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Ι
σως για πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση το
σύνθημα «Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία» αποκτά ου-
σία και υπόσταση. H αμυντική συνεργασία μεταξύ

Ελλάδας και Γαλλίας θα πρέπει να θεωρείται πέρα για
πέρα ιστορική, καθώς, μεταξύ άλλων, προβλέπεται
πως σε περίπτωση μιας κρίσης ή ενός επεισοδίου η
χώρα μας θα έχει στο πλευρό της τη Γαλλία, αλλά
ακόμη συνεπάγεται τις κοινές δραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υλοποιούνται ταυτό-
χρονα από Γαλλία και Ελλάδα στην περιοχή της Με-
σογείου.

Από την άλλη, η «στρατηγική εταιρική σχέση» Ελ-
λάδας και Γαλλίας, την οποία υπέγραψαν χθες στο
Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, μπορεί να αποδειχθεί ένα πρώτο βήμα στην
κατεύθυνση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής
στρατηγικής, στην πορεία προς τη στρατηγική αυτο-
νομία της ΕΕ.

Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα βγαίνει απολύτως ενι-
σχυμένη από αυτήν τη συμφωνία, καθώς η γαλλική
παρουσία στη γειτονιά μας, το Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, αναμένεται να είναι μόνιμη και σταθερά
αποτρεπτική απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες επι-
διώξεις της Τουρκίας. Μαζί με τα Rafale, οι τρεις
υπερσύγχρονες φρεγάτες τύπου Belharra θα ανα-
βαθμίσουν εντυπωσιακά την αποτρεπτική ισχύ της
χώρας, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο από τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος

νιώθει να στριμώχνεται.
Την ίδια ώρα, στη γεωστρατηγική σκακιέρα η χώρα

μας βρίσκεται να αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο σε πε-
ριοχές και χώρες όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια
δεν είχε παρουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι
συμφωνίες και οι συνεργασίες με Αίγυπτο, Λιβύη,
Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά.
Χώρες και περιοχές, δηλαδή, στις οποίες η Άγκυρα
έπαιζε μόνη της, σχεδιάζοντας να αναδυθεί ως μονα-
δική περιφερειακή δύναμη.

Το γεωπολιτικό παιχνίδι μοιάζει συχνά με σκληρή
παρτίδα πόκερ. Όμως, αυτήν τη φορά η Ελλάδα φαί-
νεται ότι έχει καλά φύλλα αλλά και έναν πολύ καλό
φίλο στο τραπέζι.
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Τ ελικά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε
κάποτε σε αυτήν τη χώρα να ξεχωρίσουμε
τους πατριώτες από τους κατ’ επάγγελμα

πατριώτες. Δυστυχώς στη χώρα μας η δεύτερη κα-
τηγορία ανθεί και εμφανίζεται με διάφορους τρό-
πους και εκφάνσεις. Ιδιαίτερα τα χρόνια του μνη-
μονίου αυτή η ομάδα ψευτοπατριωτών δηλητηρία-
ζε την πολιτική ζωή του τόπου σε κάθε ευκαιρία με
τοξικότητα και φαντασιώσεις. Πόνταραν στον γνή-
σιο πατριωτισμό των πολλών για να παίξουν τα παι-
χνιδάκια τους, πουλώντας σημαίες και λάβαρα, τα
οποία ποτέ δεν υπηρέτησαν αγνά.
Τα ίδια πολιτικά και εκδοτικά κατακάθια τον τε-
λευταίο καιρό έδιναν λυσσαλέα μάχη για να πεί-
σουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έπραττε
το εθνικά ωφέλιμο στα εξοπλιστικά κάνοντας...
μπίζνες σε βάρος της πατρίδας. Πρόκειται για τα
ίδια... κατακάθια που από χθες θα έπρεπε να
έχουν κρυφτεί μετά την απόφαση της κυβέρνη-
σης να προμηθευτεί τις γαλλικές φρεγάτες.

Αντί για αυτό, έφτασαν στο σημείο να πανηγυρί-
ζουν καταπίνοντας τις αθλιότητες που έγραφαν
και υποστήριζαν μέχρι χθες. Δεν είχαν καν τη
γενναιότητα να παραδεχτούν την επιτυχία του
πρωθυπουργού, καθώς τους χάλασε τους νέους
τόνους λάσπης που ετοίμαζαν αυτοί και οι... ψευ-
τοπατριώτες, που έχουν πέσει θύματα μιας εμμο-
νής κατά της ΝΔ και του εκάστοτε αρχηγού της.
Αυτοί που δουλεύουν ως δούρειοι ίπποι εξαπα-
τώντας τους ελάχιστους πια ακροατές και ανα-
γνώστες τους.
Η επιτυχία για το εθνικό συμφέρον της ελληνογαλ-
λικής συμφωνίας δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να
χτίζει συμμαχίες με αξιοπιστία και προοπτική και
να ενισχύει την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και είμαι
βέβαιος ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ηγέτης
που έχτισε το «Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία» στη
σύγχρονη Ελλάδα, εκεί ψηλά που βρίσκεται θα πα-
ρακολουθεί την αναβίωση μιας σχέσης την οποία
εκείνος θεμελίωσε τα δύσκολα χρόνια της αυτοε-

ξορίας του.
Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση απέδειξε ότι
μπορεί να απαντά στο δίλημμα «κανόνια ή βούτυ-
ρο». Πέτυχε με μια οικονομία που επιστρέφει στην
ανάπτυξη να θωρακίζει και τη χώρα και τους πολί-
τες. Και αφού κλείνει αυτό το μέτωπο στο Αιγαίο
έπειτα από δεκάδες χρόνια αδράνειας, να μπορεί
να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της.
Τώρα μπορεί πλέον να δει πώς θα απλώσει περισ-
σότερο... βούτυρο στους Έλληνες, οι οποίοι πέρα-
σαν πολλά χρόνια δύσκολα. Να ενισχύσει τις πολι-
τικές εκείνες που βοηθούν τους πολλούς. Ώστε με
αυτό τον τρόπο να δείξει ότι στην πατρίδα μας η κυ-
βέρνηση μπορεί να έχει και κανόνια αλλά και βού-
τυρο. Όσο για τους ψευτοπατριώτες, τους αφήνου-
με στο δράμα τους, καθώς θα συνεχίσουν εκπλήσ-
σονται. Διότι οι πατριώτες κρίνονται στο πεδίο. Και
όχι στα υπόγεια και στα λαγούμια, όπως οι τυφλο-
πόντικες...
Ούτε βέβαια φορούν χλαμύδες και περικεφαλαίες.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Πατριώτες και... «πατριώτες»

Η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί 
να απαντά στο δίλημμα «κανόνια ή 
βούτυρο». Πέτυχε με μια οικονομία
που επιστρέφει στην ανάπτυξη να 
θωρακίζει και τη χώρα και τους πολίτες

“



Π
ριν από περίπου δέκα ημέρες, η
άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην
Αθήνα για την Ευρωμεσογειακή
Σύνοδο αντιμετωπιζόταν ως ένα…

εντυπωσιακό ενσταντανέ, καθώς δεν έρχεται
τόσο συχνά ο Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα. Σε
αυτή την παρουσία του κ. Μακρόν, όμως, στην
Ελλάδα φαίνεται πως έθεσε από κοινού με τον
κ. Μητσοτάκη τον βασικό καμβά της ελληνο-
γαλλικής συμφωνίας.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, η δρομολόγηση της συμφωνίας οριστι-
κοποιήθηκε κατά τις συνομιλίες που είχε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης με τον Εμανουέλ Μακρόν
στο αυτοκίνητο και στη διάρκεια της ξενάγη-
σης που έκανε ο πρωθυπουργός στον Γάλλο
πρόεδρο στην Ακρόπολη το βράδυ της Παρα-
σκευής της 17ης Σεπτεμβρίου μετά το δείπνο
των ηγετών.

Ήταν μάλιστα η δεύτερη φορά μέσα σε έναν
μήνα που οι δύο άνδρες είχαν επαφή, καθώς ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μετάσχει ως προ-
σκεκλημένος του Εμανουέλ Μακρόν στη συ-
νάντηση υψηλού επιπέδου της Διεθνούς Ένω-
σης Προστασίας της Φύσης, όπου παρουσιά-
στηκε η γαλλική πρωτοβουλία «Μεσόγειος,
υποδειγματική θάλασσα έως το 2030». Σε
εκείνη τη συνάντηση, όπως έχει ξαναγράψει η
«Political», και με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτά-
κης ήταν ο μόνος ηγέτης παρών στη Μασσαλία,
κλείστηκε το ραντεβού στο Ελιζέ, το οποίο και
πήρε άλλη βαρύτητα και τροπή στη σκιά της
AUKUS, η οποία επιτάχυνε τις εξελίξεις ως
προς το σκέλος της αμυντικής συμφωνίας.

Έντονο ήταν το διπλωματικό παρασκήνιο τις
προηγούμενες μέρες και ενώ ο πρωθυπουρ-
γός βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για επαφές στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κα-
θώς ετοιμάζονταν τα τελικά κείμενα της συμ-
φωνίας. Σε άμεση επαφή βρίσκονταν ο Νίκος
Δένδιας και ο Γάλλος ομόλογός του Ζαν-Ιβ Λε
Ντριάν, αλλά και η διπλωματική σύμβουλος
του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή.

Χαμόγελα στο Ελιζέ
Παρά το βροχερό σκηνικό του καιρού, λοι-

πόν, τα χαμόγελα χθες το πρωί έδιναν και
έπαιρναν στο Μέγαρο Ελιζέ. Είχε προηγηθεί το
δείπνο των κ.κ. Μητσοτάκη και Μακρόν μετά
συζύγων χθες το βράδυ, όπου ξεκαθαρίστηκαν
οι τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ η αιχμή των
κοινών δηλώσεων ήταν πως η ελληνογαλλική
συμφωνία είναι, επί της ουσίας, το πρώτο βήμα
προς έναν «ευρωστρατό», υπό την έννοια του
κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος.

«Η υπογραφή της συμφωνίας για την εγκα-

θίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη
συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ενι-
σχύει μια πραγματικότητα ότι οι δύο χώρες
έχουν ήδη αναπτύξει μια ισχυρή συμμαχική
σχέση που υπερβαίνει τις υποχρεώσεις της
μίας έναντι της άλλης στο πλαίσιο της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ», τόνισε, από την πλευρά του, ο κ.
Μητσοτάκης. 

«Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την αυ-
τοδύναμη και ισχυρή Ευρώπη του μέλλοντος
που θα μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέρον-
τά της στην ευρύτερη γειτονιά της και θα εγ-
γυάται την ειρήνη και την πρόοδο», υπογράμ-
μισε ο πρωθυπουργός ανακοινώνοντας την
απόκτηση και των νέων φρεγατών Belharra.
Με τη σειρά του, ο κ. Μακρόν έστειλε μήνυμα
στην Τουρκία λέγοντας ότι το καλοκαίρι του
2020 ήταν κρίσιμο για τη Γαλλία να στηρίξει την
Ελλάδα, προκειμένου να προασπίσει την εδα-
φική της ακεραιότητα, αλλά και σε περίπτωση
επίθεσης ή απειλής από εδώ και πέρα. «Έτσι
αντιλαμβάνομαι εγώ τη φιλία», τόνισε με νόη-
μα ο κ. Μακρόν. Ο πρωθυπουργός, παράλληλα,
εξήγησε ότι η συμφωνία που υπεγράφη δεν
ανταγωνίζεται τη σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η
οποία είναι σε ιστορικά υψηλά, καθώς «η ενί-
σχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
υπηρετεί συνολικά τη στρατηγική μας εντός
του ΝΑΤΟ».  Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, εκτί-
μησε ότι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα
υπογραφεί σε λίγες μέρες, στις 14/10, η πεντα-
ετής ανανέωση της Κοινής Συμφωνίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, στο ταξίδι του Νί-
κου Δένδια στην Ουάσιγκτον.

H δρομολόγηση της 
συμφωνίας οριστικοποιήθηκε
κατά τις συνομιλίες που 
είχε ο Μητσοτάκης 
με τον Μακρόν στην Αθήνα
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Deal από 
το «Νιάρχος» 
στο Ελιζέ

Την Τρίτη στη Βουλή
Ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής
σχετικά με την εγκαθίδρυση στρατηγικής
σχέσης με τη Γαλλία για τη συνεργασία στην
Άμυνα και την Ασφάλεια θα πραγματοποι-
ηθεί την ερχόμενη Τρίτη 5 Οκτωβρίου από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ.
Μητσοτάκης με επιστολή του προς τον πρό-
εδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, την
οποία απέστειλε από το Παρίσι, ζητεί να
ενημερώσει το Σώμα σύμφωνα με το άρθρο
142 Α του Κανονισμού της Βουλής, στις 5
Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί. Πρόκειται για
οργανωμένη συζήτηση σε επίπεδο πολιτι-
κών αρχηγών.



Τ
εχνολογικό άλμα κάνει το Πολε-
μικό Ναυτικό με την απόκτηση
των τριών φρεγατών Belharra
από τη γαλλική Naval Group,

θέτοντας τις βάσεις για κυριαρχία στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το τε-
λευταίο μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης
του ελληνικού στόλου έλαβε χώρα πριν
από 30 χρόνια, όταν στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’80 η Ελλάδα αγόρασε τις φρεγά-
τες ΜΕΚΟ 200ΗΝ, που μέχρι σήμερα απο-
τελούν τις πιο σύγχρονες φρεγάτες του
Πολεμικού Ναυτικού.

Πλέον το Ναυτικό αλλά και συνολικά οι
Ένοπλες Δυνάμεις γυρίζουν σελίδα και
επενδύοντας στη «γαλλική σχολή» οπλι-
κών συστημάτων μπαίνουν στη νέα ψη-
φιακή εποχή. Μάλιστα, είναι η πρώτη φο-
ρά που η χώρα σταματά μια αμφιλεγόμενη
παράδοση δεκαετιών, δηλαδή το μοίρα-
σμα των αμυντικών εξοπλισμών σε περισ-
σότερους από έναν παρόχους. Αυτό που
συνέβαινε ήταν ότι ο ένας έπαιρνε τα αε-
ροπλάνα και ο άλλος τα πλοία, ώστε όλοι
να είναι «ικανοποιημένοι». Η επιλογή της
αγοράς ενός πακέτου εξοπλισμών, η αξία
των οποίων ξεπερνά τα 7,5 δισ. ευρώ αν
προσθέσουμε και τα Rafale, αντανακλά τη
στενή αμυντική σχέση ανάμεσα στην Αθή-
να και το Παρίσι αλλά και τις γεωπολιτικές
εξελίξεις, αφού είναι σαφές ότι η AUKUS
επιτάχυνε τις διαδικασίες για τη μεγάλη
αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας.

Αυτό που επίσης έγινε ξεκάθαρο από τη

διαδικασία επιλογής φρεγατών, η οποία
ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο όταν ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το
βήμα της ΔΕΘ ότι η Ελλάδα θα ανανεώσει
τον στόλο της, είναι ότι η επιλογή έγινε με
απολύτως επιχειρησιακά κριτήρια και με
στόχο «να πιάσουν τόπο τα χρήματα των
Ελλήνων πολιτών», όπως επισημαίνουν
ανώτατα στελέχη του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
Μέγαρο Μαξίμου όχι μόνο δεν αγνόησε,
αλλά έλαβε σοβαρά υπόψη του τις εισηγή-
σεις των αξιωματικών του Πολεμικού
Ναυτικού, οι οποίοι κλήθηκαν να διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους με βάση την επιχει-
ρησιακή τους εμπειρία, αφήνοντας στην
άκρη προσωπικές προτιμήσεις και φιλο-
δοξίες. Για το πρόγραμμα ασκήθηκαν τρο-
μερές πιέσεις από πρεσβείες και παρά-
γοντες της αγοράς εξοπλισμών, όμως κα-
νείς, πόσω μάλλον οι συνεχιστές της ελλη-
νικής ναυτικής παράδοσης, δεν ήθελε να
πάρει στον λαιμό του το μέλλον του Πολε-
μικού Ναυτικού και την άμυνα της χώρας.

«Με μελέτη όλων των προτάσεων, εμπι-
στοσύνη στο Πολεμικό Ναυτικό και με σύ-
νεση πήραμε αποφάσεις που άλλοι δεν
τολμούσαν επί δεκαετίες. Μετά την Πολε-

μική Αεροπορία και τα Rafale και το Πολε-
μικό Ναυτικό θωρακίζεται με Belharra.
Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία reloaded»,
ήταν το σχόλιο του υπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποί-
ος βρέθηκε στο Παρίσι για την υπογραφή
του προσχεδίου απόκτησης των τριών
φρεγατών. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, άλλω-
στε, είχε επισημάνει σε όλους τους τόνους
και με πρόσφατη παρέμβασή του στη
Βουλή ότι η επιλογή θα γίνει με γνώμονα
το συμφέρον της χώρας και του Πολεμι-
κού Ναυτικού. «Μετά τις Ριπές Ανέμου
έρχεται το Θεόρατο Κύμα. Τα νέα Ξύλινα
Τείχη εν πλω για το Πολεμικό Ναυτικό
μας», ήταν το σχόλιο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. 

Οι πανίσχυρες φρεγάτες
Οι FDI HN, όπως είναι η επίσημη ονομα-

σία των ελληνικών φρεγατών Belharra,
αποτελούν το ισχυρότερο πλοίο της κλά-
σης τους, το οποίο καλύπτει απολύτως τις
ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες, σύμ-
φωνα με τους αξιωματικούς του Πολεμι-
κού Ναυτικού. Θεωρούνται κορυφαίες
αντιαεροπορικές και ανθυποβρυχιακές
φρεγάτες και μαζί με τα 24 Rafale, που θα
διαθέτει σε λίγα χρόνια η Ελλάδα, θα λει-
τουργούν ως ένα ενιαίο οπλικό σύστημα.
«Τα ραντάρ των φρεγατών θα μπορούν να
εγκλωβίζουν στόχους στην Ανατολική
Μεσόγειο και τα Rafale να αναλαμβάνουν
την εκκαθάρισή τους», επισημαίνουν πη-
γές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυ-

νας. Η τελική διαμόρφωση των FDI HN
περιλαμβάνει το πανίσχυρο ραντάρ
SeaFire 500 της Thales, αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους Aster 30, πυραύλους
επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, ανθυ-
ποβρυχιακές τορπίλες, πυροβόλο των 76
χιλιοστών και σύστημα αυτοπροστασίας
RAM με 21 πυραύλους. Ακόμη, θα διαθέ-
τουν δύο σόναρ, το Kingklip Mk2 που θα
βρίσκεται στην άτρακτο του πλοίου και το
συρόμενο CAPTAS 4, ενώ θα είναι εφο-
διασμένες με το σύστημα μάχης SETIS.

Το προσχέδιο που υπέγραψε ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος αφορά τις 3+1 Belhar-
ra, ενώ σύντομα αναμένεται να υπογραφεί
και το αντίστοιχο μνημόνιο για τις 3+1
κορβέτες Gowind. Ο λόγος που δεν μπή-
καν στο ίδιο πακέτο είναι ότι ακόμη δεν
έχει οριστικοποιηθεί η διαμόρφωσή τους,
άρα δεν μπορεί να γίνει και εκτίμηση κό-
στους. Πηγές από το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι είναι
θέμα χρόνου να κλείσουν και οι Gowind,
ενώ μέσα στη συμφωνία θα συμπεριλαμ-
βάνονται τόσο ο εκσυγχρονισμός των τεσ-
σάρων ελληνικών ΜΕΚΟ όσο και η εν συ-
νεχεία υποστήριξη των πλοίων.

Έρχεται το... θεόρατο κύμα!

Το παρασκήνιο της συμφωνίας
και η ανάρτηση
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ
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Ε
κνευρισμό και αναστάτωση προ-
κάλεσε στην Άγκυρα η αμυντική
συμφωνία Αθήνας - Παρισιού, η
οποία στήνει τείχος αποτροπής

στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η
ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής που
περιέχει σήμανε συναγερμό στην Τουρκία,
καθώς σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με
την Ελλάδα η Γαλλία δεσμεύεται να εμπλα-
κεί στρατιωτικά. Η συμφωνία, μάλιστα,
υπερβαίνει το πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενεργοποιείται
ακόμη και αν η χώρα που επιτεθεί ανήκει
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής πε-
ριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της συμφω-
νίας. «Τα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοή-
θεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα
που έχουν στη διάθεσή τους και εφόσον υφί-
σταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, αν
διαπιστώσουν από κοινού ότι μια ένοπλη επίθε-
ση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας
ενός από τα δύο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει το κεί-
μενο που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες.

Τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πτυχής
φανέρωσε η ελληνοτουρκική κρίση του περα-
σμένου καλοκαιριού, όταν Αθήνα και Άγκυρα
έφτασαν στα πρόθυρα ένοπλης σύρραξης. Η μη
αντίδραση του ΝΑΤΟ αλλά και ο δισταγμός από
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξαν την
ανάγκη θωράκισης της χώρας και υπέρβασης
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ΝΑ-
ΤΟ. Πλέον, κάθε φορά που η Τουρκία θα επιχει-

ρεί να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δι-
καιώματα, ξέρει ότι θα βρίσκει απέναντί της τό-
σο τις ελληνικές όσο και τις γαλλικές Ένοπλες
Δυνάμεις. Την ίδια ώρα, ανοίγει και ο δρόμος
για τη δημιουργία του ευρωστρατού, αφού η
συμφωνία βασίζεται στο άρθρο 42 της Συνθή-
κης της ΕΕ για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Προβλέπεται ακόμη ο συντονισμός των ενερ-
γειών ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία για περι-
φερειακά ζητήματα που αφορούν στη Μεσό-
γειο, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τα Βαλ-
κάνια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέ-
σεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και
την Κίνα.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπονται
τακτικές διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτε-
ρικών και Άμυνας των δύο χωρών για θέματα
ασφάλειας και άμυνας, όπως επίσης για περι-
φερειακά και διεθνή ζητήματα, υβριδικές απει-
λές, θαλάσσια ασφάλεια και μετανάστευση»,

επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας, ο οποίος συνόδευε τον πρωθυπουργό στο
Παρίσι. «Αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει ενι-
σχυτικά για την κυριαρχία και τις αμυντικές ικα-
νότητες της Ευρώπης, στο πλαίσιο των εταίρων
και των συμμάχων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και το ΝΑΤΟ», ήταν το σχόλιο του Γάλλου υπουρ-
γού Ζαν Ιβ Λεντριάν.

Στο στρατιωτικό μέρος, οι δύο χώρες συμ-
φώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους
σε θέματα άμυνας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα
την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Η συ-
νεργασία αυτή προβλέπει την ανταλλαγή εκ-
παιδευτών και φοιτητών από στρατιωτικά
ιδρύματα, την ανταλλαγή στελεχών και συ-
χνές επισκέψεις σε μονάδες, πλοία και αερο-
σκάφη των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χω-
ρών, κοινές δραστηριότητες και ασκήσεις επί
ελληνικού ή γαλλικού εδάφους, καθώς και
συμμετοχή σε πολυμερείς δραστηριότητες

στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά
και την ανάπτυξη κοινών δυνάμεων σε θέατρα
επιχειρήσεων όπως το Σαχέλ. 

Η αντίδραση της Τουρκίας
Η ενίσχυση της αμυντικής σχέσης Αθήνας -

Παρισιού «πάγωσε» την Άγκυρα, με την ανη-
συχία της τουρκικής κυβέρνησης να φτάνει
μέχρι τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.
«Οι υπογραφές που βάζει ο Μητσοτάκης δεί-
χνουν ότι η Ελλάδα κάνει σοβαρά βήματα για
εξοπλισμούς. Αγορά φρεγατών, μαχητικά
Rafale, κατευθυνόμενα όπλα, εκσυγχρονισμός
F-16, τορπίλες για υποβρύχια», ανέφερε το
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας TRT,
ενώ η «Γενί Σαφάκ» κυκλοφόρησε με τίτλο:
«Τους γείτονες θα τους προστατεύει η Γαλλία»
και η «Χουριέτ»: «Η Ελλάδα αγοράζει τρεις
φρεγάτες από τη Γαλλία. Οι δύο ηγέτες μίλησαν
για στρατηγική συμμαχία».

Ρήτρα-εεφιάλτης για την Άγκυρα
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Με επιφυλάξεις και κριτικές επιση-
μάνσεις έγινε δεκτή η νέα αμυντική

συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας από τα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης. Η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκε υπέρ της ενδυνάμω-
σης της συνεργασίας με τη Γαλλία και της
ενίσχυσης της αποτρεπτικής δυνατότητας
της χώρας, ωστόσο διατύπωσε ερωτήματα:
«Γιατί τον Ιούλιο του 2020 ο πρωθυπουρ-
γός μάς κάλεσε στο γραφείο του να μας
ενημερώσει ότι αυτή η αγορά των φρεγα-
τών κόστιζε ακριβά και θα έπρεπε να πά-
ρουμε τα Rafale; Σήμερα υπάρχει διαφο-
ρετική επιλογή; Άμεσα πρέπει ο πρωθυ-
πουργός να μας ενημερώσει τι άλλαξε,
ποια είναι η επιβάρυνση και αν υπάρχει

διαφορά στο κόστος». Το ΚΚΕ καλεί τους
πολίτες να μην παρασυρθούν «από υπερ-
φίαλους πανηγυρισμούς και τυμπανο-
κρουσίες», διότι, όπως εκτιμά, «η στρατη-
γική εταιρική σχέση Ελλάδας - Γαλλίας και
η συμφωνία με τις ΗΠΑ, που θα ανανεωθεί
για ακόμη πέντε χρόνια, υπηρετούν τον
στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης
της ελληνικής άρχουσας τάξης, αναλαμβά-
νοντας ρόλο “πρωτοπαλίκαρου” και εμπλέ-
κοντας τον λαό στους επικίνδυνους αντα-

γωνισμούς που δυναμώνουν στην περιοχή
και παγκόσμια, με θύματα τους λαούς».

