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Ε
ξαλλος ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων
Αρσένης με το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ δεν τον
άφησε να διαδηλώσει για τον θάνατο του
20χρονου Ρομά στο Πέραμα, και στις τρεις

λωρίδες του δρόμου. Στις δυο λωρίδες πνίγεται,
ασφυκτιά, καταπιέζεται. Ήθελε και τις τρεις για να
απλώσει την οργή του και τον θυμό του για την άδικη
κοινωνία. Ζήτησε όλο το πλάτος του οδοστρώματος για
να ανεμίζει ανέμελα η πλούσια κόμη του. «Η δημο-
κρατία μας βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι, θα
υπερασπιστούμε το δικαίωμα για διαδηλώσεις», δή-
λωσε ο αγωνιστής της Αριστεράς (;) που έζησε για άλ-
λη μια φορά το βάρβαρο αστυνομικό κράτος στο πετσί
του. Τι να του πουν τα ξερονήσια και οι Μπουμπουλί-
νες. Είναι πταίσματα μπροστά σε αυτά που τραβάει ο
σοσιαλιστικός γόνος.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο όπου
πραγματοποιούσαν την επαναστατική τους γυμναστι-
κή ο Κρίτωνας και οι σύντροφοί του, δεκάδες Ρομά
έστηναν οδοφράγματα στην παλαιά εθνική οδό Αθη-
νών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, προκαλών-
τας σοβαρά επεισόδια. Μάλιστα, δύο αστυνομικοί δι-
μοιρίας ΜΑΤ τραυματίστηκαν ελαφρά στα πόδια από
σκάγια, δεχόμενοι πυροβολισμούς με καραμπίνα, ενώ
άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πέτρες. Αλλά ποιος
νοιάστηκε για αυτούς; Πότε διαδήλωσε κανείς για κά-
ποιον νεκρό αστυνομικό; 

Τα δικαιώματα των Ρομά δεν είναι προς διαπραγμά-
τευση, όπως άλλωστε και τα δικαιώματα όλων των μει-
ονοτήτων. Το θέμα είναι ποιος θα μιλήσει για τα δι-
καιώματα του Μάριου και κάθε Μάριου που «φεύγει»
από σφαίρα εξ ουρανού καθώς παίζει στο προαύλιο

του σχολείου του. Σίγουρα πάντως όχι ο Κρίτων και οι
συλλογικότητες, που βλέπουν τον προοδευτισμό ως
εξαιρετικά προσοδοφόρο επάγγελμα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρσένης είχε προτείνει να μπει
«κόφτης πλούτου» και «να απαγορεύεται να έχεις ετή-
σιο εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ» και το διατύ-
πωσε με ανάρτησή του στο Twitter. Έγραψε ο βουλευ-
τής του ΜέΡΑ25: «Αν είναι ντροπή να έχουμε φτω-
χούς, γιατί να μην είναι ντροπή να έχουμε πλούσιους;
Γιατί να μην υπάρχει κόφτης πλούτου, π.χ., για αρχή τα
100.000 ευρώ. Γιατί να μην απαγορεύεται να έχεις ετή-
σιο εισόδημα πάνω από αυτά και να σου αφαιρούνται;
Καιρός να βάλουμε εμείς την ατζέντα». Ωστόσο, σύμ-
φωνα με το πόθεν έσχες που κατέθεσε για το 2019, εμ-
φανίζει τραπεζικές καταθέσεις ύψους 184.009 ευρώ,
με τις 174.000 να είναι σε τράπεζα εκτός Ελλάδας.
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Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, η «Political» δεν θα κυκλοφορήσει αύριο. Θα είναι ξανά κοντά σας με όλες τις ειδήσεις την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.
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Σ
ήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Φώφη
Γεννηματά. Πέρα από κομματικές ση-
μαίες και λάβαρα. Η Φώφη πέτυχε με
τον θάνατό της να ενώσει την Ελλάδα και

από Φώφη του ΚΙΝΑΛ να γίνει Φώφη των Ελλή-
νων. Λογικά και ανθρώπινα, ο νους και η καρδιά
όλων μας σήμερα να είναι στο τελευταίο αντίο αυ-
τής της γενναίας πολιτικού, μάνας και συζύγου.

