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Σ
ε εμβολιαστική «μαύρη τρύπα» της χώρας
έχει μετατραπεί η Βόρεια Ελλάδα. Τα ποσο-
στά της εμβολιαστικής κάλυψης προκαλούν
αγωνία και τρόμο για την πορεία της επιδη-

μίας. Στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης
νοσηλεύονται σχεδόν οι 4 στους 10 ασθενείς με Covid-
19 της χώρας, οι οποίοι είναι στη συντριπτική τους
πλειονότητα ανεμβολίαστοι. Χαρακτηριστικό του όλου
κλίματος είναι το γεγονός ότι έχουν «παγώσει» εδώ
και πολύ καιρό τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό στις
περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Συνολικά οι νεκροί καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδη-
μίας σε Μακεδονία και Θράκη έχουν ξεπεράσει τους
6.500, εντούτοις η πλειονότητα των κατοίκων σε αυ-
τές τις περιοχές αρνείται πεισματικά να πειστεί ή
έστω να ακούσει τις καθημερινές εκκλήσεις των ει-

δικών. Ενδεικτικά, στο Κιλκίς είναι ανεμβολίαστο το
58,4% του πληθυσμού, στην Πιερία το 57,7%, στη Δρά-
μα το 56,8%, στην Ξάνθη το 54,2%, στις Σέρρες το
53,6%, στη Χαλκιδική και στη Φλώρινα το 52,3%. Να
τονιστεί ότι η Δράμα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
θνητότητας στη χώρα και είναι η περιοχή που προ-
βληματίζει όσο καμία άλλη τους ειδικούς.

Τη θλιβερή αυτή εικόνα επιχειρεί να αναστρέψει ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μά-
ριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μαζί με κινητές μονά-
δες εμβολιασμού βρίσκεται σε περιοχές της Μακε-
δονίας και της Θράκης πραγματοποιώντας συναντή-
σεις με υγειονομικούς καθώς και με φορείς της πε-
ριφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και αν η Βόρεια Ελλάδα είναι ο αρνητικός πόλος
της εμβολιαστικής εκστρατείας, η Κρήτη έχει μετα-

τραπεί σε θετικό πόλο. Η κατάσταση με τα χαμηλά
ποσοστά εμβολιασμού που κατέγραφε στις αρχές του
περασμένου Αυγούστου έχει αντιστραφεί. Το Ρέθυ-
μνο διεκδικούσε αρνητική «επίδοση» με 37,6% του
πληθυσμού του εμβολιασμένο, ποσοστό που σήμερα
έχει φτάσει στο 53,3%. Στα Χανιά το ποσοστό από το
41,2% ανέβηκε στο 54,5% της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης, στο Ηράκλειο από το 42,5% στο 58,07% και στο
Λασίθι από το 46,1% στο 59,4%.  Στη Μεγαλόνησο το
στοίχημα κερδίζεται. Το παράδειγμα, όμως, που
έδωσαν οι περήφανοι Κρήτες με την αλλαγή της στά-
σης τους θα πρέπει να το ακολουθήσουν και οι Βο-
ρειοελλαδίτες. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει
να συμμετάσχουν όλοι: Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, επιστήμονες και Εκκλησία. Κυρίως η Εκκλησία.
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Π
ράγματι παρατηρώ την αγωνία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να στοιχειοθετήσει το επιχείρημα ότι
τα Μέσα «χειραγωγούν» μέσω δημο-
σκοπήσεων και διαφημίσεων τους πολί-

τες για λογαριασμό της κυβέρνησης. Με αυτό το
επιχείρημα προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να
δικαιολογήσουν ότι δυόμισι χρόνια μετά ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει εισπράξει τίποτε από τα λάθη της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη.

Δεν θα μπω στην ουσία του ζητήματος, διότι φαί-
νεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ ή ζούσε στον πλανήτη Άρη τό-
σα χρόνια ή απλώς, όπως συνηθίζει, μας δουλεύει.
Διότι αυτά για τα οποία κατηγορεί σήμερα την κυ-
βέρνηση, τα έκανε -και με πιο χοντροκομμένο
τρόπο- όταν υπήρξε κυβέρνηση.

Αλήθεια, έχει δει ο ΣΥΡΙΖΑ τις κυκλοφορίες των
εφημερίδων; Αν δεν τις έχει δει, καλό θα ήταν ο
εκπρόσωπος Τύπου του, ο κ. Ηλιόπουλος, να τον
ενημερώσει. Ίσως έτσι καταλάβει ότι και να ήθε-
λαν οι εφημερίδες να χειραγωγήσουν τον οποιον-
δήποτε, πλέον πολύ απλά δεν μπορούν.

Όσο για τα τηλεοπτικά κανάλια, αν και πάλι

μπουν στον κόπο, θα διαπιστώσουν ότι στα αποκα-
λούμενα «μεγάλα» πολιτικές εκπομπές... γιοκ!
Άρα ούτε και αυτά μπορούν να επηρεάσουν, τουλά-
χιστον στον βαθμό που επηρέαζαν στο παρελθόν.
Και για να είμαστε ειλικρινείς, αν κάποια κυβέρ-
νηση μπορούσε να χειραγωγήσει με ψέματα και
εικονική πραγματικότητα τους πολίτες, δεν θα
έπεφτε ποτέ. Θα ήταν ισόβια.

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων.
Σοβαρά τώρα πιστεύουν στην Κουμουνδούρου ότι
οι πολίτες τις πιστεύουν σε τέτοιο βαθμό που να
χειραγωγούνται κιόλας από αυτές; Τα τελευταία
χρόνια έχουν πέσει περισσότερες φορές έξω παρά
μέσα. Θα μπορούσα να απαριθμήσω δεκάδες περι-
στατικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι πολίτες είναι πιο ψυλλιασμένοι απ’ ό,τι πι-
στεύουν τα κόμματα και οι εταιρείες. Οι ψηφοφό-
ροι έχουν στήσει τόσες παγίδες στους δημοσκό-
πους που τους έκαναν να τρέχουν και να μη φτά-
νουν. Αφήστε που τους έκαναν και κάποια στιγμή
να συνεννοηθούν για να μην πέφτουν τόσο έξω.

Αυτό δεν σημαίνει, από την άλλη, ότι δεν είναι

ένα χρήσιμο εργαλείο. Μέχρις εκεί. Ούτε θεοί εί-
ναι οι δημοσκόποι ούτε διάβολοι. Δουλειά κάνουν.
Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάτω κάτω πιστεύει ότι όλες
μα όλες που δημοσιεύονται είναι… διαπλεκόμε-
νες, γιατί τόσους μήνες που είναι στην αντιπολί-
τευση δεν έκανε μία (εκτός αν έκανε και την κρύ-
βει), να την παρουσιάσει και να πει «ορίστε, κυρίες
και κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια, σας κοροϊδεύουν
με αυτά που λένε».

Για αυτό και λέω ότι, αντί να ψάξουν να βρουν τι
τους φταίει και δεν... τραβάνε, πυροβολούν αυτόν
που τους λέει το τι φταίει. Εκτιμώ πως αυτή η φού-
σκα της Εξεταστικής θα σκάσει, όπως έσκασαν και
άλλες στο παρελθόν. Ας έρθουμε, όμως, στο πραγ-
ματικό πρόβλημα της χειραγώγησης των πολιτών.
Και αυτό είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εκεί γίνεται το παιχνίδι, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν, λοιπόν θέλατε να προσφέρετε κάτι στην πα-
τρίδα και τη δημοκρατία, αυτό θα έπρεπε να φέ-
ρετε για διερεύνηση. Να μπουν πλαίσιο και κανό-
νες. Αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν βολεύει ούτε
εσάς ούτε τους κυβερνώντες…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Η χειραγώγηση είναι αλλού, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ

Aντί να ψάξουν να βρουν 
τι τους φταίει και δεν... 
τραβάνε, πυροβολούν αυτόν
που τους λέει το τι φταίει
“
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Σφραγίδα ενότητας με «όλη» τη ΝΔ
Σ

φραγίδα ενότητας στα εσωκομματι-
κά της ΝΔ μπήκε το απόγευμα της
Τετάρτης στη συννεφιασμένη Φιλο-
θέη, στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος

Καραμανλής», όπου έλαβε χώρα η εκδήλω-
ση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμανλή
και με το βλέμμα στο αποτύπωμα του Εθνάρ-
χη ως προς τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις. 

Παρούσα η ηγεσία της ΝΔ: ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο
πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, ο
πρώην επίτροπος της χώρας στην ΕΕ Δημήτρης
Αβραμόπουλος, το σύνολο σχεδόν των βουλευ-
τών και ευρωβουλευτών της ΝΔ, αλλά και πολλά
μέλη του υπουργικού συμβουλίου που δεν ανή-
κουν οργανικά στη ΝΔ. 

Το «παρών», βεβαίως, έδωσαν και ιστορικά
στελέχη της ΝΔ, όπως ο πρόεδρος του Ιδρύμα-
τος «Καραμανλής» Πέτρος Μολυβιάτης, ο
αδερφός του Εθνάρχη Αχιλλέας Καραμανλής, ο
οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον ιστορικό
πολιτικό, αλλά και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο
οποίος έφτασε στη Φιλοθέη στηριζόμενος στον
γιο του, αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλ-

τιάδη Βαρβιτσιώτη και τον βουλευτή της ΝΔ
Γιάννη Τραγάκη.

Ελάχιστες απουσίες κατεγράφησαν: ο Νίκος
Δένδιας που ήταν στις ΗΠΑ, η Ντόρα Μπακο-
γιάννη, απούσα για λόγους υγείας, ο Παναγιώ-
της Πικραμμένος και ο επικεφαλής των ευρω-
βουλευτών της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης που
βρισκόταν στις Βρυξέλλες για την εκλογή του
προεδρείου της ΚΟ του ΕΛΚ. 

«Ο λαός χαιρέτισε την Ελληνογαλλική»
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην

παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή
και στην επιμονή του και στην προσήλωσή του
για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. «Η ενδυ-
νάμωση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας
συμβάδισε με την εδραίωση της ευρωπαϊκής
της πορείας. Αλλά συναντήθηκε και με ένα ζη-
τούμενο δύο αιώνων: την ανασύνδεση του γέ-
νους μας με τα έθνη της ηπείρου μας, της Ευρώ-
πης», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα του 2021
είναι διαφορετική από αυτή του 1981, γιατί δεν
υπήρξε πεδίο της δημόσιας ζωής που να μην
ωφέλησε η κοινοτική επίδραση», συμπλήρωσε
ο κ. Μητσοτάκης, ενώ εξήρε τη σφραγίδα του
Κωνσταντίνου Καραμανλή στις πολιτικές έντα-
ξης. 

«Όταν ο λαϊκισμός έφερε την πατρίδα μας ένα
βήμα πριν από την έξοδο από την Ευρώπη το
2015, η παράταξή μας ήταν, είναι και θα είναι η
παράταξη της Ελλάδος, της Ευρώπης. Το δημο-
κρατικό ανάχωμα απέναντι στον κομματικό
απομονωτισμό», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Υπογράμμισε, δε, την αναβάθμιση της χώρας
μας στην περιοχή μας, μιλώντας για «υποδειγ-

ματικές συμφωνίες με γείτονες, κοινά σχήματα
με γειτονικά κράτη και τον αραβικό κόσμο και
προωθώντας τη συνεργασία στην άμυνα και την
ασφάλεια. Όπως την Ελληνογαλλική Συμφωνία
που διεκδικούσαμε από το 1974. Κι εσείς πρό-
εδρε κ. Καραμανλή και κ. Σαμαρά δουλέψατε
για αυτή», είπε. 

«Ο λαός μας τη χαιρέτισε, αφήνοντας στο πε-
ριθώριο τους λίγους που την αμφισβήτησαν. Όχι
μόνο γιατί μας θωρακίζει, αλλά γιατί γίνεται το
πρώτο θεμέλιο στο οικοδόμημα της ευρωπαϊ-
κής στρατηγικής αυτονομίας», υπογράμμισε,
αφήνοντας αιχμές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. 

«Ταραξίας η Τουρκία»
«Η Ευρώπη στις μέρες μας, παρά την ισχύ της

(οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, ακόμα και
στρατιωτική), αδυνατεί να πρωταγωνιστήσει στη
διεθνή σκηνή. Αδυνατεί να επηρεάσει αποφασι-
στικά τις εξελίξεις σε σχέση με τις συγκρούσεις,
τις εντάσεις, τους ανταγωνισμούς και τις αυθαι-
ρεσίες σε κρίσιμες περιοχές της γης, ακόμα και
στη γειτονιά της», υπογράμμισε ο Κώστας Κα-
ραμανλής στη δική του ομιλία, την πρώτη του
παρέμβαση ύστερα από δύο χρόνια. 

«Και στο υγειονομικό σκέλος και στο σκέλος
των μέτρων ανάκαμψης από την ύφεση που
προκάλεσε η πανδημία. Σε αντίθεση με το γεν-
ναίο πακέτο που υιοθέτησαν οι ΗΠΑ, το ευρω-
παϊκό είναι πολύ πιο συγκρατημένο, συνοδευό-
μενο μάλιστα από διαρκείς προειδοποιήσεις για
τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του, μέχρι να επανα-
κάμψουν οι δύσκαμπτοι κανόνες πειθαρχίας
και λιτότητας», συνέχισε. «Ακόμα και στην οικο-
νομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, φάνη-

καν χτυπητές αδυναμίες. Και γενικές, αλλά και
ειδικότερα προς τη χώρα μας. Χωρίς να παρα-
βλέπονται και να υποτιμώνται δικές μας αδυνα-
μίες, λάθη και παραλείψεις, επεβλήθη ένα πρό-
γραμμα που σε μεγάλο βαθμό είχε χαρακτήρα
τιμωρητικό. Και, όπως ομολογήθηκε κατ’ επα-
νάληψη, ελέγχεται -εκ των υστέρων βέβαια- για
σοβαρά σφάλματα και στη συνταγή και στο επι-
διωκόμενο αποτέλεσμα», προσέθεσε. 

Στάθηκε, δε, στη στάση της Τουρκίας, την
οποία χαρακτήρισε επαμφοτερίζουσα, καθώς
«συμπεριφέρεται ως ταραξίας στην ευρύτερη
περιοχή, εγείροντας αξιώσεις που προσβάλ-
λουν κατάφωρα και το γράμμα και το πνεύμα
του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθη-
κών. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την
Κύπρο, δι’ έργων και λόγων, απειλεί ευθέως όχι
μόνο δικαιώματα που απορρέουν από το Διε-
θνές Δίκαιο, αλλά ακόμα και την εδαφική ακε-
ραιότητα χωρών-μελών της ίδιας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης».

«Ορισμένα κράτη, μάλιστα, υιοθετώντας στά-
ση επιτήδειου ουδέτερου, εμμέσως πλην σα-
φώς δείχνουν να κλείνουν το μάτι προς την
Τουρκία, δηλαδή να ενθαρρύνουν την απαράδε-
κτη και παραβατική συμπεριφορά της», ανέφε-
ρε ο πρώην πρωθυπουργός. 

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η πρόσφατη
αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλ-
λίας και συνιστά αναμφισβήτητη εθνική επιτυ-
χία. Όχι μόνο για τη σημασία της στην προάσπι-
ση κοινών αξιών και συμφερόντων, αλλά και
διότι σηματοδοτεί μια συνολική αντίληψη για
την πορεία της Ευρώπης», τόνισε ο πρώην πρω-
θυπουργός.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Εκδήλωση στη μνήμη του
Κωνσταντίνου Καραμανλή
και με το βλέμμα στο 
αποτύπωμα του Εθνάρχη



Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ρ
αντεβού στα δικαστήρια δίνει
για ακόμη μια φορά ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολά-
κης μετά την απόφαση της

Ολομέλειας να άρει -με μεγάλη πλειοψη-
φία 174 θετικών ψήφων- τη βουλευτική
του ασυλία. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα καθίσει στο σκαμνί έπειτα από μή-
νυση του Γιάννη Στουρνάρα για ανάρτησή
του το 2019, στην οποία είχε αποκαλέσει
τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
«τρισάθλιο» και «ελεεινό». Μάλιστα, ο κ.
Πολάκης από το βήμα της Ολομέλειας δεν
δίστασε να επαναλάβει τους υβριστικούς
ισχυρισμούς κατά του κ. Στουρνάρα, φθά-
νοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι το
σχόλιό του αφορούσε κοινοβουλευτικά
του καθήκοντα και καλύπτεται από το άρ-
θρο 62 του Συντάγματος!

Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που ο
αψύς Σφακιανός Κρητικός, σύμφωνα και
με τον χαρακτηρισμό που του έχει δώσει ο
Αλέξης Τσίπρας, κατεβάζει στα Τάρταρα
το κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς σε
ένα νέο παραλήρημα επί 40 λεπτά απευ-
θυνόταν στον διοικητή της ΤτΕ με σκαιό-
τατους χαρακτηρισμούς. Ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος σε μια σειρά από
τραπεζικά δάνεια, τα οποία και χαρακτή-
ρισε «πιστολιασμένα», είπε ότι «για αυτό
τον αποκάλεσα άθλιο και τρισάθλιο», κα-
θώς ως «αρχιτραπεζίτης» και «βασιλιάς
Ήλιος του τραπεζικού συστήματος» θα
έπρεπε βάσει του Κανονισμού της ΤτΕ να
προβεί σε έλεγχο των τραπεζών για αυτές
τις χορηγήσεις τους. Κατά τον Π. Πολάκη,
«βλαπτική επίδραση σε βάρος της Τράπε-

ζας της Ελλάδος ασκούν οι πράξεις και
παραλείψεις του διοικητή της κ. Στουρνά-
ρα και όχι οι δικοί μου καθαρά πολιτικοί (!)
χαρακτηρισμοί». 

Επιτέθηκε εκ νέου με σφοδρότητα στα
«διαπλεκόμενα και καλοταϊσμένα ΜΜΕ»
που τα βάζουν μαζί του, καταφεύγοντας
σε θεωρίες συνωμοσίας ότι τον εκδικούν-
ται γιατί επιμένει στην ανάδειξη σκανδά-
λων. Από το μένος του δεν γλίτωσε ούτε ο
Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο, αφού απο-
κάλεσε «υπουργό υπανάπτυξης», ανέφε-

ρε ότι αν ο ίδιος τον μήνυε για όσα έχει πει
εναντίον του, τότε «θα έπιανε μια μόνιμη
θέση στα δικαστήρια της πρώην Σχολής
Ευελπίδων». Ξεχνά, βέβαια, πως ο ίδιος
πρέπει να κατέχει το ρεκόρ στις μηνύσεις
που καταφθάνουν στο Κοινοβούλιο και
στις άρσεις ασυλίας, ενώ ποτέ δεν έχει ζη-
τήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του, όπως,
για παράδειγμα, έκανε χθες ο έτερος από
τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Διονύσης Καλαμα-
τιανός. 

Χωρίς μαντινάδες αυτήν τη φορά αλλά

με παλικαρισμούς έκλεισε την ομιλία του,
λέγοντας ότι δεν φοβάται κανέναν, ούτε
τον Στουρνάρα, και πως δεν πρόκειται να
υποστείλει τη σημαία ούτε να σκύψει το
κεφάλι. Προέβλεψε, μάλιστα, ότι χτίζεται
μια κοινωνική συμμαχία και πως «σε λίγο
καιρό τα πράγματα θα είναι αλλιώς».

Στην ψηφοφορία συνολικά έλαβαν μέ-
ρος 280 βουλευτές, κατά της άρσης τάχ-
θηκαν 97 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και
το ΜέΡΑ25 και «παρών» δήλωσαν 9 βου-
λευτές.

Ο αμετανόητος Πολάκης
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Την εκκίνηση της φθινοπωρινής πολιτικής αντιπαράθεσης
στη Βουλή έδωσε η συζήτηση του προσχεδίου του προϋπο-
λογισμού στην αρμόδια επιτροπή, με τον υπουργό Οικονομι-
κών να διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα
στην κοινωνία για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Χα-
ρακτήρισε, δε, ρεαλιστική, αν όχι και συντηρητική, την πρό-
βλεψη για ανάπτυξη φέτος στο 6,1%.

Υπό το βάρος και των ισχυρών ανατιμήσεων που δημιουρ-
γεί αβεβαιότητες για το οικονομικό μείγμα της επόμενης πε-
ριόδου, ο Χρ. Σταϊκούρας έκανε λόγο «για έναν προϋπολογι-
σμό συντηρητικών εκτιμήσεων, ρεαλιστικών προβλέψεων
και φιλόδοξων στόχων που αποτυπώνει τις καλές επιδόσεις
της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει τις αναπτυξιακές
της προοπτικές».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρ-
νηση δεν έχει στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις έλαβαν πάνω από 10 δισ. ευρώ ενισχύ-
σεις στη διάρκεια της πανδημίας, εκ των οποίων πάνω από 7
δισ. μη επιστρεπτέα. «Η θεωρία ότι δεν βοηθήσαμε δεν έχει
καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού το ποσό που δώ-
σαμε σε μια κοινωνική ομάδα είναι το μεγαλύτερο από κατα-
βολής του ελληνικού κράτους», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης, λέ-
γοντας ότι, εκτός από τα 8,2 δισ. από την επιστρεπτέα, υπήρ-
χαν οι ελαφρύνσεις για τα ενοίκια, οι ενισχύσεις σε όλους
τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και πολλά
άλλα μέτρα.

Παρ’ όλα αυτά, η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου
προχώρησε σε δυσοίωνες εκτιμήσεις, σημειώνοντας ότι

«φέτος ο μεγάλος όγκος των νοικοκυριών της χώρας δεν θα
μπορέσει να ζεστάνει το σπίτι του και να καλύψει τα στοιχει-
ώδη της διαβίωσής του». Έκανε λόγο για προϋπολογισμό
μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης των κοινωνικών
αποκλεισμών, λέγοντας ότι το πρόβλημα κινδυνεύει να πάρει
χαρακτηριστικά «ανθρωπιστικής κρίσης».

H συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού θα
ολοκληρωθεί σε δύο συνεδριάσεις σήμερα προτού εισαχθεί
το τελικό κείμενο στις 21 Νοεμβρίου, ενώ ανακοινώθηκε ότι
την επόμενη Τετάρτη, κατόπιν πρωτοβουλίας του Χρ. Σταϊ-
κούρα, θα πραγματοποιηθεί ειδική κοινοβουλευτική συνε-
δρίαση προκειμένου να γίνει ενημέρωση για το ζήτημα της
παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία εκ μέρους
των τραπεζικών ιδρυμάτων. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν
η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Σταϊκούρας: «Η ανάπτυξη για φέτος μπορεί να ξεπεράσει και το 6,1%» 

Ο πρώην 
υπουργός 
του ΣΥΡΙΖΑ 
θα καθίσει 
στο σκαμνί
έπειτα από 
μήνυση 
του Γιάννη
Στουρνάρα
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Δίνουν ραντεβού στις κάλπες
Ν

έα δεδομένα στο πολιτικό το-
πίο του Κινήματος Αλλαγής
προκαλεί η απόφαση της Φώ-
φης Γεννηματά να αποσύρει

την υποψηφιότητά της από την ηγεσία του
Κινήματος για να δώσει τη μεγάλη μάχη για
την υγεία της. Μετά το σοκ που προκάλεσε
η είδηση της επιδείνωσης της υγείας της, το
κύμα συμπαράστασης που δέχτηκε από το
σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας
και την αυτονόητη εσωκομματική εκεχει-
ρία, άρχισαν δειλά δειλά να πέφτουν στο
τραπέζι οι προτάσεις και τα σενάρια ενόψει
των εκλογικών διαδικασιών.

Κορυφαία στελέχη του Κινήματος σε συ-
νεννόηση με τους τρεις υποψήφιους επιχει-
ρούν τις τελευταίες ώρες να βρουν κοινό τό-
πο προκειμένου να μη βυθιστεί στο χάος το
κόμμα, αλλά και να βγει ένας οδικός χάρτης
που θα επιτρέψει την ομαλή διεξαγωγή των
εσωκομματικών εκλογών. Όπως λένε, «η
παράταξη έχει εμπειρία από τέτοιες διαδι-
κασίες». Μπορεί οι τρεις υποψήφιοι να ανέ-
βαλαν την προεκλογική τους δραστηριότητα,
όλα όμως δείχνουν ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει αναβολή των εκλογών και στις 5 Δε-
κεμβρίου θα στηθούν κανονικά οι εσωκομ-
ματικές κάλπες.

