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Μήλον της  Έριδος
Για άλλη μια φορά η μεσαία τάξη αποτελεί το
μήλον της Έριδος μεταξύ των κομμάτων. Η
διαφορά είναι ότι ο κ. Τσίπρας υπόσχεται, ενώ ο κ.
Μητσοτάκης μπορεί να δίνει. Για αυτό και δικαίως
αποφάσισε εντός του προϋπολογισμού να ανοίξει
το πουγκί, καθώς τα μαντάτα της ανάπτυξης είναι
θετικά. Ως γνωστόν, χωρίς τη μεσαία τάξη δίπλα
σου δεν μπορείς να πας σε εκλογές. Αν δεν με
πιστεύετε, ρωτήστε τον Πολάκη...
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Σ
την εποχή της παντοκρατορίας των εφημερίδων
και πολύ περισσότερο πριν από την έλευση της
ιδιωτικής τηλεόρασης, ήταν συνηθισμένο φαινό-

μενο στα δημοσιογραφικά γραφεία να ακούγεται η εντο-
λή του διευθυντή σύνταξης προς τον αρχισυντάκτη «θά-
ψε την είδηση». Και η είδηση «ενταφιαζόταν» σε κάποιο
μονόστηλο, στις πίσω σελίδες του εντύπου. Και αν ο
ισχυρός άνδρας έλεγχε και άλλους διευθυντές, η αρνητι-
κή είδηση θα είχε την ίδια τύχη και σε άλλα έντυπα. 

Στην εποχή, όμως, των social media αυτές οι πρακτι-
κές έχουν μπει στο χρονοντούλαπο της δημοσιογραφι-
κής Ιστορίας. Γιατί είναι αδύνατον να ελέγξει κάποιος τα
δεκάδες χιλιάδες επώνυμα και ανώνυμα πληκτρολόγια
στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram. Είναι αδύ-
νατο να φιμώσεις τα εκατομμύρια των χρηστών του Δια-

δικτύου. Το παράδειγμα της efood και οι μεγάλες διαστά-
σεις που έλαβε και που ανάγκασαν την εταιρεία να υπο-
χωρήσει από την αρχική της βούληση, δείχνει πως είμα-
στε μπροστά σε μια διαφορετική, δυναμική πραγματικό-
τητα που αφορά συμπεριφορές, επιλογές, αποφάσεις
αλλά και τη λειτουργία των media στη νέα εποχή. 

Η δράση των κοινωνικών δικτύων ήταν θεαματική. Η
εταιρεία την Τετάρτη έστειλε μήνυμα στους διανομείς, των
οποίων οι τρίμηνες συμβάσεις είχαν λήξει, προτείνοντας
να συνεχίσουν την εργασία τους αλλά ως εργαζόμενοι με
μπλοκάκι (freelancer), χωρίς να τους δίνει εναλλακτική
επιλογή, ενώ τους καλούσε να απαντήσουν άμεσα.

Μόλις το θέμα ανέβηκε στο Διαδίκτυο, οι αντιδράσεις
πήραν μορφή χιονοστιβάδας. Οι χρήστες δεν έμειναν
στα αρνητικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μαζικά

αφαίρεσαν την εφαρμογή από το κινητό τους ή το τάμ-
πλετ, ενώ μπήκαν στο Google Play και έβαλαν τη χαμη-
λότερη δυνατή βαθμολογία, με αποτέλεσμα το rating της
εταιρείας να πέσει από το 4,8 που είχε έως την Τετάρτη
(με άριστα το 5), στο 2,1, για να καταλήξει στο 1 το βράδυ
της Παρασκευής. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες, από μια
άριστη εφαρμογή κατέληξε να βαθμολογείται ως «σκου-
πίδι», ενώ οι παραγγελίες σημείωσαν πτώση 30%. Το
τσουνάμι κορυφώθηκε στο Twitter, με το χάσταγκ #can-
cel_efood να είναι πρώτο τρεντ για τέσσερις μέρες!

Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τρανή απόδει-
ξη για τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων, τα οποία, αν και
πολλές φορές κακοποιούνται από fake news, «ψεκασμέ-
νες» θεωρίες, μηνύματα μίσους και διχόνοιας, εντούτοις
παραμένουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των πολιτών.
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ΟΒασιλάκης Καΐλας ήταν ένα μυθικό πρόσω-
πο του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ρόλοι
του συμβόλιζαν τις αγωνίες της μεταπολεμι-

κής Ελλάδας. Ένας «ήρωας» που οι νεότερες γε-
νιές τον γνωρίζουν πλέον από τις παλαιές ταινίες
που προβάλλει συχνά πυκνά η ελληνική τηλεόρα-
ση.

Για τους μη γνωρίζοντες να περιγράψουμε λίγο τι
εστί ο ρόλος. Ο Βασιλάκης ήταν συνήθως ένα ορ-
φανό παιδί που από μικρό βρέθηκε στα βάσανα,
αγωνίστηκε και με όπλο του την πολλή δουλειά
(από λούστρος μέχρι πωλητής λουλουδιών σε νυ-
χτερινά μαγαζιά), το διάβασμα για να μπει στο πα-
νεπιστήμιο (τότε έπρεπε να γράψεις καλά για να
μπεις και όχι μονάδες ή πεντάρια) αλλά κυρίως την
εντιμότητά του ανέβαινε τα σκαλοπάτια. 

Με αυτό τον κινηματογραφικό χαρακτήρα έγινε
αγαπητός στο ελληνικό κοινό, το οποίο στο πρό-
σωπό του έβλεπε τη δική του εξέλιξη, από τη
στιγμή που η κοινωνία της εποχής είχε περισσό-
τερους τέτοιους πρωταγωνιστές απ’ ό,τι η σημε-
ρινή. Είναι, θα λέγαμε, από τις φιγούρες που

εκλείπουν από τη σημερινή Ελλάδα.
Άκουγα, λοιπόν, τη συνέντευξη του πρώην πρω-

θυπουργού και αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και για κάποι-
ον λόγο θυμήθηκα τον Βασιλάκη Καΐλα. Ούτε λίγο
ούτε πολύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως
το παιδί της μεσαίας τάξης που τα κατάφερε στη
ζωή του και με πολλή δουλειά έφτασε στο σημείο
να γίνει και πρωθυπουργός.

Να μου επιτρέψει ο κ. Τσίπρας να ξεκαθαρίσω
δύο πράγματα. Το πρώτο ότι δεν θα μπω στη διαδι-
κασία να αξιολογήσω την πορεία του και το πώς
έφτασε εκεί όπου έφτασε. Εξάλλου, η Ελλάδα είναι
μικρό χωριό και όλοι γνωριζόμαστε. Εκείνο, όμως,
που οφείλω να πω είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός
απέχει πολύ από τον ρόλο του μικρού Βασιλάκη.
Ούτε φτωχόπαιδο ήταν ούτε πορεύτηκε με τον
αξιακό κώδικα του Καΐλα. 

Το δεύτερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την έρμη με-
σαία τάξη, εκπρόσωπος της οποίας επιχείρησε να
εμφανιστεί, με την πολιτική που εφάρμοσε τη διέ-
λυσε. Και τα πλεονάσματα που άφησε ήταν… μα-
τωμένα. Ακόμη και το alter ego του, ο σύντροφος

Πολάκης, περιέγραψε με τη γνωστή του φρασεολο-
γία τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη μεσαία τάξη. Οπότε το
δράμα που επιχείρησε να παίξει κάνοντας το παιδί
του λαού πόρρω απέχει από την πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι ένας…
κομματικός πορφυρογέννητος που κληρονόμησε
ένα κόμμα με δαχτυλίδι και καβαλώντας το κύμα
και την οργή ενός ολόκληρου λαού απέναντι στα
μνημόνια βρέθηκε στην κορυφή του πολιτικού συ-
στήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν, δε, δει
τα πόθεν έσχες αρκετών βουλευτών του, θα συνει-
δητοποιήσει πόσοι έχουν... ταμείο που ξεπερνά τις
150.000 ευρώ και δεκάδες ακίνητα.

Εκτός των άλλων, ανηθικότητα είναι να λες συνει-
δητά ψέματα ή, το χειρότερο, μισές αλήθειες. 

Αυτά για την ώρα, για να μην αναφερθούμε ούτε
στους μετακλητούς ούτε στην αξιοκρατία. Και ελπί-
ζουμε την επόμενη φορά να αλλάξει ρόλο ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός του Βασιλάκη Καΐλα δεν
του πάει - εκθέτει και εκτίθεται. Διότι τόσο ο ίδιος
όσο και το κόμμα του έχουν υποκύψει εδώ και και-
ρό στην κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

O Αλέξης Τσίπρας και η κρυφή
γοητεία της μπουρζουαζίας

Άκουγα, λοιπόν, τη συνέντευξη
του πρώην πρωθυπουργού και
αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και για 
κάποιον λόγο θυμήθηκα 
τον Βασιλάκη Καΐλα. Ούτε λίγο
ούτε πολύ, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε 
ως το παιδί της μεσαίας τάξης

“



Η
παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη
ΔΕΘ, τόσο στην ομιλία του όσο και
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου του, έδειξε ότι ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να μιλήσει ξανά σε ένα
ακροατήριο που ήταν και παραμένει προνο-
μιακό για την κυβέρνηση: τη μεσαία τάξη. Αυ-
τό είναι εύλογο, με δεδομένο ότι η μεσαία τάξη
είναι πάντα η «κρίσιμη μάζα» για την προοπτι-
κή εκλογικής επικράτησης, καθώς το αριστε-
ρόστροφο κοινό δεν αρκεί στον κ. Τσίπρα για
να σπάσει και πάλι το φράγμα του 30% και να
μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της πρωτιάς. 

Με τις δεσμεύσεις για την εισφορά αλλη-
λεγγύης και την κατάργηση του τέλους επιτη-
δεύματος, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας θέλησε
να στείλει ένα μήνυμα σε ανθρώπους της πα-
ραγωγικής οικονομίας. Στη συνέντευξη, δε,
πήγε ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας
εαυτόν ως «γέννημα θρέμμα» της μεσαίας τά-
ξης. 

Αποδόμηση
Αυτή η στρατηγική προσέγγιση του κ. Τσί-

πρα, βεβαίως, δεν πέρασε απαρατήρητη από
το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης, συνε-
πώς, δεν προτίθεται να «χαρίσει» τη μεσαία
τάξη στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από τη
στιγμή που η πορεία της οικονομίας είναι αυτή
που είναι. Η υπόθεση της μεσαίας τάξης συ-

ζητήθηκε χθες αναλυτικά και στον πρωινό κα-
φέ του Μεγάρου Μαξίμου, όπου αποκωδικο-
ποιήθηκαν οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στη
ΔΕΘ. «Οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι υπάρ-
χουν δυο διαφορετικά σχέδια για τη χώρα και
τη μεσαία τάξη», υπογραμμίζουν κυβερνητι-
κές πηγές και προσθέτουν ότι «ο κ. Μητσοτά-
κης απευθύνεται σε όλους, δρομολογεί την
αύξηση του πλούτου για να μοιραστεί σε
όλους το μέρισμα της ανάπτυξης». 

Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, προσθέτουν ότι αυ-
τό δεν γίνεται δίκην εκλογικής παροχολογίας,
αντιθέτως ήταν ο κ. Τσίπρας που «διχαστικά
έβαλε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέ-
ναντί του, ήτοι τη μεσαία τάξη». Τα ίδια κυβερ-
νητικά στελέχη, δε, προσέθεταν με δηκτικό
τόνο ότι για πρώτη φορά μετά το 2019 όλα τα
ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ… ευθυγραμμί-
στηκαν στη στρατηγική εναντίωση στη μεσαία
τάξη. «Για πρώτη φορά από το 2019 ο κ. Τσί-
πρας και ο κ. Τσακαλώτος ήταν στην ίδια
γραμμή στοχοποίησης της μεσαίας τάξης. Ο κ.
Τσίπρας μίλησε για “εθνική ανάγκη”, ο κ. Τσα-
καλώτος είχε μιλήσει για στρατηγική επιλογή

και ο κ. Πολάκης, με τον δικό του χυδαίο τρό-
πο, είχε πει τα ίδια» (ο κ. Πολάκης είχε πει ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές γιατί γάμ… τη με-
σαία τάξη).

«Όταν πολεμάς την ιδιωτική περιουσία, πο-
λεμάς κάθε νοικοκυριό που προσπαθεί να χτί-
σει δυο πράγματα για τους ίδιους και τα παιδιά
τους», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Μάλι-
στα, στο Μαξίμου έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα
και από την απόπειρα του κ. Τσίπρα να δια-
στρεβλώσει την εξαγγελία Μητσοτάκη για κα-
τάργηση των επιβαρύνσεων στις γονικές πα-
ροχές, προκειμένου να πείσει ότι αυτό αφορά
μόνο ιδιοκτήτες ακινήτων αντικειμενικής
αξίας άνω των 800.000 ευρώ, ήτοι το 0,4% των
ιδιοκτητών ακινήτων. «Δηλαδή, αν ένας γονέ-
ας δώσει 20.000 ευρώ στο παιδί του για να ξε-
κινήσει μια δουλειά και δεν πρέπει να πληρώ-
σει πλέον φόρο 2.000 ευρώ, αυτό δεν είναι
απτή ελάφρυνση;» διερωτάτο κυβερνητική
πηγή.

Ραντεβού στον προϋπολογισμό
Ο πρωθυπουργός, βεβαίως, δεν θα μπει

στη λογική της ολικής αντιπαράθεσης με τον
κ. Τσίπρα. Τουναντίον, θα επιμείνει στη δική
του στρατηγική, με γνώμονα τη βασική παρα-
δοχή ότι οι εκλογές κερδίζονται ή χάνονται με
άξονα την οικονομία. Και, δύο χρόνια μετά τις
εκλογές του 2019, η ΝΔ δεν έχει απολέσει την

επαφή με τους ψηφοφόρους που προέρχον-
ται από τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. 

Ρεαλιστικά, το επόμενο ραντεβού είναι
στον προϋπολογισμό. Στο Μαξίμου αντιλαμ-
βάνονται ότι η καλή πορεία της οικονομίας θα
συνεχιστεί και, εντέλει, με όπλο και ένα πολύ
καλό τρίτο τρίμηνο (τα στοιχεία θα βγουν στις
αρχές Δεκεμβρίου), τότε μπορεί να υπερκε-
ραστεί και ο στόχος για ανάπτυξη 5,9%. Αυτό
δημιουργεί τερέν και για πρόσθετες εξαγγε-
λίες, ένα μεγαλύτερο «μέρισμα ανάπτυξης»
δηλαδή. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης
μπορεί να είναι σε θέση να εξαγγείλει και άλ-
λα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα συνολικό
πάγωμα της έκτακτης εισφοράς ή παρεμβά-
σεις στην προκαταβολή φόρου και το τέλος
επιτηδεύματος. Ίσως και μια σημαντική έκ-
πληξη, η οποία είναι ακόμα στα σκαριά και θα
μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον είναι δη-
μοσιονομικά εφικτή. 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης

Και τώρα, κωδικός «μεσαία τάξη»

Τι συζητήθηκε στον πρωινό
καφέ του Μαξίμου και το 
σχέδιο Μητσοτάκη ενόψει του
προϋπολογισμού του 2022
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Γ
ια άλλη μία φορά ο Παύλος Πο-
λάκης έδειξε τα δόντια του και
επιβεβαίωσε το γιατί ο Αλέξης
Τσίπρας δεν τολμά να τον στείλει
σπίτι του, ό,τι και να κάνει.

Ο τέως υπουργός, λειτουργώντας σαν…
μαντρόσκυλο της προεδρικής αυλής, «δάγ-
κωσε» τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο
Κούλογλου, γιατί τόλμησε να γράψει ότι ο με-
γάλος… τιμονιέρης δεν συνέτριψε τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά ήρθε ισόπαλος
μαζί του! 

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με
ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook
καταφέρεται ενάντια στον Στέλιο Κούλογλου
εγκαλώντας τον για το κείμενό του με τίτλο
«ΔΕΘ: Ισοπαλία μετά από έναν ανιαρό αγώ-
να».

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει πως «ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ΘΑ ΕΙΝΑΙ με την ψήφο του λαού
πρωθυπουργός της χώρας μετά τις επόμενες
εκλογές για να κάνουμε τη νέα αρχή για μας
και τα παιδιά μας, μακριά και απέναντι από το
ΦΑΓΟΠΟΤΙ της διαπλοκής και τον μεσαίωνα
που φτιάχνει το Μητσοτακαίικο!». 

Η τοποθέτηση του… αψύ Παυλή ήρθε ως
απάντηση σε όσα τόλμησε να γράψει ο Στέλιος
Κούλογλου στο tvxs.gr. Όπως υποστήριξε ο
ευρωβουλευτής, η συνέντευξη Τύπου του

Αλέξη Τσίπρα ύστερα από τέσσερις ώρες δεν
έβγαλε είδηση. «Θα ήταν διαφορετικά αν, πα-
ραδείγματος χάριν, στην ερώτηση για το πρό-
σωπο του πρωθυπουργού, σε περίπτωση προ-
οδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, άφηνε
ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο: σε αυτή την
περίπτωση η στρατηγική για την “προοδευτική
διακυβέρνηση” θα ερχόταν στο προσκήνιο
των συζητήσεων και της επικαιρότητας. Η
απάντηση του Α. Τσίπρα έκλεισε το θέμα και,
ελλείψει άλλων, “είδηση” έγινε το καλαμπούρι
για τους Ντάλτον και τον Ραν Ταν Πλαν», έγρα-
ψε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Κούλογλου.

Το άρθρο αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα τον Παύ-
λο Πολάκη, ο οποίος έγραψε οργισμένος
απευθυνόμενος στον ευρωβουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ πως «αν εσύ είδες “ισοπαλία” στη ΔΕΘ,
μάλλον χρειάζεσαι γυαλιά» και έκλεισε γρά-
φοντας: «Αν ονειρεύεσαι πρωθυπουργό “εκ
προσωπικοτήτων” που θα υπαγορεύσουν τα
διάφορα κέντρα είσαι βαθιά νυχτωμένος και
μάλλον πρέπει να ξεκουραστείς από την πολι-
τική και να ασχοληθείς μόνο με τη δημοσιο-
γραφία…».

Υπενθυμίζεται πως και προ δεκαημέρου εί-
χε ξεσπάσει κόντρα μεταξύ των δύο ανδρών,
όταν ο κ. Κούλογλου είχε εξαπολύσει αυτός
επίθεση κατά του Παύλου Πολάκη με αφορμή
τη στάση του πρώην αναπληρωτή υπουργού

Υγείας για τον εμβολιασμό.
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Νάσος Ηλιόπουλος σε δηλώσεις του στον Re-
al FM της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι το κόμμα
του είναι έτοιμο να αναλάβει αύριο κιόλας τη
διακυβέρνηση της χώρας και την ευθύνη για
την αντιμετώπιση της οικονομικής και της
πανδημικής κρίσης, «την ευθύνη για μια νέα
αρχή».

Όπως ανέφερε, είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ,
με όρους θετικής εναλλακτικής πρότασης, να
πείσει για μια νέα αρχή, «με σχέδιο που θα
βασίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού κρά-
τους, στη στήριξη της εργασίας, στη διαγραφή
και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεννή-
θηκε μέσα στην πανδημία». Σημείωσε ότι «η
διαγραφή/ρύθμιση αυτού του χρέους που
αφορά την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
είναι βασικό στοιχείο της προγραμματικής
πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η μοναδική λύ-
ση για να μείνουν ανοικτές οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και να υπάρξει μακροπρόθεσμα
δημοσιονομικό όφελος», υπενθυμίζοντας ότι
ανάλογα είχε πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για τις
ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων
επαγγελματιών.

Ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι η πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος σε συνδυασμό με
τη δημιουργία ενός νέου πτωχευτικού «είναι

κρίσιμος συνδυασμός για να μην επιστρέ-
ψουμε στην περίοδο έκρηξης της ανεργίας
και λουκέτων» και ότι τώρα είναι η ευκαιρία
να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει παράθυρο ευκαι-
ρίας στην ΕΕ με το πλαίσιο δημοσιονομικής
χαλαρότητας λόγω της πανδημίας. Κατηγόρη-
σε την κυβέρνηση ότι δεν τάσσεται με την
πλευρά της κοινωνικής ανάπτυξης, ότι «έχει
χαρακτηρίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
“ζόμπι”, διαλύει τις εργασιακές σχέσεις με
απλήρωτα δεκάωρα, επιτρέποντας μάλιστα σε
εταιρείες, μέσα σε ένα βράδυ, να μετατρέ-
ψουν τους εργαζόμενους σε αυτοαπασχο-
λούμενους».

Όπως εκτίμησε, το 2022 θα είναι μια προ-
εκλογική χρονιά «και όταν δοθεί η ευκαιρία, ο
κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να προσφύγει
στις κάλπες για να αποφύγει τη φθορά που
κλιμακώνεται, αλλά δεν θα τα καταφέρει». 
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Νέος καβγάς Πολάκη - Κούλογλου

Η… ισοπαλία για την οποία 
μίλησε ο ευρωβουλευτής
ενόχλησε τον… αψύ Κρητικό,
ο οποίος επιτέθηκε
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Μ
ε κεντρικό σύνθημα «Για
πάντα ΠΑΣΟΚ» ο Ανδρέας
Λοβέρδος έδωσε και επίση-
μα το εναρκτήριο λάκτισμα

για τον προεκλογικό του αγώνα ενόψει
των εσωκομματικών εκλογών για την ηγε-
σία του ΚΙΝΑΛ.

Σε διαδικτυακή εκδήλωση που έγινε χθες
το απόγευμα, παρουσίασε το τελικό κείμενο
της πολιτικής του διακήρυξης, καλώντας τους
πολίτες να συμμετέχουν σε έναν αγώνα για μια
Πράσινη Επανάσταση. «Ήρθε η ώρα για το ΠΑ-
ΣΟΚ του 21ου αιώνα. Ενώνουμε τις δυνάμεις
μας και κάνουμε την παράταξή μας δύναμη
εξουσίας. Με όνομά μας το ΠΑΣΟΚ και σύμβο-
λό μας τον ήλιο θα υπερδιπλασιάσουμε τα πο-
σοστά μας και θα νικήσουμε και τον υπαρξια-
κό μας αντίπαλο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τον
ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η Νέα Δη-
μοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Λοβέρδος. 

Για πρώτη φορά έδωσε και το στίγμα των
προθέσεών του για το πώς οραματίζεται το νέο
ΠΑΣΟΚ. «Θα προτείνω στο συνέδριο τη μετονο-
μασία του ΚΙΝΑΛ σε ΠΑΣΟΚ. Θα βρούμε το
σχήμα που θα καλύψει και θα ικανοποιεί όλους
όσοι θέλουν να διατηρήσουν την αυτονομία
τους. Η λειτουργία του κόμματος θα έχει ομο-
σπονδιακά χαρακτηριστικά, όπως έγινε με τη
Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δηλαδή, θα έχουν
συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σε όλα τα όργανα
του κόμματος. Θα είμαστε όλοι μαζί» και πρό-
σθεσε με νόημα ότι «δεν μπορούμε να κρύβου-
με το όνομα του ΠΑΣΟΚ για να κρατάμε ένα
όνομα που το επέλεξαν άνθρωποι που λίγο με-
τά έφυγαν. Επαναφορά, λοιπόν, του ονόματος,

του συμβόλου και του χρώματος του ΠΑΣΟΚ.
Επιστροφή με το ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, έστειλε κάλεσμα επιστροφής χωρίς
αποκλεισμούς: «Το προσκλητήριό μου περι-
λαμβάνει τους πάντες. Μέλη, στελέχη, ψηφο-
φόρους σήμερα του ΚΙΝΑΛ, χθες της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης, της Ελιάς». Οι τόνοι
ανέβηκαν όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κρι-
τική που δέχεται ότι θα στρέψει το κόμμα προς
τη Δεξιά. «Είναι άνανδρο αυτό, διότι δεν το λένε
δημόσια για να παίρνουν την απάντηση που
τους πρέπει. Αυτό το λένε ίσως και εκείνοι που
έχουν υπογείως ήδη συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε στο
ίδιο ύφος: «Όποιος θέλει να πάει σε άλλο κόμ-
μα διευκολύνεται με το όνομα “ΚΙΝΑΛ”, που
δεν έχει ιστορία. Όποιος επιλέγει το όνομα
“ΠΑΣΟΚ” οριοθετείται ακόμη και ως προς τη
Δεξιά και την Αριστερά. Εγώ έχω επιλέξει το
ΠΑΣΟΚ». 

Από τη μεριά του, ο έτερος διεκδικητής της
ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης,
επέλεξε να επιτεθεί σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τις

παρουσιάσεις που έκαναν στη ΔΕΘ. «Ο κ. Τσί-
πρας έχει ξεχάσει ότι ήταν πέντε χρόνια πρω-
θυπουργός και μιλά λες και είμαστε λωτοφά-
γοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλά-
κης, καταλογίζοντας στον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης το «ταλέντο» ότι μιλάει
πολύ χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Στηλι-
τεύοντας τις υποσχέσεις Τσίπρα περί κατάργη-
σης «στρατιών μετακλητών» την επομένη των
εκλογών, ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε
στους αριθμούς-ρεκόρ που έφτασαν οι μετα-
κλητοί επί των ημερών του: «Η προηγούμενη
κυβέρνηση είχε 1.900 μετακλητούς και ο κ.
Τσίπρας τούς πήγε περίπου στους 2.800. Βέ-
βαια, ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε αυτή την πα-
ράδοση, ξεπερνώντας τους 3.000».

Σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα για τη γονι-
κή παροχή, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι
θεωρεί απαράδεκτο η σημερινή κυβέρνηση να
φέρνει έναν νόμο, μια ρύθμιση που επί της ου-
σίας βοηθάει μόνο τους πάρα πολύ πλούσιους
και όχι σε ένα χαμηλότερο όριο ώστε να αφορά
όντως στη μεσαία τάξη. «Όμως, εδώ μιλάμε για

περιπτώσεις που μπορεί το ποσό, βάσει των
δύο γονέων και των παππούδων, να εκτιναχθεί
από 800.000 σε 1.600.000 ή ακόμη και σε
4.800.000 ευρώ. Είναι αυτό η μεσαία τάξη; Εί-
ναι αυτό οι αδύναμοι;», αναρωτήθηκε ο ευρω-
βουλευτής. Εκτίμησε ακόμη ότι αυτό το μέτρο
ήρθε από την κυβέρνηση με ισχύ από την 1η
Οκτωβρίου, γιατί από τις αρχές του 2022 αλλά-
ζουν οι αντικειμενικές αξίες κυρίως στις πολύ
πλούσιες περιοχές της Αθήνας, γεγονός που
προδίδει τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη.

Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε στη
συζήτηση που προκλήθηκε από την εμφάνιση
Τσίπρα στη ΔΕΘ: «Αυτά με τα χρώματα, αυτό
που είπε για τον ήλιο προκαλούν, είναι προϊόν
φτηνών επικοινωνιακών παιχνιδιών, χωρίς κα-
νένα πολιτικό περιεχόμενο». Στον αντίποδα,
«εμάς μας αφορά η δικιά μας προσπάθεια, να
ανατάξουμε την παράταξή μας, να τη δυναμώ-
σουμε, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά έχει ανάγ-
κη η χώρα μας μια ισχυρή δημοκρατική παρά-
ταξη που θα μιλά με προοδευτικό πρόσημο αλ-
λά και με ρεαλισμό για τα μεγάλα θέματα».

Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη
ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ως επί-
σημος προσκεκλημένος του δημάρχου Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη. Το ταξίδι του κ. Ιμάμογλου πραγματοποιείται
στο πλαίσιο ανταπόδοσης της επίσκεψης του κ. Μπακογιάν-
νη στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Μάιο, όταν οι δύο
δήμαρχοι είχαν υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης και Συ-
νεργασίας στους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Ιμάμογλου
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης Ιμά-

μογλου, το οποίο ανακοινώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, ο
δήμαρχος Κωνσταντινούπολης θα επισκεφθεί σήμερα στις

11.15 το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, όπου θα συναντηθεί
με τον κ. Μπακογιάννη, ενώ θα ακολουθήσουν κοινές δη-
λώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Στις 13.00 οι δύο δήμαρχοι θα επισκεφθούν το
Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα γίνουν δεκτοί σε συ-
νάντηση διαρκείας μισής ώρας από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το απόγευμα ο
δήμαρχος Αθηναίων θα συνοδεύσει τον κ. Ιμά-
μογλου σε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο
της Ακρόπολης, ενώ στις 21.00 θα επισκεφθούν το
Ηρώδειο προκειμένου να παρακολουθήσουν την πα-
ράσταση με τη Μόνικα Μπελούτσι «Maria Callas: Letters
and Memories».

Στο πλαίσιο της ξενάγησης του δημάρχου Κωνσταντινού-
πολης στην Αθήνα, την Τετάρτη στις 11.30 θα πραγματοποι-

ηθεί επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά, ενώ στη συνέχεια ο
κ. Ιμάμογλου θα επισκεφθεί -συνοδεία του δημάρ-

χου Αθηναίων- την περιοχή της πλατείας Συν-
τάγματος και το Ζάππειο, προκειμένου να δουν
τα έργα αστικής ανάπλασης που πραγματοποι-
ούνται στην περιοχή.

Στις 16.30 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη
στην έκθεση «Portals» του Οργανισμού Πολιτι-

σμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ στο πρώην Δημόσιο Κα-
πνεργοστάσιο στη Λένορμαν, ενώ ο κ. Ιμάμογλου το βράδυ
της Τετάρτης θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Στην Αθήνα (μέσω Μπακογιάννη) ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης

ΚΙΝΑΛ: Οι δελφίνοι είναι... εδώ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο Λοβέρδος 
παρουσίασε το
τελικό κείμενο
της πολιτικής
διακήρυξής του,
ενώ ο Νίκος 
Ανδρουλάκης
προτίμησε 
να επιτεθεί 
σε Μητσοτάκη
και Τσίπρα!



Έρχεται ένταση
Διπλή προσφυγή κατά των νέων
εργασιακών ρυθμίσεων κατέθε-
σε η ΓΣΕΕ στη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας, ζητώντας την άμεση
ενεργοποίηση των ελεγκτικών
διαδικασιών της.
Με την πρώτη προσφυγή η συ-
νομοσπονδία υποβάλλει εκ νέου
τις καταγγελίες της για την πα-
ραβίαση των θεμελιωδών Διε-
θνών Συμβάσεων Εργασίας, τη
συνδικαλιστική ελευθερία και
τις ελεύθερες συλλογικές δια-
πραγματεύσεις με αναφορά στη νέα νομοθεσία που επιβλήθηκε κυρίως
με τον πρόσφατο νόμο.

ΦΦόβος
Για την εξέλιξη της πανδημίας
του κορονοϊού και την πορεία
των εμβολιασμών, η πρόεδρος
της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη
δεν μασάει τα λόγια της. 
«Πρέπει τα παιδιά να εμβο-
λιαστούν, οι δάσκαλοι να εμ-
βολιαστούν, οι καθηγητές να
εμβολιαστούν, για να είναι
ασφαλείς. Φοβάμαι πολύ για
μια ραγδαία αύξηση του επι-
δημιολογικού φορτίου τον
χειμώνα», συμπλήρωσε η κυ-
ρία Παγώνη.

Τίποτα απαρατήρητο
Ο Σαάντι Καντάφι, γιος του

δικτάτορα της Λιβύης

Μουαμάρ Καντάφι, εγκα-

ταστάθηκε στην Τουρκία.

Η λιβυκή κυβέρνηση ζή-

τησε από τον Σαάντι Καν-

τάφι να εγκαταλείψει αμέσως τη Λιβύη μετά την

απελευθέρωσή του. Ο Σαάντι Καντάφι επέλεξε να

αναχωρήσει για την Τουρκία. Η άφιξή του οργανώ-

θηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Όλα

έχουν τη σημασία τους τέτοιες εποχές.

Το νέο σκηνικό στην ενέργεια

Τ
ο αρνητικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί
για τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου φαίνεται να αλλάζει εντελώς το σκηνικό

γύρω από τις έρευνες υδρογονανθράκων που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, ακόμη και για την «καυτή» πε-
ριοχή με υψηλό γεωστρατηγικό ενδιαφέρον στα νό-
τια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό, τουλάχιστον, προκύ-
πτει από όσα λέει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάι-
ατ. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια χρονική στιγμή
κατά την οποία η κοινοπραξία που αποτελείται από

την Total, την ExxonMobil και τα ΕΛΠΕ καλείται να
αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στις σεισμικές έρευ-
νες που απαιτούνται σύμφωνα με τη σύμβαση παρα-
χώρησης. Συγκεκριμένα, το χρονικό παράθυρο που
είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι έρευνες αυτές
κλείνει τον φετινό χειμώνα (τέλος 2021 - αρχές
2022). Σε διαφορετική περίπτωση, τα μέλη της κοινο-
πραξίας θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ), ζητώντας χρονική παράταση. 
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Ο ι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώ-
των υλών, που αναπόφευκτα πέρασαν και
το κατώφλι της ελληνικής αγοράς, προ-

βληματίζουν παραγωγούς, εισαγωγείς και εμπό-
ρους. Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος
για ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και
μεταφορών επαληθεύτηκαν, με τις πρώτες ανατι-
μήσεις να καταγράφονται σε μια μεγάλη γκάμα
καταναλωτικών προϊόντων. Η αυξητική τάση ανα-
μένεται μάλιστα να ενταθεί το επόμενο διάστημα,
καθώς έχουν δρομολογηθεί σημαντικές ανατιμή-
σεις που ήδη αποτυπώνονται στα ράφια, πλήττον-
τας τους καταναλωτές. Οι ανατιμήσεις πηγάζουν
κυρίως από το κόστος των πρώτων υλών, λόγω της
μειωμένης αποδοτικότητας στις μεγάλες παρα-
γωγικές χώρες, την αύξηση της ζήτησης από την
Ασία και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων παγκο-
σμίως. Σημαντικός παράγοντας είναι βεβαίως και
η ετήσια αύξηση των ναύλων μεταφοράς contain-
er από 350% έως και 485%. 
Σύμφωνα με το γραφείο έρευνας αγοράς IRI και
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στις τιμές φυτικής και
ζωικής παραγωγής και γενικά σε δέκα κατηγο-
ρίες τροφίμων καταγράφηκε τον Αύγουστο του
2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2020, αύ-
ξηση 4,6%. Πρώτοι στη λίστα των ανατιμήσεων εί-
ναι οι «εισαγόμενοι κωδικοί» βιομηχανικών ει-
δών, με 9,3%. Το ανησυχητικό είναι πως πολλά
ακόμη προϊόντα από το «καλάθι της νοικοκυράς»
ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το «ράλι τιμών»,
που καταγράφεται εδώ και είκοσι εβδομάδες, δε-
δομένου ότι οι αντοχές των προμηθευτών για
απορρόφηση του επιπλέον κόστους που υφίσταν-
ται είναι περιορισμένες.
Παρά το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο, οι επιχει-
ρήσεις από την πλευρά τους προσπαθούν στο μέ-
τρο των δυνατοτήτων τους να συγκρατήσουν τις
τιμές και να αποτρέψουν οποιαδήποτε μετακύλι-
ση στον τελικό καταναλωτή, αφού γνωρίζουν ότι
οι αυξήσεις θα περιορίσουν τον όγκο πωλήσεών
τους. 
Ως εκ τούτου, ο επιχειρηματικός κόσμος προτεί-
νει μια αποκλιμάκωση της έμμεσης φορολογίας
ως μια λύση στο πρόβλημα. Η μείωση του ΦΠΑ
στο 6% σε περισσότερα βασικά αγαθά θα μπορού-
σε να οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών και πα-
ράλληλα σε τόνωση της ζήτησης, κατ’ επέκταση
και σε ενδυνάμωση των δημόσιων εσόδων. Είναι
μια πρόταση που έχει λειτουργήσει στο παρελθόν
και μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική και
τώρα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Άμεση κίνηση 
στην αγορά

anetnews24@gmail.com 

Πολλά πρόσωπα 
Στην Α’ Αθηνών ο ανταγωνισμός είναι έντονος και

θα γίνει εντονότερος. Η Όλγα Κεφαλογιάννη είναι
εκεί και ο Μπογδάνος θα πρέπει να δώσει τη μάχη
της επανεκλογής του κόντρα σε έναν υπουργό Υγεί-
ας, σε έναν υπουργό Τουρισμού, στον Νικήτα Κακλα-
μάνη που έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων αλλά
και σε έναν υφυπουργό Παιδείας. Συν τοις άλλοις, η
Κεφαλογιάννη έχει πάντα τα δικά της ερείσματα στην
Α’ Αθηνών, ενώ το δικό του ειδικό βάρος έχει και ο
Δημήτρης Αβραμόπουλος. Κανένας σταυρός δεν πε-
ρισσεύει.
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του
Ζαχαρία

Ζούπη

Υπεύθυνος 
ερευνών 

της OpinionPoll

Βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, αντιμέτωποι
και στη χώρα μας με ένα ενδεχόμενο τέταρτο
κύμα κορονοϊού. Όσοι μιλούν για την κατάσταση

αυτή, κυρίως συνάδελφοι γιατροί, αποδίδουν την πα-
ραπάνω πιθανότητα στο γεγονός ότι ακόμα απέχουμε
από τον στόχο του 70% ενός πλήρως εμβολιασμένου γε-
νικού πληθυσμού. Συμφωνώντας και γενικεύοντας τη
διαπίστωση αυτή, θα έλεγα πως υπάρχει σήμερα μια
επιφύλαξη σε περίπου 20% των συμπολιτών μας για τα
μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που προωθεί η
Πολιτεία. Δυστυχώς, αυτή η φοβία εκδηλώνεται όχι μό-
νο με την αποφυγή του εμβολιασμού αλλά ακόμη και με
περιπτώσεις άρνησης νοσηλείας ή/και διασωλήνωσης
ασθενών σε μονάδες Covid-19 που λειτουργούν ειδικά
για αυτό τον σκοπό στο ΕΣΥ.

Οι εξηγήσεις οι οποίες προτάθηκαν για το ακραίο αυ-
τό φαινόμενο, που όντως δεν παρατηρείται σε άλλες
συγκρίσιμες με την Ελλάδα χώρες του ευρωπαϊκού
Νότου, ποικίλλουν. Από την υπόθεση ότι «οι ανεμβο-
λίαστοι τρόμαξαν βλέποντας στην τηλεόραση τις βελό-
νες» (!) που χρησιμοποιούνται στον εμβολιασμό, μέχρι
την πιθανή υπερδιάδοση θεωριών συνωμοσίας για τον
κορονοϊό που αποτελούν μέρος μιας μόνιμης υπο-
κουλτούρας.

Χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς τέτοιες ερμη-
νείες, νομίζω πως πρώτα πρέπει να δούμε πού επικεν-
τρώνεται η δημόσια συζήτηση για να βγάλουμε κάποια
βασικά συμπεράσματα. Δηλαδή, πριν από τις ψυχολο-
γικές ερμηνείες, να εξετάσουμε τι λέει η αντιπολίτευση
και κυρίως τι κάνει η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη.

Πέρα από τις τηλεοπτικές καμπάνιες ενημέρωσης
της κοινής γνώμης για τα μέτρα πρόληψης και την τα-
κτική επίσημη πληροφόρηση από το υπουργείο Υγείας
για την εξέλιξη της πανδημίας, είχαμε κατά τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο μεγάλες αλλαγές στο δημόσιο σύ-
στημα Υγείας. Έτσι, η ΝΔ προχώρησε στον υπερδιπλα-
σιασμό των κλινών ΜΕΘ, στην οργάνωση ενός πρότυ-
που για όλη την ΕΕ προγράμματος μαζικών εμβολια-

σμών και στην ενίσχυση του ΕΣΥ με χιλιάδες νέο προ-
σωπικό.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των συντονισμένων προ-
σπαθειών ήταν μια μεγάλη επιτυχία της χώρας μας.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενει-
ών (ECDC), η Ελλάδα στα μέσα Σεπτεμβρίου ήταν 31η
σε όλη την Ευρώπη στις συνολικές απώλειες λόγω κο-
ρονοϊού. Όσο και αν είναι τραγικός ο θάνατος έστω και
ενός συνανθρώπου μας, η Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου
κατέγραψε μετά από ενάμιση χρόνο πανδημίας 1.322
απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκων, σαφώς μικρότε-
ρες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όμως μία μέρα πριν, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ
με δημόσια καταγγελία του καταλόγιζε στην κυβέρνη-
ση ότι «επιβλέπει τη μακάβρια πρωτιά θανάτων ανά
100.000 κατοίκους στην Ευρώπη»! Τι συνέβη και το 1
έγινε 31 μέσα σε 24 ώρες; Δεν γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ πως η
πραγματικότητα ήταν ακριβώς ανάποδη από την κατα-
στροφή που διαλαλούσε; Η απάντηση είναι βέβαια αυ-
τονόητη και μας θυμίζει και άλλες περιπτώσεις όπου ο
ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε σαν μάντης ή ντελάλης κακών για
την πατρίδα μας.

Άλλωστε, έχουμε δει τον γιατρό κ. Πολάκη και την εκ
μέρους του διαρκή υπονόμευση του εμβολίου, το οποίο
αναγκαστικά δέχθηκε μόνο όταν έγινε υποχρεωτικό,
αλλά και την υβριστική επίθεσή του κατά της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων, επειδή δεν έκανε όσα ήθελε ο πρώην
αν. υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ! Σε κάθε περίπτωση,
επρόκειτο για απόπειρες αλλοίωσης των επιστημονι-
κών δεδομένων και πλήρους παραμόρφωσης της
πραγματικότητας, με μόνο στόχο την κομματική εκμε-
τάλλευση της υγειονομικής κρίσης. Χωρίς κανέναν εν-
δοιασμό για το πόσο μεγάλα ψέματα χρησιμοποιούνται
ή για το πόσο βαριές θα είναι οι συνέπειές τους στην
κοινωνία ή ακόμα και στους ανθρώπους του ΕΣΥ…

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής εί-
ναι και η πρόσφατη καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
σε βάρος του προσωπικού των ΜΕΘ Covid-19 του ΕΣΥ.

Σε ερώτηση που κατέθεσε ο συνάδελφος γιατρός κ.
Μάρκου μαζί με άλλους 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επι-
καλέσθηκαν τα δήθεν μεγάλα ποσοστά θνητότητας σε
δημόσιες ΜΕΘ Covid-19. Μάλιστα, απευθυνόμενος ο κ.
Μάρκου στον υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, είπε επί λέξει
τα εξής:

«Φέρνετε προσωπικό το οποίο δεν έχει καμία εκπαί-
δευση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και αυτό είναι
εγκληματικό. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι
η θνητότητα»!

Τι είπε, λοιπόν, στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι οι νέες κλί-
νες ΜΕΘ κατά την περίοδο του κορονοϊού στελεχώθη-
καν στο ΕΣΥ με ανεκπαίδευτο προσωπικό! Σε αυτό το
«έγκλημα» αποδίδει ο ίδιος την υποτιθέμενη αυξημένη
θνητότητα στις ΜΕΘ Covid-19 δημόσιων νοσοκομεί-
ων…

Αναρωτιέται κανείς: Είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να προ-
βαίνει επισήμως σε τέτοιους συκοφαντικούς και δυ-
σφημιστικούς χαρακτηρισμούς χωρίς στοιχεία; Υπάρ-
χει, άραγε, όριο στην υποκρισία της Αριστεράς που από
τη μια μιλά για τους «ήρωες υγειονομικούς του ΕΣΥ»
και από την άλλη χρεώνει αβασάνιστα σε εκατοντάδες
γιατρούς και νοσηλευτές θανάτους ασθενών που τραγι-
κά και αναπόφευκτα κατέληξαν σε ΜΕΘ λόγω κορονοϊ-
ού; Είναι ακριβώς οι ίδιοι εργαζόμενοι για τους οποίους
κοπτόταν και χειροκροτούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα
τους βγάζει στη σέντρα, φορτώνοντάς τους μάλιστα και
υποτιθέμενες «εγκληματικές πράξεις»! 

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν συμπολίτες
μας που δεν έχουν εμπιστοσύνη στην αντιμετώπιση της
πανδημίας από το κράτος. Πρέπει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ
να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία και
κυρίως να σταματήσει να υπονομεύει το ΕΣΥ. Γιατί όλα
τα κόμματα οφείλουν να διαβεβαιώσουν υπεύθυνα την
κοινή γνώμη για το προφανές: ότι το δημόσιο σύστημα
Υγείας παρέχει αποτελεσματικές και ασφαλείς υπηρε-
σίες σε όλους τους πολίτες, είτε είναι ασθενείς είτε εμ-
βολιαζόμενοι.

Τον Ηλία Νικολακόπουλο τον γνωρίζουμε όλοι. Ορί-
στηκε ως ο «εθνικός μας δημοσκόπος», ως ο «υπε-
ράνω». Δεν ξέρω ποιοι τον όρισαν έτσι, θυμάμαι

όμως ότι μεσουρανούσε ως ο επίσημος δημοσκόπος του
Mega που το κόμμα του ονόμαζε συστημικό και έκανε τα
πάντα για να κλείσει, όπως και τα κατάφερε για ένα διά-
στημα. Θυμίζω ότι το τότε Mega και ο ΣΚΑΪ ήταν, κατά τον
ΣΥΡΙΖΑ, τα βρομερά κανάλια της διαπλοκής και με αυτό το
μίσος γέμισε τους οπαδούς του, δείχνοντας με τις τακτι-
κές που ακολουθήθηκαν τι σημαίνει δημοκρατική αντίλη-
ψη για τον έλεγχο των ΜΜΕ, που συχνά παρέπεμπε σε ρη-
τορική Τραμπ. Τα χρόνια πέρασαν και ο «υπεράνω» απο-
καλύπτεται, εφαρμόζοντας κομματικές εντολές εκτέλε-
σης όσων δεν γουστάρει η Κουμουνδούρου. Δικαίωμά
του, αλλά από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να το κάνει με
το φωτοστέφανο του «υπεράνω».

- Τον Μάιο και με αφορμή την ακατανόητη παρέμβα-
ση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για έρευνα της OPINION
POLL στο πλαίσιο εκφοβισμού των εταιρειών δημοσκο-
πήσεων, ο κ. Ηλίας Νικολακόπουλος έδωσε συνέντευξη
στο «Κόκκινο», στην οποία είπε αλλεπάλληλα ψέματα.
Είπε ότι η OPINION POLL δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ
(ψέματα), κατά συνέπεια δεν υφίσταται έλεγχο στις

έρευνες που κάνει (ψέμα δεύτερο ως αποτέλεσμα του
πρώτου ψέματος) και επομένως δεν πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη και τόσο σοβαρά οι μετρήσεις της (χυδαία
επίθεση πέρα από κάθε όριο)! Για αυτά θα απολογηθεί
στη Δικαιοσύνη σύντομα, αφού ασφαλώς ο κ. Η. Νικο-
λακόπουλος, αλλά και ο οποιοσδήποτε, δεν μπορεί να
ψεύδεται τόσο ωμά, να παρεμβαίνει τόσο ανήθικα κόν-
τρα σε κάθε λογική για να εξυπηρετήσει κομματικές εν-
τολές. Η OPINION POLL τού έχει κάνει αγωγή, όπως εί-
ναι φυσικό. 

- Είχα σημειώσει τότε την ξεχωριστή ενόχλησή του
και την εκτεταμένη αναφορά στο τμήμα της έρευνας που
αφορούσε το ΚΙΝΑΛ. Καταλάβαινα γιατί ένα στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ καιγόταν τόσο για τα ευρήματα της έρευνας
σχετικά με το ΚΙΝΑΛ και βάφτιζε «παρέμβαση στα εσω-
τερικά κόμματος» τη μέτρηση, όταν για όλες τις εσω-
κομματικές εκλογές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ γίνονταν
πάντα δημοσκοπήσεις. Ελπίζω να καταλαβαίνουν και οι
άνθρωποι του ΚΙΝΑΛ. Το άφησα όμως τότε, γιατί δεν
ήθελα να καταλήξω σε εύκολα συμπεράσματα και πριν
αλέκτορα φωνήσαι, ο κ. Η. Νικολακόπουλος χτύπησε
και πάλι, δείχνοντας πώς εννοεί το «δεν είναι σωστό να
παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά κομμάτων». Αναφέρθη-

κε σε συνέντευξή του πρόσφατα στο «Κόκκινο» σε πολ-
λά, ανάμεσα στα οποία στις εσωκομματικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ, εμφανίζοντας τον Α. Λοβέρδο ως στέλεχος που,
αν εκλεγεί, θα ζητήσει συνεργασία με τη ΝΔ, ευθυγραμ-
μισμένος με τη γραμμή Τσίπρα. Αποκάλυψη τώρα! Για
εμένα, ως υπεύθυνο ερευνών της OPINION POLL, το
ΚΙΝΑΛ όπως και όλα τα κόμματα, ο Α. Λοβέρδος όπως
και οι άλλοι υποψήφιοι πρόεδροι του ΚΙΝΑΛ, είναι
απλώς αντικείμενα έρευνας. Για τον άμεμπτο, όμως, κύ-
ριο Νικολακόπουλο, που δήθεν έχει ευαισθησίες για μη
παρεμβάσεις σε εσωτερικό κόμματος, φαίνεται να είναι
χώρος παρέμβασης, όπως και για τον Α. Τσίπρα, δεί-
χνοντας ότι κάτι φοβούνται. Περίμενα ότι αυτές οι δηλώ-
σεις θα ξεσήκωναν τους πάντες στο ΚΙΝΑΛ, αλλά… αλ-
λά… Το αφήνω. Δεν είναι δουλειά μου.  Δουλειά μου εί-
ναι να μετράω ανεπηρέαστος και αντικειμενικός, τη-
ρώντας τους κανόνες σωστής υλοποίησης, τις τάσεις
της κοινής γνώμης και δίνοντας τα αποτελέσματα που
βρίσκω, να τα αναλύω. Αυτό κάνω, αυτό κάνουμε και θα
κάνουμε πάντα. Σήμερα πια κατέληξα βαθιά μέσα μου
σε κάτι ακόμα. Να μη δημιουργώ ψεύτικους μύθους στο
μυαλό μου, μύθους σαν τον κ. Η. Νικολακόπουλο.

Κρίμα, κύριε Νικολακόπουλε!

Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 
και τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Όταν ο μύθος του «εθνικού δημοσκόπου» καταρρέει

του
Κωνσταντίνου
Μαραβέγια

Βουλευτής 
Μαγνησίας της ΝΔ
Ιατρός-Γενικός 
χειρουργός
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Το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης έντυπης ή
προφορικής επικοινωνίας εξαρτάται από το τι θα
μείνει, τι θα ξεχωρίσει, τι θα αναπαραχθεί από τα
Μέσα.

Ο σωστός τρόπος ομιλίας, το ταλέντο και η ουσία
των λεγόμενων είναι μεν τα απαραίτητα συστατικά
της επιτυχίας, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι πάντα
το κάτι άλλο. Το κερασάκι, δηλαδή, ένα από τα γνω-
στά τιπ της πολιτικής επικοινωνίας, που έχετε τη δυ-
νατότητα να κάνετε κτήμα σας, κάθε Τρίτη, από την
ψηφιακή εφημερίδα «Political».

Με ευπρεπή, μεστό, συμπυκνωμένο λόγο, εξαι-
ρετική μαγιά και στόχο να κερδίσετε τον συνομιλητή
σας, να εντυπωσιάσετε το κοινό, να γίνεται viral στα
μεγάλα ΜΜΕ και social media.

Αν σκέφτεστε πολιτικά και θέλετε να εκφράζεστε
έξυπνα, κρατήστε τα!

Θα είστε ο καλύτερα προετοιμασμένος πολιτικός!
1. Στην πολιτική, η στρατηγική που θυμίζει «τζογα-

δόρο», ο οποίος ποντάρει όπου βλέπει αναστάτω-

ση, διαμαρτυρία, δεν κερδίζει ποτέ. Ποντάρετε
σωστά και με μέθοδο, σε καθετί λογικό και θετικό.

2. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, κάθε φορά που
διαφωνείς με την πραγματικότητα, βγαίνεις χαμέ-
νος.

3. Όταν ο ένας απειλεί, ο άλλος υποκινεί, το κοινωνι-
κό αίτημα θα εκφυλιστεί και το όποιο στοίχημα θα
χαθεί.

4. Όταν το κύμα του λαϊκισμού εκδηλωθεί, τις πε-
ρισσότερες φορές είναι εκφράσεις οργής εναν-
τίον μιας κάστας που περιφρονεί τα λαϊκά στρώ-
ματα. Προσέξτε τα σημεία των καιρών!

5. Με τα παραδοσιακά ΜΜΕ, η επικοινωνία ενός πο-
λιτικού προσώπου είναι απρόσωπη, απευθύνεται
στη μάζα. Αντίθετα, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα
είναι άμεση, προσωπική, αμφίδρομη, χτίζει σχέ-
σεις και επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι
και πιο οικονομική. 

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, αν θέλετε να ξε-
χωρίσετε, ταράξτε τα νερά. Ένα βότσαλο στη λί-

μνη πάντα «αναστατώνει». 
7. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, είναι προτιμότε-

ροι όσοι σου δείχνουν τα λάθη σου, παρά όσοι σε
χαϊδεύουν, σε κανακεύουν, σε χτυπούν φιλικά
στην πλάτη λέγοντας «μπράβο». Η «αυλή» ενός
πολιτικού πάντα του δίνει λάθος μηνύματα.

8. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, πολλές φορές
δεν αρκεί μόνο να «σπάσεις αυγά», χρειάζεται να
«πάρεις και κεφάλια». 

9. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις ισχύουν για όσους
τις πιστεύουν και όχι για αυτούς που τις μοιρά-
ζουν. 