Στη λογική του «ναι μεν αλλά» εμφανίζε-
ται η Ελληνική Λύση, καθώς σε ανακοίνω-
ση του κόμματος επισημαίνεται, μεταξύ
άλλων, ότι αναμένουν «να γνωστοποιηθούν
το πλήρες εύρος της συμφωνίας καθώς και
το κόστος κτήσης των γαλλικών φρεγατών
και το επίπεδο εξοπλισμού αυτών», αλλά,
όπως σημειώνουν, «οι πρόσφατες δηλώ-
σεις του πρωθυπουργού, που κάνουν λόγο

για “υποχωρήσεις” έναντι της Τουρκίας
προκαλούν απορία. Πώς ένα τρίτο κράτος
θα αγωνιστεί για τη δική μας εθνική κυ-
ριαρχία, όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να δια-
πραγματευτούμε μέρος αυτής;».

Την αγωνία τους ότι η εξοπλιστική κούρ-
σα μπορεί να προκαλέσει θερμό επεισόδιο
με την Τουρκία εκφράζει το ΜέΡΑ25 και
προτείνει «διεθνή περιφερειακή συνδιά-
σκεψη με πρωτοβουλία της Αθήνας για την
πραγματική διασφάλιση της ειρήνης των
λαών της περιοχής και την ειλικρινή, ου-
σιαστική και προς όφελος των λαών πράσι-
νη μετάβαση της Ανατολικής -και όχι μόνο-
Μεσογείου».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση
στην ελληνογαλλική συμφωνία

Η αμοιβαία 
αμυντική 
συνδρομή σήμανε
συναγερμό στην
Τουρκία, καθώς
σε περίπτωση
θερμού 
επεισοδίου 
με την Ελλάδα 
η Γαλλία 
δεσμεύεται 
να εμπλακεί 
στρατιωτικά



Τέλος
εποχής

Τα ακίνητα
των δύο αδελ-
φών Γλου στην
παραλιακή λε-
ωφόρο της πιο
ακριβής περιο-
χής του Πειραιά
οδηγούνται σε
πλειστηριασμό
στις 19 Οκτωβρίου και στις 16 Φεβρουαρίου - στα 3,3 εκατ. ευρώ και στις
950.400 ευρώ οι τιμές πρώτης προσφοράς. Πρόκειται για το τελευταίο
ίσως επεισόδιο στο μακρύ σίριαλ της πτώσης μιας από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις ανδρικής ένδυσης που υπήρξαν στη χώρα.

Θέλουμε αντίβαρο
Μια απειλή για την ελληνική
άμυνα αποτελεί το νέο τουρκι-
κό drone της τουρκικής
UAVERA, καθώς επειδή θα κα-
τευθύνεται από δορυφόρους θα
μπορεί να επιχειρεί παντού και
από παντού. Το εν λόγω drone
σχεδιάστηκε να επιχειρεί σε
ύψη κάτω από τα σύννεφα.
Έχει μέγιστη αυτονομία έξι
ωρών και μπορεί να μεταδίδει
σήματα σε απόσταση 150 χλμ. Η
τουρκική εταιρεία ανέφερε ότι
μπορεί να κατασκευάζει έξι
drones τον μήνα.

Επίζηλες θέσεις
Διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο
Λιμενικό 105 αξιωματικών ειδικότητας κυ-
βερνήτη ή μηχανικού, προερχόμενων από
ιδιώτες πτυχιούχους πλοιάρχους ή μηχανι-
κούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) προκήρυξε το υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Όπως πάντα, σε
αυτές τις περιπτώσεις γίνεται σφαγή για τις
θέσεις.

Θεέ και Κύριε 
Ο αυτοεξόριστος Τούρκος μαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ

επιτέθηκε εκ νέου στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών

Σουλεϊμάν Σοϊλού, με αφορμή μεγάλες ποσότητες κο-

καΐνης από την Κολομβία που κατασχέθηκαν σε τουρ-

κικά λιμάνια. Σύμφωνα με τον Σεντάτ Πεκέρ, έχουν πε-

ράσει 15 εβδομάδες από την κατάσχεση 4 τόνων και

900 κιλών κοκαΐνης από την Κολομβία στο λιμάνι της

Σμύρνης και για το θέμα τηρείται σιγή ιχθύος.

Να γίνουν έλεγχοι άμεσα 

Ο
σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος άφη-
σε ανοιχτό πρόσφατα το ενδεχόμενο να υπάρ-
ξει μεγαλύτερος σεισμός στις περιοχές που

ταρακουνιούνται συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Αυ-
τές είναι η Νίσυρος και η Τήλος, η Θήβα και το Αρκα-
λοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο σεισμολόγος πρό-
σθεσε ότι είναι αρκετά ασυνήθιστη η ταυτόχρονη και
πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα σε συνολικά τέσ-
σερα σημεία της χώρας, δηλαδή σε Τίρναβο Θεσσα-
λίας, Νίσυρο - Τήλο, Θήβα και Αρκαλοχώρι Κρήτης.

Ωστόσο, για τον Τίρναβο είπε ότι η δραστηριότητα αυ-
τή είναι απολύτως φυσιολογική και βαθμιαία μει-
ώνεται, καθώς τον Μάρτιο είχαμε δύο πολύ ισχυρούς
σεισμούς, ενώ στις άλλες τρεις περιοχές οι επιστή-
μονες δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα ότι πρόκειται για
μετασεισμική ακολουθία, ενώ υπάρχουν σημάδια ότι
ίσως πρόκειται για προσεισμούς. Επειδή η Ελλάδα
είναι σεισμογενής περιοχή, στα μέρη που κατονομά-
ζονται οι έλεγχοι -κυρίως σε σχολεία και δημόσια
κτίρια- πρέπει να γίνουν άμεσα. 
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Ε
νας κορυφαίος παράγοντας της ομογένειας

της Αμερικής, αμέσως μετά την παρουσία

του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στη φιέ-

στα του Ερντογάν, δήλωνε σε Έλληνα δημοσιογρά-

φο: «Πώς θα αντικρίσω εγώ τώρα τον Μενέντεζ, ο

οποίος δεν υπολογίζει τίποτα υποστηρίζοντας τα

εθνικά συμφέροντα;».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι βέρος Κων-

σταντινουπολίτης. Φοίτησε στο Τμήμα Ποιμαντι-

κής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο απο-

φοίτησε με άριστα το 1991. Το 1993 ολοκλήρωσε

τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Φιλοσοφική

Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης. Το 1994

χειροτονήθηκε διάκονος στον Πατριαρχικό Ναό

του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και εν συνεχεία

διορίστηκε κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου. Το

1995 ανέλαβε καθήκοντα υπογραμματέα της Ιεράς

Συνόδου. Εξελέγη ομόφωνα το 2009 αναπληρωτής

καθηγητής Συμβολικής και Διορθόδοξων και Δια-

χριστιανικών Σχέσεων στη Θεολογική Σχολή του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τον Μάρτιο του

2011 εξελέγη μητροπολίτης Προύσης και τον Αύ-

γουστο του ίδιου έτους ορίστηκε καθηγούμενος

της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας της Χάλκης, όπου

από το 1844 έως το 1971 λειτουργούσε η Ιερά Θεο-

λογική Σχολή της Χάλκης. Θεωρείται πρόσωπο με

εξαιρετική μόρφωση και καλλιέργεια.

Όταν εξελέγη στη θέση του Αρχιεπισκόπου Αμερι-

κής, οι γνωρίζοντες τις εκκλησιαστικές ισορρο-

πίες είδαν στο πρόσωπό του το μεγάλο φαβορί για

τη θέση του Οικουμενικού Πατριάρχη, όταν έρθει

το πλήρωμα του χρόνου. Όταν το κακό είχε συντε-

λεστεί και ο σάλος οδήγησε στην επίσημη δυσαρέ-

σκεια απέναντί του από την Ελλάδα και την Κυ-

πριακή Δημοκρατία, οι κύκλοι της Αρχιεπισκοπής

της Αμερικής είπαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδο-

φόρος δέχτηκε μια επίσημη πρόσκληση από δι-

πλωματική αντιπροσωπεία της Τουρκίας και δεν

γνώριζε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι που αποδέχτη-

καν την ίδια πρόσκληση.

Τώρα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις ώστε να

κλείσει η χαραμάδα που δημιουργήθηκε, αν και οι

συναντήσεις με Μητσοτάκη και Αναστασιάδη βοή-

θησαν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η ένταση με 
την Αρχιεπισκοπή

anetnews24@gmail.com 



του
Λάκη 

Βασιλειάδη

Βουλευτής 
Πέλλας της ΝΔ
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Κάθε έγκλημα θα έχει την τιμωρία του

Ώρα να μιλήσουμε για το Δημογραφικό

Ο
στόχος που έχει τεθεί από τον πρωθυ-
πουργό και την κυβέρνηση είναι πολύ
σύντομα η χώρα μας να αποκτήσει σύγ-

χρονους Ποινικούς Κώδικες, οι οποίοι θα συμβα-
δίζουν με την εποχή και θα κάνουν τους πολίτες
να νιώθουν ότι κάθε εγκληματίας θα έχει την ποι-
νή που αξίζει στη φύση του εγκλήματός του και
πως φαινόμενα ατιμωρησίας θα ανήκουν στο πα-
ρελθόν.

Είναι, άλλωστε, νωπές οι μνήμες αντίστοιχων
προσπαθειών, οι οποίες έγιναν πρόσφατα από την
προηγούμενη κυβέρνηση, που εκ του αποτελέ-
σματος αποδείχτηκε πως έγιναν προκειμένου να
εξυπηρετηθούν κάποιοι και όταν η κοινή γνώμη
αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε συμβεί, εκατοντάδες
εγκληματίες είχαν αφεθεί ελεύθεροι και συνέχι-
σαν να εγκληματούν εις βάρος της κοινωνίας και
της έννομης τάξης.

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερα από 100 άρ-
θρα του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας αναμορφώνονται με βάση το
νομοσχέδιο που παρουσίασε η ηγεσία του

υπουργείου Δικαιοσύνης το τελευταίο χρονικό
διάστημα.

Συγκεκριμένα, αυτό το σχέδιο νόμου κινείται σε
τέσσερις βασικούς άξονες:
• Στην αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών
για συγκεκριμένα εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής
απαξίας.
• Στην αυστηροποίηση της απόλυσης των καταδί-
κων υπό όρο, όπως και στην άρση της απόλυσης
εγκληματιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά
κακουργήματα.
• Στην επαναφορά και διεύρυνση του αξιοποίνου
στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα όπως εμπρη-
σμό, έκρηξη, πλημμύρα κ.λπ., στα αδικήματα σχε-
τικά με την υιοθεσία και στην αναδιαμόρφωση του
πλαισίου των ποινών για τα αδικήματα της κλοπής
και της υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους
μορφή).
• Στην κατ’ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της
ανάκρισης και την εισαγωγή στο ακροατήριο υπο-
θέσεων εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων
που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας

αξιοπρέπειας, ελευθερίας και οικονομικής εκμε-
τάλλευσης.

Είναι δε χαρακτηριστικές οι ποινές που προβλέ-
πονται αναφορικά με τα ως άνω εγκλήματα, όπως
για παράδειγμα:
• Η επιβολή ισόβιας κάθειρξης για τα αδικήματα
του βιασμού ανηλίκου, τον ομαδικό βιασμό και τη
θανατηφόρα ληστεία.
• Η αυστηροποίηση των ποινών για ειδεχθή εγ-
κλήματα, όπως η επίθεση με βιτριόλι, ενώ εισάγε-
ται αυστηρότερη ποινή με κάθειρξη έως 8 έτη για
τον εμπρησμό των δασών.
• Το τέλος της πρόβλεψης για βραχιολάκι για
όσους έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα.
• Η επαναφορά του αδικήματος της αλιείας σε χωρικά
ύδατα και αυστηροποίηση της προβλεπόμενης ποινής.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο που έχει ορίσει η παρούσα κυβέρ-
νηση, μέσα από σύγχρονες μεταρρυθμίσεις και
παρεμβάσεις, προκειμένου η Ελλάδα του αύριο
να είναι η πατρίδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνί-
δες και σε όλους τους Έλληνες. 

του
Βασίλη
Φεύγα

Γραμματέας
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και
Επικοινωνίας 
στη ΝΔ

Τ
α ζητήματα της καθημερινότητας συχνά μο-
νοπωλούν το ενδιαφέρον της κοινωνίας και
της Πολιτείας, ειδικά σε περιόδους παρατε-

ταμένης κρίσης, όπως αυτή που ζούμε εδώ και 1,5
χρόνο, λόγω της πανδημίας.

Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα και
σημαντικά προβλήματα, με σοβαρές επιπτώσεις σε
βάθος χρόνου, όπως είναι η αλλαγή του κλίματος,
οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η διαχείριση των
υδατικών πόρων κ.ά. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλη-
μα για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη είναι το
Δημογραφικό.

Σύμφωνα με πολλές έρευνες από φορείς της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός «γερνά» με γοργούς ρυθμούς και οι προβλέ-
ψεις μιλούν για 1 στους 6 ανθρώπους άνω των 65
ετών το 2050, ενώ η αντίστοιχη αναλογία το 2019
ήταν 1 στους 11. 

Η τάση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη στην Ευ-
ρώπη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 1
στους 4 άνω των 65 ετών το 2050. Το 2018, για πρώ-
τη φορά στην ιστορία, τα άτομα άνω των 65 ετών
παγκοσμίως ξεπέρασαν σε αριθμό τα παιδιά κάτω
των 5 ετών.

Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στην πλευρά των
κρατών που το δημογραφικό πρόβλημα είναι πιο
έντονο. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας «διαΝΕ-
Οσις» βασισμένη και σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μέ-
ση ηλικία των Ελλήνων ήταν 30 έτη το 1951, ανέβη-
κε σε 43,5 το 2015 και προβλέπεται να φτάσει έως
και τα 50 έτη το 2050. Από το 2011 και μετά, ο πλη-
θυσμός της χώρας μας μειώνεται, με τις προβλέ-

ψεις να μιλούν για 8,3-10 εκατομμύρια πολίτες το
2050.

Τα στοιχεία είναι σαφή και ήδη στις χώρες της
Δύσης λαμβάνονται μέτρα για την αναγκαία προ-
σαρμογή στη νέα πραγματικότητα, που πλησιάζει.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη πά-
ρει νομοθετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύ-
θυνση της ενίσχυσης της γονιμότητας και της στή-
ριξης της οικογένειας, του σημαντικότερου θε-
σμού της ελληνικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν το επίδομα τέκνου, που
καταβάλλεται για κάθε γέννηση από την

01/01/2020, και πιο πρόσφατα ο νέος Νόμος (Ν.
4826/2021) που εισάγει το κεφαλαιοποιητικό σύ-
στημα στην επικουρική ασφάλιση και θεσπίζει το
Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-
σης. 

Η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά βρίσκεται δί-
πλα στην ελληνική οικογένεια. Η συντηρητική ιδε-
ολογία μας επιβάλλει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται
για τα παιδιά μας, να τους εξασφαλίσουμε ένα πε-
ριβάλλον εργασίας που θα τους επιτρέπει να κά-
νουν οικογένεια και μια οικονομία που θα δημι-
ουργεί εισοδήματα για άνετη ζωή.
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Ε
ίναι αλήθεια ότι υπάρχει μια λανθασμένη εικόνα
για τις ΜμΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) στην Ελ-
λάδα και ένα αφήγημα το οποίο μένει στην κορυ-

φή του παγόβουνου. Ίσως να έχει έρθει η ώρα να σκύ-
ψουμε στην πραγματική οικονομία, μακριά από τις πο-
λυώροφες βιτρίνες. Η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, στηρί-
ζει τα θεμέλια της οικονομίας της στη μικρομεσαία επι-
χειρηματικότητα. 

Εκτιμάται ότι το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρ-
χουν περίπου 22,6 εκατ. ΜμΕ, με τη συντριπτική πλειονό-
τητα αυτών των επιχειρήσεων να είναι πολύ μικρές, απα-
σχολώντας λιγότερα από δέκα άτομα. Άλλες 1,3 εκατ. επι-
χειρήσεις είναι μικρές επιχειρήσεις με 10 έως 49 εργαζό-
μενους και περίπου 201 χιλ. είναι μεσαίες επιχειρήσεις
που είχαν 50 έως 249 εργαζόμενους. 

Το 2020, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συνεισέ-
φεραν περίπου 3,5 τρισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονο-
μία, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αντιπροσω-
πεύουν λίγο περισσότερο από 1,25 τρισ. ευρώ αυτού του
ποσού. Την ίδια χρονιά (2020) περίπου το 93,3% των επι-
χειρήσεων στη μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική
οικονομία της Ευρώπης ήταν πολύ μικρές επιχειρήσεις,
το 5,7% ήταν μικρές επιχειρήσεις, το 0,9% μεσαίες και το
0,2% μεγάλες.

Η προσπάθεια της ΕΕ αλλά και της Ελλάδας για συνε-
νώσεις, απορροφήσεις, εξαγορές, με σκοπό τη δημιουρ-
γία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ως αντίληψη είναι σωστή
αλλά αγνοούνται τα βασικά στοιχεία.
• Σε ποια αγορά θα απευθύνονται οι «νέες» ΜμΕ;
• Ποια θα είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα
δημιουργηθούν (εάν δημιουργηθούν και εάν θα υπάρ-
ξουν);
• Τι θα προσφέρει η συνένωση εταιρειών στη λεγόμενη
οικονομική ανθεκτικότητα;
• Τι επιβάρυνση θα υπάρξει στην απασχολησιμότητα;
• Ποια θα είναι η επιβράδυνση στην παραγωγή καινοτο-
μίας; 
Σημειωτέον ότι καινοτομία συνήθως παράγουν οι μικρές
και ευέλικτες επιχειρήσεις (π.χ. startups). Είναι συνηθι-
σμένο το φαινόμενο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες να
μην επενδύουν στην καινοτομία και να εξαγοράζουν μι-
κρότερες με υπάρχουσα καινοτομία. Η άποψη του γρά-
φοντος είναι να επικεντρωθούμε στην προσπάθεια μεγα-
λώματος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τον μετα-
σχηματισμό τους σε οργανωμένες επιχειρηματικές οντό-
τητες, προσφέροντάς τους βασικά συστατικά ανάπτυξης,
όπως κίνητρα, νέο παραγωγικό και βιώσιμο μοντέλο,
ελαφρύνσεις στην άμεση και έμμεση φορολόγηση, πε-

ραιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, σταθερό
ενεργειακό κόστος κ.ά. Αυτός ο στόχος για να πραγματο-
ποιηθεί πρέπει να αρχίζει να αποδίδει πρώτα το νέο πα-
ραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή να παραχθεί πλούτος, να δη-
μιουργηθεί καινούργια αγορά και να ισχυροποιηθεί το
ΑΕΠ προσφέροντας δυνατότητες στην καταναλωτική δυ-
ναμική. Σε αυτό το πολύπλοκο οικονομικό τοπίο, η εξω-
στρέφεια μπορεί να αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας
αλλά δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, βασικός
σκοπός πρέπει να είναι η ανάκτηση του χαμένου εδά-
φους από τη δεκαετή αποβιομηχανοποίηση με τη στροφή
της παραγωγής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.

Τι κάνει, όμως, η επιχειρηματικότητα στο καινούργιο
restart; Μήπως παραμένει παρατηρητής έχοντας «εξα-
σφαλίσει» μέχρι σήμερα μια κρατική επιδοματική πολιτι-
κή που την κράτησε όρθια; Μήπως περιμένει το Ταμείο
Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να λύσει όλα τα προβλή-
ματα της αγοράς; Μήπως πανηγυρίζει χωρίς να έχει λήξει
ακόμα ο αγώνας;

Είναι η ώρα η επιχειρηματικότητα να ασχοληθεί με τα
του οίκου της. Να σχεδιάσει, να επενδύσει, να αναγνωρί-
σει τις νέες αναδυόμενες ευκαιρίες και κυρίως να «εκ-
παιδευτεί» στο καινούργιο περιβάλλον. Η δημιουργικό-
τητα του σήμερα είναι η ανάπτυξη του αύριο.

Οι πράξεις και οι παραλείψεις γεννούν αποτέλεσμα
Η

επίλυση ενός προβλήματος συνίσταται κα-
τά το ήμισυ στον ορθό ορισμό του. Η οικο-
νομία έχει πληγεί βαριά από την πανδημία.

Οι πληγές είναι ακόμα βαθύτερες για τη χώρα μας
που εισήρθε στην περίοδο της πανδημίας χωρίς να
έχει προλάβει να σηκώσει το κεφάλι ύστερα από
μια σχεδόν δεκαετή οικονομική κρίση.

Ο τουρισμός, ως η βαριά βιομηχανία της χώρας,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος για το 2020, κατέγραψε μείωση της εισερ-
χόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 78,2% και έχα-
σε τουριστικά έσοδα 13,86 δισ. ευρώ. Το 2021 είναι
σίγουρα μια καλύτερη χρονιά και θεωρείται «κλει-
δωμένο» για τη φετινή σεζόν το 50% των εισπράξε-
ων του 2019, δηλαδή τα 9 δισ. ευρώ, με την ελπίδα
ότι ο πήχης μπορεί να ανέβει ψηλότερα, στα 10 δισ.
ευρώ. Αθροίζοντας στα 23 δισ. ευρώ τη συνολική
απώλεια εσόδων μόλις σε δύο σεζόν μόνο από τον
τουρισμό, παρατηρούμε ότι αυτά ξεπερνούν τα πε-
ρίπου 20 δισ. ευρώ του συνόλου των επιχορηγήσε-
ων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που θα
λάβουμε σταδιακά μέσα σε μία πενταετία. Τώρα, αν
τα υπόλοιπα, περίπου 10 δισ. σε δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης, μαζί με τα λεφτά μόχλευσης, φτάνουν
για ένα άλμα ανάπτυξης, μένει να αποδειχθεί.

Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η απώ-
λεια θέσεων εργασίας τον Αύγουστο του 2021, πα-
ρότι ο τουρισμός υπερέβη κάθε προσδοκία από
πλευράς εισπράξεων. Βάσει «ΕΡΓΑΝΗΣ», οι 17.637
προσλήψεις υπολείπονται κατά 616 θέσεων εργα-
σίας των 18.256 εργαζόμενων που συνολικά απο-

χώρησαν. Στον ίδιο δρόμο και η εστίαση. Οι 51.623
νέες προσλήψεις δεν ισοσκέλισαν τις 62.839 απο-
χωρήσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια 11.216 θέ-
σεων εργασίας. 

Στις τράπεζες τώρα, μπορεί να αυξάνονται οι κα-
ταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, όμως είναι αρ-
νητική η ροή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,
ενώ αυξάνονται και τα επιτόκια δανεισμού, δια-
ψεύδοντας τις προσδοκίες ότι η μεγάλη μείωση
των κόκκινων δανείων και η ανάκαμψη της οικονο-
μίας θα οδηγούσαν τις τράπεζες στο άνοιγμα της
στρόφιγγας του δανεισμού προς τον επιχειρηματι-
κό τομέα. 

Οι τράπεζες δεν φαίνεται να είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν την τεράστια ρευστότητα με αρνητι-
κά επιτόκια που έχουν λάβει τόσο από την ΕΚΤ όσο
και από τις αυξημένες καταθέσεις μηδενικού επι-
τοκίου. Επιπλέον, βάσει στοιχείων του ΙΟΒΕ, το μέ-
σο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων αυξήθηκε
τον Ιούλιο στο 3,4%, μεγαλώνοντας την απόκλιση
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά και του ευ-
ρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία, Κύπρος, Ιταλία,
Ισπανία).

Τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δη-
λώσεις του υπουργού Ανάπτυξης ότι «καμία πρό-
σβαση δεν θα έχουν στη χρηματοδότηση του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, μέσω τραπεζών, οι μικρές και μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις παρά μόνο όσες συγχω-
νεύονται και οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα τις
εξαγοράσουν», προδιαγράφουν το μέλλον. 

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην τραπεζική

χρηματοδότηση, σε συνάρτηση με την απώλεια θέ-
σεων εργασίας που ήδη παρατηρείται αλλά και με
το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα διατηρούν ως μερίδιο το 99,5% στο σύνολο
των επιχειρήσεων και το 86,9% της απασχόλησης,
με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελείται από
πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω των δέκα ατόμων,
αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας.