Το κομμάτι που λείπει από το πολιτικό

παζλ του Κινήματος Αλλαγής αφορά το εάν
θα υπάρξει εκδήλωση νέας υποψηφιότητας
από την πτέρυγα των «προεδρικών». Για να
γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δοθεί παράτα-
ση στη διαδικασία συλλογής των 5.000 υπο-
γραφών ή του 15% των μελών της ΚΕ, που λή-
γει αύριο. Το διακύβευμα για μια τέτοια
πρωτοβουλία είναι να δοθεί η ευκαιρία σε
ένα πρόσωπο που θα εκφράσει τον κόσμο
που πρόσκειται στο πολιτικό πρόγραμμα της
κυρίας Γεννηματά.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν πέσει στο
τραπέζι και ονόματα που αντιπροσωπεύουν
την ανανέωση του κόμματος -ένα θέμα που
ήταν ψηλά στην ατζέντα της Φώφης Γεννη-
ματά- όπως ο Παύλος Χρηστίδης ή ο Μανώ-
λης Χριστοδουλάκης. Ψηλά παίζει και το
όνομα του Παύλου Γερουλάνου.

Κάποιοι άλλοι βάζουν στο κάδρο τον
Γιώργο Παπανδρέου ως τον άνθρωπο που
μπορεί να εγγυηθεί με ασφάλεια την ενότη-
τα της παράταξης και να δώσει προοπτική

για την επόμενη μέρα. Από το περιβάλλον
του πρώην πρωθυπουργού δεν εκπέμπουν
κανένα μήνυμα. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι
προσφάτως ο κ. Παπανδρέου με δήλωσή
του είχε αποποιηθεί την οποιαδήποτε εμ-
πλοκή του στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Η περίπτωση Παπανδρέου δεν είναι απλή
υπόθεση. Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απο-
χώρηση του Χάρη Καστανίδη, αφού ιδεολο-
γικά και πολιτικά ανήκει στην πτέρυγα των
«παπανδρεϊκών», ενώ και οι άλλοι δυο υπο-
ψήφιοι είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν σε δύ-
σκολη θέση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει άλλη
υποψηφιότητα, τότε το «κλειδί» της νίκης, η
οποία μπορεί να είναι και από τον πρώτο γύ-
ρο, είναι το πού θα δείξουν τη προτίμησή
τους οι ψηφοφόροι της Φώφης Γεννηματά.
Και στο σημείο αυτό προκύπτει νέος πονοκέ-
φαλος, αφού αν υπάρξει μεγάλη αποχή, θα
αποδυναμώσει το μήνυμα της διαδικασίας.

Ένα άλλο διαδικαστικό πλην όμως ουσια-
στικό ζήτημα που έχει προκύψει, είναι τι θα
γίνει με την εκπροσώπηση του ΚΙΝΑΛ στη
Βουλή για το χρονικό διάστημα που η Φώφη
Γεννηματά θα είναι στο νοσοκομείο. Ο γραμ-
ματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΚΙΝΑΛ και στενός συνεργάτης της Φώφης

Γεννήματα, Βασίλης Κεγκέρογλου, υποστή-
ριξε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει μεταβατι-
κός πρόεδρος. Αυτόν τον ρόλο, όπως είπε,
θα μπορούσε να τον υποστηρίξει ο πρώτος
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ
Κώστας Σκανδαλίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης ή
και ο ίδιος. Για τον κ. Κεγκέρογλου πάντως
θα πρέπει να θεωρείται αδύνατη η σύμφωνη
γνώμη της πλευράς Ανδρουλάκη μετά τις
αιχμές που είχε αφήσει εναντίον του ευρω-
βουλευτή στην ΚΕ.

Στο σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να υπο-
γραμμιστεί ότι η κυρία Γεννηματά με μια
αποστροφή στη γραπτή της δήλωση έχει
«κόψει μαχαίρι» τυχόν κινήσεις που θα εί-
χαν να κάνουν με τον διορισμό μεταβατικού
προέδρου μέχρι την εκλογή νέας ηγεσίας,
σημειώνοντας πως «ως πρόεδρος μέχρι την
ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευ-
τής μετά, προτεραιότητά μου παραμένει η
ενότητα και η προοπτική της παράταξης».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Μετά το σοκ με τη Φώφη,
οι μνηστήρες 
του ΚΙΝΑΛ επιστρέφουν



Μειοψηφία

Τον έλεγχο της EasyJet, της αεροπορικής εταιρείας που ίδρυσε πριν
από 26 χρόνια, έχασε ο Στέλιος Χατζηιωάννου έπειτα από την αύξηση
κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. λιρών. Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας
επέλεξε να μη συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, με αποτέλεσμα
το ποσοστό του να υποστεί dilution. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας
και η οικογένειά του είδαν το ποσοστό τους στην EasyJet να μειώνεται
στο 15,3% από 25,2%.

Οι ιερείς
O καθηγητής Πνευμονολογίας
Νίκος Τζανάκης εκτιμά ότι το
60% με 70%, «ίσως και παραπά-
νω» των ιερέων είναι ανεμβο-
λίαστο, με βάση τοπικές με-
τρήσεις που ο ίδιος πραγματο-
ποιεί. Στους μοναχούς και τις
μοναχές στα μοναστήρια υπο-
λογίζει το ποσοστό των ανεμ-
βολίαστων στο 80% με 90%. Ζή-
τησε ο ΕΟΔΥ να ενημερώσει
για τον ακριβή αριθμό των εμ-
βολιασμένων ιερέων, όπως
γνωρίζουμε για τους γιατρούς
ή τα παιδιά.

Οι εισηγμένες
Ποσά που αθροιστικά υπερβαίνουν τα 2 δισ.
ευρώ «λιμνάζουν» στα ταμεία 30 εισηγμένων
εταιρειών του ΧΑ, καθώς τόσος ήταν ο αρνητι-
κός καθαρός δανεισμός (διαθέσιμα συν χρη-
ματοοικονομικά προϊόντα μείον υποχρεώσεις
προς τράπεζες) που είχε διαμορφωθεί για αυ-
τές στο τέλος του α’ φετινού εξαμήνου. Με άλ-
λα λόγια, οι συγκεκριμένες 30 εταιρείες θα
μπορούσαν να εξοφλήσουν πλήρως τις υπο-
χρεώσεις τους προς τις τράπεζες και να τους
απομείνουν και ποσά.

Τα self tests
Τα self tests που υιοθετήθηκαν στη χώρα μας από

την περασμένη άνοιξη έχουν αναδειχτεί σε ένα σημαν-
τικό εργαλείο που συνέβαλε στο σπάσιμο αλυσίδων
μετάδοσης μέσω του πρώιμου εντοπισμού θετικών
κρουσμάτων κορονοϊού σε χώρους εργασίας, σχολεία
και αλλού, της απομόνωσής τους και του ελέγχου των
στενών τους επαφών. Στα τρωτά τους σημεία περιλαμ-
βάνονται η πιθανότητα μη σωστής εφαρμογής από τον
χρήστη που μπορεί να οδηγήσει σε ψευδές αποτέλε-
σμα και η επιφύλαξη ενός μέρους του πληθυσμού για
την αξιοπιστία τους. 

Πρέπει να βελτιωθεί η Ελλάδα

Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας (WIPO) δημοσίευσε τον Παγκόσμιο
Δείκτη Καινοτομίας του 2021. Αξιολόγησε τα

επίπεδα καινοτομίας σε 130 οικονομίες, εστιάζοντας
σε έναν μακρύ κατάλογο κριτηρίων, όπως το ανθρώ-
πινο κεφάλαιο, τα ιδρύματα, η τεχνολογία και η δημι-
ουργική παραγωγή, η πολυπλοκότητα της αγοράς και

των επιχειρήσεων κ.ά. Η Ελλάδα είναι στην 47η θέση.
Στη σχετική, δε, αναφορά για τη χώρα μας επισημαί-
νεται ότι είναι μεταξύ των 31 οικονομιών που οι επι-
δόσεις τους σε θέματα καινοτομίας είναι χαμηλότε-
ρες των προσδοκιών μαζί με τη Λιθουανία και τη
Ρουμανία σε ό,τι αφορά τις υψηλού εισοδήματος χώ-
ρες της ΕΕ.
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Η
Ελλάδα και η Τουρκία έχουν μακρά
ιστορική εμπειρία διμερών διενέξεων.
Η πλειονότητα αυτών αφορά το Αιγαίο

Πέλαγος, εκτεινόμενη από τις θαλάσσιες περιο-
χές έως τον εναέριο χώρο. Αν και σπάνια είχαμε
περιόδους φιλικών σχέσεων, ακόμη και απευ-
θείας συνομιλιών επί των διαφορών, σε αρκετές
περιπτώσεις, όπως στη Βέρνη (Νοέμβριος
1976), στο Μοντρέ (Μάρτιος 1978), στη Νέα Υόρ-
κη (Οκτώβριος 1988) και στη Μαδρίτη (Ιούλιος
1997) υπήρξαν προσπάθειες σύγκλισης.
Η πλέον ουσιαστική από αυτές τις περιόδους εί-
ναι οι «διερευνητικές συνομιλίες», οι οποίες
ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2002 στην Άγκυρα και
συνεχίστηκαν για μια μακρά περίοδο μέχρι την
τελευταία συνάντηση της 1ης Μαρτίου 2016
στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά ένα συνολικό ξεκα-
θάρισμα, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές ελ-
πίδες.
Το πολιτικό περιβάλλον, επίσης, δεν είναι το κα-
λύτερο. Με τη Γαλλία στην εμπροσθοφυλακή, η
ΕΕ παρεμβαίνει με τρόπο στην ελληνοτουρκική
αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ το 1988 για τα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είχαν εκεί-
νη την εποχή πρώτο στόχο τη μη πρόκληση επει-
σοδίων, ειδικά τις μέρες των γιορτών των δύο
χωρών. Από τότε μεσολάβησαν πολλά για να κα-
ταλήξουμε στο σήμερα, όπου η τουρκική πολε-
μική αεροπορία προχωρεί σε ρεκόρ παραβιάσε-
ων του εναέριου χώρου της χώρας μας.
Αν για κάποιους στην Ελλάδα η Χάγη φαντάζει
ως μερική λύση, τα δεδομένα στην πορεία προς
το διεθνές δικαστήριο πρέπει να εξεταστούν
διεξοδικά και με βάση τις συνεχείς προκλήσεις
στο διάβα του χρόνου από την πλευρά της γείτο-
νος.
Και αυτό γιατί η Τουρκία δεν θα συνυπογράψει
προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο, παρά μόνο
αν πρόκειται να πραγματοποιηθεί συζήτηση επί
όλων των θεμάτων πάνω στα οποία η ίδια θεωρεί
ότι έχουμε διαφορές. Δηλαδή, γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο, υφαλοκρηπίδα των νησιών, ΑΟΖ.
Μάλλον θα συνεχίζεται επί μακρόν το σημερινό
έργο των προκλήσεων απέναντι στα εθνικά συμ-
φέροντα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ελληνοτουρκικά:
Ανατρέχοντας 
στην Ιστορία

anetnews24@gmail.com 



της
Άννας Μάνη-
Παπαδημητρίου

Βουλευτής 
Πιερίας
της ΝΔ
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Η
Συμφωνία στρατηγικής αμυντικής συ-
νεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας,
που κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλή-

νων, αποτελεί επιστέγασμα των ιστορικών δε-
σμών μεταξύ των δύο χωρών.

Από τον Γαλλικό Διαφωτισμό και τις ιδέες της
Γαλλικής Επανάστασης, που αποτέλεσαν ιδεολο-
γικό υπόβαθρο για την Ελληνική, τους Γάλλους
Φιλέλληνες του 1821 και από το «Ελλάς, Γαλλία
Συμμαχία» κατά την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας το 1974, τη διαχρονική στήριξη των ελ-
ληνικών θέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Ευρωζώνης, σε όλη αυτήν την ιστορική
πορεία, ένα είναι το συμπέρασμα. Η Γαλλία απο-
τέλεσε στο πέρασμα των ετών έναν από τους ση-
μαντικότερους συμμάχους της χώρας μας. 

Μία διαχρονική φιλία που στηρίζεται στις βα-
θιές πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις των δύο
λαών και κυρίως στα κοινά ιδανικά, τα οποία μοι-

ράζονται, την πίστη στη δημοκρατία και την αγά-
πη για την ελευθερία.

Η πρόσφατη Συμφωνία αμυντικής συνεργα-
σίας, αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της
συλλογικής προσπάθειας της κυβέρνησης, είναι
καθοριστικής σημασίας για τη χώρα μας. 

Πρώτα απ’ όλα, διότι θωρακίζει την Ελλάδα
από εξωτερικές απειλές και ενισχύει την απο-
τρεπτική της δύναμη. 

Η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής είναι
μία πραγματική ασπίδα που μπορεί να λειτουρ-
γήσει στην περίπτωση που η Ελλάδα δεχτεί επί-
θεση, αλλά και αποτρεπτικά σε κάθε πρόκληση,
σε κάθε απειλή.

Παράλληλα, όμως, είναι και μία συμφωνία που
αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας
ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή και δείχνει τον δρόμο για την

υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτο-
νομίας. Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά
σύνορα και η ισχυρή και αυτοδύναμη Ευρώπη
πρέπει να διαθέτει τα μέσα και τη δυνατότητα,
εφόσον κρίνουν τα κράτη-μέλη, να υπερασπιστεί
τα ζωτικής σημασίας συμφέροντά της.

Η συμφωνία με τη Γαλλία είναι μία συμφωνία
ιστορική, όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά και
για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο στη-
ρίχτηκε στην ελληνική σκέψη που έθεσε τα θε-
μέλια της δημοκρατίας. 

Αυτό άλλωστε καταδεικνύει και η περίφημη
ταπισερί «Σχολή των Αθηνών» που κοσμεί το Πε-
ριστύλιο της Ελληνικής Βουλής και παραχωρή-
θηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση προς τιμήν
της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης. 

Αδιαμφισβήτητα, η συμφωνία Ελλάδας Γαλ-
λίας είναι μία συμφωνία που καθιστά τη χώρα
μας, σε όλα τα επίπεδα, πιο ισχυρή από ποτέ.

Τ
ον νέο διοικητή μιας ΔΕΚΟ επισκέφτηκε
σύμβουλος της προηγούμενης διοίκησης.
«Πρόσεξε», του είπε, «κάθε φορά που ανα-

λαμβάνει καινούργιος διοικητής, οι διευθυντές τού
λένε ότι οι τροχοί είναι τετράγωνοι. Ώσπου να συ-
νειδητοποιήσει ότι στην πραγματικότητα είναι
στρογγυλοί, η κυβέρνηση τον αλλάζει. Και το πα-
ραμύθι αρχίζει από την αρχή».

Σαράντα πέντε χρόνια τώρα, για να υπολογίσου-
με μόνο την περίοδο μετά τη Μεταπολίτευση, η εκ-
παίδευση έχει καταντήσει το σύγχρονο «Γιοφύρι
της Άρτας». Δεκάδες οι «μεταρρυθμίσεις», εκα-
τοντάδες οι «ριζικές αλλαγές», αμέτρητες οι παλιν-
δρομήσεις, δεκάδες χιλιάδες τα νέα βιβλία, που
συνήθως η ζωή τους τερματίζεται με την αλλαγή
των κυβερνήσεων. Μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί ο
«πρωτομάστορας» που θα ολοκληρώσει ένα στε-
ρεό και ασφαλές εκπαιδευτικό «γιοφύρι» για το
μέλλον.

Στη βάση αυτής της αέναης αποτυχίας δεν είναι
τα πρόσωπα -γιατί από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ πέ-
ρασαν αναμφισβήτητα και πολύ ικανοί υπουργοί-
αλλά μια «προφανής αλήθεια». Τόσο «προφανής»
όσο η βεβαιότητα του Μεσαίωνα ότι η Γη ήταν καρ-
φωμένη στο στερέωμα. Αυτή η «προφανής αλή-
θεια», αποτελώντας το αγαπημένο αφήγημα-άλλο-
θι της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρατά «αιχμάλω-
το» το εκπαιδευτικό μας σύστημα απενοχοποιών-
τας τον «μεγάλο ασθενή» που δεν είναι άλλος από
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επαναλαμβάνεται,
λοιπόν, στερεότυπα ότι «το σπίτι χτίζεται από τα θε-
μέλια», στρέφοντας την προσοχή των πολιτών αλλά
και της πλειοψηφίας των πολιτικών σε λάθος κα-
τεύθυνση. Έτσι το «παραμύθι» αρχίζει από την αρ-
χή. Νέα «μεγαλόπνοα» σχέδια για τη δομή των δύο
πρώτων βαθμίδων, νέα μαθήματα και νέα ύλη, νέα

βιβλία, νέα ηγεσία του ΠΙ, νέο σύστημα επιλογής
για την Τριτοβάθμια. Ο κόσμος προχωρά και οι elite
αναπαράγονται, φοιτώντας απρόσκοπτα στα καλύ-
τερα πανεπιστήμια του εξωτερικού -δίχως να απο-
τελεί μειονέκτημα το γεγονός ότι είναι απόφοιτοι
των «κακών» δύο πρώτων βαθμίδων- για να επι-
στρέψουν με βαριά βιογραφικά, αναλαμβάνοντας
τα ηνία εκεί που τα άφησαν οι γονείς τους.

Δεν υπήρξε έως τώρα κανένας σοβαρός προ-
βληματισμός για τις αιτίες που το πρόβλημα παρα-
μένει άλυτο. Δεν υπήρξε η αντίδραση που έπρεπε
στο εμφανώς εκτός πραγματικότητας αφήγημα της
Αριστεράς ότι ο αποκλειστικά δημόσιος χαρακτή-
ρας της Τριτοβάθμιας υπηρετεί την ισότητα των ευ-
καιριών, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των οικο-
νομικά και κοινωνικά αδυνάτων. Δεν επισημάνθη-
κε με την ένταση που έπρεπε το γεγονός ότι το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα είναι μια ανεύθυνη «βιο-
μηχανία» παραγωγής άνεργων -κατά πλειοψηφία-
πτυχιούχων, οι οποίοι, ακόμη και στις περιπτώσεις
που έχουν τις γνώσεις που τα πτυχία τους πιστο-
ποιούν, είναι αναντίστοιχοι με τις ανάγκες της οι-
κονομίας αλλά και της κοινωνίας. Η συζήτηση που
ανοίγει σχετικά με τη διάρκεια σπουδών αποπρο-
σανατολίζει επίσης την κοινή γνώμη -και τους αρ-
μοδίους;- από την ουσία του εκπαιδευτικού προ-
βλήματος. 

Οι «αιώνιοι φοιτητές» είναι εν μέρει δημιούργη-
μα του συστήματος και του αριθμού εισδοχής στα
ΑΕΙ. Είναι επόμενο να υπάρχει αυτό το πρόβλημα
όταν ένα μεγάλο ποσοστό «επιτυχόντων» όχι μόνο
δεν έχει τα αναγκαία εφόδια, αλλά ούτε τη διάθεση
να σπουδάσει. Επίσης, είναι πρόβλημα το γεγονός
ότι το σύστημα επιλογής οδηγεί πολλούς υποψηφί-
ους σε αντικείμενα σπουδών έξω από τις κλίσεις
και τα ενδιαφέροντά τους. Όμως, τα γεγονότα αυτά

δεν εξηγούν γιατί και οι άριστοι των αρίστων, προ-
ερχόμενοι μάλιστα συχνά από τα καλύτερα ιδιωτι-
κά σχολεία της χώρας, δεν ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους εγκαίρως. Επομένως η μόνη αιτία
που απομένει είναι η ίδια λειτουργία των ΑΕΙ και
των διδασκόντων. 

Η μοναδική λύση, που θα κόψει τον «γόρδιο δε-
σμό» της εκπαιδευτικής μας οπισθοδρόμησης, εί-
ναι η ίδρυση και ιδιωτικών ΑΕΙ. Είναι απαράδεκτο
το εκπαιδευτικό μας σύστημα να παραμένει αιχμά-
λωτο ιδεοληψιών και συντεχνιακών συμφερόντων.
Όσα προβλήματα και να έχουν οι δύο πρώτες βαθ-
μίδες, και έχουν πολλά, δεν ευθύνονται αυτά για
την κατάσταση στην Τριτοβάθμια.

Αντίθετα, είναι αυτή που σαν ένα στρεβλό, βαρύ
και ασύμμετρο «καπέλο» έρχεται να συνθλίψει ό,τι
έχει θετικό έχουν δημιουργήσει η δημόσια και η
ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά κυρίως οι προσπάθειες
των ίδιων των μαθητών και των οικογενειών τους.
Είναι θετικό το γεγονός ότι η σημερινή πολιτική
ηγεσία τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ίδρυσης
ιδιωτικών ΑΕΙ. 

Οι ευθύνες ανήκουν στη μείζονα και την ελάσσο-
να αντιπολίτευση. Είναι καιρός να εγκαταλείψουν
τον λαϊκισμό που, στο συγκεκριμένο θέμα τουλάχι-
στον, στρέφεται ευθέως εναντίον των λαϊκών
στρωμάτων, διευκολύνοντας τις elite στην απρό-
σκοπτη και δίχως δυνατότητα ανταγωνισμού ανα-
παραγωγή τους και με θάρρος να συμβάλουν στο
άνοιγμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελευ-
θερία και την ποιότητα. 

Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στη ραγδαία και
ουσιαστική βελτίωση και των δημόσιων ΑΕΙ, απε-
λευθερώνοντάς τα από το τέλμα του αδιατάρακτου
εφησυχασμού και του μη αμφισβητούμενου μονο-
πωλίου.

Η Ελλάδα πιο ισχυρή από ποτέ!

Το «παραμύθι» από την αρχή

του
Αντώνη 

Αντωνάκου

Aντιπρόεδρος
ΑΔΕΔΥ

antonakosantonis@gmail.com

www.antonakos.edu.gr
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Δ
εν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι πλέον κατέχου-
με τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον λόγο δημό-
σιου χρέους προς ΑΕΠ. Χρέος που εκτοξεύτηκε

στο ποσό των 388,49 δισ. ευρώ (από 356 δισ. τον Δεκέμ-
βριο του 2019) και ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε
(τον Ιούλιο του 2021) στο 234% του ΑΕΠ. Η χώρα πλέον
έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το
δεύτερο υψηλότερο παγκοσμίως, μετά την Ιαπωνία.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι είναι θέμα χρόνου
η επαναφορά στους Ευρωπαϊκούς Δημοσιονομικούς
Κανόνες. Ήδη οκτώ χώρες της Βόρειας Ευρώπης έβα-
λαν στο τραπέζι του Eurogroup την επιστροφή των χα-
μηλών ελλειμμάτων και τη μείωση χρεών από το 2023,
όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει την υιοθέτη-
ση παρεμβάσεων μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες απαγο-
ρεύονται, λόγω πανδημίας, έως το τέλος του 2022.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι τα ομόλογά μας
δεν θα λειτουργούν, στο άμεσο μέλλον, τόσο ευνοϊκά,
μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα, με τα επιτόκια χαμηλά, δεν
υπάρχει κίνδυνος ανατροφοδότησης του χρέους, λόγω
του χαμηλού κόστους δανεισμού. Όμως, μόλις τα επιτό-
κια αρχίσουν να αυξάνονται, τότε θα υπάρξει τεράστιο
πρόβλημα, δεδομένου του δυσθεώρητου μεγέθους που
έχει σκαρφαλώσει το χρέος.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε πρωτα-
θλητές στη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με πρόσφατη έκ-
θεση του Ευρωκοινοβουλίου, τα έσοδα από ΦΠΑ που θα
μπορούσαν να εισπραχθούν το 2020 ήταν 21 δισ. ευρώ,

ενώ στα κρατικά ταμεία μπήκαν 15 δισ. ευρώ. Δηλαδή
παρατηρείται μια τεράστια απώλεια στα έσοδα από ΦΠΑ
6 δισ. ευρώ ή ποσοστό 28,5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος είναι στο 11%. Χάνουμε σχεδόν 2,5 φορές τα έσοδα
του ΕΝΦΙΑ.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι το ιδιωτικό χρέος συ-
νεχίζει να αυξάνεται και πλέον αγγίζει τα 590 δισ. ευρώ!
Τρεισήμισι φορές πάνω από το ΑΕΠ. Με τα 250 δισ. ευρώ
να είναι κόκκινες οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά τα-
μεία, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι τα κόκκινα δάνεια
έχουν μειωθεί στις τράπεζες γιατί δόθηκαν σε funds και
όχι γιατί πληρώθηκαν. Τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί
μεν κατά 46 δισ. ευρώ, αλλά μόνο λογιστικά από τους
ισολογισμούς των τραπεζών, γιατί έχουν μεταφερθεί
στα αμφιλεγόμενα funds. Η μεσαία τάξη, κατά κύριο λό-
γο, συνεχίζει να επιβαρύνεται από τα κόκκινα δάνεια και
μάλιστα να υπόκειται πλέον σε μια πολύ επιθετικότερη
εισπρακτική πολιτική.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι η πλειοψηφία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει συσσωρεύσει και με-
ταθέσει στο μέλλον επιπλέον χρέη και υποχρεώσεις κα-
τά την περίοδο της πανδημίας και ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα
έχει πρόσβαση δανεισμού στον τραπεζικό κλάδο. Και
βέβαια, από επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις, μαθαί-

νουμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις πρόσβασης στο τραπεζικό προϊόν, παρά
το γεγονός ότι αποτελούν το 99,5% του συνόλου των επι-
χειρήσεων, διατηρώντας το 86,9% της απασχόλησης, με
τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελείται από πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις, κάτω των δέκα ατόμων.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι η βοήθεια που θα
καταφτάνει τα επόμενα πέντε χρόνια από την Ευρώπη,
είτε μέσω επιχορηγήσεων, είτε μέσω δανεισμού, είτε
μέσω ΕΣΠΑ, θα καταλήγει νομοτελειακά στις πολύ με-
γάλες επιχειρήσεις και σε λίγες μικρές, κυρίως με νέο
ΑΦΜ. Το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν πλη-
ρούν τα τραπεζικά κριτήρια και από το 10% εξ αυτών, που
ίσως τα πληροί, ελάχιστες έχουν τα απαιτούμενα κεφά-
λαια ίδιας συμμετοχής και επιπρόσθετα τις αντίστοιχες
εμπράγματες εγγυήσεις, όπως ακίνητη περιουσία ή με-
τρητά. Αυτά, πάντα σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το
μέσο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων κινείται στο
3,4%, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης,
αλλά και των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου.

Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ότι θα πληρώνουμε,
στα τέλη του χρόνου, τέσσερις φορές πάνω τον λογαρια-
σμό του φυσικού αερίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, που
σε συνδυασμό με τον ήδη τετραπλασιασμό του μεταφο-
ρικού κόστους και της αύξησης των τιμών πρώτων
υλών, θα επηρεαστεί το σύνολο των λιανικών τιμών
όλων, σχεδόν, των προϊόντων. 

Αλήθεια, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει και τι έχουμε
καταλάβει.

Το πράσινο ομόλογο NextGenerationEU 
αποτελεί δέσμευση της ΕΕ για βιωσιμότητα

Η
καθημερινότητα των πολιτών είναι το μεγάλο
στοίχημα της κυβέρνησης. Η ακρίβεια, η ανερ-
γία, η αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 είναι

μόνο μερικά από τα μεγάλα προβλήματα.
Το κράτος καλείται να στηρίξει τη μικρομεσαία τάξη

και να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης.
Η Ελλάδα του μέλλοντος έχει πολλές προκλήσεις

μπροστά της και οφείλει να τις αντιμετωπίσει με ευελι-
ξία και αποτελεσματικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο πράσινο
ομόλογο NextGenerationEU και συγκέντρωσε 12 δισ.
ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πρά-
σινες και βιώσιμες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολό-
γου στην ιστορία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τα πράσινα
ομόλογα NextGenerationEU, η ΕΕ αναμένεται να κατα-
κτήσει τη θέση τού μακράν μεγαλύτερου εκδότη πράσι-
νων ομολόγων στον κόσμο, παρέχοντας σημαντική
ώθηση στις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές και
χρηματοδοτώντας την πιο πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ
από την πανδημία. Χάρη στο υψηλό ποσοστό υπερκάλυ-
ψης και τους εξαιρετικούς όρους τιμολόγησης, η έκδο-
ση είναι μια ελπιδοφόρα αρχή του προγράμματος πρά-
σινων ομολόγων NextGenerationEU, το οποίο θα φτά-
σει έως και τα 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Το 15ετές ομόλογο που λήγει στις 4 Φεβρουαρίου

2037 υπερκαλύφθηκε πάνω από 11 φορές, ενώ τα βι-
βλία προσφορών ξεπέρασαν τα 135 δισ. ευρώ. Το ομό-
λογο προσέλκυσε το ενδιαφέρον ευρέος φάσματος
επενδυτών.

Ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση
επίτροπος Γιοχάνες Χαν δήλωσε: «Η έκδοση του ομολό-
γου είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για το πρόγραμμα πράσι-
νων ομολόγων NextGenerationEU. Αναμένεται να ανα-
δείξει την ΕΕ ως τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομο-
λόγων στον κόσμο και αποτελεί ισχυρό μήνυμα της δέ-
σμευσης της ΕΕ για βιωσιμότητα. Το μέλλον μας είναι
πράσινο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αδράξουμε
την ευκαιρία να καταστήσουμε σαφές στους επενδυτές
ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρημα-
τοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης».

Η έκδοση αυτή ακολουθεί την έγκριση του πλαισίου
για τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU νωρίτερα
τον Σεπτέμβριο. Το πλαίσιο, το οποίο συμμορφώνεται
πλήρως με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διε-
θνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), η οποία αποτε-
λεί πρότυπο της αγοράς για τα πράσινα ομόλογα, διαβε-
βαιώνει τους επενδυτές ότι τα κεφάλαια που θα κινητο-
ποιηθούν θα χρησιμοποιηθούν για πράσινες επενδύ-
σεις. Οι αναφορές της επιτροπής σχετικά με τη χρήση
των εσόδων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δα-
πανών που χρηματοδοτούνται από πράσινα ομόλογα

NextGenerationEU θα υποβάλλονται σε ανεξάρτητο
έλεγχο.

Τουλάχιστον το 37% κάθε σχεδίου ανάκαμψης και αν-
θεκτικότητας πρέπει να είναι αφιερωμένο στην πράσινη
μετάβαση, ενώ πολλά κράτη-μέλη προσπαθούν να
υπερβούν αυτό το ποσοστό.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση να επωφεληθεί ο κόσμος
του τουρισμού από αυτήν τη γενναία χρηματοδότηση. Οι
μηχανισμοί του κράτους να δουλέψουν ταχύτατα και το
ΞΕΕ να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, έτσι ώστε να
αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός δήλωσε
πως η επανεκκίνηση δεν σημαίνει αυτόματα και ανά-
καμψη, σημειώνοντας τις έντονες διαφοροποιήσεις που
υπάρχουν κυρίως σε ό,τι αφορά τα συνεχούς λειτουρ-
γίας ξενοδοχεία των πόλεων και του ορεινού όγκου της
χώρας. Ο κ. Βασιλικός τόνισε πως, με δεδομένες τις
αβεβαιότητες που υπάρχουν ακόμη στην παγκόσμια
τουριστική αγορά, είναι ανάγκη για συνέχιση της στο-
χευόμενης κρατικής στήριξης, εκεί που πραγματικά
υπάρχει ανάγκη.

Το NextGenerationEU αλλάζει τους συσχετισμούς
και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και εξάλειψης της
κρατικής ενίσχυσης.

Ας δούμε δημιουργικά την κρίση και ας φτιάξουμε
ένα νέο μοντέλο επιχειρηματιών.
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Δεν ξέρω



Π
άρτι γίνεται στο Twitter με δημοσίευ-
ση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Κυρίτση, ο οποίος επιχείρη-

σε να «πείσει» ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο
που στέλνει τα παιδιά του σε ιδιωτικό κολέγιο,
ενδιαφέρεται και για τα παιδιά στα δημόσια
σχολεία, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο Τσίπρας έχει μεγάλο
μισθό και τον παίρνει να τα στείλει σε ιδιωτικό,
αλλά ενδιαφέρεται και για τα παιδιά που πάνε
στα δημόσια σχολεία», έγραψε ο πρώην βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας σε σχετικό
tweet και συνέχισε ο τύπος με το σκουλαρικά-
κι με τη φράση: «Θα προτιμούσες να τα γράφει
στα @@ του όπως ο Μητσοτάκης;». Ευθυμή-
σαμε, Γιώργο. Να είσαι πάντα καλά, αδελφέ,
να μας κάνεις να γελάμε…

ΟΟ εφοπλιστής Μαρτίνος 
και το εκκλησάκι στη Σητεία 
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Γιάννης Πλακιωτάκης επισκέφτηκε
περιοχές της Σητείας μετά τον ισχυρό σει-
σμό μεγέθους 6,3
βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ στην
περιοχή. Ο κ. Πλα-
κιωτάκης σημεί-
ωσε, επίσης, ότι
σε επικοινωνία
που είχε με τον
εφοπλιστή Θανά-
ση Μαρτίνο «απο-
δέχτηκε την πρό-
τασή μου και θα
αποκαταστήσει
πλήρως τον ιστο-
ρικό ναό του Αγίου
Νικολάου στον
Ξερόκαμπο στη
Σητεία». «Θέλω να
τον ευχαριστήσω για τη συνεισφορά του. Πο-
λύ σύντομα το εκκλησάκι του Αγίου Νικολά-
ου θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους
πιστούς και θα είναι ακόμη καλύτερο από
πριν», κατέληξε ο υπουργός.

Το ΔΝΤ βλέπει 
6,5% ανάπτυξη 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να
συμμερίζεται τις εκτιμήσεις για δραστική επι-
τάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας φέτος, αλλά δεν εγκαταλείπει τις
«μετρημένες» εκτιμήσεις για την ελληνική
ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, την ίδια ώρα που
υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την παγκόσμια
οικονομική ανάπτυξη. Στην έκθεση World E-
conomic Outlook, η οποία δόθηκε στη δημο-
σιότητα, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα
φτάσει φέτος το 6,5%, σαφώς πάνω από την
επίσημη πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνη-
σης για 6,1%, όπως αποτυπώθηκε στο προσχέ-
διο, αν και σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με οί-
κους αξιολόγησης και επενδυτικές τράπεζες
του εξωτερικού, που έχουν βάλει τον πήχη
ακόμη και στο 8,6%.

Στο ΜέΡΑ25 θυμήθηκαν
τον Σοσιαλισμό

Τελικά τα συνθήματα του Ανδρέα δεν τα κλέ-
βει μόνο ο Τσίπρας, αλλά και ο Βαρουφάκης.
Η προαναγγελία της εκδήλωσης «Στις 18,
Σοσιαλισμό! Εκλογές 1981 - Αποτιμώντας
ένα κρίσιμο ορόσημο της μεταπολιτευτικής
Ιστορίας», που ανακοίνωσε το ΜέΡΑ25, έχει
προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο της Αρι-
στεράς. Με αφορμή την εκλογική νίκη του
ΠΑΣΟΚ που σημειώθηκε πριν από 40 χρόνια,
στις 18 Οκτωβρίου 1981, το κόμμα της αντι-
πολίτευσης επέλεξε να «τιμήσει» και να
αναλύσει την «αλλαγή που σημάδεψε την
Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία». Ήδη κάποιοι
τον κατηγορούν ότι κλέβει και αυτός τα συν-
θήματα του Ανδρέα…

Τα αντιπλημμυρικά
αργούν ακόμη στην Εύβοια

Όπως εξήγησε σε δημόσιες δηλώσεις του ο
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός, τα έργα στρατηγικής αντιπλημμυ-
ρικής θωράκισης, υπό το πρίσμα τόσο μεγά-
λων νέων δεδομένων, όπως είναι τα εκατον-
τάδες καμένα στρέμματα, δεν γίνονται σε 50
μέρες. Ο κ. Σπανός αποκάλυψε ότι έχουν γί-
νει μόνο οι καθαρισμοί των ρεμάτων και όχι
κορμοδέματα κ.λπ. «Τα αντιπλημμυρικά έρ-
γα βρίσκονται στο στάδιο μελέτης από το
Δασαρχείο», είπε ο περιφερειάρχης. Αυτά
για να συνεννοούμαστε και μη μου πείτε ότι
τα λέει αυτά επειδή είναι φίλος του Κώστα
Μπακογιάννη.
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Πάρτι στο Twitter
με τον Κυρίτση

Πήρε το αυτί μου ότι ένας «με-
γάλος» πουλάει τη βίλα του
στη Μύκονο. Βαρύ όνομα, που
έμενε χρόνια στο Νησί των

Ανέμων, αποφάσισε να φύγει…
Θλίψη. Την πουλάει, λένε, 100

εκατ. ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε. 25 εκατ. πουλήθηκε
ολόκληρος Σκαραμαγκάς και μία βίλα 100; Κόψε
λίγο. Είπαμε, όχι και 100 εκατομμύρια…
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Η Γερμανία φιλοξενεί 
όλα τα μπουμπούκια

Τελικά στη Γερμανία χωράνε όλοι. Και οι Σκοπιανοί
και οι Τούρκοι εισβολείς. Τι εννοώ; Περίπτερο του
κράτους της... Βόρειας Κύπρου αντικρίζουν οι επι-
σκέπτες μιας από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφί-
μων παγκοσμίως στην Κολονία. Συγκεκριμένα, Τουρ-
κοκύπριοι κατάφεραν να στήσουν περίπτερο με την
επωνυμία «North Cyprus» στην έκθεση «Anuga
2021», που άνοιξε τις πύλες της το περασμένο Σάββα-
το και ολοκληρώθηκε προχθές. Στην ίδια έκθεση
συμμετείχαν και τα Σκόπια, τα οποία αναφέρονται
από τους διοργανωτές ως «Μακεδονία» σκέτο, χωρίς
να υπάρχει καμία αναφορά στο «Βόρεια». Μάλιστα, η
εταιρεία της οικογένειας του Ζόραν Ζάεφ Mama’s
πωλούσε προϊόντα φτιαγμένα στη… Μακεδονία. Τα
σχόλια δικά σας… 



Η Κεραμέως διαβεβαιώνει 
ότι δεν θα γίνουν απολύσεις

«Σέβομαι το δικαίωμα της απεργίας, αλλά ψηφισμένος νόμος πρέπει να εφαρμόζεται», ξεκαθάρισε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ότι δεν υπάρχει θέμα απολύσεων ούτε
περικοπής κονδυλίων σε σχολεία. «Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα καταγράψουν την πορεία του εκπαιδευτικού έργου
σε κάποιους άξονες, π.χ. εκπαιδευτικές μέθοδοι, ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες, εξωστρέφεια κ.λπ. Συνεδριά-
ζουν οι καθηγητές μεταξύ τους, καταγράφουν την εκπαιδευτική πορεία και τα στοιχεία αυτά συλλέγονται σε επίπε-
δο περιφερειακής διεύθυνσης χωρίς να απομονώνονται σχολεία», υπογράμμισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της
Τετάρτης. «Δεν υπάρχει καμία κύρωση, αλλά τρομακτική παραπληροφόρηση. Έχουμε αξιολόγηση σχολείου σε
πρώτο στάδιο, αξιολόγηση εκπαιδευτικού σε δεύτερο. Πάνω από 6.300 σχολεία κατέθεσαν για πρώτη φορά πλήρη
αναφορά αξιολόγησης σε σύνολο άνω των 13.000 σχολείων», επισήμανε.

ΗΗ «πατάτα» του Χάρη
Την πέταξε την... πατάτα ο Χάρης
Θεοχάρης πάνω στη βιασύνη του
λόγου, την πήραν κάποιοι Συριζαί-
οι και την έκαναν σημαία. «Ο αδύ-
ναμος έχει ανάγκη τη Δικαιοσύνη.
Ο δυνατός έχει ό,τι
θέλει. Έχει
χρήματα και
μπορεί να
κάνει ό,τι
θέλει», δή-
λωσε χαρα-
κτηριστικά ο
πρώην υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης από
το βήμα της Βουλής. Πέραν της
κυνικότητας που περικλείει αυτή
η δήλωση, ο κ. Θεοχάρης ουσια-
στικά ισχυρίζεται ότι ο ρόλος της
Δικαιοσύνης σταματά εκεί που ξε-
κινά η δύναμη της εξουσίας και
του χρήματος... Αχ, βρε Χάρη,
ένας χριστιανός να τη δει την ομι-
λία σου δεν βρέθηκε;
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

M
ε την αποχώρηση της κυρίας Γεννηματά από την κούρσα διαδοχής οι
υποψήφιοι θα μείνουν μόνο τρεις ή θα εμφανιστεί και νέο πρόσωπο για
να καλύψει το κενό της; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τις εσωτερι-

κές διαδικασίες στο Κίνημα. Μέχρι τις εσωτερικές εκλογές ποιος ή ποιοι θα τρέ-
ξουν την ΚΟ και το κόμμα; Ο νυν γραμματέας της ΚΟ Βασίλης Κεγκέρογλου και ο
γραμματέας του κόμματος Χριστοδουλάκης ή θα εμπλακούν οι παλιοί; Θα διεκδι-
κήσουν κάποιοι βουλευτές με ειδικό βάρος όπως ο Γιώργος Παπανδρέου ή ο Κώ-
στας Σκανδαλίδης; Και αν την τελευταία στιγμή κάνει την εμφάνισή του κάποιος
από τα… παλιά; «Θα γίνει μπέρδεμα χοντρό», όπως έλεγε ένα παλαιό άσμα… Πάν-
τως, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα εμπλακούν ούτε ο ΓΑΠ ούτε ο «Μπένι».

Το
...

 Π
ρό

σω
πο
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Να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις; 
Κοίτα τι μου θύμισε ένα παλιόπαιδο με αφορμή την Εξεταστική που ζητήθηκε

για τις δημοσκοπήσεις… «Θυμάσαι», μου λέει, «μια δημοσκόπηση που δημοσιεύ-
τηκε το 2018 από μια εταιρεία που είχε συσταθεί μόλις 1,5 μήνα πριν από τη δημο-
σίευση της δημοσκόπησης;». Πού να το θυμάμαι; Καλέ, ο τίτλος της εφημερίδας
ήταν αξέχαστος: «Κλείνει η ψαλίδα, στο 4,6% η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ». Να σας πω
την αλήθεια, κάτι άρχισα να θυμάμαι…. Την είχε ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ με
κεφάλαιο 100 ευρώ και ένα τηλέφωνο… Για γέλια και για κλάματα. Για να μη θυ-
μηθώ τα άλλα με το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Οι «κωλοτούμπες» ξεδιπλώ-
νονται μία μία. Ο γίγαντας Γρη-
γόρης Πετράκος, ο οποίος σή-
κωνε στις πλάτες του το κύμα
των αντιεμβολιαστών, όχι μόνο
υπακούει στα μέτρα, αλλά τρα-
γουδά σε μαγαζί που δέχεται
μόνο εμβολιασμένους πελά-
τες, ενώ ο ίδιος δηλώνει πως
δεν είναι αντιεμβολιαστής! Άλ-
λος για τη βάρκα μας, παιδιά;

LOCK

Μπάχαλο 
και παραιτήσεις 
στα Κατεχόμενα 

Στα Κατεχόμενα την παραίτηση της τρι-
κομματικής «ψευτοκυβέρνησης» υπέβα-
λε ο «πρωθυπουργός» Ερσάν Σανέρ στον
Ερσίν Τατάρ. Όπως μεταδίδεται από τα
Κατεχόμενα, σε γραπτή δήλωσή του ο κ.
Σανέρ επικαλείται για την παραίτηση το
πρόβλημα απαρτίας στη «Βουλή», τις εξε-
λίξεις εντός των δύο εκ των τριών κομμά-
των της «συγκυβέρνησης» και κάποια
προβλήματα που προέκυψαν εντός της
«κυβέρνησης». Στη γραπτή του δήλωση ο
κ. Σανέρ πρόσθεσε ότι η τρικομματική
«κυβέρνηση» σχηματίστηκε στις 8 Δε-
κεμβρίου 2020 με το πρωτόκολλο συνερ-
γασίας που υπέγραψαν τότε τα τρία κόμ-
ματα και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη
«Βουλή» στις 19 Δεκεμβρίου. Κύριος στό-
χος τους, ανέφερε, ήταν να περάσουν με
όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες την
πανδημία και τις οικονομικές συνέπειες,
θεωρώντας ότι «πετύχαμε και στα δύο».
Αναφέρει, επίσης, ότι η έλλειψη απαρτίας
στη «Βουλή» εμποδίζει την «κυβέρνηση»
να παραγάγει έργο, να αντιμετωπίσει τις
διάφορες ανάγκες αλλά και να ανταποκρι-
θεί στο «νομοθετικό» έργο.

Περί Φώφης και ΚΙΝΑΛ



Τ
ην ώρα που η Τουρκία αναζητά
τρόπους να κρατήσει τα αερο-
πλάνα της στον αέρα, ασκώντας
πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

για να εγκρίνουν το πρόγραμμα αναβάθμι-
σης και αγοράς F-16, η Ελλάδα ετοιμάζεται
να κάνει τεχνολογικό άλμα, εξοπλίζοντας
τα μαχητικά της με πανίσχυρα όπλα ισραη-
λινής προέλευσης. 

Στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμ-
μάτων και Συμβάσεων της Βουλής έρχε-
ται σήμερα ένα σημαντικό «πακέτο», το
οποίο, αν και δεν περιέχει την αναβάθμιση
των F-16 Block 50, φέρνει εντούτοις μια
σειρά από «φαρμακερά» οπλικά συστή-
ματα, όπως οι πύραυλοι Rampage και οι
συλλογές Spice που θα εκτοξεύσουν την
επιχειρησιακή ικανότητα της Πολεμικής
Αεροπορίας.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα F-16,
καθώς σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα διαθέτει
84 «Οχιές» που θα πρωταγωνιστούν στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκτός
όμως από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστή-
ματα και το ραντάρ ενεργητικής ηλεκτρονι-
κής σάρωσης AESA με τα οποία θα εξοπλι-
στούν, τα αναβαθμισμένα F-16 θα διαθέ-
τουν νέα όπλα και μάλιστα κατασκευασμέ-
να και δοκιμασμένα από τους Ισραηλινούς. 

Μετά το Spike NLOS που θα εγκαταστα-

θεί σε ελικόπτερα και πλοία των Ενόπλων
Δυνάμεων, ήρθε η σειρά της Πολεμικής Αε-
ροπορίας να επενδύσει στο ισραηλινό
οπλοστάσιο. Στη «φαρέτρα» των F-16 θα
προστεθεί ο πύραυλος Rampage EXTRA,
ένα πανίσχυρο βλήμα με δυνατότητα βολών
ακριβείας ακόμη και σε κινούμενους στό-
χους, σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέ-
τρων. Μεγάλο πλεονέκτημα των Rampage
είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν με ευ-
κολία στα F-16, αφού δεν απαιτούνται μετα-
τροπές στο λογισμικό του αεροσκάφους και
το κόστος τους είναι σχετικά μικρό. 

Ο πύραυλος αυτός είναι αυτόνομος,
αφού καθοδηγείται με GPS, μπορεί να επι-
χειρεί μέρα και νύχτα κάτω από οποιεσδή-
ποτε συνθήκες και χάρη στην πολύ υψηλή
ταχύτητά του είναι σχεδόν αδύνατο να ανα-
χαιτιστεί. Θεωρείται, μάλιστα, ένα από τα
κορυφαία όπλα για την καταστροφή ραν-
τάρ, επικοινωνιακών σταθμών, εχθρικών

πυροβολαρχιών, ακόμη και ενισχυμένων
εγκαταστάσεων. Με άλλα λόγια, πρόκειται
για ένα όπλο ακριβείας που μπορεί να πλή-
ξει με σχετική ευκολία ακόμη και τις πιο
καλά προστατευμένες εχθρικές εγκατα-
στάσεις.

Στη σημερινή Επιτροπή Εξοπλιστικών
περνούν και οι συλλογές καθοδήγησης
Spice, που προσαρμόζονται σε βόμβες
ελεύθερης πτώσης ΜΚ 83 των 1.000 λιβρών
και ΜΚ 84 των 2.000 λιβρών και τις μετα-
τρέπουν σε «έξυπνα» όπλα με δυνατότητα
καθοδήγησης, ώστε να πετυχαίνουν πλήγ-
ματα ακριβείας. Την καθοδήγησή τους ανα-
λαμβάνει GPS και αποτελούν «stand off»
όπλο, δηλαδή ο χειριστής, αφού απελευθε-
ρώσει τη βόμβα, δεν ασχολείται πια με την
καθοδήγησή της στον στόχο. Οι συλλογές
Spice βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια
στο μικροσκόπιο της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας και οι πρώτες συζητήσεις για την από-

κτησή τους είχαν γίνει το 2009. Η οικονομι-
κή κρίση ωστόσο δεν επέτρεψε την ευόδω-
ση αυτού του σχεδίου, το οποίο ολοκληρώ-
νεται τώρα. 

Από την Επιτροπή αναμένεται να περά-
σει και η επαναπιστοποίηση των στρατηγι-
κών πυραύλων Scalp που εξοπλίζουν τα
Mirage 2000-5, καθώς και τα νέα Rafale
που θα προσγειωθούν σύντομα στην 114
Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας. Ακόμη, έρ-
χεται ύστερα από πολλές παλινωδίες και
παρατάσεις η σύμβαση για την εν συνεχεία
υποστήριξη των μεταγωγικών ελικοπτέ-
ρων ΝΗ-90, τα περισσότερα από τα οποία
παραμένουν καθηλωμένα ελλείψει ανταλ-
λακτικών. Οι διαθεσιμότητες των γαλλικών
ΝΗ-90, τα οποία επί υπουργίας Πάνου
Καμμένου είχαν απαξιωθεί πλήρως, απο-
τελούν μεγάλο πρόβλημα για την Αεροπο-
ρία Στρατού που αναγκάζεται να κρατά σε
υπηρεσία τα παρωχημένα UH-1 Huey.
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Στη Βουλή εξοπλιστικό «πακέτο»

Το μεγαλύτερο βάρος
πέφτει στα F-16, 
καθώς σε λίγα χρόνια
η Ελλάδα θα διαθέτει
84 «Οχιές» που 
θα πρωταγωνιστούν
στο Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο



Σ
την Ουάσιγκτον είναι στραμμέ-
νο το βλέμμα της Αθήνας, όπου
νωρίς το απόγευμα ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα

λάβει μέρος στον τρίτο Στρατηγικό Διάλο-
γο Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών και
στη συνέχεια, μαζί με τον ομόλογό του
Άντονι Μπλίνκεν, θα υπογράψει το πρω-
τόκολλο αναθεώρησης της Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. 