10. Η εξοικείωση με τα ΜΜΕ, η προσωπική επαφή
με τους πολίτες, αυξάνει τη συμπάθεια των πολι-
τών προς τον πολιτικό. Βασικές αρχές πολιτικής
επικοινωνίας. 

11. Για περισσότερα τιπ με κορυφαίες δηλώσεις που
θα μείνουν στη δημόσια συζήτηση, στον οδηγό
«Ευ Πολιτεύεσθαι» με 333+1 tips πολιτικής επι-
κοινωνίας. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Σ
την ελληνική οικονομία επιβεβαιώνονται όλα τα
στοιχεία για ανάκαμψη σχήματος ή τύπου «V»,
δηλαδή μετά την απότομη πτώση να παρατηρεί-

ται μια γρήγορη άνοδος. Οι επενδύσεις, ο κύκλος ερ-
γασιών και τα επιχειρηματικά κέρδη το β’ τρίμηνο
υπερβαίνουν τις επιδόσεις του 2019, οδηγώντας σε
ανοδική αναθεώρηση την εκτίμηση για τον ρυθμό
ανάπτυξης το 2021 στο 7,5%. Τα καλύτερα από τα ανα-
μενόμενα στοιχεία ανάπτυξης οδήγησαν την κυβέρ-
νηση να αυξήσει την ετήσια πρόβλεψή της για ανάπτυ-
ξη στο 5,9% από την προηγούμενη εκτίμησή της για
3,6%. Δύο σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα
των ενεργειακών υποδομών επιβεβαίωσαν την ελκυ-
στικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού,
ενώ η αναβάθμιση των αξιολογήσεων τοποθέτησε την
Ελλάδα ένα βήμα πριν από τον επενδυτικό βαθμό. Η
αύξηση του ΑΕΠ με 16,2% ετησίως, υπερέβη τις προσ-
δοκίες, αφού σε απόλυτους όρους επιστρέφει στα
επίπεδα του β’ τριμήνου του 2019, τόσο σε σταθερές
όσο και σε ονομαστικές τιμές. Βεβαίως, αυτή η επίδο-
ση δεν πρέπει να θεωρηθεί αρκετή για τις απώλειες
από την πανδημία, ωστόσο, συνιστά ένα πολύ αισιόδο-
ξο μήνυμα για την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικό-
τητας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ύψους
42 δισ. ευρώ, που προηγήθηκαν για τη στήριξη της οι-
κονομίας και της κοινωνίας.

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 13,2% ετη-
σίως, συνεισφέροντας 9 ποσοστιαίες μονάδες στην
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, και προσέγγισε τα επίπεδα
του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, περιλαμβάνοντας,
ωστόσο, δαπάνες που είχαν αναβληθεί κατά την παν-
δημία. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν

επιταχυνόμενη άνοδο 12,9% ετησίως και 4,3% σε τρι-
μηνιαία βάση, υπερβαίνοντας με 800 εκατ. ευρώ την
αξία των επενδύσεων του β’ τριμήνου του 2019 και
ταυτόχρονα μειώνοντας την απόσταση από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο. Η επιχειρηματική κερδοφορία, όπως
προσεγγίζεται από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεό-
νασμα και μεικτό εισόδημα, το α’ και το β’ τρίμηνο του
2021 υπερέβη τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019, κατά
3,4% με 700 εκατ. ευρώ και 1,8 δισ. ευρώ με 8,4% αντί-
στοιχα. Εν μέσω ταχείας ανόδου του κύκλου εργασιών
και ζήτησης, οι εξαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν πε-
ραιτέρω στο 17% ετησίως το β’ τρίμηνο, κυρίως από τα
αγαθά εκτός ενέργειας, και ανήλθαν σε νέο ιστορικό

υψηλό επίπεδο σε απόλυτες τιμές, ενώ οι εξαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29% ετησίως, λόγω της
ανάκαμψης του τουρισμού από πολύ χαμηλή βάση με
αύξηση τουριστικών αφίξεων κατά 320% σε ετήσια
βάση. Ωστόσο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου,
εισαγωγών-εξαγωγών, είχε αρνητική συνεισφορά της
τάξης των 1,2 ποσοστιαίων μονάδων στη μεταβολή του
ΑΕΠ του β’ τριμήνου, λόγω της σημαντικής αύξησης
των εισαγωγών, κυρίως για παραγωγικές εισροές, μη
βασικά καταναλωτικά και διαρκή καταναλωτικά αγα-
θά, που αντανακλά την προσπάθεια αύξησης των απο-
θεμάτων.

Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις οδηγούν το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης να αφήνει ανοιχτό το ενδε-
χόμενο νέας σημαντικής ανοδικής αναθεώρησης για
την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2021 κατά επιπλέον 2
ποσοστιαίες μονάδες στο 7,5%, από την παρούσα εκτί-
μηση του 5,9%. Το ΑΕΠ εκτιμάται από την τελευταία
έρευνα της Εθνικής Τράπεζας πως θα ενισχυθεί κατά
12% ετησίως το γ’ τρίμηνο και κατά 5,5% το δ’ τρίμηνο.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο που ο υπουργός Οικονομι-
κών δήλωσε πως περιμένει οι πρόδρομοι δείκτες της
οικονομίας για το γ’ τρίμηνο να είναι εξίσου ικανοποι-
ητικοί. Η τελική, όμως, αξιολόγηση των στοιχείων θα
εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια, που θα
δημιουργηθούν εάν επιτευχθούν μεγαλύτεροι ρυθμοί
επενδύσεων και βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, ώστε να μειωθούν το 2022 οι έμμεσοι και
άμεσοι φόροι εισοδήματος και ιδιοκτησίας, αλλά και
να μονιμοποιηθούν όλα τα προσωρινά μέτρα ελά-
φρυνσης. Μόνο τότε, μετά την ευημερία των αριθμών,
θα μπορεί να έρθει και η ευημερία των πολιτών. 
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του
Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ



Α
ναμφισβήτητα το προηγούμενο Σαβ-
βατοκύριακο ανήκει στον Τσίπρα σε
επίπεδο ειδησεογραφίας. Τέσσερις

ώρες μιλούσε μόνος του ο άνθρωπος. Άρχισε
βεβαίως πάλι τα ίδια ο πρόεδρος Αλέξης περί
«κοινωνικού συμβολαίου» και «περί του ήλι-
ου που θα σηκώσουμε ψηλά». Τα γνωστά συν-
θήματα του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του ’80: Ο
ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει μας
οδηγεί. Φθηνή απομίμηση του Αντρέα, παλια-
κά πράγματα που τα έχει ξεπεράσει η ίδια η
Ιστορία. Βέβαια, θα μου πείτε, ο καθένας που-
λάει ό,τι έχει, άλλος πουλάει πνεύμα και άλλος
οινόπνευμα…

OO Μπέος μοίρασε κόλλυβα 
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η είσοδος
υπαλλήλου του Δήμου Βόλου στο δημοτικό
συμβούλιο της πόλης με κόλλυβα στα χέρια,
τα οποία και μοίρασε κατόπιν εντολής του δη-
μάρχου Αχιλλέα Μπέου σε δημοτικούς συμ-
βούλους της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ο δή-
μαρχος Βόλου δοκίμασε τα κόλλυβα και αφού
ξεκαρδίστηκε με την ιδέα του είπε αναφερό-
μενος στην αντιπολίτευση: «Σήμερα πενθούν.
Είχαν κηδεία το πρωί με τα εγκαίνια του πάρ-
κινγκ της Φιλελλήνων, οπότε παρήγγειλαν
κόλλυβα στον Στεφόπουλο. Αρκεί να τα πλη-
ρώσουν, κ. Στεφόπουλε, ε; Να μην είναι τζαμ-
πατζήδες». Καταλαβαίνετε τι γέλιο έπεσε μέ-
σα στο δημοτικό συμβούλιο. Πέραν της πλά-
κας, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στο θέμα
του πάρκινγκ, λέγοντας ότι ήταν είναι τερά-

στιο έργο, το οποίο η δημοτική αρχή
παρέλαβε κουφάρι και ολοκλή-

ρωσε με χρήματα των πολι-
τών και χωρίς δάνειο.

Αγώνας ταχύτητας 
για τα λιμάνια
Προχωρούν οι διαγωνισμοί αξιοποίησης των ορ-
γανισμών λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ, ωστόσο η ου-
σία δεν βρίσκεται στο τίμημα που θα προσφέ-
ρουν οι υποψήφιοι επενδυτές, αλλά στις επεν-
δύσεις που θα συμφωνήσουν να αναλάβουν. H
διαβούλευση τώρα έχει ξεκινήσει για Ηγουμε-
νίτσα, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα και έχει
δρόμο ακόμη για να αρχίσει και για το Ηράκλειο.

Ο Χαρδαλιάς έφερε
και πάλι την ηρεμία

Κλίμα ηρεμίας επικρατεί τις τελευταίες ημέ-
ρες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά τις
ομολογουμένως απαραίτητες αλλαγές στον
5ο όροφο της Μεσογείων, που κατά πολλούς
καθυστέρησαν πολύ να υλοποιηθούν. Οι κόν-
τρες και οι συνεχείς εντάσεις που προκα-
λούσε ο νούμερο «δύο» του υπουργείου με
τη στρατιωτική αλλά και την πολιτική ηγεσία
ανήκουν πλέον στο παρελθόν, με επιτελι-
κούς παράγοντες να επισημαίνουν ότι στην
προσπάθειά του να παραμείνει στη θέση του,
είχε κάνει άνω κάτω ολόκληρη την ιεραρχία.
Παράλληλα, ο νέος υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας χαίρει της εκτίμησης του υπουργού
αλλά και των αρχηγών των Γενικών Επιτελεί-
ων και ήδη οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετι-
κές, καθώς το κλίμα συνεργασίας επανήλθε
στο ΥΠΕΘΑ. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έχει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το ελεύθερο να επι-
λέξει το χαρτοφυλάκιό του ενώ συνεχίζει τις
συναντήσεις του με τους υπηρεσιακούς φο-
ρείς του υπουργείου προκειμένου να ενημε-
ρωθεί για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του.
Ως επιχειρησιακός, όμως, κατέχει ήδη σε
βάθος τα θέματα με τα οποία θα έρθει αντιμέ-
τωπος μέσα στους επόμενους μήνες. 

Ούτε πρωινός καφές 
δεν υπάρχει…
Μαθαίνω ότι στην Ομπρέλα έχουν αρχίσει πά-
λι οι γκρίνιες, μια και στο κόμμα δεν λειτουρ-
γούν τα όργανα. Θα μου πεις «και πότε λει-
τουργούσαν;». Σωστά, αλλά το κακό έχει πλέ-
ον παραγίνει στην Κουμουνδούρου. Δεν
υπάρχει πλέον ούτε καν πρωινός καφές.
Ακόμη και αν υπάρχει, δηλαδή, οι Συριζαίοι
δεν ξέρουν με ποιον τον κάνει ο Τσίπρας. Τα
στελέχη του κόμματος μαθαίνουν τη γραμμή
από τα μέσα ενημέρωσης και όχι κεντρικά.
Μιλάμε για πλήρη αποσύνθεση.
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Κακέκτυπο 
του Αντρέα

Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να απο-
καταστήσει τις σχέσεις του με 3-4 μεγάλους επι-
χειρηματίες, κάποιοι φίλοι του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (κάτι λιμοτάγαρα που μάζεψε από τα άκρα
δεξιά των ΑΝΕΛ) υβρίζουν δεξιά και αριστερά
τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες-καναλάρ-
χες. Είναι οι ίδιοι που παρέσυραν τον Τσίπρα το
2015 και του έλεγαν να βάλει φυλακή τη μεγάλη
επιχειρηματική κοινότητα. Αχ, Αλέξη μου, αν το
μάθουν αυτό οι καναλάρχες, θα τρέχεις πάλι να
συναντάς τον Πρετεντέρη και να ζητάς επιεί-
κεια… Δεν κάνει, κρίμα είναι…

Ξεκάθαρος ο Γεραπετρίτης 
για τα Ελληνοτουρκικά
Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης επισή-
μανε ότι «αυτήν τη στιγμή διανύουμε μια φάση έντονης
ρητορικής επιθετικότητας, αλλά και γενικά επιθετικότη-
τας εκ μέρους της Τουρκίας». Ο υπουργός πρόσθεσε
πως η ένταση του Τούρκου προέδρου πιθανότατα οφεί-
λεται στην ελληνική πρωτοβουλία για την EUMED. «Ήταν
μια πολύ σπουδαία δράση, η οποία ενοποιεί τον ευρω-
μεσογειακό χώρο. Κακώς αισθάνθηκε αυτή την ενό-
χληση, γιατί η EUMED δεν ήταν τίποτε παραπάνω από
την αυτονόητη παραδοχή σεβασμού, κυριαρχίας και κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας επί τη βάση του
Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε. Ακόμη, ο κ. Γεραπε-
τρίτης μίλησε για τη μεγάλη ετοιμότητα της ελληνικής
πλευράς να απαντήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση: «Εί-
μαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να αντιμετωπίσουμε αυτή
την ένταση. Η ελληνική πλευρά και στο πεδίο και στο
κομμάτι της διεθνούς διπλωματίας έχει αποδείξει ότι
έχει πολύ γρήγορα ανακλαστικά».
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Ο Θεοδωρικάκος με τους Μανιάτες 
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην εκδήλωση των απανταχού

Μανιατών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Βεάκειο Θέατρο Πει-
ραιά. Ο κ. Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή της Μάνης στον απελευθερωτικό Αγώνα το
1821. «Οι Μανιάτες και οι Μανιάτισσες έχουν ξεχωριστό ρόλο στην Επανάσταση και η ταυτότητα της Μάνης είναι η ταυτότητα της
ελευθερίας της Ελλάδας, είναι η ταυτότητα της εθνικής μας ανεξαρτησίας», σημείωσε ο υπουργός. Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη αναφέρθηκε και στα νέα του κυβερνητικά καθήκοντα, τονίζοντας ότι θέλει μια Αστυνομία ενεργή, φιλική και με αυξημένη
παρουσία σε όλες τις γειτονιές της Αττικής και σε κάθε γωνιά της χώρας. «Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για ευημερία, η ασφάλεια
είναι προϋπόθεση για να υπάρχει ελευθερία. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς, είναι ανάγκη να ενισχύσουμε τον ρόλο της Αστυνομίας
στις γειτονιές. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να ενισχύσουμε το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών». Ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεοδωρικάκος έλκει την καταγωγή του από τη Μάνη…

Ο Μίκυ Μάους 
και το debate

Η ελληνικής καταγωγής δημοσιογρά-
φος και υπεύθυνη για τον συντονισμό του
γερμανικού debate Λίντα Ζερβάκη μάζε-
ψε τα φώτα της διασημότητας όταν ρώτη-
σε τον Χριστιανοδημοκράτη Άρμιν Λάσετ
αναφορικά με την προσφορά του κόμμα-
τός του στο καυτό θέμα της κλιματικής
αλλαγής. Ξαφνιάζοντας ευχάριστα το κοι-
νό στη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας
τηλεμαχίας των τριών υποψηφίων για την
καγκελαρία της Γερμανίας -Όλαφ Σολτς
από τους Σοσιαλδημοκράτες, Άρμιν Λά-
σετ από το κόμμα των Χριστιανοδημοκρα-
τών και Αναλένα Μπέρμποκ από το κόμμα
των Πρασίνων- η Λίντα Ζερβάκη έβγαλε
ένα παλαιό τεύχος «Μίκυ Μάους» από την
εποχή που δούλευε ακόμη στο περίπτερο
των γονιών της. Ομολογουμένως ευρη-
ματικό. 
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Δ
ύο παρουσίες «εντυπωσίασαν» στη ΔΕΘ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
Αλέξη Τσίπρα το περασμένο Σάββατο. Ο ένας είναι ο κ. Ευάγγελος Αποστο-
λάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης

Bελλίδης» για να παρακολουθήσει την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτι-
κή Συμμαχία, ενώ φαίνεται ότι τα ξαναβρήκε με τον Τσίπρα μετά το φιάσκο του ανα-
σχηματισμού. Κάπου θα τον βάλει στο Επικρατείας ο πρόεδρος. Ο άλλος ήταν ο Από-
στολος Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης. Ήταν μάλιστα και ο τελευταίος που έφθασε
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο πριν από τον ίδιο τον αρχηγό του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολλοί ξαφνιάστηκαν με την παρουσία του, ωστόσο ο
ίδιος δήλωσε σε όσους τον ρωτούσαν πως θεσμικά δεν μπορούσε να είναι απών,
όπως έκανε άλλωστε και με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκο Μητσοτάκη ακριβώς μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο κ. Τζιτζικώστας έκατσε
στην πρώτη σειρά των καλεσμένων, πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον
οποίο είχαν και μια σύντομη συνομιλία σε πολύ χαλαρό κλίμα. Άλλωστε, ο «Τζίτζι»
έχει καλές σχέσεις με τον Αλέξη από παλιά…
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Ήθελαν να «καθαρίσουν» τον Ζάεφ;
Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας

Ζόραν Ζάεφ απέτρεψαν η ελληνική κυβέρνηση και οι μυστικές υπηρεσίες της χώ-
ρας, σύμφωνα με αποκαλύψεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.
Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κώστας Μελισσόπουλος (στη «Βραδυνή»), ο
οποίος εκείνη την περίοδο ήταν στο γραφείο Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρα-
τίας, «το περιστατικό έλαβε χώρα λίγους μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας
των Πρεσπών το καλοκαίρι του 2018». Παράλληλα, ο κ. Μελισσόπουλος πρόσθεσε:
«Στα Βαλκάνια αυτή η κουλτούρα ξεκαθαρίσματος πολιτικών λογαριασμών δεν εί-
ναι άγνωστη. Όταν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες σχετικά με ένα σχέδιο δολοφο-
νίας ενός πολιτικού, οι βαλκανικές κυβερνήσεις τις λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη
τους. Ενημέρωσαν το ελληνικό ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση
ενημέρωσε το περιβάλλον του Ζάεφ».

Ο Αλέξης, ο Αποστολάκης
και ο Τζιτζικώστας

Ο κολοσσός της Accor
ψηφίζει Ελλάδα 
Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Accor
Σεμπαστιάν Μπαζίν τόνισε σε όλους
τους τόνους ότι η χώρα μας αποτελεί
κορυφαίο προορισμό στη Μεσόγειο. «Η
Ελλάδα είναι ένας τοπ προορισμός με
μοναδικά assets και ήδη κορυφαίος
προορισμός στη Μεσόγειο και βιώνει
μια θετική στροφή προς υψηλότερης
ποιότητας τουρισμό», σημείωσε συγ-
κεκριμένα σε συνέντευξή του στην
«Καθημερινή της Κυριακής» ο CEO του
ομίλου που διαχειρίζεται και εκμεταλ-
λεύεται ξενοδοχεία με brands όπως τα
Raffles, Fairmont, Sofitel, MGallery,
Pullman, SwissôtelNovotel, Mercure,
Adagio κ.ά. σε περισσότερες από 5.100
τοποθεσίες σε 110 χώρες. Αναφερόμε-
νος στα σχέδια ανάπτυξης της Accor, ο
ίδιος εξήγησε: «Αυτήν τη στιγμή λει-
τουργούμε ή συνεργαζόμαστε σε επί-
πεδο franchise με έξι ξενοδοχεία και
σύνολο 1.046 δωματίων στην Ελλάδα.
Επιπλέον, επεκτεινόμαστε με πέντε νέ-
ες μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε
άλλα 586 δωμάτια και έχουμε τη δυνα-
μική για πολλά επιπλέον και διαφορετι-
κού εύρους ξενοδοχεία, συμπεριλαμ-
βανομένων μονάδων πολυτελείας».
Θυμίζω ότι λίγες μέρες πριν ο Μπαζίν
είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ένας αέρας ανανέωσης θα φυσήξει
πολύ σύντομα στο Προστασίας του
πολίτη και στο Πολιτικής Προστα-
σίας. Κάτι σαν ανασχηματισμός σε
υπηρεσιακό επίπεδο. Βλέπω έκτα-
κτες κρίσεις και στα δύο υπουργεία
προκειμένου να λάβει σάρκα και
οστά η ειλικρινής συγγνώμη του
πρωθυπουργού.

LOCK
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,

τέως πρόεδρος της Βουλής

«Δεν ασχολούμαστε 
με σενάρια ήττας»

«Πρόγραμμα
αναγκαίας
επανεκκίνη-

σης με όρους κοινωνίας για το
σήμερα και τη φάση που
προσδοκούμε όλοι να υπάρξει
μετά την πανδημία» χαρακτη-
ρίζει τις εξαγγελίες του Αλέξη
Τσίπρα στη ΔΕΘ ο τέως πρό-
εδρος της Βουλής και βουλευ-
τής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Νίκος Βούτσης. Όπως λέει,
πρόκειται για ένα πρόγραμμα
απολύτως κοστολογημένο.
Υποστηρίζοντας την άρση
μιας στείρας κομματικοποί-
ησης από την εκάστοτε κυβέρ-
νηση, υπογραμμίζει ότι η ου-
σιαστική μείωση των μετα-
κλητών υπαλλήλων σημαίνει
εμπιστοσύνη στη δημόσια δι-
οίκηση και τους λειτουργούς
της.  
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Όσον αφορά στο πράσινο φόντο που εμφα-
νίστηκε στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας και την
αναφορά του στον «ήλιο πάνω από την Ελλά-
δα», ο τέως πρόεδρος της Βουλής σχολιάζει
ότι «όλα τα χρώματα και βέβαια ο ήλιος μπο-
ρούν να είναι κοινά σημεία αναφοράς», τονί-
ζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κρίση ταυτότη-
τας ούτε ανάγκη για επικάλυψη και υποκατά-
σταση άλλων πολιτικών χώρων. 

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που δεν δεί-
χνουν να λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το όποιο ποσο-
στό χάνει η κυβέρνηση, αναφέρει: «Δεν ανή-
κουμε σε έναν συστημικό δικομματισμό και
δεν πιστεύουμε στην αυτόματη εναλλαγή λό-
γω της μεγάλης και εντεινόμενης κυβερνητι-
κής φθοράς». Αναφορικά με το αν τίθεται θέ-
μα αλλαγής προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ σε περί-
πτωση ήττας στις ερχόμενες εκλογές, είναι
κατηγορηματικός: «Δεν ασχολούμαστε με
“σενάρια ήττας” που διακινούνται για να υπο-
νομευθεί αυτή η προσπάθεια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ουσιαστικά
εξήγγειλε στη ΔΕΘ το κυβερνητικό του
πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε
μπροστά σε προεκλογική περίοδο; Με τι
χρήματα θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες
του κ. Τσίπρα;
Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ εξήγγειλε τον

πυρήνα ενός απολύτως εναλλακτικού προ-
γράμματος, σε σχέση με την τρέχουσα κυ-
βερνητική πολιτική και τις εξαγγελίες του κ.
Μητσοτάκη, σε προοδευτική κατεύθυνση.
Ένα πρόγραμμα αναγκαίας επανεκκίνησης
με όρους κοινωνίας για το σήμερα και τη φά-
ση που προσδοκούμε όλοι να υπάρξει μετά
την πανδημία. Η απλή ανάγνωση των δύο
προγραμμάτων αναδεικνύει με όρους πλει-
οψηφίας για την κοινωνία και την πραγματική
οικονομία «τους δύο κόσμους» στους οποί-
ους αναφέρθηκε και ο κ. Μητσοτάκης. Οι
προγραμματικές προτεραιότητες, που η υλο-
ποίησή τους προϋποθέτει και την ανατροπή
βασικών νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων
της σημερινής κυβέρνησης, αναφέρονται
στους τομείς της διακυβέρνησης και του
κράτους με επίκεντρο τη διαφάνεια και την
εξυπηρέτηση του πολίτη, τη στήριξη του ΕΣΥ,
της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κρά-
τους, την παιδεία και γενικότερα τη νεολαία,
τη στήριξη του εισοδήματος και των εγγυή-
σεων για την εργασία, τα άμεσα αναγκαία μέ-
τρα για την ακρίβεια και το χρέος, με κατάρ-
γηση του ισχύοντος Πτωχευτικού και την ου-
σιαστική παρέμβαση για την ενέργεια και τις
τιμές στην αγορά, την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής κρίσης και, τέλος, την κοινωνικά δί-
καιη φορολογία και το νέο παραγωγικό μον-
τέλο στην οικονομία.  Είναι ένα πρόγραμμα
απολύτως κοστολογημένο, για το οποίο
έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία σε διαδοχικές
δημόσιες εξαγγελίες τους προηγούμενους
μήνες. Φτάνει σε ύψος 5 δισ. για το 2022 και

βαίνει προφανώς μειούμενο για τα επόμενα
χρόνια, καθώς δεν θα υπάρχουν οι τομείς των
έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων. Ένα
πρόγραμμα για τους πολλούς με κοινωνικό
πρόσημο, που αναδεικνύει ως προτεραιότη-
τες την αναδιανομή, την άρση των ανισοτήτων
και, βέβαια, την ανθεκτικότητα και για αυτό
τίθεται ζήτημα επίσης για την αναγκαία αλλα-
γή των κονδυλίων και των πολιτικών του Συμ-
φώνου Ανάκαμψης και Συνοχής. 

Θεωρείστε από τους θεωρητικούς της πα-
ράταξής σας. Ήταν δικιά σας πρόταση η
εκλογή των διοικήσεων της ΕΛΑΣ, της
ΕΡΤ και του ΑΠΕ από τη Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής;
Δεν ανήκω στους πολλούς και εξαιρετι-

κούς θεωρητικούς της παράταξής μας, της
σύγχρονης ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά
συμβάλλω με μία ιδιαίτερη πολιτική και κοι-
νοβουλευτική εμπειρία στη συλλογική επε-
ξεργασία, την οποία έχουμε κάνει για το ζή-
τημα της διακυβέρνησης και της λειτουργίας
του κράτους. Έχουμε εκπονήσει ένα ιδιαίτε-
ρο πρόγραμμα που εμπεριέχει και τις αιχμές,
στις οποίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επίκεντρο
την άρση μιας στείρας κομματικοποίησης
από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Συμφωνείτε με την κατάργηση των μετα-
κλητών υπαλλήλων και τη μονιμοποίηση
όσων εργάζονται με συνεχόμενες συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου; Το ρωτώ επειδή
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιήθηκε
πλήρως ο θεσμός των μετακλητών αλλά
και γιατί προβεβλημένο στέλεχος της πα-
ράταξής σας έχει δηλώσει συνοπτικά ότι
«την πρώτη φορά δεν μπορέσαμε να ελέγ-
ξουμε το Δημόσιο, θα το κάνουμε τη δεύ-
τερη», ενώ οι συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου παρέμειναν ως είχαν και στη Βουλή
επί της προεδρίας σας.
Η ουσιαστική μείωση των μετακλητών

υπαλλήλων σημαίνει εμπιστοσύνη στη δημό-
σια διοίκηση και τους λειτουργούς της. Επί-
σης, θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία προ-
σέγγιση και επίλυση στο ζήτημα που θέτετε
των ΙΔΟΧ. Οι παραπάνω αλλαγές είναι πλέον
εφικτές, ενώ δεν ήταν έτσι κατά τη διάρκεια
της πολύχρονης κρίσης και των μνημονίων,
γιατί ακριβώς υπάρχει η δυνατότητα για την
αντικατάσταση με ένα προς ένα των οργανι-
κών θέσεων και όχι με ένα προς πέντε, όπως
ίσχυε. Επ’ αυτού, η κυβέρνηση του κ. Μητσο-
τάκη από μόνη της επανάφερε το ένα προς
πέντε και πολλαπλασίασε τους μετακλητούς,
αυξάνοντας μάλιστα τις αμοιβές τους! 

