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EDITORIAL

O μικρός Μάριος, 
το κράτος δικαίου
και ο Σταϊκούρας

Σταυρούπολη:
Κοινωνία

ώρα μηδέν

N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

ΣΕΛ.  34 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 25

Το σχέδιο 
τηςκυβέρνησης
για την τιμή
φυσικού αερίου

Γράφουν

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

«Καταιγίδα» στον Ειρηνικό, 
χαμόγελα στο Αιγαίο

Ελλάδα και Γαλλία 
ενδυναμώνουν 
την εικόνα της ΕΕ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 9

Στις 8 Οκτωβρίου πέντε κενές 
Μητροπόλεις θα αποκτήσουν 
νέους ποιμενάρχες

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 

Ο  Έλληνας που
έκανε τη Ρεάλ 
να παραμιλάει
ΣΕΛ. 28

Έτσι θα γίνουν 
τα διά ζώσης 
μαθήματα στα
πανεπιστήμια!

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΣΕΛ.  14-15

Sting: Γενέθλια
στο Ηρώδειο
με δύο συναυλίες
ΣΕΛ. 30

Υφυπουργός Παιδείας
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

για τα άγρια
επεισόδια 
στο ΕΠΑΛ

Σταυρούπολης
ΣΕΛ.  16

Μόνο με rapid test 
ή πιστοποιητικό νόσησης 

θα μπαίνουν στις δημόσιες 
υπηρεσίες οι ανεμβολίαστοι!

Μια επιδότηση 
εκατομμυρίων ανάβει...
φωτιές στον Πολύγυρο!

Δύσκολες ώρες 
στην εντατική για

τον Βασίλη Λεβέντη
ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 7ΣΕΛ. 21

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚO

και οι σούπερ κορβέτες

ΤΙ EΓΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΚΥΡΙAΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡOΕΔΡΟ ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Θα μπορούμε να
τις κατασκευάζουμε

και στην Ελλάδα!

Έκλεισε η συμφωνία



Τ
ο αυγό του φιδιού φαίνεται ότι δεν έσπασε
τελικά. Τα σταγονίδια του νεοναζισμού δεν
εξαφανίστηκαν ως διά μαγείας με τη φυλά-
κιση του Νίκου Μιχαλολιάκου και των πρω-

τοπαλίκαρών του. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να έσβησε
εκλογικά, αλλά δεν έσβησαν η ακραία ιδεολογία της,
το μίσος, η βία και ο ρατσισμός.

Τα επεισόδια έξω από το ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης
στη Θεσσαλονίκη ήρθαν να τονώσουν αυτές τις ανη-
συχίες. Μπορεί επισήμως να μην είναι γνωστό ποιοι
κρύβονται πίσω από την άγρια επίθεση που δέχτηκαν
φοιτητές με μαχαίρια και σιδερογροθιές, ωστόσο η
Χρυσή Αυγή φρόντισε να πάρει θέση και να διαλύσει
τις όποιες υποψίες. Το Μέτωπο Νεολαίας Χρυσής

Αυγής εξέδωσε ανακοίνωση για την επίθεση σε φοι-
τητές, τασσόμενο στο πλευρό των κουκουλοφόρων
«μαθητών» και επιβεβαιώνοντας ότι στους κόλπους
τους κρύβονται φασιστικά στοιχεία.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση «συγχαίρει τους μαθη-
τές για τη δυναμική τους αντίδραση απέναντι στις
προκλήσεις και τις απόπειρες καπήλευσης των κινη-
τοποιήσεών τους για αντεθνικούς σκοπούς». Συγχαί-
ρει, δηλαδή, όλους όσοι επιτέθηκαν με σουγιάδες,
καδρόνια και πυρσούς στους φοιτητές, οι οποίοι
πραγματοποιούσαν αντιφασιστική συγκέντρωση έξω
από τα ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο
άτομα και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, αλλά και
την ίδια ώρα να κινδυνέψουν δεκάδες φοιτητές.

Το γεγονός ότι όλοι οι συλληφθέντες είναι ανήλικοι
και εξωσχολικοί κάνει τα πράγματα ακόμη πιο σοβα-
ρά. Είναι χρέος, λοιπόν, όλων των δημοκρατικών πο-
λιτών και των επίσημων θεσμών η ανάδειξη των κιν-
δύνων και η περιφρούρηση όλων των κατακτήσεων,
η στράτευση όλων στην οικοδόμηση σε στερεή βάση
του δημοκρατικού οικοδομήματος.

Τώρα είναι ανάγκη η κοινωνία μας να επενδύσει
πάνω στα ιδεώδη της δημοκρατίας, να θωρακίσει το
κράτος απέναντι σε όσους, είτε σκόπιμα είτε από
πλάνη, υιοθετούν φασιστικές - ναζιστικές τακτικές
και στάσεις ζωής. Γιατί το φίδι ετοιμάζεται να βγει ξα-
νά από το αυγό. Και αυτήν τη φορά θα είναι πιο επικίν-
δυνο, πιο άγριο και πιο δηλητηριώδες…
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Μ
έχρι τις γιορτές θα κλείσει
και η αγορά των τριών κορ-
βέτων Gowind, με τον ελλη-
νικό στόλο να μετράει έξι

νέα και υπερσύγχρονα πλοία, σύμφωνα
με ανώτατες πηγές του Γενικού Επιτελεί-
ου Ναυτικού.

Οι έμπειροι αξιωματικοί, οι οποίοι συμ-
μετέχουν στις συνομιλίες με τη γαλλική
πλευρά, έχουν ήδη προχωρήσει στα σχέ-
δια διαμόρφωσης και οπλισμού των πλοί-
ων, τα οποία, αν και μικρότερα από τις
φρεγάτες Belharra, θα είναι εξοπλισμένα
σαν αστακοί. «Οι συζητήσεις βρίσκονται
σε αρκετά ώριμο στάδιο», σημειώνουν οι
ίδιες πήγες, καθώς στο Πολεμικό Ναυτικό
γνωρίζουν ήδη τα συστήματα με τα οποία
θα είναι εξοπλισμένες οι Gowind. 

Η ελληνική εκδοχή της κορβέτας θα εί-
ναι η Gowind 2500, εφοδιασμένη με αντι-
αεροπορικούς πυραύλους Mica και πυ-
ραύλους επιφάνειας Exocet. Το κόστος
κάθε μονάδας δεν αναμένεται να ξεπερά-
σει τα 350 εκατ. ευρώ μαζί με τον οπλισμό,
ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα όπλα
θα έρθουν με σημαντικό απόθεμα.

Πληροφορίες της «Political» αναφέ-
ρουν ότι η Ελλάδα θα πάρει τρεις Gowind
και στη συνέχεια θα ενεργοποιήσει και
την επιλογή αγοράς της τέταρτης. Εφόσον
η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους
Γάλλους κλείσει μέχρι την αλλαγή του
έτους, δεν αποκλείεται οι πρώτες Gowind
να βρεθούν στο Αιγαίο νωρίτερα από τις
Belharra, που είναι προγραμματισμένο να
ενταχθούν στον στόλο το 2025.

Εκτός από τα πλοία, όμως, η Ελλάδα θα
αγοράσει και τα δικαιώματα κατασκευής
των κορβετών, που σημαίνει ότι θα μπορεί
να κατασκευάζει νέα πλοία αυτού του τύ-
που στα δικά της ναυπηγεία. Κάτι ανάλογο
είχε γίνει και με το πρόγραμμα των βρετα-
νικών πυραυλακάτων Super Vita. Η λε-

πτομέρεια αυτή αναμένεται να κάνει τη
διαφορά, αφού ο ελληνικός στόλος δεν θα
περιοριστεί σε έξι με οκτώ νέες μονάδες,
αλλά θα μπορεί να ενισχυθεί με περισσό-
τερες Gowind στο μέλλον. 

Στρατιωτικοί κύκλοι τονίζουν ότι οι
Gowind, εκτός από αξιόπιστα και δοκι-
μασμένα πλοία, είναι και εντυπωσιακές
πολεμικές μηχανές με τρομακτική δύ-
ναμη πυρός για το μέγεθός τους. «Είναι
δύο φορές πιο δυνατές από τις ελληνι-
κές φρεγάτες ΜΕΚΟ, τις πιο σύγχρονες
που διαθέτει αυτήν τη στιγμή ο στόλος
μας», λένε ανώτατοι αξιωματικοί στην
«Political». 

Το χρυσό deal με τους Γάλλους, για το
οποίο ευνόησαν και οι διεθνείς γεωπολι-
τικές εξελίξεις, έδωσε στην Ελλάδα τη δυ-
νατότητα να αγοράσει τρεις Belharra στην
τιμή των δύο, δηλαδή σχεδόν 1 δισ. για κά-
θε φρεγάτα, ενώ σύντομα θα αγοράσει
τρεις Gowind με κόστος σχεδόν 1 δισ. Με
τα χρήματα που «περισσεύουν» από το
πρόγραμμα των 5 δισ., το ελληνικό επιτε-
λείο σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το

Πολεμικό Ναυτικό και να εξασφαλίσει ότι
τα νέα πλοία θα έχουν εν συνέχεια υπο-
στήριξη για πέντε χρόνια από τη στιγμή
παράδοσης κάθε πλοίου και όχι από την
παράδοση του πρώτου. 

Αδιευκρίνιστο παραμένει, πάντως, αν
στο πρόγραμμα θα ενταχθεί τελικά ο εκ-
συγχρονισμός των ΜΕΚΟ, καθώς, όπως
τονίζουν με νόημα αξιωματικοί του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού, πρόκειται για
πλοία 30 ετών που έχουν ξεπεράσει κατά
πολύ το όριο του εκσυγχρονισμού και
πλέον χρειάζονται ενέσεις ζωής.

Η Ελλάδα θα αγοράσει 
και τα δικαιώματα κατασκευής
των κορβετών, που σημαίνει
ότι θα μπορεί να κατασκευάζει
νέα πλοία τέτοιου τύπου 
στα δικά της ναυπηγεία
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Deal 2: Κλείνουν και οι κορβέτες
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Απάντηση μέσω Προεδρικού
στους ισχυρισμούς Τσίπρα
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Μ
ε ιδιαίτερα θετικούς τόνους
σκιαγράφησε την ελληνο-
γαλλική συμφωνία τόσο για
τις νέες φρεγάτες όσο και

για την αμυντική συνεργασία ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος μετά την επιστροφή
του από το Παρίσι είχε την ευκαιρία χθες
να συζητήσει με την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο
συμφέρον κόστος της προμήθειας των νέων
πλοίων και μάλιστα με ιδιαίτερα προηγμένο
εξοπλισμό, ακριβώς όπως τον ζήτησε η ηγε-
σία του Πολεμικού Ναυτικού. «Οι ένοπλες δυ-
νάμεις αποκτούν υπερσύγχρονες γαλλικές
φρεγάτες και στην επιλογή μας βάρυνε πάρα
πολύ η εισήγηση του Ναυτικού. Αποκτήσαμε,
πιστεύω, τα καλύτερα πλοία, στην καλύτερη
δυνατή τιμή. Ουσιαστικά, κάνοντας μια επιλο-
γή που θα εκσυγχρονίσει τον στόλο μας για
πολλές δεκαετίες και θα μας δώσει πολύ ση-

μαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες στο θέ-
ατρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά όχι μό-
νο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας εμ-
μέσως πλην σαφώς και στην κριτική που
ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος του εξοπλιστι-
κού προγράμματος. 

«Έχουμε μια συμφωνία με μια πολύ ισχυρή
ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, η
οποία πηγαίνει πέρα και πάνω από τις δε-
σμεύσεις συλλογικής υποστήριξης που υπάρ-
χουν και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις Συνθήκες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ακόμα, με το
βλέμμα στο άρθρο 2 της συμφωνίας που έχει
προκαλέσει… άγχος στην Τουρκία, το οποίο
εκδηλώνεται μέσω διαρροών στα ΜΜΕ. 

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, αναφέρθηκε και
στο κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα που εί-
ναι υπό διαμόρφωση, με δεδομένο ότι η Γαλ-
λία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ τον Ια-
νουάριο και θέλει να αφήσει ένα απτό αποτύ-
πωμα. «Αποτελεί το πρόπλασμα για μια πιο
συστηματική συνεργασία ευρωπαϊκών κρα-
τών, ώστε να κάνουμε πράξη το ζητούμενο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σε μια
εποχή όπου η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να
ευθυγραμμίσει τη γεωπολιτική της ισχύ με την
οικονομική της δύναμη», είπε ο κ. Μητσοτά-
κης για τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας.

Στην κυβέρνηση, δε, επιμένουν ότι η συμ-
φωνία δεν δημιουργεί ζήτημα με τις ΗΠΑ,
τουναντίον είναι και ένα βήμα ενίσχυσης της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Όσο η Ευρώ-
πη αποκτά ενισχυμένη δυνατότητα καλύτερης
συνεργασίας στον τομέα της άμυνας,
τόσο ενισχύεται το ΝΑΤΟ και ο διατλαντικός
δεσμός», είπε ο πρωθυπουργός. 

«Η συμφωνία αυτή, έτσι όπως την πληρο-
φορηθήκαμε, είναι πολύ σημαντική για την
άμυνα της χώρας μας και τον ρόλο που αυτή
επιθυμεί να παίξει, και ήδη διαδραματίζει,
ως πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειο. Αλλά και ευρύτερα, γιατί
καλό είναι να υπάρχει η αμυντική θωράκιση
ως μήνυμα - κάτι που επιβάλλει η θέση της
χώρας μας. Θα έλεγα, όμως, ότι βρίσκω τη
συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική και για την
ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης, η οποία
πρέπει να υψώσει μια πιο σημαντική φω-
νή», είπε με τη σειρά της η Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. 

«Τα καλύτερα πλοία,
στην καλύτερη τιμή»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στη Βουλή 
η συμφωνία
Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, και όχι
την Τρίτη όπως είχε αρχικά ανα-
κοινωθεί, θα συζητηθεί στην
Ολομέλεια της Βουλής η συμφω-
νία αμυντικής συνεργασίας Ελ-
λάδας - Γαλλίας. Η συμφωνία
(την οποία δημοσιεύουμε ολό-
κληρη στις σελίδες 12-13) ανα-
μένεται να κατατεθεί στη Βουλή
έως αύριο. Την ερχόμενη Τρίτη 5
Οκτωβρίου θα συζητηθεί στην
Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερι-
κών Υποθέσεων της Βουλής.
Η ενημέρωση της Βουλής από
τον πρωθυπουργό για την αμυντι-
κή συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας
και η συζήτηση σε επίπεδο πολι-
τικών αρχηγών, σύμφωνα με το
άρθρο 142 Α του Κανονισμού του
Κοινοβουλίου, που είχε ζητήσει
ο κ. Μητσοτάκης για την ερχόμε-
νη Τρίτη, θα μετατεθούν για την
ημέρα ψήφισης της συμφωνίας.
Η αλλαγή αυτή στο πρόγραμμα,
όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της
Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας,
γίνεται λόγω της απουσίας στο
εξωτερικό του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και πιθανότα-
τα της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώ-
φης Γεννηματά, που θα μετά-
σχουν στη Σύνοδο Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών.

Σ.Σ. 



Μ
ετά την αμυντική συμφωνία
Αθηνών - Παρισίων για «προ-
μήθεια 3+1 φρεγατών Bel-
harra με πλήρη εξοπλισμό

αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πολέ-
μου και τη στρατιωτική συνδρομή της Γαλ-
λίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως,
εάν υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα», που
θα συζητηθεί, ως νομοσχέδιο, στη Βουλή
την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, στην πολιτική
αντιπαράθεση μπαίνει και η αμυντική συμ-
φωνία με τις ΗΠΑ, που ακολουθεί. 

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει
λόγο για διάψευση του πρωθυπουργού
από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και συγκεκριμέ-
να αναφέρει: «Λίγες μόνο ώρες αφότου ο
κ. Μητσοτάκης ανακοίνωνε ότι θα υπάρξει
πενταετής ανανέωση της αμυντικής συμ-
φωνίας με τις ΗΠΑ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
τον διέψευσε κατηγορηματικά, ανακοινώ-
νοντας ότι επίκειται επ’ αόριστον ανανέω-
ση της αμυντικής συμφωνίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει: «Το γεγο-
νός ότι ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο αποκρύ-
πτει από τον ελληνικό λαό ένα τόσο σημαν-
τικό θέμα εκχώρησης κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Ελλάδας, αλλά ψεύδεται
χωρίς κανέναν ενδοιασμό, αναδεικνύει
τον επικίνδυνο για τη χώρα τρόπο με τον
οποίο εκλαμβάνει τον ρόλο του ως πρωθυ-
πουργός».

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση επισημαίνει ότι «επ’ αόριστον εκχώρη-
ση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ελληνικό
έδαφος δεν έχει αποδεχθεί ποτέ καμία
μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Δεν θα ξαφ-
νιαστούμε αν η πρώτη που το σχεδιάζει εί-
ναι αυτή του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο τον
προειδοποιούμε ότι λογαριάζει χωρίς τον
ξενοδόχο».

Ο… λογαριασμός
Επί της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας -

Γαλλίας, των εξοπλιστικών δαπανών και
της νέας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
τοποθετήθηκε ο τομεάρχης Εξωτερικών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο
Κόκκινο».

Κατά τον κ. Κατρούγκαλο, η αμυντική
συμφωνία με τη Γαλλία όπως και η ενίσχυ-
ση του Πολεμικού Ναυτικού με φρεγάτες
Belharra αποτελούν επί της αρχής στρα-
τηγικά ορθή επιλογή, που είχε δρομολο-
γηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ρητή μνεία
γίνεται, άλλωστε, στο προοίμιο της συμ-
φωνίας στη στρατηγική εταιρική σχέση για
το μέλλον, που υπογράφτηκε στις 23

Οκτωβρίου 2015 και εξειδικεύθηκε με
σχετικό οδικό χάρτη το 2016. 

«Οι παλινωδίες όμως του κ. Μητσοτά-
κη», συνέχισε, «ο οποίος είχε απορρίψει
τελευταία στιγμή τον κρίσιμο Ιούλιο του
2020 τις φρεγάτες ως “πολύ ακριβές”, για
να προχωρήσει σε προμήθειες εκτός προ-
γραμματισμού και στρατηγικής, “φούσκω-
σαν” τον λογαριασμό των εξοπλισμών στο
δυσβάσταχτο και δυσθεώρητο ποσό των
10 δισ. ευρώ και άνω. Για μία ακόμη φορά
ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει αγορές που
δεν έχουν πάρει την προβλεπόμενη θεσμι-
κά πορεία έγκρισης (Ανώτατα Συμβούλια
Κλάδων, ΓΔΑΕΕ, Συμβούλιο Αρχηγών Γε-
νικών Επιτελείων, Συμβούλιο Άμυνας,
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξοπλισμών
και ΚΥΣΕΑ), πράγμα που δεν συμβάλλει

στην ορθολογική ενίσχυση του αξιόμαχου
των ενόπλων δυνάμεων».

Επισήμανε ακόμα ο κ. Κατρούγκαλος:
«Και η συμφωνία αυτή καθαυτή όμως έχει
σοβαρά προβληματικά σημεία: το καταρ-
χήν θετικό άρθρο 2 προβλέπει αμυντική
συνδρομή μόνο σε περίπτωση επίθεσης
κατά της “επικράτειας”, αφήνοντας συνε-
πώς εκτός κάλυψης ΑΟΖ και υφαλοκρηπί-
δα, όπου κυρίως εντοπίζεται η τουρκική
επιθετικότητα. Επίσης, στο άρθρο 18 προ-
βλέπεται συμμετοχή σε κοινή ανάπτυξη
δυνάμεων σε περιοχές όπως το Σαχέλ, πέ-
ραν κάθε συλλογικής απόφασης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργα-
νισμών».

Τέλος, ιδιαίτερα εκτεθειμένο θεωρεί τον
πρωθυπουργό, «από το άδειασμά του από

το Στέιτ Ντιπάρτμεντ», το οποίο αποκάλυ-
ψε ότι η νέα αμυντική συμφωνία με τις
ΗΠΑ θα έχει αόριστη διάρκεια.

ΣΥΡΙΖΑ… επ’ αόριστον ίδιος!

Με ανακοίνωσή του 
το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κάνει λόγο 
για διάψευση του 
πρωθυπουργού από 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
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Οι ΗΠΑ στην πρώτη τους αντίδραση είχαν αναφέρει ότι χαι-
ρετίζουν τις συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιεί η Ελ-
λάδα για την αναβάθμιση των αμυντικών της δυνατοτήτων
και το γεγονός ότι εκπληρώνει τις νατοϊκές της δεσμεύσεις
για τις προβλεπόμενες αμυντικές δαπάνες.
Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών
εξήγησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα απολαμ-
βάνουν μια ισχυρή αμυντική σχέση με ρίζες στις κοινές μας
αξίες. Υποστηρίζουμε σθεναρά τον ρόλο της Ελλάδας στη
δημιουργία σταθερότητας στην περιοχή και ανυπομονούμε
να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Ελλάδα
για την προώθηση των κοινών μας στόχων για ειρήνη και
ευημερία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ισχυ-
ρής σχέσης μας με το Πολεμικό Ναυτικό. Ενώ δεν έχουμε

δει τις λεπτομέρειες της πολυετούς αμυντικής συμφωνίας
Ελλάδας και Γαλλίας, σημειώνουμε ότι η μακροχρόνια Συμ-
φωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) ΗΠΑ -
Ελλάδας επικαιροποιήθηκε το 2019 προς αμοιβαίο όφελος
των δύο εθνών μας και της περιφερειακής ασφάλειας». Συ-
νεχίζοντας, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισήμα-
νε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αναζήτηση
κοινού εδάφους για την πιθανή αναβάθμιση της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Όπως σημειώνει μια
νέα επικαιροποίηση θα συμπεριλαμβάνει την επ’ αόριστον
χρονική παράταση της συμφωνίας, ένα γεγονός που το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ εκτιμά ότι θα βοηθήσει στην προώθηση της ει-
ρήνης στην περιοχή και των κοινών στόχων άμυνας και
ασφάλειας μεταξύ στενών συμμάχων του ΝΑΤΟ. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ
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Α
ίσθηση έχει προκαλέσει η κα-
ταγγελία ότι φερόμενος συν-
δικαλιστής των Ενόπλων Δυ-
νάμεων διενεργεί προεκλογι-

κή εκστρατεία υπέρ της υποψηφιότητας
του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ, ζητώντας προσωπικά στοιχεία
πολιτών. Το γεγονός είδε το φως της δη-
μοσιότητας σε ιστοσελίδα που ειδικεύεται
σε στρατιωτικά θέματα (armyvoice.gr). 

Στο κείμενο που διακινούσε μέσω Fa-
cebook, ο φερόμενος στρατιωτικός ανα-
φέρει: «Σε παρακαλώ, αν σε ενδιαφέρει,
θα ήθελα να δεις το παρακάτω… Στις
εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ και επειδή ο
Λοβέρδος μάς στήριξε πιο πολύ από τον
κάθε άλλο, θα ήθελα να τον υποστηρίξου-
με. Αν το σκεπτικό μου σε βρίσκει σύμ-
φωνο, στείλε μου σε παρακαλώ από μαμά,
μπαμπά, αδερφικό φίλο, αδερφό, αδερ-
φή, γαμπρό, νύφη, κουμπάρο τα παρακά-
τω στοιχεία μέχρι τις 12 σήμερα για να τα
δώσω χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο διαρ-
ροής. Ουσιαστικά είναι σαν αποδοχή της
υποψηφιότητάς του, σαν υποστηρικτικό
μήνυμά μας και μακάρι να καταφέρουμε
να πάμε να τον ψηφίσουμε την ημέρα των
εκλογών.

Όνομα, επίθετο, αριθμό ταυτότητας, κι-
νητό ή σταθερό τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ
πολύ».

Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτι-
κών, η οποία δεν διαψεύδει την καταγγε-
λία, αλλά περνάει στην αντεπίθεση, κάνο-
ντας λόγο για παρακρατικές μεθόδους και
στοχοποίηση στρατιωτικών συνδικαλι-
στών. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της
ΠΟΜΕΝΣ σημειώνεται: «Παρακρατικές
πρακτικές άλλων εποχών θυμίζουν δημο-
σιεύματα που αναρτήθηκαν σήμερα σε
φερόμενα ειδησεογραφικά sites. Ιδιωτι-
κές συνομιλίες στρατιωτικών διαρρέουν
στο Διαδίκτυο με αποκλειστική ευθύνη
δημοσιογράφων! 

Ποιος και γιατί στοχοποιεί στρατιωτι-
κούς συνδικαλιστές; Ποιος παρακολουθεί
ιδιωτικές συζητήσεις και συνομιλίες; Ποι-
ος διαρρέει το περιεχόμενό τους στο Δια-
δίκτυο; Παρακολουθούνται τα τηλέφωνα
και οι υπολογιστές στρατιωτικών; Προ-
στατεύονται από το Σύνταγμα τα προσωπι-

κά δεδομένα και το απόρρητο των επιστο-
λών και της επικοινωνίας; Από πότε και
από ποιον ποινικοποιείται η προσωπική
άποψη σε ιδιωτική συνομιλία; Είναι δυνα-
τόν να εκτελείται οργανωμένο σχέδιο
συνδικαλιστικών διώξεων, να διαρρέουν
ιδιωτικές συνομιλίες δημόσια, να ζητούν-
ται ευθέως ο έλεγχος και η απομάκρυνση
συνδικαλιστών; Καλούμε την πολιτική
ηγεσία του ΥΕΘΑ, την ΕΣΗΕΑ, τη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά και την
ίδια τη Δικαιοσύνη να παρέμβουν στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η ομο-
σπονδία μας είναι αποφασισμένη να απαι-
τήσει τη διερεύνηση σε βάθος όλων αυ-
τών των φαινομένων».

Πάντως, από το περιβάλλον του Ανδρέα
Λοβέρδου δεν υπάρχει κανένα σχόλιο,
όπως και από το Κίνημα Αλλαγής. Την ίδια
στιγμή, ο Ανδρέας Λοβέρδος από την Κο-
ζάνη, όπου βρέθηκε, αναφερόμενος στο
κόμμα που οραματίζεται σε περίπτωση
που εκλεγεί πρόεδρος έκανε λόγο για ένα
σύγχρονο κόμμα που θα λειτουργεί με
ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά και για
επιστροφή στον λογότυπο του ΠΑΣΟΚ.
Δεσμεύτηκε ότι με τον νέο τρόπο λειτουρ-
γίας του ΠΑΣΟΚ θα ακούγονται όλες οι

φωνές και θα επιτρέπονται όλες οι τάσεις
στη λειτουργία του.

Κοντά στους σεισμόπληκτους της Κρή-
της βρέθηκαν η Φώφη Γεννηματά και ο
Νίκος Ανδρουλάκης. 

Αναφορικά, δε, με τον κ. Ανδρουλάκη, η
αποκάλυψη που έκανε στην εκπομπή
«Παρεμβάσεις» του Blue Sky, ότι δεν πρό-
κειται να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής
αν εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος, έχει
προκαλέσει πλήθος αρνητικών σχολίων
στο εσωκομματικό παρασκήνιο.

Στο εσωκομματικό τοπίο και ενόψει της
συνεδρίασης της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ, πληθαί-
νουν οι παρεμβάσεις στελεχών της παρά-
ταξης. Οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ
Λουκάς Αποστολίδης και Λευτέρης Τζιό-
λας παρουσίασαν μια πολιτική πλατφόρμα
στην οποία επισημαίνουν την ανάγκη επα-
νίδρυσης της παράταξης, «κλείνοντας το
μάτι» στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Λο-
βέρδου. «Η επάνοδος του ΠΑΣΟΚ είναι
πλέον η μόνη λύση, η μόνη διέξοδος. Του
ΠΑΣΟΚ με το φορτίο της θετικής ιστορίας,
του ΠΑΣΟΚ της κοινωνίας και των μεγά-
λων επιτευγμάτων και όχι μικρών σχημά-
των με παραφθαρμένους τίτλους. Του ΠΑ-
ΣΟΚ με νέα ηγεσία, με νέα δυναμική, με

νέα πλειοψηφία. Το ιστορικό αίτημα είναι
να δημιουργηθεί το νέο ΠΑΣΟΚ για να κυ-
βερνήσει την Ελλάδα με αξιοπιστία, με
τόλμη, με αλλαγές, για μια Ελλάδα αντάξια
των δυνατοτήτων της, της εποχής και του
λαού της. Αυτό είναι το αίσθημα και η επι-
θυμία της ελληνικής κοινωνίας», σημει-
ώνουν χαρακτηριστικά. Αναφερόμενοι,
δε, στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεργα-
σιών, δεν κλείνουν την πόρτα και υποστη-
ρίζουν πως «αν και όταν υπάρξει, στα
πλαίσια της στρατηγικής εξουσίας της Δη-
μοκρατικής Παράταξης, θέμα συνεργα-
σίας με άλλο πολιτικό κόμμα, οποιαδήπο-
τε απόφαση συνεργασίας πρέπει να λαμ-
βάνεται από συνέδριο της παράταξης». 