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, γίνον-
ται σκληρά παζάρια για τις αναφορές που
θα περιέχουν το κείμενο της συμφωνίας
και, κυρίως, η επιστολή του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών, η οποία θα συνο-
δεύει το πρωτόκολλο και αναμένεται να
αποτελεί μήνυμα στήριξης των ελληνι-
κών θέσεων. Η Αθήνα επιζητεί να γίνεται
σαφής αναφορά στα ελληνικά κυριαρχι-
κά δικαιώματα και στην ανάγκη σεβα-
σμού του Διεθνούς Δικαίου και του Δι-
καίου της Θάλασσας από όλες τις χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά
την Τουρκία. Ως προς τις τοποθεσίες που
συζητούνται ανάμεσα στις δύο πλευρές,
φαίνεται πως για την ώρα δεν θα ανακοι-
νωθούν νέες βάσεις στη νησιωτική χώρα,
όμως το κεφάλαιο αυτό δεν κλείνει αλλά
μετατίθεται για αργότερα. Άλλωστε η
ανανέωση της MDCA θα έχει για πρώτη
φορά πενταετή διάρκεια και οι συζητή-
σεις για νέες τοποθεσίες θα συνεχιστούν,
ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη
ανανέωση. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της συμ-
φωνίας, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί
με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ
μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν και στη συνέχεια
θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Center
for European Policy Analysis για τον ρόλο
της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η θωράκιση της Ελλάδας σε διπλωμα-
τικό και στρατιωτικό επίπεδο προκαλεί
έντονη νευρικότητα στην Άγκυρα, η οποία
μετά τους Γάλλους επιχειρεί μετωπική
σύγκρουση και με τους Αμερικανούς.
Ήδη, στον τουρκικό Τύπο διακινούνται
σενάρια συνωμοσίας για την παρουσία
των αμερικανικών F-15 στην 110 Πτέρυγα
Μάχης της Λάρισας, με το CNN Turk να

υποστηρίζει ότι «τα αμερικανικά μαχητι-
κά βρίσκονται στην Ελλάδα για κάτι πε-
ρισσότερο από ασκήσεις», ενώ το TRT
Haber κάνει λόγο για νέα «συμμαχία
σταυροφόρων» εναντίον της Τουρκίας. 

«Η ρητορική της Τουρκίας δείχνει πόσο
πολύ ενοχλήθηκε και πόσο σημαντική εί-
ναι η τελευταία συμφωνία με τη Γαλλία
αλλά και η επέκταση της συμφωνίας που
θα υπογραφεί με τις ΗΠΑ», σχολίασε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου. Οι Τούρκοι πάντως, διά στόμα-
τος Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπολύουν
δριμεία επίθεση εναντίον της Ουάσιγ-
κτον, με αφορμή τις δηλώσεις του Τζο
Μπάιντεν για τον ρόλο της Άγκυρας στη
Συρία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,
μάλιστα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υποστη-
ρίζει με όπλα και πυρομαχικά τις τρομο-
κρατικές οργανώσεις που δρουν στη Συ-
ρία. «Ποιος δίνει τα όπλα σε αυτούς τους
τρομοκράτες; Ποιος τους εκπαιδεύει;

Εσείς τους δίνετε τα όπλα, εσείς τους εκ-
παιδεύετε και μετά κάνετε καταδικαστι-
κές δηλώσεις για τα μάτια του κόσμου.
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είστε ειλικρινείς»,
είπε ο Τσαβούσογλου. 

Την επιθετική ρητορική της Τουρκίας
πήγε ένα βήμα παρακάτω ο εθνικιστής
εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσε-
λί, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συνερ-
γάζονται με τρομοκρατικές οργανώσεις
έχοντας στόχο να πλήξουν την Τουρκία. 
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Σκληρά παζάρια για τις 
αναφορές που θα περιέχουν
το κείμενο της συμφωνίας 
και, κυρίως, η επιστολή 
του Αμερικανού 
υπουργού Εξωτερικών

Πέφτουν υπογραφές στην Αμερική

Πολιτική κρίση 
στα Κατεχόμενα
Την ίδια ώρα, πολιτική κρίση έχει
ξεσπάσει στα Κατεχόμενα, όπου ο
«πρωθυπουργός» της παράνομης
κυβέρνησης του ψευδοκράτους
Ερσάν Σανέρ ανακοίνωσε την πρό-
θεσή του να παραιτηθεί. Η δήθεν
κυβέρνηση που προέκυψε με την
ωμή ανάμειξη της Τουρκίας βρί-
σκεται σε αποδρομή ενώ στερείται
κάθε δικαιοδοσίας, λόγω των συ-
νεχών παρεμβάσεων τόσο του Ερν-
τογάν όσο και του Ερσίν Τατάρ, του
ανδρείκελου που τοποθέτησε η
Άγκυρα στα Κατεχόμενα. Ο Σανέρ,
μάλιστα, υποστήριξε ότι η έλλειψη
απαρτίας στην παράνομη Βουλή
εμποδίζει τη δήθεν κυβέρνηση να
παράγει έργο ενώ η πρότασή του
για πρόωρες εκλογές απορρίφθη-
κε. Πριν από τον Σανέρ, βέβαια, την
πρόθεσή του να αποχωρήσει από
την «κυβέρνηση» είχε ανακοινώ-
σει και ο Ερχάν Αρίκλι, ο αρχηγός
του κόμματος των εποίκων, του
δεύτερου από τα τρία κόμματα που
την απαρτίζουν. 
Η «Βουλή», άλλωστε, δεν παράγει
νομοθετικό έργο εδώ και μήνες,
αφού ούτε η «κυβέρνηση» ούτε η
«αντιπολίτευση» καταφέρνουν να
εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο
αριθμό «βουλευτών» για να πραγ-
ματοποιηθούν οι συνεδριάσεις.



Σ
υναγερμός έχει σημάνει σε
ΕΛΑΣ και τράπεζες λόγω της
ραγδαίας αύξησης που κατα-
γράφεται τους τελευταίους

μήνες στις διαδικτυακές απάτες. Οι
αριθμοί προκαλούν… ζάλη, καθώς το
τελευταίο εννεάμηνο περισσότερα από
40 εκατ. ευρώ κατέληξαν στους λογα-
ριασμούς απατεώνων, με την ποσοστι-
αία αύξηση να είναι της τάξης του
200%.

Το πρόβλημα δεν πέρασε απαρατή-
ρητο από την πολιτική ηγεσία της
ΕΛΑΣ, με τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, να συγκα-
λεί έκτακτη σύσκεψη παρουσία -μετα-
ξύ άλλων- του διοικητή της Τραπέζης
της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, του
προέδρου της Ένωσης Τραπεζών Βα-
σίλη Ράπανου, του αρχηγού της αστυ-
νομίας, αντιστράτηγου Μιχάλη Καρα-
μαλάκη, και άλλων στελεχών του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα, των ελεγκτικών
Αρχών και ανώτερων αξιωματικών του
σώματος. Ο λόγος για το επονομαζόμε-
νο «phishing» (μτφ. ηλεκτρονικό «ψά-
ρεμα» στοιχείων), το οποίο γίνεται με
παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου, αλλά και με sms.
Στόχος των επιτήδειων, να αποσπά-
σουν απόρρητα προσωπικά και οικο-

νομικά δεδομένα, όπως όνομα χρήστη
ηλεκτρονικής τραπεζικής, κωδικούς
πρόσβασης, στοιχεία χρεωστικών/πι-
στωτικών καρτών κ.ά.

Πριν από μερικές ημέρες, στο στό-
χαστρο των απατεώνων βρέθηκαν οι
πελάτες μεγάλης συστημικής τράπε-
ζας της Ελλάδας, στους οποίους εστά-
λη email το οποίο ανέφερε (σε ελληνι-
κά που μόνο άψογα δεν θα χαρακτήρι-
ζε κανείς, κινώντας αυτόματα υπο-
ψίες): «Ως κορυφαίο χρηματοπιστωτι-
κό ίδρυμα σε εθνικό επίπεδο, πρέπει
να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των
πελατών μας. Έχουμε ενημερώσει το
διαδικτυακό μας σύστημα ασφαλείας
και την 19η Σεπτέμβριος του τρέχοντος
έτους, όλες οι κάρτες απενεργοποι-
ούνται προσωρινά για διαδικτυακές
πληρωμές μέχρι να εγγραφείτε στα
αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας. Για
να το ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε
αυτά τα απλά βήματα». Όποιος έκανε
το λάθος να πατήσει τον σύνδεσμο -
ενεργό link που υπήρχε στο ηλεκτρονι-

κό μήνυμα, έπεφτε θύμα «phishing»
με τους επιτήδειους να αποκτούν πρό-
σβαση στους κωδικούς τους και να…
αδειάζουν λογαριασμούς!

Θεοδωρικάκος: «Συντονιστικό
κέντρο»

«Δυστυχώς το φαινόμενο της εξαπά-
τησης των πολιτών με απώλειες για την
περιουσία τους, με δήθεν μηνύματα,
με πλαστά μηνύματα από τράπεζες,
έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό», σημείωσε μετά τη σύσκεψη ο Τά-
κης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Η
πρώτη απόφαση ασφαλώς είναι να
πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη
ενημερωτική εκστρατεία των πολιτών,
ώστε να προλάβουμε την περαιτέρω
εξάπλωση του φαινομένου και οι ίδιοι
οι πολίτες να γνωρίζουν τι πρέπει να
κάνουν για να προστατεύσουν τους
τραπεζικούς λογαριασμούς και την πε-

ριουσία τους. Δημιουργούμε επίσης
ένα συντονιστικό κέντρο, ώστε οι διω-
κτικές Αρχές της ΕΛΑΣ σε συνεργασία
με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ένω-
ση Ελληνικών Τραπεζών και άλλες συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες να προχωρή-
σουν σε συντονισμένη δράση ακόμα
πιο αποτελεσματική, με σκοπό να χτυ-
πηθούν οι απατεώνες που κάνουν αυ-
τές τις εγκληματικές πράξεις και να
οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Σε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκεται η Πολιτική Προστασία,
καθώς η κακοκαιρία «Μπάλλος» έφτασε χθες το βράδυ
αγριεμένη στη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να προ-
βλέπουν ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα κύρια χαρακτηριστι-
κά της κακοκαιρίας θα είναι τα εξής:
� Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αρχικά θα επη-
ρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσ-
σαλία και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπό-
λοιπη χώρα.
� Χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
� Χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας
και στην Πίνδο από σήμερα το πρωί.

� Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, οι οποίοι κατά τόπους θα
φτάνουν τα 9 μποφόρ, ειδικά την Παρασκευή.  
� Πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή κυ-
ρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Πιο αναλυτικά, σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και
καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία,
στη Θεσσαλία και στη Στερεά, οι οποίες σταδιακά θα επεκτα-
θούν στην υπόλοιπη χώρα. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν
κυρίως σε νησιωτικές και θαλάσσιες περιοχές. Χιονοπτώ-
σεις αναμένονται από το πρωί κατά κύριο λόγο στα ορεινά
της Δυτικής Μακεδονίας και στην Πίνδο. 

Η θερμοκρασία στη Θράκη θα κυμανθεί από 11 έως 20
βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 8
βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 9 έως

13, στη Θεσσαλία από 9 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 20,
στη Στερεά από 13 έως 19, στην Πελοπόννησο από 10 έως
21, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 19, στα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου από 12 έως 20, στα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου από 12 έως 23, στις Κυκλάδες από 13 έως 24, στα
Δωδεκάνησα από 15 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 26
βαθμούς Κελσίου. 

Στην Αττική αναμένονται βροχές οι οποίες από το μεση-
μέρι θα ενισχυθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες και εν-
δεχομένως χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο των
Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Βρο-
χερό το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η
θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως
12 βαθμούς.

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

«Ασπίδα προστασίας» στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές
από το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη -
Περίπου 40 εκατ. στα χέρια
των αετονύχηδων

Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Συναγερμός στις Αρχές για ακραία φαινόμενα

Αύξηση 200%
στις απάτες
μέσω Ίντερνετ 
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Γράφει ο Ηλίας Παλιαλέξης 

Η
δυνατότητα οδήγησης με συνο-
δό σε όσους υποψήφιους οδη-
γούς έχουν συμπληρώσει τα 17
έτη και ολοκληρώνουν επιτυ-

χώς την πρακτική δοκιμασία δίνεται, σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις του νέου σχεδίου
νόμου για την Οδική Ασφάλεια, που πα-
ρουσίασε ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής. Ταυτό-
χρονα αυστηροποιείται ο έλεγχος της διε-
ξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων
προκειμένου να αποφευχθούν προβλή-
ματα και στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Ειδικότερα, προβλέπεται η θέσπιση νέ-
ου κατώτατου ορίου ηλικίας για την παρα-
κολούθηση θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης τα 17 έτη, καθώς και της δυ-
νατότητας των υποψηφίων που έχουν
συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της
ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει
τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής
εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β να
λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις
αλλά και στις πρακτικές δοκιμασίες.

Μάλιστα, προβλέπεται η χορήγηση
προσωρινής άδειας οδήγησης στους ανή-
λικους υποψήφιους οδηγούς μέχρι τη
συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους,
οπότε και τους χορηγείται το κανονικό έν-
τυπο άδειας οδήγησης.

Αναλυτικότερα, το νέο νομοσχέδιο, με-
ταξύ άλλων, προβλέπει την αναβάθμιση
της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδη-
γών, την ενίσχυση της διαφάνειας ώστε να
μπει «φρένο» σε φαινόμενα διαφθοράς,
τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδι-
κασίας εξέτασης, καθώς και την προαγω-
γή της Οδικής Ασφάλειας.

Επιπλέον, επιχειρείται η αναμόρφωση
του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση,

τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική
δοκιμασία υποψήφιων οδηγών και οδη-
γών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχημάτων. Αναδιαμορφώνεται και
απλουστεύεται η ύλη της θεωρητικής εκ-
παίδευσης με σκοπό την καλύτερη κατα-
νόηση και την ενίσχυση της κριτικής σκέ-
ψης των υποψήφιων οδηγών, ωστόσο
αυστηροποιείται ο έλεγχος της διεξαγω-
γής των θεωρητικών εξετάσεων προς
αποκατάσταση των στρεβλώσεων και
προβλημάτων.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους
υποψήφιους οδηγούς να παρακολουθή-
σουν μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης
σε οχήματα νέας τεχνολογίας. Για την εξα-
σφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας,
του ελέγχου και της εποπτείας της διενέρ-
γειας της πρακτικής δοκιμασίας των υπο-
ψήφιων οδηγών αλλά και της προστασίας
των προσωπικών τους δεδομένων η πρα-
κτική δοκιμασία καταγράφεται με τη χρή-
ση φορητής κάμερας υψηλής ευκρίνειας,
με δυνατότητα λήψης 360 μοιρών, που

διαθέτει μικρόφωνο και ειδική αποσπώ-
μενη κάρτα μνήμης, στην οποία αποθη-
κεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής
δοκιμασίας.

«Θερίζει» στις μικρές ηλικίες ο κορονοϊός - Ένα στα τέσσερα κρούσματα είναι παιδιά
Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα κορονοϊ-

ού που εντοπίζονται σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δη-
μοσιότητα ο ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 4-10 Οκτωβρίου, το σύ-
νολο των ασθενών με Covid-19 ηλικίας 4-18 ετών είναι
4.135, αποτελώντας το 27% στο σύνολο των κρουσμάτων
κορονοϊού. 

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, την ίδια εβδομάδα το ποσοστό
θετικότητας ήταν 1,17% σε σύνολο 1.303.844 εργαστηρια-
κών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0,25% σε σύνολο
1.911.382 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των

ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0,48%. Οι εισαγω-
γές νέων ασθενών ήταν 1.302, ενώ το σύνολο των εξιτη-
ρίων λόγω ίασης ήταν 1.000. O λόγος εισαγωγών νέων
ασθενών προς εξιτήρια λόγω ίασης ήταν 1.3.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.338, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 31, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.241 θάνατοι. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-

μένοι είναι 343. Μεταξύ αυτών, 297 (86,59%) είναι ανεμβο-
λίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 46 (13,41%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Co-
vid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 222.

Για μία ακόμη ημέρα, Αττική με 562 και Θεσσαλονίκη με
382 κρούσματα κρατούν τα σκήπτρα. Ανησυχητικό όμως
είναι το γεγονός ότι και περιοχές που είναι ήδη «στο κόκ-
κινο», δείχνουν να έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό
φορτίο. Το τελευταίο 24ωρο η Λάρισα κατέγραψε 157
κρούσματα, ενώ «φλερτάρουν» με τριψήφιο αριθμό κρου-
σμάτων η Μαγνησία με 98 και η Ημαθία με 92.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο 
νόμου για την Οδική Ασφάλεια
- Αυστηρότερες οι εξετάσεις 

Οδήγηση από τα 17 με συνοδό 
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Ιόνια Νησιά

Αιτήσεις έως 31/10 για ενίσχυση 
επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ

Την παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήματος ενίσχυσης
από το πρόγραμμα ΙΟΝ97 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περι-
φέρεια Ιονίων Νήσων» έως και τις 31 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η
οικεία περιφέρεια. Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη θα είναι η
τελευταία παράταση στο εν λόγω πρόγραμμα ενίσχυσης, το οποίο
απευθύνεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των Ιονίων
Νήσων, οι οποίες επλήγησαν από την Covid-19.

Αριστοτέλης

Ανάκληση συγχώνευσης τμημάτων
σχολείων ζητά ο δήμαρχος

Την ανάκληση της απόφασης του υπουργείου Παιδείας για
συγχώνευση τμημάτων των δημοτικών σχολείων Νέων Ρό-
δων, Ουρανούπολης, Παλαιοχωρίου, Στανού και Αμμουλιανής
(του μοναδικού κατοικημένου νησιού της Κεντρικής Μακεδο-
νίας) ζητά ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, χαρα-
κτηρίζοντάς την απαράδεκτη από εκπαιδευτικής, παιδαγωγι-
κής και υγειονομικής άποψης. Ο δήμαρχος επισημαίνει: «Κα-
λώ το υπουργείο να επανεξετάσει και να ανακαλέσει μια αδι-
καιολόγητη απόφαση».

Δέκα εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκαν για την ψη-
φιακή διακυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος

Ζέρβας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. «Εξασφαλίσαμε
από το Ταμείο Ανάκαμψης τη μερίδα του λέοντος μαζί με τους Δήμους

Αθηναίων, Πειραιά και Τρικκαίων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα χρηματο-
δοτηθεί με 10 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό, την εσωτερική λειτουργία του δήμου και την εξυ-

πηρέτηση των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης. Τα κονδύλια αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης προστίθενται στα 7,8

εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το πρόγραμμα
«Έξυπνη πόλη», καθώς και στα 5,2 εκατ. ευρώ που ψηφίστηκαν από το

δημοτικό συμβούλιο για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το ετήσιο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο
του Δικτύου «Major Cities of Europe» με τίτ-
λο «From here to where? Succeed in the
post Covid transformation» διεξάγεται στη
Λάρισα, 13-15 Οκτωβρίου, και για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Το συνέδριο τελεί υπό
την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, του υπουργείου Τουρισμού,
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ, του
e-Trikala, του ΣΕΠΕ και της Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, ενώ αποτελεί προπομπό τού
μεγάλου διά ζώσης συνεδρίου που θα διε-
ξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα. Το
πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις
διαφορετικές προοπτικές και προσεγγίσεις
του ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφα-
ση στις προσδοκίες των πολιτών στη μετα-
Covid εποχή.

! Λάρισα

Φιλοξενεί το ετήσιο 
συνέδριο «Major Cities
of Europe» 

Δέκα εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Τρεις δήμαρχοι αρνούνται 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
και αναστολές συμβάσεων

Την αντίθεσή τους στην υποχρεωτικότητα των εμβο-
λίων και στις συνεπαγόμενες αναστολές συμβάσεων
στους εργαζόμενους στους δήμους τους εκφράζουν οι
δήμαρχοι Πατρέων, Βύρωνα Αττικής και Ζαγοράς -
Μουρεσίου. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Πατρέων δη-
λώνει ότι «η δημοτική αρχή δεν θα εκβιάσει και δεν θα
διαιρέσει τους εργαζόμενους με αναστολές. Είμαστε
υπέρ του καθολικού εμβολιασμού, αλλά κατηγορηματι-
κά αντίθετοι στην εφαρμογή του νόμου για την υποχρε-
ωτικότητα. Θα πάρει όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα
για την προστασία από τον κορονοϊό. Θα συνεχίσει την
προσπάθεια ενημέρωσης για την αναγκαιότητα του εμ-
βολιασμού». Στον Δήμο Βύρωνα το δημοτικό συμβούλιο
υιοθέτησε ψήφισμα «λέμε “ναι” στον μαζικό εμβολια-
σμό χωρίς επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις! Λέμε
όμως “όχι” στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και είμαστε
αντίθετοι στην αναστολή εργασίας, μέτρο που προωθεί
η κυβέρνηση». Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου ανακοί-
νωσε: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει να μην προ-
χωρήσει σε αναστολές καθηκόντων και διαθεσιμότητες,
συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης για την ανα-
γκαιότητα του εμβολιασμού».
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Μ
ε το μήνυμα «Ο κόσμος αλλάζει,
η Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπρο-
στά» και στόχο τη διαμόρφωση

νέων ρόλων και ευθυνών για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση που έχουν ανάγκη σήμερα
η Ελλάδα και οι πολίτες, ξεκινούν σήμε-
ρα στη Θεσσαλονίκη οι τριήμερες εργα-
σίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της
ΚΕΔΕ. Οι εργασίες του τριήμερου συνε-
δρίου θα πραγματοποιούνται στο συνε-
δριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» και
αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
όχι μόνο γιατί είναι το πρώτο διά ζώσης
συνέδριο από το ξέσπασμα της πανδη-
μίας, αλλά και επειδή είναι πολλά τα θέ-
ματα της Αυτοδιοίκησης που είναι «ανοι-
χτά». Τις εργασίες θα ανοίξει ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ενώ
σήμερα αναμένεται να μιλήσουν ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
και ο αναπληρωτής υπουργός Στέλιος
Πέτσας, οι οποίοι πιθανότατα θα έχουν

να παρουσιάσουν και κάποιες από τις λύ-
σεις των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι δήμοι.

Όπως τονίζει ο Δημήτρης Παπαστεργί-
ου, «φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει το
συνέδριό μας την αφετηρία για ένα νέο ξε-
κίνημα της Αυτοδιοίκησης σε έναν κόσμο
που αλλάζει διαρκώς και με μεγάλες ταχύ-
τητες. Οι δήμοι μας ανταποκρίνονται στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της εποχής, εκ-
συγχρονίζονται και χαράσσουν σχέδια με-
τάβασης σε έναν πιο ασφαλή και φιλικό
στο περιβάλλον κόσμο».

Παράλληλα, θα γίνουν και θεματικές συ-
ζητήσεις για θεσμικά, οικονομικά, ψηφια-
κό μετασχηματισμό και αναπτυξιακά ζητή-
ματα της Αυτοδιοίκησης, στις οποίες ανα-
μένεται να τοποθετηθούν και οι αρμόδιοι
υπουργοί Μάκης Βορίδης, Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Στέλιος
Πέτσας, Θοδωρής Λιβάνιος, Γιάννης Τσα-
κίρης και Γιώργος Γεωργαντάς.

