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Δ
ύο εντελώς διαφορετικοί θάνατοι σημά-
δεψαν την ειδησεογραφία το Σαββατοκύ-
ριακο. Δύο βίαιοι θάνατοι νέων ανθρώ-
πων. Ο ένας σημειώθηκε στο Πέραμα,

έπειτα από περιπετειώδη καταδίωξη στους δρόμους
του Πειραιά και συμπλοκή του θύματος με άνδρες
της ομάδας ΔΙΑΣ.

Ο άλλος, στη Νέα Ερυθραία, με θύμα έναν εργαζό-
μενο στο φυσικό αέριο ο οποίος δούλευε στην περιο-
χή και θύτη έναν άνθρωπο με γνωστά ψυχιατρικά
προβλήματα. 

Ο δράστης ντυμένος με στολή σαμουράι πλησίασε
το θύμα και το ρώτησε «εσύ μου έχεις κάνει μάγια με
τη σαηεντολογία;», για να του απαντήσει ο άτυχος άν-
δρας «σε γνωρίζω, ρε φίλε;». Τότε ο δράστης άρχισε
να τον πυροβολεί από κοντινή απόσταση στην κοιλιά.

Δύο εντελώς διαφορετικοί θάνατοι που ανοίγουν
δύο τεράστια κοινωνικά ζητήματα.

Η περίπτωση του Περάματος εγείρει το ερώτημα
«τι είδους αστυνομία θέλουμε;». Σίγουρα όχι Σώματα
Ασφαλείας διακοσμητικά αλλά ούτε καουμπόηδες
και σερίφηδες. Οι αστυνομικοί που βγαίνουν καθη-
μερινά στους δρόμους γνωρίζουν ότι δεν έχουν ένα
σαφές πλαίσιο δράσης. Αν, για παράδειγμα, απαγο-
ρευτεί καθολικά στους αστυνομικούς να εμπλέκονται
σε καταδιώξεις, περνά το μήνυμα ότι η Πολιτεία δεν
τους εμπιστεύεται και τους θεωρεί ανάξιους να λά-
βουν σημαντικές αποφάσεις. Από την άλλη, αν ο κα-
κοποιός γνωρίζει ότι οι Αρχές έχουν υιοθετήσει μια
πολιτική αποφυγής καταδιώξεων, είναι εύκολα αντι-
ληπτό ότι θα το εκμεταλλευτεί προς όφελός του.

Εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία μπορεί και είναι

ικανότατη να προστατεύσει τον πολίτη. Το ζήτημα εί-
ναι να έχει λυμένα τα χέρια της για να το πράξει. Το
μέτωπο κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας είναι κα-
λό και χρήσιμο, αλλά η εικόνα αστυνομικών λειτουρ-
γών να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στο αυτό-
φωρο, επειδή έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους
όπλων βρισκόμενοι σε άμυνα, δεν περιποιεί τιμή στο
νομικό μας σύστημα. Από την άλλη, η περίπτωση της
Νέας Ερυθραίας ανοίγει πολλές κοινωνικές πληγές
και ταμπού. Μαζί και τη συζήτηση για την ανάγκη ενί-
σχυσης της κοινοτικής ψυχικής υγείας, καθώς το δη-
μόσιο σύστημα έχει αποψιλωθεί, λόγω της αποασυ-
λοποίησης, και έτσι έχει μειωθεί η δυνατότητα υπο-
δοχής ατόμων που δεν συμμορφώνονται με τη φαρ-
μακευτική τους θεραπεία ή πάσχουν με τόσο μεγά-
λης βαρύτητας ψυχικές διαταραχές.
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Δύο εντελώς διαφορετικοί θάνατοι
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Ο
λοι γνώριζαν ότι η Φώφη Γεν-
νηματά παρέμενε στον «Ευαγ-
γελισμό» δίνοντας τη μάχη με
τις μεταστάσεις του καρκίνου.

Αλλά κανείς δεν φανταζόταν ότι σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα η κατάσταση της
υγείας της θα επιδεινωνόταν τόσο ρα-
γδαία και, μάλιστα, μέσα σε 14 μόνο μέ-
ρες. Εκείνο, όμως, που δείχνει το πόσο
γενναία αντιμετώπισε τη δεύτερη επίθε-
ση του καρκίνου ήταν ότι είχε ενημερω-
θεί από τους γιατρούς της και γνώριζε
όλη την αλήθεια. Και πάλεψε μέχρι τέ-
λους. Η υγεία της χειροτέρευσε τις τελευ-
ταίες μέρες και επιδεινώθηκε ραγδαία τις
τελευταίες ώρες, από το βράδυ της Κυ-
ριακής. Ειδοποιήθηκε αμέσως η οικογέ-
νειά της, ο σύζυγος και τα παιδιά της, οι
οποίοι ήταν μαζί της όταν συνέβη το μοι-
ραίο. Ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες,
στην τελική ευθεία της μάχης, αφού
υπήρχε διασπορά στην κοιλιακή χώρα
και πλέον η θεραπεία, όπως λένε στην Ια-
τρική, ήταν παρηγορητική. Και γνώριζε τα
πάντα.

Στον «Ευαγγελισμό» έσπευσε αμέσως
ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης, ενώ από το πρωί ήταν εκεί
ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Νίκος
Βοσδογάνης. Χθες στις 12.04 έφυγε στην
αγκαλιά των αγαπημένων της παιδιών και
του συζύγου της. Και ένα τραγικό σενάριο
τραγωδίας επαναλήφθηκε, αφού και ο
πατέρας και η μητέρα της έφυγαν την ίδια
δεκαετία της ζωής τους από καρκίνο.

Η τελευταία παρουσία της
Η Φώφη Γεννηματά εμφανίστηκε στη

Βουλή για τελευταία φορά σε μια πολύ
σημαντική συνεδρίαση στις 7/10/2021,
που αφορούσε στην επικύρωση της
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας.

Λίγες μέρες αργότερα έδινε την τελευ-
ταία της συνέντευξη στην ΕΡΤ και στις 11
Οκτωβρίου εισήχθη εσπευσμένα στον
«Ευαγγελισμό» και μια μέρα αργότερα
έβγαινε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν,
με το οποίο μαθαίναμε όλοι ότι η ασθέ-
νειά της υποτροπίασε και η ίδια αποσυ-
ρόταν από τη μάχη για την ηγεσία του ΚΙ-
ΝΑΛ για να αφοσιωθεί στη νέα μεγάλη
μάχη που θα έδινε.

Η σορός της προέδρου του Κινήματος
Αλλαγής Φώφης Γεννηματά θα εκτεθεί σε
λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη 27 Οκτω-
βρίου και ώρα 10 π.μ. στη Μητρόπολη
Αθηνών. Στις 14.00 θα τελεστεί η εξόδιος
ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών και

αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η ταφή
της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του
πρωθυπουργού, «με απόφαση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Τε-
τάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κηδείας
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννη-
ματά, κηρύσσεται εθνικό πένθος».

Επιπλέον, η κηδεία της θα γίνει με τιμές
εν ενεργεία υπουργού. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, «με Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών

κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου
Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικό-
λαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννημα-
τά, θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη. Πα-
ράλληλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις
εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε
στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος
διατελέσασα αναπληρώτρια υπουργός,
υφυπουργός, νομάρχης Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, πρό-
εδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας και

βουλευτής, αποφασίστηκε να αποδοθούν
κατά την κηδεία της οι τιμές που προσή-
κουν σε εν ενεργεία υπουργό».

Η Φώφη πάλεψε 
14 μέρες σαν παλικάρι 
και «έφυγε» στην αγκαλιά 
των δικών της 

Το έδρανό της στη Βουλή γέμισε λουλούδια
Βαρύ το κλίμα και στη Βουλή μετά την τραγική είδηση της

απώλειας της Φώφης Γεννηματά, με τον Κώστα Τασούλα να
ανακοινώνει συγκινημένος διακοπή των εργασιών της Βουλής
καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. «Η σημερινή συνεδρίαση
ξεκινάει και τελειώνει υπό την καταθλιπτική σκιά της ανακοί-
νωσης του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, προέδρου του Κι-
νήματος Αλλαγής και διακεκριμένης κοινοβουλευτικής αρχη-
γού», είπε ο πρόεδρος της Βουλής ανακοινώνοντας το «πάγω-
μα» του κοινοβουλευτικού έργου και τηρώντας ενός λεπτού
σιγή.  Στα έδρανα του ΚΙΝΑΛ, εκεί όπου μέχρι χθες καθόταν η
Φώφη Γεννηματά, τοποθετήθηκαν μπουκέτα με λουλούδια για
μια πολιτικό που είχε δώσει μεγάλες κοινοβουλευτικές μάχες.
Η τελευταία παρουσία της στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν
στις 7 Οκτωβρίου στη συζήτηση για την ψήφιση της ελληνο-
γαλλικής συμφωνίας.

Για μια αγαπητή πολιτικό και αφοσιωμένη μητέρα, που μέχρι
την τελευταία στιγμή ήταν φέρελπις, έκανε λόγο ο Κώστας Τα-
σούλας, ζητώντας από τους βουλευτές να συνεχίσουν τη μεγά-
λη προσπάθεια που είχε ξεκινήσει για την ενίσχυση του δημό-
σιου συστήματος υγείας. Κατόπιν συζήτησης των κομμάτων θα

πραγματοποιηθεί και ειδική συνεδρίαση της Βουλής για τη
Φώφη Γεννηματά, προκειμένου να αναδειχθούν η πορεία της
στον δημόσιο βίο και η προσπάθειά της για τον κοινοβουλευτι-
σμό. «Και τώρα που έχουμε την εικόνα της δεινής αναμέτρη-
σης με τον καρκίνο, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πάθος της
για τη δημόσια υγεία, για τη βελτίωση των δομών υγείας και
αυτή την επιμονή της στην ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει δια-
χρονικά αυτό που και ο αείμνηστος πατέρας της είχε ξεκινήσει
και η ίδια είχε υποστηρίξει και που όλοι αισθάνομαι πως στη
μνήμη της θα πρέπει να το υποσχεθούμε νοερά εδώ μέσα: τη
δημόσια υγεία και τα μάτια μας όσο το δυνατόν περισσότερο»,
είπε ο πρόεδρος της Βουλής.

Συντετριμμένος δήλωσε λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Πα-
πανδρέου, κάνοντας λόγο για την απώλεια της «Φώφης μας».
Έδωσε παλικαρίσια μάχη, είπε ο πρώην πρωθυπουργός σε μια
λιτή δήλωση στο περιστύλιο της Βουλής. Με βουρκωμένα μά-
τια και οι περισσότεροι συνεργάτες και υπάλληλοι στα γραφεία
του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή έκαναν λόγο για έναν αξιαγάπητο και
ζεστό άνθρωπο. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Ήξερε την τραγική αλήθεια
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Αντίο, Φώφη…

Τ ο χαμόγελο της Φώφης Γεννηματά
έσβησε για πάντα. Η είδηση 
του θανάτου της σκόρπισε θλίψη 

στο σύνολο του πολιτικού κόσμου και στους
απλούς πολίτες. Αυτή τη φορά η μάχη 
με την «παλιαρρώστια» αποδείχτηκε άνιση.
Λίγο πριν κλείσει τα 57 της χρόνια η Φώφη
«έφυγε» στις 12.04 το μεσημέρι της
Δευτέρας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
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Μαθημένη να δίνει σκληρές μάχες
στη ζωή και στην πολιτική, θα μπορού-
σε να είναι το σύμβολο της σύγχρονης
γυναίκας. Το αποτύπωμά της στην πολι-
τική ζωή της χώρας θα μείνει ανεξίτη-
λο. Με τον θάνατό της ένωσε έστω και
για λίγο το σύνολο του πολιτικού κό-
σμου της χώρας.

Μπήκε στην πολιτική φέροντας το
βαρύ όνομα του πατέρα της Γιώργου
Γεννηματά. Πολύ σύντομα, όμως, κατά-
φερε να ανοίξει τον δικό της δρόμο.
«Δεν ήθελα να σκεφτεί ούτε ένας Έλ-
ληνας ότι θέλω να εκμεταλλευτώ το συ-
ναίσθημά τους για την απώλεια του πα-
τέρα μου. Και πέρα από το τι θα σκεφτό-
ταν ο καθένας, και η ίδια δεν μπορούσα
να το αντιμετωπίσω. Χρειαζόταν ένας
χρόνος για να αφομοιώσουμε το πέν-
θος. Ήταν ισχυρό το σοκ. Στην αρχή δεν
μπορούσα ούτε να σκεφτώ τέτοια
πράγματα. Αποφάσισα να ασχοληθώ με
τα κοινά μετά τη γέννηση του πρώτου
μου παιδιού. Σκεφτόμουν ότι μια μέρα
θα με ρωτήσει “γιατί, μαμά, δεν ασχο-
λήθηκες; Δεν τα έλεγε καλά ο παπ-
πούς;”» είχε πει για την απόφασή της να
ασχοληθεί με τα κοινά.

Στην πολιτική της διαδρομή η Φώφη
Γεννηματά ξεχώρισε για το ήθος και την
ευγένειά της. Οι σκηνές που εκτυλίχθη-
καν στην αίθουσα της Ολομέλειας της
Βουλής, με δακρυσμένους βουλευτές
από όλες τις πτέρυγες να αγκαλιάζονται
και να αποχαιρετούν τη Φώφη και όχι
την πολιτική αρχηγό ή την πολιτική αν-
τίπαλο που έφυγε γρήγορα και άδικα,

αποτελεί αν μη τι άλλο μνημείο ενότη-
τας και αντίδοτο στην πολιτική μαται-
οδοξία. 

Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους της
Αθήνας το 1964 και ήταν κόρη του Γιώρ-
γου Γεννηματά, ιδρυτικού μέλους και
υπουργού του ΠΑΣΟΚ, και της Κάκιας. 

Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα
Γείτονα και στη συνέχεια σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1987,
ενώ το 1986, προτού αποφοιτήσει από
το πανεπιστήμιο, διορίστηκε υπάλλη-
λος στην Εθνική Τράπεζα, από όπου
συνταξιοδοτήθηκε ως τραπεζικός
υπάλληλος. 

Η σύνταξη αυτή ήταν σε αναστολή
γιατί ως σήμερα κατείχε την ιδιότητα
της βουλευτού. Είχε παντρευτεί δύο
φορές και είχε τρία παιδιά. Πρώτος σύ-
ζυγος της Φώφης Γεννηματά ήταν ο
Αλέξανδρος Ντέκας. Παντρεύτηκαν
όταν η Φώφη ήταν 22 ετών και απέκτη-
σαν μαζί μία κόρη. Ο δεύτερος σύζυγός
της είναι ο Ανδρέας Τσούνης, τον οποίο
παντρεύτηκε το 2003. 

Ο Ανδρέας Τσούνης είναι οδοντία-
τρος και εργαζόταν στο νοσοκομείο του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού «Ερρίκος
Ντυνάν», από το οποίο παραιτήθηκε το

2014. Μαζί απέκτησαν μια κόρη και
έναν γιο.

Το 2008 διαγνώστηκε με καρκίνο του
μαστού. «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να
σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να
μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτε-
σαι ότι μπορεί η μικρή σου να μη σε θυ-
μάται καν πώς είσαι, να μη θυμάται τη
φωνή σου, να μη θυμάται τη μορφή σου,
να μη γνωρίσει το χάδι σου», δήλωνε η
Φώφη Γεννηματά σε μια σπάνια εξομο-
λόγηση σε συνέντευξή της στον Alpha.

Η μάχη με τον καρκίνο τη σημάδεψε
από πολύ μικρή ηλικία, όταν χτύπησε
τους γονείς της. «Εμείς ήμασταν πολύ
μεγαλύτερες όταν χάσαμε τους γονείς
μας, είχαμε προλάβει να ζήσουμε μαζί
τους κι έχουμε έντονες αναμνήσεις από
εκείνους. Με έπιανε τρόμος όταν σκε-
φτόμουν ότι τα παιδιά μου, που με τόσο
κόπο και προσπάθεια απέκτησα, θα τα
άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Είναι πολύ
οδυνηρό».

Ποτέ δεν έκρυψε το πρόβλημα κάτω
από το χαλί. Και όταν αρρώστησε και η
ίδια, το αντιμετώπισε στα ίσια: «Για αρ-
κετά χρόνια ζούσα με το σκεπτικό ότι
κάποια στιγμή ο καρκίνος θα χτυπήσει
και τη δική μου πόρτα. Μετά η καθημε-
ρινότητα μας ξεπέρασε, αρχίσαμε να
ζούμε φυσιολογικά και το ξεχάσαμε, το
βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλ-
θε και αφού επανήλθε, μάθαμε να ζού-
με με αυτό. Το Σάββατο το διαπίστωσα,
τη Δευτέρα χειρουργήθηκα και το επό-
μενο Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο
και μιλούσα από το βήμα».

Η πολιτική της διαδρομή
Το 2000 εξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και

μετέπειτα γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής. Πα-
ρέμεινε στο αξίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002. Το 2002
εξελέγη υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς, θέση στην
οποία επανεξελέγη το 2006. Την περίοδο 2003-2007 διε-
τέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων Ελλάδος.

Το 2007 παραιτήθηκε από τη θέση της προέδρου της
Υπερνομαρχίας, για να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Ωστόσο, με απόφαση του Αρείου Πάγου που εξέτασε τη
νομιμότητα της υποψηφιότητάς της, η Γεννηματά απο-
κλείστηκε από την εκλογική διαδικασία λόγω κωλύματος,
καθώς δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις εκλογές κατά
την προβλεπόμενη διάρκεια της θητείας της.

Μετά τις εκλογές του 2009, επιλέχθηκε από τον τότε
πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για τη θέση της υφυ-
πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανέλαβε
καθήκοντα στις 7 Οκτωβρίου 2009. Παρέμεινε έως τις 7
Σεπτεμβρίου 2010.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 ανέλαβε αναπληρώτρια
υπουργός Παιδείας και στις 11 Νοεμβρίου 2011 αναπλη-
ρώτρια υπουργός Εσωτερικών. Στις 27 Μαρτίου 2012 πα-
ραιτήθηκε από το αξίωμα της υπουργού, στην κυβέρνηση
του Λουκά Παπαδήμου, για να αναλάβει εκπρόσωπος Τύ-
που του ΠΑΣΟΚ.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2012, εξελέγη βουλευτής
Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Παρέμεινε έως τις 19 Μαΐου
2012.

Με τον ανασχηματισμό της 25ης Ιουνίου 2013 της κυ-
βέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, επιλέχθηκε για το αξίωμα
της αναπληρώτριας υπουργού Εθνικής Άμυνας, θέση την
οποία διατήρησε μέχρι τις επόμενες εκλογές του Ιανουα-
ρίου του 2015. Σε αυτές τις εκλογές, εξελέγη βουλευτής Β’
Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος. Στις
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, επανεξελέγη στη Β’
Αθηνών.

Στις εκλογές του 2019, επανεξελέγη βουλευτής στην
περιφέρεια Β3’ Νότιου Τομέα Αθηνών με το Κίνημα Αλλα-
γής.

Τον Ιούνιο του 2015 εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με
ποσοστό 51,7%, διαδεχόμενη τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Στις
30 Αυγούστου 2015, ενόψει των βουλευτικών εκλογών,
συμμετείχε στη δημιουργία της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης που σχηματίστηκε από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό
Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), τη Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ) και
πλαισιώθηκε από διάφορες Κινήσεις Πολιτών στο πλαίσιο
της ανασυγκρότησης του χώρου της Σοσιαλδημοκρατίας
και του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού.

Τον Ιούλιο του 2017 η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεν-
νηματά, από το βήμα του συνεδρίου της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ενι-
αίου κεντροαριστερού φορέα στην Ελλάδα. Στις 12 Νοεμ-
βρίου 2017 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των εκλο-
γών για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου κόμματος,
μεταξύ εννέα υποψηφίων. Στον δεύτερο γύρο η Φώφη
Γεννηματά επικράτησε του Νίκου Ανδρουλάκη με 56,75%
των ψήφων. Στις 28 Νοεμβρίου 2017 ανακοινώθηκε το
όνομα του Κινήματος Αλλαγής, ως μετεξέλιξη του ΠΑ-
ΣΟΚ. Το κόμμα που μέχρι την τελευταία στιγμή η Φώφη
Γεννηματά έδινε τιτάνιο αγώνα για την αναγέννησή του.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Θ
λίψη και βαθιά συγκίνηση στον
πρωθυπουργό και το πρωθυ-
πουργικό επιτελείο προκάλεσε η
είδηση του χαμού της Φώφης

Γεννηματά, η οποία βρήκε τον κ. Μητσοτάκη
στον δρόμο για τη Σαουδική Αραβία, όπου
από χθες πραγματοποιεί επίσημη διήμερη
επίσκεψη. Ο πρωθυπουργός τροποποίησε
το πρόγραμμά του και θα επιστρέψει στην
Αθήνα σήμερα το βράδυ, ενώ η περιοδεία
του στα Δωδεκάνησα (Ρόδος και Χάλκη και,
βεβαίως, Λειψοί και Αρκιοί ανήμερα την
28η Οκτωβρίου), που ήταν προγραμματι-
σμένη για Τετάρτη και Πέμπτη, ακυρώνεται.

«Με θλίψη και συντριβή πληροφορήθηκα
την απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Την
αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλλά και πλημμυ-
ρισμένος από τις σκέψεις που προκαλεί ο
τόσο άδικος και πρόωρος χαμός της. Γιατί η
πολιτική υπάρχει για να είναι, πριν απ’ όλα,
ανθρώπινη. Η Φώφη υπήρξε ένας μαχητής
της ζωής, πολεμώντας με αξιοπρέπεια τις
δυσκολίες της υγείας της και τον εχθρό που
χτύπησε την οικογένειά της. Και έμεινε όρ-
θια έως το τέλος, υπηρετώντας το καθήκον
της. Έγινε έτσι σύμβολο θάρρους για όλες
τις γυναίκες αλλά και τους άνδρες που δο-
κιμάζονται από σοβαρές ασθένειες», δήλω-
σε ο κ. Μητσοτάκης. «Και έναν πόντο πιο
ψηλά να πάτε, άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας
πει ο Θεός, έγραψε ο αγαπημένος της ποι-
ητής Οδυσσέας Ελύτης. Και η Φώφη ήταν
ένας άνθρωπος που πράγματι ανέβηκε πο-
λύ ψηλά. Στα θερμά συλλυπητήρια όλων
των Ελληνίδων και των Ελλήνων προς τα
παιδιά, τον σύζυγο και τους δικούς της αν-
θρώπους προσθέτω και τα δικά μου», πρό-
σθεσε.

Η συγκίνηση της Ντόρας
Όπως είναι φυσικό, ξεχωριστή αξία είχε η

συγκίνηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η
οποία προ ημερών διαγνώστηκε με πολλα-
πλό μυέλωμα. Συγκεκριμένα, η κυρία Μπα-
κογιάννη έγραψε στην ανάρτησή της: «Είμαι
συγκλονισμένη. Η Φώφη ήταν μια μοναδική
γυναίκα που πάλεψε με αξιοπρέπεια, δί-
νοντας δύναμη σε όλους. Θερμά συλλυπη-
τήρια και κουράγιο στην οικογένεια και
τους φίλους της». Μάλιστα, κατά πληροφο-
ρίες της «Political», η κυρία Γεννηματά, που
είχε στενή σχέση με την κυρία Μπακογιάν-

νη από την περίοδο που η μία ήταν δήμαρ-
χος Αθηναίων και η άλλη υπερνομάρχης
Αθηνών - Πειραιώς, είχε στείλει μήνυμα με
ευχές στην κυρία Μπακογιάννη την προ-
ηγούμενη εβδομάδα μέσα από τον «Ευαγ-
γελισμό», δίνοντάς της θετική ενέργεια για
να ξεπεράσει τη δική της περιπέτεια.

«Αποχαιρετούμε τη Φώφη Γεννηματά με
σεβασμό στη συνεπή πορεία της, στην αξιο-
πρεπή πολιτική της διαδρομή, στη γενναι-

ότητα με την οποία έδωσε την πιο δύσκολη
μάχη της. Στην οικογένειά της εκφράζω τα
ειλικρινή συλλυπητήριά μου», ανέφερε στο
συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής.

«Πόσο κρίμα! Μερικές φορές δεν υπάρ-
χουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που
νιώθεις. Το να αποχαιρετήσω τη Φώφη
Γεννηματά, μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύ-
ζυγο, συμπατριώτισσα και άξια πολιτικό,

μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φώφη
έφυγε από τη ζωή όπως έζησε τη ζωή: έν-
τιμη και αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος
είναι πιο φτωχός. Στους οικείους της εκ-
φράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.
Ήταν τιμή μου που γνώρισα και συνεργά-
στηκα με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη
Γεννηματά. Αιωνία της η μνήμη!», έγραψε
με τη σειρά του ο πρώην πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς.

«Σύμβολο θάρρους για όλες τις γυναίκες»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Συγκινητικά μηνύματα από στελέχη της ΝΔ
Συγκινητικό είναι το μήνυμα του διευθυντή του πρωθυπουργικού

γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη. «Αποχαιρετούμε με αγάπη, εκτίμηση
και σεβασμό μια από τις ευγενικότερες μορφές των δημοσίων πραγμά-
των. Η Φώφη Γεννηματά αφήνει για όλους μας το στίγμα της και το πα-
ράδειγμά της. Κι η δική μου σκέψη ακολουθεί τους δικούς της ανθρώ-
πους. Η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη σε όλους μας. Θα τη θυμό-
μαστε για την αφοσίωση στις ιδέες της και τον πολιτικό της πολιτισμό»,
σημείωσε στο συλλυπητήριο μήνυμά του.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος αποχαιρέτησε τη Φώτη Γεννηματά με τα εξής λόγια: «Στάθηκε
στην ηγεσία του κόμματός της σε δύσκολους καιρούς με σθένος, σοβα-
ρότητα, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Και αν με τη μοιραία τελικά περιπέ-
τεια της υγείας της απέδειξε σε όλη την Ελλάδα τη δύναμη της ψυχής
της, με την πολιτική της στάση κέρδισε τον βαθύ σεβασμό μου. Μια κυ-
ρία, μέχρι το τέλος!».

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, από το Λονδίνο όπου βρί-
σκεται σε επίσημη επίσκεψη, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θά-
νατο της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά. «Την Φώφη Γεννη-
ματά τη γνώριζα καλά. Υπήρξε αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας όταν
υπηρετούσα σε αυτό το υπουργείο ως υπουργός. Με συνέδεαν μαζί της
δεσμοί φιλίας και εκτίμησης. Λυπάμαι ειλικρινά και βαθύτατα για τον
θάνατό της. Θα ήθελα να διατυπώσω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου
στην οικογένειά της και να δηλώσω ότι η σεμνή και σοβαρή παρουσία
της κοσμούσε το ελληνικό πολιτικό σκηνικό».