Πώς να εκλάβουμε το πράσινο φόντο πίσω
από τον κ. Τσίπρα, το μήνυμα «Νέα αρχή»,
το οποίο θεωρεί το ΚΙΝΑΛ δικό του, αλλά
και την αναφορά του ότι «αναλαμβάνουμε
το βάρος της ευθύνης για να σηκώσουμε
τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα»;
Ευτυχώς για την κοινωνία και το πολιτικό

σύστημα όλα τα χρώματα και βέβαια ο ήλιος
μπορούν να είναι κοινά σημεία αναφοράς. Ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν έχει κρί-
ση ταυτότητας ούτε ανάγκη για επικάλυψη
και υποκατάσταση άλλων πολιτικών χώρων.
Οι δικές μας παραδόσεις και οι ταυτοτικές
αναφορές της Αριστεράς αποτυπώνονται σε
όλο το φάσμα μιας διαδραστικής σύγχρονης
επαφής με την κοινωνία με επίκεντρο τη νέα
ελπίδα και προσδοκία για προοδευτική δια-
κυβέρνηση. 

Πώς ο πρώην πρωθυπουργός είναι βέβαι-
ος ότι στις επόμενες εκλογές με απλή ανα-
λογική θα σχηματίσει προοδευτική κυ-
βέρνηση, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ; Έχει γίνει
κάποια συμφωνία από τώρα με άλλα κόμ-
ματα;
Το σύστημα της απλής αναλογικής ενθαρ-

ρύνει, αν δεν επιβάλλει κιόλας, προγραμμα-
τικές συγκλίσεις και συμμαχικές κυβερνή-
σεις. Ο κ. Μητσοτάκης ομνύει στη μειοψηφι-
κή αυτοδυναμία και σε αλλεπάλληλες εκλο-
γές. Η διαφορά είναι προφανής. Όλες οι πο-
λιτικές δυνάμεις είναι υποχρεωμένες να το-

ποθετηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
με σαφήνεια μίλησε για τη δυνατότητα κυ-
βέρνησης περισσότερων κομμάτων από την
εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική
για την υλοποίηση ενός προωθημένου προ-
γράμματος προοδευτικής διακυβέρνησης. Η
πρόταση αυτή πιστεύω ότι δίνει έμπνευση και
συσπείρωση, που βοηθάει στον στόχο για να
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πρώ-
το κόμμα στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. 

Πότε αναμένεται να γίνει το συνέδριο του
μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία;
Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική

Συμμαχία, εφόσον το επιτρέψει η πορεία της
πανδημίας, θα γίνει το συντομότερο δυνατόν,
αφού μάλιστα έχει προηγηθεί η πολύ σημαν-
τική προγραμματική συνδιάσκεψη του Ιουνί-
ου, που έδωσε το πλαίσιο και τους ορίζοντες
στις σύγχρονες αναζητήσεις της Αριστεράς,
με θέσεις για το εύρος των επίδικων ζητημά-
των, που οι επάλληλες κρίσεις έχουν αναδεί-
ξει διεθνώς και στη χώρα μας. 

Η φθορά που εμφανίζει η κυβέρνηση στις
δημοσκοπήσεις φαίνεται να μη σας αγγί-
ζει, αφού δεν εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ παρα-
πάνω ποσοστά. Πώς το σχολιάζετε; Αν δεν
είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμε-
νες εκλογές, θα τεθεί θέμα ηγεσίας; 
Δεν ανήκουμε σε έναν συστημικό δικομ-

ματισμό και δεν πιστεύουμε στην αυτόματη
εναλλαγή λόγω της μεγάλης και εντεινόμε-
νης κυβερνητικής φθοράς. Ισχυροποιούμε
τον προγραμματικό μας λόγο, τη μαχητική και
τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και ενθαρρύ-
νουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις. Εκτιμώ ότι
μέσα στη συγκυρία αναδιαμορφώνονται συ-
σχετισμοί που είναι απολύτως ρεαλιστικό να
λειτουργήσουν υπέρ «της πολιτικής αλλα-
γής» με ενίσχυση και κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία. Αυτός είναι ο στόχος
για τον οποίο εργαζόμαστε με επικεφαλής
τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Δεν ασχολούμα-
στε με «σενάρια ήττας» που διακινούνται για
να υπονομευθεί αυτή η προσπάθεια.«Ο Αλέξης Τσίπρας με σαφήνεια

μίλησε για τη δυνατότητα 
κυβέρνησης περισσότερων
κομμάτων από την εκλογική
αναμέτρηση με την απλή 
αναλογική για την υλοποίηση
ενός προωθημένου 
προγράμματος προοδευτικής
διακυβέρνησης

στη Σοφία Στεφάνου



Δ
εν παίρνουν ανάσα τα κομάν-
τος της Διακλαδικής Διοίκη-
σης Ειδικού Πολέμου, με τη
μία πολυεθνική άσκηση να

διαδέχεται την άλλη και το μήνυμα απο-
τρεπτικής ισχύος που εκπέμπει η Ελλάδα
να φτάνει σε κάθε αποδέκτη. 

Πριν ακόμη επιστρέψουν στις βάσεις
τους τα τμήματα που συμμετείχαν στη με-
γάλη διεθνή άσκηση της Αιγύπτου «Bright
Star 21», το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας ετοίμασε ήδη την επόμενη δρα-
στηριότητα, με στόχο την ενίσχυση της
στρατιωτικής συνεργασίας της Αθήνας με
τον αραβικό κόσμο. Στο Κέντρο Εκπαίδευ-
σης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύ-
κο, βρίσκεται η ελίτ των κομάντος της Αι-
γύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των και της Σαουδικής Αραβίας και από το
πρωί της Δευτέρας εκπαιδεύονται σε τα-
κτικές ανορθόδοξου πολέμου στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής, μαζί με τους
Έλληνες συναδέλφους τους. 

Τρεις ομάδες των δέκα ατόμων από κά-
θε χώρα συμμετέχουν στην άσκηση «Her-
cules» του ΓΕΕΘΑ, η οποία θα κορυφωθεί
την Πέμπτη με μια άκρως εντυπωσιακή
επίδειξη των μαχητικών ικανοτήτων των
συμμετεχόντων και την εμπλοκή ελικο-
πτέρων αλλά και πλωτών μέσων. Από ελ-
ληνικής πλευράς, στον «Ηρακλή» των Ει-
δικών Δυνάμεων θα λάβουν μέρος δύο
επίλεκτες ομάδες, το Ειδικό Τμήμα Αλεξι-
πτωτιστών και η Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Κατα-

δρομών. Και οι τριάντα «καλεσμένοι»
αποτελούν την αφρόκρεμα των Ειδικών
Επιχειρήσεων της Αιγύπτου, των Εμιρά-
των και της Σαουδικής Αραβίας. 

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση
των μαχητικών ικανοτήτων και η συνερ-
γασία σε σύνθετα σενάρια ανορθόδοξου
πολέμου και αντιμετώπισης τρομοκρατι-
κής απειλής, βασισμένα στο σύγχρονο
περιβάλλον αναδυόμενων απειλών της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής. Η πολυεθνική «Hercules» εί-
ναι το αποτέλεσμα των πυκνών επαφών

του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κων-
σταντίνου Φλώρου, με τους Άραβες ομο-
λόγους του, με τους οποίους έχει συμφω-
νηθεί η εντατικοποίηση των κοινών εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων. Η Ελλάδα
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των αραβι-
κών χωρών, συμβάλλοντας καταλυτικά
στη δημιουργία ενός αμυντικού άξονα
που εκτείνεται από την Αθήνα μέχρι το
Ριάντ. Η τακτική παρουσία ελληνικών
στρατιωτικών δυνάμεων σε Αίγυπτο, Εμι-
ράτα και Σαουδική Αραβία αλλά και οι συ-
νεκπαιδεύσεις με τη συμμετοχή και των
τεσσάρων χωρών και ενίοτε της Κύπρου,
της Γαλλίας, του Ισραήλ και των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, εκπέμπουν ένα ηχηρό μή-
νυμα αποτροπής και στρατιωτικής ισχύος
με αποδέκτη τον συνήθη ταραξία της πε-
ριοχής, την Άγκυρα. 

Οι επιχειρήσεις του «Ηρακλή» ξεκίνη-
σαν χθες με ασκήσεις ταχείας κατάβασης
από ελικόπτερο (fast roping), αποβατικές
κρούσεις με λέμβους, άλματα ελευθέρας
και βολές με πραγματικά πυρά. Την Πέμ-
πτη, οι Έλληνες επιτελείς σχεδιάζουν ένα
εντυπωσιακό φινάλε ανάλογο με τη
«Salamis Storm» του 2018, σημειώνοντας
πως η «Hercules» είναι μόνο η αρχή και
το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν
περισσότερες και πιο διευρυμένες κοινές
επιχειρήσεις. 

Άλλωστε, η Αθήνα αποτελεί πλέον τον
πιο στενό σύμμαχο του αραβικού κόσμου
απέναντι στην επεκτατική πολιτική της
Άγκυρας, με όλες τις προσπάθειες επανα-
προσέγγισης του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών να πέφτουν στο κενό.

Την ίδια ώρα, η διεθνώς απομονωμένη
Τουρκία προσπαθεί να πείσει το εσωτερι-
κό για την στρατιωτική της ισχύ, εκτελών-
τας αποβατικές ασκήσεις στα παράλια της
Μικράς Ασίας. Από στρατιωτικές πηγές
της Αθήνας διαρρέει ότι για μία ακόμη φο-
ρά οι τηλεοπτικές κάμερες ήταν περισσό-
τερες από τις δυνάμεις των γειτόνων, ενώ
το γεγονός ότι όλο το Σαββατοκύριακο
τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργα-
σίας πετούσαν στο Ανατολικό Αιγαίο, ανα-
ζητώντας ελληνικά υποβρύχια, είναι εν-
δεικτικό της αγωνίας που διακατέχει την
Άγκυρα για να μην εγκλωβιστεί και πάλι
στα παράλιά της από τους «αόρατους» ελ-
ληνικούς κυνηγούς.
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Στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυνάμεων στο 
Μεγάλο Πεύκο
βρίσκεται η ελίτ των 
κομάντος της Αιγύπτου,
των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων και
της Σαουδικής Αραβίας

Κομάντος χωρίς… ανάσα



Κ
λίμα έντασης καλλιεργεί η
Τουρκία, προκαλώντας δύο
φορές την έντονη αντίδραση
της Αθήνας, μέσα σε μόλις 48

ώρες. Το θερμό επεισόδιο που παραλίγο
να λάβει χώρα, με την παρενόχληση, διά
ασυρμάτου, του ερευνητικού πλοίου
«Nautical Geo» που βρίσκεται ανατολικά
της Κρήτης για λογαριασμό της κοινο-
πραξίας του EastMed, από την τουρκική
φρεγάτα «Ορούτς Ρέις», οδήγησε την
Αθήνα στην επίδοση αυστηρού διαβήμα-
τος διαμαρτυρίας κατόπιν εντολής του
Νίκου Δένδια.

Το γαλλικών συμφερόντων πλοίο εξα-
κολουθεί να βρίσκεται στην περιοχή που
έχει δεσμεύσει με Navtex η Ελλάδα, μετα-
ξύ Κρήτης και Καρπάθου, ωστόσο η κίνη-
ση της Τουρκίας να εκδώσει αντι-Navtex
και να στείλει στην περιοχή πολεμικά
πλοία δείχνει, σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, διάθεση ενεργοποίησης του παρά-
νομου τουρκολιβυκού μνημονίου από την
πλευρά της Άγκυρας. Η προκλητική κίνη-
ση των γειτόνων ενεργοποίησε τα αντανα-
κλαστικά του ελληνικού Επιτελείου, με το
Πολεμικό Ναυτικό να παρακολουθεί στε-
νά την κινητικότητα στην περιοχή. 

Η τουρκική παραβατικότητα δεν εξαντ-
λείται όμως στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο,
αφού λίγες ώρες μετά το πρώτο διάβημα,
η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα προ-
χώρησε και σε δεύτερο με αφορμή την
παράνομη αλιεία τουρκικών σκαφών εν-
τός των ελληνικών χωρικών υδάτων. «Η
πρακτική σκαφών της τουρκικής ακτοφυ-
λακής, η οποία συνοδεύει τα τουρκικά
αλιευτικά και παρενοχλεί τα ελληνικά αλι-
ευτικά είναι καταδικαστέα», τόνισε ο Νί-
κος Δένδιας και συνέχισε: «Η Τουρκία,
δυστυχώς, συνεχίζει ακάθεκτη την παρα-
βατική της συμπεριφορά. Η ελληνική
πλευρά δεν αφήνει καμία πρόκληση να
μείνει αναπάντητη».

Έμπειροι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η
Τουρκία θέλει να δημιουργήσει κλίμα ενό-
ψει μιας πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη
- Ερντογάν, παρόλο που η ελληνική πλευ-
ρά για την ώρα αφήνει ανοιχτό ένα τέτοιο
ραντεβού, ενώ η Άγκυρα διά στόματος
Ερντογάν ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα

συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώ-
ριο της Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, κάτι
που βέβαια διέψευσε η ελληνική πλευρά.
Είναι σαφές, πάντως, ότι η Τουρκία δεν εγ-
καταλείπει την προσπάθεια αλλαγής του
status quo στην περιοχή, επαναφέροντας
στο προσκήνιο το παράνομο μνημόνιο που
υπέγραψαν σχεδόν δύο χρόνια πριν ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Φαγέζ αλ Σά-
ρατζ. Ταυτόχρονα, σπεύδει να διαψεύσει
όσους πίστεψαν τις υποσχέσεις της περί
«ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. 

Η Αθήνα, μέσω του υπουργού Επικρα-
τείας Γιώργου Γεραπετρίτη, ξεκαθάρισε
πως δεν θα ανεχτεί την προκλητική συμ-
περιφορά της Τουρκίας. «Είμαστε πιο
έτοιμοι από ποτέ να αντιμετωπίσουμε αυ-
τή την ένταση. Η ελληνική πλευρά και στο
πεδίο και στο κομμάτι της διεθνούς δι-
πλωματίας έχει αποδείξει ότι έχει πολύ
γρήγορα αντανακλαστικά. Η επιχειρησια-
κή αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων είναι δεδομένη και ήταν σαφής
και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού»,
τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 

Και ενώ στο Αιγαίο, η τουρκική επιθετι-
κότητα χτυπάει «κόκκινο», η Άγκυρα επι-
χειρεί επίθεση φιλίας στην Ουάσιγκτον.
Έπειτα από μια ψυχροπολεμική περίοδο
στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν έσπασε τον πάγο, αποκα-
λώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες «φιλική»
και «συμμαχική» χώρα. «Η Τουρκία και οι
ΗΠΑ, από άποψη σχέσεων, έχουν κοινές
αξίες, κοινά συμφέροντα και είναι φίλοι
και σύμμαχοι. Αν και κατά περιόδους σε
διάφορα ζητήματα έχουμε διαφορετικές
απόψεις, σε πολλά περιφερειακά και διε-
θνή θέματα έχουμε την ίδια προσέγγιση
και τα ίδια συμφέροντα», ανέφερε ο Τούρ-
κος πρόεδρος. 

Η αίσθηση που επικρατεί στην Αθήνα εί-
ναι ότι η πολιτική της Άγκυρας απέναντι
στους Αμερικανούς οδήγησε την Τουρκία
σε αδιέξοδο και ο Ερντογάν αναζητεί πλέ-
ον τρόπο να αναδιπλωθεί, χωρίς όμως να
τσαλακώσει την εικόνα του στο εσωτερικό
της χώρας. Τέλος, ο Ταγίπ Ερντογάν λίγο
πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, μι-
λώντας στη Μερσίνα, ανακοίνωσε πως οι
εργασίες της πρώτης μονάδας του πυρηνι-
κού σταθμού στο Ακούγιου θα ολοκληρω-
θούν τον Μάιο του 2023 και συνεχάρη
όσους συνέβαλαν στο να αποκτήσει η
Τουρκία τον πρώτο πυρηνικό σταθμό, χα-
ρακτηρίζοντάς τον «μεγάλη στρατηγική
επένδυση».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως στόχος της τουρ-
κικής κυβέρνησης είναι η κατασκευή ακό-
μη δύο σταθμών, χωρίς όμως να προχωρή-
σει σε λεπτομέρειες για το σημείο χωροθέ-
τησής τους. «Στόχος μας είναι το συντομό-

τερο δυνατό να κάνουμε τα βήματα στη χώ-
ρα μας για την απόκτηση δεύτερου και τρί-
του πυρηνικού σταθμού», δήλωσε, επιση-
μαίνοντάς τη σημασία της πυρηνικής ενέρ-
γειας για το μέλλον της χώρας.

Η Τουρκία και η Ρωσία υπέγραψαν συμ-
φωνία για την κατασκευή του πυρηνικού
σταθμού στις 12 Μαΐου 2010. Ο πρώτος πυ-
ρηνικός σταθμός της Τουρκίας θα αποτε-
λείται από τέσσερις αντιδραστήρες συνο-
λικής εγκατεστημένης ισχύος 4.800 MW.
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Ο Ερντογάν επιμένει στην 
ένταση, την ώρα που θέλει 
συνάντηση με τον Μητσοτάκη 
στη Νέα Υόρκη

Αντί για ραντεβού, διάβημα!



Α
νοίγει η βεντάλια για την τρίτη
δόση εμβολίου κατά του κορο-
νοϊού, καθώς σύμφωνα με τις
χθεσινές επίσημες ανακοινώ-

σεις, από τις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι
ενεργή η πλατφόρμα των ραντεβού για τα
άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και τους
υγειονομικούς. Παράλληλα, σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους, την επόμενη εβδομάδα
θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα άτομα που
διαμένουν στις μονάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων.

Παράλληλα, όπως είπε η πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία
Θεοδωρίδου, «γίνονται συζητήσεις για
υπομνηστική δόση και στον γενικό πλη-
θυσμό», ωστόσο αναμένονται ακόμη δε-
δομένα ερευνών που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη και ήδη καταγράφουν τα πρώτα αποτε-
λέσματα. Πάντως, η τρίτη δόση είναι προ-
αιρετική, ενώ όλοι θεωρούνται πλήρως
εμβολιασμένοι με δύο δόσεις εμβολίου ή
με μία δόση, εάν έχουν κάνει το μονοδο-
σικό εμβόλιο.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποί-
ους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες ομά-
δες πληθυσμού για τη χορήγηση της τρί-
της δόσης, η κυρία Θεοδωρίδου είπε πως
-σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους σε μο-
νάδες φροντίδας υγείας και όσους είναι
άνω των 60 ετών- η ηλικία αποτελεί σοβα-
ρό παράγοντα νόσησης και πως ο κίνδυ-
νος για τους μεγαλύτερους αποτυπώνεται
στα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ.
«Υπάρχει σημαντική επιβάρυνση από τη
λοίμωξη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Από
μελέτες φαίνεται ότι η χημική και κυτταρι-
κή ανοσία εκπίπτει με την πάροδο του

χρόνου. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η
ομάδα άνω των 60 ετών έχει τα κριτήρια
που δείχνουν ότι χρειάζεται τρίτη δόση»,
τόνισε. «Η αυξημένη έκθεση στον ιό είναι
επιβαρυντικός παράγοντας και αυτό αφο-
ρά τους υγειονομικούς», πρόσθεσε.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.126, εκ των
οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 39, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν κα-
ταγραφεί συνολικά 14.505 θάνατοι. Ο

αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 342. Μεταξύ των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι, 313 (91,52%) είναι ανεμβολίαστοι ή
μερικώς εμβολιασμένοι και 29 (8,48%) εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές
νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 128.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αύριο και
κάθε Τετάρτη θα ανακοινώνονται από τον
ΕΟΔΥ τα στοιχεία των παιδιών ηλικίας 4-
17 ετών που νοσούν με κορονοϊό. Παράλ-
ληλα, από το υπουργείο Παιδείας μέσω
της πλατφόρμας myschool θα είναι προ-

σβάσιμα τα τμήματα που βρίσκονται σε
αναστολή, εάν υπάρχουν.

Pfizer: Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο στα παιδιά 5-11 ετών
Αποτελεσματικό και ασφαλές για

παιδιά ηλικίας 5-11 ετών είναι το εμβό-
λιο των BioNTech/Pfizer κατά της
Covid-19, ανακοίνωσε η εταιρεία
BioNTech, παραπέμποντας στα αποτε-
λέσματα της σχετικής κλινικής έρευ-
νας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η έρευ-
να έδειξε ότι τόσο η ανοσολογική αντί-
δραση όσο και οι παρενέργειες από το
εμβόλιο είναι παρόμοιες με αυτές της
ηλικιακής ομάδας 16-25 ετών. Στα παιδιά 5-11 ετών χορηγήθη-
κε, ωστόσο, το ένα τρίτο της δόσης των 30 μικρογραμμαρίων,
ενώ μεταξύ των δύο δόσεων μεσολάβησε διάστημα τριών
εβδομάδων. Τα δεδομένα της κλινικής έρευνας θα υποβληθούν

το συντομότερο δυνατό στον Ευρωπαϊ-
κό Μηχανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και
στην αντίστοιχη αμερικανική υπηρε-
σία FDA, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρεί-
ες. «Είμαστε χαρούμενοι που μπορού-
με να υποβάλουμε στις ρυθμιστικές
αρχές τα αποτελέσματα για τα παιδιά
σχολικής ηλικίας πριν από την αρχή
της χειμερινής περιόδου», δήλωσε ο
συνιδρυτής της BioNTech, Ουγούρ Σα-

χίν. Έως το τέλος του έτους αναμένονται τα αποτελέσματα των
μελετών για τις ηλικίες 2-5 ετών και 6 μηνών - 2 ετών.

Στο μεταξύ, συγκριτική ανάλυση στοιχείων από τα Κέντρα
Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ έδειξε πως το

εμβόλιο της Moderna φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό
όσον αφορά την πρόληψη της σοβαρής Covid-19 και της νοση-
λείας εξαιτίας της. Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση, το εμβό-
λιο των Pfizer/BioNTech υπολείπεται ιδιαίτερα.

Το εμβόλιο της Moderna μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή
σοβαρής νόσου Covid-19 κατά 93%, αφότου περάσουν δύο
εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, ενώ η προστασία παραμένει
πάνω από 90% επί τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά τον πλήρη
εμβολιασμό. Το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech παρέχει προστα-
σία 88% στους πλήρως εμβολιασμένους, η οποία μειώνεται στο
77% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Το Johnson & John-
son μειώνει κατά 71% τον κίνδυνο νοσηλείας, «εμφανίζοντας
κάπως χαμηλότερη αποτελεσματικότητα», σύμφωνα με τους
ερευνητές του CDC.

Ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου
η πλατφόρμα των ραντεβού
για τους άνω των 60 και 
τους υγειονομικούς 

Ποιοι παίρνουν σειρά για την τρίτη δόση 
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Κ
ορυφώνεται η αγωνία για την
κατάσταση της υγείας του
εξάχρονου Φώτη, ο οποίος
τραυματίστηκε σοβαρά στο

κεφάλι τη στιγμή που παρακολουθούσε
αγώνες καρτ στο κέντρο της Πάτρας την
περασμένη Κυριακή και νοσηλεύεται
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Πάν-
τως, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου της Πάτρας εμφανίζονται
συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σύμφωνα
με πληροφορίες, σήμερα -πλέον έχει
περάσει το πρώτο κρίσιμο 48ωρο- θα
κάνουν προσπάθεια να τον «ξυπνή-
σουν» για να δουν πώς θα ανταποκρι-
θεί. Η αξονική στην οποία υπεβλήθη το
αγοράκι δεν έδειξε αιμάτωμα στο κε-
φάλι του.

Την ίδια στιγμή, ελεύθεροι αφέθηκαν
οι πέντε συλληφθέντες για τον τραυμα-
τισμό του άτυχου αγοριού, το οποίο δί-
νει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τα
τέσσερα μέλη της οργανωτικής επιτρο-
πής των αγώνων και ο οδηγός του αυτο-
κινήτου που φέρεται να τραυμάτισε τον
ανήλικο οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και
έπειτα από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύ-
θεροι με εντολή του εισαγγελικού λει-
τουργού.

Καταθέσεις
Σύμφωνα με τον συνήγορο ενός εκ

των πέντε, τον Τάκη Παπαδόπουλο,
«διετάχθη περαιτέρω προανάκριση
προκειμένου στο πλαίσιο αυτό να λη-
φθούν και άλλες καταθέσεις, να εξετα-
στεί οπτικό υλικό, καθώς και η κατά-
σταση του οδοστρώματος». Παράλλη-
λα, ανέφερε ότι «είναι πολλά τα πράγ-
ματα που πρέπει ακόμη να δούμε ώστε
να “ωριμάσει” αυτή η υπόθεση και να
οδηγηθεί, αν οδηγηθεί, στο ακροατή-

ριο, αλλά αυτό που επείγει τώρα είναι η
υγεία του παιδιού».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αλλά
και το συγκλονιστικό βίντεο που είδε το
φως της δημοσιότητας, το παιδί τραυ-
ματίστηκε από ένα καρτ, το οποίο συγ-
κρούστηκε με ένα άλλο και χάνοντας
τον έλεγχο ανατράπηκε και έπεσε πάνω
στα προστατευτικά κάγκελα όπου βρι-
σκόταν ο νεαρός θεατής. Στην ανακοί-
νωσή τους για το ατύχημα, που είχε ως
αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό
του εξάχρονου, οι διοργανωτές αναφέ-

ρουν: «Ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίδειξη,
το καρτ με το Νο2 αποσταθεροποιήθηκε
στην ευθεία έπειτα από επαφή με άλλο
καρτ και χτύπησε στα προστατευτικά
πλαστικά (ζέρσεϊ). Στη συνέχεια η πο-
ρεία του ήταν ανεξέλεγκτη και χτύπησε
έναν διερχόμενο, ο οποίος μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο του Ρίο. Λόγω της
εξέλιξης αυτής αποφασίστηκε η διακο-
πή του PICK. Ευχαριστούμε όλους τους
συντελεστές για την κατανόησή τους.
Από την πρώτη χρονιά οργάνωσης του
PICK πρώτο μέλημα ήταν και παραμένει

η ασφαλής διεξαγωγή των αθλητικών
δραστηριοτήτων εντός πίστας».

O Δήμος Πειραιά επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρη-
σης (Europe Direct νέας γενιάς) για τα έτη 2021-2025,
συμμετέχοντας έτσι ενεργά στο δίκτυο Κέντρων Πληρο-
φόρησης των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πληροφόρησης του Δήμου Πειραιά Europe Direct Pi-
raeus ξεκινά και επίσημα τη λειτουργία του αύριο Τετάρτη.