Από σήμερα η Φώφη θα αποτελεί πλέον κομμάτι
της ελληνικής ιστορίας και θα βρίσκεται στην αγ-
καλιά των γονιών της. Κρατάμε ως ανάμνηση αυτό
που έλεγε η Φώφη: «Αν ζεις με τον φόβο, αυτή δεν
είναι ζωή». Και αυτό που έλεγε δεν αφορούσε μό-
νο τη μάχη κατά του καρκίνου και τον φόβο που
προκαλεί το άκουσμά του, αλλά και την αντιμετώ-
πιση του φόβου στην καθημερινότητα του πολίτη.
Σε αυτή την καθημερινότητα αναφερόμαστε και
στο σημερινό μας σημείωμα.

Από αύριο όλα θα επιστρέψουν σε αυτή την ιδιό-
τυπη καθημερινότητα που ξεκίνησε από τα χρόνια
των μνημονίων και πέρασε στα χρόνια της πανδη-
μίας. Χρόνια δύσκολα για τους πολλούς. Ήδη ο
χειμώνας αρχίζει να δείχνει τα δόντια του και τα
πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο δύσκολα για
τα νοικοκυριά. Οι πληροφορίες για τους λογαρια-
σμούς του ρεύματος που έρχονται δεν δείχνουν να
επιβεβαιώνουν το θετικό αφήγημα που επιχει-

ρούσε να διαμορφώσει η κυβέρνηση και βλέπω
τις δυσκολίες να έρχονται.

Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ενη-
μέρωση ώστε να αποφευχθούν τα… παρατράγου-
δα που μπορούν να δώσουν «πάσα» στον ΣΥΡΙΖΑ
και να δημιουργήσουν ένα επικοινωνιακό τσουνά-
μι, στο οποίο η ΝΔ θα καλείται να απολογείται. Ήδη
η Κουμουνδούρου στήνει το αντιπολιτευτικό της
αφήγημα ζητώντας από τους πολίτες να στέλνουν
τους… φουσκωμένους λογαριασμούς, ώστε να
γυρίσει… βίντεο καταγγέλλοντας την κυβέρνηση.

Και επειδή η καθημερινότητα είναι κάτι που δεν
περιγράφεται απλώς αλλά βιώνεται, πρέπει επει-
γόντως να καταρτιστούν εναλλακτικά σχέδια που
θα είναι έτοιμα να στηρίξουν τους πολίτες. Θα είναι
κρίμα για τη ΝΔ να χάσει το πλεονέκτημα που με
αρκετή δουλειά και σοβαρότητα έχτισε. Δεν είναι
τυχαία -ούτε φυσικά οφείλεται στην περιβόητη λί-
στα Πέτσα- η υπεροχή της ΝΔ σε όλες τις μετρή-
σεις δυόμισι χρόνια μετά τη νίκη της στις εκλογές.

Αυτό που λέμε και ξαναλέμε είναι ότι αυτό το θε-
τικό πρόσημο δεν πρέπει να εξανεμιστεί αυτό τον
δύσκολο χειμώνα. Κυρίως δεν πρέπει να συμβεί
στην οικονομία ό,τι γίνεται με την πανδημία. Όπου
η κυβέρνηση πήγε καλά σε πολλά στάδια της με-
γάλης αυτής κρίσης, αλλά πλέον παρουσιάζει κό-
πωση.

Παράλληλα, η οικονομία επιστρέφει σε όλες τις
δημοσκοπήσεις ως το πρώτο ζητούμενο για τους
πολίτες. Αυτό δείχνει μια επιστροφή στην κανονι-
κότητα, που είναι θετικό, όπως και το γεγονός ότι ο
τουρισμός έδωσε αρκετά καύσιμα βοηθά στο να
δημιουργηθεί ένα απόθεμα. Τα χρήματα από τις
επενδύσεις και το Ταμείο Στήριξης πρέπει να πέ-
σουν το συντομότερο στην αγορά, ώστε να μην…
παγώσουν οι μηχανές την πιο κρίσιμη στιγμή.

