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Τελικά, ποιος 
διέγραψε 

τον Μπογδάνο;

Εσείς, κ. Τσίπρα, 
γιατί δεν κάνετε ό,τι 
ο κ. Μητσοτάκης;
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Τ ο κοινωνικό της πρόσωπο δείχνει για ακόμη
μία φορά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, καθώς απλώνει ισχυρό δίχτυ προστα-

σίας για χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν δάνειο με εγ-
γύηση την πρώτη κατοικία. Έως την άνοιξη του 2022
μπαίνουν στον «πάγο» πλειστηριασμοί πρώτης κα-
τοικίας, όταν και θα έχει συσταθεί ο περιβόητος Φο-
ρέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Μέχρι τότε οι τράπεζες θα παίρνουν από τον κρατικό
προϋπολογισμό το επίδομα ενοικίου (αυτό που λάμβαναν
οι υπερχρεωμένοι των οποίων το σπίτι διαχειριζόταν ιδιω-
τικός φορέας), ενώ τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα
στηρίζονται από το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικών
δανείων «Γέφυρα» που παίρνει παρατάσεις.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης εί-

ναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους
προς τις τράπεζες μέσω είτε του Πτωχευτικού Κώδικα είτε
κάποιου άλλου διακανονισμού.

Θυμίζουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, προτού καν φέ-
ρει τον Πτωχευτικό στη Βουλή, είχε διευρύνει τα κριτήρια
για την απευθείας ρύθμιση χρεών μεταξύ τραπεζών και
οφειλετών - υπολογίζεται ότι με αυτό τον τρόπο πάνω από
270.000 δάνεια διευθετήθηκαν, πολλά από τα οποία ήταν
στεγαστικά πρώτης κατοικίας. Επιπλέον, με το πρόγραμμα
«Γέφυρα», που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, επιδο-
τήθηκαν πάνω από 140.000 δανειολήπτες που βρέθηκαν
σε άσχημη οικονομική κατάσταση λόγω του κορονοϊού,
ακόμη και συνεπείς στις πληρωμές μέχρι την περίοδο της
καραντίνας.

Ο νέος Πτωχευτικός δεν είναι πανάκεια, αλλά δίνει τη
δυνατότητα στους οφειλέτες είτε να ρυθμίσουν τα χρέη
τους είτε να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω της
απαλλαγής των οφειλών τους εντός περιόδου 1-3 ετών και
της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων ώστε να μη
μεταβιβάζεται το βάρος στα παιδιά τους.

Ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτείται το δάνειο
πρώτης κατοικίας για πέντε έτη, ενώ αν κάποιοι φτάσουν
στο στάδιο του πλειστηριασμού, δημιουργείται ένας νέος
φορέας που θα αποκτήσει την κατοικία, αλλά θα επιτρέπει
την παραμονή των δανειοληπτών με ενοίκιο που θα επιδο-
τείται από το κράτος και δυνατότητα επαναγοράς εντός
δώδεκα ετών.
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Κ
άποια πράγματα είναι θέματα αξιακών
αρχών. Έχω μάθει να μην κτυπάω πε-
σμένους. Και αυτήν τη στιγμή, ο μέχρι
πριν από λίγες ώρες βουλευτής της ΝΔ

Κώστας Μπογδάνος είναι πεσμένος. Το εύκολο εί-
ναι να τον… πυροβολήσω δημοσιογραφικά και
εγώ. Όπως έκαναν στο παρελθόν τα εκδοτικά κατα-
κάθια που από χθες άρχισαν να τον… γλείφουν
προσαρμόζοντας τα γεγονότα εκεί που θέλουν. Πα-
λιά τους τέχνη κόσκινο, για αυτούς τους γκεμπελί-
σκους.
Εμένα να μου επιτρέψετε, αγαπητοί αναγνώστες,
να μην το κάνω. 
Από αυτήν την εφημερίδα, όταν πριν από δυο εβδο-
μάδες είχε υποπέσει στο ολίσθημα να κάνει
retweet ένα κείμενο μιας ιστοσελίδας, το οποίο
παραβίαζε προσωπικά δεδομένα μικρών παιδιών,
του είχα πει να διευκολύνει τον αρχηγό του Κυριά-
κο Μητσοτάκη παραδίδοντας από τότε την έδρα
του.
Δεν άκουσε μια συμβουλή ενός μεγαλυτέρου του,
που του έλεγε το αυτονόητο. Ότι στην πολιτική
πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών
σου και εγκαίρως να βγαίνεις από το κάδρο, για να
κάνεις τη διαφορά. Δυστυχώς δεν άκουσε αυτό
που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ότι στην
πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και
δεν γίνονται, και πράγματα που γίνονται και δεν
λέγονται. 

Φαίνεται, όμως, πως η… ασθένεια Τραμπ, με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κόλλησε και στην
πατρίδα μας αρκετούς, που παραμένουν εγκλωβι-
σμένοι στη «δύναμη» της ανάρτησης και όποιον
πάρει ο… Χάρος.
Τώρα ο κ. Μπογδάνος ας ελπίσουμε να βρει χρόνο
να κάνει την αυτοκριτική του και να μην του…
φουσκώσουν τα μυαλά διάφοροι γραφικοί. Διότι
κανένα λάθος δεν διορθώνεται με μεγαλύτερο λά-
θος. Θα ήθελα, πάντως, την ίδια αποφασιστικότητα
που έδειξε ο κ. Μητσοτάκης να έδειχνε και ο κ.
Τσίπρας, όταν διάφορα στελέχη του σε δηλώσεις
τους δικαιολογούσαν τους δολοφόνους της «17Ν»,
ή κατηγορούσαν τη ΝΔ ως «κόμμα ταγματασφαλι-
τών και δωσίλογων», ή όλους αυτούς που βάζουν
στον δημόσιο διάλογο τις ονειρώξεις τους για τρίτο
γύρο, στον οποίο θα επικρατήσει η Αριστερά. Δεν
μπορεί να αφήνεις αμολητά τα γκρουπούσκουλα
να μιλούν για τη «δεύτερη φορά Αριστερά» που θα
έρθει να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Ούτε,
βέβαια, υιοθετώντας τον βόρβορο ενός λούμπεν
εκδοτικού κατεστημένου και των παραφυάδων
του.
Ο κ. Τσίπρας όλους αυτούς όχι μόνο δεν τους έχει
διαγράψει, όχι μόνο δεν έχει διαχωρίσει τη θέση
του, αλλά έχει δείξει ανοχή, δικαιολογώντας τους
και καλύπτοντάς τους με τη σιωπή του. 
Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος του. Διότι, όταν
ζητάς πολιτική (και σωστά) λήθη για το παρελθόν,

δεν μπορεί αυτή η λήθη να είναι μονόπλευρη και
επιλεκτική.
Διότι με αυτόν τον τρόπο ούτε τη δημοκρατία προ-
άγεις ούτε τον τόπο βοηθάς. Είναι εθνικά επιζή-
μιες και δημοκρατικά επικίνδυνες αυτές οι τακτι-
κές. Τις πληρώσαμε στο παρελθόν, και μάλιστα
πρόσφατα, με το μίσος και τον φανατισμό στις πλα-
τείες και με το γιγάντωμα της ΧΑ.
Είναι εθνικό καθήκον να σεβαστούμε την ιστορική
αλήθεια του τόπου και να τη δούμε από απόσταση.
Όχι να τη χρησιμοποιούμε ως προσάναμμα για νέ-
ους εμφυλίους. Αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει
και από τις δύο πλευρές. Διότι όσο και να ενοχλεί
τον ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο άκρα ιστορικά και υπήρχαν και
υπάρχουν. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχουν κόμμα-
τα και ηγεσίες που τα καλύπτουν.
Και σε αυτό το ερώτημα οι απαντήσεις δίνονται με
πράξεις, και όχι δείχνοντας πάντα τον άλλον. Ούτε,
βέβαια, χαϊδεύοντας αυτιά και στέλνοντας λάθος
μηνύματα, ικανοποιώντας τα πιο ταπεινά κομματι-
κά ένστικτα. 
Όσο για τη γραφικότητα της γραμμής ότι ο Δένδιας
διέγραψε τον Μπογδάνο, μάλλον είναι το πιο σύν-
τομο ανέκδοτο και η… ανακάλυψη αυτού του επι-
χειρήματος δείχνει την ένδεια της αντιπολίτευ-
σης. Το ξανάκαναν και με τις δηλώσεις Δένδια
στην Τουρκία.
Κλείνοντας, να μου επιτρέψουν να πω σε άπαντες
ότι ο εχθρός δεν είναι εντός της χώρας.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Εσείς, κ. Τσίπρα, γιατί δεν κάνετε ό,τι ο κ. Μητσοτάκης;

Όταν ζητάς πολιτική (και σωστά)
λήθη για το παρελθόν, αυτή η λήθη
δεν μπορεί να είναι ούτε 
μονόπλευρη ούτε επιλεκτική…

“
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Τ
ο απόγευμα της Τρίτης, ευρι-
σκόμενος στη Σύνοδο Κορυ-
φής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων
στη Λιουμπλιάνα της Σλοβε-

νίας, μόνο τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο
δεν είχε στο μυαλό του. Κι όμως, σε νεκρό
χρόνο και χωρίς πίεση ο βουλευτής φρόν-
τισε να εκπαραθυρωθεί από την ΚΟ της
ΝΔ με συνοπτικές διαδικασίες μετά το
πολλοστό ατόπημά του.

Ενώ, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης κατευθυνό-
ταν σε έναν πύργο, όπου η σλοβενική Προ-
εδρία της ΕΕ παρέθετε κοκτέιλ πριν από το
δείπνο στους ηγέτες της Ευρώπης, έγινε κοι-
νωνός της ακραίας τοποθέτησης Μπογδάνου
στη Βουλή. Μέσω WhatsApp ενημερώθηκε
από την Αθήνα, ενώ λίγο μετά είδε και το από-
σπασμα της επίμαχης τοποθέτησης του μέχρι
χθες βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός δεν χρειάστηκε να δει
πολλά για να καταλάβει ότι ο κόμπος είχε φτά-
σει στο χτένι. Είχε προηγηθεί πριν περίπου 20
μέρες η τελευταία «κίτρινη κάρτα» του Μαξί-
μου στον κ. Μπογδάνο διά στόματος Γιάννη
Οικονόμου, μετά την υπόθεση που ξεσήκωσε
σάλο με τη δημοσίευση λίστας ονομάτων αλ-
λοδαπών νηπίων από σάιτ που ανήκε τα προ-
ηγούμενα χρόνια στον κ. Μπογδάνο και το δι-
κό του retweet.

«Όταν είχαμε πει “κίτρινη κάρτα” την προ-
ηγούμενη φορά, το εννοούσαμε. Απόψεις
απαράδεκτες, που βρίσκονται εκτός του αξια-
κού και ιδεολογικού συστήματος της ΝΔ και
παραπέμπουν σε εποχές διχασμού δεν έχουν
χώρο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
παράταξη», έλεγαν κυβερνητικές πηγές. 

Το τετ α τετ 
Και ενώ ο κ. Μητσοτάκης πληροφορούνταν

τα... καμώματα του κ. Μπογδάνου στη Βουλή,
ο πρώην πλέον βουλευτής της ΝΔ είχε βγει
από την αίθουσα της Ολομέλειας, όπου συνε-
δρίαζε η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας,
και εμφανιζόταν προβληματισμένος για την
επίθεση που του είχε εξαπολύσει ο κ. Δέν-
διας λίγη ώρα νωρίτερα. Μάλιστα, σε συνομι-
λία με την «Political» λίγη ώρα πριν από τη
διαγραφή του, ο κ. Μπογδάνος εμφανιζόταν
δυσαρεστημένος με τη στάση που είχε κρα-
τήσει το προηγούμενο διάστημα η ΝΔ έναντί
του και με το άδειασμα που του είχε επιφυλά-
ξει το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση με τη
λίστα των παιδιών.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση εν-
τός της Επιτροπής, ο κ. Μπογδάνος και ο κ.
Δένδιας συναντήθηκαν ξανά στον διάδρομο

της Βουλής, την ώρα που ο κ. Δένδιας εξερχό-
ταν της αίθουσας. Ο κ. Μπογδάνος τότε ζήτη-
σε από τον κ. Δένδια να του εξηγήσει γιατί του
επιτέθηκε, με τον κ. Δένδια να τον παίρνει πα-
ράμερα και σε υψηλούς, ανά καιρούς τόνους,
για κάποια λεπτά να επιμένει στα όσα του είπε
μέσα στην Επιτροπή.

Λίγη ώρα μετά και ενώ ο κ. Δένδιας είχε
αποχωρήσει, ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ
Γιάννης Μπούγας κάλεσε τον κ. Μπογδάνο
και τον ενημέρωσε για την απόφαση του πρω-
θυπουργού να τον διαγράψει, ενώ του τηλε-
φώνησε και ο κ. Οικονόμου. 

Τι θα κάνει 
Το ερώτημα είναι τώρα τι γίνεται με τον κ.

Μπογδάνο, ο οποίος θα διατηρήσει την έδρα
του. Κατά τις πληροφορίες της «Political», αυ-
τήν τη στιγμή δεν προκρίνεται η οριστική του
διαγραφή και από μέλος της ΝΔ, προκειμένου

να μην τροφοδοτηθεί περαιτέρω το ζήτημα.
Είναι, πάντως, δεδομένο το «κόρτε» που θα

του κάνουν τόσο ο Θάνος Τζήμερος με τον
Φαήλο Κρανιδιώτη, που έχουν συνεργαστεί,
όσο ίσως και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποί-
ος διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην «γα-
λάζιο» βουλευτή. Ο κ. Βελόπουλος, πάντως,
χθες εμφανίστηκε απρόθυμος να προσεγγί-
σει τον κ. Μπογδάνο, ο οποίος επίσης δεν
«τρελαίνεται» με την ιδέα της συνεργασίας με
άλλο κόμμα, πολλώ δε μάλλον με εκείνο της
Ελληνικής Λύσης.

Ο κ. Μπογδάνος, πάντως, δεν μετάνιωσε,
κατά τα φαινόμενα. «Λυπάμαι για τη διαγραφή
μου από την ΚΟ της ΝΔ. Δυστυχώς, στην πολι-
τική οι ξεκάθαρες ιδεολογικές τοποθετήσεις
έχουν κόστος και ορισμένες αλήθειες δεν λέ-
γονται χωρίς επιπτώσεις», έγραψε στο Twitter
χθες, ενώ θα συνεχίσει τη ραδιοφωνική του
εκπομπή.

Η διαγραφή του κ. Μπογδάνου, όμως, δεν
περιορίζεται μόνο στον πρώην βουλευτή της
Α’ Αθηνών. Τουναντίον, με την πρώτη διαγρα-
φή βουλευτή, ενώ είναι πρωθυπουργός, ο κ.
Μητσοτάκης έδειξε τα όρια της ανοχής του.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση αριθ-
μεί 157 βουλευτές, έχει άνετη πλειοψηφία και
δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο νομοθέτη-
μα που απαιτεί διευρυμένη πλειοψηφία,
όποιος θελήσει να τεστάρει την ανοχή του
Μαξίμου ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά.
Το προηγούμενο διάστημα και άλλοι «γαλάζι-
οι» βουλευτές, όπως ο Κωνσταντίνος Κυρα-
νάκης και ο Μίλτος Χρυσομάλλης, είχαν
«φαλτσάρει», χωρίς όμως έκτοτε να έχουν
προκαλέσει κάπως.

Βεβαίως, υπάρχει μήνυμα και για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει κριτική έχει τον Τσί-
πρα που καταπίνει καμήλες. Υποδείξεις από
αυτούς που λένε ή μας τελειώνουν ή τους τε-
λειώνουμε δεν δεχόμαστε. Το μόνο κόμμα
που δεν προάγει τη μισαλλοδοξία είναι η ΝΔ»,
έλεγαν χθες κυβερνητικές πηγές.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο Νίκος Δέν-
διας έδωσε απάντηση στα στελέχη της αντι-
πολίτευσης, που με αφορμή τη διαγραφή του
Κωνσταντίνου Μπογδάνου από τη ΝΔ επιχει-
ρούν να δημιουργήσουν κλίμα δήθεν διαφο-
ροποίησής του από τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. «Καθιστώ σαφές, άπαξ
και διά παντός: Ως υπουργό Εξωτερικών με
επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την κυ-
βέρνησή του εκπροσωπώ και στο εξωτερικό
και στο εσωτερικό. Οι ενέργειές μου είναι το
προϊόν της στενής και ειλικρινούς συνεργα-
σίας μου μαζί του», είναι η κατηγορηματική
δήλωση του Νίκου Δένδια, με την οποία ο
υπουργός Εξωτερικών βάζει τέλος σε σχόλια
των τελευταίων ωρών σχετικά με την υποτι-
θέμενη πολιτική στόχευσή του και τους σκο-
πούς της άμεσης πολιτικής καταδίκης των
δηλώσεων του βουλευτή Κ. Μπογδάνου από
την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. «Η
ισχυρή προσήλωσή μου στην επιτυχία των
κυβερνητικών στόχων είναι δεδομένη», επι-
σημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών με έμφα-
ση και ξεκάθαρο τρόπο που δεν επιδέχεται
αμφισβητήσεων και καταλήγει λέγοντας:
«Κατανοώ την ανάγκη (κατ’ εξοχήν) του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, λόγω απόλυτης ένδειας πολιτικής πρότα-
σης, να προσπαθεί να οικοδομήσει μια εικόνα
διαφοροποίησής μου από τον πρωθυπουργό
σε μία σειρά θεμάτων».

Χαστούκι Δένδια
σε ΣΥΡΙΖΑ και...
δούρειους ίππους

«Κατανοώ την ανάγκη (κατ’ 
εξοχήν) του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω 
απόλυτης ένδειας πολιτικής
πρότασης, να προσπαθεί να 
οικοδομήσει μια εικόνα 
διαφοροποίησής μου από 
τον πρωθυπουργό 
σε μία σειρά θεμάτων»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε 
τους ηγέτες για τη συμφωνία 
με τη Γαλλία και για τις 
τουρκικές προκλήσεις

Μηνύματα από τη Σλοβενία
της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή 

A
κρως εποικοδομητικό για τις
ελληνικές θέσεις ήταν το διή-
μερο ταξίδι του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σλο-

βενία για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ - Δυτικών
Βαλκανίων. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε
από τη μια για τις θέσεις της χώρας μας απέ-
ναντι στις τουρκικές προκλήσεις και από την
άλλη για την ιστορικής σημασίας συμφωνία
αμυντικής συνεργασίας με τη Γαλλία.

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω ανα-
λυτικά τους ομολόγους μου για την πολύ
σημαντική συμφωνία στρατηγικής συνερ-
γασίας που η Ελλάδα υπέγραψε με τη Γαλ-
λία. Τόνισα ότι η συμφωνία αυτή ενισχύει
ουσιαστικά τη δυνατότητα της Ευρώπης να
χτίσει τον δικό της αμυντικό πυλώνα εντός
του ΝΑΤΟ», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρω-
θυπουργός.

Επισήμανε ότι είναι μια πολύ σημαντική
συμφωνία, η οποία αναβαθμίζει γεωπολι-
τικά τη θέση της χώρας και ταυτόχρονα συ-
νοδεύεται και από μια σημαντική επένδυ-
ση στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυ-
νάμεών μας, ειδικά του Πολεμικού Ναυτι-
κού. «Επαναλαμβάνω ότι αγοράζουμε τα
καλύτερα πλοία, στην καλύτερη τιμή, με
τον γρηγορότερο χρόνο παράδοσης», είπε
χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός, όμως, δεν παρέλειψε
να τονίσει την ανάγκη επιτάχυνσης της συ-
ζήτησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική
αυτονομία, αλλά και να ζητήσει την ανάλη-
ψη ξεκάθαρων δεσμεύσεων για τα Δυτικά
Βαλκάνια αναφορικά με την ενταξιακή
τους προοπτική στην ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η ατζέντα για τα Δυτικά
Βαλκάνια ήταν χωρισμένη σε δύο συνε-
δρίες. Στην πρώτη, συμμετείχαν οι φορείς
της περιοχής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο
Συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης και η Παγκόσμια
Τράπεζα, όπου παρουσίασαν τις απόψεις
τους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η υλοποίηση
της δέσμευσης για την προώθηση της κοι-
νωνικοοικονομικής ανάκαμψης και της
βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και το
οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα
Δυτικά Βαλκάνια.

Στη δεύτερη συνεδρία, στην οποία μετεί-
χαν οι ηγέτες της ΕΕ και των εταίρων των
Δυτικών Βαλκανίων, εξετάστηκαν η ευρω-
παϊκή προοπτική της περιοχής και ο τρό-
πος περαιτέρω εμβάθυνσης του πολιτικού

διαλόγου, της συνεργασίας, της διασφάλι-
σης της σταθερότητας της περιοχής και της
ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργα-
σίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε, στο περιθώριο της Συνόδου
ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων, με τον πρόεδρο
της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή στο
πλαίσιο της ενταξιακής προοπτικής των
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι
στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα. Ο
πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή
του για την επιτάχυνση των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων της Σερβίας το επόμε-
νο εξάμηνο. Συζήτησαν επίσης την περαι-
τέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, με
έμφαση στον οικονομικό τομέα και σε όλο

το φάσμα θεμάτων που αφορούν την ευρω-
παϊκή ατζέντα.

Η προσοχή, όμως, είναι στραμμένη στη
σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την κύ-
ρωση της συμφωνίας στρατηγικής συνερ-
γασίας Ελλάδας - Γαλλίας. Μια συζήτηση
που θεωρείται βέβαιο ότι θα εξελιχθεί σε
πολιτική μάχη ανάμεσα στους πολιτικούς
αρχηγούς και ειδικότερα ανάμεσα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην υπερψηφί-
σει τη συμφωνία έχει ενοχλήσει σφόδρα
την κυβέρνηση, η οποία κατηγορεί τον
Αλέξη Τσίπρα ότι ψάχνει δικαιολογίες και
επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα.

Ο πρωθυπουργός φρόντισε να «ζεστά-
νει» το κλίμα από τη Σλοβενία, λέγοντας ότι
στη συζήτηση στη Βουλή «όλοι θα τοποθε-
τηθούν και θα αναμετρηθούν με τις ευθύ-

νες τους, καθώς σε μια ιστορική συμφωνία
ιστορικές είναι και οι ευθύνες όσων θα
κληθούν διά της ψήφου τους να πουν “ναι”
ή “όχι” σε μια συμφωνία η οποία έχει πραγ-
ματικά εθνική διάσταση». 

«Φωτογραφίζοντας», μάλιστα, τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε:
«Λυπάμαι που, δυστυχώς, κάποιοι δεν
μπορούν να δουν πέρα από τις κομματικές
παρωπίδες το πραγματικό εθνικό συμφέ-
ρον της χώρας».

Η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 27 του Συντάγματος,
καθώς νόμος που αφορά τη διαμονή ή τη διέλευση ξένης στρα-
τιωτικής δύναμης από την ελληνική επικράτεια είναι υποχρεωτι-
κό να ψηφιστεί από την απολυτή πλειοψηφία του όλου αριθμού
των βουλευτών. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διατυπωμένες θέσεις των κομμά-
των, το νομοσχέδιο θα συγκεντρώσει κοντά στις 190 ψήφους,
αφού στηρίζεται, εκτός από τη ΝΔ, από το ΚΙΝΑΛ και την Ελληνι-
κή Λύση. Ειδικά για τις ενστάσεις των κομμάτων που αφορούσαν
το άρθρο 2 για την αρωγή της Γαλλίας αναφορικά με την ΑΟΖ και
την υφαλοκρηπίδα, ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι στην ουσία
πρόκειται για μια πολύ προχωρημένη διατύπωση, ακόμη και από
την αντίστοιχη της συμφωνίας AUKUS των τριών ισχυρών χω-
ρών.  Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα θελήσει
να στείλει την μπάλα στην εξέδρα, επιδιώκοντας να δώσει συνέ-

χεια στη διαγραφή Μπογδάνου για να επισκιάσει τη βαρύτητα
της συμφωνίας και τις εσωτερικές του αντιφάσεις, καθώς στην
επιτροπή η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίστηκε με δύο
γραμμές. Μάλιστα, επιθετικά επί της διαδικασίας αναμένεται να
κινηθούν βουλευτές όπως ο Νίκος Φίλης, που διαφοροποιήθηκε
ανοιχτά από τον επίσημο εισηγητή Γιώργο Κατρούγκαλο, προ-
κειμένου να πάρουν τον λόγο στην Ολομέλεια για να εκφράσουν
τις έντονες διαφωνίες τους στη συμφωνία. 

Ωστόσο η κοινοβουλευτική διαδικασία αποφασίστηκε να εί-
ναι σφιχτή, προβλέποντας τις αγορεύσεις των εισηγητών και τις
τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών που μπορούν και να δευ-
τερολογήσουν, ενώ θα υπάρξει μόνο ένας κύκλος ομιλητών
από όλα τα κόμματα που θα ολοκληρωθεί με την ονομαστική
ψηφοφορία.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πώς θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή



ΠΕΜΠΤΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6

Ν
α κρατήσει ζωντανό το θέμα
Μπογδάνου επιχειρεί ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-
πρας, ενώ η Κουμουνδούρου

προσπαθεί να δημιουργήσει εσωκομματι-
κό θέμα, εμπλέκοντας για άλλη μια φορά
στα σχέδιά της τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια. 

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ισχυρί-
ζονται πως ο κ. Δένδιας ήταν εκείνος που
υποχρέωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δια-
γράψει τον Μπογδάνο. Να θυμίσουμε ότι
και στα Ελληνοτουρκικά το ίδιο σκηνικό εί-
χε επιχειρήσει να στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να
δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα
στη ΝΔ, χρησιμοποιώντας σε όλο αυτό το
παιχνίδι και τον πρόθυμο «δούρειο ίππο»,
της περιόδου Τσίπρα - Καμμένου.