Ολόκληρο το κείμενο της 
ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας

στις σελ. 12-13

Επιστρατεύτηκε για τον Λοβέρδο!
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σάλος στην Ένωση
Στρατιωτικών, η οποία μετά
την αποκάλυψη μιλά για
παρακρατικές μεθόδους



Π
ερίεργες μεθοδεύσεις σε ό,τι
αφορά τις εργασίες συντήρη-
σης του Κοτσιανάδικου, ενός
ιστορικού οικοδομικού συγ-

κροτήματος στη Χαλκιδική, καταγγέλλει ο
Αθανάσιος Τσαμουρτζής, μοναδικός επι-
ζών εγγονός του δημιουργού της έκτασης,
Στέφανου Κότσιανου. Κάνει λόγο για μια
επιδότηση εκατομμυρίων ευρώ, η οποία,
όπως αναφέρει, φαίνεται πως είναι η αιτία
του κακού για τις ατασθαλίες που λαμβά-
νουν χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχει
καταγγείλει ο κ. Τσαμουρτζής, η αρμόδια
υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. Α.Π: οικ.
7782 της 3ης Ιουλίου 2017 απόφασή της
ενέκρινε το υπέρογκο ποσό των
2.343.214,77 ευρώ για την «αναστήλωση
και εκσυγχρονισμό της οικίας Κότσιανου
με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και
χώρο πολιτισμού» στον Πολύγυρο Χαλκι-
δικής, με την υποχρέωση οι σχετικές ερ-
γασίες να γίνουν κατά τις διατάξεις του
συνημμένου περί του διατηρητέου του
Κοτσιανάδικου ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/23-7-2012.

Σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Τσαμουρ-
τζή, από τη σχετική οικοδομική άδεια
ανακαίνισης, που εκδόθηκε πρόσφατα
από την Πολεοδομία του Δήμου Πολυγύ-
ρου, εργασίες προβλέπεται να γίνουν μό-
νο στα δύο τρίτα του Κοτσιανάδικου και
μάλιστα με αφάνταστο βανδαλισμό των
λαογραφικών στοιχείων του, ενώ στη σχε-
τική απόφαση του υπουργείου χορήγησης
της πίστωσης των περίπου 2,5 εκ. ευρώ
αναφέρεται σαφώς ότι οι εργασίες ανα-
καίνισης θα πρέπει να γίνουν σε όλο το
Κοτσιανάδικο.

Ο Αθανάσιος Τσαμουρτζής ισχυρίζεται
πως οι ευθύνες του οικείου Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής, που έλεγξε την εργασία
των μελετητών του Δήμου Πολυγύρου
ανακαίνισης του Κοτσιανάδικου, αλλά και
της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Υποδομών του υπουργείου Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας-Θράκης), που ενέκρινε
την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλες.

Ο εγγονός του Στέφανου Κότσιανου ζη-
τεί:
• Να διακοπούν αμέσως οι παράνομες ερ-
γασίες που γίνονται σήμερα στο Κοτσια-
νάδικο και να γίνει από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες ο προβλεπόμενος έλεγχος χρησι-
μοποίησης της πίστωσης αλλά να επιβλη-
θεί και η συμμόρφωση των υπηρεσιών
του Δήμου Πολυγύρου στις διατάξεις του
διατηρητέου
• Να κληθούν εξειδικευμένοι επιστήμο-
νες της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων
Θεσσαλονίκης του υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού προς καθορισμό
των περαιτέρω εργασιών. Να δουν τι μπο-
ρεί να σωθεί από τα Κοτσιαναίικα λαογρα-
φικά.
•Να τροποποιηθεί η ως άνω υπ’ αριθ. Α.Π:
οικ. 7782 της 3ης Ιουλίου 2017 απόφαση
χορήγησης της σχετικής πίστωσης του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ώστε από την όλη πίστωση των 2,5 εκ. ευ-
ρώ να παρακρατηθεί το ένα τρίτο της προς
ολοκλήρωση ανακαίνισης και του υπολοί-
που ενός τρίτου του Κοτσιανάδικου, όπου
βρίσκονται το εντυπωσιακό οικοδόμημα
της φάμπρικας εκτροφής των Κουκουλιών
και ο οικίσκος επεξεργασίας του άλατος
στη διαδικασία παραγωγής βρωσίμων
ελαιών στο Κοτσιάνειο Συγκρότημα.

«Εμείς βλέπουμε μια γενική τσιμεντο-
ποίηση του Κοτσιανάδικου. Γιατί τόσο τσι-
μέντο και γιατί τόσο μεγάλη περιφρόνηση
προς τα μεγάλα ή μικρότερα αλλά χαρα-
κτηριστικά λαογραφικά στοιχεία του; Αξί-
ζει αυτή η θυσία; Υπάρχει νόμιμη βάση;»
διερωτάται ο κ. Τσαμουρτζής. «Αναζητού-
με χρηματοδότη προς συντήρηση και της
εντυπωσιακής οικοδομής της φάμπρικας
εκτροφής των κουκουλιών και του δωμα-

τίου του αλατιού, που βρίσκονται στον χώ-
ρο του ενός τρίτου της μητέρας μου και
που βρίσκεται σήμερα στην ιδιοκτησία
μου προκειμένου να δημιουργηθεί τελικά
μια ολοκληρωμένη εικόνα του Κοτσιανά-
δικου έστω και παραμορφωμένου», προ-
σθέτει.

Τι είναι το Κοτσιανάδικο
Πρόκειται για το μοναδικό οικοδομικό

συγκρότημα σε όλη τη Χαλκιδική -το
οποίο είναι αναπτυγμένο σε οικόπεδο πά-
νω από 1.000 τ.μ. στο κέντρο του Πολυγύ-
ρου, δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του
Πολυγύρου- που δίνει μια αντιπροσωπευ-
τική εικόνα της οικονομικής και κοινωνι-
κής δραστηριότητας του Πολυγύρου και
της Χαλκιδικής μεταξύ του τέλους του
19ου και των αρχών του 20ού αιώνα με τις
εφαρμοζόμενες τότε τεχνικές, στην ανέ-
γερση των οικοδομών αλλά και με την ορ-
γάνωση μεγάλων παραγωγικών μονάδων.

Εντός του συγκροτήματος μπορεί κα-
νείς να δει:
• Το Ελαιοτριβείο, το μοναδικό διατηρού-
μενο στη Χαλκιδική και στον χώρο της Βο-
ρείου Ελλάδος, ίσως και ευρύτερα.

•Την παραγωγή κουκουλιών και μετάξης
με τον φούρνο ψησίματος των κουκου-
λιών, με το ειδικό οίκημα, τη γνωστή φάμ-
πρικα, όπου γινόταν η μεγάλη εκτροφή
των κουκουλιών, το μοναδικό και αυτό
στον χώρο της Βορείου Ελλάδος, ίσως και
ευρύτερα.
•Την παραγωγή βρωσίμων ελαιών και τον
οικίσκο όπου βρισκόταν το μηχάνημα
θρυμματισμού του αλατιού στη διαδικασία
παραγωγής των βρωσίμων ελαιών.
•Την παραγωγή κρασιού και το μεγάλο
πατητήρι.
•Την εντυπωσιακή μεγάλη κατοικία του
ιδιοκτήτη, ίσως η μεγαλύτερη σε μέγεθος
και σε διάκοσμο της εποχής, χωρίς να λεί-
πει από αυτήν και κάποιος βιεννέζικος
διάκοσμος. 
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Τι καταγγέλλει ο Αθανάσιος
Τσαμουρτζής σχετικά με
τα έργα συντήρησης 
του Κοτσιανάδικου

Επιδότηση εκατομμυρίων
ανάβει φωτιές στον Πολύγυρο
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Στις 8 Οκτωβρίου πέντε κενές Μητροπόλεις 
θα αποκτήσουν νέους ποιμενάρχες
Κ

άθε φορά που η Ιεραρχία της Εκκλησίας μας καλεί-
ται να εκλέξει νέους ιεράρχες, επικρατεί στον εκ-
κλησιαστικό χώρο ένας αναβρασμός και εκδηλώνε-

ται κάποιο έντονο ενδιαφέρον.
Κατ’ αρχάς να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά, επί

Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, που έχουμε εκλογές για πέντε
χηρεύουσες Μητροπόλεις!

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί στην Ιεραρχία που είχε γίνει τον
Μάιο του 2010. Τότε είχαν διεξαχθεί τέσσερις εκλογές, αλλά
μεταξύ των εκλογών είχαμε και εκλογή Επισκόπου, ο οποί-
ος στη συνέχεια κατέλαβε μητροπολιτική έδρα. Πρόκειται
για τους Μητροπολίτες Ιλίου κ. Αθηναγόρα, Κηφισίας κ. Κύ-
ριλλο, αείμνηστο Λαγκαδά κυρό Ιωάννη και Ζακύνθου κ.
Διονύσιο, που εξελέγη αρχικά το 2010 Επίσκοπος Φωτικής.

Αλλά και στην Ιεραρχία του Ιουνίου του 2014 είχαμε εκλο-
γές τεσσάρων νέων Μητροπολιτών: του σεβ. Φωκίδος κ. Θε-
οκτίστου που εξελέγη από βοηθός Επίσκοπος Ανδρούσης,
του σεβ. Ιωαννίνων κ. Μαξίμου, του σεβ. Ελασσώνος κ. Χα-
ρίτωνος και του σεβ. Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου. Οι εκλογές
των πέντε νέων Μητροπολιτών θα γίνουν συν Θεώ την Παρα-
σκευή 8 Οκτωβρίου. Το πρωί της Παρασκευής, στο Καθολι-
κό της Ιεράς Μονής Πεντέλης, θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία ιερουργούντος του νεοτέρου τη τάξει Μητροπο-
λίτη της ΙΣΙ, του σεβ. Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου.
Αμέσως μετά θα αρχίσει η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι προς πλήρωση
ιερές Μητροπόλεις είναι οι εξής: 1. Λαγκαδά, Λητής και Ρεν-
τίνης, 2. Καστορίας, 3. Πολυανής και Κιλκισίου, 4. Περιστε-
ρίου και 5. Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Η απαιτούμενη δια-
δικασία που προηγείται των εκλογών, έτσι ώστε να αποφα-
σίσει η Ιεραρχία το δι’ εκλογής ή διά μεταθέσεως πληρώσε-
ως των ως άνω Μητροπόλεων, θα γίνει στην αρχή και για τις
πέντε Μητροπόλεις μαζί, για εξοικονόμηση χρόνου. Η πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα κάνει λόγο για επιδίωξη μεταθετού
για τη Μητρόπολη Περιστερίου. Το «πέταξε» ο Αρχιεπίσκο-
πος κάποια στιγμή και αφορμής δοθείσης κάποιοι ιεράρχες
που έψαχναν ευκαιρία άρχισαν να κινούνται για να μας
πουν: «Εδώ είμαι! Θέλω μεταθετό!». Η πρώτη Ιερά Μητρό-
πολη που θα κληθούν οι άγιοι αρχιερείς να εκλέξουν τον νέο
της ποιμενάρχη είναι η Μητρόπολη Λαγκαδά. Ο αδόκητος
θάνατος του νεότατου Μητροπολίτου Λαγκαδά κυρού Ιωάν-
νου, αγαπημένου μας πατέρα και φίλου, ο οποίος άφησε πί-
σω του ένα μεγάλο έργο για μια τόσο μικρή χωροταξικά, γε-
ωγραφικά και πληθυσμιακά Μητρόπολη, άνοιξε τον δρόμο
για τη διαδοχή του. Έτσι ήθελε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Για
τη Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης θα δώσουν τη
μάχη για την εκλογή δύο υποψήφιοι. Δυστυχώς δεν έγινε
αντιληπτό ότι και οι δυο υποψήφιοι είναι πονεμένοι κληρι-
κοί και δεν θα έπρεπε να τεθούν σε αυτή την εξοντωτική δια-
δικασία για άλλη μία φορά και μάλιστα μαζί.

Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο αρχαιότερος και στα χρόνια
και στον βαθμό αλλά και στην ταλαιπωρία, δίνει τη μάχη με
ακμαίο φρόνημα παρά τα όσα πέρασε και τον πόλεμο που
δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται από κάποιους ευλαβείς εκ
του ευ+λαμβάνω τσοπαναραίους.

Ωστόσο, αν υπήρχε κοινός και προσγειωμένος νους στους
ανθρώπους που δοκιμάζονται, θα έπρεπε ο ένας εκ των δύο
υποψηφίων να αποσυρθεί της υποψηφιότητάς του, για τον
άλλον, τον περισσότερο ταλαιπωρημένο και πονεμένο, εγ-

γράφοντας ισχυρή υποθήκη για το μέλλον, για την επόμενη
εκλογική αναμέτρηση που θα προκύψει και στην οποία θα
εκλεγεί πανηγυρικά, γιατί η Ιεραρχία θα έχει εκτιμήσει τη
στάση του. Πρόκειται για τους εξής δύο υποψηφίους: τον
σεβ. Μητροπολίτη Βρεσθένης κ. Θεόκλητο που σήκωσε το
βάρος μιας ολόκληρης εκκλησίας και για τόσα χρόνια περι-
μένει υπομονετικά τη δικαίωση. Και για τον αρχιμ. Πλάτωνα
Κρικρή, που είναι από τους αρχαιότερους γραμματείς της
Συνόδου. Ο καλός Θεός που τα επιτρέπει όλα, είναι βέβαιο
ότι θα φωτίσει τους ιεράρχες μας για το σωστό.

Η δεύτερη ιερά Μητρόπολη που θα πληρωθεί θα είναι η
ιστορική Καστοριά. Η αγιοτόκος και ηρωοτόκος Μητρόπολη
Καστορίας έχασε έναν σπουδαίο ιεράρχη, νεότατο, πνευμα-
τικό και δραστήριο. Το κενό του δυσαναπλήρωτο. Στην Εκ-
κλησία, όμως, υπάρχει συνέχεια. Στην Καστοριά, λοιπόν, θα
ζήσουμε το… θρίλερ του μεσημεριού. Οι υποψηφιότητες
ήταν δύο, αλλά από προχθές έγιναν τρεις. Η πρώτη υποψη-
φιότητα, του αρχιμ. Καλλινίκου Γεωργάτου, πρωτοσυγκέλ-
λου της Μητροπόλεως Ναυπάκτου, λέγεται ότι έχει το επί-
σημο χρίσμα του Αρχιεπισκόπου και στηρίζεται από τον
σκληρό πυρήνα Ιεραρχών περί τον Αρχιεπίσκοπο και κυ-
ρίως του Γέροντα του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου. Η
δεύτερη είναι μια αυτόνομη προσπάθεια Ιεραρχών της Βο-
ρείου Ελλάδος, που ευνοούν την εκλογή άλλου υποψηφίου
από αυτόν που προτείνει ο Αρχιεπίσκοπος. Πρόκειται για
τον αρχιμ. Χριστόφορο Αγγελόπουλο, πρωτοσύγκελλο της
Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Εσχάτως προστέθηκε
και η υποψηφιότητα του αρχιμ. Νικολάου Γιαννουσά, πρω-
τοσυγκέλλου της Μητροπόλεως Καστορίας και πνευματικού
αναστήματος του μακαριστού Σεραφείμ. Η μάχη θα κριθεί
στο μέτρημα της κάλπης. Η τελευταία υποψηφιότητα, αν και
έπεσε στο τέλος στη μάχη, θα κάνει τη διαφορά. Ή θα κατα-
φέρει να διακριθεί ή θα πριμοδοτήσει στο τριπρόσωπο την
εκλογή του αρχιμ. Καλλινίκου Γεωργάτου, αν θα βγει πρώ-
τος. 

Ο μακαριστός Καστορίας Σεραφείμ θα εύχεται από εκεί
που βρίσκεται για το καλό της επαρχίας του που τόσο αγά-
πησε αλλά και για τα πνευματικά του τέκνα, τα οποία στήρι-
ζε, ευλογούσε και νουθετούσε, παρά τις δύσκολες μορφο-
λογικές και κλιματολογικές συνθήκες της ακριτικής Μητρο-
πόλεώς του.

Η τρίτη κατά σειράν προς πλήρωση Μητρόπολη θα είναι η
Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου.

Ο ευγενής και πνευματικός ιεράρχης άγιος τοποτηρητής,
σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυ-
κάστρου κ. Δημήτριος, μετά τις προσπάθειες που κατέβαλε

το διάστημα της τοποτηρητείας για να «καθαρίσει» το τοπίο -
τουλάχιστον ό,τι περνούσε από το χέρι του-, θα παραδώσει
την ποιμαντορική ράβδο, χωρίς εκπλήξεις, στη διαφαινόμε-
νη ισχυρή υποψηφιότητα του αρχιμ. Βαρθολομαίου Αντωνί-
ου Τριανταφυλλίδη, την οποία στηρίζει όλο το περιβάλλον
του Αρχιεπισκόπου αλλά και η λοιπή Ιεραρχία. Στο τριπρό-
σωπο της εκλογής αυτής λέγεται ότι οι αρχιερείς των Μη-
τροπόλεων της Βορείου Ελλάδος θα ψηφίσουν και αρχιμαν-
δρίτη που ανήκει σε Μητρόπολη της Μακεδονίας μας για να
κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Επίσης φημολογείται
ότι θα έχουμε και λευκά. Τίποτα, όμως, από τα παραπάνω
δεν πρόκειται να εμποδίσει την πανηγυρική εκλογή του
υποψηφίου αρχιμανδρίτη. Η τέταρτη εκλογή που θα ακο-
λουθήσει θα είναι για τη νευραλγική Μητρόπολη Περιστερί-
ου. Η ταλαιπωρημένη αυτή Μητρόπολη του λεκανοπεδίου
του δεύτερου μεγάλου δήμου του κλεινού άστεως, εκεί που
άρχισε να βρίσκει την περπατησιά της, κατευόδωσε εν
ύμνοις για την Ουράνια Βασιλεία τον μόλις πριν από δυόμισι
ετών κατασταθέντα ποιμενάρχη της αοίδιμο Κλήμεντα.

Αν και το επίσημο χρίσμα δεν έχει ακόμη δοθεί, εντούτοις
λέγεται ότι τον Αρχιεπίσκοπο βασανίζει η σκέψη για πλήρω-
ση της Μητρόπολης διά μεταθέσεως. Αλλά για όσους τον
γνωρίζουν λέγεται ότι αυτό είναι προπέτασμα καπνού για να
καταλήξει σε ένα πρόσωπο δοκιμασμένο, άξιο και πολυτά-
λαντο, η προαγωγή του οποίου ευνοεί τα σχέδια του Αρχιε-
πισκόπου για αλλαγές σε νευραλγικές θέσεις-κλειδιά της
Εκκλησίας. Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγα-
θάγγελο, γενικό διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας, εκ
των πρώτων συνεργατών του Αρχιεπισκόπου από τη Μητρό-
πολη Θηβών και Λεβαδείας. Πρόκειται για ικανό, άξιο και
λόγιο ιεράρχη, που η παρουσία του εντός της Ιεραρχίας θα
προσθέσει και θα βοηθήσει!

Ωστόσο για τη Μητρόπολη αυτή κινείται και έτερος δυνα-
μικός ιεράρχης, προκειμένου να συγκαταλεχθεί στο σεπτό
σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, στενός του συνερ-
γάτης. Πρόκειται για τον αρχιμ. Καλλίνικο Νικολάου, ιερο-
κήρυκα της Μητροπόλεως Καισαριανής, τον οποίο επιθυμεί
ο Μητροπολίτης Καισαριανής κ. Δανιήλ να τον δει Μητροπο-
λίτη στον δεύτερο μεγάλο δήμο του λεκανοπεδίου. Αν και
όπως μαθαίνουμε η κίνηση αυτή έχει στενοχωρέσει τον Αρ-
χιεπίσκοπο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η εκλογή. Αλλά ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν φαίνεται διατεθειμένος να
χάσει, γεγονός που θα τον οδηγήσει στην επιστράτευση
όλων των δυνάμεων. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ρίξει στη
μάχη τον αρχιγραμματέα Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο που
τυγχάνει κοινής αποδοχής.

Η πέμπτη κατά σειρά και τελευταία είναι η εκλογή για την
προσφάτως κενωθείσα Μητρόπολη Θήρας.

Εδώ θα υπάρξει η μεγάλη έκπληξη. Ο υποψήφιος είναι
ένας κληρικός αξιόλογος και αγαπητός και μάλιστα ευρυτά-
της αποδοχής από όλη την Ιεραρχία και για αυτό αναμένεται
να υπερψηφιστεί. Θα φτάσει σε ρεκόρ ψήφων εφάμιλλο
εκείνου της εκλογής αρχιγραμματέως. Πρόκειται για τον
αρχιμ. Αμφιλόχιο Ρουσάκη, που είναι εκ των παλαιότερων
αρχιμανδριτών που υπηρετούν στη Σύνοδο και θα έπρεπε να
έχει προαχθεί πολύ νωρίτερα και σε καλύτερες Μητροπό-
λεις!

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, οι εκλογές θα γίνουν συν
Θεώ στις 8 Οκτωβρίου.

του
Σωτήρη Τζούμα 

Eίναι η πρώτη φορά
που έχουμε εκλογές
επί Αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου - Γιατί
υπάρχει αναβρασμός
στον εκκλησιαστικό
χώρο»
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Η
προτίμηση της στρατιωτικής ηγεσίας στις
φρεγάτες Belharra ήταν εμφανής από την
αρχή. Το ίδιο εμφανής ήταν και η προτίμη-

ση της κυβέρνησης στη συγκεκριμένη προμήθεια.
Όμως επειδή ποτέ τα πράγματα στις διεθνείς σχέ-
σεις δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τα προφανή αλλά
σχεδόν πάντα επικρατούν τα συμφέροντα των ισχυ-
ρών και τα υπόγεια ρεύματα που αυτά δημιουργούν,
η αγορά φαινόταν να έχει «κιτρινίσει», αν όχι να έχει
βαλτώσει, επηρεασμένη από την «υπερατλαντική
αύρα». Αυτό που φαινόταν ως πιθανότερη εξέλιξη
ήταν η προμήθεια να συνδυαστεί με την υπογραφή
της νέας αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Όμως, ξαφνικά, και ενώ είχε εξαφανιστεί από τα
φώτα της δημοσιότητας το θέμα του εξοπλισμού
του Πολεμικού μας Ναυτικού, προέκυψε, με εκ-
πλήσσουσα ταχύτητα, η απεμπλοκή του θέματος
και η υπογραφή της απόκτησης του όπλου που
αποτελούσε τον διακαή πόθο της στρατιωτικής μας
ηγεσίας. Η υπογραφή της συμφωνίας για την αγορά
των τριών φρεγατών (Belharra) και των τριών κορ-
βετών (GoWind) καθώς και των έξι επιπλέον Rafale
από τη Γαλλία ήταν η ευτυχής κατάληξη ενός σίριαλ
που κράτησε πολλούς μήνες και δαπάνησε πολύτι-

μη ενέργεια στον τομέα των ενδοσυμμαχικών σχέ-
σεων της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε
να ανασάνουμε με ανακούφιση αφού οδηγηθήκα-
με σε αίσιο τέλος. Επειδή μάλιστα, σύμφωνα με τα
φαινόμενα, η εξέλιξη αυτή είχε το «πράσινο φως»
και από τις ΗΠΑ, γεγονός που αποκλείει τις όποιες
παρενέργειες από αυτήν την πλευρά, μπορούμε να
πούμε «τέλος καλό, όλα καλά».

Εκείνοι που αναρωτιούνται για τα αίτια αυτής της,
κατά τα εικαζόμενα αλλά και κάποια δημοσιεύμα-
τα, μεταστροφής της υπερδύναμης θα πρέπει να
αναζητήσουν την απάντηση στη θεωρία του «πε-
τάγματος της πεταλούδας». Η υπογραφή της συμ-
φωνίας AUKUS (ΗΠΑ, Αυστραλία, ΗΒ), η οποία
αιφνιδίασε την ΕΕ δημιουργώντας κλίμα καχυπο-
ψίας και μεγάλη δυσαρέσκεια στους συμμάχους,
πήρε εκρηκτικές διαστάσεις στις σχέσεις της Γαλ-
λίας με τις ΗΠΑ. 

Ο λόγος ήταν κυρίως η ακύρωση εκ μέρους της
Αυστραλίας της συμφωνίας για την προμήθεια
στρατιωτικού υλικού από τη Γαλλία, η οποία μόνο
για υποβρύχια ανερχόταν στα 56 δισ. Η εξέλιξη αυ-
τή αποτελούσε πλήγμα τόσο για την πολεμική βιο-
μηχανία της χώρας όσο και για τον πρόεδρο Μα-

κρόν. Απόρροια της προσπάθειας κατευνασμού της
Γαλλίας κατ’ αρχάς αλλά και του συνόλου της ΕΕ,
φαίνεται να είναι η «εκχώρηση» της υποδεέστερης
ασφαλώς οικονομικά, αλλά ωστόσο «καταπραϋντι-
κής» προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού της
Ελλάδας.

Είναι μια αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη, αφού,
εκτός από την προτίμηση που είχαμε στα συγκεκρι-
μένα όπλα, λόγω της εγγύτητας της Γαλλίας και των
παραδοσιακών σχέσεων που αυτή είχε με πολλά
κράτη της Μεσογείου, διαμορφώνεται το πεδίο για
τη συγκρότηση κοινών συμφερόντων τα οποία
αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για μια αμοιβαία
επωφελή και σταθερή συνεργασία. 

Ωστόσο αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
αποτελέσει στοιχείο εφησυχασμού, αφού μάλλον
είναι δηλωτικές επιθυμιών και όχι ρεαλιστικές οι
αναλύσεις που θέλουν τη Γαλλία αρωγό της χώρας
σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση. 

Αν και σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της «Καθημε-
ρινής» («Η συμφωνία ενδέχεται να εμπεριέχει και
στοιχεία αμυντικής συνδρομής») είναι μάλλον ου-
τοπικό να θεωρούμε ότι θα κινδυνεύσει γαλλικό αί-
μα για την προάσπιση των δικών μας δικαίων.

Ελλάδα και Γαλλία ενδυναμώνουν την εικόνα της ΕΕ

Η
Ελλάδα διεκδικεί και πετυχαίνει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώ-
πης και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμφωνία για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρι-
κής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας για τη συνεργασία στην
άμυνα και την ασφάλεια δημιουργεί μοναδικό πλαίσιο
στρατηγικής σχέσης μεταξύ δύο εταίρων στην ΕΕ και
συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ενισχύει τους δεσμούς σε ζητή-
ματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ υπάρχει σαφής αναφο-
ρά στις αρχές που πρεσβεύει η Ελλάδα, όπως ο σεβα-
σμός στο διεθνές δίκαιο και η συμβατότητα με τη στρα-
τηγική σχέση με τις ΗΠΑ, αναφέρουν διπλωματικές πη-
γές.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ
Μακρόν τόνισε: «Οι υπουργοί των δυο χωρών υπέγρα-
ψαν μια συμφωνία για την εγκαθίδρυση στρατηγικής
εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια. Πρό-
κειται για μια συμφωνία που αποτελεί τον καρπό μακρό-
χρονων εργασιών που εντατικοποιήθηκαν τις τελευταί-
ες εβδομάδες και μιας σχέσης που ενισχύεται τα τελευ-
ταία χρόνια. Είναι στην πραγματικότητα η κατάληξη της
κοινής διακήρυξης του Ιουνίου του 2008 σχετικά με την
άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και της ελληνογαλλικής
διακήρυξης της 23ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη
στρατηγική εταιρική σχέση. Είναι όμως κυριότερα ο
καρπός των τελευταίων 18 μηνών και των εντατικών ερ-
γασιών, από κοινού με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας,
που οδήγησε τη Γαλλία να σταθεί στο πλευρό της Ελλά-
δας το καλοκαίρι του 2020, οδηγώντας στη συνέχεια σε
στρατηγικές συζητήσεις το περασμένο καλοκαίρι, στη

σύνοδο κορυφής στο Αζαξιό και, τις τελευταίες εβδο-
μάδες, τόσο στη Μασσαλία όσο και στην Αθήνα για το
MED9. Οι συζητήσεις μας εντατικοποιήθηκαν και οδή-
γησαν στη σημερινή θετική κατάληξη».

