό και
επιδιώκει η ανάπτυξη να μη μείνει μόνο
στα νούμερα του προϋπολογισμού, αλλά

να μεταφραστεί σε μετρήσιμο όφελος
στις τσέπες της μεσαίας τάξης και των
λαϊκών νοικοκυριών, ενώ παράλληλα θα
διευκολύνεται και το πλαίσιο για το επι-
χειρείν.

Ο Κυριάκος θεωρεί ότι
η οικονομία είναι το δυνατό
του χαρτί, για αυτό και 
θα επιμείνει στη στρατηγική
του «μερίσματος ανάπτυξης»

Ραντεβού στις
κάλπες με τη...
γαλοπούλα!

Ενός λεπτού σιγή για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε χθες κατά την έναρξη της συ-

νεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής εις μνήμιν της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το κεμαλικό
τουρκικό κράτος. Με ομόφωνη απόφαση της Βουλής από τις
24 Σεπτεμβρίου 1998, η 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί
ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο προεδρεύων Χαρά-

λαμπος Αθανασίου αναφέρθηκε στα γεγονότα της εποχής
και ανέγνωσε ανατριχιαστικές περιγραφές εφημερίδων της
περιόδου εκείνης, του 1922, «για κάθε παρερχόμενη μέρα
που μύριζε πτωμαΐνη» και τις αλαλαγές «έρχεται ο Κεμάλ»,
όταν ακούγονταν οι οπλές των πρώτων αλόγων να εισέρχον-
ται σε πόλεις και χωριά, τότε που το τουρκικό κράτος τερμά-
τισε την ελληνική παρουσία στην ιωνική γη. Ο κ. Αθανασίου
παρατήρησε ότι σε έναν χρόνο από σήμερα συμπληρώνεται

ένας αιώνας από την καταστροφή της Σμύρνης και τον αφα-
νισμό του 20% του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, αφού οι
Έλληνες που ζούσαν στην περιοχή έφθαναν τις 2.845.000
ψυχές. Αυτός ο Ελληνισμός υπέστη την τουρκική θηριωδία.

Την ερχόμενη Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποι-
ηθούν εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος σε πολλές περιο-
χές της χώρας.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Σ
την εξειδίκευση των μέτρων
που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης στη ΔΕΘ προχώρησε χθες

η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.
Αναλυτικά ο υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε:
1) Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡ-

ΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021.
2) Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότη-

σης δόσεων δανείων των περίπου 75.000
νοικοκυριών που επλήγησαν από την
πανδημία για τρεις ακόμη μήνες.

3) Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότη-
σης 100.000 νέων θέσεων εργασίας για
άλλες 50.000 θέσεις.

4) Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής
όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών
ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων
εσόδων της επιχείρησης. Με βάση τις νέ-
ες προβλέψεις, το 28% των επιχειρήσεων
θα επιστρέψει το 1/4, το 39% το 1/3 και το
33% το 1/2.

5) Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότη-
σης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως
τον Δεκέμβριο του 2021.

6) Χορηγείται αποζημίωση ειδικού
σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους

καλλιτέχνες και τους ξεναγούς.
7) Παρέχεται το πρώτο ένσημο. Συγκε-

κριμένα, για το 2022 και προκειμένου να
περιοριστεί η ανεργία των νέων, στο πλαί-
σιο αντιμετώπισης των συνεπειών της
πανδημίας, όλοι οι νέοι από 18 έως 29
ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργα-
σιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εν-
τός του έτους λαμβάνουν προπληρωμένο
χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν για την πρώτη τους απασχό-
ληση. Η ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε
1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες
πλήρους απασχόλησης. Από αυτό το πο-
σό τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος
-επιπλέον του μισθού του- ως κίνητρο
εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο ερ-
γοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού
κόστους. Για εργασία μερικής απασχόλη-
σης, που αντιστοιχεί περίπου στο 50% της
πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού.

8) Επεκτείνεται από το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 η χορήγηση στεγαστικού
επιδόματος και στους σπουδαστές των
δημόσιων ΙΕΚ.

9) Χορηγείται τον μήνα Δεκέμβριο δι-
πλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου ει-
σοδήματος, συνολικού ύψους πλέον -για

εκείνο τον μήνα- 130 εκατ. ευρώ.
10) Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το

επίδομα θέρμανσης κατά 20%. Έτσι, το
συνολικό επίδομα θέρμανσης ανέρχεται
πλέον στα 100 εκατ. ευρώ.

11) Επιδοτείται, τουλάχιστον για το 4ο
τρίμηνο του 2021, το σύνολο του πληθυ-
σμού για τις πρώτες 300 kWh με ποσό 30
ευρώ/MWh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το
σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του
ρεύματος. Όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκού-
ρας, η επιδότηση ισχύει και για επαγγελ-
ματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. «Το κό-
στος θα καλυφθεί από την ανακατανομή
των εσόδων του συστήματος εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων»,
σημείωσε. Συμπερασματικά, τα συνολικά
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων λόγω της πανδημίας ανέρχονται
πλέον στα 16,6 δισ. ευρώ για το 2021.

Σε αυτές τις μειώσεις φόρων έρχονται
μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ να προστεθούν οι ακόλουθες:

1) Συνεχίζεται και για το 2022 η απαλ-
λαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό
τομέα.

2) Επεκτείνεται για το 2022 η μείωση

κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλι-
στικών εισφορών. 

3) Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισο-
δήματος των επιχειρήσεων -σε μόνιμη
βάση- από το 24% στο 22%.

4) Επεκτείνεται η εφαρμογή των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφο-
ρές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά,
στους κινηματογράφους και το τουριστι-
κό πακέτο έως τoν Ιούνιο του 2022. 

5) Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα
γυμναστήρια και τις σχολές χορού από το
24% στο 13% έως τον Ιούνιο του 2022. 

6) Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής
του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
έως τον Ιούνιο του 2022.

7) Καταργείται ο φόρος γονικών παρο-
χών - δωρεών για συγγενείς πρώτου
βαθμού, που αφορά σε αξίες έως 800.000
ευρώ.

8) Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κι-
νητής τηλεφωνίας από 12% έως 20%, που
κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργεί-
ται για νέους έως 29 ετών από την 1η Ια-
νουαρίου 2022.

9) Μειώνεται σε μόνιμη βάση ο ΦΠΑ
των ζωοτροφών που προορίζονται για
ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.

Όλα τα μέτρα του πακέτου της 85ης ΔΕΘ 
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POLITICAL 5
10) Τέλος, μετά την αναπροσαρμογή των

αντικειμενικών αξιών προχωρούμε στη
μείωση των συντελεστών υπολογισμού
του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022.

Ο κ. Σταϊκούρας απαρίθμησε και τις
μόνιμες μειώσεις φόρων, στις οποίες
έχει προχωρήσει ήδη η κυβέρνηση:
• Ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε -μεσοσταθμικά- κα-
τά 22%.
• Ο εισαγωγικός φορολογικός συντελε-
στής στα φυσικά πρόσωπα μειώθηκε από
το 22% στο 9%.
• Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για
τα μερίσματα μειώθηκε από το 10% στο 5%.
• Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα μειώθηκε από το 100% στο
55% και για τα νομικά πρόσωπα από το
100% στο 80%.
• Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν
κατά 1+3 ποσοστιαίες μονάδες.
• Υφίσταται χαμηλός φορολογικός συντε-
λεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα
ύψους 10%.

Το συνολικό κόστος των επιπλέον ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων, κάποιες από τις
οποίες είχαν ήδη προϋπολογιστεί, ανέρ-
χεται στα 2,4 δισ. ευρώ το 2022, εκ των
οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ είναι μειώσεις φό-
ρων και ασφαλιστικών εισφορών, σύμφω-
να με τον κ. Σταϊκούρα. Έτσι, είπε, το κό-
στος των επιπλέον μέτρων τόνωσης του
διαθέσιμου εισοδημάτων των πολιτών, ιδι-
αίτερα της μεσαίας τάξης, διαμορφώνεται
περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ για τη διετία
2021-2022. Και συνολικά στα 42,7 δισ. ευ-
ρώ για την περίοδο 2020-2022.

Για τη ρευστότητα:
• Η επέκταση του προγράμματος «Ηρα-
κλής», που ήδη υλοποιείται.
• Η υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης
οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας
για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
• Η αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυ-
λακίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, ύψους 12,7 δισ. ευρώ.

Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και η αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας με συγκεκριμένες πολιτικές:

1) Φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω
αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το
2025 το 30% των δαπανών που πραγματο-
ποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής προς συγκεκριμένους επαγγελματι-
κούς κλάδους, και μέχρι του ποσού των
5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτει από το φο-
ρολογητέο εισόδημα των φυσικών προ-
σώπων. 

2) Αναμόρφωση του πλαισίου της φορο-
λοταρίας.

Πλέον θα δίνεται διαφορετική στάθμιση

ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος
που καταναλώνεται και το οικογενειακό
εισόδημα.

3) Χορήγηση προσαυξημένης έκπτω-
σης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη
οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

4) Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύ-
σεις και εξαγορές.

5) Τέλος, στο πεδίο της αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας, μετά τις τρεις πρό-
σφατες εξαιρετικά επιτυχημένες συναλ-
λαγές στην Εγνατία Οδό, τη ΔΕΠΑ Υποδο-
μών και τον ΔΕΔΔΗΕ, δρομολογούνται:
• Η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμέ-
νων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγου-
μενίτσας και Ηρακλείου.
• Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την
παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς και
η εκκίνηση των διαδικασιών για την αξιο-
ποίηση της μαρίνας Πύλου και Λευκίμμης
Κέρκυρας.
• Η προετοιμασία του διαγωνισμού για την
επαναπαραχώρηση της Αττικής Οδού.
• Η αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες.
• Η ωρίμανση έργων αξιοποίησης ιαματι-
κών πηγών.

• Η αναδιοργάνωση εταιρειών όπως η
ΛΑΡΚΟ.

Από τη μεριά του, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης
εξειδίκευσε το «κούρεμα» στις επιστρε-
πτέες προκαταβολές και τα φορολογικά
κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικού χρή-
ματος. Και τόνισε ότι μειώνεται το ποσο-
στό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων
Προκαταβολών ανάλογα με την πτώση
των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρη-
σης. Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρη-
θεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων
που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επι-
στρεπτέας, για επιχειρήσεις που έχουν
κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάρι-
στα έσοδα το 2019:
• Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφό-
σον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το
2020, σε σχέση με το 2019, άνω του 70%
και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
• Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον
έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το
2020, σε σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και
70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

• Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται
το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου
2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα
το 2019 επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%),
εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσό-
δων το 2020, σε σχέση με το 2019 (εφόσον
είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα
έσοδα το 2019), άνω του 30% και καταγρά-
φουν ζημίες προ φόρων. Για τις λοιπές
επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο
(33,3%).

Με βάση το ανωτέρω σχήμα υπολογίζε-
ται ότι:
• To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει
το εν τέταρτο (25%).
• Το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει
το εν τρίτο (33,3%).
• Το 33% θα επιστρέψει το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στις
Επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από
50% έως και 100%, ανάλογα με την πτώση
τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις
Επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το
50%. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ισχύει
έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ κατα-
βολής του ποσού προς επιστροφή έως 31
Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περί-
πτωση, το ποσό καταβάλλεται σε 60 δό-
σεις από τον Ιανουάριο 2022. Δημοσιονο-
μικό κόστος που επιβαρύνει το 2021: 660
εκατ. ευρώ.

Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών

Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το
2025 το 30% των δαπανών που πραγματο-
ποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής προς συγκεκριμένους επαγγελματι-
κούς κλάδους και μέχρι του ποσού των
5.000 ευρώ ετησίως εκπίπτει από το φο-
ρολογητέο εισόδημα των φυσικών προ-
σώπων.

Ενδεικτικοί κλάδοι: 
• Εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου,
ελαιοχρωματιστή.
• Οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθαρι-
σμού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υπη-
ρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι.
• Γυμναστήρια, σχολές χορού.
• Ταξί.
• Νομικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές,
οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρε-
σίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δα-
πανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής. Η πρόοδος των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών αποτελεί για εμάς κεντρικό στοι-
χείο της πολιτικής μας και θα συνεχίσει να
ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο. Για τον σκο-
πό αυτό θα υπάρξει σύντομα και σχετική
ενημερωτική εκστρατεία από το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Οι αναλυτικές εξηγήσεις που
έδωσαν Σταϊκούρας και Σκυλακάκης
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Οκαθένας μπορεί να δει το πακέτο που ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
με τη δική του οπτική. Εμείς από τη μεριά μας

θα λέγαμε ότι είχε τρεις στοχεύσεις: η πρώτη αφορά
στους νέους -και είναι λογικό διότι εκεί παραδόξως
«πονάει» η Νέα Δημοκρατία-, η δεύτερη στον ιδιωτι-
κό τομέα και η τρίτη στον περιορισμό της ακρίβειας
εξαιτίας των ανατιμήσεων στο ρεύμα.

Τα αποτελέσματα και των τριών κινήσεων θα κατα-
γραφούν όταν από τις εξαγγελίες περάσουμε στην
πραγματική ζωή. Εκεί εξάλλου καταγράφονται οι επι-
τυχίες και οι αποτυχίες των ανακοινώσεων της εκά-
στοτε κυβέρνησης. Οι πολίτες βιώνουν την πραγματι-
κότητα και κάνουν το δικό τους ταμείο στην καθημερι-
νότητά τους.

Ας έρθουμε τώρα στην ερμηνεία τού κατά πόσο ο
κ. Μητσοτάκης με τα όσα ανακοίνωσε έκανε το πο-
λιτικό περιβάλλον να… μυρίσει κάλπες. Εμείς πι-
στεύουμε πως όχι και εξηγούμαστε για να μη λέμε
λόγια του αέρα. 

Το εκλογικό σώμα έχει τρεις μεγάλες δεξαμενές. Η
μία είναι δεδομένη και αποτελείται από εκείνους που
είτε βρέξει είτε χιονίσει θα πάνε στην κάλπη να ψηφί-
σουν το κόμμα τους. Είναι αυτή η ομάδα που αποτε-
λείται από την αποκαλούμενη «σκληρή βάση» των
κομμάτων. 

Η δεύτερη μεγάλη εκλογική ομάδα είναι οι συνταξι-
ούχοι και η τρίτη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και για αυτές
τις δύο ομάδες ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε καμία επι-
μέρους ανακοίνωση. Μπορεί να ευνοούνται από τα
γενικά μέτρα, αλλά επί της ουσίας δεν είπε κουβέντα.
Ούτε καν αναφορά έκανε. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι
στο… μανίκι κρατά για την κατάλληλη στιγμή τα μέτρα
εκείνα που θα αφορούν στις δύο αυτές μεγάλες και ει-
δικές ομάδες ψηφοφόρων.

Δεν μπορείς να πας σε εκλογές και μάλιστα πρό-
ωρες χωρίς να δώσεις κάτι στους συνταξιούχους ή
στους δημοσίους υπαλλήλους. Για αυτό και ο κ. Μη-
τσοτάκης… κράτησε για πιο πίσω την αναστολή της
εισφοράς αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα και δεν

προχώρησε σε ανακοινώσεις για τους συνταξιού-
χους. Όταν δείτε να προχωρά σε αυτό, τότε θα αρχί-
ζουμε να συζητάμε τα πώς και πότε των εκλογών.

Αν λοιπόν δεν προκύψει κάτι ανατρεπτικό, τότε αυτό
που λέει ο κ. Μητσοτάκης για εκλογές στο τέλος της
τετραετίας ισχύει στο ακέραιο. Για αυτό ας κάνουν κά-
ποιοι υπομονή έως την επόμενη ΔΕΘ, τότε το σκηνικό
θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και ο πολιτικός χρόνος θα
μετρά αντίστροφα.

H πορεία για την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολί-
τευση έχει ακόμη δρόμο. Έναν δρόμο που για καμία
από τις δύο πλευρές δεν είναι στρωμένος από ροδο-
πέταλα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει, απ’ ό,τι φάνηκε
και στη συνέντευξή του, τις πολιτικές του επιλογές.

Διεκδικεί την αυτοδυναμία και πράττει αυτό που
πολλές φορές είχαμε τονίσει από αυτήν τη φιλόξενη
γωνία: να έχει δηλαδή συνομιλητή του την κοινωνία
και τους πολίτες. Αρκεί αυτό να γίνεται πράξη με συγ-
κεκριμένα μέτρα και προτάσεις.

Θα αναμένουμε... 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Γιατί η ΔΕΘ δεν μύρισε πρόωρες εκλογές

H πορεία για την κυβέρνηση
αλλά και την αντιπολίτευση 
έχει ακόμη δρόμο“



Η αγορά εργασίας
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μειώθηκε στο

15,9% του εργατικού δυναμικού τον Μάιο 2021, από 17,1% τον Απρίλιο 2021.
Στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 διαμορφώθηκε στο 16,6%, οριακά υψη-
λότερα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η Ελλάδα και η
Ισπανία παραμένουν με διαφορά οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήγμα
Από τη μεγάλη φωτιά στη Βαρυμ-
πόμπη διαπιστώθηκε ότι οι πλη-
γείσες επιχειρήσεις είναι περίπου
77, εκ των οποίων οι 22 φαίνεται να
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
ενώ 29 δεν μπορούν να λειτουργή-
σουν, καθώς έχουν υποστεί μεγά-
λες ζημιές.
Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν
είναι κυρίως επισιτιστικές και μα-
ζικής εστίασης, εταιρείες διοργά-
νωσης εκδηλώσεων, καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
(κρεοπωλεία, ψητοπωλεία, αρτο-
ποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.λπ.).

Σωστές δηλώσεις
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με κάθε ευ-
καιρία προχωρεί -και σωστά- σε δηλώσεις προς το
Βρετανικό Μουσείο για τις συνθήκες φύλαξης των
γλυπτών του Παρθενώνα. Η υπουργός κάνει λόγο για
«προσβλητικές και επικίνδυνες συνθήκες», σημει-
ώνοντας ότι τα γλυπτά δεν μπορούν να περιμένουν
την ολοκλήρωση του «masterplan» του Βρετανικού
Μουσείου, το οποίο δεν πληροί τις ικανές και ασφα-
λείς συνθήκες έκθεσής τους.

Άντε να δούμε
Σε εργοτάξιο φιλοδοξεί να μετατρέψει η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή την κοινοτική επικράτεια μέσω της ενεργει-
ακής ανακαίνισης, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση,
35 εκατομμυρίων κτιριακών εγκαταστάσεων, μικρών
και μεγάλων, δημόσιων και ιδιωτικών (κατοικιών) μέχρι
το 2030. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν εντάσσεται στο
πλαίσιο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, η οποία προβλέπει τη μείωση των εκπομ-
πών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030. 

Ετοιμάζεται καμπάνια για τη γονιμότητα

O
τι τα εμβόλια επηρεάζουν τη γονιμότητα είναι
μια λανθασμένη άποψη. Η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών και η Ελληνική Μαιευτική και

Γυναικολογική Εταιρεία συστήνουν τον εμβολιασμό
των εγκύων γυναικών ανεξαρτήτως τριμήνου κύη-
σης, κατά προτίμηση με mRNA εμβόλιο. Μάλιστα δεν
συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγ-
κυμοσύνης με βάση τον εμβολιασμό και, φυσικά, ού-
τε διακοπή της κύησης λόγω εμβολιασμού. Ο εμβο-

λιασμός όχι απλώς επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται και
για τις θηλάζουσες. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώ-
θηκε ότι το γενετικό υλικό του εμβολίου δεν ανι-
χνεύεται στο μητρικό γάλα. Επιπλέον έχει αποδειχ-
θεί με μελέτες ότι ο εμβολιασμός δεν επηρεάζει
οποιαδήποτε παράμετρο που αφορά την υγεία του
σπέρματος. Το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει καμπά-
νια με τα παραπάνω για το πλατύ κοινό μέχρι τα Χρι-
στούγεννα. 
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Τ
ην επανεμφάνισή τους στους δρόμους της

Γαλλίας έκαναν τα «κίτρινα γιλέκα». Σε πά-

νω από 150 πόλεις συμμετείχαν στις μαζικές

διαδηλώσεις κατά των αναγκαστικών μέτρων εμβο-

λιασμού για ορισμένες επαγγελματικές κατηγο-

ρίες. Φορώντας και πάλι κίτρινα γιλέκα, φέρνουν

στη μνήμη το κύμα διαμαρτυριών από τον Νοέμβριο

του 2018, που προκάλεσε στον πρόεδρο Μακρόν σο-

βαρό πολιτικό πρόβλημα. Σχεδόν σε 300.000 είχε

φτάσει ο αριθμός των διαδηλωτών στο απόγειο των

κινητοποιήσεων.

Παρατηρητές περιγράφουν το νέο κύμα διαμαρτυ-

ριών ως εξαιρετικά ετερογενές. Στις τάξεις των

διαδηλωτών συναθροίζονται οπαδοί της άκρας Δε-

ξιάς και της Αριστεράς, αλλά και μετριοπαθείς πο-

λίτες. 

«Ελευθερία» είναι το αίτημα γραμμένο στα πλακάτ,

γιατί σε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης βλέπουν οι

διαμαρτυρόμενοι την περιστολή των ελευθεριών

τους. Και ίσως με τους υποχρεωτικούς εμβολια-

σμούς για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και

για πυροσβέστες, και το υγειονομικό πάσο για την

είσοδο σε εστιατόρια και τρένα, τα μέτρα να έχουν

όντως μαζικά αυστηροποιηθεί. Η πλειοψηφία στη-

ρίζει την κυβερνητική πολιτική, από την άλλη όμως

και οι διαδηλώσεις ξυπνούν συμπάθειες. Ποσοστό

35% των ερωτηθέντων σε μια αντιπροσωπευτική

δημοσκόπηση δήλωσε ότι στηρίζει το κίνημα και το

αντιμετωπίζει με συμπάθεια. Εκείνο που αιφνιδιά-

ζει στα δημοσκοπικά στοιχεία είναι ότι ένα 26% των

εμβολιασμένων είναι εναντίον του υγειονομικού

πάσου και των αυστηρών μέτρων που επιβάλλει η

κυβέρνηση για να αυξήσει τους εμβολιασμούς και

να θωρακίσει καλύτερα τη χώρα από το διαφαινό-

μενο τέταρτο κύμα της πανδημίας.