Ταυτόχρονα είμαστε αντιμέτωποι και με ένα ράλι
ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας,
ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, που νομοτε-
λειακά θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τελικές τιμές
καταναλωτή. Τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΟΣΑ δεί-
χνουν ότι η αναλογία των έμμεσων φόρων στην Ελ-
λάδα σε σχέση με το σύνολο των εσόδων κινείται
πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των υπόλοιπων
χωρών. Ίσως μέρος της λύσης να βρίσκεται στη
μείωση κάποιων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκέσει και αυτή η
κρίση. 

Όλα αυτά εντός ενός ευρύτερου πλαισίου που ο
δείκτης χρέους προς ΑΕΠ, ένας δείκτης που χρησι-
μοποιείται για να αντικατοπτρίσει τη χρηματοοικο-
νομική υγεία μιας χώρας, μας απονέμει ένα εκ των
τριών πρώτων παγκοσμίων μεταλλίων, η δημοσιο-
νομική χαλάρωση τελειώνει το 2022 και η ένταξη
των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα
για την πανδημία (PEPP) πλησιάζει στη λήξη της.

Αυτά είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα όμως δεν
προκαθορίζουν το μέλλον. Οι πράξεις μας και οι
παραλείψεις μας θα το κάνουν αυτό.
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Γ
ια άλλη μια φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης
ήταν πολύ σκληρός στην κριτική του
κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα μπορέ-

σετε ποτέ να ασκήσετε σοβαρή αντιπολίτευση,
εάν δεν μάθετε να διαβάζετε σωστά τους αριθ-
μούς και τους πίνακες», ανέφερε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχολιάζοντας όσα
είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ, και
προέτρεψε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο: «Κλεί-
στε σε ένα δωμάτιο τον κ. Τσίπρα, κάντε του
φροντιστήριο. Παραμένει ο ίδιος αγράμματος
Τσίπρας, από την πρώτη ημέρα. Ήρθε στη
Βουλή και είπε πάλι ένα κάρο ανοησίες για τη
ΔΕΗ, που δεν τις καταλαβαίνει. Και όταν τα μά-
θει από την αρχή τα ξαναλέμε».

ΠΠερί Αρκουμανέα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, η απο-
χώρηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα από τον
ΕΟΔΥ και η αντικατάστασή του από άλλο πρό-
σωπο δεν θα γίνουν εν θερμώ, ούτε με διάθε-
ση «τιμωρητική» από το Μέγαρο Μαξίμου.
Θα γίνουν αφού πρώτα βρεθεί και οριστικο-
ποιηθεί ο αντικαταστάτης του, ο οποίος θα
πρέπει να ενημερωθεί για τα πεπραγμένα
του οργανισμού. Η αντικατάσταση θα είναι
όπως λέμε βελούδινη χωρίς να δημιουργη-
θούν παρεξηγήσεις και περαιτέρω ζητήμα-
τα. Αυτές τις μέρες τρέχουν διάφορα υπηρε-
σιακά ζητήματα τα οποία πρέπει να διαχειρι-
στεί ο κ. Αρκουμανέας και δεν είμαι σίγου-
ρος αν στο υπουργείο Υγείας έχουν καταλή-
ξει στον αντικαταστάτη.

Τα ψείρισαν όλα 
στην «Ευρώπη»
Κάποιοι φαίνεται πως έχουν μακριά δάχτυλα
τελικά. Σε πλειστηριασμό βγαίνει εκ νέου το
ακίνητο που κάποτε ανήκε στο πρακτορείο
διανομής εφημερίδων και περιοδικών «Ευ-
ρώπη», το οποίο άνηκε σε μεγάλο ποσοστό
στον μπαρμπα-Γιώργη τον Μπόμπολα. Επι-
σπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Εθνι-
κή Τράπεζα και η τιμή πρώτης προσφοράς εί-
ναι τα 7,2 εκατ. ευρώ. Στο «σφυρί» θα βγουν το
οικόπεδο συνολικής έκτασης 17,5 στρεμμά-
των στη θέση Πούσι Χατζή στην Παιανία. Αυτό
που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στις εγκαταστά-
σεις δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έχουν ξη-
λώσει μέχρι τις πόρτες και τα παράθυρα. Κά-
ποιοι έχουν ψειρίσει ολόκληρο τον μηχανολο-
γικό εξοπλισμό, τα γραφεία, τις μηχανές…
Δεν άφησαν τίποτα… 

Το βιβλίο για τον καρκίνο
και η Νατάσα Καραμανλή
H σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού δεν
συνηθίζει τις δημόσιες εμφανίσεις παρά μό-
νον όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η Νατάσα
Παζαΐτη-Καραμανλή μίλησε για το βιβλίο της
Ανδριάνας Αρβα-
νιτίδου «Λόγια
Ψυχής», και σε
ανάρτησή της στο
Instagram ανα-
φέρθηκε στη μά-
χη της συγγραφέ-
ως και αρθρογρά-
φου με τον καρκί-
νο. «Η Ανδριάνα
είναι μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…
Δεν άφησε τον καρκίνο να τη νικήσει… Η
ασθένειά της ήταν το έναυσμα για να αλλάξει
τη ζωή της, να πραγματοποιήσει τα όνειρά
της και μέσα από τα γραπτά της να μας δώσει
ένα μάθημα ζωής. Ας γίνει το πρότυπο όλων
των γυναικών. Ας είναι η ηρωίδα μας», έγρα-
ψε η κυρία Καραμανλή, η οποία εδώ και χρό-
νια ως γιατρός δίνει μάχη κατά του καρκίνου.
Στη συνέχεια, η κυρία Καραμανλή μοιράστη-
κε στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά και
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολύ
κόσμο.

Το σπίτι του Ανδρουλάκη
στο Αρκαλοχώρι
Ο σεισμός είναι τρομερό πράγμα. Ισχυρό
πλήγμα από τον Εγκέλαδο δέχτηκε και το πα-
τρικό του Νίκου Ανδρουλάκη, που βρίσκεται
στο χωριό του, το Αρκαλοχώρι. Ο ευρωβου-
λευτής του Κινή-
ματος Αλλαγής
και διεκδικητής
της ηγεσίας του
κόμματος είπε ότι
οι ζημιές στο χω-
ριό είναι πάρα πο-
λύ μεγάλες, τόσο
στα σχολεία όσο
και στο οδικό δί-
κτυο. «Η περιοχή θα ζήσει μεγάλες περιπέ-
τειες», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε και στην ερώτηση που κατέθεσε
στην ΕΕ σχετικά με τις δυνατότητες ευρω-
παϊκής χρηματοδότησης για την αποκατά-
σταση των ζημιών και τη συνδρομή που μπο-
ρεί αυτή να παράσχει για την αντιμετώπιση
των άμεσων συνεπειών του σεισμού στο Αρ-
καλοχώρι, Ηρακλείου Κρήτης.
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Τον «πετσόκοψε»
ο Άδωνις

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας
της Βουλής πήγε το θέμα της
μήνυσης κατά του τέως προ-
έδρου της Προανακριτικής

Επιτροπής για το σκάνδαλο Κα-
λογρίτσα, Σταύρου Κελέτση, από

τον Νίκο Παππά. Ό,τι μπορεί κάνει ο
Νίκος για να ελαφρύνει τη θέση του… Βέβαια,
πρέπει να σημειώσουμε ότι το ΚΙΝΑΛ ψήφισε κα-
τά της άρσης ασυλίας Κελέτση μαζί με τη ΝΔ. Για
πρώτη φορά στα χρονικά τίθεται στο στόχαστρο ο
πρόεδρος μιας Προανακριτικής Επιτροπής, όπως
και οι υπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι έμμεσα κα-
τηγορούνται για νόθευση πρακτικών. Θα ζήσουμε
καταπληκτικές στιγμές με τον Νίκο…
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Κάτι ψήνεται… 
με την HSBC

Στην τραπεζική πιάτσα διακινείται ευρέως ότι είναι
θέμα ημερών η ανακοίνωση της συμφωνίας της Eu-
robank για την εξαγορά της HSBC Ελλάδας. Πάντως
γραφειοκρατικά δεν είναι και εύκολο πράγμα, και
τούτο διότι από το 2017 η τράπεζα λειτουργεί ως ελ-
ληνικό υποκατάστημα της HSBC France και οι δια-
πραγματεύσεις τελούν υπό τον έλεγχο της διοίκησης
της βρετανικής HSBC PLC που έχει την έδρα της στο
Λονδίνο. Και σύντομα η αποχώρηση της HSBC, ύστε-
ρα από 40 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας, θα είναι
επίσημο γεγονός. Τώρα τι θα γίνει με τα στελέχη της
HSBC, αν θα παραμείνουν στη Eurobank ή αν θα πα-
ραιτηθούν, είναι άγνωστο…



Ο πρώτος που κατέβηκε στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώρι και μίλησε με τους κα-
τοίκους ήταν ο υφυπουργός Αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος είναι και
γέννημα-θρέμμα Ηρακλειώτης, από τη Μεσσαρά. Όχι μόνο κατέβηκε στα σημεία που
κατέστρεψε ο Εγκέλαδος, αλλά αφουγκράστηκε έναν προς έναν τους πολίτες και
προσπάθησε να τους ενθαρρύνει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Μου έλεγαν
μάλιστα ότι αυτό εκτιμήθηκε πολύ από τους κατοίκους των περιοχών και ότι ο υφυ-
πουργός δεν πήγε εκεί για το «θεαθήναι». Πήγε γιατί εκεί τον ξέρουν και οι πέτρες
και έχει μια καλή σχέση επικοινωνίας με τους απλούς πολίτες.

Ο ανεμβολίαστος 
τοπάρχης και ο υπουργός 

Στη Δυτική Μακεδονία, είναι γνωστό
ότι ο περιφερειάρχης και πρώην βου-
λευτής της ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης, ο
οποίος καλείται να πείσει τους συντοπί-
τες του να εμβολιαστούν, παραμένει
ανεμβολίαστος. Το είπε προ ημερών και
μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο: «Εί-
ναι γνωστό ότι δεν είμαι εμβολιασμένος.
Δεν είμαι εναντίον του εμβολίου, δεν εί-
μαι αρνητής, αντιθέτως πιστεύω στην
επιστήμη. Υπάρχει ένα θέμα, όταν θα εί-
μαι έτοιμος, θα πάρω τις αποφάσεις
μου…». Κάτι σαν τον Πολάκη δηλαδή…
Το κακό είναι πως όταν βρέθηκε τετ α τετ
με υπουργό της κυβέρνησης αναγκά-
στηκε να το αποκαλύψει. Καλύτερα να
μη σας περιγράψω την αντίδραση του
γαλάζιου υπουργού…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Δ
ύο Ελληνίδες αξιωματικοί και δεκατέσσερις υπαξιωματικοί έχουν το προνόμιο
να καρφιτσώνουν στη στολή τους την πουλάδα του «υποβρυχιά». Είναι οι μονα-
δικές γυναίκες στην Ελλάδα που πέρασαν επιτυχώς τη σκληρή εκπαίδευση και

κατέκτησαν τα υποβρύχια, κυριεύοντας ακόμα ένα ανδρικό οχυρό. Μετέχουν ακόμα
και στα πληρώματα των «αόρατων υποβρυχίων» (Type 214), αυτά που είχαν μείνει επί
35 ημέρες κάτω από τη θάλασσα στην περυσινή κρίση του «Oruc Reis», άλλες με καθή-
κοντα στο περισκόπιο και στη διεύθυνση πυρός τορπιλών, άλλες παρακολουθώντας τα
συστήματα sonar, άλλες αρμενιστές, τεχνίτες πυροβόλων και μηχανικοί, σύμφωνα με
τον «Βηματοδότη». Ό,τι δηλαδή κάνουν και οι άνδρες συνάδελφοί τους «υποβρυχιά-
δες». Η πρώτη Ελληνίδα που ζήτησε να υπηρετήσει στα υποβρύχια, τύπου 209, όπως
για παράδειγμα τα υποβρύχια «Ποσειδών» και «Γλαύκος», ήταν το 2015. Από τότε οι αι-
τήσεις γυναικών για να υπηρετήσουν στα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού πύκνω-
σαν και σήμερα ορισμένες από αυτές περιπολούν στο Αιγαίο, νοτίως της Κρήτης, παρα-
κολουθώντας ό,τι μπορεί να προκαλέσει ένταση στην περιοχή και στην ελληνική υφα-
λοκρηπίδα, και άλλες μετέχοντας σε ασκήσεις με συμμαχικές δυνάμεις στα υπερσύγ-
χρονα υποβρύχια, τύπου «Παπανικολής».
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Ο Αυγενάκης έσπευσε αμέσως 
στις σεισμόπληκτες περιοχές

Ένα νέο πολιτικό κόμμα στα αριστερά
Ο Σπύρος Λυκούδης, αν και «Ποταμίσιος» για ένα διάστημα, είναι σοβαρός άν-

θρωπος της Αριστεράς και με ήρεμο πολιτικό λόγο. Με αφορμή όσα γίνονται στο κενό
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, έγραψε για την ανάγκη δημιουρ-
γίας ενός νέου δημοκρατικού κόμματος. «Ενός φορέα συμ-
περιληπτικού όλων των πολύτιμων δυνάμεων οργανωμένων
και ανένταχτων του κεντροαριστερού χώρου, με όμοιο πολιτι-
κό προσανατολισμό. Φορέα σύγχρονου, ευρωπαϊκού, εκσυγ-
χρονιστικού, μεταρρυθμιστικού, με λίγα λόγια αριστερού σο-
σιαλδημοκρατικού στη σύγχρονη εποχή», σημειώνει ο ίδιος
στο άρθρο του υπό τον τίτλο «Οι οδύνες της Κεντροαριστεράς.
Οι ωδίνες ενός Δημοκρατικού Κόμματος». Ο Σπύρος Λυκού-
δης, παρατηρώντας ότι απαιτείται εκ βάθρων ανασυγκρότηση
και όχι αναπαλαίωση του ευρύτερου χώρου της Κεντροαρι-
στεράς, καλεί τις «πολλές και άριστες δυνάμεις» στον χώρο να υπερβούν σημερινά
σχήματα και δυσκαμψίες και να συνδιαμορφώσουν ένα δημοκρατικό κόμμα, ισχυρό
και ενωτικό, που θα αλλάξει τους συσχετισμούς και θα αναδιατάξει το πολιτικό τοπίο.
«Οι καιροί δεν περιμένουν», προειδοποιεί…

Ποιος πασίγνω-
στος Έλληνας
επιχειρηματίας

έχει μεταφέρει τη
φορολογική του έδρα

στην Ελβετία και όλα του τα εισοδή-
ματα φορολογούνται πλέον στη Ζυ-
ρίχη και όχι στην Ελλάδα; Ο συγκε-
κριμένος κύριος έχει σηκώσει δε-
κάδες δισεκατομμύρια από την Ελ-
λάδα από κρατικούς οργανι-
σμούς… Πάνω, κάτω από το τραπέ-
ζι, από παντού, και οι δραστηριότη-
τές του έχουν απασχολήσει αρκετά
τη Δικαιοσύνη στο παρελθόν. Τώρα
στην Αθήνα έχει μόνο τη μισθοδο-
σία των υπαλλήλων, ούτε cent πα-
ραπάνω. Αυτά, για να ξέρετε ποιοι
επιχειρηματίες παλεύουν και γυρί-
ζουν το χρήμα ακόμα στην Ελλάδα
και ποιοι απολαμβάνουν το πρωινό
τους στις πλαγιές των Άλπεων και
στις όχθες της λίμνης Λουγκάνο με
ζεστό κρατικό χρήμα.

Ελληνίδες στα υποβρύχια… 

Με ενισχυμένες
αρμοδιότητες ο Χαρδαλιάς

Με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες και
ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο ξεκινά τη θητεία
του στη θέση του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας ο Νίκος Χαρδαλιάς. Αφού ολοκλή-
ρωσε τις συναντήσεις του με τις ηγεσίες του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των
Γενικών Επιτελείων των τριών κλάδων, του
Ναυτικού, της Αεροπορίας και του Στρατού
Ξηράς, ο νέος υφυπουργός Άμυνας ενημε-
ρώθηκε και για τα καθήκοντα που θα αναλά-
βει. Οι αρμοδιότητές του είναι ενισχυμένες
σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενώ μεταξύ

άλλων αναλαμβάνει και
την εκπροσώπηση του
υπουργείου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και τα
διεθνή φόρουμ.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς
θα λαμβάνει αποφά-
σεις για τη συγκρότη-

ση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων
και σχηματισμών των Ενόπλων Δυνάμεων,
τον καθορισμό υγειονομικής πολιτικής, αλ-
λά η πιο σημαντική είναι αναμφίβολα η λήψη
αποφάσεων για την ιεραρχία και τις προ-
αγωγές των κατωτέρων αξιωματικών, τις με-
ταθέσεις του προσωπικού και τα θέματα της
Εθνοφυλακής. Υπ’ ευθύνη του θα έχει τα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα και τις Στρατιωτικές Σχολές, τις συμβά-
σεις για προμήθειες αμυντικού υλικού μέχρι
10 εκατ. ευρώ, την εξειδίκευση της πολιτικής
των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα περιβάλ-
λοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστη-
ριοτήτων και τον καθορισμό του αναπτυξια-
κού σχεδιασμού του υπουργείου. Και αυτές
είναι μερικές μόνο από τις αρμοδιότητες με
τις οποίες είναι επιφορτισμένος ο κ. Χαρδα-
λιάς, βάζοντας τέλος στις φήμες ότι πήγε στο
ΥΕΘΑ για να «ξεκουραστεί», όπως διέδιδαν
συγκεκριμένοι κύκλοι…



Τ
ροπολογία για τη μείωση των
συντελεστών των Ειδικών Φό-
ρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε
συγκεκριμένα καύσιμα, «ώστε

να αναχαιτιστεί το μεγάλο κύμα ανατιμή-
σεων που πλήττει το πραγματικό διαθέσι-
μο εισόδημα των νοικοκυριών και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις», κατέθεσε το
σύνολο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικε-
φαλής τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η
τροπολογία προβλέπει τη μείωση των
ΕΦΚ, με βάση τους ελάχιστους συντελε-
στές της ΕΕ, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο
κίνησης και στο φυσικό αέριο, για την πε-
ρίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και
την 31η Μαρτίου 2022, καθώς και στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης και στο φωτιστικό πε-
τρέλαιο, που χρησιμοποιούνται ως καύσι-
μα θέρμανσης, κατά την περίοδο από τη
15η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή
Απριλίου 2022, όταν οι ανάγκες του πλη-
θυσμού είναι αυξημένες. Ο χρόνος της
μείωσης μπορεί να παραταθεί για όσο
διαρκεί η υπέρμετρη οικονομική επιβά-
ρυνση των καταναλωτών».

Αναφερόμενη στην τροπολογία μεί-
ωσης των ΕΦΚ καυσίμων για την αναχαί-
τιση της ακρίβειας, η βουλευτής Επικρα-
τείας και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε:
«Απέναντι στη συνειδητή αδιαφορία της
κυβέρνησης για το κύμα ακρίβειας που
απειλεί με φτωχοποίηση την κοινωνία, ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει συγκεκριμένες ρε-
αλιστικές προτάσεις ουσιαστικής προστα-
σίας και στήριξης των νοικοκυριών και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μείωση των συντελεστών ΕΦΚ συγ-
κριμένων καυσίμων στα κατώτατα όρια
της ΕΕ, όπως περιλαμβάνεται στην τροπο-
λογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνιστά μία ανα-
γκαία και γενναία φορολογική ελάφρυνση
των πολιτών, μπορεί να ανακόψει το κύμα
ακρίβειας και ταυτόχρονα να αυξήσει την
κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων».

«Ορθή επιλογή»
Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «στήριξε και

στηρίζει την ενίσχυση της αποτρεπτικής

ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως στις
μέρες μας, δεδομένης της κλιμάκωσης
της τουρκικής επιθετικότητας, στη βάση
όμως μιας εθνικής στρατηγικής που προ-
ασπίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και
λαμβάνει υπ’ όψιν τις οικονομικές και
κοινωνικές αντοχές της χώρας». Αυτό
επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιπλέον, τονίζεται: «Στο πλαίσιο αυτό
η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία όπως
και η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού
με φρεγάτες Belharra είναι επί της αρχής
στρατηγικά ορθές επιλογές, που έχει ήδη
η χώρα από το 2018. Επιλογές που θα
κληθούμε ωστόσο να πληρώσουμε πανά-
κριβα εξαιτίας των παλινωδιών και της
έλλειψης στρατηγικής της κυβέρνησης
Μητσοτάκη».

Με αφορμή λοιπόν τη νέα ελληνογαλλι-
κή αμυντική συμφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
σχολιάζει σε ανακοίνωση: «Υπενθυμίζου-
με ότι μετά τις εκλογές και ειδικά το καλο-

καίρι 2020 ενόψει της κρίσης με το ερευ-
νητικό “Oruc Reis” παροτρύναμε την κυ-
βέρνηση να ολοκληρώσει τις σχετικές
διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν επί κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων και στο
πλαίσιο μιας λογικής ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής αυτονομίας.

Ωστόσο οι κυβερνητικές παλινωδίες και
οι εξοπλιστικές αγορές που ακολούθη-
σαν, όχι μόνο άφησαν τη χώρα χωρίς
αμυντική και διπλωματική στήριξη το φθι-
νόπωρο του 2020, αλλά έχουν σήμερα
φουσκώσει υπέρμετρα τον λογαριασμό
για μια υπερχρεωμένη χώρα όπως η Ελ-
λάδα, βάζοντάς μας σε μια κούρσα εξο-
πλισμών που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ».

Και η ανακοίνωση προσθέτει: «Ακού-
γεται πάντοτε πολύ ευχάριστο να ενι-
σχύουμε με νέα όπλα την άμυνά μας.
Όπως ακουγόταν ευχάριστο ακόμη και
την εποχή των μεγάλων εξοπλιστικών
σκανδάλων. Η εθνικά υπεύθυνη στάση
όμως και η πατριωτική μας ευθύνη μάς

υποχρεώνει πέρα από ευχάριστοι να εί-
μαστε και εθνικά ωφέλιμοι. Και αυτό
σημαίνει να θέτουμε προτεραιότητες
και να κινούμαστε στο πλαίσιο ενός
εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής με
αρχή, μέση και τέλος.

Σε αυτό το πλαίσιο αναρωτιόμαστε, πέ-
ρα από τις αναγκαίες για το Πολεμικό μας
Ναυτικό φρεγάτες και τον αναγκαίο για
την Πολεμική μας Αεροπορία εκσυγχρο-
νισμό των F16, οι άλλες εξοπλιστικές επι-
λογές κατά πόσο αποτελούν προτεραιότη-
τα και κατά πόσο υπερβαίνουν το όριο των
δαπανών μας σε σχέση με τις αντοχές της
οικονομίας μας;». 

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο 
Γιάννης Σπ. Παργινός

Η αξιωματική αντιπολίτευση
θέλει μείωση φόρων 
στα καύσιμα και βάζει 
αστερίσκους στις φρεγάτες

Σε δύο… βάρκες πατά ο ΣΥΡΙΖΑ
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Σ
υμπληρώνεται το «παζλ» των
εσωκομματικών διαδικασιών
του Κινήματος Αλλαγής, προ-
κειμένου οι τέσσερις υποψήφι-

οι να οδηγηθούν στην τελική ευθεία για
την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του κόμμα-
τος. Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής
Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστο-
ποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) αποφασίστηκε να
στηθούν οι πρώτες κάλπες στις 5 Δεκεμ-
βρίου και ο δεύτερος γύρος να πραγματο-
ποιηθεί μία εβδομάδα μετά, στις 12 Δε-
κεμβρίου.

«Λευκός καπνός» βγήκε και για τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, κα-
θώς προκρίνεται προς έγκριση στη συνε-
δρίαση της ΚΕ, την ερχόμενη Κυριακή, το
ανοιχτό μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος
επιθυμεί να ψηφίσει, θα μπορεί να γρα-
φτεί μέλος του κόμματος και την ημέρα
των εκλογών.

Την ίδια στιγμή οι υποψήφιοι έχουν ση-
κώσει τα μανίκια και ανοίγουν τα χαρτιά
τους. Η Φώφη Γεννηματά ισορροπεί μετα-
ξύ του θεσμικού της ρόλου και της προ-
εκλογικής της εκστρατείας. Σήμερα θα

επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές
στην Κρήτη, ενώ ταυτόχρονα πληθαίνει τις
εμφανίσεις της στα ΜΜΕ. Μιλώντας χθες
στην πρωινή εκπομπή του Open, υπερα-
μύνθηκε των πολιτικών της επιλογών στο
«πηδάλιο» του ΚΙΝΑΛ. «Όταν ανέλαβα το
ΠΑΣΟΚ το 2015, ανέλαβα μια παράταξη σε
παρακμή, βαθιά διχασμένη, με ποσοστά
που άφηναν το κόμμα εκτός Βουλής… Σή-
μερα έχουμε σημαντική ανανέωση…».