Στη συνέχεια ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε: «Η εται-
ρική αυτή σχέση εκφράζει την κοινή μας βούληση να
επεκτείνουμε και να εντείνουμε τη συνεργασία μας στον
τομέα της άμυνας και της ασφάλειας βάσει των κοινών
μας συμφερόντων και της πραγματικής αλληλεγγύης
που ενδυναμώνει τους δεσμούς μας. Δεσμοί που συνει-
σφέρουν στην προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτη-
σίας, της εδαφικής ακεραιότητας των δύο κρατών μας,
προωθώντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την
ευημερία στις περιοχές κοινού ενδιαφέροντος. Η συμ-
φωνία επιτρέπει την εμβάθυνση της ελληνογαλλικής
στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της εξωτερικής
πολιτικής, των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής
βιομηχανίας, κάτι που αντανακλάται έμπρακτα στην ελ-
ληνική απόφαση για την απόκτηση των μαχητικών αε-
ροσκαφών Rafale και, με τη σημερινή σας ανακοίνωση,
κύριε πρωθυπουργέ, τριών φρεγατών Belharra που θα
κατασκευαστούν στη Γαλλία, στο Λοριάν - μαρτυρώντας
την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της σχέσης μας. Πα-
ράλληλα, θα φροντίσουμε μαζί για την εντατικοποίηση
των συνεργασιών αυτών στο βιομηχανικό πεδίο, ενι-
σχύοντας από τη μια τις βιομηχανικές μας συνεργασίες
και δημιουργώντας θέσεις εργασίας από την άλλη».

Ο κ. Μακρόν είπε ότι «δεν έχω την αίσθηση πως το κα-
λοκαίρι του 2020 ήταν η Ελλάδα αυτή που συμπεριφέρ-
θηκε επιθετικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω πως

είναι ευρωπαϊκό μας καθήκον να δείξουμε την αλλη-
λεγγύη μας σε κάθε κράτος-μέλος, και αυτό έπραξε η
Γαλλία το καλοκαίρι του 2020. Αυτό θεσπίζουμε με αυ-
τήν τη στρατηγική εταιρική σχέση. Η Ελλάδα βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή, σε μια ταραχώδη περιοχή, με μεί-
ζονες ενεργειακές και γεωπολιτικές προκλήσεις, για
την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τη Γαλλία. Είναι λοιπόν
εύλογο να βοηθούμε την Ελλάδα να εξοπλιστεί, ώστε να
γίνουν σεβαστά τα συμφέροντά της και να υπερασπιστεί
την εδαφική της ακεραιότητα, καθώς και να δεσμευό-
μαστε να συνεργαστούμε για την προστασία της σε περί-
πτωση εισβολής, επίθεσης ή απειλής. Έτσι αντιλαμβά-
νομαι τη φιλία μας και την ευρωπαϊκή ανεξάρτητη εδα-
φική ακεραιότητα».

Να μη μας διαφύγει ότι η ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτι-
κής συνδρομής του άρθρου 2 της συμφωνίας προβλέ-
πει την ενεργοποίησή της εάν τα μέρη «διαπιστώσουν
από κοινού ότι μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα
εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με
το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». 

«Όμως η υφαλοκρηπίδα, ακόμη και μετά την οριοθέ-
τησή της, και η ΑΟΖ, ακόμη και μετά την ανακήρυξη και
οριοθέτησή της, δεν συνιστούν “επικράτεια” στην οποία
ασκείται εθνική κυριαρχία, αλλά ζώνες στις οποίες
ασκούνται ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα», τονίζει ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η Ελλάδα με έξυπνο και στρατηγικό τρόπο δημιουρ-
γεί συγκλίσεις στη διπλωματία της και πετυχαίνει την
αναβάθμισή της σε όλα τα επίπεδα.
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Η
περιπέτεια του εμβληματικού ηθοποιού
του κινηματογράφου και του θεάτρου
Σπύρου Φωκά, ο οποίος βρίσκεται κλι-

νήρης και κατάκοιτος, αντιμετωπίζοντας γενναία
τα σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει, σε ένα
σπίτι προκάτ με πολύ κρύο τον χειμώνα και καύ-
σωνα το καλοκαίρι, έχει συγκινήσει πολύ κόσμο.
Φίλοι και γνωστοί προσπαθούν να τον βοηθήσουν
δίνοντάς του φαγητό για να μπορέσει να ζήσει,
καθώς τα 600 ευρώ σύνταξη που παίρνει δεν
φτάνουν ούτε καν για τα φάρμακά του. Ο αγαπη-
μένος σταρ του κινηματογράφου ζει μαζί με τη
σύζυγό του Λίλιαν Φωκά στο Καλαμάκι Κοριν-
θίας, με την κατάσταση της υγείας του να επιδει-
νώνεται καθημερινά, χωρίς καν να έχει τα βασικά
αγαθά για να ζήσει αξιοπρεπώς. Ένας από τους
ανθρώπους που τον έχουν βοηθήσει είναι ο ση-
μερινός υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας,
παρέχοντας στον ηθοποιό φυσιοθεραπεύτρια.

ΟΟ Δημητριάδης κινείται
αθόρυβα και
αποτελεσματικά
Μιας και αναφερ-
θήκαμε στο δράμα
του Σπύρου Φωκά,
αξίζει να σημειώσω
ότι αυτό που μετρά-
ει στην πολιτική εί-
ναι η αποτελεσματι-
κότητα. Και επειδή
ακούω και διαβάζω
πολλά γύρω από την
περιπέτεια του ηθο-
ποιού, έχω μόνο να
καταθέσω το εξής:
Η σύζυγός του Λίλιαν Φωκά απάντησε -
στους ισχυρισμούς περί εγκατάλειψής
τους- με ανάρτησή της στο Facebook. Κάνο-
ντας λόγο για «αναληθείς δημοσιεύσεις»
που τους προκαλούν αναστάτωση. Επισήμα-
νε μάλιστα ότι τόσο ο διευθυντής του πρωθυ-
πουργού Γρηγόρης Δημητριάδης όσο και ο
γενικός γραμματέας της Πρόνοιας Γιώργος
Σταμάτης παρέχουν -μαζί με άλλους φίλους
της οικογένειας- την αμέριστη συμπαράστα-
σή τους. «[…] θέλω να ενημερώσω ότι με
αξιοπρέπεια διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Θα
παρακαλούσα αυτό να γίνει σεβαστό από
όλους και να μην αναστατώνουν τόσο εμένα,
όσο και τον Σπύρο, με δημοσιεύσεις που εί-
ναι αναληθείς», έγραψε χαρακτηριστικά η
Λίλιαν Φωκά.

Πόσα θα πληρώσετε 
για να ψηφίσετε αρχηγό
του ΚΙΝΑΛ;
Όσοι πάτε να ψηφίσετε για αρχηγό του Κινή-
ματος Αλλαγής θα πληρώσετε 3 ευρώ για τον
πρώτο γύρο και 1 ευρώ για τον δεύτερο, αν γί-
νει… Κάποιοι έλεγαν να μπει μεγαλύτερο ει-
σιτήριο, αλλά απορρίφθηκε η ιδέα, γιατί δεν θα
πήγαινε κανείς. Στην προηγούμενη εκλογή,
πάντως, για την ανάδειξη της προέδρου Φώ-
φης Γεννηματά, που το κόστος της συμμετο-
χής των ψηφοφόρων ήταν 3 ευρώ, η όλη διαδι-
κασία κόστισε κάτι παραπάνω από 400.000 ευ-
ρώ, τα οποία υπερκάλυψε η συμμετοχή.

Ο Άδωνις και ο Πατέλης
Οι άνθρωποι δεν είχαν ιδιαίτερη γνωριμία
από παλιά. Τώρα παλεύουν και οι δύο να φέ-
ρουν επενδύσεις. Άδωνις Γεωργιάδης και
Αλέξης Πατέλης τα είπαν κατ’ ιδίαν με αφορ-
μή τη συ-
νάντηση
που είχαν
με τον πρό-
εδρο και
διευθύνον-
τα σύμβου-
λο της Fair-
fax Finan-
cial Hold-
ings, Πρεμ
Γουάτσα. Ναι, ήρθε Ελλάδα ο Γουάτσα για την
G10. Μη με ρωτήσετε ποια είναι η G10. Είναι
η συνεδρίαση των δέκα μεγαλύτερων ασφα-
λιστικών εταιρειών. «Τον κ. Αλέξη Πατέλη
δεν τον γνώριζα πριν να συνεργαστούμε
στην κυβέρνησή μας. Όμως οφείλω να πω
ότι για τη μεγάλη επιτυχία της ανάκαμψης
της οικονομίας μας με τους πρωτοφανείς
φετινούς ρυθμούς έχει βοηθήσει εξαιρετι-
κά. Άξιος συνεργάτης, χαίρομαι που τελικά
τον γνώρισα», έγραψε ο Άδωνις για τον μί-
στερ Άλεξ.

Βαρύ πένθος 
για τον Βαρουφάκη
Πέθανε ο πατέρας του Γιάνη Βαρουφάκη. Ο
Γιώργος Βαρουφάκης γεννήθηκε στο Κάιρο
της Αιγύπτου τον Ιούνιο του 1925, όπου τε-
λείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην
Αμπέτειο Σχολή. Μετά την αποφοίτησή του
εργάστηκε σε παράρτημα ελληνικής τράπε-
ζας στο Κάιρο προτού έλθει στην Αθήνα το
1946 για να γραφτεί στο Χημικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την
επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1954
στη Χαλυβουργική, όπου, το 1961, ανέλαβε
τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Ελέγ-
χου Ποιότητας. Μετά τη συνταξιοδότησή
του, το 2003, διορίστηκε πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Χαλυβουργικής,
θέση που διατήρησε ως τον Ιανουάριο του
2020. Στον εμφύλιο φυλακίστηκε στην Αθή-
να και αργότερα εξορίστηκε στη Μακρόνη-
σο και στην Ικαρία. Όταν πριν από μερικά
χρόνια τού ζητήθηκε από ξένο επισκέπτη να
συνοψίσει τη ζωή του, απάντησε: «Είμαι ένα
παιδί από το Κάιρο που έμελλε να μάθει να
αγαπά τη ζωή, τον άνθρωπο και την επιστή-
μη στη Μακρόνησο».
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Ο Βασίλης
Κικίλιας δίπλα
στον Φωκά 

Για να ξέρετε. Επειδή τα μέτρα
της ΔΕΘ δεν είναι αρκετά, το
Μαξίμου κατά το αμέσως προ-
σεχές διάστημα θα ρίξει στο

τραπέζι την αύξηση του κατώ-
τατου μισθού, νέα μείωση του

ΕΝΦΙΑ και περαιτέρω μείωση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Η οικονομία θα είναι σε
πρώτο πλάνο όλο τον χειμώνα και στην κυβέρνηση
αναζητούν τρόπους να κρατήσουν σε ένα καλό
επίπεδο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
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Συνεχίζεται η μετεγκατάσταση
ασυνόδευτων παιδιών

Αναχώρησαν για τη Γαλλία έντεκα ασυνόδευτα
ανήλικα, τα οποία προστίθενται στα 995 παιδιά που
έχουν ήδη μετεγκατασταθεί με ασφάλεια σε χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπεράστηκε έτσι ο
στόχος-ορόσημο των 1.000 μετεγκαταστάσεων της
Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανη-
λίκων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
που επιτεύχθηκε ύστερα από σκληρή δουλειά, σε όλη
τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και παρά το κλεί-
σιμο των συνόρων. Τα έντεκα παιδιά που έφυγαν για
το Παρίσι (δέκα αγόρια από το Αφγανιστάν και ένα
κορίτσι από το Ιράκ) αποχαιρέτησαν στο αεροδρόμιο
με μεγάλη συγκίνηση και με τη βεβαιότητα ότι θα συ-
νεχίσουν την πορεία τους με ασφάλεια και νέες ευ-
καιρίες, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
αρμόδια για την Ένταξη Σοφία Βούλτεψη και η ειδική
γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ει-
ρήνη Αγαπηδάκη.



Τιμητική συνεδρίαση στη Βουλή 
για Ολυμπιονίκες

Ειδική τιμητική συνεδρίαση για τους Ολυμπιονίκες μας διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη συνε-
δρίαση έχουν κληθεί όλοι οι αθλητές που κατέκτησαν έως και την 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Τον λόγο θα λάβουν από το βήμα της Βουλής ο αθλητής στους κρίκους Λευτέρης Πετρούνιας, η αθλήτρια του τζούντο
Ελισάβετ Τελτσίδου και από την ομάδα πόλο ανδρών ο Μάνος Ζερδεβάς, ως εκπρόσωποι των Ολυμπιονικών. Θα μι-
λήσουν για την εμπειρία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά στην προετοιμασία τους για τέτοιες μεγάλες αθλητικές συναντήσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τα-
σούλας θα απονείμει σε όλους τους Έλληνες Ολυμπιονίκες ονομαστικό τιμητικό έπαινο και χρυσά (στους χρυσούς
Ολυμπιονίκες) και αργυρά μετάλλια της Βουλής των Ελλήνων.

Χαμός με το μαξιλαράκι
της Προέδρου 

Το μαξιλαράκι που χρησιμοποιεί η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έχει
κεντημένα το πρόσωπό της και την αγα-
πημένη της γάτα, έχει προκαλέσει χαμό
στα social media. Είναι δώρο από το Πε-
λοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και
στο κέντημα απεικονίζεται η ίδια η Πρό-
εδρος να κάθεται στο γραφείο της, έχον-
τας δίπλα της τη γάτα της. Στο πλάι του
κεντήματος υπάρχει μια μολυβοθήκη
και ένα βάζο με λουλούδια… Ευφάντα-
στο! Αλλά θα μπορούσε να το τοποθετή-
σει στο σπίτι της. Ο κίνδυνος να χαρα-
κτηριστεί κιτς το όλο σκηνικό είναι μια
πραγματικότητα. Δεν έχει έναν άνθρωπο
να την προστατεύσει;
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Π
ολύ δυνατά βγαίνει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και ο εκπρόσωπος
Τύπου της ΝΔ, ο Τάσος Γαϊτάνης. Ένας νέος άνθρωπος με φρέσκες ιδέες και
σοβαρό πολιτικό λόγο. Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δη-

μοκρατία, που θα γίνουν στις 24 Οκτωβρίου, ο κ. Γαϊτάνης σε ραδιοφωνική του συνέν-
τευξη επισήμανε ότι αναμένεται η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού του κόμμα-
τος, γεγονός που αποτελεί στόχο, όπως είπε, του κ. Μητσοτάκη από την αρχή που κέρδι-
σε την ηγεσία της ΝΔ.
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Περί Γαβριήλ Σακελλαρίδη
Διαβάζω κι εγώ ο «αφελής» ότι οι σκληρο-

πυρηνικοί του ΣΥΡΙΖΑ προωθούν και θέλουν
διακαώς να επαναφέρουν τον Γαβριήλ Σακελ-
λαρίδη στην Κουμουνδούρου. Να αναλάβει
κάποια θέση μέσα στο κόμμα, ενόψει και του
Συνεδρίου και στη συνέχεια να παίξει τον ρό-
λο του αντι-Τσίπρα. Ευελπιστούν, λέει, να ση-
κώσει και το βάρος της κριτικής που θέλει η
μειοψηφία να «γνωστοποιήσει» στον πρό-
εδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Θα αστει-
εύεστε, βέβαια. Ο Σακελλαρίδης δεν είναι τό-
σο χαζός να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να
καεί σε εσωκομματικές διαδικασίες επιπέδου δεκαπενταμελούς. Προφανώς, κά-
ποιοι ρίχνουν το όνομά του στο τραπέζι για να τον «κάψουν» νωρίς. Εις μάτην. Δεν
θα πέσει στην παγίδα ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περιμένει να τελει-
ώσουν όλα και μετά -συμφωνώ- έχει ελπίδες να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως να καεί στο ζέσταμα, το απο-
κλείω ως γνήσιος Politicάντης που είμαι… 

Το καρφί της Ντόρας το ακούσατε;
«Η ιστορία της παράταξής μας είναι
γνωστή. Κάθε φορά που η ΝΔ διευ-
ρύνθηκε, έγινε κυβέρνηση και πή-
ρε μεγάλα ποσοστά. Όποτε συρρι-
κνώθηκε, έγινε αντιπολίτευση»,
σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη,
μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφορικά με
τη συνέντευξη του πρώην πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά.

LOCK
Στην πρώτη γραμμή 
και ο Γαϊτάνης

Δύναμη πυρός
στον Έβρο
«Εξαιρετική επίδειξη της ισχύος πυρός,
του συνδυασμού επίγειων και πτητικών
μέσων και των συνολικών ικανοτήτων και
δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων».
Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος, κατά την Ημέρα
Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης
«Παρμενίων», στο πεδίο βολής «Ψηλός
Στάλος». «Καταδεικνύεται», είπε, «το
αποτρεπτικό αποτύπωμα των ενόπλων δυ-
νάμεων. Θέλω να συγχαρώ όλους τους
συντελεστές για την επιτυχή έκβαση της
άσκησης. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πα-
ρούσες ολοένα και πιο ισχυρές για να δια-
σφαλίζουν έναντι κάθε απειλής την εδα-
φική ανεξαρτησία και να προασπίζονται
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Ηχηρό
μήνυμα έστειλε και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. «Δεί-
ξαμε ένα μικρό κομμάτι των δυνατοτήτων,
της αποφασιστικότητας και του τρόπου με
τον οποίο μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να
εκτελέσουν την αποστολή τους. Ξέρουμε,
θέλουμε και μπορούμε. Θερμά συγχαρη-
τήρια σε όλους», είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.



Σ
υυμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρ-
νησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την
εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής

σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την
ασφάλεια 

Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και
η κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας, εφεξής
αποκαλούμενες «τα Μέρη»,

υπενθυμίζοντας τους σκοπούς και τις αρχές
που περιέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα και η Γαλλία
έχουν μία μακρά, στενή και διαρκή σχέση που
βασίζεται σε κοινές αξίες και στις αρχές της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, καθώς και στον σεβασμό του Διε-
θνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμ-
βασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη Βο-
ρείου Ατλαντικού που υπεγράφη στην Ουάσιγ-
κτον στις 4 Απριλίου 1949, λαμβάνοντας υπόψη τη
Σύμβαση μεταξύ των κρατών-μελών της Συνθή-
κης Βορείου Ατλαντικού επί του Νομικού Καθε-
στώτος των Δυνάμεων αυτών, που υπεγράφη στο
Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951, εφεξής αποκαλού-
μενη «NATO SOFA», λαμβάνοντας υπόψη τη Συν-
θήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη
στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992, ιδίως το
άρθρο 42, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή Διακή-
ρυξη της 6ης Ιουνίου 2008 του πρωθυπουργού
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του προέδρου
της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την άμυνα
και την ασφάλεια, η οποία υπογράμμιζε τη θέλη-
ση των δύο χωρών να συνεισφέρουν από κοινού
στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και αυτόνομης
Ευρώπης της Άμυνας και στην ενίσχυση της συ-
νεργασίας τους στον επιχειρησιακό στρατιωτικό
τομέα, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνογαλλική
Διακήρυξη σχετικά με τη Στρατηγική Εταιρική
Σχέση για το μέλλον, η οποία υπεγράφη από τον
πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας και
τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας στις 23
Οκτωβρίου 2015, καθώς και τον σχετικό Οδικό
Χάρτη, ο οποίος υπεγράφη από τον Έλληνα και
τον Γάλλο πρωθυπουργό στις 3 Ιουνίου 2016, επι-
θυμώντας να ενισχύσουν και να εντατικοποι-
ήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους το-
μείς της άμυνας και της ασφάλειας επί τη βάσει
του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύης
και στοχεύοντας στην αμοιβαία διαφύλαξη και
προστασία της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας
των δύο χωρών καθώς και στην προώθηση της
ασφάλειας και της ευημερίας σε περιοχές κοινού
ενδιαφέροντος, επιθυμώντας να συμβάλλουν
στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη,
ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου, έχοντας ως
στόχο να συμβάλλουν στην ενίσχυση της στρατη-
γικής αυτονομίας και της κυριαρχίας της Ευρώ-
πης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρι-
κή σχέση τους συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια, συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν μια
στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία
στην άμυνα και την ασφάλεια ως εξής:

I - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Άρθρο 1
Τα Μέρη διαβουλεύονται σε τακτική βάση επί

όλων των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας κοινού
ενδιαφέροντος, ιδίως στον πολιτικό τομέα, στον
στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της αμυντικής
βιομηχανίας, εντός του πλαισίου των αμοιβαίων
δεσμεύσεων ασφαλείας που έχουν αναληφθεί

βάσει δεσμευτικών και για τα δύο συνθηκών και
συμφωνιών και επιδιώκοντας την πλήρη εφαρ-
μογή αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη
του διεθνούς και περιφερειακού περιβάλλοντος
ασφάλειας και άμυνας δημιουργεί και για τα δύο
κράτη συμφέροντα ασφάλειας που συνδέονται
στενά μεταξύ τους, ιδίως σε περίπτωση κρίσης,
αύξησης των εντάσεων ή ένοπλης επίθεσης,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 3
Τα Μέρη έχουν την κύρια ευθύνη για την άμυνα

και ασφάλειά τους και, ενώ ο Οργανισμός της
Συνθήκης Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) παραμένει
το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας, συνεχί-
ζουν να ενισχύουν την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άμυνας της ΕΕ, η οποία πρέπει να συμπερι-
λαμβάνει την προοδευτική διαμόρφωση μίας Πο-
λιτικής Άμυνας της Ένωσης. 

Άρθρο 4
Οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών

της Ελλάδας και της Γαλλίας διαβουλεύονται σε
τακτική βάση και όταν καθίσταται αναγκαίο, ιδίως
ενόψει των εξελίξεων της στρατηγικής κατάστα-
σης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Άρθρο 5
Οι πολιτικές Διευθύνσεις των αρμόδιων

υπουργείων διεξάγουν ετήσιους στρατηγικούς
διαλόγους, πέραν των συναντήσεων των Επιτε-
λείων, των επιτροπών εξοπλιστικών προγραμμά-
των ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών επιτροπών,
οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες. 

Άρθρο 6
Οι διαβουλεύσεις καλύπτουν τα θέματα κοινού

ενδιαφέροντος, όπως το παγκόσμιο στρατηγικό
περιβάλλον, τα περιφερειακά ζητήματα (κυρίως
στις περιοχές της Μεσογείου, της Μέσης Ανατο-
λής, της Αφρικής και των Βαλκανίων), την ενίσχυ-
ση των ικανοτήτων των Ευρωπαίων, την καταπο-
λέμηση της τρομοκρατίας, τη διάδοση των Όπλων
Μαζικής Καταστροφής, τον έλεγχο των εξοπλι-
σμών, τις ενεργειακές προκλήσεις, τη μετανά-
στευση, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις υβριδικές
απειλές, την παραπληροφόρηση, τις ρηξικέλευ-
θες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. 

Άρθρο 7
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή από-

ψεων και, στο μέτρο του εφικτού, στην εναρμόνι-
ση των θέσεων για κρίσιμα ζητήματα σχετικά με
αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, αναφορικά με
τις οποίες θα πρέπει να αναζητούνται όλες οι δυ-
νατότητες συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων της Μόνι-
μης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (ΜΔΣ). Οι αντί-
στοιχες Διευθύνσεις των υπουργείων Εθνικής
Άμυνας και Εξωτερικών, καθώς και οι Μόνιμες
Αντιπροσωπείες και οι Στρατιωτικοί Εκπρόσωποι
στην ΕΕ, θα συναντώνται σε τακτική βάση προκει-
μένου να ανταλλάσσουν απόψεις και να συντονί-
ζουν τις κατάλληλες θέσεις για θέματα σχετικά με
την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας με
σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας
της ΕΕ και την κυριαρχία της Ευρώπης.

Άρθρο 8
Τα Μέρη διαβουλεύονται σε τακτική βάση σε

θέματα ΝΑΤΟ για να ανταλλάσσουν απόψεις και,
ει δυνατόν, να συντονίζουν τις θέσεις τους, προ-
κειμένου να ενισχύσουν τον Ευρωπαϊκό πυλώνα
του ΝΑΤΟ και τη Συμμαχία συνολικά. 

Άρθρο 9
Τα Μέρη συστήνουν μια Διευθύνουσα Επιτρο-

πή Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα συγκαλείται σε
ετήσια βάση προκειμένου να διεξάγει μία συνολι-
κή επισκόπηση της συνεργασίας τους και της
αμυντικής τους σχέσης, με στόχο να εξευρεθούν
νέα πεδία και μέσα περαιτέρω εμβάθυνσης. Η εν
λόγω Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από
αρμόδιους ανώτερους αξιωματούχους των δύο
Μερών. Οι ετήσιες συναντήσεις θα λαμβάνουν
χώρα εναλλάξ σε Αθήνα και Παρίσι. 

II - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 10
Τα Μέρη εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε

θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα

θα επιδιώκουν να ενισχύσουν τον ρόλο της Ευ-
ρώπης στον κόσμο. Διαβουλεύονται μεταξύ τους,
σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τον καθορισμό κοι-
νών θέσεων σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις
που επηρεάζουν τα κοινά τους συμφέροντα και
την από κοινού δράση όποτε είναι δυνατό. 

Άρθρο 11
Οι διαβουλεύσεις, σε επίπεδο υπουργών Εξω-

τερικών, καλύπτουν τα θέματα που ενδιαφέρουν
τα Μέρη από κοινού, όπως, για παράδειγμα, τις
σχέσεις με τις κυριότερες περιφερειακές δυνά-
μεις, κυρίως στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την
Αφρική και τα Βαλκάνια, την πολυμέρεια, την κα-
ταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διάδοση των
Όπλων Μαζικής Καταστροφής, τον έλεγχο των
εξοπλισμών, τη μετανάστευση, τη θαλάσσια
ασφάλεια, τις υβριδικές απειλές και προκλήσεις,
τις ρηξικέλευθες τεχνολογίες και την τεχνητή
νοημοσύνη.

Άρθρο 12
Τα Μέρη ενισχύουν ιδίως τις μεταξύ τους αν-

ταλλαγές αναλύσεων επί ενεργειακών θεμάτων
στη Μεσόγειο, καθώς αυτά συνιστούν σημαντική
παράμετρο για τη σταθερότητα ολόκληρης της
περιοχής. Θα δίνεται επίσης έμφαση στις σχέσεις
με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. 

Άρθρο 13
Τα Μέρη διευρύνουν τη συνεργασία μεταξύ

των υπουργείων Εξωτερικών τους, συμπεριλαμ-
βανομένων των διπλωματικών αποστολών και
προξενικών Αρχών. Ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές
μεταξύ των Μονίμων Αντιπροσωπειών τους στα
Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των Μονί-
μων Αντιπροσωπειών τους στο ΝΑΤΟ και των Μό-
νιμων Αντιπροσωπειών στην ΕΕ, καθώς και μετα-
ξύ των Αρχών του κάθε κράτους που είναι υπεύ-
θυνες για τον συντονισμό σε θέματα Ευρωπαϊκής
πολιτικής. 

Άρθρο 14
Ειδικότερα και εντός του πλαισίου του Χάρτη

των Ηνωμένων Εθνών, τα Μέρη συνεργάζονται
στενά σε όλους τους οργανισμούς και τα όργανα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Θα
συντονίζουν τις θέσεις τους σύμφωνα με τις θέ-
σεις και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, θα εργάζονται από κοινού για την προώθηση
των θέσεων και δεσμεύσεων της ΕΕ σχετικά με
τις παγκόσμιες προκλήσεις και απειλές και θα
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκει-
μένου να διασφαλίζουν ότι η ΕΕ υιοθετεί μια
ομοιόμορφη στάση στους αρμόδιους οργανι-
σμούς και όργανα των Ηνωμένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ 2
Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο
βοήθεια και συνδρομή, με όλα τα 
κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή
τους,κι εφόσον υφίσταται ανάγκη
με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν 
διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη
επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον 
της επικράτειας ενός από τα δύο, 
σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών
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Ολόκληρο το κείμενο
της ελληνογαλλικής 
αμυντικής συμφωνίας



ΙΙΙ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 16
Οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας

καλύπτουν θέματα που ενδιαφέρουν από κοινού,
όπως, για παράδειγμα, τη διμερή αμυντική συνερ-
γασία, την αμυντικοτεχνική συνεργασία, την περι-
φερειακή αμυντική συνεργασία, τις αμυντικές
πρωτοβουλίες, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις υβριδι-
κές απειλές και προκλήσεις, τις κυβερνο-απειλές,
τις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, την ανά-
πτυξη δυνατοτήτων, τις ρηξικέλευθες τεχνολογίες
και την τεχνητή νοημοσύνη.