Η καθιερωμένη μετριοπαθής Δεξιά στηρίζει την κυ-

βερνητική πολιτική κατά της πανδημίας, αλλά η Μα-

ρίν Λεπέν και ο Ζακ Λικ Μελανσόν, ηγετικές φυσιο-

γνωμίες της άκρας Δεξιάς και της άκρας Αριστεράς,

τάσσονται στο πλευρό των διαδηλωτών και τονίζουν

τη σημασία των ατομικών ελευθεριών, ακόμη και αν

γενικότερα είναι υπέρ ενός ισχυρού κράτους. Τα

πάντα ρει το φθινόπωρο στη Γαλλία, στην προεκλο-

γική Γερμανία, αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Κίτρινα γιλέκα και
θερμό φθινόπωρο

anetnews24@gmail.com 
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του
Ζαχαρία

Ζούπη

Υπεύθυνος 
ερευνών 

της OpinionPoll

Η
κρίση την οποία διανύουμε χαρακτηρί-
στηκε από πολλούς ως ευκαιρία να αλ-
λάξει κατεύθυνση η Ευρώπη προς το

προοδευτικότερο. Παρ’ όλα αυτά, στις εκλογικές
αναμετρήσεις και στις δημοσκοπήσεις της τε-
λευταίας περιόδου τα προοδευτικά κόμματα πα-
ραμένουν πίσω από τη συντηρητική Δεξιά. Ακό-
μα και στη Γερμανία που οι Πράσινοι είχαν δημι-
ουργήσει προσδοκίες νίκης στις ερχόμενες
εκλογές μετά την προσπάθειά τους να «προσεγ-
γίσουν το Κέντρο» και να μετριάσουν τις θέσεις
τους, άρχισαν να χάνουν έδαφος, κυρίως νέους
ψηφοφόρους και τώρα βρίσκονται στη δεύτερη
θέση δημοσκοπικά. Το παράδειγμα της Γερμα-
νίας μπορούμε να το εντοπίσουμε και σε άλλες
χώρες του δυτικού κόσμου. 

Η γενιά 18-35 είναι ριζοσπαστική, ζητάει με-
γάλες αλλαγές, καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής, αναδιανομή του πλούτου, διεύρυνση
των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμά-
των. Οι ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων,
από την άλλη, προτάσσουν τη ρητορική της «κοι-
νωνικής διαχείρισης του νεοφιλελευθερισμού»
και του εξανθρωπισμού του μέσα από μικροβελ-
τιώσεις στο σύστημα.

Στην πραγματικότητα, οι ηγεσίες απευθύνον-
ται σε ένα ακροατήριο που είτε δεν υπάρχει είτε
είναι πολύ μειοψηφικό και χωρίς την ορμή της
νιότης που μπορεί να λειτουργήσει ως ιδεολογι-
κός και εκλογικός πολλαπλασιαστής.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στην Ελ-
λάδα. Οι νέοι και οι νέες σύμφωνα με μελέτη της
PRORATA αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικοί
σε «ποσοστά συντριπτικά» και με μεγάλο ενδια-
φέρον για την πολιτική. 

Παρ’ όλα αυτά, αυτό το ενδιαφέρον δεν μετα-
φράζεται σε εκλογικά ποσοστά στις κάλπες, αν-
τίθετα βλέπουμε τεράστια ποσοστά αποχής.

Η εύκολη ερμηνεία αυτού του γεγονότος είναι

να μιλήσουμε για επαναστάτες του καναπέ.
Ωστόσο η πραγματικότητα αμέσως θα μας δια-
ψεύσει.

Οι νέοι και οι νέες είναι αυτοί/ες που παρήγαν
φεμινιστικές αναλύσεις και διεκδικούσαν ισό-
τητα και θεσμικές αλλαγές στο κράτος προκει-
μένου να προστατευθούν οι γυναίκες, προτού
έρθουν οι πρόσφατες γυναικοκτονίες να τους
επιβεβαιώσουν.

Οι νέοι και οι νέες είναι που μαζεύονται ανά χι-
λιάδες σε κάθε διαδήλωση για το περιβάλλον. 

Οι νέοι και οι νέες ήταν οι μόνοι/ες που διορ-
γάνωσαν μαζική διαμαρτυρία απέναντι στην κυ-
βερνητική καταστολή τους πρώτους μήνες της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. 

Οι νέοι και οι νέες ήταν που στελέχωσαν το αν-
τιφασιστικό κίνημα τις δύσκολες εποχές, πριν
μαζευτούμε όλοι μαζί έξω από το Εφετείο για να
πανηγυρίσουμε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Απλώς οι νέοι και οι νέες δεν βλέπουν τον
εαυτό τους στο πολιτικό σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια σύγχρονη αριστερή Σο-
σιαλδημοκρατία αν επιθυμεί να έχει μέλλον,
πρέπει να στραφεί στη νέα γενιά, να την αφουγ-

κραστεί και να εξελίξει τον λόγο και την πρακτι-
κή της, ώστε να ταιριάζει στις προτεραιότητες
των νέων. 

Ενόψει, λοιπόν, και του ερχόμενου συνεδρίου
του Κινήματος Αλλαγής, ίσως αντί να συζητάμε
με τόση ζέση ζητήματα ηγεσίας, να μιλήσουμε
για τις ιδεολογικές μας προτεραιότητες. 

Να φέρουμε μια ριζοσπαστική, πράσινη μετά-
βαση στο προσκήνιο, να δεσμευτούμε να ανα-
τρέψουμε τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη και
να πάμε ένα βήμα παρακάτω φέρνοντας τη δη-
μοκρατία στους χώρους εργασίας. 

Να ενισχύσουμε τη θέση των νέων, προσφέ-
ροντας ένα σύγχρονο συνεταιριστικό πλαίσιο
που θα είναι λειτουργικό για κοινοπραξίες σε
ζητήματα παροχής υπηρεσιών και νέων τεχνο-
λογιών και να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. 

Να δεσμευτούμε για την ουσιαστική επαναφο-
ρά των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων
που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει κουρε-
λόχαρτο και να διερευνήσουμε πώς μπορούμε
να τα διευρύνουμε, ώστε να ανταποκρίνονται
στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

H
τελευταία πρόβλεψη ψήφου για την Ελ-
λάδα τού ενός από τους δύο μεγάλους
πανευρωπαϊκούς οργανισμούς μελέτης

των πολιτικών τάσεων στις χώρες της Ευρώπης
(πίνακας). Τα αποτελέσματα στην πρόθεση ψή-
φου της τελευταίας έρευνας της OpinionPoll για
την ηλεκτρονική εφημερίδα «POLITICAL», αν
κάποιος κάνει πλήρεις αναγωγές, ταυτίζονται με
τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόβλεψης.

Αυτά, γιατί είναι βαρετή πια η αντίδραση κά-
ποιων που όταν τα αποτελέσματα των ερευνών,
ειδικά της OpinionPoll (ευχαριστούμε για την

προτίμηση), δεν τους αρέσουν, επιτίθενται, σπι-
λώνουν, ρίχνουν λάσπη, αφήνουν χυδαία υπονο-
ούμενα, μας στοχοποιούν.  Είναι άσχημο να μη
βλέπεις την πραγματικότητα, γιατί αυτό σε κάνει
αδύναμο και να την αλλάξεις. 

Ας το λάβουν υπόψη, γιατί, όσον αφορά εμάς,
δεν καταλαβαίνουμε από πιέσεις. Θα κάνουμε
έρευνες με ευθύνη, τηρώντας όλους τους κανό-
νες και τις επιστημονικές προδιαγραφές και δη-
μοσιοποιώντας αυτά τα αποτελέσματα που βρί-
σκουμε, και όχι αυτά που θα ήθελαν να δημοσι-
εύουμε.

Το μέλλον της Σοσιαλδημοκρατίας και 
του προοδευτικού χώρου είναι εκεί που βρίσκονται οι νέοι

Ας δουν την πραγματικότητα χωρίς να ελεεινολογούν 

του
Μιχάλη 
Καρχιμάκη

Πρώην υπουργός,
μέλος του πολιτικού
συμβουλίου 
του Κινήματος 
Αλλαγής



Η αλήθεια των αριθμών της οικονομίας 
λογαριάζοντας την κοινωνία
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Σύμφωνα με τη δήλωση πρωτοκλασάτου πολι-
τικού που διάβασε τον οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι»,
με τα 333+1 τιπ πολιτικής επικοινωνίας, «ο οδη-
γός αυτός είναι προϊόν όχι μόνο πολυετούς εμ-
πειρίας αλλά και δημιουργικής σκέψης και ευ-
στροφίας του συγγραφέα». Τον ευχαριστώ θερμά
για το πολύ επαινετικό του σχόλιο. Σε μια εποχή
σκληρού πολιτικού ανταγωνισμού, τα τιπ δίνουν
εφόδια για να εκφραστεί ένας πολιτικός με έξυ-
πνο και ευρηματικό λόγο και να ξεχωρίσει. Να γί-
νει θετική είδηση στα παραδοσιακά ΜΜΕ και vi-
ral στα social media. Ο νέος τρόπος για να τον μά-
θει και ο θυρωρός της πολυκατοικίας του! Ο οδη-
γός αυτός είναι πολύτιμος για όποιον στοχεύει
στην επιτυχία στον δύσκολο χώρο της πολιτικής.
Κρατήστε τα, θα σας φανούν χρήσιμα. 

1. Στις δημοσκοπήσεις, δίνονται στα μικρά κόμ-
ματα εκτός Βουλής ποσοστά που τα κάνουν να
νιώθουν την «ανάσα» εισόδου, που οδηγεί στο

Κοινοβούλιο, με αποτελέσματα τη «μοναχική»
τους πορεία. Τα μεγάλα κόμματα το γνωρίζουν
και το ενισχύουν, γιατί αν τα εκτός Βουλής κόμ-
ματα συνεργαστούν, βγάζουν αρκετούς βου-
λευτές!

2. Στην πολιτική, το «θα» πολλές φορές εσπάρη
αλλά πολύ λίγες «φύτρωσε»!

3. Στις περισσότερες κοινωνίες πολιτικοί και πο-
λίτες, αν και μιλάνε την ίδια γλώσσα, χρειάζεται
μεταφραστής!

4. Στην πολιτική χρειάζεται να κλείνεις «αθόρυ-
βα» την πόρτα, ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν
θα την ξανανοίξεις. 

5. Ένας ευφυής πολιτικός, όταν ερωτηθεί για φή-
μες που κυκλοφορούν και οι φήμες δεν τον
συμφέρουν, δηλώνει από άγνοια μέχρι και βα-
ρηκοΐα ακόμη! 

6. Αντί να περιμένετε να κερδίσετε την εξουσία
πέφτοντας ο αντίπαλος σαν «ώριμο φρούτο»,

δώστε σημασία στο «ώριμο» αίτημα της κοι-
νωνίας και κερδίστε την εξουσία πιο γρήγο-
ρα. 

7. Η πανδημία άλλαξε ακόμα και τα πολιτικά ρου-
σφέτια. Το ποσοστό πληρότητας σε θέατρα, κι-
νηματογράφους, συναυλίες και καταστήματα
εστίασης είναι από τα πρώτα ζητούμενα. 

8. Κάποιοι έχουν εκλεγεί όχι γιατί άξιζαν, αλλά
γιατί οι αντίπαλοί τους έκαναν πολλά και μεγά-
λα λάθη.

9. Μακριά από πολιτικούς που πολιτεύονται, αυ-
τοαναιρούμενοι! 

10. Δομήστε το πολιτικό σας αφήγημα όχι με λο-
γικά επιχειρήματα αλλά με ιστορίες. Αυτές
πουλάνε πιο εύκολα το όραμα. 

11. Οι αυθόρμητες κινήσεις ενός πολιτικού πρέ-
πει να είναι σωστά προετοιμασμένες από τους
συμβούλους του. Διαφορετικά, μπορεί να απο-
βούν μοιραίες!

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι εξαγγελίες διά στόματος πρωθυπουργού,
αποστειρωμένες από τα «θα», συνιστούν μια
πολιτική με ισχυρό θετικό πρόσημο για την

κοινωνία, τη νεολαία αλλά και το επιχειρείν. Λελογι-
σμένη και κοστολογημένη η οικονομική και κοινωνι-
κή πολιτική που εξαγγέλθηκε, με την άμεση εφαρ-
μογή της θα ωθήσει την αναπτυξιακή πορεία της χώ-
ρας, την προσέλκυση των επενδύσεων αλλά και τη
διασφάλιση της μελλοντικής απασχόλησης των νέων
κλείνοντας πίσω τις δυσάρεστες «σελίδες» της
υπερδεκαετούς κρίσης. Η κυβέρνηση απέδειξε ότι
μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κρίσιμες
περιόδους όπως αυτή της πανδημίας, αλλά και να
μετουσιώσει το όραμα σε πραγματικότητα. Μια ανα-
πτυξιακή πραγματικότητα που τόσο έχει ανάγκη η
κοινωνία, η οικονομία, η νέα γενιά αυτής της χώρας,
που πλέον η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της στη
μελλοντική τους πορεία και ανάπτυξη. 

Στα αποκαλυπτήρια του οικονομικού σχεδιασμού
της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό, ακούσαμε
συνετά μέτρα ανακούφισης, με κοινωνική ευαισθη-
σία και οικονομική λογική. Ο «λογαριασμός παρο-
χών», μετά τις οικονομικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, απέ-
κτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού με τον ρυθμό ανά-
πτυξης του β’ τριμήνου και τις ευοίωνες εκτιμήσεις, η
ανάπτυξη του φετινού ΑΕΠ αναθεωρήθηκε από 3,6%
σε 5,9% και δημιούργησε πολύτιμο δημοσιονομικό
χώρο 2 δισ. ευρώ για συνολικά μέτρα ελάφρυνσης
και ανάσχεσης της ακρίβειας ύψους 3,5 δισ. ευρώ. 

Είναι ενθαρρυντικά όσα εξαγγέλθηκαν από τον
πρωθυπουργό, ωστόσο η πίεση που παρέχει η πα-
ρούσα συγκυρία στην πραγματική οικονομία δημι-
ουργεί εδραία άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις, οι ελα-
φρύνσεις και οι ρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν
και το 2022. 

Η δυναμική και τα αντανακλαστικά της κυβέρνη-
σης στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής της
πανδημίας, που προκάλεσε και συνεχίζει να προ-
καλεί και τις ισχυρότερες χώρες, επαληθεύονται
από την αδιάψευστη «αλήθεια των αριθμών» της οι-
κονομίας. Αριθμών, που επιβεβαιώνουν τα επίσημα
στοιχεία αντίδρασης της οικονομίας και του ρυθμού
ανάπτυξης του φετινού ΑΕΠ. Αριθμών, που δικαιώ-
νουν τα μέτρα στήριξης στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, που ακόμη και σε περίοδο πανδημίας απο-
φέρουν θετικό πρόσημο. Αριθμών, που χρειάζεται η
αγορά σε ρευστότητα για να επανεκκινήσει δυναμι-
κά. Αριθμών, που έχει ανάγκη η κοινωνία για να πά-
ρει ανάσες ευτυχίας και ευημερίας. Αριθμών με
ελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις και ρυθμίσεις που
θα καταλήγουν σε εξοφλήσεις. Αριθμών, που επι-
βεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών
και στρατηγικών επενδυτών για εμβληματικά έργα
στη χώρα μας. Αριθμών στο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα
2.0» για τον τρόπο αξιοποίησης των 77 δισ. ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ με έμ-
φαση στην ψηφιακή και κυκλική οικονομία. Αριθ-
μών, που απειλούν με μεγάλες ανατιμήσεις το κό-

στος ενέργειας, μεταφορικών, βασικών αγαθών και
τροφίμων. Αριθμών με εγχώρια αντίμετρα απορρό-
φησης και αποκλιμάκωσης των αυξήσεων σε κατα-
ναλωτικά αγαθά. Αριθμών, που θα μεγεθύνουν βιώ-
σιμα την εγχώρια παραγωγή και εξαγωγές, εάν
αφήσουμε πίσω τα λάθη που στοίχισαν ακριβά στην
πραγματική οικονομία. Αριθμών, που ο πρωθυ-
πουργός στην ομιλία του έκανε σαφές πως πίσω
από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι. 

Υπάρχουν άνθρωποι σε ευάλωτα νοικοκυριά, χρε-
ωμένες επιχειρήσεις, αδύναμες κοινωνικές ομάδες
και βεβαίως η νέα γενιά που αναζητά εκπαίδευση
και εργασία. Ως εκ τούτου, εύλογα έχουν την προσο-
χή και τη στήριξη από τα νέα κυβερνητικά μέτρα.
Στον επιχειρηματικό κόσμο είναι κατανοητό πως, με
τόσο πολλούς αστάθμητους παράγοντες που αντιμε-
τωπίζουμε από την παρούσα υγειονομική και δημο-
σιονομική κατάσταση, τελικώς στο φετινό ετήσιο
ραντεβού στη ΔΕΘ το καλάθι παροχών της κυβέρνη-
σης ήταν γεμάτο με νέα «οικονομικά προϊόντα» και
«φρέσκες» ιδέες. Είναι επίσης αυτονόητο πως όλοι
έχουμε ανάγκη να καρπωθούμε το σύνολο του ποι-
οτικού περιεχόμενου. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη
είναι δεσμευτικό να ολοκληρώσει όλους τους οικο-
νομικούς στόχους, να υλοποιήσει ό,τι έχει σχεδιάσει
για το εισόδημα, την εργασία και την ιδιοκτησία, δί-
νοντας προτεραιότητα στους νέους, στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις του τόπου, όπως έχει χρονικά
δεσμευτεί μέχρι το 2023.
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του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ



Ι
κανοποίηση και θετικά σχόλια από τους
παρευρισκόμενους στην ομιλία του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην

85η ΔΕΘ για την άψογη οργάνωση. Όλα θύμι-
ζαν εικόνες από το μέλλον και αυτό χάρη στον
αθόρυβο και αποτελεσματικό Γιάννη Μπρατά-
κο, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα. Ο γενι-
κός διευθυντής της ΝΔ και υποψήφιος για την
προεδρία του ΕΒΕΑ κατάφερε μαζί με τους
συνεργάτες του να αναβαθμίσει την εκδήλωση
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, όπου μίλη-
σε ο πρωθυπουργός. Τηρήθηκαν αυστηρά όλα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στις πρώτες σει-
ρές το προβάδισμα είχαν οι νέοι, οι άνθρωποι
της αγοράς και οι θεσμικοί φορείς, ενώ ήταν η
πρώτη φορά που η ΔΕΘ έγινε και ψηφιακά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Μπρατά-
κος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του πρωθυ-
πουργού για την άψογη εκδήλωση.

ΠΠοιος είναι φαβορί για
γραμματέας της ΝΔ;
Εκλογές εθνικές μπορεί να μη γίνουν σύντομα,
αλλά εκλογές εσωτερικές στη Νέα Δημοκρατία
θα έχουμε σίγουρα. Τέλη Οκτωβρίου θα στη-
θούν κάλπες για την ανάδειξη νέων διοικητι-
κών συμβουλίων σε νομαρχιακές και τοπικές
οργανώσεις. Το όλο εγχείρημα θα σηκώσει στις
πλάτες του ο γενικός διευθυντής του κόμματος
Γιάννης Μπρατάκος, άνθρωπος της απολύτου
εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέ-
σως μετά θα πραγματοποιηθεί και το τακτικό
συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα
αναδείξει νέα Πολιτική Επιτροπή και νέο γραμ-
ματέα. Φαβορί είναι ο Παύλος ο Μαρινάκης, να
ξέρετε, ο σημερινός πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Περί γκάφας 
του πρώην πρύτανη
Αρκετοί αποδίδουν σε γκάφα ολκής την
ενέργεια του πρώην πρύτανη του ΑΠΘ και
προέδρου στο Αττικό Μετρό επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μυλόπουλου να παρουσιάσει
ως σκηνικό
αστυνομο-
κρατίας από
την κυβέρνη-
ση τις κλού-
βες της ΕΛΑΣ
στη Θεσσα-
λονίκη για τη
ΔΕΘ, οι οποί-
ες ωστόσο
χρονολογούνται από το 2018 και την περίοδο
διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα! Συγκε-
κριμένα, ο κ. Μυλόπουλος, ο οποίος έχει
ενεργή συμμετοχή στα social media με πολ-
λές δημοσιεύσεις καθημερινά, σε μια από
αυτές δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις
αστυνομικές κλούβες ως αδιαπέραστο τεί-
χος στη μέση του δρόμου από το 2018, με την
εξής λεζάντα: «Θεσσαλονίκη τώρα. Πώς αλ-
λιώς να προστατέψουν από τις εκδηλώσεις
λατρείας έναν λαοπρόβλητο και δημοφιλή
πρωθυπουργό». Δεν υπάρχει καμία γκάφα,
αδέρφια. Ο κ. Μυλόπουλος ξέρει πολύ καλά
τι έκανε και γιατί το έκανε.

Δεν άνοιξε μύτη 
στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Πανα-
γιώτης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός
Λευτέρης Οικονόμου βρέθηκαν αρκετές
ώρες στο κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνο-
μικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για να παρακο-
λουθήσουν το επιχειρησιακό σχέδιο της
ΕΛΑΣ για την αποτροπή επεισοδίων κατά τη
διάρκεια των διαδηλώσεων στη ΔΕΘ. Είχαν
διαρκή ενημέρωση από την ηγεσία της ΕΛΑΣ
αλλά και από αστυνομικούς που συμμετεί-
χαν στα μέτρα προστασίας.
Το σχέδιο λειτούργησε, καθώς παρά τον όγ-
κο των διαμαρτυρόμενων -υπήρξαν μόνο
μεμονωμένα επεισόδια- διασφαλίστηκε η
ηρεμία στην πόλη. Τα καταστήματα λειτούρ-
γησαν κανονικά στο ωράριό τους και δεν
υπήρξαν καταστροφές σε δημόσια και ιδιω-
τική περιουσία. Αξίζουν εύσημα τόσο στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου, που έδωσε
γενικές κατευθύνσεις, όσο και στους αστυ-
νομικούς, που εκπόνησαν και εφάρμοσαν
ένα σχέδιο, το οποίο ενίσχυσε το αίσθημα
ασφάλειας στους Θεσσαλονικείς. 