Το Europe Direct Piraeus αποτελεί μέλος του δικτύου
Europe Direct Ελλάδος με βασικό στόχο να φέρει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους Έλληνες πολίτες, παρέ-
χοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα θέ-

ματα που αφορούν την Ένωση, το μέλλον της Ευρώπης
και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πληροφόρησης ως
προς τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για διάφορα Ευρω-
παϊκά Προγράμματα αλλά και τους τρόπους εξασφάλισης
υλικού για θέματα έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με σπου-
δές, δυνατότητες κινητικότητας σε χώρες-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ευρύτερη ενημέρωση για
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία αφορούν
στους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως

τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την ψηφιακή μετάβαση κ.ά.
Παρέχει επίσης άμεση ενημέρωση στις εκπαιδευτικές
δομές για τη λειτουργία της Ένωσης και προάγει την ενί-
σχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη συμμετο-
χή του στη διαμόρφωση των Κοινοτικών πολιτικών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Πει-
ραιά στεγάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, επί της
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου (είσοδος
από Βασ. Γεωργίου) με τηλέφωνο επικοινωνίας
2104143313 και ώρες λειτουργίας από 9.00 έως 17.00 κα-
θημερινά.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι 
οι γιατροί για την κατάσταση
του αγοριού που 
τραυματίστηκε σοβαρά την
ώρα που παρακολουθούσε
αγώνα καρτ στην Πάτρα
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Πειραιάς

Συμμαχία του δήμου με ΕΣΕΕ 
και Εμπορικό Σύλλογο

Τριμερές μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πειραιά,
ΕΣΕΕ και του ΕΣΠ υπέγραψαν ο δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης,
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θ. Καπράλος και
ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επι-
χειρηματικότητας Γ.
Καρανίκας. Σκοπός
του μνημονίου είναι να
δημιουργηθούν μέσα
από κοινές δράσεις
και ενέργειες όλες οι
απαραίτητες προϋπο-
θέσεις που θα επιτρέ-
ψουν στην αγορά του
Πειραιά να ισχυροποιήσει τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της και
τη θέση της στον ελληνικό εμπορικό χάρτη. Κατά τη συνάντηση
παρουσιάστηκε η έρευνα που διεξήγαγε το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ με
τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις εμπορικές επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου στην Αγορά του Πειραιά», η οποία πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Στην έρευνα αποτυπώνονται η τρέχουσα κατάσταση της πειραϊ-
κής αγοράς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η διερεύνηση
των αναγκών της.

ΟΤΑ 

Μειώνονται τα πρόστιμα 
των αυτοδιοικητικών εκλογών

Στη μείωση των κυρώσεων σε βάρος συνδυασμών και υποψη-
φίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2019 προχώ-
ρησε η κυβέρνηση με τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου στο νομοσχέδιο περί ευζωίας των ζώων συντρο-
φιάς. Η διάταξη ρητά αφορά και σε αποφάσεις επιβολής προστί-
μων που έχουν εκδοθεί. Αυτές αναπροσαρμόζονται, τροποποι-
ούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που όρισε η
τροπολογία. Εξαιρούνται μόνο τα ποσά που έχουν καταλογιστεί ή
εισπραχθεί, τα οποία δεν επιστρέφονται.

Εντελώς δωρεάν σειρά ιατρικών εξετάσεων σε τρία Πολυδύναμα Κέντρα - Δημοτικά Ιατρεία προ-
σφέρει στους μαθητές ο Δήμος Αθηναίων. Προς τούτο, τα δημοτικά ιατρεία έχουν ενισχυθεί με επι-
πλέον ιατρικό προσωπικό, υποδομές και νέο μοντέλο λειτουργίας σε μια περίοδο που οι υγειονομι-
κές ανάγκες των Αθηναίων έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπά-
θεια να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας για ενήλικες, εφήβους και παιδιά με
την πρόσληψη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών για τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες των δημοτικών ιατρείων υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Υγείας και Δημοτικών
Ιατρείων Μανόλη Καλαμπόκα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται για παιδιά έως 16 ετών είναι: παιδιατρι-
κή εξέταση, οφθαλμολογική εξέταση (από 8 ετών και άνω) και οδοντιατρική εξέταση. Για εφήβους
άνω των 14 ετών υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα καρδιολογικής εξέτασης. Για παιδιά έως 14 ετών θα
πρέπει να προηγηθεί παραπομπή από παιδίατρο.

Ζητήματα συνεργασίας Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορονοϊού συζήτησε ο πρό-
εδρος του Οργανισμού Παναγιώτης Αρκου-
μανέας με τον περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Περιφε-
ρειάρχης και πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρ-
θηκαν στην αξιοποίηση και τη λειτουργία
του κτιρίου-φάντασμα του ΠΕΔΥ στα Ιωάν-
νινα και απηύθυναν έκκληση για αύξηση
του αριθμού των εμβολιασμών. Παράλληλα,
προειδοποίησαν ότι δεν θα υπάρξει ανοχή
και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όσοι επι-
χειρήσουν να χρησιμοποιήσουν ψευδή τεστ
για να προσέρχονται στην εργασία τους.
«Σήμερα», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης,
«κυκλοφορώ εγκύκλιο προς όλες τις υπη-
ρεσίες γιατί κάποια “κουρελόχαρτα” που δί-
νονται από κάποιους επιτηδείους ότι έκα-
ναν τεστ δεν έχουν καμία αξία. Αν ξαναέρ-
θουν τέτοια χαρτιά, θα πάνε στον εισαγγε-
λέα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να περιλαμβά-
νουν αυτά που προβλέπει ο νόμος».

Ήπειρος 

Συνάντηση περιφερειάρχη
με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ

Δωρεάν οφθαλμολογικές, οδοντιατρικές
και καρδιολογικές εξετάσεις σε μαθητές

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Κοζάνη 

Πρώτο βραβείο από τα Green
Awards του «Economist»

Με το πρώτο βραβείο της κατηγορίας «Βραβεία προς
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» τιμήθη-
κε ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο των βραβείων Green
Awards 2021 του περιοδι-
κού «The Economist», στην
κατηγορία «Πρόγραμμα
ανακύκλωσης με διαλογή
στην πηγή σε μεγάλο ηπει-
ρωτικό δήμο ή δήμο πρω-
τεύουσας νομού». Παρα-
λαμβάνοντας το βραβείο από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο δήμαρχος Λάζαρος Μαλού-
τας δήλωσε: «Ο Δήμος Κοζάνης όταν πρωτοπορώντας ξε-
κίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πηγή στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, το έκανε για έναν ιδιαίτερο λόγο.
Αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των δημοτών, δεδο-
μένων των τεράστιων περιβαλλοντικών προβλημάτων που
αντιμετώπιζε η περιοχή εξαιτίας της λιγνιτικής εξορυκτι-
κής και ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας».

Πελοπόννησος

Κονδύλι 4 εκατ. ευρώ 
για τον πυρόπληκτο 
Δήμο Ανατολικής Μάνης

Τέσσερα εκατ. ευρώ διαθέτει η οικεία περιφέρεια για
παρεμβάσεις στην πυρόπληκτη περιοχή του Δήμου Ανατο-
λικής Μάνης. Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης
Νίκας είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης
Πέτρο Ανδρεάκο. Ο περιφερειάρχης ενημέρωσε για τις
δράσεις που σχεδιάζονται, όπως και για την πίστωση που
διατίθεται από την περιφέρεια, ενώ από την πλευρά τους οι
τοπικοί παράγοντες κατέθεσαν προτάσεις ως προς τις κα-
τευθύνσεις στις οποίες εκτιμούν ότι πρέπει να κινηθούν οι
εν λόγω παρεμβάσεις. 
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Γ
ια λελογισμένη λύση στο θέμα των δη-
μοτικών ΚΔΑΠ και όχι για άμεση χρη-
ματοδότηση των δήμων και διασφάλι-

ση επιπλέον vouchers για τα παιδιά που είχαν
πλήρη φάκελο και έχουν μείνει εκτός έκανε
λόγο στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Ειδικότερα, ο κ. Πέτσας απαντώντας στη
Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεανώς Φωτίου είπε πως πρόθε-
ση της κυβέρνησης δεν είναι να καταργήσει τα
δημοτικά ΚΔΑΠ, τα οποία «μπορούν μόνο να
αναβαθμιστούν, όχι να καταργηθούν». Στην
τοποθέτησή της η κυρία Φωτίου έθεσε το
ερώτημα αν η κυβέρνηση σχεδιάζει την κα-
τάργηση του θεσμού των δημοτικών ΚΔΑΠ
υπέρ των ιδιωτικών και ζήτησε να δοθούν 60-
70 εκατ. ευρώ ώστε να ενταχθούν στα κέντρα
όλα τα παιδιά που έμειναν εκτός, παρότι είχαν
-όπως είπε- πλήρεις φακέλους. «Εμείς θέ-

λουμε να ικανοποιούμε όλο και μεγαλύτερο
αριθμό αιτήσεων για παιδιά που θέλουν να
πάνε σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΔΑΠ, ενώ φέτος
δώσαμε 2.000 περισσότερα vouchers, ύψους
2.660.000 ευρώ», τόνισε ο κ. Πέτσας απαν-
τώντας, ενώ ανέφερε ότι τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ
παρέχουν περισσότερες και ελκυστικές υπη-
ρεσίες στα παιδιά. Πάντως, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι η αυξη-
μένη ζήτηση για τα ΚΔΑΠ είναι ψευδής, γιατί
δεν παρακολουθούν τελικά όλα τα παιδιά που
εγγράφονται και ότι με το ηλεκτρονικό σύστη-
μα ελέγχου παρουσιών που εισάγεται από φέ-
τος θα σχεδιαστεί του χρόνου ένα πιο εξορθο-
λογισμένο πρόγραμμα.

Τέλος, ο κ. Πέτσας απέρριψε ως μη εφικτή
την επιπλέον χρηματοδότηση από τον τακτικό
προϋπολογισμό για το φετινό πρόγραμμα,
προκειμένου να δοθούν vouchers σε όσους
αποκλείστηκαν.

Δράσεις καθαρισμού στις παραλίες
Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, με ενεργή

συμμετοχή στην πρωτοβουλία Project Par-
alies, συνεχίζει τις δράσεις καθαρισμού σε με-
γάλες παραλίες της Ραφήνας. Η δράση ξεκίνη-
σε αρχές Ιουνίου και αφού η δημοτική αρχή
εξασφάλισε δύο σημαντικούς χορηγούς στο
πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά οι παραλίες
Μαρίκες, Κόκκινο Λιμανάκι, Μπλε Λιμανάκι
και Φίλιππας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν κα-
θημερινό καθαρισμό των παραλιών από κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, χωριστή
συλλογή (πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί,
σύμμεικτα απόβλητα) των απορριμμάτων, καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων των αποβλή-
των, ανακύκλωση, προσφορά στους λουόμενους ειδικών σταχτοδοχείων παραλίας και ενημέρω-
ση για τη σημασία της προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Παρέμβαση Πατούλη
στο «Helexpo Forum»  

Στον κομβικό ρόλο των περιφε-
ρειών στη διαμόρφωση της Ευ-
ρώπης της επόμενης μέρας και
στην ανάγκη η Ευρώπη να είναι
πιο κοντά στους πολίτες αναφέρ-
θηκε ο αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής Περιφερειών και περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών που
πραγματοποιήθηκε στο συνεδρια-
κό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Την εκ-
δήλωση συνδιοργάνωσαν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφε-
ρειών, η Ένωση Περιφερειών Ελ-
λάδας και η ΔΕΘ-Helexpo. Κεν-
τρικό θέμα ήταν «η Ευρώπη της
επόμενης μέρας και ο κρίσιμος
ρόλος των περιφερειών και των
δήμων». Ο κ. Πατούλης επισήμα-
νε ότι έχει έρθει η ώρα για τολμη-
ρές μεταρρυθμίσεις ουσίας και
αναπτυξιακή επανεκκίνηση με
βάση την πολυεπίπεδη διακυβέρ-
νηση και την αρχή της επικουρι-
κότητας. 

Πέρασε στην ψηφιακή
εποχή
Τον Ιούνιο συμπληρώθηκαν δύο
χρόνια από τότε που ο Δήμος Λυ-
κόβρυσης - Πεύκης υιοθέτησε το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνη-
σης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» έπειτα από
τριμερή συμφωνία με το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), το
υπουργείο Εσωτερικών και άλλους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Ήταν ανάμεσα στους πρώτους
δήμους που μπήκαν στην «ΙΡΙΔΑ».
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Τά-
σος Μαυρίδης, «με την υιοθέτηση
του πληροφοριακού συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγρά-
φων και εργασιών ΙΡΙΔΑ ο δήμος
μας πέρασε στην ψηφιακή εποχή
της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγ-
γράφων και εργασιών. Μέσα σε
αυτά τα δύο χρόνια διακινήθηκαν
97.506 εισερχόμενα και 28.366
εξερχόμενα έγγραφα, ενώ παρα-
τηρήθηκε μια σειρά αλλαγών προς
το θετικό στη λειτουργία του δήμου
τόσο ως προς τη μείωση του κό-
στους όσο και στις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τους πολίτες». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας η
αντιπολίτευση απειλεί να κα-
ταφύγει στη δικαιοσύνη προ-
κειμένου να λυθεί το πρό-
βλημα… καθαριότητας της
πόλης; Οι εντεινόμενες δια-
μαρτυρίες των πολιτών, κυ-
ρίως μέσω των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης, φαί-
νεται ότι αναγκάζουν την αν-
τιπολίτευση να ανεβάσει
επίπεδο αντίδρασης, αλλά
ακόμη φαίνεται ότι δεν
έχουν «συγκινήσει» τη δη-
μοτική αρχή… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Επανέρχεται 
η φοιτητική 
συγκοινωνία      
Ο Δήμος Διονύσου ανακοίνωσε την
επαναλειτουργία του φοιτητικού λε-
ωφορείου από τη Δευτέρα 4 Οκτω-
βρίου με σκοπό την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση και διευκόλυνση των φοιτη-
τών που διαμένουν στην περιοχή. Για
μια ακόμη χρονιά θα λειτουργήσουν
τρεις γραμμές για Πολυτεχνείο και
Πανεπιστήμια Αθηνών, Δυτικής Αττι-
κής και Πειραιά. Όπως επισημαίνει ο
δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης, «η
φοιτητική συγκοινωνία ξεκινάει και
πάλι δεδομένου ότι η εκπαιδευτική
διαδικασία για το νέο ακαδημαϊκό
έτος στα ΑΕΙ θα πραγματοποιείται διά
ζώσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στην εκάστοτε ΚΥΑ που εκδίδεται και
αφορά στα έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορονοϊού. Για την πρόσβαση των
φοιτητών στα φοιτητικά λεωφορεία
είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας».

Αναζητείται λελογισμένη λύση 
για τα δημοτικά ΚΔΑΠ



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ε
ντός των επόμενων ημερών θα τε-
θεί σε λειτουργία η πλατφόρμα
edupass.gov.gr, μέσω της οποίας
θα πραγματοποιείται ο έλεγχος των

πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης και
του αποτελέσματος των τεστ για τον κορο-
νοϊό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και
ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με όσα
επισημαίνονται στο ΦΕΚ, η νέα πλατφόρμα
θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και
«θα στοχεύει στον έλεγχο τήρησης των υγει-
ονομικών προϋποθέσεων, ανάλογα με την
ιδιότητά τους, για τη συμμετοχή στην εκπαι-
δευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σε
όλες τις εκπαιδευτικές δομές, ανεξαρτήτως
βαθμίδας». Σημειώνεται ότι, έως ότου ξεκι-
νήσει η λειτουργία της πλατφόρμας edu-
pass.gov.gr, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας υποχρεούνται να δηλώνουν τα απο-

τελέσματα του ελέγχου και να εκδίδουν βε-
βαιώσεις μέσω του self-testing.gov.gr. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη της εκπαιδευτικής
και ακαδημαϊκής κοινότητας θα δηλώνουν
στην πλατφόρμα την προϋπόθεση που πλη-
ρούται για τη συμμετοχή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, όπου εντάσσεται κάθε
φυσικό πρόσωπο. Η πλατφόρμα θα συνδέε-
ται με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών και την ειδική
πλατφόρμα του Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Covid-19, ώστε να ελέγχεται το κατά πόσο
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής
κάθε εκπαιδευτικού ή ακαδημαϊκού. Τα
στοιχεία που θα καταχωρίζονται, θα απο-
στέλλονται στη θυρίδα κάθε εκπαιδευτικής
δομής, προκειμένου να επιτραπεί στον εν-
διαφερόμενο η συμμετοχή του στην εκπαι-
δευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

Τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται στην
πλατφόρμα για επτά ημέρες, έπειτα από την
καταχώρισή τους, στη θυρίδα της εκπαιδευ-

τικής δομής και στη συνέχεια θα διαγράφον-
ται αυτομάτως. Η πλατφόρμα μπορεί να δια-
λειτουργεί και με άλλες βάσεις δεδομένων ή
πληροφοριακά συστήματα φορέων του δη-
μόσιου τομέα είτε για την εξακρίβωση της
ιδιότητας-σχέσης του προσώπου με την εκ-
παιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας ζητά
να καταχωριστεί η κατάστασή του ή για τη
συνολική απεικόνιση της κατάστασης των
προσώπων που έχουν φυσική παρουσία
στην εκπαιδευτική δομή. Αποκλειστικά για
τις εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υπο-
χρεωτική η προσέλευση, η αίτηση ενέχει και
μορφή εκδήλωσης βούλησης φυσικής πα-
ρουσίας στον χώρο. 

Έπειτα από δυο χρόνια αναβολών, λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού και της παρατεταμένης τηλεκπαίδευσης, ο
θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων θα επεκταθεί, από τις φετι-
νές προαγωγικές εξετάσεις, στην Α’ και τη Β’ Λυκείου κα-
θώς ήδη εφαρμόζεται στη Γ’ τάξη. Μάλιστα, για την Α’ λυ-
κείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έχει ξεκινήσει η ανάρτηση ερωτημά-
των και, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν
για τη Β’ τάξη. 

Εν τω μεταξύ, αλλαγές έρχονται φέτος και στις προαγωγι-
κές και απολυτήριες εξετάσεις. Μεταξύ αυτών, τα γραπτά
δοκίμια των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα
διορθώνονται και θα βαθμολογούνται από τον καθηγητή ο

οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Εάν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή
σοβαρού κωλύματος δεν μπορεί να συμβεί αυτό, η διόρθω-
ση και βαθμολόγηση θα γίνεται από άλλον εκπαιδευτικό της
ίδιας ειδικότητας. Όπως επισημαίνεται στη σχετική Υπουρ-
γική Απόφαση, οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά
στη διεύθυνση του λυκείου εντός τριών ημερών από την
ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος και ο διευθυντής είναι
υπεύθυνος για την καταχώριση της βαθμολογίας στα Ατομι-
κά Δελτία Μαθητών. 

Αναφορικά με τη διαδικασία της αναβαθμολόγησης, αυτή
πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης, στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο λύκειο και, εντός
δύο ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδε-
μόνες των μαθητών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο
σχολείο όπου φοιτούν, με την οποία θα ζητούν την αναβαθ-
μολόγηση γραπτών δοκιμίων. Συγκροτείται τριμελής επι-
τροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο κα-
θηγητές της ίδιας ειδικότητας ή έχουν σε ανάθεση το αντί-
στοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση και
τα δοκίμια αναβαθμολογούνται από δύο καθηγητές. Αν οι
βαθμοί των δύο αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους
περισσότερο από 12 μονάδες, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμο-
λογείται και από τρίτο καθηγητή αναβαθμολογητή.

Λύκειο: Επεκτείνεται από φέτος ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων

ΕΚΠΑ: Μικρό 
ποσοστό 
φοιτητών 
δεν έχει 
εμβολιαστεί   
Ποσοστό μικρότερο του 20% των
φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών δεν έχει εμβολιαστεί ή
δεν έχει νοσήσει από τον κορο-
νοϊό, αναφέρει ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, σε
μήνυμά του για τη νέα ακαδη-
μαϊκή χρονιά. «Τα δεδομένα αυ-
τά δημιουργούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για την επιστρο-
φή όλων μας στον φυσικό μας
χώρο, εναρμονιζόμενοι και με
τις πρακτικές όλων των μεγάλων
πανεπιστημίων του εξωτερι-
κού», υπογραμμίζει. Στη συνέ-
χεια, τονίζει ότι «ύστερα από
τρία εξάμηνα, όπου η εκπαίδευ-
ση ήταν σχεδόν αποκλειστικά εξ
αποστάσεως, το τρέχον εξάμηνο
πρέπει να γίνει διά ζώσης και εί-
ναι “στο χέρι μας” η πραγματο-
ποίησή του».
Ο κ. Δημόπουλος τόνισε ότι το
Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συνε-
χίσει με συγκεκριμένες και
εξειδικευμένες δράσεις να
προσφέρει σε όλα τα επίπεδα
αντιμετώπισης της πανδημίας,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την
υγεία όλων των μελών της πανε-
πιστημιακής κοινότητας, και
ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα έχει
προχωρήσει στη δημιουργία ει-
δικού σποτ σχετικά με την ανάγ-
κη ενίσχυσης των εμβολιασμών
στις νεότερες ηλικίες προκει-
μένου να ευαισθητοποιήσει
τους φοιτητές του. 

Πλατφόρμα για τη θωράκιση
της διά ζώσης εκπαίδευσης 

Το edupass.gov.gr αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες
ημέρες - Πώς θα λειτουργεί 
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Σ
οκάρει η καταγγελία μιας 25χρο-
νης κοπέλας από τη Λιθουανία, η
οποία, όπως κατέθεσε στους
αστυνομικούς του Τμήματος

Ασφαλείας, για σχεδόν δύο εβδομάδες
ήταν αιχμάλωτη στο διαμέρισμα ενός
29χρονου από τη Βουλγαρία, ο οποίος -
σύμφωνα με την καταγγελία- τη βίαζε κα-
θημερινά.

Η γνωριμία τους έγινε στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης και ύστερα από αρκετές συ-
νομιλίες, ο 29χρονος την κάλεσε στο σπίτι
του στη Χαλκίδα. Η 25χρονη κοπέλα «τσίμ-
πησε» στο φλερτ του Βούλγαρου και στις 2
Σεπτεμβρίου ήρθε στην Ελλάδα, χωρίς να
γνωρίζει τι την περίμενε. Σύμφωνα πάντα
με την καταγγελία της κοπέλας από τη Λι-
θουανία, για δώδεκα ημέρες ο 29χρονος
την κρατούσε χωρίς τη θέλησή της και με
χρήση βίας στο σπίτι του, ασελγώντας κα-
θημερινά στο κορμί της. Κάποια στιγμή
(στις 13 Σεπτεμβρίου) η 25χρονη κατάφερε
να εκμεταλλευτεί την απουσία του και να ει-
δοποιήσει τις Αρχές, με τους αστυνομικούς
του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας να την
απελευθερώνουν και να περνούν χειροπέ-
δες στον 29χρονο. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία
για βιασμό και παράνομη κατακράτηση, με
τον ίδιο να αρνείται τα πάντα και να υποστη-
ρίζει προανακριτικά ότι η κοπέλα ήρθε στην
Ελλάδα με δική της επιθυμία, ότι ο ίδιος της
πλήρωσε τα εισιτήρια και ότι οι ερωτικές
επαφές που είχαν ήταν με τη συναίνεσή
της. Φως στην υπόθεση θα ρίξει η ιατροδι-
καστική εξέταση στην 25χρονη, ενώ ο
29χρονος αναμένεται να απολογηθεί στον
ανακριτή μετά την προθεσμία που ζήτησε
και πήρε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η διαδικασία της τεχνικής πραγματογνωμοσύ-
νης στο όχημα του Mad Clip -που ξεκίνησε το πρωί
της Δευτέρας- έδωσε τέλος και στο μυστήριο με
τον χρυσό σταυρό και το κινητό τηλέφωνο του τρά-
περ. Να θυμίσουμε πως ο παππούς του 34χρονου
καλλιτέχνη, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα
τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου στην παρα-
λιακή λεωφόρο, είχε καταγγείλει κλοπή.

Όπως έγινε γνωστό, μέσα στην άμορφη μάζα σι-
δερικών που είχε μετατραπεί η πολυτελής
Porsche με τη θηριώδη ιπποδύναμη που οδηγού-
σε ο Mad Clip, εντοπίστηκαν τόσο ο χρυσός σταυ-
ρός (αξίας περί τις 10.000 ευρώ) όσο και το κινητό
τηλέφωνο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τόσο καιρό
δεν είχαν βρεθεί και δεν είχαν αποδοθεί στην οικο-
γένεια του τράπερ, αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν
τα είχε κλέψει από τον νεκρό αλλά από την πρό-
σκρουση είχαν πέσει ανάμεσα στις λαμαρίνες του
οχήματος. «Από τη σορό έλειπε ο σταυρός αξίας
10.000 ευρώ. Κάποιος τον πήρε. Έλειπε και το τη-

λέφωνο. Βρέθηκε μόνο το πορτοφόλι του που είχε
8.400 ευρώ», είχε πει ο παππούς του Mad Clip, με
τον πατέρα του να δηλώνει πως κατέθεσε μήνυση
κατά αγνώστων. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι μέχρι
το τέλος του μήνα αναμένονται τα αποτελέσματα
από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις
που έγιναν στη σορό του Mad Clip από την Ιατροδι-
καστική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναστάτωση προκάλεσε στην ήσυχη γειτονιά της οδού Αρχιμήδους στην Ηλι-
ούπολη η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 03.50 τα ξημερώματα της
Δευτέρας στο ΙΧ αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα του αστυνομικού που τον Ιού-
λιο προφυλακίστηκε για υπόθεση μαστροπείας με θύμα 19χρονη κοπέλα.
Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για «αναμενόμενο περιστατικό», κα-
θώς το τελευταίο χρονικό διάστημα η
γειτονιά τους είχε στοχοποιηθεί από
άτομα συγκεκριμένου χώρου, που φέ-
ρονται να είχαν προειδοποιήσει ότι θα
κάψουν το αυτοκίνητο του επίορκου
αστυνομικού. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα
με όσα αναφέρουν οι ένοικοι των γύρω
διαμερισμάτων, είχαν ρίξει τρικάκια
ακόμη και στην είσοδο της πολυκατοι-
κίας και είχαν γράψει συνθήματα στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το δια-
μέρισμα που είχε νοικιάσει ο προφυλακισμένος αστυνομικός.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το θερμικό φορτίο κινδύνευσαν διαμερίσματα
της πολυκατοικίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τον τρίτο όροφο και
κυριολεκτικά από τύχη δεν άρπαξαν τέντες και φυτά στα μπαλκόνια. Για την
κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Προανάκριση για
το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής. 
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σύμφωνα με την καταγγελία
της κοπέλας από τη Λιθουανία,
για δώδεκα ημέρες ο 29χρονος 
την κρατούσε χωρίς 
τη θέλησή της και 
με χρήση βίας στο σπίτι του

Τον απόλυτο εφιάλτη
σκλαβιάς έζησε
25χρονη στη Χαλκίδα 

Έκαψαν το ΙΧ του αστυνομικού 
που κατηγορείται για trafficking 

Mad Clip: Τέλος στο μυστήριο με τον σταυρό και το κινητό 
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Φ
υλάκιση τριών ετών και
τριών μηνών επέβαλε το
Κακουργιοδικείο Θεσ-

σαλονίκης σε ζευγάρι Βούλγα-
ρων, οι οποίοι συνελήφθησαν κα-
τηγορούμενοι ότι οργάνωναν την
υιοθεσία βρέφους από τη Βουλ-
γαρία τον Φεβρουάριο του 2019.
Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
τους έκρινε ενόχους για απόπει-
ρα μεσολάβησης σε παράνομη υιοθεσία, ενώ ένοχη κρί-
θηκε και η μητέρα του παιδιού, που δικάστηκε ερήμην. Η
υπόθεση εξιχνιάστηκε όταν αστυνομικοί της δίωξης ορ-
γανωμένου εγκλήματος ειδοποιήθηκαν από το νοσηλευ-
τικό προσωπικό ιδιωτικής κλινικής της Θεσσαλονίκης
για την ύποπτη παρουσία μιας γυναίκας δίπλα σε εγκυ-

μονούσα. «Την είχαμε ξαναδεί
στην κλινική τουλάχιστον άλλες
δύο φορές, για αυτό ειδοποιήσα-
με την αστυνομία», είπε στην κα-
τάθεσή της νοσηλεύτρια. Έτσι
οργάνωσαν επιχείρηση που τη
συνέλαβαν, ενώ έναν μήνα αργό-
τερα συνελήφθη και ο σύζυγός
της. Η μητέρα του νεογέννητου
κοριτσιού αποκάλυψε ότι θα

πουλούσε το παιδί της για 5.000 ευρώ στην ομοεθνή της
και στον σύζυγό της. Εκείνη η υπόθεση αποτέλεσε την
αφορμή για να ξετυλιχτεί το κουβάρι κυκλώματος που
ευθύνεται για 22 παράνομες υιοθεσίες βρεφών στη Βό-
ρεια Ελλάδα, με εμπλεκόμενα περισσότερα από 60 άτο-
μα. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην ανάκριση. 