Χθες ο κ. Τσίπρας υποστήριξε: «Η εντα-
ξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων
είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και κρίσιμη για την ασφάλεια
και τη σταθερότητα της περιοχής. Και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση οφείλει επιτέλους να ανα-
λάβει τις ευθύνες της και να διατηρήσει τη
δυναμική της Συμφωνίας των Πρεσπών,
που άνοιξε ξανά ύστερα από χρόνια αυτή τη
συζήτηση και τη ρεαλιστική προοπτική της
υλοποίησης της ενταξιακής προοπτικής των
Δυτικών Βαλκανίων.

Και η ελληνική κυβέρνηση, όμως, οφεί-
λει να σοβαρευτεί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν
μπορεί να εμφανίζεται με δύο πρόσωπα.
Από τη μια να υποστηρίζει την ενταξιακή
πολιτική των Δυτικών Βαλκανίων -ευτυχώς
μετακινούμενος από τις απόψεις ότι θα
ασκήσει βέτο στην ενταξιακή προοπτική
της Βόρειας Μακεδονίας-, από την άλλη,

όμως, εδώ και δύο χρόνια να αρνείται να
κυρώσει στην ελληνική Βουλή τρία μνημό-
νια που απορρέουν από τη Συμφωνία των
Πρεσπών, προφανώς από τον φόβο ότι κά-
θε λογής Μπογδάνοι στο εσωτερικό της
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας δεν θα του
το επιτρέψουν.

Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη
που η άνοδος της Ακροδεξιάς είναι γεγο-
νός, η ενδυνάμωση των ακροδεξιών κομ-
μάτων, όσο όμως και της Ακροδεξιάς εντός
των συντηρητικών κομμάτων είναι ένα γε-
γονός, δεν μπορεί κανείς να πατάει σε δυο
βάρκες. Οφείλει να έχει ξεκάθαρη τοποθέ-
τηση σε κρίσιμα ζητήματα για την προοπτι-

κή της περιοχής, την ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η δήλωση του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος τόνισε: «Το
πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κ. Μπογδάνος
και οι απόψεις του. Το πρόβλημα είναι ότι η
ΝΔ και η Κοινοβουλευτική της Ομάδα έχουν
πολλούς Μπογδάνους και κυρίως ακολου-
θεί πιστά ο κ. Μητσοτάκης την πολιτική
Μπογδάνου σε πολύ κρίσιμης σημασίας
εθνικά θέματα, όπως για παράδειγμα είναι
αυτό με τη Βόρεια Μακεδονία: Ήρθε ο πρω-
θυπουργός της (σ. ο πρόεδρος ήρθε!) εδώ
και δεν τον συνόδευε κανένας υπουργός. Ο

κ. Μπογδάνος αυτά που είπε και διεγράφη,
τα λέει εδώ και καιρό. Και με βάση αυτά κά-
νει πολιτική καριέρα και όλη αυτή η ακρο-
δεξιά ομάδα που έχει η ΝΔ και επωάζει ο κ.
Μητσοτάκης. Προφανώς αποδεικνύει ότι
άργησε, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε
στην πραγματικότητα να τον διαγράψει. Εί-
ναι ο ίδιος που, ως ηγέτης της ΝΔ, έχει εγ-
κολπώσει αυτή την ακραία δεξιά ομάδα».

Τέλος, 60 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθε-
σαν ερώτηση με θέμα «Ανησυχητικά φαι-
νόμενα ανασύστασης φασιστικών ταγμά-
των εφόδου, ένα χρόνο μετά την καταδικα-
στική απόφαση της εγκληματικής οργάνω-
ση της Χρυσής Αυγής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτει πάλι τον Δένδια!

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι παρασκηνιακές κινή-
σεις των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλα-
γής, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το «σαφάρι» για συλ-
λογή των 5.000 υπογραφών που απαιτούνται για την επίση-
μη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. 

Στον απόηχο της εκρηκτικής συνεδρίασης της ΚΕ, έμπει-
ρα στελέχη δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την
επόμενη μέρα. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους θεωρούν ότι,
αν επικρατήσει το πολεμικό κλίμα, θα είναι καταστροφικό
για τη μελλοντική πορεία του Κινήματος. Θα είναι πολύ δύ-
σκολο, λένε, για όποιον και αν βρίσκεται «στο τιμόνι», να
μπορέσει να ενώσει την παράταξη. 

Η Φώφη Γεννηματά ισορροπεί ανάμεσα στα θεσμικά της
καθήκοντα ως προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και στις
ανάγκες της προεκλογικής της εκστρατείας. Αποφασισμέ-
νος να κρατήσει χαμηλούς τόνους για το επόμενο διάστημα

εμφανίζεται ο Ανδρέας Λοβέρδος και στο πλαίσιο αυτό δεν
θέλει να φαίνεται ότι είναι αυτός που ρίχνει λάδι στην εσω-
κομματική φωτιά.

Παρά ταύτα, καλά κρατούν ακόμη οι «φωτιές που άναψε»
ο Βασίλης Κεγκέρογλου με τη μομφή κατά των ευρωβου-
λευτών του ΚΙΝΑΛ, για το ότι δεν εκπληρώνουν τις οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα. Η Εύα Καϊλή που
υποστηρίζει την υποψηφιότητα Λοβέρδου, σε μια προσπά-
θεια να μη μείνει καμία σκιά από τις αιτιάσεις Κεγκέρογλου,
προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση Facebook: «Όταν
τελειώνουν τα πολιτικά επιχειρήματα αρχίζουν οι προσωπι-
κές επιθέσεις. 

Απαντώ: Υπερκαλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας στο κόμ-
μα καλύπτοντας δαπάνες λειτουργίας στα πλαίσια της νομι-
μότητας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς! Κά-
ποιοι προτιμούν μετρητά χωρίς αποδείξεις, ενώ καλύπτουν

τις ευθύνες εκείνων που βύθισαν το κόμμα στα χρέη! Από το
2014 ζητώ να ενημερωθούμε για τον λογιστικό έλεγχο που
διεξήχθη. Το μόνο χρέος που έχουμε στην παράταξη είναι η
ενότητα».

Με «ανεβασμένες στροφές» εμφανίζεται ο Νίκος Αν-
δρουλάκης πυκνώνοντας τις δημόσιες παρεμβάσεις του,
από τις οποίες δεν απουσιάζουν οι εσωκομματικές βολές
κυρίως προς την κυρία Γεννηματά.

«Προτιμώ το Κίνημα Αλλαγής να είναι σε μια κατεύθυνση
του SPD, παρά να είναι ένα ΚΚΕ του Κέντρου. Θέλω ένα
κόμμα ανοιχτό, ισχυρό, με πρόγραμμα και διαφάνεια», είπε
με νόημα μιλώντας στο Action 24. Από τη μεριά του ο Χάρης
Καστανίδης, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, απέκλεισε το ενδε-
χόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ και μίλησε για την ανάγκη
μεγάλων πολιτικών αλλαγών.

Αντώνης Αντωνόπουλος

Οι… αμαζόνες του Ανδρέα Λοβέρδου πήραν το όπλο τους

Με… πρόθυμους 
πάνε να 
δημιουργήσουν 
θέμα στις σχέσεις 
Μητσοτάκη και 
ΥΠΕΞ, όπως 
έγινε και στα 
Ελληνοτουρκικά 



Περίσκεψη
Δεν κρατιούνται κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν με κάθε μέσο να

πείσουν ότι η χώρα πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της και να προχωρήσει σε
μετεγκαταστάσεις μεταναστών και προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιδεοληπτική στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που
ζητά επί της ουσίας μια επανάληψη του κύματος του 2015, αποδεικνύει ότι
πολύ λίγα έμαθαν από τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού. 

Το τερμάτισαν
Η κυβέρνηση της Νιγηρίας

ανακοίνωσε ότι σε όσους

δεν έχουν εμβολιαστεί θα

απαγορεύεται η πρόσβαση

σε χριστιανικούς ναούς ή

τζαμιά όπως και στο τραπε-

ζικό σύστημα. Τα ποσοστά

εμβολιασμού στις νότιες

επαρχίες της Νιγηρίας εί-

ναι πολύ χαμηλά, κατ’ ανα-

λογία από τους 10 εκατομ-

μύρια κατοίκους έχουν εμ-

βολιαστεί μόνο οι 150.000.

Μπράβο στη Μήλο
Πλήθος ελληνικών νησιών βρέθηκε μεταξύ των κορυ-
φαίων προτιμήσεων των Αμερικανών το τελευταίο διά-
στημα, καθώς οι ελληνικοί προορισμοί γνωρίζουν ολο-
ένα και μεγαλύτερη δυναμική στην αγορά των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Γεγονός που αντανακλάται, άλλωστε,
και στις αφίξεις Αμερικανών στην Ελλάδα φέτος, οι
οποίες υπερέβησαν το 55% εκείνων του 2019 στο πρώτο
φετινό οκτάμηνο. Ως το καλύτερο νησί στον κόσμο για το
2021 αναδείχθηκε η Μήλος από τους αναγνώστες του
κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού
«Travel + Leisure».

Κρίμα 
Κατάφερε να γλιτώσει από την πτώση των Δι-

δύμων Πύργων στη Νέα Υόρκη, όπου στο ισόγειό

τους διατηρούσε κατάστημα, για να φύγει τελικά

από κορονοϊό στη Βασιλική Ηρακλείου Κρήτης

όπου διέμενε τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται

για τον 79χρονο Νίκο Αλεγκάκη, που από τύχη

έφυγε μία ώρα πριν από το τρομοκρατικό χτύπη-

μα της 11ης Σεπτεμβρίου από το κατάστημά του,

για να «φύγει» τελικά ύστερα από περίπου δεκα-

πέντε ημέρες νοσηλείας λόγω κορονοϊού.

Η κατάσταση με τον πληθωρισμό

Σ
το υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2012
διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο,
1,9%, καταγράφοντας αύξηση για τέταρτο συνε-

χόμενο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κατά κύριο λόγο
στις αυξήσεις των ενεργειακών προϊόντων, από το φυ-
σικό αέριο έως τα πετρελαιοειδή, καθώς και στις ανα-
τιμήσεις ειδών διατροφής. 

Το ζήτημα είναι, βεβαίως, τι θα γίνει το επόμενο διά-
στημα, καθώς όλες οι εκτιμήσεις αλλά και τα δεδομέ-

να που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες, το
κόστος της ενέργειας και το μεταφορικό κόστος οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι αναμένεται νέο άλμα των τι-
μών καταναλωτή μέσα στο φθινόπωρο. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του καφέ, όπου ανα-
μένονται αυξήσεις από 1 έως 3 ευρώ ανά κιλό, και των
ζυμαρικών, ενώ περαιτέρω ανατιμήσεις αναμένονται
στα άλλα βρώσιμα έλαια (όπως είναι τα ηλιέλαια) και
στα τυριά.
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Ε
ξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μια
νέα μελέτη του ισραηλινού ινστιτούτου
Gertner, σύμφωνα με την οποία τα άτομα

που ανάρρωσαν από τον κορονοϊό και έλαβαν στη
συνέχεια μία δόση του εμβολίου κατά της Covid-
19 προστατεύονται από τον ιό σε επίπεδα παρόμοια
με εκείνα ατόμων που δεν μολύνθηκαν ποτέ και
εμβολιάστηκαν με τρεις δόσεις.
Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα σχετικά με τη
μόλυνση και τη σοβαρή ασθένεια στο Ισραήλ μετα-
ξύ 11 Ιουλίου και 27 Αυγούστου και αφορά εκεί-
νους που είχαν μολυνθεί κατά τη διάρκεια του
δεύτερου κύματος (πριν από εννέα έως δέκα μή-
νες) ή στο τρίτο (πριν από έξι έως επτά μήνες) και
που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.
Τα στοιχεία συγκρίθηκαν με δεδομένα για ασθε-
νείς που είχαν αναρρώσει από τον ιό αλλά δεν εί-
χαν εμβολιαστεί.
Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης δεδομένα του Αυ-
γούστου, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε να χορηγεί τρίτη
δόση του εμβολίου, αρχικά σε εκείνους των 60
ετών και άνω. 
Η τρίτη δόση είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική
μείωση των λοιμώξεων μεταξύ εκείνων που την
έλαβαν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύματος.
Η νέα έρευνα χρησιμοποίησε επίσης δεδομένα
από 4,5 εκατομμύρια Ισραηλινούς που είχαν εμβο-
λιαστεί με δύο δόσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρ-
τίου του τρέχοντος έτους για να μελετηθεί το πόσο
μειώνεται η επίδραση του εμβολίου με την πάροδο
του χρόνου. Από τα 1,46 εκατομμύρια άτομα που
είχαν κάνει και τις δύο δόσεις τον Ιανουάριο,
υπήρξαν μέχρι στιγμής 22.000 κρούσματα και 805
σοβαρές περιπτώσεις.
Μεταξύ των 1,39 εκατομμυρίων ατόμων που είχαν
λάβει δύο δόσεις τον Φεβρουάριο, υπήρξαν 29.000
περιπτώσεις μόλυνσης αλλά μόνο 183 σοβαρής
ασθένειας από τον κορονοϊό. Μεταξύ των 1,42 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που είχαν κάνει και τις δύο
δόσεις τον Μάρτιο, υπήρξαν 26.000 περιπτώσεις
μόλυνσης και μόνο 126 σοβαρά κρούσματα. Το Ισ-
ραήλ είναι ίσως το πρώτο κράτος που μελετά τόσο
διεξοδικά την πανδημία. Τα στοιχεία δε των ερευ-
νών πρέπει να εκλαϊκεύονται και να επικοινω-
νούνται παγκοσμίως.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Οι έρευνες 
του Ισραήλ

anetnews24@gmail.com 
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της
Μαριλένας
Σούκουλη

Σύμβουλος του
πρωθυπουργού σε
θέματα Χωροταξίας,
τ. βουλευτής ΝΔ
Κορινθίας

Τ
α τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα αλλάζει,
γίνεται πιο ισχυρή. Η κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, παρά τις αλλεπάλληλες

κρίσεις, απέδειξε ότι με σκληρή δουλειά αλλά και
τεκμηριωμένο σχέδιο μπορεί να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις των καιρών, ώστε να δημιουργήσει το
κατάλληλο πλαίσιο για την εκμετάλλευση των ανα-
πτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας. 

Με συνέπεια απέναντι στις προεκλογικές μας
δεσμεύσεις, τη μεταρρυθμίζουμε σε δομικούς το-
μείς λειτουργίας της, όπως ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός του κράτους, η πράσινη ενεργειακή με-
τάβαση, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, η διαμόρφωση ελκυστικού πλαισίου
για την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και η δημι-
ουργία ένα σύγχρονου πλαισίου κοινωνικής πολι-
τικής. Βήμα βήμα συνθέτουμε τη μετάβαση σε μια
νέα εποχή θετικών προοπτικών για την ελληνική
κοινωνία.

Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για την ομαλή
αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας αποτελεί η
γεωπολιτική σταθερότητα και η ειρήνη στην πε-
ριοχή μας. 

Δεδομένο, ωστόσο, που δεν χτίζεται ούτε με
ευχολόγια αλλά ούτε και με ουτοπικές δοξασίες,
ιδιαίτερα, δε, όταν έχουμε απέναντί μας χώρες

που λειτουργούν με αναχρονιστικό τρόπο σε κά-
θε πεδίο άσκησης πολιτικής.

Ο γεωπολιτικός ρεαλισμός επιτάσσει τη διαρκή
ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας,
την ενεργή καλλιέργεια συμμαχιών, ώστε να δη-
μιουργηθεί ισχυρή ασπίδα προστασίας σε οποι-
αδήποτε επικίνδυνη και παράνομη επιδίωξη που
επιθυμεί να καταπατήσει τα εθνικά μας δίκαια
αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη
Γαλλία αποτελεί μια ιστορική συμφωνία που ενι-
σχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας.
Ενισχύει την αμυντική θωράκιση της πατρίδας
και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους για την

ικανότητα της χώρας να υπερασπίζεται πολύ-
πλευρα τα εθνικά της συμφέροντα.

Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και πρωτοπορεί σε
πολιτικές που αναγνωρίζουν τις εξελίξεις στο
διεθνές περιβάλλον. Με αυτοπεποίθηση, ανταπο-
κρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πολιτών για
μια ισχυρή Ελλάδα που μάχεται και κερδίζει κα-
θημερινά σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής.
Αφήνοντας οριστικά πίσω τις φωνές της άρνησης
και της μιζέριας που δεν μπορούν να ξεπεράσουν
τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και κρατούσαν
την Ελλάδα στο περιθώριο και την κοινωνία σε
καθυστέρηση.
Η Ελλάδα προχωρά μπροστά με το βλέμμα ψηλά.

Σ
το επίκεντρο βρίσκονται οι εκθέσεις οίκων
φορέων και οργανισμών αναφορικά με
τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και

προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα. Στο περι-
θώριο, οι έρευνες και οι μελέτες αναφορικά με τη
ραγδαία επιδείνωση του δημογραφικού.

Στα θετικά, το πρόγραμμα «Νταντάδες της γει-
τονιάς», το επίδομα γέννας, η αύξηση των βρε-
φονηπιακών σταθμών. Είναι, όμως, αντισταθμι-
στικά, γραμμάρια απέναντι στους τόνους που
ζυγίζει η πρωτιά μας στο ποσοστό των ανθρώ-
πων άνω των 65 ετών σε αναλογία με τους εργα-
ζόμενους.

Η ευρωπαϊκή ευζωία δεν οδήγησε σε αύξηση
του ποσοστού των γεννήσεων. Το 2001, σε κάθε
ηλικιωμένο άνω των 65 ετών αναλογούσαν περί-
που 4 εργαζόμενοι. Η μείωση των γεννήσεων σε
συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου
ζωής οδηγεί σε κάθε συνταξιούχο να αντιστοι-
χούν πλέον λιγότεροι από 3 εργαζόμενοι. 

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το
2019 η χώρα μας βρισκόταν στην έκτη θέση στον
κόσμο με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του πληθυ-
σμού σε παραγωγική ηλικία, ενώ το 2050 η Ελλά-
δα θα βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 2018, η Ελ-
λάδα θα υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση του συ-
νολικού δείκτη παραγωγικότητάς της, στο σύνο-

λο των χωρών της ΕΕ, λόγω της ραγδαίας επιβά-
ρυνσης του δημογραφικού της. Σήμερα υπάρ-
χουν περιοχές όπως η Ευρυτανία που η αναλογία
συνταξιούχων με εργαζομένους είναι ένα προς
ένα, με τις περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας
Ελλάδας να μην ξεπερνούν τους δύο εργαζόμε-
νους προς έναν συνταξιούχο.

Πριν γίνει αναφορά στις προβλέψεις για το
2030 ή το 2050, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να
τοποθετηθεί στα σημερινά δεδομένα ακόμα μια
επιβαρυντική παράμετρος. Οι Έλληνες άνω των
70 ετών είναι κατά πολύ λιγότερο υγιείς από ό,τι
οι ίδιας ηλικίας πολίτες στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Από την ηλικία των 65 ετών, τα δύο
τρίτα των Ελλήνων, που θα ζήσουν μέχρι τα 81
έτη, θα υπόκεινται σε κάποια μορφή αναπηρίας,
που θα συνδέεται με νοσήματα όπως ο καρκίνος,
ο διαβήτης, η υπέρταση, η καρδιοπάθεια, το εγ-
κεφαλικό κ.ο.κ. Σύμφωνα με μελέτη του Har-
vard, μέχρι το 2030, η ελληνική οικονομία, από
την εκτίναξη των δαπανών για το σύστημα υγείας
και κοινωνικής πρόνοιας, θα ζημιωθεί πάνω από
65 δισ.!

Μέχρι το 2050, η γήρανση του πληθυσμού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ακόμα πιο έντονη και
το ποσοστό γήρανσης θα ξεπεράσει το 52%, δη-
λαδή, θα αναλογούν λιγότεροι από δύο εργαζό-
μενοι σε κάθε συνταξιούχο. Εμείς, η Πορτογαλία

και η Ιταλία υπολογίζεται ότι θα είμαστε στη δυ-
σχερέστερη θέση όλων, αφού πάνω από το 62%
του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65 ετών!

Το μείγμα αφενός της επερχόμενης αναλογίας
εργαζομένων προς συνταξιούχους που θα καθι-
στά την παραγωγικότητα συρρικνούμενη και το
ασφαλιστικό ένα άλυτο πρόβλημα, και αφετέρου
της εκτίναξης των δαπανών περίθαλψης και κοι-
νωνικής πρόνοιας τόσο λόγω αύξησης της ηλι-
κιακής ομάδας 65+ όσο και λόγω μιας ιδιότυπης
μακροημέρευσης με παρονομαστή την κακή
υγεία, είναι και εκρηκτικό και καταδικαστικό ως
προς το βάρος που εναποθέτουμε στους ώμους
των επόμενων γενεών. 

Το ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων, σε εθνικό
επίπεδο, είναι αρνητικό. Τα τελευταία εννέα χρό-
νια αγγίζει τις 223 χιλιάδες. Το brain drain οδηγεί
τους νέους ανθρώπους να αναζητήσουν ένα πιο
ελπιδοφόρο μέλλον μακριά από τη χώρα. Η απο-
γραφή που θα διεξαχθεί σε μερικούς μήνες ανα-
μένεται να δείξει 450 - 500 χιλιάδες λιγότερους
μόνιμους κατοίκους από αυτούς που απεγράφη-
σαν τον Μάιο του 2011!

Μια χώρα που γερνάει, που χάνει πολλούς από
αυτούς που γεννάει, που νομοτελειακά αναπλη-
ρώνει παραγωγικές δυνάμεις με μεταναστευτι-
κές ενέσεις, είναι μια χώρα που πρόκειται μελ-
λοντικά να γίνει μια άλλη χώρα.

Ισχυρή Ελλάδα 

Αν γερνάει και δεν γεννάει, δεν γυρνάει

του
Νίκου 

Ιωσήφ

Μέλος
Γραμματείας 

Επικοινωνίας 
ΚΙΝΑΛ,
Μέλος 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Insocial,
αν. αντιπρόεδρος

Ένωσης 
Δημοκρατικής

Εθνικής 
Μεταρρύθμισης

(ΕΔΕΜ) 



Ν
α μειώσει την απόσταση από
την ελληνική Πολεμική Αε-
ροπορία επιδιώκει η Τουρ-
κία, που βρίσκεται με την

πλάτη στον τοίχο μετά την «έξωση» από το
πρόγραμμα των F-35. Οι γείτονες, αν και
μέσω υψηλόβαθμων αξιωματούχων κα-
τηγορούν την Αθήνα για ράλι εξοπλισμών,
τρέμουν το σενάριο που θέλει την Πολεμι-
κή Αεροπορία κυρίαρχη στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο για τις επόμε-
νες δεκαετίες. 

Ο νέος «χάρτης» των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, με την απόκτηση μιας
Πολεμικής Μοίρας Rafale και την ανα-
βάθμιση των 84 F-16 σε επίπεδο Viper, σε
συνδυασμό με τις γαλλικές φρεγάτες Be-
lharra και τις κορβέτες Gowind, προκα-
λεί έντονη ανησυχία στην Τουρκία, η
οποία αναζητά αντίδοτο απέναντι στην
Πολεμική Αεροπορία. Παρά το ψυχροπο-
λεμικό κλίμα με την Ουάσιγκτον, η Άγκυ-
ρα έστειλε στην αμερικανική κυβέρνηση
LοR για LοA, δηλαδή επίσημο αίτημα για
προσφορά και διαθεσιμότητα, προκειμέ-
νου να αποκτήσει 40 νέα F-16 Block 70
και να αναβαθμίσει 80 F-16 Block 40 και
Block 50/52. Με άλλα λόγια, η Τουρκία
σπεύδει να εκσυγχρονίσει τον στόλο της

προτού βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες
συνέπειες. 

Το μέλλον που θα έχει το τουρκικό LοR
δεν είναι ακόμα σαφές. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το αίτημα έφτασε πριν από λί-
γες ημέρες στην Ουάσιγκτον και την πε-
ρασμένη Τρίτη έφτασε και στην κατα-
σκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικα-
σία της αναβάθμισης και να δοθεί απάντη-
ση από τις ΗΠΑ στο τουρκικό αίτημα, η
οποία θα περιλαμβάνει κόστος και χρό-
νους παράδοσης, θα πρέπει να πάρει έγ-
κριση από το Κογκρέσο, τη Γερουσία και
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το τι θα αποφασί-
σουν είναι άγνωστο, ωστόσο κανείς δεν
μπορεί να προδικάσει μια αρνητική απάν-
τηση. Η Τουρκία, άλλωστε, είναι χρήστης
του F-16 εδώ και πολλά χρόνια, ενώ δεν
φαίνεται να υπάρχουν οι ενστάσεις για
συνύπαρξη του αεροσκάφους με τους S-
400, όπως στην περίπτωση του F-35. 

Πηγές από την άλλη άκρη του Ατλαντι-

κού αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί γερου-
σιαστές που στηρίζουν τις θέσεις της Αθή-
νας, θα επιδιώξουν να μπλοκάρουν το θέ-
μα, αφού η απόφαση για πάγωμα των πω-
λήσεων εξοπλισμών και στρατιωτικής τε-
χνολογίας στην Τουρκία είναι πολιτική και
δεν σχετίζεται μόνο με τον κίνδυνο συνύ-
παρξης ρωσικών και αμερικανικών
όπλων. Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, σημει-
ώνουν πως η Ουάσιγκτον δύσκολα θα αρ-
νηθεί το πρόγραμμα αγοράς και αναβάθ-
μισης F-16 για την Τουρκία. 

Για να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίε-
ση στην αμερικανική κυβέρνηση και με τη
γνωστή ανατολίτικη τακτική της, η Τουρ-
κία έστειλε αντίστοιχο αίτημα και στη Μό-
σχα. Εκβιάζει με αυτό τον τρόπο τη θετική
απάντηση των ΗΠΑ καθώς, σε αντίθετη
περίπτωση, η χώρα με τον δεύτερο μεγα-
λύτερο στρατό του ΝΑΤΟ θα πέσει ολο-
κληρωτικά στην αγκαλιά της Ρωσίας, σε-
νάριο που σίγουρα δεν θέλει η Ουάσιγ-
κτον. 