Συγκινητικά και τα μηνύματα των υπουργών Εργασίας, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Παιδείας. «Αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση τη
Φώφη Γεννηματά. Τη γνώριζα από τα χρόνια του πανεπιστημίου. Έντιμη
και ευγενής. Στάθηκε απέναντι στην επάρατη νόσο με γενναιότητα και
αξιοπρέπεια. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της», έγραψε στο
Twitter ο Κωστής Χατζηδάκης. «Η Φώφη Γεννηματά αγωνίστηκε με

γενναιότητα, ήθος και αξιοπρέπεια τόσο στην πολιτική όσο και στις με-
γάλες προσωπικές μάχες που έδωσε. Εύχομαι από καρδιάς κουράγιο
και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους της», το μήνυμα του Κυ-
ριάκου Πιερρακάκη.  Για παράδειγμα γενναιότητας και αξιοπρέπειας
στην πολυετή μάχη της με τον καρκίνο έκανε λόγο η Νίκη Κεραμέως,
προσθέτοντας: «Θα μείνει στη μνήμη μας ως μια μαχόμενη πολιτικός με
ήθος και αξίες, δυναμική, προσηνής, με αληθινό ενδιαφέρον για τον
συνάνθρωπο και την Ελλάδα μας».

«Δυστυχώς πριν από λίγο απεβίωσε η Φώφη Γεννηματά, μαχόμε-
νη γενναία κατά της ασθένειάς της. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην
οικογένειά της», έγραψε στο Twitter o υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης, ενώ ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης
τόνισε ότι «η Φώφη Γεννηματά αφήνει ένα μεγάλο κενό στην πολιτι-
κή ζωή του τόπου».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σε
ανάρτησή του στο Facebook για τη Φώφη Γεννηματά σημειώνει τα
εξής: «Η Φώφη Γεννηματά έφυγε πολύ πρόωρα. Αγωνίστρια μέχρι
την τελευταία στιγμή. Ακριβώς όπως έζησε. Κερδίζοντας τη μία μάχη
για τη ζωή μετά την άλλη. Η τελευταία, όμως, ήταν άνιση. Πιστεύαμε
ότι θα βγει νικήτρια. Αλλά δεν ήταν φαίνεται δυνατό. Είναι μία ημέρα
οδύνης. Η πολιτική ζωή είναι φτωχότερη».

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας έγραψε: «Είμαι συγκλο-
νισμένος με τον τρόπο που έφυγε η Φώφη Γεννηματά. Είχα την τιμή
να τη γνωρίσω από κοντά και να εκτιμήσω την αξιοπρέπειά της, την
ακεραιότητά της και την ευγένεια και γενναιότητα του χαρακτήρα
της. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Η Ελλάδα πενθεί». Ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τόνισε: «Όλη της τη ζωή μαχό-
ταν… με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα, με γενναιότητα. Μια γυναίκα-
πρότυπο, μάνα, πολιτικός, άνθρωπος. Στα παιδιά της μόνο να πάρουν
κουράγιο από το κουράγιο της. Είστε τυχεροί που την είχατε».
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Ανείπωτη θλίψη προκάλεσε στο Κίνημα
Αλλαγής η είδηση του θανάτου της Φώφης
Γεννηματά. Ο πολιτικός χρόνος σταμάτησε
και κανείς δεν έκανε δεύτερες σκέψεις. Το
Κίνημα Αλλαγής, αποχαιρετώντας τη Φώφη
Γεννηματά, σημείωσε: «Με ανείπωτη θλίψη
το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ αποχαιρε-
τούν την πρόεδρό μας, Φώφη Γεννηματά. Αυ-
τή την ώρα τα λόγια είναι φτωχά για να περι-
γράψουν την απώλεια. Η Φώφη Γεννηματά
συνδέθηκε με τον λαϊκό κόσμο, τους προ-
οδευτικούς πολίτες, με όσους αγωνίζονται
και ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία, μια κα-
λύτερη Ελλάδα. Το Κίνημα Αλλαγής και το
ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη θα τιμή-
σουν και θα συνεχίσουν στον δρόμο της πολι-
τικής της παρακαταθήκης. Η Φώφη Γεννημα-
τά ήταν μια αγωνίστρια της ζωής και της πολι-
τικής. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Το έντονο προεκλογικό κλίμα για την ηγε-
σία του Κινήματος μετατράπηκε σε βουβό
θρήνο. Λίγη ώρα μετά τη θλιβερή είδηση του
θανάτου της Φώφης Γεννηματά, ο Γιώργος
Παπανδρέου βρέθηκε στο γραφείο του στη
Βουλή και προχώρησε σε μια λιτή δήλωση
στο περιστύλιο του Κοινοβουλίου: «Είμαι

συντετριμμένος που έφυγε η Φώφη μας, δί-
νοντας μια μάχη πράγματι παλικαρίσια».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βαθιά συντετριμμέ-
νος δήλωσε: «Η Φώφη Γεννηματά πέρασε
στην ιστορία. Αφήνοντας πίσω της μεγάλη
προσφορά και μια σπουδαία παρακαταθήκη
για το Κίνημά μας, αλλά και μια δημιουργική,
αξιοπρεπή και γεμάτη ήθος πορεία στη δη-
μόσια ζωή της πατρίδας μας. Η Φώφη Γεννη-
ματά έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της, κερ-
δίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό φί-
λων και αντιπάλων που στο πρόσωπό της
έβλεπαν μια γενναία πολιτικό, με καθαρές
και έντιμες θέσεις, που βρέθηκε πάντα στη
σωστή πλευρά της ιστορίας. Ειδικά, για όλους
εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί της τα πιο

δύσκολα χρόνια της παράταξης, είναι μια
ημέρα ανείπωτης θλίψης. Την αποχαιρετού-
με με αγάπη. Η σκέψη μου σήμερα είναι στην
οικογένειά της. Ελπίζω τα μηνύματα αγάπης
και αναγνώρισης όλης της ελληνικής κοινω-
νίας να απαλύνουν έστω και λίγο τον πόνο
τους».

«Δεν έχω να πω κάτι. Ενημερώθηκα από
τον Μανώλη Όθωνα, δεν έχω λόγια», δήλωσε
ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Είμαι συγκλονισμέ-
νος από την απώλεια της φίλης και συντρό-
φισσας Φώφης Γεννηματά. Αυτήν τη στιγμή η
σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι με την
οικογένειά της. Αναστέλλω την προεκλογική
μου εκστρατεία», είπε ο Παύλος Γερουλάνος.
«Αδυνατώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι

έφυγε από κοντά μας», έγραψε ο Χάρης Κα-
στανίδης. Με έντονα προσωπικό τόνο εξέ-
φρασε ο Παύλος Χρηστίδης τη θλίψη του για
τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά: «Υπάρ-
χουν κάποιες στιγμές που τα λόγια δεν έχουν
νόημα. Ήσουν το φωτεινό χαμόγελο που
ακούμπησε την ψυχή μας, ο οδηγός μας στα
δύσκολα, ο φάρος μας στα σκοτάδια , ο Άν-
θρωπός μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα περά-
σαμε, για τα γέλια και τα ταξίδια μας. Ένα
κομμάτι της καρδιάς μου φεύγει σήμερα».

Ο θάνατος της προέδρου του ΚΙΝΑΛ έκανε
τον γύρο του κόσμου, με τους σοσιαλιστές
ηγέτες να εκφράζουν τη θλίψη τους. «Μια
θαρραλέα γυναίκα, μια προοδευτική ηγέτιδα
έφυγε πολύ νωρίς. Τα συλλυπητήριά μου
στην οικογένεια της Φώφης Γεννηματά και
στους φίλους μας στην πολιτική ομάδα του
ΚΙΝΑΛ. Μια θαρραλέα γυναίκα, μια προ-
οδευτική ηγέτιδα έφυγε πολύ νωρίς. Ας ανα-
παυθεί εν ειρήνη», ήταν τα λόγια του πρό-
εδρου των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοι-
νοβουλίου Ιράτσκε Γκαρσία Πέρεζ.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οι-
κογένεια, τους φίλους, τα αγαπημένα πρό-
σωπα και τους πρώην συναδέρφους της προ-
έδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά. Η Φώ-
φη ήταν πολύχρονη φίλη και κάποια που πάν-
τα με εντυπωσίαζε με την εξυπνάδα, την
αξιοπρέπεια και την πολιτική της διορατικό-
τητα», έγραψε στο Twitter o πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Ανείπωτη η θλίψη στο ΚΙΝΑΛ
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σε γραπτή της δήλωση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Αποχαιρετάμε τη Φώφη
Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης. Μια γενναία γυ-
ναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της,
τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φω-
τεινό της χαμόγελο. Υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος
τις αρχές της και τον δημόσιο βίο. Με μια ευγένεια ψυχής που
θα λείψει σε όλους μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά
της, στους δικούς της ανθρώπους. Ο πόνος τους αυτές τις δύ-
σκολες ώρες είναι και δικός μας. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης έγραψε σε μήνυμά του: «Εκφράζω την οδύνη μου για την
απώλεια της Φώφης Γεννηματά, μίας νέας πολιτικού με την
οποία μας συνέδεε ανιδιοτελής φιλία. Ο νηφάλιος και τεκμη-
ριωμένος πολιτικός της λόγος θα λείψει από όλους μας. Στην
οικογένειά της εύχομαι κουράγιο και δύναμη. Ας είναι αιωνία η
μνήμη της». 

Ο Τσίπρας
«Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους

συντρόφους της» εξέφρασε για την απώλεια της προέδρου του
ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά ο Αλέξης Τσίπρας. «Με βαθιά θλίψη

πληροφορήθηκα τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Έδωσε με
πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος. Η
απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα
ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρό-
φους της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης.

«Ήταν πολύ δύσκολο να συμφιλιωθούμε με την ιδέα της
ευαλωτότητος μιας τόσο δυνατής και σπουδαίας γυναίκας. Εί-
ναι ακόμη πιο δύσκολο να δεχθούμε τώρα ότι δεν θα είναι εδώ
για όλους», τονίζει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρο-
λος Παπούλιας με αφορμή τον θάνατο της προέδρου του ΚΙ-
ΝΑΛ Φώφης Γεννηματά. «Αφήνει πίσω της ένα παράδειγμα
θάρρους και αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και πίστης σε έναν
πιο δίκαιο κόσμο. Θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς
της», καταλήγει ο κ. Παπούλιας.

«Εκ μέρους του PES, στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια
στην οικογένεια, τους φίλους και τους συντρόφους της Φώφης
Γεννηματά», τονίζει ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών,
Σεργκέι Στάνισεφ.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της
Φώφης Γεννηματά, προέδρου του ΚΙΝΑΛ, την οποία αποχαιρε-
τώ με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητά της, αλλά και τη γεν-

ναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για τη ζωή. Τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην οικογένειά της και τα μέλη του ΚΙΝΑΛ»,
αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο γενικός γραμματέας
της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Φώφη Γεννηματά έδωσε αυτή τη μεγάλη μάχη με θάρρος και
αξιοπρέπεια μέχρι την ύστατη στιγμή», αναφέρει σε γραπτή δήλω-
σή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ο θάνατος της Φώφης μας στέρησε έναν άνθρωπο που δεν
περίσσευε στη Βουλή, μια γυναίκα που έβαζε φρένο στην
άκρατη ανδροκρατία της πολιτικής σκηνής, μια ακόμα ελπίδα
επικράτησης στο ευάλωτο της ύπαρξής μας. Προσωπικά, μετα-
νιώνω που δεν προσπάθησα να τη γνωρίσω όσο ήταν μαζί μας»,
αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρου-
φάκης.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram η πρόεδρος
του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκί-
νο» Μαριάννα Βαρδινογιάννη αποχαιρέτησε τη Φώφη Γεννη-
ματά. Η κυρία Βαρδινογιάννη τονίζει πως «δεν υπάρχουν λόγια
για να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Φώ-
φης Γεννηματά. Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να την αποχαι-
ρετήσω με λίγα μόνο λόγια, γιατί μας ενώνει μια ειλικρινής φι-
λία και μια σχέση αγάπης και εκτίμησης ετών».

Τι δήλωσαν Σακελλαροπούλου, Τσίπρας
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του
Ανδρέα 
Τσώκου

Γενικός διευθυντής
στην Ελληνική 

Αρχή Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών

Ερευνών

Ε
ίκοσι τέσσερις μήνες πίσω, όταν αναλάβαμε
την ηγεσία της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών, αντιληφθήκα-

με πολύ γρήγορα πως ο θεσμικός φορέας των επι-
στημόνων της Γης στην Ελλάδα χρειάζεται οξυγόνο.
Όχι γιατί υστερούσε σε κατάρτιση και υπηρεσιακή
συνείδηση, αλλά γιατί η γνώση και ο πλούτος της
δουλειάς των ανθρώπων του παρέμεναν κλειδωμέ-
να σε υπόγεια για δεκαετίες. Υπήρχε ανάγκη για
εξωστρέφεια, για ανάδειξη της κοινωνικής προ-
σφοράς και διάχυση της επιστημονικής γνώσης
στις τοπικές κοινωνίες.

Θέσαμε, λοιπόν, δύο προτεραιότητες μέσα στο
περίγραμμα της αποστολής ενός φορέα, που συμ-
πληρώνει έναν αιώνα στην υπηρεσία της οικονομι-
κής ανάπτυξης των Ελλήνων.

Η πρώτη ήταν η ανάδειξη του πλούτου της ΕΑΓ-
ΜΕ. Ανοίξαμε τις αποθήκες της Αρχής, αναζητήσα-
με τις συλλογές ορυκτών και πετρωμάτων και συ-
νειδητοποιήσαμε πως έχουμε στη διάθεση μας
έναν ανεκτίμητης αξίας επιστημονικό πλούτο που
έπρεπε να γίνει προσβάσιμος στο ευρύ κοινό και
κυρίως στα παιδιά. Έτσι, πάρθηκε η απόφαση να
δημιουργήσουμε το Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο.
Φιλοδοξία μας είναι τους επόμενους μήνες να λει-
τουργήσει ένα σύγχρονο μουσείο με περισσότερα
από 1.000 δείγματα από παλιότερες μουσειακές

συλλογές της Αρχής, τα οποία έχουν εμπλουτιστεί
από δωρεές ιδιωτών και γεωλόγων της ΕΑΓΜΕ. Τα
δείγματα που εκτίθενται προέρχονται σε
ποσοστό περίπου 90% από τον ελληνικό χώρο, ενώ
τα υπόλοιπα από το εξωτερικό, όπως Βραζιλία, Ιν-
δία, Κίνα, Ρωσία, Θιβέτ, Ρουμανία, Βουλγαρία κ.ά.,
ενώ οι νεότερες συλλογές προέρχονται κυρίως από
τις περιοχές του Λαυρίου, της Χαλκιδικής, των Κυ-
κλάδων, που έχουν συλλεχθεί από γεωλόγους και
μηχανικούς μεταλλειολόγους των κρατικών υπηρε-
σιών τον τελευταίο αιώνα. Αφού πετύχαμε σε χρό-
νο-ρεκόρ την έγκριση της αίτησης προελέγχου, η
οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη για την αναγνώριση
του Μουσείου από το υπουργείο Πολιτισμού, εξα-
σφαλίσαμε τη χρηματοδότηση και βρισκόμαστε
στην τελική φάση υλοποίησης του έργου. Ευελπι-
στούμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να
μοιραστούμε την ημερομηνία εγκαινίων.

Η δεύτερη προτεραιότητα ήταν ακόμη πιο φιλό-
δοξη και συνδέεται με την αναγνώριση της προ-
σφοράς των επιστημών της Γης στην ελληνική οικο-
νομία. Αφορά τη δημιουργία ενός Γεωπάρκου στην
περιοχή της Λαυρεωτικής, που επί τόσους αιώνες
στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας. 

Το Γεωπάρκο, που σχεδιάζουμε και ευελπιστού-
με να έχει την αναγνώριση της UNESCO ως μια ευ-
καιρία για τους πολίτες να γνωρίσουν τις επιστήμες

της Γης. Ο γεωλογικός πλούτος της περιοχής, η
απόκοσμη όψη των μεταλλείων και η κληρονομιά
που άφησε στην περιοχή η επί αιώνες μεταλλευτική
δραστηριότητα αναμένεται να προσφέρουν μία
ακόμη φλέβα ανάπτυξης για το Λαύριο και την ευ-
ρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με τον συντονισμό
της ΕΑΓΜΕ η ελληνική πλευρά διεκδικεί την ένταξη
της περιοχής στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, μέ-
σα από τη δημιουργία Γεωπάρκου στη Λαυρεωτική,
το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη
της γεωμεταλλευτικής μας κληρονομιάς. Ο σχετι-
κός φάκελος κατατέθηκε στην UNESCO και βρί-
σκεται σε φάση αξιολόγησης. Θεωρώ ότι σύντομα
θα έχουμε θετικά νέα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, και τα δύο έργα κινούν-
ται πάνω στην ίδια συνισταμένη. Την εξωστρέφεια
της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών. 

Μια αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη της προ-
σφοράς των ανθρώπων της ΕΑΓΜΕ στο κοινωνικό
σύνολο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια εποχή που
η Κλιματική Αλλαγή και η πανδημία υπογραμμίζουν
την ανάγκη για ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Και θα το
καταφέρουμε μένοντας πιστοί στην αποστολή μας
με δύναμη μέσα από τη γνώση.

Η
κυβέρνηση αυτή μέσα σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα έχει κληθεί να αντιμε-
τωπίσει μια σειρά από σοβαρές κρίσεις

σε διαφορετικό κάθε φορά τομέα. Όλες τις αντι-
μετώπισε με επιτυχία, καθώς λειτούργησε συλ-
λογικά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Το ίδιο
θα συμβεί και με τις επιπτώσεις της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης, που μοιραία πλήττει και τη
χώρα μας, δημιουργώντας σημαντικό και αυξα-
νόμενο βάρος στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πιο
ευάλωτα.

Η ελληνική κυβέρνηση διέγνωσε έγκαιρα αυτή
την κρίση. Η πρώτη δέσμη μέτρων ανακοινώθη-
κε από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ΔΕΘ,
ενώ στη συνέχεια αυτή διευρύνθηκε με πρωτο-
βουλίες συνολικού κόστους 500 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν την αύξηση
του επιδόματος θέρμανσης με ταυτόχρονη διεύ-
ρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών
κριτηρίων και την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα
και το φυσικό αέριο. Επίσης, θα δοθεί η δυνατό-
τητα της εξόφλησης σε δόσεις των λογαριασμών
ρεύματος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπεν-
θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση ήδη υλοποιεί
πολιτικές μείωσης φόρων με στόχο την περαιτέ-
ρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του
πολίτη ώστε να μπορούν να καλυφτούν τυχόν

απώλειες εισοδήματος από πρόσκαιρες ανατα-
ράξεις και κρίσεις.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση κινήθηκε και σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Κατέθεσε πρόταση για τη σύ-
σταση μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων κα-
ταναλωτών από τις επιπτώσεις της ενεργειακής
κρίσης, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών Γαλλίας,
Ισπανίας, Τσεχίας, Ρουμανίας και Ελλάδας σε
κοινή τους δήλωση πρότειναν την ανάληψη συγ-
κεκριμένων δράσεων. Είναι ενδεικτικό ότι τα μέ-
τρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι-
νούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νο-
μοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυ-
βέρνησης, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν εθνι-
κοί πόροι αλλά και πόροι που απορρέουν από το

σύστημα εκπομπών των ρύπων για την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κόστους της
θέρμανσης για τον χειμώνα που έρχεται. 

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο κατέθεσε προτάσεις που αφορούν τη
δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει
την αποθήκευση φυσικού αερίου και τη δυνατό-
τητα μελλοντικά να μπορεί να αγοράζει φυσικό
αέριο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς το
έκανε και με τις αγορές των εμβολίων.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει όλο αυ-
τό το διάστημα ότι μπορεί να στηρίζει την κοινω-
νία και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες. Θα εί-
ναι κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί!

Οι επιστήμονες της Γης χρειάζονται οξυγόνο 

Κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί!

του
Βασίλη 
Φεύγα 

Γραμματέας 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας
στη ΝΔ



Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει επιβράδυνση 
της επιχειρηματικής ανάκαμψης

ΘΕΣΕΙΣ9POLITICAL

Λένε ότι θέλουμε πιο ανοιχτόμυαλους πολιτι-
κούς, αλλά όταν αλλάζουν την πολιτική τους σε
κάποιο θέμα, λέμε ότι τους λείπει η σταθερότητα. 

Αυτό ίσχυε τον περασμένο αιώνα. Σήμερα ο
πολιτικός θα πρέπει να εκπροσωπεί με τη συμπε-
ριφορά του όλους όσοι βλέπουν την ψίχα του κα-
ρυδιού και όχι το κέλυφός του. 

Οι πολίτες θέλουν να συνεργαστούν με πολιτι-
κούς με ανοιχτά μυαλά, απελευθερωμένα από τα
στερεότυπα του παρελθόντος. Να αποβλέπουν σε
παραγωγικές συζητήσεις με τους πολίτες και όχι
σε νικηφόρες. Να μην κυνηγάνε τη νίκη, να ανα-
ζητάνε την πρόοδο. 

Όμως, για να ακουστεί το μήνυμα, να αφουγ-
κραστεί και να ανταποκριθεί η κοινωνία στο νέο
κάλεσμα, θα πρέπει το αφήγημα να είναι ένα πο-
λιτικό σχέδιο με κώδικα αναγνώρισης. Να είναι
απλό, λιτό, έξυπνο και με χιούμορ όταν χρειάζε-
ται.

Τα παραδείγματα είναι πολλά, από την άλλοτε
πετυχημένη «αλλαγή» στον «εκσυγχρονισμό»
και στο «ή βουλιάζουμε ή αλλάζουμε» και μαζί με
το αφήγημα αλλάζει και ο πολιτικός λόγος. Από
βαρύς και ξύλινος μιλάει στην καρδιά των πολι-
τών μέσα από τα tips της πολιτικής επικοινωνίας
που διαβάζετε κάθε Τρίτη από την ψηφιακή εφη-
μερίδα «Political». Καλή ανάγνωση.

1. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, πολλές
φορές το πρόβλημα είναι και το μήνυμα και ο αγ-
γελιοφόρος. 

2. Στην πολιτική οι λέξεις είναι σπόροι. Εύκολα
φυτρώνουν, δύσκολα ξεχορταριάζονται! 

3. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, υπάρχει το
φαινόμενο της «περιστρεφόμενης» πόρτας, αλλά
δεν ξέρεις σε ποια έξοδο θα σταματήσει, πού θα
σε βγάλει! Όπως «ο τροχός της τύχης»!

4. Η σοφή κουκουβάγια της πολιτικής συμ-
βουλεύει: «Πιστός στο κόμμα σαν άλλος Ιώβ».

Πολιτικός είστε, όχι περιοδεύων πλασιέ. 
5. Όσο πιο λίγο το μέλι τόσο πιο πολύ απλώνε-

ται, όπως και η εξουσία.
6. Η πολιτική, όσο και αν φαίνεται παράδοξο,

είναι ομαδικό άθλημα. 
7. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, ταλέντο

έχουν όλοι, αλλά δεν έχουν όλοι ευκαιρίες. 
8. Μην εκφράζετε γνώμη όταν δεν έχετε επαρ-

κή και έγκυρη γνώση. 
9. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, για να πε-

τύχεις τους στόχους γίνε αξιοσημείωτος. Κάνε
κάτι να σε ξεχωρίσει από τον σωρό δελφίνων και
μνηστήρων. 

10. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όταν σου
πετάνε το γάντι, πρέπει να έχεις το θάρρος να το
σηκώσεις. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παρόντες. 

11. Τίποτα στην πολιτική δεν είναι πιο ανακου-
φιστικό από το να σε πυροβολούν χωρίς να βρί-
σκουν τον στόχο τους. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις
μπορεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του
έτους να ανέκαμψαν ταχύτερα από το αναμε-

νόμενο, αλλά το τελευταίο τρίμηνο παρουσιάζουν μια
σχετική επιβράδυνση, κυρίως λόγω της αβεβαιότη-
τας που δημιουργεί το κόστος της ενέργειας σε πα-
ραγωγή και κατανάλωση. Το Ευρωβαρόμετρο, που
παρουσιάστηκε προ λίγων ημερών στις Βρυξέλλες,
δείχνει τον δείκτη του επιχειρηματικού κλίματος των
μικρομεσαίων να φτάνει το 76,1%, αυξανόμενο κατά
16,3 μονάδες, μετά το ασθενές αποτέλεσμα του 59,8%
που καταγράφηκε στην επανεκκίνηση των δραστη-
ριοτήτων την άνοιξη του 2021. Η χαλάρωση των αυ-
στηρών περιοριστικών μέτρων σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης μαζί με την επιτυχία στα συστήματα εμβο-
λιασμού επέτρεψε την ταχεία βελτίωση των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο
σχετικός δείκτης παραμένει ακόμη πίσω από τον δε-
καετή μέσο όρο της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην πραγματικότητα οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις έχουν επηρεαστεί από την κρίση πιο έντονα από
άλλες επιχειρήσεις λόγω της ισχυρότερης συγκέν-
τρωσής τους στους τομείς του εμπορίου, της εστία-
σης, της μεταποίησης και των προσωπικών υπηρε-
σιών, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από τα lock-
downs. Κατά την παρουσίαση των λεπτομερειών της
μελέτης του τελευταίου Βαρομέτρου ΜμΕ, τα αποτε-
λέσματα για το τελευταίο εξάμηνο ήταν πολύ καλύτε-
ρα από το αναμενόμενο. Οι επιχειρήσεις επωφελή-
θηκαν από την επαναλειτουργία τους, από τα συνεχή
μέτρα στήριξης και τα ισχυρά προγράμματα ανάκαμ-
ψης στα περισσότερα κράτη-μέλη. Και οι δύο παρά-

γοντες ώθησαν τον κύκλο εργασιών και επέτρεψαν
στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις επενδύσεις
τους. Ωστόσο, επισημαίνεται μια αυξανόμενη αβε-
βαιότητα που αντιλαμβάνονται πρώτοι οι επιχειρη-
ματίες για το μέλλον τους και οφείλεται στη ραγδαία
αύξηση του πληθωρισμού, που αλλάζει τον διεθνή
χάρτη της αγοράς. Αυτό είναι εμφανές από την έρευ-
να και οφείλεται εν μέρει στην τρέχουσα έλλειψη
ενεργειακών πόρων και τη συνακόλουθη αύξηση
των τιμών της ενέργειας, καθώς και την αυξημένη
ζήτηση με σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση των τιμών βα-
σικών μετάλλων και πρώτων υλών. Ο πληθωρισμός
επηρεάζει πολύ περισσότερο τις μεταποιητικές και
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ασφαλώς την εφο-
διαστική αλυσίδα, πάρα πολύ το εισαγωγικό, χονδρι-
κό και λιανικό εμπόριο και ίσως λιγότερο κάποιες
υπηρεσίες.