Άρθρο 17
Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Μερών

έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγι-
κής κουλτούρας και τη βελτίωση της διαλειτουργι-
κότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών τους προς
αμοιβαίο όφελος των δύο Μερών.

Άρθρο 18
Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει, χωρίς να

περιορίζεται σε αυτές, τις εξής μορφές: 
α) Ανταλλαγή εκπαιδευτών και φοιτητών από

στρατιωτικά ιδρύματα. 
β) Συμμετοχή σε μαθήματα θεωρητικής και πρα-

κτικής κατάρτισης, σεμινάρια, συζητήσεις στρογ-
γυλής τραπέζης και συμπόσια, που διοργανώνον-
ται από στρατιωτικούς και πολιτικούς φορείς αμυν-
τικού ενδιαφέροντος. 

γ) Ανταλλαγή Αξιωματικών-Συνδέσμων (ΑΣ).
δ) Ανταλλαγή επισκέψεων σε στρατιωτικούς και

πολιτικούς φορείς αμυντικού ενδιαφέροντος. 
ε) Ενδιάμεσες στάσεις και/ή επισκέψεις σε κρα-

τικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.
στ) Χρήση προκαθορισμένων θαλάσσιων λιμέ-

νων και αερολιμένων για εκπαίδευση και επίγνωση
του περιβάλλοντος της περιοχής. 

ζ) Ειδικές και χωριστές διευθετήσεις που διευ-
κολύνουν την επιχειρησιακή χρήση εγκαταστάσε-
ων θαλασσίων λιμένων και αερολιμένων αμφοτέ-
ρων των Μερών. 

η) Κοινές δραστηριότητες, εκπαίδευση και
στρατιωτικές ασκήσεις, είτε επί του εδάφους είτε
επί Ελληνικών ή Γαλλικών Κρατικών πλοίων ή αε-
ροσκαφών, στο πλαίσιο της αυξημένης ναυτικής
παρουσίας της Γαλλίας στη Μεσόγειο ή της κοινής
συμμετοχής σε διμερείς ή πολυμερείς ασκήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος. 

θ) Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας στους το-
μείς των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, των ειρη-
νευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ καθώς και της
χρήσης στρατιωτικού εξοπλισμού. 

ι) Συμμετοχή σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων

ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων προς
υποστήριξη κοινών συμφερόντων, όπως, για πα-
ράδειγμα, τις υπό γαλλική διοίκηση επιχειρή-
σεις στο Σαχέλ.

ια) Συνεκπαίδευση μεταξύ των Ειδικών Δυνάμε-
ων.

ιβ) Συνεργασία στους τομείς αναγνώρισης απει-
λών στον κυβερνοχώρο και ανάπτυξης ικανοτήτων
κυβερνο-άμυνας.

ιγ) Συνεργασία στους τομείς αναγνώρισης υβρι-
δικών απειλών και ανάπτυξης κατάλληλων τρόπων
αντιμετώπισης.

ιδ) Αμοιβαία υποστήριξη αναφορικά με τη συμ-
μετοχή σε πολυεθνικές αμυντικές δομές, όπως, για
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επέμβα-
σης (ΕΙΕ).

ιε) Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, οι
οποίες συμφωνούνται από κοινού από τα Μέρη στη
βάση του κοινού τους συμφέροντος. 

Άρθρο 19
Οικοδομώντας επί της ισχυρής τους σχέσης, τα

Μέρη ενημερώνουν κατάλληλα το ένα το άλλο, εκ
των προτέρων, για τις διάφορες αμυντικές πρωτο-
βουλίες τους με στόχο την αξιολόγηση της δυνατό-
τητας συμμετοχής. 

Άρθρο 20
Στο μέτρο του δυνατού, οι αρμόδιες Αρχές των

Μερών διευκολύνουν αμοιβαίως την πρόσβαση
στις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις κατάρτισής τους,
όπως στις βασικές και προχωρημένες εκπαιδεύ-
σεις, στην ανώτερη στρατιωτική εκπαίδευση αξιω-
ματικών ή στις εκπαιδεύσεις κατάρτισης τεχνικού
περιεχομένου για αξιωματικούς και υπαξιωματι-
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άρθρο 21
Στο μέτρο του δυνατού, τα Μέρη προωθούν και

θεσπίζουν δραστηριότητες εκπαίδευσης στην ελ-
ληνική και γαλλική γλώσσα αντίστοιχα. 

Άρθρο 22
Στο πεδίο των πληροφοριών τα Μέρη διευκολύ-

νουν τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και
κοινών αναλύσεων για γεωγραφικές περιοχές εν-
διαφέροντος, καθώς και για ζητήματα που θα
προσδιορίζουν από κοινού. 

Άρθρο 23
Καταρχήν, τα διακλαδικά Επιτελεία (Γενικό Επι-

τελείο Εθνικής Άμυνας / Etat-Major des Armées)
συναντώνται μία φορά κατ' έτος προκειμένου να
συντονίζουν την εφαρμογή της επιχειρησιακής και
διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφά-
λεια. Αυτές οι συναντήσεις καθιστούν εφικτή την
εκπόνηση του στρατιωτικού μέρους του ετήσιου
σχεδίου Αμυντικής συνεργασίας. Τα Επιτελεία των
Κλάδων διεξάγουν τις δικές τους συναντήσεις
προκειμένου να τροφοδοτούν το ετήσιο σχέδιο συ-
νεργασίας και να εφαρμόζουν, στο αντίστοιχο επί-
πεδό τους, τις αποφάσεις που λαμβάνονται από
κοινού σε διακλαδικό επίπεδο. 

IV - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 24
Τα Μέρη συνεργάζονται στον τομέα των εξοπλι-

στικών προγραμμάτων για τις Ένοπλες Δυνάμεις
τους, καθώς και στον τομέα των βιομηχανιών άμυ-
νας και ασφάλειας, κυρίως με σκοπό τη βελτίωση
των αμυντικών τους ικανοτήτων, την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχα-
νιών και την ενίσχυση της τυποποίησης και διαλει-
τουργικότητας του αμυντικού τους εξοπλισμού. Στο
πλαίσιο αυτό, τα Μέρη εξετάζουν κατά προτεραι-
ότητα κάθε ευρωπαϊκή συνεργατική προσέγγιση,
που στοχεύει στην κάλυψη των ελλείψεων στις δυ-
νατότητες που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η
παρούσα Συμφωνία στηρίζεται στις διμερείς Συμ-
φωνίες που ισχύουν μεταξύ των Μερών σχετικά με
τη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών και δεν
θίγει την ισχύ τους. 

Άρθρο 25
Τα Μέρη επιδιώκουν, κατά το δυνατόν, να ανα-

πτύξουν μία βιομηχανική εταιρική σχέση που θα
συμπεριλαμβάνει ελληνικές και γαλλικές αμυντι-

κές εταιρείες. Εντός του πλαισίου συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα και την ασφά-
λεια, και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, επιδιώ-
κουν λύσεις που προωθούν τη βιομηχανική εταιρι-
κή σχέση μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρει-
ών κάθε φορά που αναζητούν εξοπλισμούς ή
πραγματοποιούν έργα από κοινού. 

Άρθρο 26
Για την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που

αναλαμβάνονται, μια επιτροπή εξοπλισμών συνέρ-
χεται καταρχήν σε ετήσια βάση, εναλλάξ σε Ελλάδα
και Γαλλία. 

Άρθρο 27
Ένας εκπρόσωπος από το ελληνικό υπουργείο

Άμυνας (Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων ή ο ορι-
ζόμενος εκπρόσωπός του) και ένας εκπρόσωπος
από το γαλλικό υπουργείο Άμυνας (Επικεφαλής
της Διεύθυνσης Διεθνούς Ανάπτυξης της Γενικής
Διεύθυνσης Εξοπλισμών ή ο οριζόμενος εκπρό-
σωπός του) προεδρεύουν αυτής της επιτροπής. 

V - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών σχετικά με

την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμ-
φωνίας επιλύεται αποκλειστικά μέσω διαβουλεύ-
σεων και διαπραγμάτευσης μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 29
Η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας δεν συ-

νεπάγεται καταρχήν για καθένα από τα Μέρη ιδιαί-
τερες δαπάνες που υπερβαίνουν τις τακτικές λει-
τουργικές δαπάνες.

Άρθρο 30
Τα Μέρη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρού-

σας Συμφωνίας σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρε-
ώσεις τους και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις τους. 

Άρθρο 31
1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέ-

ρα της τελευταίας γραπτής κοινοποίησης με την
οποία τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο, εγ-
γράφως και διά της διπλωματικής οδού σχετικά με
την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών, οι
οποίες απαιτούνται για τη θέση της σε ισχύ. 

2. Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για
μια περίοδο 5 (πέντε) ετών, η οποία ανανεώνεται
με ρητή συμφωνία των Μερών για μια περαιτέρω
περίοδο που θα καθοριστεί με κοινή συμφωνία
των Μερών, εκτός εάν ένα από τα Μέρη γνωστο-
ποιήσει στο άλλο Μέρος την πρόθεσή του να κα-
ταγγείλει τη Συμφωνία 6 (έξι) μήνες πριν από τη
λήξη της.

3. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποι-
ηθεί ανά πάσα στιγμή εγγράφως με κοινή συμφω-
νία των Μερών. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου.

4. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί
εγγράφως από καθένα από τα Μέρη. Η καταγγελία
αυτή θα καταστεί ενεργός έναν χρόνο μετά τη λήψη
της γραπτής ειδοποίησης από το άλλο Μέρος.

Υπεγράφη στo Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου
2021, σε δύο πρωτότυπα, έκαστο στην ελληνική και
γαλλική γλώσσα, τα δύο κείμενα όντα εξίσου αυ-
θεντικά.
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ΑΡΘΡΟ 15
Η Ελλάδα και η Γαλλία εμβαθύνουν τη
συνεργασία τους σε θέματα άμυνας ενώ
συγχρόνως επιδιώκουν την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής άμυνας. 
Διαβουλεύονται μεταξύ τους, σε όλα τα
επίπεδα, με στόχο τη διαμόρφωση 
κοινής αντίληψης σε όλες τις σημαντικές
αποφάσεις που επηρεάζουν τα κοινά
αμυντικά συμφέροντά τους και την 
κοινή δράση τους, όποτε είναι εφικτό
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Υφυπουργός Παιδείας

«Έτσι θα γίνουν τα διά ζώσης
μαθήματα στα πανεπιστήμια»

Για το πρωτόκολλο επαναλειτουργίας των πα-
νεπιστημίων και την επιστροφή των φοιτητών
στα αμφιθέατρα με ασφάλεια μιλά στην «Po-

litical» o υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος.
Εξηγεί τι είναι και πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο
«edupass» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και
απαντά στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στις σχολές.
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Επιστροφή στη διά ζώσης επαναλειτουρ-
γία των πανεπιστημίων από τον Οκτώβριο
μετά τον κορονοϊό. Πώς θα γίνονται οι
έλεγχοι για τυχόν κρούσματα;
Η διά ζώσης επαναλειτουργία των πανε-

πιστημίων ήταν επιθυμία του υπουργείου
Παιδείας, αίτημα των πρυτανικών αρχών και
απαίτηση των φοιτητών. Επιστρέφουμε στη
διά ζώσης από την πρώτη εβδομάδα του
Οκτωβρίου. Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρων
σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές.
Έχει διατεθεί ένα κονδύλιο από το υπουρ-
γείο Παιδείας για πρόσληψη προσωπικού
σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Το προ-
σωπικό αυτό θα έχει ως αποκλειστική αρμο-
διότητα τον έλεγχο των πιστοποιητικών από
τους εισερχομένους. Παράλληλα, το ίδιο έρ-
γο μπορεί να κάνουν διοικητικοί υπάλληλοι
ή διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ κατά την
κρίση των πρυτανικών αρχών. Θα υπάρχει
μια ηλεκτρονική εφαρμογή που αποκαλεί-
ται «edupass». Τέλος, υπάρχει και η υπο-
χρέωση των φοιτητών να έχουν πάνω στο
έδρανό τους κατά τη διάρκεια του μαθήμα-
τος το σχετικό πιστοποιητικό. Με αυτό τον
τρόπο ασκείται ένας έμμεσος κοινωνικός
έλεγχος από τους γύρω τους.

Πώς κρίνετε τα ποσοστά εμβολιασμών σε
πανεπιστημιακούς και φοιτητές; Είστε
ικανοποιημένος;
Είναι από κάθε άποψη εντυπωσιακά. Οι

φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί μαζί με
εκείνους που έχουν νοσήσει χωρίς να έχουν
εμβολιαστεί κινούνταν την προηγούμενη
Παρασκευή γύρω στο 77%. Είναι 25 ποσοστι-
αίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της
ηλικιακής τους ομάδας. Θεωρώ ότι είναι ένα
σαφές πολιτικό μήνυμα. Τους τελευταίους
μήνες έχουμε αναλωθεί σε συζητήσεις για
την υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολια-
σμών, για το ποιος θα πληρώσει τα αυτοδια-
γνωστικά τεστ όσων αρνούνται να εμβολια-
στούν, για τα δικαιώματα των εμβολιασμέ-
νων και ανεμβολίαστων κ.ο.κ. Η φοιτητιώσα
νεολαία έδωσε την απάντησή της. Χωρίς
φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρουσίες έσπευ-
σαν μαζικά να εμβολιαστούν. Έτσι απλά! Θα
πρέπει επίσης να επισημάνω το ποσοστό
των μελών ΔΕΠ που κινείται πλέον άνω του
91% και των διοικητικών υπαλλήλων με πο-
σοστό γύρω στο 87%. Πρόκειται κατ’ ουσίαν
για τις δύο κοινωνικές ομάδες που εμφανί-
ζουν το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμών
στη χώρα αμέσως μετά τους ιατρούς, με τη
διαφορά ότι στους τελευταίους ο εμβολια-
σμός ήταν υποχρεωτικός.

Με ποια μέτρα προστασίας/πρόληψης θα
γίνει η επιστροφή στα αμφιθέατρα;
Το πιο βασικό μετρό είναι η μάσκα που θα

φορούν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα σε κλει-
στούς χώρους ή όπου υπάρχει συνωστι-

σμός. Από κει και πέρα, ο εξαερισμός των
χωρών και η απολύμανση. Το σημαντικότε-
ρο μέτρο προστασίας, πάντως, είναι ο εμβο-
λιασμός. Και εδώ πάμε καλά.

Τι είναι το edupass.gov.gr που θα τεθεί
σε λειτουργία προσεχώς;
Το edupass.gov.gr είναι ένα επιπλέον ερ-

γαλείο που μας προσφέρει η σύγχρονη τε-
χνολογία για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Δίνει τη δυνατότητα στις γραμματείες
των τμημάτων να γνωρίζουν πόσοι φοιτητές
μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα διδα-
σκαλίας, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε
έχουν νοσήσει ή έχουν πιστοποιητικό. Τα
σχετικά στοιχεία θα κρατούνται από τις
γραμματείες για μία εβδομάδα και μετά θα

καταστρέφονται αυτομάτως. Όπως προβλέ-
πεται ρητώς στον νόμο, θα χρησιμοποι-
ηθούν μόνο για την αντιμετώπιση του κορο-
νοϊού και όχι για άλλες χρήσεις, όπως επί
παραδείγματι το παρουσιολόγιο. 

Ενημερώσατε προσφάτως τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων για τη διάθεση 400 νέων θέ-
σεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔΕΠ) στα πανεπιστήμια. Υπάρ-
χει οριστικό χρονοδιάγραμμα;
Πρόκειται ουσιαστικά για την αντικατά-

σταση των θέσεων μελών ΔΕΠ που συντα-
ξιοδοτήθηκαν φέτος τον Αύγουστο. Έχει γί-
νει μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν οι
θέσεις όσων συνταξιοδοτούνται και να προ-
στεθούν και κάποιες ακόμη. Το ισοζύγιο εί-
ναι θετικό για τα πανεπιστήμια την τελευταία
διετία. Οι θέσεις θα δοθούν μέσα στο φθινό-
πωρο για να μπορέσουν να προκηρυχθούν
από τα τμήματα στα γνωστικά αντικείμενα
όπου υπάρχουν ανάγκες.

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαδικα-

σία εγγραφής των επιτυχόντων στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος η ψηφιο-
ποίηση και απλούστευση των διαδικα-
σιών. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σε
συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης;
Υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη. Το πιο

σημαντικό είναι να μετατραπεί η φοιτητική
ταυτότητα από ένα απλό «πάσο» για τις συγ-
κοινωνίες σε εργαλείο στα χέρια του φοιτη-
τή. Από τη βιβλιοθήκη και το πανεπιστημια-
κό εστιατόριο μέχρι την ηλεκτρονική υπο-
γραφή. Ένα τεράστιο βήμα που θα ανοίξει
τον ψηφιακό κόσμο στους φοιτητές. Από
εκεί και πέρα, υλοποιούνται και άλλες δρά-
σεις, όπως η ηλεκτρονική γραμματεία. Όλοι
όσοι έχουμε περάσει από ελληνικά ΑΕΙ θα
θυμόμαστε τις ουρές για εγγραφή ή δηλώ-
σεις μαθητών. Ήταν η πρώτη μας επαφή με
τον πραγματικό κόσμο του πανεπιστημίου.
Από τον φλερτάκια μέχρι το πολιτικό καμάκι
των φοιτητικών παρατάξεων. Οι τελευταίες
καλούνται να βρουν άλλους τρόπους προ-
σεγγίσεως του φοιτητικού κόσμου, διότι
πλέον όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Για τα
φλερτ δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Η
διά ζώσης διδασκαλία θα τα διευκολύνει
απίστευτα...

Τι απαντάτε στην κριτική που γίνεται για
την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανε-
πιστήμια; Δεν είναι λίγοι εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Παιδείας
θέλει να στρέψει τους νέους στις ιδιωτι-
κές σχολές.
Κυρία Κουτροκόη, αν δεν υπήρχε η ελάχι-

στη βάση εισαγωγής, σήμερα θα με ρωτού-
σατε πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν στα ΑΕΙ
φοιτητές με βαθμό 1. Η ελάχιστη βάση εισα-
γωγής είναι απλώς μια ασφαλιστική δικλεί-
δα περιορισμού τέτοιων ακραίων καταστά-
σεων, που οδήγησαν στην είσοδο μαθητών
με βαθμούς ακόμη και κάτω από τη μονάδα.
Σε αυτήν τη φάση νομίζω ότι πρέπει να αφή-
σουμε το νέο εξεταστικό σύστημα να «ανα-
πνεύσει» και να εφαρμοστεί μια ακόμη χρο-
νιά, στη διάρκεια της οποίας η εκπαιδευτική
κοινότητα και οι υποψήφιοι θα το έχουν με-
λετήσει και θα έχει γίνει «κτήμα τους».

«Αν δεν υπήρχε η ελάχιστη
βάση εισαγωγής, σήμερα
θα με ρωτούσατε 
πώς είναι δυνατόν 
να μπαίνουν στα ΑΕΙ 
φοιτητές με βαθμό 1

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ
ην παρέμβαση εισαγγελέα ζήτη-
σε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως για τα συνεχιζόμενα
επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπο-

λης, διαμηνύοντας ότι «βίαιες συμπεριφο-
ρές είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν
πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Μεμονωμέ-
νες ομάδες δεν μπορούν να στέκονται εμ-
πόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας και να
αμαυρώνουν τα σχολεία μας». Χθες το
πρωί σημειώθηκαν εκ νέου επεισόδια έξω
από τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης κατά τη διάρ-
κεια συγκέντρωσης φοιτητών με αφορμή
τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας.
Ομάδα κουκουλοφόρων που βρίσκονταν
εντός του σχολικού συγκροτήματος πέτα-
ξε μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παιδιά
ηλικίας 15 και 17 ετών μεταφέρθηκαν με
κακώσεις στο κεφάλι στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα προκειμέ-
νου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση
της έντασης, προχωρώντας σε 40 προσα-
γωγές, εκ των οποίων οι έξι μετατράπη-
καν σε συλλήψεις. Σε βάρος των συλλη-
φθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για
παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Νωρίτερα είχαν συλληφθεί τρία ακόμη
άτομα, την ώρα που κατευθύνονταν στα
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, για την ίδια παρά-
βαση. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρί-
τη όταν μέλη φοιτητικών παρατάξεων
προγραμμάτισαν κινητοποίηση έξω από
το σχολικό συγκρότημα, καταγγέλλοντας
ότι την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαί-
σιο ενημερωτικής δράσης έξω από σχο-
λεία με αφορμή την επέτειο δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα, δέχθηκαν επίθεση
από αγνώστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθηγητής του
1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης κατήγγειλε στο
Thestival: «Πρόκειται για μαθητές των

δύο σχολείων που δηλώνουν εθνικιστές.
Είναι οπαδοί συγκεκριμένης ποδοσφαιρι-
κής ομάδας και έχουν εμπειρία από επει-
σόδια και πορείες. Μας λένε ότι δεν ανέ-
χονται να έρχονται έξω από το σχολείο
υποστηρικτές αντίθετης ιδεολογίας και να
διαδηλώνουν. Η αστυνομία πρέπει να κά-
νει κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση. Η πλειονότητα των μαθητών
θέλει να έρθει στο σχολείο για να μορφω-
θεί και όχι να μαλώνει για τις ιδεολογικές
διαφορές».

Ανακοινώσεις καταδίκης με αφορμή τα
άγρια επεισόδια έξω από το 1ο και 2ο
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης εξέδωσαν τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει
πως «έναν χρόνο μετά την καταδίκη της
συμμορίας της Χρυσής Αυγής και το φασι-
στικό τέρας χτύπησε πάλι. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης κατα-
δικάζει τη φασιστική βία εναντίον των
συγκεντρωμένων και εκφράζει τη συμπα-
ράστασή του στα θύματα της επίθεσης»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση. Από την
πλευρά της, η κομματική οργάνωση Μα-
κεδονίας του ΚΚΕ σημειώνει, μεταξύ άλ-
λων, πως «οργανωμένες ακροδεξιές και
φασιστικές δυνάμεις βρίσκονται μακριά
και απέναντι από τα προβλήματα της νεο-
λαίας και των μαθητών».

Μάλιστα, νέο σκηνικό βίας στήθηκε και
χθες το απόγευμα, καθώς υπήρξε και πάλι
σύγκρουση νεαρών με πετροπόλεμο και
χημικά. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές
αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφε-
ραν με τη χρήση χημικών να διαλύσουν
τους συγκεντρωμένους.

«Όχι» στην τηλεκπαίδευση σε υπό κατάληψη σχολεία από την ΟΛΜΕ
Να μη συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση, με όποιες κυ-

ρώσεις συνεπάγεται κάτι τέτοιο, καλεί τους εκπαιδευτι-
κούς που απασχολούνται σε σχολεία που τελούν υπό κατά-
ληψη το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών. Ενώ ο
αριθμός των υπό κατάληψη γυμνασίων και λυκείων αυξά-
νεται, ξεπερνώντας τα 200 σε όλη τη χώρα, η Ομοσπονδία
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προτρέπει τους
καθηγητές να απέχουν από την εργασία τους, συγκεκριμέ-
να από την τηλεκπαίδευση. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση
του υπουργείου Παιδείας θα γίνεται τηλεκπαίδευση σε

σχολικές μονάδες όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
διά ζώσης η εκπαιδευτική διαδικασία λόγω κατάληψης.

Με την ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι «οι μαθητές που
με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυ-
σχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
τμήμα ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα, δεν επιτρέπεται
να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση και λαμβάνουν απουσία για όσες διδακτικές ώρες προ-
βλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα». Σε ανακοίνωσή της η
ομοσπονδία κάνει λόγο για «παράνομο» αποκλεισμό των

μαθητών «που αγωνίζονται» από την τηλεκπαίδευση, προ-
σθέτοντας ότι «κανένας εκπαιδευτικός δεν θα παίξει τον
ρόλο του καταδότη».

«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους να μην επι-
τρέψουν να υλοποιηθούν οι απαράδεκτες, αντιδημοκρατι-
κές και ανάλγητες αυτές ενέργειες του υπουργείου Παι-
δείας. Κανείς συνάδελφος να μη συμμετέχει σε τηλεκπαί-
δευση σε περίπτωση κατάληψης του σχολείου», καταλήγει
στην ανακοίνωσή της, η οποία έρχεται λίγο μετά την κήρυ-
ξη αποχής απεργίας από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Νέα άγρια επεισόδια, 
τραυματισμοί και συλλήψεις -
Την παρέμβαση εισαγγελέα
ζήτησε η Νίκη Κεραμέως 

Πεδίο μάχης τα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
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Σ
ημαντικές ανακοινώσεις για
την ενίσχυση του αισθήματος
ασφαλείας των πολιτών της
Αττικής έκανε ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος, κατά την επίσκεψή του
στα αστυνομικά τμήματα και τα δημαρ-
χεία Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου
το πρωί της Τετάρτης. 

Έχοντας αφουγκραστεί την κοινωνία
και παράλληλα διαπιστώσει ο ίδιος τις
ελλείψεις σε προσωπικό, ανακοίνωσε
ότι από τη Δευτέρα και μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου τα αστυνομικά τμήμα του
λεκανοπεδίου θα ενισχυθούν με 1.026
άνδρες και γυναίκες της ΕΛΑΣ, ενώ από
την 1η Νοεμβρίου αυξάνονται κατά 100
τα περιπολικά (πλήρως στελεχωμένα)
στις γειτονιές του λεκανοπεδίου της Ατ-
τικής. Ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε το
σύνθημα για αλλαγές, χρησιμοποιών-
τας τη φράση, «Ασφάλεια για όλους,
ασφάλεια παντού», ενώ παράλληλα πη-
γές της Κατεχάκη αναφέρουν ότι είναι
σε πολύ καλό στάδιο και η ψηφιοποί-
ηση της ΕΛΑΣ (όπως είχε αποκαλύψει
από τις 8 Σεπτεμβρίου η «Political»),
κάτι που θα αποδεσμεύει ακόμη περισ-
σότερο προσωπικό για να ριχτεί στη μά-
χη με την εγκληματικότητα. 

«Από την πρώτη μέρα κοντά στα
αστυνομικά τμήματα, στις γειτονιές, στο
λεκανοπέδιο της Αττικής και στη συνέ-
χεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πολίτες
μας ζητούν ασφάλεια, να είναι και να
νιώθουν ασφαλείς και για αυτό ζητούν,

και δικαίως, πολύ περισσότερη παρου-
σία της αστυνομίας στις γειτονιές. Σή-
μερα είμαστε εδώ στην Καλλιθέα και
ανακοινώνουμε ότι από 1η Νοεμβρίου
αυξάνουμε κατά 100 τα στελεχωμένα
περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας
στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα οποία
από τις 12.00 τη νύχτα έως τις 6.00 το
πρωί θα περιπολούν στις γειτονιές,
ώστε να συμβάλλουν στο αίσθημα
ασφάλειας. 

Αυτό γίνεται πράξη, διότι από τη Δευ-
τέρα ξεκινάει η πρόσθετη στελέχωση
των αστυνομικών τμημάτων στο λεκα-
νοπέδιο της Αττικής με 1.026 άνδρες
και γυναίκες της ΕΛΑΣ», σημείωσε ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος
της ενίσχυσης, στο ΑΤ Καλλιθέας και
συγκεκριμένα στο Τμήμα Τάξης υπηρε-
τούν περίπου 45 αστυνομικοί, στους
οποίους αναμένεται να προστεθούν
άμεσα άλλοι 25. Παράλληλα, σε συνάν-
τησή του με τον δήμαρχο της πόλης Δη-
μήτρη Κάρναβο, ανακοίνωσε ότι θα
υπάρχει μόνιμα όχημα που θα περιπο-
λεί στην Καλλιθέα. Στόχος της πολιτι-
κής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ εί-
ναι κάθε δήμος της Αττικής να βγάζει
για περιπολία δικό του όχημα (ανεξαρ-

τήτως της Άμεσης Δράσης και των άλ-
λων υπηρεσιών), ενώ στους μεγαλύτε-
ρους πληθυσμιακά ο σχεδιασμός προ-
βλέπει και δεύτερο όχημα. 