Εμφανίστηκε αισιόδοξη πως, αν επανε-
κλεγεί, το ΚΙΝΑΛ θα διπλασιάσει τα ποσο-
στά του. Απάντησε όμως και στην επιχει-
ρηματολογία που αναπτύσσει ο Ανδρέας
Λοβέρδος για «επιστροφή με το ΠΑΣΟΚ»,
λέγοντας με νόημα: «Θα έλεγα ότι στο αί-
μα μου κυλάει το ΠΑΣΟΚ […]». Μάλιστα
εξηγεί και το γιατί δεν μπορεί το ΚΙΝΑΛ να
επιστρέψει ως «παλιό» ΠΑΣΟΚ: «Αν δεν
είχαμε πάρει αυτή την απόφαση και δεν

είχε δημιουργηθεί το Κίνημα Αλλαγής,
ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν θα υπήρχε, θα είχε
καταρρεύσει υπερχρεωμένο…». Και στο
ίδιο ύφος πρόσθεσε: «Όποιος θέλει να μι-
λήσει για το ΠΑΣΟΚ, ας έλθει να με βρει
στη Χαριλάου Τρικούπη, που είναι το δεύ-
τερό μου σπίτι. Εγώ δεν έφυγα ποτέ, ούτε
το ΠΑΣΟΚ έφυγε ποτέ από το Κίνημα Αλ-
λαγής, είναι βασικός του πυλώνας […] Οι
λόγοι, οι πολιτικοί και οι οικονομικοί για
τους οποίους κάναμε την υπέρβαση, εξα-
κολουθούν να υπάρχουν. Όσοι πυροβο-
λούσαν το ΠΑΣΟΚ τότε, σήμερα πυροβο-
λούν το Κίνημα Αλλαγής».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος που συνεχίζει τις
περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα, από τη
Φλώρινα έθεσε και πάλι το δίλημμα: « Ή
θα επιστρέψουμε με το ΠΑΣΟΚ ή θα μεί-
νουμε στο ΚΙΝΑΛ». Επιπλέον, με άρθρο
του στα «ΝΕΑ», συνεχίζει τα «καρφώμα-
τα»: «Οι σοσιαλδημοκράτες δεν επικα-
λούμαστε απλώς και μόνο την ιστορία, αλ-
λά τη διαμορφώνουμε δυναμικά. Δεν εί-
μαστε ούτε χώρος μνήμης ούτε χώρος
απόδοσης τιμών». 

Με το σύνθημα «Αλλάζουμε μαζί, κερ-

δίζουμε μαζί», ο Νίκος Ανδρουλάκης ξε-
κίνησε διαδικτυακή καμπάνια για την
υποστήριξη της υποψηφιότητάς του. Ανε-
βάζει τους τόνους και καλεί τους πολίτες
να συμπορευτούν μαζί του, ώστε όπως λέ-
ει «να ανανεώσουμε το Κίνημά μας και να
το βγάλουμε από τη σημερινή στασιμότη-
τα». Μιλώντας μάλιστα στις «Παρεμβά-
σεις» του Blue Sky, ξεκαθάρισε ότι αν
κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές δεν
θα παραιτηθεί από την Ευρωβουλή, γεγο-
νός που σημαίνει ότι μέχρι να τελειώσει η
θητεία του ως ευρωβουλευτή, το ΚΙΝΑΛ
θα εκπροσωπείται στη Βουλή από κοινο-
βουλευτικό πρόσωπο που θα επιλέξει.

Αθόρυβα εξακολουθεί να κινείται ο Χά-
ρης Καστανίδης, που εστιάζει την προσοχή
του στη Βόρεια Ελλάδα και ετοιμάζει ηχη-
ρή παρέμβαση στη συνεδρίαση της ΚΕ.

Σε «θέσεις μάχης» οι δελφίνοι 
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Οι πρώτες κάλπες στις 
5 Δεκεμβρίου, με τον δεύτερο 
γύρο να πραγματοποιείται μία 
εβδομάδα μετά, στις 12 Δεκεμβρίου



Γράφει η Σοφία Στεφάνου

Ε
κταμίευση 1 εκατ. ευρώ για
τους δύο δήμους που έχουν
πληγεί στην Κρήτη από τον σει-
σμό ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις
άμεσες ανάγκες. Ο πρωθυπουργός δήλω-
σε ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στους
πληγέντες και δεσμεύτηκε ότι δεν θα κα-
θυστερήσουν οι αποζημιώσεις για τα σπί-
τια που έχουν υποστεί ζημιές. Ερωτηθείς
για το ύψος των αποζημιώσεων, δεν έθεσε
πλαφόν. 

Ο πρωθυπουργός προσγειώθηκε απευ-
θείας από το Παρίσι στην Κρήτη προκει-
μένου να ενημερωθεί και να διαπιστώσει
ο ίδιος την κατάσταση που επικρατεί μετά
τον σεισμό που έπληξε το νησί, αν και από
την πρώτη στιγμή έδωσε εντολή να βρε-
θούν στην περιοχή η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας και άλλα στελέχη της
κυβέρνησης, ενώ ζήτησε να αναπτυχθεί
τάχιστα ο κρατικός μηχανισμός αντιμετώ-
πισης τέτοιων καταστροφών.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από
τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, τον
υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών
Γιώργο Καράγιαννη, τον υφυπουργό στον
πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον
υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγε-
νάκη, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη
Λέκκα αλλά και τοπικούς φορείς, έκανε
πρώτη στάση στο Χουδέτσι Αρχάνων
Αστερουσίων, το οποίο έχει υποστεί σο-
βαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και κτίρια.
Εκεί συνομίλησε με κατοίκους, μικρά παι-
διά αλλά και στελέχη της ΕΜΑΚ. Μια ηλι-
κιωμένη γυναίκα έσπευσε να του πει: «Εί-
μαι 80 χρόνων και αυτό δεν το έχω ξανα-
δεί». «Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε»,
της απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μετέβη

στο Αρκαλοχώρι, όπου περπάτησε στο
κέντρο και διαπίστωσε τις ζημιές. Στον
αύλειο χώρου του δημοτικού σχολείου
στο Αρκαλοχώρι, όπου έχει στηθεί το Συν-
τονιστικό Κέντρο, ενημερώθηκε από τα
κυβερνητικά στελέχη, τον πρόεδρο του
ΟΑΣΠ, τον περιφερειάρχη Κρήτης και τον
δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος. Πρωταρχικώς,
ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπη-
τήριά μου στην οικογένεια του ανθρώπου
που έχασε τη ζωή του και ευχήθηκε γρή-
γορη ανάρρωση σε όλους τραυματίες.

Μοντέλο Εύβοιας
Στα 25-30 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η

κρατική ενίσχυση που θα καταβληθεί
στους σεισμόπληκτους. Μετά τις αυτο-
ψίες θα προκύψουν και οι μακροπρόθε-
σμες ανάγκες για τις ενισχύσεις. Μέσα
στην εβδομάδα θα ψηφιστούν από την
Ολομέλεια της Βουλής οι σχετικές διατά-
ξεις ώστε να ενταχθούν σε καθεστώς κρα-
τικής αρωγής οι περιοχές της Κρήτης που
επλήγησαν. Και στην Κρήτη θα εφαρμο-
στεί ουσιαστικά το μοντέλο Καρδίτσας και
Εύβοιας. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα

ενεργοποιηθεί άμεσα το πλαίσιο που
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην
Εύβοια και αυτό σημαίνει ότι ένας συμπο-
λίτης μας που έχει χάσει το σπίτι του,
εφόσον έχει κατεδαφιστεί ή κρίνεται κα-
τεδαφιστέο, θα μπορεί να προσδοκά άμε-
σα να πάρει από το κράτος 20.000 ευρώ,
14.000 σε στεγαστική συνδρομή και 6.000
σε κρατική αρωγή, ενώ αναλόγως δια-
μορφώνονται τα ποσά σε σχέση με την
έκταση της ζημιάς που κάποιος έχει υπο-
στεί. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά στη
χώρα μας υπάρχει πάγιο πλαίσιο κρατι-
κής αρωγής. Σε αντίθεση με το παρελθόν,
όταν η όποια βοήθεια σε πληγέντες δινό-
ταν κατά περίπτωση και με καθυστέρηση,
οι σχετικές διαδικασίες έχουν πλέον τυ-
ποποιηθεί.

«Μεριμνούμε για το ζήτημα της στέ-
γης», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Κινούμαστε
σε τρεις διαφορετικούς δρόμους: προσω-
ρινή στέγη, δηλαδή κάλυψη αναγκών κά-
ποιων λίγων ημερών σε σκηνές, προμή-
θεια οικίσκων κυρίως για τους συμπολί-
τες μας στους μικρότερους οικισμούς, οι
οποίοι θέλουν να παραμείνουν κοντά στις

εστίες τους, ενώ θα αξιοποιήσουμε το
πρόγραμμα “Εστία” σε συνεννόηση με το
υπουργείο Μετανάστευσης. Έχουμε
άδεια νοικιασμένα διαμερίσματα στο
Ηράκλειο, που μπορούν να καλύψουν
άμεσα ανάγκη στέγασης συμπολιτών μας,
οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπί-
τια τους», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν
υπογράμμισε ότι υπάρχει συνεννόηση με
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έτσι
ώστε να τους παρασχεθούν οι απαραίτη-
τες διευκολύνσεις. Ακόμη, όποιος έχει
πάρει εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και έχει υπο-
στεί ζημιά δεν θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ ούτε
για το 2021 ούτε για 2022 ούτε για το 2023,
όπως ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι - Δεκάδες οι μετασεισμοί
Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου

αλλά και των γύρω περιοχών μετά τον ισχυρό σεισμό των 6
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της
Δευτέρας στην Κρήτη και είχε ως τραγικό απολογισμό
έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες. 

Εκτιμάται πως το 60% των σπιτιών στο Αρκαλοχώρι των
8.000 κατοίκων έχει υποστεί ζημιές (οι πρώτες εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για περίπου 1.000 σπίτια). 

Την ίδια στιγμή, σε αγώνα δρόμου έχει εξελιχθεί η προ-

σπάθεια των αρμόδιων Αρχών να εξασφαλίσουν στέγη και
τροφή στους πληγέντες. Σε αυτοκίνητα, πλατείες, σκηνές
και σε κάποια ξενοδοχεία πέρασαν το πρώτο βράδυ τους
οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και των γειτονικών περιο-
χών που επλήγησαν, ενώ στήθηκε κέντρο υγείας σε σκηνή
του στρατού. Παράλληλα, οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρ-
κή φόβο εξαιτίας των δεκάδων μετασεισμών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι χθες η κατάσταση επιδεινώθηκε στο Αρκα-
λοχώρι μετά τη νέα σεισμική δόνηση των 5,4 βαθμών της

κλίμακας Ρίχτερ λίγα λεπτά πριν τις 8 το πρωί. 
Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονο-

μικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Όλγα Δρα-
μουντάνη, σε αρκετά κτίσματα που είχαν υποστεί ζημιές
εμφανίστηκαν νέες καταρρεύσεις. Στην ευρύτερη περιο-
χή η νέα σεισμική δόνηση προκάλεσε εκ νέου αναστάτω-
ση, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης,
όπου έγινε αισθητός ο σεισμός, πολίτες βγήκαν στους
δρόμους.

Ο Μητσοτάκης από την Κρήτη
ανακοίνωσε κρατική ενίσχυση
25-30 εκατ. ευρώ - 
Στις 20.000 ευρώ 
υπολογίζεται το ποσό 
σε όποιον έχασε το σπίτι του

Άμεσες ααποζημιώσεις στους πληγέντες
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Ρεπορτάζ: 

Κώστας Παπαδόπουλος, Μαρία Δήμα 

Τ
ο οπλοστάσιο του 33χρονου
ληστή της τράπεζας στην οδό
Μητροπόλεως, αλλά και ένα
μαύρο μπλοκάκι με ιδιόχει-

ρες σημειώσεις, έχουν μπει στο μικρο-
σκόπιο της ΕΛΑΣ μετά την επεισοδιακή
σύλληψή του στη λεωφόρο Κατεχάκη
και τον εντοπισμό του διαμερίσματος
που μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
είχε νοικιάσει πριν από περίπου τρεις
ημέρες. 

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση
της ΕΛΑΣ, στην κατοχή του 33χρονου
και της 34χρονης συντρόφου του (πάνω
τους αλλά και στο μισθωμένο σπίτι)
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το πολε-
μικό τυφέκιο Καλάσνικοφ με γεμιστή-
ρα και 26 φυσίγγια, 19 φυσίγγια πολε-
μικού τυφεκίου, 2 πιστόλια με γεμιστή-
ρες που περιείχαν 11 και 14 φυσίγγια
αντίστοιχα, 3 γεμιστήρες πιστολιού και
28 φυσίγγια, περίστροφο με 6 φυσίγ-
για, ταχυγεμιστήρας περιστρόφου και
141 φυσίγγια, νάιλον συσκευασία με
ηρωίνη βάρους 36,67 γραμμαρίων, κι-
νητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, χρήματα
και ιδιόχειρες σημειώσεις. Αστυνομι-

κές πηγές σχολίαζαν ότι βρήκαν σφαί-
ρες ακόμη και σε πακέτα από τσιγάρα
που είχε ο 33χρονος, ενώ δεν πέρασε
απαρατήρητο το γεγονός ότι το σακίδιο
με το Καλάσνικοφ το κρατούσε κατά τη
διάρκεια της σύλληψής τους η 34χρονη
σύντροφός του. 

Οι Αρχές -ύστερα από αρκετές μέρες
παρακολούθησης- εκτιμούν ότι δεν
υπήρχε κάποιο υποστηρικτικό δίκτυο
από πίσω του, ωστόσο, αν και έχουν
ταυτοποιήσει τον συνεργό του στις ένο-
πλες ληστείες, δεν έχουν μπορέσει μέ-
χρι στιγμής να τον εντοπίσουν. Όσον
αφορά το οπλοστάσιο, είναι ένα στοι-
χείο που προκαλεί έντονο προβληματι-
σμό στην ΕΛΑΣ -η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία συμμετέχει και αυτή στις
έρευνες-, καθώς ο 33χρονος είχε κατά
το παρελθόν σχέσεις με το επονομαζό-
μενο ένοπλο αντάρτικο πόλεως. Για αυ-
τό και οι αξιωματικοί αναλύουν γραμμή
προς γραμμή και επιχειρούν να αποκω-
δικοποιήσουν τις ιδιόχειρες σημει-
ώσεις από το μαύρο μπλοκάκι, προκει-
μένου να δουν εάν και τι σχεδίαζε μετά
τη ληστεία στην τράπεζα επί της οδού
Μητροπόλεως. 

Να σημειώσουμε ότι ο 33χρονος και
η 34χρονη οδηγήθηκαν το μεσημέρι

της Τρίτης στην Εισαγγελία, όπου τους
ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κατά
περίσταση αδικήματα της ληστείας από
κοινού κατά συρροή, συνέργεια σε λη-
στεία, διακεκριμένη οπλοφορία άπαξ
και κατ’ εξακολούθηση, οπλοφορία
άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, διακίνη-
ση ναρκωτικών, αγορά και κατοχή από
κοινού ναρκωτικών, άρνηση υποβολής
σε δακτυλοσκόπηση, οπλοκατοχή κατά
συναυτουργία, υπόθαλψη, και βία κατά
υπαλλήλων. 

Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στον ανα-
κριτή όπου ζήτησαν και πήραν προθε-
σμία για να απολογηθούν την Παρα-
σκευή. Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε την εμ-
πλοκή του 33χρονου εκτός από την πε-

ρίπτωση της οδού Μητροπόλεως σε
δύο ακόμη ένοπλες ληστείες τραπεζών
στην Αττική, οι οποίες διαπράχθηκαν
μετά την απόδρασή του (παραβίαση
όρων τακτικής άδειας από κατάστημα
κράτησης) στις 2 Αυγούστου.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των διωκτικών Αρ-
χών στη Θεσσαλονίκη για γενίκευση επεισοδίων μετά
την επίθεση που δέχτηκαν το πρωί της Τρίτης στο
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης συγκεντρωμένοι φοιτητές που
ανήκουν σε αριστερές οργανώσεις από νεαρούς που
φορούσαν κράνη και κουκούλες και ήταν μέσα στο
σχολείο. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λαμβάνονται μέτρα για
να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, ενώ έρευνα
έχει ξεκινήσει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το
ενδεχόμενο μεταξύ των κουκουλοφόρων να ήταν μα-
θητές. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη, όταν
φοιτητές εμφανίστηκαν έξω από το σχολείο και μοίρα-

σαν φυλλάδια εναντίον των μέτρων που εφαρμόζονται
στην Παιδεία και κυρίως εναντίον της βάσης εισαγω-
γής. Οι φοιτητές, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέ-
χτηκαν επίθεση και εκδιώχθηκαν από νεαρούς που εί-
ναι μαθητές του ΕΠΑΛ, ωστόσο πολλοί είναι στην ίδια
ηλικία με τους φοιτητές. 

Ύστερα από αυτό, το πρωί της Τρίτης οργανώθηκε
αντιφασιστική συγκέντρωση, καθώς θεωρήθηκε ότι οι
νεαροί από το σχολείο ανήκουν σε εθνικιστικές οργα-
νώσεις και σε ομάδες που κινούνται κοντά στη Χρυσή
Αυγή. Η συγκέντρωση προκάλεσε την αντίδραση ομά-
δας περίπου τριάντα νεαρών, οι οποίοι φορώντας κρά-
νη και κουκούλες άρχισαν μέσα από το σχολείο να πε-

τούν αντικείμενα στους συγκεντρωμένους. Παράλλη-
λα και ομάδα των διαδηλωτών επιχείρησε να εισέρθει
στο σχολείο, όμως συγκρατήθηκε από τους ψυχραιμό-
τερους για να μη γενικευτούν οι συγκρούσεις. 

Η συγκέντρωση διαλύθηκε, με την παρέμβαση των
ψυχραιμοτέρων, ενώ οι μαθητές του σχολείου καθ’
όλη τη διάρκεια των επεισοδίων εξακολουθούσαν να
μπαίνουν για να κάνουν μάθημα. Η αστυνομία δεν
προχώρησε σε προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ η
Χρυσή Αυγή με ανακοίνωσή της χαιρέτισε την ενέρ-
γεια των κουκουλοφόρων να επιτεθούν στους φοιτη-
τές των αριστερών οργανώσεων. 

ΚΚώστας Καντούρης

Ποινική δίωξη για 
κακουργήματα ασκήθηκε
στον 33χρονο και στη 
σύντροφό του για 
τη ληστεία της τράπεζας
στην οδό Μητροπόλεως
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Θεσσαλονίκη: Άγρια επεισόδια έξω από σχολείο στη Σταυρούπολη

Οπλοστάσιο 
το σπίτι του ληστή 
με τα τατουάζ 



Ναύπλιο

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για
τον Ιωάννη Καποδίστρια

Η ετήσια τελετή μνήμης για τον Ιωάννη Καποδίστρια πραγμα-
τοποιήθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια στο ιστορικό Ναύπλιο. Τις
εκδηλώσεις οργάνωσε ο οικείος Δήμος Ναυπλιέων, σε συνεργα-
σία με το Ίδρυμα «Ιωάννης Καποδίστριας». Στην επιμνημόσυνη
δέηση χοροστάτησε ο μητροπολίτης Αργολίδος στον Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα, έξω από τον οποίο δολοφονήθηκε ο πρώτος
κυβερνήτης της Ελλάδας το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου
1831, ενώ παρέστη και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, η οποία κατέθεσε στεφάνι και εκφώνησε την
επετειακή ομιλία για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.
Παρέστησαν επίσης ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώ-
της Νίκας, οι βουλευτές Γιάννης Ανδριανός και Γιάννης Γκιόλας,
ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Γιάννης Μαλτέζος και λοιποί
πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες…

Καλαμαριά

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια 
Ημέρα Ηλικιωμένων
Η 1η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία,
τους ανθρώπους που κόπιασαν και πρόσφεραν είτε ως εργαζό-
μενοι στο κοινωνικό σύνολο είτε ως γονείς στα παιδιά τους ή ως
παππούδες στα εγγόνια τους. Ο Δήμος Καλαμαριάς, με πρωτο-
στάτες την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης,
Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων και τα Κέντρα
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, διοργανώνει διαδικτυακό
αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία.

Την έντονη αντίδραση του δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού Γιάννη Κοντζιά για την από-
φαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) να αδειοδοτήσει τη λειτουργία αιολι-

κού πάρκου στο όρος Τελέθριο στη Βόρεια Εύβοια ακολούθησε η επίσης έντονη αντί-
δραση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. «Αν και η τοπική

κοινωνία, όπως εκφράστηκε με απόφαση του ΔΣ Ιστιαίας - Αιδηψού το 2020, είναι αν-
τίθετη, παρ’ όλα αυτά δεν εισακούστηκε. Δεν είμαστε κατά των ΑΠΕ, είμαστε κατά της

ανεξέλεγκτης χωροθέτησης. Η βιασύνη προδίδει, η ανασυγκρότηση δεν περνάει μέσα
από ανεμογεννήτριες», τόνισε ο κ. Κοντζιάς, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις κατά
της απόφασης της ΡΑΕ, επισημαίνοντας επίσης ότι «ο αγώνας θα είναι καθολικός και
θα γίνει χωρίς εκπτώσεις μέχρι τέλους». Άμεση ήταν και η αντίδραση του υπουργού

Κώστα Σκρέκα. Ζήτησε από τη ΡΑΕ ανάκληση αδειών εγκατάστασης ανεμογεννητριών
στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού και στο όρος Τελέθριο, το μοναδικό βουνό που διασώθη-

κε στην περιοχή από την πύρινη λαίλαπα του περασμένου Αυγούστου.

Διήμερο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊ-
κού Έργου CI-Novatec οργάνωσε η Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Πελα-
τειακή ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά
οικοσυστήματα - Customer Intelligence
for inNOVAtive Tourism ECosystems» του
Προγράμματος «Interreg V-Α Ελλάδα -
Ιταλία 2014-2020». Στο συνέδριο Έλληνες
και Ιταλοί εταίροι του έργου, η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου
και η Περιφέρεια Απουλίας, θα παρουσιά-
σουν τις μελέτες τους με τα αποτελέσματα
των τοπικών ερευνών και δράσεων. Στη
συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου του Μπάρι, οι οποίοι
είχαν και ενεργό ρόλο στην υλοποίηση
του έργου. Στόχος του CI-Novatec είναι η
ενίσχυση της απόδοσης των τοπικών Οι-
κοσυστημάτων Τουρισμού, παρέχοντας
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση πληροφορίες που
έχουν αντληθεί από επισκέπτες και τουρί-
στες των περιοχών.

! Δυτική Ελλάδα

Διήμερο συνέδριο 
για το CI-Novatec

Αντίδραση δημάρχου και ανταπόκριση
υπουργού για το αιολικό πάρκο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιστιαία - Αιδηψός

Κεντρική Μακεδονία 

Μητροπολιτικό πάρκο το πρώην
στρατόπεδο Παύλου Μελά

Την έναρξη των εργασιών για τη μετατροπή του
πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσα-
λονίκη σε μητροπολιτικό πάρκο κήρυξαν ο περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας
και ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζί-
δης, υπογράφοντας τη σύμβαση για την περιβαλλοντι-
κή αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του μη-
τροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά.

«Σήμερα είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες για
τον τόπο μας και ειδικά για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κά-
νουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Υπογράφουμε τη
σύμβαση για τη μετατροπή του πρώην στρατοπέδου
Παύλου Μελά στο μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο
της ευρύτερης περιοχής, που αλλάζει τα περιβαλλοντι-
κά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα ολόκληρης της
Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο
στρατόπεδο στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, που
μετατρέπεται σε ελεύθερο δημόσιο χώρο πρασίνου»,
επισήμανε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας.

Μύκονος 

Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού
Κάθε χρόνο μία εβδομάδα του Σεπτέμβρη είναι αφιε-

ρωμένη στα σπορ και την άθληση στις 27 χώρες της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Κομισιόν και έχει ως στόχο
την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυ-
σική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπε-
δα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό και υγιή τρό-
πο ζωής. 