Ασχέτως αν το πρόγραμμα προχωρήσει
ή όχι, η εξέλιξη αυτή χτυπά καμπανάκια
στην Αθήνα, η οποία ναι μεν αναβαθμίζει
84 F-16 σε Viper, αλλά την ίδια ώρα καθυ-
στερεί στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προ-
γραμμάτων και Συμβάσεων τον εκσυγ-

χρονισμό των 38 Block 50. Μαζί με τα Vi-
per, η Πολεμική Αεροπορία θα έχει στο
οπλοστάσιό της 122 σύγχρονα F-16 και με
τα 24 Rafale, το σύνολο θα φτάσει σε 146
έναντι 120 της Τουρκίας. Εκτός από τις
αναβαθμίσεις όμως, είναι η ώρα η Αθήνα
να εξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά
της για είσοδο στην 5η γενιά μαχητικών με
το F-35. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος
και αρκετές χώρες έχουν «αγοράσει» θέ-
σεις στη γραμμή παραγωγής του «αόρα-
του» μαχητικού. Η απομάκρυνση της
Τουρκίας, όμως, για όσο καιρό μείνει
εκτός προγράμματος, δίνει μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία στην Ελλάδα να αποκτή-
σει το F-35 πριν από τη γειτονική χώρα,
ώστε να διατηρήσει το απόλυτο πλεονέ-
κτημα στον αέρα σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο.
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Η Άγκυρα έστειλε στην αμερικανική
κυβέρνηση επίσημο αίτημα 
για προσφορά και διαθεσιμότητα,
προκειμένου να αποκτήσει 40 νέα
F-16 Block 70 και να αναβαθμίσει
80 F-16 Block 40 και Block 50/52

Ικέτης στις ΗΠΑ ο Ερντογάν!

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



E
χει ενδιαφέρον ότι κάθε φορά που η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Αι-
κατερίνη Σακελλαροπούλου, παραθέ-

τει δείπνο σε υψηλούς προσκεκλημένους της,
καλεί και άλλο σεφ. Μέχρι τώρα από το Προ-
εδρικό Μέγαρο πέρασαν οι σεφ Αλέξανδρος
Παπανδρέου για το δείπνο με τον Αιγύπτιο
πρόεδρο, ο Λευτέρης Λαζάρου για το δείπνο
με Μακρόν, Κάρολο, Καμίλα και λοιπούς, και ο
Γιάννης Μπαξεβάνης για τους ηγέτες της ΕΕ.
Τώρα που τραπέζωσε τον Σκοπιανό πρόεδρο
Στέβο Πενταρόφσκι φώναξε γυναίκα σεφ.
Πρόκειται για την Κωνσταντίνα Φάκλαρη από
τα Βέρβενα Αρκαδίας, σεφ με βραβεία ελληνι-
κής κουζίνας. Την κάλεσε η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας για να ετοιμάσει το δείπνο που πα-
ρέθεσε στον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδο-
νίας. Η κυρία Φάκλαρη μαγείρεψε φρέσκο
φαγκρί με βραστά άγρια χόρτα ως κύριο πιάτο,
ενώ ετοίμασε ένα εξαίρετο κριθαρότο με με-
λάνι σουπιάς. Κρασί λευκό από το Κτήμα Τσέ-
λεπου (Σαντορίνη Παλαιά Κτήματα), ενώ για
γλυκό πρόσφερε μια πανδαισία με βάση τον
καφέ. Βλέπετε που η Πρόεδρος ασχολείται και
με άλλα πράγματα εκτός από τα γατιά;

ΗΗ Δόμνα πάει παντού
Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου δεν λέει ποτέ
όχι, όταν πρόκειται για δουλειά. Μάλιστα,
όπως μάθαμε, της τηλεφώνησε η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και της ζήτησε να ξεναγή-
σει τη σύζυγο του Σκοπιανού προέδρου, την
κυρία Ελιζαμπέτα Γκιοργκίεφσκα. Η υφυ-
πουργός Εργασίας απάντησε αμέσως θετικά
και την ξενάγησε στο
ΠΙΚΠΑ Βούλας. Μετά
έπεσε δεύτερο τηλέ-
φωνο από την κυρία
Σακελλαροπούλου:
«Η κυρία Μενδώνη
έκανε το εμβόλιο,
έχει παρενέργειες
και 40 πυρετό και δεν
μπορεί, οπότε εσείς
αναλαμβάνετε όλες
τις ξεναγήσεις και
στο Μουσείο της
Ακρόπολης». Έτσι
πήγαν πρώτα στο
Μουσείο της Ακρό-
πολης, όπου η Ελιζαμπέτα ενθουσιάστηκε.
Εν συνεχεία η Δόμνα παρέθεσε γεύμα στο
μουσείο, και οι δύο κυρίες μαζί με τον διευ-
θυντή του μουσείου, και μετά στο ΠΙΚΠΑ
Βούλας. Ακούραστη η Δόμνα… 

Τον «μάτιασαν» τον Μένιο
Τι κακό τον βρήκε τον άνθρωπο; Μία ημέρα
μετά την αποφυλάκισή του, έγινε γνωστό ότι ο
Μένιος Φουρθιώτης νοσηλεύεται στο νοσοκο-
μείο ΚΑΤ με κατάγματα σε ισχίο και σπονδυλι-
κή στήλη, ενώ φέρει μώλωπες σε πολλά ση-
μεία του σώματός του. Υπενθυμίζεται ότι με
διάταξη του ανακριτή ο Μένιος Φουρθιώτης
αποφυλακίστηκε, αφού πρώτα κατέβαλε
30.000 ευρώ ως εγγύηση, ενώ παράλληλα του
τέθηκαν και συγκεκριμένοι περιοριστικοί
όροι. Ο γνωστός παρουσιαστής θα πρέπει να
εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής του τρεις φορές τον μήνα, ενώ του έχει
απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Παράλλη-
λα, απαγορεύεται να κάνει τηλεοπτικές εμφα-
νίσεις, επίσης με διάταξη του ανακριτή.

Οι δηλώσεις του Μάξιμου
Το ζήτημα, φίλοι μου, είναι να κάνεις ασφα-
λείς δηλώσεις για να μην έχεις και κίνδυνο
να διαγραφείς. Να, ο βουλευτής της ΝΔ Μά-
ξιμος Χαρακόπουλος έκανε δηλώσεις στον
ΑΝΤ1 για μια τηλεοπτι-
κή σειρά. Βγήκε στο
κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων του ΑΝΤ1 και
αναφέρθηκε στην
έναρξη του τρίτου κύ-
κλου της μυθοπλασίας
«Άγριες Μέλισσες»,
αποκαλύπτοντας ότι εί-
ναι φαν της σειράς. Ο
Λαρισαίος βουλευτής
και συγγραφέας εστία-
σε στην ποιότητα της παραγωγής, ενώ απέ-
δωσε την επιτυχία της στην αποτύπωση της
ελληνικής επαρχίας των προηγούμενων δε-
καετιών, από την οποία πολλοί έχουμε βιώ-
ματα ή ακούσματα. Ποια πανδημία, ποια
Τουρκία, ποια προβλήματα; Τίποτα από αυτά.
Ήρεμες δηλώσεις για μια τηλεοπτική σειρά
κι έχει το κεφάλι του ήσυχο. Προτείνω οι
βουλευτές να πηγαίνουν και στα ριάλιτι στις
επιτροπές. 

Παρέμβαση Τζιτζικώστα
για την παρέλαση 
στη Θεσσαλονίκη
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, ερωτηθείς από
δημοσιογράφους για τη φετινή παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου, προέβη στην ακόλου-
θη δήλωση: «Ο Οκτώ-
βριος του 2021 δεν εί-
ναι ο Οκτώβριος του
2020. Πλέον υπάρχουν
τα εμβόλια. Δεν είναι
όμως και ο Οκτώβριος
του 2019 κι αυτό πρέ-
πει να το προσέξουμε.
Αυτό σημαίνει ότι η
παρέλαση πρέπει να
γίνει. Αλλά πρέπει να
γίνει με πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά
μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό.
Περιμένουμε τις επόμενες μέρες τους αρ-
μόδιους και τους ειδικούς επιστήμονες,
που έχουν την πλήρη εικόνα της επιδημιο-
λογικής κατάστασης στην περιοχή μας, να
καθορίσουν ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα
συγκεκριμένα μέτρα για τη φετινή παρέλα-
ση».
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Έκανε το
Προεδρικό
«MasterChef»; 

Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαί-
νουν. Γνωστός επιχειρηματι-
κός όμιλος που χρωστούσε
360 εκατ. ευρώ στο κράτος,

κέρδισε δικαστήριο το οποίο
επιδίκασε υπέρ του 626 εκατ., τα

οποία πρέπει να του καταβληθούν
άμεσα! Μιλάμε για «πανωλεθρίαμβο» του Δημοσί-
ου, οι υπηρεσίες του οποίου τελούν υπό το κράτος
του πανικού πλέον. Η δε επιχειρηματική οικογέ-
νεια δεν βιάζεται, καθότι όσο το Δημόσιο του κα-
θυστερεί την πληρωμή τόσο ανεβαίνουν οι τόκοι.
Κάθονται λοιπόν αραχτοί και περιμένουν την κα-
ταβολή…

Χ
ρο
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υ

O Φίλης δεν θέλει 
καθόλου εξοπλισμούς

Στον ΣΥΡΙΖΑ όχι απλώς δεν έχουν κεντρική γραμ-
μή, αλλά έχουν καταντήσει νηπιαγωγείο. Ο  Νίκος Φί-
λης εξέφρασε τη συνολική διαφωνία του με τη συμ-
φωνία, λέγοντας ότι «η κούρσα των εξοπλισμών δεν
οδηγεί πουθενά» και ότι οι διαφορές με την Τουρκία
πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά, κατηγορώντας πα-
ράλληλα τη Γαλλία ότι «ανασυστήνεται στη βάση ενός
αυτοκρατορικού δόγματος για τη Μεσόγειο». Όπως
είπε χαρακτηριστικά, «το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυ-
νάμεων πρέπει να στηρίζεται σε διαρκή διπλωματική
πρωτοβουλία, για την ειρηνική επίλυση των εκκρε-
μοτήτων, των διαφορών που έχουμε με την Τουρκία.
Αυτό σημαίνει Διεθνές Δίκαιο και Χάγη. Τώρα ακού-
με για τη Γαλλία που θα έρθουν εδώ πέρα οι στρατιώ-
τες να βάλουν τα στήθη τους μπροστά για να υποστη-
ρίξουν οι Γάλλοι τα ελληνικά συμφέροντα». Δηλαδή
να πετάξουμε τα όπλα, να καταργήσουμε τον στρατό
και να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους με τριαντά-
φυλλα. Τι γλυκός άνθρωπος…



Ο Λιβανός φέρνει αραβικές επενδύσεις
Με άξονα το τρίπτυχο τεχνολογία - καινοτομία – περιβάλλον, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκει να διευρύ-

νει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες στο πεδίο των επενδύσεων που αφορούν τα τρόφιμα και την αγροδιατροφή, τόνισε ο υπουργός ΑΑΤ
Σπήλιος Λιβανός, σε παρέμβασή του στο αραβοελληνικό συνέδριο τροφίμων που διοργάνωσε το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο. «Μέσα
από την ενίσχυση της συνεργασίας, των συνεργειών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο
τις εμπορικές και επενδυτικές μας σχέσεις», επισήμανε ο κ. Λιβανός. Και υπογράμμισε ότι το ΥΠΑΑΤ ακολουθεί μια πολυεπίπεδη στρα-
τηγική συντονισμού και αναδιοργάνωσης των εργαλείων εξαγωγικής υποστήριξης των προϊόντων μας, με στόχο «να αποκτήσουν τα ελ-
ληνικά προϊόντα την εμπιστοσύνη ακόμα περισσότερων καταναλωτών αλλά και ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Και
βεβαίως να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον νέων επενδυτών». Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε στις ελληνοαραβικές σχέσεις στον τομέα της
αγροδιατροφής, σημειώνοντας ότι τα σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, ο καπνός και το βαμβάκι. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά έκανε στην αγαστή συνεργασία της Ελλάδας στον τομέα της αλιείας με τις αραβικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο,
στο πλαίσιο και της συμμετοχής μας σε διεθνείς οργανισμούς και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

ΌΌχι στην άρση ασυλίας
του Σταύρου Κελέτση

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του
ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου Παππά να
στοχοποιήσουν τον Σταύρο Κελέ-
τση, υπό την ιδιότητά του ως προ-
έδρου της προανακριτικής επιτρο-
πής για τις τηλεοπτικές άδειες.
Όπως αναμενόταν, η Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα της ΝΔ και όχι μόνο
στήριξε τον βουλευτή της απέναντι
στην ακατανόητη μήνυση που είχε
καταθέσει ο πρώην υπουργός Επι-
κρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για αλλοίωση
των πρακτικών από τον πρόεδρο της
επιτροπής. Ο Σταύρος Κελέτσης
στηρίχθηκε από 184 βουλευτές της
ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής
Λύσης που ψήφισαν κατά της άρσης
της βουλευτικής του ασυλίας, πρό-
ταση που στηρίχθηκε μόνο από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης με 86 θετι-
κές ψήφους. Για πυροτέχνημα του
ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Σ. Κελέτσης, επι-
σημαίνοντας ότι η μήνυση Παππά
δεν είχε κανένα νομικό έρεισμα και
πως εξυπηρετούσε μόνο πολιτικούς
σκοπούς.
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Ντένη Καρέλη

Δ
εν σας λέω ψέματα. Η 11η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα
έλαβε τα εύσημα στο Eurogroup, το οποίο βλέπει πρόοδο στην υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων σε συγκεκριμένους τομείς, μεταξύ των οποίων και η παι-

δεία. Η Κομισιόν στην έκθεσή της κάνει αναφορά στον νόμο που ψηφίστηκε το περα-
σμένο καλοκαίρι για την «Αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαι-
δευτικών», σημειώνοντας ότι θα ισχύσει από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και θα επιφέ-
ρει σημαντικές καινοτομίες, όπως η αυτονομία του σχολείου, η αξιολόγηση των εκπαι-
δευτικών αλλά και οι οργανωτικές αλλαγές. Η έκθεση της Κομισιόν καταλήγει με την
εξής διαπίστωση: «Η Ελλάδα έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν λόγω
πανδημίας. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες
είχαν δεσμευθεί σε διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων οι ιδιωτικοποιήσεις, η ανα-
βάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος, η φορολογία, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος
και σε ευρύτερες δομικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση και η δημόσια διοίκηση». Στηρίζει τη Νίκη Κεραμέως, δηλαδή…

Το
...
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Έξαλλος ο Κατσίκης με τον Καμμένο
Εξοργισμένος δηλώνει ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ Κώστας Κατσίκης για τις

βολές του Πάνου Καμμένου περί εξαγοράς των βουλευτών των ΑΝΕΛ για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών και τον κατηγορεί για «δολοφονία χαρακτήρων». Ακόμη
εκτιμά ότι ο κ. Καμμένος προσπαθεί να αναβαπτισθεί σε «συνειδητοποιημένο Νε-
οδημοκράτη». Ο κ. Κατσίκης επιβεβαιώνει ότι δέχθηκε κρούσεις εξαγοράς της
ψήφου του για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στις οποίες όπως υποστηρίζει κώφευ-
σε, και κατόπιν τούτου κατηγορεί τον κ. Καμμένο για ποταπή δολοφονία χαρακτή-
ρων. «Μιλώντας μόνον για τον εαυτό μου -αν και γνωρίζω πως σαν κι εμένα υπάρ-
χουν και άλλοι- θεωρώ τιμή μου που κώφευσα στις σειρήνες των υποσχέσεων και
της εξαγοράς, γιατί σας βεβαιώ πως υπήρξαν τέτοιες και αισθάνομαι εξοργισμέ-
νος για την ποταπή μεθοδολογία της δολοφονίας χαρακτήρων», αναφέρει μεταξύ
άλλων. Βέβαια ο Πάνος το άλλαξε το παιχνίδι μετά τις αντιδράσεις και είπε ότι δεν
εννοούσε χρηματικές εξαγορές, αλλά εξαγορές με υπουργικές θέσεις… 

Ποιος κορυφαίος
υπουργός της κυ-

βέρνησης είχε κανονί-
σει να εμφανιστεί χθες το

πρωί σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι
και τελευταία στιγμή ακύρωσε λό-
γω της διαγραφής Μπογδάνου;
Ακύρωσε διότι βεβαίως θα ερχόταν
σε πολύ δύσκολη θέση ο άνθρω-
πος, καθώς διατηρεί ισχυρή φιλία
με τον διαγραφέντα.

Περί Μπογδάνου 
και εσωστρέφειας 

Ο Μπογδάνος επιμένει ότι εκδιώχθηκε για
τις απόψεις του. Εγώ λέω ότι δεν είναι μό-
νο αυτό. Τι εννοώ; Ενώ στην πολιτική επι-
καιρότητα θα έπρεπε να κυριαρχεί η συμ-
φωνία Ελλάδας - Γαλλίας, η κόντρα που
άνοιξε ο Κ. Μπογδάνος με το ΚΚΕ γύρισε
τούμπα την ατζέντα της ΝΔ και πήγε την
επικαιρότητα αλλού… Κοινώς, ο κ. Μπο-
γδάνος κλότσησε την καρδάρα με το γάλα
και δημιούργησε εσωτερικό ζήτημα στη
ΝΔ. Η εντελώς άστοχη ενέργεια του κύρι-
ου Μπογδάνου δημιούργησε δυο ζητήμα-
τα στο εσωτερικό της ΝΔ: 1ον Περιδίνηση
και εσωστρέφεια. Ανοίγει έναν κύκλο
ατέρμονων συζητήσεων για το τι σχέσεις
έχει η ΝΔ με την Ακροδεξιά κ.λπ. Αυτή η
συζήτηση μόνο κακό κάνει στην Πειραι-
ώς. Και 2ον ανέδειξε σε εντελώς λάθος
timing το θέμα των μελλοντικών βλέψεων
που ενδεχομένως να έχει ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αφού είναι
κάτι παραπάνω από σαφές ότι η τοποθέτη-
ση του Δένδια από το βήμα της Βουλής
οδήγησε νομοτελειακά στην αποπομπή
του Μπογδάνου από την ΚΟ της ΝΔ. Στο
παρασκήνιο, λοιπόν, ξεκίνησε μια συζή-
τηση για το ηγετικό προφίλ του Δένδια,
συζήτηση η οποία επίσης δημιουργεί
πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.

Το Eurogroup στηρίζει Κεραμέως;
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Ε
πιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές
προσδοκίες της Αθήνας για τον
63ο γύρο των διερευνητικών
επαφών, που πραγματοποιήθη-

κε στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω προ-
κλήσεων και απειλών της Άγκυρας σε βά-
ρος της Ελλάδας. 

Στο υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο,
δεν έτρεφαν ψευδαισθήσεις για «συνεν-
νόηση» με την Τουρκία, η οποία, μάλιστα,
από τον 61ο γύρο και μετά αναφέρεται σε
«συμβουλευτικές συνομιλίες», υποβαθ-
μίζοντας τον χαρακτήρα των συναντήσε-
ων. Σύμφωνα με πληροφορίες, για μια
ακόμη φορά υπήρχε απόσταση μεταξύ
των δύο αντιπροσωπειών, οι οποίες επα-
ναβεβαίωσαν τις θέσεις τους.

Κατά πάγια τακτική, η ελληνική ατζέντα
περιείχε το μοναδικό ανοιχτό θέμα με την
Τουρκία, δηλαδή τον καθορισμό της υφα-
λοκρηπίδας και της ΑΟΖ, με την Άγκυρα
να βάζει ξανά στο τραπέζι ολόκληρη τη
βεντάλια των διεκδικήσεών της, που περι-
λαμβάνει γκρίζες ζώνες, αποστρατιωτι-
κοποίηση των νησιών και τη μειονότητα
στη Θράκη. Πρόθεση της ελληνικής πλευ-
ράς, πάντως, είναι η συνέχιση του διαλό-
γου και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων
επικοινωνίας με την Τουρκία, παρά τις
κωλυσιεργίες και τις απειλές.

Οι διερευνητικές επαφές έλαβαν χώρα
στη σκιά τής άνευ προηγουμένου τουρκι-
κής πρόκλησης με την επιστολή του μόνι-
μου αντιπροσώπου της Άγκυρας στον
ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου, που αμφι-

σβητεί την ελληνική κυριαρχία των νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η επιστολή
εστάλη στον γγ των Ηνωμένων Εθνών Αν-
τόνιο Γκουτέρες στις 30 Σεπτεμβρίου και
εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας
για κλιμάκωση της έντασης μετά την ελ-
ληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Ο Σι-
νιρλίογλου κατηγορεί την Ελλάδα για πα-
ραβίαση της Συνθήκης της Λωζάννης και
του Παρισιού και υποστηρίζει ότι η απο-
στρατιωτικοποίηση των νησιών συνδέεται
με την ελληνική κυριαρχία. Με άλλα λό-
για, η Τουρκία λέει ότι όσο η Ελλάδα δια-
τηρεί στρατό σε αυτά τα νησιά, αφαιρείται
το δικαίωμα της κυριαρχίας της στο Ανα-
τολικό Αιγαίο. Αναφέρει, μάλιστα, τη Λέ-
σβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λήμνο
και τη Σαμοθράκη.

Διπλωματικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι οι
αιτιάσεις της Άγκυρας είναι ανεδαφικές,
ενώ η ελληνική πλευρά επιφυλάσσεται να
απαντήσει σημείο προς σημείο με δική
της επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών. «Η συμφωνία με τη Γαλλία έχει
προκαλέσει πολύ μεγάλη νευρικότητα.

Αυτά που η Τουρκία λέει τα έχει υποστηρί-
ξει πολλές φορές στο παρελθόν, με μια
λογική-ακορντεόν όσον αφορά την έντα-
ση και είναι προφανές ότι δεν εδράζονται
σε συνθήκες ούτε αντέχουν σε σοβαρή
κριτική», ήταν το σχόλιο του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα κρατά ψηλά τον
πήχη της έντασης και μετά τους Ερντογάν
και Τσαβούσογλου ήταν η σειρά του Χου-
λουσί Ακάρ να εξαπολύσει κρεσέντο προ-
κλητικότητας εναντίον της Ελλάδας. Ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας έκανε λόγο
για ελληνικές παραβιάσεις με αφορμή τις
έρευνες του «Nautical Geo» σε Κρήτη και
κυπριακή ΑΟΖ. «Η Ελλάδα προσπάθησε
με επιμονή να παραβιάσει τις περιοχές
ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της
Κύπρου. Λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα με
τις μονάδες επιφανείας μας. Παρά τις
προειδοποιήσεις μας, η γειτονική χώρα
επιμένει σε παρενοχλήσεις και παραβιά-
σεις. Δεν είναι καλό για την Ελλάδα να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες παρασυρό-
μενη από τα κίνητρα και τις προκλήσεις

ορισμένων χωρών», είπε ο Ακάρ, δείχνον-
τας τον εκνευρισμό του για τη συμμαχία
Αθήνας - Παρισιού. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσω-
πος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρ-
κίας Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος υποστήριξε ότι
«κόκκινη γραμμή» της Άγκυρας είναι η
«Γαλάζια Πατρίδα». «Η πολιτική της Ελλά-
δας, που θεωρεί το Αιγαίο ως δική της λί-
μνη και αγνοεί την ύπαρξη της ΤΔΒΚ, δεν
θα καταλήξει πουθενά», είπε και συνέχισε
σχολιάζοντας την ελληνογαλλική συμφω-
νία: «Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι
ότι οι χώρες αυτές δεν θα είναι μαζί σας
στις δύσκολες στιγμές σας, αλλά η Τουρ-
κία, ως γείτονας, ήταν πάντα μαζί σας. Αν
πέσετε σε μπελάδες, η Τουρκία είναι που
θα τρέξει πρώτα». Οι δηλώσεις του Ομέρ
Τσελίκ αντικατοπτρίζουν την αγωνία της
τουρκικής κυβέρνησης που βάλλεται
σφοδρά από την αντιπολίτευση για τη διε-
θνή απομόνωση της χώρας, με τον Ταγίπ
Ερντογάν να παρουσιάζεται ως βασικός
υπαίτιος για το ναυάγιο της εξωτερικής
πολιτικής της Τουρκίας.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρί-
ξουμε το έργο και τις θέσεις εργασίας στα
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)»,
υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος επισήμανε ότι την 1η Οκτω-
βρίου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχι-
κού κεφαλαίου των ΕΑΣ κατά 29 εκατ. ευ-
ρώ για κάλυψη αναγκών από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, τον μέτοχο και ιδιοκτή-
τη. Τα 15 εκατ. θα δοθούν για εξόφληση
τρίτων, τα 4 εκατ. για μισθοδοσία και τα 10
εκατ. για προμήθεια πρώτων υλών.

«Παράλληλα, σε συνεννόηση με το

υπουργείο Οικονομικών, προσπαθούμε
ως υπουργείο Άμυνας να κάνουμε ό,τι
μπορούμε για την κατάθεση κάποιων
παραγγελιών, οι οποίες, καθώς εμείς εί-
μαστε ο μόνος πελάτης, θα μπορέσουν
να στηρίξουν το έργο και άρα τις θέσεις
εργασίας στα ΕΑΣ», είπε ο ΥΕΘΑ και ενη-
μέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία για
την ενεργοποίηση προγραμμάτων από
την εταιρεία ΕΑΣ, των οποίων το κόστος

εκτιμάται στα 115 εκατ. ευρώ.
Έτσι, το ΓΕΣ έχει δρομολογήσει τις προ-

βλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
διαδικασίες -προϋποθέτουν χρόνο- για
την ενεργοποίηση των παρακάτω προ-
γραμμάτων με την εταιρεία ΕΑΣ:
• Προμήθεια χιλίων ελαφρών πολυβόλων
FN Minimi με συνολικό εκτιμώμενο κό-
στος προγράμματος περίπου 10,9 εκατ.
ευρώ.