Για αυτό και επιμένουμε ότι η κυβέρνηση λελο-
γισμένα πρέπει να ανοίξει το «πουγκί». Όχι για να
γίνει… Άγιος Βασίλης, αλλά για να μη γίνει
Σκρουτζ. Διότι τον Σκρουτζ ουδείς αγάπησε, παρά
μόνο όταν έδειξε μεταμέλεια. Η κυβέρνηση και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλουν να προλάβουν
και να μη χρειαστεί να τρέχουν για να προλάβουν
τις εξελίξεις. Αμφότεροι έχουν δείξει ότι μπο-
ρούν. 

Ο πρωθυπουργός πρέπει να απευθυνθεί στους
πολίτες όταν είναι έτοιμος και να τους μιλήσει με
τη γλώσσα της αλήθειας για τις επόμενες κινήσεις
του. Εξάλλου, ο ελληνικός λαός είναι ο μόνος αξιό-
πιστος συνομιλητής και σύμμαχος. Ο Κυριάκος
σύντομα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν. Ο πρω-
θυπουργός πρέπει να πάρει το παιχνίδι πάνω του,
όπως έκανε και στις δύσκολες στιγμές της πανδη-
μίας, και να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Μήπως ήρθε η ώρα για ένα νέο
«διάγγελμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Ο πρωθυπουργός πρέπει να πάρει 
το παιχνίδι πάνω του και 
να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης“
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Συγκλονιστικές αποκαλύψεις
από τον Γιώργο Λιάνη 
και τη Ζέφη Δημαδάμα

Σ
τη Χαριλάου Τρικούπη ο πολιτι-
κός χρόνος μοιάζει να έχει στα-
ματήσει. Στην είσοδο του κτιρίου
απλοί πολίτες και στελέχη περ-

νούν και αφήνουν ένα λουλούδι δίπλα στη
φωτογραφία της δικής τους Φώφης. Κά-
ποιοι φτάνουν μέχρι τον 6ο όροφο όπου
βρισκόταν το γραφείο της, όπως ο Παύλος
Χρηστίδης και ο Κώστας Λαλιώτης, και
αφήνουν ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η πρόσοψη του κτιρίου έχει καλυφθεί
με δύο μεγάλα μαύρα πανό, ενώ η ελληνι-
κή σημαία κυματίζει μεσίστια. Οι εσωκομ-
ματικές εξελίξεις έχουν προσωρινά πα-
γώσει και ουδείς αναφέρεται δημόσια σε
προεκλογική δραστηριότητα. Το Σάββατο
αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβου-
λευτική Ομάδα του κόμματος προκειμέ-
νου να εκλέξει μεταβατικό πρόεδρο που
θα εκπροσωπεί το κόμμα στη Βουλή. Αν
δεν εκδηλωθούν άλλες υποψηφιότητες,
τότε το προβάδισμα έχει ο Κώστας Σκαν-
δαλίδης, ο οποίος είναι και ο πρώτος κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Στο μεταξύ, κανείς δεν έχει όρεξη για
πολλά λόγια και μόνο λίγοι στενοί της συ-
νεργάτες έπειτα από δημοσιογραφική
πίεση μιλούν για τη Φώφη που γνώρισαν,
ειδικά για τις τελευταίες στιγμές μαζί της.
Η Ζέφη Δημαδάμα θυμήθηκε ένα περι-
στατικό σε περιοδεία πριν από περίπου
έναν μήνα: «Πριν από 20 μέρες είχαμε πά-
ει στη Γορτυνία και της είχα πει “πρόεδρε,
είσαι λίγο αδύνατη”. “Ε, είμαι λίγο κουρα-
σμένη”, μου είχε απαντήσει και εγώ της
είπα “ξεκουράσου”». Χωρίς να κρύβει τη
συγκίνησή της είπε ότι «ήταν σίγουρη ότι
θα το ξεπεράσει, το πιστεύω βαθιά αυτό,
είχε τόση δύναμη. Είναι μια πηγή δύναμης
για τους ανθρώπους που έχουν δώσει μά-
χες. Πάντα νοιαζόταν για τις μάχες που δί-
νουν με τον καρκίνο του μαστού». Η κυρία
Δημαδάμα μάς αποκάλυψε, όμως, και μια
άλλη βαθιά ανθρώπινη πτυχή της Φώφης
Γεννηματά, ειδικά για τη σχέση της με τα
παιδιά: «Πήγαινε χωρίς να το μάθει κανέ-
νας σε ιδρύματα, όπως η Κιβωτός του Κό-
σμου, και μιλούσε με τα παιδιά. Αυτά τη
λάτρευαν. Στεκόταν δίπλα τους».