Δράσεις του «Γηπέδου Ζωής»
Το όραμα του Παναγιώτη Γιαννάκη να

δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα
βοηθά παιδιά και νέους να ανακαλύψουν
τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους υλο-
ποιείται με την ίδρυση του μη κερδοσκο-
πικού οργανισμού «Γήπεδο Ζωής» μέσω
της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος» και την εγκατάστασή
του στην περιοχή του Δήμου Νίκαιας -
Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Πρόσφατα ο δήμαρ-
χος Γιώργος Ιωακειμίδης συναντήθηκε
με τον διεθνώς αναγνωρισμένο αθλητή και προπονητή καλαθοσφαίρισης Παναγιώτη Γιαν-
νάκη προκειμένου να συζητήσουν για την πρωτοβουλία «Γήπεδο Ζωής», για τις δράσεις
που θα τη συνοδεύσουν και για τη δημιουργία της εγκατάστασης που θα τη φιλοξενήσει, η
οποία είναι υπό σχεδιασμό και θα διαμορφωθεί σε οικόπεδο έκτασης 9,5 στρεμμάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής 
στο Παρίσι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ιδιαί-
τερα σημαντική για τη γαλλική αγορά
International & French Travel Mar-
ket, στην οποία η Περιφέρεια Αττι-
κής συμμετείχε ως συνεκθέτρια στο
εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Ορ-
γανισμού Τουρισμού. Σύμφωνα με
τα στοιχεία των διοργανωτών της
έκθεσης, κατά τη διάρκειά της προ-
βλήθηκαν πάνω από 200 προορι-
σμοί, εκπροσωπήθηκαν περί τις
1.700 εταιρείες, συμμετείχαν
34.000 επαγγελματίες του τουρι-
σμού και διοργανώθηκαν 150 συνε-
δριακές εκδηλώσεις. Κεντρικός
στόχος της περιφέρειας κατά την
υλοποίηση της συγκεκριμένης δρά-
σης τουριστικής προβολής της ήταν
η ενημέρωση της γαλλικής αγοράς
και του διεθνούς κοινού σχετικά με
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Αττικής αλλά και η προβολή της ως
ενός ασφαλούς και ελκυστικού πο-
λυδιάστατου προορισμού.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
παρατηρείται «τεράστιο χά-
σμα» ανάμεσα σε δήμαρχο
και πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου; Ο πρόεδρος
εδώ και πολύ καιρό διαφο-
ροποιεί τις θέσεις του από
τα πεπραγμένα της δημοτι-
κής αρχής και δεν το κρύβει
κιόλας, γεγονός που έχει
δημιουργήσει πολλές τρι-
βές. Για αυτό, άλλωστε, απο-
κτούν και ιδιαίτερο ενδια-
φέρον οι δημαιρεσίες που
θα γίνουν σύντομα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ξεκινάει 
η απομάκρυνση 
των θαμμένων 
αποβλήτων
Εγκρίθηκε από τον Δήμου Ωρωπού
η αποδοχή χρηματοδότησης 74.400
ευρώ από το Πράσινο Ταμείο έπειτα
από έγκριση του υπουργού Περι-
βάλλοντος Κώστα Σκρέκα για την
εκπόνηση δύο μελετών αποκατά-
στασης σε ισάριθμους χώρους
ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλή-
των εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Ωρωπού. Το ζήτημα της
απομάκρυνσης των αποβλήτων που
έχουν θαφτεί σε δύο σημεία στο
Συκάμινο ήταν δέσμευση του δη-
μάρχου Γιώργου Γιασημάκη και με
την έγκριση της εκπόνησης της με-
λέτης ανοίγει ο δρόμος για την απο-
μάκρυνσή τους και τη σταδιακή
αποκατάσταση του περιβάλλοντος
στην περιοχή.

Σήμερα οι εργασίες του ετήσιου
συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη

«Αστικός Κήπος - 
Biohability»

Ο «Αστικός Κήπος - Biohability»
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έφε-
ρε τους πρώτους καρπούς, που δεν
είναι άλλοι από τα χαμόγελα και τη
χαρά όσων συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, που στόχο έχει την κοινωνι-
κή και επαγγελματική ένταξη των
ατόμων με αναπηρία, καθώς και την
προώθηση του εθελοντισμού και της
περιβαλλοντικής συνείδησης. Το
πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργα-
σία με το Σωματείο «Equalact Social,
Δράση για την Κοινωνική Ισότητα -
ΑμεΑ», υποστηρίζεται από εθελοντές,
ειδική παιδαγωγό και κοινωνική λει-
τουργό και συμμετέχουν ενήλικες
έως 25 ετών. Τα εγκαίνια του Αστικού
Κήπου, που βρίσκεται στον εξωτερικό
χώρο του κτιρίου, στο οποίο στεγά-
ζονται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και
το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου,
έγινε παρουσία του δημάρχου Ηλία
Αποστολόπουλου. 

Κ Ε Δ Ε  



Π
αράνομη έκρινε την απεργία-απο-
χή των εκπαιδευτικών από την
αξιολόγηση το Εφετείο Αθηνών,
έπειτα από τις εφέσεις που άσκη-

σαν επί της αρχικής απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών τόσο τα συνδικα-
λιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών όσο
και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Το
Εφετείο Αθηνών χαρακτήρισε άμεσα εκτελε-
στή την απόφαση και προβλέπει ποινή 3.000
ευρώ για κάθε παράβασή της εκ μέρους της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ)
και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκ-
παίδευσης (ΟΛΜΕ). 

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφα-
σης, απαγορεύεται «στις εναγόμενες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΠΟ-
ΣΕΕΠΕΑ) η συνέχιση της κηρυχθείσας από
αυτές απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία
ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία
αξιολόγησης, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτο-
αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης
των σχολικών μονάδων». Το δικαστήριο ανα-
γνωρίζει ακόμα ότι η κηρυχθείσα από την
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λει-
τουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) απεργία-αποχή εί-
ναι παράνομη. 

Το θέμα έφτασε στις δικαστικές αίθουσες,

έπειτα από αγωγή που κατέθεσε η ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας, με την οποία ζητούσε
να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απερ-
γία-αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιο-
λόγηση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
αποφάνθηκε ότι η απεργία-αποχή που προκή-
ρυξαν τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων,
καθηγητών και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ήταν
παράνομη αλλά η απόφαση δεν ήταν άμεσα
εκτελεστή. Κατά της απόφασης άσκησαν έφε-
ση ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αλλά και η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως και η υπόθεση παρα-
πέμφθηκε στο Εφετείο Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής της
συνοπτικής έκθεσης αξιολόγησης των σχολι-
κών μονάδων έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου, ωστό-
σο, έλαβε παράταση χωρίς να ορίζεται καταλη-
κτική ημερομηνία. Ήδη, πάντως, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής, περισσότερες από 6.000 σχολικές μο-
νάδες έχουν υποβάλει στη σχετική πλατφόρμα
την έκθεση αξιολόγησής τους.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Στο μάθημα των Λατινικών, που επανέρχεται για
να αντικαταστήσει την Κοινωνιολογία, θα εξετα-
στούν παλιοί και νέοι υποψήφιοι των φετινών πα-
νελλαδικών εξετάσεων που προέρχονται από την
Ομάδα των Θεωρητικών Σπουδών. Υπενθυμίζεται
ότι η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις,
καθώς οι υποψήφιοι από προηγούμενα έτη θα κλη-
θούν να διαγωνιστούν σε ένα μάθημα το οποίο δεν
έχουν διδαχθεί. 

Ωστόσο, αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο δι-
πλών εξετάσεων, τελικά απορρίφθηκε για λόγους
ίσης μεταχείρισης. Έτσι, οι υποψήφιοι όλων των
κατηγοριών που θα διαγωνιστούν στα Λατινικά θα
εξεταστούν σε διδαγμένο κείμενο, από ένα ή πε-
ρισσότερα εδάφια, και θα κληθούν να μεταφρά-
σουν μέρος αυτού στη νέα ελληνική γλώσσα.

Βασιζόμενοι στο κείμενο που τους έχει δοθεί, θα
πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση ανοιχτού ή
κλειστού τύπου από την εισαγωγή του σχολικού βι-
βλίου των Λατινικών, σε μια ετυμολογική (συσχέτι-

ση λέξεων της λατινικής με λέξεις που χρησιμοποι-
ούνται στη νέα ελληνική), σε δύο ερωτήσεις γραμ-
ματικής και δύο συντακτικού, καθεμία από τις
οποίες μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα υπο-
ερωτήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από φέτος, οι συντελε-
στές βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων
μαθημάτων θα καθορίζονται από τη Σύγκλητο κάθε
πανεπιστημίου, έπειτα από πρόταση κάθε Σχολής,
τμήματος ήΕισαγωγικής Κατεύθυνσης. Ο συντελε-
στής βαρύτητας για καθένα από τα τέσσερα μαθή-
ματα βαρύτητας θα εκφράζεται σε ποσοστό και δεν
μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. 

Κονδύλι, ύψους 10.000.000 ευρώ, θα διαθέσει το υπουργείο Παιδείας στα πανεπιστή-
μια της χώρας για την ενίσχυση της αυτονομίας τους, μέσω δράσεων που θα προτείνει
και θα υλοποιήσει η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού ΑΕΙ κάθε ιδρύματος. Το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, το ΑΠΘ, το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο Ελλάδος και τα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττι-
κής, Θεσσαλίας και Πατρών, με κριτήρια το μέ-
γεθος και τον αριθμό των καθηγητών και των
φοιτητών, θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά. Κάθε
ίδρυμα συντάσσει το στρατηγικό του σχέδιο,
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τη φυσιο-
γνωμία του, και εφαρμόζει τις σχετικές δρά-
σεις, στο πλαίσιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το υπουργείο Παιδείας.
Υπενθυμίζεται ότι τα πανεπιστήμια, στο εξής, καλούνται να επιλέγουν στόχους για τους
οποίους θα αξιολογηθούν προκειμένου να λάβουν το 20% της τακτικής χρηματοδότη-
σής τους που κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών ποι-
ότητας και επιτευγμάτων που έχουν στοχοθετηθεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας προ-
γραμματικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ΑΕΙ καλείται να διαμορφώσει τη
στρατηγική της ακαδημαϊκής του ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και να επιλέξει με προσοχή συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στό-
χους παρακολουθώντας την πορεία επίτευξής τους και τον βαθμό σύνδεσης των προ-
γραμμάτων σπουδών που προσφέρει με την αγορά εργασίας.

Άμεσα εκτελεστή η απόφαση -
Ποινή 3.000 ευρώ
για κάθε παράβασή της

Παράνομη και στο
Εφετείο η απεργία
των εκπαιδευτικών

ΑΕΙ: Στήριξη στον στρατηγικό σχεδιασμό Πανελλαδικές: Επιστρέφουν τα Λατινικά
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Δολοφονία Ζέμπερη:
Αναβλήθηκε η δίκη

Με άδειο το εδώλιο του κατηγορου-
μένου αναβλήθηκε χθες για τις 6 Ιουνί-
ου του 2022 η δίκη σε δεύτερο βαθμό
για τη στυγερή δολοφονία της 32χρο-
νης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη. Ο κα-
τηγορούμενος Εμμανουήλ Σοροπίδης,
ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο
βαθμό σε δύο φορές ισόβια, δεν πα-
ρουσιάσθηκε στο δικαστήριο αλλά εκ-
προσωπήθηκε από την αυτεπαγγέλτως
διορισθείσα συνήγορό του. Ωστόσο, η
δίκη αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος
στο δικαστήριο που υπέβαλε η πλευρά
της πολιτικής αγωγής που εκπροσωπεί
την οικογένεια του θύματος.

Συγκεκριμένα, η πληρεξούσιος δικη-
γόρος που εκπροσωπεί τη μητέρα και
τα αδέλφια της άτυχης Δώρας υποστή-
ριξε ότι ο αστικός φάκελος, μέσα στον
οποίο περιλαμβάνονται και σημαντικά
έγγραφα της ποινικής δικογραφίας,
έχει κρατηθεί στον Δικηγορικό Σύλλο-
γο Αθηνών και απαιτείται μια ειδική
διαδικασία για την απόδοσή του. Σύμ-
φωνα με τη δικηγόρο τους Γιάννα Πα-
ναγοπούλου, «υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία να υπερασπιστούμε τους εν-
τολείς μας. Εντός τριμήνου θα έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία και εν συνεχεία
θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία
για την υποστήριξη της κατηγορίας».

Η άτυχη εφοριακός είχε βρεθεί νε-
κρή στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών τον
Οκτώβριο του 2017 και έφερε συνολικά
14 μαχαιριές στην πλάτη και στον θώρα-
κα.  Είκοσι μέρες μετά το άγριο έγκλη-
μα συνελήφθη ο τότε 58χρονος δρά-
στης ο οποίος, αρχικά, ομολόγησε τη
δολοφονία.

Τρεις μήνες μετά κατέθεσε συμπλη-
ρωματικά υπομνήματα στον ανακριτή
και έκανε λόγο για «συμβόλαιο θανά-
του». Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι δύο
άνδρες, τους οποίους αποκάλεσε «Χά-
ρη» και «Ψηλό», του υποσχέθηκαν πως
θα του δώσουν 30.000 ευρώ για να σκο-
τώσει την 32χρονη εφοριακό, που την
είχαν βάλει στο στόχαστρο εξαιτίας κά-
ποιων οικονομικών υποθέσεων που
χειριζόταν ως ελεγκτής της εφορίας.
Ωστόσο, στο ακροατήριο δεν αποδείχ-
θηκαν οι ισχυρισμοί του.

Γράφει η Μαρία Δήμα

Δ
εν είχε συνεργό στο έγκλημα

σε βάρος της 20χρονης Καρο-

λάιν στα Γλυκά Νερά ο συζυ-

γοκτόνος Μπάμπης Αναγνω-

στόπουλος. Στο συμπέρασμα αυτό κατέ-

ληξε ύστερα από σχεδόν τέσσερις μήνες

έρευνας ο ανακριτής που χειρίστηκε την

έρευνα για την υπόθεση της δολοφονίας

της Καρολάιν Κουρτς, ολοκληρώνοντας

την ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγο-

ρος του καθ’ ομολογίαν δράστη του εγ-

κλήματος εκλήθη στα δικαστήρια, προ-

κειμένου να υπογράψει το πέρας της

ανάκρισης. Πλέον η δικογραφία αναμέ-

νεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγ-

γελικό λειτουργό, προκειμένου να συν-

τάξει την πρότασή του προς το δικαστικό

συμβούλιο πλημμελειοδικών για την πα-

ραπομπή ή μη του 34χρονου πιλότου, ο

οποίος παραμένει προφυλακισμένος

στις φυλακές Κορυδαλλού.

Έτσι, μοναδικός κατηγορούμενος

στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφο-

νίας της 20χρονης, μητέρας ενός βρέ-

φους, παραμένει ο 34χρονος πιλότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία

στοιχεία που ανέμενε ο ανακριτής από

τις άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού

απορρήτου δεν ανέδειξαν κάποιο στοι-

χείο που να επιτάσσει τη συμπληρωμα-

τική απολογία του κατηγορουμένου ή

περαιτέρω έρευνα.

Επίσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες,

στον ανακριτή δεν διαβιβάστηκε κανένα

έγγραφο σχετικά με τις κλήσεις που έγι-

ναν τη νύχτα που δολοφονήθηκε η νεαρή

γυναίκα. Παράλληλα, στα χέρια του ανα-

κριτή φέρεται να μην έφτασε ούτε έγ-

γραφο σχετικά με την κάμερα που υπήρ-

χε στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών. Και

αυτό καθώς η εταιρεία από την Κίνα δεν

απάντησε ποτέ στο σχετικό αίτημα των

ελληνικών Αρχών για το πότε αφαιρέθη-

κε η κάρτα SIM από την κάμερα ασφαλεί-

ας που ήταν τοποθετημένη στο εσωτερι-

κό του σπιτιού.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το τραπεζικό

απόρρητο, φαίνεται πως έχουν προκύψει

συναλλαγές χαμηλών ποσών στις κάρτες

τόσο της αδικοχαμένης Καρολάιν όσο

και του 34χρονου κατηγορούμενου για

τα έξοδα του σπιτιού. Υπενθυμίζεται ότι

το έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πα-

νελλήνιο αλλά και τη Βρετανία λόγω κα-

ταγωγής του θύματος από την πλευρά

του πατέρα της, διεπράχθη τον περασμέ-

νο Μάιο μέσα στη μεζονέτα όπου ζούσε

το ζευγάρι μαζί με την κορούλα τους. Ο

34χρονος πιλότος αφού δολοφόνησε την

άτυχη Καρολάιν ενώ εκείνη κοιμόταν,

προκειμένου να πείσει τις Αρχές ότι εί-

χαν πέσει θύματα ληστείας, σκότωσε και

το σκυλί της οικογένειας κρεμώντας το

από τα κάγκελα του σπιτιού, προκειμέ-

νου να πείσει τους αστυνομικούς για τη

βιαιότητα των δήθεν ληστών.

ΣΣοκ στη Ρόδο: Στο
νοσοκομείο 8χρονη
ύστερα από βιασμό

Παγωμένη είναι η τοπική κοινωνία της
Ρόδου μετά την αποκάλυψη ότι ένα κο-
ριτσάκι 8 ετών έπεσε θύμα βιασμού και
νοσηλεύεται σε ειδικό κέντρο μέρι-
μνας παιδιών του νησιού. Η ανήλικη με-
ταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο
προκειμένου να της παρασχεθεί η απα-
ραίτητη ιατρική βοήθεια, ενώ ακόμη και
τώρα παρακολουθείται από παιδίατρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσο-
κομείο διαπιστώθηκε σε πρώτη φάση
ότι έχει τελεστεί βιασμός παρά φύση.
Αμέσως ενημερώθηκε για το περιστα-
τικό η προϊσταμένη της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία διέταξε
κατεπείγουσα έρευνα, ενώ αφαίρεσε
προσωρινά την επιμέλεια από τη μητέ-
ρα της. Μάλιστα, μέχρι να ξεκαθαρίσει
πλήρως το τι ακριβώς έχει συμβεί με
την 8χρονη, δεν επιτρέπεται σε κανένα
άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον
να έχει επαφή μαζί της. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι οι γονείς του ανήλικου
κοριτσιού είναι σε διάσταση, με τον πα-
τέρα να μένει αλλού, ενώ έχει δύο
αδέρφια, ένα στην εφηβεία και ένα μι-
κρότερης ηλικίας.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνομι-
λούν με το παιδί, προσπαθώντας να αντ-
λήσουν χρήσιμα στοιχεία για την έρευ-
νά τους, προκειμένου να εντοπίσουν
ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το φρι-
κιαστικό περιστατικό, ενώ εξετάζουν
και τα συγγενικά του πρόσωπα.

Κώστας Παπαδόπουλος

Ολοκληρώθηκε η ανάκριση -
Τι έδειξε η άρση τηλεφωνικού
απορρήτου
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Γλυκά Νερά: Δεν
είχε συνεργό
ο συζυγοκτόνος
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Ε
πέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι δεν είχε
καμία σχέση ούτε με την αιματηρή συμπλοκή ού-
τε με τη δολοφονία του 59χρονου Έλληνα τα ξη-

μερώματα της περασμένης Κυριακής ο 58χρονος Αλγε-
ρινός στην απολογία του χθες ενώπιον των ανακριτικών
αρχών της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε όμως προσωρινά
κρατούμενος, καθώς δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του
ανακριτή και εισαγγελέα και με τη σύμφωνή τους γνώμη
οδηγήθηκε στις φυλακές.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Μελενίκου στο κέντρο
της πόλης και, όπως φαίνεται, όλα έγιναν για τα μάτια
μιας γυναίκας από τη Βουλγαρία, με την οποία είχαν σχέ-
σεις κατηγορούμενος και θύμα. Ο Αλγερινός συνελήφθη
κατηγορούμενος ότι μαχαίρωσε τον Έλληνα που μέσα
στο ασθενοφόρο έχασε τη ζωή του από αιμορραγία. «Τον
γνωρίζω μόνο από τα συσσίτια της Εκκλησίας, δεν είχα
σχέσεις μαζί του», επέμεινε ο κατηγορούμενος, ο οποίος

στην απολογία του αρνήθηκε ότι ήταν στο σημείο όπου
έγινε το έγκλημα.

Ωστόσο, οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
της περιοχής τον δείχνουν ότι ήταν εκεί, παρά την άρνησή
του. Η δε γυναίκα στην κατάθεσή της επιβεβαίωσε ότι εί-
χε διαδοχικά σχέσεις με κατηγορούμενο και θύμα, πι-
στεύοντας και αυτή ότι η ίδια ήταν η αιτία του αιματηρού
καβγά.

Την τρέχουσα εβδομάδα επρόκειτο να γνωστοποιηθούν τα
προγράμματα και οι δηλώσεις από δύο εκ των τριών υποψη-
φίων του ΚΙΝΑΛ με δημόσιες τοποθετήσεις τους στη Θεσσαλο-

νίκη. Οι εξελίξεις ανέστειλαν προς το παρόν όλες τις συνεντεύ-
ξεις ή εκδηλώσεις. Μάλλον για την επόμενη εβδομάδα, που θα
συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις εορτασμού της πόλης. 

Αναβολή για την επόμενη εβδομάδα; 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Ευθυμίου 
για τις άδειες 
ειδικού σκοπού
Ερώτημα απηύθυνε στους αρ-
μόδιους υπουργούς η βουλευ-
τής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Άννα Ευθυμίου για το αν είναι
στις άμεσες προτεραιότητές
τους να προβλεφθεί η άδεια ει-
δικού σκοπού για τους εργαζό-
μενους γονείς στον ιδιωτικό το-
μέα, των οποίων τα τέκνα φοι-
τούν σε σχολικό τμήμα που τε-
λεί υπό καθεστώς αναστολής
λειτουργίας λόγω κρουσμάτων
Covid-19. Αιτία στάθηκε το γε-
γονός ότι πολλοί γονείς που δεν
έχουν πού να αφήσουν τα παι-
διά τους κάνουν χρήση ακόμη
και άδειας άνευ αποδοχών. 

Αναδιοργάνωση 
στο ΚΙΝΑΛ 
Θεσσαλονίκης
Σε φάση αναδιοργάνωσης βρί-
σκονται στη Θεσσαλονίκη τα πο-
λιτικά στελέχη του ΚΙΝΑΛ που
στηρίζουν κάποιον εκ των υπο-
ψήφιων προέδρων του κόμματος
μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη στην
υγεία της προέδρου Φώφης Γεν-
νηματά, γεγονός που την ανάγκα-
σε να αποσυρθεί από τη διεκδί-
κηση εκ νέου της προεδρίας. Τα
πράγματα ξαναμοιράζονται και οι
υπολογισμοί πλέον γίνονται αλ-
λιώς. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν
αναμονή και ένα μικρό «μούδια-
σμα» από τα άσχημα νέα, ωστόσο
μέσα στις επόμενες μέρες θα
φανούν οι προθέσεις και οι νέες
συμμαχίες που θα προκύψουν.

Ομονόησαν 
στα εγκαίνια 

Σύμπνοια και συνεργασία, παρά τις
πολιτικές διάφορες, παρατηρήθηκε
ανάμεσα στις προσωπικότητες της
πόλης που παραβρέθηκαν στα εγκαί-
νια του παγκόσμιου Κέντρου Ψηφια-
κής Καινοτομίας και του παγκόσμιου
Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών και Υπηρεσιών της Pfizer στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η ανάκαμ-
ψη της πόλης, η δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας από πρωτοκλασάτους
επιστήμονες και η συνέχιση της επι-
στροφής των «μυαλών» που ξενιτεύ-
τηκαν αποτελούν κοινό στόχο όλων.
Επιχειρηματικός πολιτικός και αυτο-
διοικητικός κόσμος συνομίλησαν για
το μέλλον της Θεσσαλονίκης στο πε-
ριθώριο της εκδήλωσης των εγκαι-
νίων υπό τον πρωθυπουργό. 

Ο Σπύρος και 
τα «νέα πρόσωπα»

Μιας και γίνεται λόγος για
τις εσωκομματικές
διεργασίες στο ΚΙ-
ΝΑΛ, ας μη λη-
σμονούμε και τις
ζυμώσεις στον
χώρο της Κεν-
τροαριστεράς
στον κεντρικό
δήμο. Σε πρόσφα-
τη συνέντευξή του ο
επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης «Πολύχρωμη Θεσσα-
λονίκη» Σπύρος Βούγιας στη free press «Karfitsa»
τόνισε ότι θα στηρίξει «νέα πρόσωπα που θα προ-
σπαθήσουν να αλλάξουν την πόλη». 

Ο διάδοχος της παράταξης
Ο διάδοχος της παράταξης «Πολύχρωμη Θεσ-

σαλονίκη» είναι ο Νίκος Νυφούδης, πρώην

βουλευτής με το Ποτάμι για μικρό χρονικό

διάστημα και «πνευματικό παιδί» του Σπύρου

Βούγια, με τον οποίο, άλλωστε, διατηρεί στε-

νές οικογενειακές σχέσεις. Είναι κάτι περισ-

σότερο από βέβαιο ότι θα επιδιώξει να συ-

σπειρώσει ό,τι μπορεί γύρω από τις δυνάμεις

της Κεντροαριστεράς, ωστόσο το έργο του μό-

νο εύκολο δεν είναι. 