Η δημοτική αρχή της Μυκόνου προσκαλεί μικρούς
και μεγάλους να συμμετάσχουν σε δωρεάν ανοιχτά μα-
θήματα γνωριμίας με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον
στίβο, το τάε κβον ντο, το ζίου ζίτσου, τη ρυθμική γυμνα-
στική και το ποδήλατο.
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Η
προτεραιότητα που έχει θέσει ο περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης να αναβαθμίσει τις βασικές οδούς

και λεωφόρους του Λεκανοπεδίου παίρνει σι-
γά σιγά σάρκα και οστά. Σε αυτό το πλαίσιο,
αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι ερ-
γασίες ασφαλτοστρώσεων σε έναν από τους
κεντρικότερους οδικούς άξονες της Αττικής,
τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ σύντομα ξεκινούν
αντίστοιχα έργα και στη λεωφόρο Κηφισού με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, στο
πλαίσιο του σχετικού έργου συντήρησης οδο-
στρωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 15
εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στη Λεωφόρο Αθηνών
γίνονται έργα στο ρεύμα με κατεύθυνση από
το Δαφνί προς Αθήνα, ενώ σε ό,τι αφορά τη λε-
ωφόρο Κηφισού, άμεσα ξεκινούν παρεμβά-
σεις στο ρεύμα Ελευσίνα προς Αθήνα (μετά

τον Σκαραμαγκά - ΕΛΠΕ) τμηματικά επί των
οδών. Οι εργασίες που προβλέπουν ασφαλτο-
στρώσεις, αντικατάσταση φθαρμένων σημεί-
ων και συντήρηση οδοστρώματος αναμένεται
να ολοκληρωθούν σε έναν χρόνο από σήμερα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Πατούλης, «έχοντας
κάνει προτεραιοποίηση των αναγκών αλλά και
ιεράρχηση των σημείων υψηλής επικινδυνό-
τητας, καθημερινά παρεμβαίνουμε σε κεντρι-
κές, πολυσύχναστες λεωφόρους της Αττικής,
αλλάζοντας ριζικά την όψη τους αλλά και δια-
σφαλίζοντας τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού
για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην
Αττική, θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική
σε όλο το εύρος της περιφέρειας, καθώς για
εμάς πρόκειται για ζήτημα υψίστης προτεραι-
ότητας».

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στην Κηφισιά 
Καταγράφοντας αύξηση στο ενδιαφέρον από πλευ-

ράς συμμετοχών, ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτή-
σεων για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος Υποστήριξης
Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς, που πραγ-
ματοποιείται έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου
Γιώργου Θωμάκου. Η επιτυχία που σημειώθηκε στους
προηγούμενους κύκλους του προγράμματος και με την
υπεραξία που έλαβαν οι συμμετέχοντες μέσα από τα
επιχειρηματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν προ-
σέλκυσε περισσότερες επιχειρηματικές ομάδες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υποβληθούν 46
επιχειρηματικές προτάσεις στο σύνολο, οι οποίες στελεχώνονται από τουλάχιστον 65 άτομα.
Στις 4 Οκτωβρίου θα αρχίσουν το πρώτο εκ των δύο εργαστηρίων παραγωγής ιδεών για τις
startups αλλά και συναντήσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων με τους συμβούλους του προ-
γράμματος, ώστε να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι επιχειρηματικές ιδέες των συμμετε-
χόντων και να καθοριστούν οι στόχοι ανάπτυξης καθεμίας εξ αυτών.

Εκπαιδευτικές 
αθλητικές δράσεις

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας
και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης
επισκέφτηκαν οι παγκόσμιες
πρωταθλήτριες της κωπηλασίας
Χρύσα Μπισκιτζή και της ιστιο-
πλοΐας Άννα Αγραφιώτη για τον
εορτασμό της 8ης Πανελλήνιας
Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού -
Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού
Αθλητισμού 2021. Οι επισκέψεις
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του μνημονίου συνεργασίας που
έχει συνάψει ο Δήμος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης με την
Ένωση Συμμετασχόντων στους
Ολυμπιακούς Αγώνες με στόχο τη
διάδοση του αθλητικού πνεύμα-
τος και τη γνωριμία των μαθητών
με αθλητές παγκόσμιας φήμης.
Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης θα
πραγματοποιηθούν επισκέψεις
αθλητών παγκόσμιας φήμης σε
όλα τα δημοτικά σχολεία του Δή-
μου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης τις επόμενες εβδομάδες, κα-
θώς και εκπαιδευτικές αθλητικές
δράσεις σε συνεργασία με την
Ένωση Συμμετασχόντων στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Πράσινο Πέρα(σ)μα»
Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι κομμά-
των και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης τίμησαν με την παρουσία τους
τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
«Πράσινο Πέρα(σ)μα» για την οικολο-
γία στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο
του Μουσείου Αλιείας και Ναυπηγι-
κής Αλιευτικών Σκαφών στο Πέραμα.
Την έκθεση διοργανώνουν ο Δήμος
Περάματος και το Sharing Perama,
ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας, του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
της πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελ-
λάδα. Επιπλέον, η έκθεση πραγματο-
ποιείται με την υποστήριξη του Fon-
dation Thalie και της Good Move Ini-
tiatives. Ο δήμαρχος Περάματος Γιάν-
νης Λαγουδάκης τόνισε ότι η έκθεση
αυτή πραγματοποιείται σε έναν χώρο
που αναμορφώθηκε πλήρως, με τη
δημοτική αρχή και τους εργαζόμε-
νους του δήμου να καταβάλουν μεγά-
λη προσπάθεια για την αναβάθμιση
των πολιτιστικών και αθλητικών χώ-
ρων του Περάματος.

Σε ποιον δήμο της Αττικής αν-
τιπολίτευση και φορείς έχουν
πάρει στο ψιλό τον δήμαρχο
γιατί κάθε φορά που επικοι-
νωνιακά βρίσκεται σε δύσκο-
λη θέση βρίσκει τρόπο να
βγάλει στην επιφάνεια την
υλοποίηση συγκεκριμένου
έργου στην πόλη; Αυτό που
κάνει πιο προκλητική την
επικοινωνιακή προβολή είναι
ότι το συγκεκριμένο έργο
αποτελεί αχίλλειο πτέρνα της
δημοτικής αρχής λόγω της
μεγάλη καθυστέρησής του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Πλήρης ανακαίνιση
Πλήρως αναβαθμισμένο και γεμάτο
χρώματα παραδόθηκε φέτος σε μα-
θητές και εκπαιδευτικούς το 14ο
Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, το οποίο
μεταμορφώθηκε εξωτερικά και
εσωτερικά σε μια ριζική ανακαίνι-
ση προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα ασφαλές, όμορφο και φωτεινό
σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά
στη νηπιακή ηλικία. Όπως τονίζει η
δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου,
«παραδώσαμε στους μικρούς μας
φίλους έναν χώρο καθαρό, ασφαλή
και πλήρως ανακαινισμένο με κάθε
σεβασμό στην ευαίσθητη ηλικία
που διανύουν, κάνοντας έτσι την
καθημερινότητά τους απολύτως
λειτουργική και πιο ευχάριστη. Η
αναγνώριση, τα χαμόγελα και η
αγάπη των παιδιών και των εκπαι-
δευτικών είναι η μεγαλύτερη ηθική
ικανοποίησή μας».

Έργα ασφαλτοστρώσεων
στις λεωφόρους 
Αθηνών και Κηφισού
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Pfizer: Δοκιμάζει
εμβόλιο mRNA
και για τη γρίπη

Μετά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού,
η Pfizer έχει ξεκινήσει δοκιμές για εμ-
βόλιο με τεχνολογία mRNA και κατά
της γρίπης. Ήδη ο πρώτος εθελοντής
εμβολιάστηκε. Η τεχνολογία mRNA
χρησιμοποιείται στο εμβόλιο κατά του
κορονοϊού που ανέπτυξε η Pfizer σε
συνεργασία με την BioNTech. Οι δοκι-
μές θα γίνουν στις ΗΠΑ με υγιή άτομα
65 έως 85 ετών. Αρχικός στόχος είναι,
ως συνήθως, ο έλεγχος της ασφάλειας
του εμβολίου και στη συνέχεια της απο-
τελεσματικότητάς του από άποψη ανο-
σιακής ανταπόκρισης. «Η πανδημία Co-
vid-19 μας επέτρεψε να αξιοποιήσουμε
την τεράστια επιστημονική ευκαιρία
του mRNA. Η γρίπη παραμένει μια πε-
ριοχή όπου χρειαζόμαστε εμβόλια»,
δήλωσε η Κάθριν Γιάνσεν, επικεφαλής
του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης
της Pfizer.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Pfi-
zer ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κλινική
δοκιμή μεγάλης κλίμακας για το χάπι
της κατά της Covid-19, προκειμένου να
ελέγξει την ικανότητά του να μειώνει
προληπτικά τους κινδύνους λοίμωξης
στο περιβάλλον ενός ατόμου που προ-
σβλήθηκε από τη νόσο.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Co-
vid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταί-
ες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 2.978. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 22, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 14.751
θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
322. Μεταξύ των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, 291 (90,37%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 31 (9,63%) είναι πλήρως
εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 145.

«Ε
γώ μέσα στο κορμί μου βάζω
ό,τι θέλω, δεν υπάρχει περί-
πτωση να μου επιβάλει κάποι-
ος άλλος τι θα βάλω μέσα στο

κορμί μου…». Είναι μία από τις χαρακτηρι-
στικές φράσεις που συνάντησαν οι αστυνο-
μικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
στις ιστοσελίδες αλλά και στα προφίλ στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης των αντιεμβολια-
στών - αρνητών του κορονοϊού σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες για
διασπορά ψευδών ειδήσεων, διέγερση σε
ανυπακοή και απόπειρα απάτης.

Ο φάκελος που εστάλη στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών αφορά τέσσερις ιστο-
σελίδες και έξι λογαριασμούς σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ωστόσο, η έρευνα συνε-
χίζεται καθώς στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
έχουν μπει και άλλες περιπτώσεις. Πηγές
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχο-
λίαζαν στην «Political» ότι «στόχος μας δεν
είναι η ελευθερία της έκφρασης όπως υπο-
στηρίζουν οι διάφοροι συνωμοσιολόγοι, αλ-
λά η προστασία της κοινωνίας από τη δια-
σπορά ψευδών ειδήσεων». 

Αυτό καθώς οι αντιεμβολιαστές - αρνη-
τές του κορονοϊού έχουν επιδοθεί σε μια
άνευ προηγουμένη εκστρατεία παραπλη-
ροφόρησης, ενώ παράλληλα υπάρχει και
η «φάμπρικα» με τα εξώδικα και τις αγω-
γές, όπου φαίνεται πως ρέει άφθονο
«μαύρο» χρήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 20
ευρώ για τις... επιδόσεις από δικαστικό
επιμελητή που ζητούσαν από κάθε εξα-
πατημένο πολίτη, έπρεπε είτε να μπουν
σε προπληρωμένη κάρτα, είτε να αποστα-
λούν ταχυδρομικώς, είτε με συναλλαγή
μέσω ΑΤΜ στην οποία δεν απαιτείται ταυ-

τοποίηση του ατόμου που εισπράττει τα
χρήματα.

Από την έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος προέκυψε ότι οι τρεις από τις
τέσσερις ιστοσελίδες για τις οποίες σχηματί-
στηκε δικογραφία είναι ξενόγλωσσες. Όσον
αφορά την ελληνική, σύμφωνα με αστυνομι-
κές πηγές, έχει ταυτοποιηθεί άνδρας ως σχε-
τιζόμενος με τη διαχείρισή της, ο οποίος φέ-
ρεται να συμμετείχε σε συγκεντρώσεις του
Αρτέμη Σώρρα (δεν είναι τυχαίο ότι η ρητορι-
κή της «φάμπρικας» των εξωδίκων είναι σχε-
δόν ίδια με αυτή που χρησιμοποιούσαν οι
υπέρμαχοι - υποστηρικτές του πρώην έγκλει-
στου των φυλακών). Οι τέσσερις ιστοσελίδες
που βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών εί-
ναι οι εξής: Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς,
Brighteon.com, Runble.com, Ugetube.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι το
υπουργείο Υγείας εξετάζει τις δυνατότητες
που υπάρχουν για τη νομική κατοχύρωση
των γιατρών του ΕΣΥ που δίνουν μάχες σε
εντατικές και θαλάμους Covid-19 από τη
«φάμπρικα» των μηνύσεων και των εξωδί-
κων που έχουν στήσει επιτήδειοι αντιεμβο-
λιαστές και αρνητές του κορονοϊού. Στο
πλαίσιο αυτό αναμένεται και συνάντηση του
υπουργού Θάνου Πλεύρη με τον πρόεδρο
του Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιο Εξαδάκτυ-
λο, ούτως ώστε να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο
και να μη χρειάζεται να εμπλέκονται σε δι-
καστικές μάχες που στο τέλος θα κερδίσουν.

Δωρεάν διάθεση self
tests στους μαθητές 
Από σήμερα και έως την Παρασκευή
8 Οκτωβρίου θα μπορούν να προμη-
θευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία
οι μαθητές όλων των βαθμίδων τέσ-
σερα self tests τα οποία θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες ελέγχου, βάσει
των οδηγιών, έως τα μέσα Οκτωβρί-
ου. Υπενθυμίζεται ότι τα self tests
πραγματοποιούνται δυο φορές
εβδομαδιαίως, έως και 24 ώρες πριν
από την προσέλευση κάθε Τρίτη και
Παρασκευή στο σχολείο. Δικαιούχοι
είναι όλοι οι μαθητές κάτω των 12
ετών και όσοι είναι μεταξύ 12 και 17
ετών και δεν έχουν εμβολιαστεί ή
νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η δωρεάν διάθεση των
self test από τα φαρμακεία γίνεται
μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και
ώρες και όχι κατά τις διημερεύσεις
και διανυκτερεύσεις. Σε κάθε περί-
πτωση, το υπουργείο Παιδείας συ-
νεχίζει να παροτρύνει τους γονείς
των μαθητών άνω των 12 ετών να
σπεύσουν να εμβολιάσουν τα παιδιά
τους «αξιοποιώντας το ισχυρό αυτό
όπλο απέναντι στην Covid και συμ-
βάλλοντας στην οικοδόμηση τείχους
ανοσίας».

Αποσωληνώθηκε 
ο Βασίλης Λεβέντης
Βελτίωση παρουσίασε η κατάσταση
του προέδρου της Ένωσης Κεν-
τρώων Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος τις
τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στη
ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», έχοντας
προσβληθεί από κορονοϊό. Η βελ-
τίωση που παρουσίασε είχε ως άμε-
σο αποτέλεσμα να αποσωληνωθεί,
με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν
την κατάστασή του σταθερή. Συγκε-
κριμένα, η ανακοίνωση της διοίκη-
σης του «Ευαγγελισμού» αναφέρει
για τον Βασίλη Λεβέντη: «Ο πρό-
εδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βα-
σίλης Λεβέντης, ο οποίος νοση-
λεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας, παρουσίασε ελαφρά βελ-
τίωση και αποσωληνώθηκε. Η κατά-
στασή του χαρακτηρίζεται σταθερή
επί του παρόντος».

Τέσσερα sites και 
έξι λογαριασμοί social media
στο μικροσκόπιο των Αρχών

«Μπλόκο» στις
ιστοσελίδες των
αντιεμβολιαστών 



Ο Θεόδωρος Τσαούσης 
παρουσίασε στη ΔΕΘ 
το Robot Hood - Μπορεί 
να αναγνωρίσει 
φλόγες και καπνούς
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Μ
ε νωπές ακόμα τις μνήμες
από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές του καλοκαιριού, ο
πρωτοετής φοιτητής του

Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Θεό-
δωρος Τσαούσης παρουσίασε προ ημερών
στη ΔΕΘ το Robot Hood! Πρόκειται για ένα
τετράποδο πλήρως αυτόνομο ρομπότ που
μπορεί να αναγνωρίσει φλόγες, καπνούς
και τυχόν αλλαγές σε δασικές περιοχές και
να σημάνει συναγερμό, το οποίο κατα-
σκεύασε όταν ήταν ακόμα μαθητής. 

«Πάντα μου άρεσε η ρομποτική, άρχισα
να ασχολούμαι όταν ήμουν στην Ε’ Δημοτι-
κού και να πειραματίζομαι με πρώτες
ύλες. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την
εφεύρεση αυτή πριν από περίπου δυο
χρόνια και ενώ είχα προχωρήσει στη δημι-
ουργία του ρομπότ, με αφορμή τις πυρκα-
γιές, σκέφτηκα να το προσαρμόσω με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να συμβάλει στην κατα-
πολέμηση του φαινομένου», περιγράφει
στην «Political» ο Θεόδωρος Τσαούσης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι ένα τετρά-
ποδο ρομπότ, πλήρως αυτόνομο, με μια
κάμερα στην οποία καταγράφονται οι
φλόγες, οι καπνοί και οι αλλοιώσεις. Το

σημαντικότερο είναι πως μπορεί να ανα-
γνωρίσει τη σημασία των γεγονότων αυ-
τών με τη βοήθεια ενός νευρωνικού δι-
κτύου που διαθέτει, δηλαδή μέσω της τε-
χνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια, ενη-
μερώνει τον χειριστή του για τις εικόνες
που έχει καταγράψει και του τις στέλνει
μαζί με την ακριβή τοποθεσία που βρί-
σκεται. Το πλεονέκτημά του είναι ότι χρη-
σιμοποιεί πόδια και όχι τροχούς που μπο-
ρεί να σκαλώσουν σε οποιοδήποτε σημείο
ενός ανώμαλου εδάφους. Αυτό σημαίνει
ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα
στην κίνησή του, αλλά ακόμα και αν ανα-
τραπεί μπορεί να σηκωθεί με τη βοήθεια
ενός βραχίονα που έχει ενσωματωμένο». 

Το Robot Hood λειτουργεί με μπαταρία,
η οποία φορτίζει με την ενέργεια του ήλι-
ου και συγκεκριμένα την αποθηκεύει κα-
τά τη διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα
μπαίνει σε λειτουργία ύπνου για να μην

την ξοδεύει. Για την κατασκευή του ο νεα-
ρός φοιτητής χρειάστηκε έναν μήνα σχε-
διασμών και δοκιμών. Το κόστος του δεν
ξεπερνά τα 200 ευρώ. 

Επόμενος στόχος
το ρομπότ-πυροσβέστης 

Ο Θεόδωρος Τσαούσης μπορεί να πα-
ρουσίασε το Robot Hood στο περίπτερο
του NOESIS (Κέντρο Διάδοσης Τεχνολο-
γιών), που διοργανώνει το Μαθητικό Συ-
νέδριο Πληροφορικής, ωστόσο, η δουλειά
του δεν έχει τελειώσει. «Μπορεί να γίνει
και ρομπότ-αστυνομικός. Θα μπορούσε
να αντικαταστήσει έναν αστυνομικό κάνο-
ντας τις περιπολίες και να ανατρέχει στη
βάση δεδομένων που διαθέτει για να ανα-
γνωρίσει έναν καταζητούμενο ή έναν εγ-
κληματία. Η λογική μου είναι ότι θα μπο-
ρούσε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε
βαριές και επικίνδυνες δουλειές», σημει-

ώνει ο δημιουργός του Robot Hood.  Το
επόμενο βήμα είναι να το εξελίξει σε ρομ-
πότ-πυροσβέστη: «Σκοπεύω να κάνω κά-
ποιες εργασίες και να το μετατρέψω έτσι
ώστε να αντικαθιστά έναν πυροσβέστη.
Να έχει τη δυνατότητα να κουβαλά τη μά-
νικα και να συμμετέχει στην κατάσβεση
μιας φωτιάς. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα
κινδυνεύει ο πυροσβέστης και ταυτόχρο-
να θα είναι πάντα ενεργό, αφού ένα ρομ-
πότ δεν χρειάζεται να σταματήσει για να
φάει ή να ξεκουραστεί. Μελλοντικά, αυτό
που θέλω να πετύχω είναι να το κάνω πυ-
ρίμαχο, ώστε να μπαίνει μέσα στη φωτιά
και να τη σβήνει». Ο Θεόδωρος Τσαούσης
με το Robot Hood κέρδισε πέρυσι το πρώ-
το βραβείο στον διαγωνισμό Aegean Ro-
botics που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου. Σκοπός του είναι, αφού ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές του, να ασχοληθεί με τη
ρομποτική και τους αυτοματισμούς.

Έλληνας φοιτητής
έφτιαξε ρομπότ που
ανιχνεύει πυρκαγιές
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Ένας τραυματίας έπειτα από σφοδρή
σύγκρουση τρένου με φορτηγό

Άγιο είχε ένας 32χρονος
οδηγός φορτηγού, το όχη-
μα του οποίου ακινητοποι-
ήθηκε πάνω στις γραμμές
του τρένου στους Λαχανό-
κηπους Νέας Μαγνησίας
έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Το όχημα ανασύρθηκε από
τρένο που περνούσε εκεί-
νη την ώρα και ο οδηγός
την τελευταία στιγμή πή-
δηξε από την καμπίνα για
να γλιτώσει.

Το ατύχημα έγινε στις 10.15 το πρωί, την ώρα που στη
διάβαση έφτανε επιβατικό τρένο προερχόμενο από τις
Σέρρες. Σύμφωνα με τον μηχανοδηγό και τον προϊστά-
μενο του τρένου, είχαν κατέβει κανονικά οι μπάρες της

διάβασης, όμως το φορ-
τηγό ήταν ακινητοποι-
ημένο. «Μας είπαν ότι
μπλόκαραν τα φρένα
του», σημείωσαν οι υπάλ-
ληλοι. Ευτυχώς το τρένο
κινούνταν με χαμηλή τα-
χύτητα καθώς πλησίαζε
στη Θεσσαλονίκη. Ο οδη-
γός του φορτηγού από
την πτώση τραυματίστηκε
ελαφρά και διακομίστηκε
στο νοσοκομείο. Οι 30

επιβάτες του τρένου συνέχισαν το ταξίδι τους με λεω-
φορείο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία της σι-
δηροδρομικής γραμμής αποκαταστάθηκε στις 3 νωρίς
το απόγευμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οι αντιπεριφερειάρχες
που έχουν... ζήτηση
Από τη στιγμή που ξεπερνάμε το δεύ-
τερο μισό της βουλευτικής θητείας
και ποτέ κανείς δεν γνωρίζει πότε θα
διεξαχθούν οι εκλογές με την πολιτι-
κή ρευστότητα και τις συνθήκες παν-
δημίας, οι επικεφαλής των κομμά-
των ήδη έχουν αρχίσει να προσεγγί-
ζουν στελέχη και μετρούν προθέσεις.
Αρκετοί αυτοδιοικητικοί, περιφερει-
ακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και
αντιπεριφερειάρχες έχουν δεχτεί
κρούση από κυβερνητικά στελέχη για
να μεταβούν στην κεντρική πολιτική
σκηνή, ενισχύοντας τα ψηφοδέλτια
της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. 

Θέλει να αφήσει 
στίγμα ο Άγγελος 
Ο Άγγελος Χαριστέας έχει πάρει
πολύ στα σοβαρά τον ρόλο του
στην αντιπεριφέρεια Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, με συγκροτημέ-
νο γραφείο και συνεργάτες-γιά-
πηδες που γνωρίζουν το αντικεί-
μενο. Και προτού προχωρήσει
περαιτέρω, θέλει να αφήσει ένα
δικό του στίγμα στην περιφέρεια.
Ήδη προετοιμάζεται για το
Beyond Thessaloniki Innovation
Capital, τη διεθνή έκθεση καινο-
τομίας, στις 14-16 Οκτωβρίου. 

Το σκέφτεται ο Ασλανίδης
Και οι τρεις νυν αντιπεριφερειάρ-

χες θεωρούνται, πέραν από πρωτο-
κλασάτα στελέχη στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, και άνθρω-
ποι που εκτιμάται ότι μπορούν να
διαδραματίσουν και ρόλο στην κεν-
τρική πολιτική σκηνή μέσω της κα-
θόδου τους στις δύο εκλογικές πε-
ριφέρειες. Θυμίζουμε απλώς ότι ο
Δημήτρης Ασλανίδης είχε -σχεδόν-
αποφασίσει τη μετάβασή του στην
Αυτοδιοίκηση και εν προκειμένω
στον Δήμο Παύλου Μελά, διεκδι-
κώντας τον δημαρχιακό θώκο σε
μια περιοχή που γνωρίζει πολύ κα-
λά, αφού δραστηριοποιείται επαγ-
γελματικά σε αυτήν. 

Ανεμβολίαστος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Καλα-
μαριάς νόσησε από κορονοϊό και μάλιστα χρειάστηκε να
νοσηλευτεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του σε
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα από τον θάλαμο νοσηλεί-
ας έκανε έκκληση προς όλους να πάνε να εμβολιαστούν για
να προλάβουν να μη ζήσουν ό,τι περνάει ο ίδιος αυτό το
διάστημα.  

Έστελνε μηνύματα στους αρνητές μέσα από τον θάλαμο νοσηλείας

Περιμένουν τις καραμπόλες 
Ζυμώσεις γίνονται και στον κεντρικό δήμο. Σε
πολλά επίπεδα. Τόσο στη διοίκηση όσο και στην
αντιπολίτευση. Για τη διοίκηση έχουμε ξανα-
γράψει. Ο δήμαρχος φέρεται να ψάχνει τους
καταλληλότερους για να «τρέξει» τα μεγάλα
πρότζεκτ, αλλά… είτε δεν βρίσκει εκείνους
που θέλει είτε δεν εμπιστεύεται περισσότερους
από όσους ήδη έχει ως στενό πυρήνα συνεργα-
τών. Πάντως, αρκετοί αντιδήμαρχοι περιμένουν
καραμπόλες.