Παράλληλα και σύμφωνα με την ανάλυση του Ευ-
ρωβαρόμετρου, οι ΜμΕ της αγοράς φαίνονται σίγου-
ρες για τη δική τους επιχείρηση, προβλέποντας εν-
θαρρυντικές εξελίξεις για τον κύκλο εργασιών, τις
επενδύσεις, τις παραγγελίες και την απασχόληση.
Επίσης, ο δείκτης σηματοδοτεί τις προθέσεις των
επιχειρήσεων να προσλάβουν περισσότερο προσω-
πικό τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, για να ξεπερα-
στεί η τρέχουσα αβεβαιότητα το επίκεντρο των πολι-
τικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να
είναι η σταθεροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού
και η αποκλιμάκωση της αύξησης των τιμών. Αυτό
πρέπει να συνοδεύεται από μια επαρκή ισορροπία
αμοιβαίων, ενισχύσεων, επενδύσεων και μεταρρυθ-
μίσεων, που θα αποσκοπούν στην προώθηση της ψη-

φιακής και πράσινης μετάβασης χωρίς να δημιουρ-
γήσουν αντιφάσεις μεταξύ συμβατικής και κυκλικής
οικονομίας. Άλλωστε, και η Σύνοδος Κορυφής της
ΕΕ έθεσε σε βασική προτεραιότητα τη διέξοδο από
την ενεργειακή κρίση, αποφασίζοντας να χρησιμο-
ποιηθεί εγκαίρως η ευρωπαϊκή «εργαλειοθήκη» για
την αποφυγή «blackout» στον ευρωπαϊκό πίνακα
ενέργειας.

Η επιχειρηματική ανάκαμψη μπορεί να ξεκίνησε
δυναμικά, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει επίμονα
και ως εκ τούτου απαιτούνται περισσότερες προσπά-
θειες για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετω-
πίσουν το «φρενάρισμα» του πληθωρισμού. Οι πλη-
θωριστικές πιέσεις συνήθως προκαλούν ένα ντόμινο
εξελίξεων, που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του
επιχειρείν, να επιβραδύνει τις επενδύσεις και να αυ-
ξήσει τα επιτόκια των τραπεζών. Οι πολιτικές σε ευ-
ρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει, λοιπόν, να
σταθεροποιήσουν τις αγορές ενέργειας και να πε-
ριορίσουν τις αυξήσεις βασικών προϊόντων. Το ευ-
ρωπαϊκό περιβάλλον με τη χρήση του μηχανισμού
ανάκαμψης πρέπει διασφαλίζει ανταγωνιστικότητα,
προβλεψιμότητα και να ενθαρρύνει την καινοτομία,
να αποφεύγει νέες ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και
εμπόδια ανάκαμψης, παρέχοντας στις επιχειρήσεις
θετική επιχειρηματική προοπτική. Προτεραιότητα
είναι οι βιώσιμες επιχειρήσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ-
27 να παραμείνουν φερέγγυες στην αγορά, να έχουν
πρόσβαση στη τραπεζική χρηματοδότηση, να μεγε-
θύνουν τον τζίρο, τα αυξήσουν τα κέρδη και να επε-
κταθούν σε επενδύσεις με σύγχρονες υποδομές και
σε απασχόληση με δεξιότητες. 
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Βασίλη
Κορκίδη

Πρόεδρος
ΕΒΕΠ



HH άγνωστη 
μαθηματική διάνοια

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Φώφη Γεννηματά
ήταν μαθηματική διάνοια και όλοι οι δάσκα-
λοί της την παρότρυναν να ασχοληθεί με τα
Μαθηματικά. Η γιαγιά της η Φωτεινή την
ήθελε αρχιτεκτόνισσα. Τελικά δεν έγινε αρ-
χιτεκτόνισσα, όπως ήθελε το οικογενειακό
της περιβάλλον. Δεν ήθελε η ίδια να πάρει
έτοιμη τη δουλειά του πατέρα της: «Αρνήθη-
κα να πάω στο Πολυτεχνείο για να μη γίνω
πολιτικός μηχανικός, να μην κάνω τη δου-
λειά του πατέρα μου. Δεν το άντεχα αυτό ως
λογική». Τελικά πέρασε στο Πολιτικό Τμήμα
της Νομικής «κατά τύχη»: « Ήθελα να μπω
στη Φιλοσοφική και δεν έγραψα πολύ καλά,
αν και ήμουν άριστη μαθήτρια. Μερικές φο-
ρές ο παράγων τύχη τα φέρνει έτσι».

Βασιλικοί γάμοι 
χωρίς μάσκες 
Στους βασιλικούς γάμους δεν φορούσαν μά-
σκες. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση στον
γάμο του Φίλιππου και της Νίνα Φλορ, που
πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών
το περασμένο Σάββατο. Ο Φίλιππος και η Νίνα
Φλορ, που έφτασε στην εκκλησία συνοδευό-
μενη από τον πατέρα της Τόμας Φλορ, έλαμ-
παν από ευτυχία και τα μέτρα ασφαλείας που
είχαν ληφθεί για τον γάμο τους ήταν δρακόν-
τεια. Οι ακριβές τουαλέτες έδιναν κι έπαιρ-
ναν μεταξύ των υψηλών προσκεκλημένων,
αλλά δεν είδα να φοράει κανένας μάσκα. Ού-
τε στη Μητρόπολη ούτε μετά στο τραπέζι στο
«King George». Προφανώς ο κορονοϊός δεν
ακουμπά τους γαλαζοαίματους...

Όλα τα ξέρει ο Αλέξης 

Τους κούφανε όλους η αναφορά του Αλέ-
ξη Τσίπρα στο «θανατηφόρο» κορεατικό
παιχνίδι-σειρά «Squid Game», που προ-
βάλλεται στο Netflix. Μπορεί να είναι
παγκοσμίως πρώτο σε θεαματικότητα,
αλλά οι απόψεις διίστανται, ενώ ακόμη
υπάρχει και μία κίνηση που ζητεί να απα-
γορευτεί. «Η κυβέρνηση μετέτρεψε την
οχύρωση απέναντι στον κορονοϊό σε
Squid Game», είπε ο κ. Τσίπρας στο συ-
νέδριο της Νεολαίας, παρότι ο κ. Τσίπρας
ερμηνεύει το παιχνίδι ως δυστοπία. Αυτό
το παιχνίδι, βέβαια, το «Παιχνίδι του Κα-
λαμαριού», όπως ονομάστηκε στα ελλη-
νικά, έχει μια περίεργη πρωτοτυπία: αυ-
τός που το κερδίζει λαμβάνει ένα χρημα-
τικό έπαθλο, αλλά αυτοί που χάνουν, χά-
νουν αμέσως και τη ζωή τους… Αυτό
μπορεί να μην το ξέρει. 

Τα είχαμε χύμα, μας
ήρθαν και τσουβαλάτα
Δεν φτάνουν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια
και στα προϊόντα, έρχεται και το ραντεβού
με την εφορία στο τέλος του μήνα και θα εί-
ναι πολλαπλό. Τέταρτη δόση φόρου εισοδή-
ματος, διπλή
δόση ΕΝΦΙΑ
για όσους
άφησαν την
πληρωμή της
δόσης Σε-
π τ ε μ β ρ ί ο υ
για αργότερα
και τριπλή
δόση ρυθμι-
σ μ έ ν ω ν
οφειλών για όσους πληγέντες από την παν-
δημία έχασαν τις ρυθμίσεις 100-120 δόσε-
ων και επιλέξουν την αναβίωσή τους. Οι φο-
ρολογούμενοι έχουν περιθώριο να υποβά-
λουν αίτηση επανένταξης στις ρυθμίσεις
100-120 δόσεων, που έχασαν τους προ-
ηγούμενους μήνες, έως τις 29 Οκτωβρίου.
Η ανάκτηση των ρυθμίσεων, όμως, περνά
από τριπλή καταβολή δόσης (Αυγούστου,
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) έως τις 29
Οκτωβρίου. Μιλάμε για Γολγοθά…
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Ο Άδωνις επιμένει
ότι δεν θα πάμε 
σε lockdown

Ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιά-
δης επιμένει: «Δεν θα πάμε σε lock-
down ό,τι και να πουν οι γιατροί». Το λέ-

ει συνεχώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί: «Οι
γιατροί μάς λένε τη γνώμη τους, εμείς αποφα-
σίζουμε. Για ό,τι καλό αποφασίζουμε και ό,τι
κακό αποφασίζουμε, εμείς είμαστε υπεύθυ-
νοι». Μη με ρωτήσετε από πού προκύπτει η σι-
γουριά του. Γιατρός δεν είναι για να ξέρει τα
επιδημιολογικά δεδομένα. Ξέρει, όμως, ότι τα
ταμεία είναι άδεια και δεν υπάρχει δεκάρα
τσακιστή για επιδόματα, επιστρεπτέες κ.λπ.

Αυξημένη κινητικότητα παρατη-
ρείται το τελευταίο χρονικό
διάστημα στο γραφείο του
Γιώργου Παπανδρέου και δεν

εννοώ μόνο τους πολιτικούς που
σπεύδουν να στοιχηθούν μαζί του.

Ήδη κάποιοι παλαιοί δημοσιογράφοι και
επικοινωνιολόγοι της πολιτικής ξαναγύρισαν στον
ΓΑΠ ως μυστικοσύμβουλοι.

Χ
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Η Folli Follie 
και το παλιό «Μινιόν»

Το ιστορικό κτίριο που κάποτε φιλοξενούσε
το πολυκατάστημα «Μινιόν» και το είχαν αγο-
ράσει οι Κουτσολιούτσοι γλίτωσε τη δέσμευση
από την Αρχή Καταπολέμησης Οικονομικού
Εγκλήματος. Η Folli Follie, σύμφωνα με καλά
ενημερωμένες πηγές, έχει ξεκινήσει διαδικα-
σία μέσω μεγάλου κτηματομεσιτικού γραφεί-
ου για την πώληση του ακινήτου, που παραμέ-
νει ακόμη και σήμερα ρημαγμένο κουφάρι,
πλην όμως σε κομβικό σημείο του κέντρου της
Αθήνας, στο οικοδομικό τετράγωνο που περι-
κλείεται από τις οδούς Πατησίων, Σατωβριάν-
δου, Βερανζέρου και Δώρου. Μάλιστα, ανε-
ξάρτητος απομιμητής φέρεται να εκτίμησε την
αξία τού άνω των 20.000 τ.μ. κτιρίου πάνω από
25 εκατ. ευρώ.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

«Θ
α τη θυμόμαστε για πάντα έτσι όπως εκείνη ήθελε: όρθια και γελα-
στή», δήλωσε για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά η σύζυγος του
πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. «Η Φώφη με

γενναιότητα και αξιοπρέπεια πορεύτηκε σε όλη της τη σταδιοδρομία. Με τον ίδιο
τρόπο αντιμετώπισε και τις δοκιμασίες της υγείας της. Αποτέλεσε έτσι σύμβολο
θάρρους και πίστης για όλες τις γυναίκες. Θα τη θυμόμαστε για πάντα έτσι όπως
εκείνη ήθελε: όρθια και γελαστή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά της», δήλωσε η
σύζυγος του πρωθυπουργού.

Το
...

 Π
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Περί Λαλιώτη και ΓΑΠ
Διαβάζω και ακούω ότι ο

Κώστας από τα Δολιανά στηρί-
ζει την υποψηφιότητα του
Γιώργου Παπανδρέου και ότι
οργανώνει παρασκηνιακά την
προοπτική συνεργασίας του
ΚΙΝΑΛ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον
δεν τον ξέρετε καλά τον Λα-
λιώτη. Βασικά, ο ίδιος δεν πα-
ραδέχεται τίποτα από τα παρα-
πάνω και στις κατ’ ιδίαν συζη-
τήσεις του τα διαψεύδει.
Όμως, πάντα έτσι έκανε ο Κώστας. Στην πολιτική του διαδρομή αρνούνταν να πάρει
ξεκάθαρη θέση. Η τακτική αυτή του Κώστα Λαλιώτη τού επιτρέπει να είναι μέσα σε
όλα τα σενάρια και τα αποτελέσματα και να μην παίρνει θέση ποτέ. Το ίδιο κάνει και
τώρα. Όποιος και να βγει, πάλι μέσα θα είναι το θείον βρέφος… που πλέον δεν εί-
ναι βρέφος, βέβαια.

Κοίτα τι ξέθαψαν ορισμένοι για τον
ΓΑΠ. Την περίοδο που ήταν υπουρ-
γός Εξωτερικών, το 2000, πήγε στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με το θέμα της
τουρκικής προκλητικότητας να εί-
ναι στα φόρτε του. Ο Γιώργος συ-
ναντήθηκε με την τότε υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμ-
πράιτ και αντί για την Τουρκία τής
έλεγε για το Παλαιστινιακό! Φοβε-
ρός ο Γιώργος. Στο τέλος, μάλιστα,
τα παράτησε και έφυγε και πήγε
στην Ινδία.

LOCK

Μαρέβα για Φώφη: 
«Όρθια και γελαστή» 

Κατ’ επιλογή
δικαιωματιστές
Αυτό είναι, κύριοι, το επάγγελμα του
μέλλοντος. Αλά καρτ ευαίσθητος. Γέμι-
σε ο τόπος από «στρατηγούς» των so-
cial media. Και ξαφνικά ακόμη και ο
Νώντας από τη Δραπετσώνα και η κυρά
Μαρία από την Κηφισιά ξέρουν πώς γί-
νονται οι επιχειρήσεις της αστυνομίας
και έμαθαν απέξω τα αστυνομικά πρω-
τόκολλα. Απίστευτα πράγματα. Για άλ-
λη μια φορά κάποιοι βγήκαν μπροστά
και προσωποποιούν το μένος τους
εναντίον της αστυνομίας και των αν-
δρών που υπηρετούν στα σώματα
ασφαλείας. Δεν γίνεται οι αστυνομικοί
να είναι «καλοί» όταν τους χρειαζόμα-
στε γιατί ο κλέφτης μπήκε στο σπίτι
μας, όταν τους καλούμε να πιάσουν
τους βιαστές ή τους παιδεραστές και
να είναι «κακοί» όταν ένας ύποπτος
επιχειρεί να τους πατήσει με το αυτο-
κίνητό του, αρνούμενος να σταματήσει
στον έλεγχο. Και κάτι τελευταίο. Τα
παιδιά της αστυνομίας είναι δικά μας
παιδιά, δεν είναι κάποιοι εξωγήινοι
που ήρθαν από τον πλανήτη Άρη. Η εμ-
πλοκή των πολιτικών συμφερόντων
πάνω στο κορμί ενός νεκρού παιδιού
και πάνω στα κορμιά των αστυνομικών,
οι οποίοι σήμερα είναι κρατούμενοι,
είναι χυδαία και αντιδημοκρατική. Οι
αστυνομικοί δεν είναι ούτε δολοφόνοι
ούτε μελλοθάνατοι των 800 ευρώ.

Ο Κύρτσος το ’καψε 
Κάθε μέρα πέφτει και σε ένα ατόπημα ο ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ. Τώρα, όμως, με
αφορμή τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά
ο άνθρωπος ξεπέρασε κάθε όριο. Με ανάρ-
τησή του στο Twitter, ούτε λίγο ούτε πολύ
αναφέρει ότι ο θάνατος της Φώφης και το
κύμα συμπάθειας
θα φέρουν μεγά-
λο πολιτικό κε-
φάλαιο στο Κίνη-
μα Αλλαγής.
Άθλια ανάρτηση,
η οποία είναι εξό-
χως απάνθρωπη. Για την ακρίβεια, έγραψε
τα ακόλουθα: «Η αντοχή και η αξιοπρέπεια
που έδειξε η Φώφη Γεννηματά στη μάχη με
τον καρκίνο στέλνει κοινωνικά μηνύματα
και δημιουργεί ένα κύμα συμπάθειας που
μπορεί να αποτελέσει πολιτικό κεφάλαιο
για το ΚΙΝΑΛ». Ότι, δηλαδή, ο θάνατος της
Φώφης θα ξαναφέρει τον κόσμο στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Μιλάμε για τραγική αθλιότητα. Επιτέ-
λους, ας τον μαζέψει κάποιος από τη ΝΔ.
Ντροπιάζει αδίκως και το κόμμα της Πει-
ραιώς αλλά και τον πολιτικό μας πολιτισμό.

Η Φώφη εμπιστευόταν μόνο τον Γείτονα
Κάποτε ρώτησα έναν παλαιό πολιτικό συντάκτη: «Ποιον πολιτικό εμπιστεύεται η Γεννηματά;». Δεν πάει ο

νους σας ποια ήταν η απάντηση: «Τον Κώστα Γείτονα με κλειστά τα μάτια». Ο Γείτονας δεν είναι μόνο ιδρυ-
τικό στέλεχος και πρώην υπουργός όλων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν μόνο αναπληρωτής γε-
νικός διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου κάτω από τον Αντώνη Λιβάνη. Ο Κώ-
στας Γείτονας ήταν περίπου σαν δεύτερος πατέρας της Φώφης, όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος. Αδερφι-
κός φίλος του Γιώργου Γεννηματά, ο Γείτονας ήταν ο μόνος άνθρωπος που σαν πατρική φιγούρα ήταν πάν-
τα δίπλα στη Φώφη στα δύσκολα. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Η Φώφη έφυγε με το κεφάλι ψηλά, όπως πο-
ρεύτηκε, υπερασπιζόμενη τις αξίες της οικογένειας και της πατρίδας. Όταν τη ρώτησε κάποτε ένας δημο-
σιογράφος για ποιο πράγμα είναι περήφανη στη ζωή της, απάντησε: «Κάνω ό,τι μπορώ για την πατρίδα
πρωτίστως, την παράταξη και την οικογένειά μου». Αυτή ήταν η Φωτεινή Γεννηματά… η κόρη του Γιώργου!



Καμπανάκι στον Τσίπρα από 
την εσωκομματική αντιπολίτευση
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«Ο
φόβος φυλάει τα έρημα»,
λέει η λαϊκή σοφία. Δηλα-
δή, «μπροστά στον φόβο,
κάνουμε πίσω», και ο φό-

βος είναι το ενδεχόμενο ανοιξιάτικης
κάλπης. Κάπως έτσι περιγράφεται το κλί-
μα που επικράτησε στην Κεντρική Επιτρο-
πή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το
περασμένο Σαββατοκύριακο. 

Μπροστά στον στόχο της επανάκτησης
της εξουσίας, όλοι συγκλίνουν στη «διεύ-
ρυνση που πρέπει να γίνει», αλλά διαφω-
νούν στον τρόπο, τους όρους και το περιε-
χόμενο αυτής της διεύρυνσης. Οι παλιοί,
του «3-5%», φοβούνται τον κίνδυνο της
«ιδεολογικής μετάλλαξης» από τους ψη-
φοφόρους που προσήλθαν στην κάλπη
του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και εντεύθεν. Οι εν
λόγω -που θεωρητικά είναι η ΠΣ- ισχυρί-
ζονται ότι «από αυτούς εξαρτάται η εξου-
σία» και επιτέλους, πρέπει να εγκαταλει-
φθεί η ιδέα του κόμματος και να αναδειχ-
θεί εκείνη της παράταξης. Επί τούτου, εί-
πε χαρακτηριστικά ο Πάνος Σκουρλέτης:
«Κανείς δεν μιλάει για αριστερόμετρο και
ούτε κανείς απορρίπτει τη διεύρυνση, αλ-
λά άλλο διεύρυνση, άλλο μετάλλαξη».

Στο διήμερο της Κεντρικής Επιτροπής
Ανασυγκρότησης κατεγράφησαν οι υπαρ-
κτές διαφορές, πολλές φορές «χαώδεις»
και «ρηγματικές», ωστόσο η «σύγκρουση
απετράπη» και όλοι συναίνεσαν στην από-

φαση της πλειοψηφίας, που ενέκρινε τις
προτάσεις του προέδρου Αλέξη Τσίπρα.
Ουδείς όμως ορκίζεται ότι στο διάστημα
των επόμενων τεσσάρων μηνών, μέχρι το
συνέδριο, δεν θα προκληθούν «ρήγματα». 

Η «Ομπρέλα»
Η τάση «Ομπρέλα» -συστεγάζει πλέον

και την τάση των «53+» και τα ιστορικά
στελέχη Νίκο Βούτση, Δημήτρη Βίτσα,
Πάνο Σκουρλέτη, Θοδωρή Δρίτσα, Νίκο
Φίλη, Πάνο Λάμπρου- κατέθεσε τις αντι-
θέσεις της, διά στόματος Νίκου Φίλη, ενώ
ο επικεφαλής των «53+», Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, απείχε «εκκωφαντικά» από τη
συνεδρίαση, όπως χαρακτηριστικά έλε-
γαν σύντροφοι και συνεργάτες του.

Ο Νίκος Φίλης χτύπησε τέσσερις κομβι-
κές πολιτικές του προέδρου Αλέξη Τσί-
πρα, ενώ έντονα αντέδρασε και για τα αρι-
στίνδην μέλη στο επικείμενο Συνέδριο:
• Πανδημία: «Λέμε ότι σε όλη την Ευρώπη
πάνε καλά, ενώ εδώ φταίει ο Μητσοτάκης,
αυτό δεν είναι σωστό».
• Κατώτερος μισθός στα 800 ευρώ: «Η πο-
σοτική διαφοροποίηση και η αντιπολίτευ-
ση με κραυγές και όχι στη βάση της ιδεο-
λογικής διαφοροποίησης κάνει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση και
συστημικό κόμμα».
• Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας:
«Η διαφοροποίηση δεν έπρεπε να περιο-

ριστεί στο Σαχέλ (την πρόβλεψη αποστο-
λής ελληνικών στρατευμάτων) αλλά να
επεκταθεί στις θέσεις αρχής του ΣΥΡΙΖΑ,
παρομοίως και για την αμυντική συμφω-
νία με τις ΗΠΑ».
• Μεταναστευτικό: Εγκάλεσε ευθέως τον
πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα για το ότι, ενώ «η
κυβέρνηση κατηγορείται από την ΕΕ για
push backs στο Αιγαίο, δεν προκαλεί αντι-
παράθεση στη Βουλή με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη».
• Αριστίνδην 150 μέλη συνεδρίου: «Οι πο-
σοστώσεις επιτρέπονται μόνο για τις γυ-
ναίκες, τα άλλα είναι κόλπα για να βο-
λεύουμε τους φίλους μας».

Ο Παππάς
Ο επικεφαλής της «προεδρικής φρου-

ράς», Νίκος Παππάς, λίγο έλειψε να τινά-
ξει στον αέρα την ΚΕΑ, όταν υπενθύμισε
στον Νίκο Φίλη και στα μέλη της «Ομπρέ-
λας» ότι στη Συνδιάσκεψη της Παλλήνης,
η συμμετοχή Νίκου Φίλη, Πάνου Σκουρ-
λέτη και άλλων, είχε αποφασιστεί με πο-
σόστωση στην Κεντρική Επιτροπή του
Κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το
τελευταίο που θα περίμενα θα ήταν από
ανθρώπους που στο παρελθόν είχαν ανα-
δειχθεί με ποσοστώσεις, να στρέφονται
κατά των ποσοστώσεων».

Ο Νίκος Παππάς και στο σύνολό τους οι
προεδρικοί υποστήριξαν: «Η οργάνωση

και ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πρέ-
πει να αντιστοιχηθεί με τον κοινωνικό ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δηλαδή με τη μεγάλη μάζα των ψη-
φοφόρων του 35%». 

«Αυτός», λέει η προεδρική πλειοψηφία,
«είναι και ο μόνος τρόπος να διεισδύσει ο
ΣΥΡΙΖΑ στον συνδικαλισμό, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς
και κοινωνικούς φορείς όπου οι δυνάμεις
του δεν αντιστοιχούν στο 35% των ψηφο-
φόρων, αλλά στο 3% του παλιού μικρού
ΣΥΡΙΖΑ».

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημή-
τρης Τζανακόπουλος επανάλαβε πως στο
συνέδριο θα πάρουν μέρος 5.000 αντι-
πρόσωποι και θα συμμετάσχουν και 150
προσωπικότητες από την κοινωνία, κίνη-
ση που συμβολίζει την προσπάθεια του
κόμματος να γίνει εκφραστής των αναγ-
κών της. 

Οι λίστες εγγραφής νέων μελών θα
κλείσουν στις 15 Ιανουαρίου για όσους θα
θελήσουν να συμμετάσχουν στις διαδικα-
σίες για την ανάδειξη συνέδρων. Επίσης, ο
προσυνεδριακός διάλογος θα ξεκινήσει
στις 15 Δεκεμβρίου.

Του Γιάννη Παργινού

«Δεν θα γίνουμε… μεταλλαγμένοι»



Έδωσε στίγμα
Νέες πολιτικές πρωτο-
βουλίες, προκειμένου να
αποτυπωθεί η νέα εποχή
που αρχίζει για τη Σο-
σιαλδημοκρατία στην
Ευρώπη μετά τη νίκη του
Όλαφ Σολτς, ζήτησε από
την Προσύνοδο των Ευ-
ρωπαίων Σοσιαλιστών ο
γραμματέας του Κινήμα-
τος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ζητώντας περισσότερη Ευ-
ρώπη, βάρος στην ανάπτυξη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και πολιτικές
που μειώνουν τις ανισότητες, έδωσε το στίγμα της πολιτικής που πι-
στεύουν στο Κίνημα Αλλαγής ότι θα πρέπει να εκφράζει τις απανταχού
σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις.

Ο αντιπρόεδρος
Έντονη κινητικότητα εμφανίζει
και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
οποίος έχει επιλέξει τη σιωπή
για τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ. Με-
τά το συνέδριο του Κύκλου Ιδε-
ών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος συ-
νεχίζει τις επαφές του με αδρα-
νοποιημένους παράγοντες της
Κεντροαριστεράς, καθώς και με
κορυφαίους επιχειρηματίες.
Πριν από λίγες μέρες είχε συ-
νάντηση στο Κολωνάκι με έναν
από τους κορυφαίους επιχειρη-
ματίες στον χώρο της ενέργειας.