Ευκαιρία να δουν και πάλι με ηρεμία τα... του οίκου τους
για τους αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι λόγω
της Διεθνούς Έκθεσης «έτρεχαν» επί 10 μέρες από περίπτε-
ρο σε σταντ, από ομιλία σε συνέδριο και από εκδήλωση σε

ημερίδα. Με τη λήξη της 85ης ΔΕΘ θα πάρουν μια ανάσα από
όλα τα προγραμματισμένα events που είχαν ως υποχρεώσεις
στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Και δεν ήταν λίγα αυτά που
διοργανώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην πόλη μας.

Επιστροφή στην... καθημερινότητα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Η Βόρεια Ελλάδα
δωδεκάμηνος
τουριστικός
προορισμός»
Την πεποίθησή του ότι η Βόρεια Ελ-
λάδα θα μπορούσε να αποτελέσει
αιχμή του δόρατος στον χειμερινό
τουρισμό εξέφρασε ο υφυπουργός
Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Κα-
λαφάτης σε χαιρετισμό του διαδι-
κτυακά, κατά την τελετή έναρξης του
1ου Διαδικτυακού Επιστημονικού
Συνεδρίου των αποφοίτων του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Του-
ρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 

Γεύση από 
τη ΔΕΘ τού αύριο 
Στην έκθεση με την παρουσίαση
των καλύτερων προτάσεων του διε-
θνούς αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού για την ανάπλαση του χώρου
της ΔΕΘ ξεναγήθηκε ο Στράτος Σι-
μόπουλος. Ο «γαλάζιος» βουλευ-
τής Θεσσαλονίκης είχε την ευκαι-
ρία να λάβει μια «γεύση από τη ΔΕΘ
της επόμενης μέρας, όταν και θα
έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του
Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνε-
δριακού κέντρου Θεσσαλονίκης». 

ΣΥΡΙΖΑ όπως
ΠΑΣΟΚ
Ξεκάθαρη ήταν διάθεση του
επικοινωνιακού επιτελείου του
Αλέξη Τσίπρα να παίξει με το
συναίσθημα του παραδοσιακού
κεντρώου ΠΑΣΟΚτσή και να
επαναφέρει μνήμες με το πρά-
σινο φόντο που συνόδευε κατά
διαστήματα τη συνέντευξη Τύ-
που του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευση, στο πλαίσιο
της 85ης ΔΕΘ. Φυσικά και στη
ρητορική του ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε αναφορές
στον σοσιαλισμό, ενώ υπήρχε
και άνοιγμα προς το ΚΙΝΑΛ για
συνεργασία.

Επίσκεψη στο Ιπποκράτειο
από την Άννα Ευθυμίου 

Το ΓΝΘ Ιπποκράτειο επισκέφτηκε η Άννα Ευθυμί-
ου. Η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ συναντήθηκε
με τον διοικητή του νοσοκομείου Νικόλαο Αντωνάκη
και τους αναπληρωτές διοικητές Γεώργιο Ταρασίδη
και Αλεξάνδρα Τιτοπούλου. Η κυρία Ευθυμίου έκρινε
ως προτεραιότητα την επίσκεψη στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο, καθώς το 4ο κύμα της πανδημίας συμπί-
πτει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Έτσι
ήθελε να ενημερωθεί για την ετοιμότητα του νοσοκο-
μείου περίθαλψης παιδιών που ενδέχεται να νοσή-
σουν από Covid-19. 

Όλοι οι περιφερειάρχες 
στη Θεσσαλονίκη 
Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη είχαν οι περιφερει-
άρχες όλης της χώρας! Οικοδεσπότης ο Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο οποίος τους υποδέχτηκε στη
Βίλα Αλλατίνι. Οι περιφερειάρχες βρήκαν την
ευκαιρία με αφορμή την 85η ΔΕΘ να συνεδριά-
σουν ως ΕΝΠΕ στο κτίριο της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας και στο επίκεντρο βρέθηκαν
θέματα που απασχολούν τον Β’ Βαθμό Αυτοδιοί-
κησης την επόμενη μέρα της πανδημίας. 

Χαλαρός ο Ζέρβας
Οι συζητήσεις πολλές. Η εκλογολογία στο προ-

σκήνιο και πάλι. Παρά την κατηγορηματικότητα
του πρωθυπουργού για την ημερομηνία των εκλο-
γών, επανήλθε στο προσκήνιο το θέμα υποψηφιο-
τήτων για την Αυτοδιοίκηση. Πάντως, τον Κων-
σταντίνο Ζέρβα τον είδα πολύ χαλαρό. Η μοναδική
ανησυχία του ήταν το ανακάτεμα της -δικής του-
«τράπουλας», όταν θα αποφασίσει τον διοικητικό
ανασχηματισμό προκειμένου να «τρέξει» τα πολλά
πρότζεκτ που ανέλαβε. 

Συνάντηση Καλαφάτη 
με Τζήκα - Ποζρικίδη
Με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕΘ συναντήθηκε ο Σταύρος Καλαφάτης λί-
γο πριν από την περιήγησή του στα περίπτερα της
85ης ΔΕΘ. Μετά την περιήγησή του σε περίπτερα
του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής, της ΕΥΑΘ, της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας, της Taxiway, της ΑΝΑΚΕΜ, του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εμ-
πορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών, της ΕΚΕΤΑ, του ΣΒΕ και της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας, πληροφορήθηκε για τον τερά-
στιο λαμπτήρα πυράκτωσης που εκτίθεται στο
περίπτερο του Ελληνικού Μουσείου Τεχνολο-
γίας, έπαιξε ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό παι-
χνίδι-δημιουργία του ΑΠΘ και υπέγραψε στο βι-
βλίο επισκεπτών του περιπτέρου του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.

«Καμπάνα» για μεσάζοντες 
σε παράνομη υιοθεσία
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Σ
οκαρισμένη είναι η ρωσική κοινή γνώμη
από την επίθεση ενόπλου χθες σε πανε-
πιστήμιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν

συνολικά οχτώ άνθρωποι ενώ έχουν τραυματι-
στεί περισσότεροι από δεκαπέντε. Η επίθεση
πραγματοποιήθηκε στο Περμ, μια πόλη στην
Σιβηρία, περίπου 1.300 χιλιόμετρα ανατολικά
της Μόσχας. Ένας 18χρονος εισέβαλε πάνο-
πλος στον χώρο του πανεπιστημίου και άρχισε
να πυροβολεί αδιακρίτως. Από την επίθεση
έχασαν τη ζωή τους όπως μετέδωσαν οι τοπι-
κές αρχές συνολικά οχτώ άνθρωποι. Ο δρά-
στης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς που

βρέθηκαν στο σημείο και βαριά τραυματισμέ-
νος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες από την επίθεση έκαναν τον γύρο
του πλανήτη, αφού στα βίντεο που κυκλοφο-
ρούσαν φοιτητές απεικονίζονταν να πηδούν
από τα παράθυρα του κτιρίου, προκειμένου να
απομακρυνθούν από τη δολοφονική μανία του
18χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες που με-
ταδίδουν τοπικά μέσα, ο δράστης φέρεται να
είναι ο Timur Bekmansurov, ο οποίος δεν
δραστηριοποιείται σε κάποια ομάδα, αλλά χα-
ρακτηρίζεται «μοναχικός λύκος», και να άφη-
σε σημείωμα πριν από την πράξη του. «Όσο

καιρό γνώριζα τον εαυτό μου, πάντα σκεφτό-
μουν τον θάνατο», γράφει το κείμενο, σύμφω-
να με τον «Independent».

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σε-
πτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα πε-
ράσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από
αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές
σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας»,
γράφει ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.
«Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω
όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κου-
δούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγ-
γενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι

όλα γύρω είναι απλώς ένα όνειρο δεν φεύγει.
Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέ-
λος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και
πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθεί-
τε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτω-
θείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα
όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα
καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να
γράφει στο σημείωμά του, σύμφωνα με τοπικά
μέσα. Σύμφωνα με τη ρωσική ανακριτική επι-
τροπή, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγά-
λα εγκλήματα, ο ένοπλος ήταν φοιτητής του
συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Την Άνγκελα Μέρκελ θεωρεί ο πρόεδρος
του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Βόλφγ-
κανγκ Σόιμπλε υπεύθυνη για τα προβλήματα
του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (C-
DU) και του υποψηφίου για την Καγκελαρία
Άρμιν Λάσετ. Σύμφωνα με τον κ. Σόιμπλε, η
κυρία Μέρκελ, με την απόφασή της το 2018
να παραιτηθεί από την προεδρία του CDU αλ-
λά να παραμείνει καγκελάριος μέχρι το τέλος

της κοινοβουλευτικής θητείας, προκάλεσε
έμμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα ο επίδοξος διάδοχός της. «Είμαι
απολύτως πεπεισμένος ότι τα δύο αυτά
αξιώματα πρέπει να ασκούνται από το ίδιο
πρόσωπο. Και η προεδρία του κόμματος και
η καγκελαρία. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ και
σχεδόν τρία χρόνια και επομένως δεν πιστώ-
νεται ο επικεφαλής του κόμματος τα οφέλη

της άσκησης των καθηκόντων του καγκελα-
ρίου. Το αντίθετο», δήλωσε ο κ. Σόιμπλε στην
«Tagesspiegel» και πρόσθεσε ότι ο κ. Λάσετ
είναι εδώ και χρόνια «στο πλευρό της επί
πολλά χρόνια επιτυχημένης καγκελαρίου»
και δεν μπορεί τώρα να πει «θα τα αλλάξουμε
όλα» ή «θα συνεχίσουμε ως έχει». Αυτό,
όπως σημείωσε ο κ. Σόιμπλε, αποτελεί
πρόβλημα και «μπορεί να μην έχουν όλοι

στο κόμμα κατανόηση». Στη διεκδίκηση
του χρίσματος της Χριστιανικής Ένωσης
(CDU/CSU) για τις εκλογές, ο Βόλφγ-
κανγκ Σόιμπλε είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του
Άρμιν Λάσετ και όχι του αρχηγού της CSU
Μάρκους Ζέντερ, ωστόσο στο ερώτημα ποιος
θα έπρεπε να αναλάβει την ηγεσία του CDU εί-
χε ταχθεί υπέρ του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος
έχασε τελικά στις εσωκομματικές εκλογές. 

Απίστευτη επίθεση του Σόιμπλε στη Μέρκελ για τη... βουτιά του CDU!

Ρωσία: Ένοπλος σκότωσε 8 σε πανεπιστήμιο

Η λάβα «καταπίνει» σπίτια και δρόμους 
στη Λα Πάλμα - Πυκνοί καπνοί πνίγουν το νησί
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το νη-
σί Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά, όπου την Κυριακή εξερράγη το ηφαίστειο Κούμ-
πρε Βιέχα. Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου έχουν απομακρυνθεί περίπου 5.000
άνθρωποι από τέσσερα χωριά. Το κύμα της λάβας έχει ήδη «καταπιεί» είκοσι σπίτια
στο χωριό Ελ Πάσο όπως και κάποιους δρόμους, δήλωσε ο δήμαρχος Σέρχιο Ρον-
τρίγκεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό TVE. Πλέον κατευθύνεται προς το γειτονικό χω-
ριό Λος Λιάνος δε Αριδάνε. Η λάβα τινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων από το
ηφαίστειο μετά την έκρηξή του, ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων ρέουν προς τον
Ατλαντικό.

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διασκεδάζουν 
με τα όπλα πάνω σε θαλάσσια ποδήλατα
Σαν μικρά παιδιά διασκέδασαν δεκάδες Ταλιμπάν με τον φακό να τους απαθανατίζει
σε θαλάσσιο πάρκο του Αφγανιστάν κάνοντας ποδήλατο θαλάσσης. Οι Ταλιμπάν έκρι-
ναν απαραίτητο, ακόμα και όταν διασκεδάζουν, να έχουν μαζί τους τα σύνεργα του πο-
λέμου. Όπως άλλωστε δείχνουν και οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Twitter Αμερι-
κανός δημοσιογράφος, οι ισλαμιστές εξτρεμιστές κάνουν ποδήλατο θαλάσσης κρα-
δαίνοντας τα όπλα τους. Σύμφωνα με τη «New York Post», τα πολύχρωμα ποδήλατα
θαλάσσης ήταν σε σχήμα κύκνου και οι Ταλιμπάν το χάρηκαν με την καρδιά τους κατά
την επίσκεψή τους στο εθνικό πάρκο Band-e Amir, στην ανατολική επαρχία Bamiyan
του Αφγανιστάν. 

Κ



Άνοιξε χθες εκ νέου η πλατφόρμα για το στεγαστικό φοι-
τητικό επίδομα. Η επανενεργοποίηση της πλατφόρμας
αφορά αυτούς που δεν είχαν μπει ή δεν είχαν πληροφορη-
θεί ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Για την είσοδό τους
στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποι-
ήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (pass-
word) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Την αίτηση υποβάλλει

ο γονέας που βαρύνεται από τον φοιτητή, αλλά υπάρχουν
και ορισμένες περιπτώσεις που την κάνει ο ίδιος ο φοιτη-
τής. Ειδικότερα αυτό συμβαίνει:
• Όταν εργάζεται και κάνει δική του φορολογική δήλωση
• Όταν είναι άνω των 25 ετών
• Όταν οι γονείς του διαμένουν στο εξωτερικό
• Όταν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

Τι χρειάζΟΝται:

• Οι κωδικοί του Taxis
• Ο αριθμός ταυτότητας
• Ο ΑΜΚΑ του φοιτητή
• IBAN • Αριθμός ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

Ποιοι φοιτητές δεν δικαιούνται φοιτητικό στεγαστικό
επίδομα: Όσοι φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή
έχουν υπερβεί τη διάρκεια σπουδών και διαμένουν σε
φοιτητική εστία ή παραχωρούμενο ακίνητο.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

Τ
ην Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου
φτάνουν σε 7,3 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες τα «ραβασάκια»
για τον φόρο ακινήτων, στα

οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα
στοιχεία των ακινήτων που έχουν δη-
λωθεί στο Ε9 και οι φορολογούμενοι,
σε περίπτωση που διαπιστώσουν λά-
θη, παραλείψεις ή κενά μπορούν να τα
διορθώσουν, υποβάλλοντας τροπο-
ποιητική δήλωση Ε9 για νέα εκκαθά-
ριση του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
ελέγξουν με μεγάλη προσοχή τα εκ-
καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου
να εντοπίσουν τυχόν λάθη ή παραλεί-
ψεις στην καταχώριση των στοιχείων
που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο
ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, τα επτά σημεία-
κλειδιά που θα πρέπει να ελεγχθούν
διεξοδικά είναι:

ΌΌροφος.  Αν δεν συμπληρωθεί ο
αριθμός ορόφου ή συμπληρωθεί ορό-
φου ακινήτου ως δώμα, για τον υπο-
λογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συν-
τελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όρο-
φο, οπότε ο φόρος υπολογίζεται με
προσαύξηση. Αναφορικά με τις μεζο-
νέτες, βάσει της νομοθεσίας ορίζεται
ότι στην περίπτωση μεζονέτας ως
όροφος θα πρέπει να δηλωθεί ο υψη-
λότερος όροφός της. 

Ηλικία. Στον σχετικό κωδικό πρέπει
να αναγραφεί το έτος έκδοσης της οι-
κοδομικής αδείας του ακινήτου και
όχι το έτος αποπεράτωσής του. Η πα-
λαιότητα του ακινήτου απομειώνει την
τιμή ζώνης και περιορίζει το ύψος του
φόρου.

Βοηθητικοί χώροι. Η αναγραφή των
βοηθητικών χώρων ως κύριων, ή η
δήλωση των υπόγειων επιφανειών
ακινήτων ως χώρων κύριας είναι λάθη
που κοστίζουν ακριβά. Και αυτό γιατί
στις περιπτώσεις αυτές χρεώνεται κα-
νονικός φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο
και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέ-
ση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο
κύριας χρήσης, καθώς για τους βοη-
θητικούς χώρους εφαρμόζεται συντε-
λεστής 0,1.

Εμπράγματα δικαιώματα. Ο φόρος
μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος των
δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, αν κά-
ποιος έχει την ψιλή κυριότητα ή την
επικαρπία και στο Ε9 έχει συμπληρώ-
σει αντί τους κωδικούς 2 ή 3 τον κωδι-
κό 1 που αφορά την πλήρη κυριότητα,
θα χρεωθεί με έξτρα φόρο.

Συνιδιοκτησία. Σε περίπτωση μη
αναγραφής ποσοστού συνιδιοκτησίας,
ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού
συνιδιοκτησίας, το σύστημα της ΑΑΔΕ

υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ με την παραδο-
χή ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας εί-
ναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο
ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε
καταλογίζει στον φορολογούμενο
ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου.

Επαγγελματικοί χώροι. Ένα από τα
συνήθη λάθη είναι η δήλωση χώρων
ως επαγγελματικών που στην οριζόν-
τια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως απο-
θήκη. Αυτό συμβαίνει όταν το ακίνητο
είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός
χώρος. Επισημαίνεται ότι οι αποθή-
κες, ακόμη και αν είναι ξεχωριστή ορι-
ζόντια ιδιοκτησία, έχουν σημαντικά
μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους
κανονικούς επαγγελματικούς χώρους
ή τις κατοικίες.

Ημιτελή κενά κτίσματα. Για να υπο-
λογιστεί η έκπτωση κατά 60% στον ΕΝ-
ΦΙΑ, ο φορολογούμενος πρέπει, κατά
την αναγραφή των στοιχείων του κτί-
σματος στον πίνακα 1 του Ε9, να έχει
συμπληρώσει οπωσδήποτε τη στήλη 10

του πίνακα 1, να έχει αναγράψει τον
κωδικό αριθμό 99 που σημαίνει «ημι-
τελές κτίσμα» και στη στήλη 30 του πί-
νακα 1 πρέπει να έχει συμπληρώσει την
ένδειξη ΟΧΙ εάν το ημιτελές κτίσμα εί-
ναι «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή την έν-
δειξη ΝΑΙ εάν το ημιτελές κτίσμα ηλε-
κτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα. 

Να σημειωθεί πως το υπουργείο Οι-
κονομικών θα δώσει τη δυνατότητα οι
δυο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ να κα-
ταβληθούν τον Οκτώβριο, χωρίς κά-
ποια κύρωση.

Τα 7 λάθη που
θα πρέπει να ελεγχθούν 
διεξοδικά στο Ε9 - 
Τροποποιητικές δηλώσεις
για τυχόν λάθη - 
Διπλή δόση τον Οκτώβριο 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τ
ο αργότερο έως σήμερα το πρωί
θα έχει κατατεθεί στη Βουλή το
νομοσχέδιο για την εξοικονόμηση
ενέργειας, στο οποίο συμπερι-

λαμβάνονται ρυθμίσεις για τη στήριξη των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, όπως
η παροχή επιδότησης στους καταναλωτές
της χαμηλής τάσης.

Επίσης, στο νομοσχέδιο θα προβλέπον-
ται ρυθμίσεις που θα οδηγούν σε επίτευξη
των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση
ενέργειας, καθώς και μέτρα συμμόρφω-
σης της χώρας με την απόφαση της Κομι-
σιόν για την υπόθεση του μονοπωλίου της
ΔΕΗ στον λιγνίτη (anti-trust case). Ακόμη,
θα καθορίζονται οι πόροι και ο τρόπος που
θα γίνεται η διαχείρισή τους, ώστε να δημι-
ουργηθεί το Εθνικό Ταμείο Στήριξης για
την Ενεργειακή Μετάβαση, που εξήγγειλε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της
ΔΕΘ.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο που θα κα-
τατεθεί στη Βουλή θα αποτυπώνεται ο τρό-
πος με τον οποίο θα γίνει η επιδότηση των
νοικοκυριών και επιχειρήσεων της χαμη-
λής τάσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρέχεται
η δυνατότητα να επιδοτείται η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης ως
έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να ξε-
περάσει τα 30 ευρώ/MWh. Βάσει αυτού θα
καθοριστούν οι δικαιούχοι, τα κριτήρια για
τη χορήγηση της επιδότησης, το ακριβές
ποσό της επιδότησης και η διαδικασία που
θα ακολουθείται.

Σημειώνεται ότι, αν η MWh φτάσει τα 40
ευρώ, το κράτος θα επιδοτεί τα 30 ευρώ,
άρα η επιβάρυνση για τον καταναλωτή θα
είναι της τάξεως των 7 με 10 ευρώ. Το μέτρο
της επιδότησης θα αφορά τόσο τα νοικοκυ-
ριά όσο και τα εμπορικά καταστήματα που
προμηθεύονται ρεύμα στη χαμηλή τάση.
Για τους πελάτες της ΔΕΗ, με δεδομένο ότι
η εταιρεία εφαρμόζει πρόσθετη έκπτωση
της τάξης του 30%, η επιβάρυνση από την
εφαρμογή της ρήτρας χονδρεμπορικής τι-
μής εκμηδενίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, «θωρακισμένοι»
έναντι των όποιων ανατιμήσεων είναι οι
καταναλωτές που έχουν επιλέξει σταθερά
τιμολόγια, χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής. 

Τα έσοδα για την κάλυψη της επιδότησης
θα προέρχονται από τους πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου έως το 2030 και διαχειριστής των

χρημάτων αυτών θα είναι ο ΔΑΠΕΕΠ (Δια-
χειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και Εγγυήσεων Προέλευσης).

Για όλους...
Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Ενέρ-

γειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας,
η επιδότηση θα υπάρχει για όλους τους κα-
ταναλωτές και «θα φαίνεται διακριτά στον
λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος»,
τονίζοντας ότι θα αφορά και την κατανάλω-
ση Σεπτεμβρίου και σε πρώτη φάση θα

ισχύει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Επίσης,
άφησε ανοιχτό παράθυρο για επέκταση του
μέτρου, εφόσον χρειαστεί.

Παράλληλα ο κ. Σκρέκας έχει τονίσει ότι
η έκπτωση θα είναι για όλους, ανεξάρτητα
από τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σημει-
ώνοντας ότι για ένα μέσο νοικοκυριό η επι-
δότηση στο τετράμηνο θα είναι της τάξης
των 33 ευρώ, ενώ προανήγγειλε ότι από τη
νέα χρονιά θα μειωθεί και η χρέωση του
ΑΔΜΗΕ. Για το Κοινωνικό Τιμολόγιο, ο
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος

έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα καταργηθεί,
αντίθετα θα παραμείνει και εφόσον χρει-
αστεί, θα διευρυνθεί, στοχεύοντας για τον
σκοπό αυτό στην εξασφάλιση πόρων από
το Ταμείο για την Ενεργειακή Μετάβαση.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ
θα περιγράφονται οι στόχοι καθώς και οι
διαδικασίες για την ενεργειακή απόδοση.
Στόχος της ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι η μεί-
ωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
το 2030 κατά 38% σε σχέση με το 2017 στο
σύνολο της οικονομίας (βιομηχανία, μετα-
φορές, επιχειρήσεις καθώς και νοικοκυ-
ριά). Ο ετήσιος στόχος της εξοικονόμησης
θα είναι 0,8% συγκριτικά με την τελευταία
τριετία, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση
ενεργειακής αναβάθμισης του 3% των κτι-
ρίων του Δημοσίου. Με άλλα λόγια, προ-
βλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 12.000
τ.μ. ετησίως.

Οι διατάξεις για επιχορήγηση
έως 30 ευρώ ανά MWh -
Μηδενική ή ελάχιστη η 
επιβάρυνση για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο της ΔΕΗ 
για επιδότηση στο ρεύμα 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τα «παιχνίδια» της Μόσχας με το φυσικό αέριο 
Οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν αδιάκοπα στην Ευρώπη, αλλά η Ρωσία, ο
πρώτος τροφοδότης της ηπείρου, δεν ανοίγει την κάνουλα. Στόχος της, να εδραι-
ώσει τη θέση της ως αναπόφευκτου εταίρου. Από βδομάδα σε βδομάδα τα ρεκόρ
καταρρίπτονται, και με την έλευση του χειμώνα, οι καταναλωτές θα κληθούν να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αιτία για την εκτόξευση των τιμών είναι ένα σύ-
νολο παραγόντων: η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη, εντάσεις στην αγορά του
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης στην Ευ-
ρώπη, αλλά και εργασίες και μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο σε ρω-
σικές υποδομές που φρέναραν την προσφορά. Οι τιμές στην Ευρώπη έχουν ήδη
σπάσει όλα τα δυνατά ρεκόρ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι
Πεσκόφ, αυτή η εκτόξευση των τιμών για την Ευρώπη δεν θα έχει καμία επίπτωση
στην τιμή καταναλωτή στη Ρωσία. Το μήνυμα της Μόσχας είναι ξεκάθαρο: η αύξη-
ση των εξαγωγών προς την Ευρώπη θα περάσει μέσα από τον επίμαχο αγωγό Nord
Stream 2 προς τη Γερμανία. Η κατασκευή μόλις ολοκληρώθηκε έπειτα από αμε-
ρικανογερμανική συμφωνία, ώστε να αποφευχθούν οι επώδυνες οικονομικές
κυρώσεις. 