Τα φιλαράκια τα καλά

Μαθαίνω ότι υπήρξε επικοινωνία του Αν-
δρέα Λοβέρδου με τον πρώην υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐ-
δη. Αμέσως μόλις έμεινε εκτός κυβερνητι-
κού σχήματος, ο Ανδρέας τον πήρε τηλέ-
φωνο. Άλλωστε, οι δύο πολιτικοί συνδέον-
ται με βαθιά φιλία. Δεν έμαθα τι είπαν. Λέτε
να του είπε ο Ανδρέας να μη βιαστεί να κα-
τέβει υποψήφιος με τη ΝΔ; Πλάκα θα
έχει… Μην ξεχνάτε ότι ο Μιχάλης μάς έχει
προειδοποιήσει ότι έφυγε από το υπουρ-
γείο, όχι από την πολιτική…
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Fair play από Άδωνι
Αυτό που όλοι ξέρουμε για τον Άδωνι είναι ότι
όταν θέλει να πει κάτι, το λέει... έξω καρδιά. Σε
ανάρτησή του από τη Θεσσαλονίκη, στο περιθώ-
ριο της ΔΕΘ, αναφέρθηκε στον Γρηγόρη Δημη-
τριάδη, με τον οποίο έχει πολύ καλή χημεία και
σχέση. «Μια λέξη τον χαρακτηρίζει, ντόμπρος»,
έγραψε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος, να ση-
μειώσω, δεν είναι κανένας τυχαίος στην πολιτική.
Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμέ-
νο, αλλά το fair play ξέρει πώς παίζεται.



Ο μέχρι πρόσφατα αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης απολάμβανε την εκτίμηση των μελών
της κυβέρνησης, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Κι όμως, έμεινε εκτός κυ-
βέρνησης χωρίς να εκφράσει το παραμικρό παράπονο ή να αφήσει αιχμές. Όμως, μετά τη συνάντησή του με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη θα αναλάβει νέο ειδικό ρόλο στη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (RRF) στον τομέα της υγείας, θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των υπουργείων (Υγείας, Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης) και, το σημαντικότερο, θα αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Θέτω ερώτη-
μα: Ξέρει κανείς ποιος τον έφαγε; Γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου… 

Μετά τον Γιάννη και 
ο Παύλος πάει Mega;

Το παλιό Mega αρχίζει να μαζεύεται.
Μαθαίνω ότι ο Παύλος Τσίμας αφήνει τον
ΣΚΑΪ και, σύμφωνα με πληροφορίες,
οδεύει για το Mega. Η συμφωνία περιλαμ-
βάνει σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων και εβδομαδιαία εκπομπή. Θα βγαί-
νει μαζί με τον Γιάννη Πρετεντέρη, όπως
παλιά. Άντε, μόνο η Όλγα Τρέμη θα λείπει
από το σκηνικό, παιδιά. Εκτός και αν την
πάρουν και την Όλγα… Παρεμπιπτόντως, ο
σερ Ντερμπεντερί έχει, λέει, αποκαταστή-
σει και τις σχέσεις του με τον πρόεδρο
Αλέξη Τσίπρα. Δεν εκπλήσσομαι, ούτε για
τον έναν ούτε για τον άλλον.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ 
καίγονται 
για το ΚΙΝΑΛ;
Στο ΚΙΝΑΛ χάνει η μάνα το παιδί και το
παιδί τη μάνα σχετικά με το ποιος προ-
ηγείται στις δημοσκοπήσεις για τον προ-
εδρικό θώκο. Όπως μου λένε οι γνωρί-
ζοντες, όλα θα παιχτούν στον δεύτερο
γύρο και στο ποιον θα υποστηρίξουν αυ-
τοί που θα μείνουν εκτός. Στον ΣΥΡΙΖΑ
πάντως κυκλοφορεί και ανέκδοτο: «Να
μπορούσαμε να στείλουμε Συριζαίους να
ψηφίσουν τον Λοβέρδο…». Γιατί το λένε
αυτό; Διότι πιστεύουν ότι αν βγει ο Αν-
δρέας, το κόμμα θα συνεργαστεί με τη ΝΔ
και το ΠΑΣΟΚ θα διαλυθεί. Έτσι λοιπόν
εκτιμούν ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να
εδραιωθεί ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας
στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη.
Υπομονή λίγο, αδέρφια. Εκτός από τη
Φώφη, η οποία δεν είναι εύκολος αντίπα-
λος, υπάρχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο
οποίος έχει καλές επαφές με όλους τους
μηχανισμούς του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική
επικράτεια. Μην ξεχνάτε ότι πατάει πάνω
στους μηχανισμούς του Βενιζέλου, είναι
μεγάλο το δίκτυο…

T
ο σίριαλ με τα φιλέτα στη Βουλιαγμένη παίρνει διαστάσεις θρίλερ. Τα τελευ-
ταία νέα από το μέτωπο της σύγκρουσης είναι η… προσφυγή της Εκκλησίας, η
οποία ζητεί την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την

«εκ νέου ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε 288,7 στρέμματα αδόμητης γης στη Βου-
λιαγμένη, φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Τη σχετική απόφαση
έλαβε ο δήμος μέσα στον Ιούλιο με το σκεπτικό του αρνητικού περιβαλλοντικού ισο-
ζυγίου στην περιοχή, η οποία έχει δομηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια. Προβλέ-
πω ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, αν και μαθαίνω ότι οι εφοπλιστές που «αγαπούν»
την περιοχή πουλάνε και αγοράζουν βίλες και οικόπεδα απτόητοι…

Το
... 
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Απευθείας στον πρωθυπουργό 
θα αναφέρεται ο Κοντοζαμάνης 

Το comeback του Παππά
Προβλήματα μεγάλα βλέπω στην
Κουμουνδούρου. Ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας διαπίστωσε ότι η
επικοινωνία ομάδα δεν τραβάει
καθόλου. Ο Νάσος Ηλιόπουλος
δεν τραβάει… Καλό και χρυσό το
παιδί, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει
ούτε ο Νάσος ούτε τα άλλα πιτσι-
ρίκια, που είναι αναπληρωτές.
«Θέλουμε ένα μπουλντόγκ σαν
τον Τζανακόπουλο», μου έλεγε
στέλεχος του κόμματος. «Ε, βάλτε
ξανά τον Μήτσο», του λέω… «Άπαπα, αυτός έχει ανθρωποδιώκτη. Είναι τσακωμένος
με όλους τους δημοσιογράφους». Το χειρότερο όλων είναι ότι σκέφτονται να ενεργο-
ποιήσουν ξανά τον Νίκο Παππά. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο, στα αλήθεια το συζητούν.
«Πέραν των λαθών που έχει κάνει ο Νίκος, ξέρει να παίζει μπάλα με τα μίντια». Μιλά-
με για μεγάλη απόγνωση πάντως.

Στον ΣΥΡΙΖΑ βρήκαν νέο εχθρό,
τον Αμερικανό επικοινωνιολόγο
Στάνλεϊ Γκρίνμπεργκ. Στις ΗΠΑ
διετέλεσε σύμβουλος στις
προεκλογικές εκστρατείες του
Μπιλ Κλίντον, αλλά έγινε
διάσημος για την ανάδειξη
γερουσιαστών, ενώ είναι από τους
πιο ακριβοπληρωμένους ειδικούς
στον κόσμο. Το τι γράφουν τα τρολ
για τον Αμερικανό είναι
απίστευτο.

LOCK
Στην αντεπίθεση η Εκκλησία
κατά του Δήμου Βουλιαγμένης 
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Γράφει η Σοφία Στεφάνου

Ο
ι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ
κράτους και πολιτών ενδυναμώ-
νονται με τη συνέπεια λόγων και
έργων, υπογράμμισε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον αγια-
σμό που παρέστη χθες με αφορμή την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς στο νεόκτιστο δη-
μοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου, που
κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ τεσσάρων
μηνών αφότου ο μεγάλος σεισμός έπληξε
την περιοχή.

Ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής
από γονείς, μαθητές και κατοίκους του χωρι-
ού. Ευχόμενος καλή σχολική χρονιά, διαβε-
βαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι «χρέος
του κράτους είναι να βρίσκεται πάντα κοντά
σε κάθε πολίτη ο οποίος δοκιμάζεται. Κανείς
πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται απροστά-
τευτος. Το πρώτο μέλημα του κράτους είναι η
προστασία της ζωής και της περιουσίας των
συμπολιτών μας». Και υπογράμμισε: «Αυτήν
τη δέσμευσή μας κάθε μέρα που περνά θέλω
να την κάνουμε πράξη».

Ο πρωθυπουργός, στον χαιρετισμό του,
τόνισε ότι το κράτος αντέδρασε έγκαιρα και
κατάφερε ταχύτατα να κατασκευάσει «ένα
σχολείο φιλικό προς το περιβάλλον, με υψη-
λή ενεργειακή απόδοση, με θέρμανση και
ψύξη, με αίθουσα πολλαπλών χώρων, ένα
σχολείο κόσμημα». Στο σημείο αυτό ευχαρί-
στησε τον παριστάμενο πρόεδρο της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη «για την ταχύτητα
με την οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκλη-
σή του, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, να σχεδιάσει και να κα-
τασκευάσει εξ ολοκλήρου αυτό το υπερσύγ-
χρονο σχολείο». 

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος

Πέτσας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής
Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές
Καταστροφές Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορα-
στός και οι βουλευτές Λάρισας Χρήστος Κέλ-
λας και Στέλλα Μπίζιου.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης μετέβη στα Φάρσαλα, όπου σε
σύσκεψη που είχε με νέους αγρότες και εκ-
προσώπους των τοπικών φορέων στο δη-
μαρχείο της πόλης τόνισε: «Έχουμε την ευ-
καιρία να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό
άλμα. Και σε αυτό το αναπτυξιακό άλμα ο
πρωτογενής τομέας θα πρέπει να είναι πρω-
ταγωνιστής. Αυτή η κυβέρνηση κρίνεται πε-
ρισσότερο από τα έργα και λιγότερο από τα
λόγια. Δεν θα σας λέμε πράγματα τα οποία
δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπορού-
με να λέμε “ναι” σε όλα τα αιτήματα, αλλά στα
δίκαια αιτήματα, για τα οποία δεσμευόμαστε
ότι θα υλοποιήσουμε, να είστε σίγουροι ότι
αυτό το οποίο λέμε είμαστε σε θέση να το
κάνουμε».

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε

και το πλέγμα των έργων που έγιναν και συ-
νεχίζονται για την αποκατάσταση των ζημιών
από τον «Ιανό», αλλά και για τις πρωτοβου-
λίες της κυβέρνησης με στόχο τη στήριξη του
αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα. Παράλ-
ληλα ευχαρίστησε «προσωπικά τον Χρήστο
Τριαντόπουλο, διότι πέρα και πάνω από την
τυπική του αρμοδιότητα, έσκυψε πάνω στο
πρόβλημα και βοήθησε να έχουμε πια ένα
νομικό πλαίσιο κρατικής αρωγής, το οποίο
είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυ-
τό το οποίο κληρονομήσαμε και μάλιστα το
οποίο βελτιώνουμε συνέχεια». 

Αναφερόμενος ο κ. Μητσοτάκης στις ανα-
κοινώσεις στην ομιλία του στη ΔΕΘ, εξήγησε
το συνολικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής
πολιτικής. «Η ανάπτυξη σημαίνει παραπάνω
πλούτος για τη χώρα. Σημαίνει περισσότερα
δημοσιονομικά περιθώρια και μας επιτρέπει
να κάνουμε πράξη την κεντρική μας προ-
εκλογική δέσμευση ότι η ανάπτυξη την οποία
θα δρομολογήσουμε θα αφορά όλους τους
Έλληνες. Και όλοι να έχουν ένα μέρισμα από
αυτή τη νέα αναπτυξιακή δυναμική, η οποία
δρομολογείται στην ελληνική οικονομία».

Η… πρώτη ημέρα στο Δαμάσι

Στον... αέρα
Καθοδόν προς τα Φάρσαλα από το
Δαμάσι, ο πρωθυπουργός άκουγε
στο αυτοκίνητο τον τοπικό ραδιο-
φωνικό σταθμό ΤRT 95,1, όπου οι
δημοσιογράφοι Βαγγέλης Βου-
λάγκας και Νίκος Χαϊδάς σχολία-
ζαν χιουμοριστικά την επικαιρό-
τητα: «Σιγά μη μας ακούει ο Μη-
τσοτάκης». Κι όμως, ο σταθμός
δέχτηκε μια κλήση από το πρω-
θυπουργικό γραφείο, με τον συ-
νεργάτη του πρωθυπουργού να
λέει πως ο κ. Μητσοτάκης άκου-
σε το κάλεσμά τους και θα… ήθε-
λε να παρέμβει τηλεφωνικά για
να τους πει μια καλημέρα.
Οι δημοσιογράφοι πραγματικά τα
έχασαν όταν τους ειδοποίησαν
ότι ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να πα-
ρέμβει. Νόμιζαν ότι κάποιος τους
έκανε φάρσα.
Αμέσως η εκπομπή κατακλύστη-
κε από μηνύματα και ερωτήσεις
των ακροατών στα οποία για λίγα
λεπτά απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. 

Τα μέγιστα επενδύει πολιτικά στην εμφάνιση του Αλέξη Τσί-
πρα στη ΔΕΘ, το επόμενο Σαββατοκύριακο, η αξιωματική αντι-
πολίτευση. Οι επιτελείς της Κουμουνδούρου από τη μια πλευρά
στοχεύουν στην πολιτική απαξίωση του πρωθυπουργού και την
αποδόμηση των εξαγγελιών του, και από την άλλη στην ανάδει-
ξη του Αλέξη Τσίπρα ως δυνατής και εφικτής εναλλακτικής λύ-
σης.  Οξεία κριτική στην κυβέρνηση, ότι «τα σχολεία άνοιξαν
όπως έκλεισαν», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι δεν έγινε κα-
μία αλλαγή στον αριθμό των μαθητών στις τάξεις και των εκπαι-
δευτικών, ούτε και στα μέτρα προστασίας.

Στο ίδιο κλίμα και πνεύμα, η Κουμουνδούρου με αλλεπάλλη-
λες ανακοινώσεις της χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό Κυριάκο

Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο», «φοβισμένο», «αδιόρθωτο» και
σε πορεία αποδρομής, η οποία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επι-
στροφή.  Επιπλέον, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δείχνουν να μην πείστηκαν
από την πρωθυπουργική διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα
εξαντλήσει την τετραετία και θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου ο κ.
Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές για να γλιτώσει τη «ρα-
γδαία φθορά» του και εκφράζουν την άποψη-πεποίθηση πως,
όταν έρθει η ώρα της κάλπης, η ελληνική κοινωνία «θα δώσει
στην απύθμενη αλαζονεία του την κατάλληλη απάντηση». 

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση θα κρατήσει στον
αφρό της επικαιρότητας το θέμα των τιμών στο ρεύμα και το φυ-
σικό αέριο, μέχρι και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο «Βελλί-
δειο», όπου θα επαναλάβει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θε-

σμικές παρεμβάσεις, ώστε να λειτουργήσει υγιώς η αγορά, υπό
ένα πλέγμα προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, και μειώσεις σε συγκε-
κριμένες φορολογικές υποχρεώσεις.

Από το βήμα της ΔΕΘ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπως
προς πάσα κατεύθυνση διαρρέει από κορυφαία στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέ-
ξης Τσίπρας θα ξετυλίξει το «αφήγημα» για την «επόμενη μέρα»
και για το πώς «θα κυβερνήσουμε», σημειώνοντας ότι «κατά την
εμφάνιση Τσίπρα στην 85η ΔΕΘ θα αποτυπωθούν οι δύο διαφο-
ρετικές και εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις για το τι πρέπει
να γίνει στη χώρα». 

Γιάννης Σπ. Παργινός

Επιχείρηση αποδόμησης των εξαγγελιών ενόψει ομιλίας Τσίπρα στη ΔΕΘ



Σ
ε στρατηγική αεροπορική βάση
μετατρέπεται η 114 Πτέρυγα Μά-
χης της Τανάγρας, η οποία μετά
τις εξαγγελίες του πρωθυπουρ-

γού για την προμήθεια ακόμη έξι γαλλικών
Rafale F3R θα φιλοξενεί πλέον 48 μαχητι-
κά, ικανά να μεταφέρουν οπλικά συστήμα-
τα που προκαλούν τρόμο στην Τουρκία.

Τα 18 Rafale της πρώτης παραγγελίας
«σύντομα θα γίνουν 24», είπε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δείχνοντας την
πρόθεση της Ελλάδας να επενδύσει στη
«γαλλική αεροπορική σχολή». Στην «Poli-
tical» είχαμε τονίσει από τον Απρίλιο ότι η
Αθήνα θα επιδιώξει την αγορά επιπλέον
γαλλικών μαχητικών, όταν το επιτρέψουν
οι δημοσιονομικές συνθήκες. Και αυτό
διότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η Πο-
λεμική Μοίρα απαιτούνται τουλάχιστον 22
με 24 αεροσκάφη. Τα 18 της πρώτης πα-
ραγγελίας δεν αρκούν, καθώς δύο θα είναι
εκπαιδευτικά και δύο με τέσσερα θα βρί-
σκονται σε συντήρηση, άρα τα διαθέσιμα

αεροσκάφη δεν θα αρκούν για να καλύ-
ψουν τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς.
Με τα 24 Rafale οι δύο Πολεμικές Μοίρες
της 114 Πτέρυγας Μάχης θα διαθέτουν
πλέον τον ίδιο αριθμό αεροσκαφών.

Η 331 Μοίρα «Θησέας», με τη φυσιολο-
γική πλέον ροή ανταλλακτικών, αναμένε-
ται να έχει ικανοποιητική διαθεσιμότητα
στα Mirage 2000-5 σε 20 με 24 μήνες. Εκεί
γύρω στα μέσα του 2023 αναμένεται να
ολοκληρωθεί η παραλαβή των πρώτων 18
Rafale της 332 Μοίρας «Γεράκι». Με άλλα
λόγια, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η Ελ-
λάδα θα διαθέτει δύο μοίρες μαχητικών
που μπορούν να μεταφέρουν στρατηγικά
βλήματα Scalp, τους αντιπλοϊκούς πυραύ-
λους Exocet και, φυσικά, τους Meteor,
«κλειδώνοντας» αέρα, ξηρά και θάλασσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν

τα έξι Rafale, στα οποία αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός, θα είναι καινούργια ή με-
ταχειρισμένα, αλλά σίγουρα θα ανήκουν
στη γενιά F3R, ώστε να διατηρηθεί η ομοι-
οτυπία με τα υπόλοιπα μαχητικά της 332
Πτέρυγας Μάχης. Πληροφορίες πάντως
αναφέρουν ότι θα είναι καινούργια και όχι
μεταχειρισμένα, καθώς τα αποθέματα της
γαλλικής αεροπορίας δεν επιτρέπουν την
παραχώρηση των F3R που ήδη υπηρε-
τούν. Φυσικά, θα απαιτηθεί τροποποίηση
της υπάρχουσας σύμβασης ώστε να συμ-
περιληφθούν τα επιπλέον κόστη και να
οριστούν τα χρονοδιαγράμματα, ωστόσο η
γαλλική πλευρά φαίνεται διατεθειμένη να
καλύψει πλήρως τις ελληνικές επιχειρη-
σιακές ανάγκες. Η αντίδραση άλλωστε της
Γαλλίδας υπουργού Άμυνας Φλοράνς
Παρλί ήταν άμεση. «Εξαιρετική είδηση, η

Ελλάδα μόλις ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να αποκτήσει έξι επιπλέον Rafale.
Μαζί θα προχωρήσουμε για να χτίσουμε
μια πραγματικά αυτάρκη Ευρώπη», έγρα-
ψε στο Twitter η κυρία Παρλί.

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε την είδηση
και ο γαλλικός Τύπος με εκτενείς αναφο-
ρές και τηλεοπτικά ρεπορτάζ για τη συμμα-
χία που διαμορφώνεται ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και τη Γαλλία. Στον αντίποδα, τα τουρ-
κικά μέσα ενημέρωσης, που επίσης φιλο-
ξενούν μεγάλα αφιερώματα για τα ελληνι-
κά Rafale, φανερώνουν τον εκνευρισμό
και την ανησυχία της Άγκυρας, η οποία αν-
τιλαμβάνεται ότι η αεροπορική υπεροχή
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εί-
ναι πλέον ελληνική υπόθεση.  

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ελλάδα
μέσα στην επόμενη δεκαετία θα κάνει άλ-
ματα προς το μέλλον, ενσωματώνοντας
προηγμένα μαχητικά Rafale και F-16 Viper,
που θα ετοιμάσουν το έδαφος για το αερο-
σκάφος 5ης γενιάς, το αμερικανικό F-35.
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Σε στρατηγική αεροπορική βάση
μετατρέπεται η Πτέρυγα Μάχης
της Τανάγρας, η οποία θα 
φιλοξενεί πλέον 48 μαχητικά!

H «114» προκαλεί τρόμο στην Τουρκία

Ενοχλήθηκε η  Άγκυρα
Η προαναγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα επιπλέον έξι μα-
χητικά Rafale φαίνεται ότι ενόχλησε και προκάλεσε σκεπτικισμό στην Τουρκία.
Αυτή η ενόχληση μάλιστα αποτυπώνεται και στον τουρκικό Τύπο. «H Ελλάδα αυ-
ξάνει τα μαχητικά Rafale και φτάνει στα 24 αεροσκάφη», αναφέρει το πρακτορείο
Anadolu, ενώ η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Yeni Safak» έχει τη δική της άπο-
ψη, γράφοντας ότι «o φόβος για την Τουρκία αύξησε τον αριθμό των μαχητικών
Rafale σε 24». Παράλληλα, η αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Τ 24 γράφει: «H Ελλά-
δα αυξάνει τα γαλλικά μαχητικά Rafale και φτάνει στα 24 αεροσκάφη».