Οι συνεργάτες
Μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου επέστρεψαν στο προ-

σκήνιο και πολλά πρόσωπα του παρελθόντος. Στο Ίδρυμα
Παπανδρέου έχουν εγ-
κατασταθεί οι Πέτρος
Λάμπρου, Μιχάλης Καρ-
χιμάκης, Γιώργος Πετα-
λωτής, Σωκράτης Ξυνί-
δης, Γιάννης Παναγό-
πουλος, Χρήστος Πολυ-
ζωγόπουλος και Γιώργος Ελενόπουλος. Σαν να ήταν η ομά-
δα έτοιμη από παλιά.

Ο παλιός
Παλιό στέλεχος του παπανδρεϊκού ΠΑ-

ΣΟΚ μετά την υποψηφιότητα του Γιώργου
Παπανδρέου είπε: «Ο Γιώργος ήταν πε-
ρισσότερο μεταμοντέρνος φιλελεύθερος
αμερικανικής κοπής παρά Ευρωπαίος
σοσιαλδημοκράτης. Πάνω απ’ όλα, όμως,
ένιωθε και δρούσε σαν “παιδί του βασι-
λιά”. Πίστευε στην παγκόσμια διακυβέρ-
νηση, ένιωθε μέλος της παγκόσμιας ελίτ
και με βάση αυτό διαχειρίστηκε και την
ελληνική κρίση». 

Τα εξωφρενικά των συνωμοσιολόγων

Α
ν ανατρέξει κάποιος στο ελληνικό Διαδίκτυο
τον τελευταίο καιρό, γράφονται απίστευτα
πράγματα. Λένε, λοιπόν, ότι «η Νέα Τάξη βρί-

σκεται στο κυνήγι αυτών που στέκονται στον δρόμο
της ατζέντας τους, τους οποίους απειλούν για να
διατηρήσουν τον έλεγχο όλων στον πλανήτη, ενώ ο
κόσμος βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στο απόλυτο
χάος.
� Το 1% ελέγχει το 90% του παγκόσμιου πλούτου και

το μεγαλύτερο μέρος του ήταν κρυμμένο σε σήραγ-

γες και υπόγειες βάσεις και κάτω από το Βατικανό.
� Τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν εδώ και πολλά χρό-

νια μια ατζέντα που ονομάζεται “Ατζέντα 2030”.
Αυτή η ατζέντα διατυπώνεται στην ιδέα μιας κεν-
τρικά σχεδιασμένης κοινωνίας, όπου επιλεγμένες
ελίτ θα κυβερνήσουν τον πλανήτη και όλους τους
ανθρώπους. Αυτή η ατζέντα (NWO) είναι ένας τύ-
πος ολοκληρωτικού καθεστώτος».
Είναι περιπτώσεις όπου μπορεί και η επιστήμη να

σηκώνει τα χέρια ψηλά.
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Σ
ε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση
μιας παραλλαγής του υπερσύγχρονου συ-
στήματος αεράμυνας «Ιron Dome» του Ισ-

ραήλ βρίσκεται η Κύπρος. Μέχρι στιγμής δεν δί-
νονται λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές της
παραλλαγής του «Ιron Dome» που επιδιώκει να
αποκτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα
με τις ίδιες πληροφορίες, αυτές είναι παρόμοιες
ή κοντά σε αυτές του συστήματος που χρησιμο-
ποιεί το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία θα έχει στα χέρια της ένα σπουδαίο
αμυντικό όπλο. Το «Irοn Dome» χρησιμοποιήθη-
κε με μεγάλη επιτυχία και στις πρόσφατες ανα-
χαιτίσεις εκατοντάδων ρουκετών που εκτόξευ-
σε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας. Το σύστημα
αναχαιτίζει πολλαπλούς πυραύλους μικρής εμ-
βέλειας, έως 70 χιλιόμετρα. Ο κατασκευαστής
δηλώνει ποσοστό επιτυχίας 90%, ενώ ο «σιδερέ-
νιος θόλος», όπως αποκαλείται, έχει αναχαιτίσει
πάνω από 2.400 ρουκέτες τα τελευταία δέκα
χρόνια. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα επιτα-
χυνθούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση των
υποδομών της ναυτικής βάσης στο Μαρί. Το συγ-
κεκριμένο αποτελούσε αίτημα της Γαλλίας που
είχε μείνει για ένα διάστημα στο συρτάρι. Η ανα-
θέρμανση της προσπάθειας δεν θεωρείται άσχε-
τη και με τη συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας για την
απόκτηση 3+1 νέων υπερσύγχρονων φρεγατών
Belharra από την Ελλάδα, οι οποίες θα μπορούν
να σταθμεύουν και να συντηρούνται στη βάση
μαζί με τις γαλλικές. Φαίνεται ότι, έστω και έμ-
μεσα, υλοποιείται μια σειρά κατευθύνσεων που
έχουν σχέση με ένα ενιαίο εθνικό αμυντικό δόγ-
μα. Οι προκλήσεις των καιρών επιβάλλουν ταχύ-
τατες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα.
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Α
ποφασισμένοι να μπλοκάρουν
την πώληση νέων F-16 στην
Τουρκία, όπως έκαναν και με
το πρόγραμμα των F-35, εμ-

φανίζονται Ελληνοαμερικανοί νομοθέτες,
οι οποίοι μιλούν αποκλειστικά στην «Poli-
tical». Ήδη ένας ευρύς διακομματικός
συνασπισμός έχει κινητοποιηθεί προκει-
μένου να πείσει το Κογκρέσο να μην απο-
δεχτεί το τουρκικό αίτημα.

«Η Τουρκία γίνεται όλο και πιο επιθετι-
κή, ειδικά απέναντι στην Ελλάδα αλλά και
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
Ηνωμένες Πολιτείες», τονίζει ο γερουσια-
στής των Ρεπουμπλικάνων από το Ουαϊό-
μινγκ Στέφεν Πάπας. «Είχαμε το πρόβλη-
μα με τα F-35 και το πρόγραμμα αυτό ακυ-
ρώθηκε όταν αγόρασαν τους S-400. Τώρα
θέλουν να κάνουν και άλλη αγορά κι έτσι
οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και τις
υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Ελλάδα, έχουν οξυνθεί
πολύ. Με το να αρνούμαστε την πώληση
του F-35, να αρνούμαστε τα F-16, τους
στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι “κοι-
τάξτε, πρέπει να γίνετε καλύτεροι εταίροι,
αν θέλετε να είμαστε σύμμαχοι”. 

Οι σύμμαχοι δεν φέρονται κατ’ αυτό τον
τρόπο. Είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να
στείλουμε στην τουρκική κυβέρνηση και
τον Ερντογάν συγκεκριμένα. Δεν μπορού-
με να συνεχίσουμε να δίνουμε εξοπλι-
σμούς σε κάποιον που είναι εχθρικός με
την Ελλάδα και την ΕΕ και τον αμερικανικό
λαό», ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός γε-
ρουσιαστής.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γερουσια-
στής των Δημοκρατικών Λου Ραπτάκης.
«Η Τουρκία έχει στόχο να επεκτείνει τη
δύναμή της με στρατιωτικά μέσα, κάνο-
ντας παραβιάσεις με τη “Γαλάζια Πατρί-
δα”, τις συμφωνίες οριοθέτησης με τη Λι-
βύη που χωρίζουν την Ανατολική Μεσό-
γειο στη μέση και συχνά εξαπολύοντας
απειλές σε όλους τους γείτονές της. Δεν
χρειαζόμαστε μια επιθετική στρατιωτική
δύναμη, όπως η Τουρκία. Βγάλαμε την
Τουρκία από το πρόγραμμα του F-35 μόνι-
μα. Οπότε αυτό που έκανε η Τουρκία είναι
να ζητήσει F-16, την απόκτηση 40 σύγχρο-
νων μαχητικών F-16, το οποίο επίσης θα

δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή»,
τόνισε ο κ. Ραπτάκης. Μάλιστα, σε ερώτη-
ση της «Political» για το ενδεχόμενο η
Τουρκία να αναζητήσει νέους εξοπλι-
σμούς στη Ρωσία, ο γερουσιαστής από το
Ρόουντ Άιλαντ ήταν κατηγορηματικός:
«Το σαφές μήνυμα είναι “όχι αμερικανικοί
εξοπλισμοί για την Τουρκία μέχρι η Τουρ-
κία να γίνει σωστός γείτονας”. Αν η Τουρ-
κία αποφασίσει να αγοράσει το ρωσικό
αεροσκάφος Sukhoi 57, ας το κάνει. Αυτό
σημαίνει ότι θα ρισκάρουν όλα τους τα F-
16 να μείνουν χωρίς ανταλλακτικά και αυ-
τό θα έχει ως αποτέλεσμα όλος ο στόλος
των F-16 να αχρηστευτεί. Οπότε, αν απο-
φασίσουν να πάνε στη Ρωσία, θα πρέπει
να υποστούν τις συνέπειες, όχι μόνο από
το ΝΑΤΟ αλλά και από τις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Και για να σας είμαι ειλικρινής, δεν
νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά μέλη του

Κογκρέσου που θα υποστηρίξουν την
Τουρκία στην αγορά των 40 σύγχρονων F-
16 μέχρι να σταματήσει τους τσαμπουκά-
δες, τις απειλές».

Στη διακομματική επιστολή των γερου-
σιαστών, την οποία υποστηρίζουν τα μέλη
του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου
Ηγεσίας καθώς και αρμενικών, ινδικών
και κουρδικών οργανώσεων, οι Αμερικα-
νοί νομοθέτες προειδοποιούν το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ να μην επιχειρήσει να παρακάμ-
ψει τις αποφάσεις του Κογκρέσου, διότι
θα επανέλθουν με νέα νομοθετική πρωτο-
βουλία. 

Τον χαβά της 
Η Άγκυρα, ωστόσο, δεν δείχνει να κατα-

λαβαίνει από προειδοποιήσεις και εμμέ-
νει στη λογική των ακραίων προκλήσεων,
επιβεβαιώνοντας ότι χρησιμοποιεί τα αε-

ροσκάφη της εναντίον των συμμάχων της
στο ΝΑΤΟ. Έτσι, εκτός από τις δεκάδες
παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώ-
ρου στις οποίες προβαίνουν καθημερινά
τα τουρκικά μαχητικά, χθες το πρωί δύο
F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω
από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρο-
νήσι στα 20.000 πόδια, ενώ ένα λεπτό μετά
δεύτερο ζευγάρι τουρκικών μαχητικών
πέρασε πάνω από τα δύο νησιά σε ύψος
μόλις 11.000 ποδών. Στο σημείο βρέθηκαν
άμεσα αεροσκάφη της Πολεμικής Αερο-
πορίας, που αναγνώρισαν και αναχαίτισαν
τα τουρκικά F-16.
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Τι υποστηρίζουν Ελληνοαμερικανοί
νομοθέτες, οι οποίοι μιλούν 
αποκλειστικά στην «Political»

«Θα μπλοκάρουμε τα F-16 στην Τουρκία»

Στέφεν Πάπας Λου Ραπτάκης



Δ
ιπλωματικός πυρετός επικρατεί
στην Άγκυρα μετά την απερίσκεπτη
απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν να ζητήσει την απέλαση των δέ-

κα διπλωματών που ζήτησαν την αποφυλάκιση
του Οσμάν Καβαλά. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε
άνω κάτω το υπουργείο Εξωτερικών, που μέχρι
και το απόγευμα της Δευτέρας αναζητούσε τρό-
πους ώστε να μην προχωρήσει η επιπόλαιη
«διαταγή» Ερντογάν και κηρυχθούν personae
non gratae οι διπλωμάτες από τον Καναδά, τη
Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη
Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Νέα Ζη-
λανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αντι-
λαμβανόμενοι τα σοβαρά προβλήματα που θα
προκαλέσει στις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας
και την περαιτέρω απομόνωση της χώρας από
τον δυτικό κόσμο, προσπαθούσαν μέχρι την τε-
λευταία στιγμή να βάλουν την υπόθεση στον
«πάγο». Αντιθέτως, ο υπουργός Εσωτερικών
της χώρας και στενός συνεργάτης του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε περισσότερο τους τό-
νους, εξαπολύοντας απειλές εναντίον όσων
διαφωνούν με τις αποφάσεις της Άγκυρας.
«Δεν είμαστε η παλιά Τουρκία», είπε ο Σουλεϊ-
μάν Σοϊλού, μιλώντας με υποτιμητικό τρόπο για
τους εκπροσώπους των ξένων κυβερνήσεων.
«Εμφανίστηκαν δέκα πρεσβευτές να μας κου-
νήσουν το δάχτυλο. Όμως, μέχρι σήμερα, εμείς
δεν έχουμε φοβηθεί τίποτα. Ελάτε όλοι μαζί
εναντίον μας, και πάλι δεν θα φοβηθούμε.
Εμείς τώρα ξεκινάμε, σύντομα όμως θα δείτε
μια Τουρκία που ο λόγος της θα μετράει σε ολό-
κληρο τον κόσμο», ανέφερε στο παραλήρημά

του ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών.
Τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης ήρθαν

αργά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δι-
πλωμάτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση με
βάση την οποία σέβονται το άρθρο 41 της Σύμ-
βασης της Βιέννης για το διπλωματικό πρωτό-
κολλο, σχετικά με τη μη παρέμβαση στα εσωτε-
ρικά του κράτους στο οποίο υπηρετούν και τον
σεβασμό στο νομοθετικό και ρυθμιστικό του
πλαίσιο. Η δήλωση αυτή φαίνεται πως «ηρέμη-
σε» τον Ερντογάν, με τα τουρκικά ΜΜΕ να ανα-
φέρουν ότι «δεν θα επιμείνει στην κήρυξη των
πρεσβευτών ως ανεπιθύμητων προσώπων». 

Ρόλο στη μεταστροφή του Τούρκου προ-
έδρου έπαιξε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις για να απο-
φύγει έναν νέο διασυρμό της χώρας στα μάτια
της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα, πάντως,
προκάλεσε για πρώτη φορά εδώ και πολύ και-
ρό συστράτευση στον φιλοκυβερνητικό και μη
Τύπο της Τουρκίας. Αρθρογράφοι, διανοούμε-
νοι, ακόμη και πρόσωπα που βρίσκονται στο
περιβάλλον του Προεδρικού Μεγάρου, προ-
σπαθούσαν να πείσουν τον Ερντογάν να μην
«πατήσει το κουμπί» και να δώσει στους πρε-
σβευτές τη δυνατότητα να παραμείνουν στη
χώρα. Για «διπλωματία του ενός» έκανε λόγο η
εφημερίδα «Cumhuriyet», ενώ ο δημοσιογρά-
φος Αμπντουλκαντίρ Σελβί της «Hurriyet» προ-

ειδοποίησε με άρθρο του πως «μια απόφαση
που ελήφθη μέσα σε 15 λεπτά, μπορεί να οδη-
γήσει σε προβλήματα που θα χρειαστούν 15
χρόνια για να ξεπεραστούν». 

Οι απειλές Ερντογάν για απέλαση προκάλε-
σαν σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην Ευρώπη
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι,
χαρακτήρισε «ένδειξη αυταρχικής διολίσθη-
σης της τουρκικής κυβέρνησης» την κήρυξη
των πρεσβευτών ως ανεπιθύμητων προσώπων,
ζητώντας και ο ίδιος την άμεση αποφυλάκιση
του Οσμάν Καβαλά. Στην ίδια γραμμή και το Βε-
ρολίνο, με την αντιπρόεδρο της Βουλής, Κλα-
ούντια Ροτ, να κάνει λόγο για «αδίστακτες
ενέργειες του Ερντογάν», ζητώντας μάλιστα
κυρώσεις και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία
«για να αντιμετωπιστεί η αυταρχική πορεία»
του Τούρκου προέδρου. Παρόμοια στάση τηρεί
και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, το
οποίο έχει ανακοινώσει ότι έχει ζητήσει διευ-
κρινίσεις από την Άγκυρα, ενώ ο εκπρόσωπος
της νορβηγικής κυβέρνησης κάνει λόγο για αν-
τιδημοκρατική κίνηση από την πλευρά της
Τουρκίας.

Στο Λονδίνο ο Νίκος Δένδιας
Μνημόνιο κατανόησης για ένα ευρύ φάσμα

θεμάτων υπέγραψαν στο Λονδίνο ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και η Βρετανίδα
ομόλογός του Ελίζαμπεθ Τρας. «Ελλάδα και
Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγουν νέο κεφάλαιο στις
σχέσεις τους μετά το Brexit και εμβαθύνουν τη
συνεργασία τους σε εξωτερική πολιτική, άμυνα
και άλλους τομείς», ανέφερε στο Twitter ο Έλ-
ληνας υπουργός. Οι δύο χώρες συμφώνησαν

να συνεργαστούν στενότερα σε διμερές επίπε-
δο για τη διαχείριση περιφερειακών και παγκό-
σμιων προκλήσεων, αλλά και στο πλαίσιο του
ΟΗΕ για την αποτροπή διενέξεων και την αντί-
δραση σε περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις.
Στο κεφάλαιο της εξωτερικής και περιφερει-
ακής πολιτικής της συμφωνίας, συμπεριέλα-
βαν ακόμη τη δέσμευσή τους για προώθηση
της σταθερότητας και της ασφάλειας στα Δυτι-
κά Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική, ενώ σε επόμενη ευκαι-
ρία θα υπογράψουν την «από κοινού αμυντική
δραστηριότητα». Συμφώνησαν ακόμη να συ-
νεργαστούν στενά στο ΝΑΤΟ αλλά και να διε-
ρευνήσουν πιθανές ευκαιρίες για την ανάπτυξη
των αμυντικών τους βιομηχανιών. Στο Μετανα-
στευτικό, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο συμ-
φώνησαν στην ανταλλαγή πληροφοριών και
την εξάρθρωση δικτύων παράνομης διακίνη-
σης μεταναστών καθώς και στη συνεργασία για
την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων. Στο
μνημόνιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κε-
φάλαια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, την
ψηφιοποίηση, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, την
υγεία και την εκπαίδευση.
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Το τουρκικό ΥΠΕΞ προσπαθεί
να… παγώσει την απέλαση
των 10 διπλωματών

Τρέχουν να μαζέψουν τον «σουλτάνο»



Α
καριαίος ήταν, σύμφωνα με τον
ιατροδικαστή Ηλία Μπογιόκα, ο
οποίος εξέτασε τη σορό, ο θάνα-
τος του 20χρονου Ρομά από τα

πυρά των αστυνομικών το βράδυ της Παρα-
σκευής στο Πέραμα έπειτα από την κατα-
δίωξη ενός κλεμμένου ΙΧ αυτοκινήτου για
περισσότερα από 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ιατροδικα-
στικής Υπηρεσίας Αθηνών, ο 20χρονος
έφερε δύο διαμπερή τραύματα, το ένα στον
θώρακα ψηλά στον πνεύμονα, που βγήκε
από την πίσω μεριά, και το άλλο δεξιά στην
κοιλιακή χώρα, που δεν έπληξε ζωτικά όρ-
γανα. Επίσης, από την εξέταση του κ. Μπο-
γιόκα στις πύλες εισόδου των δύο βολίδων
στο σώμα του θύματος προέκυψε ότι οι βο-
λές έγιναν από απόσταση μεγαλύτερη των
3-4 μέτρων και όχι εξ επαφής. Επομένως,
με δεδομένο ότι τα τραύματα είναι διαμπε-
ρή (δηλαδή, οι βολίδες δεν καρφώθηκαν
στο σώμα του 20χρονου) και παράλληλα
έχουν πυροβολήσει και οι επτά αστυνομι-
κοί που βρίσκονταν στο σημείο, είναι μάλ-
λον απίθανο να ταυτοποιηθεί το όπλο από
το οποίο έφυγαν οι σφαίρες που σκότωσαν
τον νεαρό Ρομά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διπλή έρευνα
(ποινική και υπηρεσιακή) για το τι ακριβώς
συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, από τον
εντοπισμό του κλεμμένο λευκού Hyundai
Accent στη λεωφόρο Θηβών στον Άγιο
Ιωάννη Ρέντη μέχρι τη συμπλοκή στην οδό
Ελπίδος στο Πέραμα. Να θυμίσουμε ότι ο

υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος έχει ζητήσει από το Σάββα-
το «να προχωρήσουν κατεπειγόντως πει-
θαρχικός έλεγχος και ταυτοχρόνως πλή-
ρης επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης
της ΕΛΑΣ στο γνωστό αιματηρό γεγονός»,
που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πέντε
ημερών.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της Ομά-
δας ΔΙΑΣ έχουν ήδη καταθέσει στους αξιω-
ματικούς που χειρίζονται την έρευνα, ενώ
αναμένονται και τα αποτελέσματα της βαλ-
λιστικής εξέτασης των όπλων τους από τα
Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ.
Την υπεράσπιση των επτά αστυνομικών της

ΔΙΑΣ έχει αναλάβει το δικηγορικό γραφείο
του Αλέξη Κούγια. 

Οι επικοινωνίες των αστυνομικών 
Το μεγάλο βάρος της έρευνας, όμως, πέ-

φτει στο τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της
Παρασκευής με το Κέντρο της Άμεσης
Δράσης. Δηλαδή, ποιες εντολές δόθηκαν
στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο
πεδίο, από ποιον αξιωματικό, αν υπήρξε
πρόβλημα στην επικοινωνία, αν τα πληρώ-
ματα της Ομάδας ΔΙΑΣ παράκουσαν τις εν-
τολές κ.ά. Για αυτό και οι συνομιλίες απο-
μαγνητοφωνούνται «mot à mot», προκει-
μένου η εσωτερική έρευνα να είναι όσο πιο

λεπτομερής γίνεται. Στην υπηρεσιακή ανα-
φορά του, πάντως, ο επικεφαλής αξιωματι-
κός του ΚΑΔ το βράδυ την επίμαχη ώρα φέ-
ρεται να έχει γράψει ότι έπειτα από εντολή
του διοικητή της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε
μέσω του ασυρμάτου να σταματήσει η κα-
ταδίωξη του κλεμμένου οχήματος για να μη
διακινδυνεύσει κανείς.

Συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ, πάντως, εκ-
φράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγο-
νός ότι δόθηκε εντολή να σταματήσει μια
καταδίωξη ύποπτων ατόμων με κλεμμένο
όχημα, πολλώ δε μάλλον όταν κανείς δεν
γνώριζε τη φύση του αδικήματος στο οποίο
εμπλέκονται. Τέλος, ο συνήγορος των επτά
αστυνομικών, ο Αλέξης Κούγιας, δήλωσε
ότι οι πελάτες του «είναι κατηγορηματικοί
πως δεν άκουσαν να διακόψουν την κατα-
δίωξη».

Ιατροδικαστική έκθεση 
για τον θάνατο του 20χρονου
στο Πέραμα - Συνεχίζεται 
η έρευνα της ΕΛΑΣ

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Tι δείχνουν οι συνομιλίες στον ασύρματο

Καμπανάκι έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον θάνατο του
20χρονου Ρομά από πυρά αστυνομικών κατά την καταδίω-
ξη που σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στο Πέραμα.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκφράζουν την έντονη ανησυχία
τους, καθώς θεωρούν ότι άνθρωποι της κοινότητας των Ρο-
μά θα θελήσουν να προχωρήσουν σε αντίποινα. Για αυτό
τον λόγο στην αστυνομία έχει σημάνει κόκκινος συναγερ-
μός για τους καταυλισμούς Ρομά, κυρίως στην περιοχή του
Ασπροπύργου.

Χθες ομάδα Ρομά πραγματοποίησε συγκέντρωση στην
Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού,
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για μία ακόμη φορά για

τον θάνατο του 20χρονου στην καταδίωξη του Περάματος.
Οι Ρομά βρέθηκαν στο 96ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού,

που αποκλείστηκε και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα, άναψαν
φωτιές και έκαψαν λάστιχα. Την Κυριακή ομάδα 200 Ρομά
έκλεισε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα την Αττική Οδό. Οι
διαμαρτυρόμενοι πέταξαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυ-
νάμεις που βρέθηκαν στο σημείο, με τους αστυνομικούς να
απαντούν με κρότου - λάμψης. Παράλληλα, οι Ρομά έκα-
ψαν ένα όχημα της Αττικής οδού, ενώ άναψαν φωτιές σε
κάδους σκουπιδιών. Η Αττική οδός παρέμεινε για αρκετή
ώρα κλειστή στο ύψος του Ασπροπύργου, στον κόμβο της
Μαγούλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο σκηνικό
έστησαν περίπου 30 Ρομά και την προηγούμενη μέρα (Σάβ-
βατο) στο ίδιο σημείο. 

Σφοδρές αντιδράσεις και επεισόδια από Ρομά - Φόβοι για αντίποινα 
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Την άμεση παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσαν οι
καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες οι γείτονες του 40χρονου που
το περασμένο Σάββατο πυροβόλησε και σκότωσε έναν 43χρονο
υπάλληλο φυσικού αερίου και τραυμάτισε έναν ακόμα στη Νέα
Ερυθραία, είχαν ενημερώσει τις αστυνομικές Αρχές για την επι-
κινδυνότητά του και για την παραβατική συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παρέμβαση, θα διενεργηθεί προ-
καταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν οι
κλήσεις αυτές, όπως καταγγέλλεται, προς την αστυνομία και γιατί
οι Αρχές δεν ανταποκρίθηκαν και αδιαφόρησαν για τα όσα τέθη-
καν υπόψη τους. Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αναζητηθούν τυχόν
ποινικές ευθύνες από την πλευρά των αστυνομικών Αρχών, οι
οποίες φέρονται να αδιαφόρησαν για τις προειδοποιήσεις σχετικά
με την επικινδυνότητα του δράστη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γείτονες του 40χρονου
κάλεσαν την αστυνομία γιατί τον είδαν να πυροβολεί στην ταράτσα
την παραμονή του εγκλήματος, αλλά στο σημείο δεν πήγε περιπο-
λικό. Μάλιστα, τις αστυνομικές Αρχές έχει αναφέρει ότι κάλεσε
και ο άνδρας τον οποίο ο δράστης τραυμάτισε το περασμένο Σάβ-
βατο. Από τις μαρτυρίες γνωστών και γειτόνων προκύπτει ότι αντι-
μετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ στον λογαριασμό
του στο Facebook παρουσίαζε όπλα, σπαθιά και τη ροπή του προς
τη μαύρη μαγεία, ενώ φέρεται να κακοποιούσε ακόμα και τη μητέ-
ρα του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα, ο δράστης είχε ασχοληθεί και με σατανιστική οργάνωση στο
εξωτερικό. Πάντως, μαρτυρίες κοντινών του ανθρώπων αναφέ-
ρουν ότι είχε παραισθήσεις και έβλεπε να τον ζώνουν εκατοντάδες
αράχνες.