• Μετατροπή πεντακοσίων πολυβόλων
μηχανικής πυροδότησης Ταχείας Αλλα-
γής Κάννης (ΤΑΚ) με συνολικό εκτιμώμε-
νο κόστος 2,132 εκατ. ευρώ.
• Αναβάθμιση ρουκετών 122 χιλιοστών με
συνολικό εκτιμώμενο κόστος 87 εκατ. ευρώ.
• Προμήθεια φυσιγγίων με συνολικό εκτι-
μώμενο κόστος προγράμματος από 14
έως 14,5 εκατ. ευρώ.

Το ΓΕΣ προτίθεται να κάνει παραγγελίες
για υλοποίηση παραπάνω προγραμμάτων,
συνολικού εκτιμώμενου κόστους περί τα
115 εκατ. ευρώ. Τα χρονοδιαγράμματα
έχουν σχέση με τις διαδικασίες κατακύ-
ρωσής τους στα ΕΑΣ.

Τι είπε ο Παναγιωτόπουλος για 
τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Έξι νησιά στόχος των Τούρκων!

Ο Σινιρλίογλου 
κατηγορεί την Ελλάδα 
για παραβίαση της 
Συνθήκης της Λωζάννης 
και του Παρισιού 
και ζητάει 
αποστρατιωτικοποίηση
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Τ
ην κατάργηση των περιορισμών
ακόμη και στις «κόκκινες» πε-
ριοχές αλλά και την πλήρη ελευ-
θερία των εμβολιασμένων πολι-

τών σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους
εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης ανα-
κοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης. Τα μέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ
για 15 μέρες και θα ξανασταθμιστούν στην
πορεία ώστε να απλοποιηθούν και να γί-
νουν ακόμη πιο ξεκάθαρες οι οδηγίες προς
τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κόκκινες» περιο-
χές θα επισημαίνονται στον επιδημιολογι-
κό χάρτη της χώρας με στόχο να ενημερώ-
νονται οι πολίτες ώστε να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να μην ξεχνούν να τηρούν
τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό,
όπως είναι η μάσκα, η χρήση αντισηπτικού
και η τήρηση των αποστάσεων. Οι «κόκκι-
νες» περιοχές θα ανακοινώνονται ώστε να
υπάρχει εγρήγορση του πληθυσμού, είπε ο
υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης και ξε-
καθάρισε ότι δεν θα υπάρχει απαγόρευση
κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές και η

μουσική θα επιτρέπεται χωρίς περιορι-
σμούς. Αν χρειαστούν επιπλέον μέτρα,
όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, για αυτά
θα γνωμοδοτήσει η αρμόδια Επιτροπή. Ο
στόχος είναι οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες
είναι οι «κόκκινες» περιοχές και να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Την ίδια στιγμή, επιπλέον ελευθερίες δί-
νονται με βάση τα νέα μέτρα στους εμβο-
λιασμένους όσον αφορά στους κλειστούς
χώρους εστίασης και διασκέδασης, παρέ-
χοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα σε όσους
έχουν πλήρως εμβολιαστεί να διασκεδά-
σουν, όπως έκαναν και προ κορονοϊού. Και
αυτό γιατί στο εξής επιτρέπονται στα εστια-
τόρια, μπαρ κ.λπ. να έχουν μουσική και οι
θαμώνες να είναι όρθιοι. «Θα υπάρχει πλή-
ρης ελευθερία για τους εμβολιασμένους,
κανένας περιορισμός. Το προσωπικό στην
εστίαση αλλά και στα κέντρα διασκέδασης
θα παίρνει τα απαραίτητα μέτρα και θα
χρησιμοποιεί μάσκα», τόνισε ο υπουργός
Υγείας. Όσον αφορά στους μεικτούς χώ-
ρους διασκέδασης, θα ισχύουν ως έχουν οι
περιορισμοί, εξήγησε.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι όλοι οι άλλοι
χώροι ψυχαγωγίας θα πρέπει να ακολου-
θούν τα μέτρα όπως ισχύουν σήμερα και οι
εμβολιασμένοι, που βρίσκονται σε αυτούς,
θα πρέπει να φορούν μάσκες και να τηρούν
όλα τα μέτρα προστασίας. «Όπου παραμέ-
νουν οι περιορισμοί παραμένουν για να
μας προστατέψουν όλους, εμβολιασμέ-
νους και ανεμβολίαστους», κατέληξε ο
υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι πλέον είμα-
στε σε θέση να πάρουμε τέτοια μέτρα που
θα οδηγήσουν στην κανονικότητα.

Δυνατότητες
«Η δυνατότητα να παίρνουμε σήμερα αυ-

τά τα μέτρα δίνεται ουσιαστικά χάρη στο
εμβόλιο και την προστασία που παρέχει
κατά του κορονοϊού αλλά και στη φαρμα-
κευτική αγωγή που έχει συμβάλει σημαντι-
κά στην αντιμετώπιση ενός ιού, ο οποίος
πλέον δεν είναι άγνωστος», δήλωσε ο Θά-
νος Πλεύρης, συμπληρώνοντας ότι ο εχ-
θρός είναι ο κορονοϊός και το όπλο μας ο
εμβολιασμός.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.331, εκ των
οποίων οκτώ εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 21, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 15.012 θάνατοι.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύον-
ται διασωληνωμένοι είναι 347. Μεταξύ αυ-
τών, 307 (88,47%) είναι ανεμβολίαστοι ή με-
ρικώς εμβολιασμένοι και 40 (11,53%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέ-
ων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 194.

Τέλος στα μίνι lockdown 

Επιπλέον ελευθερίες στους
εμβολιασμένους - Τι ισχύει 
για εστίαση και διασκέδαση 
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Άρειος Πάγος: Έρευνα για
εγκληματική οργάνωση 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Βασίλειου Πλιώτα προκάλεσαν τα πρόσφατα
βίαια επεισόδια από φιλοναζιστικά στοιχεία στο
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και στο Νέο
Ηράκλειο Αττικής.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας,
με παραγγελία του προς τις Εισαγγελίες Εφετών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ζητεί να ερευνηθεί εάν
στοιχειοθετούνται βαρύτερα αδικήματα από εκείνα
για τα οποία έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις, όπως το
κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης κ.ά.
Στην εισαγγελική παραγγελία του ο κ. Πλιώτας τονί-
ζει ότι ήδη η δικαιοσύνη έχει παρέμβει για τα συγ-
κεκριμένα περιστατικά, αλλά επισημαίνει ότι υπάρ-
χει «έδαφος και αφορμή» για περαιτέρω «δικονο-
μική παρέμβαση, προς τον σκοπό ελέγχου διακρί-
βωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας αξιοποί-
νων συμπεριφορών, μη καλυπτόμενων από τις ήδη
ασκηθείσες ποινικές διώξεις. Σχετικώς να μας ενη-
μερώσετε». Στην παραγγελία του ο εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου επισυνάπτει εκτός από τα δημοσιεύ-
ματα του ηλεκτρονικού Τύπου, στα οποία γίνεται
λόγος για επίθεση φασιστών με μολότοφ και ναζι-
στικούς χαιρετισμούς στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης,
αλλά και για την επίθεση κουκουλοφόρων σε αντι-
φασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο Αττι-
κής. Παράλληλα στην εισαγγελική παραγγελία επι-
συνάπτεται και σχετική καταγγελία των δικηγόρων
Θανάση Καμπαγιάννη και Κώστα Παπαδάκη, με τη
σημείωση «και παρακαλούμε στα πλαίσια της από
το άρθρο 32 ΚΠΔ λειτουργικής σας αρμοδιότητας
να αξιολογήσετε τα καταγγελλόμενα με αφορμή και
αναφορά και στα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν
χώρα πρόσφατα στις περιφέρειές σας και να ενερ-
γήσετε κατά την κρίση σας».

Καταδικάστηκε ο 30χρονος 
Υπενθυμίζεται ότι ομάδα ακροδεξιών επιτέθηκε

την περασμένη Δευτέρα εναντίον συμμετεχόντων
σε εκδήλωση της Κίνησης Ενάντια στον Ρατσισμό
και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) για τον έναν
χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Οι
δράστες που, σύμφωνα με την αστυνομία ήταν 15
άτομα, χτύπησαν κάποιους από τους συγκεντρω-
θέντες και στη συνέχεια διέφυγαν. Οι αστυνομικοί
συνέλαβαν έναν 30χρονο, που τον αναγνώρισαν σε
βίντεο. Κατά τις Αρχές, δραστηριοποιείται στις τά-
ξεις της ομάδας Propatria, ενώ χθες από το αυτό-
φωρο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 36 μη-
νών με αναστολή. Όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, βρέ-
θηκε τυχαία στο σημείο, ενώ είπε πως ήταν μέλος
της Χρυσής Αυγής και πλέον έχει απομακρυνθεί. 

Μ
ε υβριδικά μαθήματα, τηλε-
διασκέψεις και επίσπευση
της λειτουργίας των εμβο-
λιαστικών κέντρων εντός

των πανεπιστημιακών χώρων, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διά
ζώσης λειτουργίας των ιδρυμάτων, ξεκί-
νησε η νέα ακαδημαϊκή χρονιά την περα-
σμένη Δευτέρα. Πολλά ΑΕΙ, πάντως, με-
τέθεσαν την ημερομηνία έναρξης των
μαθημάτων για τις 11 Οκτωβρίου για λό-
γους καλύτερης προετοιμασίας και εν
αναμονή της πλήρους λειτουργίας της
πλατφόρμας Edupass, που θα αντικατα-
στήσει το σύστημα self-testing.gov.gr. Σε
κάθε περίπτωση, οι διοικήσεις των πανε-
πιστημίων, επιπλέον των μέτρων προστα-
σίας που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ (απο-
στάσεις, μάσκες, κ.λπ.), αναζητούν τρό-
πους για να μη χρειαστεί να επιστρέψουν
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών πραγματο-
ποιήθηκε το πρώτο υβριδικό μάθημα στο
γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην
Ενεργειακή Τεχνολογία». Συμμετείχαν
περίπου 130 φοιτητές και 4 διδάσκοντες,
εκ των οποίων οι 60 και οι 3, αντιστοίχως,
με φυσική παρουσία, και οι υπόλοιποι
μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της Κοσμητείας της σχολής, η

επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέ-
χοντες ήταν άψογη και δεν παρουσιάστη-
καν τεχνικά ή άλλα προβλήματα, με απο-
τέλεσμα να αναδειχθούν τα πλεονεκτή-
ματα της υβριδικής μεθόδου. Η Κοσμη-
τεία ανέφερε, ακόμα, ότι η διαδικασία
μπορεί να υλοποιηθεί με φορητό εξοπλι-
σμό και να αξιοποιηθεί σε έκτακτες κατα-
στάσεις (καραντίνα, απεργία, έντονα και-
ρικά φαινόμενα κ.λπ.).

Την ίδια ώρα, με γοργούς ρυθμούς
προχωρά η λειτουργία των εμβολιαστι-
κών κέντρων στα πανεπιστήμια για φοι-
τητές και καθηγητές που επιθυμούν να
εμβολιαστούν. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών
θα λειτουργήσουν τρία εμβολιαστικά
κέντρα, στο Ρίο (Πανεπιστημιούπολη Ρί-
ου, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, κτί-
ριο Α’ - ισόγειο), στο Κουκούλι (Πανεπι-
στημιούπολη Κουκουλίου, Φοιτητική
Εστία) και στο Μεσολόγγι (Πανεπιστημι-
ούπολη Μεσολογγίου, κτίριο Κ10). 

Τέσσερα εμβολιαστικά κέντρα είναι
διαθέσιμα για τους φοιτητές και το διδα-
κτικό προσωπικό του ΔΠΘ σε
Ξάνθη (αναγνωστήριο βιβλιοθήκης της
Πολυτεχνικής Σχολής), Κομοτηνή (κυλι-
κείο στο κτιριακό συγκρότημα της Πα-
λιάς Νομικής), Αλεξανδρούπολη (Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο) και Ορεστιάδα
(κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου). Τρία

εμβολιαστικά κέντρα στους νομούς
Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας δημι-
ούργησε για τις ανάγκες των φοιτητών
του το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ένα εμ-
βολιαστικό κέντρο θα λειτουργήσει στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δυο
ακόμα στα Νομαρχιακά Νοσοκομεία Άρ-
τας και Πρέβεζας. 

Σε ανακοίνωσή της, η Πρυτανεία κα-
λεί όλους τους φοιτητές και τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, που δεν
έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, να
φροντίσουν για τον προγραμματισμό του
εμβολισμού τους «προστατεύοντας τον
εαυτό τους και τους συμφοιτητές τους
και παράλληλα συμβάλλοντας στην ομα-
λή εξέλιξη των σπουδών τους». 

Στο ΑΠΘ και το ΠΑΜΑΚ λειτουργούν
ήδη εμβολιαστικά κέντρα μπροστά από
την είσοδο των ιδρυμάτων, τα οποία θα
καλύψουν τον εμβολιασμό φοιτητών και
καθηγητών.

Εύη Πανταζοπούλου

AEI: Θωρακίζονται με
εμβολιαστικά κέντρα 

Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και στη Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών πραγματοποιήθηκε
το πρώτο υβριδικό μάθημα 



Νέα στοιχεία στην
υπόθεση Βαλυράκη 

Να μην μπει η υπόθεση θανάτου του Σή-
φη Βαλυράκη στο αρχείο, ζητά η οικογέ-
νεια του εκλιπόντος πρώην υπουργού του
ΠΑΣΟΚ, με τους δικηγόρους της, Κώστα
Παπαδάκη και Μανώλη Φωτάκη, να κατα-
θέτουν προσφυγή κατά της συγκεκριμέ-
νης εισαγγελικής διάταξης.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους,
υπάρχει πλειάδα στοιχείων που συνηγο-
ρούν στο άνοιγμα έρευνας σχετικά με τις
συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη,
με την Εισαγγελία Εφετών να έχει πλέον
τον λόγο. Αίσθηση προκαλεί η αναφορά
τους ότι από τον τεχνικό σύμβουλο - ια-
τροδικαστή που όρισε η οικογένεια έχουν
εντοπιστεί 15 χτυπήματα που έφερε ο θα-
νών, τα οποία έχουν προκληθεί από δια-
φορετικά μεταξύ τους όργανα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση των δύο
δικηγόρων επισημαίνεται ότι «η δικογρα-
φία, σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών
θανάτου του Σήφη Βαλυράκη στις
24/1/2021 στην Ερέτρια, δεν έχει τεθεί στο
αρχείο, όπως λανθασμένα ευρέως διαδό-
θηκε, λόγω της διάταξης που εκδόθηκε
από τον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκί-
δας, ούτε και πρέπει να τεθεί. Και αυτό
γιατί από σωρεία ευρημάτων και στοιχεί-
ων της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές
ενδείξεις ότι ο θάνατος του δεν οφείλεται
σε ατύχημα αλλά σε ανθρωποκτονία από
πρόθεση. Πιο συγκεκριμένα: Από τα ευ-
ρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης,
όπως έχουν αξιολογηθεί και από την τε-
χνική σύμβουλο - ιατροδικαστή της οικο-
γένειας, προκύπτει ότι τα δεκαπέντε χτυ-
πήματα που έφερε ο θανών, τα περισσότε-
ρα στο κεφάλι, πρόσωπο, αυχένα κ.λπ.,
έχουν προκληθεί από διαφορετικά μεταξύ
τους όργανα».

Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι τα
χτυπήματα δεν προήλθαν απαραίτητα από
προπέλα σκάφους, καθώς επίσης και ότι
από το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται
στη δικογραφία και ανέλυσε ο τεχνικός
σύμβουλος της οικογένειας προκύπτει
προσέγγιση άλλου σκάφους δίπλα στο
φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη
και η πραγματοποίηση κυκλικών κινήσε-
ων γύρω από αυτό.

Υ
στερα από σχεδόν 16 χρόνια πί-
σω από τα κάγκελα (συνελή-
φθη στις 13 Σεπτεμβρίου 2006,
έξω από το χωριό Λιβάδι στον

Παρνασσό) και 13 απορριπτικά βουλεύ-
ματα σε προηγούμενες αιτήσεις, ο Νίκος
Παλαιοκώστας -γνωστός και ως «φαντο-
μάς»- βγαίνει από τη φυλακή για να εκτί-
σει το υπόλοιπο της ποινής του στο πατρι-
κό του σπίτι στα Τρίκαλα.

Το δικαστικό συμβούλιο αποδέχτηκε την
αίτηση των συνηγόρων του, Χρήστου Τσόλκα
και Βασιλικής Αλεξανδροπούλου, συνυπο-
λογίζοντας ότι έχει περάσει σχεδόν 16 χρό-
νια στο κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφά-
νου έχοντας επιδείξει καλή διαγωγή, καθώς
επίσης και το γεγονός ότι στα 61 του πλέον
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας
(καρδιολογικά προβλήματα και νεφρική
ανεπάρκεια). Η απόφαση προβλέπει ότι ο
«φαντομάς» θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποι-
νής του κατ’ οίκον (στο χωριό Μοσχόφυτο
Τρικάλων απ’ όπου και κατάγεται), έχοντας
το δικαίωμα να εξέρχεται από αυτό δύο φο-
ρές την εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι ο Νί-
κος Παλαιοκώστας έχει καταδικαστεί σε
ποινή 197 ετών και 376 μηνών για σωρεία
αδικημάτων (ληστείες, απαγωγές, συνέρ-
γεια σε αποδράσεις κ.ά.). 

Μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, Βασίλη
(τον νούμερο 1 καταζητούμενο στη χώρα και
επικηρυγμένο με 1 εκατ. ευρώ), δημιουρ-
γούν τη συμμορία των αδερφών Παλαιοκώ-
στα επιδιδόμενοι αρχικά σε μικροκλοπές και
διαρρήξεις. Την πόρτα της φυλακής την περ-
νάει πρώτη φορά το 1988, για να αποδράσει
με τη βοήθεια του αδερφού του λίγους μήνες
αργότερα και να συλληφθεί ξανά το 1990 για
κλοπές. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία τους
στο έγκλημα παίζει η γνωριμία με τον επονο-
μαζόμενο και «πεταλούδα» ή «καλλιτέχνη»

Κώστα Σ., όπου οι τρεις τους πραγματοποι-
ούν ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Καλαμ-
πάκα με λεία που ξεπερνά τα 125 εκατομμύ-
ρια δραχμές. Πάλι με την ίδια σύνθεση, η
συμμορία πραγματοποιεί την πρώτη απαγω-
γή στην Ελλάδα, αρπάζοντας μέσα από το
σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τον βιομήχανο
Αλέξανδρο Χαΐτογλου, ζητώντας (και παίρ-
νοντας) λύτρα ύψους 260 εκατομμυρίων
δραχμών.

Για χρόνια ολόκληρα οι αδερφοί Παλαι-
οκώστα παραμένουν ασύλληπτοι από την
ΕΛΑΣ, ενώ όταν το 1999 καταφέρνουν -ύστε-
ρα από ένα αυτοκινητικό ατύχημα στον Παρ-
νασσό- να περάσουν χειροπέδες στον Βασί-
λη, ο Νίκος οργανώνει την κινηματογραφική
απόδραση με ελικόπτερο από τις φυλακές
Κορυδαλλού, όπου παίρνει τον αδερφό του
και τον Αλκέτ Ριζάι (τον Ιούνιο του 2006). Ο
ίδιος θα συλληφθεί, τελικά, στις 13 Σεπτεμ-
βρίου 2006, έξω από το χωριό Λιβάδι στον
Παρνασσό, όταν πέφτει σε μπλόκο που έχει
στήσει η αστυνομία της Λιβαδειάς, έχοντας
στο αυτοκίνητό του ένα αυτόματο όπλο και
δεκάδες σφαίρες. Έκτοτε ήταν κρατούμε-
νους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Η από-
φαση για την αποφυλάκισή του έχει άμεση
εφαρμογή.

ΘΘεοδωρικάκος:
«Ασφάλεια παντού
και για όλους»
Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρο Κα-
φούνη τον γενικό γραμματέα Αθανά-
σιο Τσαγκάρη και τον διευθυντή Σω-
τήρη Αντωνίου, είχε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, με αντικείμενο συζήτησης θέ-
ματα ασφαλείας στο εμπορικό κέντρο
της πρωτεύουσας.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους εκ-
προσώπους του εμπορικού κόσμου
της πρωτεύουσας ότι ο νόμος για τις
πορείες εφαρμόζεται κατά γράμμα,
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο
την ομαλότητα στις μετακινήσεις των
πολιτών και την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Αθήνα. Ο κ. Θεοδω-
ρικάκος ανακοίνωσε επίσης ότι για να
αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα
στην περιοχή του κέντρου ενισχύεται
με 30 αστυνομικούς το ΑΤ Ομόνοιας.
«Ασφάλεια παντού, ασφάλεια για
όλους», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικά-
κος στους συνομιλητές του και πρό-
σθεσε: «Συμβάλλουμε με όλες μας τις
δυνάμεις με σκοπό να διευκολύνου-
με τον εμπορικό κόσμο να πάρει ανά-
σα ύστερα από μια δύσκολη περίοδο.
Δημιουργούμε τις κατάλληλες συν-
θήκες για να αυξηθεί το αίσθημα
ασφάλειας των εμπόρων της πρω-
τεύουσας και των καταναλωτών».

Στο πατρικό του σπίτι 
στα Τρίκαλα θα εκτίσει 
το υπόλοιπο της ποινής του 
ο Νίκος Παλαιοκώστας 
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μετά 16 χρόνια 
ο «φαντομάς»



Σκύρος

Ο δήμος ζητά χρηματοδότηση 
από το υπουργείο Ναυτιλίας 

Την επιπλέον χρηματοδότηση του εργοστασίου αφαλάτωσης
και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς και του διυλιστηρίου
επεξεργασίας
2.500 κ.μ νερού
από το φράγμα
ανά 24ωρο, με
στόχο την ενί-
σχυση διαθεσι-
μότητας πόσι-
μου νερού για
το νησί, λόγω
α υ ξ η μ έ ν ω ν
αναγκών, ζήτη-
σε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο δή-
μαρχος Σκύρου Νίκος Μαυρίκος. Για τα ανωτέρω θέματα, ο δή-
μαρχος συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα Λιμένων Λιμενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελο Κυριαζό-
πουλο και τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Μανώλη Κουτουλάκη.

Αθήνα

Πλεονασματική η χρήση 
του 2020, παρά την πανδημία

Με πλεόνασμα 18,4 εκατ. ευρώ, παρά την πανδημία, έκλεισε
το 2020 για τον Δήμο Αθηναίων, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικο-
νομικού έτους 2020, που συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφία στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, οι
υποχρεώσεις του δήμου προς τρίτους (ιδιώτες, εφορία και
ασφαλιστικά ταμεία) εξυπηρετούνται κανονικά και ο δήμος δεν
οφείλει. Επίσης, ο δείκτης ρευστότητας παραμένει υψηλός,
παρά τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων με την καταβολή 14
εκατ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων και επιπλέον
αμοιβών για το προσωπικό που προσλήφθηκε λόγω πανδη-
μίας. Τα παραπάνω, υπογράμμισε, «αποδεικνύουν τη στιβαρή
και φερέγγυα κατάσταση του δήμου». 

Τη διάνοιξη της οδού Ψελλού συζήτησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάν-
νη, κατά την προχθεσινή συνάντησή τους. Το έργο θεωρείται κομβικής

σημασίας για τη Δημοτική Αρχή, καθώς σχεδιάζει την ανάπλαση της
ευρύτερης περιοχής της Νέας Ελβετίας και την ανάδειξή της σε υπερ-

τοπικό πόλο πρασίνου και αθλητισμού. Στόχος να εξασφαλιστεί πρό-
σβαση στον σταθμό Νέα Ελβετία του μετρό και με παράλληλα συγκοι-

νωνιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή, με κομβικό την κατασκευή πο-
λυτροπικού σταθμού μετεπιβίβασης. Παράλληλα, ο κ. Ζέρβας συναντή-
θηκε και με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακά-

κη, στον οποίο παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων για σημαντικές πα-
ρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και μπο-

ρούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ενδέκατη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας πραγ-
ματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή
στο Μαρμάρι Ευβοίας, με διευρυμένη σύν-
θεση και παρόντες τον υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμο Κεδίκο-
γλου, τον βουλευτή Ευβοίας Θανάση Ζεμπί-
λη, τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Φάνη Σπανό και τον αντιπεριφερειάρχη Ευ-
βοίας Γιώργο Κελαϊδίτη. Αποφασίστηκε η
πλήρης στήριξη της ΠΕΔ στα δίκαια και πλή-
ρως τεκμηριωμένα αιτήματα του Δήμου Κα-
ρύστου. «Τα προβλήματα είναι κοινά και κοι-
νή θα πρέπει να είναι η προσπάθεια. Ήδη
έχουμε στείλει αίτημα και πιέζουμε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
την υπογειοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων
σύνδεσης των ανεμογεννητριών», τόνισε ο
πρόεδρος της ΠΕΔ. Επιπλέον, ο περιφερει-
άρχης κάλεσε τους δήμους να συμμετά-
σχουν στη διαβούλευση για την κατάρτιση
του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2021-2027, το οποίο με την
κοινή προσπάθεια περιφέρειας και ΠΕΔ θα
έχει πλέον ύψος 426 εκατ. ευρώ.

