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Α ντιμέτωπη με τον πιο «βαρύ» χειμώνα ανα-
μένεται να βρεθεί η κυβέρνηση εξαιτίας της
πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης που προ-

βλέπεται να «παγώσει» τις τσέπες μας. Το ράλι της τι-
μής του φυσικού αερίου προκαλεί «Σοκ και Δέος»,
καθώς καταγράφει κάθε μέρα νέα ιστορικά ρεκόρ
στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως λόγω της αυξημέ-
νης ζήτησης ενόψει του χειμώνα, αλλά και λόγω της
περιορισμένης προσφοράς και των χαμηλών αποθε-
μάτων παγκοσμίως. 

Η τιμή του πλέον έχει πενταπλασιαστεί από την αρ-
χή του χρόνου και κινείται σε διπλάσια επίπεδα από
αυτά του πετρελαίου. Δηλαδή, εάν άνοιγε χθες η αγο-
ρά του πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλωτές του
φυσικού αερίου θα πλήρωναν περισσότερα από τους
καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που
δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα. Έτσι, όπως όλα

δείχνουν, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό
αέριο θα πληρώσουν φέτος υπερδιπλάσια τιμή σε
σχέση με πέρυσι.

Μπροστά σε αυτό τον εφιάλτη, η κυβέρνηση είναι απο-
φασισμένη να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυ-
ριών από τις τρελές ανατιμήσεις στις τιμές ενέργειες αυ-
ξάνοντας το ύψος της επιδότησης των τιμολογίων ρεύμα-
τος, καθώς και το επίδομα θέρμανσης, διευρύνοντας πα-
ράλληλα και τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια για το τε-
λευταίο, ώστε να καλυφθούν περισσότεροι καταναλωτές.
Το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης, που αυξήθηκε
πρόσφατα με τροπολογία από 80 σε 95 εκατ. ευρώ, θα δι-
πλασιασθεί σχεδόν, ώστε να καλύψει φέτος πολύ περισ-
σότερους από τους περίπου 750.000 δικαιούχους του.
Αντίστοιχα, το κονδύλι για την επιδότηση των τιμολογίων
του ρεύματος, που αυξήθηκε ήδη από τα 150 στα 200
εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευ-

ρώ, Η κυβέρνηση ποντάρει, πάντως, και στην ευρωπαϊκή
απάντηση στο θέμα. Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, τη
Γαλλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία έχει προτείνει τη σύ-
σταση ενός μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων κατα-
ναλωτών από τις επιπτώσεις των απότομων διακυμάνσε-
ων της τιμής του φυσικού αερίου, για να βοηθήσει τα νοι-
κοκυριά να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές ενέρ-
γειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Κομισιόν ετοιμάζει αυτήν τη στιγμή μια «εργαλειοθή-
κη» μέτρων που θα συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ κατά τη
διάρκεια Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 21-22
Οκτωβρίου. 

Το βέβαιο είναι ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και οι
παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν και
σίγουρα προτού περάσουν οι ανατιμήσεις στα καταναλω-
τικά αγαθά και στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί πολλά νοι-
κοκυριά δεν θα αντέξουν. 
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Η
αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης πέτυχε ό,τι δεν έχει καταφέρει ελ-
ληνική κυβέρνηση. Η συμφωνία για την
αμυντική συνδρομή της Γαλλίας σε πε-

ρίπτωση που η χώρα μας δεχτεί επίθεση, είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι λυπηρό ότι
βρέθηκαν κόμματα που δεν την ψήφισαν στη Βου-
λή, για μικροκομματικούς λόγους. Μπορούμε να
καταλάβουμε τις ενστάσεις και τις όποιες επιφυ-
λάξεις. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι την
καταψήφισή τους, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και
αυτό την ώρα που η απειλή που λέγεται Τουρκία
είναι στην πόρτα μας.
Ας ελπίσουμε να μη χρειαστεί να δοκιμάσουμε τη
συμφωνία στο πεδίο και να λειτουργήσει η ύπαρξή
της αποτρεπτικά για τους γείτονές μας.
Όπως έλεγε λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής,
«έξω πάμε καλά». Και αυτή είναι η πραγματικότη-
τα.
Η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί, έχει αποκτήσει
φωνή, ρόλο και κυρίως αξιοπιστία. Αυτό οφείλου-

με να το πιστώσουμε στον πρωθυπουργό και στον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. 
Οι κυβερνήσεις, όμως, εκλέγονται από το εσωτε-
ρικό και εκεί πρέπει πλέον να πέσει το βάρος. Οι
εξελίξεις στην ενέργεια μετατρέπονται σε έναν
μεγάλο εφιάλτη για τα νοικοκυριά και έχουν πυ-
ροδοτήσει μια σειρά από ανατιμήσεις στα προ-
ϊόντα.
Το καλάθι του νοικοκυριού δοκιμάζεται και απει-
λεί να τινάξει στον αέρα τους σχεδιασμούς της κυ-
βέρνησης. Κανέναν, φυσικά, δεν πείθει ότι η κρί-
ση και οι αυξήσεις θα είναι παροδικές και θα κρα-
τήσουν το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου.
Η εκτίμηση αυτή ήταν και είναι λάθος, και δεν κα-
θησυχάζει κανέναν. Οι πολίτες που κυκλοφορούν
και αγοράζουν, διαπιστώνουν την ακρίβεια στα
ράφια και τη φτώχεια στο πορτοφόλι τους.
Η ενεργειακή κρίση δεν θα τελειώσει το ’21. Θα
κρατήσει παραπάνω, για αυτό και στο οικονομικό
και στα εμπλεκόμενα υπουργεία κάποια πράγματα
θα πρέπει να τα ξανασκεφθούν, πριν η εικόνα γίνει

μη αναστρέψιμη. Χρειάζονται μέτρα στήριξης
απλά και κατανοητά. Τέτοια που θα γίνουν αισθητά
στην τσέπη και στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
Να γίνει, δηλαδή, πράξη αυτό που είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, ότι η χώρα μας θα έχει και ψωμί και κανό-
νια. Παράλληλα, από τη στιγμή που η εικόνα αλλά
και η πραγματικότητα δείχνουν ότι η οικονομία και
η ανάπτυξη πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι ανέμενε
η κυβέρνηση, τότε πρέπει το μέρισμα να κατευ-
θυνθεί προς αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγ-
κη. Όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χα-
μηλόμισθοι. Επιπλέον πρέπει να τολμήσει και να
μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στα
καύσιμα.
Οι κινήσεις αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα και όχι
να ληφθούν όταν υποχρεωθεί η κυβέρνηση από
τις συνθήκες.
Τέλος, καλό θα είναι να ξεκινήσουν οι «έφοδοι»
της Επιτροπής Ανταγωνισμού αλλά και του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης για ελέγχους. Καθώς και ο άγιος
φοβέρα θέλει, που λέει και ο λαός μας. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Έξω πάμε καλά, μέσα πρέπει να προσέξουμε

Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τους
πολίτες που ζουν στο εσωτερικό 
της χώρας και εκεί πρέπει πλέον 
να πέσει το βάρος. Οι εξελίξεις στην
ενέργεια μετατρέπονται σε έναν 
μεγάλο εφιάλτη για τα νοικοκυριά

“
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Πέρασε η συμφωνία στη 
Βουλή με μία ψήφο παραπάνω

Χωρίς να κρύψει την αγωνία του για την εντεινόμε-
νη τουρκική προκλητικότητα και την απειλή του ca-
sus belli από την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ξετύλιξε στη Βουλή όλη την επιχειρηματολογία της
κυβέρνησης για τη σπουδαιότητα υπερψήφισης της
Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας, που τελικά
κυρώθηκε από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία. Μά-

λιστα απέσπασε και μία ψήφο περισσότερη από τις
αναμενόμενες, δηλαδή 191 αντί 190. Εκτός από τους
βουλευτές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύ-
σης, υπέρ της συμφωνίας τάχθηκαν και οι ανεξάρτη-
τοι βουλευτές Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Κων-
σταντίνα Αδάμου, πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ 25,
που ανεξαρτητοποιήθηκε προ διμήνου. 

«Έχω αγωνία όταν απειλεί η Τουρκία, μεγάλη αγω-
νία, και το πρώτο μου μέλημα είναι να θωρακίσω τη
χώρα και να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δυνατότη-

τα», τόνισε ο πρωθυπουργός, ρίχνοντας παράλ-
ληλα το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πρά-

ξει με τη συμφωνία αν αναλάβει τη διακυβέρνη-
ση της χώρας. «Πρέπει να το γνωρίζουν οι Γάλ-

λοι, να το γνωρίζουν οι Τούρκοι, αλλά και οι
Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2023 τι

προτίθεστε να κάνετε και αν θα καταργήσετε
τη συμφωνία, αφού τη θεωρείτε κακή», είπε. 

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στις ανησυ-
χίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετι-
κά με το άρθρο 2 για την αρωγή της Γαλλίας
στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ σε περί-
πτωση τουρκικής απειλής, τονίζοντας ότι η
ρύθμιση είναι πολύ ισχυρή και δίνει τη δυ-
νατότητα στη χώρα να συμπράξει με μια άλ-
λη χώρα, που είναι η πρώτη σε δύναμη
στρατού στην Ευρώπη αλλά και η μοναδική
ευρωπαϊκή πυρηνική δύναμη. Συμπλήρω-
σε δε ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής εί-
ναι εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο.

Ο κ. Μητσοτάκης καθησύχασε και ως
προς τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχε-
τικά με την αποστολή Ελλήνων στρατιωτών

στο Σάλεχ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει συμ-
φωνία συμμετοχής Ελλήνων στρατιωτών

στις επιχειρήσεις που κάνουν οι Γάλλοι στην
υποσαχάρια Αφρική. Απάντησε δε με ιδιαίτερα

οξύ ύφος στην απίστευτη τοποθέτηση

Τσίπρα για φέρετρα Ελλήνων στρατιωτών που θα
σταλούν από τις εμπόλεμες ζώνες. «Τα περί φέρε-
τρων που είπατε είναι ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει σε
αυτή την αίθουσα», είπε ο κ. Μητσοτάκης. 

Στη συζήτηση που κινήθηκε σε υψηλούς μεν αλλά
αναμενόμενους τόνους, αναδείχθηκαν οι διαφορετι-
κές αντιλήψεις και τα δόγματα στην εξωτερική και
αμυντική πολιτική, με τον πρωθυπουργό να τονίζει
ότι αλλάζει το δόγμα ΣΥΡΙΖΑ που είχε αφήσει τη χώ-
ρα ξέφραγο αμπέλι. 

«Είπατε ότι αλλάζουμε δόγμα. Αν το δόγμα ήταν ότι
η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ο καθένας μπορεί να
μπαίνει όπως θέλει, ναι, αυτό το δόγμα το αλλάζου-
με. Φυλάμε τα σύνορα και τον Φεβρουάριο δεν επι-
τρέψαμε στην Τουρκία να τα παραβιάσει στέλνοντας
χιλιάδες μετανάστες», είπε ο κ. Μητσοτάκης υπερα-
σπιζόμενος τις ηγεσίες του υπουργείου Άμυνας και
Εξωτερικών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν.
«Αν το δόγμα μας ήταν να έχουμε υπουργό Εθνικής
Άμυνας τον κ. Καμμένο όπου η γελοιότητα συναν-
τούσε το κιτς με τη μεγαλομανία, ναι, είμαι υπερή-
φανος για την ηγεσία των δυο υπουργείων», είπε ο
πρωθυπουργός. 

Επιχειρώντας να αναδείξει το ρεύμα αυτοπεποί-
θησης που απορρέει από τη συμφωνία, καταλόγισε
στον Αλέξη Τσίπρα μικρότητα και σκοπιμότητα. «Η
Ελλάδα είναι μικρή μόνο αν τη βλέπετε εσείς έτσι». 

Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το κό-
στος των φρεγατών ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι
«το προπολεμικό δίλημμα ψωμί ή κανόνια δεν ισχύει
πια στην Ελλάδα. Η χώρα μας μπορεί και θα έχει και
τα δύο», ενώ διερωτήθηκε για την αλλαγή της αρχι-
κής στάσης του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε πως «από το
όχι στις γραβάτες πήγε στο όχι στις φρεγάτες». 

Τα όρια
Ο πρωθυπουργός που προκλήθηκε από τα κόμμα-

τα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση Μπογδάνου,
έδωσε απάντηση από το βήμα της Βουλής, υπογραμ-
μίζοντας την κάθετη αντίθεσή του σε διχαστικές
συμπεριφορές.

«Από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκα πρόεδρος
της ΝΔ και αργότερα πρωθυπουργός, ανέλαβα τη

δέσμευση να μην ξύνουμε πληγές του παρελ-
θόντος και αυτή η δέσμευση γίνεται πράξη

και όποιος ξεπεράσει τα όρια να γνωρίζει
ότι δεν έχει θέση στην ΚΟ της ΝΔ», ήταν
το μήνυμα που έστειλε.

ΤΟ ΝEΟ ΔOΓΜΑ AΜΥΝΑΣ
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Νέα επίθεση Τσίπρα 
στον Μητσοτάκη!
Σ

ε πολύ υψηλούς τόνους κινή-
θηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας, σε μια προ-
σπάθεια να δικαιολογήσει τη

μικροκομματική του επιλογή να μην
ψηφίσει τη συμφωνία. Κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό για διχαστικό πολι-
τικό λόγο και αναφέρθηκε και στον
Κωνσταντίνο Μπογδάνο, λέγοντας ότι
η ΝΔ παραδέρνει ανάμεσα στην Κεν-
τροδεξιά και την Ακροδεξιά στα εθνι-
κά θέματα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε
τον μικρό Μπογδάνο που έχει μέσα
στην ψυχή του», είπε χαρακτηριστικά
ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας ότι
«έκανε μια ομιλία διχαστική για να
μην απαντήσει στα ουσιαστικά ερωτή-
ματα που τέθηκαν από όλες τις πτέρυ-
γες της Βουλής, πλην της Ελληνικής
Λύσης», αναφερόμενος προφανώς
και στα ερωτήματα που έθεσαν η Φώ-
φη Γεννηματά αλλά και οι υπόλοιποι
πολιτικοί αρχηγοί.

Παράλληλα, συνέδεσε τη ρητορική
του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
ακροδεξιό λόγο. Αναφερόμενος στη
διαγραφή του βουλευτή της Α’ Αθηνών,

είπε πως «τον κ. Μπογδάνο τον δια-
γράψατε από ανάγκη». Ο Αλέξης Τσί-
πρας επισήμανε ότι περίμενε από τον
πρωθυπουργό να διαβεβαιώσει ότι οι
γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι
παρούσες σε περίπτωση παραβίασης
της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπί-
δας, επισημαίνοντας ότι ο Κυρ. Μητσο-
τάκης δεν μπόρεσε να πει κάτι τέτοιο.
Αιτιολόγησε τη στάση του πρωθυ-
πουργού, λέγοντας ότι στην πραγματι-
κότητα πιστεύει ότι τα δικαιώματα της
χώρας είναι στα 6 ναυτικά μίλια, όπως
έχει πει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. 

Επισήμανε επίσης ότι η ΝΔ είναι δι-
χασμένη, αφού «εσείς από τη μια πα-
τάτε στο δόγμα Γεραπετρίτη, ότι η κόκ-
κινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια,
και από την άλλη στην άποψη του Αν-
τώνη Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι δεν
πρέπει να καθόμαστε σε διάλογο με
πειρατές». Συνολικά, σημείωσε ότι
«αντιλαμβάνομαι τα εσωκομματικά
σας προβλήματα. Την ανάγκη να πατή-
σετε σε δύο βάρκες, στη βάρκα της
Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς.
Όμως, όταν έχει φουρτούνα, όποιος
πατά σε δύο βάρκες πέφτει μέσα».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε
εκτενώς στους εξοπλισμούς, μιλών-
τας για «σειρά δαπανών που αποφάσι-
σε ελαφρά τη καρδία ο κ. Μητσοτάκης,
όταν εμείς υπολογίζαμε και το τελευ-
ταίο ευρώ». Επίσης, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντη-
σε και στις κατηγορίες Μητσοτάκη,
σύμφωνα με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει αγωνία για την ενίσχυση των Ενό-
πλων Δυνάμεων, σημειώνοντας πως
«εμείς δεν είχαμε ούτε Belharra ούτε
Rafale», όμως όταν επιχείρησε να βγει
στο Αιγαίο το τουρκικό πλοίο «Bar-
baros», «δεν βγήκαμε να πούμε ότι το
πλοίο δεν διεξάγει έρευνες ούτε ότι το
παρέσυραν τα κύματα».

Τέλος, αναφορικά με τις επιχειρή-
σεις στο Σαχέλ, ο Αλέξης Τσίπρας ζή-
τησε τη διαβεβαίωση του πρωθυ-
πουργού ότι δεν θα εμπλακούν ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις σε εχθρο-
πραξίες στην περιοχή. 

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύ-
τηκε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα
επαναδιαπραγματευτεί και θα αλλάξει
τη συμφωνία όσον αφορά στο συγκε-
κριμένο θέμα.

Η Φώφη
«Κύριε πρωθυπουργέ, πραγμα-

τικά αναρωτιέμαι, μετά το κλίμα
που ζήσαμε και σήμερα, γιατί δεν
απαντάτε στην ανάγκη να καθίσουμε
στο ίδιο τραπέζι, να μιλήσουμε θεσμικά, χωρίς ακρό-
τητες, χωρίς κλακαδόρους, χωρίς χειροκροτήματα,
χωρίς προκλήσεις, για να χαράξουμε μια εθνική
στρατηγική που την αξίζει ο ελληνικός λαός», ανέφε-
ρε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά στη δευ-
τερολογία της στη Βουλή για την αμυντική συμφωνία
με τη Γαλλία. Πρόσθεσε επίσης ότι μια τέτοια προ-
σπάθεια συμφωνίας θα επέτρεπε να αντιμετωπιστεί η
αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, καθώς και
το πού θα κατευθυνθούν οι πόροι.

Η κυρία Γεννηματά επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη γιατί αρνήθηκε, όπως υποστήριξε, να δώσει απαν-
τήσεις στο θέμα αυτό, καθώς παραδέχτηκε ότι αυτή η
συμφωνία ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική θητεία.
«Δεν απαντήσατε σε τίποτα απ’ ό,τι σας έθεσα και κυ-
ρίως για την πιο ενεργό διπλωματία που χρειάζεται από
εδώ και πέρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τον ευρωπαϊκό στρατό, για την ευρωπαϊκή κοινή
άμυνα, για την εγγύηση των συνόρων, τις θαλάσσιες
ζώνες. Δεν είπατε τίποτα για το ποιος είναι ο ρόλος σας
για την ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσα από όλες
αυτές τις συμφωνίες, και κυρίως των ναυπηγείων», ση-
μείωσε η κυρία Γεννηματά.

Ο Βελόπουλος
Με αναφορά στην επέτειο της

ναυμαχίας της Ναυπάκτου ξεκίνησε
την τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά τη
συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας αμυντικής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Είπε ο πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα είναι το νοτι-
οανατολικό άκρο της Ευρώπης. Όχι, κύριε πρωθυ-
πουργέ. Το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης είναι η
Κύπρος. Γιατί επιμένετε να τη βγάζετε απέξω;». Συνε-
χίζοντας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άσκησε
κριτική στην Αριστερά: «Επειδή κάποιοι δεν κατανο-
ούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, να σας πω ότι ο κό-
σμος αλλάζει, κύριοι της Αριστεράς. Ο κόσμος όλος
τραντάζεται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Η Ελ-
λάδα απειλείται ευθέως από την Τουρκία με απρόβλε-
πτες συνέπειες και κάποιοι δυστυχώς βρίσκονται
ακόμα στο 1944 και παίζουν πόλεμο στις αυλές των
σχολείων και στα πεζοδρόμια. Προσαρμοστείτε. Ο ελ-
ληνικός λαός χρειάζεται εθνότητα και εθνική ομοψυ-
χία. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι δεν καταλαβαίνει γιατί πρέ-
πει Ελλάδα να στείλει στρατό στο εξωτερικό. Όσο ήταν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν στείλαμε στρατιώτες μας
στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που ήταν στο Αφγανιστάν; Η
Ελλάδα δεν έχει στείλει στο παρελθόν στρατό σε Βοσ-
νία, Κόσοβο, Μάλι κ.λπ.; Γιατί, λοιπόν, ζητάτε τα ρέστα
από την κυβέρνηση τώρα; Εκείνο που θα έπρεπε να
έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο απλά πράγματα: ΑΟΖ και
12 ναυτικά μίλια. Αφού δεν τα έκανε, δεν μπορεί να
ζητά τα ρέστα σήμερα».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι αυτοαναιρείται.



Σ
ήμερα στις 11 το πρωί αναμένε-
ται να ανακοινωθεί το πακέτο
των μέτρων για τη στήριξη των
πολιτών κόντρα στις αυξήσεις

στην ενέργεια. Τις ανακοινώσεις θα κά-
νουν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Θόδωρος
Σκυλακάκης και Κώστας Σκρέκας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε χθες μετά
την ψηφοφορία για τις φρεγάτες έκτακτη
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του οικονο-
μικού επιτελείου της κυβέρνησης (του
υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ-
κούρα και του υπουργού Περιβάλλοντος
Κώστα Σκρέκα) καθώς και του υπουργού
Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
στο τραπέζι έπεσαν διάφορες εναλλακτι-
κές προτάσεις, η τελική μορφή των οποί-
ων θα προσδιοριστεί ύστερα και από συ-
νεννόηση με τους θεσμούς.

Θεωρείται βέβαιο ότι θα έχουμε διεύ-
ρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων στο
επίδομα θέρμανσης, προκειμένου να
επωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά,
αλλά και στήριξη μέχρι τουλάχιστον τον
Μάρτιο του 2022.

Τα τελευταία 24ωρα γράφονταν ξανά τα
σχέδια των επιδοτήσεων, με τις πληροφο-
ρίες να αναφέρουν ότι εξεταζόταν αύξηση
της οικονομικής ενίσχυσης από 9 ευρώ
που ήταν για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες
(30 ευρώ η Μεγαβατώρα) σε άνω από 14

ευρώ (40-45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα) στο
ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που αυτομάτως
ανεβάζει και το «μαξιλάρι» του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης, που όπως όλα
δείχνουν θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ
με στόχο να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ και
αυτό με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Πλέον πάμε σε διπλασιασμό της επιδότη-
σης. 

Η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον τε-
τραμηνιαία, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή
την περίοδο κατανάλωσης από Σεπτέμ-
βριο έως και Δεκέμβριο, ωστόσο με την
πορεία των τιμών είναι βέβαιο ότι θα συ-

νεχιστεί και τους πρώτους μήνες του
2022. Παράλληλα εξετάζεται να διατεθεί
ένα κονδύλι της τάξης των 150-200 εκατ.
ευρώ για την επιδότηση του φυσικού αε-
ρίου που μένει να φανεί με ποιο τρόπο θα
χορηγηθεί.

άάλλο ρεπορτάζ σελ. 24
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Οι συνιστώσες κρούουν την πόρτα του ΚΙΝΑΛ
Εσωκομματική νηνεμία επικρατεί πλέον στους κόλπους του Κι-

νήματος Αλλαγής, αφού μετά την εκρηκτική συνεδρίαση της ΚΕ, τα
μηνύματα που ήρθαν στα επιτελεία των τεσσάρων «μονομάχων»
μόνο ενθαρρυντικά δεν ήταν για την εξέλιξη της διαδικασίας. Σε αυ-
τό συνέβαλε και η απόφαση να δοθεί το δικαίωμα σε όποιον θέλει
να στηρίξει κάποιον από τους υποψήφιους να μπορεί να εγγράφε-
ται ως μέλος μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
έμπειρων κομματικών στελεχών, η κίνηση αυτή μηδενίζει ουσια-
στικά το ενδεχόμενο να κοπεί κάποιος από τους υποψηφίους στη
διαδικασία συλλογής υπογραφών.

Την ίδια στιγμή, ομάδα στελεχών της Ανανεωτικής Αριστεράς,
των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία και πρώην
στελεχών του Ποταμιού που παρέμειναν στο Κίνημα Αλλαγής
κατέθεσαν κείμενο-παρέμβαση για τα εσωκομματικά δρώμενα
με φόντο το μέλλον του ΚΙΝΑΛ και την ανάγκη για αυτόνομη πο-
ρεία και προοπτική. Το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη δεν πρό-
σκεινται σε έναν και μόνο υποψήφιο οδηγεί σε σκέψεις ότι φι-

λοδοξία τους είναι να αποτελέσουν μια υπολογίσιμη πολιτική
συνιστώσα στην επόμενη μέρα της παράταξης. 

«Το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί αντικειμενικά τον πολιτικό
χώρο της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας και η συσπείρωση
δυνάμεων μέσα και γύρω από το ΚΙΝΑΛ σε μία αυτόνομη πο-
λιτική στρατηγική, που είναι διακριτή από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είναι ο μόνος δρόμος για την αλλαγή των συσχετισμών
στην κατεύθυνση της προόδου και της κοινωνικής συνοχής»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά. Καταλήγουν δε στο συμπέρα-
σμα «η επιμονή στο σχήμα του Κινήματος Αλλαγής» είναι «το
ικανό σχέδιο για το μέλλον». Μεταξύ αυτών που υπογρά-
φουν είναι οι Θόδωρος Μαργαρίτης, Τάσος Δαρσινός, Θόδω-
ρος Τσέκος, Θόδωρος Καρούνος, Παναγιώτης Καρκατσού-
λης, Έφη Στεφοπούλου κ.ά.

«Ο “χώρος” για τη χώρα. Πρωτοβουλία για τη διεύρυνση του
χώρου του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς» είναι ο τίτλος της
παρέμβασης που έκανε ομάδα στελεχών που πρόσκεινται στον

Ανδρέα Λοβέρδο. «Απορρίπτουμε το δίλημμα “αυτοδυναμία ή
χάος” της ΝΔ και γι’ αυτό απορρίπτουμε την επαναφορά της κα-
ταστροφικής και χαοτικής Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-
σία. Όπως επίσης γι’ αυτό απορρίπτουμε τον ετεροπροσδιορι-
σμό ή τη λεηλασία της Δημοκρατικής Παράταξης και διεκδικού-
με τη δυναμική επαναφορά της», αναφέρουν μεταξύ άλλων στο
κείμενο που υπογράφουν οι Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Γιώρ-
γος Σιακαντάρης, Κώστας Κούρκουλος, Εύα Καϊλή, Χαρά Κεφα-
λίδου, Γαβριήλ Λαμπάτος, Κώστας Μποτόπουλος, Γιάννης Μεϊ-
μάρογλου.