Μαρία Δήμα 

Σ
οκάρει η νέα υπόθεση σεξουα-
λικής παρενόχλησης 12χρονης
μαθήτριας γυμνασίου στο Μο-
σχάτο από καθηγητή, ο οποίος

μάλιστα συνελήφθη από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας.  Το κουβάρι των αποκαλύψεων
άρχισε να ξετυλίγεται την προηγούμενη
εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρα-
σκευή, όταν σύμφωνα με την καταγγελία
των γονιών της 12χρονης, η κοπέλα είχε
μείνει μόνη της στη σχολική αίθουσα με
τον 45χρονο καθηγητή. Τότε αυτός φέ-
ρεται πως επιχείρησε να εκμεταλλευτεί
τη συγκυρία, προσέγγισε την ανήλικη
μαθήτρια, άρχισε να τη χαϊδεύει στην
πλάτη και στον λαιμό, μέχρι που της ζή-
τησε να βγάλει την μπλούζα της και να
ξαπλώσει στο θρανίο για να… της κάνει
μασάζ! Η 12χρονη έντρομη έβαλε τις
φωνές και έτρεξε στο γραφείο του διευ-
θυντή, τον ενημέρωσε για το τι συνέβη
στην τάξη, ενώ στο σχολείο κλήθηκαν οι
γονείς της και η Αστυνομία, που προσή-
γαγε αρχικά τον 45χρονο καθηγητή. 

Από την προανακριτική διαδικασία
προέκυψε ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός

με τη συμπεριφορά του είχε «ενοχλή-
σει» κι άλλες ανήλικες μαθήτριες, τις
οποίες φέρεται να κοιτούσε προκλητι-
κά σε επίμαχα σημεία και να εκστόμιζε
ατάκες με σεξουαλικό υπονοούμενο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομι-
κοί της Ασφάλειας που χειρίστηκαν την
υπόθεση συγκέντρωσαν ακόμη τρεις
τέσσερις καταθέσεις που «καίνε» τον
καθηγητή, ο οποίος τελικά συνελήφθη
με την αυτόφωρη διαδικασία και οδη-

γήθηκε στη Δικαιοσύνη. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι φέρεται να ισχυρίστηκε
πως δεν είχε πρόθεση να κακοποιήσει
σεξουαλικά τη 12χρονη κοπέλα και ότι
πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα. 

Η έρευνα της ΕΛΑΣ για τον 45χρονο
καθηγητή παραμένει σε εξέλιξη, κα-
θώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να
έχει παρενοχλήσει και άλλες μαθή-
τριες κατά το παρελθόν, εκμεταλλευό-
μενος τη θέση του ως εκπαιδευτικός.

ΑΑιγάλεω: 
Στη φυλακή 
ο μητροκτόνος  

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες, με
σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγ-
γελέα, ο 20χρονος που κατηγορείται
ότι την περασμένη Τετάρτη σκότωσε τη
57χρονη μητέρα του στο Αιγάλεω με
μία μαχαιριά στον λαιμό.

Ο νεαρός φέρεται να διατήρησε ενώ-
πιον του 27ου τακτικού ανακριτή το δι-
καίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα
με τους δικηγό-
ρους του βρίσκεται
σε άσχημη ψυχο-
λογική κατάσταση,
ενώ, επιπλέον, οι
νομικοί του παρα-
στάτες δεν έχουν
λάβει γνώση του
συνόλου της δικο-
γραφίας για να σχηματίσουν πλήρη
άποψη για την υπόθεση.

Παράλληλα, από την πλευρά των
συνηγόρων του κατατέθηκε αίτημα
διενέργειας ψυχιατρικής πραγματο-
γνωμοσύνης, καθώς, όπως επισημαί-
νουν, ο 20χρονος δεν έχει καταλάβει
την πράξη για την οποία κατηγορείται
και δεν είναι σε θέση να δώσει καμία
εξήγηση για αυτήν. Υπενθυμίζεται ότι
ο νεαρός μετά την πράξη του πήγε μό-
νος του στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε την
πράξη του. Η άτυχη γυναίκα είχε χά-
σει τον άνδρα της που είχε καταγωγή
από το Πακιστάν, και μεγάλωνε μόνη
της τα πέντε παιδιά με πολλές δυσκο-
λίες εξαιτίας του χαμηλού της εισο-
δήματος.

Παρέμβαση εισαγγελέα για το έγκλημα στη Νέα Ερυθραία
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε καθηγητή για
παρενόχληση 12χρονης 



Αθήνα

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις 
κατά του καρκίνου του μαστού

Με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά του Καρ-
κίνου του Μαστού στις 25
Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθη-
ναίων, μέσω της Διεύθυν-
σης Δημοτικών Ιατρείων
και Δημόσιας Υγείας, διορ-
γανώνει από αυτό τον μήνα
δωρεάν δράσεις πλήρους
ελέγχου του μαστού. Οι
δράσεις πραγματοποιούν-
ται σε συνεργασία με την
Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσο-
κομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», καθώς και με την υποστήριξη
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ
(ΕΔΔΥΠΠΥ). «Η πρόληψη έχει αποδειχθεί ένα δυνατό όπλο
απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Η υγεία των δημοτών μας
παραμένει σταθερά σε κύρια προτεραιότητα», τονίζει ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Πράσινο Ταμείο

Έγκριση χρηματοδότησης 
για έργα τεσσάρων δήμων

Την ένταξη τεσσάρων έργων σε ισάριθμους δήμους, στον
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρημα-
τοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγί-
ου», σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων, αποφάσισε το
Πράσινο Ταμείο. Υπενθυμίζεται πως για την εκτέλεση των εν
λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των
προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρ-
φωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση καταλληλότητας λει-
τουργίας από την αρμόδια επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την αποπληρωμή. Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι
οι Δήμοι Αγίου Νικολάου, Αντίπαρου, Ερέτριας και Κύμης -
Αλιβερίου.

Εξηγήσεις από τον Δήμο Λευκάδας για το έργο «Αποκαταστάσεις ζημιών
που προκλήθηκαν από τους σεισμούς στις υποδομές του Δήμου Λευκά-
δας», συνολικού προϋπολογισμού 5,1 εκατ. ευρώ, ζητά η Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων, προκειμένου να προχωρήσει σε συμπληρωματική χρημα-
τοδότηση 351.000 ευρώ. Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λευ-
κάδας Ανδρέας Κτενάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο απαντώντας στην
αντιπολίτευση, το επίμαχο έργο υποκρύπτει αντιπλημμυρικές παρεμβά-
σεις, βγαίνοντας εκτός πλαισίου του έργου του σεισμού του 2015 και άρα
της δυνατότητας χρηματοδότησής του. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πα-
ραμένει στη διάθεση του Δήμου Λευκάδας, προκειμένου να υποβληθεί
από τη Δημοτική Αρχή νέα πρόταση για χρηματοδότηση των αναγκαίων
παρεμβάσεων ως νέο έργο, κάτι που προκρίνει και το υπουργείο Ανά-
πτυξης ως την απολύτως νόμιμη και ορθή διαδικασία.

Δημοτικός υπάλληλος, εργαζόμενος στη
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης του Δήμου Πατρέων (ΔΕΥΑΠ), εν-
τόπισε κρυφή κάμερα παρακολούθησης
στο γραφείο του και άμεσα κατέθεσε στην
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών μήνυ-
ση κατά παντός υπευθύνου. Η κάμερα είχε
τοποθετηθεί πίσω από UPS σε μη εμφανές
σημείο, σε βιβλιοθήκη κοντά σε άλλα μη-
χανήματα και καλώδια, και πιθανότατα εί-
χε ορατότητα (μένει να διακριβωθεί από
την ΕΛΑΣ) τόσο στον χώρο όσο και στην
οθόνη του υπολογιστή του εργαζόμενου. Η
διοίκηση και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ προ-
σπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός, λέ-
γοντας ότι «η κάμερα ίσως ήταν ξεχασμέ-
νη» ή ότι «πρόκειται για ένα γραφείο που
δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα», ωστόσο το
μυστήριο διερευνά και η Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος.

! Πάτρα

Εντοπίστηκε κρυφή 
κάμερα παρακολούθησης
σε γραφείο εργαζόμενου

Η περιφέρεια ζητά εξηγήσεις
από τον Δήμο Λευκάδας για έργο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

Ρεκόρ κλήσεων διετίας τον Σεπτέμβριο
από τη Δημοτική Αστυνομία

Μόνο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 27.503
κλήσεις στη συμπρωτεύουσα. Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση της Δημοτικής Αστυνομίας της πόλης,
με τον απολογισμό της διετίας το διάστημα Σεπτέμβριος
2019 - Σεπτέμβριος 2021 βεβαιώθηκαν συνολικά 344.961
τροχονομικές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφο-
ρίας, με το ρεκόρ να το έχει ο περασμένος μήνας. Σύμφω-
να με τον απολογισμό, κατά την περασμένη διετία πρω-
ταρχικό ρόλο διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματί-
ζει η αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, καθώς η Δη-
μοτική Αστυνομία εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή στους
φορείς ελέγχου των διατάξεων που είχαν ως αποκλειστι-
κό σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού
στη χώρα μας, χωρίς όμως να υπάρχουν «εκπτώσεις» στα
υπόλοιπα καθήκοντά της.

Νότιο Αιγαίο

Σε δίκη για συκοφαντική δυσφήμηση
δύο περιφερειακοί σύμβουλοι

Την 26η Νοεμβρίου 2021 εκδικάζεται στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Ρόδου η υπόθεση «ψευδούς καταμήνυ-
σης και συκοφαντικής δυσφήμησης» με κατηγορούμε-
νους τους ανεξάρτητους τότε περιφερειακούς συμβού-
λους Παναγιώτη Κουνάκη και Άγγελο Ανανία. Με διάταξη
της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου είχε απορριφθεί
και τέθηκε αμετακλήτως στο αρχείο μήνυση που άσκησαν
οι τελευταίοι κατά του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
Γιώργου Χατζημάρκου. Ταυτόχρονα, ενώπιον της πταισμα-
τοδίκου Ρόδου εκκρεμούσε στο πλαίσιο της προκαταρκτι-
κής εξέτασης και είχε ανασταλεί, έως ότου κριθεί η πρώτη,
η «αντίθετη» μήνυση που είχε ασκήσει ο περιφερειάρχης
Νοτίου Αιγαίου εις βάρος τους για «ψευδή καταμήνυση,
συκοφαντική δυσφήμηση διά του Τύπου, συκοφαντική δυ-
σφήμηση και ψευδορκία». Τελικώς εκδόθηκε κλητήριο
θέσπισμα για την παραπομπή τους σε δίκη για τις προανα-
φερόμενες δύο πράξεις κατά του περιφερειάρχη…
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Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στην υλο-
ποίηση προγραμμάτων Πρόληψης και Προ-
συμπτωματικού Ελέγχου για την Υγεία των πο-
λιτών, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης και η διοικήτρια του Αντικαρκινικού -
Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
Όλγα Μπαλαούρα υπέγραψαν σχετικό Σύμφω-
νο Συνεργασίας κατά την επίσκεψη του κ. Πα-
τούλη στο νοσοκομείο. 

Ειδικότερα το Σύμφωνο Συνεργασίας, διάρ-
κειας δύο ετών, προβλέπει τη δωρεάν παροχή
σε πολίτες της Περιφέρειας Αττικής εξετάσεων
προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως Ψηφιακές
Μαστογραφίες, Υπερηχογραφήματα Έγχρωμα
Υψηλής Ευκρίνειας - Ελαστογραφία και Συμ-
πληρωματική Εξέταση Μαστογραφικού Ελέγ-
χου με Τομοσύνθεση. Παράλληλα, μέσα από τη
συνεργασία των δύο μερών θα υλοποιηθούν
εκπαιδευτικά προγράμματα δράσεων ενημέ-
ρωσης, καθώς και εκδηλώσεις, συνέδρια, σε-
μινάρια κ.λπ., που στόχο θα έχουν να καταστή-

σουν γνωστά στους πολίτες της Περιφέρειας
Αττικής τα οφέλη της Πρόληψης και του Προ-
συμπτωματικού Ελέγχου και τη σημασία τους
για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών. Επι-
σημαίνεται ότι η υπογραφή του Συμφώνου έγι-
νε στο πλαίσιο του Προγράμματος της Περιφέ-
ρειας Αττικής για δωρεάν εξέταση Προληπτι-
κού Ελέγχου Μαστού με έμφαση στη διαγνω-
στική κάλυψη, που ξεκίνησε τον περασμένο
Μάιο και συνεχίζεται έπειτα από πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη στο Κέντρο
Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος». 

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, «η πε-
ριφέρεια είναι σε θέση να ενισχύσει με υψηλής
τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα νοσοκομει-
ακές δομές της Αττικής και αυτά τα προγράμ-
ματα θα ενισχυθούν και μέσα από το νέο ΠΕΠ
Αττικής 2021-2027, σε συνεννόηση με το
υπουργείο Υγείας και τις διοικήσεις των νοσο-
κομείων, προκειμένου να καλυφθούν όσο το
δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες που υπάρ-
χουν».

Συντήρηση δρόμων στον Δήμο Αχαρνών
Σύμβαση για τη συντήρηση δρό-

μων του Δήμου Αχαρνών υπογράφη-
κε μεταξύ του δημάρχου Σπύρου
Βρεττού και του αναδόχου εργολά-
βου. Το έργο, όπως τονίζεται, θα
υλοποιηθεί από ιδίους πόρους του
δήμου, ύψους 530.000 ευρώ, σε
πολλούς και διαφορετικούς δρό-
μους της πόλης. Συγκεκριμένα, θα
πραγματοποιηθούν επιμέρους συν-
τηρήσεις σημείων εκεί όπου το οδό-
στρωμα βρίσκεται σε κακή κατάστα-
ση και χρήζει άμεσης αποκατάστα-
σης. Όπως τονίζει ο δήμαρχος, «η ανάγκη για έργα οδοποιίας στην πόλη μας είναι τεράστια,
καθώς εδώ και πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε αυτό τον το-
μέα. Με την υπογραφή της σύμβασης με τον εργολάβο για έργα 530.000 ευρώ από ιδίους
πόρους, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση των δρόμων των Αχαρνών».

Ένταξη έργων 
231 εκατ. ευρώ
στο «Τρίτσης»

Επιταχύνεται ο ρυθμός ένταξης έρ-
γων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» του υπουργείου Εσωτερικών.
Με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέ-
τσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης εντάσσονται προς
χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση ογδόντα οκτώ έργα συνολικού
ύψους 230.973.970,73 ευρώ. Μετα-
ξύ άλλων, εντάσσονται έργα όπως οι
δράσεις θωράκισης και ανάδειξης
του Υμηττού, του Συνδέσμου Προ-
στασίας και Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ), ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, είκο-
σι έργα ύδρευσης και επεξεργασίας
λυμάτων, συνολικού προϋπολογι-
σμού 62,7 εκατ. ευρώ, όπως το έργο
για την ανακατασκευή και εξυγίανση
του υδρευτικού δικτύου στην ευρύ-
τερη περιοχή της Βαρυμπόμπης του
Δήμου Αχαρνών, ενώ τέσσερα έργα
συνολικού προϋπολογισμού 5,87
εκατ. ευρώ εντάχθηκαν προς χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021».

Σε ποιον δήμο της Αττικής ο
δήμαρχος έκανε το «δις
εξαμαρτείν» της απόπειρας
συνεργασίας με επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης και
το «πλήρωσε ακριβά»; Οι
δύο πλευρές είχαν ξεκινή-
σει τη θητεία με συνεργα-
σία, αλλά σύντομα αυτή δια-
λύθηκε και, μάλιστα, με
ηχηρό τρόπο. Τώρα έγινε
προσπάθεια επαναπροσέγ-
γισης με αφορμή ένα μεγά-
λο έργο στην πόλη, αλλά πο-
λύ γρήγορά αποδείχθηκε ότι
ήταν λάθος του δημάρχου να
δείξει… εμπιστοσύνη.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενισχύεται 
η ανακύκλωση 
βιοαποβλήτων
Στην ένταξη των τριών λαϊκών αγο-
ρών του Παλαιού Φαλήρου στο σύ-
στημα συγκέντρωσης και διαχείρι-
σης βιοαποβλήτων προχώρησε ο Δή-
μος Παλαιού Φαλήρου, με στόχο την
αύξηση της ποσότητας και της ποι-
ότητας των απορριμμάτων που οδη-
γούνται για ανακύκλωση και διευρύ-
νοντας τα ρεύματα ανακύκλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι στο σχετικό ρεύμα
ανακύκλωσης βιοαποβλήτων έχουν
ενταχθεί ήδη σουπερμάρκετ και επι-
χειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, ενώ με τη σημερινή επέκτα-
ση της δράσης αυξάνονται σημαντικά
τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη για την πόλη. O δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης
Φωστηρόπουλος ευχαρίστησε από
την πλευρά του όλους τους επαγγελ-
ματίες «για την άμεση και θετική
τους ανταπόκριση στην προσπάθεια»
και τόνισε ότι «μόνο με τους πολίτες
αρωγούς και συμμάχους μπορεί να
πετύχει η κάθε δράση και σίγουρα
αυτό ισχύει πολύ περισσότερο και
για την ανακύκλωση».

Συνεργασία με «Άγιο Σάββα» 
για δωρεάν προληπτικούς ελέγχους 

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ
Κορυφαία 
περιβαλλοντική
διάκριση

Μια σημαντική περιβαλλοντική
διάκριση σε κορυφαίο ευρωπαϊκό
επίπεδο έλαβε ο Δήμος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης, αποσπώντας τη
δεύτερη θέση στα βραβεία Civitas
Awards 2021 για τις δράσεις που υλο-
ποιεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής και του στό-
χου για τη μετάβαση και επίτευξη της
ανθρακικής ουδετερότητας. Η διάκρι-
ση απονεμήθηκε στον δήμαρχο Βά-
ρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγό-
ρη Κωνσταντέλλο από τον γενικό δι-
ευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
συντονιστή σε θέματα βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας Μάθιου Μπάλν-
τουιν. Οι απονομές των διακρίσεων
έγιναν στο πλαίσιο της Συνόδου Civi-
tas Forum 2021, του συμβουλευτικού
οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στο οποίο παρευρέθηκε ο δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, κα-
θώς είναι ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος
της Πολιτικής του Επιτροπής.



Ι
διαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας
για τη μάχη κατά της πανδημίας στη Βό-
ρεια Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή ο υψη-

λότατος αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων
θέτει τους ειδικούς σε κατάσταση συναγερ-
μού, αφού δεν έχουμε μπει ακόμη στον χει-
μώνα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σόσα ανακοι-
νώθηκαν χθες από την 4η Υγειονομική Περι-
φέρεια Μακεδονίας-Θράκης, στους 340 -εκ
των οποίων οι 299 ήταν ανεμβολίαστοι- ανήλ-
θε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη
ζωή τους από κορονοϊό τις τελευταίες 52 ημέ-
ρες σε 14 νοσοκομεία που υπάγονται στην αρ-
μοδιότητά της. 

Εκ των 340 θανόντων από Covid-19 κατά το
διάστημα από 12 Σεπτεμβρίου έως 24 Οκτω-
βρίου 2021, ποσοστό 88% ήταν ανεμβολίαστοι
και μόνο το 12% εμβολιασμένοι.

Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευομένων
σε απλές κλίνες Covid στα 14 νοσοκομεία που
υπάγονται στην αρμοδιότητα της 4ης ΥΠΕ
ανέρχεται σε 340, εκ των οποίων οι 255 (πο-
σοστό 75%) είναι ανεμβολίαστοι, ενώ ο συνο-
λικός αριθμός των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ
είναι 57, εκ των οποίων οι 55 ανεμβολίαστοι
(ποσοστό 96,5%).

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 3.937. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 54, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 15.682 θάνατοι.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 354, μεταξύ των οποί-
ων οι 314 (88,7%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερι-
κώς εμβολιασμένοι και 40 (11,3%) είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 219.

Το Λεκανοπέδιο συγκεντρώνει 710 μολύν-
σεις, ενώ η Θεσσαλονίκη καταγράφει 625 νέα
κρούσματα. Ωστόσο, κι άλλες περιοχές δίνουν
τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. 

Πρόκειται για τις: Λάρισα με 273, Μαγνησία
με 180, Σέρρες με 105, Ημαθία με 164, Πιερία
με 133, ενώ εκτίναξη κρουσμάτων παρουσιά-
ζει και ο Έβρος με 118 νέες μολύνσεις. Τριψή-
φιο αριθμό μολύνσεων καταγράφει και η
Αχαΐα με 115 νέα κρούσματα.

Τρόμος από Ρίχτερ 
με επίκεντρο το… ΟΑΚΑ 

Ασθενής σεισμική δόνηση 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ σημειώθηκε χθες περίπου 10 λεπτά πριν από τις 16.00,
με επίκεντρο την περιοχή του Αμαρουσίου και συγκεκριμέ-
να το Ολυμπιακό Στάδιο! Μπορεί ο σεισμός να ήταν ασθε-
νής, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή, γεγο-
νός που προκάλεσε ερωτήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 10 χλμ. βορει-
οανατολικά της Αθήνας, σε εστιακό βάθος 9,2 χλμ. Ο σει-
σμός ήταν επιφανειακός, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι
έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή. Σύμφωνα με τις
πρώτες αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή επίσης στο Νέο
Ηράκλειο, τις Αχαρνές, τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο καθηγητής
Ευθύμιος Λέκκας εξήγησε ότι η έντονη αισθητότητα του
σεισμού, παρά τα 2,9 Ρίχτερ, οφείλεται στο γεγονός ότι το
επίκεντρό του ήταν ουσιαστικά εντός του οικιστικού ιστού,
στη βόρεια πλευρά του Ολυμπιακού Σταδίου, με μικρό
εστιακό βάθος. Σε ερώτηση αν πρέπει να γεννά ανησυχία ο
εν λόγω σεισμός, ο κ. Λέκκας απάντησε ότι έχει μόνον επι-
στημονικό ενδιαφέρον η παρατήρησή του. 

Έως τις 5 Νοεμβρίου καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
τους για να λάβουν μετεγγραφή και
μετακίνηση οι ενδιαφερόμενοι φοι-
τητές. Δικαιούχοι είναι φοιτητές με
μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια
προπτυχιακών φοιτητών και φοιτη-
τές ΑΕΙ και Ανώτατων Εκκλησιαστι-
κών Ακαδημιών, οι οποίοι εισήχθη-
σαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των
παθήσεων σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού ει-
σακτέων και χωρίς εξετάσεις. Αίτηση θα υποβάλουν και
φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού ει-
σακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλ-
μανικής Μειονότητας της Θράκης είτε ως έχοντες κυπρια-
κή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις
μετεγγραφής, φοιτητές - τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας
και φοιτητές - τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα

κατά τη διάρκεια διατεταγμένης
υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να επισκέπτονται την ηλε-
κτρονική διεύθυνση https://trans-
fer.it.minedu.gov.gr προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους. Για την είσοδό τους στην αντί-
στοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή θα
χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη

και τον κωδικό που έχουν λάβει από τη γραμματεία της
σχολής τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύμα-
τος στο οποίο φοιτούν. Για τους δικαιούχους που ανήκουν
στις κατηγορίες με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια
προπτυχιακούς φοιτητές και Έλληνες πολίτες της Μου-
σουλμανικής Μειονότητας της Θράκης είναι απαραίτητη η
καταχώριση ΑΦΜ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα
ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.

Εύη Πανταζοπούλου

Συνολικά 340 άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους 
τις τελευταίες 52 ημέρες

«Θερίζει» ο κορονοϊός
στη Βόρεια Ελλάδα

ΑΕΙ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές
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Και μπασκετμπολίστας 
ο Σταύρος  

Μπορεί ο Σταύ-
ρος Καλαφάτης
να υπήρξε εξαι-
ρετικός αθλητής
του χάντμπολ,
ωστόσο, όπως
απέδειξε, κατέ-
χει και το... μπά-
σκετ. Ο υφυ-
πουργός Εσωτε-
ρικών, αρμόδιος
για θέματα Μακεδονίας -Θράκης, έδωσε το «πα-
ρών» σε εκδήλωση της ΧΑΝΘ στη Νέα Παραλία,
εκεί όπου σκόραρε σε φιλανθρωπική εκδήλωση
για την ενίσχυση του Ελληνικού Παιδικού Χωρι-
ού στο Φίλυρο. 

Μ
ε κάθε επισημότητα υποδέχτηκαν στον Δή-
μο Θεσσαλονίκης τον Πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τη

σύζυγό του Άντρη. Τον κ. Αναστασιάδη καλωσόρισαν
ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης, ενώ
παρόντες στην τελετή υποδοχής ήταν όλοι οι αντιδή-
μαρχοι. Τιμές απέδωσε η φιλαρμονική του δήμου,
ενώ στρώθηκε και κόκκινο χαλί στην είσοδο. Το
τζουκμπόξ που υπάρχει στο γραφείο του δημάρχου
Θεσσαλονίκης κέντρισε το ενδιαφέρον σε μια ακόμη
συνάντηση με επίσημο προσκεκλημένο. Ο κ. Ζέρβας
έβαλε τον δίσκο με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωρά-
κη «γκριζοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος...»,
που αναφέρεται στην Κύπρο, και για λίγα λεπτά
ακουγόταν ως υπόκρουση στη διάρκεια της συνάν-
τησής τους.

Ο κύβος ερρίφθη... Μετά την επόμενη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που είναι προ-
γραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, θα ανα-
κοινώσει ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας τις αλλαγές
σε αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτικούς συμ-
βούλους. Με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων της διοί-
κησης έρχονται και οι αλλαγές.

Βέβαια, ακόμη δεν φαίνεται ότι έχει καταλήξει ο κ. Ζέρ-
βας στα πρόσωπα. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά
με το ποιοι θα συνεχίσουν και αν θα παραμείνουν με τα ίδια
χαρτοφυλάκια ή θα προχωρήσει σε αλλαγές. Το σίγουρο εί-
ναι ότι ο πάγκος των αναπληρωματικών έχει περιορισμένες
επιλογές και κάποιοι πιέζουν αρκετά για να γίνουν αντιδή-
μαρχοι.