E
να στοχευμένο -και σε πλήρη
συνάφεια με το εν εξελίξει
σχέδιο μετασχηματισμού-
πρόγραμμα εθελούσιας εξό-

δου θέτει σε εφαρμογή η Alpha Bank.
Σύμφωνα με την τράπεζα, στόχος του
προγράμματος είναι η περαιτέρω βελ-
τίωση της λειτουργικής δομής της, η
επιτάχυνση του μετασχηματισμού και η
καλύτερη ανταπόκρισή της στη νέα δυ-
ναμική που διαμορφώνει στο πεδίο των
συναλλαγών και της τεχνολογίας η με-
τά-Covid εποχή - σε πλήρη ευθυγράμ-
μιση με τους στόχους του «Project To-
morrow», που ανακοινώθηκε τον Μάιο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο
λόγο, στο προσωπικό των κεντρικών
υπηρεσιών της τράπεζας και ειδικά στις
εργασίες back office, και δευτερευόν-
τως στο δίκτυο. Στο προσωπικό που θα
επιλέξει να κάνει χρήση της δυνατότη-
τας αποχώρησης προσφέρονται δύο
βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση ή

τριετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbati-
cal), κατά τη διάρκεια της οποίας ο ερ-
γαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παρο-
χής εργασίας προς την τράπεζα. Το
ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμε-
ση αποχώρηση τοποθετείται στις
150.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται για
τους εργαζόμενους άνω των 56 ετών
που εργάζονται σε συγκεκριμένες κεν-
τρικές διευθύνσεις και κατέχουν ανώ-
τερες διοικητικές θέσεις. Δεδομένης

της μικρότερης χρονικής απόστασης
έως τη συνταξιοδότηση για αυτή την κα-
τηγορία εργαζομένων, η αποζημίωση
είναι ιδιαιτέρως ελκυστική και αντιστοι-
χεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου 60 κα-
θαρούς μισθούς. Επιπλέον, προβλέπε-
ται πρόσθετη πριμοδότηση (5%) για
όσους δηλώσουν συμμετοχή στο πρό-
γραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλο-
ποίησής του. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου η
εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Shell: Αεροπορικό καύσιμο 
φιλικό προς το περιβάλλον

Η Royal Dutch Shell προγραμματίζει να αρχί-
σει την παραγωγή αεροπορικού καύσιμου χαμη-
λής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε μεγάλη κλί-
μακα μέχρι το 2025, σε μια προσπάθεια να εν-
θαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να μει-
ώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. H
Shell, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπο-
ρίας πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοί-
νωσε ότι έχει στόχο να παραγάγει μέχρι το 2025
δύο εκατομμύρια τόνους φιλικού προς το περι-
βάλλον αεροπορικού καυσίμου, δεκαπλασιά-
ζοντας τη σημερινή συνολική παραγωγή του
καυσίμου αυτού.

Το ΔΣ της Alpha Trust
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της Alpha Trust. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, το νέο
ΔΣ απαρτίζουν οι: Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβα-
κάκης πρόεδρος ΔΣ, εκτελεστικός, David-
Phillip Gibbs αντιπρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστι-
κός, Χριστόδουλος Αίσωπος διευθύνων σύμ-
βουλος, εκτελεστικός, Γεώργιος Καμπάνης
μέλος ΔΣ, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός, Ιω-
σήφ Παπαδογιάννης μέλος ΔΣ, εκτελεστικός,
Αγγελική Χατζηδάκη μέλος ΔΣ, μη εκτελεστι-
κή, Αγνή Λεβή μέλος ΔΣ, ανεξάρτητη μη εκτε-
λεστική. Επίσης, σύμφωνα με τις από τις
29/06/2021 και από τις 30/08/2021 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν αρ-
μοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης σε
μέλη και μη μέλη του ΔΣ.

ΟΣΕ: Στην κυκλοφορία η γραμμή στο
τμήμα Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά η σιδηροδρο-
μική γραμμή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης
στην ευρύτερη περιοχή του ΔΔ Λευκοθέας της
ΠE Σερρών, μετά την αποκατάσταση από τον ΟΣΕ
των ζημιών στη γραμμή που προκλήθηκαν στις
25 Αυγούστου εξαιτίας εκτροχιασμού και ανα-
τροπής δύο εκ των έντεκα βαγονιών της 80610
εμπορικής αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. O OΣΕ,
μετά την απομάκρυνση των ανατραπέντων βυ-
τίων, προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης
της γραμμής στην ευρύτερη περιοχή της χιλιο-
μετρικής θέσης.
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Με το βραβείο Silver διακρίθηκε η εταιρεία Μασούτης στα Re-
tail Business Awards 2021 στην κατηγορία Retail Loyalty Re-
ward Cards-Programs. Το βραβείο Retail Loyalty Reward Pro-
gram Μασούτης αφορά ένα πρόγραμμα έμμεσης επιβράβευσης
των καταναλωτών για την πιστότητά τους, μέσα από τη mas card.
Η mas card είναι η κάρτα πιστότητας των καταστημάτων Μασού-
της που προσφέρει πολλά προνόμια και εκπτώσεις στους κατα-
ναλωτές. Το Τμήμα Analytics της εταιρείας Μασούτης μέσα από
το έργο Retail Loyalty Reward Program Μασούτης, με τη σύμ-
φωνη γνώμη των καταναλωτών, πραγματοποιεί μελέτες και ανα-
λύσεις της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς, ανακαλύπτει τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, έτσι
ώστε οι προσφορές να είναι πιο προσωποποιημένες με άμεσο
όφελος για αυτούς.

Οκτώ πλοία μεταφορικής ικανότητας 16.000 TEUs θα πα-
ραληφθούν το 2024 από τη Maersk, όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία. Τα πλοία θα ναυπηγηθούν στη Νότια Κορέα,
συγκεκριμένα από τη Hyundai Heavy Industries (HHI), θα
έχουν συνολικό κόστος 1,4 δισ. δολάρια και υπάρχει η
επιλογή ναυπήγησης ακόμα τεσσάρων πλοίων, με ορί-
ζοντα το 2025. Τα πλοία χαρακτηρίστηκαν καινοτόμα, κα-
θώς θα αξιοποιούν ανθρακικά ουδέτερη μεθανόλη για τη
λειτουργία τους και θα αντικαταστήσουν παλαιότερα
πλοία της δανέζικης εταιρείας, μειώνοντας τις εκπομπές
της -διοξειδίου του άνθρακα- κατά 1 εκατ. τόνους το έτος.

Maersk: Ολοταχώς προς την ανθρακική ουδετερότητα

Μασούτης: Βράβευση στα Retail Business Awards

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας 
εξόδου από την Alpha Bank



Οι κλωστοϋφαντουργοί
ζητούν μείωση του
ενεργειακού κόστους

Π
ρος τη σωστή κατεύθυνση είναι τα μέτρα που
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην 85η ΔΕΘ, σύμφωνα με τον Ελευθέ-

ριο Κούρταλη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομη-
χάνων Κλωστοϋφαντουργών. Ωστόσο, τονίζει ότι η ελλη-
νική κλωστοϋφαντουργία πλήττεται, περισσότερο από
κάθε άλλο κλάδο, από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της
ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι το ενεργειακό κόστος για
έναν κατεξοχήν ενεργοβόρο κλάδο, όπως είναι η κλω-
στοϋφαντουργία, αποτελεί το 40% της προστιθέμενης
αξίας του προϊόντος και συνιστά σημαντικό ανταγωνιστι-
κό μειονέκτημα για τις βιομηχανίες του κλάδου. Σύμφω-
να με τον κ. Κούρταλη, η Πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα
μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τον κλάδο,
ο οποίος είναι ως επί το πλείστον εξαγωγικός και εξω-
στρεφής. Επίσης, σημειώνει ότι η μείωση της 1ης και
2ης επιστρεπτέας προκαταβολής κατά 50%, όπως ισχύει
για την 4η και 5η, καθώς επίσης η επιστροφή των δόσε-
ων των επιστρεπτέων προκαταβολών θα πρέπει να μετα-
τεθούν για το έτος 2023 και όχι κατά το έτος 2022.

Panik TV: Πρεμιέρα στο Cosmote TV

Το Panik TV, το κανάλι με «πρωταγωνιστές» μεγάλα
ονόματα της μουσικής που ανήκουν στο δυναμικό της
Panik Entertainment Group, έκανε πρεμιέρα στην
Cosmote TV. Μέσα από ένα 24ωρο πρόγραμμα, οι τηλε-
θεατές θα απολαμβάνουν καθημερινά γερές δόσεις
μουσικής με νέα και παλαιότερα video clip αγαπημέ-
νων καλλιτεχνών, αυτοτελείς εκπομπές με μουσικά
νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα ενημερώ-
νονται για τα ονόματα και τις επιτυχίες που κυριαρχούν
στα charts. Από το κανάλι δεν θα λείπουν προτάσεις για
πολιτιστικά δρώμενα, καθώς και lifestyle θέματα.

Nova: Καινούργια στελέχη
στη διοικητική της ομάδα

Η Νοva ανακοίνωσε την πρόσληψη μιας σειράς νέων
στελεχών, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής της
ομάδας για να ηγηθούν σημαντικών θέσεων, στο πλαίσιο
του μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόκειται για την
Κική Σιλβεστριάδου, που αναλαμβάνει τη θέση της CEO
της Nova Media, ένα έμπειρο στέλεχος των μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης για δύο δεκαετίες. Ακόμη, τον Αλέξαν-
δρο Ντάβο, που καταλαμβάνει τη θέση του chief com-
mercial office. Επίσης, ο Γεώργιος Ζαρόγιαννης αναλαμ-
βάνει ως marketing director, η Σταυρούλα Κάβουρα ως
human resources director, η Μαρία Στεργίου ως busi-
ness commercial director και η Κατερίνα Μανιαδάκη ως
legal & regulatory director.

ΛΑΡΚΟ: Εκ νέου παράταση 
στον διαγωνισμό

Προς νέα αναβολή βαδίζει ο διαγωνισμός μίσθωσης του
εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ και των μεταλλείων στη Λάρυ-
μνα και το Λούτσι, που είναι προγραμματισμένος από το
ΤΑΙΠΕΔ για τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021. H βασική εκ-
κρεμότητα είναι το μέλλον των 1.080 εργαζομένων. Η κυ-
βέρνηση φέρεται να μελετά σχέδιο μετάταξης μέρους του
προσωπικού που ενδεχομένως η νέα διοίκηση της ΛΑΡ-
ΚΟ δεν θα θελήσει να διατηρήσει στις θέσεις εργασίας.
Πηγές θέλουν για την κυβέρνηση αλλά και τους επενδυ-
τές το θέμα της τύχης των εργαζομένων να είναι κομβικής
σημασίας. Τόσο για κοινωνικούς λόγους όσο και για να
μην προκληθούν αντιδράσεις που θα παρακωλύσουν το
έργο του νέου ιδιοκτήτη. Η δεύτερη βασική αιτία είναι ότι
χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τους διεκδικητές.
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Trastor: Πώληση ορόφου
γραφείων έναντι 1,6 εκατ.
Η Trastor ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα πάντα με τον κύ-
κλο ωρίμανσης των υφιστάμενων ακίνητων του
χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνει την πώληση
ενός ορόφου γραφείων, συνολικής επιφανείας
781,67 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε κτίριο επί της
Λεωφόρου Μεσογείων 109-111, στην Αθήνα,
έναντι συνολικού τιμήματος 1,6 εκατ. ευρώ. Το
ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Σεπτέμβριο του
2018 έναντι 965.000 ευρώ. H εν λόγω πώληση
είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό της
εταιρείας, αποδίδοντας μεσοπρόθεσμα υψη-
λές σωρευτικές υπεραξίες για τους μετόχους
της, ενώ καταδεικνύει και τις προοπτικές της
αγοράς γραφείων ως επενδυτικό στόχο στην
ελληνική κτηματαγορά. Τέλος, η εταιρεία συ-
νεχίζει την υλοποίηση της επενδυτικής στρα-
τηγικής προστιθέμενης αξίας με στόχο την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή της.

Ιασώ: Αίτημα για διαγραφή 
μετοχών από το ΧΑ

Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
διαγραφή μετοχών από το Χρηματιστήριο
Αθηνών κατέθεσε η Ιασώ. Η Γενική Συνέλευση
ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνό-
λου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά
ψήφου μετοχών της εταιρείας, ήτοι
122.156.754 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,44
ευρώ εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΛΒΕ: Από 30 Νοεμβρίου στο ΧΑ
με ονομαστική αξία 0,21 ευρώ
Από τις 30 Νοεμβρίου 2021 οι μετοχές της
ΕΛΒΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία
0,21 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα
συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού
ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Σύμφωνα με εταιρική
ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τι-
μή εκκίνησης των μετοχών της ΕΛΒΕ στο ΧΑ
θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Epsilon Net: Έκτακτη συνέλευση
για split της μετοχής

Σε split της μετοχής προχωρά η Epsilon Net,
συγκαλώντας για τον σκοπό αυτόν έκτακτη γε-
νική συνέλευση στις 12 Οκτωβρίου. Στα θέμα-
τα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται η
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
από 0,30 σε 0,075 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξη-
ση του συνολικού αριθμού των μετοχών από
13,4 εκατ. σε 53,6 εκατ. κοινές ονομαστικές
μετοχές (split) και την αντικατάσταση καθε-
μίας παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με
τέσσερις νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Δ
εύτερη αγωνιστική στο
πρωτάθλημα της Super
League 1 και το συμ-
πέρασμα που αβίαστα

προκύπτει είναι ότι οι «Big-5»
(Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης) είναι στα
πρόθυρα κρίσης... Για πρώτη φορά
έπειτα από δέκα χρόνια κανένας
τους δεν έχει ισάριθμες νίκες στις
δύο πρώτες αγωνιστικές και κανέ-
νας τους δεν μπορεί να προβάλλει
ως το ακλόνητο φαβορί για τον τίτ-
λο.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός με-
τά την ισοπαλία 0-0 στην πρεμιέρα
με τον Ατρόμητο στο «Καραϊσκά-
κης» μπορεί να νίκησε 2-1 στη Λα-
μία, αλλά προβλημάτισε με την
απόδοσή του. Οι Λαμιώτες είχαν
δοκάρια και ευκαιρίες στο ματς

αυτό. Αχίλλειος πτέρνα του Ολυμ-
πιακού, το κεντρικό αμυντικό δί-
δυμο Παπασταθόπουλου - Σισέ.
Στην επίθεση ο Τικίνιο δεν είναι Ελ
Αραμπί και ο Ονιεκούρου δεν πεί-
θει για τον θόρυβο που έγινε με την
απόκτησή του.

Ο κυπελλούχος ΠΑΟΚ μετά την
ήττα 0-1 μέσα στην Τούμπα στην
πρεμιέρα από τον ΠΑΣ Γιάννινα
μπορεί να νίκησε 1-0 τον Αστέρα
στην Τρίπολη, αλλά το γκολ σημει-
ώθηκε με πέναλτι, από εκείνα που
δεν προμηνύουν κίνδυνο για να τα
προκαλέσουν. Ο ΠΑΟΚ για ένα
ακόμη ματς προβλημάτισε με την
επιθετική του συμπεριφορά, αλλά
κυρίως με την αμυντική, καθότι οι
γηπεδούχοι είχαν πολλές ευκαι-
ρίες για γκολ, δοκάρι, ενώ στον
Πασχαλάκη απονέμεται δικαίως ο

τίτλος του «καλύτερου» της ανα-
μέτρησης.

Η ΑΕΚ μπορεί να αδικήθηκε από
τη διαιτησία (Φωτιάς, Σκουλάς), να
αποβλήθηκε άδικα ο Λιβάι Γκαρ-
σία και να προηγήθηκε φάουλ στο
πρώτο γκολ του ΟΦΗ, αλλά μια με-
γάλη ομάδα με στόχευση στον τίτ-
λο δεν ισοφαρίζεται σε 3-3 από 0-
3. Όπως και ο Ολυμπιακός φανέ-
ρωσε οφθαλμοφανείς αδυναμίες
στα κεντρικά μπακ, Τζαβέλλας και
Βράνιες είχαν προβλήματα στις
αλληλοκαλύψεις. Στην πρεμιέρα η
ΑΕΚ μπορεί να νίκησε 3-0 τον Ιω-
νικό στο ΟΑΚΑ, αλλά οι Νικαιώτες
έπαιζαν με δέκα από το 34’ και μέ-
χρι τότε είχαν τρία τετ α τετ.

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε
λάθος προσδοκίες στην πρεμιέρα,
όταν κατανίκησε 4-0 τον Απόλλωνα

Σμύρνης στη Λεωφόρο, διότι οι φι-
λοξενούμενοι είχαν τρεις μεγάλες
ευκαιρίες να προηγηθούν και όταν
έμειναν με δέκα από το 54’, τότε ο
Παναθηναϊκός κέρδισε. Οι αδυνα-
μίες του φάνηκαν στα Γιάννενα,
όπου έχασε 1-0 δημιουργώντας
μόνο μία ευκαιρία για γκολ.

Ο Άρης, που και αυτός έφυγε
νωρίς, όπως και η ΑΕΚ, από την
Ευρώπη, έκανε σπουδαίες μετα-
γραφές και ξεκίνησε νωθρά με 0-
0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόν-
τρα στον ΟΦΗ με φανερό πρόβλη-
μα στην επίθεση. Στο δεύτερο
ματς έχασε καθαρά 1-0 από τον
Ιωνικό στη Νίκαια, με τις φήμες να
εντείνονται στο Χαριλάου ότι ο
Μαρίνος Ουζουνίδης περιμένει
στη γωνία για αντικαταστάτης του
Άκη Μάντζιου. 

Κακό ξεκίνημα για τους «Big-5»
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Α
ποκαλύψεις σχετικά με τον ηγετικό ρόλο
που παίζει στην οικογένειά του ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο αλλά και τις νουθεσίες προς

τον μικρό του αδερφό Άλεξ κάνει στο βιβλίο της
«Γιάννης, η εκτόξευση στα αστέρια» για τον Έλληνα
σούπερ σταρ του ΝΒΑ η Μίριν Φέιντερ.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Άλεξ απείχε ακόμη
έτη φωτός από το επίπεδο του NCAA, αλλά τα μυαλά
του είχαν φουσκώσει λίγο, απτόητα από τη μετριότη-
τα της παρθενικής σεζόν. Μερικές φορές αναλωνό-
ταν σε φιγούρες και χαζομάρες μέσα στο γήπεδο.
Έκανε κοπάνες από τη σχολική αίθουσα και φορούσε
φανταχτερές αλυσίδες. Ώσπου ο Γιάννης τον έβαλε
στη θέση του: “Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Καταλαβαί-
νεις πόσα έχει τραβήξει αυτή η οικογένεια για να σε
φέρει εδώ;”. Ήταν η πρώτη άγρια κατσάδα, αλλά όχι η
τελευταία. 

Την επόμενη φορά, σε κάποια καλοκαιρινή προπό-

νηση, ο Γιάννης είχε στο πλευρό του και τα άλλα
αδέλφια. Δεν τους άρεσαν καθόλου όσα έβλεπαν. “Το
έχεις παρακάνει με τον χαβαλέ. Πρέπει να σοβαρευ-
τείς”, του είπαν».

Ένας πραγματικός «πόλεμος» σοβεί στα social media από τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν για την 
αλλαγή του Μέσι από τον συμπατριώτη του προπονητή Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στο ματς με τη Λιόν. Ο Μέσι δεν
έδωσε το χέρι του στον προπονητή του και προκλήθηκε πανικός. Οι περισσότεροι φυσικά είναι υπέρ του
Μέσι. Ο αντικαταστάτης του, ωστόσο, στο ματς αυτό, ο Μάουρο Ικάρντι, πέτυχε το γκολ της νίκης.

Έξαλλος ο Γιάννης με τον Άλεξ... Ρήξη χιαστών 
ο Πέδρο Κόντε

Εκεί που ο ΠΑΣ άρχισε να συναρπάζει με την
απόδοσή του νικώντας 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμ-
πα και με το ίδιο σκορ τον Παναθηναϊκό στους
«Ζωσιμάδες», τα κακά μαντάτα έφτασαν από το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο Ισπανός σέντερ
φορ Πέδρο Κόντε, σκόρερ στην Τούμπα, έπαθε
ρήξη χιαστών και θα χάσει όλη τη χρονιά, καθώς
αναμένεται να επιστρέψει τον προσεχή Απρίλιο.

Στον Παναθηναϊκό το Κύπελλο
«Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 80-74 την πρωταθλή-
τρια Ευρώπης Εφές και κατέκτησε το τρόπαιο στο
τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Πρώτος
σκόρερ των «πρασίνων» ο Μέικον (13 πόντοι, 8
ασίστ) και ακολούθησε ο Φλόιντ (10 πόντοι). Κυ-
ρίαρχος κάτω από τις ρακέτες ο Παπαγιάννης (15
ριμπάουντ, 4 τάπες), ενώ δεν αγωνίστηκε ο Παπα-
πέτρου για προληπτικούς λόγους. Από τους Τούρ-
κους ξεχώρισαν οι Μπομπουά και Μίτσιτς, οι οποί-
οι σκόραραν από 17 πόντους, ενώ δεν έπαιξαν
Λάρκιν, Σίνγκλετον και Πλάις. 

Μπότος, ο νέος Γιακουμάκης
Ένα ακόμη Ελληνόπουλο εντυπωσιάζει στην

Ολλανδία. Πρόκειται για τον Γιάννη - Φοίβο Μπό-
το, ο οποίος ξεκίνησε με δύο γκολ σε ισάριθμα
ματς φορώντας τη φανέλα της Γκόου Αχέντ Ίνγ-
κλις. Ο Μπότος είναι 20 ετών και πριν από τρία
χρόνια πήρε των ομματιών από τους πιτσιρικάδες

της ΑΕΚ για να παίξει στη χώρα που
φτιάχνει μεγάλους παίκτες, όπως τον
Παυλίδη, τον Γιακουμάκη κ.ά. 

«Ασημένια» 
η Εθνική Εφήβων
Με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος

επέστρεψε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
στη Μάλτα η Εθνική Εφήβων πόλο. Η ομάδα

του Ηλία Μαχαίρα έχασε 10-6 από την ανώτερη
Σερβία. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τό-
κιο η Εθνική Ελλάδας είχε χάσει στον τελικό από
τη Σερβία 13-10 και κατέκτησε το ασημένιο με-
τάλλιο. Το ενθαρρυντικό είναι ότι το πόλο έχει
συνέχεια. ΕΛΛΑΔΑ: Δαμίγος, Τουρκομένης,
Κανδανολέων 1, Νικολαΐδης, Αλμύρας, Καστρι-
νάκης 1, Μπιτσάκος 2, Αμπαζής 1, Μύριλος,
Σπάχιτς, Εγνατιάδης 1, Αλειφτήρας. 

«Θα εμβολιαστώ φέτος»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για τον οποίο τόσος ντόρος έγινε για
τις δηλώσεις του περί εμβολιασμού, ξεκαθάρισε μιλώντας
στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 ότι θα εμβολιαστεί: «Προσωπικά
δεν προώθησα τον εμβολιασμό. Δεν ήμουν κατά του εμβο-
λιασμού. Υποστηρίζω οποιονδήποτε θέλει να εμβολιαστεί.
Δεν είμαι γιατρός, είμαι αθλητής του τένις και η άποψή μου
δεν είναι η καλύτερη σε ό,τι έχει να κάνει με Ιατρική. Αν με
ρωτήσουν για τένις, είμαι καλύτερος σε αυτό. Θα συμβεί
φέτος. Για να μπορώ να μπω σε μαγαζιά ή εστιατόρια».

«Πόλεμος» 
για την αλλαγή 

του Μέσι
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Η Μπελούτσι στον
ρόλο της ζωής της 

• Πωλητήριο στο ξενοδοχείο του
Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη
Αττικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό
του.

• Πρέσβειρα γνωστού ομίλου
και φέτος η Ελένη Μενεγάκη
στην εκστρατεία Ενημέρωσης
για τον Καρκίνο του Μαστού. 

• Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Βα-
σίλης Ζούλιας αποκάλυψε πως έγινε
vegan, ακολουθώντας τη φιλοσοφία
ζωής της Εριέττας Κούρκουλου.

• Φάρσα: Ο Νίκος Μουτσινάς
πέρασε από blind οντισιόν στην
πρεμιέρα του «The Voice», αλλά
οι κριτές δεν γύρισαν!

• H Βίκυ Καγιά ισχυρίστηκε πως στα

τέσσερα χρόνια του «GNTM» κουρά-

στηκε, για αυτό δέχτηκε με χαρά την

παρουσίαση του σόου «Dancing with

the Stars».

• Μεγάλη επιτυχία της Κατερί-

νας Καινούργιου: Έκανε την

πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη

της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

• Η πρώην «Μις Υφήλιος» Κορίνα

Τσοπέη πούλησε το σπίτι της στη Μύ-

κονο και αποχαιρέτησε το κοσμοπο-

λίτικο νησί.

• Αναρρώνει στο νοσοκομείο

«Ευαγγελισμός» ο Αντρέας Μι-

κρούτσικος. Υποβλήθηκε σε

σοβαρή επέμβαση.

• Η Ξένια Μοτσκαλίδου του «GNTM»

αποκάλυψε πως νιώθει απροσδιόρι-

στου φύλου. «Είμαι η Ξένια, το Τζεν

και ο Χουάν», δήλωσε.

• Ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακά-

κης και η σύζυγός του Νίκη Θω-

μοπούλου βάφτισαν την κορού-

λα τους. Το μυστήριο τελέσθηκε

την Κυριακή στον Κουβαρά Ατ-

τικής και η μικρή πήρε το όνομα

Ιωάννα.

• Επιστροφή της Αννίτας Πάνια με
late night εκπομπή συνεντεύξεων
στο Open.

Η
πολυαναμενόμενη παράσταση «Επιστο-
λές και αναμνήσεις της Μαρίας Κάλλας»
ανεβαίνει απόψε στην εμβληματική σκη-
νή του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού με

πρωταγωνίστρια την εκθαμβωτική Μόνικα Μπελού-
τσι. Η λαμπερή σταρ του παγκόσμιου κινηματογρά-
φου αναμένεται να καθηλώσει το κοινό με την αι-
σθαντική ανάγνωση αδημοσίευτων κείμενων και
επιστολών της Ελληνίδας ντίβας της όπερας, υπό τη
σκηνοθετική μπαγκέτα του Τομ Βολφ και φόντο το
αυθεντικό λευκό πιάνο το οποίο ανήκε στη Μαρία
Κάλλας και παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση. 