Και ο Πέγκας στο προσκήνιο
Εκτός από τον Νίκο Νυφούδη, φαίνεται ότι
ερίζουν και άλλοι υποψήφιοι με τον ίδιο στό-
χο. Άλλωστε, υπάρχει πάντα μια δεξαμενή τό-
σο ψηφοφόρων όσο και στελεχών από την πα-
λιά παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη, η οποία
ψάχνει εκφραστή. Και δεν αποκλείεται αυτό
τον ρόλο να επιδιώξει να παίξει κάποιο στέλε-
χος εκείνης της φουρνιάς που έκανε αποχή
στις τελευταίες εκλογές. Όπως, για παράδειγ-
μα, ο Σπύρος Πέγκας. 

Σε ημερίδα 
για την παχυσαρκία

Στην Ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου
Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία
«Ιμερόεσσα»,παραβρέθηκε ο υφυπουργός Μα-
κεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Όπως
τόνισε, «η παχυσαρκία είναι μαζί με την καρδιο-
πάθεια, τον καρκίνο, την υπέρταση και τον δια-
βήτη στις πέντε λεγόμενες “ασθένειες του πολι-
τισμού” στις οποίες οφείλεται το μεγαλύτερο
ποσοστό των θανάτων». 

Στη φυλακή ο Αλγερινός που σκότωσε
τον αντίζηλό του και δηλώνει αθώος
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Ο Τζόνσον διακοπές, οι Βρετανοί με άδεια ράφια και η βασίλισσα με… μπαστούνι 

Την ώρα που η Βρετανία αντιμετωπίζει σωρεία προ-
βλημάτων από τα καύσιμα μέχρι τα άδεια ράφια σε πολ-
λά σουπερμάρκετ και τις τσουχτερές τιμές σε είδη πρώ-
της ανάγκης, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον ζωγραφίζει με τα πινέλα του τον μεσογειακό ήλιο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», o Τζόνσον
δέχεται επικριτικά σχόλια από την αντιπολίτευση, κα-
θώς βρήκε την πιο ακατάλληλη χρονική στιγμή για να
κάνει διακοπές. 

Η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα ανατιμή-
σεων σε βασικά προϊόντα ενώ πολλά πρατήρια βενζίνης
έχουν ανεβάσει τις τιμές τους καθώς υπάρχει πρόβλη-
μα με τη διανομή της λόγω της έλλειψης οδηγών φορ-
τηγών που μεταφέρουν καύσιμα.

Καλύτερο «συντονισμό» για να καταστούν «πιο ανθε-
κτικές» οι αλυσίδες εφοδιασμού ζήτησε ο υπουργός
Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ από τη χθεσι-
νή σύνοδο των G7. Τα παγκόσμια προβλήματα εφοδια-

σμού πλήττουν ιδιαίτερα τη Βρετανία και έχουν επιδει-
νωθεί από το Brexit. 

Από την άλλη η βασίλισσα Ελισάβετ εθεάθη δημοσίως
με μπαστούνι, γεγονός που άναψε φωτιές στη Βρετανία
για την κατάσταση της υγείας της. Χαμογελαστή και φο-
ρώντας ταγέρ σε αποχρώσεις του μπλε, η 95χρονη μο-
νάρχης επισκέφθηκε προχθές το Αβαείο του Γουέστμιν-
στερ. Η βασίλισσα Ελισάβετ, που κρατούσε στα χέρια
της ένα μπουκέτο λουλούδια, συνοδευόταν από την κό-
ρη της, πριγκίπισσα Άννα, προκειμένου να παραστούν
στη λειτουργία των Ευχαριστιών που σηματοδοτεί την
εκατονταετηρίδα της βασιλικής βρετανικής λεγεώνας.
Ωστόσο, το μπαστούνι που κρατούσε ήταν αυτό που
έκλεψε την παράσταση. Πριν από 18 χρόνια, ο φακός εί-
χε απαθανατίσει τη μονάρχη να κρατάει μπαστούνι, τότε
όμως ανάρρωνε από επέμβαση στο γόνατο. Όπως δή-
λωσε πηγή από το παλάτι, σύμφωνα με το CNN, η μο-
νάρχης κρατούσε το μπαστούνι για την άνεσή της.

Τ
ο μήνυμα της αεροδιαστημικής
εταιρείας Boeing στους υπαλ-
λήλους της είναι σαφές, καθώς,
σύμφωνα με το Reuters, σε

εσωτερικό της υπόμνημα αναφέρει ότι
έως τις 8 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν
εμβολιαστεί όλοι οι εργαζόμενοι, διαφο-
ρετικά θα απολυθούν. 

Όπως αναφέρει το Reuters, το εσωτερι-
κό υπόμνημα εστάλη χθες από τη διοίκη-
ση της εταιρείας, ενημερώνοντας τους 125
χιλιάδες υπαλλήλους της ότι θα πρέπει να
κάνουν τον εμβόλιο κατά του κορονοϊού,
διαφορετικά δεν θα μπορούν να συνεχί-
σουν να εργάζονται στον όμιλο. «Η συμ-
μόρφωση σε αυτές τις απαιτήσεις είναι
προϋπόθεση για την εργασία», διευκρινί-
ζει το σχετικό υπόμνημα της Boeing,
όπως γράφει η εφημερίδα «The Seattle
Times». «Οι εργαζόμενοι που δεν μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτή-
σεις έως τις 8 Δεκεμβρίου, ενδέχεται να
απολυθούν από την εταιρεία», προσθέτει.

Η κίνηση αυτή αφορά περίπου 125.000
υπαλλήλους στις ΗΠΑ, περίπου 57.000
από αυτούς στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν να
εξαιρεθούν «λόγω αναπηρίας ή θρησκευ-
τικής πίστης», αλλά όσοι έχουν λάβει τέ-
τοια απαλλαγή θα πρέπει να «υποβάλλον-
ται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε τεστ
Covid και να είναι έτοιμοι να παρουσιά-
σουν αρνητικό αποτέλεσμα όταν τους ζη-
τηθεί», ανέφερε η εταιρεία.

Για να δικαιολογήσει την κίνησή της, η
Boeing έσπευσε να υποστηρίξει ότι είναι
απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συμ-
μόρφωση με τα εκτελεστικά διατάγματα
του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν,
που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο.

Πάντως, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις

στις ΗΠΑ έχουν προβεί σε ανάλογες κινή-
σεις συμπεριλαμβανομένων των Wal-
mart, Ford, Microsoft, Google και Face-
book.

Την ίδια ώρα Volkswagen εξετάζει το
ενδεχόμενο περικοπής έως και 30.000
θέσεων εργασίας για να μειώσει το κό-
στος και να βελτιώσει την ανταγωνιστικό-

τητα με εταιρείες όπως η Tesla, ανέφερε η
γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt». 

Η εφημερίδα επικαλείται μια παρου-
σίαση που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος
της VW Χέρμπερτ Ντίες στο εποπτικό
συμβούλιο. 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να
αντιμετωπίσουμε την ανταγωνιστικότητα
του εργοστασίου μας στο Βόλφσμπουργκ
ενόψει των νέων παικτών στην αγορά»,
ανέφερε ο εκπρόσωπος της VW όταν του
ζητήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. 

«Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και
υπάρχουν ήδη πολλές καλές ιδέες. Δεν
υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια», πρό-
σθεσε.

Εκπρόσωπος του εργατικού συνδικά-
του της Volkswagen δήλωσε πως, ενώ δεν
θα σχολιάσει φήμες για το εάν ο Ντίες
προέβη όντως σε αυτά τα σχόλια, «μια
μείωση των θέσεων εργασίας κατά 30.000
είναι παράλογη και αβάσιμη».

Η κίνηση αυτή αφορά περίπου
125.000 υπαλλήλους στις ΗΠΑ
- Στο μεταξύ η Volkswagen
εξετάζει την περικοπή 30.000
θέσεων εργασίας

Boeing: Εμβολιαστείτε,
αλλιώς απολύεστε...



Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την
υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο νέο
πρόγραμμα σύγχρονης διαδικτυακής κατάρτισης στις
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για
1.000 ανέργους του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την Amazon
Web Services (AWS). Το πρόγραμμα «AWS Cloud Practi-
tioner Essentials» είναι αποτέλεσμα του Μνημονίου Συ-
νεργασίας ΟΑΕΔ - AWS, με στόχο την ανάληψη κοινών

δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψη-
φιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση
της ψηφιακής οικονομίας, με έμφαση στον τομέα ανάπτυ-
ξης δεξιοτήτων των ανέργων σε τεχνολογίες cloud servi-
ces. Το πρόγραμμα, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, θα
υλοποιηθεί μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για
την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner) και
παρέχεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της Εταιρι-

κής Κοινωνικής Ευθύνης. Με την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος κατάρτισης, ο κάθε ωφελούμενος άνεργος θα
λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης. Οι αιτήσεις θα
υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης του ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ek-
paideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-
katartises-aws-cloud-practitioner-essentials.

Σ
το τέλος της εβδομάδας πι-
θανότατα θα ξεκινήσει η κα-
ταβολή των αποζημιώσεων
στους ιδιοκτήτες ακινήτων

οι οποίοι δεν εισέπραξαν καθόλου
ενοίκιο. Η ΑΑΔΕ έκλεισε τις εκκρεμό-
τητες που έχει με τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί
για τα «κουρεμένα» ενοίκια εδώ και
αρκετούς μήνες. Ανάλογα με τα προ-
βλήματα που είχαν ανακύψει, πολλοί
θα λάβουν αναδρομικά αποζημιώσε-
ων 9 μηνών ή ακόμα και 18 μηνών, από
τον Μάρτιο.

Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες
που εισέπραξαν «κουρεμένα» έως και
100% ενοίκια από τον Μάρτιο του 2020
μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 είχαν
προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 30 Σε-
πτεμβρίου να υποβάλουν τις δηλώσεις
COVID για τις αποζημιώσεις που έλα-
βαν. Μετά το τέλος των δηλώσεων ξε-
κίνησαν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ, ζη-
τώντας μάλιστα πίσω τα ποσά της απο-
ζημίωσης για όσους δεν ανταποκρίθη-
καν στις υποχρεώσεις τους.

Όσοι πλήρωσαν εφάπαξ τον φόρο
εισοδήματος και έχασαν την ευκαιρία
του συμψηφισμού ήλπιζαν να δουν
συμψηφισμούς με τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ωστό-
σο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απογοητεύ-
τηκαν όταν διαπίστωσαν πως τα ειδο-
ποιητήρια του ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνουν

όλο το ποσό του φόρου, χωρίς συμψη-
φισμούς οφειλών. Εκτός του ότι έχα-
σαν πολλά χρήματα από τα «κουρέμα-
τα», περιμένουν εδώ και ενάμιση χρό-
νο την εκκαθάριση των εκπτώσεων
φόρου και τον συμψηφισμό με μελ-
λοντικές φορολογικές οφειλές για το
απολεσθέν 40% των μηνιαίων ενοι-
κίων.

Συμψηφισμοί από την ΑΑΔΕ 
Τρέχοντας 15 κύκλους συμψηφι-

σμών με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ
και ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ συμψήφισε αποζη-
μιώσεις ενοικίων για 383.505 ιδιοκτή-
τες, δηλαδή το 98,2% του συνόλου.

Για το 1,8% που απομένει, δηλαδή
7.080 δικαιούχους, ο συμψηφισμός
δεν κατέστη εφικτός, διότι όταν αναζη-
τούνταν οφειλές φόρου εισοδήματος,
ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ για να συμψηφιστούν,
δεν υπήρχαν.

Συνεπώς, οι αποζημιώσεις ενοικίων
των συγκεκριμένων δικαιούχων θα
συμψηφιστούν μόλις προκύψει η σχε-
τική οφειλή.

Παράλληλα έως τις 29 Οκτωβρίου

μπορούν οι φορολογούμενοι να
διορθώσουν λάθη στα στοιχεία των
ακινήτων τους για να αποφύγουν επι-
βαρύνσεις. Μάλιστα οι φορολογού-
μενοι έχουν τη δυνατότητα να διορ-
θώσουν τα στοιχεία των ακινήτων
τους αναδρομικά για τα έτη από το
2010 και μετά.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις για τον
επαναπροσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ και
την έκδοση νέου, «ελαφρύτερου» εκ-
καθαριστικού από την εφορία υποβάλ-
λονται μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περι-
ουσιολόγιο» στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση «my AADE» χωρίς καμία επιβά-
ρυνση, αφού το αυτοτελές πρόστιμο
των 100 ευρώ για τις εκπρόθεσμες δη-
λώσεις έχει καταργηθεί τουλάχιστον
μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη περιο-
χών στο Κτηματολόγιο.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τρο-
ποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται
νέο εκκαθαριστικό, εφόσον από τις
αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφει-

λόμενου φόρου ή μείωση έως και 300
ευρώ. Στις περιπτώσεις που προκύπτει
μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ, ο
φορολογούμενος θα κληθεί με ηλε-
κτρονικό μήνυμα στον προσωπικό του
λογαριασμό στο «myAADE» να προ-
σέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομί-
ζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επι-
βεβαιώνουν τον λόγο υποβολής της
διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου
να γίνει έλεγχος και να οριστικοποι-
ηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΟΑΕΔ-Amazon: Έως τις 17/10 οι αιτήσεις για ψηφιακή κατάρτιση

ΠΕΜΠΤΗ 14 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΡΗΜΑ22 X

Καταβολή αναδρομικών σε
όσους δεν έχουν λάβει ποσά
- Έως τέλος του μήνα 
οι διορθώσεις για τα ακίνητα 

«Κουρεμένα» 
ενοίκια: Αντίστροφη 
μέτρηση για 
τις αποζημιώσεις
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Τριάντα έξι νέα έργα
1,34 δισ. εντάσσονται
στο Ταμείο 
Ανάκαμψης

Τριάντα έξι νέα έργα σε διάφορους τομείς
της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτι-
κής, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ.
ευρώ, εντάσσονται στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Η έγκριση δόθηκε από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλα-
κάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κα-
τόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού του Ταμείου. Από κοινού
με τα 12 πρώτα έργα 1,42 δισ. ευρώ που ανα-
κοινώθηκαν τον Ιούλιο, οι εντάξεις του Τα-
μείου αριθμούν σήμερα 48 έργα, με προϋπο-
λογισμό 2,76 δισ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των
πόρων της δεύτερης δέσμης έργων διοχε-
τεύεται σε έργα περιβάλλοντος και αντιμε-
τώπισης της κλιματικής κρίσης, στην ενέρ-
γεια, στη δικαιοσύνη, καθώς και στις υποδο-
μές και μεταφορές. 

Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται η
προμήθεια 220 ηλεκτρικών λεωφορείων για
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Βόρειος Οδικός
Άξονας Κρήτης, η διασύνδεση των Κυκλά-
δων με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, το Εθνικό Σχέδιο Αναδά-
σωσης, Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
(Λουτράκι, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Αμ-
βρακία-Αμφιλοχία, Ιεράπετρα), Έργα
Ύδρευσης (Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα, Λέ-
σβος), η Ανάπλαση του Κτήματος Τατοΐου, η
κατασκευή νέου κτιρίου δικαστηρίων στον
Πειραιά, η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
στην Αγροδιατροφή, η κατασκευή 32 δομών
για μετανάστες, 13 ερευνητικά έργα καινοτο-
μίας και 36 επενδυτικά σχέδια μεταξύ επι-
χειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, η
αναβάθμιση της ΑΑΔΕ, η αναβάθμιση υποδο-
μών στα νοσοκομεία Λαμίας, Ηρακλείου,
Ελευσίνας (Θριάσιο), Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης, «Ευαγγελισμός», Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ρίου και η υλοποίηση του σχε-
δίου για τον Εθνικό Χάρτη Υγείας.

Π
ακέτο μέτρων ανάλογο με αυ-
τό που ανακοίνωσε προ ημε-
ρών η ελληνική κυβέρνηση,
παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή για τη στήριξη των νοικοκυ-
ριών και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να
περιοριστεί το ενεργειακό κόστος, με
αναστολές πληρωμών, επιδοτήσεις και
απευθείας κρατικές ενισχύσεις. 

Τα μέτρα που μπορούν να υιοθετή-
σουν τα κράτη-μέλη είναι βραχυπρόθε-
σμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
και περιλαμβάνουν προσωρινή αναστο-
λή πληρωμής των λογαριασμών και στο-
χευμένες μειώσεις φορολογικών συν-
τελεστών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ενεργει-
ακή κρίση αναμένεται να διαρκέσει έως
την άνοιξη και μετά να παρουσιάσει ση-
μάδια αποκλιμάκωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα
στην εφαρμογή στοχευμένων μέτρων,
ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος από την
έκρηξη των τιμών, η οποία πλήττει ευθέ-
ως τους ευάλωτους καταναλωτές και τις
μικρές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομι-
σιόν, οι χονδρικές τιμές ενέργειας θα πα-
ραμείνουν υψηλές μέχρι την άνοιξη, επι-
σημαίνοντας ότι στη συνέχεια η μέση τι-
μή θα εξακολουθήσει να είναι υψηλότε-
ρη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Τονίζει, δε, ότι οι μεγαλύτερες επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη βελτίω-
ση της ενεργειακής αποτελεσματικότη-
τας των κτιρίων και τα έξυπνα συστήματα
ηλεκτροδότησης θα ενισχύσουν την

ενεργειακή αυτονομία της Γηραιάς Ηπεί-
ρου και θα περιορίσουν την εξάρτηση
από ορυκτά καύσιμα.

Ειδικότερα, τα άμεσα μέτρα προστα-
σίας των καταναλωτών και των επιχειρή-
σεων που προτείνει η ΕΕ είναι τα εξής:

1. Έκτακτη υποστήριξη εισοδήματος
για καταναλωτές σε ενεργειακή φτώχεια,
μέσω κουπονιών ή μερικής πληρωμής
λογαριασμών. 

2. Προσωρινή αναβολή πληρωμών λο-
γαριασμών.

3. Παροχή εγγυήσεων για να απο-
φευχθούν αποσυνδέσεις από το δίκτυο.

4. Παροχή προσωρινών, στοχευμένων
μειώσεων των φορολογικών συντελε-
στών για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

5. Παροχή βοήθειας σε εταιρείες ή
βιομηχανίες, σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

6. Διερεύνηση πιθανής αντιανταγωνι-
στικής συμπεριφοράς στην αγορά ενέρ-
γειας και ενίσχυση της παρακολούθησης
στην αγορά άνθρακα από την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ES-
MA).

7. Διευκόλυνση ευρύτερης πρόσβα-
σης σε συμφωνίες αγοράς ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και υποστήριξή τους
μέσω συνοδευτικών μέτρων.

Στα μακροπρόθεσμα μέτρα εντάσσον-
ται τα εξής:

Α. Ενίσχυση των επενδύσεων σε ανα-
νεώσιμες πηγές, ανακαινίσεις και ενερ-
γειακή απόδοση και επιτάχυνση δημο-
πρασιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και διαδικασιών αδειοδότησης.

Β. Ανάπτυξη της ικανότητας αποθή-
κευσης ενέργειας, για να υποστηριχθεί
το εξελισσόμενο μερίδιο των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανο-
μένων των μπαταριών και του υδρογό-
νου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τη
σημασία των επενδύσεων για την αποθή-
κευση φυσικού αερίου, έτσι ώστε στο
μέλλον να αντιμετωπιστούν ανάλογες
κρίσεις, όπως η σημερινή. Σημειώνεται
ότι η ΕΕ διαθέτει σήμερα χωρητικότητα
αποθήκευσης για περισσότερο από το
20% της ετήσιας χρήσης φυσικού αερίου,
αλλά δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η Κομισιόν αποφάσισε
αναστολές πληρωμών,
επιδοτήσεις και απευθείας
κρατικές ενισχύσεις 
για να μειωθεί 
το ενεργειακό κόστος

ΕΕ: Στήριξη σε ευάλωτα
νοικοκυριά, επιχειρήσεις 



Τ
ριήμερη περιοδεία στη Βόρεια
Ελλάδα πραγματοποιούν κλιμά-
κια ανώτατων και ανώτερων στε-

λεχών της διοίκησης της Eurobank, με
επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο
της τράπεζας Φωκίωνα Καραβία, συνο-
δευόμενο από τους αναπληρωτές διευ-
θύνοντες συμβούλους Κωνσταντίνο Βα-
σιλείου και Ανδρέα Αθανασόπουλο, για
σειρά συναντήσεων με διοικήσεις επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή, στελέχη της τράπεζας και
τοπικούς φορείς. Η επίσκεψη στη Βό-
ρεια Ελλάδα, μια περιφέρεια με έντονη
επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι η
δεύτερη που πραγματοποιεί η διοίκηση
της τράπεζας εκεί σε διάστημα μόλις
τριών μηνών, υπογραμμίζοντας τον ση-
μαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι
εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας στην οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και
τη δέσμευση της Eurobank να στέκεται
δίπλα στην υγιή ελληνική επιχειρηματι-

κότητα, σε όλες τις φάσεις του οικονο-
μικού κύκλου. Από την Τρίτη 12 Οκτω-
βρίου έως και την Πέμπτη 14 Οκτωβρί-
ου, τα κλιμάκια της διοίκησης πραγμα-
τοποιούν συναντήσεις με επιχειρηματι-
κούς πελάτες της τράπεζας στους νο-
μούς Θεσσαλονίκης, Δράμας, Καβάλας

και Κιλκίς. Τους Φ. Καραβία, Α. Αθανα-
σόπουλο και Κ. Βασιλείου συνοδεύουν
στην περιοδεία οι γενικοί διευθυντές
της τράπεζας Ιάκωβος Γιαννακλής,
Γιάννης Σεραφειμίδης και Ανδρέας Χα-
σάπης, και ο αναπληρωτής γενικός δι-
ευθυντής Πάνος Λυμπερόπουλος.

Νικήτρια των βραβείων 
η Παπουτσάνης

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ αναδείχθηκε νικήτρια
των βραβείων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότη-
τας «Growth Awards» που διοργάνωσαν για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Eurobank και η
Grant Thornton. Ανάμεσα σε ακόμη πέντε νική-
τριες εταιρείες, η Παπουτσάνης διακρίθηκε για
τη δυναμική της ανάπτυξη μέσα από την παρα-
γωγή και διάθεση καινοτόμων και φυσικών προ-
ϊόντων, που προάγουν την αειφορία, βάσει της
αξιολόγησης που πραγματοποίησε η επιτροπή
βραβεύσεων των «Growth Awards».

CPLP Shipping: 
Ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ
Ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, πενταετούς
διάρκειας, διαιρούμενο σε έως 150.000 άυλες,
κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική
αξία 1.000 ευρώ η καθεμία, εκδίδει η CPLP
Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της
Capital Product Partners LP, μέσω του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών, όπως γνωστοποίησε με
ανακοίνωσή της το απόγευμα της Τρίτης 12
Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη ομολο-
γιακή έκδοση εταιρείας στην εγχώρια χρημα-
ταγορά, με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο να
παίρνει νωρίτερα την Τρίτη το πράσινο φως
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Eurolife FFH: Κλιματικά 
ουδέτερη εταιρεία με πιστοποίηση

Την πιστοποίησή της ως κλιματικά ουδέτερης
εταιρείας ανακοίνωσε ότι έλαβε η Eurolife FFH,
σε συνέχεια μελέτης που υλοποίησε για λογα-
ριασμό της το Κέντρο Αειφορίας CSE. Με την πι-
στοποίηση αυτή, η εταιρεία αναγνωρίζει την αν-
τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντι-
κό στοιχείο της εταιρικής της υπευθυνότητας και
αποδεικνύει ενεργά ότι η πρόθεσή της είναι να
αποτελεί μέρος της λύσης. Την επαλήθευση της
μελέτης του Κέντρου Αειφορίας CSE ανέλαβε ο
οργανισμός First Climate, ένας κορυφαίος πά-
ροχος υπηρεσιών εκπομπών άνθρακα και δια-
χείρισης νερού, με περισσότερα από 20 χρόνια
εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η Kaspersky επεκτείνει το δίκτυο διανομής της σε Ελλάδα και Κύπρο με την υπογρα-
φή συμφωνίας συνεργασίας για όλη την γκάμα των εταιρικών λύσεών της με την Enet
Solutions-Logicom AEBE. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτήν τη νέα συνεργασία και
τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει», αναφέρει ο γενικός διευθυντής της Enet Solu-
tions-Logicom ΑΕΒΕ Σπύρος Κουρμούσης. «Οι συνεργάτες μας θα ωφεληθούν από τις
λύσεις ενός αναγνωρισμένου παρόχου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η συμφω-
νία αυτή αποδεικνύει τις ικανότητες και την εμπειρία της εταιρείας μας να ενδυναμώ-
νει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της και να διανέμει με επιτυχία προϊόντα που προσφέ-
ρουν προστιθέμενη αξία στον συνεργάτη μας». Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία
αποτελεί προσθήκη στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες διανομής της Kaspersky με
την Digital Sima SA, την Ideal Electronics SA, την Info Quest Technologies SA κ.ά.