Αποφασίζει για αντιδημάρχους , δεν έχει καταλήξει σε ονόματα

Νέα μείωση στα τέλη  
Προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή για τη διοίκηση
και τον ίδιο τον κ. Ζέρβα έχει να εγκριθεί από το
δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης η νέα μεί-
ωση στα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε,
άλλωστε, και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μι-
χάλης Κούπκας. Η δημοτική αρχή καταθέτει
πρόταση για νέα μείωση των ανταποδοτικών τε-
λών καθαριότητας και φωτισμού από 1ης Ια-
νουαρίου 2022 κατά 5% οριζόντια για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το δώρο 
του Ζέρβα 
Ένα ζευγάρι μανικε-
τόκουμπα με τη μορ-
φή του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου χάρισε ο δή-
μαρχος Θεσσαλονί-
κης στον κ. Αναστα-
σιάδη κατά την πα-
ρουσία του στο δη-
μαρχιακό μέγαρο. O
Κύπριος Πρόεδρος
βρίσκεται στην πόλη
με αφορμή τον εορτα-
σμό του πολιούχου
Αγίου Δημητρίου, της
απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης και της
συμμετοχής της Κύ-
πρου στους αγώνες
της Εθνικής Παλιγγε-
νεσίας.

Εσωκομματικές ΝΔ: 
Πρωτιά Δημήτρη Χρόνη

Την πρώτη θέση στις εκλογές ανάδειξης συνέ-
δρων στο ετήσιο Συνέδριο της ΝΔ (3-5 Δεκεμ-
βρίου στην Αθήνα) από την Α’ περιφέρεια Θεσ-
σαλονίκης καταλαμβάνει ο Δημήτρης Χρόνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την καταμέτρηση
έχει ξεπεράσει τις 2.500 ψήφους, με τον δεύτε-
ρο να συγκεντρώνει περίπου τις μισές. Ο Δημή-
τρης Χρόνης είναι και στενός συνεργάτης του
υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Στις
τελευταίες εσωκομματικές εκλογές είχε εκλεγεί
μέλος της Πολιτι-
κής Επιτροπής της
Νέας Δημοκρα-
τίας -πάλι πρώτος
από τη Θεσσαλο-
νίκη-, θέση από
την οποία παραι-
τήθηκε για να ανα-
λάβει την προ-
εδρία του ΟΒΙ.

Σε πελάγη ευτυχίας 
Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος. Η σύ-
ζυγός του έφερε στον κόσμο ένα υγιέ-
στατο κοριτσάκι και ο αντιπεριφερει-
άρχης και γιος του πρώην δημάρχου
Ωραιοκάστρου Νικόλαου Μπάτου
πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η οικογέ-
νεια αυξήθηκε και μετά την απόκτηση
του πρωτότοκου γιου ήρθε και η κόρη
να συμπληρώσει την ευτυχία.

Η Αθανασιάδου στη θέση
της Αγαθαγγελίδου 
Η 26χρονη Παναγιώτα Αθανασιάδου θα πάρει
τη θέση της Μαρίας Αγαθαγγελίδου, η οποία
έφυγε από τη ζωή στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Γεννημένη στην
Ξηροκρήνη, εξελέγη στις τελευταίες αυτοδι-
οικητικές εκλογές με την παράταξη της Κατε-
ρίνας Νοτοπούλου και θα αποτελέσει το νεό-
τερο μέλος στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Νέα επίθεση Μαυρομάτη
στον Δήμο Θερμαϊκού 

Επίθεση στη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού
εξαπολύει ο Γιάννης Μαυρομάτης για εκδηλώ-
σεις που είτε έχουν ξεχαστεί είτε έχουν απαξιω-
θεί. Όπως αναφέρει ο πρώην δήμαρχος, η διοί-
κηση μετά το «φιάσκο της Επανομής, που έφε-
ραν την εκδήλωση για τον Μακεδονικό Αγώνα
μία εβδομάδα νωρίτερα», τώρα έρχεται στο προ-
σκήνιο η «γιορτή του τσίπουρου» στην Κερασιά,
η οποία γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα
του Οκτωβρίου, όμως η δημοτική αρχή... θυμή-
θηκε να την προετοιμάσει στα τέλη του μήνα και
όρισε τη γιορτή στις 7 Νοεμβρίου.

Με τιμές και... Θεοδωράκη 
η υποδοχή του Νίκου Αναστασιάδη



Τα νέα έργα ύψους 5 δισ. ευρώ
που σχεδιάζονται προκειμένου
να δώσουν τέλος στο πρόβλημα 
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Α
ν και στην πρώτη μέρα εφαρ-
μογής του Καθαρού Δακτυλί-
ου φάνηκε ότι το κέντρο της
πρωτεύουσας άρχισε να «ανα-

πνέει», ο δρόμος για τη συνολική λύση του
κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης
φαντάζει ακόμη μακρύς. 

Σε μια περίοδο που λόγω και της πανδη-
μίας πολλοί κάτοικοι του Λεκανοπεδίου
εξακολουθούν να επιλέγουν τα ΙΧ για τις
μετακινήσεις τους, το χρόνιο κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα της Αττικής απαιτεί δρά-
σεις. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρόκει-
ται να γίνουν προκειμένου να ανακουφι-
στεί η πρωτεύουσα; Με ποιον τρόπο η κι-
νητικότητα μπορεί να καταστεί βιώσιμη,
προσφέροντας έναν νέο ανθρώπινο και
περιβαλλοντικά φιλικό αστικό ιστό σε κα-
τοίκους και επισκέπτες;

Μετά την εφαρμογή του Καθαρού Δα-
κτυλίου, μέτρου που εκτιμάται ότι θα συμ-
βάλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση
του κέντρου, σύμφωνα με τους σχεδια-
σμούς του υπουργείου Υποδομών και Με-

ταφορών, τα νέα έργα που σχεδιάζονται
προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα εί-
ναι ύψους 5 δισ. ευρώ.

Έργα που, σύμφωνα με την πολιτική
ηγεσία, όχι μόνο θα αλλάξουν την εικόνα
της πρωτεύουσας, θα βελτιώσουν σημαν-
τικά την ποιότητα της ζωής στην πόλη και
θα μειώσουν τις εκπομπές των ρύπων και
τη μόλυνση της ατμόσφαιρας, αλλά θα
αποτελέσουν και την «ατμομηχανή» της
ανάπτυξης με τη δημιουργία χιλιάδων νέ-
ων θέσεων εργασίας.

Τα έργα αυτά αφορούν οδικούς άξονες
αλλά και το δίκτυο μέσων σταθερής τρο-
χιάς. Κυρίαρχα έργα στην ατζέντα είναι η
γραμμή 4 του μετρό, καθώς και ο νέος
προαστιακός.

Μάλιστα, ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα
της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας με
τους 15 σταθμούς. Πρόκειται για το μεγα-
λύτερο έργο των επόμενων ετών, το οποίο
αναμένεται να αποτελέσει σανίδα σωτη-
ρίας για τη ζωή στην πόλη.

Επίσης, με ταχύτητα επεκτείνεται ήδη

και η γραμμή 3 προς Πειραιά, που αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι
του 2022 με τρεις νέους σταθμούς στα
Μανιάτικα, τον Πειραιά και το Δημοτικό
Θέατρο. Τις επόμενες μέρες θα δοθεί σε
λειτουργία και το τραμ στον Πειραιά.

Υπό υλοποίηση βρίσκονται ο νέος προ-
αστιακός της Δυτικής Αττικής, που πρό-
κειται να αναζωογονήσει μία τεράστια πε-
ριοχή που μέχρι πρότινος ήταν εκτός συγ-
κοινωνιακού χάρτη, αλλά και τα νέα έργα
του τρένου προς Ραφήνα και Λαύριο.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται η βελ-
τίωση των οδικών αξόνων στην Αττική με
στόχο να εξορθολογήσουν την κίνηση των
οχημάτων. Κεντρική θέση κατέχει η σύν-
δεση της Λεωφόρου Κύμης με την εθνική
οδό, έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί
στο τέλους του έτους και θα εξυπηρετεί
καθημερινά 30.000 οχήματα.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη
λειτουργία του κόμβου της Μεταμόρφω-
σης, όπου σήμερα παρατηρούνται μεγά-
λες καθυστερήσεις.

Σημαντική ανάσα για το λεκανοπέδιο
αναμένεται να δώσουν τα έργα των νέων
επεκτάσεων της Αττικής οδού, που ακόμη
βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού και
που, όπως έγινε γνωστό από το υπουρ-
γείο, θα έρθουν στο προσκήνιο με το νέο
έτος.

Τέλος, έργο εθνικού επιπέδου χαρα-
κτηρίζεται η σύνδεση της Δυτικής Περι-
φερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την
εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, η οποία
μαζί με την αναβάθμιση του ανισόπεδου
κόμβου Σκαραμαγκά θα αποσυμφορήσει
την κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο
Σχιστού, τη Λεωφόρο Αθηνών και αναμέ-
νεται να βελτιώσει σημαντικά την κυκλο-
φορία και στην εθνική οδό.

Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό... 

Έκδοση κάρτας δακτυλίου 
για τους μόνιμους κατοίκους

Κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου του
Καθαρού Δακτυλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, αν
και κατά τις πρωινές ώρες η κίνηση ήταν ιδιαίτερα
αυξημένη, στη συνέχεια η ροή των οχημάτων μει-
ώθηκε αισθητά. Στις εξαιρέσεις του μέτρου περιλαμ-
βάνονται οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής που περι-
κλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι
πρέπει να έχουν προμηθευτεί την ειδική κάρτα εισό-
δου - εξόδου στον δακτύλιο, η οποία εκδίδεται από
τον Δήμο Αθηναίων μέσω της ηλεκτρονικής του πλατ-
φόρμας ψηφιακών υπηρεσιών eservices.cityofath-
ens.gr από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Αυτό
σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα χρειαστεί να απευθυν-
θούν στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας για να
παραλάβουν την κάρτα, καθώς μόλις η αίτησή τους
γίνει αποδεκτή από τους αρμόδιους υπαλλήλους του
Δήμου η κάρτα θα «ανεβαίνει» στην προσωπική τους
θυρίδα και δημιουργείται αυτομάτως από το σύστημα
ένα QR code, που χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο.

Επιπλέον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολί-
τες μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της Δη-
μοτικής Αστυνομίας επί της οδού Αγίου Κωνσταντί-
νου 14, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών κλείνοντας ραντεβού είτε ηλεκτρονικά
στο rantevou.cityofathens.gr είτε τηλεφωνικά στο
210-5287800.
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Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ με αφορμή το πράσινο φως που
έδωσε ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι για τη
χρηματοδότηση ενός απάνθρωπου πειράματος με σκυλάκια, όπου
σκνίπες τα τρώνε ζωντανά, αφού πρώτα οι επιστήμονες τα ακινη-
τοποιούν, εγκλωβίζοντας τα κεφάλια τους σε κλουβιά. Η είδηση
κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, καθώς ο Φάουτσι είναι ένα ευυ-
πόληπτο άτομο στην πατρίδα του.

Δεκάδες Αμερικανοί βουλευτές εξέφρασαν την οργή τους όχι
μόνο για την απαράδεκτη μέθοδο του πειράματος, αλλά και για τη
χρησιμότητά του, καθώς δαπανήθηκε μια περιουσία. Πολλοί από
αυτούς, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, συνέταξαν μια επιστο-
λή με επικεφαλής τη βουλευτή Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα,
διατρανώνοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για το πείραμα.

Ο Φάουτσι, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες «Independent» και
«Daily Mail», κατηγορείται ότι δαπάνησε σχεδόν 2 εκατ. δολάρια σε
πειράματα με κουτάβια, τα οποία παγιδεύονται σε κλουβιά, έτσι
ώστε οι σκνίπες να μπορούν να τα φάνε ζωντανά.

Στην επίμαχη επιστολή, την οποία συνυπογράφουν 24 βουλευ-
τές, επισημαίνεται ότι είναι κατακριτέα η κατάχρηση κεφαλαίων
και ζητούν τα... ρέστα από τον Άντονι Φάουτσι, καθώς μία μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση ισχυρίζεται ότι αυτή ενέκρινε τις δοκιμές
νέων φαρμάκων.

Όπως αναφέρει το σχέδιο «White Coat Waste Project», ο Αμερι-
κανός επιδημιολόγος έστειλε 375.800 δολάρια σε ένα τυνησιακό
ερευνητικό εργαστήριο, με τους επιστήμονες να χορηγούν στα
κουτάβια ένα πειραματικό φάρμακο. Η μη κερδοσκοπική οργάνω-

ση αποκάλυψε, επίσης, άλλα τρία ανάλογα πειράματα που χρημα-
τοδοτήθηκαν από τον Φάουτσι.

Οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν απαντήσεις από τον διακεκρι-
μένο επιστήμονα έως τις 19 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα «Daily Mail»,
o δρ Άντονι Φάουτσι δέχεται πυρά και από τα δύο κόμματα,
εφόσον, όπως υπογραμμίζουν στην επιστολή τους, χρησιμο-
ποίησε τα χρήματα των φορολογουμένων για τα σκληρά πει-
ράματα.

Μια άλλη διαδικασία, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τους αρμό-
διους φορείς με το ποσό του 1,8 εκατ. δολαρίων, αφορούσε σε 44
κουτάβια, με τους επιστήμονες να κόβουν τις φωνητικές τους χορ-
δές για να σταματήσουν να γαβγίζουν.

Η Γαλλία έθεσε με επιτυχία σε τροχιά έναν
εξελιγμένης τεχνολογίας στρατιωτικό δορυ-
φόρο, ο οποίος θα βοηθήσει όλες τις ένοπλες
δυνάμεις της σε όλο τον κόσμο -Αεροπορία,
Ναυτικό και Στρατό- να επικοινωνούν γρήγο-
ρα και με ασφάλεια. 

Η εκτόξευση του δορυφόρου Syracuse 4A
έγινε την Κυριακή με ευρωπαϊκό πύραυλο Ar-
iane 5 της Arianespace από το ευρωπαϊκό
διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής

Γουιάνας στη Νότια Αμερική. Τα τεθωρακι-
σμένα Griffon και τα νέα υποβρύχια Suffren
θα είναι ανάμεσα σε αυτά που θα εξυπηρε-
τούνται από τον δορυφόρο. Τον Syracuse 4A
θα ακολουθήσουν στο μέλλον δύο άλλοι δο-
ρυφόροι, που θα δημιουργήσουν έναν «αστε-
ρισμό» στρατιωτικών δορυφορικών επικοι-
νωνιών.

Ο «έξυπνος» δορυφόρος, που έχει κατα-
σκευαστεί από τη γαλλοϊταλική αεροδιαστημι-

κή εταιρεία Thales Alenia Space (τον μεγαλύ-
τερο κατασκευαστή δορυφόρων στην Ευρώ-
πη), σε συνεργασία με την Airbus Defence
and Space, ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες
τεχνολογίες κυβερνοάμυνας και κρυπτογρά-
φησης δεδομένων. Μπορεί να επιτηρεί τι συμ-
βαίνει γύρω του και να αλλάζει μόνος του θέ-
ση, προκειμένου να αποφύγει κάποια επίθεση
από το έδαφος ή από το Διάστημα. Διαθέτει,
μεταξύ άλλων, ειδική κεραία κατά πιθανών

κακόβουλων παρεμβολών από τρίτους, κα-
θώς και προστασία έναντι ηλεκτρομαγνητικών
παλμών έπειτα από πυρηνική έκρηξη.

Το πρόγραμμα στρατιωτικών δορυφορικών
επικοινωνιών Syracuse της Γαλλίας -τέταρτης
γενιάς- παρέχει μια αυτόνομη λύση στη Γαλ-
λία για μεγάλης κλίμακας και μεγάλων απο-
στάσεων ασφαλείς στρατιωτικές τηλεπικοι-
νωνίες, προστατευμένες από ηλεκτρονικό πό-
λεμο.

Η Γαλλία εκτόξευσε υπερσύγχρονο στρατιωτικό δορυφόρο - Τι προσφέρει στις ένοπλες δυνάμεις της ο Syracuse 4A

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: 
«Παίρνει εξιτήριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης»
Κανένας λόγος ανησυχίας δεν συντρέχει για την κατάσταση της υγείας του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όπως εκτίμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελ-
πιδοφόρος, λέγοντας ότι ο Βαρθολομαίος αναμενόταν να πάρει χθες, Δευτέρα, εξι-
τήριο από το νοσοκομείο. Όπως σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, τα αποτελέσματα όλων
των ιατρικών εξετάσεων ήταν εξαιρετικά και έτσι ο κ. Βαρθολομαίος θα συνεχίσει
κανονικά το πρόγραμμά του, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συναντήσεις με τον πρό-
εδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο κ. Ελπιδοφόρος απέδωσε τη νοσηλεία του Πατριάρχη στην
υπερβολική κόπωση, λέγοντας ότι «ήταν η συσσώρευση της κόπωσης όλων αυτών
των ημερών που προηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τους εορτασμούς της
τριακονταετίας της Πατριαρχίας του αλλά και των προηγούμενων ημερών, όπου τα-
ξίδεψε ο Πατριάρχης στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις».

Φήμες για πιθανό πραξικόπημα και ανατροπή
του Κιμ Γιονγκ Ουν από την αδελφή του
Οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας χαρακτήρισαν δημοσιεύματα που κάνουν
λόγο για πραξικόπημα της αδελφής του ηγέτη της Βόρειας Κορέας εις βάρος του ως
«μη αναληθή». Οι μυστικές υπηρεσίες διέψευσαν αναφορές που έλεγαν ότι η Κιμ Γιο
Τζονγκ οργάνωσε πραξικόπημα για να ανατρέψει τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ
Ουν. Ένας άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος, επίσης, διαψεύδει τέτοια δημοσιεύ-
ματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap. Επικαλούμενα δημοσίευμα της αμερικανι-
κής ταμπλόιντ «Globe», ειδησεογραφικά μέσα αναφέρουν ότι η Κιμ Γιο Τζονγκ οργά-
νωσε πραξικόπημα το χρονικό διάστημα μεταξύ 6 Μαΐου και 5 Ιουνίου και πως απο-
μάκρυνε τον Κιμ Γιονγκ Ουν από την εξουσία. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι
σε πρόσφατες εκδηλώσεις τη θέση του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πάρει ένας σωσίας με εμ-
φανώς λιγότερα κιλά.

ΚΡ
Φρικτό πείραμα σε σκύλους με υπογραφή Φάουτσι



Σ
τα μέσα Νοεμβρίου αναμέ-
νεται να ανοίξει η πλατφόρ-
μα των αιτήσεων για το νέο
και ενισχυμένο «Εξοικονο-

μώ - Αυτονομώ 2021», προϋπολογι-
σμού 632 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες
μέρες αναμένεται να έχουν κλείσει
όλες οι εκκρεμότητες. Δεν αποκλεί-
εται, πάντως, όπως αναφέρουν πληρο-
φορίες, να υπάρξει δοκιμαστική λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήμα-
τος του «Εξοικονομώ», ώστε οι ενδια-
φερόμενοι να εξοικειωθούν αναφορι-
κά με την υποβολή της αίτησης.

Η επίσημη δημοσίευση του Οδηγού
του Προγράμματος εκτιμάται πως θα γί-
νει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου,
με το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος να προχωρά σε αναπροσαρμογές
των υπό εξέταση δαπανών λόγω των
ανατιμήσεων σε προϊόντα και δομικά
υλικά. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση
στο όριο του μέγιστου προϋπολογισμού,
στα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
έναντι των 180 ευρώ που προέβλεπε ο
Οδηγός του Προγράμματος στο κείμενο
που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα
100 τ.μ. η επιδότηση θα αυξηθεί από
τις 18.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ. Το
νέο και ενισχυμένο πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ - Αυτονομώ 2021» αποσκοπεί
στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000
κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοι-
κοκυριά, καθώς και στις περιοχές που
αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρι-
κές συνθήκες.

Παράλληλα, προβλέπεται μπόνους
10% στο ποσοστό επιδότησης των
επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμι-
σης για τις πολυκατοικίες που εντάσ-
σονται στο σύνολό τους στο πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ».

Ποσοστά επιδότησης 
Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμ-

βάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
κλιμακώνονται ως εξής:
• Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευ-
ρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ,
ποσοστό 75%.
• Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και
10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό
70 %.
• Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και
20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 55%
• Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και
30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 45%.
• Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και
40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό,
ποσοστό 40%.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχ-
θούν ιδιοκτήτες που έχουν εμπράγμα-
το δικαίωμα για την κύρια κατοικία
τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρη-
σιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη

δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι
40% ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ
ανά κιλοβατώρα εξοικονομούμενης
ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευ-
ρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοι-
κίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότε-
ρο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε
περίπτωση τις 28.000 ευρώ.

Παράλληλα, δημιουργείται ξεχωρι-
στός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ.
ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοι-
κοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλ-
λων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις
τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύ-
σουν τα δάνεια που θα καλύψουν την
ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

Προτεραιότητα ένταξης θα δίνεται
σε ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες,
μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους,
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα,
κτίρια που κατατάσσονται σε χαμηλό-
τερη ενεργειακή κλάση και βρίσκονται
σε περιοχές με υψηλότερες ανάγκες
θέρμανσης, καθώς και παλαιότερες
κατασκευές.

Τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα
«Νέοι Αγρότες», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχε-
ται στα 420 εκατ. ευρώ. Όλες οι διαδικασίες θα γίνουν
ηλεκτρονικά μειώνοντας έτσι τον χρόνο, ενώ το ύψος της
προκαταβολής θα φτάσει για πρώτη φορά το 70%.

Στόχοι του προγράμματος είναι, μεταξύ άλλων, η ηλι-
κιακή ανανέωση του πρωτογενούς τομέα αλλά και η ενί-
σχυση των υποψήφιων νέων που δεν αντιμετωπίζουν

ευκαιριακά την είσοδό τους στον τομέα της γεωργίας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, το ενδιαφέρον για το εν λόγω υπομέτρο είναι
αρκετά έντονο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για
υποβολή 30.000 φακέλων. Στόχος είναι οι εγκρίσεις στη
φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο α’
εξάμηνο του 2022. 

Η οικονομική στήριξη προς τους δικαιούχους θα κα-

ταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα αφορά το 70% του
συνολικού ποσού στήριξης και θα πιστωθεί στους λογα-
ριασμούς των δικαιούχων αμέσως μετά την έκδοση της
απόφασης ένταξης. 

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί εντός 5 ετών από την
ένταξη και θα έχει ως προϋποθέσεις την ορθή υλοποί-
ηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των
σχετικών στόχων και δεσμεύσεων.

Έρχεται το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» - Επιδότηση έως 40.000 ευρώ

ΤΡΙΤΗ 26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΡΗΜΑ24 X

Αυξάνεται η παροχή λόγω
ακρίβειας - Αποσκοπεί στην
ενεργειακή αναβάθμιση
50.000 κατοικιών με έμφαση
στα φτωχά νοικοκυριά

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

«Νέο Εξοικονομώ»: 
Μέσα Νοεμβρίου 
οι αιτήσεις 
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Χρ. Σταϊκούρας: 
Έρχεται και νέα 
μείωση του ΕΝΦΙΑ 

Η αύξηση της αξίας των ακινήτων μέσω
της μείωσης της φορολογίας, η νέα μείωση
του ΕΝΦΙΑ από την 01/01/2022 και η αξιο-
ποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελούν
τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βου-
λή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας έκανε τον απολογισμό των παρεμ-
βάσεων της τελευταίας διετίας και έδωσε το
στίγμα για τη συνεχή τόνωση της αγοράς
ακινήτων. Υπογράμμισε τις μειώσεις των
φορολογικών συντελεστών αλλά και την πα-
ροχή φορολογικών κινήτρων, όπως η μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% από το 2019, η κα-
τάργησή του στα μικρά ακριτικά νησιά, η
αναστολή του φόρου υπεραξίας και η τριε-
τής αναστολή του ΦΠΑ στις νεόδμητες κα-
τοικίες έως το τέλος του 2022. Πρόσθεσε δε
ότι έχει δοθεί έκπτωση φόρου 40% στις δα-
πάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτι-
ρίων, ενώ πρόσφατα μηδενίστηκε ο φόρος
για τις γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ
συγγενών α’ βαθμού έως το ποσό των
800.000 ευρώ. Ο ΥΠΟΙΚ επισήμανε ότι οι νέ-
ες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν
από την 01/01/2022 έχουν τον χαρακτήρα
της δικαιοσύνης, ενώ επανέλαβε την πρό-
θεση της κυβέρνησης για μείωση της φορο-
λογίας στα ακίνητα χαμηλής και μεσαίας
αξίας. 

ESM:  Όριο το 3% για 
το έλλειμμα και το 100%
για το δημόσιο χρέος 

Ως «κόκκινη γραμμή» θέτει το όριο του
3% για το έλλειμμα και του 100% για το δη-
μόσιο χρέος ο Μόνιμος Μηχανισμός Στή-
ριξης, επισημαίνοντας ότι η πανδημία άλ-
λαξε τα δεδομένα και η σταδιακή επιστρο-
φή σε φυσιολογικούς ρυθμούς πρέπει να
συνδυαστεί με πιο… σφιχτή δημοσιονομι-
κή πολιτική. Στο σχετικό έγγραφο των 40
σελίδων όπου επισημαίνονται οι απαραί-
τητες μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη δημοσιονομική διακυβέρ-
νηση, ο ESM τονίζει ότι «η πανδημική κρί-
ση άλλαξε ριζικά το οικονομικό τοπίο, πυ-
ροδοτώντας την προσωρινή αναστολή των
δημοσιονομικών κανόνων». Ωστόσο, προ-
σθέτει ότι η αύξηση των δαπανών κατά τα
δύο χρόνια της πανδημίας πρέπει να οδη-
γήσει σε σταδιακή προσαρμογή όλες τις
χώρες.

Δ
ιαδικασίες εξπρές για την
αξιολόγηση των διευθυντών,
άμεση λογοδοσία για τις καθυ-
στερήσεις στην έκδοση συντά-

ξεων και νέο ευέλικτο πλαίσιο λειτουρ-
γίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ προωθεί
η κυβέρνηση. Ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης προανήγγειλε σαρωτι-
κές αλλαγές στην εσωτερική δομή του
φορέα, οι οποίες θα περιληφθούν σε
σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έλθει
τον Νοέμβριο προς ψήφιση στη Βουλή.
Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας, το νέο
νομοσχέδιο θα προβλέπει τον ριζικό εκ-
συγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, ώστε να αντι-
μετωπιστούν οι καθυστερήσεις στην εξυ-
πηρέτηση του πολίτη. Ειδικότερα:
1. Εισάγονται νέες μέθοδοι μάνατζμεντ

με διαρκή λογοδοσία των υπαλλήλων
και των διευθυντών, ώστε να λαμβά-
νονται ταχύτατα οι αποφάσεις και να
καταργηθεί το σημερινό καθεστώς, με
την παραπομπή των ασφαλισμένων σε
διάφορες διευθύνσεις. 

2. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ θα παρακολου-
θεί… λεπτό προς λεπτό την απόδοση
των διευθυντών των κατά τόπους υπη-
ρεσιών του φορέα και θα μπορεί να αλ-
λάζει με συνοπτικές διαδικασίες
όσους δεν επιτυγχάνουν τους στόχους. 

3. Απλοποιείται η δουλειά των εργαζομέ-
νων και περιορίζεται δραστικά το ση-
μερινό μοντέλο διοίκησης, μέσα και
από τη μείωση των διευθύνσεων σε

120 από 380. Η σχετική διαδικασία έχει
ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. 
Η ταχύτατη έκδοση των συντάξεων

αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της
πολιτικής ηγεσίας και, μάλιστα, την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εργα-
σίας ανακοίνωσε ότι κάθε υπάλληλος
πρέπει να διεκπεραιώνει σε καθημερινή
βάση τρεις συντάξεις ή περίπου εξήντα
σε μηνιαία βάση. Με την πλήρη ενεργο-
ποίηση των λογιστών και των δικηγόρων
μέσα στις προσεχείς ημέρες, εκτιμάται
ότι τον Δεκέμβριο ο αριθμός των συντά-
ξεων που θα εκδίδεται μηνιαίως θα ανέλ-
θει στις 30.000, κάτι που εφόσον επι-
τευχθεί, θα οδηγήσει τον Ιούνιο σχεδόν
στο «σβήσιμο» των εκκρεμών υποθέσε-
ων που σήμερα λιμνάζουν για μήνες ή
και χρόνια στον ΕΦΚΑ. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή θα βοηθήσει ο λεγόμενος
«Πύργος Ελέγχου», ο οποίος εγκαινιά-
στηκε την προηγούμενη εβδομάδα και
επί της ουσίας αποτελεί τον «Big Broth-
er», ο οποίος θα παρατηρεί ποιοι υπάλ-
ληλοι δουλεύουν και ποιοι όχι. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μηδενική ανοχή 
στις καθυστερήσεις - 
Αξιολόγηση κάθε μέρα 
για τους υπευθύνους

Ανακοινώνεται 
τις επόμενες μέρες
πρόγραμμα 
κοινωνικής στέγης
Πρόγραμμα παροχής κοινωνικής
στέγης πρόκειται να ανακοινώσει
τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση,
όπως δήλωσε στο συνέδριο της
22ης Prodexpo για την ακίνητη
περιουσία ο γενικός γραμματέας
Συντονισμού της Κυβέρνησης
Θανάσης Κοντογεώργης. Όπως
πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας,
το project θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ και
θα έχει ως στόχο την παροχή στέ-
γης σε νέους ανθρώπους ή σε
όσους θα πληρούν συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις. Στο ίδιο συνέ-
δριο ο Γρηγόρης Δημητριάδης,
διευθύνων σύμβουλος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας, ανακοίνωσε την
υλοποίηση ενός τεράστιου προ-
γράμματος αξιοποίησης της δη-
μόσιας περιουσίας, το οποίο θα
προσελκύσει και επενδυτικά κε-
φάλαια από το εξωτερικό.

Υπό ασφυκτικό έλεγχο 
οι διευθυντές του ΕΦΚΑ!



Τ
α αίτια της ενεργειακής κρίσης
ανέλυσε από το βήμα του 4ου
Athens Investment Forum ο δι-

ευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, υπογραμμί-
ζοντας ότι η εταιρεία είναι σε θέση να αν-
ταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις
χάρη στον στρατηγικό σχεδιασμό που
ακολουθεί από το 2019. Η ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας είναι σήμερα ισχυρή, στιβαρή και σε
θέση να εγγυηθεί την ενεργειακή ασφά-
λεια της χώρας στηρίζοντας την κοινω-
νία. Για αυτό τον λόγο, άλλωστε, όπως τό-
νισε ο κ. Ξιφαράς, μπόρεσε εν μέσω της
παρούσας πρωτοφανούς ενεργειακής
κρίσης να επωμιστεί το οικονομικό βά-
ρος μιας έκπτωσης της τάξης του 15%
προς τους καταναλωτές φυσικού αερίου.
Η εταιρεία ακόμη είναι σε θέση να εγ-
γυηθεί με τις συμφωνίες που έχει συνά-
ψει την επάρκεια τροφοδοσίας της χώ-
ρας με ενέργεια και να στηρίξει την εθνι-
κή οικονομία στην πορεία ανάκαμψής
της σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία. 

«Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι οι
τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας θα υποχωρήσουν σημαντικά
την άνοιξη του 2022. Παρότι, όπως φαί-
νεται, πρόκειται για μια παροδική κρίση,
οι επιπτώσεις της σήμερα είναι εμφα-
νείς. Οπότε η ανάγκη να δοθούν λύσεις
καθίσταται επιτακτική και η ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας, χάρη στις καίριες κινήσεις αλλά
και τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει
υιοθετήσει από το 2019, ήταν σε θέση να

ανταποκριθεί άμεσα», ανέφερε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας
και διευκρίνισε ότι από τη στιγμή που
ανέλαβε η νέα διοίκηση «η στόχευσή
μας ήταν ξεκάθαρη, να στηρίξουμε τους
κλιματικούς στόχους της χώρας, να
συμβάλουμε καθοριστικά στην τροπο-
ποίηση του ενεργειακού μίγματος και
να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφο-
διασμού της Ελλάδας σήμερα και στο
μέλλον».

Θεσσαλία: 7.000 ευρώ 
την κάθε επιχείρηση

Ένα νέο πρόγραμμα, το «Ανάσα ΙΙ», με συνολι-

κό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, που θα ενι-

σχύει με ποσά έως 7.000 ευρώ την κάθε επιχεί-

ρηση, με αποκλειστικό κριτήριο τη μείωση του

τζίρου της, θα προκηρυχθεί στο τέλος του 2021

από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε ενημέρωση

που πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσα-

λίας Κώστα Αγοραστός στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο, ανέφερε ότι «στον νέο σχεδιασμό του

“Ανάσα ΙΙ” λάβαμε υπόψη μας όλες τις επισημάν-

σεις που μας υποβλήθηκαν από θεσμικούς φο-

ρείς και επιχειρήσεις. Λάβαμε υπόψη μας ότι

αρκετοί ΚΑΔ ήταν εκτός του “Ανάσα Ι”, ενώ θα

έπρεπε να στηριχτούν. Λάβαμε επίσης υπόψη ότι

επιχειρήσεις με μικρό αριθμό εργαζομένων ή

και αυτοαπασχολούμενοι είχαν τουλάχιστον χα-

μηλή βαθμολογία στο “Ανάσα Ι” και για αυτό πρέ-

πει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που ξεκίνη-

σαν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα τη δραστηριό-

τητά τους».

DPort Services: Προσφορά 
με το Metropolitan Hospital
Η εταιρεία DPort Services, η οποία υποστηρί-

ζει τη λειτουργία και τη διαχείριση του εμπορι-

κού λιμανιού του Πειραιά, βρίσκεται κοντά

στους εργαζομένους της και το αποδεικνύει

εμπράκτως με κάθε ευκαιρία. Όπως σημει-

ώνεται σε ανακοίνωσή της, πάντα με επίκεντρο

τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους προχωρά

σε μία ακόμη πρωτοβουλία-προσφορά για τους

ίδιους και τις οικογένειές τους. Σε συνδυασμό

με τις Παγκόσμιες Δράσεις Ενημέρωσης και

Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μα-

στού, η DPort Services, σε συνεργασία με το

Metropolitan Hospital, προσφέρει μια δωρεάν

Ψηφιακή Μαστογραφία και Διάγνωση από ειδι-

κό ιατρό μαστολόγο στις συζύγους των εργαζο-

μένων στους προβλήτες 2 και 3.

ΔΕΔΔΗΕ: Αυξάνει τα έξοδα
για τις βλάβες δικτύου

Αύξηση έως και 15% του συμβατικού τιμήμα-

τος των συμβάσεων των τρεχουσών εργολαβιών

για έργα στα δίκτυα διανομής στις διάφορες πε-

ριοχές της χώρας ενέκρινε το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΔΕΔΔΗΕ. Η αύξηση κρίθηκε απαραί-

τητη για να καλυφθούν δαπάνες που προκύ-

πτουν αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπι-

ση και αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών δι-

κτύων λόγω γεγονότων και περιστάσεων με προ-

φανή αδυναμία πρόβλεψης, όπως σημειώνεται

στη σχετική απόφαση.
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Οι εταιρείες Space Hellas και Bluestream Solutions ανέλαβαν
έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό της ZeniΘ ένα σημαντικό έργο ψη-
φιακού μετασχηματισμού. Το έργο θεωρείται άμεσης προτεραιότη-
τας και στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό, καθώς θα παρέ-
χονται υπηρεσίες μετάβασης σε υπολογιστικό νέφος περί των 100
virtual machines, τα οποία θα υποστηρίζουν τη λειτουργία όλων των
βασικών συστημάτων της εταιρείας, όπως το CRM, τα συστήματα
πληρωμών, το ERP, τα οποία βρίσκονταν κατά 90% σε τοπικό κέντρο
δεδομένων, την ενσωμάτωση νέων συστημάτων και τεχνολογιών, τη
διαχείριση της cloud υποδομής, την τεχνική υποστήριξη, καθώς και
την επίβλεψη καλής και ασφαλούς λειτουργίας.

Τη σταθερή προσήλωση της kIEFER TEK στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, καταγράφοντας χρόνο με τον χρόνο ισχυρότερη αναπτυ-
ξιακή τροχιά, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής της
εταιρείας Χρήστος Πετρόχειλος. Με ισχυρή τεχνογνωσία σε όλες
τις μορφές πράσινης ενέργειας -φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλε-
κτρικά, βιοαέρια- η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 18 διαφορετικές
πόλεις σε όλη την επικράτεια της χώρας και διαθέτει χαρτοφυλάκιο
εγκατεστημένης ισχύος 150 MW, ενώ αναμένεται η περαιτέρω μεγέ-
θυνσή του κατά 140 MW με την ολοκλήρωση του 2021. Με γραφεία
σε Αθήνα, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, η εταιρεία δίνει ιδιαί-
τερη έμφαση στις δραστηριότητές της στην περιοχή της Κοζάνης,
έχοντας επίγνωση της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης και της ανάγ-
κης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ZeniΘ: Συνεργασία με Space Hellas και Bluestream Solutions

kIEFER: Στόχος ανάπτυξης το 1 GW μέχρι το 2024

ΔΕΠΑ: «Θα υπάρχει επάρκεια 
τροφοδοσίας της χώρας με ενέργεια»



MoU για συγχώνευση
Παγκρήτιας 
με Τράπεζα Χανίων

Η
Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων προχώρησαν στην υπογραφή Memoran-
dum of Understanding (MoU) έπειτα από απόφα-

ση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο τραπεζών για τη
συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων. Η συγχώνευ-
ση θα πραγματοποιηθεί με βάση την καθαρή θέση της κάθε
τράπεζας, αφού πρώτα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος οικο-
νομικός και νομικός έλεγχος και εγκριθούν οι διαδικασίες
από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών και τις επο-
πτικές αρχές. Πριν από την τυπική ολοκλήρωση της συγ-
χώνευσης θα λάβει χώρα αύξηση κεφαλαίου. Με τη μέθο-
δο της καθαρής θέσης θα προχωρήσει η διαδικασία. Στη
σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στη μετα-Covid
εποχή οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να διαδραματί-
σουν κεντρικό ρόλο στη φάση της ανόρθωσης της οικονο-
μίας και της επίτευξης σταθερών αναπτυξιακών ρυθμών,
λειτουργώντας ως αρωγοί των επιχειρήσεων και της τοπι-
κής κοινωνίας, με έμφαση στην αξιοποίηση των κοινοτι-
κών και εθνικών προγραμμάτων και στη μετάβαση σε μια
νέα πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Προτεραιότητα σε τιμές 
και δίκτυο δίνει η Μασούτης

Προτεραιότητα στην πολιτική τιμών δίνει η αλυσίδα Μασού-
της το 2021 με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
της, ενώ προσβλέπει σε αύξηση των πωλήσεων σε ίδια κα-
ταστήματα, διατήρηση των κερδών EBITDA σε επίπεδα άνω
των 60 εκατ. ευρώ και αύξηση καθαρής κερδοφορίας, ώστε
να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και η ρευστότητά της. Η
εταιρεία, που προωθεί πλάνο ανακαίνισης καταστημάτων,
επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη του δικτύου της και πριν
από λίγες μέρες εγκαινίασε κατάστημα στο αεροδρόμιο
Μακεδονία. Πέρυσι, εν μέσω πανδημίας, άνοιξε 7 νέα κατα-
στήματα, ενώ έκλεισε 4 και συνολικά έφτασε στα 333.

ΕΡΓΟΣΕ: Επτά έργα 
κόστους 515,3 εκατ. ευρώ 
δημοπρατήθηκαν στη διετία

Τα απτά αποτελέσματα του στρατηγικού πλάνου δρά-
σης της ΕΡΓΟΣΕ τα τελευταία δύο χρόνια, που προβλέ-
πει την υλοποίηση έργων με ισχυρό αναπτυξιακό απο-
τύπωμα, περιέγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας Χρήστος Βίνης από το βήμα συ-
νεδρίου. Ο κ. Βίνης υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα
έχουν δημοπρατηθεί επτά έργα κόστους 515,3 εκατ.
ευρώ, ολοκληρώνονται δε οι διαδικασίες για τη δημο-
πράτηση των έξι έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου,
προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ. Στάθηκε, μάλιστα, στο
γεγονός ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στο διάστημα
αυτό αποτυπώνεται στις απορροφήσεις των κοινοτι-
κών κονδυλίων, με τον ρυθμό ανάπτυξης να έχει επι-
στρέψει έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια σε θετικό
πρόσημο.

Attica Bank: Στο 14,7% η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ
Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το ποσοστό επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ταμείο Μηχανικών Εργολη-
πτών και Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) διαμορφώνεται πλέον σε
14,7% από 46,3%, κατόπιν της εισαγωγής των 16.541.878 νέων κοι-
νών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας που εκδόθηκαν κατά
μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των
προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), καθώς
και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλί-
ου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-
08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, σε συ-
νέχεια της από 20.10.2021 ληφθείσας, σύμφωνα με τον
Ν.3556/2007, σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών
σε δικαιώματα ψήφου του e-ΕΦΚΑ, η τράπεζα ανακοινώνει ότι το
ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο
e-EFKA διαμορφώνεται πλέον σε 10,3% από 32,5%.
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Pyramis: Πρόκληση το κόστος παραγωγής
μετά τις ζημίες στο lockdown

Η διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία
στην εξαγωγική δραστηριότητα είχε αποτύ-
πωμα στα μεγέθη της Πυραμίς Μεταλλουργία
ΑΕ (Pyramis) με επικεφαλής τον Νίκο Μπα-
κατσέλο, τον επιχειρηματία που συμφώνησε
πριν από λίγους μήνες με τη γερμανική BSH
την απόκτηση εξοπλισμού της Pitsos με στό-
χο την ανάπτυξη νέας γραμμής παραγωγής.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις
2020, η Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ εμφάνισε
κύκλο εργασιών 49,75 εκατ. ευρώ με πτώση
περίπου 14% από τα 57,9 εκατ. ευρώ της προ-
ηγούμενης χρήσης, ενώ οι εξαγωγές επιβρα-
δύνθηκαν με ρυθμό περίπου 19% στα 36 εκατ.
ευρώ. Το μεικτό αποτέλεσμα μειώθηκε σε
6,32 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ στην
προηγούμενη χρήση, τα αποτελέσματα προ
τόκων και φόρων ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ
από 1,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ αρνητικά
είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, ήτοι ζη-
μίες 0,8 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,22 εκατ. ευ-
ρώ. Η μείωση εσόδων και περιθωρίου κέρ-
δους οδήγησε σε αρνητικό αποτέλεσμα μετά
φόρων, ήτοι ζημίες 0,85 εκατ. ευρώ από κέρ-
δη 0,19 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΟΤΕ: Στο 1,344% αυξήθηκαν
οι ίδιες μετοχές
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος
ΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την
22/10/2021, αγόρασε 116.147 ίδιες μετοχές
με μέση τιμή κτήσης 15,4393 ευρώ ανά μετο-
χή, με χαμηλότερη τιμή 15,3700 ευρώ ανά
μετοχή και με υψηλότερη τιμή 15,4850 ευρώ
ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.793.225,55
ευρώ. Μετά την προαναφερόμενη αγορά, η
εταιρεία κατέχει 6.137.622 ίδιες μετοχές,
ποσοστό 1,344% του συνόλου των μετοχών
της εταιρείας.

Φυσικό Αέριο ΕΕΕ: Πρότυπο εταιρείες
όπως η Google και η Amazon

«Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέρ-
γειας το πνεύμα μας είναι νέο, σύγχρονο και
πλήρως ψηφιακό και συμπληρώνει την πολύ-
χρονη εμπειρία μας και τα 164 χρόνια ιστορίας
μας», τόνισε ο γενικός διευθυντής της εταιρεί-
ας Γιάννης Μητρόπουλος, μιλώντας σε πάνελ
του 4ου Athens Investment Forum με θέμα «Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και
της οικονομίας ως επιταχυντής της ανάπτυ-
ξης». «Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας δημιουργούμε εσωτερικά μια
κουλτούρα ψηφιακού DNA, έχοντας ως πρό-
τυπα εταιρείες όπως η Google και η Amazon»,
συμπλήρωσε. 
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ΟΟλυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής
του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, 2-1 στο
«Καραϊσκάκης», και σε συνδυασμό

με την ήττα του Παναθηναϊκού 2-1 από τον
Αστέρα στην Τρίπολη, καθώς και την επι-
βλητική νίκη 5-1 του Άρη επί του Παναιτω-
λικού στο «Βικελίδης», δημιούργησε νέα
δεδομένα στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευ-
κοι», με τον πιτσιρικά Αγκιμπού Καμάρα να
θυμίζει… Κώστα Φορτούνη, είναι πρωτο-
πόροι, αλλά η ΑΕΚ πλέον είναι μόνη στη 2η
θέση της βαθμολογίας με έναν βαθμό δια-
φορά μετά την επιβλητική της νίκη 3-1 επί
του Βόλου στο Πανθεσσαλικό.

Η Ένωση, που μετά την πρόσληψη του
Αργύρη Γιαννίκη μεταμορφώθηκε αγωνι-
στικά, απόκτησε και μέταλλο πρωταθλητή
και έχει ένα σοβαρό προβάδισμα τριών
βαθμών από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο θα υποδε-
χτεί στο ΟΑΚΑ. Επιπλέον, η Ένωση έχει και

το αβαντάζ ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
έχουν και ένα σοβαρό μειονέκτημα έναντι
των άλλων διεκδικητών, καθότι οι ευρω-
παϊκές αναμετρήσεις τούς αφαιρούν δυνά-
μεις και αυτό αποτυπώθηκε ολοκάθαρα στο
ντέρμπι, το οποίο κινήθηκε σε πολύ αργές
ταχύτητες, κάνοντας φανερό ότι οι δύο
προπονητές Μαρτίνς και Λουτσέσκου εί-
χαν δώσει εντολές για σωστή κατανομή δυ-
νάμεων. 

Ο Παναθηναϊκός, σε μια επανάληψη του
κακού εαυτού του μακριά από το «Νικολαΐ-
δης», απέχει ήδη επτά βαθμούς από την
κορυφή και έξι από την Ένωση. Σε όλο αυτό
το σκηνικό στην κορυφή του πρωταθλήμα-
τος πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον
Άρη, έστω και αν έχει μόλις οκτώ βαθμούς,
διότι, όπως είναι γνωστό, ο Άρης έχει τιμω-
ρηθεί με αφαίρεση έξι βαθμών επειδή κρί-
θηκε ένοχος πλαστογραφίας του Σκοπια-

νού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ. Αν του επι-
στραφούν από το CAS, στο οποίο προσέφυ-
γε, φτάνει τους 14 και θα είναι πλέον αυτός
μόνος στην 3η θέση του πρωταθλήματος.

Εν κατακλείδι, το φετινό πρωτάθλημα
στην κορυφή δεν είναι υπόθεση ενός,
όπως πέρυσι και πρόπερσι, όταν ο Ολυμ-
πιακός είχε ξεφύγει και ο τίτλος κρινόταν
σχεδόν από την αρχή της σεζόν. Από εκεί
και πέρα, στα αξιοσημείωτα της αγωνιστι-
κής ήταν η ήττα 2-0 του Ατρομήτου στο Πε-
ριστέρι από τον Ιωνικό, αποτέλεσμα που
καθηλώνει την ομάδα του Παράσχου στην
τελευταία θέση της βαθμολογίας και χωρίς
να έχει γευτεί τη χαρά της νίκης. Ο Απόλ-
λων πέτυχε την πρώτη του νίκη 1-0 επί του
ΠΑΣ Γιάννινα στη Ριζούπολη και είναι προ-
τελευταίος μαζί με τον Παναιτωλικό και τη
Λαμία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0
με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 7 αγώνες

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ .........17

2. AEK .........................16

3. ΠΑΟΚ ......................13

4. ΒΟΛΟΣ ....................13

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ..10

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ......9

7. ΙΩΝΙΚΟΣ .................8

8. ΟΦΗ ........................8

9. ΑΡΗΣ ......................8

10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. ....8

11. ΛΑΜΙΑ ...................5

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ...5

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. .....5

14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. .. 2

Οδηγός ο Ολυμπιακός 
Σε απόσταση αναπνοής η ΑΕΚ
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Ο
ι θεατές και οι τηλεθεατές
κράτησαν την ανάσα τους
δύο λεπτά πριν από τη λήξη

του αγώνα Βόλος - ΑΕΚ, όταν ο Λι-
βάι Γκαρσία πήδηξε πολύ ψηλά για
κεφαλιά και κυριολεκτικά… έσκα-
σε το χορτάρι με τον αυχένα. 

Και ευτυχώς που αυτό έγινε
μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ με
αποτέλεσμα το ιατρικό επιτελείο να
εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο χω-
ρίς την έγκριση του διαιτητή. Αφού
του παρασχεθήκαν οι πρώτες βοή-
θειες, μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο του Βόλου, όπου υποβλήθηκε
σε αξονική τομογραφία, η οποία
δεν έδειξε κάτι το ανησυχητικό. Ο
φίλαθλος κόσμος άρχισε να βρί-
σκει και πάλι τους ρυθμούς του,

όταν ο παίκτης από το Τρινιντάντ και
Τομπάγκο έγραψε στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Instagram:
«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας,
αισθάνομαι καλύτερα και θα επα-

νέλθω σύντομα». Πάντως, στην
Αθήνα ο Γκαρσία θα υποβληθεί σε
νέες λεπτομερείς εξετάσεις για να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο συνδε-
σμικής κάκωσης.

Τραυματισμός-σοκ για τον Λιβάι Γκαρσία Αυτόγραφα μετά τον διασυρμό
Είναι απλώς η διαφορά κουλτούρας ή μήπως

κάτι άλλο; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διασύρθηκε
5-0 μέσα στην έδρα της από τη Λίβερπουλ και ο
προπονητής της, ο Νορβηγός Όλε Γκούναρ Σόλ-
σκιερ, αφού παραδέχτηκε πως «πιάσαμε πάτο»,
μετά υπέγραφε… αυτόγραφα έξω από το «Ολντ
Τράφορντ»! Στην Αγγλία αποθεώθηκε και ο
πρώην άσος της Γιουνάιτεντ Πολ Σκόουλς, ο
οποίος παραμονές του ντέρμπι είχε δηλώσει ότι
«το ματς θα είναι 0-4 στο ημίχρονο». Και δικαιώ-
θηκε.

Εισβολέας «μάρκαρε» τον Μέσι

Στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν περνάει αγωνι-
στική χωρίς να προκληθεί πρόβλημα. Αυτήν τη
φορά στο «Βελοντρόμ», στο παιχνίδι Μαρσέιγ -
Παρί Σεν Ζερμέν 0-0, οπαδός μπήκε στον αγωνι-
στικό χώρο και πήγε να… μαρκάρει τον Λιονέλ
Μέσι! Προφανώς δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο
Αργεντινός σούπερ σταρ είχε μικρή συμμετοχή
στο παιχνίδι. Για πρώτη φορά δεν σκοράρει σε
τέσσερα σερί ματς πρωταθλήματος.

Προπηλακίστηκε ο Κούμαν 
Συμβαίνουν και στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα

ηττήθηκε 2-1 στο «Καμπ Νου» από τη Ρεάλ Μα-
δρίτης στο «classico» και έξω από το γήπεδο οι
οπαδοί της προπηλάκισαν τον Ολλανδό προπονη-
τή της Ρόναλντ Κούμαν. Η Μπαρτσελόνα δεν πρό-

κειται να τον απολύσει. Ανακοίνωσε μόνο
ότι θα πάρει… πειθαρχικά μέτρα
για να μην ξανασυμβεί τέτοιου εί-
δους περιστατικό.

Το «34» στη
φανέλα του Γιάννη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε

γιατί επέλεξε το Νο34 στη φανέλα του.
Και απάντησε: «Η μητέρα μου γεννήθηκε το 1963
και ο πατέρας μου το 1964. Οπότε πήρα τους δύο
αριθμούς, το 3 και το 4, και επέλεξα το 34. Ο
αδερφός μου ο Θανάσης πήρε την αντίθετη εκδο-
χή, δηλαδή το 43». Κίνηση αφοσίωσης στην οικο-
γένεια...

Ο Σαλάχ των ρεκόρ 
Η Λίβερπουλ διέλυσε 5-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
στο «Ολντ Τράφορντ», ο Αιγύπτιος επιθετικός της Μο
Σαλάχ σημείωσε χατ τρικ και άρχισε να μετράει ρεκόρ.
Σκόραρε για δέκατο σερί ματς, έφτασε τα εκατό γκολ
στην Premier League πιο γρήγορα από κάθε άλλον, εί-
ναι ο πρώτος Αφρικανός σκόρερ με 105 γκολ στην
Premier League και συμπλήρωσε 31 γκολ στο Cham-
pions League, ένα περισσότερο από τον Τζέραρντ. Σε
κάθε σεζόν σκοράρει περισσότερα από 23 γκολ. 