Ε
πίσκεψη με υψηλό συμβολισμό
πραγματοποίησε η πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων, με τον υπουρ-

γό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπου-
λο, συνοδευόμενο από τον αρχηγό ΓΕΕ-
ΘΑ, να δίνει το «παρών» στους εορτα-
σμούς για τα 78 χρόνια από την απελευθέ-
ρωση της Μεγίστης.

Η περιοχή βρίσκεται εδώ και μήνες στο
στόχαστρο της Άγκυρας, που εγείρει αξιώ-
σεις για την αποστρατιωτικοποίηση του Κα-
στελόριζου, ενώ με άκρως προκλητικό τρό-
πο Τούρκοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποί-
ων και ο Χουλουσί Ακάρ, ζητούν να σταματή-
σουν οι επισκέψεις Ελλήνων πολιτικών και
στρατιωτικών στο ακριτικό νησί. Όλα τα πα-
ραπάνω βέβαια αποτελούν προφάσεις,
αφού ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας
είναι να στερήσει στο Καστελόριζο και την
Ελλάδα την επήρεια στις θαλάσσιες ζώνες
της Ανατολικής Μεσογείου.

Το μήνυμα όμως που εξέπεμψε ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβή-
τησης της εθνικής κυριαρχίας στην περιοχή
της Μεγίστης. «Δεν βρισκόμαστε σε μια
εσχατιά της Ελλάδας, αλλά ακριβώς στο ση-
μείο όπου αρχίζουν η Ελλάδα και ο νησιωτι-
κός χώρος της, ακριβώς όπως ο Έβρος είναι
το σημείο που αρχίζουν η Ελλάδα και ο χερ-
σαίος χώρος της», τόνισε ο κ. Παναγιωτό-
πουλος και συνέχισε: «Είναι τιμή για εμάς να
ερχόμαστε σε επαφή με αυτό τον τόπο, τους

ακρίτες του, ένα σημείο στο οποίο η καρδιά
της Ελλάδας χτυπά πάρα πολύ δυνατά».

Ηχηρό ήταν και το μήνυμα του αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος
ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις ξέρουν και το γιατί και το πώς θα υπε-
ρασπιστούν την εθνική κυριαρχία. «Γνωρί-
ζουμε το γιατί, υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ
πίστεως και πατρίδας, γνωρίζουμε και το
πώς, με τα σχέδια, την οργάνωση και την
αποτρεπτική ικανότητα που διαθέτουν οι
Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να διαφυ-
λάξουν την κυριαρχία και την ελευθερία των

Ελλήνων», τόνισε ο στρατηγός Φλώρος.
Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία παρέ-

στη στις εκδηλώσεις για την Απελευθέρω-
ση και την Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ
στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέθεσαν στεφάνι
στο Ηρώο της Μεγίστης και επισκέφτηκαν
την τορπιλάκατο «ΡΟΥΣΣΕΝ» στο λιμάνι του
νησιού αλλά και το Στρατόπεδο Δυνάμεως
Αμύνης Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, όπου συ-
νομίλησαν με στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να εμφανι-
στεί ως ηγέτης του μουσουλμανικού κό-
σμου και ρυθμιστής των εξελίξεων, υπο-
σχόμενος στους στρατιώτες του επεμβά-
σεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Απευθυνόμε-
νος σε στρατηγούς των Ενόπλων Δυνάμε-

ων, ο Ερντογάν είπε ότι μέχρι το 2023 η χώ-
ρα θα κατακτήσει τους στόχους της στο πε-
δίο των μαχών. «Έχουμε μεγάλες ευθύνες.
Όπως στο Αφγανιστάν, όπως στο Αζερμπαϊ-
τζάν, όπως και στη Λιβύη. Απλώνοντας το
χέρι μας στη Λιβύη, απλώνοντας το χέρι
μας στο Αζερμπαϊτζάν, φέραμε ηρεμία στην
περιοχή. Όπως και στη Συρία, με τον ίδιο
τρόπο και στο Ιράκ. Έχουμε τη δυνατότητα,
την πίστη, την αποφασιστικότητα, τον προ-
γραμματισμό και την προετοιμασία να ανα-
λάβουμε αυτές τις ευθύνες», είπε.

Το ελληνικό επιτελείο παρακολουθεί με
ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στην ευρύ-
τερη περιοχή αλλά και την κλιμάκωση της
επιθετικής ρητορικής από την Τουρκία. Οι
δηλώσεις του Ερντογάν αλλά και κορυφαί-
ων αξιωματούχων, όπως ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ,
προμηνύουν ένα θερμό φθινόπωρο, ενώ
στην Αθήνα επικρατεί ετοιμότητα για νέες
μεταναστευτικές ροές που μπορεί να φτά-
σουν τους επόμενους μήνες στα χερσαία
και θαλάσσια σύνορα της χώρας λόγω των
εξελίξεων στο Αφγανιστάν.
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Το μήνυμα που έστειλε 
στην Άγκυρα από 
το Καστελόριζο 
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

«Από εδώ αρχίζει η Ελλάδα» 



ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΑ

Τ
ον δρόμο για τη φυλακή πή-
ραν χθες μετά τις απολογίες
τους στην ανακρίτρια ο
32χρονος πρώην ποδοσφαι-

ριστής και η φίλη του, μοντέλο και
πρώην παίκτρια του reality «Power of
Love», κατηγορούμενοι για διακεκρι-
μένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και
συγκεκριμένα 7,827 κιλών κοκαΐνης.

Και οι δύο μετά τις απολογίες τους
κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρί-
τριας και εισαγγελέα προφυλακιστέοι,
αν και ο πρώην ποδοσφαιριστής επανέ-
λαβε τόσο διά ζώσης όσο και στο απο-
λογητικό του υπόμνημα που υπέβαλε
στην ανακρίτρια τον αρχικό του ισχυρι-
σμό περί μη εμπλοκής της 29χρονης
στη διακίνηση των ναρκωτικών. «Η
σύντροφός μου δεν έχει απολύτως κα-
μία σχέση και φταίω αποκλειστικά εγώ
για την εμπλοκή της, υπό την έννοια ότι
αν δεν βρισκόταν στο μικρό σπίτι μου,
δεν θα ήταν κατηγορούμενη», φέρεται
να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, στο
υπόμνημα του.

«Δεν έχω καμία απολύτως σχέση.
Δεν γνώριζα τι έκανε ο σύντροφός
μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον
της ανακρίτριας η 29χρονη, η οποία στο

άκουσμα της απόφασης για προσωρινή
της κράτηση ξέσπασε φωνάζοντας «με
κατέστρεψε!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγο-
ρούμενος στο επτασέλιδο απολογητικό
του υπόμνημα κατηγόρησε τους αστυ-
νομικούς που τον συνέλαβαν για την
παραποίηση της αλήθειας, αφού, όπως
υποστήριξε, όχι μόνο δεν αντιστάθηκε
κατά την επιχείρηση σύλληψής του, αλ-
λά χτυπήθηκε από τους ίδιους. Αναφο-
ρικά με την ουσία της κατηγορίας, ο
ίδιος παραδέχεται ότι αποπειράθηκε να
διακινήσει ναρκωτικές ουσίες χωρίς να
γνωρίζει την ακριβή ποσότητα κοκαΐ-
νης που περιείχε η βαλίτσα, αφού,
όπως αναφέρει, «δεν πρόλαβα καν να
αποκτήσω κατοχή της βαλίτσας, καθώς
προτού την ακουμπήσω με συνέλαβαν
οι αστυνομικοί». Για του λόγου το αλη-
θές, ο 32χρονος υπέβαλε αίτημα στην
ανάκριση να αναζητηθεί το βιντεολη-
πτικό υλικό από τις κάμερες που είναι
τοποθετημένες στο σημείο όπου συνε-
λήφθη προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
δεν αντιστάθηκε.

Επιπλέον, στο απολογητικό του υπό-
μνημα ο κατηγορούμενος δηλώνει
εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών ου-
σιών, ζητώντας να εξεταστεί από γιατρό
πραγματογνώμονα ώστε να εξακριβω-

θεί ο βαθμός της εξάρτησής του στην
κοκαΐνη. «Έκανα λάθος, το μετανιώνω
ειλικρινά και γνωρίζω ότι θα υποστώ τις
συνέπειες του νόμου», λέει χαρακτηρι-
στικά στο απολογητικό υπόμνημά του,
ενώ παράλληλα κάνει μια αναδρομή
από τη μέρα που γεννήθηκε, την εγκα-
τάλειψη από τον βιολογικό του πατέρα
που δεν γνώρισε ποτέ και το μεγάλωμά
του από τον πατριό του μέχρι τη γνωρι-
μία του με το 29χρονο μοντέλο και την
προσπάθειά της, όπως υποστηρίζει, να
τον κόψει από τα ναρκωτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτι-
κής διαδικασίας, ο δικηγόρος της
29χρονης Παντελής Κοκοτός σε δηλώ-
σεις του στους δημοσιογράφους έκανε
λόγο για άγνοια της εντολέως του για
την ύπαρξη ναρκωτικών, λέγοντας πα-
ράλληλα ότι το ζευγάρι επρόκειτο να
παντρευτεί στις 15 Οκτωβρίου. Σχετικά
με τον ισχυρισμό των αστυνομικών ότι

η 29χρονη «ξεφορτώθηκε» ναρκωτικά
στη λεκάνη της τουαλέτας, ανέφερε ότι
«ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα, αλλά αυτήν τη στιγμή
δεν μπορεί να αποδειχθεί».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του
32χρονου Σταύρος Γεωργόπουλος είπε
ότι ο κατηγορούμενος «δεν είναι κανέ-
νας μεγαλέμπορος ναρκωτικών, κατοι-
κεί σε ένα διαμέρισμα ταπεινό και φτω-
χικό 50 τετραγωνικών, εργαζόταν από
τα 13 του έτη και δυστυχώς εγκλωβί-
στηκε σε αυτή την υπόθεση».

Η παρουσία του νέου υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Τάκη Θεοδωρικάκου το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής -χωρίς κάμερες και χωρίς
προηγουμένως να έχει ενημερωθεί κανείς- είχε αποκλει-
στικά και μόνο έναν σκοπό: να δει από πρώτο χέρι πώς
δουλεύει η «καρδιά» της ΕΛΑΣ στην Αττική. 

Πρόκειται για μια επίσκεψη που χαρακτηρίστηκε αιφνι-
διαστική, αλλά όσοι έχουν δει πώς λειτουργεί ο κ. Θεοδω-
ρικάκος από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων
του ως πολιτικού προϊσταμένου της Ελληνικής Αστυνομίας
αντιλαμβάνονται ότι μόνο τέτοια δεν ήταν. Πηγές της Κατε-
χάκη σχολίαζαν ότι ο υπουργός θέλει ο ίδιος να διαπιστώ-
νει από κοντά πώς λειτουργεί κάθε υπηρεσία, να μιλάει με
το προσωπικό του Σώματος (και το χαμηλόβαθμο) και να

ενημερώνεται για τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες και
όπου μπορεί να δίνει λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ, με τις ίδιες πηγές να σημει-
ώνουν ότι θα πηγαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
ενώ παράλληλα ενημερώθηκε από τους αρμόδι-
ους αξιωματικούς για τις μεγάλες υποθέσεις που
είναι ανοικτές. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ζη-
τήσει να γίνουν όλα όσα χρειάζονται για να ενι-
σχυθεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και να
μειωθεί η λεγόμενη μικροεγκληματικότητα. Αυτό
σημαίνει περισσότερες περιπολίες (πεζές και επο-
χούμενες) σε γειτονιές με ενίσχυση των τοπικών τμημάτων
τάξης και ασφάλειας με προσωπικό. Επίσης, έχει ζητήσει
να προχωρήσει με γοργό ρυθμό και το νέο επιτελικό σχέδιο

για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, κα-
θώς υπάρχουν πολλά «συμβόλαια θανάτου» που δεν έχουν

εξιχνιαστεί τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η
στάση που θα κρατήσει απέναντι στο ενδεχό-

μενο υποχρεωτικού εμβολιασμού των αστυ-
νομικών, με τον ίδιο να δηλώνει πως «όταν
μιλάμε για ανθρώπους που υπηρετούν το
ελληνικό κράτος, όπως είναι οι Έλληνες

αστυνομικοί, πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά
υπόψη ότι έρχονται σε επαφή με τους πολίτες

και επομένως έχουν πρόσθετη υποχρέωση να έχουν
εμβολιαστεί».

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Γιατί πήγε αιφνιδιαστικά στη ΓΑΔΑ ο Τάκης Θεοδωρικάκος 

Μαζί με τον σύντροφό της
κρίθηκε προφυλακιστέα 
με σύμφωνη γνώμη 
ανακρίτριας και εισαγγελέα
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Στη φυλακή για 
τα 8 κιλά κόκας 
το πρώην μοντέλο



Θεσσαλία

«Ιανός και σεισμός άλλαξαν
τη λειτουργία του κράτους»

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στην ανοιχτή
εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών στη ΔΕΘ
με θέμα «Κρατική Αρωγή: Εμπειρία - Μεταρρύθμιση - Εξέλιξη»,
υποστήριξε ότι «ο Ιανός και ο σεισμός στη Θεσσαλία άλλαξαν
δραστικά τη λειτουργία του κράτους και οδήγησαν σε ένα πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά δεδομένα πρωτόκολλο γρήγορων ενερ-
γειών και νομοθετημάτων με ενσυναίσθηση και δικαιοσύνη για
τους ανθρώπους που επλήγησαν». Στην εκδήλωση συμμετείχαν
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα
κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστρο-
φές, Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας
Λυκουρέντζος, ενώ την παρακολούθησαν οι δήμαρχοι Καρδί-
τσας, Σοφάδων, Λίμνης Πλαστήρα, Αλμυρού και Φαρσάλων.

Χερσόνησος

Σχέδιο αξιοποίησης 
του παράκτιου μετώπου
Σχέδιο αξιοποίησης του παράκτιου μετώπου του Δήμου Χερσο-
νήσου, εντασσόμενο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, συζήτησε σε πρόσφατη συνάντη-
σή του ο δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος με τον υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη. Πα-
ρόντες ήταν οι αρμόδιοι γενικοί γραμματείς και ο πρόεδρος του
Λιμενικού Ταμείου. Το σχέδιο προβλέπει ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση αναβάθμισης λειτουργικότητας χερσαίας και λιμενι-
κής ζώνης στον λιμένα Χερσονήσου, καθώς και αξιοποίηση «ορ-
φανών» λιμενικών εγκαταστάσεων.

Θέματα ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας αλλά
και την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών του Χόλιγουντ συζήτησε ο

Απόστολος Τζιτζικώστας με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο
Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Γιώργο Γεωργαντά και Θεόδωρο Λιβάνιο
κατά την προχθεσινή συνάντησή τους. Μετά τη συνάντηση ο κ. Τζιτζικώστας

ανακοίνωσε την ψηφιακή λειτουργία ακόμη μιας υπηρεσίας της περιφέρειας,
που αφορά στον προγραμματισμό των εξετάσεων (θεωρητικές και πρακτικές)

για την έκδοση άδειας οδήγησης, όπως και στην έναρξη γυρισμάτων μιας νέας
χολιγουντιανής παραγωγής στην περιοχή. Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση

των υπηρεσιών της περιφέρειας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Με την ηγεσία
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συζητήσαμε μια σειρά από δράσεις

που έχουμε αναλάβει από κοινού για την Κεντρική Μακεδονία. Προχωράμε
άμεσα στην ψηφιοποίηση μιας σειράς υπηρεσιών της περιφέρειας προς τους

συμπολίτες μας, διευκολύνοντας τη ζωή τους, επιταχύνοντας τους χρόνους
αναμονής και κερδίζοντας πολλαπλά οφέλη τόσο για τη λειτουργία της δημό-

σιας διοίκησης όσο και για την καθημερινότητα των πολιτών».

Τιμώμενη περιφέρεια στη φετινή 85η ΔΕΘ η Πε-
λοπόννησος, που με επετειακό περίπτερο για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 κέρδι-
σε τις εντυπώσεις. Ο περιφερειάρχης Παναγιώ-
της Νίκας υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη, ο οποίος παραβρέθηκε στα εγ-
καίνια του περιπτέρου, και του προσέφερε αντί-
γραφα της σφραγίδας της Πελοποννησιακής Γε-
ρουσίας και της σφραγίδας της Ελευθερίας, δη-
μιουργήματα και τα δύο της Σχολής Αργυροχρυ-
σοχοΐας της Στεμνίτσας. Στον πρωθυπουργό προ-
σφέρθηκαν επίσης ένα αντίγραφο του Ευαγγελί-
ου του Αγώνα και δύο επετειακές εκδόσεις της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Επανάσταση
του 1821 και την Πελοπόννησο. Ο πρωθυπουργός
δήλωσε εντυπωσιασμένος από το επετειακό πε-
ρίπτερο, όπως και οι υπουργοί Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Σπήλιος Λιβανός, οι αναπληρωτές υπουργοί
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και Ανάπτυξης Νί-
κος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς.

! Πελοπόννησος

Τιμώμενη περιφέρεια με
επετειακό  περίπτερο 
στην 85η ΔΕΘ

Καθολική ψηφιακή αναβάθμιση

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία 

Θήβα 

Ημέρα μνήμης  και 
τιμής της Μικράς Ασίας

Την Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Έλλη-

νες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη Μικρασια-

τική Καταστροφή γιόρτασε ο Δήμος Θηβαίων,

παρουσία πολιτειακών και στρατιωτικών αρ-

χών της πόλης. Η κεντρική εκδήλωση έγινε την

περασμένη Κυριακή με Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία, ομιλία από την αντιπρόεδρο της Ένω-

σης Μικρασιατών Θήβας, επιμνημόσυνη δέη-

ση - τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο

Μνημείο Πεσόντων Μικρασιατών Θήβας. Η

14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα

Εθνικής Μνήμης, Τιμής και Σεβασμού για τους

εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Μικράς

Ασίας που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν

από τις πατρογονικές τους εστίες από τους

Τούρκους. 

Αριστοτέλης 

Βραβείο καινοτομίας 
σε δημοτική επιχείρηση

Η Δημοτική Επιχείρηση «Αξιοποίηση Του-

ριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ΔΑΕ»

ήταν ανάμεσα στις 21 επιχειρήσεις που βρα-

βεύτηκαν από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής

για την καινοτομία και την τεχνολογική τους

πρωτοπορία, την ερευνητική τους δραστη-

ριότητα και τη μακροβιότητά τους. Η ΑΞΤΑΔΑ

ΔΑΕ συμμετείχε και βραβεύτηκε στην κατη-

γορία «Καινοτομία, Τεχνολογική Ανάπτυξη

και Έρευνα» με ένα πρότζεκτ που συνδέει

την αίθουσα 3D προβολών που διαθέτει η

επιχείρηση και το Άλσος Αριστοτέλη μέσα

από καινοτόμες δράσεις. 
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Μ
ε μάσκες, self ή rapid tests,
πιστοποιητικά εμβολιασμού
και αποστάσεις χτύπησε,
χθες, το κουδούνι της νέας

σχολικής χρονιάς στα σχολεία όλης της
χώρας. Την ίδια ώρα, οι λοιμωξιολόγοι εκ-
φράζουν την ανησυχία τους για την αύξη-
ση των κρουσμάτων, μετά την επαναλει-
τουργία των σχολείων, σχολιάζοντας πως
θα χρειαστούν περίπου είκοσι ημέρες για
να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Μάλι-
στα, ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος
Τζανάκης, εκτίμησε ότι θα νοσήσουν με
Covid 30.000-50.000 παιδιά, αναφέρον-
τας πως «πιστεύουμε ότι το 25%-30% των
παιδιών θα έρθει σε επαφή με τον ιό. Αν
υποτεθεί ότι έχουμε μια μεταδοτικότητα
συγκεκριμένη με τον ιό Δέλτα, αυτό ση-
μαίνει ότι το ένα τρίτο αυτών των παιδιών
θα μολυνθεί».

Υπενθυμίζεται ότι οι μη εμβολιασμένοι
μαθητές θα προσέρχονται στις αίθουσες
με δυο self tests εβδομαδιαίως, που θα
προμηθεύονται δωρεάν, και οι μη εμβο-
λιασμένοι εκπαιδευτικοί με δυο rapid που
θα καλύπτουν με δικά τους έξοδα. Εφό-
σον έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει,
θα πρέπει μόνο να επιδεικνύουν το αντί-
στοιχο πιστοποιητικό. Επιπλέον, σε αντί-
θεση με όσα ίσχυαν πέρυσι, ένα τμήμα θα
κλείνει μόνο εφόσον βρεθούν θετικοί
στον κορονοϊό περισσότεροι από τους μι-
σούς μαθητές. «Το πιο αποτελεσματικό
μέτρο πρόληψης είναι το εμβόλιο», υπεν-
θύμισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-
μέως, «το οποίο, μαζί με τον συστηματικό
εργαστηριακό και αυτοδιαγνωστικό έλεγ-

χο, αλλά και την τήρηση όλων των μέτρων
που εξακολουθούν να ισχύουν, συμβάλ-
λουν καθοριστικά στην επίτευξη του στό-
χου της διά ζώσης λειτουργίας των εκπαι-
δευτικών μας δομών». 

Η ίδια αναφέρθηκε στις αλλαγές που
επέρχονται από φέτος, μεταξύ των οποί-
ων, νηπιαγωγείο από την ηλικία των τεσ-
σάρων ετών, αγγλικά από το νηπιαγωγείο,
εργαστήρια δεξιοτήτων σε όλα τα νηπια-
γωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας
με θεματικές, όπως οδική ασφάλεια, σε-
βασμός στο περιβάλλον, εθελοντισμός,
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σχολικός
επαγγελματικός προσανατολισμός, δι-
πλάσια Πρότυπα και Πειραματικά σχο-
λεία, έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια

και 123 νέα Προγράμματα Σπουδών στη
Γενική Εκπαίδευση.