Στα καταστήματα Πλαίσιο με την υπηρεσία «Γεια. Με Γεια.»,
όπως ονομάζεται το νέο πρόγραμμα απόσυρσης-απόκτησης
της Πλαίσιο Computers, μπορεί πλέον ο πελάτης να αποχαι-
ρετήσει το παλιό smartphone, κερδίζοντας όφελος έως 700
ευρώ για την αγορά του νέου, αρκεί να επισκεφτεί ένα από
τα καταστήματα Πλαίσιο. Εκεί, οι εξειδικευμένοι συνεργά-
τες του τμήματος τεχνικής υποστήριξης θα αξιολογήσουν
άμεσα τη συσκευή και θα ενημερώσουν για την αξία της. Το
όφελος που θα εξασφαλίσει ο καταναλωτής επιστρέφοντας
το παλιό smartphone για την αγορά του νέου, καθορίζεται
από συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το μοντέλο και η τρέχου-
σα κατάστασή του, και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700
ευρώ για τα πιο πρόσφατα μοντέλα.

Kaspersky: Επέκταση στο δίκτυο διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο

Πλαίσιο: Νέα υπηρεσία «Γεια. Με Γεια.» 

Περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα
για τη διοίκηση της Eurobank



H Mantis αναπτύσσεται
στα ελληνικά ποιοτικά
αποστάγματα

Ο
Όμιλος Εταιρειών Mantis συνεχίζει δυναμικά την
αναπτυξιακή του πορεία και την επίτευξη των φιλό-
δοξων στόχων του. Έτσι, στο πλαίσιο διεύρυνσης

της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και του χαρτοφυ-
λακίου του στον τομέα των ελληνικών ποιοτικών αποσταγ-
μάτων, συστήνει στην αγορά το ελληνικό βοτανικό ποτό με
όνομα «Majuni». Στο εμβληματικό βαθυγάλαζο μπουκάλι
του, το Majuni κρύβει περισσότερα από 15 διαφορετικά βό-
τανα, μπαχάρια, ρίζες και άνθη από όλη την Ελλάδα. Είναι
ένα μυστηριώδες premium βοτανικό ποτό, το οποίο ισορ-
ροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στην κομψότητα ενός aperi-
tivo και τη δυναμική ενός αυθεντικού digestivo. Το Majuni
γεννήθηκε έπειτα από αμέτρητες δοκιμές, με σπάνια υλικά
και μια μοναδική διαδικασία παραγωγής, εκχύλισης και
απόσταξης σε παραδοσιακό χάλκινο άμβυκα, που υιοθετεί
τις πιο καινοτόμες αποστακτικές μεθόδους, αλλά και έναν
αφοσιωμένο Master Distiller που ακολουθεί πιστά τη μυ-
στική συνταγή. Το όνομά του αποτελεί φόρο τιμής στη μα-
γεία της ελληνικής γης και των θαυματουργών βοτάνων
της, των μαντζουνιών, με το θυμάρι, το φασκόμηλο, την
αψιθιά, τον άρκευθο, την πιπερόριζα, τη γλυκόριζα και τη
ρίζα αγγελικής να πρωταγωνιστούν, ενώ η ιδιαίτερη, αινιγ-
ματική αλλά συνάμα αρμονική γεύση του κερδίζει και τον
πιο απαιτητικό γευσιγνώστη.

Halloween στα Καφεκοπτεία
Λουμίδη «Trick or Treat»
Τα Καφεκοπτεία Λου-
μίδη ανακοινώνουν
ότι υποδέχονται τον
Οκτώβρη με Hal-
loween διάθεση και
γιορτάζουν με νέα
limited edition προ-
ϊόντα, ενισχύοντας
την γκάμα τους με θε-
ματικές λιχουδιές και
συνθέσεις δώρων που
σίγουρα θα λατρέ-
ψουν μικροί και με-
γάλοι. Οι καταναλω-
τές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέα θεματικά προ-
ϊόντα, όπως σοκολατένια treats σε απίθανα σχέδια και
γεύσεις, και εντυπωσιακά ροφήματα όπως το Choco Boo
με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα, την απαλή γεύση
και το ευχάριστο άρωμα καραμέλας βουτύρου.

ΕΛΤΑ: Μείωση τζίρου, 
αλλά με κερδοφορία 
9,5 εκατ. ευρώ το 2020

Μείωση 10,5% κατέγραψαν τα έσοδα των Ελληνικών Τα-
χυδρομείων το 2020 έναντι του 2019, καθώς συνεχίστηκαν
οι απώλειες ειδικά στο κομμάτι της αλληλογραφίας, κυ-
ρίως από τους μεγάλους πελάτες όπως είναι οι εταιρείες
ρεύματος, τηλεπικοινωνιών κ.λπ. και το ελληνικό Δημό-
σιο, που στρέφονται πλέον στην ψηφιακή ενημέρωση και
αποστολή λογαριασμών. Τα ΕΛΤΑ εμφανίζουν καθαρά
κέρδη 9,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,5 εκατ. ευρώ το
2019 που συνδέονται με την αναγνώριση αναβαλλόμενου
εσόδου λόγω της είσπραξης αποζημίωσης καθολικής
υπηρεσίας, ύψους 149,1 εκατ. ευρώ, για την οποία είχε
αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.
Πέρυσι, ο όμιλος εμφάνισε αρνητικά EBITDA ύψους 5,2
εκατ. ευρώ έναντι κερδών 27,8 εκατ. το 2019 και κατέγρα-
ψε προ φόρων ζημίες ύψους 26,3 εκατ. ευρώ έναντι κερ-
δών 5,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Επιστροφή σε κερδοφορία
το 2021 βλέπει η Βεργίνα
Αύξηση πωλήσεων και επι-
στροφή στην κερδοφορία προ-
βλέπει για το 2021 η Ζυθοποιία
Μακεδονίας-Θράκης (Βεργί-
να), που επέδειξε ανθεκτικότη-
τα στην κρίση σημειώνοντας
απώλειες μόνο 7,2% συγκριτικά
με το 2019, όταν στο σύνολο της
αγοράς χάθηκε 25% της αξίας.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα
από πωλήσεις διαμορφώθηκαν
σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη
χρήση, ως αποτέλεσμα των lockdown στην εστίαση, μπαρ, εστια-
τόρια και καφέ, όπου εκτιμάται ότι καταναλώνεται τουλάχιστον το
62% του συνόλου των αλκοολούχων ποτών. Άντεξε στην κρίση της
Ho.Re.Ca., με απώλειες 7,2% η ζυθοποιία. Γύρισε, όμως, σε ζη-
μιές ύστερα από 9 κερδοφόρες χρήσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Νέο πρόσωπο στη διοίκηση 
του Ομίλου Αγγελικούση

Με τον Sveinung J. S. Støhle στον ρόλο του

αναπληρωτή CEO ενισχύεται ο Όμιλος Αγγελι-

κούση. Ο κ. Støhle διαθέτει εμπειρία άνω των 25

ετών στη ναυτιλία μεταφοράς LNG και τον ευρύ-

τερο ενεργειακό χώρο, και θα συμμετάσχει στη

διοικητική ομάδα του ομίλου στην Αθήνα. «Είμαι

χαρούμενη που καλωσορίζω τον Sveinung ως

αναπληρωτή CEO του ομίλου. Η εκτεταμένη εμ-

πειρία του στη βιομηχανία θα προσθέσει ισχύ,

βάθος και ποιότητα στη διοικητική μας ομάδα»,

σχολίασε η CEO του ομίλου Μαρία Αγγελικούση.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω αυτήν τη

μοναδική ευκαιρία και ανυπομονώ να συνεργα-

στώ με τη Μαρία και την υπόλοιπη ομάδα με στό-

χο τη διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας στο μέλ-

λον», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Støhle. Μέ-

χρι πρότινος, ο κ. Støhle ήταν επικεφαλής της

Höegh LNG, ενώ παλαιότερα κατείχε τη θέση

του προέδρου στην Total LNG USA.

Η εταιρεία Βίκος υποστηρίζει
το Navarino Challenge 2021
Το Navarino Challenge 2021, ένας από τους
σημαντικότερους θεσμούς του αθλητικού
τουρισμού στη χώρα μας, επανέρχεται δυ-
ναμικά με την υποστήριξη της Βίκος ΑΕ,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στις 15-
17 Οκτωβρίου 2021, στο Costa Navarino και
την Πύλο, ολυμπιονίκες, παραολυμπιονί-
κες και ερασιτέχνες αθλητές θα αναδεί-
ξουν ακόμη μια φορά τα αθλητικά ιδεώδη
και το ολυμπιακό πνεύμα. Η διοργάνωση
αυτή, της οποίας επίσημος χορηγός είναι η
εταιρεία Βίκος, αποτελεί μια ακόμη ευκαι-
ρία για να αναδειχθούν διεθνώς η ελληνική
ιστορία και ο πολιτισμός.

H Cosmote φέρνει την digital 
επανάσταση στην κινητή τηλεφωνία

Την digital επανάσταση στην κινητή τηλεφω-

νία φέρνει η Cosmote με το Cosmote Neo, την

πρώτη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά ψηφιακή

κινητή, χωρίς δεσμεύσεις, με απόλυτη ελευθε-

ρία και ευελιξία. Όπως αναφέρεται σε σχετική

ανακοίνωση, το Cosmote Neo έρχεται να καλύ-

ψει τις ανάγκες του σύγχρονου πελάτη, που τα

θέλει όλα τώρα, εύκολα, γρήγορα, απλά και ψη-

φιακά. Το Cosmote Neo είναι η κινητή της digital

γενιάς, η μόνη κινητή όπου όλα γίνονται απο-

κλειστικά από το κινητό, στο MyCosmoteApp. Το

Cosmote Neo σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην

κινητή τηλεφωνία στη χώρα μας. Είναι ουσιαστι-

κά μια νέα κινητή που απευθύνεται κυρίως

στους νέους, χωρίς να είναι καρτοκινητή, αλλά

ούτε και συμβόλαιο.
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Ψάχνει ένα θαύμα η Εθνική -
Τα δεδομένα για Φαν’τ Σχιπ
Η

Εθνική Ελλάδας ήταν άτυχη, έχασε 2-0
από τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και μόνο
με θαύμα θα διεκδικήσει την πρόκριση
στα μπαράζ του Μουντιάλ του Κατάρ το

2022. Ενώ στο πρώτο μέρος είχε καθηλώσει τους
Σουηδούς με ποδόσφαιρο ευρωπαϊκών προδιαγρα-
φών, είχε δύο δοκάρια και ισάριθμες κλασικές ευ-
καιρίες για γκολ, στο δεύτερο μέρος από δύο λάθη
έδωσε την ευκαιρία στους Σουηδούς να πετύχουν
ισάριθμα γκολ. 

Το πρώτο από πέναλτι του Φόρσμπεργκ, στο
οποίο υπέπεσε ο Μαυροπάνος, και το άλλο με τον
Κλάεσον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ασίστ του…
τερματοφύλακα Όλσεν και αδράνεια των κεντρι-
κών αμυντικών και του Βλαχοδήμου. Πλέον η Εθνι-
κή έχει δικαίωμα στην… ουτοπία και μόνο, καθότι
θα πρέπει στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του
ομίλου των προκριματικών θα νικήσει την Ισπανία
και το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ και την τελευταία αγωνι-
στική οι Ισπανοί να μην κερδίσουν την Σουηδία στη
Μάλαγα και να μείνουν αυτοί εκτός Μουντιάλ.

Το ζητούμενο πλέον είναι τι πρόκειται να πράξει η
ΕΠΟ με τον Ολλανδό ομοσπονδιακό προπονητή
Τζον Φαν’τ Σχιπ, το συμβόλαιο του οποίου εκπνέει
στα μέσα Νοεμβρίου. Θα προβεί σε ανανέωση,
όπως θα ήθελε η πλειονότητα των διεθνών, ή θα
επιχειρήσει στα δύο επερχόμενα projects, Nations
League και Euro 2024, να προσλάβει ένα πιο ηχηρό
όνομα; Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν μετά το τε-
λευταίο παιχνίδι κόντρα στο Κόσοβο, ωστόσο οι
προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι. 

Αν ικανοποιηθεί το άτυπο αίτημα των διεθνών, ο
Φαν’τ Σχιπ θα μείνει και θα πανηγυρίζει ο… ταμίας
της ΕΠΟ Κλέαρχος Τζαφέρης, καθότι ο Ολλανδός
τεχνικός είναι «φτηνός» της τάξης των 50.000 ευρώ
τον μήνα. Πρόσληψη «μεγάλου» ονόματος απαιτεί
τα διπλάσια. Και δεν είναι καιρός για έξοδα, καθότι
το ταμείο δεν είναι ανθηρό αυτή την εποχή. Κατά
κοινή ομολογία, πάντως, στους κόλπους της ποδο-
σφαιρικής ομοσπονδίας με τον Ολλανδό στον πάγ-
κο η Εθνική έφτασε στα όριά της, δεν μπορεί να
προσδοκά σε κάτι καλύτερο.

Ο Ολλανδός, πάντως, εκδήλωσε έμμεσα πλην σα-

φώς την επιθυμία να παραμείνει στην Εθνική μας

ομάδα, διαψεύδοντας ότι έχει πρόταση από τη μεξι-

κανική Τσίβας, στην οποία εργάστηκε προτού έρθει

στην Ελλάδα. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
11 Νοεμβρίου 

Γεωργία - Σουηδία

Ελλάδα - Ισπανία (21.45)

14 Νοεμβρίου 

Ελλάδα - Κόσοβο (21.45)

Ισπανία - Σουηδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Σουηδία ................... 15 (12-3)
Ισπανία .................... 13 (13-5)
Ελλάδα..................... 9 (7-6)
Γεωργία ................... 4 (4-12)
Κόσοβο .................... 4 (4-13)
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H
περιπέτεια της Εθνικής Ελπίδων, όπου 13
άτομα (δέκα ποδοσφαιριστές) κόλλησαν
κορονοϊό και παρέμειναν στην Κύπρο,

όπου επρόκειτο να γίνει το παιχνίδι για τα προκρι-
ματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εγείρει
άμεσα θέμα ενημέρωσης από τη Super League 1
και την ΕΠΟ για το ποσοστό των ποδοσφαιριστών
που έχουν εμβολιαστεί. Στην Ιταλία, για παράδειγ-
μα, η Serie A, αντίστοιχη της Super League 1, ανα-
κοίνωσε ότι μόλις το 2% των ποδοσφαιριστών των
ομάδων παραμένει ανεμβολίαστο, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα της «Repubblica». Στην Premier League
και το ΝΒΑ τα ποσοστά των εμβολιασμένων - ανεμ-
βολίαστων είναι 50%. Ούτε στην Ιταλία ούτε φυσικά
στο ΝΒΑ και την Premier League δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα τα στοιχεία των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα λέγονται στα…
αποδυτήρια αρκετών ομάδων, υπάρχει βεβαιότητα από ποδοσφαιριστές που νόσησαν ότι δεν θα ξανακολλήσουν. Εί-
ναι φανερό ότι υπάρχουν πλημμελής ενημέρωση αλλά και πολλές ενστάσεις παικτών «για θρησκευτικούς λόγους».

Serie A: Εμβολιασμένο το 98% των παικτών Nations League: Οι πιθανοί
αντίπαλοι της Ελλάδας

Η Τουρκία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Βό-
ρεια Ιρλανδία προστέθηκαν στην 3η κατηγορία
του Nations League και είναι υποψήφιες αντίπα-
λοι της Εθνικής μας στην προσεχή διοργάνωση.
Οι υπόλοιπες: Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Β.
Μακεδονία, Λιθουανία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν,
Κόσοβο, Καζακστάν ή Μολδαβία, Κύπρος ή
Εσθονία, Γιβραλτάρ, Νησιά Φερόε.

Παράπονα για τον πατέρα
του Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς νίκησε 2-1
σετ τον Ιταλό Φάμπιο
Φονίνι στους «32»
του Indian Wells, αλ-
λά και πάλι προκλή-
θηκαν εντάσεις. Με-
τά το ματς ο Φονίνι
παραπονέθηκε στον
Στέφανο για τον…
πατέρα και προπονητή του. Ότι μιλούσε συνέχεια
στο παιχνίδι και του έδινε οδηγίες, κάτι που απα-
γορεύεται από τους κανονισμούς. Ο Στέφανος
απάντησε «πώς μπορώ να ακούσω από την άκρη
του κορτ;».

Ο Σφιντέρσκι άναψε 
φωτιές στην Αλβανία

Με βαριά τιμωρία κινδυνεύει η Αλβανία μετά
τον γενικό χαμό από τη ρίψη αντικειμένων στον
αγωνιστικό χώρο, που είχε ως συνέπεια τη 15λε-
πτη διακοπή του αγώνα με την Πολωνία, μόλις ο

Κάρολ Σφιντέρσκι του ΠΑΟΚ πέτυχε το μο-
ναδικό γκολ. Μετά το ματς σε δη-

λώσεις του ο στράικερ του ΠΑ-
ΟΚ παραδέχτηκε ότι ήταν και
δικό του λάθος να πανηγυρί-

σει το γκολ μπροστά στην κερ-
κίδα των φανατικών.

Μία εβδομάδα 
για προετοιμασία

Το Μουντιάλ του Κατάρ θα αρχίσει στις 21 Νο-
εμβρίου 2022 και οι προπονητές των Εθνικών
ομάδων θα έχουν μόλις μία εβδομάδα προετοι-
μασίας! Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ της γαλλικής
εφημερίδας «Equipe». Και αυτό προκάλεσε την
αντίδραση πολλών τεχνικών, όπως του Γάλλου
Ντιντιέ Ντεσάμπ, δηλώνοντας ότι δεν είναι επαρ-
κής ο χρόνος προετοιμασίας. Ο γκολκίπερ της
εθνικής Βελγίου Ντιμπό Κουρτουά δήλωσε μόλις
προχτές ότι η FIFA ενδιαφέρεται μόνο για τα χρή-
ματα.

Προκλητικοί και στο Γουέμπλεϊ
Οι Ούγγροι ποδοσφαιρόφιλοι (;) εξακολουθούν να προκαλούν με

τη ρατσιστική τους συμπεριφορά. Αυτήν τη φορά «χτύπησαν» στο
Γουέμπλεϊ του Λονδίνου! Τη στιγμή που οι παίκτες της εθνικής Αγ-
γλίας γονάτισαν για τα θύματα του ρατσισμού, οι Ούγγροι θεατές
ύψωσαν πανό στην κερκίδα κατά του «Black Lives Matter». Ακο-
λούθησαν συμπλοκές με την αστυνομία και έγιναν δέκα συλλή-
ψεις. Το ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ τελείωσε 1-1.

Τον «πλήγωσαν» 
τα ριμπάουντ 

Ο Παναθηναϊκός έχασε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ και τελικά ηττήθηκε από την Μπασκόνια με 81-
79 για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Τα δεκάλεπτα: 15-17, 40-35, 61-59, 81-79. Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ (Πρίφτης): Πέρι 9 (1), Μέικον 13 (3/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπαγιάννης 2 (1/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ),
Παπαπέτρου 22 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ασίστ), Κασελάκης 2, Γουάιτ 7 (1), Φλόιντ 2, Νέντο-
βιτς 5 (1), Έβανς 8, Σαντ Ρος 9 (2).
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• Με τον ρόλο του παραγωγού ταξί-
δεψε στις Κάννες ο Σάκης Τανιμανί-
δης. Επισκέφτηκε την παγκόσμια έκ-
θεση τηλεοπτικών πρότζεκτ, αναζη-
τώντας νέα κόνσεπτ για την εταιρεία
του.

• Στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο
Στράτος Τζώρτζογλου. Ο ηθο-
ποιός επισκέφτηκε την Ιερά
Σκήτη του Προφήτη Ηλία.

• Νέο look για τη Βάσια Παναγοπού-
λου. Υιοθέτησε ένα απίθανο γαλλικό
καρέ.

• Τρόφιμα στους πληγέντες
από τον μεγάλο σεισμό στο
Αρκαλοχώρι μοίρασε η Δήμη-
τρα Αλεξανδράκη. Πήγε εθε-
λοντικά με ομάδα ΜΚΟ.

• Φοβάται για τη ζωή της η Κατερίνα
Καινούργιου. Αποκάλυψε ότι άγνω-
στος έχει εμμονή μαζί της και την πα-
ρακολουθεί.

• Η Αννίτα Πάνια ξεκινάει στο
Open late night εκπομπή συ-
νεντεύξεων. Πρώτη καλεσμέ-
νη, φημολογείται, η Άννα Βίσ-
ση.

• Καλά κρατεί η χρόνια κόντρα της
Μαρίας Ηλιάκη με τον Νίκο Μουτσι-
νά. «Είμαστε ακόμη μακριά. Δεν θέ-
λω να τον πάρω τηλέφωνο», ανέφερε
σε συνέντευξή της.

• Θλίψη στον δημοσιογραφικό
χώρο από τον θάνατο της Ζέτας
Καραγιάννη. « Έφυγε» χθες το
πρωί νικημένη από τον καρκίνο.

• Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η
Τζούλια Νόβα! Το μοντέλο Βικτώρια
Καρύδα πόζαρε με ρωσικό στρατιω-
τικό καπέλο από την εποχή της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

• Full ερωτευμένος ο Γιώργος
Πυρπασόπουλος. « Έχω βρει
τον άνθρωπό μου», αποκάλυ-
ψε στο «The 2night show».

• Δεκτή έγινε από την ΕΡΤ η αιφνίδια
παραίτηση της διευθύντριας Ψυχα-
γωγικού Χρύσας Μασούρου.

Ο
Κωστής Μαραβέγιας «έλιωσε» το Διαδί-
κτυο με τη χθεσινή τρυφερή εξομολόγη-
ση αγάπης προς τη σύζυγό του Τόνια Σω-
τηροπούλου. Ακολουθώντας τα ρομαντι-

κά μονοπάτια της καρδιάς του, ο τραγουδοποιός
εξέφρασε δημοσίως τα δυνατά συναισθήματα για το
κορίτσι του κινηματογραφικού «Τζέιμς Μποντ» που
γνώρισε και ερωτεύτηκε πριν από τέσσερα χρόνια
και την περασμένη Δευτέρα την έκανε γυναίκα του
σε μια prive λαμπερή τελετή στην Ύδρα με φόντο το
Αιγαίο.

«Τόνια, υπέροχη σύζυγέ μου πια, εδώ μπροστά
στον κόσμο και δημόσια, σαν ένας ρομαντικός τα-
πεινός ινφλουένσερ, υπόσχομαι να κάνω ό,τι περ-
νάει από το χέρι μου για να είσαι ευτυχισμένη. Θα
προστατεύω την ελευθερία σου, την ανεξαρτησία
σου και το άναρχο πνεύμα σου που πρώτο ερωτεύ-
τηκα, θα είμαι δίπλα σου και θα γιορτάζω κάθε στιγ-
μή τη συνάντησή μας. Χωρίς καμία ταύτιση, χωρίς
καμία κτητικότητα, μόνο με αγάπη και ανιδιοτέλεια.
Γιατί είσαι ένα θαύμα», έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό, στέλνοντας κύματα προσωπικής ευτυ-
χίας στους 165.000 followers του.

Για την ερωτική εξομολόγηση, που έκανε χιλιά-
δες γυναίκες να κλάψουν από συγκίνηση, ο παρου-
σιαστής του «Δυνατά» επέλεξε το ενσταντανέ με το
γλυκό φιλί που αντάλλαξαν στο τέλος της τελετής.
«Αυτήν τη μέρα, λοιπόν, που τα ζουμιά και τα σιρό-
πια ακόμη τρέχουν σαν ποτάμι και το συγκινησιακό
φορτίο είναι ακόμη ασήκωτο, θέλω να σας ευχαρι-
στήσω όλους! Επίσης, να σας προτρέψω να κάνετε
ό,τι περνάει από το χέρι σας για να εκδηλώνετε κάθε

δευτερόλεπτο την αγάπη σας σε αυτούς που είναι
δίπλα σας με οποιονδήποτε τρόπο. Μην το καθυστε-
ρείτε! Μην αργήσετε, όπως εγώ. Η πανδημία μάς
έδειξε τη φθαρτότητα του σώματος, μας υπενθύμι-
σε τη θνητότητα που ξεχνάμε επειδή τρέχουμε, τρέ-
χουμε, τρέχουμε. Ζήστε, παιδιά, ζήστε!», ευχήθηκε
ο Κωστής Μαραβέγιας.