! Στερεά Ελλάδα

Στήριξη Δήμου 
Καρύστου - 
Διαβούλευση 
για ΠΕΠ 2021-2027

Ο δήμαρχος συνάντησε 
Καραγιάννη και Σκυλακάκη 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Δυτική Ελλάδα 

Παρεμβάσεις της περιφέρειας
στο εθνικό οδικό δίκτυο Αχαΐας 

Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης στον τελικό ανάδοχο
του έργου, των γενικών παρεμβάσεων σε όλο το εθνικό
οδικό δίκτυο της ΠΕ Αχαΐας κατά τη διετία 2021-2022. Ο
προϋπολογισμός είναι 7 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση
έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων, όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης. Προβλέπονται εργασίες και ση-
μαντικές κατασκευαστικές επεμβάσεις υψηλής αποτελε-
σματικότητας μεταξύ άλλων στην ΠΕΟ Πατρών - Αθηνών,
από το Αίγιο έως τα όρια του νομού, στην ΕΟ Αιγίου - Κα-
λαβρύτων, σε ΠΕΟ και ΝΕΟ Πατρών - Τριπόλεως.

Κεντρική Κέρκυρα

Ομόφωνα το ΔΣ ζητά ενίσχυση
του ΕΚΑΒ στο νησί

Με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ανά
χείρας, συναντήθηκε με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ η δήμαρ-
χος Μερόπη Υδραίου. Η δήμαρχος ζήτησε να ενισχυθεί το
ΕΚΑΒ με 20 άτομα, μόνιμο και εποχιακό προσωπικό, προ-
κειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγ-
κες της περιοχής. Παράλληλα, η κυρία Υδραίου ζήτησε να
στελεχωθεί το τοπικό ΕΚΑΒ με διασώστες απόφοιτους του
ΙΕΚ Κέρκυρας. Τέλος, η στέγαση του ΕΚΑΒ θα γίνει σε νέο
κτίριο που θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του από πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
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Β
ασικό στοιχείο του στρατηγικού σχε-
διασμού της διοίκησης της περιφέρει-
ας χαρακτήρισε την ταχεία μετάβαση

στην ψηφιακή εποχή ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης, χαιρετίζοντας το 6ο
ετήσιο συνέδριο «Sm@rtCities - Digit@lCiti-
zens», που διοργανώθηκε διαδικτυακά.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, σύντομα θα
παρέχονται ψηφιακά 253 υπηρεσίες της περι-
φέρειας, ενώ ήδη περισσότερες από 200 δια-
τίθενται ψηφιακά, μέσω του «Οδηγού του πο-
λίτη», με τους πολίτες να μπορούν πλέον να
εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, χωρίς να
απαιτείται η προσέλευσή τους στην περιφέ-
ρεια. Ακόμη, συμπλήρωσε, δημιουργήθηκε
σύστημα προτεραιότητας με δυνατότητα έκ-
δοσης ψηφιακού εισιτηρίου, που τέθηκε σε
λειτουργία τον περασμένο Απρίλιο στη Διεύ-
θυνση Μεταφορών Δυτικού Τομέα, ενώ σε

συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και το υπουργείο Μεταφορών
λειτουργεί ήδη η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για
την αντικατάσταση του διπλώματος οδήγησης
με νέου τύπου και την έκδοση αντιγράφου
αδείας λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας.

Παράλληλα ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε πως
στην περιφέρεια το επόμενο διάστημα θα ξε-
κινήσουν δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και
ψηφιακού εγγραμματισμού με στόχο την ενί-
σχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε «ψηφια-
κά αναλφάβητους» πολίτες. Επιπλέον προχω-
ρούν τα έργα της δημιουργία ψηφιακού μου-
σείου της Ακρόπολης, προϋπολογισμού 1,75
εκατ. ευρώ, και της εγκατάστασης υπηρεσιών
τηλεματικής τεχνολογίας στα οχήματα του
ΟΑΣΑ και περισσότερες από 1.000 έξυπνες
στάσεις σε όλη την Αττική προϋπολογισμού
5,2 εκατ. ευρώ.

Νέα οχήματα σε Μοσχάτο-Ταύρο
Οι σημαντικές επενδύσεις στην ανανέωση του στό-

λου οχημάτων και του εξοπλισμού του Δήμου Μοσχά-
του-Ταύρου συνεχίζονται με πρωτοβουλία του δημάρ-
χου Ανδρέα Ευθυμίου. Έτσι, πρόσφατα παρέλαβε ένα
νέο, υπερσύγχρονο λεωφορείο για τις ανάγκες των δη-
μοτών και τη λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας,
μετά την αγορά δύο λεωφορείων το 2020, όπως επίσης
και τρία ημιφορτηγά για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του, με δαπάνες από ίδιους πόρους. Επίσης, παρέλαβε
ένα νέο απορριμματοφόρο από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από ίδιους πόρους, συνεχί-
ζοντας την ανανέωση του στόλου απορριμματοφόρων. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος: «Τα τε-
λευταία δύο χρόνια οι επενδύσεις που έχουν γίνει για την ανανέωση του στόλου οχημάτων και
μηχανημάτων έργου ξεπερνούν τα 2.800.000 ευρώ, για τις ανάγκες του εξοπλισμού των υπη-
ρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας».

Στη Νίκαια
το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς 

Το «Σπίτι της Άρσης Βαρών» στη Νί-
καια μετατρέπεται σε πανεπιστημια-
κό χώρο και στο δεύτερο δεκαήμερο
του Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο να
υποδεχθεί τους φοιτητές του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς. Πριν από λίγες
μέρες, ο δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης
ενημερώθηκε από τις πρυτανικές
αρχές για την εξέλιξη των εργασιών
και στη συνέχεια, συνοδευόμενος
από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πειραιώς Άγγελο Κότιο, επισκέφθη-
κε το ολυμπιακό ακίνητο. Ήδη έχουν
ολοκληρωθεί 20 αίθουσες διδασκα-
λίας και 4 εξοπλισμένα εργαστήρια
για τους 1.100 μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Παράλληλα προχωρούν οι ερ-
γασίες διαμόρφωσης 6.000 τ.μ. περι-
βάλλοντος χώρου, ενώ σε διαδικασία
δημοπράτησης είναι η μελέτη δια-
μόρφωσης και αξιοποίησης των υπό-
λοιπων 24.000 τ.μ. που θα εξυπηρε-
τούν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο κ.
Ιωακειμίδης ευχαρίστησε θερμά τις
πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου
για τη χρηματοδότηση του έργου.

Εμβολιασμοί Covid
και από δήμους 
Πλέον και οι δήμοι μπαίνουν στη
μάχη του εμβολιασμού κατά της
Covid-19, καθώς σύμφωνα με το
άρθρο 31 του νέου Νόμου
4839/2021 δίνεται η δυνατότητα να
γίνονται εμβολιασμοί και στα δημο-
τικά ιατρεία. Συγκεκριμένα ο νέος
νόμος ορίζει ότι «στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών κατά του κο-
ρονοϊού Covid-19 για τον εμβολια-
σμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
με περιορισμένη πρόσβαση σε κοι-
νωνικά και δημόσια αγαθά εντάσ-
σονται δήμοι μέσω των δημοτικών
ιατρείων τους». Πάντως για τον κα-
θορισμό των διαδικασιών που θα
εφαρμοστούν προκειμένου να γίνει
δυνατή η ασφαλής εκτέλεση των
εμβολιασμών στα δημοτικά ιατρεία
αναμένεται να εκδοθεί σχετική
ΚΥΑ.

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δή-
μου της Αττικής φαίνεται τον
τελευταίο καιρό να έχει χάσει
την ψυχραιμία του, σε βαθμό
που να ζητά την παρέμβαση
της αστυνομίας, προκειμένου
να επιβάλει την πραγματοποί-
ηση συγκεκριμένου έργου
στην πόλη; Μάλιστα, οι αντι-
δράσεις για αυτή την απόφα-
ση ήταν ιδιαίτερα έντονες,
καθώς η αστυνομία κλήθηκε
να νουθετήσει γονείς και μα-
θητές! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Το 1ο Dog Walk 
στο Ηράκλειο Αττικής 
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προ-
γραμματίζει για την Κυριακή 10
Οκτωβρίου το 1ο Dog Walk στην πό-
λη, στο πλαίσιο των καθιερωμένων
εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα των Ζώων. Όπως επισημαίνεται,
όσοι έχουν σκυλάκι και θέλουν να
συμμετάσχουν, δίνουν ραντεβού
στις 12.00 το μεσημέρι στην κεντρι-
κή πλατεία της πόλης, από όπου θα
ξεκινήσουν μια μεγάλη βόλτα με τα
κατοικίδιά τους συνοδεία εκπαιδευ-
τών που θα δίνουν συμβουλές κατά
μήκος της διαδρομής. Η βόλτα θα
καταλήξει στο πάρκο σκύλων της
πόλης, όπου θα ακολουθήσουν δρώ-
μενα, παιχνίδια για τα παιδιά και εκ-
πλήξεις για τους τετράποδους φί-
λους με δραστηριότητες όπως επί-
δειξη agility, οδηγίες από κτηνία-
τρους και εκπαιδευτές, ανάγνωση
παραμυθιού με θέμα τα ζώα, συμ-
βουλές για την περιποίηση του σκύ-
λου, λιχουδιές για τα ζωάκια αλλά
και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
επίδειξη hoopers.

Πρότυπο και στο πεδίο 
της ψηφιακής εξυπηρέτησης

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  



Του Λουκά Γεωργιάδη 

Μ
έχρι το τέλος του έτους η μετα-
βίβαση ακινήτου, η ίδρυση ατο-
μικής επιχείρησης και το συναι-
νετικό διαζύγιο θα γίνονται με

ένα «κλικ», ενώ επανάσταση θα αποτελέσει η
ψηφιακή σύνταξη, η οποία θα είναι έτοιμη
προς έκδοση έως τον προσεχή Ιούνιο.

Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, στο
συνέδριο Cyber Greece 2021 με θέμα «Το τε-
ράστιο άλμα της Ελλάδας προς την ψηφιακή
εποχή», μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
θα είναι έτοιμες προς χρήση οι ψηφιακές
υπηρεσίες για την έκδοση του άυλου συναι-
νετικού διαζυγίου, τις μεταβιβάσεις ακινή-
των με μία μόνο στάση στον συμβολαιογρά-
φο, την ίδρυση ατομικής επιχείρησης καθώς
και για την πιστοποιημένη δεξιότητα σε
στρατευμένους νέους, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Σε επόμενη φάση και συγκε-
κριμένα έως το τέλος Ιουνίου 2022, θα είναι
έτοιμη η έκδοση της ψηφιακής σύνταξης, η
οποία «καίει» χιλιάδες ασφαλισμένους, λό-
γω της γραφειοκρατίας. 

Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, «στις
αγοραπωλησίες ακινήτων θα φτιάξουμε ένα
σύστημα όπου όλα θα γίνονται στον συμβο-
λαιογράφο, ενώ για αυτό που λέμε γεγονότα
της ζωής μας, μέχρι το καλοκαίρι του 2022
θα έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της
απόστασης». Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης ανακοίνωσε ότι ξεκινά η μείωση
του τέλους κινητής τηλεφωνίας που θα
απαλλάξει τις «πλάτες» των πολιτών από 68
εκατομμύρια ευρώ, ενώ με ταχείς ρυθμούς
τρέχει το θέμα της αποχαλκοποίησης του δι-
κτύου σταθερής τηλεφωνίας, καθώς με την

οπτική ίνα θα έχουμε γρήγορες ταχύτητες.
Μάλιστα, αναφερόμενος στην τεχνολογία
5G, τόνισε ότι η μεγάλη αλλαγή θα έρθει κυ-
ρίως μέσα από τις εφαρμογές, όπως για πα-
ράδειγμα αυτόνομη οδήγηση, ρομποτική
χειρουργική από απόσταση. «Η αλλαγή έρ-
χεται, απλώς πρέπει να είμαστε παρόντες
στον σχεδιασμό της», ανέφερε ο κ. Πιερρα-
κάκης, τονίζοντας ότι «πετύχαμε να υπερ-
βούμε την προσδοκία». 

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, οι ψηφιακές συναλλαγές των
πολιτών έφτασαν το α’ εξάμηνο του 2021 στα
150 εκατομμύρια επισκέψεις από τα 8,8 εκα-
τομμύρια που καταγράφηκαν το 2018. Προ-

έβλεψε, δε, ότι φέτος θα ξεπεραστούν τα 300
εκατομμύρια επισκέψεις, κάτι που μετατρέ-
πει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
σε «υπουργείο καθημερινότητας και πρώτης
γραμμής». 

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και
στο ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων, επι-
σημαίνοντας ότι για να έχουν ευκολότερη
πρόσβαση οι περισσότεροι πολίτες, «το πρώ-
το που πρέπει να κάνει το υπουργείο είναι να
σχεδιάζει όσο πιο απλά γίνεται», ενώ ταυτό-
χρονα έθιξε και το ζήτημα της εκπαίδευσης
με στοχευμένα προγράμματα ανάλογα με το
επίπεδο γνώσεων του καθενός ξεχωριστά. Ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επε-

σήμανε την ανάγκη ύπαρξης ψηφιακών δε-
ξιοτήτων για όλους, προσθέτοντας ότι η κυ-
βέρνηση φέρνει ένα καινούργιο θεσμικό
πλαίσιο και υπάρχει και η χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η «Αθηνά» φέρνει καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε όλη τη χώρα
Η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου με το όνομα

«Αθηνά» χτυπάει από το πρωί τη χώρα και η ΕΜΥ εξέδωσε
και σχετικό Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαι-
νομένων. Η κακοκαιρία «Αθηνά» είναι η πρώτη που «βα-
φτίζεται» από την ΕΜΥ, κάτι που έως τώρα έκανε το meteo
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), στο πλαίσιο
της νέας τριμερούς επίσημης συνεργασίας των μετεωρο-
λογικών υπηρεσιών Ελλάδας (ΕΜΥ), Κύπρου (DoM) και Ισ-
ραήλ, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού (WMO) και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Μετεω-
ρολογικών Υπηρεσιών (EIG- EUMETNET), με σκοπό την
ονοματοδοσία μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέ-
πεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη
διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περιόδου του

έτους. Σύμφωνα με το meteo του
ΕΑΑ, σήμερα αναμένονται βροχές
και καταιγίδες στο Ιόνιο και στα
ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι
τοπικά ισχυρά, κυρίως στα δυτικά
και βορειοδυτικά τμήματα της χώ-
ρας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
θα συνοδευτούν από χαλαζόπτωση
και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Στο
Βόρειο Ιόνιο και στην Κέρκυρα είναι
πιθανό το χαλάζι να έχει σχετικά με-
γάλο μέγεθος. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις,
που βαθμιαία θα αυξηθούν, δίνοντας το βράδυ τοπικές
βροχές κυρίως στα δυτικά. Τη νύχτα προς Παρασκευή θα

εκδηλωθούν βροχές και σποραδι-
κές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν βόρειοι βορειοανατολικοί με
εντάσεις 3-4 μποφόρ και στα ανα-
τολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία
θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθ-
μούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται
νεφώσεις με τοπικές βροχές ή κα-
ταιγίδες κατά περιόδους. Τη νύχτα
προς Παρασκευή ο καιρός θα πα-

ρουσιάσει επιδείνωση και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές
βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυ-
μανθεί από 14 έως 20 βαθμούς.

Το χρονοδιάγραμμα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών -
Έως το τέλος του 2021 
το άυλο συναινετικό διαζύγιο

Έρχονται οι ψηφιακές συντάξεις 

ΠΕΜΠΤΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ18



ΠΕΜΠΤΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM19

Ε
μπόριο κοκαΐνης 1,7
τόνου κατηγορείται
ότι διέπραξε 35χρο-

νος Έλληνας ο οποίος συνε-
λήφθη στη Θεσσαλονίκη με
διεθνές ένταλμα σύλληψης
από τις γαλλικές Αρχές. Για
την υπόθεση έχουν συλλη-
φθεί ακόμη έντεκα άτομα στη
Γαλλία (9 Έλληνες). Ένας εξ αυτών είναι συγγενής του
35χρονου.  Ο κατηγορούμενος για την υπόθεση εμπο-
ρίας κοκαΐνης είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές
τον Ιούνιο του 2017. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε
βάρος του όπως και των υπολοίπων έντεκα συλληφθέν-
των, με ιστιοφόρα μεταφέρονταν ποσότητες ναρκωτι-
κών στις γαλλικές ακτές προερχόμενων από τη Λατινι-

κή  Αμερική. Ο 35χρονος εμφα-
νίζεται να στρατολογεί μεταφο-
ρείς των ποσοτήτων αυτών.  

Το απόγευμα της Τρίτης ο
35χρονος εντοπίστηκε από
αστυνομικούς του Τμήματος
Αναζητήσεων της Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης και συνελήφθη
με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλ-

ληψης. Το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε στον εισαγγε-
λέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφάσισε την
κράτησή του μέχρι να συζητηθεί το αίτημα παράδοσής
του στις γαλλικές Αρχές. 

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την εμπλοκή του στην
υπόθεση εμπορίας των ναρκωτικών, υποστηρίζοντας
ότι τον έχει εμπλέξει ένας Βούλγαρος.

Η αναμενόμενη κάθοδος του Γιώργου Λίλτση στον Δήμο
Παύλου Μελά επιβεβαιώνει όσα έγραφε η στήλη περί συνω-
στισμού υποψήφιων δημάρχων προερχόμενων από τη «γαλά-
ζια» πτέρυγα. Μπορεί οι εκλογές ακόμη να αργούν, αλλά εντός

του έτους θα πρέπει να αποφασίσει και ο αντιπεριφερειάρχης
Δημήτρης Ασλανίδης αν θα μεταβεί στον Δήμο Παύλου Μελά,
διεκδικώντας τη δημαρχία, ή θα επιλέξει τελικώς την κεντρική
πολιτική σκηνή ως υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Συνωστισμός «γαλάζιων» υποψηφίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σαν ελβετικό 
ρολόι
Σαν ελβετικό ρολόι δουλεύει η
καρδιά του Σταύρου Καλαφά-
τη. Αυτή την απάντηση έλαβε ο
υφυπουργός Μακεδονίας -
Θράκης από τον διευθυντή της
Καρδιολογικής Κλινικής του
ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», δρα Στέ-
φανο Παπαστεφάνου, αμέσως
μετά την εξέταση που έκανε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Καρδιάς. Μάλιστα, καθώς στον
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης
του υπουργείου Εσωτερικών η
πρόληψη αποτελεί το άλφα και
το ωμέγα για τον περιορισμό
των δυσάρεστων αποτελεσμά-
των των καρδιαγγειακών πα-
θήσεων, υπήρξε προτροπή
προς τους υπαλλήλους του το-
μέα να πάρουν μέρος σε μια
σειρά προληπτικών εξετάσε-
ων, οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν σε συνεργασία με το ΓΝΘ
«Άγιος Παύλος».

Και επίσημα
υποψήφιος 
Υποψήφιος δήμαρχος Παύλου
Μελά θα είναι εκ νέου τον Οκτώ-
βριο του 2023 ο Γιώργος Λίλτσης. Ο
γιατρός έκανε την πρώτη μάζωξη
των υποψηφίων του ψηφοδελτίου
του σε καφέ στη Σταυρούπολη, τη-
ρώντας όλα τα μέτρα. Εκεί συμμε-
τείχαν περίπου 75 άτομα, με τον κ.
Λίλτση να κάνει μια αναδρομή στις
δράσεις των δύο ετών από τις
εκλογές του 2019 και δήλωσε ότι
θα κατέβει και πάλι υποψήφιος. 

Επίθεση Νοτοπούλου
σε Αντωνίου

Στην επικεφαλής του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη επι-
τίθεται η τοπική βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, με αφορμή
την παρουσία της πρώτης στις εκδη-
λώσεις στο Βίτσι, στις οποίες παρέστη
και ο αποπεμφθείς πλεον από τη ΝΔ
βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Η κυρία Νοτοπούλου, μάλιστα, διερω-
τάται σε ποστάρισμά της αν πρόκειται
να παραμείνει η κυρία Αντωνίου
«προϊσταμένη» του γραφείου του
πρωθυπουργου. Υπενθυμίζουμε ότι
πρώτη «ένοικος» του πρωθυπουργι-
κού γραφείου στη Θεσσαλονίκη ήταν
η Κατερίνα Νοτοπούλου επί διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Δημοσιότητα στις
εσωκομματικές της ΝΔ

Οι εσωκομματικές εκλογές (24 Οκτωβρίου) για
την ανάδειξη προέδρων στις ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης και τις ΔΗΜΤΟ στη ΝΔ έπειτα
από αρκετά χρόνια φαίνεται ότι λαμβάνουν τόσο
μεγάλη δημοσιότητα. Ο λόγος είναι βασικά η ανά-
δειξη συνέδρων για το προσεχές συνέδριο της Νέ-
ας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος είναι τα χαρακτηρι-
στικά ενός ιδιότυπου «μπρα ντε φερ» μεταξύ πολι-
τικών στελεχών που θέλουν να «μετρηθούν» ενό-
ψει συνεδρίου. 

Η δύσκολη «εξίσωση» 
της Α’ Θεσσαλονίκης 
Ωστόσο και στην Α’ Θεσσαλονίκης περιπλέκεται
η κατάσταση. Εκεί και αν υπάρχει
πληθώρα υποψηφίων και μά-
λιστα ισχυρών, εφόσον
επιβεβαιωθούν τα σενά-
ρια που θέλουν άτομα
όπως τον πρύτανη Νίκο
Παπαϊωάννου, τον πρώην
γενικό γραμματέα της ΝΔ
Ανδρέα Παπαμιμίκο (φωτό) ή
την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυ-
ράκη να ενισχύουν το ψηφοδέλτιο. Ακόμη και αν
αδειάσει μια εκλόγιμη θέση (του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή, εφόσον αποχωρή-
σει από την ενεργό πολιτική, σύμφωνα με τα σε-
νάρια), πάλι οι διαγκωνισμοί είναι πολλοί. Και το
τείχος που ορθώνει η «τριανδρία» Γκιουλέκα,
Ράπτη, Καλαφάτη εδώ και χρόνια είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο να σπάσει. 

Πόσοι θα ψηφίσουν;
Οι δύο υποψήφιοι κ.κ. Μητράκας - Δένης θα ζη-

τήσουν την ψήφο ενός εκλογικού σώματος που
προέκυψε από την Ένωση τριών οργανώσεων
(ανατολικού, δυτικού, κεντρικού), επομένως φαί-
νεται εξαιρετικά δύσκολο να κατευθυνθεί. Επιπλέ-
ον, φαίνεται ότι είναι ακομη δυσκολότερο να υπο-
λογιστεί ο αριθμός των ψηφοφόρων, αφού η εγ-
γραφή δεν σημαίνει απαραιτήτως και άσκηση
εκλογικού δικαιώματος. 

Το φαβορί και το αουτσάιντερ
Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, εκείνος που

θα κινητοποιηθεί άμεσα θα εισπράξει και το αποτέλε-
σμα. Πάντως, ο Θεόδωρος Μητράκας φέρεται ως φα-
βορί συγκεντρώνοντας τη στήριξη από υπογραφές
από όλα τα γνωστά στελέχη του κομματικού μηχανι-
σμού, έχει εμπειρία και διαθέτει αναγνωρισιμότητα. Ο
αντίπαλός του Νίκος Δένης ουσιαστικά στηρίζεται
μόνο από τον βουλευτή Στράτο Σιμόπουλο (τουλάχι-
στο ανοιχτά), είναι χαμηλών τόνων και δεν διαθέτει
αναγνωρισιμότητα, τουλάχιστον ανάλογη του αντιπά-
λου του. 

Χειροπέδες σε 35χρονο για μεταφορά
1,7 τόνου κοκαΐνης στη Γαλλία
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Για έναρξη Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου
ανά πάσα στιγμή προειδοποιεί η Κίνα την Ταϊ-
βάν, στέλνοντας δεκάδες πολεμικά αεροσκά-
φη στον εναέριο χώρο της νησιωτικής χώρας. 

Όπως αναφέρει προχθεσινό άρθρο της κρα-
τικής εφημερίδας «Global Times», η «συμπαι-
γνία» ΗΠΑ και Ταϊβάν είναι τόσο «τολμηρή»
που η κατάσταση «έχει σχεδόν χάσει κάθε πε-
ριθώριο ελιγμών, ξεπερνώντας τα όρια της αν-
τιπαράθεσης». Το επίμαχο άρθρο γράφει ότι
Κινέζοι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να υπο-
στηρίξουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις
ΗΠΑ, προειδοποιώντας το νησιωτικό έθνος να
μην «παίζει με τη φωτιά». Σχεδόν 150 κινεζικά

πολεμικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον
εναέριο χώρο της Ταϊβάν από την περασμένη
Παρασκευή, συμπεριλαμβανομένων 56 αερο-
σκαφών μόνο τη Δευτέρα, σε μια δραματική
κλιμάκωση της κινεζικής επιθετικότητας κατά
της αυτοδιοικούμενης δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δή-
λωσε τη Δευτέρα ότι συνομίλησε με τον Κινέζο
ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν και
συμφώνησαν να τηρήσουν τη συμφωνία της
Ταϊβάν, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ταϊπέι και
Πεκίνου ενισχύονται. 

«Έχω μιλήσει με τον Σι για την Ταϊβάν. Συμ-
φωνούμε… θα τηρήσουμε τη συμφωνία της

Ταϊβάν», είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογρά-
φους στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της Ταϊ-
βάν, Τσάι Iνγκ Βεν, δεσμεύτηκε «να κάνει ό,τι
χρειάζεται» για να προστατεύσει τη χώρα του
από μια εισβολή. 

Η κινεζική προειδοποίηση έρχεται καθώς το
βρετανικό αεροπλανοφόρο HMS Queen Eliza-
beth («Big Lizzie») εμφανίστηκε να καταπλέει
στη Θάλασσα των Φιλιππίνων σε κοινή άσκηση
με δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα -το USS
Ronald Reagan και το USS Carl Vinson- και το
ιαπωνικό αντιτορπιλικό JS Ise, όπως γράφει η
βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας

της Ταϊβάν, Τσίου Κουοτσένγκ, μίλησε για τη
χειρότερη κρίση των τελευταίων τεσσάρων
δεκαετιών, κάνοντας λόγο για πιθανή ανάφλε-
ξη, αν κάτι πάει στραβά, στο στενό μεταξύ της
Ταϊβάν και της ηπειρωτικής Κίνας. 