Την πεποίθηση ότι το πρώτο κουδούνι
της νέας σχολικής χρονιάς σημαίνει και
την επιστροφή στην κανονικότητα της
διά ζώσης εκπαίδευσης εξέφρασε η
υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, πα-
ροτρύνοντας όσα μέλη της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας δεν έχουν εμβολιαστεί,
να το πράξουν. «Προτεραιότητά μας, η
απρόσκοπτη παροχή ποιοτικής παιδείας,
η ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική
και πνευματική ανάπτυξη όλων των μα-
θητών στο σχολείο», υπογράμμισε η κυ-
ρία Μακρή.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός
Παιδείας Άγγελος Συρίγος ανακοίνωσε

ότι έχει προβλεφθεί σύστημα αναπλήρω-
σης των εκπαιδευτικών που νοσούν και
πρόσθεσε πως, ούτως ή άλλως, έχει δημι-
ουργηθεί πλατφόρμα για την αντικατάστα-
ση δασκάλων και καθηγητών που θα αρ-
νηθούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε
πιστοποιητικό.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Μηνύματα αισιοδοξίας από την πολιτική ηγεσία - Στην Εύβοια η ΠτΔ
Μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα

στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας έστειλε
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου από το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Άννας του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας στην Εύβοια, το οποίο
επισκέφτηκε χθες το πρωί για την τελετή του αγιασμού της
νέας σχολικής χρονιάς. Απευθυνόμενη στους μαθητές και
τις μαθήτριες, η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι ανοί-
γεται μπροστά τους μια καινούργια σχολική χρονιά, γεμά-
τη υποσχέσεις, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να μά-
θουν καινούργια πράγματα, να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

Στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
που τελέστηκε στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
παρέστη η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως. Η υπουργός μετά την τελετή μπήκε στις σχολι-
κές αίθουσες και συνομίλησε με τους μαθητές.

Στην ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά γερά θεμέλια

ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της
ζωής αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος από τον παιδικό σταθμό «Ευαγγελι-
σμός της Θεοτόκου» στο Δήλεσι, όπου τέλεσε χθες το
πρωί την ακολουθία του αγιασμού, με αφορμή την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς.

«Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, πάντα τα παι-
διά θα τρέχουν προς το αύριο», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας
σε ανάρτησή του στο Facebook με ευχές για «καλή σχολι-
κή χρονιά» σε όλους και όλες, «δύναμη, υπομονή, φροντί-
δα στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους τους».

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας επισκέφθηκε η
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά. Σε
δήλωσή της ευχήθηκε σε παιδιά και εκπαιδευτικούς «μια
ασφαλή και αποδοτική σχολική χρόνια, χωρίς κινδύνους
για την υγεία τους και νέα μαθησιακά κενά». Παράλληλα,
άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν πάρθη-
κε κανένα μέτρο προφύλαξης. 

Άνοιξαν χθες τα σχολεία 
σε όλη τη χώρα - Μάσκες,
αντισηπτικά, πιστοποιητικά
εμβολιασμού και αρνητικά τεστ

Πρώτο κουδούνι, πρώτο τεστ για τα μέτρα
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Π
ροβλέψεις-σοκ για όσους
δηλώνουν αισιόδοξοι ότι
θα έρθουν καλύτερες ημέ-
ρες σε ό,τι αφορά τον κο-

ρονοϊό κάνει το πρακτορείο Bloom-
berg, επικαλούμενο γνώμες ειδικών. Οι
επιστήμονες απομακρύνουν κάθε ελπί-
δα για φως στο βάθος του τούνελ και
μάλιστα σημειώνουν ότι το επόμενο
εξάμηνο οι συνθήκες θα γίνουν πολύ
χειρότερες…

Με την έξαρση των κρουσμάτων θα
κλείσουν σχολεία και θα ακυρωθούν
μαθήματα. Νέους φόβους για μόλυνση
θα αντιμετωπίσουν οι εμβολιασμένοι
τρόφιμοι των γηροκομείων, ενώ οι ερ-
γαζόμενοι θα κληθούν να ζυγίσουν
τους κινδύνους επιστροφής στο γρα-
φείο, καθώς τα νοσοκομεία θα δεχθούν
υπερβολική πίεση, για ακόμη μία φορά.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο
του Bloomberg, οι επιστήμονες συμ-
φωνούν ότι σχεδόν όλοι θα πρέπει είτε
να μολυνθούν είτε να εμβολιαστούν
πριν από το τέλος της πανδημίας. Ίσως
και τα δύο. 

Κάποιοι άτυχοι θα μολυνθούν με τον
ιό για πάνω από μία φορές. Η κούρσα
μεταξύ των κυμάτων μετάδοσης που
οδηγούν σε νέες μεταλλάξεις και της
μάχης για παγκόσμιο εμβολιασμό δεν

θα τελειώσει πριν ο κορονοϊός μας αγ-
γίξει όλους.

«Βλέπω τις συνεχείς εξάρσεις να
συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο», δήλω-
σε ο Μάικλ Όστερχολμ, διευθυντής του
Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής Λοι-
μωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο
της Μινεσότα στη Μινεάπολη και σύμ-
βουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν. Η κατάσταση, εκτιμά, κάποια
στιγμή θα αποκλιμακωθεί, κάπως από-
τομα. Και στη συνέχεια θα σημειωθεί
νέα αύξηση κρουσμάτων μέσα στο φθι-
νόπωρο και τον χειμώνα του 2021.

Με δισεκατομμύρια ανθρώπους στον
κόσμο ανεμβολίαστους και μικρή πιθα-
νότητα για εξάλειψη του κορονοϊού, θα
πρέπει να αναμένουμε νέες εξάρσεις
σε σχολικές αίθουσες, μέσα μαζικής
μεταφοράς και χώρους εργασίας τους
επόμενους μήνες, τη στιγμή που η οι-
κονομία πιέζει για επανεκκίνηση. Ακό-
μη και την ώρα που τα ποσοστά ανοσίας
αυξάνονται, θα υπάρχουν πάντα άν-
θρωποι ευάλωτοι στον ιό: νεογέννητα,
όσοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να
εμβολιαστούν, ακόμη και άτομα που ναι
μεν εμβολιάστηκαν, αλλά αντιμετωπί-
ζουν υποκείμενα νοσήματα.

Οι επόμενοι μήνες, αναφέρει το Blo-
omberg, θα είναι δύσκολοι. Μεγάλο

κίνδυνο αποτελεί η εμφάνιση τυχόν με-
τάλλαξης του ιού που θα είναι ανθεκτι-
κή στα εμβόλια. Ωστόσο δεν είναι ο μό-
νος κίνδυνος, καθώς υπάρχουν πολλές
μακροπρόθεσμες συνέπειες του κορο-
νοϊού στην οικονομία, στις αγορές, στη
φαρμακευτική βιομηχανία, στον κλάδο
των ταξιδιών κ.λπ.

«Δεν ξέρουμε. Μπορώ να σας πω ότι
η πυρκαγιά του κορονοϊού δεν θα στα-
ματήσει μέχρι να βρει όλη την ανθρώ-
πινη καύσιμη ύλη που μπορεί να κά-
ψει», δήλωσε ο Όστερχολμ. Παρά τα
ιδιαίτερα μεγάλα κύματα της πανδη-
μίας και τους σχετικά υψηλούς ρυθ-
μούς εμβολιασμού, χώρες όπως οι
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία
και το Ισραήλ «φλερτάρουν» με ρεκόρ

κρουσμάτων. Η ανοσοποίηση βοηθά
στους αριθμούς των μη σοβαρά νο-
σούντων ή των θανάτων, αλλά η έξαρση
των κρουσμάτων σημαίνει ότι ο ιός
φτάνει στους νέους και σε άλλες ομά-
δες που παραμένουν ανεμβολίαστες,
οδηγώντας στην αύξηση των σοβαρά
νοσούντων στις συγκεκριμένες κατη-
γορίες.

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για
την τρίτη δόση του εμβολίου στους ανοσοκατεσταλ-
μένους, ενώ σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες,
κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό, σε προτεραι-
ότητα για τη χορήγηση της τρίτης δόσης μπαίνουν το
επόμενο διάστημα και οι υγειονομικοί. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, η
επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει θετικά για ανοσοκατε-
σταλμένους, διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων και άτομα άνω των 60 ετών σε διάστη-
μα έξι έως οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Όπως
είπε, και άλλες ομάδες μπορεί να προτεραιοποι-
ηθούν για την τρίτη δόση, όπως είναι οι υγειονομι-

κοί. Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστο-
κλέους έκανε γνωστό ότι σήμερα ανοίγει η πλατ-
φόρμα για ανοσοκατεσταλμένους -περίπου
285.000- οι οποίοι θα λάβουν SMS για ραντεβού. Ο
κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε εκτενώς και στη
συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα με αμοιβή 10 ευρώ ανά εμβολιασμό.
Όπως είπε, περίπου 1.000 γιατροί έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να ενταχθούν στο σύστημα. Μάλιστα,
σημείωσε πως το 56% του γενικού πληθυσμού έχει
εμβολιαστεί πλήρως.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξη-
ση του αριθμού των θανάτων στη χώρα, σύμφωνα με

τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο
ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 1.608, εκ των οποίων 5 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
51, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 14.223 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
379. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι, 342 (90,24%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και 37 (9,76%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 183.

Έρχεται τρίτη δόση σε υγειονομικούς - Πλήρως εμβολιασμένο το 56% του γενικού πληθυσμού 

Άρθρο του Bloomberg
απομακρύνει την ελπίδα 
ότι έρχονται καλύτερες
ημέρες - Τι θα γίνει 
το επόμενο εξάμηνο 
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Εφιαλτικές 
οι προβλέψεις
για την πανδημία 



Από την Εύη Πανταζοπούλου

Ο
25χρονος Έλληνας Νίκος Γραφά-
κος, ο οποίος σπούδασε και ζει
στο Λονδίνο τα τελευταία επτά
χρόνια, βάλθηκε να κάνει ποιοτι-

κότερη τη ζωή των… αστροναυτών της
NASA, αφού, όπως λέει, «η ψυχολογία τους
μπορεί να επηρεάσει όλη την αποστολή».
Και τα κατάφερε! Πώς όμως οδηγήθηκε
στην απόφαση αυτή; «Συνειδητοποίησα κα-
τά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου
σπουδών ότι μου άρεσε να λύνω προβλήμα-
τα και ο τομέας του Διαστήματος είναι ένας
από αυτούς που θέλω να ασχοληθώ στο μέλ-
λον. Άρα, η πτυχιακή ήταν μια πολύ καλή ευ-
καιρία να εξοικειωθώ με αυτό τον τομέα, δί-
νοντας βαρύτητα στην ανθρωποκεντρική
του διάσταση», λέει στην «Political» ο Νίκος
Γραφάκος.

«Προσπάθησα να εντάξω τον ανθρωπο-
κεντρικό σχεδιασμό σε έναν καθαρά μηχα-
νολογικό τομέα. Τα γεύματα των αστροναυ-
τών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
αλλά η ίδια μέθοδος θα μπορούσε να αφορά
σε οποιαδήποτε άλλη πτυχή της ζωής τους.
Εντόπισα λοιπόν κάποια προβλήματα. Το δι-
κό μας κουτάλι είναι λειτουργικό λόγω της
βαρύτητας, κάτι που δεν ισχύει στο Διάστη-
μα. Άρα, το φαγητό τους πρέπει να έχει σχε-
δόν υγρή υφή για να κολλάει πάνω στο κου-
τάλι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ποικι-

λία στα γεύματά τους. Σχεδίασα ένα κουτάλι,
για την ακρίβεια κάτι ανάμεσα σε κουτάλι
και chopstick, που τους επιτρέπει να πιά-
σουν το φαγητό, ακόμη και σε στέρεα μορ-
φή, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγει
κάποια ποσότητα φαγητού, που θα δημιουρ-
γούσε μεγάλο πρόβλημα στο διαστημό-
πλοιο», εξηγεί ο νεαρός απόφοιτος του Im-
perial College και του Ravensbourne Uni-
versity.

Όμως, η έμπνευσή του δεν σταμάτησε
εκεί. Στην ίδια λογική, σχεδίασε ένα «πιάτο»
ως απάντηση στον τρόπο με τον οποίο κατα-
ναλώνουν σήμερα τα γεύματά τους οι
αστροναύτες, ανοίγοντας αναγκαστικά μια -
μια τις συσκευασίες. Όπως περιγράφει ο
Νίκος Γραφάκος, «τρώνε μια - μια τις τρο-
φές μέσα από πακέτα γιατί αν ανοίξουν πολ-
λαπλά συσκευασίες ταυτόχρονα, υπάρχει
κίνδυνος να φύγουν κομμάτια φαγητού με

καταστροφικά αποτελέσματα στο διαστημό-
πλοιο. Κατέληξα στην πολύ απλή λύση ενός
κλιπ στο άνοιγμα κάθε συσκευασίας, που
κλείνει αυτόματα την ώρα που αφήνουν από
τα χέρια τους το πακέτο. Αυτό τους δίνει τη
δυνατότητα να ανοίγουν και να καταναλώ-
νουν τροφές από περισσότερες συσκευα-
σίες ταυτόχρονα και να απολαμβάνουν ένα
ευχάριστο και ολοκληρωμένο γεύμα». Κα-
θώς ένα ολοκληρωμένο γεύμα απαιτεί και
ένα ρόφημα, δημιούργησε ένα δοχείο, η λει-
τουργία του οποίου βασίζεται σε γενετική
τροποποίηση φυτών. Χρησιμοποιώντας ρί-
ζες φυτών παρασκευάζεται τσάι, καφές ή
άλλο ρόφημα, φιλτράροντας νερό μέσα από
τις ρίζες!

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πτυ-
χιακής του, ο Νίκος βρισκόταν σε επικοινω-
νία με τεχνικούς της NASA, οι οποίοι αφού
του επιβεβαίωσαν ότι είναι προβληματική η

κατανάλωση φαγητού από τους αστροναύ-
τες, τον καθοδήγησαν για να σχεδιάσει και
να υλοποιήσει τις πρωτοποριακές ιδέες του.
«Η σκέψη στην οποία βασίστηκε η πτυχιακή
μου ήταν να λύσω ένα πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι αστροναύτες σε διαστημικά
ταξίδια μεγάλης διάρκειας. Όλοι γνωρίζου-
με ότι προτεραιότητα έχουν οι τεχνολογικές
και μηχανολογικές απαιτήσεις για την επιτυ-
χία ενός ταξιδιού στο Διάστημα, όμως πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη και οι ψυχολογι-
κές ανάγκες των αστροναυτών. Έχουν γίνει
έρευνες κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων
σε ένα μακρινό ταξίδι στον Άρη, από τις
οποίες προέκυψε ότι η καλή διάθεση και
ψυχολογία των αστροναυτών μπορεί να
επηρεάσει την αποστολή. Για εμένα αυτή
ήταν μεγάλη πρόκληση, πώς θα μπορούσα-
με να καλύψουμε τις ανθρώπινες ανάγκες
που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τεχνικές
απαιτήσεις», καταλήγει ο ίδιος.

Ο 25χρονος Νίκος Γραφάκος
βρήκε τρόπο ώστε να κάνει 
πιο εύκολη τη ζωή των
αστροναυτών σε ό,τι αφορά 
τα γεύματά τους
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Έλληνας «σερβίρει» 
στα διαστημόπλοια 

της NASA 
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Ν
έο μπλόκο στα έργα του μετρό και συγκεκριμένα
στη σχεδιαζόμενη απόσπαση των αρχαιοτήτων
από τον σταθμό Βενιζέλου επιχείρησαν με προ-

σφυγή τους στη δικαιοσύνη 304 πολίτες, μεταξύ των
οποίων ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπου-
τάρης. Στο δικαστήριο συζητήθηκε αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων που κατέθεσαν, επικαλούμενοι προσβολή
προσωπικότητας.

Οι αιτούντες υποστηρίζουν πως με την απόσπαση το
έργο δεν θα είναι πλέον ακέραιο και επομένως η από-
λαυσή του συνιστά προσβολή προσωπικότητας. Από την
άλλη, η Αττικό Μετρό μέσω των συνηγόρων της ανέφερε
ότι η νομιμότητα του έργου έχει ήδη κριθεί από την Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, επομένως η αί-
τηση για προσωρινή διαταγή είναι αβάσιμη και πρέπει να
απορριφθεί. Ακόμη ανέφεραν ότι ο τρόπος εκτέλεσης

των έργων αφορά την Πολιτεία και όχι τους πολίτες.
Υπέρ της Αττικό Μετρό και της εταιρείας εκτέλεσης

του έργου κατέθεσαν πρόσθετες παρεμβάσεις το ελλη-
νικό Δημόσιο, η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Κ. Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος και το ΤΕΕ.

Γέμισε το πρώτο Σαββατοκύριακο ο χώρος της ΔΕΘ από
πολιτικούς με αφορμή την έλευση του πρωθυπουργού, όμως
δεν πήγαν πίσω και οι αυτοδιοικητικοί. Αρκετοί δήμαρχοι
και αντιδήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκης βρήκαν την ευ-

καιρία και έσπευσαν από νωρίς στα περίπτερα της Διεθνούς
Έκθεσης για να συναντήσουν υπουργούς και υφυπουργούς
και εκεί πάνω στα πηγαδάκια να προωθήσουν και θέματα
των δήμων τους. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου!

Και οι αυτοδιοικητικοί στη ΔΕΘ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το δείπνο του
πρωθυπουργικού
ζεύγους 
Συναγρίδα, καρπάτσιο, σεβίτσε και
ταρτάρ ήταν οι επιλογές που έκαναν
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης και η σύζυγός του Μαρέβα,
στο δείπνο τους το βράδυ της Κυρια-
κής στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμε-
νοι από δύο φιλικά τους ζευγάρια. Ο
πρωθυπουργός βρέθηκε στο
seafood restaurant Marea στο κέν-
τρο της πόλης, όπου πέρασε λίγες
χαλαρές στιγμές ύστερα από σειρά
επαφών, την ομιλία και τη συνέντευ-
ξη στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Μάλι-
στα, κατά την είσοδο στον εσωτερικό
χώρο του μαγαζιού, τους έγινε έλεγ-
χος για το πιστοποιητικό εμβολια-
σμού, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε
αποθηκευμένο
στο κινητό
του τηλέ-
φωνο.

Ραντεβού στη
Θεσσαλονίκη 
Βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη θα
ετοιμάσουν μέσα στον Οκτώβριο οι
δήμαρχοι όλης της χώρας, καθώς
στην πόλη θα πραγματοποιηθεί το
ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Την
απόφαση επιλογής της Θεσσαλονί-
κης για τη συνάντηση των δημάρ-
χων και τη συζήτηση των προβλη-
μάτων τους ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος
Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργί-
ου. Σημειώστε εσείς πως το συνέ-
δριο θα γίνει το τριήμερο από 14
έως 16 Οκτωβρίου.

Απόφοιτος της
Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης 
Απόφοιτος της Εθνικής Σχο-
λής Δημόσιας Διοίκησης είναι
ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας,
κάτι που δεν είναι ευρέως
γνωστό, και με
την ιδιότητα
αυτή μίλη-
σε σε σχε-
τική εκδή-
λωση του
υπουργείου
Εσωτερικών που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
85ης ΔΕΘ. Ο κ. Πέτσας μίλησε
για την εμπειρία του από τη
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και για το πώς μπορούν να
επωφεληθούν οι νέοι που θα
την ακολουθήσουν, ώστε να
διαμορφώσουν ένα επαγγελ-
ματικό προφίλ και να πετύ-
χουν μια αξιόλογη καριέρα.

Για λίγο έχασε τους
ποδοσφαιριστές ο Σχοινάς 

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, γνωστός για την αγάπη του
στον Άρη, δεν κατάφερε να δει την ποδοσφαιρική
ομάδα που επισκέφτηκε το περίπτερο του συλλόγου,
παρά το γεγονός ότι ο ίδιος βρισκόταν σε απόσταση
αναπνοής από τους παίκτες. Κατά σύμπτωση, την
ώρα που έφτασε το πούλμαν με τους κιτρινόμαυρους
στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν ήταν ομιλητής
σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε χώρο
ακριβώς απέναντι από το περίπτερο της ΠΑΕ Άρης.

Κοντά στις ομάδες οι πολιτικοί  
Σταθερή… περαντζάδα για όλους και τα περί-
πτερα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Τα περί-
πτερα του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή είχαν
την τιμητική τους από τους πολιτικούς αλλά και
τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι εκφράζουν
φανερά τα αισθήματά τους προς κάποιον σύλλο-
γο. Στο περίπτερο του Άρη βρισκόταν όλο το διή-
μερο ο Θόδωρος Καρυπίδης και από εκεί είδαμε
να περνούν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαρ-
γαρίτης Σχοινάς, ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδω-
νις Γεωργιάδης, η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυ-
ράκη και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης. Και σίγουρα
δεν ήταν οι μόνοι…

«Όχι» του Ιακωβίδη 
σε συνεργασία 

Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβε από τον
Άρη Ιακωβίδη ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημή-
τρης Δεμουρτζίδης, στην πρόταση που του έκανε
για συνεργασία. Ο κ. Ιακωβίδης, επικεφαλής της
παράταξης Ανανεωτική Κίνηση Πολιτών, εξήγησε
σε ανακοίνωσή του τους λόγους για τους οποίους
απάντησε αρνητικά στην πρόταση να συνεργαστεί
και να αναλάβει θέση ευθύνης στη διοίκηση.
Όπως υπογράμμισε, αρνήθηκε διότι στόχος του
δημάρχου δεν ήταν η συνεργασία αλλά η ενσωμά-
τωση παρατάξεων της αντιπολίτευσης πριν από τις
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Ναι» του Κυριάκου 
στον Τζιτζικώστα
Πρόθυμος να υποστηρίξει την πρόταση του Από-
στολου Τζιτζικώστα να παραχωρηθούν τα 11
στρέμματα στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής, για
να ενισχυθεί ο χώρος πρασίνου στο νέο εκθεσια-
κό κέντρο της Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο
πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκου-
σε προσεκτικά τον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας που πρότεινε να αξιοποιηθεί ο υφι-
στάμενος χώρος που γειτνιάζει με το Παλέ Ντε
Σπορ, προκειμένου να γίνει ένα σύγχρονο πάρκο
και να ενοποιηθεί με τους χώρους της νέας ΔΕΘ.
Ο χώρος ανήκει στην Κτηματική Εταιρεία και
χρησιμοποιείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας για δευτερεύουσας σημασίας χρήσεις. 