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις
νυχτερινές περιπολίες, όπου η Άμεση
Δράση βγάζει στους δρόμους συνήθως
31 περιπολικά (σε κάποιες έκτακτες
καταστάσεις ο αριθμός αυτός μπορεί να
προσεγγίσει και τα 40), με αποτέλεσμα
κάθε πλήρωμα να διαχειρίζεται στη
βάρδια του ακόμη και 30 σήματα, δια-
νύοντας μεγάλες αποστάσεις. Όλα αυτά
είναι ζητήματα που ο νέος πολιτικός

προϊστάμενος της αστυνομίας είχε δια-
πιστώσει, για αυτό και με τη συνδρομή
των αρμόδιων αξιωματικών προχώρη-
σε σε αυτή την κίνηση ουσιαστικής ενί-
σχυσης της αστυνόμευσης και του αι-
σθήματος ασφαλείας των πολιτών. 

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ελασσόνας
στο άκουσμα της είδησης ότι ένα βρέφος μόλις 11 μη-
νών βρέθηκε να μπουσουλάει λίγο μετά τα μεσάνυχτα
της Τρίτης σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους
της πόλης. Μια νεαρή οδηγός, η οποία διερχόταν από
την οδό Οικονόμου, είδε το μωράκι να μπουσουλάει
στη μέση του δρόμου και αμέσως «κοκάλωσε» το ΙΧ
αυτοκίνητό της.

Κατέβηκε από το αμάξι, πήρε αγκαλιά το μόλις 11

μηνών βρέφος, κάλεσε την αστυνομία και άρχισε να
αναζητεί τους γονείς του. Όταν έφτασε εκεί το περιπο-
λικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος, διαπιστώθη-
κε ότι το μωράκι είχε φύγει από την ανοιχτή πόρτα της
μονοκατοικίας που ζούσε μαζί με τη μητέρα του, βγαί-
νοντας αρχικά στη μικρή αυλή του σπιτιού και στη συ-
νέχεια στον δρόμο. Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο
σοκαριστικό, καθώς η μητέρα του δεν αντιλήφθηκε
καν την απουσία του μωρού, με την κοινωνική υπηρε-

σία του Δήμου Ελασσόνας να αναλαμβάνει δράση.
Όπως έγινε γνωστό από τη δημοτική αρχή, η μητέρα

είπε στην κοινωνική λειτουργό και στην ΕΛΑΣ που διε-
ξήγαγε την προανάκριση ότι αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα αλκοολισμού και δεν μπορεί να μεγαλώσει το μωρά-
κι. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Εισαγγελία,
που θα αποφασίσει για το πού και πώς θα μεγαλώσει το
βρέφος, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι η μητέρα θα
χάσει την επιμέλεια.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:   
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ενισχύονται τα αστυνομικά
τμήματα του Λεκανοπεδίου
- Σε καλό στάδιο 
η ψηφιοποίηση της ΕΛΑΣ
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Σοκ στην Ελασσόνα: Βρέφος βρέθηκε να μπουσουλάει στους δρόμους

Θεοδωρικάκος: 
Ασφάλεια για όλους, 
ασφάλεια παντού



Πειραιάς

Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων
Εγκληματικότητας

Μονάδα Ενημέρωσης Θυμάτων Εγκληματικότητας (ΜΕΘΕ)
ιδρύει η δημοτική αρχή Πειραιά. Ήδη εκπρόσωποι του Ευρωπαϊ-
κού προγράμματος BeSecure-FeelSecure συναντήθηκε με εκ-
προσώπους θεσμικών και κοινωνικών φορέων της πόλης, με
στόχο την ανάπτυ-
ξη ενός δικτύου
συνεργασίας και
συνεργειών μετα-
ξύ των φορέων και
της νεοϊδρυθείσας
μονάδας. Η Μονά-
δα Ενημέρωσης
Θυμάτων Εγκλη-
ματικότητας θα παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ατο-
μική αξιολόγηση από κοινωνικό λειτουργό, συνεδρίες με ψυχο-
λόγο ή και κοινωνικό λειτουργό, παραπομπές σε αρμόδιους φο-
ρείς και νομική, συμβουλευτική, ενημέρωση και καθοδήγηση.
«Το ζήτημα της αστικής ασφάλειας και η επιτυχής πρόληψη και
αντιμετώπιση των κρουσμάτων παραβατικότητας αποτελούν
πρόκληση αλλά και προτεραιότητα για την πόλη μας», δήλωσε ο
δήμαρχος Γιάννης Μώραλης.

«Να παραμείνει στραμμένο στη Βόρεια
Εύβοια το βλέμμα της Πολιτείας»
Οι περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχεδίων αποκατάστασης
των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας ήταν το θέμα που ανέ-
πτυξε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδά-
των του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντί-
νος Αραβώσης, σε ειδική τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε η Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. Συμμετείχαν ο
Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα», ο Γεώρ-
γιος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής, ο Λάμπρος Δημητρο-
γιάννης, αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Ευθύμης Λέκ-
κας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεω-
λογίας, και λοιποί τεχνοκρατικοί παράγοντες. «Πρέπει να παρα-
μείνει στραμμένο το βλέμμα της Πολιτείας στη Βόρεια Εύβοια»,
επισήμανε ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, ο οποίος συμμε-
τείχε επίσης.

«Τα προβλήματα που προκάλεσαν οι σεισμοί στην Κρήτη θα αντιμετωπιστούν
με ενότητα και συνεργασία των εμπλεκόμενων υπουργείων, των φορέων και

της Αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε ο οικείος περιφερειάρχης στη συνέντευξη
Τύπου, στη διάρκεια της οποίας εξειδικεύτηκαν τα μέτρα προστασίας των πλη-
γέντων. «Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του αδι-
κοχαμένου συνανθρώπου μας και να επισημάνω πως είμαστε εδώ όλοι μαζί. Σε

μια προσπάθεια μαζί με όλα τα υπουργεία, μαζί με τους δημάρχους και την το-
πική Εκκλησία να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Σταύρος Αρνα-

ουτάκης. Ο περιφερειάρχης, απευθυνόμενος προς τους παριστάμενους
υπουργούς, είπε: «Μετά την εξειδίκευση των μέτρων να έχουμε τη στήριξη που
έχει ανακοινωθεί και όλα τα προβλήματα, των δήμων αλλά και της περιφέρειας,
η οποία έχει σημαντικά προβλήματα, αφού έχουν καταστραφεί δρόμοι αλλά και

τα σχολεία μας, να μπορούμε όλοι μαζί να τα λύσουμε», υπογράμμισε. 

Δέκα χρόνια από την ίδρυσή της, στις 19 Σε-
πτεμβρίου 2011, συμπλήρωσε φέτος η Περι-
φερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδο-
νίας (ΠΕΔΚΜ) και τα γιόρτασε με πανηγυρική
και διά ζώσης συνεδρίαση. Στην πανηγυρική
συνεδρίαση τίμησε και τους πρώτους προ-
έδρους της, δημάρχους Νεάπολης - Συκεών
και Αμπελοκήπων - Μενεμένης, για την προ-
σφορά τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. «Στο
πρόσωπο των δύο άξιων αυτοδιοικητικών τι-
μούμε συνολικά την προσφορά τους στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και την ΠΕΔΚΜ. Είναι ένα
ευχαριστώ για το χθες και μια υπόσχεση για
το σήμερα και το αύριο, ότι θα δουλέψουμε
όλοι μαζί ενωμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος του
ΔΣ της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Υπενθυμίζεται ότι
πρώτος πρόεδρος στην ΠΕΔΚΜ ανέλαβε την
τετραετία 2011-2014 ο δήμαρχος Νεάπολης -
Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ενώ τη σκυτάλη
πήρε από το 2014 έως το 2019 ο δήμαρχος Αμ-
πελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζο-
γλου.

!ΠΕΔΚΜ 

Πανηγυρική και διά ζώσης
συνεδρίαση του ΔΣ 
για τα δέκα χρόνια

«Με ενότητα θα αντιμετωπίσουμε 
τα προβλήματα»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κρήτη

Δυτική Ελλάδα 

Φράουλα και επιτραπέζια ελιά
προωθούνται σε ξένες αγορές

Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Καν. (ΕΕ)
1144/2014 ΕΚ] δύο νέα προγράμματα προώθησης
των εμβληματικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας, τη φράουλα και την επιτραπέζια
ελιά. Με τα εν λόγω προγράμματα θα τεθούν αγο-
ρές-στόχοι, η Γερμανία και η Γαλλία για τη φράουλα
και ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για
την επιτραπέζια ελιά. Τα προγράμματα θα χρηματο-
δοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία για προώθηση
με συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις -δειγματισμοί,
γευστικές δοκιμές, ψηφιακά μέσα προβολής, social
media κ.λπ.- προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω
η επίγνωση των καταναλωτών για αυτά τα προϊόντα
και να ενισχυθεί η παρουσία τους στα ράφια των
διεθνών αγορών. «Θα προβάλουμε σε χώρες-κλει-
διά τα εξαιρετικά, ποιοτικά και μοναδικά μας προ-
ϊόντα και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, εισόδη-
μα και υψηλή τεχνογνωσία για τον τόπο μας», δή-
λωσε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Σχολικά γεύματα από φέτος
Στο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας «Σχολι-

κά Γεύματα» εντάσσεται και η Κως για πρώτη φορά
από το 2018 που υλοποιείται πανελλαδικά το προ-
αναφερόμενο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αφορά την
παροχή γευμάτων σε συνολικά 822 μαθητές και μα-
θήτριες που φοιτούν στα ολοήμερα δημοτικά σχο-
λεία του νησιού, θα εφαρμοστεί από την τρέχουσα
σχολική χρονιά και τουλάχιστον για την επόμενη
διετία. «Για τη στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα της μα-
θητικής κοινότητας, ο Δήμος Κω προσπαθεί να αξιο-
ποιήσει κάθε δυνατότητα διεκδίκησης και να δια-
σφαλίσει ότι κανένα παιδί και καμία οικογένεια δεν
θα μείνουν δίχως υποστήριξη», ανακοίνωσε η Δη-
μοτική Αρχή.
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Μ
ε πρωτοβουλία της η Επιτροπή
Ισότητας της ΚΕΔΕ θα προχωρή-
σει στην υπογραφή μνημονίου συ-

νεργασίας με τη γενική γραμματεία Δημο-
γραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων, το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ερευνών για
Θέματα Ισότητας. Σκοπός αυτής της συνερ-
γασίας θεσμικών και επιστημονικών φορέ-
ων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρω-
ση των μελών των Δημοτικών Επιτροπών
Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών
υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να εί-
ναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να συμ-
βάλλουν στην προώθηση της ισότητας των
φύλων, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση
περιστατικών παρενόχλησης και έμφυλης
βίας είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής

των γυναικών στα κοινά και πιο συγκεκρι-
μένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το μνημόνιο συνεργασίας, όπως ανακοί-
νωσε στην πρόσφατη συνεδρίαση η πρό-
εδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ
Μαρία Κακαλή, δήμαρχος του Αγίου Ευ-
στρατίου, θα υπογραφεί στο πλαίσιο του
ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 14-16
Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ισότητας σε ό,τι αφορά την αντι-
μετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής
βίας, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να δια-
τυπωθεί ένα σχέδιο-οδηγός για όλους τους
δήμους, να δημιουργηθεί Δίκτυο Δομών
για την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικο-
γενειακής βίας και να διασφαλιστεί η χρη-
ματοδότηση των δομών αυτών και μετά το
2023 είτε μέσω του νέου ΕΣΠΑ είτε μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Νέα επιχείρηση απομάκρυνσης αφισών  
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Περιφέρειας Αττικής αλλά

και τις συνεχείς δράσεις που υλοποιεί με στόχο την καταπολέ-
μηση του φαινομένου της παράνομης αφισορρύπανσης, εντο-
πίστηκε από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής αλλά και
από τις κάμερες παρακολούθησης του Κέντρου Διαχείρισης
Κυκλοφορίας εκτεταμένη παράνομη αφισορρύπανση σε κεν-
τρικές αρτηρίες του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Περι-
φέρειας Αττικής. Έτσι, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη τέσσερα συνεργεία συντήρησης
οδικού δικτύου επιχειρούν και πάλι σε κεντρικούς οδικούς
άξονες της Αττικής, προκειμένου να απομακρύνουν τις αφί-
σες και τα διαφημιστικά λάβαρα που έχουν αναρτηθεί παράνομα. Επισημαίνεται ότι το διαφη-
μιστικό υλικό, που έχει αναρτηθεί παράνομα, ελλοχεύει πολλούς κινδύνους, καθώς μπορεί να
γίνει αιτία πολλών σοβαρών ατυχημάτων λόγω απόσπασης της προσοχής των οδηγών αλλά και
πιθανής αποκόλλησης τμήματός του. 

Ενωμένοι κατά των
ανεμογεννητριών

Την κατηγορη-
ματική τους
άρνηση στον
σχεδιασμό εγ-
κατάστασης
των ανεμογεν-

νητριών διατύπωσαν όλοι οι συμ-
μετέχοντες στη συνάντηση ενη-
μέρωσης και προγραμματισμού
δράσης που πραγματοποιήθηκε
στην Κερατέα. Στη συνάντηση που
διοργάνωσε ο Δήμος Λαυρεωτι-
κής συμμετείχαν οι δήμαρχοι
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού Δη-
μήτρης Λουκάς και Πέτρος Φιλίπ-
που, εκπρόσωποι των παρατάξε-
ων και των τοπικών συμβουλίων
και των δύο δήμων, μέλη της δια-
δημοτικής επιτροπής, καθώς και
τοπικοί σύλλογοι και φορείς.
Αφού έλαβαν υπόψη τους την πε-
ριβαλλοντική επιβάρυνση, τη φέ-
ρουσα ικανότητα της περιοχής,
την προστασία του Πανείου ως
πνεύμονα πρασίνου και άλλες
τεκμηριώσεις που αφορούν την
ποιότητα ζωής των δημοτών, δη-
λώνουν την πλήρη αντίθεσή τους
στην εγκατάσταση των ανεμογεν-
νητριών. Στο πλαίσιο αυτό, απο-
φασίστηκε να οργανωθούν συγ-
κεντρώσεις ενημέρωσης των πο-
λιτών και να πραγματοποιηθούν
παρεμβάσεις στον ΑΔΜΗΕ και
στην πολεοδομία για τον τρόπο
έκδοσης των οικοδομικών αδειών
που αφορούν ανεμογεννήτριες.

«ΦεστιβΆλιμος» 
για παιδιά
Ένα μοναδικό φεστιβάλ για παιδιά
ηλικίας 4-12 ετών διοργανώνει ο
Δήμος Αλίμου με την επιχορήγηση
του υπουργείου Πολιτισμού στην
παραλία της πόλης την Κυριακή 3
Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί της
Κυριακής μέχρι τις 10 το βράδυ
όλος ο χώρος της παραλίας, από το
Cine Alimos μέχρι και το μικρό
υπαίθριο θέατρο δίπλα από τον κι-
νηματογράφο, μετατρέπεται σε
έναν μεγάλο παιδότοπο με θεατρι-
κές παραστάσεις, κουκλοθέατρο,
εικαστικά, περιβαλλοντικές δρά-
σεις, παιχνίδια, μουσική, face-
painting, εργαστήρια ρομποτικής,
προβολή ταινίας και πολλές ακόμα
εκπλήξεις. Η συμμετοχή σε όλες
τις δράσεις είναι δωρεάν. Είναι
απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση
θέσης με SMS στο 6986312131 λό-
γω της τήρησης των υγειονομικών
μέτρων.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, οι
αντιπολιτευόμενες παρατά-
ξεις έχουν αρχίσει να θεω-
ρούν ιερή υποχρέωσή τους
να ενώσουν τις δυνάμεις
ενάντια στη σημερινή δημοτι-
κή αρχή στις εκλογές του
2023; Μάλιστα, οι αναταραχές
στο εσωτερικό μιας από αυ-
τές τις τελευταίες μέρες
έχουν προκαλέσει ανησυχία
στους υπόλοιπους, μήπως
δημιουργηθεί ρωγμή στο μέ-
τωπο που δημιουργούν… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σύμπραξη τριών
υπουργείων με OTA
για την ενίσχυση των
εμβολιασμών 
Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ο ρόλος
και η συμβολή των δήμων στην ενη-
μέρωση γονέων και κηδεμόνων για
τα οφέλη του εμβολιασμού παιδιών
και εφήβων 12-17 ετών» συνδιορ-
γάνωσαν τα υπουργεία Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών με τη συμμετοχή των υπουρ-
γών Νίκης Κεραμέως, Θάνου Πλεύ-
ρη, Μάκη Βορίδη, Ζέττας Μακρή,
καθώς και του προέδρου της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Δημήτρη Παπαστεργίου, των πρό-
εδρων των Περιφερειακών Ενώσε-
ων Δήμων και του πρόεδρου της Ελ-
ληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Ανδρέα Κωνσταντόπουλου. Η διαδι-
κτυακή συνάντηση διοργανώθηκε
με στόχο τη σύμπραξη των συναρ-
μόδιων υπουργείων και των δήμων
ώστε να συζητηθούν επιπρόσθετοι
τρόποι ενημέρωσης των γονέων και
των κηδεμόνων για τον εμβολιασμό
κατά της Covid-19, ώστε να προστα-
τευτούν πρωτίστως τα ίδια τα παι-
διά, το κοινωνικό σύνολο και η διά
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Μνημόνιο συνεργασίας για
περιστατικά έμφυλης βίας
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«Δεν είναι γιος 
του Μίκη», λέει
η Μαργαρίτα 

Συζητήθηκε χθες στο Πρωτοδικείο
της Αθήνας η αίτηση που κατέθεσε η
κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρί-
τα, κατά του Νίκου Κουρή, ο οποίος
έχει δηλώσει πως είναι ο γιος εκτός γά-
μου τού προσφάτως αποβιώσαντος με-
γάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Το δι-
καστήριο αναμένεται -κατά πάσα πιθα-
νότητα σήμερα- να αποφανθεί επί του
αιτήματος έκδοσης προσωρινής διατα-
γής, που έχει ζητήσει η Μαργαρίτα Θε-
οδωράκη, προκειμένου να απαγορεύ-
σει στον Νίκο Κουρή να χρησιμοποιεί
το επίθετο του πατέρα της. Παράλληλα,
το προσεχές διάστημα αναμένεται να
συζητηθούν και τα ασφαλιστικά μέτρα
που έχει καταθέσει η Μαργαρίτα Θεο-
δωράκη για να ακολουθήσει η επί της
ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως υποστηρίζει η αιτούσα, ο Νίκος
Κουρής δηλώνει γιος του πατέρα της
διότι «αποβλέπει στη δημιουργία κλη-
ρονομικού δικαιώματος επί κάθε στοι-
χείου της κληρονομιαίας περιουσίας»
του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη. Πα-
ράλληλα, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο
πρόσωπο είναι «ξένο απολύτως υφ’ οι-
ανδήποτε άποψη σώμα» προς τον πατέ-
ρα της αλλά και παντελώς άγνωστο στην
οικογένειά της.

Χαρακτηριστικά, στη σχετική αίτηση
που κατέθεσε στο δικαστήριο αναφέρει
ότι ο 54χρονος Νίκος Κουρής, ο οποίος
προανήγγειλε την πρόθεσή του να υπο-
βληθεί άμεσα σε τεστ DNA προκειμέ-
νου να αποδειχθεί και τυπικά ότι είναι
γιος του μουσικοσυνθέτη, «εμφανίζε-
ται ως πρόσωπο-γόνος ενός πνευματι-
κού ανθρώπου που έχει αναγνωρίσει η
υφήλιος, δήθεν εκπρόσωπος και συνε-
χιστής της ιστορίας και του βάρους του
μουσουργού Μίκη Θεοδωράκη».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Κουρής,
ο οποίος παρέστη στη χθεσινή συζήτη-
ση στο Πρωτοδικείο, με δηλώσεις του
επέμεινε ότι είναι γιος του Μίκη Θεο-
δωράκη. Ανέφερε, μάλιστα, ότι θα προ-
χωρήσει άμεσα σε τεστ DNA προκειμέ-
νου αυτό να αποδειχτεί και τυπικά.

Σ
το ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθ-
μισης των υποδομών της Θεσσαλο-
νίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελ-
λάδας, το οποίο προχωράει τα τε-

λευταία δύο χρόνια με το μετρό, τα νέα κτιρια-
κά έργα, την αναβάθμιση των λιμανιών με σι-
δηροδρομική και οδική σύνδεση αλλά και το
Flyover αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδο-
μές, Γιώργος Καραγιάννης.

Μιλώντας στον Real FM 107,1 της Θεσσαλο-
νίκης, τόνισε ότι υπάρχει σε όλα τα επίπεδα
μια αναμφισβήτητη πρόοδος: «Όλα γίνονται με
συστηματική δουλειά και φαίνονται πλέον τα
βήματα της προόδου, παρόλο που γνωρίζουμε
και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Καραμανλής και εγώ ότι υπάρχει έλ-
λειψη εμπιστοσύνης, που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στο μετρό, αφού πρόκειται για ένα έργο
που ξεκίνησε το 2006 και ακόμη δεν έχει ολο-
κληρωθεί».

Μάλιστα, όπως είπε ο υφυπουργός, το με-
τρό «είναι μια δύσκολη ιστορία, αλλά μπήκε
στις ράγες, γιατί αναλάβαμε ένα μετρό το
οποίο δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα
του δεν είχε ράγες!».

Επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη παρακολουθεί συστηματικά
όλα τα μεγάλα projects και αυτή την πληροφό-
ρηση την έχει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε στην ανακα-
τασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλο-
νίκης αλλά και στα νέα Δικαστικά Μέγαρα των
Σερρών, της Έδεσσας και του Κιλκίς, καθώς
και στις νέες σχολικές μονάδες που θα κατα-
σκευαστούν ιδιαίτερα στη δυτική Θεσσαλονί-
κη. «Ήδη έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση του
διαγωνισμού και μέσα στο επόμενο διάστημα
θα έχουμε τους ενδιαφερόμενους ώστε να
μπούμε και στη β’ φάση του διαγωνισμού», εί-

πε για τα δικαστήρια, επισημαίνοντας ότι τα δι-
καστικά μέγαρα είναι ουσιαστικά ένα δείγμα
πολιτισμού.

Flyover: Ένας σύγχρονος δρόμος
«Πρόκειται για έναν δρόμο-κόσμημα χωρίς

διόδια, ο οποίος θα λύσει το μεγάλο κυκλοφο-
ρικό πρόβλημα που έχει η Θεσσαλονίκη», είπε
ο κ. Καραγιάννης, επισημαίνοντας ότι γίνεται
ένας αγώνας ώστε να τηρηθούν οι χρόνοι. «Η
εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι τα τέλη του 2021
θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο ώστε προς τα
τέλη του 2022 να ξεκινήσουμε τις κατασκευα-
στικές εργασίες».

Στη συνέχεια ο υφυπουργός Υποδομών μί-
λησε και για τη σιδηροδρομική σύνδεση του
6ου Προβλήτα, τον προαστιακό της Δυτικής
Θεσσαλονίκης και την επέκταση του μετρό δυ-
τικά. «Ήδη το έργο της οδικής σύνδεσης με το
λιμάνι προχωράει. Έχουν στηθεί τα εργοτάξια
στο Καλοχώρι και νομίζω ότι έτσι θα αναβαθ-
μίσουμε και το λιμάνι μας». Τέλος, όπως είπε,
προχωράει ο σχεδιασμός για τους οδικούς
άξονες Θεσσαλονίκη - Έδεσσα και Δράμα -
Αμφίπολη, ενώ υλοποιούνται παρεμβάσεις
προς τη Χαλκιδική προς δύο κατευθύνσεις.

Στον Άρειο Πάγο 
για το «πάγωμα» 
των ερευνών 
Ατελείωτος είναι ο δικαστικός αγώ-
νας της Βαρβάρας Θεοδωράκη για
πλήρη δικαίωση στη σκοτεινή υπό-
θεση της απαγωγής και δολοφονίας
του μονάκριβου γιου της Μάριου
Παπαγεωργίου, η σορός του οποίου
αγνοείται μέχρι και σήμερα.
Αν και έχουν περάσει εννέα χρόνια
μετά την εξαφάνιση του Μάριου και
έχει καταδικαστεί σε ισόβια ένας
άνδρας για την αρπαγή και τη δολο-
φονία του νεαρού φοιτητή, η Δικαιο-
σύνη άνοιξε πριν από 14 μήνες και
πάλι τον φάκελο της πολύκροτης
αυτής υπόθεσης και απήγγειλε κα-
κουργηματικές κατηγορίες σε εν-
νέα νέα πρόσωπα, για τα οποία φέ-
ρεται ότι υπάρχουν ενδείξεις-στοι-
χεία ότι συμμετείχαν στο έγκλημα.
Ωστόσο, η μητέρα του φοιτητή βρέ-
θηκε και χθες στην Εισαγγελία του
Αρείου Πάγου συνοδευόμενη από
τον δικηγόρο της Νίκο Ρουσόπουλο
και κατέθεσε αίτημα για να «ξεπα-
γώσει» η ανάκριση για τους εννέα
νέους κατηγορούμενους στην υπό-
θεση της απαγωγής και της δολοφο-
νίας του γιου της.
Η Βαρβάρα Θεοδωράκη εξερχόμενη
του δικαστικού Μεγάρου του Αρείου
Πάγου σε δήλωσή της ανέφερε:
« Έχουν περάσει δεκατέσσερις μή-
νες από τη μέρα που έγινε η ανάκρι-
ση και έχει λιμνάσει η υπόθεση. Αυ-
τός είναι ο λόγος που ήρθα να βρω το
δίκιο μου στον εισαγγελέα».
Ο δικηγόρος Νίκος Ρουσόπουλος
επισήμανε ότι η κυρία Θεοδωράκη
βρίσκεται σε κακή κατάσταση, κα-
θώς περίμενε ότι θα υπάρχουν εξε-
λίξεις και προσέθεσε, μεταξύ άλ-
λων, για τους νέους κατηγορούμε-
νους ότι «τα άτομα αυτά βολτάρουν
ελεύθερα και νιώθουν μια ατιμωρη-
σία».
Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι κατηγο-
ρούμενοι διώκονται κατά περίπτωση
για συνέργεια στην αρπαγή και την
ανθρωποκτονία του θύματος, ανά-
μεσά τους και οι γιοι του βασικού
κατηγορούμενου της υπόθεσης, κα-
θώς και η σύζυγός του.

Γ. Καραγιάννης: «Όταν 
το αναλάβαμε το μετρό, 
ένα πολύ μεγάλο τμήμα του 
δεν είχε ράγες!»

Σχέδιο αναβάθμισης
των υποδομών της
Βόρειας Ελλάδας



Τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι πολίτες για
την επίσκεψη στις δημόσιες υπηρεσίες εισηγήθηκε χθες η
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, όσοι θα επιθυμούν
να εισέλθουν σε δομές του δημόσιου τομέα θα πρέπει να επι-
δεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητι-
κό νόσησης είτε rapid test. Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει ήδη
σε δικαστήρια, νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέ-
τρου θα είναι άμεση.

Στο μεταξύ, κίνητρα για αναισθησιολόγους να συμμετά-
σχουν στις εφημερίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ εκτός Αθη-

νών, δίνει τροπολογία του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη
στο νομοσχέδιο για την κακοποίηση ανηλίκων. Σύμφωνα με
την τροπολογία που παρουσίασε ο κ. Πλεύρης κατά τη συζή-
τηση του νομοσχεδίου χθες στην Επιτροπή Κοινωνικών Υπο-
θέσεων της Βουλής, για κάθε εφημερία θα καταβάλλονται
250 ευρώ.  Αντίστοιχη δυνατότητα, για ένα εξάμηνο, δίνεται
και σε ιδιώτες αναισθησιολόγους, να μπορούν να κάνουν
εφημερίες στο ΕΣΥ με 250 ευρώ. Σε ανάλογη κίνηση είχε
προβεί πέρυσι τον Δεκέμβριο το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης αναζητώντας γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
αποκλειστικά για τις εφημερίες, όταν η συμπρωτεύουσα βρι-

σκόταν στον σκληρό κλοιό της πανδημίας. Επίσης ανακοίνω-
σε την εξάμηνη παράταση των συμβάσεων όλου του επικου-
ρικού προσωπικού του ΕΣΥ, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022.

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία του
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει στο κράτος
να προμηθεύεται μονοκλωνικά αντισώματα, παρά το γεγονός
ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν βρίσκεται σε εγκριτική φά-
ση. Ωστόσο, τόνισε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι για
όλους, αλλά κυρίως για όσους βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο
νόσησης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των κλινικών
ερευνών.