Σχεδιάζουν παντρολογήματα
Σαν θέλει ο πεθερός και η πεθερά... Σχέδια για
να παντρέψουν τα παιδιά
τους φαίνεται ότι κάνουν
η Βούλα Πατουλίδου και
ο Κλεάνθης Μανδαλια-
νός. Η αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσσαλονίκης απο-
κάλεσε σε πρόσφατη εκ-
δήλωση τον δήμαρχο
Κορδελιού Ευόσμου «συμπέθερο», προσθέτον-
τας πως «θα παντρέψουμε τα παιδιά μας, αλλά
δεν το ξέρουν ακόμη». Άλλωστε, η κυρία Πα-
τουλίδου έχει γιο και ο κ. Μανδαλιανός κόρη.
Βέβαια, το θέμα είναι ότι όταν δεν θέλουν η νύ-
φη και ο γαμπρός, γάμος δεν γίνεται!

Ζυμώνονται στην αντιπολίτευση
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συζητήσεις

στην αντιπολίτευση. Την ευρύτερη. Οι πληροφο-
ρίες θέλουν, πάντως, στελέχη της προηγούμενης
διοίκησης Μπουτάρη να δραστηριοποιούνται
στην κατεύθυνση να βρεθεί το πρόσωπο που θα
ηγηθεί της συσπείρωσης της σοσιαλδημοκρατι-
κής πτέρυγας. Ο Σπύρος Πέγκας είναι ένα από τα
πρόσωπα που μετά την… αγρανάπαυση μάλλον
θέλει να επιστρέψει στα κοινά. 

Βγαίνει μπροστά ο Νίκος 
Τον ίδιο ρόλο προτίθεται να διαδραματίσει και ο
άλλοτε συνεργάτης, φίλος και φυσικός διάδο-
χος του Σπύρου Βούγια, ο Νίκος Νυφούδης.
Έμπειρος πολιτευτής είναι, ζυμώθηκε από μι-
κρή ηλικία σε εκλογικές μάχες σε Πυλαία, Δή-
μο Θεσσαλονίκης και κεντρική πολιτική σκηνή,
όπου έχασε για ελάχιστες ψήφους τη μάχη της
εκλογής στη Β’ Θεσσαλονίκης, χρημάτισε για
έναν μήνα βουλευτής μετά την παραίτηση της
Κατερίνας Μάρκου, ενώ στις τελευταίες αυτο-
διοικητικές με την παράταξη του Σπύρου Βού-
για εμφανιζόταν ως φυσική εξέλιξή της. Συζη-
τήσεις και συναντήσεις είτε προς την Κεντρο-
δεξιά είτε προς την Κεντροαριστερά μπορεί να
γίνονται, ωστόσο ακόμη δεν έχει μιλήσει ή του-
λάχιστον δεν έχει εκφραστεί δημοσίως για τις
προθέσεις της η Εύα Καϊλή. Και ακόμη δε πε-
ρισσότερο, δεν έχουν γίνει οι εκλογές στο ΚΙ-
ΝΑΛ. Άλλο να μείνει η Φώφη, για παράδειγμα,
και άλλο να έρθει ο Ανδρουλάκης.



Η φράου Μέρκελ, 
τα κέικ δαμάσκηνο 
και η σύνταξη 
των 15.000 ευρώ

Η Άνγκελα απολαμβάνει να φτιάχνει πα-
τατόσουπα και να ψήνει κέικ δαμάσκηνο με
βουτυρένια επικάλυψη. Αλλά, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, δεν θα έχει τον χρόνο να τα ετοιμάσει
σύντομα. Μετά τις εκλογές η καγκελάριος
δεν έχει τελειώσει ακόμη με τα επίσημα κα-
θήκοντά της. Θα παραμείνει στη θέση της ως
υπηρεσιακής καγκελαρίου μέχρι να σχημα-
τιστεί η νέα κυβέρνηση. Ο νικητής των εκλο-
γών Σολτς έχει ήδη δηλώσει ότι θέλει έναν
συνασπισμό-φανάρι με τους Πράσινους και
το FDP. «Οι ψηφοφόροι αποφάνθηκαν ποιος
θα πρέπει να σχηματίσει την επόμενη κυ-
βέρνηση», τόνισε. Άλλωστε, δημοσκόπηση
που παρουσιάζει η «Bild» δείχνει πως το 37%
τάσσεται υπέρ μιας συμμαχίας-φανάρι, αν
και το 23% θα ήθελε έναν νέο μεγάλο συνα-
σπισμό του SPD με CDU/CSU υπό τον Σολτς,
ενώ μόνο το 19% (ένας στους πέντε δηλαδή)
θα προτιμούσε έναν συνασπισμό-Τζαμάικα
των CDU/CSU με τους Πράσινους και τους
Φιλελεύθερους υπό τον Λάσετ. 

Η καγκελάριος ετοιμάζεται να συνταξιο-
δοτηθεί αμέσως μετά τον σχηματισμό κυ-
βέρνησης συνεργασίας στη Γερμανία. Η
Μέρκελ έγινε 67 ετών στις 17 Ιουλίου. Και
δεν έχει οικονομικές ανησυχίες. Ως καγκε-
λάριος κερδίζει 25.000 ευρώ τον μήνα. Επι-
πλέον, κερδίζει περίπου 10.000 ευρώ ως
βουλευτής της Bundestag, μια δουλειά που
κάνει εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.
Όταν η Μέρκελ σταματήσει να εργάζεται, θα
συνεχίσει να λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό
της για τρεις μήνες και στη συνέχεια ένα με-
ταβατικό επίδομα του μισού της αμοιβής της
για μέγιστο διάστημα 21 μηνών. Μετά η φρά-
ου Μέρκελ μπορεί να υπολογίζει σε σύνταξη
περίπου 15.000 ευρώ τον μήνα. Επιπλέον,
πληροί τις προϋποθέσεις για προσωπικό
ασφαλείας και υπηρεσιακό αυτοκίνητο με
οδηγό για το υπόλοιπο της ζωής της. Δι-
καιούται επίσης ένα γραφείο στις εγκατα-
στάσεις της Bundestag στο Βερολίνο, το
οποίο περιλαμβάνει προσωπικό διοίκησης,
δύο συμβούλους και μία γραμματέα.

Η
πολύωρη αναμονή και οι ουρές
χιλιομέτρων στα πρατήρια καυ-
σίμων έχουν δημιουργήσει
εκνευρισμό στους Βρετανούς.

Έτσι, σε πρατήριο καυσίμων βγήκαν μέχρι
και… μαχαίρια για λίγη βενζίνη. Ειδικότε-
ρα, ένας Βρετανός οδηγός στο Νοτιοανατο-
λικό Λονδίνο, εμφανώς εκνευρισμένος από
την πολύωρη αναμονή και τις ουρές χιλιο-
μέτρων για λίγη βενζίνη, λογομάχησε με
κάποιον άλλον οδηγό, χωρίς να διστάσει
μάλιστα να βγάλει μέχρι και μαχαίρι. Όπως
φαίνεται και σε βίντεο, ο έξαλλος οδηγός
κατευθύνθηκε προς τον άλλον οδηγό και
υπό την απειλή μαχαιριού τού ζητούσε να
βγει από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς το συμβάν
έληξε χωρίς τραυματισμούς. Ορισμένοι άλ-
λοι μάλιστα ανοίγουν τρύπες σε αυτοκίνητα,
προσπαθώντας να «αρπάξουν» την -πολύτι-
μη πλέον- βενζίνη.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι θέτει σε ετοιμότητα τις ένο-
πλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ευρύτερων μέ-
τρων για τη διαχείριση μιας κρίσης στην
αλυσίδα εφοδιασμού, που οδήγησε σε ελ-
λείψεις καυσίμων στα πρατήρια εξαιτίας
αγορών πανικού εκ μέρους των αυτοκινητι-
στών. Η απόφαση για την κινητοποίηση των
ενόπλων δυνάμεων ακολουθεί την εκτετα-
μένη έλλειψη οδηγών φορτηγών, που προ-
κάλεσε σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού
για τους εμπόρους λιανικής και τα εστιατό-
ρια κατά τους λίγους τελευταίους μήνες, με
συνέπεια σημαντικές ποσότητες καυσίμων
να μη φτάνουν στα πρατήρια εφοδιασμού.

Μια προειδοποίηση για ελλείψεις στα

καύσιμα στα τέλη της προηγούμενης εβδο-
μάδας οδήγησε σε αγορές πανικού, με με-
γάλες ουρές αυτοκινήτων να περιμένουν
επί ώρες προκειμένου να εφοδιαστούν με
καύσιμα, έχοντας ως συνέπεια την έλλειψη
καυσίμων στους σταθμούς ανεφοδιασμού
σε πόλεις σε όλη τη Βρετανία.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη ανακοι-
νώσει σχέδια για την έκδοση προσωρινής
βίζας για 5.000 ξένους οδηγούς φορτηγών,
την αναστολή της εφαρμογής νόμων περί
ανταγωνισμού και την παρακίνηση πρώην
οδηγών να επιστρέψουν στο επάγγελμα,
στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την αν-
τιμετώπιση της έλλειψης οδηγών. Το Λονδί-
νο ανακοίνωσε ότι θα θέσει τώρα σε ετοιμό-
τητα έναν περιορισμένο αριθμό στρατιωτι-
κών οδηγών βυτιοφόρων ώστε να αναπτυχ-
θούν, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η βιομηχα-
νία καυσίμων ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει
έλλειψη καυσίμων και ότι το ζήτημα σχετί-
ζεται με τη μεταφορά βενζίνης και πετρε-
λαίου στα σημεία λιανικής πώλησης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις φήμες
ότι μπορεί να είναι η επόμενη πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, η Ρομπέρτα Μετσόλα ανέφε-
ρε: «Είναι αρκετά νωρίς». Σε άλλη
ερώτηση αναφορικά με την επίσκε-
ψη που είχε πραγματοποιήσει στην
Ελλάδα και τη συζήτηση που είχε
με τον Έλληνα πρωθυπουργό για
την προστασία των εξωτερικών συ-
νόρων αλλά και σχετικά με την ερ-
γαλειοποίηση του Μεταναστευτι-
κού, η κυρία Μετσόλα ανέφερε ότι
«χρειάζεται να σιγουρέψουμε ότι
έχουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυρά
εξωτερικά σύνορα και εκεί είναι
που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο εστιάζουμε όταν συζητάμε
νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες
στο Μεταναστευτικό, όταν βλέπου-
με ότι έχουμε γείτονες, όπως συμ-
βαίνει τώρα με τη Λιθουανία και την
Πολωνία στα σύνορα με τη Λευκο-
ρωσία, όπου έχεις έναν δικτάτορα,
ένα καθεστώς που θα ήθελε να προ-
σπαθήσει να μας διχάσει. Το μήνυ-
μά μας από την ΕΕ είναι ότι οι δικτά-
τορες δεν θα μας διχάσουν και τα
εξωτερικά μας σύνορα δεν θα χρη-
σιμοποιηθούν για να αποσταθερο-
ποιήσουν την ακεραιότητα της ΕΕ
και των κρατών-μελών της».

«Οι δικτάτορες δεν 
θα διχάσουν την ΕΕ»

Το Λονδίνο θέτει σε 
ετοιμότητα τις ένοπλες 
δυνάμεις προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη
καυσίμων που προκλήθηκε
στην αλυσίδα εφοδιασμού
εξαιτίας των αγορών 
πανικού των αυτοκινητιστών

Βρετανία: Βγήκαν
τα... μαχαίρια 
για λίγη βενζίνη!

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ21 Κ



Σ
τηρίγματα και τομείς αιχμής για
τον Όμιλο Ελλάκτωρ συνεχί-
ζουν να αποτελούν οι Παραχω-
ρήσεις, μαζί με τους κλάδους

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και του Περιβάλλοντος. Με βάση
την εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση
«στον κλάδο των Παραχωρήσεων με τη
σταδιακή άρση των απαγορευτικών μέ-
τρων κυκλοφορίας από την ελληνική κυ-
βέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλω-
σης της πανδημίας Covid-19, η κυκλοφο-
ρία στην Αττική Οδό ήταν αυξημένη κατά
4,1% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου
2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του
2020 και βελτιωμένη στο 2ο τρίμηνο 2021
στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2020». Μάλιστα, τους καλοκαιρινούς μή-
νες (Ιούλιο - Αύγουστο) η κίνηση στην Ατ-
τική Οδό επέστρεψε σε επίπεδα προ παν-
δημίας, δηλαδή σε εποχές 2019.

Σε πρώτο πλάνο 
Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά το α’ εξά-
μηνο του 2021 ανήλθε σε 51,6 εκατ. ευρώ
έναντι 45,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020,
παρουσιάζοντας αύξηση 14,4%, ως απο-
τέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης
ισχύος. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά
το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 40,7
εκατ. ευρώ έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το α’
εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 11% ως αποτέλεσμα της αυξημένης
εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεα-
ζόμενο από την πανδημία της Covid-19. Ο
όμιλος στο εξάμηνο είχε το δεύτερο με-
γαλύτερο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρ-
κων στην Ελλάδα με 493 MW εγκατεστη-
μένη ισχύ στις 30/6/2021. Επιπλέον, σε
στάδιο επικαιροποίησης κατασκευαστι-
κών αδειών βρίσκονται σήμερα ακόμη
δύο αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατε-
στημένης ισχύος 88,2 MW (έναρξη 2022).
Τέλος, 1.095 ΜW έργων ΑΠΕ βρίσκονται
σε διάφορα στάδια αδειοδότησης.

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορ-
φώθηκαν σε 55,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμη-
νο του 2021, αυξημένα από κατά 17% στα

47,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020. Το
EBITDA ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ το α’
εξάμηνο του 2021 έναντι 6,8 εκατ. ευρώ
το α’ εξάμηνο του 2020, καταγράφοντας
άνοδο 45%. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύ-
θηκαν κατά 83% στα 7,1 εκατ. ευρώ έναντι
3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διά-
στημα.

Τι σχεδιάζει η Άκτωρ
Το επιχειρηματικό σχέδιο της θυγατρι-

κής Άκτωρ Παραχωρήσεις, με κύριο
γνώμονα τις συνέργειες με τις λοιπές
δραστηριότητες του ομίλου, επικεντρώ-
νεται σε:
• Συμμετοχή σε νέα έργα που πραγματο-
ποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμ-
βάσεων παραχώρησης. 
• Επεκτάσεις και ενέργειες αύξησης της
αποδοτικότητας των έργων της. 
• Διεύρυνση συμμετοχών της μέσω της
δευτερογενούς αγοράς.

Ενδεικτικά σημειώνονται υπό διεκδί-
κηση έργα όπως: Μόνιμη Υποθαλάσσια
Ζεύξη Νήσου Σαλαμίνας, ΒΟΑΚ, Οδικός
Άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου,
τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος -
Μεθώνη με ΣΔΙΤ, φοιτητικές κατοικίες σε
κτίρια Περιφερειακών Κέντρων Επιχει-
ρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ-
ΚΕΠΠ), υλοποίηση φράγματος Χαβρία
Χαλκιδικής, μονάδες απορριμμάτων,
αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής
Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, έργα επε-
κτάσεων υφιστάμενων έργων παραχώ-
ρησης κ.ά. Τέλος, σημαντικές επενδυτι-
κές ευκαιρίες διαφαίνεται να υπάρχουν
στη δευτερογενή αγορά των υπαρχόντων
έργων παραχωρήσεων των οδικών αξό-
νων και στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση
πιθανής πρόθεσης αποεπένδυσης υφι-
στάμενων μετόχων, ο όμιλος προτίθεται
να εξετάσει πιθανή αύξηση των ποσο-

στών συμμετοχής του (ή/και νέας εισό-
δου), πάντα με γνώμονα την αποδοτικό-
τητα των επενδυμένων κεφαλαίων και
την ενίσχυση ευρύτερων συνεργειών.

Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότη-
τες, συνεισφέρουν περίπου το 40% των εσό-
δων της δραστηριότητας κατασκευής, ενώ
αντιπροσωπεύουν το 57% του κατασκευα-
στικού ανεκτέλεστου (συμπεριλαμβανομέ-
νων των προς υπογραφή συμβάσεων) και
επικεντρώνονται στη Ρουμανία.

Επιπρόσθετα, έπειτα από σχετική από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η
Άκτωρ προκύπτει να είναι πλέον η μόνη
υποψήφια για την υπογραφή της πενταε-
τούς σύμβασης λειτουργίας και συντήρη-
σης του βιολογικού της Ψυττάλειας, προ-

ϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ. Η αναμε-
νόμενη αύξηση των δημόσιων επενδύσε-
ων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της
κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποί-
ησης έργων αλλά και ως συνέπεια των
μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία της
Covid-19 στις οικονομίες των χωρών που
δραστηριοποιείται στρατηγικά η Άκτωρ,
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε έργα
υποδομών που αφορούν στη δραστηριό-
τητα της εταιρείας.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Στα προ πανδημίας 
επίπεδα η κίνηση 
στην Αττική Οδό - Το βλέμμα
στη διεκδίκηση νέων έργων 

Νέα έργα στο επίκεντρο
Ο όμιλος την προσεχή πενταετία διεκδικεί μερίδιο από μια πίτα έργων άνω
των 43 δισ. ευρώ συνολικά (Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα μοντέλα). Το 58%
αφορά σε ενεργειακά projects, το 14% σε οδικά έργα, το 8% σε σιδηροδρομι-
κά, το 12% σε μετρό, το 4% σε διαχείριση αποβλήτων κ.ά.

Παραχωρήσεις και
ΑΠΕ,μοχλοί ανάπτυξης
για την Ελλάκτωρ 
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Κ. Σκρέκας: Το 2022 
ο διαγωνισμός 
200 εκατ. για μπαταρίες 

Σε ιστορική δημοπρασία εγκατάστασης
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
(μπαταρίες) θα προχωρήσει μέσα στο α’
τρίμηνο του 2022 το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με χθεσι-
νές δηλώσεις του υπουργού Κώστα Σκρέ-
κα στο 6ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβα-
σης, «το ύψος του έργου θα ανέλθει σε 200
εκατ. ευρώ», ενώ έως τα μέσα της επόμε-
νης χρονιάς εξάλλου θα λειτουργήσει η
νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -
Βουλγαρίας παράλληλα με τον ελληνο-
βουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου. Ανα-
φερόμενος στο πρόγραμμα απολιγνιτο-
ποίησης, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι επέτρεψε
την εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων ευρώ
από το κόστος παραγωγής ενέργειας, κα-
θώς το κόστος παραγωγής ρεύματος από
λιγνίτη είναι σήμερα τέσσερις έως πέντε
φορές υψηλότερο σε σχέση με τα φωτο-
βολταϊκά και τρεις φορές υψηλότερο από
τα αιολικά. Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο
διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πε-
τρελαίων Ανδρέας Σιάμισιης, η αύξηση
των τιμών της ενέργειας είναι μια πρόκλη-
ση, η οποία πρέπει να εξισορροπήσει ανά-
μεσα στη συγκράτηση του κόστους, στο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στην
ασφάλεια εφοδιασμού.

Υπεραισιόδοξοι 
οι τραπεζίτες για την
πορεία της οικονομίας

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, επιστρο-
φή σε επενδυτική βαθμίδα και οργασμό
επενδύσεων προσδοκούν τα στελέχη των
μεγάλων τραπεζών φέτος αλλά και του
χρόνου. Μιλώντας στο Mastercard Inno-
vation Forum 2021, ο διευθύνων σύμβου-
λος της Eurobank Φωκίων Καραβίας προ-
έβλεψε επιστροφή της Ελλάδας σε επεν-
δυτική βαθμίδα έως τον Μάρτιο του 2023,
καθώς και την έναρξη ενός νέου ανοδικού
κύκλου των τιμών των ακινήτων, ο οποίος
μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου επισήμανε ότι οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και οι
εθνικοί πόροι δημιουργούν μια δεξαμενή
κεφαλαίων ίση με το 40% του ΑΕΠ, μέσα
στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, καλύ-
πτοντας το επενδυτικό κενό που δημιουρ-
γήθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπε-
ζας Παύλος Μυλωνάς στην ομιλία του έκα-
νε λόγο για ισχυρές ενδείξεις αύξησης του
ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 7,5% φέτος. 

Α
νοίγει ίσως και σήμερα η
πλατφόρμα για τη ρύθμιση
των χρεών της πανδημίας
προς την εφορία σε 72 δό-

σεις, ενώ μέχρι αύριο θα μπορούν οι
οφειλέτες να ενταχθούν στις 100 ή 120
δόσεις για τις οφειλές τους προς εφορία
και ΕΦΚΑ, προ πανδημίας. 

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας προανήγγειλε το
άνοιγμα της εφαρμογής για τους φορο-
λογούμενους, η οποία ισχύει νομοθετι-
κά από τον περασμένο Ιούλιο, ωστόσο,
δεν είχε τεθεί νωρίτερα σε εφαρμογή,
έτσι ώστε να πιεστούν και να προχωρή-
σουν σε αποπληρωμή των τρεχουσών ή
παλαιότερων οφειλών τους. Πρέπει να
σημειωθεί ότι επιπλέον χρονικό περι-
θώριο έχουν οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ,
των οποίων δεν έχουν διαβιβαστεί ακό-
μη τα χρέη από το ΚΕΑΟ προς τον φο-
ρέα. Οι πληττόμενοι οφειλέτες της εφο-
ρίας και του ΕΦΚΑ που έχασαν τις πα-
λαιές ρυθμίσεις των 100 ή 120 δόσεων
έως τον περασμένο Ιούλιο, επανεντάσ-
σονται. Ειδικότερα:

• Η ρύθμιση των κορονοχρεών μπορεί
να γίνει σε 36 δόσεις άτοκα ή σε 72 δό-
σεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5% και αφορά
οφειλές προς την εφορία που βεβαι-
ώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από
01/03/2020 έως 31/07/2021. Σημειώνε-
ται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης

επιβαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 5%. 
• Η προθεσμία υποβολής της σχετικής

αίτησης λήγει στις 31/12/2021, αλλά η
υπαγωγή του οφειλέτη γίνεται αφού
πληρωθεί η πρώτη δόση στις
31/01/2022.

• Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για
τη ρύθμιση πρέπει να είναι τουλάχιστον
30 ευρώ, όταν η οφειλή είναι έως 1.000
ευρώ και τουλάχιστον 50 ευρώ για μεγα-
λύτερα ποσά. 

• Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης
δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες μηνι-
αίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερή-
σει τις δύο τελευταίες πάνω από δύο μή-
νες. 

• Στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων εν-
τάσσονται οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα,
επιτηδευματίες, επιχειρήσεις. Για τα
φυσικά πρόσωπα (π.χ. εργαζόμενοι) η
ρύθμιση αφορά όσους μπήκαν σε ανα-
στολή σύμβασης για το χρονικό διάστη-
μα από 01/03/2020 έως 31/07/2021, είτε
έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού
κατά το ίδιο διάστημα, είτε εντάχθηκαν
στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Επι-
πλέον, στη ρύθμιση εντάσσονται οι

άνεργοι του ΟΑΕΔ για οποιοδήποτε διά-
στημα εντός της προαναφερόμενης πε-
ριόδου, αλλά και όσοι αποζημιώθηκαν
για τα μειωμένα ενοίκια, λόγω Covid-19. 

• Στη ρύθμιση εντάσσονται οι βεβαι-
ωμένες οφειλές στις ΔΟΥ και τα Ελεγ-
κτικά Κέντρα (ΦΠΑ, φόρος μισθωτών
υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρε-
άς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι
και πρόστιμα φορολογικών και τελωνει-
ακών ελέγχων) των οποίων οι προθε-
σμίες καταβολής έληγαν κανονικά από
11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου
2020 αλλά παρατάθηκαν αρχικά για τέσ-
σερις μήνες και εν συνεχεία όλες μαζί
έως και την 31η/12/2021. Επίσης, εντάσ-
σονται οι οφειλές που ήταν ληξιπρόθε-
σμες και ανεστάλησαν τον Μάρτιο, τον
Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, αλλά όσες
λήγουν κανονικά τον προσεχή Νοέμβριο
και Δεκέμβριο. 

• Στις νέες ρυθμίσεις δεν υπάγονται ο
περυσινός φόρος εισοδήματος, οι ενι-
σχύσεις για ειδικό αφορολόγητο αποθε-
ματικό, οι δόσεις τμηματικής καταβολής
βάσει δικαστικής απόφασης.

Η πλατφόρμα ανοίγει ίσως
και σήμερα - Λήγει αύριο η
προθεσμία για τις 100 ή 120
δόσεις προς εφορία και ΕΦΚΑ 

Κορονοχρέη: Αιτήσεις για 
ρύθμιση σε έως 72 δόσεις 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Η
αύξηση του κόστους πρώτων
υλών και των εξόδων παραγω-
γής είχε αποτύπωμα στα μεγέ-
θη της αλευροβιομηχανίας Μύ-

λοι Λούλη, η οποία αν και εμφάνισε αύξη-
ση πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας
στο α’ εξάμηνο είδε τα περιθώρια λειτουρ-
γικού κέρδους της να πιέζονται εξαιτίας
της απορρόφησης των ανατιμήσεων. Ειδι-
κότερα, ο όμιλος εμφάνισε πωλήσεις
60,97 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11,83% και σε
επίπεδο εταιρείας 54,25 εκατ. ευρώ, με
αύξηση 13%. Το κόστος πωληθέντων αυ-
ξήθηκε κατά 17,63% για τον όμιλο και κατά
19,09% για την εταιρεία λόγω της αύξησης
του κόστους κτήσης των πρώτων και βοη-
θητικών υλών. Το μεικτό κέρδος διαμορ-
φώθηκε στα 9,92 εκατ. ευρώ για τον όμιλο
και στα 8,69 εκατ. ευρώ για την εταιρεία,
μειωμένο κατά 10,8% και στις δύο περι-
πτώσεις λόγω της γενικότερης αύξησης

του κόστους των υλικών παραγωγής αλλά
και της διατήρησης των τιμών πώλησης
στα ίδια επίπεδα. Τα καθαρά κέρδη της
περιόδου ενισχύθηκαν για τον όμιλο σε

1,44 εκατ. ευρώ από 0,95 εκατ. ευρώ στο
α’ εξάμηνο πέρυσι, ενώ για την εταιρεία
ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ από 1,12 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα.