Την ίδια ώρα «πυρ και μανία» είναι στη Χαριλάου Τρικούπη
με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Opinion. Σύμφωνα με πολ-
λές καταγγελίες μελών του Κινήματος Αλλαγής, η εταιρεία
διεξάγει, όπως λένε, «δημοσκόπηση» προκατασκευασμένου
αποτελέσματος και προειδοποιούν για τις δέουσες νομικές
συνέπειες.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Το πρωί οι ανακοινώσεις για
φυσικό αέριο και πετρέλαιο



Το παράδειγμα της Φινλανδίας
Η Φινλανδία για

πρόγραμμα προμή-
θειας τεσσάρων
φρεγατών πολλα-
πλών ρόλων, αξίας
1,3 δισ. ευρώ, έχει
απαιτήσει τουλάχι-
στον 50% εγχώρια
συμμετοχή, η
οποία αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από χίλιες νέες
θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας
με τη Γαλλία, πιθανά θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι και τη δημιουρ-
γία επισκευαστικής βάσης σε κάποιο ελληνικό λιμάνι, ώστε οι φρε-
γάτες να είναι απολύτως επιχειρησιακές, ακόμα και αν χρειαστούν
επισκευές. 

Έρχεται και η γρίπη
Με την επιδημία του κορονοϊού να
παραμένει σε ύφεση στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της χώρας -μόνη εξαίρε-
ση η Βόρεια Ελλάδα- και με τα σχο-
λεία να μην έχουν δώσει τουλάχι-
στον προς το παρόν την εκθετική
αύξηση κρουσμάτων που πολλοί
επιστήμονες φοβούνταν, οι ειδικοί
στρέφουν το βλέμμα τους στον κίν-
δυνο να συμπέσει το πέμπτο κύμα
Covid, το οποίο αναμένεται στα τέλη
Οκτωβρίου, με μια πιθανή έξαρση
της εποχικής γρίπης. Αν γίνει αυτό,
τα πράγματα θα δυσκολέψουν. 

Αχώνευτο 
Το ’χει, φαίνεται, η μοίρα του Αλέξη Τσίπρα. Κάθε φο-
ρά που επιχειρεί φυγή προς τα μπρος, εμφανίζεται και
κάποιος «ινστρούχτορας» του κόμματός του και τον
τραβάει προς τα πίσω. Ο τελευταίος ήταν ο Στέλιος
Κούλογλου, ο οποίος προφανώς ξέχασε ότι είναι ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θυμήθηκε τη δημοσιο-
γραφική του ιδιότητα για να σχολιάσει την εμφάνιση
του Τσίπρα στη ΔΕΘ και να αποφανθεί ότι υπήρξε «ισο-
παλία» με τον Μητσοτάκη, και μάλιστα ύστερα από
έναν «ανιαρό αγώνα». Και αν την ισοπαλία θα μπορού-
σε να την καταπιεί ο αρχηγός , ο «ανιαρός αγώνας» δεν
χωνεύεται με τίποτε.

Λίγα χρήματα 
Στα 148 ευρώ ανά άτομο διαμορφώθηκαν οι

κρατικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το

2020 στην Ελλάδα, όταν ο αντίστοιχος μέσος

όρος των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ανέρχεται σε

225 ευρώ. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη χώρα

μας κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Βέβαια, θα

πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το 2019 οι

αντίστοιχες δαπάνες ήταν 120 ευρώ ανά άτομο,

το 2018 είχαν διαμορφωθεί σε 104 ευρώ, ενώ

έναν χρόνο νωρίτερα, το 2017, μόλις που έφθα-

ναν τα 82 ευρώ.

Προβληματίζουν τα παιδικά πάρτι

Σ
την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά
και στα παιδικά πάρτι που συμβάλλουν στη δια-
σπορά του ιού μεταξύ των παιδιών, αναφέρθη-

καν οι ειδικοί, συνιστώντας αυτά να σταματήσουν.
«Πρέπει να γίνει σύσταση, ώστε να σταματήσουν

τα παιδικά πάρτι», τόνισε η πρόεδρος των νοσοκο-
μειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά Ματίνα Παγώ-
νη, «δεν μπορεί να γίνονται πάρτι και πανηγύρια».

Τα ίδια είπε και ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου
Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, ενώ ο Χαρά-
λαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σημείωσε ότι μέχρι
στιγμής δεν συζητείται αυτά να σταματήσουν και
υπάρχουν οδηγίες για τέτοιες περιπτώσεις με μέτρα
προστασίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ETN7

Τ
ις επόμενες κινήσεις σχετικά με την πε-
ραιτέρω δραστηριοποίηση του «Nauti-
cal Geo» στα ανατολικά της Κρήτης εξε-

τάζει η Αθήνα.
Έχει προηγηθεί ένα αρκετά έντονο διάστημα,
κατά το οποίο ο τουρκικός στόλος είχε ισχυρή
παρουσία, προκειμένου να αποτρέψει τις
έρευνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Παρίσι έχει εκ-
πεμφθεί μήνυμα στήριξης προς την Αθήνα σε
όλους τους τόνους, κάτι το οποίο δεν περιορί-
ζεται στο γεγονός ότι το «Nautical Geo» είναι
γαλλικών συμφερόντων και, κατά παρέκβαση
της παρελθούσης εμπειρίας, δεν έχει ζητήσει
άδεια για έρευνες παρά μόνο από την Αθήνα.
Ο σκοπός, άλλωστε, είναι να καταδειχθεί ότι
τρία κράτη (Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και
Ισραήλ) κινούνται από κοινού στη βάση της
προώθησης ενός έργου (αγωγός East Med) το
οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εντός
των θαλάσσιων ζωνών τους.
Οι Γάλλοι θεωρούν ότι η πρόσφατη ξαφνική
κλιμάκωση εκ μέρους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν συνδέεται με την ανάγκη να τονίσει την
εθνικιστική ρητορική για εσωτερική κατανά-
λωση.
Ο κ. Ερντογάν εμφανίζεται ιδιαίτερα πιεσμέ-
νος, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να βρί-
σκεται σε κακή κατάσταση, μάλιστα βαίνει επι-
δεινούμενη, ενώ τα ανοίγματα προς το εξωτε-
ρικό είτε είναι αποτυχημένα, όπως συνέβη κα-
τά την προσπάθεια συνεννόησης με τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, είτε δυσκολεύουν
τις σχέσεις της Τουρκίας και με τη Ρωσία, με
πλέον ενδεικτικό παράδειγμα την κατάσταση
στη βόρεια Συρία.
Μηνύματα στήριξης στην Ελλάδα έχουν έλθει
και από το Ισραήλ, ενώ εύγλωττες ήταν οι δια-
βεβαιώσεις που παρείχε ο υπουργός Εξωτερι-
κών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι στους ομολό-
γους του Νίκο Δένδια και Νίκο Χριστοδουλίδη
κατά την τριμερή συνάντησή τους στο περιθώ-
ριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα
πρέπει να εκμεταλλευτεί τη θετική συγκυρία
και να προωθήσει τον ευρύτερο σχεδιασμό της
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αρκεί να υπάρ-
χει… 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η περίπτωση 
του «Nautical Geo»

anetnews24@gmail.com 
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Η
αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας
μαζί με την αγορά των φρεγατών Belharra
και των αεροσκαφών Rafale, ανατρέπει τα

δεδομένα στην περιοχή μας και ενισχύει σημαν-
τικά τη διπλωματική αλλά και τη στρατιωτική ισχύ
της Ελλάδας. 

Έχει ως σημείο-κλειδί τη ρήτρα αμοιβαίας συν-
δρομής, που ορίζει ότι, εφόσον διαπιστωθεί ότι
μία από τις δύο χώρες δέχεται ένοπλη επίθεση
εναντίον της επικράτειάς της, η άλλη θα σπεύσει
να τη βοηθήσει στο στρατιωτικό πεδίο. Πρόκειται
για μια πρόβλεψη που καλύπτει απόλυτα την ελ-
ληνική πλευρά, αφού η τουρκική προκλητικότητα
έχει επανέλθει, η ρητορική της «γαλάζιας πατρί-
δας» αποτελεί κοινό τόπο για τους Τούρκους
αξιωματούχους και η συμπεριφορά των τουρκι-
κών μονάδων στο πεδίο γίνεται επικίνδυνη. 

Επιπλέον, η συμφωνία έρχεται να ταράξει τα
«λιμνάζοντα νερά» στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και στο ΝΑΤΟ. Πρώτον, βελτιώνει και συμπληρώ-
νει τις πρόνοιες του άρθρου 5 της Συνθήκης του
ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει την αμυντική συνδρο-
μή σε περίπτωση επίθεσης εναντίον μέλους του,
αλλά δεν διευκρινίζει τον τρόπο αντίδρασης της
Συμμαχίας σε περίπτωση που μέλος της δεχτεί
επίθεση από άλλο μέλος. Ενδεχόμενο που θα συ-
νέβαινε, για παράδειγμα, σε περίπτωση ένοπλης
αντιπαράθεσης Ελλάδας και Τουρκίας.

Δεύτερον, η συμφωνία αποτελεί το πρώτο ου-
σιαστικό βήμα για την ανεξαρτητοποίηση της ΕΕ

από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στα θέματα άμυνας και
την πρώτη ουσιαστική στρατηγική συμφωνία με-
ταξύ χωρών της ΕΕ με έμφαση στον τομέα της
άμυνας και της ασφάλειας. Χωρίς να αμφισβη-
τούνται οι στενοί δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας με
τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δεν παύει να απο-
τελεί ζητούμενο για την Ευρώπη η ικανότητα να
αρθρώνει μια ενιαία φωνή στο γεωπολιτικό γίγνε-
σθαι και να ρυθμίζει μόνη της τα ζητήματα ασφά-
λειας που την αφορούν. Ωστόσο η Ευρώπη δεν
έχει κάνει ακόμη τα απαραίτητα βήματα στον συγ-
κεκριμένο τομέα, αφού δεν υπάρχει «Ευρωπαϊ-
κός Στρατός», ούτε «Κοινή Ευρωπαϊκή Αμυντική

Πολιτική» με τη σημασία του όρου. Η ελληνογαλ-
λική συμφωνία, λοιπόν, εκτός από τα προφανή
οφέλη για τη χώρα μας, αποτελεί και την «πρώτη
πράξη» -με μεγάλα περιθώρια ανέλιξης, εξέλιξης
και εμπλουτισμού- δημιουργίας μιας πραγματι-
κής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Μετά και
τους κραδασμούς που προξένησε η αμυντική
συμφωνία ΗΠΑ, Βρετανίας, Αυστραλίας AUKUS,
στην ΕΕ, δίνεται τώρα περισσότερο από ποτέ η
ευκαιρία στην Ένωση να καλύψει ένα σημαντικό
κενό και να εξελιχθεί σε δυναμικό παράγοντα, με
ενιαία στάση και στο επίπεδο της γεωπολιτικής.

Είναι κρίμα να χαθεί το momentum…

Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας 
«πρώτη πράξη» για την αυτονομία της ΕΕ

του
Στέφανου 
Σωτ. Γκίκα

Βουλευτής 
Κερκύρας (ΝΔ), 
αρχιπλοίαρχος 
ΠΝ ε.α.

του
Σπύρου 

Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ

και αναπληρωτής
γραμματέας του

Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

του Κινήματος
Αλλαγής 

Δεν το χωράει ο νους
Σ

τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονο-
μία, η πληροφορία, οι οικονομικές συναλ-
λαγές, οι κοινωνικές επαφές, οι διαφημί-

σεις και πολλά άλλα υλοποιούνται από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Η δραστηριότητα αυτή των
εταιρειών του Διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα να
έχουν αποκτήσει τεράστια οικονομική δύναμη. Η
χρηματιστηριακή αξία εταιρειών όπως οι Facebo-
ok, Google, Amazon είναι μεγαλύτερη από τα ΑΕΠ
κρατών του ανεπτυγμένου κόσμου.

Η πανδημία με τα μέτρα της κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης και τον εγκλεισμό των πολιτών αύξησε
κατακόρυφα τον χρόνο ενασχόλησης των ανθρώ-
πων με το Διαδίκτυο και φυσικά τον κύκλο εργα-
σιών και τα κέρδη των εταιρειών του Διαδικτύου.

Οι ενεργοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης προσεγγίζουν τα τέσσερα δισεκατομμύ-
ρια. Ένας άνθρωπος έχει κατά μέσο όρο λογαρια-
σμό σε εννέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξο-
δεύει από τον χρόνο του περίπου δύο ώρες και εί-
κοσι πέντε λεπτά την ημέρα σε αυτά. 

Την πρωτοκαθεδρία στα κοινωνικά δίκτυα με
τους περισσότερους ενεργούς χρήστες την έχει το

Facebook. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες κοινωνικών
δικτύων που ανήκουν στην εταιρεία Facebook,
όπως το WhatsApp, το Messenger και το Insta-
gram, βρίσκονται και αυτές πολύ ψηλά στους
ενεργούς χρήστες και συγκεκριμένα στην τρίτη,
τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. 

Εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας
Facebook για να διαφημίζονται και εκατομμύρια
άνθρωποι πραγματοποιούν τις αγορές τους από την
εν λόγω εταιρεία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος
του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων για διαφή-
μιση, πάνω από 65%, ξοδεύεται στα κοινωνικά δί-
κτυα. Τα στοιχεία αυτά κάνουν την εταιρεία Face-
book έναν οικονομικό κολοσσό. 

Τα οικονομικά μεγέθη είναι ασύλληπτα. Το κρα-
σάρισμα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης
της εταιρείας Facebook για περίπου 6 ώρες στις 4
Οκτωβρίου στοίχισε στην εταιρεία μια πτώση περί-
που 5% στη μετοχή της. Για να δούμε, όμως, πώς
μεταφράζεται σε οικονομικά μεγέθη αυτή η μεί-
ωση της τιμής της μετοχής κατά 5% συγκριτικά με

τα οικονομικά στοιχεία μιας ευρωπαϊκής χώρας,
όπως η Ελλάδα.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας Facebook
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πριν από την
εξάωρη διακοπή ήταν περίπου 1.017 δισ. δολάρια.
Η πτώση της τιμής της μετοχής κατά 5% διαμορφώ-
νει την κεφαλαιοποίησή της σε 967 δισ. δολάρια,
ήτοι μείωση 50 δισ. δολάρια.

Το ΑΕΠ της πατρίδας μας για το 2020 ήταν 180
δισ. δολάρια. Δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα παράγουν σε έναν χρόνο αξία αγαθών λι-
γότερη από το 20% της αξίας της εταιρείας Face-
book μετά την πτώση της μετοχής της. Τα 50 δισ.
δολάρια μείωση της χρηματιστηριακής της αξίας
αντιστοιχούν στο 26% του ελληνικού ΑΕΠ. Αν υπο-
θέσουμε ότι το ΑΕΠ της πατρίδας μας κατανεμόταν
ισόρροπα μέσα στο δωδεκάμηνο, θα χρειαζόταν να
εργαζόμασταν όλοι στην Ελλάδα πάνω από τρεις
μήνες για να καλύψουμε την πτώση της αξίας της
μετοχής της εταιρείας Facebook που υπέστη λόγω
του κλεισίματος των πλατφορμών της για έξι ώρες.   

Αυτό είναι ασύλληπτο. Είναι κάτι που δεν το χω-
ράει ο νους!  
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Η
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
αποκτά ολοένα και πιο ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά και εξειδικεύεται σε αρκετούς το-

μείς της καθημερινότητας των πολιτών της ΕΕ. 
Εκατόν οκτώ ευρωβουλευτές, 54 μέλη κυβερ-

νήσεων (δύο ανά κράτος-μέλος), τρία μέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 εκπρόσω-
ποι των εθνικών κοινοβουλίων, θα συνεδριάσουν
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επί ίσοις όροις,
με συμμετοχή και πολιτών. Εκατόν οκτώ πολίτες
θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις επί των ιδεών
που προέρχονται από τις ομάδες δράσης πολιτών
και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκ-
πρόσωποι από τις ευρωπαϊκές ομάδες δράσης,
εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι
κάτω των 25 ετών, και 27 από εθνικές ομάδες
δράσης ή εκδηλώσεις της διάσκεψης συνεδρίων
(ένας ανά κράτος-μέλος), καθώς και ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

Θα συμμετάσχουν επίσης 18 εκπρόσωποι τόσο
από την Επιτροπή των Περιφερειών όσο και από
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή, καθώς και άλλοι οκτώ από τους κοινωνι-
κούς εταίρους και οκτώ από την κοινωνία των πο-
λιτών, ενώ ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας θα προσκαλείται όταν συζητείται ο

διεθνής ρόλος της ΕΕ. Μπορούν επίσης να προ-
σκληθούν άλλοι εκπρόσωποι σημαντικών ενδια-
φερόμενων μερών. Η σύνθεση της ολομέλειας
της Διάσκεψης θα διασφαλίζει την ισότιμη εκ-
προσώπηση ανδρών και γυναικών.

Οι συζητήσεις θα διαρθρωθούν θεματικά γύρω
από τις συστάσεις που θα συγκεντρωθούν από τις
ομάδες δράσης και την πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα είναι ο μοναδικός ψηφιακός τό-
πος όπου θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα
δημοσιεύονται στοιχεία από όλες τις εκδηλώσεις
που σχετίζονται με τη διάσκεψη. Σε εύθετο χρό-
νο, η ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της
στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει
την έκθεσή της σε πλήρη συνεργασία και πλήρη
διαφάνεια με την ολομέλεια, η οποία θα δημοσι-
ευθεί στη συνέχεια στην πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα.

Το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης θα πα-
ρουσιαστεί σε έκθεση προς την κοινή προεδρία.
Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα εξετάσουν τον
τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συ-
νέχεια στην εν λόγω έκθεση, το καθένα εντός του
πεδίου αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις
Συνθήκες.

Η τρίτη από τις τέσσερις ομάδες πολιτών συ-

νήλθε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρα-
σβούργο και είχα την τιμή να συμμετάσχω. Πολί-
τες από όλες τις χώρες της ΕΕ συζήτησαν τα ακό-
λουθα θέματα:
• επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
•περιβαλλοντικά ζητήματα, που σχετίζονται επί-
σης με τη γεωργία, τις μεταφορές και την κινητι-
κότητα
•ενέργεια και μετάβαση σε κοινωνίες χωρίς διο-
ξείδιο του άνθρακα
•νέες προκλήσεις στον τομέα της υγείας για την
ΕΕ
•συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και αντι-
μετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας
• πρόληψη και υγιής τρόπος ζωής.

Είναι η ώρα των πολιτών της ΕΕ. Στην Ελλάδα
γίνεται συστηματική και οργανωμένη εργασία,
υπό την προεδρία του ΑΝΥΠΕΞ κ. Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη. Στόχος του, να συμμετάσχουν όλες οι
περιφέρειες της χώρας και να καταθέσουν τις
απόψεις τους στην ψηφιακή πλατφόρμα όσο πε-
ρισσότεροι πολίτες όλων των ηλικιών. 

Η Ελλάδα διεκδικεί και επιθυμεί η Ευρώπη του
μέλλοντος να έχει στοιχεία αλληλεγγύης, συνεν-
νόησης και συνεργασίας. Οι πολίτες ας δώσουν
δυναμικό «παρών» και όλα θα πάρουν διαφορετι-
κή πορεία.

Ε
ίναι σχεδόν αδύνατο να μεταβείτε στα
social media χωρίς να δείτε αποφθέγ-
ματα ή σχόλια που συνοδεύονται από

λόγια παρακίνησης, όπως «Κοιτάξτε στη φωτει-
νή πλευρά», «Επικεντρωθείτε στα καλά πράγμα-
τα» ή «Να είστε θετικοί».  Αν και καλοπροαίρε-
τες, αυτές οι φράσεις μπορεί να καταλήξουν να
δημιουργούν περισσότερη αγωνία αντί να βοη-
θούν. Για ποιο λόγο; 

Επειδή είναι παραδείγματα τοξικής θετικότη-
τας, μια σχολή σκέψης που λειτουργεί με την
αρχή ότι κάποιος πρέπει να έχει πάντα θετική
στάση, ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκο-
λεύουν.

Στη ζωή μας, στην πραγματικότητα υπάρ-
χουν αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις
όπως κατάθλιψη, άγχος και κοινωνική από-
συρση, καθώς επίσης και αρνητικές πράξεις
όπως παραβατικότητα, βίαιες, αντιπολιτευτι-
κές/αμυντικές, ενοχλητικές και παρορμητι-
κές συμπεριφορές. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, να εστιά-

σουμε στις αρνητικές συνέπειες της «συναισθη-
ματικής ακύρωσης» και να κατανοήσουμε γιατί
πρέπει να ζούμε με τα αρνητικά μας συναισθή-
ματα.

Συναισθηματική ακύρωση
Όταν ένα άτομο μιλά για αυτό που νιώθει, ο

κύριος στόχος του είναι συνήθως να επικυρώσει
τα συναισθήματά του, να κατανοήσει και να απο-
δεχτεί τη συναισθηματική εμπειρία. Απεναντίας,
η συναισθηματική ακύρωση περιλαμβάνει την
αγνόηση, την άρνηση, την κριτική ή την απόρρι-
ψη των συναισθημάτων.

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τις επιπτώ-
σεις της συναισθηματικής ακύρωσης. Το συμ-
πέρασμα είναι σαφές: είναι πολύ επιβλαβής για
την ψυχική υγεία. 

Τα άτομα που βιώνουν συναισθηματική ακύ-
ρωση είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν συμπτώ-
ματα κατάθλιψης.

Όσο περισσότερη ψυχολογική ευελιξία έχει
ένα άτομο, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να

ζήσει με τα συναισθήματά του και να ξεπεράσει
δύσκολες καταστάσεις. 

Όχι άλλες προκατασκευασμένες προτάσεις
Τα αρνητικά συναισθήματα είναι προϊόν ανθρώ-

πινης πολυπλοκότητας και είναι εξίσου σημαντικά
με τα θετικά. Την επόμενη φορά που κάποιος θα
σας εμπιστευτεί για τα συναισθήματά του, αν δεν
ξέρετε τι να πείτε, επιλέξτε ακρόαση και συναι-
σθηματική επικύρωση. Χρησιμοποιήστε εκφρά-
σεις όπως «Φαίνεται ότι είχατε μια δύσκολη μέρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το να είσαι θετικός δεν
είναι πάντα συνώνυμο της τοξικής θετικότητας - ο
στόχος της οποίας είναι να απορρίψεις και να απο-
φύγεις τα πάντα αρνητικά και να δεις μόνο τη θετι-
κή πλευρά των πραγμάτων. Ένα παράδειγμα θετι-
κής και επικυρωτικής γλώσσας είναι: «Είναι φυ-
σιολογικό να νιώθεις όπως νιώθεις ύστερα από
ένα τόσο σοβαρό γεγονός, ας προσπαθήσουμε να
το κατανοήσουμε».  Στην τοξική θετικότητα θα
ακούγαμε: «Σταμάτα να βλέπεις την αρνητική
πλευρά, σκέψου θετικά».

Τοξική θετικότητα: Γιατί είναι σημαντικό 
να ζούμε με αρνητικά συναισθήματα

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



«Α
ν χρειαστεί θα πάρουμε επιπλέον
μέτρα, δεν χρειάζεται πανικός»,
ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης,

ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαί-
νοντας ότι υπάρχει ένα «φρενάρισμα» στις αυ-
ξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των
αγαθών. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ελληνική
αγορά λειτουργεί «ρολόι» και δεν χρειάζεται
πανικός, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να
υπάρξουν ελλείψεις στα ράφια, όπως έχει
συμβεί σε άλλες χώρες. «Σύμφωνα με τη Eu-
rostat, και ο Σεπτέμβριος κατέταξε την Ελλά-
δα σε μια από τις τελευταίες σε πληθωρισμό
χώρες της Ευρώπης, συγκεκριμένα στην τρίτη
από το τέλος. Έχουμε σε μέσο όρο πληθωρι-
σμού και τον Σεπτέμβριο τα 2/3 του μέσου ευ-
ρωπαϊκού όρου. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά
μας λειτουργεί σωστά και ακόμη η επιβάρυν-
ση του καταναλωτή δεν είναι τόσο μεγάλη. Ο
πληθωρισμός παραμένει αρνητικός», ανέφε-
ρε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
συμπληρώνοντας ότι, σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού
νοικοκυριού το 2021 έχει αυξηθεί.

ΣΣυρροή υπουργών 
σε βιβλιοπαρουσίαση 

Η παρουσίαση του βιβλίου του γενικού γραμ-
ματέα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Κώστα Μπαγινέτα με τίτλο «Δύο θητείες, ένα
όραμα» συγκέντρωσε πολλούς Νεοδημο-
κράτες. Ο Μάκης Βορίδης, ο Σπήλιος Λιβα-
νός, ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Απόστολος
Βεσυρόπουλος, η Ζέττα Μακρή, ο Χαράλαμ-
πος Αθανασίου, ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Μά-
ριος Θεμιστοκλέους ήταν μεταξύ αυτών που
τίμησαν τον συγγραφέα και γενικό γραμμα-
τέα. Τα πηγαδάκια πολλά, οι περισσότεροι
μιλούσαν για την πορεία της Νέας Δημοκρα-
τίας, για τη δουλειά που γίνεται από την κυ-
βέρνηση, για τα προβλήματα που είναι μπρο-
στά. Άλλωστε, έως εκείνη τη στιγμή δεν είχε
«σκάσει» το θέμα της διαγραφής Μπογδά-
νου, οπότε όλοι ήταν χαλαροί και απολάμβα-
ναν τα κρασάκια τους και τα «καναπεδάκια».
Ήταν όλοι μια αγαπημένη ατμόσφαιρα. Βλέ-
πετε, δεν είχε σκάσει το θέμα με τον Μπο-
γδάνο… αλλιώς θα έπιναν καφεδάκι σκέτο. 