Νέα προσφυγή από πολίτες για μπλόκο 
στην απόσπαση των αρχαιοτήτων



Τ
η μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως
της αιματολογικής εξέτασης Gal-
leri της Grail Inc, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπι-

σμό περισσότερων από πενήντα ειδών καρ-
κίνου πριν από την εμφάνιση συμπτωμά-
των, ξεκίνησε χθες η Εθνική Υπηρεσία
Υγείας (NHS) της Βρετανίας. Το τεστ Galleri
εξετάζει το DNA στο αίμα ενός ασθενούς
για να εξακριβώσει αν στοιχεία του προέρ-
χονται από καρκινικά κύτταρα. Η έγκαιρη
διάγνωση των καρκίνων οδηγεί σε σημαν-
τικά αυξημένα ποσοστά επιβίωσης και εί-
ναι ζωτικής σημασίας για άτομα που λαμ-
βάνουν άμεση θεραπεία.

Το τεστ λειτουργεί αναζητώντας χημικές
αλλαγές σε θραύσματα γενετικού κώδικα -
DNA χωρίς κύτταρα (cfDNA)- που διαρρέ-
ουν από τους όγκους στο αίμα του ασθε-
νούς. Ορισμένοι καρκινικοί όγκοι είναι γνω-
στό ότι «ρίχνουν» DNA στο αίμα πολύ καιρό
πριν ένα άτομο αρχίσει να εμφανίζει συμ-

πτώματα.  Η NHS ανακοίνωσε ότι θέλει να
στρατολογήσει 140.000 εθελοντές στην Αγ-
γλία για να εξετάσει πόσο καλά λειτουργεί
το τεστ στο πλαίσιο μιας τυχαιοποιημένης
δοκιμής ελέγχου. 

Στους μισούς από τους μετέχοντες θα
ελέγχεται αμέσως το δείγμα αίματός τους
με το τεστ Galleri. «Χρειάζεται να μελετή-
σουμε το τεστ Galleri προσεκτικά για να
δούμε αν μπορεί να μειώσει σημαντικά τον
αριθμό των καρκίνων των οποίων η διάγνω-
ση γίνεται σε προχωρημένο στάδιο», δήλω-
σε ο Πίτερ Σασιένι, καθηγητής Πρόληψης
του Καρκίνου στο King’s College του Λονδί-
νου. «Το τεστ θα μπορούσε να αλλάξει τους
κανόνες του παιχνιδιού στην έγκαιρη ανί-
χνευση του καρκίνου και είμαστε ενθουσια-
σμένοι που ηγούμαστε αυτής της σημαντι-
κής έρευνας», πρόσθεσε.

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μακράν η
πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου από καρκίνο
στη Βρετανία, καθώς αναλογεί στο ένα πέμ-

πτο όλων των θανάτων από την επάρατη νό-
σο. Οι καρκίνοι του πνεύμονα, των εντέρων,
του προστάτη και του μαστού αναλογούν στο
45% των θανάτων από τη νόσο αυτή στο
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την NHS.
Περίπου 360.000 άνθρωποι διαγιγνώσκον-
ται με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε
χρόνο, αριθμός που ισοδυναμεί με 1.000
κρούσματα κάθε μέρα.

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο παλεύουν να συμπληρώ-
σουν δύο δόσεις εμβολίων, στις χώρες της Δύσης δρομο-
λογούν ενισχυτική τρίτη δόση και στο Ισραήλ ξεκινούν
προετοιμασίες για την τέταρτη!

Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του γενικού γραμμα-
τέα του υπουργείου Υγείας και αρμόδιου για διαχειριστι-
κά ζητήματα της πανδημίας Ναχμάν Ας, οι ισραηλινές Αρ-
χές έχουν ήδη δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες,
ώστε να έχουν επάρκεια δόσεων σε περίπτωση και τέταρ-
του γύρου εμβολιασμών. Κάτι που φαντάζει λίγο πολύ βέ-

βαιο, δεδομένου ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων αρχίζει να μειώνεται με την
πάροδο των μηνών και περίπου ύστερα από ένα εξάμηνο.
«Δεν είμαστε βέβαιοι πότε θα ξεκινήσει η χορήγηση τέ-
ταρτης δόσης. Ελπίζω να μη χρειαστεί μέσα σε λιγότερο
από έξι μήνες», επισήμανε ο κ. Ας.

Θυμίζουμε πως το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που κα-
τάφερε να φτάσει σε υψηλά ποσοστά εμβολιασμών του
ενήλικου πληθυσμού της και με δύο δόσεις, με αποτέλε-
σμα να άρει τα περιοριστικά μέτρα. Όμως, με τη μετάλλα-

ξη Δέλτα και τη μείωση της αποτελεσματικότητας του εμ-
βολίου περίπου πέντε με έξι μήνες από τη δεύτερη δόση,
ήταν και από τις πρώτες χώρες επίσης που βίωσαν την
επιθετικότητα του νέου κύματος της πανδημίας, με έκρη-
ξη των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να γίνει επίσης η πρώτη χώρα διεθνώς που
ξεκίνησε τη χορήγηση ενισχυτικής, τρίτης δόσης, στις αρ-
χές Αυγούστου. Και μέχρι σήμερα περίπου 2,8 εκατ. άτο-
μα (επί συνολικού πληθυσμού 9 εκατ.) έχουν εμβολιαστεί
τρίτη φορά.

Πριν τελειώσει με την τρίτη δόση, το Ισραήλ βάζει πλώρη για τέταρτη…

ΝΝέο βιβλίο «καίει»
τον πρώην 
πρόεδρο των ΗΠΑ
Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του
Λευκού Οίκου επί προεδρίας
Τραμπ, Στέφανι Γκρίσαμ, κατέγρα-
ψε τις εμπειρίες της κατά τη διάρ-
κεια των τεσσάρων χρόνων της θη-
τείας της στον Λευκό Οίκο. Το βι-
βλίο που ενδέχεται να αποκαλύψει
«νέα σκάνδαλα», θα κυκλοφορή-
σει τον επόμενο μήνα.
Ο τίτλος του βιβλίου σύμφωνα με
τον αμερικανικό ιστότοπο ειδήσε-
ων «Axios» είναι «I’ll take your
questions now: What I saw in the
Trump White House» («Θα δεχτώ
τις ερωτήσεις σας τώρα: Τι είδα
στον Λευκό Οίκο επί Τραμπ»). Θα
κυκλοφορήσει στις 5 Οκτωβρίου
από την εκδοτική εταιρεία Harper
Collins. Τέσσερις ημέρες μετά, ο
Τραμπ έχει προγραμματίσει επί-
σκεψη στην Αϊόβα, καθώς έχει
αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να
θέσει ξανά υποψηφιότητα στις
εκλογές του 2024. Το καλοκαίρι του
2015 η Γκρίσαμ εργαζόταν στην
προεκλογική εκστρατεία στη διάρ-
κεια της οποίας ανέπτυξε καλή
σχέση με τον Τραμπ. Στη συνέχεια
εργάστηκε στην Ανατολική Πτέρυ-
γα, στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ,
μέχρι που ορίστηκε εκπρόσωπος
Τύπου του Λευκού Οίκου στη θέση
της Σάρα Σάντερς. Μάλιστα, όπως
σχολίασε η προκάτοχός της, η Σάν-
τερς «έχει κερδίσει την εμπιστο-
σύνη τόσο του προέδρου όσο και
της πρώτης κυρίας, κάτι που είναι
πολυτέλεια εδώ». Πηγή κοντά στην
Γκρίσαμ σχολίασε ότι «ξέρει πού
είναι “θαμμένα όλα τα πτώματα”
επειδή έθαψε πολλά και η ίδια…
[έχει] αποδείξεις… ήταν δημοσιο-
γράφος…».

Τεστ αίματος εντοπίζει
πενήντα είδη καρκίνου 

Πριν από την εμφάνιση 
συμπτωμάτων - Το Galleri 
εξετάζει το DNA ενός 
ασθενούς για να εξακριβώσει 
αν στοιχεία του προέρχονται 
από καρκινικά κύτταρα
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E
νας στους οκτώ άνδρες και γυναίκες υπο-
φέρει από οστεοαρθρίτιδα. Το ευχάριστο
είναι ότι πλέον υπάρχουν νέες ψηφιακές
εφαρμογές, οι οποίες συντελούν στη βελ-

τίωση της ποιότητας των ασθενών. Σε webinar που
πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματι-
κού Αγώνα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Αλγολογίας, μόνο για επαγγελματίες Υγείας, μέσω ει-
δικής πλατφόρμας βγήκαν ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα, ώστε να γίνει καλύτερη η ζωή των ασθενών με
οστεοαρθρίτιδα.

Όπως ισχύει για πολλές χρόνιες παθήσεις, η δια-
χείριση της οστεοαρθρίτιδας είναι πολυδύναμη.
Μπορεί να περιλαμβάνει φυσική, ψυχοκοινωνική
προσέγγιση και τεχνικές μυαλού - σώματος (εκπαι-
δευτικές, συμπεριφορικές, ψυχοκοινωνικές και σω-
ματικές παρεμβάσεις) και φαρμακευτικούς παράγον-
τες (τοπικά εφαρμοζόμενα, χορηγούμενα από το στό-
μα και ενδοαρθρικά φάρμακα). «Η εξατομίκευση των
συστάσεων προσαρμόζει εποικοδομητικά τις οδηγίες
στις προσωπικές πεποιθήσεις, τις προτιμήσεις και
δυνατότητες, την κλινική εικόνα, τις συννοσηρότητες
του ασθενούς και το προσδοκώμενο όφελος από τη
φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα, αναδεικνύεται η
έμφαση στην ευθύνη του ασθενούς να εντοπίσει και
αντιμετωπίσει ενεργά προκλήσεις και να λύσει προ-
βλήματα που σχετίζονται με την πάθησή του», ανέφε-
ρε η Αικατερίνη Αμανίτη, αναισθησιολόγος, αναπλη-
ρωματική καθηγήτρια Αναισθησιολογίας στην Ιατρική
Σχολή ΑΠΘ ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ». Ο ρόλος της άσκησης
είναι σημαντικός, πάντα σύμφωνα και με τις δυνατό-
τητες του ατόμου (βάδιση, ποδηλασία σε στατικό πο-

δήλατο, ασκήσεις ενδυνάμωσης, νευρομυϊκής ενί-
σχυσης, ασκήσεις στο νερό). Άσκηση και απώλεια
βάρους αποτελούν σημαντικότατες συστάσεις. 

«Τεχνικές που συνδυάζουν ήπιες κινήσεις, βαθιά
διαφραγματική αναπνοή και χαλάρωση, εμπνευσμέ-
νες από το Tai chi ή τη Yoga, βοηθούν προς την κατεύ-
θυνση βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Ο συν-
δυασμός αυτών με παρεμβάσεις αυτοαποτελεσματι-
κότητας και αυτοδιαχείρισης, όπου ο ασθενής, σε συ-
νεργασία με πολυδύναμες επιστημονικές ομάδες,
εκπαιδεύεται σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα και τους
τρόπους γενικότερης διαχείρισης της χρόνιας νόσου
του, είναι περισσότερο αποτελεσματικός. Προβλήμα-
τα με την κινητοποίηση, τη σταθερότητα των αρθρώ-
σεων ή τον πόνο είναι διαχειριζόμενα με πρακτικές
λύσεις, όπως τα στηρίγματα ή η κινησιοπερίδεση. Πα-
ρεμβάσεις όπως η χειροκίνητη θεραπεία, η ιοντοφό-
ρεση και η εφαρμογή παλμικών δονήσεων δεν έχουν
τεκμηριώσει με μελέτες την αποτελεσματικότητά
τους, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε απουσία
οφέλους για επιλεγμένους ασθενείς», κατέληξε η
Κατερίνα Τσιρογιάννη, αναισθησιολόγος, διευθύν-
τρια Αναισθησιολογικού Τμήματος και επιστημονικά
υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Γ.Ν. Κατερίνης.
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Άσκηση και απώλεια βάρους 
αποτελούν τις σημαντικότερες 
συστάσεις των ειδικών

«Έξυπνες» εφαρμογές
για την οστεοαρθρίτιδα

Βελτίωση
της ποιότητας ζωής
Με τη διάδοση «έξυπνων» συσκευών,
όπως κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ,
αναπτύχθηκε πλήθος εφαρμογών
διαχείρισης και βελτίωσης ποιότητας
ζωής για τον χρόνιο πόνο, ιδίως στην
οστεοαρθρίτιδα, μια νόσο υψηλού
επιπολασμού. Παρά το γεγονός αυτό,
σύμφωνα με πρόσφατη βιβλιογραφι-
κή ανασκόπηση, η αποτελεσματικό-
τητα των χαρακτηριστικών αυτών των
συσκευών ακόμη δεν είναι δεδομένη.
Εφαρμογές που διαθέτουν εργαλεία
καταγραφής πόνου, εκπαιδευτικούς
πόρους και προτάσεις για άσκηση και
βελτίωση ποιότητας ζωής μένουν
ανεκμετάλλευτες από μεγάλο μέρος
των ασθενών και των ιατρών που εμ-
πλέκονται στον χώρο. Για αυτό γίνεται
μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να εμ-
πλακούν πιο ενεργά επαγγελματίες
υγείας και ασθενείς. Στη μετα-Covid
εποχή οι καινοτόμες τεχνολογίες,
όπως οι web και mobile health εφαρ-
μογές (σε smartphones), στοχεύουν
στο να δώσουν χώρο και χρόνο σε
ασθενείς και γιατρούς να έρχονται σε
επαφή μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο
μεν, με πολλά οφέλη δε, κάνοντας
χρήση των νέων τεχνολογιών.



Α
κόμη και μηδενική επιβάρυνση
θα έχουν χιλιάδες νοικοκυριά
χάρη στο πρόγραμμα μείωσης
του λογαριασμού ρεύματος,

μέσω του συνδυαστικού πακέτου επιδο-
τήσεων που προωθούν η κυβέρνηση, η
ΔΕΗ και οι ιδιωτικοί πάροχοι. 

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, «η κατανάλωση έως
300 κιλοβατώρες θα είναι από τον κρατικό
προϋπολογισμό, και μέχρι 600 κιλοβατώ-
ρες μηνιαίως θα επιδοτείται από τη ΔΕΗ
και τους υπόλοιπους παρόχους». Η επιδό-
τηση των 2 ευρώ μηνιαίως ή για 300 KWh
αφορά το κρατικό μέτρο στήριξης που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ,
ενώ θα καλύπτει οριζόντια το σύνολο των
νοικοκυριών, των εμπορικών καταστημά-
των και των αγροτών που είναι συνδεδε-
μένα με τη χαμηλή τάση. Μάλιστα, για
τους πελάτες της ΔΕΗ, όπου εφαρμόζεται
έκπτωση 30% επί της χονδρεμπορικής τι-
μής του ρεύματος, η επιβάρυνση ουσια-
στικά θα είναι μηδενική. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το μη-
νιαίο κόστος ενός νοικοκυριού με κατα-
νάλωση από 300 έως 600 κιλοβατώρες
(1.200-2.400 κιλοβατώρες το τετράμηνο)
δεν θα επιβαρυνθεί παραπάνω από 2 ευ-
ρώ με το μέτρο της επιδότησης. Αν δεν
υπήρχε η επιδότηση, η χρέωση θα δια-
μορφωνόταν υψηλότερα κατά 20-40 ευ-
ρώ, που σε συνδυασμό με τις Ρυθμιζόμε-
νες Χρεώσεις θα οδηγούσε σε σοβαρή
επιβάρυνση των νοικοκυριών. Το μέτρο
προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον
κωδικό των εσόδων από τις δημοπρασίες
δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα. Σημειώνεται ότι στον φετινό
προϋπολογισμό η κυβέρνηση είχε εγγρά-
ψει έσοδα 500 εκατ. ευρώ, τα οποία τελι-
κώς θα φτάσουν στο 1 δισ. ευρώ! Από το
ποσό αυτό θα διατεθούν, σε πρώτη φάση,
150 εκατ. ευρώ, που επί της ουσίας θα κά-
νουν… σεφτέ στο νέο Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης, καλύπτοντας την επιδότηση
των λογαριασμών. Η επιδότηση των 30 ευ-
ρώ/MWh θα καλύπτει το 80% της πιθανής

αύξησης των τιμολογίων κατά 40% ή ποσό
μεταξύ 38 και 40 ευρώ. 

Σήμερα, ο υπουργός θα έχει σύσκεψη
με το προεδρείο της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας και το σύνολο των εμπλεκομέ-
νων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
προκειμένου να γίνει μια πρώτη ανάλυση
για την εφαρμογή του μέτρου, ώστε να
συμβάλει συνδυαστικά στην απορρόφηση
ακόμη και του συνόλου των αυξήσεων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, οι αυξήσεις στην ηλεκτρι-
κή ενέργεια «θα έχουν παροδικό χαρα-
κτήρα, χωρίς βέβαια κανείς να είναι σί-
γουρος για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή». Η
διαφορά θα φανεί στον λογαριασμό του
επόμενου μήνα και θα καλύπτει το διά-
στημα έως το τέλος Δεκεμβρίου. Σύμφω-
να με τον κ. Σκρέκα, θα υπάρχει σε διακρι-
τή γραμμή η επιπλέον έκπτωση, αλλά και
το ποσό της κατανάλωσης χωρίς αυτήν.

Βέβαια, ο καταναλωτής θα πληρώσει το
καθαρό ποσό του λογαριασμού μετά την
αφαίρεση της έκπτωσης. 

Παραδείγματα
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ακολου-

θούν τα εξής παραδείγματα:

1Αν ένα νοικοκυριό με σύνδεση στη χα-
μηλή τάση της ΔΕΗ καταναλίσκει 300

ΚWh μηνιαίως, πληρώνει σήμερα 66,68
ευρώ. Με την αύξηση κατά 32,6% λόγω
των διεθνών τιμών, ο νέος λογαριασμός
θα διαμορφωθεί στα 88,86 ευρώ, ενώ με-
τά την επιδότηση θα περιοριστεί στα 68,68
ευρώ. Άρα, θα προκύπτει μια επιβάρυνση
2 ευρώ. Αν ανήκει σε κάποιον ιδιωτικό
πάροχο, η επιβάρυνση θα φτάσει κοντά
στα 2,50 ευρώ. 

2Για κατανάλωση 400 KWh, η χρέωση
της ΔΕΗ σήμερα είναι 88,93 ευρώ και

μετά την αύξηση, ανέρχεται σε 118,11 ευ-
ρώ. Ωστόσο, μετά την επιδότηση, ο λογα-
ριασμός διαμορφώνεται στα 91,19 ευρώ
και η πραγματική επιβάρυνση είναι μόλις
2,26 ευρώ. 

3Για κατανάλωση 600 KWh, η χρέωση
σήμερα είναι 137,13 ευρώ και θα αυ-

ξηθεί (προ επιδότησης) στα 180,88. Ωστό-
σο, μετά την επιδότηση, θα περιοριστεί
στα 138,84 ευρώ, άρα η επιβάρυνση ανέρ-
χεται σε 1,71 ευρώ. 

Το όφελος από την
έκπτωση στο ρεύμα
με παραδείγματα
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Αυξάνεται κατά 20% 
το επίδομα θέρμανσης
Κατά 20% αυξάνεται η ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή
χρονιά, προκειμένου η κυβέρνηση να ορθώσει ένα ακόμη ανάχωμα στο κύ-
μα της ακρίβειας. Το επίδομα θα δοθεί έως το τέλος του έτους, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι, πριν από δύο χρόνια, το συγκεκριμένο επίδομα επεκτάθηκε
για πρώτη φορά και σε άλλες μορφές καυσίμων, όπως τα πέλετ, τα καυσόξυ-
λα και το φυσικό αέριο. Αν κάποιος καταναλωτής για τις ποσότητες καυσί-
μου που προμηθεύτηκε πέρυσι είχε λάβει ποσό επιδότησης 500 ευρώ και
δεν έχουν αλλάξει θεαματικά τα υπόλοιπα κριτήρια, φέτος θα λάβει 600 ευ-
ρώ ως επίδομα θέρμανσης. Αντίστοιχα, αν κάποιοι έλαβαν επιδότηση 200-
300 ευρώ (εκεί ανήκει η συντριπτική πλειονότητα), τότε φέτος το ποσό θα
διαμορφωθεί μεταξύ 240-360 ευρώ. Σημειώνεται ότι η προμήθεια του πε-
τρελαίου θέρμανσης, το οποίο αποτελεί το βασικό καύσιμο για τα περισσότε-
ρα νοικοκυριά, θα αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των πρατηριούχων, θα κινηθεί πάνω από το 1,00 ευρώ, ενώ πέρυσι είχε ξεκι-
νήσει από το 0,85 ευρώ/λίτρο.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μηδενική επιβάρυνση για 
εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες
- πελατών της ΔΕΗ, αλλά 
και των άλλων παρόχων
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Ω
θηση στην αγορά των ακινήτων, ώστε
να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδι-
κασία, αλλά και γενναίο άνοιγμα στη
μεγαλο-μεσαία τάξη των περίπου

460.000 ιδιοκτητών, συνιστά η απόφαση της
κυβέρνησης για μηδενισμό του φόρου γονικών
παροχών έως το ποσό των 800.000 ευρώ και
των χρηματικών δωρεών έως 200.000 ευρώ
για την αγορά σπιτιού, από την 1η Οκτωβρίου. Οι
σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και
η χθεσινή εξειδίκευση του μέτρου από τον
υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρό-
πουλο οδηγούν σε ένα θετικό… σοκ για τους
φορολογούμενους, το οποίο θα έχει πολλα-
πλάσιο θετικό όφελος στην κτηματαγορά, κα-
θώς θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά ταυτό-
χρονα υψηλότερο αφορολόγητο για ακίνητη
και κινητή περιουσία. 