ΕΔΑ Αττικής: Στο πλευρό 
αριστούχων του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής στηρίζει τους
αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Κα-
ματερού, με δικαιούχους όσους πληρούν συγκεκρι-
μένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Η Εταιρεία
Διανομής Αερίου Αττικής, στο πλαίσιο της εταιρικής
της υπευθυνότητας, προσφέρει τελευταίας τεχνολο-
γίας laptops, με πρόσθετο εξοπλισμό ασύρματο mou-
se και τσάντα μεταφοράς, στους αριστούχους μαθητές
και μαθήτριες που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά
και κοινωνικά ομάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού. «Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά και την προσπάθεια
των μαθητών και μαθητριών για εκπαίδευση, μάθηση,
αριστεία και πρόοδο», δήλωσε ο Πιέρρος Χατζηγιάν-
νης, εκτελεστικός πρόεδρος ΔΣ της ΕΔΑ Αττικής.

Vodafone: Στήριξη 
στους σεισμόπληκτους της Κρήτης
Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων που
δοκιμάστηκαν από τον σεισμό για περισσότερη επι-
κοινωνία. Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές της Voda-
fone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινη-
τής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής που
ζουν στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης, θα έχουν
στη διάθεσή τους αυτόματα και δωρεάν για χρήση,
από σήμερα και για 15 μέρες 1.500 λεπτά ομιλίας
προς όλα τα εθνικά δίκτυα και 20 GB.

EAEE: Πάνω από 38 εκατ. ευρώ 
οι αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφα-
λιστικών εταιρειών - μελών της για την πρώτη εκτίμη-
ση των ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές που
έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας τον Αύγουστο
του 2021. Δηλώθηκαν συνολικά 778 ζημίες με αρχική
πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 38,5 εκατ. ευρώ.
Από αυτές, 742 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις πε-
ριουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 38,3 εκατ. ευρώ)
και 36 ζημίες τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση
περίπου 200.000 ευρώ). Με αφορμή την έρευνα, ο κ.
Ερρίκος Μοάτσος, πρόεδρος της Επιτροπής Περιου-
σίας της ΕΑΕΕ, σχολίασε: «Οι ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις κινήθηκαν με υπευθυνότητα και ταχύτητα στην
καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία της αποζη-
μίωσης και σε αυτό το καταστροφικό συμβάν».
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Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το δίκτυο Cosmote διακρίθηκε ως το
πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα στα Speedtest Awards της
Ookla, της πρώτης εταιρείας παγκοσμίως για μετρήσεις Ίντερνετ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla για το πρώτο και το δεύτερο τρίμη-
νο του 2021, η μέση ταχύτητα download της Cosmote παρουσίασε
αύξηση κατά 90%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κα-
θώς φέτος περιλήφθηκαν στις live μετρήσεις και οι επιδόσεις των
δικτύων 5G. Η Cosmote, που έφερε πρώτη στην Ελλάδα το 5G, ενί-
σχυσε, όπως αναφέρει, ακόμη περισσότερο τη θέση της σε σχέση με
τον ανταγωνισμό, πετυχαίνοντας σκορ ταχύτητας 88.38. Επιπλέον, οι
συνδρομητές κινητής Cosmote απολαμβάνουν κατά μέσο όρο υπερ-
διπλάσιες ταχύτητες 2.25Xdownload από εκείνες των ανταγωνιστι-
κών παρόχων κινητής.

Η SKY express φέρνει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη διαδρομή εξω-
τερικού συνδέοντας την ιστορική πόλη της Μακεδονίας με την Κύ-
προ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 31 Οκτωβρίου, τα
ολοκαίνουρια Airbus A320neo θα ενώνει τέσσερις φορές την εβδο-
μάδα τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» με τον
Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Το δρομολόγιο διευρύνει τις επιλο-
γές του επιβατικού κοινού ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαι-
ρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο δημοφιλών προορισμών. Έτσι,
πέρα από το υφιστάμενο δίκτυο εσωτερικού Ηράκλειο, Μυτιλήνη,
Χίος, Σάμος και, φυσικά, τις καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα από
το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το επιβατικό κοινό της πόλης έχει
στη διάθεσή του την απευθείας σύνδεση με τη Λάρνακα για τουρι-
σμό, αλλά και εργασία ή σπουδές.

SKY express: Συνδέει τη Μακεδονία με την Κύπρο

Cosmote: Το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Μύλοι Λούλη: Σταθερές παρέμειναν
οι τιμές στο πρώτο εξάμηνο



Εβροφάρμα: Στα 660.000
ευρώ τα κέρδη εξαμήνου

Α
ύξηση παρουσίασαν, για την περίοδο που έληξε
την 30ή Ιουνίου 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους, τόσο ο ενο-

ποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα όσο και ο
εταιρικός, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκρι-
μένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε
17.585 χιλ. ευρώ έναντι 15.675 χιλ. ευρώ, παρουσιάζον-
τας αύξηση 12%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλ-
θε σε 14.741 χιλ. ευρώ έναντι 13.237 χιλ. ευρώ της συγ-
κριτικής πληροφόρησης, παρουσιάζοντας αύξηση 11%.
Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο
19,24% έναντι 20,42% και το εταιρικό στο 19,04% έναντι
20,34% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Τα κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλ-
θαν σε 1.616 χιλ. ευρώ και 919 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και
την εταιρεία έναντι 1.454 χιλ. ευρώ και 883 χιλ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση 11,14% και 4,10% αντίστοιχα. Τα
ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν στο
ποσό των 660 χιλ. ευρώ κέρδη, παρουσιάζοντας αύξηση
σε σχέση με τη συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντί-
στοιχο ποσό ήταν 338 χιλ. ευρώ κέρδη.

Hell Energy: Νέα γεύση Energy
Coffee Black Coffee

Η Hell συνεχίζει να επεκτείνει την επιτυχημένη γκάμα
των παγωμένων καφέδων της, λανσάροντας το νέο
Black Coffee, αποκλειστικά για την ελληνική αγορά. Τα
Energy Coffee, που σύμφωνα με στοιχεία από τα έσοδα
και τον αριθμό πωλήσεων από τον Δεκέμβριο του περα-
σμένου έτους αγαπήθηκαν όσο κανένα άλλο brand
στην κατηγορία τους από τους Έλληνες καταναλωτές,
παρουσιάζουν μια νέα γεύση αποκλειστικά για το ελλη-
νικό καταναλωτικό κοινό.

Bίκος: Επίσημος χορηγός 
του 5ου Νο Finish Line Athens

Η εταιρεία Bίκος υποστηρίζει έμπρακτα τον μεγα-
λύτερο φιλανθρωπικό αγώνα τρεξίματος και βαδί-
σματος No Finish Line Athens, ως επίσημος χορη-
γός της 5ης διοργάνωσης, τα έσοδα του οποίου θα
διατεθούν στην ένωση «Μαζί για το Παιδί«, γιατί όταν
ένα παιδί έχει ανάγκη, δεν υπάρχει γραμμή τερματι-
σμού! Το No Finish Line Athens διεξήχθη για πρώτη
φορά το 2017, με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της
ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Φέτος, η 5η διοργάνωση
θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, το διάστημα 29 Σεπτεμ-
βρίου έως 3 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία. Οι συμμετέχοντες την έχουν ήδη
αγκαλιάσει, δημιουργώντας προσδοκίες ότι τα έσο-
δα θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. 

Βιοκαρπέτ: Αύξηση 54,7% 
στις πωλήσεις του ομίλου το α’ εξάμηνο

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ο όμιλος Βιοκαρπέτ κατέγρα-
ψε σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 54,69% έναντι του
α’ εξαμήνου του 2020 και μεγάλη αύξηση των οικονομι-
κών αποτελεσμάτων, ήτοι κέρδη προ φόρων 1,90 εκατ.
ευρώ έναντι ζημιών (2,58) εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.
Αύξηση κατά 173,6% και EBITDA 6,19 εκατ. έναντι 1,54
εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 και αύξηση κατά 301,95%. Η
σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται
κατά κύριο λόγω στις επιδόσεις της θυγατρικής εταιρείας
Εξάλκο ΑΕ. Σε επίπεδο ομίλου η Βιοκαρπέτ κατέγραψε
καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, ενώ σε επίπεδο μη-
τρικής περιορίστηκαν οι ζημιές.
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Aegean: Νέο Business Lounge
στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας
άνοιξε τις πόρτες του στο επιβατικό κοινό το
νέο, ολοκαίνουριο Business Lounge της
Aegean στο διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» της Θεσσαλονίκης, εμπλουτίζοντας ακό-
μη περισσότερο την ταξιδιωτική εμπειρία μέ-
σα από έναν χώρο υψηλής αισθητικής και άνε-
σης, αντάξιο της πόλης και του αναβαθμισμέ-
νου αεροδρομίου. Όπως αναφέρει η εταιρεία,
εμπνευσμένο από τη λιτή, γλυπτική παραδο-
σιακή αρχιτεκτονική της Ελλάδας και υπερδι-
πλάσιο του προηγούμενου (άνω των 500 τ.μ.),
το νέο Lounge στη Θεσσαλονίκη ενσωματώνει
πρώτο τη νέα εταιρική ταυτότητα της Aegean,
συμβαδίζει με την τεχνολογία αιχμής των νέ-
ων αεροσκαφών A320neo και A321neo που
έχουν ήδη ενταχθεί στον στόλο της και προ-
διαγράφει τη νέα εποχή της εταιρείας για ακό-
μη περισσότερες, καινοτομικές και αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες για τον επιβάτη.

Ανακαινίζει τα καταστήματα 
στην Ελλάδα η JYSK
Όλα τα καταστήματα που άνοιξε στην ελληνι-
κή αγορά πριν από το 2018 σκοπεύει να ανα-
καινίσει στο νέο της concept η σκανδιναβική
αλυσίδα με είδη σπιτιού JYSK. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη της JYSK,
η οποία αριθμεί 47 καταστήματα στη χώρα
μας, συνεχίζεται και προβλέπεται η δημι-
ουργία πανελλαδικού δικτύου με πάνω από
70 καταστήματα. Επίσης, προβλέπεται η
ανακαίνιση όλων των καταστημάτων που
άνοιξαν πριν από το 2018, με βάση το νέο
concept που εφαρμόζει παγκοσμίως. Η αρχή
για τις ανακαινίσεις της JYSK Ελλάδας γίνε-
ται από το πρώτο της κατάστημα, στην οδό
Κουρτίδου 41 στα Πατήσια.

Με καινούργιες συσκευασίες 
τα προϊόντα Ben’s στην ελληνική αγορά

Τα προϊόντα Ben’s Original είναι πλέον δια-
θέσιμα σε νέα συσκευασία και στην ελληνική
αγορά από τη Mars. Η καινούγια συσκευασία
αποτελεί το επόμενο βήμα της εταιρείας για
ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, διατηρώντας
παράλληλα τη δέσμευσή της να συνεχίσει να
παράγει το καλύτερο ρύζι στον κόσμο. Αυτή η
κίνηση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης
της Mars τον Σεπτέμβριο του 2020, αναφορικά
με την πρόθεση της εταιρείας να μετονομάσει
το σήμα Uncle Ben’s με στόχο τη δημιουργία
μιας πιο περιεκτικής και ορθής ονομασίας που
θα ευθυγραμμίζεται με το νέο όραμα του
brand: τη δημιουργία ευκαιριών που προσφέ-
ρουν σε όλους μια θέση στο τραπέζι. 
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
τη νεότευκτη «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σο-
φιά», έδρα της ΑΕΚ, θα γίνει -εκτός θεα-
ματικού απροόπτου- ο τελικός του Eu-
ropa Conference League το 2023. Ήδη η

Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να θέ-
σει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του τελικού
και, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της
«Political», έχουν προηγηθεί συζητήσεις με αξιω-
ματούχους της UEFA, ενώ γνώστης και υποστηρι-
κτής του θέματος είναι ο εκτελεστικός γραμματέ-
ας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας Θόδωρος Θε-
οδωρίδης.

«Θα είναι μια τεράστια τιμή για την Ελλάδα να διε-
ξαχθεί εδώ ο τελικός της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊ-
κής διασυλλογικής διοργάνωσης», επεσήμανε στον
Θεοδωρίδη άνθρωπος με θητεία στην ΑΕΚ κατά το
παρελθόν, αξιοποιώντας την ιδέα του Δημήτρη Με-
λισσανίδη. Ο Θεοδωρίδης φυσικά είναι ένα αβαντάζ

στην προσπάθεια της ΕΠΟ να φέρει τον τελικό στην
Αθήνα και την «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά». Το όλο
θέμα θα συζητηθεί με τον εκπρόσωπο της UEFA στην
Αθήνα Ζόραν Λάκοβιτς, στο περιθώριο των συνομι-
λιών που θα έχει με τον υφυπουργό Λευτέρη Αυγε-
νάκη, προκειμένου να συζητήσουν για τον νέο
αθλητικό νόμο. Ήδη FIFA και UEFA με επιστολή τους
έχουν ζητήσει συνάντηση με τον υφυπουργό.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που επίσης έχει η
ΕΠΟ ώστε να πάρει τη διοργάνωση του τελικού είναι
και η πάγια προτίμηση της UEFA να αναθέτει τέτοιες
διοργανώσεις όπου χτίζεται καινούργιο γήπεδο.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο τελικός του 2022 θα γί-
νει στο επίσης ολοκαίνουργιο γήπεδο των Τιράνων,
ενώ τελικοί Champions League έχουν γίνει και στα
καινούργια γήπεδα της Βουδαπέστης και του Βου-
κουρεστίου.

Ο Θεοδωρίδης, ο οποίος προφανώς παίζει κομβι-

κό ρόλο σε όποια απόφαση της UEFA, ήταν αυτός
που είχε προτείνει ο τελικός του 2022 να γινόταν
στην Ελλάδα. Το «Καραϊσκάκης» είχε προταθεί αρ-
χικά, αλλά λόγω της κόντρας της ομοσπονδίας με
τον Ολυμπιακό το σενάριο αυτό δεν εξελίχθηκε. Ο
υφυπουργός Αθλητισμού κ. Αυγενάκης πρότεινε το
Παγκρήτιο στο Ηράκλειο, αλλά λόγω της κόντρας
του με την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ του
Ευάγγελου Γραμμένου απορρίφθηκε εξίσου. Με τη
σοβαρή δικαιολογία πάντως ότι στο Παγκρήτιο δεν
είχε τοποθετηθεί σκέπαστρο στον χώρο των επισή-
μων, η ΕΠΟ απέσυρε την υποψηφιότητά της. Ακρι-
βώς για τον ίδιο λόγο, την αργοπορία στην κατα-
σκευή του σκέπαστρου, το Παγκρήτιο δεν χρησιμο-
ποιήθηκε από την Εθνική ομάδα. Στις 11 Ιουνίου
2021 υπογράφηκε η σύμβαση τοποθέτησης σκέπα-
στρου από προγράμματα ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων.

Η «Αγια-Σοφιά» διεκδικεί 
τον τελικό του Conference League
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O
Βασίλης Σπανούλης σταμάτησε και επισήμως το
μπάσκετ στα 39 του χρόνια με αποχαιρετιστήρια
συνέντευξη Τύπου, όμως το άθλημα δεν πρέπει

να ανησυχεί. Το δήλωσαν καθαρά οι τρεις… γιοι του και η
αίθουσα πλημμύρησε συγκίνηση και δάκρυα τόσο από τη
σύζυγό του Ολυμπία Χοψονίδου όσο και από τους συμ-
παίκτες του, οι οποίοι φορούσαν φανέλα με τη φωτογρα-
φία του. «Μπαμπά, μην ανησυχείς, εμείς είμαστε εδώ»,
ήταν το μήνυμα σε βίντεο των τριών αγοριών (έχει και
τρεις κόρες) του Βασίλη. Ο μεγάλος αρχηγός, ο οποίος
άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού όταν το 2010 έφυγε
από τον Παναθηναϊκό και σύστησε αυτοκρατορία στον
Πειραιά (EuroLeague το 2012 και 2013, πρωτάθλημα Ελ-
λάδας το 2012, 2015 και 2016), ήταν εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας χορτάτος και έτοιμος για νέες προκλή-
σεις στο άθλημα που αγάπησε και τον ανέδειξε ως κορυφαίο σκόρερ και πρώτο σε ασίστ στην ιστορία της Eu-
roLeague. Το «κλου» της συνέντευξης ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος με δυο κουβέντες τα είπε όλα:
«Χωρίς τον Νίκο Γκάλη δεν θα υπήρχε Βασίλης Σπανούλης και χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη δεν θα υπήρχε Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε». 

Σοκ έχουν προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός και ο σοβαρός τραυματισμός ακόμη 
τεσσάρων από τον πρώην παίκτη της Φενερμπαχτσέ, της Μπεσίκτας και της Μπάγερ Λεβερκούζεν Σεζέρ
Οζτούρκ. Ο καβγάς άναψε σε κεντρική λεωφόρο της Πόλης για το ποιος είχε… προτεραιότητα. Ο Οζτούρκ
κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έβγαλε το πιστόλι του και άρχισε τους πυροβολισμούς. Καταζητείται από
την αστυνομία. Ο συνοδηγός και φίλος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή έχει συλληφθεί.

Χωρίς Σπανούλη δεν θα υπήρχε Γιάννης… Σούπερ ντέρμπι στο Τορίνο
Στο Τορίνο γίνεται το μεγάλο ματς απόψε για

τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions
League, όπου η Γιουβέντους υποδέχεται την
πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι. Στο «Ολντ Τρά-
φορντ» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοντράρεται
με τη Βιγιαρεάλ, από την οποία έχασε στα πέ-
ναλτι (1-1) το τρόπαιο στον περσινό τελικό του
Europa League. Το πρόγραμμα: Αταλάντα - Γι-
ουνγκ Μπόις (19.45), Ζενίτ - Μάλμε (19.45),
Βόλφσμπουργκ - Σεβίλλη (22.00), Μπάγερν -
Ντιναμό Κιέβου (22.00), Σάλτσμπουργκ - Λιλ
(22.00), Γιουβέντους - Τσέλσι (22.00), Μπενφίκα
- Μπαρτσελόνα (22.00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Βιγιαρεάλ (22.00).

Νέα επέμβαση 
στον Γαλανόπουλο

Δυστυχώς ο Κώστας Γαλανόπουλος, διε-
θνής μέσος της ΑΕΚ, θα πρέπει να υποβληθεί
σε νέα επέμβαση στον αστράγαλο, αυτήν τη
φορά από τον διάσημο Ολλανδό χειρούργο
Νικ φαν Ντάικ. Είχε υποβληθεί σε εγχείρηση
τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά συνέχισε να
πονάει. Στην Ολλανδία ο Γαλανόπουλος θα
υποβληθεί σε τρισδιάστατη αξονική τομογρα-
φία. 

Επιστρέφει ο Μπουρούσης 
Ο Γιάννης

Μ π ο υ ρ ο ύ σ η ς
επιστρέφει! Αυ-
τήν τη φορά θα
φορέσει τη φα-
νέλα της γενέ-
τειράς του Καρ-
δίτσας με στόχο
να την οδηγήσει
στην Α1. Είναι η
ομάδα απ’ όπου ξεκίνησε την πλούσια καριέρα

του ο διεθνής σέντερ, πρωταθλητής Ευ-
ρώπης με την Εθνική Ελλάδας το 2005
και πρωταθλητής EuroLeague με τη
Ρεάλ Μαδρίτης το 2015.

Με ή χωρίς εμβόλιο 
στο ΝΒΑ;
Στις 19 Οκτωβρίου θα γίνει το τζάμπολ για τη

νέα σεζόν του ΝΒΑ και το μεγάλο πρόβλημα για
τους Αμερικανούς διοργανωτές παραμένει: να
υποχρεώσουν ή όχι τους παίκτες να εμβολια-
στούν για ανοσία στην πανδημία; Ο Γιάννης Αν-
τετοκούνμπο ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη
Τύπου και απάντησε ότι ο ίδιος και η οικογένειά
του έχουν εμβολιαστεί. Πέρυσι το ΝΒΑ αποφά-
σισε να εμβολιαστεί όποιος επιθυμεί. 

Ο Άρης έσβησε το μείον
Ο Άρης πέρασε νικηφόρα 3-1 από το Περιστέρι
κόντρα στον Ατρόμητο. Μαντσίνι, Μπρούνο Γκάμα
(πέν.) και Ματέο Γκαρσία τα γκολ, ο Σπιριντόνοβιτς
είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Στα
άλλα δύο ματς, ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 1-1 (22’ Μιλιν-
τσεάνου - 12’ Νέιρα πέν.) και Απόλλων Σμύρνης -
Ιωνικός 0-0. Στη βαθμολογία ο Άρης έχει έναν βαθ-
μό. Όπως είναι γνωστό, του έχουν αφαιρεθεί έξι
βαθμοί επειδή κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας.

Έγινε δολοφόνος για
μια... προτεραιότητα 
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Κρασιά αφιερωμένα
στην Επανάσταση

• Μια paparazzi φωτογραφία της Δέ-
σποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπι-
σμπίκη στο κέντρο της Αθήνας φούν-
τωσε τις φήμες πως είναι ζευγάρι!

• Τέλος στο δράμα του Σπύρου
Φωκά. Ο γενικός γραμματέας
Πρόνοιας Γιώργος Σταμάτης
δρομολόγησε τη μετακόμισή
του από το κοντέινερ σε ένα κα-
νονικό σπίτι.

• Η Δούκισσα Νομικού πόζαρε μελα-
χρινή στο Instagram, αλλά οι follow-
ers της κατάλαβαν πως ήταν fake
χρώμα! 

• Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλά-
κης κόντεψε να καεί ζωντανός
επί σκηνής στην παράσταση
«Ιππόλυτος» το 2004. Τον έσωσε
ο Νίκος Κούρκουλος.

• Η Ρούλα Κορομηλά έκανε την τρίτη
δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό
και αντιμετωπίζει παρενέργειες, πυ-
ρετό και μυϊκούς πόνους.

• Θέματα με το αλκοόλ αντιμε-
τώπιζε στο παρελθόν ο Γιώργος
Πυρπασόπουλος, για αυτό απεί-
χε τρία χρόνια από το θέατρο.

• «Ο χωρισμός ήταν μια αλλαγή την
οποία είχα μεγάλη ανάγκη», δήλωσε
η Κατερίνα Καραβάτου για το διαζύ-
γιο με τον Κρατερό Κατσούλη.

• Για μια θέση πάρκινγκ ήρθαν
σε αντιπαράθεση ο Νίκος Κο-
κλώνης με τον Τούρκο παραγω-
γό Ατζούν Ιλιτζαλί ανήμερα την
πρεμιέρα του «J2US».

• Το ίδιο είχε συμβεί στο παρελθόν
στα Pro Studio μεταξύ της Ελένης
Μενεγάκη και της Ναταλίας Γερμα-
νού. Το αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγ-
κας στο «Πρωινό».

Μ
ια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα
επετειακή δημοπρασία με θέμα το κρα-
σί θα πραγματοποιηθεί για καλό σκοπό
το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Οκτω-

βρίου στο αργολικό οινοποιείο Σκούρας. Τιμώντας
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821, θα δημοπρατηθούν 21 αριθμημένες φιάλες
από την επετειακή σειρά «Λαβύρινθος 21 Χρονιές»
με το σύνολο των εσόδων να προσφέρεται στην Εται-
ρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

Με τη συμβολική ονομασία «21 Χρονιές», οι φιά-
λες με το εκλεκτό κρασί που παλαιώθηκαν με φρον-
τίδα σε ιδανικές συνθήκες επί 21 χρόνια -από το
1999 έως και το 2020- θα συνοδεύονται από μια επε-
τειακή έκδοση που περιλαμβάνει 21 ιστορίες από τα
απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.
Φιάλη και βιβλίο εσωκλείονται σε μια κασετίνα εξ
ολοκλήρου φτιαγμένη στο χέρι από το εργαστήριο
των ειδικών βιβλιοδεσιών και εκδόσεων του Μπάμ-
πη Λέγγα, αποτελώντας ένα εξαιρετικό συλλεκτικό
αναμνηστικό αντικείμενο για τους λάτρεις των δρό-
μων του κρασιού.