Τα ταμεία του Δημοσίου
είναι ακατάσχετα
Το υπουργείο Οικονομικών έσπευσε με εγκύ-
κλιο να απαγορεύσει ουσιαστικά την κατάσχε-
ση από έναν ιδιώτη σε βάρος του Δημοσίου. Το
κράτος με αυτή την ενέργεια υποστηρίζει ότι
τα διαθέσιμα φορέων «έχουν ταχθεί για την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ειδικών δημό-
σιων σκοπών» και για αυτό τα μετατρέπει ου-
σιαστικά σε ακατάσχετα! Άρα, αν το κράτος
χρωστάει σε κάποιον επιχειρηματία, δεν θα
μπορεί ο τελευταίος να κάνει αναγκαστική κα-
τάσχεση. Δεν πάει ο νους μου κάπου, απλώς το
αναφέρω…

Ο Παπαδάκης «έφυγε» 
από την εκπομπή του  

Ο τηλεοπτικός διάλογος ανάμεσα στον Κώ-
στα Ζαχαριάδη και τον Μακάριο Λαζαρίδη
στον ΑΝΤ1 βγήκε εκτός ελέγχου. Το απί-
στευτο περιστατικό συνέβη στην εκπομπή
του Γιώργου Παπαδάκη με καλεσμένο τον
Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον
Μακάριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία,
όταν ξαφνικά οι τόνοι της συζήτησης ανέβη-
καν. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, αναφερόμενος
στον κύριο Λαζαρίδη, του είπε «δεν ντρέπε-
στε» και εκείνος απάντησε «καθόλου δεν
ντρέπομαι. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ζα-
χαριάδη. Θέλετε να σας φέρω φωτογραφία.
Μαζί σας ήταν ο Πάνος Καμμένος». Και ο κύ-
ριος Λαζαρίδης συνέχισε λέγοντας ότι
«εξαρθρώσαμε τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ζαχαριάδης να μιλάνε
σε εμάς για πατριωτισμό». Μετά τον έντονο
διάλογο που είχαν ο κύριος Ζαχαριάδης και ο
Μακάριος Λαζαρίδης, τον λόγο πήρε ο Γιώρ-
γος Παπαδάκης λέγοντας: «Εγώ αδυνατώ,
στα 45 χρόνια της εμπειρίας μου, 42 τηλεο-
πτικής, να μη με βοηθάνε για να διευθύνω
αυτήν τη συζήτηση». «Αδυνατώ να συνεχίσω
με αυτό το πνεύμα και το ύφος της συζήτη-
σης» και αποχώρησε από το στούντιο. Θα εί-
χε δίκιο αν στο παρελθόν είχε πράξει το ίδιο
στην αθλιότητα του Κασιδιάρη, αλλά βλέπετε
τώρα η εκπομπή δεν… τραβάει.

Δεν θα είναι εύκολο το
comeback Μπογδάνου
Δεν το λέω εγώ, το είπε σε ραδιοφωνική του
συνέντευξη ο γενικός γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρα-
τίας, ο κ. Γιάννης Μπούγας: «Δεν μπορώ να
προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως, η
προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι στο εγ-
γύς μέλλον το βλέπω από πολύ δύσκολο έως
απίθανο». Βέβαια, ο κ. Μπούγας διευκρίνι-
σε ότι «η Νέα Δημοκρατία, αν υπηρετεί κά-
ποιος τις αρχές και τις αξίες της, δεν κλεί-
νει ερμητικά τις πόρτες». Άρα μην περιμέ-
νετε το θέμα να λήξει έτσι εύκολα. Χρειάζε-
ται χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές…
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O Άδωνις λέει ότι
δεν χρειάζεται
κανένας πανικός 

Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει
στον χώρο των σουπερμάρκετ,
με τρεις τέσσερις αλυσίδες να
συμμετέχουν σε συζητήσεις

για την εξαγορά ή τη συγχώ-
νευση με άλλες. Έγινε τις τελευ-

ταίες μέρες και μια μεγάλη κίνηση
για ένα deal που θα προκαλούσε ντόρο στην αγο-
ρά, αλλά, όπως έμαθα, ναυάγησε. Το παιχνίδι, βέ-
βαια, δεν έχει τελειώσει. Είναι βέβαιο ότι το προ-
σεχές διάστημα θα έχουμε εξαγορές αλυσίδων. 
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«Ξεπαγώνουν» 
τα στεγαστικά δάνεια

Αργά αλλά σταθερά, θα έλεγα… δειλά δειλά οι
τράπεζες αρχίζουν να προβάλουν τα νέα προϊόν-
τα στεγαστικής πίστης, σε μια προσπάθεια να αρ-
χίσει να ρολάρει η αγορά, που έχει «παγώσει»
από την αρχή των μνημονίων, από το 2010 δηλα-
δή. Καλούν τους πελάτες να πάνε στα γκισέ να
πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο με χαμηλό επιτό-
κιο, αλλά χωρίς τις «υπερβολές» του παρελθόν-
τος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρηματοδοτούν
το 60%, άντε 80% της αξίας του ακινήτου. Δάνεια
με 100% επιδότηση δεν υπάρχουν πλέον, ξεχάστε
τα. Άλλωστε, προς το παρόν η πλειονότητα των
πολιτών που σπεύδουν στα γκισέ είναι δημόσιοι
υπάλληλοι. Σταθερός μισθός και δουλειά, χωρίς
κίνδυνο απόλυσης.



Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και o Γρηγόρης Δημη-
τριάδης «τρέχουν» την ενίσχυση των ψηφιακών
δραστηριοτήτων. 

Σημαντικές ψηφιακές παρεμβάσεις, που θα
αφήσουν αποτύπωμα και θα βοηθήσουν στην κα-
θημερινότητα τόσο τις υπηρεσίες των υπουργείων
όσο και την επαφή τους με τον κοινό, βρίσκονται,
σύμφωνα με πληροφορίες, σε πλήρη σχεδιασμό.
Κατά πληροφορίες, σε συγκεκριμένες δομές το
προσεχές διάστημα αναμένεται η ενίσχυση των
ψηφιακών δραστηριοτήτων με σημαντικές αλλα-

γές που βρίσκονται υπό επεξεργασία. Την υλοποί-
ηση και την εποπτεία επιμελούνται ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού
Γρηγόρης Δημητριάδης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο τους σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Δικαιοσύνης κατάφεραν τη
μεγάλη επιτυχία για το θέμα των απλουστεύσεων
και την κατάργηση και συγχώνευση 25 πιστοποι-
ητικών σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φε-
ρεγγυότητας.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σ
ε πελάγη ευτυχίας πλέει η οικογένεια του Γιάννη Παπαθανασίου, καθώς εί-
ναι έγκυος ξανά η πανέμορφη κόρη του, η Μαρία. Η κόρη του πρώην
υπουργού της Νέας Δημοκρατίας είναι παντρεμένη με τον Ερρίκο Αρώνες

και είναι και πάλι έγκυος. Μάλιστα, αυτήν τη φορά κυοφορεί δίδυμα. Το ζευγάρι
έχει ήδη δύο παιδιά και περιμένει πώς και πώς να μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ η οι-
κογένειά τους. Η Μαρία είναι η ιδρύτρια της εταιρείας Outstand Communications
και πριν από λίγες μέρες διοργάνωσε το event «About You» του πιο inspiring και
προσωποποιημένου fashion online shop στην Ευρώπη, που γιόρτασε την άφιξή
του στην Ελλάδα λύνοντας τις απορίες του κοινού, έπειτα από μια άκρως επιτυχη-
μένη marketing καμπάνια σε social media και TV.
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Ο Αλέξης, ο Λούλης και τα... βιβλία
Είναι στα κάγκελα οι σκληροπυρη-

νικοί της Κουμουνδούρου με τον σύμ-
βουλο του Αλέξη Τσίπρα (ο οποίος αρ-
θρογραφεί και σε ΜΜΕ της επιρροής
ΣΥΡΙΖΑ) Γιάννη Λούλη. Λέγουν ότι τον
παρασύρει σε λάθος αντιπολιτευτικές
τακτικές. Ακόμη δεν έχετε δει τίποτα,
σύντροφοι. Ξέρετε τι έλεγε μια ψυχή
της Νέας Δημοκρατίας για τον Λούλη;
«Ο Λούλης πρώτα συμβούλευε όλους
τους αρχηγούς της ΝΔ πώς να πολι-
τευτούν και στη συνέχεια έγραφε βιβλία για να εξηγήσει πώς έφτασαν στην ήττα».
Εγώ, λοιπόν, περιμένω με αγωνία το βιβλίο που θα γράψει ο Γιάννης ο επικοινω-
νιολόγος για τον Αλέξη…

«Έχουν γνώση οι φύλακες» για το αν
υπάρχει επικοινωνία των εγκλείστων
με ακροδεξιές οργανώσεις. Την απο-
κάλυψη την έκανε ο υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οι-
κονόμου και πρόσθεσε πως «αναμφι-
σβήτητα υπάρχουν υπολείμματα της
Χρυσής Αυγής και η Ελληνική Αστυ-
νομία στον βαθμό της αρμοδιότητάς
της παρακολουθεί και εφαρμόζει τη
νομοθεσία εκεί που επιβάλλεται».

LOCKΘα γίνει πάλι παππούς 
ο Γιάννης Παπαθανασίου 

Περί 63ου γύρου
διερευνητικών  
Η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του
Αιγαίου, την οποία έθεσαν στον 63ο γύρο
οι Τούρκοι, είναι επί της ουσίας αμφισβή-
τηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλά-
δας. Κατά τρόπο περίεργο και ενώ οι
Τούρκοι γνωρίζουν ότι οι διερευνητικές
γίνονται μόνο για την υφαλοκρηπίδα και
τις λεγόμενες θαλάσσιες ζώνες (ΑΟΖ
κ.λπ.), αίφνης θέτουν επιτακτικά ως πρώ-
το θέμα συζήτησης την αποστρατιωτικο-
ποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαί-
ου. Μάλιστα, προβάλλουν ως επιχείρημα
ότι η προσάρτηση στην Ελλάδα, που έγινε
με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, εί-
χε ως όρο να μην υπάρχουν στρατιωτικές
δυνάμεις στα νησιά. Έρχονται, λοιπόν,
τώρα με νομικίστικα τερτίπια και ισχυρί-
ζονται ότι αφού υπάρχει στρατός στα νη-
σιά, τότε υπάρχει αυτομάτως και ζήτημα
κυριαρχίας τους. Βάζουν, δηλαδή, απρο-
κάλυπτα θέμα εδαφικής κυριαρχίας για
την Ελλάδα σε μια συζήτηση που γίνεται
μόνο για θαλάσσιες ζώνες. Η παραπάνω
άθλια συλλογιστική της Τουρκίας τορπι-
λίζει βεβαίως τις διερευνητικές, τις οποί-
ες υποτίθεται ότι επιθυμούν. Ξέρουν πολύ
καλά ότι τέτοιο ζήτημα δεν πρόκειται ποτέ
να συζητήσει η Ελλάδα για κανέναν λόγο.
Προσέξτε όμως. Αυτή η αμφισβήτηση
εθνικής κυριαρχίας τορπιλίζει και το εν-
δεχόμενο προσφυγής στη Χάγη. Κανένα
διεθνές δικαστήριο δεν θα συζητήσει ζη-
τήματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αν
υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα κυριαρχίας.
Πρέπει πρώτα να λυθούν αυτά και μετά
όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται, λοιπόν, σαφές
ότι οι Τούρκοι οδηγούν σε πλήρες αδιέ-
ξοδο όλο το ζήτημα συνολικά.

Ποιους γιατρούς 
«μετράει» το Μαξίμου 

Για τους γιατρούς που βρίσκονται καθημε-
ρινά στα κανάλια ακούγονται και γράφονται
πολλά. Προφανώς κάποιοι από αυτούς έχουν
πολιτικές βλέψεις. Δεν είναι κακό αυτό, θεμι-
τό είναι. Άλλωστε, η ενασχόληση με την πολι-
τική ευτυχώς δεν είναι ποινικό αδίκημα. Το
ερώτημα είναι «ποιους θα ήθελε η ΝΔ;». Δύο
είναι τα ονόματα που ενδιαφέρουν τη «γαλά-
ζια» παράταξη: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
και Θανάσης Εξαδάχτυλος. Μάλιστα, μαθαίνω
ότι ανεπίσημα έχει αρχίσει να τους «μετράει»
δημοσκοπικά… Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι
σε όποια περιφέρεια και να κατέβουν, θα προ-
καλέσουν εσωτερικό σεισμό στη ΝΔ και τους
άλλους υποψηφίους.

Δημητριάδης και Πιερρακάκης τρέχουν την καθημερινότητα  
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΝΔ,

πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Βουλής

«Ένα κόμμα του 40% δεν
μπορεί να είναι μονοτασικό»

Για τις ελευθερίες στους εμβο-
λιασμένους, την επιχείρηση
διχασμού από οργανωμένες

ομάδες, την επικριτική στάση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ απέναντι στη στρατηγική αμυν-
τική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας,
αλλά και τις εσωκομματικές διεργα-
σίες στη «γαλάζια» παράταξη ενόψει
και του Συνεδρίου της Νέας Δημο-
κρατίας τον Δεκέμβριο μίλησε ο βου-
λευτής της ΝΔ Βασίλης Οικονόμου
στην «Political». Αναφερόμενος στις
πρόωρες εκλογές και στο τέλος των
σεναρίων για προσφυγή στις κάλπες
που έβαλε ο πρωθυπουργός, ο Βασί-
λης Οικονόμου επισήμανε ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης υλοποιεί τις προ-
εκλογικές του εξαγγελίες μέχρι κε-
ραίας. Ερωτηθείς για την πραγματο-
ποίηση των παρελάσεων αναρωτή-
θηκε γιατί ορισμένοι συγκινούνται με
τις παρελάσεις, ενώ δεν δείχνουν αν-
τίστοιχη ευαισθησία όταν γίνονται
πορείες και κομματικές συγκεντρώ-
σεις. 
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Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης
ανακοίνωσε την πλήρη ελευθερία για
τους εμβολιασμένους αλλά και το τέ-
λος των τοπικών περιοριστικών μέ-
τρων. Πώς το σχολιάζετε; 
Στο μέτωπο της πανδημίας έχουμε φτάσει

σε ένα σημείο καμπής, καθώς υπάρχει η με-
γιστοποίηση του εμβολιαστικού προγράμ-
ματος με κοντά 6,5 εκατ. εμβολιασμένους,
συνεπώς είναι λογικό οι στόχοι να επανατο-
ποθετούνται. Η κυβέρνηση προσπαθεί να
πείσει τους ανεμβολίαστους να κλείσουν
άμεσα ραντεβού, ωστόσο υπάρχουν και σή-
μερα συστηματικές αντιδράσεις από οργα-
νωμένες ομάδες, που δεν είναι μόνο αντιεμ-
βολιαστές αλλά είναι αντιευρωπαϊστές και
γενικά στέκονται απέναντι σε κάθε νέα πρό-
κληση.

Εκτιμάτε ότι υπάρχει πολιτική υποκί-
νηση πίσω από αυτές τις ομάδες;
Πολιτική υποκίνηση δεν βλέπω, πολιτική

στόχευση όμως ναι. Ωστόσο υπάρχει και ένα
κομμάτι πολιτών που είναι ακόμη σκεπτικι-
στές, αλλά το συζητούν.

Μήπως όμως με τη διάκριση εμβολια-
σμένων και μη δημιουργείται διχα-
σμός στην κοινωνία; 
Δεν υπάρχει διχασμός, όταν η μεγάλη

πλειοψηφία των πολιτών έχει ακολουθήσει
τα επιστημονικά δεδομένα. Η Πολιτεία στέλ-
νει ένα μήνυμα ότι σέβεται την πλειοψηφία
και όσους ακολουθούν τα επιστημονικά δε-
δομένα και δεν κάνουν του κεφαλιού τους.
Όσοι στέκονται απέναντι πρέπει να καταλά-
βουν ότι δεν μπορούν να επιβάλουν τον βη-
ματισμό της κοινωνίας. Δεν θέλουμε να δια-
χωρίσουμε τους ανθρώπους, αλλά θέλουμε
να αντέξει το σύστημα υγείας.

Συμφωνείτε με την απόφαση για τη
διενέργεια παρελάσεων; 
Θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν

κανονικά οι παρελάσεις. Είναι η πρώτη συγ-
κέντρωση που γίνεται; Τα κόμματα κάνουν
συγκεντρώσεις. Πορείες γίνονται. Γιατί ορι-
σμένοι συγκινούνται για τις παρελάσεις και
όχι για τις πορείες; Άλλωστε θα τηρηθούν οι
κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό.
Πρέπει να το πει η Πολιτεία; Δεν υπάρχει συ-
νείδηση ότι πρέπει να τηρούμε τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα; Πρέπει να έχουμε τον
βούρδουλα ή έναν αστυνομικό πάνω από το
κεφάλι μας για να κάνουμε το αυτονόητο; 

Εκτιμάτε ότι είναι χρήσιμο να αλλάξει η
σύνθεση της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων; 
Η κυβέρνηση αντιμετώπισε μια πρωτό-

γνωρη κατάσταση. Στην πρώτη φάση της
πανδημίας επιλέχθηκε η λύση ενός μεγάλου
σχήματος για να χωρέσουν όλες οι απόψεις.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όμως, δεν
είναι κοινοβούλιο για να λέει ο καθένας την
άποψή του. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο,
εισηγητικό. Άρα, λοιπόν, οι επιστήμονες
μπορούν ακόμα και σε πιο μικρή αναλογία
και κλίμακα να πουν τις επιστημονικές τους
προτάσεις, ώστε να μη γίνεται μια πασαρέλα
ή μια κουβέντα δημοσίων σχέσεων και επα-
φών. Εκτιμώ ότι είναι πολύ καλύτερο ένα
σχήμα μικρό και ευέλικτο που θα στέλνει
ένα μήνυμα κατανοητό στην κοινωνία. 

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι εσωκομματι-
κές διεργασίες στη ΝΔ. Η παράταξη
μετασχηματίζεται. 
Η ΝΔ είναι ένα ιστορικό κόμμα με μεγάλο

παρελθόν και πορεία στο μέλλον. Η παράτα-
ξή μας πρέπει να περιφρουρήσει τη δημο-
κρατική της λειτουργία, την αυτοδυναμία και
την ανεξαρτησία της από συμφέροντα και
επιρροές. Αποτελεί για τα μέλη της κτήμα
και χώρο για να κινούνται. Άρα, οι εσωκομ-
ματικές λειτουργίες είναι η ανανέωση της
εσωτερικής ζωής και της εμπιστοσύνης στα
όργανα που προχωρούν τη διαδικασία του
κόμματος. Τα κόμματα εξελίσσονται, προ-
χωρούν και δημιουργούνται νέα δεδομένα. 

Συμφωνείτε με τα ανοίγματα που γί-
νονται; 
Η ΝΔ είναι μεγάλη παράταξη. Όταν έχεις

ένα ποσοστό 40%, τότε μπορείς να εκφρά-
σεις από το δεξιό μέχρι το κεντρώο κέρας. Η

απήχηση της ΝΔ είναι μεγάλη, διότι μπορεί
να εκφράσει τις ιδέες ενός ανθρώπου που
θέλει την πρόοδο στον τόπο, να λειτουργούν
τα πράγματα με άνεση και οικονομική ελευ-
θερία, να μην τον δεσμεύει το κράτος και να
είναι δημιουργικός στην πατρίδα του. Αυτές
οι ιδέες -νομίζω- απηχούν την πλειοψηφία
του ελληνικού λαού. Η ΝΔ εκφράζει τον μέ-
σο Έλληνα. Ο κεντρώος, ο δεξιός και ο κεν-
τροδεξιός χώρος μπορούν να συνυπάρξουν
και να εκφραστούν σήμερα από τη ΝΔ. Είναι
μεγάλη παράταξη και σε αυτήν μπορούν να
συνυπάρξουν όλες αυτές οι τάσεις. Ένα
κόμμα του 40% δεν μπορεί να είναι μονοτα-
σικό. 

Ο πρωθυπουργός έκλεισε ακόμη μια
φορά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υλοποιεί απόλυ-

τα όσα είχε εξαγγείλει προεκλογικά. Όλοι
εκπλήσσονται με αυτό, γιατί στην Ελλάδα
έχουμε μάθει άλλα να λέμε και άλλα να κά-
νουμε. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ολο-
κληρώσει την τετραετία και, κατά τη γνώμη
μου, αυτό πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι το
2023 πρέπει να κάνουμε απολογισμό και να
προχωρήσουμε.

Πώς σχολιάζετε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ
για την καταψήφιση της ελληνογαλλι-
κής συμφωνίας; 
Η αξιωματική αντιπολίτευση κρατά μια μί-

ζερη και μικροπολιτική στάση σε σχέση με
την ελληνογαλλική συμφωνία. Δεν κερδίζει
τίποτα ο κ. Τσίπρας από τέτοιες συμπεριφο-
ρές. Ενώ όλοι λένε ότι είναι μια ιστορική

συμφωνία που εξασφαλίζει την άμυνα της
χώρας, έρχεται τώρα παράταιρος να πει όχι. 

Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζον-
ται. Ανησυχείτε για casus belli; 
Μόνο όσοι δεν είναι γεμάτοι αυτοπεποί-

θηση ανησυχούν, εγώ όχι. Η πλειοψηφία του
ελληνικού λαού εμπιστεύεται τις Ένοπλες
Δυνάμεις, την πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία και δεν αποδέχεται τίποτα τέτοιο. Ο
Τούρκος πρόεδρος εκτίθεται στην Ευρώπη
και το ΝΑΤΟ με τις συνεχείς προκλήσεις. Η
Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και δεν πρέ-
πει να το παραγνωρίζουμε αυτό. Όμως με τις
συμπεριφορές αυτές και με τον αναθεωρη-
τισμό που δείχνει, χάνει έδαφος. Η επιρροή
της εξασθενεί, γιατί δεν είναι στα πλαίσια
των διεθνών κανόνων. Προτιμά αυτό τον ρό-
λο και θα εισπράξει τα επίχειρα.

«
Μίζερη και μικροπολιτική 
η στάση του ΣΥΡΙΖΑ για 
την ελληνογαλλική στρατηγική
συμφωνία

στη Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Π
λώρη για νέο και υπερσύγχρο-
νο Πολεμικό Ναυτικό έχει βά-
λει η κυβέρνηση, με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, κατά την

ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για
την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία,
να αναφέρεται όχι μόνο στις τρεις φρεγά-
τες Belharra, που θα αποκτήσει σύντομα
η Ελλάδα, αλλά και στις Κορβέτες Go-
wind, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφο-
ρίες για την απόκτησή τους, ενώ δεν απέ-
κλεισε τη συμμετοχή και ελληνικών ναυ-
πηγείων στην κατασκευή τους.

Οι δύο νέοι τύποι μονάδων επιφανείας
που προμηθεύεται η χώρα θα αλλάξουν
ριζικά την εικόνα του Πολεμικού Ναυτι-
κού, το οποίο θα πραγματοποιήσει τεχνο-
λογικό άλμα 40 ετών και μάλιστα σε χρό-
νο-ρεκόρ. Η παραλαβή των πρώτων δύο
Belharra προγραμματίζεται το 2025 και
έναν χρόνο αργότερα θα έρθει στη Σαλα-
μίνα η τρίτη φρεγάτα, όμως οι Gowind θα
υψώσουν τη γαλανόλευκη στο κατάρτι
τους πολύ νωρίτερα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη θα
ξεκινήσει τις δοκιμές στη θάλασσα σε πε-
ρίπου 30 μήνες από την υπογραφή του
συμβολαίου, με τους Γάλλους να δε-
σμεύονται για παράδοση τεσσάρων Go-
wind σε 50 μήνες. Με άλλα λόγια, το 2026
το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει επτά νέα
πλοία που θα αυξήσουν κατακόρυφα τις
επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Και επειδή πολλά ακούστηκαν χθες για
το κόστος των πλοίων, είναι γεγονός ότι η
Αθήνα πέτυχε τιμή καλύτερη από όσο
μπορούσε να φανταστεί. Οι τρεις Belharra

θα αγοραστούν στην τιμή των δύο, ενώ για
τέσσερις Gowind, μαζί με τα όπλα, τις εκ-
παιδεύσεις και την πενταετή υποστήριξη
το κόστος φτάνει το 1,6 δισ. ευρώ. Και τα
όπλα τους δεν είναι λίγα, αφού διαθέτουν
αντιαεροπορικούς πυραύλους MICA, επι-
φανείας EXOCET, σόναρ και τορπίλες για
υποβρύχια αλλά και συστήματα ηλεκτρο-

νικού πολέμου. Πρόκειται για «πολυεργα-
λείο», όπως τονίζουν αξιωματικοί του Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο λόγω
μεγέθους είναι ιδανικό για «κλειστές» θά-
λασσες όπως το Αιγαίο.

Όσο για τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ,
για τον οποίο αναρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας
πώς έφτασε από τα 150 στα 450 εκατ. ευ-
ρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα
πλοία που έχουν ήδη 30 χρόνια υπηρε-
σίας στην πλάτη τους θα λάβουν μια «ένε-
ση ζωής» μικρού κόστους και όχι τον εκ-
συγχρονισμό μέσης ζωής, ο οποίος μαζί
με τα νέα όπλα θα έφτανε στα 450 εκατ.

ευρώ, καθώς το βάρος θα πέσει σε νέα και
πιο ικανά πλοία, όπως οι κορβέτες.

Εντύπωση, πάντως, προκάλεσε η ανα-
φορά του κ. Τσίπρα στην αναβάθμιση των
αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ3
Orion, την οποία εμφάνισε ως επιτυχία
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα
ύψους 500 εκατ. ευρώ βρίσκεται εκτρο-
χιασμένο στην ΕΑΒ και ενώ έπρεπε να
ολοκληρωθεί το 2024, από το 2015 μέχρι
σήμερα συντηρήθηκε και πετάει μόλις
ένα αεροπλάνο χωρίς αυτό να έχει ανα-
βαθμιστεί. 

Πληροφορίες, μάλιστα, θέλουν το πρό-
γραμμα να τραβάει για αρκετά χρόνια
ακόμη, αν ποτέ ολοκληρωθεί, αφού από
τα 200 άτομα που θα έπρεπε να εργάζον-
ται στα Ρ3, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν μό-
λις 50.