Γράφουν οι
Γιώργος Ευγενίδης, Σπύρος Μουζακίτης 

Σ
το «κόκκινο» του επιδημιολογικού
χάρτη έχουν ενταχθεί οι Περιφερει-
ακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλ-
κίς, Χαλκιδικής και Λάρισας, ενώ

την ίδια στιγμή στο επίπεδο 4 παραμένουν οι
Καστοριά, Δράμα, Ημαθία, Ξάνθη, Πιερία,
Πέλλα και Καβάλα. Στο επίπεδο 3 έπεσε η Αρ-
γολίδα.  Υπενθυμίζεται πως σε όσες περιοχές
βρίσκονται στο επίπεδο 4 ισχύουν τα εξής ει-
δικά τοπικού χαρακτήρα μέτρα:
� Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 έως
06.00, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σο-
βαρούς λόγους υγείας.
� Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσι-
τετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος και ψυχαγωγίας.

«Δεν υπάρχει lockdown και δεν θα υπάρ-
ξει κανένα μίνι lockdown». Με αυτό τον κατη-
γορηματικό τρόπο κυβερνητικές πηγές
απαντούν στη σεναριολογία που αναπτύσσε-
ται με το βλέμμα και στις δυσκολίες στη Βό-
ρεια Ελλάδα, όπου τοπικά περιοριστικά μέτρα
εφαρμόζονται στη μια περιοχή μετά την άλλη,
με προεξάρχουσα τη Θεσσαλονίκη. Αρμόδιες
πηγές, βεβαίως, αντιτείνουν ότι τα τοπικά πε-
ριοριστικά μέτρα δεν συνιστούν μίνι lock-
down, καθώς δραστηριότητες δεν κλείνουν,
αντίθετα γίνεται προσπάθεια ανάσχεσης του
αυξανόμενου ρυθμού μετάδοσης, με σεβα-
σμό στο γεγονός ότι ο εμβολιασμός έχει προ-
χωρήσει περισσότερο ή λιγότερο. 

Η ειδοποιός διαφορά ως προς τον εμβολια-
σμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εί-
ναι και αυτό που οδηγεί την κυβέρνηση στο να
μην αλλάξει τον σχεδιασμό για τις παρελά-
σεις της 28ης Οκτωβρίου. Όπως έλεγε αρμό-
δια πηγή, το κεντρικό σενάριο είναι οι παρε-

λάσεις να γίνουν κανονικά, αλλά με αυστηρά
μέτρα ασφαλείας, μάσκες και αποστάσεις. 

Την ίδια ώρα, όπως είναι σε θέση να γνωρί-
ζει η «Political», στην κυβέρνηση υπάρχουν
σκέψεις αλλαγής στην Επιτροπή Λοιμωξιο-
λόγων που αριθμεί 33 μέλη, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τον τρόπο λήψης αποφάσεων. 

Από σήμερα η τρίτη δόση 
Ξεκινά σήμερα η χορήγηση της τρίτης δό-

σης του εμβολίου για τον κορονοϊό στους
υγειονομικούς και τους άνω των 60 ετών. Δι-
ευκρινίσεις για τους δικαιούχους και τη δια-
δικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, έδωσε
χθες ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι η πλατ-
φόρμα θα ανοίξει μόνο για όσους ανήκουν

στις παραπάνω κατηγορίες και παράλληλα
έχουν κλείσει έξι μήνες από τη δεύτερη δόση. 

Επίσης ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι
δεν θα αποστέλλεται sms σε όσους πληρούν
τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό με την τρί-
τη δόση, αλλά θα ακολουθηθεί η κλασική δια-
δικασία με το κλείσιμο των ραντεβού με είσο-
δο στην ψηφιακή πλατφόρμα emvolio.gov.gr
ή μέσω των φαρμακείων.

Μια μικρή επιβάρυνση της ανα-
πνευστικής του λειτουργίας οδήγη-
σε τους γιατρούς του «Ευαγγελι-
σμού» στην απόφαση να επαναδια-
σωληνώσουν τον Βασίλη Λεβέντη,
που νοσηλεύεται με κορονοϊό τις τε-
λευταίες ημέρες στη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας του νοσοκομείου.
Όπως αναφέρεται στη χθεσινή ανα-
κοίνωση του «Ευαγγελισμού», «ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ.
Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος παρα-
μένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, παρουσίασε
μικρή επιβάρυνση της αναπνευστι-
κής του λειτουργίας και κρίθηκε
αναγκαία από τους θεράποντες ια-
τρούς η επαναδιασωλήνωσή του».
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Λεβέντης εί-
χε διαγνωσθεί με κορονοϊό, ωστόσο
παρέμεινε σε κατ’ οίκον νοσηλεία
και τέθηκε σε καραντίνα. Η κατά-
σταση της υγείας του επιδεινώθηκε
και το περασμένο Σάββατο πήγε στο
νοσοκομείο. Μέσα σε ένα δίωρο από
την εισαγωγή του, οι γιατροί έκριναν
ότι έπρεπε να διασωληνωθεί, αφού
είχε βαριά πνευμονία.
Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Βασί-
λης Λεβέντης δεν είχε κάνει το εμ-
βόλιο του κορονοϊού από φόβο. «Εί-
χε ανεβασμένη κρεατινίνη, ανεπάρ-
κεια νεφρών που του έλεγαν οι νε-
φρολόγοι ότι πρέπει να κάνει αιμο-
κάθαρση, έσπαγαν αγγειάκια στα
χέρια του και φοβόταν τις θρομβώ-
σεις και ο φόβος τον έκανε να καθυ-
στερεί να κάνει το εμβόλιο. Για θέ-
ματα υγείας», είπε στον Alpha. Η
ίδια ξεκαθάρισε, δε, ότι «εμείς στην
οικογένεια είμαστε όλοι εμβολια-
σμένοι. Και η εγγονή μου που είναι
13 ετών». 

Διασωληνώθηκε
ξανά ο Β. Λεβέντης

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας,
μάσκες και αποστάσεις οι
παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

«Κόκκινος» συναγερμός 
για τη Θεσσαλονίκη
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Με πιστοποιητικό νόσησης  ή rapid test η είσοδος στις δημόσιες υπηρεσίες
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Προκαταρκτική 
εξέταση με αφορμή 
τα δημοσιεύματα 
σχετικά με τη ΔΕΗ

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης παρήγγειλε χθες ο επικεφαλής της Οι-
κονομικής Εισαγγελίας Χρήστος Μπαρδά-
κης με αφορμή τα δημοσιεύματα που σχε-
τίζονται με την ανακοίνωση για αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. 

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγε-
λία, αντικείμενο της έρευνας είναι να δια-
πιστωθεί η διάπραξη ή όχι αξιοποίνων
πράξεων όπως χειραγώγηση και κατάχρη-
ση εσωτερικής πληροφόρησης. Παράλλη-
λα ζητείται τα στοιχεία που θα συγκεντρω-
θούν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευ-
νας να συσχετισθούν με την αναφορά που
κατέθεσαν προ ημερών έξι δικηγόροι στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίοι στην
αναφορά τους επίσης επικαλούνται όσα
έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετι-
κά με το θέμα της αύξησης μετοχικού κε-
φαλαίου της ΔΕΗ, ζητώντας από τη Δι-
καιοσύνη να ερευνήσει αν έχουν διαπραχ-
θεί αδικήματα όπως της χειραγώγησης
μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο,
αλλά και της ενδεχόμενης διάπραξης του
αδικήματος της απιστίας και της παράβα-
σης καθήκοντος.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι τα δημο-
σιεύματα που επισυνάπτουν στην αναφο-
ρά τους οι δικηγόροι κάνουν λόγο μεταξύ
άλλων για «υποχώρηση της μετοχής της
ΔΕΗ από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι την
ημέρα της ανακοίνωσης της αύξησης με-
τοχικού κεφαλαίου χωρίς προφανή λόγο»
και για «υποψίες που γίνονται σχεδόν βε-
βαιότητα για insider trading (εσωτερική
πληροφόρηση)».

Γράφει ο Νίκος Υποφάντης

Σ
το «κόκκινο» της διατροφικής
αξιολόγησης αναμένεται να βρε-
θούν εκατοντάδες προϊόντα της
μεσογειακής διατροφής, όπως το

μέλι, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά και
τα παραδοσιακά αλλαντικά, μετά την
εφαρμογή σήμανσης στις συσκευασίες
που θα χρησιμοποιηθεί στα τρόφιμα από
τον επόμενο χρόνο σε όλη την Ευρώπη.

«Πρέπει να αλλάξει ο αλγόριθμος αξιο-
λόγησης» συμφώνησαν στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο της Αθήνας, όπου υπογρά-
φηκε το κείμενο κοινών θέσεων με τίτλο
«Πρωτοβουλία για ένα Αποτελεσματικό
Σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης», οι
εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών κλά-
δων, μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων
και παράγωγων, που μαζί με Έλληνες ευ-
ρωβουλευτές και το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία,
ώστε να αλλάξουν τους όρους της αξιολό-
γησης για τα βασικά προϊόντα της μεσογει-
ακής διατροφής.

«Αδικεί μεγάλο μέρος των ελληνικών
διατροφικών αγαθών η μέτρηση από το 1
έως 5», επισήμανε η ευρωβουλευτής Μα-
ρία Σπυράκη που ήδη μαζί με άλλους ευ-
ρωβουλευτές από μεσογειακές χώρες
(Ιταλία, Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία και Πορ-
τογαλία) αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ώστε
να αλλάξει ο αλγόριθμος αξιολόγησης κα
να αναδειχθεί η μεσογειακή διατροφή ως
βασική για την πρόληψη του καρκίνου.

«Δεν είναι δυνατόν μια κέτσαπ να έχει την
ίδια αξιολόγηση με το ελαιόλαδο και τις
ελιές», επισήμαναν εκπρόσωποι από το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, η Ομο-
σπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, η Ομοσπον-
δία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλα-
στών Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η
Ένωση Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Ζαχαρω-
δών Ελλάδος, η Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Μελιού, ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος
Εξαγωγέων, η Πανελλήνια Ένωση Μετα-
ποιητών-Τυποποιητών-Εξαγωγέων Επι-
τραπέζιων Ελιών, η Εθνική Διεπαγγελμα-
τική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, η Επι-
στημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών
Ελαιοκομίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου,
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Επεξεργασίας Κρέατος και η Εθνική Διε-
παγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου.

Το Nutri-Score
Το σύστημα Nutri-Score είναι ένα ακό-

μη σύστημα διατροφικής σήμανσης, που
σχεδιάζεται να εμφανίζεται στο μπροστινό
μέρος της συσκευασίας των τροφίμων.
Κατατάσσει τα συσκευασμένα τρόφιμα με
την εφαρμογή μιας κλίμακας πέντε χρω-
μάτων και γραμμάτων, όπου το Α είναι
πράσινο και αντιπροσωπεύει την υψηλό-
τερη διατροφική αξία, ενώ το Ε είναι σκού-
ρο πορτοκαλί και υποδεικνύει τη χαμηλό-
τερη διατροφική αξία. Η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έχει ζητήσει από την EFSA την έκ-
δοση επιστημονικής γνωμοδότησης επί
του θέματος, με καταληκτική ημερομηνία
τον Μάρτιο του 2022, με στόχο την ολο-
κλήρωση της αναθεώρησης του Κανονι-
σμού έως το τέλος του 2022.

Πρώτες αντιδράσεις
Μέχρι σήμερα, διατυπώθηκαν δυστυ-

χώς αποσπασματικές αντιδράσεις από
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η
Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, με την αιτιο-
λογία ότι το προτεινόμενο σύστημα υπο-
χρεωτικής εμπρόσθιας επισήμανσης αδι-
κεί κατάφωρα τα προϊόντα μεσογειακής
διατροφής, θέτει σε κίνδυνο τους αγρο-
διατροφικούς τομείς και τη βιωσιμότητα
παραδοσιακών μοντέλων διατροφής, αλ-
λά και από άλλες χώρες, όπως η Τσεχία, η
Ουγγαρία, η Λετονία και η Ρουμανία. Οι
αντιρρήσεις εκφράστηκαν τόσο μέσω
ερωτήσεων Ελλήνων και Ιταλών ευρω-
βουλευτών, αλλά και ενώσεων Ισπανών
παραγωγών, όσο και σε ψήφισμα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο «κόκκινο» της αξιολόγησης
ελαιόλαδο, μέλι και 
γαλακτοκομικά - Εξισώνονται
άδικα η κέτσαπ και οι ελιές!

«Φάουλ» της ΕΕ με προϊόντα
της μεσογειακής διατροφής 



Ο
ι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων
της Ρωσίας και της Τουρκίας, Βλαν-
τίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις

16.00 το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Σότσι, σύμ-
φωνα με όσα μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο
Anadolu. Η συνάντηση των δύο προέδρων
διήρκεσε 2 ώρες και 45 λεπτά. Μετά το πέρας
της, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «σημαν-
τικές συνομιλίες».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σχετικά με τις διμε-
ρείς σχέσεις, καθώς και την κατάσταση στη Συ-
ρία, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και τον Καύκασο,
ενώ ο Ερντογάν σε προηγούμενες δηλώσεις του
είχε πει ότι η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει νέα
παρτίδα των ρωσικών S-400. 

Μιλώντας στο θέρετρο του Σότσι στη νότια
Ρωσία μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ερντο-
γάν υπογράμμισε τη σημασία των κοινών
δράσεων της χώρας του με τη Μόσχα στο
πλαίσιο της συριακής σύγκρουσης. «Η ειρή-
νη στη Συρία εξαρτάται από τις σχέσεις μετα-
ξύ Άγκυρας και Μόσχας», δήλωσε ο Τούρκος
πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είπε ότι, αν και
οι συναντήσεις του με τον Ερντογάν δεν ήταν
πάντα χωρίς προβλήματα, οι θεσμοί των χωρών
τους είναι σε θέση να επιλύσουν τις διαφορές

μεταξύ τους. Τόνισε ακόμη τον σημαντικό ρόλο
της συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας
για τη διασφάλιση της εκεχειρίας Αζερμπαϊτζάν
και Αρμενίας. Αναφερόμενος ο Ρώσος πρό-
εδρος στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Άγκυ-
ρας και Μόσχας, είπε ότι οι επενδύσεις της
Τουρκίας στη Ρωσία έφτασαν το 1,5 δισ. δολά-
ρια και της Ρωσίας στην Τουρκία τα 6,5 δισ. δο-
λάρια.

Ο Ερντογάν συνοδευόταν κατά την επίσκεψή
του από τον επικεφαλής της Εθνικής Οργάνω-
σης Πληροφοριών Χακάν Φιντάν, τον διευθυντή
Επικοινωνιών Φαχρετίν Αλτούν και τον προ-
εδρικό εκπρόσωπο Ιμπραήμ Καλίν.

Στο εσωτερικό της Τουρκίας, η υπογραφή του
αμυντικού συμφώνου Ελλάδας - Γαλλίας έχει
εκνευρίσει και χολώσει τους υπέρμαχους των
νεοοθωμανικών σχεδιασμών της κυβέρνησης
Ερντογάν. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του
απόστρατου ναυάρχου Τζεμ Γκιουρντενίζ,
«πνευματικού πατέρα» του δόγματος της «Γα-
λάζιας Πατρίδας», ο οποίος σχολίασε στο Twit-
ter: «Λυπάμαι για τον ελληνικό λαό. Οι φόροι
τους ξοδεύονται μάταια. Δίνουν χαρά στους εμ-
πόρους γαλλικών όπλων και στους μεσάζοντες.
Με δανεικά στήνουν θαλάσσια δύναμη. Με πα-
ραδειγματικό τρόπο πέφτουν στην παγίδα του
Θουκυδίδη».

Ξεκίνησε χθες η εκπαίδευση εκατοντάδων
Βρετανών στρατιωτών για οδήγηση βυτιοφόρων,
την ώρα που ο βιομηχανικός κλάδος της χώρας
προειδοποιεί ότι η κρίση με τα καύσιμα στη Βρε-
τανία μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μή-
να, ακόμη και αν σταματήσει τώρα ο πανικός των
Βρετανών έξω από τα βενζινάδικα. Όπως γρά-
φουν οι «Times» του Λονδίνου, το πρόβλημα
αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες σε αντίθε-
ση με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βρε-
τανίας Μπόρις Τζόνσον, που επιμένει ότι οι ελ-
λείψεις σε καύσιμα σταθεροποιούνται. Από την
πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας
Μπεν Γουάλας ανακοίνωσε ότι η χώρα επιστρα-
τεύει συνολικά 300 στρατιώτες για να βοηθή-
σουν. Πηγές ανέφεραν ότι 150 οδηγοί και 150 συ-

νοδηγοί θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση
«Operation Escalin», όπως γράφει η βρετανική
εφημερίδα «Daily Mail». Όλοι οι στρατιωτικοί
οδηγοί έχουν τα προσόντα να κάθονται στο τιμό-
νι βυτιοφόρων, αλλά θα χρειαστούν τριήμερη
εκπαίδευση για να μάθουν πώς να γεμίζουν με
καύσιμα σε βενζινάδικα.

Μια 60χρονη από τη Νοτιοανατολική
Γαλλία ναρκωνόταν από τον σύζυγό
της και έπεφτε θύμα βιασμού για δέκα
χρόνια από αγνώστους, με τους οποί-
ους ο ίδιος ερχόταν σε επαφή στο Δια-
δίκτυο, όπως ανακοίνωσε χθες η
αστυνομία. Περίπου 40 άνδρες συνελήφθησαν. «Είναι σπάνιο να έχουμε
τόσα στοιχεία σε μια υπόθεση βιασμών. Εκεί, όλα περιγράφονται, παρόλο
που το θύμα, χωρίς τις αισθήσεις του κατά τους βιασμούς, δεν θυμάται τί-
ποτα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός διοικητής Ζερεμί
Μπος Μπλατιέρ, από την αστυνομία της Αβινιόν. Είπε ότι ο σύζυγος, ένας
συνταξιούχος τεχνίτης 68 ετών, μαγνητοσκοπούσε όλους τους βιασμούς.
Συνολικά, 45 άτομα ταυτοποιήθηκαν κατά την έρευνα που ξεκίνησε πριν
από έναν χρόνο. Τριάντα τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο σύζυγος του
θύματος, έχουν ήδη κατηγορηθεί και συλληφθεί, ενώ εννέα ακόμα προ-
φυλακίστηκαν. Δύο άνδρες ανακρίνονται και ένας έχει πεθάνει.

Νάρκωνε τη σύζυγό του και έφερνε
αγνώστους να τη βιάζουν επί 10 έτη
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Τα τουρκικά ΜΜΕ για 
την ελληνογαλλική συμφωνία
Εκνευρισμό και αμηχανία προκαλεί στην Τουρκία η ιστορική ελλη-
νογαλλική αμυντική συμφωνία. Τα Rafale, οι 3+1 Belharra, αλλά
και η αναβάθμιση των F-16 προκαλούν έντονο προβληματισμό στην
Άγκυρα για τον συσχετισμό δυνάμεων που θα διαμορφωθεί σταδια-
κά στο Αιγαίο εις βάρος της Τουρκίας. Η εφημερίδα «Hurriyet»
αναφέρεται στις υψηλές δυνατότητες των φρεγατών Belharra, πε-
ριγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους, και θεωρεί πολύ σημαντική
την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. «Η Ελλάδα και η Γαλλία
κάνουν υπολογισμούς για την Ανατολική Μεσόγειο», γράφει η
εφημερίδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλουν να κυριαρχήσουν. Η
«Cumhurriyet» αναφέρει αμυντικό σύμφωνο ότι η «Ελλάδα και
Γαλλία επιχειρούν ένωση δυνάμεων». Και η «Yeni Safak» κάνει λό-
γο για «γκάζια στον Μητσοτάκη από τον Μακρόν», σχολιάζοντας
την ώθηση των Γάλλων στην Ελλάδα. «Υποτίθεται ότι η Ελλάδα
δεν κάνει κούρσα εξοπλισμών αλλά αγοράζει φρεγάτες από
τη Γαλλία», σημειώνει, κάνοντας αναφορά στη δήλωση
του πρωθυπουργού. 

Βρετανία: Μαθήματα οδήγησης 
βυτιοφόρων ξεκινούν οι στρατιώτες 

Πούτιν - Ερντογάν: 
Συνάντηση με 
φόντο τους S-400



A
μεσα μέτρα στήριξης και αποκατά-
στασης των περιοχών της Κρήτης
που επλήγησαν από τον σεισμό της
27ης Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η

κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού στον πρω-
θυπουργό, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή και
την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές,
Χρήστου Τριαντόπουλου.  Τα μέτρα περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, παροχή στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση κτιρίων, παροχή
πρώτης αρωγής έναντι της Στεγαστικής Συν-
δρομής, παροχή αποζημίωσης της οικοσκευής
και κάλυψης των πρώτων αναγκών των νοικο-
κυριών που επλήγησαν μέσω της πλατφόρμας
arogi.gov.gr, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ανα-
στολή φορολογικών υποχρεώσεων. 

Tα μέτρα 

1Παροχή Στεγαστικής Συνδρομής σε φυσικά
και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση

κτιρίων. Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται σε
80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δά-
νειο με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

2Παροχή πρώτης αρωγής έναντι της Στεγα-
στικής Συνδρομής μέσω της πλατφόρμας

arogi.gov.gr. Στα σεισμόπληκτα νοικοκυριά για
κατοικίες (α) που έχουν καταστραφεί ολοσχε-
ρώς παρέχεται πρώτη αρωγή έναντι της Στεγα-
στικής Συνδρομής ύψους 14.000 ευρώ, (β) που
δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν
υποστεί σοβαρές ζημιές παρέχεται πρώτη αρω-
γή έναντι της Στεγαστικής Συνδρομής ύψους
8.000 ευρώ, (γ) που έχουν υποστεί ελαφριές
βλάβες αλλά είναι κατοικήσιμες παρέχεται
πρώτη αρωγή έναντι της Στεγαστικής Συνδρο-
μής ύψους 3.000 ευρώ. Αντιστοίχως και λοιπά
κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα.

3Παροχή αποζημίωσης της οικοσκευής και
κάλυψης των πρώτων αναγκών των νοικο-

κυριών της πλατφόρμας arogi.gov.gr. Στα σει-
σμόπληκτα νοικοκυριά παρέχεται αποζημίωση
για την κοινωνική προστασία με αποζημίωση
της οικοσκευής και στήριξη για την κάλυψη των
πρώτων αναγκών (α) 6.000 ευρώ στις κατοικίες
που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, (β) 4.000
ευρώ στις κατοικίες που δεν έχουν καταστρα-
φεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές
ζημίες και (γ) 2.000 ευρώ στις κατοικίες που
έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κα-
τοικήσιμες.

4 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Τα ακίνητα που
έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολο-

σχερώς είναι μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται
από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023.

5 Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από τον σεισμό. Σύμφωνα με το υφι-

στάμενο θεσμικό πλαίσιο, το υπουργείο Οικο-
νομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επι-
χειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, σε
συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία και συ-
στήνει σχετικές επιτροπές που προχωρούν
στην εκτίμηση των ζημιών σε κάθε επιχείρηση.
Σε αυτό το πλαίσιο, δύναται να χορηγηθεί άμεσα

μια προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημιάς
και -αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικα-
σία- να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχο-
ρήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.

6Παροχή πρώτης αρωγής έναντι της επιχο-
ρήγησης επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρ-

μας arogi.gov.gr, που διαθέτουν κτιριακές εγ-
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα
παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, που
ανέρχεται σε (α) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις
που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολο-
σχερώς, (β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που οι
εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχε-
ρώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που
καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας και (γ) 2.000
ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υπο-
στεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λει-
τουργικές.

7Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Στις
περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση

έκτακτης ανάγκης θα ανασταλεί η πληρωμή
όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για
τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσω-
πα, για έξι μήνες.

8Αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Θα δο-
θεί η δυνατότητα να ανασταλούν για έξι (6)

μήνες οι ασφαλιστικές εισφορές των πληττόμε-
νων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών.

9 Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστι-
κής εκτέλεσης. Για όσους επλήγησαν και εί-

ναι δικαιούχοι των μέτρων της στεγαστικής συν-
δρομής ή/και της επιχορήγησης για τις επιχει-
ρήσεις, αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-
νητης περιουσίας τους. Το χρονικό διάστημα της
αναστολής είναι έξι μήνες, η αναστολή αφορά τη
διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, απο-
βολών και προσωπικών κρατήσεων.

10Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης. Θα
δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκη-

σης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέ-
γασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των
οποίων επλήγησαν από τον σεισμό.

11Στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης για τις άμεσες ανάγκες και για τις

αποκαταστάσεις. Το υπουργείο Εσωτερικών για
την κάλυψη των πρώτων άμεσων αναγκών των
δήμων που επλήγησαν διαθέτει 1 εκατ. ευρώ,
ενώ δρομολογούνται και άλλες φάσεις χρημα-
τοδότησης, καθώς συνεχίζονται η διαδικασία
καταγραφής και η ωρίμανση του σχεδιασμού
από την πλευρά των δήμων.

12Συνεργασία και στήριξη για την κατεδά-
φιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων

κτιρίων. 

Κρήτη: 12 μέτρα
στήριξης για τους
σεισμόπληκτους 

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ έως 
το 2023, αναστολή 
φορολογικών
υποχρεώσεων 
και αποζημιώσεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Σ
ενάριο σημαντικής επιδότησης της
τιμής του φυσικού αερίου για χιλιά-
δες νοικοκυριά και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις επεξεργάζονται τα

υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια να αντι-
μετωπιστεί ο καλπασμός του «πράσινου
καυσίμου», αφού τους τελευταίους μήνες
έχει ανατιμηθεί κατά 91%.

Χθες οι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας και
Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο ραδιόφωνο
και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ αντίστοιχα, δια-
βεβαίωσαν τους καταναλωτές ότι η κυβέρ-
νηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-
κειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις
από την αλματώδη αύξηση των τιμών των
καυσίμων με παρεμβάσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος αλλά και στο επίδομα θέρ-
μανσης. Εξάλλου, ειδικά για το θέμα του
ηλεκτρικού ρεύματος χθες υπήρξε ανακοί-
νωση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των
καταναλωτών από τους προμηθευτές στις
αρχές του 2022 και πριν από την υπογραφή
της σύμβασης, όπου θα αναφέρεται ρητά το
εκτιμώμενο μέγιστο ύψος διαμόρφωσης
των τιμολογίων που θα εφαρμοστούν.

Ο υπουργός Οικονομικών επεσήμανε
στον ΣΚΑΪ ότι αυτήν τη στιγμή τα βασικά δε-
δομένα που υπάρχουν είναι η επιδότηση της
τιμής της κιλοβατώρας για το ηλεκτρικό
ρεύμα για καταναλώσεις έως 300 KWh μη-
νιαίως, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης, τα ξύλα, τα πέλετ κ.ά. κατά

20%, με διατήρηση των σημερινών οικογε-
νειακών, εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων, καθώς και η διατήρηση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα
σημερινά επίπεδα. Πάντως, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Political», η κυβέρνηση
έχει αποφασίσει τη χορήγηση επιδότησης
στην τιμή του φυσικού αερίου, αλλά προς το
παρόν δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές
ύψος της.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος
Κώστα Σκρέκα, το υψηλό κόστος της ενέρ-
γειας αναμένεται να διατηρηθεί έως τον
προσεχή Μάρτιο και η κυβέρνηση θα λάβει

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί
το ύψος των επιβαρύνσεων για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις μέσα στους προσε-
χείς έξι μήνες. Από την άλλη, ο υπουργός Οι-
κονομικών επικαλέστηκε τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της
Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας ότι το
φαινόμενο είναι παροδικό λόγω της αυξη-
μένης ζήτησης σε σχέση με την προσφορά.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι με τα φορολο-
γικά μέτρα ελάφρυνσης που προωθεί η κυ-
βέρνηση αλλά και την αύξηση του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος θα δημιουργηθεί
ένα «τείχος ανοσίας» για την προστασία του

διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
Ερωτηθείς σχετικά με την πορεία της

ανάπτυξης, ο κ. Σταϊκούρας απάντη-
σε ότι η ουσιαστική αλλαγή στην
εκτίμηση για τη φετινή αύξηση
του ΑΕΠ θα φανεί στο τελικό σχέ-
διο του προϋπολογισμού τον

προσεχή Δεκέμβριο, ενώ, όπως
υπογράμμισε, οι πρόδρομοι δείκτες

στην οικονομία είναι αρκετά θετικοί
και η αναθεωρημένη πρόβλεψη

για ανάπτυξη 5,9% «ίσως είναι και
πάλι συντηρητική». Εξέφρασε,
ωστόσο, τον προβληματισμό του
σε σχέση με την ενεργοποίηση

ενός σπιράλ ακρίβειας και αύξη-
σης των ονομαστικών μισθών λόγω

πιθανής διατήρησης των πληθωριστικών
πιέσεων. Εξάλλου, χθες ακόμη ένας επεν-
δυτικός οίκος, η Unicredit, προσδιόρισε τον
φετινό ρυθμό ανάπτυξης στο 8%, προβλέ-
ποντας παράλληλα μείωση του ελλείμματος
του προϋπολογισμού στο 3,5% το 2022. 