«Είμαι συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ. Αγαπώ
τη χώρα σας, το ξέρετε αυτό», ήταν οι πρώτες δηλώ-
σεις της μελαχρινής καλλονής στη συνέντευξη Τύ-
που της Κυριακής, που ήταν ντυμένη στα total black,
συγκινημένη και σαγηνευτική.

Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του
Τομ Βολφ, σκηνοθέτη του έργου αλλά και της πρό-
σφατης ταινίας «Maria by Callas», στο οποίο συγκέν-
τρωσε πάνω από 350 αδημοσίευτες επιστολές της
Κάλλας, γραμμένες από την ίδια στη διάρκεια τριάντα
ετών (1946-1977). Φέρνοντας στο φως κρυφές και
άγνωστες πτυχές της παγκοσμίου φήμης σοπράνο, η
Μόνικα Μπελούτσι θα μας ταξιδέψει στη ζωή και την
καριέρα της μεγάλης ντίβας. Από την παιδική της
ηλικία στη Νέα Υόρκη, ως τα χρόνια του πολέμου

στην Αθήνα και από τα πρώτα βήματα της καριέρας
της ως τον γάμο της και τον κατοπινό της θυελλώδη
έρωτα για τον Αριστοτέλη Ωνάση, σε μια ζωή που χα-
ρακτηρίστηκε από επιτυχίες, δόξα, φήμη, σκάνδαλα
και προσωπικές σιωπηρές δοκιμασίες.

«Ήμουν φοβισμένη όταν ο Τομ Βολφ μοΎ ζήτησε
να ερμηνεύσω τα γράμματα της Μαρίας Κάλλας, αλ-
λά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Είναι τόσο γεμάτα
από συναίσθημα, ευθραυστότητα, ειλικρίνεια. Πολ-
λοί έχουν πει ότι είχε μια τραγική ζωή, εγώ θα έλεγα
είχε μια γενναία ζωή, ακολούθησε την καρδιά της,
μια γυναίκα ασυμβίβαστη», αποκάλυψε η Μόνικα
Μπελούτσι, αναφερόμενη στη σημαντική κυρία της
όπερας. Και συνέχισε: «Έκανε ό,τι ήθελε και ήξερε
τι έκανε, λένε οι άνθρωποι που τη γνώρισαν. Θυσία-
σε όλη τη ζωή της για τη μουσική, την καριέρα της -
και όταν γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση θέλησε να
ζήσει τη ζωή της σαν γυναίκα. Και πήρε διαζύγιο σε
μια εποχή που απαγορευόταν στην Ιταλία. Δεν απέ-
κτησε παιδιά, συχνά μιλούσε για μια δυστυχισμένη
παιδική ζωή, για τις δύσκολες σχέσεις με τη μητέρα
της. Η Μαρία Κάλλας παραμένει μια γυναίκα που
εμπνέει, μια γυναίκα μοντέρνα». 

Το τριήμερο των παραστάσεων έχει προγραμματι-
στεί για σήμερα, αύριο και την Πέμπτη, με την εται-
ρεία παραγωγής να «βγάζει» τελευταία στιγμή έξ-
τρα θέσεις λόγω της μεγάλης ζήτησης. 



Δεύτερο στεφάνι Στην «Ελπίδα»  Μαρέβα
και Μπριζίτ Μακρόν

Τις πρώτες κυρίες της Ελλάδας και της Γαλλίας
ξενάγησε στην ογκολογική μονάδα «Ελπίδα» η
Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Η πρέσβειρα καλής
θελήσεως με ενθουσιασμό και συγκίνηση εξέ-
φρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς την
Μπριζίτ Μακρόν, αναφέροντας στο Διαδίκτυο:
«Η ευαισθησία, η μεγάλη της καρδιά, το ενδια-
φέρον που έδειξε για το έργο μας και τα παιδιά
μας με συγκίνησαν βαθιά. Αγαπημένη μου Μπρι-
ζίτ, σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την
αγάπη και την πολύτιμη φιλία σου».
Μετά τη μικρή ξενάγηση η κυρία Βαρδινογιάννη
τούς επέδωσε τιμητικά βραβεία, ενώ η κυρία
Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και η κυρία Μακρόν
πρόσθεσαν ένα «αστέρι» με το όνομά τους στον
τοίχο των «αστεριών της Ελπίδας».

Όρκοι αγάπης στο Φισκάρδο

Το διάσημο ζευγάρι Βρετανών ηθοποιών Λούσι
Γουάτσον και Τζέιμς Ντάνμορ αντάλλαξαν όρ-
κους αγάπης στην όμορφη Κεφαλονιά. Η ρομαν-
τική τελετή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,
σε πολυτελές resort λίγα χιλιόμετρα έξω από το
κοσμικό Φισκάρδο με τη νύφη να λάμπει στο εν-
τυπωσιακό νυφικό του οίκου Milla Nova. Το ευ-
τυχισμένο ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από έξι χρό-
νια στη σειρά «Made in Chelsea» και ο γάμος
τους έγινε πρώτο θέμα στα βρετανικά ταμπλόιντ.

Στο λαμπερό λονδρέζικο birth-
day party της κοσμικής Ντόρις
Κλάινερ εμφανίστηκε απα-
στράπτουσα η Μαρί Σαντάλ. Η
σύζυγος του πρίγκιπα Παύλου
ήταν ανάμεσα στους προσκε-
κλημένους του διάσημου μον-
τέλου της δεκαετίας του ’60 -
ήταν παντρεμένη με τον χολι-
γουντιανό σταρ Γιουλ Μπρί-
νερ- για τον εορτασμό των
90ών γενεθλίων της. Η νύφη
του τ. βασιλιά Κωνσταντίνου
επέλεξε για την περίσταση ροζ
φόρεμα με ασπρόμαυρα λου-
λούδια.

Η τελευταία βουτιά
Κυριακάτικη εξόρμηση της Μάρας Ζα-
χαρέα στη θάλασσα. Τα προγνωστικά
για καύσωνα ήταν η αφορμή, ώστε η
newscaster του κεντρικού δελτίου ει-
δήσεων στο Star να τρέξει πρωί πρωί με
την αυγουλά στην κοντινότερη παραλία
για την τελευταία βουτιά του καλοκαιρι-
ού. Η δημοσιογράφος πόζαρε στο Insta-
gram χαμογελαστή με ολόσωμο φλο-
ράλ μαγιό από τη summer συλλογή της
σχεδιάστριας Χριστίνας Κοντοβά.

Απαστράπτουσα
η Μαρί Σαντάλ

Ν
ύφη ντύθηκε η Γιούλη Ηλιοπούλου στο πλευρό τού επί
πολλά χρόνια αγαπημένου της και ιδιοκτήτη δισκογρα-
φικής εταιρείας, Αντώνη Μαρκόγιαννη. Ήταν ο δεύτε-

ρος γάμος και για τους δύο, με την ηθοποιό, γνωστή από τη δε-
καετία του ’90, να λάμπει στο υπέροχο νυφικό με το βαθύ ντε-
κολτέ. Το ρομαντικό μυστήριο τελέσθηκε σε κλειστό κύκλο, ενώ
ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρωταγωνιστής στη σειρά
«Σασμός» Δημήτρης Λάλος και η τραγουδίστρια Έφη Θώδη. Η
πρωταγωνίστρια, που υποδύθηκε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο
θέατρο πριν από τριάντα χρόνια προκαλώντας σάλο στους καλλι-
τεχνικούς κύκλους, σήμερα είναι θεατρική επιχειρηματίας με
δική της θεατρική σκηνή, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Κάθε χρόνο
ανεβάζει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο με τη βοήθεια της κόρης
της Κρίστεν, σκηνοθέτριας στο επάγγελμα, κατακτώντας επικές
κριτικές. Στο παρελθόν, είχε… ανακηρυχθεί «εθνική προξενή-
τρα» με την εκπομπή γνωριμιών «Λογοδοσμένοι».
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Γάμος-εξπρές λόγω εγκυμοσύνης
Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια Τζούλια Νόβα και ο σύντροφός της
Μιχάλης Βιτζηλαίος αποφάσισαν να παντρευτούν με πολιτικό γάμο
στην Πάρνηθα, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, με τον θρη-
σκευτικό να ακολουθεί μόλις γεννηθεί το πρώτο τους παιδάκι. Η
ίδια αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει ακόμα το φύλο του μωρού, αλλά
στην περίπτωση που είναι κοριτσάκι, θα την ονομάσουν Βάιρα.



Σ
ε όλους μας έχει συμβεί να μην κοιμόμα-
στε καλά κατά διαστήματα, είτε γιατί
έχουμε στρες είτε γιατί σκεφτόμαστε έν-
τονα τις υποχρεώσεις μας. Όμως, ένα κα-

λός και ποιοτικός ύπνος τουλάχιστον έξι επτά συ-
νεχόμενων ωρών είναι απαραίτητος, ώστε να λει-
τουργεί ο οργανισμός μας σωστά. 

Όλοι ζούμε με βάση τους κιρκάδιους (24ωρους
δηλαδή) ρυθμούς, οι οποίοι αποτελούν ένα εσωτε-
ρικό «ρολόι» που ρυθμίζει όλες τις σωματικές λει-
τουργίες, από την αρτηριακή πίεση και τις κινήσεις
του εντέρου μέχρι τον μεταβολισμό και βέβαια τον
ίδιο τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης, εξηγεί η Αν-
δρομάχη Βρυωνίδου-Μπομποτά, πρόεδρος της
Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Ο «κεν-
τρικός διακόπτης» του «ρολογιού» αυτού βρίσκε-
ται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου, ο οποίος αντι-
λαμβάνεται τον χρόνο με βάση τον φυσικό φωτι-
σμό (από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού
μας). Το υπόλοιπο σώμα συγχρονίζεται με αυτόν
τον «διακόπτη» μέσω της παραγωγής νευρικών
και ορμονικών μηνυμάτων, η οποία αυξομειώνεται
στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Ο ανθρώ-
πινος οργανισμός παράγει δεκάδες διαφορετικές
ορμόνες, οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουρ-
γίας κυττάρων, ιστών και οργάνων. Η παραγωγή
και η δράση όλων αυτών των ορμονών ελέγχονται
από τους κιρκάδιους ρυθμούς, που τη μεταβάλ-
λουν αναλόγως με την ώρα της ημέρας.

Το γεγονός ότι κοιμόμαστε, όμως, δεν σημαίνει
πως ο οργανισμός πέφτει σε αδράνεια. Αντιθέτως,
«στη διάρκεια του ύπνου διαφοροποιείται η έκκρι-
ση πολλών ορμονών που ρυθμίζουν ζωτικές σω-
ματικές λειτουργίες», λέει η κυρία Μαρινέλλα Τζα-
νέλα, γενική γραμματέας της Ελληνικής Ενδοκρι-
νολογικής Εταιρείας. Σημαντικές αλλαγές παρατη-
ρούνται επίσης σε ορμόνες, όπως η κορτιζόλη (η
ορμόνη της εγρήγορσης και του στρες).

Οι κιρκάδιοι ρυθμοί δεν είναι ακριβώς ίδιοι
στους άνδρες και τις γυναίκες. Για αυτό τον λόγο

παρατηρούνται αρκετές διαφορές στον ύπνο μετα-
ξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες έχουν την τάση να
κοιμούνται πιο νωρίς και να ξυπνούν νωρίτερα το
πρωί από ό,τι οι άνδρες. Μπορεί επίσης να αποκοι-
μηθούν πιο εύκολα από τους άνδρες και να κάνουν
πιο αδιατάρακτο ύπνο. Μπορεί, όμως, να συμβεί
και το αντίστροφο, καθώς οι ορμονικές διακυμάν-
σεις της εμμήνου ρύσεως, της εγκυμοσύνης και
κυρίως της εμμηνόπαυσης μπορεί να διαταράξουν
σημαντικά τον ύπνο τους.

Ο ύπνος και η ορμονική λειτουργία του οργανι-
σμού είναι αλληλένδετα. Οτιδήποτε διαταράσσει
τον ύπνο, επηρεάζει και τις ορμόνες. Βραχυπρό-
θεσμα, η έλλειψη ύπνου και ο κακής ποιότητας
ύπνος μπορεί να οδηγήσουν σε κόπωση, υπνηλία
στη διάρκεια της ημέρας, μειωμένη ικανότητα μά-
θησης και μνήμης, οξυθυμία και επιρρέπεια στα
ατυχήματα. Μακροπρόθεσμα, οι συνέπειες της έλ-
λειψης ύπνου μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Με-
λέτες έχουν συσχετίσει τη χρόνια έλλειψη ύπνου
με μεταβολικές και ενδοκρινικές αλλαγές. 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

TΡ
ΙΤ

Η
2

1
 Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

1

32

kpapakosto@yahoo.gr

Το να κοιμόμαστε 6-7 συνεχόμενες
ώρες είναι απαραίτητο, ώστε 
να λειτουργεί ο οργανισμός μας 
σωστά

Κλείστε την οθόνη! 
Για έναν ήρεμο ύπνο, καλό θα είναι να απο-
φεύγουμε όσο είναι δυνατό τη χρήση ψη-
φιακών μέσων το βράδυ, γιατί το φως τους
μπορεί να καταστείλει τη μελατονίνη και να
παρεμποδίσει τον ύπνο. Καλό είναι επίσης
να αποφεύγουμε την καφεΐνη μετά το με-
σημέρι. Όσοι πάσχουν ήδη από μεταβολι-
κές ή ορμονικές διαταραχές, πρέπει να τη-
ρούν τις συστάσεις των θεραπόντων ιατρών
τους, για να τις διατηρούν υπό έλεγχο. Και
όσοι αισθάνονται υπνηλία μες στην ημέρα,
πρέπει να συμβουλεύονται έναν γιατρό,
ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ύπνος και ορμόνες: Πώς συνδέονται;
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα αυτή ενεργοποιεί το δωδέκα-
το ηλιακό σας σπίτι, γεγονός που σας κάνει πιο εσωστρε-
φείς και περισσότερο ευάλωτους. Κατά τη διάρκεια της μέ-
ρας οι αποφάσεις σας θα γίνουν πιο συγκεκριμένες και σί-
γουρα θα πρέπει να χαλαρώσετε τα πάθη σας, προς μια κα-
τεύθυνση που σας έχει προβληματίσει. Ίσως μάλιστα να
σκεφτείτε βιαστικά και ανυπόμονα, κάτι που πρέπει να απο-
φύγετε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε σε μια αρκετά μεταβαλλόμενη περίοδο και σίγουρα
θέλετε να αντλήσετε δύναμη από κάποιες πηγές, που δεν είναι
απόλυτα σίγουρες. Φροντίστε να φανείτε και πάλι δυνατοί σε
προκλήσεις, συναισθηματικές αλλά και επαγγελματικές. Επί-
σης, θα πρέπει να ρίξετε τους τόνους, γιατί θα παρουσιαστεί
ευαισθησία στο στομάχι σας, λόγω των ψυχοσωματικών σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Τα επαγγελματικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα. Σε αυ-
τό τον τομέα θα παρουσιαστούν εξελίξεις, που σίγουρα θα
σας βγάλουν από ένα όχι και τόσο καλό διάστημα που περά-
σατε. Βέβαια, εδώ θα επισημάνω τους προβληματισμούς
σας, που αφορούν και την προσωπική σας ζωή, όπου όλα
έχουν ξεκινήσει με μια ομιχλώδη δική σας εκτίμηση. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, κυρίως του τελευταίου πενθη-
μέρου, τα νέα είναι αρκετά καλά. Ίσως παρουσιαστούν ευ-
καιρίες από πηγές που αγνοούσατε, αλλά θα υπάρξουν και
κάποιες επιτυχείς μετακινήσεις. Γενικότερα, είστε σε μια
θετική μέρα, αλλά για εσάς που έχετε γεννηθεί 24, 25, 26
Ιουνίου, το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά και η κοι-
νωνική σας θέση, θα περάσει από δοκιμασία. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος σήμερα ενεργοποιεί τα οικονομικά σας, τα
χρήματα που διαχειρίζεστε με άλλο πρόσωπο ή κάποιες
επενδύσεις. Είναι μια περίοδος που ανανεώνει την προσωπι-
κή σας ζωή, εφόσον θα νιώσετε πιο κοντά το πρόσωπο που
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη συναισθηματική σας ζωή. Θα
μπορέσετε επίσης να ανανεώσετε την καθημερινότητά σας,
μέσα από την επικοινωνία σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Χρόνια πολλά για εσάς που έχετε γεννηθεί σαν σήμερα. Για
όλους εσάς που ανήκετε στο τελευταίο πενθήμερο του ζωδί-
ου σας, αυτή η Πανσέληνος είναι αρκετά σημαντική για τις
σχέσεις σας. Θα μπείτε στη διαδικασία να δοκιμαστείτε μέσα
από τις προσωπικές σας επιλογές, να δείτε έστω και μέσα
από δυσκολίες τα δικά σας λάθη, αλλά και τα λάθη που έχουν

κάνει οι άλλοι απέναντί σας. Βέβαια, το στοιχείο της εξαπάτη-
σης θα είναι πολύ έντονο και για αυτό τον λόγο, χρειάζεστε
πολλή προσοχή στην κάθε σας κίνηση. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια πολύ έντονη περίοδος για εσάς, γεμάτη με προσωπι-
κούς αγώνες σε επαγγελματικά θέματα, οικονομικά, αλ-
λά και θέματα υγείας. Επίσης θα παρουσιαστεί μια εκκρε-
μότητα από το παρελθόν που πρέπει να αντιμετωπίσετε,
όπως επίσης θα έρθετε σε επαφή με άτομα που θα πρέπει
να απομακρύνετε από τη συναισθηματική σας ζωή. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Πανσέληνος σήμερα στο συμβατό ζώδιο των Ιχθύων
σάς δίνει μια προσωπική και συναισθηματική ώθηση.
Κυρίως εσείς που έχετε γεννηθεί το τελευταίο πενθήμε-
ρο, θα έχετε πολλές ευκαιρίες να αναθερμάνετε τις σχέ-
σεις σας, αλλά και να κάνετε μια καλή οικονομική κίνη-
ση, που θα έχει διάρκεια στον χρόνο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες των τελευταίων ημερών, η Πανσέ-
ληνος θα φέρει στο προσκήνιο οικογενειακές υποθέσεις
που χρειάζονται καλή διαχείριση. Βέβαια, για εσάς που έχε-
τε γεννηθεί από 23 έως 27 Νοεμβρίου, θα υπάρξουν καλές
προοπτικές να ανοίξετε τα φτερά σας σε μια υπόθεση που
έχει και συναισθηματικές προεκτάσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Θετική η σημερινή Πανσέληνος για εσάς, εφόσον η επικοι-
νωνία σας θα σας δώσει μεγάλη ικανοποίηση και θα μπορέ-
σετε να κερδίσετε μέσα από την επανεξέταση κάποιων πραγ-
μάτων. Επίσης θα απαλλαγείτε από πρόσωπα που έχουν ολο-
κληρώσει τον κύκλο τους στη ζωή σας και μάλλον σας κά-
νουν κακό όσο παραμένουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτή η Πανσέληνος σας δίνει την ευκαιρία να αυξήσετε τα
εισοδήματά σας και να σκεφτείτε και νέες πηγές που θα σας
προσφέρουν σιγουριά στην καθημερινότητά σας. Στην αντί-
θετη περίπτωση, μπορεί να σκεφτείτε έναν όχι και τόσο τί-
μιο τρόπο να αποκτήσετε κάποια χρήματα, που δυστυχώς
θα έχει κοντά πόδια και δεν θα μπορέσει να τρέξει μακριά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο σας δίνει την ευκαιρία να
ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή, αλλά και με θέμα-
τα της καθημερινότητάς σας. Είναι η στιγμή που θα πρέπει
να καταλάβετε, όσο είναι αυτό εφικτό, πού βρίσκεστε και
ποια πρόσωπα είναι δίπλα σας. Πολύ πιθανόν να ανακαλύ-
ψετε μια παραπλάνηση, από τον άνθρωπο που εμπιστεύε-
στε περισσότερο.

Σήμερα η Πανσέληνος του
Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο
ζώδιο των Ιχθύων και

βγάζει στην επιφάνεια μια
ανεξέλεγκτη τάση να βλέπουμε τα
γεγονότα γύρω μας με αρκετή δόση
ευαισθησίας, αλλά και να
αποφεύγουμε την καθαρή εικόνα
των πραγμάτων. Η θέση της
Σελήνης, στις τελευταίες μοίρες
ενός μεταβλητού ζωδίου, που
μάλιστα αντιπροσωπεύει το υγρό
στοιχείο, σκεπάζει με ένα πέπλο
μυστηρίου την πραγματική και
αντικειμενική εικόνα, μας βάζει σε
διαδικασία να αναλογιστούμε τι
έχουμε καταλάβει, τι είναι εκείνο
που κρύβεται και πόσο δίκαιοι
είμαστε με εκείνα που καλούμαστε
να εκπροσωπήσουμε στο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Η αμφιλεγόμενη αυτή
Πανσέληνος έχει να κάνει και με
θέματα υγείας, με την κακή κρίση,
με συναισθήματα που δεν
βρίσκονται σε γερές βάσεις, αλλά
και με κρυφές ενέργειες.  Πιο
αναλυτικά για το κάθε ζώδιο… 
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σοι διερωτώνται για την… κρυφή γοη-
τεία της μεσαίας τάξης δεν έχουν παρά
να ρίξουν μια ματιά σε όλες τις πολιτι-
κές έρευνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό

των αναποφάσιστων, ο σκληρός πυρήνας της αδι-
ευκρίνιστης ψήφου, είναι εκλογείς που θεωρητι-
κά ανήκουν στη μεσαία τάξη, η οποία αποτελεί με
διαφορά το πολυπληθέστερο κοινωνικό στρώμα.
Εδώ που τα λέμε, δεν είναι καθόλου «τάξη», από
την ώρα που δεν έχει κοινά ταξικά χαρακτηριστι-
κά. Με βάση το εισόδημα και την κατανάλωση θα
μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολίτες «μεσαίου
εισοδήματος». Πρόκειται για τους «νοικοκυραί-
ους» της Νέας Δημοκρατίας τα πρώτα χρόνια μετά
τη Μεταπολίτευση. Τους «μικρομεσαίους» των
ηρωικών χρόνων του πρώιμου ΠΑΣΟΚ. Τους «κυρ
Παντελήδες», όπως υποτιμητικά έως πρότινος
τους αποκαλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί έως πρότινος; Διότι το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, μάλλον με καθυστέρηση,
διαπίστωσε ότι αφενός η εκλογική ήττα του, αφε-
τέρου η δημοσκοπική καθήλωσή του οφείλονται
σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς. Τους πολίτες του με-
σαίου εισοδήματος και κατανάλωσης. Τους μι-
σθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους (είτε ως μι-
κροεπιχειρηματίες είτε ως επαγγελματίες ή επι-
στήμονες), τους αγρότες και τους συνταξιούχους,
στους οποίους ως κυβέρνηση φόρτωσε το μεγα-
λύτερο βάρος της οικονομικής κρίσης. Αρκεί να
σημειώσουμε ότι η μεσαία τάξη επωμίσθηκε πε-
ρισσότερο από το 50% των κρατικών φορολογικών
εσόδων, όταν πριν από την κρίση επωμιζόταν κάτω
από το 40%. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρώντας να

τους επαναπροσεγγίσει υπήρξε απολογητικός
στην ομιλία και τη συνέντευξή του, στο πλαίσιο της
ΔΕΘ. «Η υπερφορολόγησή τους», είπε, «δεν ήταν
επιλογή, αλλά εθνική ανάγκη για να βγει η χώρα
από τα μνημόνια». Ωστόσο, δεν εξήγησε για ποιο
λόγο η «εθνική ανάγκη» επιβάρυνε τους μικρομε-
σαίους και όχι άλλους.

Τι είπε; Πως εκείνος είναι «γέννημα θρέμμα της
μεσαίας τάξης», σε αντίθεση με αυτούς που «δεν
ξέρουν πόσο κάνει ένα κιλό ψωμί». Απλά πράγμα-
τα και κατανοητά, μήπως ισοσκελίσει τις απώλειές
του, την ώρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός, θέ-
λοντας με τη σειρά του να αποδείξει το ενδιαφέ-
ρον της κυβέρνησης όχι μόνο για τους νέους αλλά
και για τους νοικοκυραίους που λέγαμε, έκανε σα-
φές στη συνέντευξή του στο Reuters ότι θα επι-
στρέψει στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας.

Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι κατά τη μακρά προ-
εκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει, ποια άλ-
λη, εκτός της νεολαίας, θα είναι η προσφιλέστερη
κοινωνική αναφορά όλων ανεξαιρέτως των πολι-

τικών δυνάμεων. Το πρόβλημα σε αυτή την περί-
πτωση είναι ο κίνδυνος όλοι να κλείσουν τα μάτια
σε ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά της περί-
φημης μεσαίας τάξης. Η οποία ναι μεν διακρίνεται
για την αποφασιστική συμβολή της στην κοινωνι-
κή συνοχή και τις μεγαλύτερες, σε σχέση με άλ-
λους, θυσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου, από
την άλλη όμως συχνά χαρακτηρίζεται από εσω-
στρέφεια και έντονο προστατευτισμό. Η υπερβο-
λική προσδοκία ή βεβαιότητα ότι το κράτος είναι
αυτό το οποίο οφείλει να λύσει το σύνολο των προ-
βλημάτων την κάνει την καλύτερη και χειρότερη,
ταυτόχρονα, πελάτισσα του κομματικού κράτους.
Και ιδιαίτερα ευαίσθητη όταν απαιτούνται περισ-
σότερα χρήματα για να γεμίσει «το καλάθι της νοι-
κοκυράς» ή όταν θεωρεί πως για την πανδημία
όλοι, εκτός από την ίδια, φταίνε.

Σε κάθε περίπτωση, η μεσαία τάξη, κινούμενη
στον χώρο του πολιτικού Κέντρου, «βγάζει κυβέρ-
νηση», καθώς η εκλογική της συμπεριφορά παίζει
καθοριστικό ρόλο στο ποιος θα αναδειχθεί νικη-
τής της αναμέτρησης. Και δεν είναι τυχαίο ότι το
πολυπληθές αυτό κοινωνικό στρώμα σε μεγάλο
βαθμό αποφεύγει προεκλογικά να τοποθετηθεί,
πολύ περισσότερο να δεσμευτεί. Ωστόσο, οι κρισι-
μότεροι παράγοντες που κρίνουν τη δέσμευσή του
είναι η συνέπεια και η εμπιστοσύνη. Για αυτό και
εκείνοι που της έταξαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια
(και έφεραν στη συνέχεια ένα άλλο) και δυσχέρα-
ναν αντί να βελτιώσουν τη θέση της, όσο και αν βε-
βαιώνουν κατόπιν εορτής πως είναι σαρξ εκ της
σαρκός της, έχουν ένα βουνό μπροστά τους για να
ανεβούν.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Είναι βέβαιο ότι η μεσαία τάξη 
και η νεολαία θα είναι οι
προσφιλέστερες κοινωνικές
αναφορές των κομμάτων κατά 
τη μακρά προεκλογική περίοδο
που ήδη έχει αρχίσει... 

Ο ξαφνικός έρωτας για νοικοκυραίους