Είναι γεγονός, πάντως, ότι τον τελευταίο
χρόνο η κυβέρνηση κατάφερε όχι μόνο να
καλύψει πολλά από τα κενά που προκάλε-
σαν η οικονομική κρίση και η πολυετής
απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά
και να βάλει τα θεμέλια για το μέλλον με
πανίσχυρες μονάδες επιφανείας, σύγ-
χρονα μαχητικά αεροσκάφη και νέα οπλι-
κά συστήματα ακριβείας για τον Στρατό
Ξηράς. 

Πηγές του ελληνικού επιτελείου, μάλι-
στα, δεν αποκλείουν την εκδήλωση επί-
σημου ενδιαφέροντος από την Αθήνα για
τα «αόρατα» F-35, ακόμη και εντός του
έτους, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να εν-
τάξει στο οπλοστάσιό της το μαχητικό 5ης
γενιάς, το οποίο προς το παρόν είναι
«απαγορευμένο» για την Τουρκία. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Άναψε πράσινο και για τις κορβέτες

Απάντηση Παναγιωτόπουλου στον Τσίπρα
Απάντηση στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για «σκανδαλώδη υπερκοστολόγηση» του
Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος φρέσκαρε τη μνήμη του προέδρου
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θυμίζοντας στον κ. Τσί-
πρα ότι το 2019 υπήρχε στο τραπέζι μόνο μία πρόταση από
καναδική εταιρεία, ύψους 1,9 δισ. ευρώ. «Στην πορεία
προέκυψε και η ισραηλινή εταιρεία, οπότε και ξεκίνησε ο
ανταγωνισμός, είχαμε διαδοχικές μειώσεις των προτάσε-
ων και καταλήξαμε στο ύψος που συμφωνήθηκε», τόνισε
ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, διευκρινίζοντας ότι «όταν πέ-
ρασε το πρόγραμμα από την αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή έπειτα από πεντάωρη συζήτηση και εφόσον δό-
θηκαν εξονυχιστικές εξηγήσεις για την κοστολόγηση, ξε-
κίνησε η κυρίως διαπραγμάτευση, η οποία οδήγησε στην
τελική απόφαση και εσείς ισχυρίζεστε ότι είναι σκανδα-
λωδώς υπερκοστολογημένη τιμή, που όμως είναι κατά τι
μεγαλύτερη της αρχικής, διότι μπήκε η ρήτρα τιμαριθμι-
κής προσαρμογής». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απέρριψε ακόμη τον ισχυρισμό του κ.
Τσίπρα ότι υπήρχε πρόταση για την κατασκευή του Κέντρου από την Πολεμική Αεροπορία,
η οποία δεν αξιοποιήθηκε και παρέπεμψε στα πρακτικά του ΣΑΓΕ του Ιανουαρίου 2019.



Τ
ον χαρακτηρισμό του «κράτους-
πειρατή» επιβεβαιώνει η Τουρ-
κία, η οποία πολιορκεί με πολε-
μικά πλοία τον χώρο ερευνών

του «Nautical Geo» στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

Η Άγκυρα ανανέωσε την παράνομη Nav-
tex, με την οποία δεσμεύει για ασκήσεις με
πραγματικά πυρά τη θαλάσσια περιοχή,
όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαγά-
γει έρευνες το γαλλικό πλοίο για λογαρια-
σμό της κοινοπραξίας του EastMed. Αθήνα
και Λευκωσία εκτιμούν ότι η Τουρκία ετοι-
μάζεται να τα παίξει όλα για όλα, επιδιώ-
κοντας κλιμάκωση στην περιοχή, ακόμη και
θερμό επεισόδιο.

Με το θαλασσοτεμάχιο των ερευνών να
τελεί υπό τουρκική ομηρία, το «Nautical
Geo» παραμένει στα ανοιχτά του λιμανιού
της Λάρνακας, ενώ η Άγκυρα εναλλάσσει
τις μονάδες επιφανείας της, αφού απέσυρε
μια φρεγάτα και μια κορβέτα από την περιο-
χή, διατηρώντας όμως τη φρεγάτα «Oruc
Reis» στο σημείο. 

Οι λεονταρισμοί της Άγκυρας, βέβαια,
έλαβαν ηχηρή απάντηση από τα ελληνικά
μαχητικά αεροσκάφη που συμμετείχαν
στην τετραμερή άσκηση «Ευνομία», τα
οποία πετούσαν στο FIR Λευκωσίας όσο τα
τουρκικά πλοία εκτελούσαν την πειρατική
αποστολή τους. Όπως και στην περσινή
άσκηση, τα ελληνικά F-16 που απογειώθη-
καν από την Κρήτη κινήθηκαν ανενόχλητα
στην περιοχή μεταξύ ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας και κυπριακής ΑΟΖ, ενώ είναι ενδει-
κτικό ότι η Άγκυρα δεν μπήκε καν στη δια-
δικασία να απογειώσει αεροσκάφη για να
παρενοχλήσει την άσκηση. Την ίδια ώρα,
βέβαια, μεταξύ Κρήτης και Ρόδου βρίσκον-
ταν ναυτικές δυνάμεις από την Ελλάδα, την
Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία που συμμε-
τείχαν στην «Ευνομία».

Ωστόσο, μετά την αμφισβήτηση της κυ-
ριαρχίας έξι ελληνικών νησιών με τα έωλα
επιχειρήματα της επιστολής Σινιρλίογλου
στα Ηνωμένα Έθνη, η Άγκυρα προέβη σε
νέα αμφισβήτηση του δικαιώματος της Ελ-
λάδας για Έρευνα και Διάσωση στο Αιγαίο.
Η Άγκυρα εξέδωσε παράνομη Navtex, με
την οποία δεσμεύει δύο περιοχές μεταξύ
Λέσβου και Χίου, όπου η τουρκική ακτοφυ-
λακή έχει αναπτύξει σκάφη, αεροσκάφη

ναυτικής συνεργασίας και ελικόπτερα. Η
Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις ενέρ-
γειες της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυ-
λακή τις Ένοπλες Δυνάμεις, όμως είναι σα-
φές ότι δεν θα παρασυρθεί σε προβοκατό-
ρικες ενέργειες της Τουρκίας, η οποία επι-
διώκει όξυνση σε όλα τα μέτωπα.

Πρόθεση της ελληνικής πλευράς, άλλω-
στε, όπως εκφράστηκε από πηγές του
υπουργείου Εξωτερικών μετά την ολοκλή-
ρωση του 63ου γύρου των διερευνητικών
επαφών, είναι η διατήρηση των διαύλων
επικοινωνίας με την Τουρκία, ωστόσο οι
απειλές και οι προκλήσεις, που εκφράζον-
ται τόσο από επίσημα χείλη όσο και στο πε-
δίο με τις επιθετικές ενέργειες της Άγκυ-
ρας, δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση ανε-
κτές. 

Πάντως, οι κινήσεις του Ερντογάν δεν εί-
ναι άσχετες με τις εξελίξεις στο εσωτερικό
της Τουρκίας. Σύμφωνα με τελευταία δημο-
σκόπηση του Ινστιτούτου Konda, ο κυβερ-
νητικός συνασπισμός του AKP του Ερντο-
γάν με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του
Ντεβλέτ Μπαχτσελί για πρώτη φορά χάνει

την πρωτιά από την αντιπολιτευόμενη Εθνι-
κή Συμμαχία. Τα δύο βασικά κόμματα της
τελευταίας, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό
Κόμμα (CHP) και το εθνικιστικό Καλό Κόμ-
μα (IYIParti), αύξησαν από κοινού τη δύνα-
μή τους κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες τον
περασμένο μήνα, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα «BirGün», φτάνοντας στο 44,1%, δηλα-
δή 2,5% πάνω από τον συνασπισμό που συγ-
κροτούν το AKP και το ακροδεξιό MHP
(41,6%).

Από την πλευρά του, το κόμμα του Ερντο-
γάν, που δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει
σύντομα θέμα ηγεσίας, σύμφωνα με το
«Foreign Policy», υποχωρεί σημαντικά
στην προτίμηση του εκλογικού σώματος,
συγκεντρώνοντας ποσοστό 32,7% από 36,1%
τον περασμένο Ιούλιο -καταγράφει πτώση
της τάξης των 3,4 ποσοστιαίων μονάδων
μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο-, ενώ το κόμμα
του Μπαχτσελί πιάνει 8,9%. 

Το χειρότερο για τον Ερντογάν είναι ότι
στην παράσταση νίκης το 64% των ερωτη-
θέντων θεωρεί ότι δεν θα νικήσει στις προ-
εδρικές εκλογές. Την ίδια ώρα, το δεύτερο

μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το
αριστερό φιλοκουρδικό HDP (Λαϊκό Δημο-
κρατικό Κόμμα), κατάφερε να αυξήσει έστω
και κατά μισή μονάδα τα ποσοστά του στο
11,7% παρά τις προσπάθειες της κυβέρνη-
σης Ερντογάν να το θέσει εκτός νόμου. 

Το HDP δεν μετέχει σε κανέναν συνασπι-
σμό, αλλά υποστήριξε κεμαλιστές υποψη-
φίους στις δημοτικές εκλογές προ διετίας
στην Τουρκία.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Τουρκία ανανέωσε 
την παράνομη Navtex, με την
οποία δεσμεύει για ασκήσεις
με πραγματικά πυρά τη 
θαλάσσια περιοχή, όπου 
ήταν προγραμματισμένο 
να διεξαγάγει έρευνες 
το γαλλικό πλοίο

Εμφανίστηκε πάλι ο «πειρατής»

Προκλητικό παραλήρημα κατά του υφυπουργού Εθνικής Άμυ-
νας Νίκου Χαρδαλιά εξαπέλυσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρω-
σης, φτάνοντας στο σημείο να μιλήσουν για «τουρκικό έδαφος»
στις Οινούσσες. Ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στο ακριτικό νησί στο
πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης «Παρμενίων 21», με
την Άγκυρα σε κατάσταση νευρικής κρίσης να μιλά για «κατε-
χόμενο έδαφος». «Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση στο
τουρκικό έδαφος του νησιού Κογιούν (Οινούσσες). 

Ο υφυπουργός Άμυνας Χαρδαλιάς πόζαρε στο νησί με τη Σμύρ-
νη να φαίνεται πίσω του», ανέφερε η φιλοκυβερνητική εφημε-
ρίδα «Γενί Σαφάκ». 
Το κρεσέντο προκλητικότητας συνέχισε η «Σοτζού», αναφέρον-
τας ότι «η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση στις κατεχόμενες
Οινούσσες, που είναι τουρκικό έδαφος. Παρακολουθώντας την
άσκηση στο νησί, ο υφυπουργός Άμυνας Χαρδαλιάς πόζαρε έτσι
ώστε να φαίνεται στο βάθος η Σμύρνη».

Παραλήρημα  της  Άγκυρας για τον Χαρδαλιά



Μ
ε καταθέσεις μαρτύρων συ-
νεχίστηκε και χθες στο Μει-
κτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας η δίκη για τη φρι-

κιαστική επίθεση με βιτριόλι εναντίον της
Ιωάννας Παλαιοσπύρου, ενώ την ερχόμε-
νη Πέμπτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται η
απολογία της 37χρονης κατηγορούμενης
Έφης Κακαράντζουλα.

Και οι χθεσινές μαρτυρικές καταθέσεις
ενώπιον του δικαστηρίου υπήρξαν συγ-
κλονιστικές, ανάμεσά τους αυτή του κα-
θηγητή Ψυχιατρικής Κων/νου Κοντοάγγε-
λου, ο οποίος παρακολουθεί την άτυχη
Ιωάννα. « Έχω συναντήσει ανθρώπους
χωρίς χέρι, χωρίς πόδι, χωρίς σάλπιγγα,
αλλά ποτέ άνθρωπο χωρίς πρόσωπο»,
ανέφερε στη δίκη ο ψυχίατρος της κοπέ-
λας. «Συγκλονίστηκα από την εικόνα, είδα
έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ελπίδα,
κανένα όνειρο, παρά μόνο τον προσωπικό
της θάνατο», πρόσθεσε ο μάρτυρας, τονί-
ζοντας ότι η μάχη που δίνεται είναι για να
φύγουν από το μυαλό της Ιωάννας οι σκέ-
ψεις αυτοκτονίας.

«Την υποχρέωναν επί τρία τέταρτα να
γυρίζει τα βλέφαρά της, ένιωθε πόνο και
διάθεση να αυτοκτονήσει. Καθήκον μου
είναι να κρατήσω την Ιωάννα στη ζωή. Γί-
νεται προσπάθεια να ανακοπεί αυτή η κα-
τάσταση. Έκλαιγε, δεν κοιμόταν, είχε χά-
σει 15 κιλά, καθόταν κουλουριασμένη χω-
ρίς να μιλά, χρειάστηκε να προσπαθήσω
να της δώσω ελπίδα», είπε, μεταξύ άλλων,
στην κατάθεσή του ο κ. Κοντοάγγελος.
Σύμφωνα με όσα εξέθεσε την κατάθεσή
του ο ψυχίατρος, η Ιωάννα παίρνει αντικα-
ταθλιπτικά και αγχολυτικά. «Η αίσθηση
της αυτοκτονίας ήταν επειδή δεν θα γίνει

ποτέ καλά, κλεισμένη στο σκοτάδι έχει
μόνο παρέα τη μητέρα της και τις φίλες
της. Μέσα από αυτήν τη βάρβαρη πράξη
αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή μετα-τραυ-
ματική διαταραχή», ανέφερε και συνέχι-
σε: «Όσοι παθαίνουν βαριά τραύματα από
βιασμό, κακοποίηση, τροχαίο κ.λπ. βιώ-
νουν ξανά και ξανά το τραύμα και τη στιγ-
μή του θανάτου. Ο εγκέφαλός της έχει κα-
ταγράψει το τραύμα σαν μια βλάβη που
δεν φεύγει. Τα ρούχα της μυρίζουν ακόμη
έπειτα από τόσο καιρό βιτριόλι».

«Κυρίως διαχειρίζομαι τον φόβο της

Ιωάννας για μετά την αποφυλάκιση της
κατηγορούμενης. Συνεχώς με ρωτά αν
κινδυνεύει και δεν μπορώ να της απαντή-
σω. Στο σπίτι της είναι ένας τεράστιος κα-
θρέφτης που είναι καλυμμένος, γιατί δεν
θέλει να κοιτάει τον εαυτό της», είπε ακό-
μη ο καθηγητής.

«Συγκλονίστηκα από τη βιαιότητα του
εγκλήματος. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε
να είχε συμβεί στις κόρες μου. Ήταν ένα
διαλυμένο κορίτσι», είπε και η Αννίτα Να-
θαναήλ, η οποία επίσης κατέθεσε χθες
στο δικαστήριο. «Μας πήρε καιρό να την

πλησιάσω. Ήταν δύσπιστη. Δύσκολο να
εμπιστευτεί κάποιον τρίτο. Προσπαθούσα
να την τονώσω, να δει ότι υπάρχει ελπίδα.
Η Ιωάννα ζει μέσα στο σπίτι, δεν έχει κοι-
νωνική ζωή», τόνισε μεταξύ άλλων. 

ΕΕισαγγελέας για Φιλιππίδη: «Να δικαστεί για έναν βιασμό και δύο απόπειρες» 
Να παραπεμφθεί στο εδώλιο ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππί-

δης για βιασμό κατ’ εξακολούθηση καθώς και για δύο απόπει-
ρες βιασμού σε βάρος τριών γυναικών εισηγείται σε πρότασή
της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός, η
οποία μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχη-
ματιστεί σε βάρος του γνωστού ηθοποιού και αξιολόγησε ως
ειλικρινείς τις καταγγελίες των γυναικών που υποστηρίζον-
ται και από μαρτυρίες, τις οποίες έκρινε ως αξιόπιστες, ζητεί
επιπροσθέτως στην πρότασή της να παραταθεί η προφυλά-
κισή του στις φυλακές της Τρίπολης, στις οποίες κρατείται
από το περασμένο καλοκαίρι.

«Και τα τρία θύματα καταγγέλλουν πραγματικά περιστατι-
κά και δεν προκύπτει ότι το έκαναν για λόγους δημοσιότη-
τας», αναφέρει η εισαγγελέας στην πρότασή της, υπογραμ-
μίζοντας πως δεν υπήρχε καμία συναίνεση των θυμάτων. Ει-

δικότερα, η πράξη του βιασμού, την οποία αν-
τιμετωπίζει ο Π. Φιλιππίδης, φέρεται να τελέ-
στηκε το 2008 και είναι κατ’ εξακολούθηση.
Η γυναίκα που τον κατήγγειλε φέρεται να
βιάσθηκε, σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη, δύο
φορές: μία τον Ιούνιο του 2008 και μία τον Σε-
πτέμβριο του ίδιου έτους. Οι άλλες δύο από-
πειρες βιασμού κατά τη δικογραφία έλαβαν
χώρα το 2010 και το 2014. Μάλιστα, σε δύο
από τις περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποί-
ησε το καμαρίνι του για να προβεί -όπως κα-
ταγγέλλεται- σε ασελγείς πράξεις. «Δεν είναι
φανταστικά γεγονότα αλλά βιωματικές αφηγήσεις οι καταγ-
γελίες σε βάρος του, επιβεβαιώνονται και από τις μαρτυρι-
κές καταθέσεις τρίτων προσώπων», υπογραμμίζει στην
πρότασή της η εισαγγελέας.

Αντίθετα, η εισαγγελική λειτουργός απο-
δομεί τους ισχυρισμούς των μαρτύρων υπε-
ράσπισης του κατηγορούμενου, καθώς,
όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένοι μάρτυ-
ρες έχουν στενή επαγγελματική ή προσωπι-
κή σχέση μαζί του, όπως, για παράδειγμα, η
σύζυγός του, σημειώνοντας ότι όσα υποστή-
ριξαν «δεν αφορούν ιδία γνώση, αλλά όσα
έχει υποστηρίξει σε αυτούς ο ίδιος ο κατηγο-
ρούμενος». Η εισαγγελέας στην πρότασή της
εμφανίζεται πεπεισμένη ότι «πρόκειται για
τρία θύματα, τα οποία καταγγέλλουν πραγμα-

τικά περιστατικά που έλαβαν χώρα σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα, χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη φιλικής σχέσης
μεταξύ τους, ούτε να υφίσταται κίνητρο συκοφάντησης του
κατηγορουμένου».

Συγκλόνισε ο ψυχίατρος 
της Ιωάννας Παλαιοσπύρου 
- Την ερχόμενη Πέμπτη 
η απολογία της κατηγορούμενης

«Στόχος μου να αποτρέψω την αυτοκτονία»
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Σάλος με αρνητή
αστυνομικό 

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομι-
κός με το ψευδώνυμο «Τηλέμαχος», ο
οποίος μέσω του καναλιού του στο Y-
ouTube αλλά και σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αναρτά βίντεο και κείμενα
ενάντια στον κορονοϊό και στα εμβόλια,
καθώς επίσης και στην έννομη τάξη
(αναφορικά με την Covid-19).

Ο αντιεμβολιαστής αστυνομικός, ο
οποίος υπηρετεί στη Δυτική Αττική,
τους τελευταίους μήνες έχει δώσει ακό-
μη και διαδικτυακές οδηγίες στους
ακολούθους του για το πώς να αποφεύ-
γουν τις προσαγωγές και τα ΜΑΤ. Για αυ-
τό και σε βάρος του είχαν διαταχθεί -μέ-
χρι στιγμής- τέσσερις ΕΔΕ, με το Αρχη-
γείο της ΕΛΑΣ να τον θέτει εκτός υπηρε-
σίας με βάση το πόρισμα μίας εξ αυτών.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά βίν-
τεο που έχει αναρτήσει, είναι αυτό που
κάνει λόγο για εκβιαστικά self tests για
τον κορoνοϊό, παρομοιάζοντάς τα με
«βιασμό». 

Αναφέρει ο αντιεμβολιαστής αστυνο-
μικός: «Δύο απλά παραδείγματα για να
δείξω πόσο σημαντική είναι η συναίνε-
ση. Το πρώτο παράδειγμα: σου χτυπάει
την πόρτα η αδερφή σου, είναι με το
αγόρι της. Έρχονται μέσα στο σπίτι,
μπαίνουν στο δωμάτιο, κάνουν έρωτα,
έρχονται σε συνουσία. Πάμε να δούμε
την ίδια πράξη χωρίς συναίνεση: έρχε-
ται κάποιος σέρνοντας την αδερφή σου
από τα μαλλιά, σου σπάει την πόρτα,
μπαίνει στο σπίτι και τη βιάζει. Και τις
δύο φορές ήρθαν μαζί, μπήκαν στο σπίτι
από την πόρτα και ήρθαν σε συνουσία,
αλλά η μία πράξη είναι καθ’ όλα νόμιμη,
ενώ η δεύτερη έχει πλημμελήματα και
κακουργήματα».

Όπως ανακοινώθηκε, το συγκεκριμέ-
νο υλικό (βίντεο και αναρτήσεις) υπο-
βλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρ-
χή και παραγγέλθηκε η διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης από την Υπηρε-
σία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων
Ασφαλείας. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η
διερεύνηση και για άλλα βίντεο-αναρ-
τήσεις του «Τηλέμαχου» που προκάλε-
σαν το ενδιαφέρον των ανωτέρων του.

Τ
η διενέργεια τρίτης δόσης του

εμβολίου στους άνω των 50

και στις ομάδες με υποκείμε-

να νοσήματα Α και Β, συστήνει

πλέον η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού,

σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες ο γε-

νικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φρον-

τίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

στην ενημέρωση για την πορεία της παν-

δημίας στη χώρα. Η πλατφόρμα για τα

ραντεβού θα ανοίξει στις 10 Οκτωβρίου.

«Η τρίτη δόση αποτελεί σύσταση. Τα επι-

στημονικά δεδομένα δείχνουν πως αυτή

θα επαρκεί, δεν θα χρειάζεται άλλη δόση

μετά», πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Στο μεταξύ, αύξηση των κρουσμάτων

σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα παρατη-

ρήθηκε σε περιοχές με χαμηλή εμβολια-

στική κάλυψη, όπως ανέφερε χθες η κα-

θηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-

νων Βάνα Παπαευαγγέλου. Μικρή αύξη-

ση κρουσμάτων παρατηρήθηκε και στην

Αττική, ενώ τα ενεργά κρούσματα στην

επικράτεια υπολογίζονται σε 20.000. 

Η πληρότητα κλινών ΜΕΘ στην επι-

κράτεια είναι στο 62%, ανέφερε επίσης

και κάλεσε τους πολίτες να εμβολια-

στούν και ειδικά τους ηλικιωμένους, κα-

θώς ένας στους τέσσερις Έλληνες άνω

των 80 ετών είναι ανεμβολίαστοι.

Η κυρία Παπαευαγγέλου είπε πως η

πορεία της πανδημίας στην επικράτεια

είναι σταθερή, σημειώνοντας όμως ότι η

μετάδοση αυξάνεται σε κλειστούς χώ-

ρους, εφιστώντας την προσοχή όλων.

Εξήγησε ότι ο συγχρωτισμός σε ένα πε-

ριβάλλον μόνο εμβολιασμένων ενέχει

μικρό κίνδυνο μετάδοσης. Ωστόσο είπε

ότι η πανδημία δεν τέλειωσε, «δεν πετά-

με τις μάσκες και δεν εφησυχάζουμε».

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα της νόσου που καταγράφη-

καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.249,

εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν

ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-

ναι 30, ενώ από την έναρξη της επιδημίας

έχουν καταγραφεί συνολικά 15.042 θά-

νατοι. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι είναι 335

(61,5% άνδρες). Μεταξύ αυτών, 294

(87,76%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς

εμβολιασμένοι και 41 (12,24%) είναι πλή-

ρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων

ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της

επικράτειας είναι 206. 

Αξίζει να σημειωθεί πως το επιδημιο-

λογικό φορτίο παραμένει σε υψηλά επί-

πεδα σε πολλές περιοχές της Βόρειας

Ελλάδας. 

Από τα 2.249 νέα κρούσματα κορονοϊ-

ού του τελευταίου 24ώρου, τα 488 εντο-

πίστηκαν στο Λεκανοπέδιο και τα 382

στη Θεσσαλονίκη. Ανησυχία επικρατεί

και για τη Λάρισα, όπου βρέθηκαν 158

νέες λοιμώξεις.

ΔΔείχνει τα δόντια 
της η «Αθηνά»
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται
να προκαλέσει σήμερα η κακοκαιρία
«Αθηνά», με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων,
κυρίως στα δυτικά. Μάλιστα, σύμφωνα με
το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, σημαντικές βροχοπτώσεις ανα-
μένονται σε περιοχές της Εύβοιας και της
Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις
πρόσφατες πυρκαγιές.

Η ισχυρή κακοκαιρία ξεκίνησε το βράδυ
της Τετάρτης από τα νησιά του Ιονίου. Ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην
Κέρκυρα, ενώ δυνατοί άνεμοι έπληξαν
τους Παξούς. Μάλιστα, η έντονη βροχό-
πτωση προκάλεσε προβλήματα σε αρκε-
τούς δρόμους της Κέρκυρας. Όλες οι σχο-
λικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα
και στους Παξούς παρέμειναν χθες κλει-
στές, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινο-
μένων.
Σήμερα θα υπάρξουν βροχές και καταιγί-
δες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στις Σπορά-
δες, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου και στα βόρεια κυρίως
τμήματα των Κυκλάδων. Τα φαινόμενα θα
είναι τοπικά ισχυρά, με πιθανότητα εκδή-
λωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτι-
κά. Στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές των
νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας και
Ημαθίας οι βροχές θα έχουν και αυξημένη
διάρκεια, ενώ στις περιοχές που θα δεχ-
θούν σημαντικές ποσότητες βροχής, συμ-
περιλαμβάνονται περιοχές της Εύβοιας.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με
βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά
περιόδους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαν-
θεί από 16 έως 21 βαθμούς. Ίδιο θα είναι το
σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη,
όπου κυρίως στα δυτικά ενδέχεται να
υπάρξουν ισχυρές καταιγίδες.  