Τι αλλάζει από αύριο για φορολογούμενους, καταναλωτές, εργαζόμενους
Σημαντικές αλλαγές θα ισχύουν από αύριο 1η Οκτωβρί-

ου, στο πλαίσιο της εφαρμογής των φορολογικών και άλ-
λων μέτρων που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση. Ει-
δικότερα:
� Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών και δωρεών για

συγγενείς α’ βαθμού και για αξία κινητής ή ακίνητης περι-
ουσίας έως 800.000 ευρώ, ενώ εξακολουθεί να εφαρμό-
ζεται συντελεστής 10% για το υπερβάλλον ποσό. Πρακτικά
από αύριο οι γονείς και οι παππούδες μπορούν να μεταβι-
βάζουν προς συζύγους, παιδιά και εγγόνια περιουσιακά
στοιχεία όπως ακίνητα, μετρητά, μετοχές, ομόλογα, χρυ-
σές λίρες κ.λπ. με μηδενικό φόρο έως τις 800.000 ευρώ,
ενώ μέχρι χθες πλήρωναν έως και 36.500 ευρώ! Σημει-
ώνεται ότι μέχρι χθες η φορολόγηση ίσχυε για μεταβίβα-
ση περιουσίας άνω των 150.000 ευρώ, ενώ οι χρηματικές
δωρεές φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ. 

� Επιδοτείται τουλάχιστον έως το τέλος Δεκεμβρίου ο λο-
γαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος με 9 ευρώ μηνιαίως
και για κατανάλωση έως 300 KWh μηνιαίως. 

� Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 20%, ενώ τα κριτή-
ρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. 

� Διαγράφεται έως και το 75% του ποσού της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής που έλαβαν οι επιχειρήσεις σε όλους
τους κύκλους του προγράμματος και ανάλογα με την
πτώση τζίρου. Έτσι, για τις επιχειρήσεις που έκαναν
έναρξη εργασιών πριν από την 1/1/2019 ισχύει η επιστρο-
φή ποσού ίσου με το 25% που έλαβαν, εφόσον έχουν πτώ-
ση τζίρου άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φό-
ρων. Οι επιχειρήσεις με πτώση τζίρου από 30%-70% θα
επιστρέψουν το 33,3%, ενώ οι υπόλοιπες το 50%. Για τις
νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά την 1/1/2019 ή είχαν
μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 ισχύει η επιστροφή

του 25% της Προκαταβολής, αν είχαν το 2020 πτώση τζί-
ρου 30% και ζημίες προ φόρων σε σχέση με το 2019. Για
τις υπόλοιπες ισχύει η επιστροφή του 33,3% του ποσού
που έλαβαν. 

� Ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% από 24% έως τις
30 Ιουνίου 2022 σε μεταφορές, καφέ, μη αλκοολούχα
ποτά, κινηματογράφους, τουριστικό «πακέτο», γυμνα-
στήρια και σχολές χορού, ενώ για τις ζωοτροφές μειώνε-
ται στο 6% από 13%. 

� Επεκτείνεται έως τις 31/12/2021 το πρόγραμμα επιδότη-
σης δανείων «Γέφυρα» για τα νοικοκυριά που επλήγησαν
από την πανδημία, με ποσοστό 40% επί της μηνιαίας δό-
σης.

� Επεκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η ισχύς του μηχανι-
σμού «Συν-Εργασία» για τους εργαζομένους σε πληττό-
μενες επιχειρήσεις.

Σχέδιο για επιδότηση της
τιμής του φυσικού αερίου

Σταϊκούρας και Σκρέκας 
διαβεβαιώνουν για ισχυρή 
στήριξη νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων 
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Η Mytilineos, μέσω του τομέα μεταλλουργίας συμμετέχει, ως
συντονιστής, στο έργο Scale της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως
σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της στρατηγι-
κής βιώσιμης ανάπτυξης, η Mytilineos έχει θέσει ως προτεραι-
ότητά της τη διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τον μηδενισμό
τους και την τελική μετατροπή τους σε κοιτάσματα χρήσιμων
πρώτων υλών, μέσα από τη συμμετοχή της σε πρωτοποριακά
ερευνητικά προγράμματα. Το Scale του Horizon2020 της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αποτελεί ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα που
στοχεύει στην εξαγωγή σπάνιων γαιών και ειδικότερα ενώσεων
σκανδίου και κραμάτων αλουμινίου-σκανδίου από ευρωπαϊκά
μεταλλουργικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα βωξίτη. Στο πρό-
γραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συ-
νολικά 17 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το σκάνδιο συγκα-
ταλέγεται στις σπάνιες γαίες και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
με τις κρίσιμες πρώτες ύλες της ΕΕ. Ο ελληνικός βωξίτης που επεξεργάζεται η Mytilineos είναι αναλογικά «πλούσιος» σε σκάνδιο, παρά-
γοντας αντίστοιχα «πλούσια» σε σκάνδιο κατάλοιπα βωξίτη. Η πιλοτική μονάδα εξαγωγής σκανδίου του προγράμματος Scale ξεκίνησε τη
λειτουργία της πριν από ένα χρόνο στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του τομέα μεταλλουργίας. Με την πρωτοποριακή μέθοδο
που χρησιμοποιείται, αυξήθηκε η συγκέντρωση σκανδίου από τα κατάλοιπα βωξίτη κατά 2.500 φορές. Ο τομέας μεταλλουργίας της Mytili-
neos συμμετέχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων Ηorizon2020,
ΕΙΤ Raw Materials, ΕRAMIN-2 και ΕΣΠΑ.

Νίκας: Στα 2,38 εκατ. αυξήθηκαν
τα EBITDA στο εξάμηνο

Ο όμιλος εταιρειών Νίκας ανακοίνωσε τα οικονομι-
κά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2021 με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Συνεχίζοντας τη θετική πορεία του ο όμιλος αύξησε
την κερδοφορία του σε όλα τα επίπεδα, διατηρώντας
σταθερό το μερίδιο στην αγορά αλλαντικών. Κατά το α’
εξάμηνο του 2021 οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του
ομίλου ανήλθαν σε 28.086 χιλ. ευρώ παραμένοντας
στα επίπεδα του 2020, ακολουθώντας την τάση της
αγοράς αλλαντικών. Το EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε
κατά 1.601 χιλ. ευρώ εν σχέσει με αυτό του 2020 και
διαμορφώθηκε 2.382 χιλ. ευρώ σε σχέση με 781 χιλ.
ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Performance Technologies: 
Το Zaitech Fund μεταβίβασε 
το σύνολο της συμμετοχής του
Η Performance Technologies AE ανακοίνωσε ότι το
Zaitech Fund, που ήταν μέτοχος της εταιρείας από
το έτος 2005, μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακές
συναλλαγές στις 24/9/2021 το σύνολο της συμμετο-
χής του στην εταιρεία, ήτοι 401.140 μετοχές που αν-
τιστοιχούν στο 9.879% του μετοχικού κεφαλαίου, και
δεν κατέχει πλέον μετοχές ή δικαιώματα ψήφου
στην εταιρεία. Οι εν λόγω μετοχές αγοράστηκαν από
ολιγάριθμους εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς
επενδυτές και φυσικά πρόσωπα. Η Performance
Technologies καλωσορίζει τους νέους μετόχους,
επισημαίνοντας πως η διεύρυνση της μετοχικής
βάσης με την είσοδο εγχώριων και διεθνών θεσμι-
κών επενδυτών στο μετοχολόγιο της εταιρείας είναι
μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που ενισχύει τις δυνα-
τότητες για πρόσβαση στις χρηματαγορές.

CNL Capital: Κέρδη έναντι ζημιών 
στο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η CNL Capi-
tal πέτυχε ικανοποιητικές οικονομικές επιδό-
σεις, επιστρέφοντας στην κερδοφορία, έναντι
ζημιών κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η επενδυτική
δραστηριότητα της εταιρείας συνεχίστηκε απρό-
σκοπτα, προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της
πανδημίας της Covid-19. Η ζήτηση κεφαλαίων
αυξήθηκε σταθερά το διάστημα αυτό, χωρίς
όμως ακόμα να έχει επανέλθει στα προ πανδη-
μίας επίπεδα. Αντίστοιχα η εταιρεία, όπως και
κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2020, επικέντρω-
σε το επενδυτικό της ενδιαφέρον σε εταιρείες
των οποίων οι δραστηριότητες δεν έχουν πληγεί
σημαντικά από την πανδημία. Η CNL Capital κα-
τέγραψε κατά το α’ εξάμηνο 2021 κέρδη ύψους
183.116 ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,2430 ευρώ
κέρδη ανά μετοχή, έναντι ζημιών ύψους 320.914
ευρώ, ήτοι 0,4175 ευρώ ζημία ανά μετοχή, κατά
το α’ εξάμηνο του 2020. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Αύξηση κατά 8,3%, ήτοι 5,5 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ
κατά το α’ εξάμηνο του 2021 και συγκεκριμένα ανήλθε σε 72 εκατ. ευρώ έναντι 66,5
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. H σημαντική αυτή εξέλιξη συντελέστηκε χάρη στην αύξηση των εσό-
δων από τον τομέα κρουαζιέρας, των εσόδων από τον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων
και των εσόδων του τομέα ακτοπλοΐας κατά 175,1%, 34,9% και 9,7% ή κατά 1,2 εκατ., 1,9
εκατ. και 0,3 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλ-
θαν σε 15,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. «Η συ-
νεχής αύξηση του κύκλου των εργασιών του οργανισμού παρά τις δυσκολίες, με τις
οποίες όλοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πανδη-
μίας, αποδεικνύει πως ο ΟΛΠ είναι μια εταιρεία με ανθεκτικότητα και ισχυρές βά-
σεις», ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Yu Zenggang.

H Cityzen διευρύνει το δίκτυό της με δύο νέους χώρους στάθμευ-
σης στο κέντρο του Βόλου και στον Δήμο Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, στην οδό Φιλελλήνων στον Βόλο, η Cityzen ανέλαβε
τη διαχείριση του νεόδμητου, 15ώροφου δημοτικού χώρου στάθ-
μευσης, συνολικής χωρητικότητας 252 θέσεων. Στον σταθμό αυτό,
ο οποίος παραδόθηκε προς χρήση την προηγούμενη εβδομάδα, η
Cityzen, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του leader
στην παγκόσμια αγορά συστημάτων στάθμευσης Designa, τοποθέ-
τησε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, παρέχοντας υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης 24Χ7. Παράλλη-
λα, στις αρχές του Αυγούστου ξεκίνησε η λειτουργία του χώρου
στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στον Δήμο Συ-
κεών. Με 81 θέσεις στάθμευσης έχει πετύχει ήδη να λειτουργήσει
αποσυμφορητικά στην κίνηση της περιοχής, προσφέροντας μια
υψηλής αξιοπιστίας και άνεσης λύση στάθμευσης.

Cityzen: Επέκταση δικτύου σε Βόλο και Θεσσαλονίκη

ΟΛΠ: Στα 15,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Καινοτόμες πρωτοβουλίες της Mytilineos
για μια βιώσιμη βιομηχανία



Άβαξ: Σε υψηλό
πενταετίας ο κύκλος
εργασιών το α’ εξάμηνο

Α
ύξηση 24,7% κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2021 ο
κύκλος εργασιών του ομίλου Άβαξ και διαμορ-
φώθηκε στα 324,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργι-

κά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,2% σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. O κύκλος ερ-
γασιών του ομίλου κατέγραψε αύξηση 24,7% και διαμορ-
φώθηκε στα 324,3 εκατ. ευρώ έναντι 259,9 εκατ. ευρώ
συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2020. Σε επίπεδο καθα-
ρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομέ-
νων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από
453 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε 428,5 εκατ. ευρώ
στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021. 

Καρέλιας: Αύξηση πωλήσεων 
και κερδών στο εξάμηνο
Αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε στο πρώτο
φετινό εξάμηνο η καπνοβιομηχανία Καρέλιας. Ο κύ-
κλος εργασιών ανέβηκε από τα 515,4 στα 561,8 εκατ.
ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 41,2 εκατ. σε σύγ-
κριση με τα 32,2 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού δια-
στήματος. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 556,9
εκατ. ευρώ. Το καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν μακρο-
πρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
επενδύσεις μείον δάνεια) ξεπέρασε το 0,5 δισ. ευρώ
και διαμορφώθηκε στα 513 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά
τις προοπτικές του β’ εξαμήνου, η διοίκηση του ομίλου
σημείωσε: «Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπό-
λοιπο της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση εκτιμά ότι τα
οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να
παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία κατά τους λοι-
πούς μήνες του έτους. Η αργή αλλά σταδιακή επαναφο-
ρά της κοινωνικής συμπεριφοράς στα προ πανδημίας
επίπεδα, η σταδιακή αύξηση της ζήτησης σε κλάδους
όπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσιάστηκε
σημαντική υστέρηση (ταξιδιωτική λιανική) δημιουρ-
γούν βάσεις για συγκρατημένη αισιοδοξία. Αντιθέτως,
η συνεχής ανάπτυξη μεταλλάξεων εξουδετερώνει, κα-
τά έναν βαθμό, την ανοσία που επιφέρει η συνέχιση του
εμβολιαστικού προγράμματος στις πλείστες χώρες».

Υδατοκαλλιέργεια: Ξεκινούν
αιτήσεις ενίσχυσης 

Από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου θα γίνονται δε-
κτές οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης από
τις υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, όπως
αναφέρεται σε απόφαση του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κώστα Μπαγινέτα. Η ενίσχυση αφορά την παροχή
αντιστάθμισης σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας για
την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής
και των πωλήσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι με-
ταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου
2020, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του κο-
ρονοϊού. Δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων όσοι δρα-
στηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν
κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

Apivita: Απώλειες στο lockdown 
και αναδιάρθρωση θυγατρικών
Το παρατεταμένο lockdown στο λιανεμπόριο, ειδικά στην
τοπική αγορά, στοίχισε πτώση πωλήσεων 8,1% στην Apivi-
ta, ελληνική εταιρεία καλλυντικών που έχει περάσει στον
ισπανικό όμιλο Puig, ο οποίος υλοποιεί σχέδιο αναδιορ-
γάνωσης των δραστηριοτήτων. Πτώση πωλήσεων 8,1% το
2020, κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως γνωστοποιεί η
διοίκηση της εταιρείας στην έκθεση των οικονομικών κα-
ταστάσεων 2020, πέρυσι τον Ιούνιο (16/6/2020) μεταβίβα-
σε τη θυγατρική Apivita Spain SAU σε άλλη εταιρεία του
ομίλου Puig. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια
αρνητική επίπτωση στα μεγέθη της εταιρείας. Σημειώνε-
ται πάντως ότι οι πωλήσεις της Apivita στην Ισπανία ανέρ-
χονται σε 4,8 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ το 2019 και εί-
ναι η δεύτερη πιο σημαντική αγορά της Apivita μετά την
Ελλάδα. Αναφορικά με τις άλλες δύο θυγατρικές Wish
Wave Ltd στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία συμμετέχει με
25%, και την Alosno στην Κύπρο, 100% θυγατρική, έχει ξε-
κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Attica Bank: Στο ΔΣ οι προσφορές
των επενδυτών για την ΑΜΚ

Ολοκληρώθηκε με τον έλεγχο των οικονομι-
κών στοιχείων (data room) η διαδικασία της
κατάθεσης των μη δεσμευτικών προσφορών
για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica
Bank. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι
μη δεσμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν
είναι τέσσερις με έξι, τις οποίες και θα εξετάσει
το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στην
επόμενη έκτακτη συνεδρίασή του. Η διαδικασία
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Υπενθυμί-
ζεται ότι η διαδικασία δεν συγκέντρωσε ενδια-
φέρον τραπεζικών ομίλων ή infrastructure
funds. Μεταξύ, όμως, των ενδιαφερομένων
υπάρχει όμιλος Ινδού επιχειρηματία, που
εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος δρα-
στηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο (συμμε-
τοχή σε δύο τράπεζες) εκτός Ευρωζώνης.

ΟΑΣΘ: Εκσυγχρονισμός στο 
σύστημα καυσίμων στα αμαξοστάσια
Ο ΟΑΣΘ «νοικοκυρεύεται σε κάθε επίπεδο»,
τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λός του Γιώργος Σκόδρας, γνωστοποιώντας
ότι ο οργανισμός διαθέτει πλέον άδειες λει-
τουργίας για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
του, αλλά και ολοκληρωμένο σύστημα εισρο-
ών-εκροών καυσίμων, για όλα τα λεωφορεία
του. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση του οργανισμού, οι άδειες λειτουργίας
αφορούν τα πρατήρια καυσίμων που λειτουρ-
γούν για τον εφοδιασμό των λεωφορείων στα
αμαξοστάσια του Φοίνικα και της Σταυρούπο-
λης. Το σύστημα εισροών-εκροών «θα μας
βοηθήσει σημαντικά στον σχεδιασμό όλου
του προγραμματισμού μας, αλλά και θα απα-
λείψει κάθε κενό ή υπόνοια για πλημμέλειες
στη διαχείριση των καυσίμων», είπε ο διευ-
θύνων σύμβουλος Γιώργος Σκόδρας.

Νέο βραβείο για την Aegean
Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά η Aegean

βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αε-
ροπορική εταιρεία της Ευρώπης στα World
Airline Awards 2021. Είναι γεγονός ότι το με-
γαλύτερο μέρος της περασμένης αλλά και της
φετινής χρονιάς ήταν μια δύσκολη περίοδος
για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Η
ζήτηση των επιβατών παρουσίασε κατακόρυ-
φη πτώση σε όλες τις χώρες του κόσμου λόγω
των αποκλεισμών και των αυστηρών περιορι-
σμών στις μετακινήσεις, στο πλαίσιο της παγ-
κόσμιας πανδημίας. Σύμφωνα με την έρευνα
των World Airline Awards που διήρκεσε 23
μήνες (Σεπτέμβριος 2019 - Ιούλιος 2021) περι-
λαμβάνοντας ένα χρονικό διάστημα κανονι-
κών ταξιδιωτικών συνθηκών αλλά και τους
δύσκολους μήνες του 2020 και του 2021 η
γνωστή και ιδιαίτερα επιτυχημένη αεροπορική
εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο για δέκατη συνεχόμενη χρονιά.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Δ
εν είναι υπερβολή. Ο Έλληνας γκολκίπερ Γιώργος Αθανασιάδης της
μολδαβικής Σέριφ Τιράσπολ κατάφερε με την απόδοσή στη μεγαλειώδη
νίκη 2-1 της ομάδας του μέσα στο «Μπερναμπέου» κόντρα στη Ρεάλ Μα-
δρίτης να επισκιάσει ακόμη και τον Λιονέλ Μέσι, σκόρερ του δεύτερου

γκολ της νίκης 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι!
«Πούμα» χαρακτήρισε η «Marca» τον 28χρονο γκολκίπερ για τις δέκα αποκρού-

σεις του στη Μαδρίτη, που αποτελεί και ρεκόρ για το Champions League. Δύο λιγό-
τερες έχουν ο Ντίντα της Μίλαν το 2009 και ο Ακινφέεφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2018.

Ο Αθανασιάδης έπιανε τα άπιαστα και το μοναδικό γκολ που δέχτηκε ήταν
από πέναλτι του Μπενζεμά, το οποίο ήταν ανύπαρκτο!

Εννοείται ότι αναδείχθηκε MVP του αγώνα του «Μπερναμπέου»
ο Αθανασιάδης, ο οποίος πήρε των ομματιών του για τη Μολδα-

βία, αφού στην Ελλάδα ήταν ένα ακόμα «θύμα» της τοξικότητας
των φανατικών της κερκίδας. Δανεικός από την ΑΕΚ παίζει
εκεί ο Αθανασιάδης, ζήτησε να φύγει για να αποφύγει ένα
διαρκές «σταύρωμα», όπως συμβαίνει με τον Μάνταλο τα τε-
λευταία δυο τρία χρόνια.

Ο Αθανασιάδης μετά το ματς το αποτύπωσε με παράπονο, συ-
νάμα και ανακούφιση: «Στο δεύτερο γκολ έβαλα τα κλάματα,
διότι θυμήθηκα όλα τα αρνητικά, ό,τι είχε συμβεί τα προηγού-

μενα χρόνια. Πέρυσι δεν ήταν καλή η χρονιά. Για ένα διάστημα
όλοι είχαν πέσει πάνω μου». Έπεσε, ξανασηκώθηκε. Και ενώ ο

συμπαίκτης του στη Σέριφ Δημήτρης Κολοβός επισήμανε τη
λατρεία της Ελλάδας να τρώει τα παιδιά της, «να τος ο MVP που
δεν έκανε στην Ελλάδα». Ο Αθανασιάδης, κρατώντας το τρό-
παιο του MVP,  ευχαρίστησε τη σύζυγό του Ρεβέκκα στα social
media: «Αυτό το αφιερώνω στη γυναίκα μου @revekka_pana.
Στα δύσκολα ήσουν δίπλα μου όσο κανείς άλλος. Έπεσα αλλά
ξανασηκώθηκα, επειδή μου άπλωσες το χέρι σου και μου έδει-
ξες να μην τα παρατάω ποτέ».

Δεν ήταν, ωστόσο, μόνο αυτό το ματς κόντρα στη Ρεάλ που ο
Γιώργος Αθανασιάδης έκανε σπουδαίες αποκρούσεις. Η συμ-

βολή του να φτάσει στους ομίλους ήταν η πλέον σημαντική.
Σε οκτώ παιχνίδια της προκριματικής φάσης και αυτής
των ομίλων κράτησε ανέπαφη την εστία του σε έξι! Την 21η
Αυγούστου, κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ, στα πλέι οφ
του Champions League έκανε έξι σπουδαίες αποκρού-
σεις και προκάλεσε τον θαυμασμό των Κροατών. Άριστος
ήταν και στο πρώτο ματς των ομίλων, όπου η Σέριφ νίκησε
2-0 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο ύψους 1.91μ. Γιώργος Αθανα-
σιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έπαιξε στον
Πανθρακικό, τον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ, προτού
πάει στη Σέριφ. 

Παραμιλάει η Ευρώπη 
με το «πούμα»
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O
λυμπιακός και ΠΑΟΚ ξαναμπαίνουν απόψε στις
ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με τους «ερυθρο-
λεύκους» να έχουν σαφώς την πιο δύσκολη απο-

στολή, καθώς θα αντιμετωπίσουν στην Πόλη (19.45) τη Φε-
νερμπαχτσέ του Δημήτρη Πέλκα και του Μεσούτ Οζίλ. Ο
ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα (22.00) τη Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, το
Conference League. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς του
ομίλου είχε νικήσει 2-1 τη βελγική Αντβέρπ στο «Καραϊ-
σκάκης» με γκολ του Ρέαμπτσιουκ στα τελευταία λεπτά.
Για να έχει ελπίδες πρωτιάς θα πρέπει τουλάχιστον να μη
χάσει στο «Σουκρού Σαράτζογλου», που, ως συνήθως, θα
«βράζει» ποδοσφαιρικά, ενδεχομένως και… πολιτικά με
πανό του Κεμάλ κ.λπ. Στον ίδιο όμιλο είναι και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον στο ματς αυτό έχει
και η επιστροφή στο γήπεδο αυτό του Γάλλου άσου του Ολυμπιακού Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος λατρεύτηκε από
τους οπαδούς της Φενέρ. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς πιο εύκολη αποστολή, ενώ προέρχεται από τέσσερις σερί
νίκες (2-0 τη Λίνκολν στο Γιβραλτάρ, 1-0 εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης και 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και
2-0 την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας). Στον ίδιο όμιλο είναι και η Κοπεγχάγη του Κάρλος Ζέκα. 

Πολλά περιμένει από τον Νιγηριανό επιθετικό Χένρι Ονιεκούρου ο Ολυμπιακός στο αποψινό ματς με τη
Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο ματς των ομίλων του Europa League. Βοηθάει και η παράδοση. Ο Ονιεκού-
ρου, ως παίκτης της Γαλατασαράι, έχει παίξεις τέσσερις φορές αντίπαλος της Φενέρ στο «Σουκρού Σα-
ράτζογλου», με απολογισμό δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Έχει πετύχει δύο γκολ και έδωσε
μία ασίστ.

Στην Τουρκία με στόχο τη νίκη Μαγικό γκολ ο Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην έκανε μαγική

βραδιά, αλλά πέτυχε εκπληκτικό γκολ και οδή-
γησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε μεγάλη νίκη 2-0
επί της Μάντσεστερ Σίτι στο Παρίσι. Το άλλο
γκολ πέτυχε ο Γκεγέ. Τα άλλα αποτελέσματα:
Λειψία - Κλαμπ Μπριζ 1-2, Μίλαν - Ατλέτικο Μα-
δρίτης 1-2, Άγιαξ - Μπεσίκτας 2-0, Πόρτο - Λί-
βερπουλ 1-5, Ντόρτμουντ - Σπόρτινγκ Λισαβό-
νας 1-0, Σαχτάρ - Ίντερ 0-0, Ρεάλ Μαδρίτης –
Σερίφ Τιράσπολ 1-2. 

Πρεμιέρα για 
τη EuroLeague 

Αρχίζει η EuroLegue με τον Παναθηναϊκό
να παίζει εκτός έδρας με τη Μονακό τού
πρώην παίκτη
του Μάικ
Τζέιμς, ενώ ο
Ο λ υ μ π ι α κ ό ς
υποδέχεται αύ-
ριο την Μπα-
σκόνια. Το πλή-
ρες πρόγραμμα: Σήμερα: Μονακό - Παναθη-
ναϊκός (20.00), Μακάμπι - Μπάγερν (21.05),
Μιλάνο - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21.30), Ρεάλ Μαδρί-
της - Αναντολού Εφές (21.45). Αύριο: Ούνικς
Καζάν - Ζενίτ (19.00), Φενερμπαχτσέ - Ερυ-
θρός Αστέρας (20.45), Βιλερμπάν - Ζαλγκίρις
(21.00), Ολυμπιακός - Μπασκόνια (21.00),
Μπαρτσελόνα - Άλμπα Βερολίνου (22.00).

Ο ΟΦΗ πιο... ακριβός 
από τη Σέριφ! 

Η μολδαβική Σέριφ, που έκανε τη σούπερ έκ-
πληξη με νίκη 2-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο
«Μπερναμπέου», έχει μικρότερη χρηματιστη-
ριακή αξία από τον… Ατρόμητο και τον ΟΦΗ,
σύμφωνα με το transfermarkt.de! Αν έπαιζε

στην Ελλάδα, θα ήταν 8η στην σειρά. Μόλις
12,28 εκατ. ευρώ κοστίζει η Σέριφ, ενώ
ο ΟΦΗ 14,15 εκατ. ευρώ και ο Ατρόμη-
τος 12,95 εκατ. ευρώ!

Ξανά τελικό 
ο Αμπέλ Φερέιρα
Η βραζιλιάνικη Παλμέιρας του άλλοτε τε-

χνικού του ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέιρα προκρίθηκε
ξανά στον τελικό του Copa Libertadores (αντί-
στοιχο Champions League της Λατινικής Αμε-
ρικής), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του
ζευγαριού Μπαρτσελόνα (Εκουαδόρ) - Φλα-
μένγκο. Στον ημιτελικό η Παλμέιρας πέταξε έξω
την επίσης βραζιλιάνικη Ατλέτικο Μινέιρο (0-0
στο πρώτο ματς, 1-1 στον επαναληπτικό). 