Η Κίνα θεωρεί τη νήσο, όπου κυβερνά σή-
μερα δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση,
αποσκιρτήσασα κινεζική επαρχία, προορι-
σμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώ-
ρα, διά της βίας αν χρειαστεί. Την ίδια ώρα η
Ταϊβάν υποστηρίζει πως είναι ανεξάρτητη χώ-
ρα και ότι θα υπερασπιστεί τις ελευθερίες και
τη δημοκρατία της, και επιρρίπτει την ευθύνη
στο Πεκίνο για την πρόσφατη κλιμάκωση.

Αμερικανοί γερουσιαστές με επιρροή
αξίωσαν την Τρίτη από την κυβέρνηση του
Τζο Μπάιντεν να απελάσει έως και 300
Ρώσους διπλωμάτες στην περίπτωση που
η Μόσχα δεν χορηγήσει περισσότερες βί-
ζες για το προσωπικό της αμερικανικής
πρεσβείας στη Ρωσία. 

Οι ΗΠΑ είχαν διαμαρτυρηθεί επίσημα
όταν η Μόσχα απαγόρευσε τον Αύγουστο
την πρόσληψη ρωσικού ή αλλοδαπού

προσωπικού στις ξένες πρεσβείες στη
Ρωσία, αναγκάζοντας κατά συνέπεια την
Ουάσιγκτον να απολύσει σχεδόν 200 ντό-
πιους υπαλλήλους της στις αποστολές της
σε όλη τη ρωσική επικράτεια.

Στην επιστολή τους στον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν, δύο Δημοκρατικοί και δύο Ρε-
πουμπλικάνοι γερουσιαστές κρίνουν πως
η Ρωσία εδώ και καιρό καταμετρά το δικό
της προσωπικό για να υπολογίζει τον

αριθμό των Αμερικανών διπλωματών
στους οποίους επιτρέπει να βρίσκονται
στο έδαφός της. 

Περίπου 400 Ρώσοι διπλωμάτες βρί-
σκονται επί του παρόντος στις ΗΠΑ, ενώ
στη Ρωσία υπηρετούν μόλις 100 Αμερικα-
νοί διπλωμάτες, τόνισαν στο κείμενο. 

«Αυτή η δυσαναλογία στη διπλωματική
αντιπροσώπευση είναι απαράδεκτη»,
σύμφωνα με τους γερουσιαστές, ανάμεσα

στους οποίους είναι ο Δημοκρατικός
Μπομπ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερου-
σίας, και ο Ρεπουμπλικάνος Μάρκο Ρούμ-
πιο. 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν απέλασε 10 Ρώ-
σους διπλωμάτες τον Απρίλιο, εξαιτίας
των κυβερνοεπιθέσεων και των παρεμβά-
σεων στις αμερικανικές εκλογές που η
Ουάσιγκτον προσάπτει στη Μόσχα.

Ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ - Ρωσίας με απελάσεις διπλωματών!

Φρίκη: Οι Ταλιμπάν κρεμούν νεκρούς 
ληστές σε δημόσια θέα για παραδειγματισμό
Φρίκη προκαλούν οι εικόνες των πτωμάτων τριών φερόμενων ως εγκληματιών στο Αφ-
γανιστάν τους οποίους κρέμασαν οι Ταλιμπάν σε δημόσια θέα. Σύμφωνα με τον αναπλη-
ρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Χεράτ, οι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους
να μπουν στο σπίτι ενός άνδρα προκειμένου να τον ληστέψουν. Στις τρομακτικές εικόνες
που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν τον γύρο του κόσμου, δια-
κρίνονται τα πτώματα κρεμασμένα από δύο εκσκαφείς στην περιοχή Όμπε στη βορειοα-
νατολική Χεράτ μπροστά στα βλέμματα ανθρώπων, που απαθανατίζουν την αποτρόπαιη
σκηνή. Οι τρομακτικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μετά τις καταγγελίες της Διεθνούς
Αμνηστίας ότι μαχητές Ταλιμπάν σκότωσαν 13 μέλη της μειονότητας των Χαζάρα, στο χω-
ριό Καχόρ της επαρχίας Νταϊκούντι στο κεντρικό Αφγανιστάν, στις 30 Αυγούστου. 

Πρώτη σε σταυρούς η εγγονή του Μουσολίνι
στις δημοτικές εκλογές στη Ρώμη
Η Ρακέλε Μουσολίνι, 47 ετών, εγγονή του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, συγ-
κέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές της Ρώμης. Αναλυτικά, τη
«σταύρωσαν» 6.522 κάτοικοι της Ρώμης. Πρόκειται για την κόρη του Ρομάνο Μουσολί-
νι, μουσικού και γιου του «Ντούτσε», που αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα με το
ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας. Πολλοί χρήστες του Διαδικτύου εκφράζουν την
αγανάκτησή τους για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να εί-
χε συμβεί σε άλλες χώρες. «Το επώνυμό μου δεν έχει σχέση με την εκλογική μου επι-
τυχία. Έχω και πολλές αριστερές φίλες και μία ξέρω με βεβαιότητα ότι με ψήφισε»,
δήλωσε η Μουσολίνι στην εφημερίδα «La Repubblica». Πρόκειται, πάντως, για τη
δεύτερη θητεία της Ρακέλε στο δημοτικό συμβούλιο της Αιώνιας Πόλης.

Κ
Η Κίνα απειλεί με Τρίτο Παγκόσμιο την Ταϊβάν
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ΕΛIΖΑ ΦΕΡEΪΡΑ: 

«H Ελλάδα μπορεί 
να μας εκπλήξει» 

Την εκτίμηση ότι η Δυτική Μακε-
δονία και η Ελλάδα θα μπορούσαν να
εκπλήξουν με τις επιδόσεις τους στο
«μέτωπο» της απολιγνιτοποίησης και
οι υπό μετάβαση περιοχές να εξελιχ-
θούν σε πολύ συμβολικό παράδειγμα
για πολλούς ανθρώπους σε όλη την
Ευρώπη διατύπωσε, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κοινοτική επίτροπος
Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα
Φερέιρα, με την ευκαιρία της πρό-
σφατης επίσκεψής της στην Κοζάνη. 

Η Πορτογαλίδα κοινοτική αξιωμα-
τούχος διεμήνυσε, ωστόσο, ότι δεν
είναι υπέρ της λογικής των «χρημά-
των που πέφτουν από τον ουρανό με
το ελικόπτερο», καθώς τα κοινοτικά
κεφάλαια πρέπει να κατευθυνθούν
με προσοχή σε δράσεις και έργα με
μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο,
που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις
εργασίας και ανασχηματίζουν την οι-
κονομία, την κοινωνία και τις επιχει-
ρήσεις, κάνοντάς τες πιο βιώσιμες
και ανθεκτικές και πιο ικανές να αν-
τιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνι-
σμό και την κλιματική αλλαγή.

«ΑΓΊΑ ΖΏΝΗ ΙΙ» 

Ένα ναυάγιο 
χωρίς τιμωρία

Τέσσερα χρόνια έχουν κλείσει
από την κατάθεση μήνυσης κατά
παντός υπεύθυνου για το ναυάγιο
«Αγία Ζώνη ΙΙ» και ακόμη δεν έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της
διαδικασίας, δηλαδή η ανάκριση.
Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα, το
WWF Ελλάς κατέθεσε αναφορά
προς τον κ. εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, ζητώντας τη λήψη όλων των
αναγκαίων μέτρων για την πρόοδο
και ολοκλήρωση της ανάκρισης,
ώστε να αποδοθούν οι ποινικές ευ-
θύνες, όπου και όπως πρέπει.

Σύμφωνα με την οργάνωση, «η
αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση
εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά
με την υπέρβαση των εύλογων χρο-
νικών ορίων της ανάκρισης, την
αποδυνάμωση των αποδεικτικών
μέσων, την τήρηση της αρχής της
δίκαιης δίκης και τον κίνδυνο πα-
ραγραφής τουλάχιστον ορισμένων
αδικημάτων».

E
ργα ύψους 70 εκατ. ευρώ για τον εκ-
συγχρονισμό και την ψηφιοποίηση
της λειτουργίας των βασικών ηλε-
κτρικών στοιχείων του Συστήματος

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προγραμ-
ματίζει ο ΑΔΜΗΕ την επόμενη επταετία, όπως
επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, μι-
λώντας στο συνέδριο Cyber Greece 2021.

Όπως τόνισε, οι επενδύσεις αυτές είναι απα-
ραίτητες για την αντιμετώπιση των νέων κλιμα-
τικών συνθηκών κρίσης αλλά και για τη θωρά-
κιση του συστήματος μεταφοράς από ψηφια-
κές απειλές, η οποία περιλαμβάνει τη δημι-
ουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Κυβερνοα-
σφάλειας για την ανίχνευση των απειλών και
τη διαχείριση των περιστατικών ασφαλείας.

Τα έργα ψηφιοποίησης θα υλοποιηθούν σε
τουλάχιστον 17 Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης και
27 Υποσταθμούς του ΑΔΜΗΕ ανά την Ελλάδα,

ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται δίκτυο επικοι-
νωνίας των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, των
Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και των Υποσταθ-
μών με επέκταση του δικτύου οπτικών ινών
μέσω των χερσαίων και νησιωτικών ηλεκτρι-
κών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

«Ιδιαίτερη θέση στην ψηφιακή στρατηγική
μας έχει η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δι-
κτύου οπτικών ινών από την Grid Telecom,
100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.
Η Grid έχει ήδη μισθώσει σε τηλεπικοινωνια-
κούς παρόχους πάνω από 3.000 χλμ. οπτικών
ινών και σύντομα αναμένεται να διαθέσει
υπηρεσίες υπερυψηλών χωρητικοτήτων, ενι-
σχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην εγχώ-
ρια χονδρεμπορική αγορά τηλεπικοινωνιών»,
τόνισε ο κ. Μανουσάκης και προσέθεσε:
«Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο
ανοικτός διαγωνισμός για την ανάπτυξη του
δικτύου κορμού υπερυψηλών ταχυτήτων τε-

χνολογίας και, παράλληλα, η Grid διεκδικεί,
σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, 4
από τα 7 LOTs στον τηλεπικοινωνιακό διαγω-
νισμό Ultra Fast Broadband. Με το έργο αυτό
η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ θα αποκτήσει ένα
ευρύ οπτικό δίκτυο σε περισσότερους από 30
νομούς της χώρας. Επόμενος στόχος της εται-
ρείας είναι η επέκταση του δικτύου της Grid
και εκτός συνόρων το 2022, προσφέροντας
εναλλακτικές διασυνδέσεις με γειτονικές χώ-
ρες αλλά και με μεγάλους τηλεπικοινωνια-
κούς κόμβους της Ευρώπης».

Άρχισαν την Τρίτη η μεταφορά και η παράδοση των 34 οικίσκων του
υπουργείου Υποδομών για τους σεισμόπληκτους της περιοχής του Αρ-
καλοχωρίου, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης. 

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ξεπέρασαν τους 7.000 οι έλεγχοι
κτιρίων σε 7 μέρες και συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό από τους μηχα-
νικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις πληγείσες πε-
ριοχές της Κρήτης. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες πρόκειται να μετα-

φερθούν οι πρώτες 15 σχολικές αίθουσες για τις ανάγκες των μαθητών
της Κρήτης, ενώ προετοιμάζονται από το υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών η προμήθεια επιπλέον 90 οικίσκων για την εξασφάλιση της
στέγασης και την υποστήριξη όσων την έχουν ανάγκη, καθώς και η
προμήθεια επιπλέον σχολικών αιθουσών για τους μαθητές της Κρήτης.
«Στεκόμαστε με πράξεις δίπλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάστη-
καν, ώστε να ξεπεράσουν γρήγορα αυτήν τη δυσκολία», δήλωσε ο κ.
Καραγιάννης.

Στόχος ο εκσυγχρονισμός 
και η ψηφιοποίηση
των κρίσιμων ηλεκτρικών
υποδομών του συστήματος 

Στους σεισμόπληκτους οι πρώτοι 34 οικίσκοι 

Επενδύσεις ΑΔΜΗΕ
ύψους 70 εκατ. ευρώ

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης



Προτεραιότητα σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος,
ακίνητων, ΦΠΑ και άλλων που παραγράφονται οριστικά στο
τέλος του 2021 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), καθώς έχει πλέον μόνον 86 μέρες για να ολοκλη-
ρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχων και να απο-
φύγει την παραγραφή τους. Σημειώνεται ότι μετά τις
31/12/2021 παραγράφονται οι εξής φορολογικές υποθέσεις:
• Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015 (φορολογία
εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρ-
χικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί αρχικές
εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31/12/2020.

•Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν
τη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν
εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις. Για τις συγκε-
κριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής
φτάνει στα οκτώ έτη.
•Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της
χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπλη-
ρωματικά» στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος
της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία.
•Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους
2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δή-

λωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει δεκαετής πε-
ρίοδος παραγραφής.
•Οι υποθέσεις του έτους 2005. Στις περιπτώσεις που για
κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολο-
γίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.
Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει
ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις μέ-
χρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μάλιστα, με βάση απόφαση του
ΣτΕ η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής,
ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση.

ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για υποθέσεις που παραγράφονται

Ο
ι πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας «παγώνουν»
έως την άνοιξη του 2022,
καθώς για να ξεκινήσουν

θα πρέπει να έχει συσταθεί ο περιβόη-
τος Φορέας Απόκτησης και Επαναμί-
σθωσης Ακινήτων.

Στόχος είναι να δοθεί χρόνος στα
υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους προς τις τράπε-
ζες μέσω είτε του Πτωχευτικού Κώδι-
κα είτε άλλου διακανονισμού.

Έως ότου επανεκκινήσουν οι πλει-
στηριασμοί, οι τράπεζες θα παίρνουν
από τον κρατικό προϋπολογισμό το
επίδομα ενοικίου (αυτό που δινόταν
σε όσους υπερχρεωμένους διαχειρι-
ζόταν το σπίτι τους ιδιωτικός φορέας),
ενώ τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα
στηρίζονται από το πρόγραμμα επιδό-
τησης στεγαστικών δανείων «Γέφυ-
ρα», το οποίο παρατάθηκε έως το τέ-
λος Δεκεμβρίου.

Νέος πτωχευτικός - εξωδικαστικός
Υπό αυτές τις συνθήκες τη μοναδική

οδό που έχουν οι οφειλέτες για να δι-
ευθετήσουν τα χρέη τους είναι ο νέος
πτωχευτικός νόμος και ο εξωδικαστι-
κός μηχανισμός.

Έτσι είτε θα ρυθμίσουν τις οφειλές
τους είτε θα αντιμετωπίσουν τη ρευ-
στοποίηση των περιουσιακών τους
στοιχείων, εφόσον δεν θεωρούνται

ευάλωτοι, βάσει κάποιων συγκεκρι-
μένων κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν
αναστέλλει πλήρως τις διαδικασίες
αναγκαστικής είσπραξης. Σύμφωνα
με τον νόμο, η πτωχευτική περιουσία
περιλαμβάνει το σύνολο της περιου-
σίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά
την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδή-
ποτε και αν βρίσκεται. Σε περίπτωση
οφειλέτη φυσικού προσώπου, από την
κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την
απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευ-
τική περιουσία ανήκει και το μέρος
του ετήσιου εισοδήματός του που
υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες δια-
βίωσης. Παράλληλα με τον νέο κώδι-
κα, δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυ-
ριά με χαμηλό εισόδημα και μικρή
ακίνητη περιουσία να εξαιρεθεί η κύ-
ρια κατοικία τους από τον πλειστηρια-
σμό, χάνοντας όμως την κυριότητά της
με δικαίωμα να παραμείνουν στο σπίτι
τους ως ενοικιαστές.

Η πτωχευτική διαδικασία περιλαμ-
βάνει το σύνολο της περιουσίας που
ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη

της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν
βρίσκεται.

Στην πτωχευτική περιουσία, για το
χρονικό σημείο από την κήρυξη της
πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή από
τις οφειλές θα ανήκει το μέρος του
ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη,
που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης. Οποιοδήποτε ποσό, δηλα-
δή, πάνω από τις εύλογες δαπάνες δια-
βίωσης θα δίνεται στους πιστωτές.

Σε περίπτωση που η πτωχευτική πε-
ριουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοι-
κία ή και άλλα πάγια περιουσιακά του
στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το
10% των συνολικών του υποχρεώσεων,

εφόσον η ελάχιστη αξία τους δεν υπο-
λείπεται των 100.000 ευρώ, τότε δεν θα
έχει υποχρέωση να καταβάλει κανένα
ποσό από το εισόδημά του, ανεξαρτή-
τως ύψους εισοδήματος.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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OLITICALP ΧΡΗΜΑ22

Πλειστηριασμοί:
Στον πάγο έως 
την άνοιξη 2022

Για να ξεκινήσουν θα πρέπει 
να έχει συσταθεί ο περιβόητος 
Φορέας Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων 
- Οι τρόποι προστασίας 
της πρώτης κατοικίας 
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POLITICAL XΡΗΜΑ23

Ακίνητα: Αύξηση έως
10% στο κόστος 
πώλησης - ενοικίασης

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
για την αύξηση του αφορολογήτου ορίου για γο-
νικές παροχές και δωρεές στις 800.000 ευρώ
πυροδότησε νέα αύξηση της ζήτησης ακινήτων,
με αποτέλεσμα οι τιμές στο γ’ τρίμηνο να κατα-
γράψουν ακόμη και διψήφιο ποσοστό ανόδου!

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI του σάιτ αγγελιών
ακινήτων Spitogatos.gr, η αύξηση των τιμών
πώλησης συμπαρέσυρε και τα ενοίκια τόσο
στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Με βάση
τα σχετικά στοιχεία του γ’ τριμήνου και τη σύγ-
κριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, οι
τιμές ενοικίασης κατοικιών στα βόρεια προ-
άστια της Αθήνας σημείωσαν άνοδο κατά 10,5%
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020,
ενώ οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν
κατά 9,9%. Στα νότια προάστια οι τιμές πώλησης
αυξήθηκαν κατά 7,4% και της ενοικίασης κατά
2,1%, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκε-
κριμένη γεωγραφική ζώνη παρατηρούνται οι
υψηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα
δυτικά προάστια της Αθήνας οι τιμές πώλησης
ανήλθαν κατά 9,3% (μέση τιμή 1.444 ευρώ/τ.μ.),
ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 4,3% και η μέση
τιμή διαμορφώθηκε στα 6,94 ευρώ/τ.μ. 

Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές πώλησης αυ-
ξήθηκαν κατά 4,2% (μέσος όρος 1.612
ευρώ/τ.μ.), ενώ το μέσο ενοίκιο εντός των
ορίων του δήμου διαμορφώθηκε στα 9
ευρώ/τ.μ., παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέ-
ση με πέρυσι. Μεγάλη είναι η αύξηση των
ενοικίων στα ανατολικά προάστια, καθώς δια-
μορφώθηκε στο 7,3% ή 6,92 ευρώ/τ.μ. Στον
Πειραιά οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν 7,2%
(στα 1.540 ευρώ/τ.μ.) και στα προάστια 8,7%
(μέση τιμή πώλησης 1.270 ευρώ/τ.μ.). Τέλος,
στη Θεσσαλονίκη οι τιμές πώλησης ενισχύθη-
καν κατά 8,1%, φτάνοντας τα 1.600 ευρώ/τ.μ.
έναντι 1.480 ευρώ το περυσινό γ’ τρίμηνο, ενώ
στους περιφερειακούς δήμους καταγράφηκε
άνοδος 6,7%.

Τ
ο ράλι των ενεργειακών τιμών
στην Ευρώπη συνεχίζεται ακά-
θεκτο, καθώς το πανευρωπαϊκό
«σοκ» στο πεδίο της προσφοράς

δεν δείχνει σημάδια λείανσης, γεγονός
που οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να
ετοιμάζει μέτρα για να προστατεύσει την
οικονομία της. Ανεξέλεγκτη είναι η αύξη-
ση των χονδρικών τιμών του ηλεκτρικού
ρεύματος και του φυσικού αερίου, καθώς
τα προθεσμιακά συμβόλαια παραπέμ-
πουν σε αυξήσεις άνω του 20% τον Νοέμ-
βριο, πέραν των αυξήσεων κατά τον τρέ-
χοντα μήνα, οι οποίες είναι υψηλότερες
κατά 40%!

Η ανεξέλεγκτη πορεία των τιμών της
ενέργειας θέτει σε πολύ μεγάλο κίνδυνο
τους οικονομικούς στόχους της Ευρωζώ-
νης και αναμένεται να δημιουργήσει ντό-
μινο οικονομικών και κοινωνικών συνε-
πειών, ιδίως αν συνδυαστεί και μια παρα-
τεταμένη κακοκαιρία. Είναι ενδεικτικό ότι
οι τιμές του φυσικού αερίου από τα 4,5 λε-
πτά ανά κιλοβατώρα τον περυσινό χειμώ-
να έχουν ανέβει στα 9,5 λεπτά και μέσα
στον Νοέμβριο εκτιμάται ότι θα ξεπερά-
σουν ακόμη και τα 10 λεπτά.

Μέχρι στιγμής καταγράφεται αύξηση
κατά 40% στα τιμολόγια ρεύματος για τον
τρέχοντα μήνα και είναι ενδεικτικό ότι η
χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνε-
ται στα 179 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αλλά τα
προθεσμιακά συμβόλαια παραπέμπουν
σε τιμή 255 ευρώ για τον επόμενο μήνα!
Την ίδια στιγμή, η τιμή του αερίου από τα
117 ευρώ ανά μεγαβατώρα την περασμένη

Δευτέρα εκτινάχθηκε χθες στα 165 ευ-
ρώ(!), εντείνοντας το αδιέξοδο για τις χώ-
ρες, όπου παρατηρείται μεγάλη διείσδυση
του «πράσινου» καυσίμου.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει ακό-
μη στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού κά-
λυψης των απωλειών για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Από την άλλη, η κοινή
επιστολή των υπουργών Χρήστου Σταϊ-
κούρα και Κώστα Σκρέκα προς την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή βρήκε τους πρώτους
υποστηρικτές. Σημειώνεται ότι προχθές
αργά το βράδυ υπήρξε κοινή δήλωση των
υπουργών Οικονομικών Ελλάδας, Γαλ-
λίας, Ισπανίας, Τσεχίας και Ρουμανίας,
σχετικά με την οποία προτείνονται παρεμ-
βάσεις σε πέντε επίπεδα, ώστε να υπάρξει
στήριξη των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων και να μην απειληθεί η προσπά-
θεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας λόγω των υψηλών ενεργειακών τι-
μών.

Εξάλλου, νέα παρέμβαση έκανε χθες
στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας
και Περιβάλλοντος ο Έλληνας υπουργός
Κώστας Σκρέκας, επισημαίνοντας την
ανάγκη να δοθεί άμεσα μια ευρωπαϊκή
λύση στις αυξανόμενες τιμές της ενέργει-

ας και τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε
κάτι όλοι μαζί τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, προκειμένου να προστατέψουμε τους
πιο ευάλωτους αλλά και την ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ενέργεια».

Χθες σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση
«δεν θα αφήσει τους καταναλωτές απρο-
στάτευτους», ενώ αναζητούνται πηγές
χρηματοδότησης του Ταμείου Ενεργει-
ακής Μετάβασης, καθώς τα 200 εκατ. ευ-
ρώ δεν φτάνουν ούτε για... ζήτω! Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί ότι το πακέτο των μέ-
τρων επιδότησης αναμένεται να ξεπερά-
σει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ έντονος είναι ο
προβληματισμός για τη διαμόρφωση των
τιμών στην αγορά, οι οποίες τροφοδο-
τούνται τόσο από την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους όσο και από τα αυξημένα
μεταφορικά έξοδα.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αγωνία στην ΕΕ για 
τις τιμές στο φυσικό αέριο

Στα 165 ευρώ/MWh 
εκτινάχθηκε η τιμή του
«πράσινου» καυσίμου! -
Κοινή πρόταση από 
Ελλάδα και άλλες τέσσερις
χώρες - Ανάγκη 
ευρωπαϊκής λύσης



Π
ιθανότατα σήμερα θα πέσουν οι
υπογραφές μεταξύ της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες και της RWE Re-

newables για τη σύσταση κοινοπραξίας
που θα βάλει μπροστά φωτοβολταϊκά
έργα κοντά στα 2 GW. Στελέχη της γερ-
μανικής εταιρείας έρχονται σήμερα το
απόγευμα στην Ελλάδα, ενώ τα πρώτα
κοινά έργα αναμένεται να είναι αυτά του
Αμυνταίου, με την κατασκευή τους να
τοποθετείται το πρώτο εξάμηνο του
2022. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα εισφέρει
στο σχήμα φωτοβολταϊκά 940 MW στο
ορυχείο του Αμυνταίου, ενώ η RWE θα
εισφέρει στο κοινό σχήμα άδειες που
εξασφάλισε από την ελληνική εταιρεία
ΙΔΕΑ, με επικεφαλής τον Ιωάννη Δημη-
τρίου. Το πακέτο αφορά φωτοβολταϊκά
πάρκα περίπου 700 και 300 MW, συνολι-
κής ισχύος 1 GW. Η γερμανική πολυεθνι-

κή συμμετέχει στο σχήμα με 51% στην R-
WE Greece, την οποία έχει αρχίσει να
στελεχώνει, ενώ στη διοίκηση της εται-
ρείας θα υπάρχει και ελληνική εκπρο-
σώπηση. Από την πλευρά της ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες, ο CEO Κωνσταντίνος Μαύρος
αναμένεται να συμμετάσχει στη διοίκη-
ση, ενώ στόχος της εταιρείας σε πρώτη

φάση είναι η στελέχωσή της με 15 άτομα
προσωπικό. Πρόκειται για την υλοποί-
ηση της συμφωνίας που είχε εγκρίνει
τον περασμένο Φεβρουάριο το ΔΣ της
ΔΕΗ, με τη συμφωνία να προβλέπει ειδι-
κή ρήτρα σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιήσει η γερμανική εταιρεία συγ-
κεκριμένο αριθμό έργων.