Παραδείγματα: 
1. Το αφορολόγητο όριο ισχύει ανά γονέα και

αφορά το σύνολο των συγγενών α’ βαθμού, κα-
λύπτοντας ακόμη και τους παππούδες και τις
γιαγιάδες.

2. Μέχρι σήμερα, οι γονικές παροχές έως
150.000 ευρώ είναι αφορολόγητες, από
150.000 έως 300.000 ευρώ έχουν φόρο 1-1.500
ευρώ, από 300.000-600.000 έχουν φόρο 1.500-
16.500 ευρώ, ενώ για περιουσίες αντικειμενι-
κής αξίας άνω των 600.000 ευρώ εφαρμόζεται
φορολογικός συντελεστής 10%. 
� Αυτό σημαίνει ότι, για περιουσία 800.000 ευ-

ρώ, ο φόρος που σήμερα διαμορφώνεται στα
36.500 ευρώ, από την 1η Οκτωβρίου μηδενί-
ζεται!

� Ένας γονιός με περιουσία 100.000 ευρώ σή-
μερα δεν πληρώνει φόρο, ωστόσο, καλό εί-
ναι να προχωρήσει τώρα σε γονική παροχή,
για να προλάβει τις νέες αυξημένες αντικει-
μενικές αξίες, εάν διαθέτει ακίνητα σε τέτοι-
ες περιοχές. 

� Αν κάποιος έχει περιουσία 200.000 ευρώ,
σήμερα ο φόρος γονικής παροχής είναι 500
ευρώ, αν διαθέτει περιουσία 400.000 ευρώ ο
φόρος είναι 6.500 ευρώ και αν είναι 500.000,
τότε ανεβαίνει στις 11.500 ευρώ. Σε όλες τις
περιπτώσεις, από την 1η Οκτωβρίου ο φόρος
μηδενίζεται. 

� Αν ένας γονιός ή ένας παππούς με περιουσία
800.000 ευρώ θέλει να τη μεταβιβάσει σήμε-
ρα στο τέκνο ή εγγόνι αντίστοιχα, θα πληρώ-
σει πέραν του φόρου των 36.500 ευρώ και
περίπου 24.000 ευρώ ως έξοδα για συμβό-
λαια και τέλη. Άρα, θα έχει μια συνολική επι-
βάρυνση 60.500 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτω-
βρίου θα πληρώσει μόνο την αξία των συμ-
βολαίων. 

� Σημαντική παράμετρος για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας σήμερα είναι και η

ηλικία του επικαρπωτή, όπως αυτή φαίνεται
στον σχετικό πίνακα. Όσο πιο μικρή είναι η
ηλικία του, τόσο μικρότερη είναι η φορολο-
γητέα αξία της ακίνητης περιουσίας. 
3. Για χρηματικές δωρεές ή αξία χαρτοφυλα-

κίου μετοχών ως γονική παροχή, σήμερα
υπάρχει φόρος 10% για το ποσό έως τα 200.000
ευρώ, δηλαδή 20.000 ευρώ. Από την 1η Οκτω-
βρίου, ο φόρος μηδενίζεται.

Με βάση τα περυσινά εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ και τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, ο αριθμός των ιδιοκτητών
που δηλώνουν περιουσία άνω των 800.000 ευ-
ρώ ανέρχεται περίπου σε 20.000, αντιστοιχών-
τας στο 0,4% του συνόλου. Η κίνηση της κυβέρ-
νησης για αφορολόγητο γονικών παροχών έως
τις 800.000 ευρώ… αφορά πλέον το 99,6% του
συνόλου των ιδιοκτητών της χώρας (περίπου
7.294.000 επί συνόλου 7.314.000)!

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 6,3% των ιδιοκτη-
τών, δηλαδή περίπου 460.000 ιδιοκτήτες, κατέ-
χουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των
200.000 ευρώ, δηλαδή μέχρι σήμερα κινούνται
στη… ζώνη της φορολογίας. Επιπλέον, οι ιδιο-
κτήτες αυτοί στη συντριπτική τους πλειονότητα
κατέχουν ακίνητα σε περιοχές όπου αναμένον-
ται αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών από την
01/01/2022. Ακόμη και στην περίπτωση που
συνεχίσουν να είναι αφορολόγητοι, είναι δεδο-
μένο ότι θα έχουν υψηλότερες επιβαρύνσεις
λόγω του κόστους των συμβολαίων και των λοι-
πών εξόδων. Άρα, έχουν κάθε συμφέρον να
προχωρήσουν από την 1η Οκτωβρίου σε γονι-
κές παροχές, καθώς από τη μία θα γλιτώσουν
φόρους και από την άλλη θα επιβαρυνθούν με
πολύ λιγότερα έξοδα συμβολαίων βάσει των
σημερινών χαμηλότερων αντικειμενικών
αξιών. 

Με το παραπάνω… τσίγκλισμα το υπουργείο
Οικονομικών ποντάρει στην τόνωση των εσό-
δων από άλλες πηγές, από τη στιγμή που ούτως
ή άλλως δεν θα εισέπραττε φόρους, λόγω
απροθυμίας για πράξεις γονικής παροχής. Πα-
ράγοντες της αγοράς θεωρούν θετικό το μέτρο,
προσδοκώντας μεγαλύτερη κινητικότητα στο
τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τέλος, αξίζει να
σημειωθεί ότι η κατάργηση του φόρου στις γο-
νικές παροχές από την 1η Οκτωβρίου σημαίνει
ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια κίνηση υψη-
λού συμβολισμού προς τη μεσαία τάξη, που
αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα για την κατανά-
λωση, την αποταμίευση και τις επενδύσεις στην
οικονομία.

Αφορολόγητα
για δωρεές και
γονικές παροχές

Μηδενισμός του φόρου 
έως το ποσό των 800.000 
ευρώ από 1η Οκτωβρίου 
για το σύνολο των συγγενών
α’ βαθμού

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



«Ο
σιδηρόδρομος είναι το μέσο
μεταφοράς του μέλλοντος για
διάφορους λόγους, που λίγο

πολύ είναι γνωστοί, όπως η άνετη, γρή-
γορη και ασφαλής μετακίνηση και μετα-
φορά αγαθών», ανέφερε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ
Σπύρος Πατέρας σε συζήτηση με δημο-
σιογράφους στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πα-
τέρας υπογράμμισε ότι σιδηρόδρομος
«μπορεί και πρέπει, έστω και με το
υπάρχον δίκτυο, να πάει καλύτερα και
θα πάει καλύτερα» και ότι «είναι στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης η ανα-
βάθμιση και συντήρηση του σιδηροδρο-
μικού δικτύου». Σημείωσε ότι ήδη συ-
ζητείται με το αρμόδιο υπουργείο η
χρηματοδοτική πρόταση του οργανι-
σμού για επένδυση αναβάθμισης και
συντήρησης του σιδηροδρομικού δι-
κτύου, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, μέσα στα
επόμενα δέκα χρόνια με τη διαδικασία

του ΣΔΙΤ για τρεις γραμμές Αθήνα - Ει-
δομένη και Προμαχώνα, Φλώρινα - Ορ-
μένιο και Αεροδρόμιο Αθηνών - Πάτρα,
η οποία θα προωθηθεί για έγκριση στη

διυπουργικη επιτροπή και στη γενική
γραμματεία ΣΔΙΤ, ώστε αν γίνει δεκτή,
να εξασφαλίσει έγκριση το επόμενο τρί-
μηνο.

Όμιλος Σαράντη: Προστασία 
του περιθωρίου κέρδους

Με αναπροσαρμογές τιμών σε επιλεγμένα προ-
ϊόντα ο Όμιλος Σαράντη θα προστατεύσει τα περι-
θώρια κέρδους του στο β’ εξάμηνο, οπότε και ανα-
μένεται να εκδηλωθούν πιέσεις από τα αυξημένα
κόστη παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων σε πρώ-
τες ύλες και υπηρεσίες μεταφορών. Σύμφωνα με
στοιχεία που παρουσίασαν στελέχη της εταιρείας
στο πλαίσιο του conference call για τα αποτελέσμα-
τα α’ εξαμήνου, το κύμα ανατιμήσεων δεν επηρέα-
σε τα αποτελέσματα στο α’ εξάμηνο κυρίως λόγω
αποθεματοποίησης σημαντικών ποσοτήτων πρώ-
των υλών εξαιτίας της πανδημίας σε χαμηλές τιμές.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επενδύει 2,2 εκατ. ευρώ
σε Μακεδονία - Θράκη
«Σε όλη την Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης
ο ΔΕΔΔΗΕ επενδύει περί τα 2,2 εκατ. ευρώ,
υλοποιώντας 18 έργα για υπογειώσεις σε δί-
κτυο χαμηλής και μέσης τάσης», τόνισε ο κ.
Μάνος. Στα έργα που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ στη
Μακεδονία και τη Θράκη αλλά και ιδιαίτερα
στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο διευθύνων
σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος,
μιλώντας σε εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

HP: «Συνεργασία και τεχνολογία
για την ανθρωπότητα»

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιωσιμό-
τητα, η HP Inc. ανακοίνωσε πρόσφατα έναν φιλό-
δοξο στόχο για την επιτάχυνση της ψηφιακής ισό-
τητας για 150 εκατομμύρια άτομα έως το 2030. Για
να επιτύχει τον στόχο της η εταιρεία ανακοίνωσε
την έναρξη του HP PATH «Συνεργασία και τεχνολο-
γία για την ανθρωπότητα», ενός καινοτόμου προ-
γράμματος επιτάχυνσης που θα επενδύσει σε τοπι-
κές πρωτοβουλίες και συνεργασίες για την αντιμε-
τώπιση προκλήσεων σε μη προνομιούχες κοινότη-
τες σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο την εκπαίδευση,
την υγειονομική περίθαλψη και τη δημιουργία οι-
κονομικών ευκαιριών.
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Σε νομικές ενέργειες προσφεύγει η Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,
που αναπτύσσει τα σήματα ένδυσης GAP και Banana Republic, με στόχο να
ανατρέψει την απορριπτική απόφαση στην αίτησή της για επικύρωση σχεδίου
εξυγίανσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ’ αρ. 44/2021). Η εταιρεία κατέθεσε
την αίτηση (άρθρο 99 επί του Ν. 3388/2007), η οποία έφερε τη σύμφωνη γνώμη
του 79,05% των πιστωτών της στις 13 Αυγούστου 2020. Προέβλεπε, μεταξύ άλ-
λων, είσοδο ως επενδυτή της Yamaran Ενδυμάτων, εταιρείας των Στέφανου
Μαρινόπουλου του Ιωάννη και Ειρήνης - Ζαφειρία Μαρινοπούλου, συζύγου του
Στέφανου Μαρινόπουλου. Η αίτηση συζητήθηκε στα τέλη του 2020, αλλά η από-
φαση αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ τον Ιούλιο. Το δικαστήριο αμφισβήτησε τη βιωσι-
μότητα του σχεδίου εξυγίανσης. Στο Δημόσιο και στον e-ΕΦΚΑ η εταιρεία με
βάση τα στοιχεία του Μαΐου του 2020 όφειλε συνολικά 802.183 ευρώ, σε ΟΤΑ
1.351 ευρώ και σε ανέγγυους πιστωτές 5.346.525 ευρώ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη
συμφωνίας με την Ελληνική Δημοκρατία για την υπόθεση των δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης του λιγνίτη, η ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για την
οριστική επίλυση της υπόθεσης, η οποία εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρό-
νια. Η ανακοίνωση δεν δημιουργεί εκπλήξεις για το βασικό περιεχόμενο
της συμφωνίας. Αναμένεται βεβαίως η αποσαφήνιση των λεπτομερειών της
για την υλοποίησή της μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας της ελληνικής
κυβέρνησης. Επισημαίνεται η θετική διάσταση της συμφωνίας αφορά στη
σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με τις τιμές που
θα διαμορφώνονται από την αγορά και στον περιορισμένο χρόνο διάθεσής
τους. Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει ση-
μαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματά της.

Ικανοποίηση ΔΕΗ για συμφωνία με ΕΕ για λιγνίτη

Σπύρος Πατέρας: «Ο σιδηρόδρομος 
είναι το μέσο μεταφοράς του μέλλοντος»

GAP: Έφεση υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης για τη Μαρινόπουλος



ΙΚΕΑ: Συνεργασία 
με ΔΕΗ για την
εξοικονόμηση ενέργειας

Η
ΙΚΕΑ, αναγνωρίζοντας ότι η μη βιώσιμη κατα-
νάλωση και η κλιματική αλλαγή παραμένουν
μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για

την ανθρωπότητα, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες
ενέργειες με στόχο να διευκολύνει τον καταναλωτή να
έχει μια πιο βιώσιμη ζωή στο σπίτι. Στο πλαίσιο αυτό,
προχωρά μαζί με τη ΔΕΗ σε μια πρωτοποριακή δράση
που στόχο έχει να ενημερώσει τον καταναλωτή για την
εξοικονόμηση ενέργειας, την κατανάλωση βιώσιμης
ενέργειας, καθώς και για τη δυνατότητα αυτοπαραγω-
γής. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες των καταστημάτων
ΙΚΕΑ Αεροδρόμιο, ΙΚΕΑ Κηφισός και ΙΚΕΑ Θεσσαλο-
νίκη θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από έμ-
πειρα στελέχη της ΔΕΗ σχετικά με τις δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας και κατανάλωσης βιώσιμης
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για προσιτές λύσεις
για το σπίτι και για βιώσιμα προϊόντα.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Βραβείο 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Με το Βραβείο «Βιώσιμη Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου» τιμήθηκε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην τελετή
απονομής των Green Awards, στο πλαίσιο του Thessa-
loniki Metropolitan Summit. O γενικός διευθυντής της
ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λ. Μπακούρας δήλωσε ότι «η στρατηγική
ανάπτυξης βιώσιμων και “έξυπνων” δικτύων που
εφαρμόζει η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με
τους στόχους του ΕΣΕΚ».

Συμφωνία για αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας

Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη και την
κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψαν
ο ΔΕΣΦΑ και η NER JSC Skopje, στο πλαίσιο του
5th Southeast Energy Forum που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και
την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, σε
συνεργασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα
και τη στρατηγική συμμετοχή του Ατλαντικού
Συμβουλίου και του Ελληνοαμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η συμφωνία
υπογράφηκε μεταξύ της CEO του ΔΕΣΦΑ Maria
Rita Galli και του executive director της NER JSC
Skopje Bajram Rexhepi, παρουσία του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας Κώστα
Σκρέκα, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Βόρεια
Μακεδονία Mary Kate Byrnes.

ΕnterFest: Το 1ο Φεστιβάλ Νεανικής
Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης

Ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός
επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, διοργανώνει και εγκαινιάζει
ένα νέο, δυναμικό και αναπτυσσόμενο θεσμό, το En-
terFest: Inspire-Prepare-Succeed, το 1ο Φεστιβάλ
Νεανικής Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, που θα διε-
ξαχθεί διαδικτυακά από τις 17 έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
Τον όγδοο χρόνο λειτουργίας του διανύει το ολοκλη-
ρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότη-
τας VentureGarden, το οποίο υλοποιείται στη Νότια
Ελλάδα δωρεάν από το Alba Hub for Entrepreneurship
and Development του Alba Graduate Business
School, The American College of Greece, με την υπο-
στήριξη του The Hellenic Initiative. Aφορά σε ανθρώ-
πους με όραμα και αφοσίωση που φιλοδοξούν να ξεκι-
νήσουν το επιχειρηματικό τους ταξίδι ή να εξελίξουν
την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Celebrity Cruises: Εκπτώσεις 
έως και 150 ευρώ ανά επιβάτη

Η Celebrity Cruises παρουσίασε τη νέα της προ-
σφορά. Σε επιλεγμένα δρομολόγια στην Ευρώπη
και την Καραϊβική, που αναχωρούν μεταξύ Ιανουα-
ρίου 2022 και Απριλίου 2023, προσφέρονται απο-
κλειστικές εκπτώσεις μέχρι και 150 ευρώ ανά άτο-
μο, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να κάνουν
κράτηση για πολυτελείς διακοπές τους στη θάλασ-
σα. Τρία κρουαζιερόπλοια κατηγορίας Edge θα
έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη το 2022: το βρα-
βευμένο «Celebrity Edge» και το «Celebrity Apex»,
που περιλαμβάνονται στα Greatest Places και
Greatest Places Athens του «TIME Magazine» αν-
τίστοιχα, καθώς και το νέο αδελφό πλοίο «Celebrity
Beyond», που θα ξεκινήσει κρουαζιέρες τον Απρί-
λιο του 2022. Τον στόλο συμπληρώνουν το πρό-
σφατα ριζικά ανακαινισμένο «Celebrity Silhou-
ette», το «Celebrity Infinity» και το «Celebrity Re-
flection», με τις επιλογές για πολυτελείς διακοπές
στη θάλασσα να είναι ατελείωτες.

Αλλάζει η περιοχή check in των
Aegean και Olympic Air στο ΔΑΑ
Η Aegean και η Olympic Air ενημερώνουν το
επιβατικό κοινό ότι από χθες και μέχρι την
ολοκλήρωση προγραμματισμένων εργασιών
στην τρέχουσα περιοχή των δύο εταιρειών
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (με πρόσβα-
ση από την Είσοδο 4) τα check in counters, τα
γκισέ παράδοσης αποσκευών και το Service
Center για όλες τις πτήσεις εσωτερικού και
εξωτερικού μεταφέρονται στην είσοδο Ανα-
χωρήσεων 2 (check in counters 70 έως 91).

Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την εξαγορά
του 30% της Telekom Romania

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
ΑΕ, σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσε-
ών του την 28η και 30ή Ιουλίου αναφορικά με την
πρόθεσή του να αποκτήσει το 30% της Telekom Ro-
mania Mobile Communications SA από την
Telekom Romania Communications SA, ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την κανονιστική έγκριση
της πώλησης στην Orange Romania του ποσοστού
54% που κατέχει ο ΟΤΕ στην TKR, ανακοίνωσε ότι
στις 9 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωσε την εξαγορά του
ποσοστού αυτού. Συνεπώς, ο ΟΤΕ ελέγχει τώρα
σχεδόν το 100% της TKRM. Το τελικό τίμημα, αντα-
νακλώντας τη μετοχική αξία, ανήλθε στα 58,9 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης το έθεσε ξεκά-
θαρα τόσο στην κεντρική του

ομιλία στη ΔΕΘ όσο και στην καθιερω-
μένη συνέντευξη Τύπου ότι μέχρι τα
τέλη του έτους θα έχει υπογραφεί το
Προεδρικό Διάταγμα ώστε να ξεκινή-
σει η διαδικασία ανέγερσης του νέου
γηπέδου του ΠΑΟΚ στη θέση του παλι-
ού. Κάλεσε μάλιστα τον «επενδυτή»
(Ιβάν Σαββίδη) να ξεκινήσει, «αφού η
Πολιτεία έλυσε το χωροταξικό και τη
χρήση γης».

Και δεν μίλησε μόνο για το γήπεδο
του ΠΑΟΚ, μια και ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι μελέτες
μετά τη συνάντηση του υπουργού Επι-

κρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον
μεγαλομέτοχο του Άρη Θόδωρο Καρυ-
πίδη για το νέο γήπεδο των «κιτρινό-
μαυρων» στην Πυλαία, σε διαδικασία
Διπλής Ανάπλασης με το Χαριλάου, που
θα μετατραπεί σε χώρο πρασίνου. 

Εκτός των δύο γηπέδων στη Θεσσα-
λονίκη, η κυβέρνηση αναμένει και
την απόφαση των μελών του Ερασιτέ-
χνη Παναθηναϊκού, αν δηλαδή προτί-
θενται να μετακομίσει στον Βοτανικό
ο ιστορικός σύλλογος και να δώσει τη
Λεωφόρο στον δήμο, επίσης για να γί-
νει πράσινος πνεύμονας στο κέντρο
της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Poli-
tical», είναι κεντρική απόφαση της κυ-

βέρνησης, όταν θα πάει σε εκλογές,
όποτε αποφασίσει ο πρωθυπουργός, ο
οποίος τόνισε στη ΔΕΘ ότι θα εξαντλή-
σει την τετραετία, τα τρία αυτά γήπεδα
να μην έχουν μείνει στα λόγια, αλλά να
υπάρχουν απτά στοιχεία ότι γίνονται
έργα. Όσον αφορά στην Τούμπα, έχει
περάσει τροπολογία από τη Βουλή ώστε
τα έξοδα μετεγκατάστασης του ΠΑΟΚ
στο Καυταντζόγλειο, ενόσω θα χτίζεται
η Τούμπα, να αφαιρεθούν από τα χρή-
ματα που θα βάλει ο Ιβάν Σαββίδης
προκειμένου να χτιστεί το «στολίδι»
του δικέφαλου αετού.

Σε αυτή την εξαγγελία του πρωθυ-
πουργού ο υιός Σαββίδης απάντησε
με ένα αινιγματικό post στον προ-

σωπικό του λογαριασμό στο Insta-
gram. Σύμφωνα με καλά πληροφο-
ρημένες πηγές, η οικογένεια Σαββί-
δη, που εξαρχής είχε αποσαφηνίσει
ότι η Νέα Τούμπα θα ανεγερθεί με
ίδια κεφάλαια, τον τελευταίο καιρό
εξετάζει το ενδεχόμενο αίτησης για
συμμετοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης,
όπως ακριβώς και με το γήπεδο του
Βοτανικού. Η διαφορά είναι ότι τόσο
στην περίπτωση του Παναθηναϊκού
όσο και του Άρη (αν οι «κιτρινόμαυ-
ροι» ενταχθούν στο Ταμείο) πρόκει-
ται για Διπλή Ανάπλαση. Κάτι δί-
νουν, κάτι παίρνουν. Ο Παναθηναϊ-
κός τη Λεωφόρο και ο Άρης το
«Κλεάνθης Βικελίδης».