Το εκπληκτικό wedding dress της Τόνιας Σωτη-
ροπούλου, όπως και το μελιτζανί κοστούμι του γαμ-
πρού, που συνδυάστηκε με γαλάζιο πουκάμισο και
φλοράλ μαντιλάκι στο πέτο, επιμελήθηκε το δίδυμο
της μόδας «Mi-Ro». Την αποκάλυψη έκανε η νεό-
νυμφη αναρτώντας γαμήλιες φωτογραφίες στο In-
stagram μια μέρα μετά την κλειστή τελετή με τους
μόλις δέκα καλεσμένους. «Το όμορφο αυτό νυφικό
το έφτιαξαν κυριολεκτικά με τα χέρια του ο ένας από
τους δύο κουμπάρους μας Γιάννης Ράπτης (ο δεύτε-
ρος είναι ο Γιώργος Μπουκουβάλας) και ο αγαπη-
μένος Δημήτρης Μαστρόκαλος (Mi-Ro). Είπα στον
Γιάννη να κάνει όπως θέλει το νυφικό μου, γιατί πο-
τέ δεν το είχα σκεφτεί. Γιάννη και Δημήτρη, σας ευ-
χαριστώ, ακόμη και να το είχα σκεφτεί δεν θα ήταν
ποτέ κάτι τόσο όμορφο», έγραψε γλυκά.

«Τόνια, είσαι 
ένα θαύμα»! 



Νικήτρια της βραδιάς Η βιντεοκασέτα στις δόξες της

Τις παλιές καλές εποχές της βιντεοκασέτας
θυμήθηκε η Ελένη Πετρουλάκη για να ενθαρ-
ρύνει τους followers της να υιοθετήσουν ένα
καλό πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι. «Χρόνια
πριν, όταν έκανα την πρώτη βιντεοκασέτα
γυμναστικής στην Ελλάδα και τα DVD, όλοι
αναρωτιούνταν πώς μπορεί κάποιος να γυ-
μναστεί μέσα από ένα βίντεο. Και όμως είναι
εφικτό! Τα βίντεο γυμναστικής δεν δημιουρ-
γήθηκαν σαν προσωρινή λύση, αλλά ήρθαν
για να μείνουν!», ανακοίνωσε η γυμνάστρια.

Αγνώριστη η κόρη του Βουτσά

Η Ταϊλάνδη ταιριάζει υπέροχα στη Θεοδώρα
Βουτσά. Η γνωστή ηθοποιός μετακόμισε οικογε-
νειακώς την περασμένη άνοιξη από την Ολλαν-
δία στην ασιατική χώρα και από τότε η αλλαγή
στην εμφάνισή της είναι απίθανη! Με μια γρήγο-
ρη ματιά στις φωτογραφίες του προσωπικού της
λογαριασμού στο Instagram, παρατηρώντας το
πριν και το μετά της μετεγκατάστασής της στη
χώρα του Βούδα, η επιτυχημένη σκηνοθέτις εί-
ναι σχεδόν αγνώριστη, με νέο hair look, απίθανη
επιδερμίδα, αδυνατισμένη και ευτυχισμένη!

Η κριτική επιτροπή του «Ελλά-
δα, έχεις ταλέντο» είναι η πιο
απίθανη παρέα της σοουμπίζ.
Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τά-
κης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστο-
πούλου και Κρυσταλλία Ρήγα
θα αξιολογήσουν και θα βαθμο-
λογήσουν ταλέντα από όλη τη
χώρα, αναζητώντας τον μεγάλο
φετινό νικητή. «Kάντε λίγη
υπομονή. Τελειώνει ο ανάδρο-
μος, αν και δεν τα πολυπιστεύω
αυτά. Δεν ξέρεις καμιά φορά!»,
έγραψε με χιούμορ ο «Άρνι»
στο Instagram.

Έκλεισε τα 70
Τον έντονο προβληματισμό του για το
άγνωστο μέλλον του πλανήτη μοιράστη-
κε χθες διαδικτυακά ο Αντώνης Καφε-
τζόπουλος με αφορμή τα 70ά γενέθλιά
του. «Λυπάμαι πολύ, τα σκ@@με. Εβδο-
μήκοντα και δεν είμαι καθόλου αισιό-
δοξος. Η γενιά μου είχε στη διάθεσή της
συσσωρευμένη γνώση για να πάρει τα
μέτρα της και την αγνόησε. Κανένας δεν
θα γλιτώσει, μπορεί απλώς να πεθάνει
τελευταίος», έγραψε.

Η πιο όμορφη παρέα 

Τ
ο βραβείο «Γυναίκα της χρονιάς 2021» στον χώρο της
μουσικής κατέκτησε η Ελληνοκύπρια Ήβη Αδάμου. Η
ψηφοφορία του αναγνωστικού κοινού στον ετήσιο φιλαν-

θρωπικό θεσμό, που διοργανώνει το περιοδικό «Μadame Fi-
garo», ανέδειξε παμψηφεί την ταλαντούχα δημιουργό και σύζυ-
γο του Μιχάλη Stavento. Την απονομή έκαναν η παρουσιάστρια
Άντρη Καραντώνη και ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, δήμαρχος
Στροβόλου. Η λαμπερή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το βρά-
δυ της Τρίτης στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου με παρουσιά-
στρια τη Μαρία Μπεκατώρου και προσκεκλημένους λαμπερά
πρόσωπα της ελληνικής και κυπριακής σοουμπίζ, ανθρώπων
της Τέχνης, της επιστήμης και των επιχειρήσεων. Guest star
ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε ένα πολύ ξεχωριστό πρό-
γραμμα με πιάνο, ενώ επί σκηνής βρέθηκε και η μεγάλη νική-
τρια Ήβη Αδάμου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Κωνσταν-
τίνα Σπυροπούλου σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
της με couture δημιουργία, αστράφτοντας ολόκληρη!
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Απίθανο καμουφλάζ
Επική Άννα Βίσση! Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ έχει πολλά ευτράπελα
να θυμάται από τον γάμο της με τον εκκεντρικό δημιουργό Νίκο Καρ-
βέλα. Σε μια throwback φωτογραφία από λαμπερή εμφάνισή τους σε
μεγάλη πίστα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το απίθανο ενδυματολο-
γικό backstage της βραδιάς. «Εγώ… Versace! Εκείνος... λαδωμένο
παντελόνι που προσπάθησα αποτυχημένα να καμουφλάρω με αλεύ-
ρι! Αξέχαστες στιγμές!», σχολίασε στη λεζάντα του απίθανου εν-
σταντανέ.



Σ
τα μεγάλα κέντρα μαστού του εξωτερι-
κού η συντριπτική πλειονότητα των γυ-
ναικών που υποβάλλονται σε μαστεκτο-
μή έχει την επιλογή για άμεση αποκατά-

σταση του μαστού τους, σε πρώτο χρόνο, με άρι-
στα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατή και η
διατήρηση της θηλής, γεγονός που βελτιώνει ση-
μαντικά το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. 

«Η μαστεκτομή είναι η ενδεδειγμένη θεραπευ-
τική προσέγγιση στις παρακάτω περιπτώσεις:
όταν η χειρουργική διατήρησης του μαστού προ-
βλέπεται να οδηγήσει σε μη αποδεκτό αισθητικό
αποτέλεσμα και όταν είναι αδύνατη η επίτευξη
ελεύθερων χειρουργικών ορίων με χειρουργική
διατήρησης του μαστού, σε περιπτώσεις υποτρο-
πής έπειτα από χειρουργική διατήρησης του μα-
στού και ακτινοθεραπεία, όταν αντενδείκνυται η
χορήγηση ακτινοθεραπείας, σε ασθενείς με
φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού, σε ασθενείς με
διαγνωσμένο καρκίνο μαστού που επιθυμούν μα-
στεκτομή και όχι χειρουργική διατήρησης του
μαστού, σε ασθενείς με ή χωρίς διαγνωσμένο
καρκίνο μαστού, με επιβεβαιωμένες γονιδιακές
μεταλλάξεις ή χωρίς επιβεβαιωμένη μετάλλαξη,
αλλά που ο κίνδυνός τους για ανάπτυξη καρκίνου
μαστού έχει υπολογιστεί να είναι υψηλός, βάσει
του οικογενειακού τους ιστορικού. Η άμεση απο-
κατάσταση έπειτα από μαστεκτομή έχει σαφή χει-
ρουργικά, οικονομικά και ψυχολογικά οφέλη. Εν
τω μεταξύ, τα αισθητικά αποτελέσματα της άμε-
σης αποκατάστασης είναι σαφώς ανώτερα από τα

αντίστοιχα της ετεροχρονισμένης. Στόχος του
χειρουργού μαστού πρέπει να είναι πάντοτε η
αποτροπή της δυσμορφίας, παρά η ετεροχρονι-

σμένη διόρθωσή της», εξηγεί ο Στέργιος Δουβε-
τζέμης, χειρουργός μαστού, εξειδικευθείς στην
Ογκολογική και Επανορθωτική Χειρουργική του
Μαστού, διευθυντής χειρουργός μαστού. 

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ογκολογική
ασφάλεια αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα δεν
πρέπει πλέον να αποτελεί δικαιολογία για λιγότε-
ρο καλά αισθητικά αποτελέσματα, καθώς σε βά-
θος χρόνου, όταν πια οι ασθενείς θα έχουν θερα-
πευτεί, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που
θα επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους
σε καθημερινή βάση. 

«Κατά κανόνα πραγματοποιούμε άμεση απο-
κατάσταση, σε ένα στάδιο, ταυτόχρονα με τη μα-
στεκτομή, τοποθετώντας απευθείας μόνιμο έν-
θεμα σιλικόνης άνωθεν του μείζονος θωρακικού
μυός, με πολύ χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και
εξαιρετικά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών.
Το γεγονός ότι δεν κινητοποιούμε πλέον τον μυ
και κατά συνέπεια δεν αλλοιώνουμε την ανατο-
μία του θωρακικού τοιχώματος προσφέρει κα-
λύτερα αισθητικά αποτελέσματα και μειώνει τη
νοσηρότητα - μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο
και επιταχύνει την ανάρρωση», προσθέτει ο κ.
Δουβετζέμης.
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Ποιες είναι οι επιλογές που έχουν 
οι γυναίκες - Ποια είναι η διαδικασία 

Τα οφέλη της επέμβασης  
Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα με τον ειδικό, έχει
πολλαπλά οφέλη για τις ασθενείς. Σε πολύ
σπάνιες περιπτώσεις και μόνο σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου για μετεγχειρητικές επι-
πλοκές, όταν, δηλαδή, δεν είναι ασφαλής η το-
ποθέτηση εξαρχής του ενθέματος σιλικόνης,
γίνεται αποκατάσταση δύο σταδίων (αρχικά με
διατατήρα και κατόπιν με αντικατάστασή του
με μόνιμο ένθεμα). Οι μοναδικές απόλυτες
αντενδείξεις για άμεση αποκατάσταση μετά τη
μαστεκτομή είναι ο φλεγμονώδης καρκίνος
του μαστού, οι περιπτώσεις όπου η μαστεκτο-
μή πραγματοποιείται παρηγορικά για τον τοπι-
κό έλεγχο της νόσου ή αν η ασθενής δεν επι-
θυμεί αποκατάσταση. Αντένδειξη επίσης είναι
αν η ασθενής υποβάλλεται σε μαστεκτομή κα-
τά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πολύ σημαν-
τικός περιορισμός για την άμεση αποκατάστα-
ση του μαστού με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης εί-
ναι το κάπνισμα, καθώς αυξάνει δραματικά τα
ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Σχετικές αντενδείξεις, επίσης, αποτελούν η
κακή γενική κατάσταση της ασθενούς και η
παχυσαρκία.

Ανάπλαση μαστού 
έπειτα από μαστεκτομή 

Στέργιος Δουβετζέμης, 
χειρουργός 
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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)
Συνεχίζουν να σας απασχολούν οι σχέσεις σας με
τους άλλους, όπως επίσης θα πιεστείτε αρκετά
με μια επαγγελματική αλλαγή. Είναι η στιγμή που
θα παίξουν ρόλο οι δυνατότητές σας τόσο πάνω
στις γνώσεις και την εμπειρία όσο και στα ψυχικά
αποθέματα που διαθέτετε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε κοντά στην επίλυση ενός σοβαρού θέ-
ματος, που ζητά την άμεση τακτοποίησή του. Αν και
οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες, εσείς είστε
γεμάτοι πίστη και θάρρος για το αύριο, οπότε και
θα διαχειριστείτε τα πάντα με τις ικανότητές σας.
Το επαγγελματικό σας περιβάλλον συνεχίζει να
σας αγχώνει. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Πολύ καλή μέρα για εσάς τους Διδύμους, όπου θα
ανανεωθείτε μέσα από κάποιες προσωπικές σας
επιλογές. Βέβαια, μην υπερβάλλετε σε αυτά που
λέτε και καλό είναι να κατεβάσετε λίγο τους τό-
νους, όταν θέλετε να διεκδικήσετε στον έρωτα ή σε
δημιουργικές δραστηριότητες με τις οποίες ασχο-
λείστε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Οι προσωπικές σας επιλογές θα απορροφή-
σουν και σήμερα τις άλλες δραστηριότητές σας.
Θα βρεθείτε εκτεθειμένοι σε σχόλια και κακοή-
θειες, αν δεν βάλετε εδώ και τώρα τα όριά σας,
που πραγματικά έχει γίνει το ευαίσθητο σημείο
σας. Ξεκαθαρίστε τη θέση σας, ακόμη και σε
πρόσωπα που σας αγαπούν, αλλά σας χειραγω-
γούν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Άλλη μια μέρα που βρίσκεστε σε μία λεκτική
υπερδιέγερση ή θέλετε να αποφύγετε την κατά
μέτωπο επίθεση ατόμων από το περιβάλλον σας.
Ανοίγοντας την ψαλίδα, θα δούμε και άλλον έναν
τομέα που πρέπει να φροντίσετε και αυτός ανήκει
στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα νιώσετε αρκετά δυνατοί ώστε να αντι-
μετωπίσετε κάποια θέματα που σας είχαν απα-
σχολήσει κατά το παρελθόν. Η Σελήνη στο συμβα-
τό με το δικό σας ζώδιο του Αιγόκερου μπορεί να
φροντίσει τις προσωπικές σας υποθέσεις αλλά
και να δημιουργήσει μια κάθαρση με πρόσωπα
που έχετε επιλέξει να βρίσκονται στη ζωή σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για άλλη μια μέρα η σύνοδος Ήλιου και Άρη σάς
προκαλεί αστάθεια και εκνευρισμό, όταν μάλιστα
η Σελήνη κάνει δύσκολη όψη προς αυτήν τη σύνο-
δο. Είναι μια μέρα δύσκολη, ακόμη και να μην
υπάρχουν γεγονότα, θα έχετε την αίσθηση ότι όλα
είναι εναντίον σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η εσωτερική πάλη κάποιων πραγμάτων που
σας απασχολούν μπορεί να σας δημιουργήσει
ένα κακό προηγούμενο στην ψυχολογία σας.
Φροντίστε να έχετε αυτοκυριαρχία. Ακόμη και
αν σας προκαλέσουν, βρείτε τη δύναμη να βά-
λετε πρώτα τη λογική για να μη χάσετε το δίκιο
σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο έχει πλέον αλ-
λάξει την καθημερινότητά σας, έχετε περισσό-
τερη διάθεση για φλερτ, να κάνετε σχέδια για το
μέλλον και να γνωρίσετε νέα πρόσωπα. Μια
συμβουλή μου είναι να μη δανείσετε σήμερα
χρήματα σε φιλικό σας πρόσωπο, γιατί θα τα χά-
σετε και τα δύο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, κυρίως
για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν πο-
λύ βαθιές αλλαγές στη ζωή σας. Μπορεί να αφο-
ρούν την εργασία σας, μπορεί και την κοινωνική
σας εικόνα. Ό,τι και να είναι, να είστε έτοιμοι για
μια μετάβαση καταστάσεων. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους του πρώτου δεκαημέ-
ρου η μέρα αυτή είναι πολύ βοηθητική, με τον
Κρόνο σε καλή όψη με την Αφροδίτη να βοηθά τη
σταθεροποίηση των σχεδίων σας. Για εσάς επί-
σης του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξει μια αξιο-
λόγηση των καταστάσεων, όπου θα καταλάβετε
την υπεροχή σας απέναντι στους αντιπάλους
σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τα ψαράκια υπάρχουν στιγμές που θα
νιώθετε ανήμποροι να κατευθύνετε τη ζωή σας
ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Ίσως, μάλιστα, να
προχωρήσετε σε μια αναγκαστική απόφαση
απομάκρυνσης από αγαπημένα σας πρόσωπα
λόγω συμπεριφορών ή οικονομικών θεμάτων.

Αν θα έπρεπε να χαρακτηρίσω αυτήν τη
μέρα βάσει των πλανητικών επιρροών, θα
έλεγα ότι είναι μια αρκετά σημαντική

μέρα, όπου παίζει ρόλο το πόσο καλά έχουμε
διαχειριστεί το παρελθόν μας και τις αποφάσεις
που έχουμε πάρει για να φτάσουμε στο σήμερα.
Μια μέρα ακόμη που συνεχίζει ο Ερμής την
ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Ζυγού και η
σύνοδος του Άρη με τον Ήλιο μάς υπενθυμίζει ότι
οι ενέργειες δεν έχουν ήρεμη έκβαση. Η Σελήνη
πλησιάζει σε σύνοδο, τον σκοτεινό πλανήτη
Πλούτωνα, στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου τα
συναισθήματα χάνουν τον έλεγχο και οι
καταστάσεις έχουν μια σκληρή μορφή που
δύσκολα μπορούμε να διαχειριστούμε. Άρα η
ψυχολογία όλων μας δεν θα βρίσκεται στον
καλύτερο δρόμο. Ο Κρόνος, σε ορθή πορεία από
την αρχή της εβδομάδας, θέλει να δώσει κάτι καλό
και δίκαιο, ενώ σήμερα σε καλή όψη με την
Αφροδίτη οι σχέσεις που χαίρονται είναι εκείνες
που έχουν μια σοβαρή στάση απέναντι στις
υποχρεώσεις και την ασφάλεια των επιλογών τους.
Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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Η
συζήτηση για το πολιτικό Κέντρο ή
μεσαίο χώρο είναι μεγάλη. Και συ-
χνά, όταν παίρνουν μέρος σε αυτήν
οι θεματοφύλακες των κομματικών,

ιδεολογικοπολιτικών ιερών και οσίων, έντονη.
Στην τελευταία του συνέντευξη ο πρώην πρω-
θυπουργός Αντ. Σαμαράς προειδοποίησε πως
«η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Ποτάμι». Υπο-
στήριξε, όμως, πως όποιος θέλει να υπηρετή-
σει τις θέσεις για τις οποίες το κυβερνών κόμ-
μα απέκτησε αυτοδυναμία, είναι ευπρόσδε-
κτος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι λιγότερο
καθαρά. Όχι επειδή δεν θέλουν το Κέντρο -
κάθε άλλο! Μα γιατί η προσέγγισή του απαιτεί
υψηλότερο ιδεολογικό αντίτιμο από αυτό της
Νέας Δημοκρατίας. Πολύ περισσότερο που τε-
λευταία το Κέντρο -ο μεσαίος χώρος που λέ-
γαμε- δείχνει να βρίσκεται λιγότερο στο Κέν-
τρο απ’ όσο τον είχαμε συνηθίσει.

Πριν από λίγους μήνες στη συνδιάσκεψη του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο
Αλ. Τσίπρας προσπάθησε να συμβιβάσει τα
ασυμβίβαστα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε, «για να κερδί-
σει τις εκλογές πρέπει να κερδίσει αυτό που
ονομάζουμε μεσαίο χώρο. (…) Άρα ναι. Πρέπει
να κερδίσουμε το Κέντρο. Αλλά πώς; Με κεν-
τρώες πολιτικές; Με πολιτικές του μέσου
όρου; Δεν κερδίζεται έτσι το Κέντρο. Αν θέλου-
με να κερδίσουμε το Κέντρο, πρέπει να στρί-
ψουμε αριστερά...» Ότι, βγάζοντας αριστερό
φλας, αργείς να φθάσεις στο Κέντρο ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα το πληροφορήθηκε από
την πλήρη αποδοκιμασία της καταψήφισης
από τον ΣΥΡΙΖΑ της ελληνογαλλικής συμφω-
νίας για την αγορά των φρεγατών και των μα-
χητικών. Και από τη δημοσκοπική διαφωνία
προς την αντιπολίτευση που ασκεί. Αν, λοιπόν,
η κυβέρνηση, κυρίως με την επιλογή προσώ-
πων και την αποδοκιμασία άλλων (όπως του
Κων. Μπογδάνου), κρατά ανοιχτούς τους διαύ-
λους με τον μεσαίο χώρο, για ποιον λόγο η αν-
τιπολίτευση, παρότι κρίνει πως εκλογικά τής
είναι αναγκαίος, υψώνει αναχώματα;

Στην Κουμουνδούρου από καιρό έχουν κα-
ταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συναινετικές
πολιτικές, οι χαμηλοί τόνοι και το «πάγωμα»
του πολιτικού παιχνιδιού κάνουν δυσδιάκριτα
κομματικά όρια και γραμμές, ευνοώντας την
κυβέρνηση. Αντιλαμβάνονται ότι η πόλωση,
ιδίως σε περιόδους αστάθειας, ενοχλεί την
πλειοψηφία των πολιτών, αλλά εκτιμούν ότι οι
αλλεπάλληλες κρίσεις, με αποκορύφωμα την
ενεργειακή και το ξέσπασμα της ακρίβειας, θα
επηρεάσουν το εκλογικό σώμα. Επικεντρώ-
νονται, λοιπόν, στην κριτική της οικονομικής
πολιτικής. Υποστηρίζουν ότι τα κυβερνητικά
μέτρα, σε αντίθεση με αυτά άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών, είναι «ασπιρίνες» και παράλληλα
υψώνουν τους τόνους, επικρίνοντας τις αδυ-
ναμίες των κυβερνητικών χειρισμών για την
πανδημία ή τις καταστροφές από τις πλημμύ-
ρες στη Βόρεια Εύβοια.

Καθώς δεν έχουν πεισθεί ότι εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας και φοβούμενοι,
όπως στελέχη τους εξομολογούνται, εκλογικό
αιφνιδιασμό την άνοιξη, επιλέγουν τη σύγ-
κρουση ώστε να επιτύχουν κομματική συσπεί-
ρωση. Πρόκειται για στρατηγική αυτοσυντήρη-
σης, η οποία, παρά τα προφανή οφέλη, κοστί-
ζει σε απώλεια ακροατηρίων εκτός των κομ-
ματικών τειχών. Προσβλέπουν, όπως είπαμε,
στη δυσαρέσκεια των εκλογέων ώστε να ενι-
σχύσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα, όμως, δεν
προδικάζει αυτή την εξέλιξη. Και κυρίως δεν
την προδικάζει η αξιοσημείωτη σταθερότητα
των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρα-
τίας, η οποία ως κυβέρνηση έχει επιτύχει το
πρωτοφανές: διατηρεί για περισσότερο από
δύο χρόνια την πρωτοβουλία των κινήσεων και
προηγείται σταθερά της αντιπολιτεύσεως, η
οποία από την όποια κυβερνητική φθορά ει-
σπράττει ψιχία.

Οι περισσότεροι βεβαιώνουν πως την πολιτι-
κή ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας διασφαλί-
ζουν οι οδυνηρές μνήμες των κυβερνήσεων
του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι στέκονται στην εμπειρία του
δημοψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι οι οπα-
δοί του «ναι» κινήθηκαν και κινούνται σταθερά
περί τον Κυρ. Μητσοτάκη. Άλλοι επισημαίνουν
τα θετικά σημεία του κυβερνητικού έργου,
ιδίως στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης.
Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, όλα αυτά
ισχύουν. Όπως ισχύει ότι σε μείζονος σημα-
σίας θέματα, όπως τα εθνικά και το Προσφυγι-
κό, οι κυβερνητικές πολιτικές καλύπτουν σε
μεγάλο μέρος τις ανάγκες των εκλογέων του
μεσαίου χώρου. Παράλληλα, η τήρηση σταθε-
ρής γραμμής έναντι των τουρκικών προκλήσε-
ων, τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι αμυντι-
κές συμφωνίες, όπως αυτή με τις ΗΠΑ, ικανο-
ποιούν τη δεξιά της πτέρυγα, παρά τις κατά
καιρούς μερικές αναταράξεις. Όλα δείχνουν
ότι, λειτουργώντας περισσότερο ως παράταξη
και λιγότερο ως κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, με
τη βοήθεια, είναι αλήθεια, του ΣΥΡΙΖΑ, πετυ-
χαίνει το αξιοσημείωτο: να κάνει βήματα προς
το Κέντρο ελέγχοντας τη δεξιά της πτέρυγα.
Μόνο που αυτό γίνεται με την απόλυτη συναί-
νεση του μεσαίου χώρου, ο οποίος, επί του πα-
ρόντος, αναζητά εκλογικό στέγαστρο μάλλον
προς τα δεξιά παρά προς τα αριστερά του.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η αξιωματική αντιπολίτευση,
φοβούμενη εκλογικό αιφνιδιασμό,
επιλέγει τη γραμμή της μετωπικής
σύγκρουσης, επιδιώκοντας 
να συσπειρώσει τις δυνάμεις της... 

Η ΝΔ πάει Κέντρο ή 
το Κέντρο πάει... δεξιά;