Την Κυριακή 
ανοίγει η πλατφόρμα 
των ραντεβού
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Τρίτη δόση
στους άνω 
των 50 ετών



Υπουργείο Οικονομικών

Διευκρινίσεις για κατασχέσεις 
στα διαθέσιμα των ΟΤΑ

Το θέμα των κατασχέσεων ποσών σε βάρος των διαθεσίμων της
Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες, θίγει εγκύκλιος του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, που
εστάλη ήδη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στην Τράπεζα
της Ελλάδος. «Σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.4 του ν.3068/2002,
ορίζεται ότι: “Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρη-
ματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ γίνεται με κατάσχεση της
ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσε-
ων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτή-
σεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την
άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού”».

Πάτμος

ΚΚατασκευάζεται μόλος πρόσδεσης 
κρουαζιερόπλοιων στη Σκάλα

Κατακυρώθηκε η «Κα-
τασκευή μόλου πρόσδε-
σης κρουαζιερόπλοιων
στον λιμένα Σκάλας Πά-
τμου» και προχώρησε η
ανάθεση στον ανάδοχο,
έπειτα από ανοιχτό διαγω-
νισμό. Το έργο προβλέπει
εκπόνηση των απαραίτη-
των μελετών (λιμενική,
γεωτεχνική, στατική, ηλε-
κτρομηχανολογική κ.ά.)
που αφορούν την κατα-
σκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα Σκάλας
Πάτμου, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση
κρουαζιερόπλοιων. Η προσφερόμενη τιμή είναι 145.992 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Η κατασκευή του νέου μόλου πρόσδεσης θα δώσει
σημαντική ώθηση στον τουρισμό της Πάτμου, αναβαθμίζοντας
σημαντικά τις λειτουργίες των λιμενικών εγκαταστάσεων, υπο-
στηρίζει η Δημοτική Αρχή.

Τα φώτα ανάβουν και πάλι στο Ολύμπια Δημοτικό
Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Ο εμβληματι-
κός χώρος πολιτισμού στην καρδιά της πόλης συ-
στήνεται ξανά στους Αθηναίους, ενάμιση χρόνο
μετά τη διακοπή της λειτουργίας του εξαιτίας της
πανδημίας, και σηκώνει αυλαία το Σάββατο 9
Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτε-
χνικών παραστάσεων, για την περίοδο 2021-2022.
Με αφορμή την επαναλειτουργία του ιστορικού
θεάτρου, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-
γιάννης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για τη
σημασία της επανεκκίνησης του θεάτρου - συμ-
βόλου για την πόλη. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα
του δήμου να κρατηθεί ζωντανός ο πολιτισμός στη
δύσκολη περίοδο της πανδημίας και στο «μεγάλο
στοίχημα» το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια να γίνει
ξανά «το κέντρο του πολιτισμού στην πόλη».

Τέσσερα νέα έργα για τη δημόσια υγεία
χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβα-
σιοποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για την επισκευή και συντήρηση ισάριθμων
Κέντρων Υγείας της ΠΕ Φθιώτιδας και της
ΠΕ Εύβοιας. Πρόκειται για τα έργα: «Επι-
σκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβε-
ρίου», αρχικού προϋπολογισμού 160.000
ευρώ. «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου
Υγείας Μαντουδίου», αρχικού προϋπολογι-
σμού 150.000 ευρώ. «Επισκευή - συντήρη-
ση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων», αρ-
χικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Και
«Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας
Αμφίκλειας», αρχικού προϋπολογισμού
150.000 ευρώ.

! Στερεά Ελλάδα

Η περιφέρεια 
χρηματοδότησε 
4 Κέντρα Υγείας

«Το Ολύμπια, κέντρο του πολιτισμού της Αθήνας»
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

«Η παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει»

Σαφώς υπέρ της πα-
ρέλασης της 28ης
Οκτωβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη τάσσεται ο
περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώ-
στας. «Ο Οκτώβριος
του 2021 δεν είναι ο Οκτώβριος του 2020. Πλέον υπάρ-
χουν τα εμβόλια. Δεν είναι όμως και ο Οκτώβριος του
2019 κι αυτό πρέπει 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 να καθορίσουν
ποια ακριβώς θα είναι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα για τη
φετινή παρέλαση», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Θεσσαλία

Ημερίδα για τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά εργασίας

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις επιπτώσεις της
πανδημίας της Covid-19 στην αγορά εργασίας, οργάνω-
σε χθες, Πέμπτη, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Πληροφόρη-
σης Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρό-
γραμμα της εκδήλωσης άνοιξε ο περιφερειάρχης Κώ-
στας Αγοραστός, αναπτύσσοντας το θέμα «Η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας στην Covid-19 εποχή». Ακολούθησαν
τεχνοκράτες και επιστήμονες με θέματα, «Δράσεις Eu-
rope Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας», «Η ευρωπαϊκή
απάντηση στην πανδημία Covid-19», «Οικονομικές επι-
πτώσεις της Covid-19», «Οι επιπτώσεις της Covid-19 στο
εργατικό δυναμικό», «Πώς η πανδημία της Covid-19
επηρέασε τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας».
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Τ
ην ανάγκη να γίνουν νέες προσλή-
ψεις για τη στελέχωση των υπηρε-
σιών της δημοτικής αστυνομίας και

να προχωρήσει η επανασύσταση της υπη-
ρεσίας στους δήμους που δεν διαθέτουν
σήμερα δημοτική αστυνομία, υπογράμμισε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου κατά τη συνάντησή του με το Σω-
ματείο Δημοτικών Αστυνομικών Ελλάδας
στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα
προβλήματα που προκύπτουν από την έλ-
λειψη της δημοτικής αστυνομίας σε αρκε-
τούς δήμους. Προβλήματα που, όπως τόνι-
σε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «θα τα βρούμε
σύντομα μπροστά μας, όπως για παράδειγ-
μα με τη διεξαγωγή των αντικαπνιστικών

ελέγχων ή ακόμα ακόμα και με τους ελέγ-
χους που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή του
νόμου για τα αδέσποτα».

Κατά τη συζήτηση τέθηκε και το θέμα της
επιστροφής πρώην δημοτικών αστυνομι-
κών στις θέσεις τους, οι οποίοι μετά την κα-
τάργηση της δημοτικής αστυνομίας το 2013
βρέθηκαν να υπηρετούν ως διοικητικοί
υπάλληλοι στους δήμους. «Αυτή λοιπόν εί-
ναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να λυθεί
άμεσα», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου. «Υπάρ-
χουν επίσης και κάποιες ακόμα περιπτώ-
σεις ανθρώπων που θέλουν έστω και τώρα
να γυρίσουν πίσω σε δημοτικές αστυνο-
μίες, και αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση
σε σχέση με τον όγκο των ανθρώπων που
λείπουν από τις δημοτικές αστυνομίες».

Κατηγορηματική διάψευση για το γήπεδο της ΑΕΚ
Με αφορμή μια σειρά

από δημοσιεύματα, στα
ηλεκτρονικά κυρίως μέσα
ενημέρωσης, όπου γίνε-
ται αναφορά σε υπηρε-
σιακό έγγραφο για διακο-
πή εργασιών της αναδό-
χου εταιρείας του έργου
της υπογειοποίησης τμή-
ματος της οδού Πατριάρ-
χου Κωνσταντίνου και τα
συνοδά έργα του γηπέδου
της ΑΕΚ, η Περιφέρεια
Αττικής διέψευσε ότι
υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στην εξέλιξη του έργου. 

Συγκεκριμένα, η περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία διακοπή στις εργασίες
του συγκεκριμένου έργου, το οποίο υλοποιείται κανονικά, εντός χρονοδιαγραμμάτων και
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Ακόμη τονίζεται ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση
του γηπέδου της ΟPAP Arena και των συνοδών έργων αποτελεί προτεραιότητα για τη σημε-
ρινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του περιφερειάρχη Γιώργου Πα-
τούλη, ο οποίος έχει δεσμευθεί για την απόλυτη τήρηση όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων στο μεγάλο αυτό εγχείρημα πλευρών.

Τα αιτήματα 
της ΚΕΔΕ προς 
το υπουργείο Παιδείας

Τη διοργάνωση ενός τριήμερου διε-
θνούς συνεδρίου για τη νεολαία με
αντικείμενο κυρίως την κλιματική
αλλαγή, και τη διεξαγωγή του σε ένα
ακριτικό νησί στα μέσα του 2022,
δρομολογεί η ΚΕΔΕ. Η σχετική πρό-
ταση παρουσιάστηκε στη συνεδρία-
ση της Επιτροπής Παιδείας, Θρη-
σκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ,
η οποία συνεδρίασε ενόψει του ετή-
σιου συνεδρίου.
Στην επιτροπή παρουσιάστηκε και η
πρόταση του ΔΣ της ΚΕΔΕ προς το
υπουργείο Παιδείας, με την οποία
προτείνονται η συγκρότηση κοινής
ομάδας εργασίας, η οποία θα συμβά-
λει στον έγκαιρο προγραμματισμό
των προγραμμάτων, των έργων και
των δράσεων με δικαιούχους τους
δήμους που θα ενταχθούν στο Τομε-
ακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του
υπουργείου. Ακόμη ζητείται η διεύ-
ρυνση του ρόλου των δήμων στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των
δημόσιων πολιτικών εκπαίδευσης,
καθώς και η χρηματοδότηση των δή-
μων για την εφαρμογή προγραμμά-
των διά βίου μάθησης.

Ποιος πρώην δήμαρχος με-
γάλου δήμου της Αττικής
κατηγορείται ότι, παρά το
γεγονός ότι άνοιξε τις διαδι-
κασίες της διαδοχής του
αμέσως μετά την ήττα στις
προηγούμενες εκλογές,
στην ουσία δεν έφυγε ποτέ;
Αποτέλεσμα, μετά την «επι-
λογή» του διάδοχου επικε-
φαλής της παράταξης, να
αποχωρούν το ένα μετά το
άλλο τα βασικά στελέχη,
οδηγώντας τον σχηματισμό
στη διάλυση… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν 
προληπτικός έλεγχος
Μια σπουδαία συνεργασία, στο
πλαίσιο των συνεχιζόμενων κοινω-
νικών δράσεων, ξεκινά ο δήμος Ρα-
φήνας-Πικερμίου με το Ελληνικό
Ογκολογικό Ίδρυμα από τη Δευτέρα
18 Οκτωβρίου. Το εν λόγω πρόγραμ-
μα αφορά τη δωρεάν εξέταση (μα-
στογραφία και τεστ ΠΑΠ) για την
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
του καρκίνου του μαστού και του
τραχήλου της μήτρας.
Στις εξεταζόμενες θα παρέχεται
άμεση πληροφόρηση για το αποτέ-
λεσμα, ενώ εφόσον υπάρξουν πα-
θολογικά ευρήματα θα παραδίδεται
ο ολοκληρωμένος φάκελος για την
περαιτέρω θεραπεία. Ο Οκτώβριος
έχει καθιερωθεί ως μήνας ενάντια
στον καρκίνο και ο Δήμος Ραφήνας-
Πικερμίου καλεί όλες τις γυναίκες
να «αγκαλιάσουν» την πρωτοπορια-
κή δράση, καθώς η πρόληψη και η
έγκαιρη διάγνωση οδηγούν στην
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της νόσου.

ΚΕΔΕ: Ζητούνται προσλήψεις
στη δημοτική αστυνομία 

Η επόμενη μέρα 
των πυρκαγιών

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
του Αυγούστου στον Δήμο Αχαρνών
συζητήθηκαν αναλυτικά, σε συνάν-
τηση εργασίας που είχαν ο δήμαρχος
της πόλης Σπύρος Βρεττός και ο κα-
θηγητής Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Δια-
χείρισης Φυσικών Καταστροφών στο
ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, δρ
Ευθύμιος Λέκκας. Στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκαν οι πληγείσες,
από τις πρόσφατες πυρκαγιές, πε-
ριοχές του δήμου, τα επικίνδυνα ση-
μεία που χρήζουν άμεσης παρέμβα-
σης καθώς και οι μακροπρόθεσμες
συνέπειες των καταστροφών. Όπως
τόνισε ο κ. Βρεττός: «Επικεντρωθή-
καμε στα βήματα που πρέπει να γί-
νουν για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών από τις καταστροφικές πυρκα-
γιές καθώς και στις παρεμβάσεις για
τις οποίες απαιτείται η συνεργασία
υπουργείων, περιφέρειας και των
υπόλοιπων αρμόδιων φορέων».



Χωρίς να υποβληθούν σε κατατακτή-
ρια εξέταση, εφόσον προσκομίσουν θε-
ωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να
εγγραφούν σε γυμνάσια και λύκεια της
χώρας μας μαθητές σχολείων του εξω-
τερικού. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση
της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μα-
κρή, στην οποία επισημαίνεται ότι ο εν-
διαφερόμενος μαθητής θα πρέπει να
προσκομίσει αποδεικτικό επιτυχούς
ολοκλήρωσης της φοίτησης και της
προαγωγής του στην επόμενη τάξη. 

Μαθητές υπότροφοι που φοιτούν σε

ξένα σχολεία του εξωτερικού, στο πλαί-
σιο εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά
την επιστροφή τους στην Ελλάδα εγγρά-
φονται απευθείας στην αντίστοιχη τάξη

των δημόσιων και ιδιωτικών γυμνασίων
και λυκείων, συμπεριλαμβανομένων και
των Πρότυπων και Πειραματικών, υπο-
βάλλοντας τα απαιτούμενα έγγραφα
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. 

Υπότροφοι μαθητές που διακόπτουν
τη φοίτησή τους κατά τη διάρκεια του δι-
δακτικού έτους, μπορούν να εγγραφούν
σε σχολείο της χώρας μας ακολουθών-
τας την παραπάνω διαδικασία, προσκο-
μίζοντας δηλαδή τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, ακόμα και εν μέσω της σχολι-
κής χρονιάς.

Π
ροχωρά, ακόμα και εν μέσω
απεργίας-αποχής από τη
διαδικασία που έχουν κη-
ρύξει τα συνδικαλιστικά όρ-

γανα δασκάλων και καθηγητών, η αυτο-
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
Ήδη, περισσότερες από 5.000 σχολικές
μονάδες έχουν υποβάλει τις εκθέσεις
αξιολόγησής τους στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, ενώ ο αριθμός αυτός
αναμένεται να αυξηθεί καθώς, σε καθη-
μερινή βάση, ολοένα και περισσότερα
σχολεία ολοκληρώνουν τη διαδικασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των στοι-
χείων του 2019, ο αριθμός των δημό-
σιων σχολείων ανέρχεται σε 12.643 (νη-
πιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
και ΕΠΑΛ) ενώ τα ιδιωτικά σχολεία αγ-
γίζουν τα 1.000.

Υπενθυμίζεται ότι Διδασκαλική Ομο-
σπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπον-
δία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ) έχουν κηρύξει απεργία-αποχή,
η οποία κρίθηκε παράνομη και κατα-
χρηστική από το Μονομελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών, έπειτα από αγωγή που κα-
τέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας. 

Η απόφαση δεν είναι άμεσα εκτελε-
στή και οι εφέσεις που άσκησαν οι εκ-
παιδευτικές ομοσπονδίες θα συζητη-
θούν στις 25 Ιανουαρίου. Ωστόσο, το
υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να ζητή-
σει επίσπευση της διαδικασίας, προκει-
μένου να προχωρήσει άμεσα η αξιολό-
γηση. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΔΟΕ, η συμμετοχή των σχολικών
μονάδων στην απεργία-αποχή από την
αξιολόγηση ανέρχεται στο 69% πανελ-
λαδικά, ποσοστό μικρότερο από ό,τι είχε
ανακοινωθεί αρχικά. Μάλιστα, το συνδι-
καλιστικό όργανο των δασκάλων έχει
εξαγγείλει 24ωρη απεργία την ερχόμε-
νη Δευτέρα. Από τα στοιχεία αυτά, τα
μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής κατα-
γράφονται στις περιοχές της Νάουσας,
της Ηλιούπολης, του Κερατσινίου, του
Χαϊδαρίου, της Χαλκιδικής, της Φθιώτι-
δας, της Ζ’ Θεσσαλονίκης, της Α’ Αθή-
νας, της Πετρούπολης και της Ξάνθης.
Ενδεικτικά, στην Καρδίτσα 32 γυμνάσια,

γενικά και επαγγελματικά λύκεια βρί-
σκονται σε απεργία-αποχή, στην Πάτρα
55 και στον Πειραιά 73 σχολικές μονά-
δες της Δευτεροβάθμιας και 54 της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην Αττι-
κή συμμετέχουν στην αποχή-απεργία
879 νηπιαγωγεία και 867 δημοτικά.

ΕΕύη Πανταζοπούλου

«Μπλόκο» στα 
κηρύγματα μίσους
του Κασιδιάρη 
από τη φυλακή 

Φραγμό στη ρητορική μίσους μέσα
από τις φυλακές του Ηλία Κασιδιάρη βά-
ζει το Συμβούλιο των Φυλακών κατόπιν
παρέμβασης της
γενικής γραμματέ-
ως Αντεγκληματι-
κής Πολιτικής Σο-
φίας Νικολάου.

Ειδικότερα, έναν
χρόνο μετά την κα-
ταδίκη του πρώην
χρυσαυγίτη βου-
λευτή σε κάθειρξη
16 ετών για την υπόθεση της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, βά-
ζουν «στοπ» στα κηρύγματα μίσους και
στο ακροδεξιό παραλήρημά του μέσα
από τις φυλακές Δομοκού η Γενική
Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής
και τα μέλη του Συμβουλίου των Φυλα-
κών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία
Νικολάου απέστειλε εισήγηση στο Συμ-
βούλιο των Φυλακών στο Κατάστημα
Κράτησης Δομοκού, όπου βρίσκονται ο
Κασιδιάρης, ο Μιχαλολιάκος και άλλοι
χρυσαυγίτες, με την οποία ζητούσε να
ληφθεί απόφαση σχετικά με το περιεχό-
μενο των τηλεφωνικών συνομιλιών του.

Κατόπιν συνεδρίασης το Συμβούλιο
των Φυλακών αποφάσισε τον έλεγχο του
κρατούμενου κατά την τηλεφωνική επι-
κοινωνία μόνο με πρόσωπα για τα οποία
έχει άδεια επίσκεψης διά ζώσης ή επι-
κοινωνία με ηλεκτρονικό τρόπο (skype),
δηλαδή συγγενείς μέχρι τέταρτου βαθ-
μού και δικηγόρους με σκοπό την ομαλή
διαβίωση στο κατάστημα και την ταχύτε-
ρη προσαρμογή στην κοινωνική ζωή.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν παρατηρη-
θεί οποιαδήποτε παρατυπία (συνομιλίες
εκτός προσωπικών και οικογενειακών
θεμάτων) και με τα πρόσωπα που έχει
άδεια επίσκεψης, εφόσον πέσει στην
αντίληψη της υπηρεσίας ή αποκαλυφθεί
ότι επικοινωνεί με άλλα πρόσωπα εκτός
των αναφερομένων, θα διακόπτεται άμε-
σα η επικοινωνία, θα ενημερώνεται ο δι-
ευθυντής και θα ασκείται πειθαρχικός
έλεγχος. Αφορμή στάθηκαν οι τοποθε-
τήσεις και ομιλίες του Ηλία Κασιδιάρη,
που μπορεί να φτάνουν μέχρι και την
υποκίνηση σε μίσος, εξέγερση ή άλλες
έκνομες ενέργειες.

Περισσότερες από 5.000
σχολικές μονάδες έχουν
υποβάλει εκθέσεις 
- Ο χάρτης της αποχής 

Προχωρά η αξιολόγηση
- Μαίνεται ο «πόλεμος» 
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Εγγραφές: Τι αλλάζει για τους μαθητές του εξωτερικού 
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Στον εισαγγελέα προσέφυγαν περισσότεροι από 150
δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρόμενοι ότι είναι
σχεδόν αδύνατο να κλείσουν ραντεβού στο Κτηματολο-
γικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, με συνέπεια χιλιάδες πρά-
ξεις με συναλλαγές ακινήτων να κινδυνεύουν να τιναχ-
θούν στον αέρα. 

Με πρωτοβουλία του δικηγόρου Νίκου Ηλιόπουλου
κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά για όσα γίνονται στο
Κτηματολόγιο, η οποία συνυπογράφεται από 150 ακόμη
δικηγόρους. «Η πλατφόρμα για τα ραντεβού ανοίγει
στις 7 το πρωί και σε λιγότερο από ένα λεπτό τα ραντε-
βού έχουν συμπληρωθεί», ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος.
Πολίτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι είναι αγανα-

κτισμένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, για
αυτό ζητήθηκε και η παρέμβαση του εισαγγελέα. 

Από την πλευρά των υπαλλήλων τονίζεται ότι δεν
επαρκεί το προσωπικό, καθώς και οι δέκα υπάλληλοι
που αρχικά είχαν τοποθετηθεί μετακινήθηκαν σε άλλες
υπηρεσίες. Ενδεικτικό είναι ότι στο Κτηματολογικό
Γραφείο Θεσσαλονίκης υπηρετούν 15 υπάλληλοι ενώ
στην Καλαμαριά, που καλύπτει μικρότερο πληθυσμό, οι
υπάλληλοι είναι 30.  Στη μηνυτήρια αναφορά, πάντως,
επισημαίνονται και τα προβλήματα με την εξυπηρέτηση
στα Κτηματολογικά Γραφεία Νεάπολης και Καλαμα-
ριάς, όπου πολίτες και δικηγόροι αναγκάζονται να κρα-
τούν σειρά από τις 6  το πρωί.

Το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει επισκεφτεί τη Θεσσα-
λονίκη δεν σημαίνει ότι την αγνοεί. Άλλωστε και τηλεδιασκέ-
ψεις κάνει με στελέχη της παράταξης και συχνή επικοινωνία

έχει με συνεργάτες του. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι οι επα-
φές του θα πολλαπλασιαστούν όσο οδεύουμε προς τον Δε-
κέμβριο. 

Τηλεδιασκέψεις με τα στελέχη της παράταξης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στον Κεδίκογλου 
ο Αναστασιάδης
Με τον υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Σίμο Κεδίκογλου
συναντήθηκε ο Σάββας Ανα-
στασιάδης. Ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ έθεσε
στον υφυπουργό τέσσερα ση-
μαντικά προβλήματα, των μυ-
δοκαλλιεργειών του Θερμαϊ-
κού κόλπου, που προέκυψαν
από τον παρατεταμένο καύσω-
να, των αιγοπροβατοτρόφων
σύμφωνα με την ενημέρωση
που είχε από τον αντίστοιχο
σύλλογο της επαρχίας Λαγκα-
δά και των δυσκολιών που αν-
τιμετωπίζουν οι εκτροφείς βο-
οειδών του Νόμου Θεσσαλονί-
κης, των εξαγωγών αλιευμά-
των προς την Κίνα και της απα-
γόρευσης της απευθείας εξα-
γωγής ακατέργαστων ή πλυμέ-
νων μαλλιών αιγοπροβάτων. Ο
βουλευτής δεσμεύτηκε να πα-
ρακολουθεί την προσπάθεια
επίλυσης των παραπάνω προ-
βλημάτων.

Συνεχίζονται 
οι ζυμώσεις 
στο ΚΙΝΑΛ 
Θεσσαλονίκης  
Όσο πλησιάζουμε προς τις εσω-
κομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ
φουντώνει και η συζήτηση στη
Θεσσαλονίκη γύρω από τους υπο-
στηρικτές των υποψηφίων. Είναι
βέβαιο ότι εκτός από την περίοδο
της ΔΕΘ, όπου υπήρξε η ανάλογη
ζύμωση των υποψηφίων που βρέ-
θηκαν στην πόλη, από εδώ και στο
εξής θα έχουμε συχνότερες συ-
ναντήσεις.

Οι εκλογές για 
τις ΔΕΕΠ φέρνουν
εγγραφές στη ΝΔ

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, το γε-
γονός πως στη ΔΕΕΠ Α’ το αδιαφιλονί-
κητο φαβορί, ο Θεόδωρος Μητράκας,
έχει απέναντι ακόμη έναν διεκδικητή
της προεδρίας, τον Νίκο Δένη, έχει
επιφέρει ένα ακόμη παράπλευρο
όφελος για το κόμμα της ΝΔ. Τις τε-
λευταίες ημέρες, όπως έχουμε πλη-
ροφορηθεί, έχουν εγγραφεί εκατον-
τάδες νέα μέλη στο κόμμα, προκειμέ-
νου να έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτό
σημαίνει αύξηση του αριθμού των με-
λών αλλά και κάποια έσοδα για το
κόμμα, καθώς η εγγραφή απαιτεί και
ένα χρηματικό αντίτιμο.

Οι «σειρές» 
του Ανδρουλάκη

Τα περισσότερα από τα στελέχη που στηρίζουν
την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλο-
νίκη είναι σχεδόν συνομήλικα. Πέραν του αντιδη-
μάρχου Συκεών και υποψηφίου βουλευτή της Α’
του ΚΙΝΑΛ Αντώνη Σαουλίδη και του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου του κεντρικού δήμου Πέ-
τρου Λεκάκη, την υποψηφιότητα Ανδρουλάκη φέ-
ρεται να στηρίζει και ο πρώην υποψήφιος βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ στην Α’ Θεσσαλονίκης Κυριάκος
Κυριάκος.