Η φιλανθρωπική δημοπρασία θα μεταδοθεί live
από τις εγκαταστάσεις του κτήματος στην ιστοσελίδα
«Vergos» χωρίς παρουσία κοινού. Αναμένεται να
κεντρίσει το ενδιαφέρον συλλεκτών, καθώς για
πρώτη φορά θα διατεθούν αριθμημένες φιάλες ελ-
ληνικού κρασιού στην εγχώρια αγορά. 

Για τη σημαντική πρωτοβουλία, η πρόεδρος της
Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Δάφνη Οικονόμου
δήλωσε: «Σ’ αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους και-
ρούς, τα έσοδα από την τόσο ιδιαίτερη αυτή δημο-
πρασία που θα διατεθούν για την υποστήριξη του έρ-
γου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα
Ανοιχτή, ήταν ένα αναπάντεχο δώρο που μας συγκί-

νησε βαθύτατα. Για άλλη μια φορά, η ιδιωτική πρω-
τοβουλία στέκεται αρωγός στην κοινωνική πρόνοια
του τόπου μας, και εκ μέρους των παιδιών μας εκ-
φράζουμε ένα ολόκαρδο ευχαριστώ».

Σκοπός του Πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» είναι να προσφέ-
ρει όλες τις υπηρεσίες και τις ανέσεις που δικαιούν-
ται ο άνθρωπος με εγκεφαλική παράλυση και η οι-
κογένειά του. Σήμερα εξυπηρετεί καθημερινά 240
παιδιά, νέους και ενήλικες με αναπηρία. Η Εταιρεία
Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 και το 2001
απέκτησε τη δική της στέγη στην Αργυρούπολη χάρη
στη μεγάλη δωρεά των ιδρυμάτων «Λίλιαν Βουδού-
ρη», «Σταύρος Νιάρχος», «Προστασία Μητρικών
Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη» και την
ανέλπιστη επιτυχία του τηλεμαραθώνιου στο Mega
Channel το 1996. 

Το σημαντικό έργο συνεχίζεται με την ανέγερση
της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΑΡΙΑΔ-
ΝΗ» στον Άγιο Δημήτριο, για εννέα ενήλικες με εγ-
κεφαλική παράλυση. Οι εργασίες ανέγερσης ξεκί-
νησαν τον Οκτώβριο του 2020 και προβλέπεται να
ολοκληρωθούν στο τέλος του 2021, οπότε και θα
ανοίξει η πόρτα στη νέα της οικογένεια.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Stylish εμφάνιση 
στη Βουλή

Η κόρη του μπαμπά

Ευτυχισμένος μπαμπάς και παππούς ο Γιώρ-
γος Νταλάρας. Η μοναχοκόρη του Γεωργιάν-
να Νταλάρα τού έχει χαρίσει δύο υπέροχους
εγγονούς από τον γάμο της με τον σκηνοθέτη
Μίλτο Σωτηριάδη, ωστόσο για τον ερμηνευτή
η 32χρονη σήμερα ηθοποιός παραμένει η μι-
κρή του πριγκίπισσα. «Τι κι αν έχει πια δυο
γιους, ολόκληρα αγόρια; Ακόμα μου λείπει
όταν ταξιδεύω», έγραψε συγκινημένος στο
Instagram δημοσιεύοντας μια throwback οι-
κογενειακή φωτογραφία με τη σύζυγό του
Άννα Νταλάρα και την κορούλα τους.

Έπεσε η αυλαία

Ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της καλοκαιρι-
νής επιθεώρησης «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά»
στο Δελφινάριο με πρωταγωνιστές τον Μάρκο
Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά. Το ζευγάρι και
ο πολυπληθής θίασος πόζαραν για μια αναμνη-
στική φωτογραφία, με την ηθοποιό συγκινημένη
να σχολιάζει: «Την τελευταία μέρα κάθε θεατρι-
κού καλοκαιριού μόνο μια λέξη μου έρχεται στον
νου: Ευγνωμοσύνη, για τους ξεχωριστούς συ-
νεργάτες - φίλους - οικογένεια και τους υπέρο-
χους φίλους που γεμίζουν τ’ αυτιά μας με γέλια
και λόγια καρδιάς».

Ο Άκης Πετρετζίκης εγκατέλει-
ψε το κλαμπ των εργένηδων
για τα μάτια της όμορφης Κων-
σταντίνας Παπαμιχαήλ. Το ζευ-
γάρι παντρεύτηκε το πρωί της
Δευτέρας στο Κορωπί και έπει-
τα βάφτισαν τον γιο τους. Ο
γνωστός σεφ προσπάθησε αρ-
κετά να κρατηθεί μυστικός ο
γάμος, κι αφού δεν τα κατάφε-
ρε, δημοσίευσε φωτογραφίες
από το μυστήριο. «Το φάγαμε
το ρύζι μας, βαφτίσαμε και τον
μικρό μας Αχιλλέα», σχολίασε
στο Instagram.

Είναι πολύ ερωτευμένη 
Η Άννα Πρέλεβιτς επιτέλους παραδέ-
χτηκε το ειδύλλιο με τον αδελφό της
Δούκισσας Νομικού, Νικήτα. Η Σέρβα
παρουσιάστρια και κόρη του παλαίμα-
χου μπασκετμπολίστα Μπάνε Πρέλε-
βιτς ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με
σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρι-
νές τους διακοπές στα Κύθηρα. «Πάντα
ήθελα να βγάλω μια τέτοια φωτό με το
αγόρι μου! Δεν έχω ανεβάσει ποτέ προ-
σωπικά στιγμιότυπα στο Instagram.
Κάτι άλλαξε», αποκάλυψε.

Ντύθηκε γαμπρός

Π
ιο όμορφη από ποτέ, με τα μακριά ξανθά της μαλλιά λυτά και
ντυμένη στα total back φωτογραφήθηκε η Έλενα Ράπτη στο εν-
τευκτήριο της Βουλής λίγο μετά το τέλος της συνεδρίασης της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Η βουλευτής
της ΝΔ συμμετείχε στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Οδυσσεύς» στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, και ενημέρωσε για το πρόγραμμα τους follow-
ers της. «Μείναμε όλοι εντυπωσιασμένοι από τις δράσεις της ομοσπον-
δίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο “Οδυσσέας” συνεχίζει το ταξίδι του χάρη
στο έργο και τις πρωτοβουλίες των Κεφαλλήνων και των Ιθακησίων
όλου του κόσμου, δίνοντας το στίγμα του μοναδικού ελληνικού πολιτι-
σμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτης της γης και προσκαλώντας τη διεθνή
κοινότητα να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της ελληνικής γης».
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Εντατικά γυρίσματα στους Παξούς
Τρεις μήνες έκλεισαν στους Παξούς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης
και το καστ της νέας σειράς «Ο δάσκαλος», συνεχίζοντας με αμεί-
ωτο ρυθμό τα γυρίσματα σε στεριά και θάλασσα. «Shooting day
No35. Ο γύρος των Παξών με την οικογένεια», έγραψε ο δημιουρ-
γός και πρωταγωνιστής ποζάροντας στ’ ανοιχτά του Ιονίου παρέα με
τους ηθοποιούς Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Κλέλια Ανδριολάτου
και Ορέστη Χαλκιά.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Σ
υχνά έχει τύχει να ψηλαφήσετε σπυράκια στο
δέρμα του κρανίου. Αν και πολλοί νομίζουν ότι
αποτελούν εκδηλώσεις ακμής, στην πραγματικό-
τητα οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές και διαφο-

ρετικές. «Τα σπυράκια στο κεφάλι μοιάζουν με εκείνα της
ακμής. Συνήθως αναπτύσσονται γύρω από τη γραμμή των
μαλλιών, αλλά πολλοί άνθρωποι τα αισθάνονται και ανά-
μεσα στα μαλλιά τους, π.χ. στους κροτάφους ή στην κορυ-
φή του κεφαλιού», λέει ο δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερμα-
τολόγος - αφροδισιολόγος. 

Τα σπυράκια αυτά μπορεί να είναι μεμονωμένα ή να εμ-
φανίζονται σε συρροές. Μερικές φορές, δε, εξαπλώνον-
ται σε ολόκληρο το κρανίο. Όπως ισχύει με τα σπυράκια
σε άλλα σημεία του σώματος, έτσι και αυτά στο κεφάλι
μπορεί να προκαλούν κνησμό και πόνο. Συνήθως ανα-
πτύσσονται όταν ένας πόρος του δέρματος ή ο θύλακας
μιας τρίχας αποφραχθεί από νεκρά δερματικά κύτταρα ή
σμήγμα (το φυσικό λίπος του δέρματος). Σε αρκετές περι-
πτώσεις ενέχονται στην εμφάνισή τους μύκητες, βακτή-
ρια ή ακόμη και ακάρεα, τα οποία μπορεί να εισέλθουν
στους πόρους του δέρματος και να προκαλέσουν φλεγμο-
νή. Μεταξύ των υπαίτιων παθογόνων συμπεριλαμβάνον-
ται ο μύκητας μαλασέζια, ο επιδερμικός σταφυλόκοκκος,
το προπιονοβακτηρίδιο της ακμής, ο χρυσίζων σταφυλό-
κοκκος κ.ά. 

«Η πιο συνηθισμένη αιτία για τα σπυράκια στο κεφάλι
είναι η θυλακίτιδα. Πρόκειται για φλεγμονή στους θυλά-
κους των τριχών λόγω της εισόδου βακτηρίων σε αυτούς.
Η θυλακίτιδα συχνά προκαλεί δερματικές βλάβες που
μοιάζουν με αυτές της ακμής. Ωστόσο, συνήθως συνο-

δεύονται από αίσθημα κνησμού και καύσου (κάψιμο) στο
δέρμα», αναφέρει ο δρ Μιχελάκης. 

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι μια άλλη κατά-
σταση που μπορεί να ευθύνεται έμμεσα για τα σπυράκια
στο κεφάλι. Μερικές φορές αυτά που οι ασθενείς εκλαμ-
βάνουν ως σπυράκια είναι οι λεγόμενες κύστεις Pilar ή
κύστεις του τριχωτού. Πρόκειται για καλοήθη μορφώματα
που έχουν το χρώμα του δέρματος και κατά κανόνα ανα-
πτύσσονται στο κεφάλι. Είναι ανώδυνες στο άγγιγμα, ανα-
πτύσσονται βαθμιαία με την πάροδο του χρόνου και μπο-
ρεί να αποκτήσουν τελικά σημαντικό μέγεθος. Σπυράκια
στο κεφάλι, όμως, μπορεί να αναπτυχθούν και εξαιτίας
του τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, η συσσώρευση προ-
ϊόντων για τα μαλλιά στο κρανίο (π.χ., λακ, τζελ), κυρίως
όταν ένα άτομο δεν λούζεται συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν ευαισθησία στα προϊόντα για τα μαλλιά και άλ-
λοι που δεν σαπουνίζουν ή/και δεν ξεβγάζουν καλά τα
μαλλιά τους, με επακόλουθο αυτά είτε να μην καθαρίζουν
καλά είτε να μένουν υπολείμματα από το σαμπουάν στο
δέρμα. Υπάρχουν σπυράκια που μπορεί να δημιουργη-
θούν και έπειτα από έντονη άσκηση, συνήθως αν ο
ασκούμενος δεν λούζεται μετά την προπόνηση. Ακόμη
και το να ιδρώνει ένα άτομο όταν φοράει κάλυμμα κεφα-
λιού μπορεί να προκαλέσει σπυράκια. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι εκ-
δηλώσεις ακμής, ωστόσο οι αιτίες μπο-
ρεί να είναι πολλές και διαφορετικές

Τρόποι 
αντιμετώπισης   
Η πρώτη σύσταση είναι η χρή-
ση ενός φαρμακευτικού σαμ-
πουάν ή άλλης τοπικής θερα-
πείας, που θα καθαρίσει τους
πόρους. Τα φαρμακευτικά
σαμπουάν μπορεί να περιέ-
χουν συστατικά, όπως αιθέριο
έλαιο τεϊόδεντρου (μειώνει τα
βακτήρια), σαλικυλικό οξύ
(απομακρύνει τα νεκρά δερμα-
τικά κύτταρα), γλυκολικό οξύ
(προκαλεί ήπια απολέπιση,
απομακρύνοντας νεκρά κύττα-
ρα, βακτήρια και σμήγμα), κε-
τοκοναζόλη (είναι αντιμυκητι-
σιακός παράγοντας), υπερο-
ξείδιο του βενζολίου (καταπο-
λεμά το προπιονοβακτηρίδιο
της ακμής) κ.λπ. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η επιλογή
του προϊόντος πρέπει να γίνε-
ται από τον δερματολόγο, ο
οποίος μπορεί να κρίνει ποιο
είναι πιο κατάλληλο για κάθε
ασθενή ξεχωριστά.

Ενοχλητικά σπυράκια στο κεφάλι 

Δρ Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος -
αφροδισιολόγος
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Σήμερα είστε αρκετά πιεσμένοι με οικογενει-
ακές υποθέσεις, όπως επίσης και με τις συναι-
σθηματικές σας σχέσεις. Είναι καιρός να
φροντίσετε την προσωπική σας ζωή αλλά και
να προσέξετε ώστε να μην αφήσετε τα λάθος
πρόσωπα να σας επηρεάζουν και να συμμετέ-
χουν σε αποφάσεις που δεν σας ευνοούν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Επαγγελματικά θέματα συνεχίζουν να σας απα-
σχολούν και σίγουρα δεν είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή να βρείτε το δίκιο σας με πρόσωπα που
βρίσκονται στο περιβάλλον σας. Η Σελήνη βρί-
σκεται σε απόσταση ασφαλείας από το δικό σας
ζώδιο και, μάλιστα, θα φέρει κάποια ξαφνικά
καλά νέα που δεν τα υπολογίζατε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πιέζεστε αρκετά ώστε να βάλετε σε σειρά την
οικονομική σας κατάσταση, αλλά σήμερα μην
περιμένετε να συμβούν σημαντικές αλλαγές
σε αυτό το θέμα. Για εσάς του δεύτερου πενθη-
μέρου η προσωπική σας ζωή θα είναι αρκετά
καλή.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο έχει ένα
ταραχώδες πέρασμα, που δυστυχώς θα πρέ-
πει να μην το αφήσετε να εξαπλωθεί γενικό-
τερα σε όλους τους τομείς. Με εξελίξεις σε
κάποια παλιά σας σχέδια και ελπιδοφόρα νέα
από φιλικά πρόσωπα θα συνεχιστεί η μέρα
σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η ψυχολογία σας σήμερα δεν θα είναι στα κα-
λύτερά της και για αυτό μην αφήσετε να σας με-
ταφέρουν κακές ειδήσεις που δεν σας αφο-
ρούν άμεσα. Κρατήστε τις δυνάμεις σας για θέ-
ματα που τρέχουν και αφορούν την καθημερι-
νότητά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Με τον Ερμή ανάδρομο στο δεύτερο ηλιακό σας
σπίτι, θα υπάρξουν πολλές αναστατώσεις και
αναβολές σε οικονομικά θέματα. Για εσάς του
πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια καλή επαφή
με πρόσωπο που θα σας στηρίξει στις επαγγελ-
ματικές επιλογές σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα δεν είναι από τις πιο εύκολες μέρες
και σίγουρα θα νιώσετε να πιέζεστε από την
ασυνεννοησία που θα σας προκαλέσουν οι
άλλοι. Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου η
ένταση που θα έχετε κατά τη διάρκεια της μέ-
ρας θα είναι πολύ έντονη και μην αφήσετε
τους άλλους να σας μειώσουν, επειδή είστε
αντίθετοι σε κάποιο θέμα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη, που βρίσκεται στο δικό σας ζώ-
διο, σχηματίζει μια πολύ θετική όψη με τον
Ποσειδώνα, που βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχ-
θύων. Είναι η περίοδος που εξιδανικεύετε
τους άλλους, ζείτε ίσως μια πλατωνική προ-
σωπική στιγμή και αυτά αφορούν κυρίως
εσάς του τρίτου δεκαημέρου. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με πολλές ανασφάλειες σε προσωπικό επί-
πεδο ξεκινά η μέρα σας, εφόσον η Σελήνη στο
όγδοο ηλιακό σας σπίτι σάς παραπλανά με τις
εναλλαγές της και τις εμμονικές της τάσεις.
Ίσως να πρέπει να βρείτε άλλη χρονική στιγμή
ώστε να αποφασίσετε για την προσωπική σας
ζωή. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο προ-
καλεί εμμονές στις συναισθηματικές σας επι-
λογές. Γίνεστε πιο κτητικοί και γενικότερα δεν
λειτουργείτε με συντροφικότητα, αλλά με αρ-
κετή δόση εγωκεντρισμού. Ακούστε τη συμ-
βουλή ενός φιλικού σας προσώπου. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Θα υπάρξουν επαγγελματικές επιδιώξεις που
θα χρειαστεί αρκετή προσπάθεια ώσπου να
βρεθείτε κοντά στα ποθούμενα εργασιακά σας
σχέδια. Μια συναισθηματική σχέση θα σας
βοηθήσει να κερδίσετε μια καλύτερη θέση,
που θα σας ανεβάσει κοινωνικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Δεν έχουν τελειώσει για εσάς οι μέρες των
συναισθηματικών και οικονομικών αναστα-
τώσεων. Βρίσκεστε ανάμεσα σε πολλές προ-
κλήσεις και δεν ξέρετε ακριβώς τι θα πρέπει
να κάνετε. Μην επιμένετε στο να βρεθούν λύ-
σεις αυτή την περίοδο. Αν αυτό δεν μπορεί να
γίνει τώρα, θα γίνει το επόμενο διάστημα με
τον καλύτερο τρόπο. 

Σήμερα θα υπάρξουν δυσκολίες στον τρόπο
που θα διαχειριστούμε τις σχέσεις μας και
όχι μόνο. Αυτό το διήμερο θα είμαστε

περισσότερο επιρρεπείς στα ατυχήματα και μπορεί
να παρουσιαστούν και πάλι κακές ειδήσεις με
αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες διελεύσεις. Πιο
συγκεκριμένα, η Σελήνη πέρασε στο ζώδιο του
Καρκίνου, μια πολύ καλή θέση για την ίδια, αλλά η
δύσκολη όψη με Ήλιο, Άρη και Χείρωνα πυροδοτεί
μια περίοδο εντάσεων, όπου βγαίνουν στην
επιφάνεια παλιά τραύματα και πίκρες χρόνων.
Βέβαια, οι σταθεροποιητικές τάσεις του Κρόνου,
προς τον Ήλιο και τον Άρη, φροντίζουν ώστε να
προστατεύσουν τις τίμιες προσπάθειες που γίνονται
αυτό το διάστημα και αφορούν κυρίως τα ζώδια του
Αέρα του δεύτερου πενθημέρου (Δίδυμοι, Ζυγός
και Υδροχόος). Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα
ζώδια...



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ORRECTC32

Ο
ι εξελίξεις έπειτα από καιρό είναι ρα-
γδαίες και καθοριστικές για το μέλλον
της χώρας. Ίσως και της Ευρώπης, στη
μετα-Μέρκελ εποχή. Η προμήθεια των

γαλλικών όπλων (φρεγάτες, κορβέτες, μαχητικά
αεροσκάφη) σε συνδυασμό με το σύμφωνο άμε-
σης στρατιωτικής συνδρομής, αν και εφόσον Ελ-
λάδα ή Γαλλία βρεθούν υπό απειλή, αλλάζει τις
δυσμενείς για τη χώρα μας αμυντικές ισορροπίες
στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο. Για την Ευρώπη η
συμφωνία που ανακοίνωσαν χθες ο πρωθυπουρ-
γός Μητσοτάκης και ο πρόεδρος Μακρόν μπορεί
να ερμηνευτεί ως συμμετοχή στους σχεδιασμούς
για τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης μετά
την αμυντική συμφωνία ΗΠΑ - Αυστραλίας -
Ηνωμένου Βασιλείου, που αιφνιδίασε τις Βρυ-
ξέλλες και προκάλεσε αναταράξεις και προβλη-
ματισμούς.

Σε πρώτη ανάγνωση «η αγορά του 21ου αιώνα»
ασφαλώς και επιβαρύνει την ελληνική οικονο-
μία, που μόλις τώρα δείχνει να βρίσκει τον βημα-
τισμό της. Ωστόσο, τα οφέλη καλύπτουν αυτήν τη
διάσταση, καθώς η σχεδόν δεκαετής οικονομική
κρίση άμβλυνε την αμυντική ικανότητα της χώ-
ρας, η οποία έναν χρόνο πριν αντιμετώπισε σε
υπερθετικό βαθμό την τουρκική προκλητικότητα
και επιθετικότητα, που δεν συγκίνησε και τόσο
την Ευρώπη. Από τη συμφωνία κερδισμένη είναι
φυσικά και η Γαλλία, η οποία είδε το κύρος της
αμυντικής βιομηχανίας της να πλήττεται μετά την
ακύρωση της παραγγελίας των υποβρυχίων από
την Αυστραλία. Ικανοποιημένες, επίσης, δεί-
χνουν οι ΗΠΑ, των οποίων η πολεμική βιομηχα-

νία μπορεί να μην ωφελήθηκε άμεσα, ωστόσο η
ανανέωση της ελληνοαμερικανικής στρατιωτι-
κής συνεργασίας, που όλα δείχνουν πως ολο-
κληρώνεται τις προσεχείς μέρες, ικανοποιεί την
Ουάσιγκτον.

Δεν πρέπει να εκτιμήσουμε τις συμφωνίες στο
Παρίσι δίχως να συνυπολογίσουμε τις εκλογές
στη Γερμανία, που σηματοδότησαν το τέλος της
ηγεμονίας της Άνγκελα Μέρκελ στη χώρα της και
στην Ευρώπη. Τις εξελίξεις στη μεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή οικονομία θα τις βρούμε μπροστά μας
μετά τον σχηματισμό της νέας (οπωσδήποτε τρι-
κομματικής) κυβέρνησης, που θα είναι έκπληξη
αν δεν έχει επικεφαλής τον νικητή της εκλογικής
αναμέτρησης Όλαφ Σολτς.

Σε αυτό το πιθανότερο σενάριο θα πρέπει να
επικεντρωθούμε, ενώ οι Πράσινοι και οι Φιλε-
λεύθεροι έχουν αρχίσει τις μεταξύ τους συνομι-
λίες ώστε να καταλήξουν σε κοινή βάση θέσεων
που θα θέσουν υπόψη σε Σοσιαλδημοκράτες αλ-

λά και Χριστιανοδημοκράτες. Η έκπληξη -οι ητ-
τημένοι Χριστιανοδημοκράτες να κάνουν περισ-
σότερες υποχωρήσεις από τους Σοσιαλδημο-
κράτες, ώστε να έχουν την εύνοια των ρυθμιστών
Πράσινων και Φιλελεύθερων- αποκλείεται; Όχι!
Ωστόσο, πρόκειται για την ασθενέστερη εκδοχή.
Όχι μόνο επειδή ο Σολτς νίκησε, αλλά γιατί οι
Γερμανοί ζητούν από τον Λάσετ να πάει, το συν-
τομότερο, στο σπίτι του. Συνεπώς μια κυβέρνηση
με υπουργό Οικονομικών τον Κρίστιαν Λίντνερ
θα βρούμε κατά πάσα βεβαιότητα μπροστά μας.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ηγέτης των Γερ-
μανών Φιλελεύθερων έχει εξίσου σκληρές από-
ψεις με τον Β. Σόιμπλε για το σύμφωνο σταθερό-
τητας αλλά και για το μέλλον του Ταμείου Ανά-
καμψης.

Εκτός της οικονομίας, διαφορετικές αποχρώ-
σεις και όχι ουσιαστικές αλλαγές θα δούμε (αν
δούμε) στη γερμανική εξωτερική πολιτική. Παρά
την επιφυλακτικότητα των Πρασίνων στην «πολι-
τική κατευνασμού» της Α. Μέρκελ προς την Άγ-
κυρα αλλά και την πώληση γερμανικών οπλικών
συστημάτων στην Τουρκία, δεν πρέπει να περι-
μένουμε κάτι θεαματικό να προκύψει στις γερ-
μανοτουρκικές σχέσεις. Το προδικάζουν τα οι-
κονομικά συμφέροντα των δύο χωρών και η μα-
κραίωνη παράδοση συνεργασίας τους στην άμυ-
να και τους εξοπλισμούς. Τα μελλούμενα, λοιπόν,
οι προοπτικές αλλά και οι προκλήσεις δίνουν την
αίσθηση ότι αυτήν τουλάχιστον τη φορά η Αθήνα
«ζύμωσε πριν πεινάσει». Και η επιλογή αυτή -ως
πρόβλεψη, σχεδιασμός και αποτέλεσμα- πιστώ-
νεται δίχως αμφιβολία στην κυβέρνηση.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τις θεαματικές εξελίξεις στις 
ελληνογαλλικές σχέσεις δεν
πρέπει να τις δούμε ανεξάρτητα
με τα πράγματα στη Γερμανία. Η
κυβέρνηση που θα προκύψει θα
έχει διαφορετικές αποχρώσεις,
όχι όμως ριζικές διαφορές 
από την πολιτική της Άνγκελα
Μέρκελ... 

Ελλάς - Γαλλία 
και στο βάθος Γερμανία