Με Πέλκα και Μασούρα η Εθνική
Πέλκας και Μασούρας επέστρεψαν στην Εθνική ομάδα για τα
δύο καθοριστικά εκτός ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022 κόντρα στη Γεωργία στις 9 Οκτωβρίου και τη Σουηδία στις
12 του ίδιου μήνα. Οι κλήσεις του Φαν’τ Σχιπ: Βλαχοδήμος, Πα-
σχαλάκης, Διούδης, Ανδρούτσος, Σάλιακας, Χατζηδιάκος, Κυ-
ριάκος Παπαδόπουλος, Μαυροπάνος, Τζαβέλλας, Σταφυλίδης,
Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κούτρης, Ζέκα, Πέλκας, Μασούρας,
Μπακασέτας, Αλεξανδρόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιώπης,
Βρουσάι, Λημνιός, Τζόλης, Μάνταλος, Παυλίδης, Δουβίκας.

Ποντάρει 
στον Ουνιεκούρου
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Γενέθλια στο Ηρώδειο
με δύο συναυλίες

• Η Νάντια Μπουλέ ανακοίνωσε μέ-
σω Instagram τα ονόματα που θα πά-
ρει η κορούλα της: Σεμέλη Ρωξάνη!

• Δίπλωμα πιλότου (και στολή!)
απέκτησε η Κυριακή Κατσο-
γρεσάκη που γνωρίσαμε στη
«Φάρμα».

• «Η επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα
στο “Πρωινό” ήταν ιδέα δική μου»,
παραδέχτηκε η Φαίη Σκορδά στο
«The 2night show».

• Επική δήλωση του Πέτρου Ίμ-
βριου: «Η Ναταλία Γερμανού
αποφάσισε να έρθει τελευταία
στιγμή στον γάμο μας, γιατί είχε
τις φοβίες της»!

• Η επιχειρηματίας Ιζαμπέλα Αρβα-
νίτη είναι η νέα σύντροφος του Από-
στολου Γκλέτσου. Το ζευγάρι έκανε
την πρώτη του κοινή έξοδο στο Ηρώ-
δειο.

• Η Έφη Θώδη αποκάλυψε πως
πρώην σύντροφοί της την εκμε-
ταλλεύονταν οικονομικά.

• «Βουλευτής με υποδέχτηκε για συ-
νέντευξη μόνο με το μπουρνούζι
του», εξομολογήθηκε on air η Ελεο-
νώρα Μελέτη.

• Διπλά βαφτίσια για τις κόρες
του «Happy Traveller» Ευτύχη
Μπλέτσα. Πήραν τα ονόματα
Ίρις και Νεφέλη.

• Περίεργη ιστορία: Η κόρη του Μίκη
Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, κατέθεσε
ασφαλιστικά μέτρα κατά ενός άντρα
που ισχυρίζεται πως είναι γιος του
αείμνηστου μουσικοσυνθέτη.

• Η Ναστάζια Μητροπούλου, το
κορίτσι που γνωρίσαμε στο
«ΟΛΑ» του Θέμου Αναστασιάδη,
υποβλήθηκε σε ένα ακόμα χει-
ρουργείο μετά τον άγριο ξυλο-
δαρμό από πρώην σύντροφό της.

Α
πόψε στο Ηρώδειο θα γίνει η μεγαλει-
ώδης συναυλία του διάσημου Βρετανού
τραγουδιστή Sting. Ο frontman των Po-
lice θα ερμηνεύσει τις μεγάλες διαχρονι-

κές και αξεπέραστες επιτυχίες του σε δύο επικά live
(και αύριο, Παρασκευή 1η Οκτωβρίου), γιορτάζοντας
τα 70ά του γενέθλια στη σκιά της Ακρόπολης. Μαζί
του στη σκηνή θα είναι ο γιος του Τζόι Σάμνερ, γνω-
στός με το προσωνύμιο «Coco». 

Το «Κεντρί» που φιγουράρει από το 2003 στο «The
Rock and Roll Hall of Fame» επιστρέφει στη χώρα
μας έπειτα από τρία χρόνια με μια μουσική παράστα-
ση «διαμάντι» για τους θαυμαστές του, που έσπευ-
σαν από τα μέσα Ιουλίου να προμηθευτούν τα «μαγι-
κά χαρτάκια». Ωστόσο, χθες, έκανε την εμφάνισή της
στο διαδίκτυο ιστοσελίδα η οποία πωλούσε εισιτήρια
για τη σημερινή συναυλία προς 790 ευρώ για διακε-
κριμένη θέση, τη στιγμή που το αντίστοιχο γνωστής
εταιρείας tickets δεν ξεπερνούσε τα 275 ευρώ!

Η διπλή συναυλία του κατά κόσμον Γκόρντον Μά-
θιου Τόμας Σάμνερ με τον τίτλο «Sting My Songs»
υπόσχεται ένα πληθωρικό και δυναμικό σόου, στο
οποίο ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τα πιο αγαπημέ-
να του τραγούδια, από την πολυβραβευμένη και
πλούσια καριέρα του με το συγκρότημα των The Po-
lice αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης. Θα είναι μια αρι-
στουργηματική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος
που θα οδηγήσει τους fans σε ένα μουσικό ταξίδι
μέσα στον χρόνο, με επιτυχίες όπως τα «Fields of
Gold», «Shape of my Heart», «Roxanne», «Demoli-
tion Man», «Englishman In New York», «Every

Breath You Take», «Message In A Bottle», διαμορ-
φώνοντας ένα αξέχαστο live. 

Στη σκηνή θα συνοδεύεται από ένα ηλεκτρικό-ροκ
σχήμα με τους Ντόμινικ Μίλερ στην κιθάρα, Τζος
Φριζ στα τύμπανα, Ρούφους Μίλερ στην κιθάρα, Κέ-
βιν Γουέμπστερ στα πλήκτρα, μαζί με τους Μελίσα
Μιούζικ και Τζιν Νoμπλ στα φωνητικά. 

Στη λαμπερή καριέρα του, ο Sting κατέκτησε 11
βραβεία Grammy, δύο Brits, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα
Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία
υποψηφιότητα για Τόνι, το βραβείο Century Award
του Billboard Magazine και το βραβείο Person of
the Year του MusiCares το 2004. Πρόσφατα -εν μέ-
σω πανδημίας- κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος
του με τίτλο «The Bridge», με rock ’n’ roll, jazz, clas-
sical & folk τραγούδια. «Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος
στιχουργός που εξισώνει τον έρωτα με μια ανίατη
ασθένεια, και σίγουρα δεν θα είμαι ο τελευταίος. Το
νέο τραγούδι “If it’s love” είναι η προσθήκη μου σε
αυτόν τον κανόνα, όπου τα μεταφορικά συμπτώματα,
η διάγνωση και η απόλυτη αδυναμία είναι όλα αρκε-
τά οικεία, ώστε να μας κάνουν να χαμογελάσουμε με
θλίψη», ανέφερε σε δηλώσεις του.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

STING 

Μαζί του στη σκηνή, σήμερα και αύριο,
θα είναι ο γιος του Τζόι Σάμνερ, 
γνωστός με το προσωνύμιο «Coco»



Ξεθεωμένος 
στον  Όλυμπo

Φλογερό ειδύλλιο

Ο γόης ηθοποιός Άνθιμος Ανανιάδης και η
τραγουδίστρια Ιρένε Τροστ είναι το νέο hot
ζευγάρι της showbiz! Ο πρωταγωνιστής και η
Ελληνοολλανδέζα που γνωρίσαμε στο
«Dream Show» είναι μαζί τους τελευταίους
μήνες και όπως φημολογείται, η σχέση είναι
σοβαρή. Το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει τη
σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας, αποφεύγοντας κοσμικά πάρτι και ρε-
στοράν όπου καραδοκούν παπαράτσι. Και οι
δύο τηρούν σιγή ιχθύος για το ειδύλλιο
στους λογαριασμούς τους.

Το δείπνο κατέληξε σε τσακωμό

Αποκλειστικό: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εθε-
άθη το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό steak house
στο Μπουρνάζι με κούκλο συνοδό. Εντυπωσια-
κή, φορώντας ένα μπεζ ολόσωμο σορτς, η παί-
κτρια του «J2US» τράβηξε πάνω της τα βλέμμα-
τα των θαμώνων και γρήγορα έγινε το θέμα συ-
ζήτησης στα τραπέζια. Το ζευγάρι λίγο πριν από
τα μεσάνυχτα αποχώρησε, αλλά λίγα μέτρα από
την έξοδο, άρχισαν να λογομαχούν. Πολιτισμένα,
χωρίς φωνές, αλλά τους πρόδωσαν οι έντονες
κινήσεις χεριών με τον θυμό ζωγραφισμένο στο
πρόσωπο του μοντέλου.

Στα καλύτερά της είναι η Βίκυ
Σταυροπούλου. Η μπριόζα ηθο-
ποιός, λίγα 24ωρα μετά την
πρεμιέρα του «J2US» και χω-
ρίς θεατρικές υποχρεώσεις να
την κρατούν στην Αθήνα, το…
έσκασε για την αγαπημένη της
καστροπολιτεία: «Κυρά Μονο-
βασιά μου, πέτρινο καράβι μου,
όπως σε αποκαλούσε ο Ρίτσος,
πόσο όμορφα με έκανες να νιώ-
σω! Σε τι χώρα ζούμε παιδιά!»
σχολίασε με ενθουσιασμό στο
Instagram.

Προσφορά αγάπης
στους σεισμόπληκτους
Συγκινητική κίνηση αλληλεγγύης από
τον γνωστό σεφ Λευτέρη Σουλτάτο για
τους σεισμόπληκτους στο χωριό Αρκαλο-
χώρι. Ο Κρητικός σύζυγος της ηθοποιού
Βάσως Λασκαράκη ενημέρωσε μέσω
Διαδικτύου πως το εστιατόριό του στο
Ηράκλειο θα προσφέρει δωρεάν φαγητό.
«Αν γνωρίζετε οικογένειες που έχουν
πληγεί από τους σεισμούς, ενημερώστε
μας. Θα διατεθεί φαγητό σε όσους έχουν
ανάγκη. Είμαστε μαζί και στα δύσκολα»,
ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας.

Φθινοπωρινή εξόρμηση
στη Μονεμβασιά

Ξ
επέρασε τον εαυτό του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τις ανάγκες
της ταξιδιωτικής εκπομπής του «Fishy». Ο ηθοποιός τρέχει για
γυρίσματα από λαγκάδια σε θάλασσες κι από ραχούλες σε βου-

νά, φτάνοντας χθες στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου! Κουρασμέ-
νος, νυσταγμένος και έτοιμος να καταρρεύσει, ο πρωταγωνιστής σχο-
λίασε στο Instagram με χιούμορ: «Αν δεν κάνεις γυμναστική, αν πηγαί-
νεις μέχρι το περίπτερο με το αυτοκίνητο, αν καπνίζεις (δεν θα έπρεπε),
σε προκαλώ να πας μια βόλτα στον Όλυμπο! Περίπου 8 ώρες ανάβαση
και 7 ώρες κατάβαση!». Και συνέχισε: «Νομίζω ότι θα ξεκολλήσω τα
πόδια μου να τα πάω για σέρβις. Δεν μπορούσε ο Δίας να κάνει την κο-
ρυφή λίγα χιλιόμετρα πιο κοντή; Από δω και πέρα θάλασσα ακόμα και
με 10 μποφόρ! Πονάω». Στην ορειβατική εξόρμηση τον συνόδευσε η
σύντροφός του Κατερίνα Γερονικολού.
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Η Στάη περιμένει δεύτερο εγγονάκι
Μεγάλες χαρές στην οικογένεια της Έλλης Στάη. Ο γιος της σιδηράς
κυρίας της δημοσιογραφίας Μάρκος Κατσίμης και η εγκυμονούσα
σύζυγός του Φαίη Κουτζούκου περιμένουν το δεύτερο παιδάκι τους
που αναμένεται να φτάσει σε λίγες εβδομάδες. Ο πρωτότοκος γιος
τους, ο 2χρονος Δημήτρης, είναι η μεγάλη αδυναμία της δημοσιο-
γράφου, η οποία ανυπομονεί να υποδεχτεί σύντομα και το δεύτερο
εγγονάκι της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
σοι έχουν ξηροφθαλμία, ξέρουν το ενοχλητι-
κό σύμπτωμα του καψίματος ή της φαγού-
ρας που τους προκαλεί. Για πάνω από το 7%
των ενηλίκων η ξηροφθαλμία δεν αποτελεί

παροδική ενόχληση. Είναι μια χρόνια διαταραχή, που
πλήττει σοβαρά την ποιότητα ζωής τους.

Η χρόνια ξηροφθαλμία (ή σύνδρομο ξηροφθαλμίας)
δεν προσβάλλει εξίσου όλους τους ενήλικες. Ταλαιπω-
ρεί λιγότερο από το 3% των ατόμων 18-34 ετών, έναντι
του 18% των ατόμων άνω των 75 ετών. Επιπλέον, τα περι-
στατικά είναι περισσότερα στις γυναίκες από ό,τι στους
άνδρες.

Οι περισσότεροι πάσχοντες από σύνδρομο ξηρο-
φθαλμίας σε πρόσφατη αμερικανική έρευνα είπαν ότι τα
μη συνταγογραφούμενα κολλύρια από μόνα τους δεν
βελτιώνουν αρκετά την κατάστασή τους και για αυτό
αναζητούν πρόσθετες θεραπείες. Μερικές από αυτές
που δοκιμάζουν είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού
στη διάρκεια της ημέρας, η χρήση θερμών επιθεμάτων
και το συχνό βλεφάρισμα. Το 45% είπε επίσης ότι απο-
φεύγει να καπνίζει ή να βρίσκεται σε χώρους με καπνι-
στές και το 34% ότι αφαιρεί πάρα πολύ προσεκτικά το
μέικαπ τους. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι είπαν ότι
αναγκάζονται να ζουν με πολλαπλά συμπτώματα. Τα πιο
συχνά είναι η ξηρότητα των ματιών, η αίσθηση ότι υπάρ-
χει κάτι μέσα στο μάτι, η κόπωση των ματιών, η ευαισθη-
σία στο φως και η θολωμένη όραση. Και αυτά εκτός από
τα κλασικά συμπτώματα του καύσου και του κνησμού
που τους αναγκάζουν να τρίβουν επίμονα τα μάτια τους.

«Το σύνδρομο ξηροφθαλμίας είναι ένας τύπος της νό-

σου της οφθαλμικής επιφάνειας (ocular surface dis-
ease), που εμπεριέχει μια ομάδα διαταραχών οι οποίες
προκαλούν μειωμένη παραγωγή δακρύων ή καλής ποι-
ότητας δακρύων», λέει ο χειρουργός-οφθαλμίατρος δρ
Αναστάσιος Κανελλόπουλος. Τα δάκρυα είναι απαραί-
τητα για τη λίπανση των ματιών και η έλλειψη ή η κακή
ποιότητά τους προκαλεί ξηρότητα. Η νόσος της οφθαλ-
μικής επιφάνειας είναι μια πολύπλοκη παθολογική ον-
τότητα, καθώς διαθέτει πολλούς υποτύπους, οι οποίοι
συχνά έχουν αλληλοκαλυπτόμενα συμπτώματα. Επομέ-
νως, το να γίνει η σωστή διάγνωση δεν είναι πάντοτε εύ-
κολο. Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα, η βλεφαρίτιδα, η
δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων, το σύνδρομο
χαλαρού βλεφάρου, το συχνό και επίμονο «σκούπισμα»
των βλεφάρων, οι δυστροφίες του κερατοειδούς χιτώνα
του ματιού και οι τοξικές αντιδράσεις στα φάρμακα ή
στα καλλυντικά είναι μερικές από τις διαταραχές που
μπορεί να έχουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του
συνδρόμου ξηροφθαλμίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
όμως, τα τεχνητά δάκρυα παρέχουν μόνο προσωρινή
ανακούφιση, αφού δεν αντιμετωπίζουν την υποκείμενη
αιτία τους.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για μια χρόνια διαταραχή, 
που πλήττει σοβαρά την ποιότητα ζωής

Έγκαιρη διάγνωση  
«Η σωστή διάγνωση είναι πολύ
σημαντική, διότι υπάρχουν πολ-
λές θεραπευτικές επιλογές και
μπορεί να χρειασθεί χρόνος
έως ότου βρεθεί η ενδεδειγμέ-
νη για έναν ασθενή», συνεχίζει
ο κ. Κανελλόπουλος. «Σε πολ-
λές περιπτώσεις, στους ασθε-
νείς δεν χορηγείται μία θερα-
πεία, αλλά συνδυασμός θερα-
πειών, που συμπεριλαμβάνουν
από τεχνητά δάκρυα και αλλα-
γές στον τρόπο ζωής και τη δια-
τροφή, μέχρι απόφραξη των δα-
κρυϊκών πόρων με βύσματα σι-
λικόνης και ειδικά φάρμακα
που εφαρμόζονται τοπικά ή
λαμβάνονται από το στόμα». Η
μεγάλη πλειονότητα, κυρίως
των γυναικών με χρόνια ξηρο-
φθαλμία, βρίσκει συχνά λύση
με τη συνταγογράφηση χρόνιας
χρήσης οφθαλμικών σταγόνων
τοπικής κυκλοσπορίνης. Οι επι-
λογές προσαρμόζονται αναλό-
γως με την εποχή και την έντα-
ση των συμπτωμάτων.

Συμβουλές για την ξηροφθαλμία

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, 
χειρουργός-οφθαλμίατρος 
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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)
Μια αρκετά βοηθητική μέρα για εσάς, όπου κυ-
ριαρχεί η συναισθηματική σας ζωή. Θα πάρετε
βοήθεια από πραγματικούς φίλους, που θα σας
δείξουν με ανιδιοτέλεια τις αλήθειες που πρέ-
πει να γνωρίζετε. Βέβαια, ένα οικογενειακό
θέμα θα σας δημιουργήσει αρκετό εκνευρισμό. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους τα νέα είναι αρκετά καλά
σήμερα, κυρίως για εσάς που ανήκετε στο τρίτο
δεκαήμερο. Η Αφροδίτη απέναντι από το δικό
σας ζώδιο δέχεται όψεις θετικές από τον Πο-
σειδώνα αλλά και από τη Σελήνη, οπότε φροντί-
στε σήμερα να αφιερώσετε χρόνο στα αγαπημέ-
να σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο είστε
από τους ευνοημένους σε προσωπικό επίπεδο
αλλά και σε πνευματικές εργασίες. Για εσάς
του τρίτου δεκαημέρου ετοιμαστείτε για μια
πολύ καλή μελλοντική εξέλιξη που αφορά την
εργασία σας και τα παιδιά σας, αν είστε γονείς.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ γεμάτη μέρα από
γεγονότα αλλά και ψυχολογικές μεταπτώ-
σεις. Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται στο δι-
κό σας ζώδιο και να δημιουργεί καλές όψεις
με τον πλανήτη της αγάπης, την Αφροδίτη.
Βέβαια, ο Πλούτωνας που βρίσκεται απέναντί
σας ενεργοποιεί κάτι δύσκολο και ψυχοφθό-
ρο στις σχέσεις σας με τους άλλους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια θετική μέρα για εσάς. Γενικότερα έχετε
νιώσει ότι αυτή την περίοδο κάτι θέλει να σας
πει το σύμπαν και αφορά τη σταθεροποίηση
μιας σχέσης, μιας συνεργασίας ή μιας εκπαί-
δευσής σας σε έναν τομέα που είναι επεκτατι-
κός για την πορεία σας. Κυρίως για εσάς του
πρώτου και τρίτου δεκαημέρου τα γεγονότα
αυτά θα είναι αρκετά έντονα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Μια πολύ καλή μέρα για εσάς τους Παρθένους.
Θα μπορέσετε να εκφράσετε τα συναισθήματά
σας και να ανανεωθείτε συναισθηματικά. Οικο-
νομικές επίσης ευκαιρίες θα σας δώσουν την
ικανοποίηση για να προχωρήσετε ένα επαγγελ-
ματικό σας σχέδιο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Νιώθετε πρωταγωνιστές των ημερών, εφό-
σον, εκτός από τα γενέθλιά σας, έχετε και μια
πολυαστρία που σας βοηθά να ανανεώσετε
τα σχέδιά σας, να νιώσετε πιο ενεργοί σε ό,τι
κάνετε αλλά και να ξανασκεφτείτε τους στό-
χους σας. Καλή στιγμή για να κλείσετε μια
συμφωνία που έχει καθυστερήσει. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για τους γεννημένους 13, 14 και 15 Νοεμ-
βρίου η μέρα αυτή είναι αρκετά σημαντική
για την προσωπική σας ζωή. Ένα κύμα ευαι-
σθησίας και όμορφων συναισθημάτων γεμί-
ζει τις καθημερινές σας ασχολίες και σίγου-
ρα θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε ένα
επεκτατικό σας σχέδιο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Καλά τα νέα και για εσάς την τελευταία μέρα
του Σεπτέμβρη, όπου θα παρουσιαστούν ευ-
καιρίες να ανεβάσετε ενεργειακά το σώμα
σας και την ψυχή σας. Φιλικά πρόσωπα είναι
κοντά σας και δεν αφήνουν να νιώσετε μόνοι
στις αποφάσεις σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη που συνεχίζει τη διαδρομή της απέ-
ναντι από το δικό σας ζώδιο δείχνει ότι η προ-
σωπική σας ζωή είναι ένας τομέας που θα σας
απασχολήσει έντονα. Ιδίως εσείς του τρίτου
δεκαημέρου θα έχετε μια πλούσια περίοδο συ-
ναισθηματικών εξελίξεων.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Οι μέρες αυτές σας έχουν κάνει να ξεχάσετε
τις μουντές στιγμές που έχετε περάσει, βά-
ζοντας μια νότα αισιοδοξίας σε κάθε σας επι-
δίωξη. Ταξίδια, πνευματικές αναζητήσεις και
επιτυχημένες επαγγελματικές στιγμές συν-
θέτουν αυτήν τη χρονική στιγμή, για αυτό μην
αφήνετε να φύγουν οι ευκαιρίες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια από τις πολύ καλές μέρες είναι η σημερι-
νή, μια και δέχεστε ισορροπημένες ενέργειες
και απαλύνετε τα τυχόν προβλήματα που
έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα.
Βέβαια, τα οικονομικά σας θέλουν την απαι-
τούμενη προσοχή και να μην αισιοδοξείτε χω-
ρίς να έχετε διασταυρώσει τις πληροφορίες
σας.

Μια πολυσύνθετη μέρα με έντονα
γεγονότα και συναισθήματα που
εκτινάσσονται. Η Αφροδίτη σε όψη

τριγώνου με τον Ποσειδώνα αντανακλά την ανάγκη
μας να φύγουμε από τα πράγματα που μας πιέζουν
και να συναντήσουμε τις ψυχές που μας
καταλαβαίνουν και μας βοηθούν να ξεπεράσουμε
τη σκληρή πραγματικότητα. Αυτή η μέρα, λοιπόν,
έχει το στοιχείο της εξιδανίκευσης, των υψηλών
ιδανικών μας, που μας σπρώχνει να ελπίζουμε στον
παράδεισο, μια υπόσχεση να γυρίσουμε στις
ευτυχισμένες μας στιγμές. Από την άλλη, ο Ήλιος
που βρίσκεται στον Ζυγό σχηματίζει τρίγωνο με τον
ανάδρομο Κρόνο που βρίσκεται στο ζώδιο του
Υδροχόου. Ζώδια του αέρα και τα δύο, όπου
χτίζεται μια σχέση πνευματική και ανθρωπιστική. Η
όψη αυτή ευνοεί τις σχέσεις και τα επαγγελματικά,
ευνοεί πρόσωπα με ιεραρχία που βοηθούν για το
συλλογικό καλό. 



Δ
υστυχώς για άλλη μια φορά το κρά-
τος δικαίου έδειξε ότι βρίσκεται εν
υπνώσει. Ή, για να είμαι πιο σαφής,
ότι είναι δύο ταχυτήτων. Άλλο για

τους ισχυρούς και άλλο για τους ανίσχυρους.
Και εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι. Η Πο-
λιτεία -μέσω των οργάνων της- μέσα στην αυ-
ταρέσκεια που της δημιουργούν η δύναμη και
η λογική «το κράτος είμαι εγώ» αποφασίζει και
διατάσσει, κάνοντας επίδειξη δύναμης απέ-
ναντι στους ανίσχυρους.

Μια τέτοια περίπτωση επίδειξης αναλγησίας
είναι και αυτή στην υπόθεση που αφορά τον μι-
κρό Μάριο, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του
από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του 6ου Δημοτι-
κού Σχολείου Αχαρνών στις 8/6/2017. Και ενώ
ακόμη ο άνθρωπος ο οποίος πάτησε τη σκανδάλη
του όπλου που σκότωσε τον μαθητή δεν έχει εν-
τοπιστεί, συλληφθεί ή δικαστεί, η οικογένεια
βιώνει μια δεύτερη δοκιμασία.

Τέσσερα χρόνια μετά, τα δικαστήρια επιδίκα-
σαν τελικά στην οικογένεια αποζημίωση ύψους
490.000 ευρώ (130.000 ευρώ σε κάθε έναν από
τους γονείς, 80.000 ευρώ στην αδελφή, 50.000
ευρώ σε κάθε μία από τις δύο γιαγιάδες και στον
παππού) για ψυχική οδύνη, την οποία πρέπει να
καταβάλει το ελληνικό Δημόσιο. Έλα, όμως, που
αποφάσισαν χωρίς τον… ξενοδόχο. Έρχεται το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) και ως…

θεματοφύλακας της λογικής «το κράτος είμαι
εγώ» αποφασίζει ότι είναι πολλά τα... λεφτά για
την ψυχούλα αυτού του παιδιού και πρέπει το
Δημόσιο να κάνει έφεση ώστε να υπάρξουν περι-
κοπές στην αποζημίωση. Πάντα, βέβαια, οι κινή-
σεις γίνονται με βάση τους νόμους και την ερμη-
νεία τους. Καθώς, ως γνωστόν, οι νόμοι είναι
κομμένοι και ραμμένοι να ερμηνεύονται κατά το
δοκούν και κυρίως να προστατεύουν το ελληνικό
Δημόσιο απέναντι σε αυτούς που το χρηματοδο-
τούν. Δηλαδή, τους πολίτες που τους βλέπουν ως
υπηκόους.

Να σημειώσουμε ότι η οικογένεια του Μάριου
είχε προτείνει στο ΝΣΚ, που εκπροσωπεί το ελ-
ληνικό Δημόσιο ενώπιον των δικαστηρίων, να
παραιτηθεί από τους τόκους και το 10% του επιδι-
κασθέντος κεφαλαίου (της αποζημίωσης που
επιδικάστηκε) έτσι ώστε να μην προχωρήσει δι-

καστικά η υπόθεση στο Εφετείο. Όμως, το ΝΣΚ
με οριακή πλειοψηφία (6-5) απέρριψε το αίτημα
της οικογένειας του άτυχου Μάριου και έτσι
προχθές στήριξε την έφεσή του ενώπιον του Δι-
οικητικού Εφετείου Αθηνών.

Τώρα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας προσπαθεί να σταματήσει εδώ ο νομικός
αγώνας για τη μείωση του ποσού που θα λάβει η
οικογένεια του Μάριου. Δηλώνοντας ότι δεν έχει
τη δικαιοδοσία να τερματίσει την αγωγή του Δη-
μοσίου, ζητά από την Ολομέλεια του ΝΣΚ να επα-
νεξετάσει την υπόθεση και να τερματίσει τις νο-
μικές προσπάθειες για μείωση του επιδικαζόμε-
νου -υπέρ της οικογένειας του Μάριου- ποσού,
ακυρώνοντας την εισήγηση του αρμόδιου τμήμα-
τος του ΝΣΚ, το οποίο εισηγήθηκε να επιχειρηθεί
η μείωση του ποσού που θα λάβει τελικά η οικο-
γένεια του Μάριου για ψυχική οδύνη από την
ξαφνική απώλεια του αγαπημένου της παιδιού.
Μάλιστα, η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας:
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαι-
σθησία, σεβόμενη το κράτος δικαίου».

Η απορία μου είναι μία. Αν ο κ. Σταϊκούρας δεί-
χνει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία και
σέβεται το κράτος δικαίου, ποιος είναι αυτός που
δεν το σέβεται και το αφήνει να παίρνει τέτοιες
αποφάσεις; Και, κυρίως, ποιος αφήνει να τις
παίρνει…

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Δυστυχώς για άλλη μια φορά 
το κράτος δικαίου έδειξε 
ότι βρίσκεται εν υπνώσει. 
Ή, για να είμαι πιο σαφής, 
ότι είναι δύο ταχυτήτων. 
Άλλο για τους ισχυρούς 
και άλλο για τους ανίσχυρους.

O μικρός Μάριος, το κράτος
δικαίου και ο Σταϊκούρας

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP OX OFFICEB34