Η περίπτωση του Κυριάκου 
Ο Κυριάκος Κυριάκος στις τελευταίες εκλογές,
στην πρώτη φορά που μετέσχε, έχασε τη μοναδι-
κή έδρα του ΚΙΝΑΛ στην εκλογική πε-
ριφέρεια μόλις για 175 σταυ-
ρούς από τον Χάρη Καστανί-
δη που θα είναι υποψή-
φιος για την αρχηγία του
κόμματος. Ωστόσο, αν και
αρχικώς είχε λάβει θέση
αναπληρωτή εκπροσώπου
του κόμματος και μετέβη
στην Αθήνα, εν συνεχεία πα-
ραιτήθηκε για να αναλάβει επιστρέ-
φοντας ουσιαστικά καθήκοντα αντιπροέδρου
στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αν κερδίσει ο Νίκος… 
Το ερώτημα είναι αν θα επαναδραστηριοποιηθεί

στις εκλογές έπειτα από μια τέτοια -σημαντική-
επίδοση. Οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Αρχι-
κά είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί, ωστόσο, τί-
ποτα δεν θα πρέπει να προεξοφλείται ειδικώς εάν
ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο νέος αρχηγός της πα-
ράταξης. Τότε ίσως το ξανασκεφτεί…

Αντιπαράθεση για το γηπεδικό 
Και μια που αναφέρθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το θέμα της

χρήσης του Καυταντζογλείου από την ποδοσφαιρική
ομάδα για τις ανάγκες κατασκευής της Νέας Τούμπας
φαίνεται ότι ανοίγει νέο κύκλο αντιπαράθεσης της
«ασπρόμαυρης» ΠΑΕ με την κυβέρνηση και κυρίως
με τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.
Αιτία είναι η καθυστέρηση στην τροπολογία με την
οποία θα νομιμοποιείται ο συμψηφισμός των όποιων
δαπανών προκύπτουν από τις εργασίες της ΠΑΕ στο
εθνικό στάδιο με τα μισθώματα για τη χρήση του, και η
σύμβαση με τη διοίκηση του σταδίου, το προσχέδιο
της οποίας σε πρώτη φάση η ΠΑΕ το χαρακτήρισε
«κατάπτυστο». Σε μια πρώτη αντίδραση ο Ιβάν Σαββί-
δης έδωσε εντολή να εγκαταλειφθεί η ιδέα της μετα-
στέγασης της ομάδας (Α’ και Β’) στο Καυταντζόγλειο κι
αντ’ αυτού να προκριθεί η ιδέα του γηπέδου του Μα-
κεδονικού στη Νέα Ευκαρπία. Το σίγουρο είναι ότι τα
επεισόδια που θα δούμε είναι πολλά ακόμη. 

Μήνυση 150 δικηγόρων για 
τα προβλήματα στο Κτηματολόγιο



Μ
ε τον χειμώνα να πλησιάζει και την
Ευρώπη να απειλείται από την
ενεργειακή κρίση, ο Ρώσος πρό-
εδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέλεξε

την κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσει ότι η
χώρα του είναι υπερδύναμη πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου. Σε μια χαοτική μέρα (Τετάρτη), με
τα futures φυσικού αερίου στην Ολλανδία να
σημειώνουν άνοδο 40% σε λίγα λεπτά, ο Πούτιν
έτεινε χείρα βοηθείας προς την Ευρώπη για να
σταθεροποιήσει την κατάσταση, με την υπόσχε-
ση να ανοίξει την κάνουλα του φυσικού αερίου.
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι
έτοιμη να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγο-
ρές ενέργειας. «Ας σκεφτούμε ενδεχομένως
την αύξηση της προσφοράς στην αγορά, μόνο
που πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά. Κάντε
ό,τι πρέπει με την Gazprom και συζητήστε το»,
είπε ο Πούτιν.

«Αυτή η κερδοσκοπική τρέλα δεν μας κάνει κα-
λό», πρόσθεσε. Οι δηλώσεις του Πούτιν ήταν αρ-
κετές για να φρενάρουν το ράλι στις τιμές του φυ-
σικού αερίου και του πετρελαίου. Ο Πούτιν είπε
ότι η Gazprom θα στείλει περισσότερο φυσικό
αέριο μέσω της Ουκρανίας. Η Ευρώπη, η οποία
καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της σε
φυσικό αέριο, με προμήθειες από τη Μόσχα, δη-
λώνει εδώ και χρόνια ότι θέλει να διαφοροποι-
ήσει τις πηγές εφοδιασμού της χωρίς να έχει κα-

νένα αποτέλεσμα. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε, επί-
σης, ότι η Ρωσία, με βάση τα αποτελέσματα του
τρέχοντος έτους, μπορεί και πάλι να προμηθεύσει
την Ευρώπη με υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμ-
βανομένου και του φυσικού αερίου, με ποσότη-
τες-ρεκόρ. Ωστόσο, επισήμανε και ένα «λάθος»
που έκαναν οι ευρωπαϊκές Αρχές, να μετατοπι-
στούν από μακροπρόθεσμα συμβόλαια που συνή-
θως ευνοούνται από τη Ρωσία υπέρ μηχανισμών
που βασίζονται στην αγορά. «Σήμερα έχει γίνει
απολύτως προφανές ότι αυτή η πολιτική είναι
εσφαλμένη», είπε ο Πούτιν. «Ως αποτέλεσμα, τώ-
ρα η τιμή του φυσικού αερίου έχει σπάσει όλα τα
ιστορικά ρεκόρ και σήμερα προσπαθεί ήδη να
φτάσει τα 2.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα».
Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται
για κίνηση εκβιασμού, καθώς η Μόσχα περιμένει
τη Γερμανία για την πιστοποίηση του αμφιλεγόμε-
νου αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2.

«Μπρα ντε φερ» για το υπουργείο Οικονομι-
κών της Γερμανίας, με τον συμπρόεδρο των
Πρασίνων Ρόμπερτ Χαμπέκ και τον επικεφα-
λής των Ελεύθερων Δημοκρατών Κριστιάν
Λίντνερ να διεκδικούν το νευραλγικό χαρτο-
φυλάκιο. Ο γερμανικός Τύπος αποτυπώνει τις
φιλοδοξίες των δύο πολιτικών αντρών, επιση-
μαίνοντας παράλληλα ότι χθες ξεκίνησαν οι
διερευνητικές επαφές των τριών κομμάτων -
Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Ελεύθεροι
Δημοκράτες- για τον σχηματισμό κυβέρνησης. 

Ο Κρίστιαν Λίντνερ γεννήθηκε τον Ιανουάριο
του 1979 στο Βούπερταλ και σπούδασε Πολιτι-
κές Επιστήμες. Αν αναλάβει το υπουργείο Οι-
κονομικών, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Die
Zeit», τότε ο Όλαφ Σολτς θα τον επικαλείται ως

τον… κακό. Θα τον βάζει μπροστά όταν θα λέει
«nein» στις προτάσεις άλλων κρατών της ΕΕ. O
συμπρόεδρος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ
θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της
εγχώριας πολιτικής. Είναι ένας άνθρωπος ιδε-
αλιστής και πολύπλευρος. Τα γερμανικά ΜΜΕ
τού αποδίδουν διάφορους χαρακτηρισμούς,
όπως τον νέο «Γιόσκα Φίσερ» ή «παιδί της φύ-
σης».

Πονοκέφαλο στην εκπαιδευτική κοινότητα των
ΗΠΑ προκαλεί η νέα τάση που προωθείται μέσω
της εφαρμογής TikTok, ενθαρρύνοντας τους μα-
θητές να χαστουκίζουν τους καθηγητές τους
και, εν συνεχεία, να ανεβάζουν το σχετικό βίν-
τεο δείχνοντας το... κατόρθωμά τους. H νέα τάση
έρχεται να αντικαταστήσει τις κλοπές αντικει-
μένων από τους χώρους των σχολείων, φέρνον-
τας τα πάνω κάτω στα σχολεία των ΗΠΑ, όπως
αναφέρει η εφημερίδα «Washington Post». Οι καθηγητές ψάχνουν να βρουν
τρόπους με τους οποίους θα φρενάρουν αυτή την απείθαρχη πράξη των ανη-
λίκων σε βάρος των δασκάλων και καθηγητών τους. Η τάση αυτή ενέπνευσε
τους μαθητές έπειτα από ένα αντίστοιχο περιστατικό στο Μιζούρι. Καθηγητές
και δάσκαλοι βρίσκονται σε επιφυλακή, αναζητώντας την κατάλληλη τιμωρία
που θα αποτρέψει τη νέα αυτή τάση. Μέχρι τώρα δύο σχολικές περιφέρειες
στο Μιζούρι έχουν αναφέρει επιθέσεις σε εργαζόμενους σχολείων. 

«Χαστούκισε έναν καθηγητή»: 
Η νέα τάση στο TikTok που προκαλεί χάος
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Γερμανία: Ο «ωραίος» και ο «μοιραίος» 
διεκδικούν το υπουργείο Οικονομικών

Οι δηλώσεις του αποκλιμάκωσαν 
τις τιμές φυσικού αερίου και 
πετρελαίου - Αναλυτές προειδοποιούν
ότι πρόκειται για κίνηση 
εκβιασμού για τον Nord Stream 2

Ο Πούτιν λέει ότι
ανοίγει τις κάνουλες
και φρενάρει το ράλι 
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POLITICAL EΛΛΑΔΑ23

Εκμετάλλευση
δικαιωμάτων 
για εξόρυξη λιγνίτη

Με τα άρθρα 47 έως 50 του σχεδίου νόμου,
θεσπίζεται το αναγκαίο διαρθρωτικό μέτρο για
τη συμμόρφωση με τη σχετική απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εκμετάλ-
λευση των δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το μέτρο αυτό υποκα-
θιστά την υποχρέωση που είχε νομοθετηθεί από
την προηγούμενη κυβέρνηση για την απόσχιση
και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ ΑΕ
σε δύο νέες εταιρείες («ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟ-
ΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ») και τη συνα-
κόλουθη πώληση των εταιρειών αυτών.

Αναλυτικότερα, θεσπίζεται η υποχρέωση της
ΔΕΗ να προχωρά στην πώληση ανά τρίμηνο
συγκεκριμένων ποσοτήτων προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα
πάντα με το ΥΠΕΝ, με τον τρόπο αυτό αξιοποιεί-
ται και ενισχύεται η προθεσμιακή αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίζεται η απαιτούμενη
καθαρή θέση πωλητή, ανά τριμηνιαίο προϊόν,
την οποία οφείλει να διατηρεί η ΔΕΗ καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου ισχύος των δεσμεύσεων.

Πέραν των ανωτέρω, καθορίζονται η διαδικα-
σία ορισμού και οι αρμοδιότητες του Εντολοδό-
χου Παρακολούθησης (monitoring trustee), ο
οποίος θα αναλάβει την εποπτεία της εφαρμο-
γής των διαδικασιών και των στόχων των δε-
σμεύσεων, τη σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της ΡΑΕ, καθώς και την πρόταση κατάλληλων
μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, αποφεύγεται ο κίνδυνος για την εκ-
κίνηση διαδικασίας επιβολής προστίμου για τη
χώρα μας λόγω μη συμμόρφωσης με τις καταδι-
καστικές αποφάσεις.

Τέλος, με το άρθρο 51, καταργείται η υποχρέ-
ωση «αποεπένδυσης», η οποία είχε προβλεφθεί
στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης και δίνεται στη
ΔΕΗ η δυνατότητα να προβεί, κατά τη διακριτική
της ευχέρεια, σε εταιρικούς μετασχηματισμούς
που εξυπηρετούν το επιχειρησιακό της σχέδιο.
Αναλυτικότερα προβλέπεται η δυνατότητα της
συγχώνευσης με απορρόφηση από τη ΔΕΗ των
εταιρειών που συστάθηκαν σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν. 4533/2018 (Α’ 75)
«ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΕ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΑΕ».

Η
επίτευξη των εθνικών στό-
χων για την εξοικονόμηση
ενέργειας, η ενίσχυση του
ανταγωνισμού στην αγορά

ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός του
πλαισίου των περιβαλλοντικών επιθε-
ωρήσεων καθώς και η χορήγηση πα-
ράτασης για τη διόρθωση σφαλμάτων
και την υποβολή διοικητικών πράξεων
αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.
Αυτά είναι τα βασικά σημεία του νομο-
σχεδίου για την ενεργειακή απόδοση
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που κατατέθηκε χθες, Πέμ-
πτη, στη Βουλή και παρουσιάζει ανα-
λυτικά η εφημερίδα «Political».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του νομοσχεδίου, καθορίζεται ο
στόχος για τη μείωση της τελικής κατα-
νάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38%
σε σχέση με το 2017 σε όλους τους οι-
κονομικούς τομείς (βιομηχανία, μετα-
φορές, επιχειρήσεις, οικιακός). 

Ως μέτρα για την επίτευξη του στόχου
ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση

κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του Δημόσι-
ου, του τριτογενούς τομέα και των βιο-
μηχανικών μονάδων, το καθεστώς επι-
βολής υποχρέωσης ενεργειακής από-
δοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικα-
σίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρ-
μανση-ψύξη από ΑΠΕ. Επιπλέον καθο-
ρίζεται ετήσιος στόχος 0,8% νέων εξοι-
κονομήσεων κάθε χρόνο συγκριτικά
με την τελευταία τριετία.

Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση
ενεργειακής αναβάθμισης του 3% των
κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοί-
κησης. Μέτρο που ισοδυναμεί με
12.000 τ.μ. ετησίως.

Ακόμη, προβλέπεται η διενέργεια
ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίω-
σης της ενεργειακής απόδοσης. 

Το νέο μέτρο των ανταγωνιστικών
διαδικασιών σχεδιάζεται, ώστε να προ-
σφέρει χρηματοδοτική ενίσχυση σε τε-
χνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, σε τομείς με υψηλό δυναμι-
κό όπως ο βιομηχανικός και ο τριτογε-
νής τομέας.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, η διε-
νέργεια της ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας προβλέπεται να διεξαχθεί με βα-
σικό γνώμονα την οικονομική αποδοτι-
κότητα των παρεμβάσεων και σύμφω-
να με σαφείς οδηγίες για τον υπολογι-
σμό και την επαλήθευση της εξοικονο-
μούμενης ενέργειας.

Επιπλέον, το μέτρο θα χαρακτηρίζε-
ται από αυξημένη ευελιξία, καθώς θα
είναι ανοιχτό σε όλες τις εγχώριες επι-
χειρήσεις, ενώ αναμένεται να οδηγή-
σει στην αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας των επενδυτικών έργων για εξοι-
κονόμηση ενέργειας.

Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, χορηγείται τετράμηνη
παράταση από την ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου για
εσωτερικές διορθώσεις στο θεματικό περιεχόμενό τους. Στο
χρονικό περιθώριο που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν στις δασικές υπηρεσίες των νομών
διοικητικές πράξεις που έχουν στη διάθεσή τους. Καθώς επί-

σης και στον χρόνο άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχο-
μένου των δασικών χαρτών. Τέλος, με το σχέδιο νόμου προ-
βλέπεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου περιβαλλοντικών
ελέγχων, ενώ για παραβάσεις που εμπίπτουν στον ποινικό
κώδικα επιβάλλονται απευθείας διοικητικές κυρώσεις, δίχως
να εφαρμόζεται το στάδιο των συστάσεων.

Μείωση της κατανάλωσης
κατά 38% έως το 2030 
προβλέπεται στο 
νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ 
που κατατέθηκε στη Βουλή

Τετράμηνη παράταση για δασικούς χάρτες - Εκσυγχρονισμός ελέγχων

Οι εθνικοί στόχοι για την ενέργεια 
Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης



Για την τροχιά της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ,
την εργαλειοθήκη των μέτρων στήριξης αλλά και τη
συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην τηλεόραση
του Bloomberg. Για το ζήτημα των ελληνικών ομολό-
γων ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε πως το συμβούλιο
μπορεί να συζητήσει τη μελλοντική συμμετοχή τους
στο QE, γιατί μέχρι τώρα είχαν εξαιρεθεί λόγω της χα-

μηλής χρηματοπιστωτικής βαθμολογίας της Ελλάδας,
καθώς η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει «πολύ
μεγάλη πρόοδο». «Είναι αλήθεια πως η Ελλάδα δεν
έχει ακόμη την (κατάλληλη) επενδυτική αξιολόγηση,
όμως είμαι βέβαιος πως, αν δεν είχαμε την πανδημία,
η βαθμολογία της Ελλάδας θα είχε αποκατασταθεί»,
τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σχολίασε
και το «καυτό» θέμα των ημερών, που είναι η ενεργει-

ακή κρίση και η εκτίναξη των τιμών του φυσικού αε-
ρίου που αυξάνουν την πίεση στον πληθωρισμό και
την οικονομία ευρύτερα. «Αν και βρισκόμαστε στο μέ-
σο της τέλειας καταιγίδας, δεν θα σπεύσω να πω πως
βρισκόμαστε σε στασιμοπληθωρισμό», υποστήριξε,
επισημαίνοντας πως οι προβλέψεις της ΕΚΤ και όχι
μόνο εμφανίζουν τον πληθωρισμό στην περιοχή να
υποχωρεί κάτω από το όριο του 2% μέσα στην επόμε-
νη χρονιά.

Στουρνάρας: Ανοίγει παράθυρο για ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο QE

Ν
έες παρεμβάσεις δρομο-
λογεί η κυβέρνηση για να
αντιμετωπίσει την καται-
γίδα των ανατιμήσεων

στην ενέργεια και να στηρίξει τα νοι-
κοκυριά και τις επιχειρήσεις που
πλήττονται από την ακρίβεια. Σύμφω-
να με την εφημερίδα «Καθημερινή»,
που αποκάλυψε το θέμα, η πρώτη πα-
ρέμβαση αφορά το επίδομα θέρμαν-
σης με ενιαίο πλαίσιο στην επιδότηση
των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν
φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης,
καυσόξυλα, πέλετ κ.λπ. και η δεύτερη
την πρόσφατα ψηφισμένη επιδότηση
στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά
από τη συνεχή αύξηση των τιμών του
ρεύματος κλιμακώνονται, καθώς η
χονδρική τιμή κινείται συνεχώς ψηλό-
τερα, υπό την επίδραση του ράλι της
τιμής του φυσικού αερίου. Χθες η μέ-
ση χονδρική τιμή καθορίστηκε στα
204 ευρώ, με μια ημερήσια αύξηση
κατά 14,6%. 

Μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής
που έχει ενσωματωθεί στα περισσότε-
ρα συμβόλαια των καταναλωτών, οι
αυξήσεις αυτές θα περάσουν στους
λογαριασμούς το επόμενο διάστημα.
Αντίστοιχα, το πετρέλαιο θέρμανσης
αναμένεται να αρχίσει να διατίθεται με

τιμές τουλάχιστον 20% αυξημένες σε
σχέση με πέρυσι.

Σε δυσχερή θέση βρίσκονται επίσης
500.000 καταναλωτές που χρησιμο-
ποιούν φυσικό αέριο. Σημειώνεται
πως για διαμέρισμα 80 τ.μ., με κατα-
νάλωση 500 κυβικά μέτρα και με αυ-
τόνομη θέρμανση, ο καταναλωτής κα-
τέβαλλε 208,27 ευρώ, ενώ τον Σε-
πτέμβριο κλήθηκε να πληρώσει 393,5
ευρώ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στην κυ-
βέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο για
υψηλότερο ποσό της επιδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη
αναγγελία ήταν για ενίσχυση της τιμής
της κιλοβατώρας με 0,03 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα ή 30 ευρώ ανά Μεγαβατώ-
ρα κάθε μήνα για τις πρώτες 300 κιλο-
βατώρες κατανάλωσης. Αυτό έβγαζε
ένα ποσό της τάξεως των 9 ευρώ ανά
λογαριασμό.

Τι εξετάζεται
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από

τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

είναι η επιδότηση να ανέλθει σε περί-
που 0,04 ευρώ ανά κιλοβατώρα ή 40
ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ήτοι 12 ευρώ
ανά λογαριασμό για τις πρώτες 300 κι-
λοβατώρες κατανάλωσης κάθε μήνα.
Εξετάζεται επίσης και σενάριο η επι-
δότηση να ανέλθει στα 0,045 ευρώ ανά
κιλοβατώρα ή 45 ευρώ ανά Μεγαβα-
τώρα, ήτοι 13,5 ευρώ ανά λογαριασμό.

Παράλληλα μελετάται η αύξηση του
κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης
με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή κατά
20%-30% των εισοδηματικών κριτη-
ρίων, με στόχο να αυξηθεί το ποσό του
επιδόματος ανά νοικοκυριό και να δι-
ευρυνθεί η περίμετρος των δικαιού-
χων. Σε περίπτωση που οι θεσμοί εγ-
κρίνουν το κυβερνητικό σχέδιο, η βά-
ση υπολογισμού του επιδόματος θα
αυξηθεί στα 264 ευρώ από 220 ευρώ,

ενώ το εισοδηματικό όριο για τους
άγαμους θα ανέβει στα 15.000-16.000
ευρώ από τα 12.000 ευρώ που είναι
σήμερα, για τα ζευγάρια στα 24.000-
26.000 ευρώ και στα 26.000-28.000
ευρώ από 22.000 ευρώ για μονογονεϊ-
κές οικογένειες. 

Επίσης, προβλέπεται υψηλότερη
προσαύξηση για τα τέκνα από τα 2.000
στα 3.000 ή και στα 4.000 ευρώ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Μέτρα στήριξης για την 
ενεργειακή κρίση με αύξηση
40%-50% στο επίδομα 
για όλους - Αναπροσαρμογή
στα εισοδηματικά όρια 
για το επίδομα θέρμανσης

Αυξημένη
επιδότηση για
ρεύμα, αέριο
στα νοικοκυριά
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HSBC: Ανάπτυξη 
7,5% φέτος για 
την ελληνική οικονομία 

Ανάπτυξη 7,5% αναμένει για φέτος ο χρημα-
τοοικονομικός όμιλος HSBC, κάνοντας λόγο
για άθλο της Ελλάδας και αναθεωρώντας την
αρχική του πρόβλεψη για ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ κατά 4,5%. Από την άλλη, η βρετανική
τράπεζα περιορίζει την πρόβλεψη για την
ανάπτυξη το 2022 στο 5% από 6% που ήταν αρ-
χικά. Μάλιστα, επισημαίνει ότι οι υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης θα διατηρηθούν και το
2023, όπου το ποσοστό αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στο 4%, με την ισχυρή συμβολή των πό-
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με
την έκθεση της HSBC, η Ελλάδα έχει ήδη ξε-
περάσει το επίπεδο πριν από την κρίση και εί-
ναι μια από τις πρώτες χώρες της Ευρωζώνης
που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την
τράπεζα, τα πράγματα φαίνονται ελπιδοφόρα
για την υπόλοιπη οικονομία, καθώς εκτός του
τουρισμού, ανακάμπτουν εντυπωσιακά οι πα-
ραγγελίες στη μεταποίηση και η οικοδομή.

Νωρίτερα η πληρωμή των
επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

Νωρίτερα θα βάλουν στην τσέπη τους
«ζεστό» χρήμα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ,
καθώς λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρί-
ου, η οποία πέφτει Πέμπτη, πάρθηκε η
απόφαση να δοθούν τα επιδόματα στις 27
Οκτωβρίου, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι ανάγκες του τελευταίου τετραη-
μέρου του μηνός. Τη συγκεκριμένη μέρα,
θα καταβληθούν σε περίπου 1.500.000 δι-
καιούχους τα επιδόματα ενοικίου και ελά-
χιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα ανα-
πηρικά επιδόματα, οι συντάξεις των ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων και το Επίδομα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, η
επιδότηση για τα δάνεια του προγράμμα-
τος «Γέφυρα», το επίδομα γέννησης, το
επίδομα ομογενών, καθώς και οι επιδοτή-
σεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Επιπλέον, θα πληρωθούν τα ποσά στους
δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής, το
επίδομα αναδοχής, τα έξοδα κηδείας
στους κληρονόμους θανόντων, καθώς και
η ενίσχυση για τα προστατευόμενα τέκνα
θανόντων σε φυσικές καταστροφές.

Ψ
ήφο εμπιστοσύνης στις
προοπτικές του διαχειρι-
στή του Εθνικού Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου συνι-

στά η ιστορική συμφωνία για τη χρημα-
τοδότησή του μέσω κοινοπρακτικού δα-
νείου, ύψους 505 εκατ. ευρώ, από τις
τράπεζες Εθνική, Eurobank, Alpha
Bank και Πειραιώς.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα
έχουν από κοινού τον ρόλο του Mandat-
ed Lead Arranger, ενώ η Εθνική Τράπε-
ζα συμμετέχει επιπλέον με τον ρόλο του
Συντονιστή της Έκδοσης και η Eurobank
του Διαχειριστή. Η διάρκεια της δανει-
ακής σύμβασης ανέρχεται στα δώδεκα
έτη και σκοπός της είναι η χρηματοδότη-
ση του δεκαετούς Προγράμματος Ανά-
πτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2021-
2030, όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας. Το επενδυτικό
σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 48 έργα,
ύψους 540 εκατ. ευρώ, που αφορούν ση-
μαντικές επενδύσεις σε υποδομές, οι
οποίες θα αναβαθμίσουν και θα επεκτεί-
νουν το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερί-
ου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δια-
φοροποίηση των πηγών προμήθειας και
την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και
της ευρύτερης περιοχής.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματο-
ποιήθηκε σε ειδική τελετή με την παρου-

σία της γενικής γραμματέως Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλε-
ξάνδρας Σδούκου. Τη σύμβαση υπέγρα-
ψαν η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕ-
ΣΦΑ, Maria Rita Galli και οι διευθύνοντες
σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών, Παύλος Μυλωνάς (Εθνική),
Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Βασίλης
Ψάλτης (Alpha Bank) και Χρήστος Μεγά-
λου (Πειραιώς), παρουσία και άλλων
υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών
όπως οι κ.κ. Νίκος Καραμούζης, Κων.
Βασιλείου, Γιάννης Εμίρης και Θάνος
Βλαχόπουλος.

Η γενικής γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλε-
ξάνδρα Σδούκου, χαιρέτισε τη συμφωνία
χαρακτηρίζοντάς την ως ορόσημο για
την απανθρακοποίηση της οικονομίας,
ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕ-
ΣΦΑ Maria Rita Galli επεσήμανε ότι το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα δίνει ψήφο
εμπιστοσύνης στο επενδυτικό πλάνο της
εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Παύλος Μυλωνάς τόνισε ότι «η τράπεζα

πρωταγωνιστεί στις μεγάλες επενδύσεις
στρατηγικού χαρακτήρα που έχουν ως
στόχο τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη
ανάπτυξη της οικονομίας». 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eu-
robank Φωκίων Καραβίας ανέφερε ότι
«οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές εί-
ναι το θεμέλιο για την ανάκαμψη και τη
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας». 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha
Bank Βασίλης Ψάλτης αναφέρθηκε
«στον σταθερό προσανατολισμό της τρά-
πεζας στη χρηματοδότηση έργων υπο-
δομής μεταφοράς φυσικού αερίου», ενώ
ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου επεσήμανε ότι «η τρά-
πεζα στηρίζει και ενισχύει τους τομείς
της οικονομικής δραστηριότητας που δί-
νουν έμφαση στην ανάδειξη της χώρας
σε ενεργειακό κόμβο». 