Jumbo: Αύξηση 8% στις πωλήσεις
Αύξηση πωλήσε-

ων σημείωσε ο Όμι-
λος Jumbo για το εν-
νεάμηνο του έτους.
Οι συνολικές πωλή-
σεις για τον όμιλο
αυξήθηκαν περίπου
κατά 8% σε σχέση με
το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα. Σύμ-
φωνα με την εται-
ρεία, παρά τις χαοτικές καταστάσεις στην τροφο-
δοτική αλυσίδα, ο όμιλος κατάφερε να αντεπε-
ξέλθει στις ανάγκες των καταναλωτών. Όπως
σημειώνεται στην ανακοίνωση, στο ξεκίνημα του
τελευταίου τριμήνου κάθε χρονιάς, ο μηχανι-
σμός της εταιρείας τίθεται σε συναγερμό, ώστε
να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση της εορ-
ταστικής περιόδου. Κατά το τελευταίο τρίμηνο
κάθε χρόνου -συνήθως- ο Όμιλος Jumbo πραγ-
ματοποιεί το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Ωστόσο, τα προβλήματα στην τροφοδοτική αλυ-
σίδα όχι μόνον δεν έχουν την τάση να επιλυθούν
αλλά οι καταστάσεις συχνά γίνονται χαοτικές. Το
κόστος της ενέργειας συνεχίζει την ανοδική πο-
ρεία. Οι πρώτες ύλες και το μεταφορικό κόστος
διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Π. Πετρόπουλος: Τα ηλεκτρικά 
λεωφορεία της BYD στην Ελλάδα
Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ φέρ-
νει στην Ελλάδα τα νέα υπερσύγχρονα, 100%
ηλεκτρικά λεωφορεία, επενδύοντας στις κα-
θαρές μεταφορές και σε ένα πιο οικολογικό
προφίλ για τη χώρα μας. Όπως αναφέρει,
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αλλάζουν μορφή,
αναβαθμίζοντας τους όρους διαβίωσης με
επίκεντρο την ανθρώπινη κλίμακα, και η
Build your Dreams πρωταγωνιστεί και ενι-
σχύει άμεσα την ανάγκη για μια πράσινη αυ-
τοκίνηση μέσα στον αστικό χάρτη.

Ικτίνος: Στις 26 Νοεμβρίου 
η αποκοπή του προμερίσματος

Η Ικτίνος ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διανομή πο-
σού 0,01 ευρώ ανά μετοχή, στο οποίο έχει ήδη
υπολογιστεί η προσαύξηση του ποσού που αντι-
στοιχεί στις 489.916 ίδιες μετοχές που κατέχει η
εταιρεία. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο
αναλογών φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το
συνολικό καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του με-
ρίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,0095 ευ-
ρώ. Η αποκοπή θα γίνει την Παρασκευή 26 Νο-
εμβρίου 2021, δικαιούχοι του μερίσματος
(record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη
της συνεδρίασης του ΧΑ τη Δευτέρα 29 Νοεμ-
βρίου 2021 και η καταβολή του μερίσματος θα
ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.
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Αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα παρουσίασαν οι εξαγωγές ελληνι-
κών αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ 27 & σε τρίτες χώρες) το πρώτο εξάμηνο
του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 αλλά και του 2019,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Αύγουστος 2021) που επεξεργάστηκε
ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών. Ει-
δικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του
2020, εμφανίζεται αύξηση σε αξία +31% (+10,7 εκατ. ευρώ) και σε ποσότητα
9,13% (+1,5 εκατ. κιλά). H Ευρώπη συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερί-
διο των εξαγωγών, σε ποσότητα και αξία με ποσοστό 75%, ενώ η Γερμανία
αποτελεί τη χώρα προορισμό με το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών. Το ούζο
συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοο-
λούχων ποτών. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 εμφανίζεται αύξηση σε αξία
(+5,1 εκατ. ευρώ) και σε ποσότητα (+0,7 εκατ. κιλά) τόσο εντός όσο και εκτός
ΕΕ σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

«Η Elval και η Halcor είναι εταιρείες που έχουν με-
γαλώσει οργανικά και σταδιακά, έχουν βασιστεί στη
συνέχεια στη συσσώρευση εμπειρίας στην εξω-
στρέφεια, στη μεγάλη προσήλωση στην ποιότητα
και στο προϊόν και αυτή η εξωστρέφεια είναι που
τους επέτρεψε να αναπτυχθούν», τόνισε το μέλος
του ΔΣ της εταιρείας Μιχάλης Στασινόπουλος, συμ-
πληρώνοντας ότι επενδύει μέσα στην κρίση 1,5 δισ.
ευρώ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε δυ-
ναμική άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 16,5% και
του κύκλου εργασιών κατά 34,6%. Η οργανική κερ-
δοφορία διαμορφώθηκε στα 85,2 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένη κατά 25,5% έναντι του 2020.

Μ. Στασινόπουλος: Η Viohalco επενδύει 1,5 δισ. μέσα στην κρίση

Άλμα εξαγωγών αλκοολούχων ποτών το α’ εξάμηνο

Πέφτουν οι υπογραφές ΔΕΗ - RWE
για το μεγάλο deal στις ΑΠΕ



Τιτάν: Απέκτησε 
το πρώτο φορτηγό 
που κινείται με LNG

Ο
Τιτάν αποκτά τον πρώτο τράκτορα LNG (υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο) για τις μεταφορές τσι-
μέντου εντός Ελλάδας, μια πιλοτική δράση σε

συνεργασία με την εταιρεία BlueFuel και τον Όμιλο Επι-
χειρήσεων Σαρακάκη, με σημαντικά οφέλη τόσο για την
ανταγωνιστικότητα όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον
της μείωσης κόστους λειτουργίας και συντήρησης, μέ-
σω της χρήσης LNG σε βαρέα οχήματα επιτυγχάνεται
μείωση έως 25% στις εκπομπές CO2 και ταυτόχρονα
εξαλείφονται κατά 100% οι εκπομπές SΟx (οξείδια του
θείου) και μικροσωματιδίων, ενώ οι εκπομπές ΝΟx
(οξείδια του αζώτου) μειώνονται κατά 80%. Ένα ακόμα
όφελος, ιδιαίτερα σημαντικό στο αστικό περιβάλλον, εί-
ναι η μείωση του θορύβου σε ποσοστό 50%. Για την προ-
μήθεια του LNG, ο Τιτάν θα συνεργαστεί με την BlueFu-
el, η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία της Blue Grid
στην προμήθεια και διανομή LNG, με την εμπειρία, τη
γεωγραφική παρουσία μέσω του δικτύου πρατηρίων
Ελίν και την οργανωτική ισχύ της ΕΛΙΝΟΙΛ. Η BlueFuel
θα είναι σε θέση, μέσα από το δίκτυο πρατηρίων Ελίν να
αρχίσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο σε υγρο-
ποιημένη μορφή (LNG) το 2022.

Δρομέας: Νέα πενταετής 
σύμβαση με την Κομισιόν

Υπεγράφη από τον πρόεδρο της εταιρείας η σύμβαση
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πενταετή απο-
κλειστική προμήθεια επίπλων γραφείου σχεδιασμέ-
νων με κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Η υπογραφή της σύμ-
βασης είναι συνέχεια της από 21/09/2021 ανακοίνω-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της παρέλευσης
των δέκα ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων από
τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους

Μνηστήρες για 
την Intrasoft International

Πόλος έλξης διεθνών ομίλων έχει γίνει, σύμφωνα με
πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα η ελληνική Intrasoft
International, θυγατρική της Ιntracom Συμμετοχών. Η εμ-
πειρία της σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού παγκο-
σμίως και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν τραβήξει
τα βλέμματα πολλών διεθνών ομίλων από τον χώρο της
πληροφορικής, οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν κομμάτι
της πίτας των περίπου 6 δισ. ευρώ που δημιουργείται στην
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η εξαγορά της Intrasoft Interna-
tional αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον χώρο της
πληροφορικής στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Η πλευρά
της Intracom επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για την εξαγορά
της εταιρείας. Πληροφορίες θέλουν ανάμεσα στους διεκδι-
κητές για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ελληνικής
εταιρείας και τη διοίκηση του Netcompany Group. Ο όμιλος
Netcompany έχει την έδρα του στη Δανία, είναι εισηγμένος
στο χρηματιστήριο NASDAQ της Κοπεγχάγης και περιλαμ-
βάνει 18 εταιρείες με προσωπικό 3.000 ατόμων παγκο-
σμίως. Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, είχε ετήσιο
κύκλο εργασιών 388,57 εκατ. ευρώ.

Η Intracom Telecom 
αναλαμβάνει έργο στη Σερβία

H Intracom Telecom, διεθνής
πάροχος τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων και λύσεων, ανα-
κοίνωσε την ανάληψη έργου
« Έξυπνων Πόλεων» στο Βελι-
γράδι, για τη βελτίωση της συνο-
λικής ποιότητας του αέρα της
πόλης μέσω έξυπνης παρακο-
λούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η υλοποίηση
αυτού του πολυετούς έργου θα γίνει σε συνεργασία με
την Ecomaks Solutions, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα
αναμένονται στο τέλος του έτους, σημειώνει η σχετική
ανακοίνωση. Σύμφωνα με το έργο αυτό, θα εγκαταστα-
θεί ένα ευρύ δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποι-
ότητας του αέρα σε όλη την πόλη, το οποίο θα επιβλέπει
και θα καταγράφει ατμοσφαιρικούς ρύπους και διάφο-
ρες περιβαλλοντικές παραμέτρους, οι οποίες συνδέον-
ται στενά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως η θερμο-
κρασία, η πίεση, ο άνεμος, η υγρασία κ.λπ.
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Το Wolt Market επεκτείνεται 
στα βόρεια προάστια

Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του πρώ-
του dark store του Wolt Market στην καρδιά της
Αθήνας, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, το
δεύτερο dark store προστέθηκε στο δίκτυο της
Wolt και από το Μαρούσι θα εξυπηρετεί τη διαρ-
κώς αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για
άμεση παράδοση προϊόντων σουπερμάρκετ στα
βόρεια προάστια. Οι πελάτες της Wolt μπορούν
πλέον να κάνουν τις παραγγελίες τους για όλα
τα ψώνια σουπερμάρκετ μέσω του Wolt Market,
με την παραγγελία τους να φτάνει στην πόρτα
τους σε 20-30 λεπτά. Στα ηλεκτρονικά ράφια
του Wolt Market έχει τοποθετηθεί μια ευρεία
γκάμα προϊόντων με 2.000 κωδικούς που διαρ-
κώς εμπλουτίζεται.

Συνεργασία με την Ergo 
Ασφαλιστική ανακοίνωσε το Pricefox
Το Pricefox έχει εισέλθει στον χώρο της
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλά-
δα, μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας σύγ-
κρισης τιμών Pricefox. Το Pricefox υποστη-
ρίζεται από την εμπειρία και την επιχειρη-
ματική αφοσίωση δύο πολύ ισχυρών εταί-
ρων, του ομίλου Antenna και της Compare
Europe Group, μέλους της Nova Founders
Capital. Το Pricefox εντάσσει στην πλατφόρ-
μα την Ergo Ασφαλιστική, φτάνοντας συνο-
λικά τις 16 συνεργασίες, και θα συνεχίσει να
εμπλουτίζει τις συνεργασίες τους επόμε-
νους μήνες. Το Pricefox βοηθά τους Έλλη-
νες καταναλωτές να βρουν και να αγορά-
σουν την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου
για αυτούς σε τρία απλά βήματα και να εξοι-
κονομήσουν έως και 172 ευρώ ετησίως.

ΕΥΑΘ: Παραιτήθηκε 
ο Γιώργος Σάτλας από το ΔΣ

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε την παραίτηση του Γεωρ-
γίου Σάτλα από τη θέση του μη εκτελεστικού μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον ως
ακολούθως: Παπαδόπουλος Άγις πρόεδρος, μη
εκτελεστικό μέλος, Αμανατίδης Άνθιμος διευθύ-
νων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Πενέλης
Γρηγόριος αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελε-
στικό μέλος, Κλείτου Νικόλαος ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου, Κουλούρης Θεόδωρος εκτελεστικό μέ-
λος, Πεταλά Μαρία ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος, Τσικαλουδάκη Κατερίνα μη εκτελεστικό
μέλος, Αμμανατίδου Σοφία ανεξάρτητο μη εκτε-
λεστικό μέλος, Αρχοντόπουλος Γεώργιος μη
εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων,
και Μήτζιας Ιωάννης μη εκτελεστικό μέλος, εκ-
πρόσωπος εργαζομένων.



ΠΕΜΠΤΗ 7 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS26
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ τον αέρα βρίσκεται το πρωτάθλημα της Su-
per League 2, μια και ουδείς γνωρίζει πότε
θα ξεκινήσει, με πόσες ομάδες και πώς θα

τελειώσει, αν αρχίσει... Λίγες ώρες μετά την κλή-
ρωση που έγινε, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ
αποφάσισε ότι εννέα ΠΑΕ της Football League (η
οποία διαλύθηκε) που προβιβάστηκαν χωρίς αγω-
νιστικά κριτήρια στη Super League 2, ώστε να σχη-
ματίσουν τους δύο ομίλους των 18 ομάδων, δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης!

Οι ομάδες αυτές είναι: Πανσερραϊκός, Ολυμπια-
κός Βόλου, Θεσπρωτός, Ηρακλής, Αλμωπός, Απόλ-
λων Πόντου, Καλλιθέα, Αιγάλεω και Αστέρας Βλα-
χιώτη. Που σημαίνει ότι έχουν μεταγραφικό περιο-
ρισμό και οι παίκτες άνω των 25 ετών που αποκτήθη-
καν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και αυ-
τοί τα συμβόλαια των οποίων ανανεώθηκαν. Η Επι-
τροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ είχε αποφασίσει
ότι θα μπορούσαν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα

χωρίς αδειοδότηση. Εκτός των εννέα ομάδων υπάρ-
χουν και άλλες.

Η Δόξα Δράμας, για παράδειγμα, δεν αδειοδοτή-
θηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού (ΕΕΑ), που είναι όργανο της ΓΓΑ και άρα δεν
μπορούσε να πάρει μέρος στην κλήρωση. Προσέ-
φυγε στο Διοικητικό Εφετείο και δικαιώθηκε! Η
Δόξα έχει στη δυναμικό της έξι παίκτες. Η Καβάλα
την πρώτη φορά κόπηκε, αλλά μετά αδειοδοτήθη-
κε. Ο Ασπρόπυργος έχει μόλις έναν ερασιτέχνη πο-
δοσφαιριστή.

Η δε Ξάνθη δεν παρουσίασε στην ΕΕΑ τα εμβά-
σματα του Ελληνοαυστραλού, νέου ιδιοκτήτη της
Μπιλ Πάπας. Και να κατατεθούν οι φάκελοι των
προαναφερόμενων ομάδων, χρειάζεται χρόνος
για να εξεταστούν. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα στις
17 Οκτωβρίου και οι αγώνες γίνονται κανονικά, τι
θα γίνει αν κοπεί έστω και μία ομάδα; Ποιος θα πά-
ρει τους βαθμούς της στα ματς που έχει δώσει; Αυ-

τό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σχεδόν οι μισές
ομάδες όχι μόνο πρέπει να ετοιμάσουν νέους φα-
κέλους για να πάρουν αδειοδότηση, αλλά να βρουν
και παίκτες. Ποιος επαγγελματίας θα υπογράψει
με μια ομάδα, γνωρίζοντας ότι μπορεί και να μην
αδειοδοτηθεί, άρα δεν θα μπορεί να παίξει; Εκτός
αυτού, υπάρχει και το μείζον θέμα των Πόθεν
Έσχες.

Οι λεγόμενοι «επενδυτές» έπρεπε να τα είχαν
καταθέσει έως την 31η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα
με τον νόμο Αυγενάκη. Αυτός ο ειδικός νόμος
υπερισχύει του γενικού, ότι η καταπληκτική ημε-
ρομηνία για όλους τους πολίτες είναι η 15η Δε-
κεμβρίου. Αν όλοι οι «επενδυτές» καταθέσουν τα
Πόθεν Έσχες τη 15η Δεκεμβρίου, πόσος χρόνος
χρειάζεται για να εξεταστούν; Το πρωτάθλημα θα
έχει διανύσει αρκετές αγωνιστικές. Και αν διαπι-
στωθούν παρατυπίες στα Πόθεν Έσχες, η ομάδα
του «επενδυτή» θα πρέπει να αποβληθεί!

Στον... αέρα η Super League 2
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Η FIFA αποφάσισε να καταργήσει το οφσάιντ
με τη σημερινή του μορφή. Κεντρικό ρόλο στην
απόφασή της αυτή έπαιξε το γεγονός ότι με τη
χρήση του VAR ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να
τεθεί σε θέση οφσάιντ ακόμη και με διαφορά
ενός… χιλιοστού, όπως έγινε στο παιχνίδι της
Λίβερπουλ με την Τσέλσι την περασμένη σεζόν.
Κατά τη FIFA, αυτό δεν πρέπει να συνιστά παρά-
βαση. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το
SkySports, θα δοκιμαστεί η εξής νέα πρακτική
να λαμβάνονται υπόψη το πίσω πόδι του επιτι-
θέμενου και το μπροστά του αμυνόμενου και
μόνο αυτό να λογίζεται ως παράβαση. Συνεπώς
οι δύο γραμμές του οφσάιντ θα τοποθετούνται
εκεί και δεν θα είναι κριτήριο πλέον τα χέρια και
ο ώμος του επιτιθέμενου. Αυτή η αλλαγή θα δο-
κιμαστεί πρώτα στα πρωταθλήματα των ομάδων
Κ18, ενώ η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που
έσπευσε να το υιοθετήσει. 

Αλλάζει ο κανονισμός του οφσάιντ Διακοπή λόγω φωτιάς 
Το φιλικό ματς των Μπακς με τους Γκρίζλις δια-

κόπηκε στην 3η περίοδο και ενώ το σκορ ήταν 77-
87, όταν άρχισε να χτυπάει ο πυροσυναγερμός
στο «FedEx Forum» του Μιλγουόκι. Αποχώρησαν
οι παίκτες και οι θεατές, σβήστηκε η φωτιά, αλλά
το ματς δεν ξανάρχισε. Βασικός ήταν ο Θανάσης
Αντετοκούνμπο, ενώ για λίγα λεπτά χρησιμοποι-
ήθηκε κα ο Καλαϊτζάκης. Δεν έπαιξε ο Γιάννης.

Το «αντίο» ενός θρύλου!

Αντίο στο μπάσκετ είπε ένας μύθος του αθλή-
ματος. Ο Ισπανός σέντερ Πάου Γκασόλ, με δύο
πρωταθλήματα ΝΒΑ στα χέρια του με τους Λέι-
κερς και πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική της
χώρας του, στα 40 του αποφάσισε να σταματήσει,
ειδικά όταν αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο
πρώην συμπαίκτη του Κόμπε Μπράιαντ. Ο Ισπα-
νός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τού πρότεινε
το υπουργείο Αθλητισμού.

Αποθέωσε τον Πρίφτη
Ο Οκάρο Ουάιτ αποθέωσε τον Δημήτρη Πρίφτη

και υπογράμμισε ότι ο Έλληνας τεχνικός δίνει το
παράδειγμα σε όλη την ομάδα με την εργατικότη-
τά του. Σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα
της EuroLeague, ο Αμερικανός φόργουορντ των
«πρασίνων» εξύμνησε τη νοοτροπία και την εργα-
τικότητα του τεχνικού του «τριφυλλιού», με τον

οποίο είχαν συνεργαστεί και στον Άρη.

Η Νάπολι 
για τον ρατσισμό
Η Νάπολι ανακοίνωσε ότι σε πε-

ρίπτωση που ακουστούν ρατσιστικά
συνθήματα στην κερκίδα θα φύγει

από το γήπεδο. Ακούστηκαν πολλά από
τους οπαδούς της Φιορεντίνα σε βάρος

του Κουλιμπαλί. Η δε Γιουβέντους ανακά-
λυψε μέσω της κάμερας στην εξέδρα τον θεατή
που έβριζε τον Μακ Μενιάν της Μίλαν και του
απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο. Ο οπαδός
της δήλωσε μετανιωμένος, αλλά η απόφαση δεν
άλλαξε.

Πούγγουρας αντί Κυριάκου
Και άλλη ατυχία για την Εθνική ποδο-

σφαίρου ενόψει των αγώνων της με τη Γε-
ωργία και τη Σουηδία.

Μετά τον Ζέκα, τραυματίστηκε και απο-
χώρησε από την προπόνηση ο κεντρικός
μπακ του Ατρόμητου Κυριάκος Παπαδό-
πουλος. Ο Τζον Φαν’τ  Σχιπ κάλεσε στη θέ-
ση του τον Αχιλλέα Πούγγουρα του Πανα-
θηναϊκού.

Στην Εθνική 
ο Ιωαννίδης

Ο νεαρός σέντερ φορ του Παναθηναϊκού Φώτης Ιωαννίδης είναι στα υπόψη του ομοσπονδιακού τεχνικού Τζον
Φαν’τ Σχιπ, θα τον καλέσει μετά τα παιχνίδια που έχει να δώσει η Εθνική με τη Γεωργία στο Μπατούμι μεθαύριο
Σάββατο και με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη την προσεχή Τρίτη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022. 
Ο Ιωαννίδης κέρδισε θέση βασικού στον Παναθηναϊκό, ενώ είναι βασικός και στην Εθνική Ελπίδων.
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� Η Βικτόρια Χίσλοπ, η διάσημη

συγγραφέας της σειράς «Καρτ Πο-

στάλ» στην ΕΡΤ, αποκάλυψε ότι πέ-

ρυσι διαγνώστηκε με καρκίνο του

μαστού σε αρχικό στάδιο.

• Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

θα κάνει πρεμιέρα στο Star το

λαμπερό σόου «Dancing with

the Stars» με τη Βίκυ Καγιά. 

�Αρνείται η Ελένη Μενεγάκη να κά-

νει τον γύρο της Ευρώπης οδικώς,

παρότι είναι η μεγάλη επιθυμία του

συζύγου της Μάκη Παντζόπουλου.

Του το ξέκοψε και on air στην εκ-

πομπή της!

•Ο Βαλάντης παραδέχτηκε

ότι στο παρελθόν χρειάστηκε

να νοσηλευτεί προκειμένου

να αντιμετωπίσει τις κρίσεις

πανικού.

� Η Σοφία Μουτίδου παρουσίασε

στο θεατρικό κοινό τον σύντροφό

της! Είναι μαζί δώδεκα χρόνια, τον

λένε Κωνσταντίνο και είναι ηχολή-

πτης στο επάγγελμα.

•Ινκόγκνιτο στο Ναύπλιο η

Ιωάννα Μαλέσκου με τον

κούκλο σύντροφό της Κων-

σταντίνο Δανιά.

� Η Μελίνα Τσαμπάνη παρουσίασε

το βιβλίο της «Άγριες μέλισσες» με

το καστ της σειράς σύσσωμο στην

εκδήλωση.

•«Αν είναι να μου κάνουν

διασωλήνωση, καλύτερα να

πεθάνω στο σπίτι μου», ανέ-

φερε από το νοσοκομείο η

Ελένη Δήμου, η οποία δια-

γνώστηκε με κορονοϊό.

� Η επιθυμία της Μιμής Ντενίση να

αξιοποιηθούν τα εντυπωσιακά σκη-

νικά της ταινίας «Σμύρνη μου αγα-

πημένη» θα πραγματοποιηθεί από

την Περιφέρεια Αττικής.

Η
όμορφη Θεσσαλονικιά
Βιβή Αναστασιάδου εί-
ναι η νέα τηλεοπτική
μεταγραφή! Η εντυπω-

σιακή παρουσιάστρια μετακόμισε
στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες
και για όγδοη χρονιά θα βρεθεί στο
τιμόνι της ψυχαγωγικής εκπομπής
«Viva!», που τόσο αγαπά το κοινό.

Δροσερή, όμορφη, επικοινωνια-
κή, με φινέτσα και σεξαπίλ, το ξαν-
θό κορίτσι από τον Βορρά μίλησε
στην «Political» για τα σχέδιά της,
για τη συνεργασία και φιλία με τον
Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ παρα-
δέχτηκε ότι είναι ερωτική μετανά-
στρια!

«Το “Viva” είναι η αγαπημένη μου εκπομπή και,
εκτός από την παρουσίαση, ανέλαβα και την παρα-
γωγή της, που σημαίνει ατελείωτες ώρες εργασίας.
Είναι μια lifestyle εκπομπή για τη διασκέδαση, τη
μόδα, με ενημέρωση και ιατρικά θέματα, όλα δο-
σμένα με ανάλαφρο τρόπο, ώστε να προσφέρω χαρά
στους τηλεθεατές», ανέφερε με ενθουσιασμό! Η Βι-
βή Αναστασιάδου, παρά το νεαρό της ηλικίας της, εί-
ναι έμπειρη στο γυαλί και διαθέτει ένα εντυπωσιακό
βιογραφικό με σημαντικές συνεργασίες στην ΕΡΤ3.