Αποχώρησε 
η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ένιωσε αδιαθεσία και εγκατέλειψε το παιχνίδι της κόντρα στην Εκατερίνα Αλεξάντροβα στον ημιτελικό του Cremlin
Cup. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, όταν η Μαρία έχανε 4-1. Ήταν φανερό ότι είχε πρόβλημα. Ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, 
το ιατρικό επιτελείο μπήκε μέσα και της μέτρησε την πίεση, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει.
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• Βραδινή έξοδος για την Άννα Πρέ-
λεβιτς: «Παιδιά, δεν το πιστεύω!
Μπουζούκια μετά από δύο χρόνια!». 

• Παρουσιαστής «χοντρο-
κομμένος» στο χιούμορ, κά-
νει τον βίο αβίωτο στους συ-
νεργάτες του στο ραδιόφω-
νο.

• «Ίσως μείνουμε, κάπως, στην Ελ-
λάδα!» αποκάλυψε ο πρίγκιπας Φί-
λιππος μια ημέρα μετά τον αριστο-
κρατικό γάμο του με την Ελβετίδα
Νίνα Φλορ.

• Στα τέλη της εβδομάδας
αναμένονται στη Θεσσαλονί-
κη διάσημοι χολιγουντιανοί
σταρ για τα γυρίσματα της
ταινίας «Οι αναλώσιμοι 4».

• Πρεμιέρα για τους «Πρωταγωνι-
στές» του Σταύρου Θεοδωράκη την
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου στον Alpha.

• Οι «Ράδιο Αρβύλα» θα
βγουν στον αέρα τη Δευτέρα
8 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1.

• Ο Γιάννης Δρυμωνάκος με παρτε-
νέρ την Έφη Χορμόβα ήταν το ζευγά-
ρι που αποχώρησε από το «DWTS».

• Πασίγνωστη κυρία της ενη-
μέρωσης προσέλαβε Insta-
grammer για να τη φωτο-
γραφίζει! Αλλά η πληρωμή
της από το κανάλι!

• Σωστό αντράκι φωτογραφήθηκε ο
γιος του Άκη Πετρετζίκη, με κοστού-
μι, αθλητικά με το όνομά του και…
φουλάρι! 

• Την Παρασκευή αναμένε-
ται να πάρει εξιτήριο από τον
«Ευαγγελισμό» ο Αντρέας
Μικρούτσικος.

• Το καλοκαίρι θα γίνει η βάφτιση
των δίδυμων κοριτσιών του Σάκη Τα-
νιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα.

• Νέα πρόταση του ΣΚΑΪ στον
Γιώργο Τσαλίκη. Φημολογεί-
ται πως θα του προτείνει την
παρουσίαση του σόου
«Masked Singer».

Ξ
εθάρρεψαν οι διάσημοι και άρχισαν τα τα-
ξίδια στο εξωτερικό. Πασίγνωστοι ηθο-
ποιοί και τραγουδιστές, μόνοι ή με φίλους
κι άλλοι με τα αμόρε τους, έκαναν δειλά

δειλά, εν μέσω πανδημίας, τις πρώτες εξορμήσεις
εκτός Ελλάδας, με τον κορονοϊό να καραδοκεί πά-
νω από την Ευρώπη.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη «πέταξε» για Ελβετία,
δίνοντας το «παρών» στο φημισμένο τζαζ φεστιβάλ
που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Μοντρέ, ενώ
φωτογραφήθηκε με στιλ μπροστά στο άγαλμα του
αξέχαστου ροκ σταρ Φρέντι Μέρκιουρι. «Προσκυ-
νώ τον συγκλονιστικό καλλιτέχνη! Το ίνδαλμά μου!
Freddie Mercury ή αλλιώς Φαρόχ Μπουλσάρα.
Ένα εκπληκτικό άγαλμά του στο Montreux», απο-
κάλυψε, ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό της
στις 4 Νοεμβρίου στο «Christmas Theater».

Στην «αιώνια πόλη», τη Ρώμη, βρέθηκε ο Ηλίας
Μπόγδανος με τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Εξαρ-
χοπούλου. Ο τραγουδιστής και το μοντέλο που γνω-
ρίσαμε από το «GNTΜ» περπάτησαν στις γραφικές
πλατείες της παλιάς πόλης, ποζάροντας χαμογελα-
στοί, ερωτευμένοι και χωρίς προστατευτικές μά-
σκες. Την ίδια ιδέα είχε και ο Δημήτρης Σαράντος, ο
συμπαρουσιαστής της Μπέττυς Μαγγίρα στην ψυ-
χαγωγική εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα». Με
καλή παρέα και διάθεση για πολύ περπάτημα, ο δη-
μοσιογράφος ξεναγήθηκε στο φημισμένο Κολοσ-
σαίο, καταλήγοντας στο «MAXXI», το Μουσείο Τε-

χνών του 21ου αιώνα. Την «πόλη των ονείρων» επι-
σκέφθηκε το Σαββατοκύριακο η Φιλαρέτη Κομνη-
νού παρέα με την καλή της φίλη Έφη. Η Βαρκελώνη
είναι ο αγαπημένος προορισμός της πρωταγωνί-
στριας, η οποία εμφανίσθηκε στον λογαριασμό της
με casual ντύσιμο και άνετα sneakers. «Από Βαρ-
κελώνη! Η κλασική τουριστική φωτό… γιατί όχι;»
σχολίασε με κέφι η γνωστή ηθοποιός. Λίγες ημέρες
νωρίτερα, ο Ευτύχης Μπλέτσας είχε βρεθεί και
εκείνος στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, για λο-
γαριασμό της εκπομπής του «Happy Traveller». Ο
παρουσιαστής με τη σύζυγό του Ηλέκτρα Αστέρη
και τα δύο παιδιά τους «όργωσε» με την κάμερα το
«ευρωπαϊκό L.A.», κάνοντας πολύωρα γυρίσματα
που θα δούμε το επόμενο Σάββατο στον ΣΚΑΪ. Στο
Λονδίνο βρίσκεται οικογενειακώς η Δούκισσα Νο-
μικού, στο Εδιμβούργο η Έβελυν Καζαντζόγλου
συνδυάζει δουλειά (επαγγελματική φωτογράφιση)
και τουρισμό, ενώ η Μαριάννα Καλλέργη, η αθλή-
τρια του Muay Thai που γνωρίσαμε στο «Survivor»,
βρίσκεται στην παγωμένη Γερμανία.

Το ζεστό, με υψηλές θερμοκρασίες, Κάιρο επέ-
λεξε η Χριστίνα Πολίτη για ολιγοήμερες φθινοπω-
ρινές διακοπές. Η κοσμικογράφος διαμένει σε πο-
λυτελέστατο 5άστερο ξενοδοχείο της αιγυπτιακής
πόλης που αποτελεί και το ορμητήριο για επισκέ-
ψεις σε μουσεία και υπαίθριες αγορές, τον ναό της
Χατσεψούτ αλλά και την ξακουστή Κοιλάδα των
Βασιλέων.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Τα ταξίδια της showbiz



Το πιο λαμπερό ζευγάρι Σημαντική βράβευση

Διπλή σημαντική βράβευση για τον Πασχάλη
Αρβανιτίδη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Ο μακαριότατος καλωσόρισε τον δημοφιλή
τραγουδιστή στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και
του απένειμε τιμητικό μετάλλιο για την καλλι-
τεχνική και θρησκευτική προσφορά του.
«Βραβεύτηκα για τη συμμετοχή μου στη μεγά-
λη συναυλία “Για την Πίστη και τη Λευτεριά”
στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αλλά κυρίως για
το εμβληματικό τραγούδι μου “Περήφανοι
Όλοι” που εξυμνεί τη γενναιότητα και την υπε-
ρηφάνεια των προγόνων μας που θυσιάστη-
καν για την ελευθερία μας», ανακοίνωσε στο
Instagram.

Το «Θαύμα»

Για πρώτη φορά μια θεατρική παράσταση παρου-
σιάζεται ταυτόχρονα με μουσική συναυλία. Ο ση-
μαντικός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Φακανάς
με τη 10μελή ορχήστρα του και το θεατρικό δίδυ-
μο Παναγιώτα Βλαντή και Θανάση Κουρλαμπά,
παρουσιάζουν το έργο «Θαύμα» στο «ΑθηνArt»,
προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στον θεα-
τή. Ιστορίες, μουσική, χρώματα, κίνηση, τοπία,
συναντήσεις και ένα μουσικό γεωγραφικό οδοι-
πορικό στην Ελλάδα με αφηγήσεις, σύγχρονους
χορούς και λυρικές περιπλανήσεις. Η πρεμιέρα
έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Νοεμβρίου
για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Περπάτησε 5 μαραθώνιους σε
5 ημέρες και τερμάτισε νική-
τρια! Ξέφρενοι πανηγυρισμοί
για την ηθοποιό Μαρία Κων-
σταντάκη που κατάφερε να
διανύσει 210 χιλιόμετρα για
την οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου Γονέων Παιδιών με
Καρκίνο «Η Φλόγα» και οι
δωρεές ξεπέρασαν τις 35.000
ευρώ. «Η αγάπη που έχω πάρει
αυτές τις μέρες είναι αδιανόη-
τη! Ξεχωριστά είμαστε μια στα-
γόνα. Μαζί είμαστε ωκεανός»,
σχολίασε με χαρά.

Μπαμπάς και γιος
Απίστευτη η ομοιότητα του Κώστα Κό-
κλα με τον μοναχογιό του! Ο πρωταγω-
νιστής της σειράς «Η τούρτα της μαμάς»
φωτογραφήθηκε πρώτη φορά με τον
13χρονο Δημήτρη -καρπός του γάμου
του με την πρώην σύζυγό του Κατερίνα
Σούλη- ποζάροντας σε κοινή βραδινή
τους έξοδο με το ίδιο χρωματικό outfit
και τραγιάσκα: «Βy order of the peaky
kockly fooking blinders…» σχολίασε ο
ηθοποιός.

Τα κατάφερε!

O
βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται, λέει ένα παλιό γνω-
μικό, ταιριάζοντας γάντι στην υπέροχη σχέση της Τατιά-
νας Στεφανίδου και του Νίκου Ευαγγελάτου. Το διάσημο

ζευγάρι φωτογραφήθηκε σε τρυφερές στιγμές, με την οικοδέ-
σποινα του Alpha (πάντα πιο εκδηλωτική!) να προσφέρει στον
σύζυγό της μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά. Είναι από τις σπάνιες φο-
ρές που ο παρουσιαστής της ενημερωτικής εκπομπής «Live
News» στο Mega εμφανίζεται σε τόσο προσωπικές στιγμές στο
Διαδίκτυο. Φορώντας λευκό T-shirt και μπεζ παντελόνι, ο δημο-
σιογράφος αφέθηκε στα χάδια της εντυπωσιακής Τατιάνας που
παραμένει η πιο φανατική θαυμάστριά του. Γιορτάζοντας φέτος
18 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών, της Λυδίας και
του Νικόλα, που ολοκλήρωσαν την οικογενειακή ευτυχία τους,
παραμένουν από τα πιο δημοφιλή στην ελληνική τηλεόραση και
ένα από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια της showbiz.
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Φύλακας-άγγελος! 
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδασαν το βράδυ
του Σαββάτου σε κρητικό γλέντι και τα φλας πήραν φωτιά! Η δημοφι-
λής τραγουδίστρια μπορεί να έχει κλέψει την καρδιά του πρωταγωνι-
στή, ωστόσο μια άλλη γυναίκα είναι ο «φύλακας-άγγελός» του. Η
kick boxer Χριστίνα Τεξανού στέκει για χρόνια στο πλευρό του ηθο-
ποιού που τον αποκαλεί χαριτολογώντας «βουνό», προπονώντας τον
στις πολεμικές τέχνες.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
HPV είναι η πιο διαδεδομένη και
συχνή σεξουαλικά μεταδιδόμενη
νόσος παγκοσμίως. Αναμένεται ότι
θα μολυνθούν από τον ιό μέχρι την

ηλικία των 45 ετών πάνω από το 80% των σε-
ξουαλικά ενεργών ενηλίκων. 

Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι εκδηλώσεις
από ορισμένα στελέχη χαμηλού κινδύνου του
ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στα γεν-
νητικά όργανα και τον πρωκτό, τα οποία είναι
διαφορετικά από τα στελέχη υψηλού κινδύνου,
που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσπλασία του
τραχήλου της μήτρας και καρκίνο.

Τα οξυτενή κονδυλώματα έχουν τη μορφή μα-
λακών σαρκωδών αναπτύξεων και μπορούν να
προκαλέσουν πόνο, δυσφορία και κνησμό.
Μπορεί να είναι αόρατα στο ανθρώπινο μάτι ή
πολύ μικρά, στο χρώμα του δέρματος ή ελα-
φρώς πιο σκούρα, γεγονός που καθυστερεί τη
διάγνωση. Η κορυφή των κονδυλωμάτων μπο-
ρεί να μοιάζει με κουνουπίδι και να είναι λεία ή
ελαφρώς ανώμαλη στο άγγιγμα. Μπορεί να εμ-
φανιστούν ως συστάδα κονδυλωμάτων, ή ένα
και μόνο κονδύλωμα στο πέος, το όσχεο, τη
βουβωνική χώρα, ψηλά στον μηρό, μέσα ή γύ-
ρω από τον πρωκτό, αλλά και στα χείλη, το στό-
μα, τη γλώσσα ή τον λαιμό ενός ατόμου που είχε
στοματική σεξουαλική επαφή με άτομο που εί-
χε HPV. Επιπλέον, στις γυναίκες αναπτύσσονται
στο αιδοίο, στο εσωτερικό του κόλπου και στον

τράχηλο της μήτρας. Αν και οι περισσότερες εί-
ναι συνήθως βραχυχρόνιες λοιμώξεις από τον
ιό και δεν έχουν κλινικό αντίκτυπο, τα οξυτενή
κονδυλώματα είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν
επιπλοκές στο ωραίο φύλο. «Η ανάπτυξη των
κονδυλωμάτων μπορεί να ξεκινήσει αρκετές

εβδομάδες ή μήνες μετά τη μόλυνση. Δυστυ-
χώς, παρότι οι εκδηλώσεις του ιού μπορούν να
θεραπευτούν, ο ίδιος ο ιός δεν μπορεί να εκρι-
ζωθεί, ώστε να αποκλειστεί η επανεμφάνισή
του. Παραμένει σιωπηλός μέσα στον οργανισμό
και προκαλεί εμφανή ή αόρατα στο γυμνό μάτι
κονδυλώματα όποτε το ανοσοποιητικό σύστημα
είναι εξασθενημένο. 

Τότε, είναι η στιγμή που ο ιός μεταδίδεται. Δη-
λαδή, μόνο κατά την επαφή με ένα κονδύλωμα
μπορεί να περάσει από τον έναν σεξουαλικό
σύντροφο στον άλλον. Παρότι σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις τα κονδυλώματα υποχωρούν ύστερα
από μερικούς μήνες, λόγω του κινδύνου πολλα-
πλασιασμού και μετάδοσής τους συστήνεται η
άμεση αντιμετώπισή τους. Οι θεραπευτικές μέ-
θοδοι που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη
των κονδυλωμάτων στα γεννητικά όργανα είναι
πολλές και η επιλογή της καταλληλότερης σε
κάθε ασθενή εξαρτάται από τη σοβαρότητα των
αλλοιώσεων και τον αριθμό των δερματικών
βλαβών που υπάρχουν», αναφέρει ο δερματο-
λόγος Χρήστος Στάμου. 
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Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Προκαλούν πόνο, δυσφορία 
και κνησμό - Ποια μέθοδος
είναι πιο αποτελεσματική 
για την αντιμετώπισή τους

Ελπιδοφόρα μηνύματα  
Η εφαρμογή λέιζερ θεωρείται η πιο αποτε-
λεσματική, ανώδυνη και γρήγορη μέθο-
δος, αφού μπορεί να απαλλάξει από τα κον-
δυλώματα σε μία και μόνο συνεδρία, χωρίς
να επηρεάζει τις γειτονικές περιοχές του
δέρματος. Η επούλωση είναι άμεση, χωρίς
παρενέργειες. Είναι δε τόσο αποτελεσμα-
τική θεραπεία που η υποτροπή των κονδυ-
λωμάτων είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα ευ-
ρήματα μελέτης από τη Δανία είναι ελπιδο-
φόρα, καθώς παρατηρείται συσχετισμός
μεταξύ κονδυλωμάτων των γεννητικών ορ-
γάνων και του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ανοίξει
τον δρόμο για την παρασκευή mRNA εμβο-
λίων ενάντια στις μολύνσεις από τον ιό. Σε
κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η χρήση
μέτρων προφύλαξης στην ερωτική επαφή
και ο εμβολιασμός των εφήβων με τα εμ-
βόλια για τον HPV.

Οξυτενή κονδυλώματα:
Έρχονται mRNA εμβόλια;

Χρήστος Στάμου, δερματολόγος
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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, θα ξετυλιχθούν σήμερα
κάποια θέματα που αφορούν την οικογένειά
σας, αλλά και τη βάση σας, που είναι ένα σπίτι ή
μια επαγγελματική σας στέγη. Είναι μια θετική
μέρα, ακόμη και αν η διάθεσή σας δεν είναι ιδι-
αίτερα καλή. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σε εσάς τους Ταύρους θα δοθεί μια καλή ευκαι-
ρία σήμερα να επικοινωνήσετε και να χαρείτε τη
συντροφιά αγαπημένων σας προσώπων. Πολύ
πιθανόν να συναντήσετε ή να γνωρίσετε ένα
πρόσωπο που θα νιώσετε οικειότητα μαζί του
από την πρώτη στιγμή. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μια αρκετά καλή μέρα, με τη Σελήνη να
κάνει καλές όψεις στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι,
κάτι που ενεργεί θετικότατα σε οικονομικά θέμα-
τα. Βέβαια, καλό είναι να ολοκληρώσετε τις οικο-
νομικές σας δοσοληψίες και συμφωνίες έως το
μεσημέρι, για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, δέχε-
στε την καλή της επιρροή, εφόσον σχηματίζει
θετική γωνία με τον Ήλιο. Αυτό θα έχει σαν απο-
τέλεσμα εσείς του πρώτου πενθημέρου να έχε-
τε μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθετε πιο κοντά
με τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί στη
ζωή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, η μέρα αυτή θα ξεκινήσει
με πολύ καλούς οιωνούς και θα βγάλετε από
μέσα σας ό,τι σας βασανίζει. Είναι καιρός να
απομακρυνθείτε από την πίεση που σας δημι-
ουργούν πρόσωπα που δεν σας ταιριάζουν και
δεν σας καταλαβαίνουν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Βρίσκεστε σε μια πολύ καλή στιγμή, να διεκδική-
σετε τα όνειρά σας και να βρεθείτε κοντά με αγα-
πημένα σας πρόσωπα. Η επικοινωνία σας σήμερα
θα είναι γεμάτη από νέες προκλήσεις και ίσως να
μάθετε για τα κρυφά συναισθήματα που έχει ένα
πρόσωπο για εσάς. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα διεκδικήσετε την επαγγελματική
σας επιτυχία και ίσως βρεθείτε πολύ κοντά σε
μια θετική συμφωνία, που θα σας προσφέρει
οικονομικά κέρδη. Βέβαια να είστε πολύ προ-
σεκτικοί, ιδίως εσείς που ανήκετε στο τελευ-
ταίο πενθήμερο, όπου θα έχετε αρκετό εκνευ-
ρισμό και κακή διάθεση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσείς που ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο
και περνά ο Ήλιος από τη γενέθλια θέση του,
θα έχετε σήμερα μια πολύ καλή ευκαιρία να
φροντίσετε υποθέσεις που αφορούν την τα-
κτοποίηση νομικών και άλλων εγγράφων,
με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ένα ταξίδι ή
μια μετακίνηση θα σας ανανεώσει.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με τη Σελήνη στο όγδοο ηλιακό σας σπίτι, θα
υπάρξουν καλές προοπτικές για να πάρετε τις
απαντήσεις που περιμένατε για μια πολύ σημαν-
τική σας υπόθεση. Ωστόσο η μέρα αυτή είναι ιδι-
αίτερα πολύπλοκη, σε θέματα που αφορούν τις
συναισθηματικές σας επιθυμίες για κάποιο πρό-
σωπο που ανήκει στο παρελθόν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους του πρώτου πενθη-
μέρου, η Σελήνη απέναντι από εσάς σας κάνει
να ασχοληθείτε περισσότερο με τη συναισθη-
ματική σας ζωή και τις επιλογές σας. Επίσης,
για εσάς που ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο, θα
υπάρξουν συνεχείς αλλαγές, σε κάθε σας σχέ-
διο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους, η μέρα είναι κατάλ-
ληλη για τα επαγγελματικά σας και σίγουρα
θα έχετε αρκετές ιδέες ή σχέδια που θα σας
κάνουν να ξεχωρίσετε. Μπορεί επίσης να έχε-
τε μια κοινωνική επιτυχία, που θα προέρχεται
κυρίως από τις επαγγελματικές σας δραστη-
ριότητες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς του πρώτου πενθημέρου, το σύμπαν
σήμερα συνωμοτεί για να σας φέρει την απόλυ-
τη χαρά στη ζωή σας. Γενικότερα, θα νιώσετε
θετικούς κραδασμούς, που θα έχουν ισορροπία
συναισθηματική αλλά και υλική.

HΣελήνη σήμερα θα περάσει στο ζώδιο του
Καρκίνου, όπου είναι η κυρίαρχη θέση της,
και επίσης θα δημιουργήσει ένα πολύ

ευνοϊκό τρίγωνο με τον Ήλιο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να βρίσκεται στη λίστα των θετικών
ημερών του μήνα, με πρωταγωνιστές τα «φώτα»,
δηλαδή τη Σελήνη και τον Ήλιο. Σήμερα, λοιπόν, θα
έχουν εύνοια τα ζώδια του Νερού, των πρώτων
ημερών, Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύες, όπως επίσης
τα ζώδια της Γης, των πρώτων ημερών, δηλαδή του
πρώτου πενθημέρου, Ταύρος, Παρθένος και
Αιγόκερως. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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Oταν μου ήρθε η ενημέρωση από τον στενό συ-
νεργάτη της Φώφης Γεννηματά, τον Νίκο
Βοσδογάνη, διάβαζα το κείμενο και το ξανα-

διάβαζα, καθώς ήταν η ανακοίνωση του νοσοκομεί-
ου «Ευαγγελισμός», που κατέγραφε τον θάνατο της
πρόεδρου του ΚΙΝΑΛ. Στην αρχή πίστεψα ότι είχα
κάνει κάποιο λάθος. Αλλά η δυσάρεστη είδηση ήταν
εκεί μέσα σε λίγες γραμμές. Και μετά ακολούθησαν
όλα αυτά που γνωρίζω και γνωρίζετε. 

Η Φώφη Γεννηματά είχε φύγει από τη ζωή έπειτα
από μια άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Οι
δηλώσεις όλων των πολιτικών, φίλων και «αντιπά-
λων», μιλούσαν για το ήθος και την προσφορά της.
Και μου γεννήθηκε μια απορία. Μια εσωτερική αντί-
δραση θυμού και απορίας.

Γιατί τελικά στην πολιτική πρέπει κάποιος να
«φεύγει» και να αναγνωρίζεται εκ των υστέρων η
προσφορά του στο κόμμα του, τον τόπο και τη δημο-
κρατία; Γιατί πρέπει να επιλέγουμε στην πολιτική
αντιπαράθεση τον κανιβαλισμό και την ανθρωποφα-
γία; Γιατί πρέπει να καταργούμε κάθε μέτρο και όριο

σε μια προσπάθεια να κερδίσουμε μια κομματική
αντιπαράθεση;

Τα γράφω αυτά γιατί είμαι βέβαιος ότι μόλις τελει-
ώσουν η συγκίνηση, ο πόνος και το σοκ από την απώ-
λεια της Φώφης, θα επιστρέψουμε πάλι στη γνωστή
αντιπαράθεση. Στο σκληρό ροκ που δεν γνωρίζει
φραγμούς και όρια.

Η Φώφη Γεννηματά τα βίωσε τα παραπάνω. Από τό-
τε που ζούσε ο πατέρας της Γιώργος. Τα εσωκομμα-
τικά μαχαιρώματα ήταν πάντα τα πιο επώδυνα. Χτυ-
πήματα που βίωσε η ίδια ιδιαίτερα την τελευταία πε-
ρίοδο, όταν είχε ανοίξει η μάχη για την ηγεσία στο
Κίνημα Αλλαγής.

Τα χτυπήματα πήγαιναν και έρχονταν, αλλά εκείνη
ανυποψίαστη για το τι ετοίμαζε η σκληρή και άδικη
μοίρα, όρθια να τα αντιμετωπίζει. Μακάρι το τέλος
της Φώφης Γεννηματά να σηματοδοτήσει την επανέ-
ναρξη μιας νέας πολιτικής ηθικής. Θα είναι η μεγα-
λύτερη προσφορά της Φώφης στον δημόσιο βίο. Η
μεγαλύτερη κληρονομιά της στην πολιτική.

Να καταλάβουμε όλοι ότι πίσω από τον πολιτικό,

τον κάθε πολιτικό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Με αγω-
νίες, προβλήματα και επιθυμίες. Ότι ο πολιτικός εί-
ναι ένας άνθρωπος που μπήκε στην πολιτική για να
προσφέρει στον τόπο και την πατρίδα. Ότι η αντιπα-
ράθεση και η διαφωνία είναι κομμάτι της πολιτικής
ζωής. Χρήσιμος παράγοντας για τη δημοκρατία μας.
Οξυγόνο της.

Εκείνα που δεν χρειάζονται είναι τα… μαχαιρώμα-
τα, τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και η τοξικότητα.
Το μίσος και η εμπάθεια που αποτελούν καύσιμη ύλη
για όσους θέλουν να πληγώσουν τη δημοκρατία και
τον κοινοβουλευτισμό.

Ίσως είναι η ώρα να πιάσουμε και πάλι το νήμα της
ιστορίας από την αρχή στα κοινοβουλευτικά μας ήθη
και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. 

Η Φώφη Γεννηματά έφυγε στα 56 της. Μακάρι να
είναι η τελευταία πολιτικός που βίωσε μια πλευρά
της πολιτικής που δεν μας αξίζει ως τόπου και ως
δημοκρατίας.

Στον σύζυγο και τα παιδιά της εύχομαι δύναμη και
κουράγιο…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ας ξαναπιάσουμε την αρχή του νήματος 

Γιατί τελικά στην πολιτική πρέπει
κάποιος να «φεύγει» και να 
αναγνωρίζεται εκ των υστέρων 
η προσφορά του στο κόμμα του, 
τον τόπο και τη δημοκρατία;

“