Έμπρακτη στήριξη 
στον βασικό πυλώνα
της αγοράς φυσικού αερίου
έδωσαν Εθνική, Eurobank,
Alpha Bank και Πειραιώς

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Συμφωνία ΔΕΣΦΑ – τραπεζών
για δάνειο 505 εκατ. ευρώ

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή με την παρουσία της γενικής γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 
Αλεξάνδρας Σδούκου. Τη σύμβαση υπέγραψαν η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών, Παύλος Μυλωνάς (Εθνική), Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank) και Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), 
παρουσία και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών όπως οι κ.κ. Νίκος Καραμούζης, Κων. Βασιλείου, Γιάννης Εμίρης και Θάνος Βλαχόπουλος.



Τ
ο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό
έργο στη χώρα θα κατασκευά-
σουν δύο ενεργειακοί όμιλοι με

μεγάλη εμπειρία, η RWE και η ΔΕΗ,
που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
συμβάλουν στην επιτάχυνση της ελλη-
νικής ενεργειακής μετάβασης. Θα
αναπτύξουν μεγάλης κλίμακας φωτο-
βολταϊκά έργα στη χώρα, συνολικής
ισχύος έως 2 gigawatts. Μέσω αυτής
της συνεργασίας η ελληνική επιχείρη-
ση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει
την απολιγνιτοποίηση του χαρτοφυλα-
κίου της και τη στροφή της στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Για την RWE,
έναν από τους κορυφαίους παραγω-
γούς ανανεώσιμης ενέργειας, αυτή η
συνεργασία σηματοδοτεί την πρώτη
της είσοδο στην ελληνική αγορά.

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες, δήλωσε: «Η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί
να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης
στη χώρα. Η εξωστρέφεια είναι ζωτι-
κής σημασίας για τον μετασχηματισμό
του ομίλου μας. Σε συνεργασία με
ισχυρούς εταίρους, είμαστε σε καλό
δρόμο για την επίτευξη των φιλόδο-
ξων στόχων μας και τη χάραξη της δι-
κής μας πράσινης συμφωνίας. Η ση-
μερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαν-
τικό ορόσημο στο ταξίδι μας, καλωσο-
ρίζουμε την RWE στην Ελλάδα και
προσβλέπουμε στην από κοινού ανά-

πτυξη έργων πρωτοφανούς κλίμακας
στη χώρα».

H Katja Wünschel, γενική διευθύν-
τρια Επιχειρήσεων Χερσαίων Φ/Β Ευ-
ρώπης και Ασίας - Ειρηνικού της RWE
Renewables, σημείωσε κατά τη διάρ-
κεια της υπογραφής: «Η Ελλάδα είναι
μια πολλά υποσχόμενη αγορά ανάπτυ-
ξης για εμάς λόγω υψηλών επίπεδων
ηλιακής ενέργειας και της σαφής προ-
σήλωσής της στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Η ανάπτυξη νέων ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σα-
φή προτεραιότητα/στόχο της RWE».

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας

επί των Ενδεικτικών Όρων στις αρχές
του τρέχοντος έτους, η RWE (51%) και η
ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49%) υπέγραψαν
συμφωνίες για τη δημιουργία κοινής
επιχείρησης, μέσω της οποίας θα μπο-
ρούν να υλοποιήσουν από κοινού έργα
ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέ-
ρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολι-
κής συνδυασμένης ισχύος έως 940
megawatts, τα οποία βρίσκονται στη
Βόρεια Ελλάδα, στην Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας, εντός των ορίων
του πρώην ανοικτού ορυχείου στο
Αμύνταιο.

Ελλάς - Γαλλία - συμμαχία 
και στον θαλάσσιο τουρισμό

Μνημόνιο Συνεργασίας και Αδελφοποίησης
υπογράφηκε μεταξύ του Aegean Yachting Festi-
val & Grand Pavois La Rochelle και των εταιρειών
διοργάνωσης αυτών, Boats Advisor Hub & Events
και GPO, με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη
της βιομηχανίας του Yachting, τη διαμόρφωση και
ανάπτυξη στρατηγικής και πολιτικής επικοινω-
νίας με στόχο την ανάπτυξη τόσο των δύο Boat
Shows στη βιομηχανία του Yachting όσο και των
δύο προορισμών σε ανταγωνιστικούς, ελκυστι-
κούς και συνεχώς αναπτυσσόμενους προορι-
σμούς για τον θαλάσσιο τουρισμό κάθε χρόνο και
την ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής
συνεργασίας σκαφών, εκθετών, εταιρειών μεταξύ
Ελλάδας και Γαλλίας μέσω των φεστιβάλ.

SΚΥ express: Χορηγός δράσης της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021»
H ελληνική εταιρεία στηρίζει την πρωτοβουλία
του Συλλόγου «Χάρχαλης» για την αναβίωση
και διατήρηση ενός ξεχωριστού και ιστορικού
κομματιού της εθνικής παράδοσης και της
κρητικής μουσικής. Η συγκεκριμένη δράση
με τίτλο «Η μουσική παράδοση της Κρήτης
ψηλά» τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» ως μέρος του Εθνικού Προ-
γράμματος Δράσεων και εορταστικών εκδη-
λώσεων. Η ενεργός συμμετοχή της SKY ex-
press αφενός τιμά την καταγωγή της συμβάλ-
λοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της πολύτι-
μης για την κρητική και εθνική λαογραφία πα-
ρακαταθήκης που έχει δημιουργήσει ο Σύλλο-
γος όλα αυτά τα χρόνια, αφετέρου η κίνηση
αποτελεί προέκταση της δέσμευσης της εται-
ρείας να κρατάει πάντα ζωντανή τη σύνδεση
ανάμεσα στις πόλεις, τα χωριά και τα νησιά,
τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμα, όπως
αναφέρει η εταιρεία.

Διπλή διάκριση για τον  Όμιλο Ηρακλής
Διπλή βράβευση απέσπασε ο Όμιλος Ηρακλής

στα Manufacturing Excellence Awards 2021,
που διοργανώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ηρακλής απέσπασε
το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Περιβαλλον-
τική και Ενεργειακή Πολιτική» για τις πρωτο-
βουλίες που υλοποιεί για την ταχύτερη μετάβα-
ση σε κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές κατα-
σκευές. Ειδικότερα, ο Όμιλος υλοποιεί μακρο-
χρόνιο περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα,
που περιλαμβάνει επενδύσεις αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του με
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και
δράσεις περαιτέρω απανθρακοποίησης της πα-
ραγωγικής του διαδικασίας και υποκατάστασης
ορυκτών πρώτων υλών και καυσίμων με εναλλα-
κτικά υλικά. Επιπλέον, ο Όμιλος Ηρακλής έλαβε
το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Στρατηγι-
κή́ για τα ESG».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Συνάντηση με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ
Captain Weng Lin είχε ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας Αθανάσιος Δαγούμας. Είχε προηγηθεί η τιμητική παρουσία
του Captain Weng Lin στην εξαιρετικά επιτυχημένη ενεργειακή
εκδήλωση της ΡΑΕ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ,
με θέμα «Πόλεις του μέλλοντος: Ηλεκτροκίνηση, Περιβαλλοντικά
Ουδέτερα Λιμάνια (EcoPorts) και καινοτόμες πολιτικές», κατά την
οποία ο εκπρόσωπος του ΟΛΠ, επίκουρος προϊστάμενος Στρατηγι-
κού Σχεδιασμού και Marketing, κ. Θανάσης Καρλής, είχε δηλώσει
ότι ο Πειραιάς «είναι μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων λιμανιών της
Ευρώπης σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, είναι το μεγαλύτε-
ρο λιμάνι ακτοπλοΐας και μεταξύ των πέντε λιμανιών της Ευρώπης
στην κρουαζιέρα», σημειώνοντας ότι η Cosco Shipping είναι έτοι-
μη να επενδύσει για την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και περι-
βαλλοντικά ουδέτερων λιμανιών.
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Δαγού-
μας, δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Η ΡΑΕ άνοιξε πρώτη θεσμικά το

σημαντικό θέμα των περιβαλλοντικά ουδέτερων λιμανιών, ξεκι-
νώντας τη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λιμάνια, Ναυτι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας και πλοιοκτήτες), με στόχο να σχεδια-
στεί ένας καινοτόμος άξονας δράσης». Από την πλευρά του, ο Cap-
tain Weng Lin επανέλαβε τη θέση της Cosco Shipping να προχω-
ρήσει σε νέες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, αναδεικνύοντάς
το σε πυλώνα εμπορίου και ανάπτυξης της Ευρώπης.

Συνάντηση του προέδρου της ΡΑΕ με τον αναπληρωτή CEO του ΟΛΠ

RWE και ΔΕΗ δημιουργούν κοινοπραξία
για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας



Επιστροφή στα κέρδη
για τη Σκλαβενίτης

Μ
ε αύξηση τζίρου 15% στα 3,79 δισ. ευρώ
έκλεισε το 2020 για τον Όμιλο Σκλαβενί-
της, που πέρασε σε κερδοφορία για πρώτη

φορά από την εξαγορά της Μαρινόπουλος, επένδυ-
ση που αποδίδει πλέον καρπούς. Ειδικότερα, τα
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του ομί-
λου ανήλθαν σε 263,1 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ
έναντι ζημιών 6,8 εκατ. ευρώ το 2019. Ο κύκλος ερ-
γασιών της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης
ενισχύθηκε κατά 19,5% στα 3,15 δισ. ευρώ, τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε
226,4 εκατ. ευρώ (έναντι 151,3 εκατ. ευρώ το 2019)
και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθη-
καν σε 53,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευ-
ρώ το 2019. Έφτασαν τα 200 εκατ. ευρώ οι επενδύ-
σεις από το 2017, όταν έγινε το deal για την εξαγορά
της Μαρινόπουλος. 

Εννέα βραβεία για την ElvalHalcor
Η ElvalHalcor απέ-

σπασε εννέα συνο-
λικά βραβεία στα
Manufacturing Ex-
cellence Awards
2021 της Boussias
Communications.
Μεταξύ αυτών και
δύο κορυφαία βρα-
βεία, καθώς η Elval-
Halcor αναδείχθηκε
σε Smart and Inno-
vative Factory of the
Year, ενώ κατέκτησε

και το Αριστείο στην κατηγορία Γυαλί, Μέταλλο, Χαρ-
τί. Επιπρόσθετα, η ElvalHalcor τιμήθηκε με 4 Gold
βραβεία, 2 Silver και 1 Bronze, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση. «Τα προϊόντα της ElvalHalcor διακρί-
νονται για την υψηλή ποιότητα, την αξιοπιστία, τα και-
νοτόμα και βιώσιμα χαρακτηριστικά τους, καθώς και
τη μεγάλη προστιθέμενη αξία τους», ανέφερε ο Κων-
σταντίνος Κατσαρός.

ΠΕΣΑ: Πέντε προς μία η αναλογία
εγγραφών - διαγραφών 
επιχειρήσεων στην Αττική

Εντυπωσιακή άνοδο στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων
καταγράφουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μη-
τρώου για την Περιφέρεια Αττικής το διάστημα Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε
το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής από
την ΚΕΕΕ, το εννεάμηνο του έτους συστάθηκαν 13.984 νέ-
ες επιχειρήσεις, ενώ 2.684 διέκοψαν τη λειτουργία τους.
Δηλαδή, η αναλογία εγγράφων - διαγραφών επιχειρήσε-
ων στα έξι Επιμελητήρια του Λεκανοπεδίου είναι πέντε
προς μία. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε στο ΔΣ του ΠΕΣΑ ο
πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ, κ. Βασίλης Κορκίδης, τονί-
ζοντας ότι «εν μέσω πανδημίας οι Έλληνες επιχειρηματίες
προχωρούν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, συμβάλλον-
τας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με δεδομένη τη
σημαντική αύξηση των νέων επιχειρήσεων που δημιουρ-
γούνται, είναι βέβαιο ότι θα κλείσει η χρονιά με θετικό
πρόσημο για την επιχειρηματικότητα στην Αττική». Οι
ενάρξεις επιχειρήσεων είναι σε κλάδους όπως τα delivery
και e-commerce.

ΔΕΠΑ Εμπορίας: 
Προσφορά σε δύο νοσοκομεία
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
προχώρησε σε δωρεά
ύψους 50.000 ευρώ
στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων για τη δη-
μιουργία δύο μονά-
δων ΜΕΘ για ασθε-
νείς Covid-19. Πα-
ράλληλα, πραγματο-
ποιήθηκε προσφορά
50.000 ευρώ για την αναβάθμιση του ακτινολογικού τμή-
ματος του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Άγιος Σάββας».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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IKEA: Έμφαση στην υλοποίηση της
στρατηγικής για τη βιωσιμότητα

Έμφαση στην υλοποίηση της στρατηγικής που
συνδέεται με τη βιωσιμότητα και είναι σύμφωνη
με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ δί-
νει η ΙΚΕΑ. Όπως επισήμανε σε εκδήλωση για την
παρουσίαση των δράσεων που έχουν γίνει και των
στόχων που έχουν τεθεί, ο κ. Διονύσης Πυροβολι-
σιάνος, store operations manager ΙΚΕΑ, «η ΙΚΕΑ
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε Ελλάδα,
Κύπρο και Βουλγαρία, ως εταιρεία του Ομίλου
Fourlis, λειτουργεί με γνώμονα τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ». Σήμερα η ΙΚΕΑ,
όπως επισημάνθηκε, έχει θέσει τις βάσεις ώστε
έως το 2030 να είναι θετική προς το κλίμα, προχω-
ρώντας σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι παράγει,
και να μπορεί να προσφέρει προϊόντα που βασί-
ζονται σε ανανεώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά.

Eurolife: Δωρεάν 
ασφάλιση κατοικίας για 4 μήνες
Δωρεάν ασφάλιση κατοικίας για τέσσερις
μήνες προσφέρει η Eurolife Ασφαλιστική
στα νέα συμβόλαια με έναρξη από τις 5
Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021,
ανεξαρτήτως συχνότητας πληρωμής. Όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Eurolife FFH
προχωρά σε μια πρωτοβουλία που θα δώσει
κίνητρο σε ακόμη περισσότερους Έλληνες
να ασφαλίσουν το σπίτι τους, ώστε να είναι
προστατευμένοι και να μπορούν να απολαμ-
βάνουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους.
Για τη Eurolife FFH κάθε σπίτι έχει πολύ με-
γάλη αξία, για αυτό και προσφέρει «τέσσε-
ρις μήνες δωρεάν» στα προγράμματά της για
ασφάλιση κατοικίας.

H efood εξαγοράζει Kiosky’s 
και θυγατρικές του Ομίλου Μούχαλη

Η Delivery Hero, μητρική της εταιρείας που
αναπτύσσει στην Ελλάδα το efood, επιδιώκει
εξαγορά των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου
Μούχαλη, Άλφα Διανομές Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλι-
κά ΑΕ και Ινκάτ ΑΕ. Πρόκειται για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στις διανομές και το δί-
κτυο καταστημάτων kiosky’s αντίστοιχα. Το εν-
διαφέρον της γερμανικής πολυεθνικής έχει επί-
σημο χαρακτήρα, καθώς, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, έχει προχωρήσει σε σχετική γνωστοποίηση
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης, η Delivery
Hero επιβεβαιώνει ότι προχώρησε σε σύναψη
συνεργασίας με τον Όμιλο Μούχαλη για την κυ-
ριότητα των θυγατρικών εταιρειών ALPHA δια-
νομές και INKAΤ στις 2 Σεπτεμβρίου 2021. Συγ-
κεκριμένα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και το
στελεχιακό δυναμικό τους θα ενσωματωθούν
στο efood για να ενισχύσουν τη στρατηγική ανά-
πτυξη της εταιρείας στον κλάδο του quick com-
merce και τη δυναμική επέκταση της υπηρεσίας
διανομής ειδών σουπερμάρκετ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Οι πιο ακριβοί  Έλληνες ποδοσφαιριστές 
O

Κώστας Τσιμίκας, αριστερός μπακ της Λί-
βερπουλ, αλλά και ο επιθετικός της Νό-
ριτς Χρήστος Τζόλης είναι οι πιο ακριβοί
Έλληνες στο ποδοσφαιρικό χρηματιστή-

ριο της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς
κέντρου αθλητικών σπουδών CIES Football Observa-
tory, το οποίο εδρεύει στο Νεσατέλ της Ελβετίας και
συνεργάζεται με τη FIFA.

Η χρηματιστηριακή αξία των δύο κυμαίνεται ανά-
μεσα στα 15 και 20 εκατ. ευρώ, εκπαραθυρώνοντας
τον Κώστα Μανωλά της Νάπολι, ο οποίος πλέον κοστί-
ζει από 7 έως 10 εκατ. ευρώ. Ο Μανωλάς πέρυσι τέ-
τοια εποχή είχε τιμή 30 εκατ. ευρώ, ενώ δεύτερος στη
σχετική λίστα με 23 εκατ. ευρώ ήταν ο δανεικός από
τον ΠΑΟΚ στην Κολονία Δημήτρης Λημνιός, ο οποίος
πλέον αγωνίζεται στην ολλανδική Τβέντε.

Στα αξιοσημείωτα της σχετικής λίστας του ελβετι-

κού οργανισμού, που συνεργάζεται με το Πανεπιστή-
μιο του Νεσατέλ, είναι η θεαματική άνοδος του διε-
θνούς κεντρικού αμυντικού Ντίνου Μαυροπάνου,
πρώην παίκτη του ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος αγωνίζεται
στη Στουτγκάρδη, δανεικός από την Άρσεναλ. Και αυ-
τός κατάφερε να εκτοπίσει τον Κώστα Μανωλά με το
κόστος του αυτήν τη στιγμή να υπολογίζεται στα 10 με
15 εκατ. ευρώ. Ο Μανωλάς κοστίζει όσο και ο άλλοτε
αμυντικός του Ολυμπιακού Δημήτρης Νικολάου της
ιταλικής Σπέτσια, 7 με 10 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι την περασμένη μεταγραφική σε-
ζόν ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξαναφέρει πίσω
τον Μανωλά, αλλά οι Ιταλοί ζητούσαν ακατέβατα 8
εκατ. ευρώ. Στη σχετική λίστα παρατηρούμε και τη
θεαματική άνοδο του διεθνούς αριστερού μπακ της
ιταλικής Σασουόλο και πρώην του Αστέρα Τρίπολης
Γιώργου Κυριακόπουλου, ο οποίος κοστίζει όσο και ο

Μανωλάς. Όσον αφορά στις χρηματιστηριακές αξίες
των υπολοίπων, σαφώς και ξεχωρίζει αυτή του Δημή-
τρη Γιαννούλη, ο οποίος πουλήθηκε στη Νόριτς περί
τα 8 εκατ. ευρώ και η τιμή του αυτήν τη στιγμή κυμαί-
νεται μεταξύ 4 και 7 εκατ. ευρώ.

Κώστας Τσιμίκας (Λίβερπουλ): ........................15-20 εκατ. 

Χρήστος Τζόλης  (Νόριτς): ................................15-20 εκατ. 

Ντίνος Μαυροπάνος (Στουτγκάρδη): ................10-15 εκατ. 

Κώστας Μανωλάς (Νάπολι): ................................ 7-10 εκατ. 

Δημήτρης Νικολάου (Σπέτσια): ..........................7-10 εκατ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος (Σασουόλο): ................ 7-10 εκατ. 

Δημήτρης Γιαννούλης (Νόριτς): ............................4-7 εκατ. 

Τάσος Δώνης (Ρεμς): ............................................ 4-7 εκατ. 

Μπάμπης Λυκογιάννης (Κάλιαρι): ........................2-4 εκατ. 

Σεμπάστιαν Βασιλειάδης (Μπίλεφελντ):................2-4 εκατ. 
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Τ
ο ΝΒΑ αρχίζει, αλλά το μεγάλο
ερώτημα παραμένει: Θα ζητηθεί
από τους «αστέρες» του να εμ-

βολιαστούν; Το τελευταίο επεισόδιο
ανάμεσα σε παίκτες, είναι αυτό του
Τούρκου Ενές Καντέρ των Πόρτλαντ
Τρέιλ Μπλέιζερς, ο οποίος εμβολιά-
στηκε και... εγκάλεσε τον επίσης εμβο-
λιασμένο Λεμπρόν Τζέιμς των Λέικερς
για τη δήλωσή του «εμβολιάστηκα, αλ-
λά δεν είναι δουλειά μου να ενθαρρύνω
τον κόσμο να κάνει το ίδιο». Ο Καντέρ
απάντησε: «Είναι γελοίο και με γέμισε
απογοήτευση αυτό που άκουσα από τον Λεμπρόν. Επειδή είναι αυτός που είναι, έπρεπε να βγει και να πει “ακούστε,
έκανα το εμβόλιο και ενθαρρύνω τους πάντες, τον κόσμο, τους φίλους του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων να κά-
νουν το εμβόλιο ώστε να σώσουμε ζωές”. Δεν το έκανε». Κάτι ανάλογο με τον Λεμπρόν είχε δηλώσει και ο Γιάννης Αν-
τετοκούνμπο, ότι εμβολιάστηκε για να προστατέψει την υγεία τη δική του και των οικείων του, αλλά δεν μπορεί να
υποχρεώσει κανέναν να το κάνει. Αρνητές του εμβολίου στο ΝΒΑ είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ και ο Μπράντλεϊ Μπιλ.

«Πόλεμος» στο NBA για τον εμβολιασμό Έχει... 39 άτομα προσωπικό!
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μα-

δρίτης Βινίσιους Ζούνιορ απασχολεί 39 άτομα, τα
οποία τον βοηθούν σε όλους τους τομείς της κα-
θημερινότητάς του. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος
έχει στην υπηρεσία του τον προσωπικό του σεφ,
φυσιοθεραπευτή αλλά και φωτογράφο, ο οποίος
τον ακολουθεί σε όλη την καθημερινότητά του.
Φυσικά, μέσα στους εργαζόμενους υπάρχει και
ένας υπεύθυνος προσωπικού. Παράλληλα, έχει
έναν οικονομικό και έναν νομικό σύμβουλο.

Σούπερ ο Παππάς, 
ήττα για την ΑΕΚ

Ο διεθνής γκαρντ Νίκος Παππάς ήταν εκπλη-
κτικός, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει σε νίκη
την ΑΕΚ στο εναρκτήριο ματς του BCL. Η Ένωση
έχασε 83-78 από τη Φάλκο στην Ουγγαρία. Ο
Παππάς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αγω-
νίστηκε για 24’24” και πέτυχε 20 πόντους, πήρε
δύο ριμπάουντ, είχε μία ασίστ και ένα κλέψιμο.
Ωστόσο, ήταν απελπιστικά μόνος. 

Ποινές στη Γαλλία
Επειδή στη Γαλλία πράγματι θέλουν να φτιά-

ξουν το ποδόσφαιρο, η πειθαρχική επιτροπή του
πρωταθλήματος τιμώρησε με αφαίρεση ενός
βαθμού με αναστολή τη Μαρσέιγ, τη Λανς και την
πρωταθλήτρια Λιλ για επεισόδια που προκάλεσαν
οι οπαδοί τους. Επέβαλε και ποινές δύο αγωνιστι-
κών κεκλεισμένων των θυρών. Στην Ελλάδα να

θυμίσουμε ότι πέρυσι ο πειθαρχικός κώδικας
έγινε πιο ελαστικός…

Από την τσέπη
τους τα τεστ
Η Χέρτα Βερολίνου αποφάσισε ότι οι

ανεμβολίαστοι ποδοσφαιριστές της θα
πληρώνουν από την τσέπη τους τα τεστ

για τον κορονοϊό. Στη γερμανική ομάδα οι περισ-
σότεροι δεν έκαναν το εμβόλιο. Για τους ανεμβο-
λίαστους η γερμανική ομοσπονδία ανέλαβε το
κόστος δύο τεστ την εβδομάδα σε κάθε ποδο-
σφαιριστή, αλλά στη Χέρτα χρειάζονται έξι την
εβδομαδιαίως!

Ο επόμενος Τζόλης;
Η αμερικανική εταιρεία ατζέντηδων «Wasserman» προ-

σέγγισε τον νεαρό διεθνή μέσο του Παναθηναϊκού Σωτήρη
Αλεξανδρόπουλο για να υπογράψει συμβόλαιο μαζί του. Άν-
θρωποί της, μάλιστα, τον παρακολούθησαν στο ντέρμπι του
«Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθη-
ναϊκό, όπου ο Αλεξανδρόπουλος είχε πολύ καλή απόδοση. Η
ίδια εταιρεία έκανε το deal της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με την
Νόριτς για τους Τζόλη και Γιαννούλη.

Ιστορικό «διπλό» 
στο Μιλάνο! 

Η εθνική Ισπανίας, αντίπαλος της Εθνικής μας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει στο Κατάρ, νί-
κησε 2-1 στο «Σαν Σίρο» την αντίστοιχη της Ιταλίας στον ημιτελικό του Nations League με δύο γκολ του Φεράν
Τόρες της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πελεγκρίνι σημείωσε το γκολ των Ιταλών. Ήταν η πρώτη ήττα της «σκουάντρα
ατζούρα» έπειτα από 37 αγώνες, ενώ στο συγκεκριμένο γήπεδο δεν είχε χάσει ποτέ!
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�«Φάρσα η ημερομηνία του γάμου»,

λέει τώρα η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

• Φήμες θέλουν τον Γιώργο

Λιανό να παντρεύεται την αγα-

πημένη του Κωνσταντίνα Καρα-

λέξη με κουμπάρο τον εκατομ-

μυριούχο Τούρκο παραγωγό

του «Survivor» Ατζούν Ιλιτζαλί.

� Έξαλλος έφυγε χθες το πρωί (για

λίγο) από την εκπομπή του ο Γιώρ-

γος Παπαδάκης. Δεν μπορούσε να

συμμορφώσει on air τους καλεσμέ-

νους του Κώστα Ζαχαριάδη και Μα-

κάριο Λαζαρίδη.

• Υπναρού η Φαίη Σκορδά. Τα

πρωινά συνοδεύει τα παιδιά της

στο σχολικό με τις πιτζάμες! 

�Μανία με το λιβανιστήρι έχει η Δα-

νάη Μπάρκα! Χθες το πρωί «μπού-

καρε» στο πλατό της Ελεονώρας

Μελέτη, λιβάνισε και εξαφανίστηκε!

• Έγκυος στο πρώτο της παιδά-

κι είναι η τραγουδίστρια Μελίνα

Μακρή.

� Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο

θέατρο. Η Μαίρη Συνατσάκη και ο

Ίαν Στρατής θα παίξουν μαζί στο μι-

ούζικαλ «Hair» στο «Νέο Ριάλτο».

• Εξιτήριο πήρε χθες το πρωί

από το μαιευτήριο η Γαλάτεια

Βασιλειάδη. Ο ευτυχισμένος

μπαμπάς Γιώργος Παπαδόπου-

λος περίμενε μαμά και γιο στο

αμάξι!

�Πικραμένη η Μαντώ Γαστεράτου.

«Έφυγα για διακοπές με την αίσθη-

ση ότι θα συνεχίσω στην εκπομπή»,

δήλωσε στις κάμερες η παρουσιά-

στρια του «Mega Star». Φέτος τη

μουσική εκπομπή θα παρουσιάζει η

Κόνι Μεταξά.

Τ
ην τελευταία επιθυμία του θρυλικού
«Γκας Πορτοκάλος», ο οποίος έφυγε από
τη ζωή στα τέλη Αυγούστου, αποκάλυψε η
Νία Βαρδάλος. Ο 94χρονος ηθοποιός Μι-

χαήλ Κωνσταντίνος, ο οποίος υποδύθηκε τον κινη-
ματογραφικό πατέρα της στο «Γάμος αλά Ελληνικά
1 & 2», λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή
εξομολογήθηκε στη διάσημη ηθοποιό πως δεν επι-
θυμούσε να παίξει στο σίκουελ της ταινίας «My Big
Fat Greek Wedding 3». Τα σοβαρά προβλήματα
υγείας που τον ταλαιπωρούσαν ήταν πιθανότατα η
αιτία που αρνήθηκε την πρόταση να επιστρέψει στα
κινηματογραφικά πλατό για τον απίθανο ρόλο του
γκρινιάρη μπαμπά, δίνοντάς της ωστόσο ευχές για
καλή επιτυχία!

«Μου είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να έρθει μαζί
μας για την τρίτη ταινία και η επιθυμία του ήταν να συ-
νεχίσουμε. Έγραψα το (νέο) σενάριο με τρόπο που θα
αντικατοπτρίζει την απόφασή του και θα θυμάμαι
πάντα τα τελευταία του μηνύματα. Μας λείπεις, Μιχά-
λη, σε ευχαριστώ που ζωντάνεψες τα λόγια μου με τέ-
τοιο πάθος και ακρίβεια, θα είσαι πάντα μαζί μας»,
ανακοίνωσε στον προσωπικό της λογαριασμό η «Τού-
λα Πορτοκάλος-Μιλερ», ποζάροντας με την «ξαδέρ-
φη Νίκη» (Τζια Καρίντις), τον «αδελφό της Νικ» (Λι-
ούις Μάντιλορ) και τη «μαμά» (Λέινι Καζάν).

Η σεναριογράφος, μετά τον θάνατο του ελληνικής
καταγωγής ηθοποιού, είχε τον χρόνο να σκεφτεί την
επίδραση της απουσίας του στην εξέλιξη της νέας
ιστορίας και αναμφίβολα, όπως παραδέχτηκε στην
ίδια ανάρτηση, θα αποτίσει έναν σωστό φόρο τιμής
στον σπουδαίο ηθοποιό.

Τη μέρα της κηδείας του σύσσωμο το καστ έδωσε
το «παρών» στο τελευταίο αντίο και τον αποχαιρέτη-
σε με δάκρυα στα μάτια. «Οι φίλοι στην πραγματική
ζωή είναι ο λόγος που οι ταινίες μας είναι τόσο δια-
σκεδαστικές. Ο Μιχαήλ Κωνσταντίνος, ο πατέρας
της οικογένειάς μας και πάντα φίλος, μας έδωσε
πολύ γέλιο και αξίζει ξεκούραση τώρα. Σε αγαπάμε,
Μιχάλη», ανέφερε η Νία Βαρδάλος στην ανάρτηση
αποχαιρετισμού.

Το «My Big Fat Greek Wedding 3» θα γυριστεί
στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες και, όπως απο-
κάλυψε η δημιουργός, θα αφορά τον γάμο της κόρη
της! Οι κινηματογραφικοί λάτρεις των ταινιών «Γά-
μος αλά Ελληνικά» έχουν πάθει ντελίριο και «βομ-
βαρδίζουν» τους λογαριασμούς της ελληνικής κα-
ταγωγής ηθοποιού με ιδέες αλλά και ερωτήσεις για
τη νέα ιστορία. «Παρακαλώ, σταματήστε να τηλεφω-
νείτε στη μαμά μου ρωτώντας αν είμαι εκεί! Επίσης,
σας παρακαλώ, μη μου πείτε άλλες ιδέες σας, το σε-
νάριο έχει τελειώσει. Και όχι, η Τούλα και ο Ανάν δεν
είναι παππούδες!», έγραψε σε ποστ η διάσημη σταρ,
δίνοντας το πρώτο spoiler.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Η τελευταία επιθυμία
του «Γκας Πορτοκάλος»



Αγνώριστη η «χρυσή»
κληρονόμος Aθηνά!

ΟΟι «σουφραζέτες» 
πάνε για πρεμιέρα

«Η Κυρία Επιθεώρηση» του Μάκη Δελαπόρτα
επανέρχεται στη θεατρική σκηνή του «Βέμ-
πο» με τις Ζέτα Δούκα και Πηνελόπη Αναστα-
σοπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Η αυλαία θα σηκωθεί την Πέμπτη 21 Οκτω-
βρίου και οι κολλητές φίλες πόζαραν στις
πρόβες με τα εντυπωσιακά κοστούμια τους.
«Για μια φορά ακόμα θα βγούμε χέρι χέρι στη
σκηνή του θεάτρου για να γιορτάσουμε το θέ-
ατρο. Για να σας διασκεδάσει για αυτά τα δύο
χρόνια που στερηθήκαμε τη χαρά!» έγραψαν
στο Instagram.

Επέτειος γάμου για την Αθηνά Οικονομάκου και
τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο. Το ζευ-
γάρι γιόρτασε τρία χρόνια οικογενειακής ευτυ-
χίας και την απόκτηση δύο παιδιών, του Μάξιμου
και της Σιέννας, με την ηθοποιό να εύχεται δη-
μόσια στον σύζυγό της: «Χρόνια μας πολλά, μω-
ρό μου». Ο χλιδάτος γάμος του ζευγαριού τελέ-
σθηκε στη Μύκονο το φθινόπωρο του 2018, με το
δαντελένιο wedding dress της νύφης να κλέβει
την παράσταση όπως φαίνεται και στις φωτο-
γραφίες που δημοσίευσε, κατακτώντας περισ-
σότερα από 70.000 likes.

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου θα
κάνει πρεμιέρα τελικά το
«Dancing with the stars». Η
Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία θα
εμφανισθεί on stage με τον χο-
ρογράφο Γιούρι Ντιμιτρόφ, κά-
νει εντατικές πρόβες στο νού-
μερο που θα παρουσιάσουν, φι-
λοδοξώντας να κατακτήσει κοι-
νό και κριτική επιτροπή. Εξαντ-
λημένη, αδυνατισμένη και χα-
μογελαστή, πόζαρε με τη Βικτό-
ρια Χίσλοπ στο Instagram, σχο-
λιάζοντας: «Εν ώρα προπόνη-
σης! Λίγη υπομονή ακόμα». 

Εντατική προπόνηση 

Συνεργασία-έκπληξη για την κόρη του
Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας
Γκερέκου στην εκπληκτική σειρά της
ΕΡΤ2 «Καρτ Ποστάλ». Η ταλαντούχα
Μαρία Βοσκοπούλου θα εμφανισθεί στο
πλευρό του πολυβραβευμένου Ανδρέα
Κωνσταντίνου («Μικρά Αγγλία») σε
έναν δραματικό ρόλο, αποκαλύπτοντας
στο Διαδίκτυο: «Η Στέλλα στα νιάτα της.
Πριν την κυριεύσει η ψυχική νόσος. Τό-
τε που η ζωή της με τον Κώστα ήταν γε-
μάτη υποσχέσεις και όνειρα…».

Τηλεοπτική επιστροφή

Θ
λιμμένη, αδυνατισμένη, φορώντας ένα απλό, άκομψο

(για την ηλικία της) φλοράλ φόρεμα, με ελαφρύ μακιγιάζ

και τα μακριά της μαλλιά λυτά, η Αθηνά Ωνάση έκανε μια

από τις σπάνιες εμφανίσεις της, δίνοντας το «παρών»

στον γάμο - υπερπαραγωγή του Σάμι Ζέιν με τη Λόρεν φαν Μπέρκελ

στο Μονακό. Πέντε χρόνια μετά το πολύκροτο διαζύγιο με τον Αλ-

βάρο ντε Μιράντα, η «χρυσή» κληρονόμος φαίνεται να μην έχει βρει

τον εαυτό της κι όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο μοιάζει στη Χρι-

στίνα Ωνάση, με πιο χαρακτηριστικό τα μεγάλα υπέροχα μάτια που

κληρονόμησε από τη μητέρα της. Στη γαμήλια βραδιά, η εγγονή του

Αρίστου συναντήθηκε με την Ελληνοαμερικανίδα γυμνάστρια Γιάν-

να Νταρίλη και τον σύζυγό της Γιώργο Ψιψίκα με τους οποίους δέ-

χτηκε να ποζάρει, εμφανώς αμήχανη, για μια φωτογραφία που κά-

νει ήδη τον γύρο του κόσμου.
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Η Τζένη και η άλλη!
Βουνό με βουνό δεν σμίγει, αλλά να που ο υπουργός Τουρισμού Βα-
σίλης Κικίλιας και η σύζυγός του Τζένη Μπαλατσινού είχαν μια
αναπάντεχη συνάντηση στο Παρίσι. Το λαμπερό ζευγάρι ταξίδεψε
στη Γαλλία για τη διεθνή έκθεση «Top Resa» και συναντήθηκε τυ-
χαία με τη διάσημη «μαύρη γαζέλα» της μόδας Ναόμι Κάμπελ! Φυ-
σικά, φωτογραφήθηκαν με χαμόγελα ενθουσιασμού και τον επιχει-
ρηματία Ομάρ Σερίφ να ποζάρει μαζί τους.

Ευτυχισμένοι μαζί

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Π
ολλές γυναίκες που έχουν κάνει
επέμβαση αυξητικής στήθους αγω-
νιούν μήπως παρουσιαστεί πρόβλη-
μα την περίοδο που θα θηλάζουν. Αν

κινδυνεύουν οι ίδιες ή η υγεία του βρέφους.
Συχνά οι νέες μαμάδες επιθυμούν να φτιάξουν
το στήθος τους μετά τους θηλασμούς των παι-
διών. Άλλες πάλι φτιάχνουν το στήθος του μετά
την πρώτη γέννα και έπειτα σκέφτονται αν θα
μπορέσουν να θηλάσουν το επόμενο μωρό που
θα έρθει στην οικογένεια.

«Ο προβληματισμός για την ασφάλεια των
εμφυτευμάτων ξεκίνησε από την πρώτη επέμ-
βαση τοποθέτησής τους, πριν από λίγες δεκαε-
τίες. Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για
να δώσουν απάντηση είναι πολλές. Από τα ευ-
ρήματά τους, είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη
πλειονότητα των γυναικών με εμφυτεύματα
στήθους μπορούν να θηλάσουν. Βέβαια, η ικα-
νότητα αυτή εξαρτάται από την κατάσταση των
μαστών πριν από τη χειρουργική επέμβαση και
από το είδος της τομής που θα πραγματοποι-
ηθεί», τονίζει ο πλαστικός χειρουργός Γεώρ-
γιος Βελημβασάκης και συμπληρώνει: «Τα εμ-
φυτεύματα τοποθετούνται συνήθως πίσω από
τους λοβιακούς αδένες (οι οποίοι παράγουν το
γάλα) ή κάτω από τους μυς του θώρακα, και έτσι
δεν επηρεάζεται η παραγωγή γάλακτος. Ωστό-
σο, η θέση και το βάθος της τομής μπορεί να
επηρεάσει την ικανότητα θηλασμού. Λιγότερο

πιθανό να τον επηρεάσουν είναι οι τομές που
γίνονται κάτω από το στήθος ή από τη μασχάλη.
Επίσης, η χειρουργική επέμβαση που διατηρεί
άθικτη την περιθηλαία άλω (τη σκούρα περιοχή
γύρω από τη θηλή) είναι πιο ασφαλής, καθώς η
διατήρηση των νεύρων γύρω από τις θηλές αυ-
ξάνει τα επίπεδα της προλακτίνης (μιας ορμό-
νης που ενεργοποιεί την παραγωγή μητρικού
γάλακτος) και της ωκυτοκίνης (μιας άλλης ορ-
μόνης που προκαλεί την εκροή του γάλακτος
μέσω των γαλακτοφόρων πόρων από τη θηλή
όταν το βρέφος θηλάζει). Για αυτό ο χειρουργός
που θα πραγματοποιήσει την αισθητική επέμ-
βαση πρέπει να είναι άριστος γνώστης της ανα-
τομίας της περιοχής και ιδιαίτερα έμπειρος
στην αυξητική στήθους».

Ένα άλλο σημείο που προκαλεί ανησυχία εί-
ναι κατά πόσον εισέρχονται επιβλαβείς ουσίες
στον οργανισμό του βρέφους μέσω του θηλα-
σμού από μητέρα που έχει εμφυτεύματα. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Πολλές είναι οι γυναίκες που 
αναρωτιούνται ποια είναι 
η κατάλληλη στιγμή
για να κάνουν 
αυτή την επέμβαση

Γεώργιος Βελημβασάκης, 
πλαστικός χειρουργός 

Σωστή ενημέρωση  
«Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί
δεν έχουν προκύψει τέτοιου είδους στοι-
χεία. Η αυξητική στήθους γίνεται πλέον με
σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία μέσω μιας
μικρής τομής 4 εκ. από όπου τοποθετείται το
ένθεμα στη θήκη που παρασκευάζεται πίσω
από τον υπάρχοντα μαστό. Πρόκειται για μια
σύντομη επέμβαση, που δεν ξεπερνά τα 90
λεπτά και που δεν απαιτεί περίοδο αποθερα-
πείας, καθώς οι χειρουργημένες γυναίκες
μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές
δραστηριότητές τους ακόμα και την ίδια
ημέρα. Αντιθέτως με το ψεύτικο αποτέλεσμα
που έδινε η ένθεση εμφυτευμάτων παλαι-
ότερα, τα σύγχρονα υλικά χαρίζουν ένα απο-
λύτως φυσικό στήθος που είναι αδύνατον να
αναγνωριστεί ακόμα και στο άγγιγμα. Ο θη-
λασμός είναι πράγματι εφικτός και ασφαλής
μετά την αυξητική του μαστού. Η άγνοια γί-
νεται πολλές φορές αιτία των αναφερόμε-
νων χαμηλότερων ποσοστών θηλασμού και
για αυτό θα ήταν καλό να ενημερώνουμε τις
μέλλουσες μητέρες και να υποστηρίζουμε
την επιθυμία τους για βελτίωση του σώματός
τους», καταλήγει ο ειδικός.

Αυξητική στήθους και θηλασμός 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς που έχετε γεννηθεί το
πρώτο πενθήμερο, θα έχετε την ευκαιρία να
απολαύσετε μια μετακίνηση ή μια επικοινωνία
με πρόσωπο που σας ταιριάζει απόλυτα συναι-
σθηματικά. Για τους γεννημένους 4, 5 και 6
Απριλίου καλό είναι να προσέξετε τις πολύ
προσωπικές σας σχέσεις, όπου δυστυχώς θα
υπάρξουν εντάσεις και διαφορετικές απόψεις
πάνω σε ένα σημαντικό θέμα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα τα γεγονότα θα είναι πιο ήπια και, μάλι-
στα, θα βρείτε έναν λόγο για να χαρείτε και να
αισθανθείτε όμορφα με τη συντροφιά αγαπημέ-
νων σας προσώπων. Η παραφωνία της μέρας
θα είναι η επαγγελματική σας πορεία, όπου νιώ-
θετε ότι κάτι δεν προχωρά ομαλά και, μάλιστα,
υπάρχει μια ένταση που δεν μπορείτε να τιθα-
σεύσετε.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Καλή μέρα για εσάς, εφόσον θα βρείτε χρόνο να
έρθετε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα. Η σύνοδος του ανάδρομου Ερμή με Ήλιο και
Άρη θα σας φέρει πιο κοντά με πρόσωπα από το
παρελθόν, τα οποία είχαν παίξει σημαντικό ρόλο
στη συναισθηματική σας ζωή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του τελευταίου πενθημέρου θα
υπάρξουν σήμερα θετικές ανακατατάξεις,
που ενώ θα φανούν στην αρχή δύσκολες, θα
σας ευνοήσουν στα μάτια των άλλων. Γενι-
κότερα, οι μέρες αυτές είναι δύσκολες σε οι-
κογενειακά θέματα, με πολλή γκρίνια και
κουβέντες, που δυστυχώς δεν θα έχουν κα-
νένα αποτέλεσμα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιονταράκια οι μέρες αρχίζουν να
γίνονται πιο χαρούμενες και, κυρίως, να σας
δίνονται ευκαιρίες σε προσωπικό επίπεδο. Η
επικοινωνία σας συνεχίζει να είναι επεισοδια-
κή με νέα δεδομένα και πρόσωπα από το πα-
ρελθόν που κάνουν την εμφάνισή τους. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους αγχωμένους Παρθένους οι μέ-
ρες αυτές είναι ένα test drive που σίγουρα σας
κάνει ανήσυχους για τη σταθερότητα των οικο-
νομικών σας. Βέβαια, όλο αυτό είναι παροδικό
και πολύ σύντομα θα νιώσετε και πάλι ότι ελέγ-
χετε τις καταστάσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Όπως έχω ξανά αναφέρει, ο Οκτώβριος γενι-
κότερα σας έχει γίνει πονοκέφαλος, σε κατα-
στάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με
ευκολία. Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο έχει
μία μεγάλη γκάμα γεγονότων, που σίγουρα δεν
είναι και η πιο εύκολη υπόθεση. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα,
λίγο πριν μπει στο δικό σας ζώδιο, σας κάνει
μελαγχολικούς, αλλά σταδιακά αυτή η ψυ-
χολογική τάση θα σας εγκαταλείψει. Η
Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο ευνοεί εσάς
που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του
ζωδίου σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σάς φέρνει πλούσια
κοινωνική ζωή, όπου οι νέες γνωριμίες είναι
ένα σημείο αναφοράς αυτής της περιόδου. Θα
νιώσετε καλά μέσα σε μια κοινωνική ομάδα,
όπου θα μοιραστείτε κοινούς στόχους και κοι-
νούς προσανατολισμούς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους η ανησυχία σας
στρέφεται στους επαγγελματικούς σας στό-
χους, ενώ σήμερα θα απολαύσετε το φιλικό
σας περιβάλλον. Μην πιέζετε καταστάσεις και
αφήστε να έρθουν τα πράγματα, ό,τι είναι να έρ-
θει, με ηρεμία. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Μια σχετικά ήρεμη μέρα με την προσοχή σας
στραμμένη σε εξελίξεις που αφορούν στην
προσωπική σας ζωή αλλά και στην επικοινω-
νία σας με πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στο παρελθόν. Ίσως, μάλιστα, ανοίξετε
τους ορίζοντές σας σε κάποιον σύλλογο ή
ομάδα που ταυτίζεστε ιδεολογικά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, θα
υπάρξουν καλά γεγονότα που θα απαλύνουν
αυτή την περίοδο των εντάσεων. Βέβαια, η
ασυνεννοησία αυτής της περιόδου θα κάνει να
έχετε προβλήματα οικονομικής φύσεως με
τον σύντροφο ή τους συνεργάτες.

ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο

ζώδιο του Σκορπιού με κάποιες πιο

ήπιες πλανητικές όψεις προμηνύοντας

πιο ήρεμες καταστάσεις. Βέβαια, η

σύνοδος Ήλιου, Άρη και ανάδρομου Ερμή στο

ζώδιο του Ζυγού δεν αφήνει κανένα περιθώριο

εφησυχασμού για την ομαλή πορεία μιας τεταμένης

περιόδου με διαφορετικές απόψεις, όπου το δίκιο

βρίσκεται κάπου στη μέση. Από την άλλη, η

Αφροδίτη ανανεώνει τα ζώδια της φωτιάς (Κριούς,

Λέοντες και Τοξότες) των πρώτων ημερών. Ας

δούμε, λοιπόν, τα δώδεκα ζώδια… 
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θες ήταν η χρηματοοικονομική κρί-
ση. Ξεπεράστηκε; Όχι. Με αίμα και
ιδρώτα μπαλώθηκε. Ακολούθησε η
υγειονομική. Σχεδόν δύο χρόνια με-

τά, είδαμε (το περίφημο) «φως στην άκρη του
τούνελ»; Επίσης όχι. Οι πολιτικές αντιμετώπι-
σης και τα πρόσωπα άλλαξαν. Καθημερινά, τα
νέα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι, οι θάνα-
τοι, είναι εδώ, παρότι πέρασαν από την πρώτη
στην τελευταία σελίδα. Και η προσφυγική κρί-
ση; Η αλήθεια είναι ότι οι μεταναστευτικές ρο-
ές προς τη χώρα μας μειώθηκαν θεαματικά,
αλλά το πρόβλημα για εμάς και την ευρύτερη
περιοχή, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, ακόμη και τη
Λατινική Αμερική, παραμένει. Όπως και η πε-
ριβαλλοντική κρίση. Απροετοίμαστοι, ως τώ-
ρα, την υπομείναμε, καταβάλλοντας τεράστιο
κόστος. Και είναι βέβαιο πως, κάθε ημέρα που
έρχεται, θα τη βιώνουμε ως συνέπεια της κλι-
ματικής αλλαγής. Τι ακολουθεί; Η κρίση στην
αγορά ενέργειας, πρώτων υλών και κατανα-
λωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης που εκτι-
νάσσει τις τιμές και μειώνει τα εισοδήματα.

Τα τελευταία χρόνια, οι κρίσεις στη χώρα
μας μα και σε ολόκληρο τον κόσμο διαδέχον-
ται η μία την άλλη, επικαλύπτοντας η μία την
άλλη. Οι συνέπειές τους, είτε τις αποτιμάμε
στην καθημερινή ζωή είτε τις προβάλλουμε
στο μέλλον, είναι τρομακτικές. Σήμερα, τα με-
σαία νοικοκυριά αδυνατούν να αντιμετωπί-
σουν το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγο-
ρά. Και μιλάμε για νοικοκυριά που, την περίο-
δο της οικονομικής κρίσης, «εκπαιδεύτηκαν»

να ζουν κατά το δυνατόν λιτά. Σύμφωνα με μέ-
τρηση του 2019, οι 31 στους 100 καταναλωτές
αγοράζουν φθηνότερα και οι 40 λιγότερα αγα-
θά. Αυτοί, καθώς και οι επιχειρήσεις, καλούν-
ται να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα τρεις
και τέσσερις φορές επάνω. Μέσα σε μία μόνο
ημέρα οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στο
χονδρεμπόριο εκτινάχθηκαν κατά 14,6%, με
αποτέλεσμα οι εταιρείες προμήθειας ενέργει-
ας να διαπιστώνουν ότι «η αγορά βρίσκεται
εκτός ελέγχου» και το πρόβλημα των απλή-
ρωτων λογαριασμών, παρά τις επιδοτήσεις, θα
μετατοπιστεί από τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές στους συνεπείς ως χθες νοικοκυ-
ραίους.

Επόμενο είναι η κατάσταση αυτή να εντείνει
τις ανησυχίες και να προκαλεί στον μέσο πολί-
τη κρίση ασφάλειας, που μεταφράζεται σε έλ-
λειψη εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστη-
μα. Όχι κατ’ ανάγκη αυτό που, στο μυαλό του

Θ. Παφίλη, θέλει να ανατρέψει το κόμμα του.
Αλλά προς το πολιτικό σύστημα του οποίου
εξάρτημα είναι, εδώ και δεκαετίες, το ΚΚΕ. Η
οικονομική στενότητα, η υπερχρέωση, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός φέρνουν δυσαρέσκεια
που δεν αντιμετωπίζεται όσο τα πολιτικά κόμ-
ματα στέλνουν την μπάλα στην εξέδρα. Η τε-
χνολογική επανάσταση που, επί των ημερών
μας, συντελείται με επιταχυντή την πανδημία
και οι αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο ζωής,
στις εργασιακές σχέσεις, στην επικοινωνία
(δείτε τι έγινε με την επτάωρη πτώση του Fa-
cebook) κάνουν πιο σκοτεινή αντί πιο φωτεινή
την εικόνα. Γιατί το άγνωστο πάντα προκαλεί
ανησυχία.

Την ανησυχία και ανασφάλεια που το άγνω-
στο συνεπάγεται, μαζί με τη νέας κοπής οικο-
νομική κρίση η οποία πλήττει ήδη και, στο εγ-
γύς μέλλον, θα πλήξει περισσότερο τα πραγ-
ματικά εισοδήματα των πολιτών, καλούνται να
αντιμετωπίσουν ως θεσμό τα πολιτικά κόμμα-
τα. Ένας τρόπος είναι να συνεχίσουν αμήχανα
στην οδό της αυτοεπιβεβαίωσης, των ενδο-
κομματικών αναμετρήσεων και των προσωπι-
κών στρατηγικών των πλέον προβεβλημένων
του υφιστάμενου πολιτικού προσωπικού τους.
Άλλος, ασφαλώς πιο κοπιώδης και επώδυνος,
περισσότερο όμως παραγωγικός είναι η δια-
μόρφωση νέων πολιτικών και η συγκρότηση
συμμαχιών που θα ανταποκρίνονται στις νέες
συνθήκες. Γιατί, εντάξει. Μια στο τόσο με τον
Μπογδάνο ή τον Πολάκη ξεχνιόμαστε. Αλλά
αυτή η παράσταση έχει κιόλας τελειώσει.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τα τελευταία χρόνια οι κρίσεις
διαδέχονται η μία την άλλη, 
επικαλύπτοντας η μία την άλλη.
Οι συνέπειές τους, είτε τις 
αποτιμούμε στην καθημερινή
ζωή είτε τις προβάλλουμε 
στο μέλλον, είναι τρομακτικές

Οι κρίσεις είναι εδώ και θα είναι διαρκείς