Στόχος τα τρία γήπεδα
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Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έθεσαν με εκκωφαντικό τρό-
πο υποψηφιότητα για τον τίτλο στην πρεμιέρα της Super
League 1. Ο Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο και ο ΠΑΟΚ
κατά δεύτερο δεν είναι πλέον τα αδιαφιλονίκητα φαβο-
ρί. Οι «πράσινοι» θύμισαν παλιές καλές μέρες Λεωφό-
ρου, μια και διέλυσαν 4-0 τον Απόλλωνα Σμύρνης, με
τον νεαρό Βραζιλιάνο Ματέους Βιτάλ να θυμίζει… Δη-
μήτρη Σαραβάκο με τις επελάσεις του.

Στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ, με καινούργια ομάδα και τον
30χρονο Ελβετό Στίβεν Ζούμπερ μέγα γνώστη του
ποδοσφαίρου της… γερμανικής σχολής (ήρθε δανει-
κός από την Άιντραχτ) και τον 34χρονο Μαροκινό
Νορντίν Άμραμπατ να μηδενίζει τον χρόνο ζωής του
ποδοσφαιριστή, νίκησε εύκολα 3-0 τον Ιωνικό και
σκόρπισε ελπίδες. 

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να μη νίκη-
σε τον Ατρόμητο στο Φάληρο (0-0), αλλά έδειξε ότι πα-
ραμένει δυνατός, απλώς η μπάλα με διάφορα τερτίπια

δεν τον άφησε να σκοράρει. Η απογοήτευση της πρε-
μιέρας ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στην Τούμπα 1-0
από τον ΠΑΣ έπειτα από τραγικό λάθος του γκολκίπερ
Ζίβκοβιτς.

Ο 20χρονος Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα με Toyota ήταν ο μεγάλος νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.
Πήρε τα ηνία του αγώνα μόλις στην 3η ειδική διαδρομή το πρωί της Παρασκευής και δεν κοίταξε 
ξανά πίσω του. Εδραίωσε την κυριαρχία του το Σάββατο και ολοκλήρωσε τον θρίαμβο την Κυριακή.
Κέρδισε συνολικά 8 από τις 15 ειδικές διαδρομές του αγώνα. 

«Πέταξαν» ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Τουρνουά 
«Παύλος Γιαννακόπουλος»

Τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του αείμνηστου
Παύλου Γιαννακόπουλου θα διεξαχθεί το διήμε-
ρο 18-19 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το πρόγραμ-
μα: Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, 17.00: Αναντολού
Εφές - Ουλμ (ΕΡΤ3), 20.00: Παναθηναϊκός -
Παρτιζάν (ΕΡΤ2). Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου,
17.00: Μικρός Τελικός (ΕΡΤ 3), 20.00: Τελικός
(ΕΡΤ 2).

Ο Ανατολάκης… 
ντελιβεράς

Ήταν μια είδηση που στενοχώρησε πολύ κό-
σμο. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού Γιώργος
Ανατολάκης, ο οποίος θήτευσε και ως βουλευ-
τής του ΛΑΟΣ, εργάζεται πλέον ως ντελιβεράς
σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη
Θηβών. Ο Ανατολάκης είχε προβλήματα με τις
τράπεζες (του πήραν το σπίτι) και με το διαζύγιό
του, μια και πληρώνει διατροφή. Έχει αποκτήσει
δύο κόρες.

Οι μεγάλοι νικητές 
του US Open

Η Βρετανίδα, ρουμανικής καταγωγής, Έμα
Ραντουκάνου και ο Ρώσος Ντανίλ Μεντ-

βέντεφ είναι οι νικητές του US Open. Η
Έμα νίκησε στον τελικό 2-0 σετ (6-4,
6-4) τη Λέιλα Φερναντέζ. Ο Μεντβέν-

τεφ νίκησε 3-0 τον Νόβακ Τζόκοβιτς
(6-4, 6-4, 6-4) και του στέρησε τη δυνα-

τότητα να ξεπεράσει σε κατακτήσεις
Grand Slam τους Φέντερερ και Ναδάλ -

έχουν και οι τρεις από 20. 

Αντίο, «Εθνικάρα»
Σίγησε η στεντόρεια φωνή των γηπέδων. Ο

θρυλικός Γιάννης Μαντζουράνης, ο «Εθνικά-
ρας», φανατικός οπαδός του Εθνικού Πειραι-
ώς, άφησε την τελευταία του πνοή σε ΜΕΘ σε
ηλικία 87 ετών. Παρακολουθούσε τον Εθνικό
από τα 10 του χρόνια και μέχρι το 2014, όταν
άρχισαν τα προβλήματα υγείας, είχε χάσει

Νέος πρόεδρος ο Λιόλιος -
Φέρνει Ιτούδη
Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ισχυρός παράγοντας του Προ-
μηθέα Πάτρας, είναι ο νέος πρόεδρος της ομοσπον-
δίας μπάσκετ, διαδεχόμενος τον Γιώργο Βασιλακό-
πουλο. Πρώτος στόχος για την Εθνική ομάδα είναι να
φέρει προπονητή τον δις πρωταθλητή Ευρώπης Δη-
μήτρη Ιτούδη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ή τον Γιάννη Σφαι-
ρόπουλο της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επομένως, ο Αμερι-
κανός Ρικ Πιτίνο πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν.

Ο Ροβάνπερα 
το Ράλλυ Ακρόπολις
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• Η Κρητικιά Μαρία Τζομπανάκη
αποκάλυψε πως το 1989 σταμάτησε η
ίδια το ξέσπασμα μιας παλιάς βεντέ-
τας στο νησί.

• Ο 19χρονος Παναγιώτης, ο κού-
κλος γιος της Σήλιας Κριθαριώτη
και του εφοπλιστή Νίκου Τσά-
κου, έφυγε για σπουδές στο
εξωτερικό.

• Ο Σταμάτης Γονίδης και η Κατερίνα
Κουργιουξίδου βάφτισαν Μαρία-
Ελένη την ενός έτους κορούλα τους.

• Νυφούλα ντύθηκε η ηθοποιός
Κλέλια Ρένεση για τις ανάγκες
της σειράς «Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα».

• Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, η αν-
τικαταστάτρια της Βίκυς Καγιά στο
«GNTM 4», έκλεψε τις εντυπώσεις
στην κυριακάτικη πρεμιέρα.

• High tech η Νάντια Μπουλέ:
Βόλτα στο πάρκο με την κορού-
λα της σε ηλεκτρικό καρότσι!

• Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την
Ελένη Μενεγάκη. Μαγνήτισε τους
τηλεθεατές με την ομορφιά, τη
φρεσκάδα και το χαμόγελό της.
«Θέλω να σας κάνω όλους μια τε-
ράστια, σφιχτή αγκαλιά», είπε στο
τηλεοπτικό κοινό.

• Καλύτερα στην υγεία του ο
Ανδρέας Μικρούτσικος. Μό-
λις πάρει εξιτήριο από το νο-
σοκομείο, θα εμφανισθεί στο
πλατό της Κατερίνας Και-
νούργιου.

• Η παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπί-
ρη βάφτισε τον ενός έτους εγγονό
της. Πήρε το όνομα Διονύσης.

• H Βικτόρια Χίσλοπ, η συγγρα-
φέας της σειράς «Το νησί», θα
συμμετάσχει στο «Dancing
with the Stars».
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Τ
ο πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς
χτύπησε χθες το πρωί, με τους διάσημους
γονείς της εγχώριας showbiz συγκινημέ-
νους να συνοδεύουν τα παιδιά τους στον

αγιασμό. Παρουσιαστές, ηθοποιοί και τραγουδιστές
μοιράστηκαν τρυφερές φωτογραφίες στα προσωπι-
κά τους social media, εκφράζοντας ευχές αγάπης.

Η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε στα καμάρια της, τον
10χρονο Γιάννη και τον 7χρονο Δημήτρη (παιδιά από
τον γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα), καλή χρονιά τη
στιγμή που έβγαιναν από το σπίτι. 

Ο φετινός αποχωρισμός ήταν δύσκολος για τον
Αρίωνα, τον 5χρονο γιο της Κατερίνας Καραβάτου. Ο
Κατσούλης τζούνιορ έπεσε στην αγκαλιά της διάση-
μης μαμάς του και δεν έλεγε να την αφήσει. Σε αντί-
θεση με τη 10χρονη αδελφή του Αέλια, η οποία δέ-
χτηκε με χαρά τις τελευταίες στιλιστικές λεπτομέρει-
ες από τη μητέρα της.

Το «back to school» έφερε χαμόγελα ενθουσια-
σμού στην κόρη της Βάσως Λασκαράκη. Η 8χρονη
Εύα Τσιμιτσέλη (από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσι-
μιτσέλη) θα πάει Γ’ Δημοτικού και πόζαρε χαρούμε-
νη φορώντας ροζ μάσκα.

Κυνηγητό έπαιξε πρωί πρωί η Δούκισσα Νομικού
με τον 3,5 χρονών Σάββα! Ο νεαρός πήρε τη σάκα κι
έφυγε άνετος για το σχολικό λεωφορείο με την πα-
ρουσιάστρια να τρέχει πίσω του. 

Έτοιμος για το νηπιαγωγείο ο 4χρονος Χάρης Μα-
καλιάς. Ο γιος των ηθοποιών Δημήτρη Μακαλιά και
Αντιγόνης Ψυχράμη πόζαρε κρατώντας σφιχτά το χέ-
ρι του μπαμπά του.

Πρώτη ημέρα στο σχολείο για τον βενιαμίν της Κα-
τερίνας Παπουτσάκη. Ο 2χρονος Κίμωνας, ντυμένος
στα γαλάζια και φορώντας μάσκα, πόζαρε βιαστικός
στον φακό της μαμάς του.

Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές αλλά και στα
παιδιά της ευχήθηκε η Λένα Παπαληγούρα μέσω In-
stagram. Ο 3χρονος Αναστάσης και ο μόλις 1,5 έτους
Αντώνης ξεκίνησαν παιδικό σταθμό.

Η 12χρονη Λυδία και ο 4χρονος Νικήτας, τα παιδιά
των ηθοποιών Μάνου Παπαγιάννη και Αγγελικής Δα-
λιάνη, έφυγαν για το σχολείο ιδιαίτερα χαρούμενοι.
Τα αδελφάκια πόζαραν πιασμένα χέρι χέρι κρατών-
τας τις απαραίτητες μάσκες.

Η Νατάσα Σκαφίδα, η σύζυγος του Γιάννη Βαρδή,
περιποιήθηκε αποβραδίς με ιδιαίτερη σχολαστικό-
τητα τα μαλλιά της 5χρονης Κατερίνας με ειδική λο-
σιόν για τις ψείρες, ώστε από το «Back to school» στο
«Back home» να γίνει με ασφάλεια.

Η χθεσινή τηλεοπτική πρεμιέρα της Ελένης Μενε-
γάκη συνέπεσε με το άνοιγμα των σχολείων για τις
τρεις κόρες της, τη Βαλέρια, τη Λάουρα και τη μικρή
Μαρίνα, την κοκέτα της οικογένειας, η οποία ξεκίνη-
σε το δημοτικό.

Το πρώτο κουδούνι
για τη showbiz!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Γάμος στο Διαφάνι 

Γαμήλια σχέδια για τον 62χρονο ηθοποιό
Γιώργο Σουξέ. Ο ενωμοτάρχης της σειράς
«Άγριες Μέλισσες» δήλωσε αποφασισμένος να
αποκαταστήσει τη σύντροφό του Νικόλ, σχεδιά-
ζοντας το επόμενο καλοκαίρι να χορέψουν τον
Ησαΐα με παπά και με κουμπάρο! «Η σύντροφός
μου Νικόλ είναι η γυναίκα που περίμενα. Με
αγαπάει πολύ, την αγαπάω κι εγώ πολύ. Νομίζω
ότι 27 Αυγούστου του 2022 είναι μια καλή ημέρα,
αρκεί βέβαια να πει και εκείνη το ναι», αποκάλυ-
ψε σε δηλώσεις του.

Η φιλία κατέληξε 
σε κουμπαριά

Νονά έγινε η Ελεονώρα Μελέτη. Η πρωινή οι-
κοδέσποινα του «Mega Καλημέρα» βάφτισε τον
γιο της καλής φίλης και συνεργάτιδάς της Φλο-
ρίντα Πετρουτσέλι σε μια όμορφη τελετή στον ιε-
ρό ναό του Αγίου Χαραλάμπους στο Πόρτο Χέλι.
Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Κωνσταντίνος
ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε η εμφάνιση της διά-
σημης νονάς, με το γαλάζιο στράπλες φόρεμα να
της πηγαίνει γάντι. Το μυστήριο και η δεξίωση
έγιναν σε στενό κύκλο με επώνυμους καλεσμέ-
νους. Ανάμεσά τους η Νάνσυ Παραδεισανού.

Ταλέντο και στη μαγειρική 
Ένα λαχταριστό κοκκινιστό κριθαράκι ετοί-
μασε για το τραπέζι της Κυριακής η Άλκη-
στις Πρωτοψάλτη. Η σημαντική ερμηνεύτρια
άνοιξε το σπίτι της στην Ανάβυσσο σε κα-
λούς φίλους που απόλαυσαν τη μαγειρική
της, με την ίδια να ποζάρει στο Instagram
κρατώντας το τεράστιο ταψί. «Άλλη γεύση το
φαΐ στον φούρνο της γειτονιάς. Και τα τσου-
καλοπιάσματα από τα χεράκια της μανούλας
μου», αποκάλυψε.

Εντυπωσιακή
πρεμιέρα για 
την Κατερίνα
Λαμπερή και ντυμένη στα λευκά,
η Κατερίνα Καινούργιου έκανε
πρεμιέρα χθες το πρωί από τη
νέα της τηλεοπτική στέγη, τον Al-
pha. Η «Super Κατερίνα», όπως
είναι ο τίτλος της εκπομπής της,
εμφανίστηκε σε πλατό υπερπα-
ραγωγή και παρέα με τους συ-
νεργάτες της καλωσόρισαν τους
τηλεθεατές. Τα πρώτα δάκρυα
συγκίνησης για τη δημοσιογρά-
φο ήταν το τηλεφώνημα-έκπλη-
ξη από τη γιαγιά της με ευχές για
καλή αρχή.

GOSSIP
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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψαν τα ονό-
ματα που θα δώσουν στις δίδυμες κορούλες τους. Η ανακοίνωση
έγινε μέσω φωτογραφίας που ανέβασε η γνωστή influencer στο
Διαδίκτυο με τις μικρές ντυμένες με λευκά φορμάκια στα οποία
αναγράφονταν τα ονόματα Φιλίππα και Αριάνα. Το ζευγάρι δεν ακο-
λούθησε την παράδοση με τα ονόματα των γιαγιάδων Ματούλας Τα-
νιμανίδη και Γιώτας Μπόμπα, ωστόσο όλοι είναι χαρούμενοι.

Μ
ια διαφωνία του ηθοποιού Μίνωα Θεοχάρη με οδηγό ταξί
κατέληξε σε απειλές και ρατσιστικές βρισιές του ταξιτζή
προς τον παρουσιαστή της εκπομπής «Dot». Με ένα μα-

κροσκελές ποστ στον λογαριασμό του, ο πρωταγωνιστής κατήγγει-
λε: «Πήρα ένα ταξί να πάω για να παραλάβω ένα δέμα. Στη διαδρομή
διαφώνησα έντονα με τον ταξιτζή. Του εξηγούσα από πού να πάμε
και εκείνος επέμενε να πηγαίνει από τη διαδρομή που έλεγε η
εφαρμογή. Πάνω στα νεύρα μου, με την ένταση του καβγά, του είπα,
“Σταματήστε να κατέβω. Είπαμε. Μην είμαστε και καθυστερημένοι”,
λάθος μου - το γνωρίζω». Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως στη συνέ-
χεια ο ταξιτζής τράβηξε χειρόφρενο βρίζοντάς τον «Πουστ@ντρ@»
και «Π@λι@δερφή». «Τρόμαξα. Βγήκα από το ταξί και συνέχισα να
τρέχω ενώ εκείνος συνέχισε να με απειλεί και να με βρίζει», κατέ-
ληξε ο ηθοποιός.

Σοκαριστική καταγγελία
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Φιλίππα και Αριάνα
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Σ
τη συνέντευξή του στα εγκαίνια της ΔΕΘ,
απαντώντας σε ερώτηση για τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, η τοποθέτηση του πρω-

θυπουργού ήταν ρεαλιστικά μετριοπαθής. Αφού
επανέλαβε την αταλάντευτη θέση για την προ-
άσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, υπεν-
θύμισε τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας - Τουρκίας
στο Προσφυγικό και τάχθηκε για μία ακόμη φορά
υπέρ του διαλόγου. Καθόλου τυχαία. Την Αθήνα
δεν αφήνει αδιάφορη αλλά και δεν ξαφνιάζει το
κρεσέντο των επιθετικών δηλώσεων του Τούρκου
προέδρου και του υπουργού Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ εναντίον της. Αφενός επειδή η προσπάθεια
της Άγκυρας να κλείσει μέτωπα που άνοιξε, ιδίως
στον χώρο της Μέσης Ανατολής, είναι διακριτή,
οπότε οι «εξισορροπιστικές κινήσεις» και ρητο-
ρείες είναι εξηγήσιμες. Αφετέρου επειδή παρα-
τηρείται αυξανόμενη κινητικότητα στις εσωτερι-
κές πολιτικές εξελίξεις της γειτονικής χώρας. Οι
ψίθυροι για την υγεία του Ερντογάν πληθαίνουν
και ορισμένοι εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται οι -
προγραμματισμένες για το 2023- εκλογές να επι-
σπευστούν.

Ο Ερντογάν δείχνει πως επείγεται να βελτιώσει
τις σχέσεις του με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα και το Ισραήλ για να βγει από την
απομόνωση στην οποία τον οδήγησαν οι επιλογές
του και οι κινήσεις της ελληνικής εξωτερικής πο-
λιτικής στη σκακιέρα της ΝΑ Μεσογείου. Μόλις
τον περασμένο Μάιο ο Τούρκος πρόεδρος εξέ-
φραζε τη «λύπη του» για το γεγονός ότι «ο αιγυ-
πτιακός λαός βρίσκεται δίπλα στον ελληνικό».
Ωστόσο, τα βήματα προόδου στις σχέσεις του με

το Κάιρο έχουν τον ρυθμό της χελώνας. Στη συ-
νάντηση που είχαν την περασμένη Τετάρτη στην
Άγκυρα, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών
διαπίστωσαν ότι η πρόοδος που επιτεύχθηκε
απείχε πολύ από τις τουρκικές προθέσεις. Σε αν-
τιστάθμισμα με την προσπάθεια ομαλοποίησης
των σχέσεών της με χώρες της Μέσης Ανατολής,
το δίδυμο Ερντογάν - Ακάρ προωθεί το ιδεολόγη-
μα της «Γαλάζιας Πατρίδας», φθάνοντας στο ση-
μείο να μετονομάζει το Αιγαίο σε… «πέλαγος των
νησιών».

Η ενίσχυση του ρόλου (και του προφίλ) του
Χουλουσί Ακάρ δεν θεωρείται τυχαία. Ο υπουρ-
γός Άμυνας, στον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν εκχώ-
ρησε από τον περασμένο Ιούλιο τη διοίκηση των
Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρείται ένας από τους
πλέον πιθανούς διαδόχους του Τούρκου προ-
έδρου. Το θέμα της διαδοχής είναι αυτό που συ-
ζητείται περισσότερο από άλλες φορές στην Άγ-
κυρα αυτή την εποχή. Αφενός έχουν πυκνώσει οι
φήμες για την πορεία της υγείας του Ερντογάν.
Φήμες που πάνε χρόνια πίσω, αλλά ενισχύθηκαν
από προβλήματα αστάθειας και απώλειας μνήμης

στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του. Αφετέ-
ρου επειδή μετά τη σχεδόν εικοσαετή παραμονή
του στην εξουσία αντιμετωπίζει εξόφθαλμα την
αμφισβήτηση, αν όχι την αποδοκιμασία. Η αποδο-
χή του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και το κόμ-
μα του, το ΑΚΡ, χάνει επτά μονάδες σε σχέση με
πέρυσι. Το «παιχνίδι» της εξωτερικής απειλής ή
του «εσωτερικού κινδύνου» με τη μορφή πραξι-
κοπήματος έχει κατ’ επανάληψη παιχτεί, οπότε
πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η ώρα της
αποχώρησής του πλησιάζει.

Εκτός του Χουλουσί Ακάρ, ένα άλλο όνομα που
συγκαταλέγεται στα φαβορί της κούρσας για τη
διαδοχή είναι εκείνο του υπουργού Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έχει διακριθεί
για τις επιθετικές δηλώσεις του κατά της Ελλάδας
αλλά και την ικανότητά του να αλλάζει κλίμα, αν
και εφόσον χρειαστεί. Τέλος, ο άνθρωπος που θε-
ωρείται το alter ego του, o επί του Τύπου εκπρό-
σωπος Ιμπραήμ Καλίν, είναι ένας από αυτούς που
πιθανώς επιδιώξουν να πάρουν το δαχτυλίδι,
όπως και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν
Σοϊλού, ο οποίος διακρίνεται για τις φραστικές
προκλήσεις του προς την Αθήνα, για να ισοσκελί-
σει ίσως την αποτυχία του στην οργάνωση των
προσφυγικών ροών που επιχείρησαν να διαβούν
πέρυσι τον Έβρο. Ωστόσο, οι επαΐοντες θεωρούν
ότι είναι νωρίς για προβλέψεις. Όταν έλθει η ώρα,
λένε, το βαθύ κράτος αλλά και το κομματικό κατε-
στημένο του κυβερνώντος κόμματος θα βγάλουν
από το μανίκι το πρόσωπο που θα διασφαλίσει την
παραμονή του ΑΚΡ στην εξουσία.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι φήμες για την υγεία του
Ερντογάν είναι η μία αφορμή 
των συζητήσεων για τη διαδοχή
του. Η άλλη έχει να κάνει με τη
ραγδαία μείωση της δημοφιλίας
του και τις απώλειες του ΑΚΡ.

Ο Ερντογάν προβληματίζει και προβληματίζεται