«Ξεκίνησα στα 16 μου να εργάζομαι στη Θεσσαλο-
νίκη ως μοντέλο και όταν μου έγινε η πρόταση να
περάσω στον χώρο της παρουσίασης, άρπαξα αμέ-
σως την ευκαιρία. Αρχικά εργάστηκα σε τοπικά κα-
νάλια και έπειτα στην κρατική τηλεόραση σε πολύ
δημιουργικά πόστα και πρότζεκτ με εξαιρετικούς

παρουσιαστές, όπως ο Γρηγόρης
Αρναούτογλου και η Χριστίνα Φωτί-
ου. Με τον Γρηγόρη μάς συνδέουν
πολλά χρόνια φιλίας. Μεγαλώσαμε
μαζί! Δουλέψαμε μαζί στο καθημε-
ρινό μαγκαζίνο που παρουσίαζε
στην ΕΡΤ3 προτού πάρει μεταγραφή
για την Αθήνα. Είχα τη στήλη
“Woman” με γυναικεία θέματα, η
οποία στη συνέχεια έγινε εκπομ-
πή!», αποκάλυψε η «Miss Viva!».

Η απόφαση να μετακομίσει στην
πρωτεύουσα κυνηγώντας το όνειρό
της και μια εξέλιξη στον χώρο του
τηλεοπτικού θεάματος αρχικά φάν-
ταζε δύσκολη. Το σκεφτόταν, αλλά
δεν το τολμούσε μέχρι τη στιγμή

που ο έρωτας της... έδωσε φτερά! «Μετακόμισα
στην Αθήνα λόγω του συντρόφου μου. Ακολούθη-
σα την καρδιά μου και εκ των υστέρων χαίρομαι
που το έκανα! Είμαι ευτυχισμένη, τυχερή και νιώ-
θω ασφαλής για την προσωπική και επαγγελματι-
κή επιλογή μου. Στο παρελθόν είχα προτάσεις από
μεγάλα κανάλια, αλλά αγαπώ την εκπομπή μου τό-
σο πολύ, που αρνήθηκα να κάνω το μεγάλο βήμα»,
αποκάλυψε η Βιβή Αναστασιάδου, η οποία υπο-
γράφει την παρουσίαση και τη δημοσιογραφική
επιμέλεια του «Viva!».

Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 9 το
βράδυ στο Alert και πανελλαδικά από το Euro
channel, το Ηλέκτρα TV, το Δέλτα και το Αιγαίο σε
διαφορετικές μέρες και ώρες. Μαζί της η Κατερίνα
Αγγέλου και η Δήμητρα Γερογιάννη.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Στην Αθήνα

η «Miss Viva»! 



Από τις πασαρέλες 
στα... δικαστήρια

ΤΤίτλοι τέλους στο ειδύλλιο

Ο Νίκος Γαλανός και η αγαπημένη του Έλενα
Σαγανά έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης δεν εί-
ναι πια μαζί. Η ξαφνική απόφαση του πρωτα-
γωνιστή της σειράς «Η Γη της Ελιάς» και της
μικρότερης κατά 35 χρόνια συντρόφου του να
ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους αιφνιδία-
σε φίλους και γνωστούς τού άλλοτε ευτυχι-
σμένου ζευγαριού, το οποίο συγκατοικούσε
τους τελευταίους μήνες. Και οι δύο τηρούν
«σιγή ιχθύος» για το τέλος του ειδυλλίου,
αποφεύγοντας συστηματικά τηλεοπτικές κά-
μερες και συνεντεύξεις.

Επική εμφάνιση της Δήμητρας Αλεξανδράκη
στο πλατό του Νίκου Μουτσινά. Το σέξι μοντέλο
εισέβαλε στο στούντιο του ΣΚΑΪ για να προσκα-
λέσει live τον παρουσιαστή στον γάμο της, ο
οποίος θα τελεστεί την Κυριακή 1η Μαΐου 2022
στο Πόρτο Χέλι, παραδίδοντάς του το προσκλη-
τήριο. «Με λυπήθηκε ο Θεός και μου έδωσε αυτό
τον άνθρωπο. Η ζωή μου έχει αλλάξει. Νιώθω
λες και κατοικώ στο φεγγάρι. Αυτός ο άνθρωπος
με προστατεύει και με υπεραγαπάει», εξομολο-
γήθηκε on air η μέλλουσα νύφη.

Σοκάρει η φωτογράφιση της
Τάνιας Τρύπη. Η ακτιβίστρια
ηθοποιός, με μεγάλη δράση κα-
τά της κακοποίησης και σφαγής
οικόσιτων και άγριων ειδών
του πλανήτη, πόζαρε σαν γυναί-
κα των σπηλαίων την εποχή
των Νεάντερταλ, στέλνοντας το
δικό της ηχηρό μήνυμα για τη
διάσωση της ζωής στον πλανή-
τη. «Άνθρωπος: το μόνο ζώο
που ζει εις βάρος των άλλων
ζώων», σχολίασε με νόημα στο
Instagram.

Ολόγυμνη στα 52 της

Η διάσημη τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ
Σπίαρς αναζητά την πιο όμορφη χώρα
στον πλανήτη για τον γάμο της με τον
Σαμ Ασγκάρι. Το αρραβωνιασμένο ζευ-
γάρι αποφάσισε να παντρευτεί, με την
39χρονη pop star να αναρωτιέται στο
Instagram: «Έχουμε ένα μεγάλο πρό-
βλημα αυτήν τη στιγμή. Δεν έχω ιδέα
πού θέλω να παντρευτώ, στην Ιταλία ή
την Ελλάδα, την Αυστραλία ή τη Νέα
Υόρκη;».

Γάμος στην Ελλάδα;

Α
λλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού για την εντυ-

πωσιακή Αντωνία Καλλιμούκου! Το 35χρονο μοντέλο

και πρώην συμπαρουσιάστρια της Ελένης Μενεγάκη

γύρισε την πλάτη στο θέαμα, πραγματοποιώντας το με-

γάλο της όνειρο, να γίνει δικηγόρος. «Όταν αποφοίτησα από το Πάν-

τειο Πανεπιστήμιο, δεν περίμενα ποτέ ότι έπειτα από χρόνια θα έμ-

παινα και σε δεύτερο πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή Αθηνών! Η

χαρά μου είναι μεγάλη, καθώς το διάβασμα και η μελέτη τόσων

ωρών σε νομικά μαθήματα (Θεέ μου, πόσες ώρες) έπιασαν τόπο.

Ποτέ τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο!», ανακοίνωσε περιχαρής στον

προσωπικό της λογαριασμό. Και συνέχισε: «Την πρώτη φορά πέρσι

δεν τα κατάφερα, αν και έφτασα κοντά. Απογοητεύτηκα. Τελικά

όμως δεν νίκησε ο φόβος (έδωσα κατατακτήριες για δεύτερη φο-

ρά). Μην παρατάς τα όνειρά σου! Ευχαριστώ όσους μου έδωσαν

κουράγιο στην προσπάθεια αυτή».
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Αγκαλιά στα Εξάρχεια
Τέλος στο κρυφτό για τη Δέσποινα Βανδή και τον αγαπημένο της
Βασίλη Μπισμπίκη. Μια paparazzi φωτογραφία του ερωτευμένου
ζευγαριού να τρώνε αγκαλιασμένοι σε κουτούκι στα Εξάρχεια επι-
βεβαίωσε τις φήμες ότι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της τρα-
γουδίστριας μετά το διαζύγιο με τον Ντέμη Νικολαΐδη είναι ο γοη-
τευτικός πρωταγωνιστής της σειράς «Κομάντα και Δράκοι». Το μό-
νο που απομένει είναι να το παραδεχτούν και επίσημα!

Με το προσκλητήριο στα χέρια!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
προστατίτιδα απασχολεί χιλιάδες άν-
δρες. Άλλες φορές είναι οξεία και άλλες
χρόνια. Στην ουσία είναι μια φλεγμονή
του προστάτη. Μπορεί να είναι μολυ-

σματική (που προκαλείται από λοίμωξη) ή μη μολυ-
σματική. 

Η ακριβής αιτία της μορφής της χρόνιας προστατί-
τιδας δεν είναι γνωστή και υπάρχει μια μεταβλητή
απόκρισης στα αντιβιοτικά και αντιφλεγμονώδη
παυσίπονα. Για τους λόγους αυτούς, οι γιατροί προ-
τιμούν να χρησιμοποιούν τον όρο «σύνδρομο χρόνι-
ου πυελικού άλγους». Αυτό το σύνδρομο χαρακτηρί-
ζεται από εναλλαγές δυνατού και σταθερού πόνου,
πόνου που έρχεται και φεύγει, οξέος πόνου (σαν μα-
χαιριά), βαθέος πόνου, ή σαν αίσθημα πίεσης και
βάρους βαθιά στην πύελο. 

«Η λεκάνη αποτελεί το “σταυροδρόμι” πολλών ορ-
γανικών συστημάτων του ανθρώπου.  Επιπροσθέ-
τως, ο ασθενής με χρόνιο πυελικό άλγος μπορεί να
εμφανίζει πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
επαφής, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του εντέ-
ρου, ή ακόμα και όταν απλώς είναι καθήμενος», το-
νίζει ο χειρουργός-ουρολόγος δρ Στυλιανός Κοντός.
Όταν ο ασθενής στέκεται για αρκετή ώρα, ο πόνος
μπορεί να γίνει έντονος αλλά να ηρεμήσει όταν αυ-
τός ξαπλώσει. Ο πόνος του συνδρόμου του χρόνιου
πυελικού άλγους μπορεί να είναι από ήπιος μέχρι
αβάσταχτος, και από απλώς ενοχλητικός, τόσο έντο-
νος που να καθιστά τον ασθενή πρακτικά ανάπηρο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έντονος πόνος έχει ως

αποτέλεσμα ο ασθενής να χάνει τον ύπνο του, την
ικανότητα να ασκηθεί, ή ακόμα και τη δουλειά του. Οι
νέοι άνθρωποι συχνά λένε στον γιατρό τους ότι νιώ-
θουν πως η ασθένεια τους έχει καταστήσει «ανάπη-
ρους», με αποτέλεσμα κάποιοι να παρουσιάζουν
συμπτώματα κατάθλιψης. «Πλέον, υπάρχει σύγχρο-
νη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με χρόνια
προστατίτιδα, χωρίς τη χρήση φαρμάκων και χωρίς
την ύπαρξη παρενεργειών. Για πρώτη φορά, έχουμε
τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα με
τη χρήση κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης. Η
μέθοδος αυτή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και
ενεργοποιεί μηχανισμούς νεοαγγείωσης στα σημεία
που επενεργεί, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής
του αίματος στη λεκάνη. 

Τα κρουστικά κύματα οδηγούν στη δημιουργία νέ-
ων αγγειακών κλάδων στην περιοχή. Πλεονέκτημα
της μεθόδου είναι το γεγονός ότι δεν χρειάζεται
αναισθησία, αφού είναι εντελώς ανώδυνη, ενώ δεν
έχουν καταγραφεί παρενέργειες μέχρι σήμερα. Οι
κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η σταδιακή
αποκατάσταση της αγγείωσης στην περιοχή επιτυγ-
χάνεται με μαγνητική αγγειογραφία», εξηγεί ο δρ
Κοντός. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Πρόκειται για μια φλεγμονή 
που ταλαιπωρεί χιλιάδες 
άνδρες σε όλο τον κόσμο 

Δρ Στυλιανός Κοντός, 
χειρουργός-ουρολόγος 

Κρουστικά κύματα 
Ο κ. Κοντός αναφέρει ότι παρατηρήθηκε
βελτίωση στη στύση σε ποσοστό πάνω
από 80%. Ασθενείς που λάμβαναν φάρμα-
κα για χρόνια προστατίτιδα/CPPS, δεν τα
χρειάζονταν πλέον σε ποσοστό 60-75%,
ενώ, μετά τη θεραπεία με τα κρουστικά, τα
φάρμακα έδρασαν αποτελεσματικά στο
70% των ασθενών που μέχρι πρότινος δεν
ανταποκρίνονταν σε αυτά. Οι μετρήσεις
έδειξαν αύξηση της ροής του αίματος στο
πέος κατά 140%. Οι περισσότεροι άνδρες
που διαγνώστηκαν με χρόνια προστατίτι-
δα/CPPS τείνουν να έχουν μια βελτίωση
στα συμπτώματά τους κατά τους επόμε-
νους δύο μήνες. Μελέτες έχουν δείξει ότι
περίπου το ένα τρίτο των ανδρών δεν είχε
περαιτέρω συμπτώματα τρεις μήνες αρ-
γότερα. Η εφαρμογή γίνεται εξωτερικά
μέσω μιας ειδικής κεφαλής σε επαφή,
που μεταφέρει την ενέργεια των κρουστι-
κών κυμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίας ο ασθενής αισθάνεται μόνο πολύ
ελαφρά τσιμπήματα. Η θεραπεία εφαρμό-
ζεται στο ιατρείο, είναι απλή, ανώδυνη
και χωρίς παρενέργειες.

Θεραπεία για τη χρόνια προστατίτιδα
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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)
Άλλη μία δύσκολη μέρα για εσάς τους Κριούς,
όπου δεν θα μπορέσετε να διαχειριστείτε εύ-
κολα τις καταστάσεις και να αποτρέψετε τις εν-
τάσεις, που αυτή τη φορά δεν είστε εσείς που
τις προκαλείτε. Ιδίως εσείς του δεύτερου και
τρίτου δεκαημέρου δεν θα βρείτε εύκολα τις
ισορροπίες σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε ανάμεσα σε πολλές καταστάσεις, που πρέ-
πει να τις διαχειριστείτε με μεγάλη σύνεση. Μην
αφήσετε να σας παρασύρουν λάθος συναισθή-
ματα και αναγκαστείτε να έρθετε απέναντι σε κα-
ταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν καθόλου.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μια περίοδο γεμάτη από αντιφάσεις και
έχετε άρνηση συμβιβασμού, όταν κάποιοι δεν
δέχονται τις δικές σας απόψεις. Να σκεφτείτε
ότι πολλά θέματα που συμβαίνουν τώρα, γίνον-
ται για να δοκιμάσουν τις αντοχές σας και να
φτάσετε στο τέλος στους στόχους σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δυσκολεύεστε αρκετά με τα γεγονότα που
συμβαίνουν αυτή την περίοδο, γιατί νιώθετε
ότι κάτι σας κρύβουν και κάτι δεν το έχετε μά-
θει όπως θα έπρεπε, με όλη του την αλήθεια.
Η οικογένειά σας αυτή την περίοδο είναι ένα
μεγάλο καζάνι που βράζει, ή έτσι τη νιώθετε
εσείς. 

Λέων
(23/7-22/8)
Εσείς οι Λέοντες βρίσκεστε σε μεγάλη επικοι-
νωνιακή έξαρση, που μάλλον θέλετε να πείτε
και να βγάλετε από μέσα σας πάρα πολλά, αλλά
κάτι σας μπλοκάρει και σας γυρίζει πίσω. Σκε-
φτείτε με ηρεμία κάποια πράγματα και μην αφή-
νετε να σας διαλύσουν οι πολλές σκέψεις και
ειδήσεις που λαμβάνετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, κυρίως του δεύτε-
ρου και τρίτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν ανα-
τροπές και συζητήσεις πάνω σε οικονομικά θέ-
ματα, κάτι που δεν θα σας αρέσει, αλλά είναι
απαραίτητο να γίνει. Ίσως μάλιστα να αναγκα-
στείτε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιο πρόσω-
πο, ώστε να βρείτε τις ισορροπίες σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Στο δικό σας ζώδιο γίνονται οι περισσότερες
εξελίξεις. Το ζώδιο που αντιπροσωπεύει τις
σχέσεις, τις συνεργασίες, τη διπλωματία, τη δι-
καιοσύνη. Έτσι βλέπουμε ότι αυτές οι θεμελιώ-
δεις αρχές περνούν κρίση και καλό είναι να μην
πάρετε αυτό το διάστημα αποφάσεις, που θα
χρειαστεί να τις αναθεωρήσετε αργότερα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, οι μέρες αυτές δεν
θα είναι οι πιο εύκολες, εφόσον στο δωδέκα-
το ηλιακό σας σπίτι βρίσκεται μια πολυα-
στρία και μάλιστα με πολύ μπλοκαρισμένη
ενέργεια. Έτσι, πολλά παράπονα και στενά-
χωρες σκέψεις θα σας συντροφεύουν αυτό
το διάστημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Έχετε έντονη ενέργεια στον τομέα των κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων σας, των φίλων
σας, αλλά και των ελπίδων σας για το μέλλον.
Όταν περάσει αυτή η χρονική στιγμή, θα κλη-
θείτε να αφήσετε πίσω σας κάποια πρόσωπα
που χαρακτηρίζουν το παρελθόν σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έντονο το ζενίθ του ωροσκόπου σας αυτή την
περίοδο, όπου βρίσκεστε σε μια υπερβολικά
ενεργή κατάσταση, με επαγγελματικούς στό-
χους που δεν είναι και οι πιο εύκολοι. Θα υπάρ-
ξουν άτομα που θα συμμετέχουν στις εργασια-
κές σας ανησυχίες, αλλά όχι πάντα με επιτυχία. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς τους Υδροχόους θα απασχολήσουν
πνευματικές αναζητήσεις και γενικότερα θα
ψάξετε να βρείτε απαντήσεις σε θέματα που
αφορούν εσάς, αλλά και ένα μεγαλύτερο κοι-
νωνικό σύνολο, που έχετε όμοιες ιδεολογι-
κές απόψεις και ανησυχίες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με έντονη την ανησυχία σας για ένα οικονομι-
κό θέμα θα περάσει και αυτή η μέρα. Ίσως μά-
λιστα γίνουν πιο έντονες οι ανασφάλειές σας,
όταν καταλάβετε ότι αγαπημένα σας πρόσωπα
έχουν εναντιωθεί σε μια άποψή σας και το θε-
ωρείτε πολύ άδικο. 

B ρισκόμαστε κάτω από την επιρροή της
Νέας Σελήνης, που πραγματοποιήθηκε
χθες, με τις έκρυθμες καταστάσεις που
έχει αφήσει αυτό το φεγγάρι. Και ο

λόγος είναι ότι η πολυαστρία στο ζώδιο του Ζυγού
δείχνει ότι δεν υπάρχει τέλος στις κακές
συμπεριφορές, στις εντάσεις και κατ’ επέκταση σε
μια λάθος διαχείριση των καταστάσεων. Η Σελήνη
σήμερα προχωρά στο τελευταίο δεκαήμερο του
Ζυγού και συναντά δύο διαφορετικές πλανητικές
ενέργειες, του Δία και του Πλούτωνα, που δείχνουν
την αμφιλεγόμενη ψυχική κατάσταση που υπάρχει
γενικότερα σε συλλογικό αλλά και σε προσωπικό
επίπεδο. 
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I
σως θυμάστε με πόσο πάθος ο ΣΥΡΙΖΑ ζη-
τούσε τη διαγραφή του Κ. Μπογδάνου από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δη-
μοκρατίας, όταν ο πρώην βουλευτής του

κυβερνώντος κόμματος έβγαλε φόρα παρτίδα
στο Διαδίκτυο τα ονόματα νηπίων για να απο-
δείξει την «κατάληψη» των παιδικών σταθμών
από τους μετανάστες. Επρόκειτο για πράξη ποι-
νικά κολάσιμη και ανάρμοστη. Για αυτό προκά-
λεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα και την
αυστηρή προειδοποίηση του Μαξίμου ότι, την
επόμενη φορά, συγχώρεση δεν θα έχει. Ο βου-
λευτής είτε δεν κατάλαβε είτε, αναζητώντας
ακροδεξιά ψηφαλάκια μήπως διασωθεί στην
επόμενη εκλογική αναμέτρηση, έκανε πως δεν
κατάλαβε. Και θεώρησε καλό να ανοίξει στη
Βουλή πληγές του εμφυλίου που το κόμμα του
και ο ιδρυτής του έκλεισαν μισό αιώνα πριν. Και
διεγράφη.

Αυτά είναι τα γεγονότα. Όπως γεγονός είναι η
έντονη αποδοκιμασία του Κ. Μπογδάνου από
τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και η αυ-
τονόητη συνεργασία και συνεννόηση του
υπουργού με τον πρωθυπουργό. «Γεγονός» θα
ήταν και αν ο Μπογδάνος έμενε ανενόχλητος να
αλωνίζει, εκθέτοντας κυβέρνηση και υπονο-
μεύοντας την απαραίτητη, ιδίως αυτές τις ώρες,
εθνική ομοψυχία. Εφόσον έτσι εξελίσσονταν τα
πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε τη χαρά να σκαρφα-
λώσει στα κάγκελα ζητώντας τη διαγραφή του.
Και θα περιέλουζε Μητσοτάκη και κυβέρνηση
ως «ακροδεξιούς», «ομήρους της Ακροδεξιάς»
και πάει λέγοντας. Λησμονώντας τις κυβερνητι-
κές θητείες του με τη στήριξη και τη συμμετοχή
του Π. Καμμένου, ο οποίος μόλις προχθές τον
κατηγόρησε για «εξαγορά των βουλευτών του».
Αντί, λοιπόν, να συμμεριστεί την επιλογή του
πρωθυπουργού (ουδείς του ζήτησε να τον επι-
δοκιμάσει), αντί να συνταχθεί με τη λογική άπο-
ψη ότι ζητούμενο είναι το μέλλον της χώρας και
όχι οι παλιοί λογαριασμοί ενός αιματηρού, διχα-
στικού, θλιβερού παρελθόντος, το έριξε στη μό-
νη αντιπολίτευση που ξέρει να κάνει: την αντι-
πολίτευση του τίποτα. Στην οποία, άλλωστε,
ασκείται τελευταία και μέρος του ΚΙΝΑΛ. (Για
τον Γιάνη Βαρουφάκη δεν το συζητάμε…)

Οπότε, τι τους απέμενε; Η αναζήτηση διαφο-
ροποιήσεων. Ποιος διέγραψε τον Μπογδάνο; Ο
πρωθυπουργός με την απόφασή του ή ο Δέν-
διας με την αγόρευσή του; Γιατί, όμως, το κά-
νουν; Επειδή τους πήρε ο πόνος; Όχι. Απλώς
επειδή δεν μπορούν να αποδεχθούν το αυτο-
νόητο. Και χάνονται μετεωριζόμενοι μεταξύ
υποκρισίας και προσχήματος. Τι καλύτερο (για
την αντιπολίτευση) από την εικόνα ενός πρωθυ-
πουργού που «σύρεται» από τον υπουργό του.
Και μιας κυβέρνησης που βολοδέρνει μεταξύ

«ακροδεξιών», «δεξιών» και «κεντρώων». Για
ένα κόμμα που, τρία χρόνια στην αντιπολίτευση,
κάνει βήματα σημειωτόν, πάνω κάτω στο 20%,
και έναν αρχηγό που κοιτάζει μονίμως την πλά-
τη του μπροστινού του, δείχνει ως η μόνη επιλο-
γή. Κι ας βρίσκεται σε δίνη διαρκείας μεταξύ
προεδρικών, πασοκογενών και αριστερής αντι-
πολίτευσης. Και ας μην μπορεί να μαζέψει από
τα κεραμίδια μια τον Πολάκη και μια τον Σπίρ-
τζη. Οπότε, τι του μένει; «Να ψοφήσει η κατσίκα
του γείτονα».

Μα με τον Μπογδάνο; Ναι. Σήμερα με τον
Μπογδάνο. Χθες με τις φρεγάτες. Γιατί αυτού
του τύπου η αντιπολίτευση, ακόμη και όταν έχει
μπροστά της μια συμφωνία επωφελή για τη χώ-
ρα (τα θεμέλια της οποίας, όπως βεβαιώνει, εί-
χε, ως κυβέρνηση, θέσει η ίδια), θα πρέπει να
βρει κάποιο ψεγάδι για να μη συμφωνήσει.
Έχοντας το άγχος μην τυχόν ταυτιστεί. Προσπα-
θώντας αγωνιωδώς να διαφοροποιηθεί. Με

αποτέλεσμα να εκτίθεται. Αποφεύγοντας να
απαντήσει σε απλά ερωτήματα: υπάρχει συμ-
φωνία στην οποία ο ένας να τα παίρνει όλα και ο
άλλος τίποτα; Μπορείς, όταν οι Τούρκοι αμφι-
σβητούν ευθέως την εδαφική ακεραιότητα και
τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, να αγοράζεις
οπλισμό δίχως αντίτιμο; Ή, μήπως, μπορείς να
διασφαλίζεις την υποστήριξη του εταίρου σου,
δίχως να του προσφέρεις τη δική σου; 

Και αφήνω για το τέλος ότι, προ τριετίας, ο Α.
Τσίπρας, ως πρωθυπουργός, στο πλαίσιο άτυ-
πης συνόδου των ηγετών της ΕΕ είχε συμφωνή-
σει ότι οι γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις
στην Αφρική κατά του ISIS και του ισλαμικού
φονταμενταλισμού ήταν στρατηγική προτεραι-
ότητα για την Ένωση. Ψιλά γράμματα θα πείτε.
Ναι, ψιλά. Όμως, όταν η Άγκυρα επιλέγει, την
παραμονή του 63ου γύρου διερευνητικών επα-
φών Ελλάδας - Τουρκίας, να αμφισβητήσει το
δικαίωμα της κυριαρχίας των ελληνικών νη-
σιών με πρόσχημα τη στρατιωτικοποίησή τους,
είναι προσχηματικό να συζητάμε μια για το
«ποιος διέγραψε τον Μπογδάνο» και μια για το
αν θα συμμετάσχουν ελληνικές δυνάμεις στις
γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υπο-
σαχάρια Αφρική. Όπως υποκριτικό είναι να συ-
ζητά η Βουλή για το Βίτσι καθώς και αν «οι κομ-
μουνιστές είναι χειρότεροι από τους Τούρ-
κους». Κατά πώς έλεγε ο Γρίβας κάπου έναν αι-
ώνα πριν.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπερνά την ουσία
και επιλέγει τα προσχήματα. 
Η αγωνιώδης προσπάθειά του
να διαφοροποιηθεί από 
την κυβέρνηση έχει το αντίθετο
αποτέλεσμα από αυτό 
που επιδιώκει

Τελικά, ποιος διέγραψε τον Μπογδάνο;