Την εικόνα μιας Φώφης Γεννηματά που
μέχρι την τελευταία στιγμή έδινε τη δική
της μάχη με τον καρκίνο, ενώ η σκέψη της

ήταν στη διαφύλαξη της ενότητας της πα-
ράταξης, μετέφερε ο πρώην βουλευτής
Χρήστος Πρωτόπαπας. «Αυτό που μας
έλεγε ήταν “προσέξτε την ενότητα της πα-
ράταξης”, “κρατηθείτε εκτός της κομματι-
κής αντιπαράθεσης για την ηγεσία”, “δια-
χειριστείτε την καθημερινότητα και κυ-
ρίως να προσέχετε να μη διασπαστεί η
ενότητα”», ήταν, σύμφωνα με τον κ. Πρω-
τόπαπα, οι τελευταίες οδηγίες προς τους
συνεργάτες της.

Αίσθηση προκάλεσαν όσα αποκάλυψε ο
Γιώργος Λιάνης για το πείσμα με το οποίο
έδινε τη σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
«Τώρα μπορώ να τα πω, γιατί δείχνουν και
τον χαρακτήρα της Φώφης αυτά που μου
έλεγαν στενοί της άνθρωποι. Η Φώφη
Γεννηματά λιποθυμούσε πριν από λίγες
εβδομάδες στις σκάλες, σηκωνόταν όρθια
και έλεγε “όχι ακόμη, όχι ακόμη” και συ-

νέχιζε τη δραστηριότητά της. Αυτό πολλα-
πλασιάζει το θάρρος της και την απόφαση
για το πότε έλαβε τις αποφάσεις της, όταν
δεν θα διασαλευόταν η διαδικασία στο ΚΙ-
ΝΑΛ. Αυτά δεν είναι γνωστά», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Σήμερα  στις 10 το πρωί θα τεθεί η σορός
της προέδρου σε λαϊκό προσκύνημα στη
Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία
θα ψαλεί στις 14.00 στη Μητρόπολη και η
ταφή της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθη-
νών. Επικηδείους θα εκφωνήσουν η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Κώ-
στας Τασούλας και ο γραμματέας του ΚΙ-
ΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης. Από την
πλευρά της οικογένειας, τη Φώφη Γεννη-
ματά θα αποχαιρετίσει ο 17χρονος γιος της
Γιώργος Γεννηματάς - Τσούνης.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του

πρωθυπουργού, «με απόφαση του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τε-
τάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κηδείας
της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής,
Φώφης Γεννηματά, κηρύσσεται εθνικό
πένθος».

Την ίδια ώρα, μεσίστιες θα κυματίζουν
οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια με
απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. 

Η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά
επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν
χρήματα στην Κιβωτό του Κόσμου και στο
Χαμόγελο του Παιδιού.

Το τελευταίο αντίο στη Φώφη

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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H
ταν απόγευμα Κυριακής, όταν κατέστη σαφές
σε όλους ότι η Φώφη Γεννηματά είχε πάρει
έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Το ηπατικό σοκ
από τη μετάσταση του καρκίνου και σε άλλα

ζωτικά όργανα και στο σύνολο της κοιλιακής χώρας είχε
οριστικά επενεργήσει, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στους
αγαπημένους της ανθρώπους να της πουν το ύστατο αντίο.
Στο ότι ήταν πλέον θέμα χρόνου είχε καταλήξει η ομάδα
των ικανότατων γιατρών που την παρακολουθούσε, υπό
την καθοδήγηση της καθηγήτριας Εντατικής Θεραπείας

του ΕΚΠΑ Αναστασίας
Κοτανίδου.

Τα κακά μαντάτα κοι-
νοποιήθηκαν σε συγ-
κεκριμένους ανθρώ-
πους του στενού της

περιβάλλοντος, ενώ ενημέρωση φαίνεται ότι υπήρχε τόσο
στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια όσο και στην ηγεσία
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο άνθρωπος που είχε
πρόσβαση στο δωμάτιό της και αυτός που βρέθηκε εκεί
τις τελευταίες της ώρες ήταν ο άνδρας της ζωής της, ο
σύντροφος και πιο ένθερμος υποστηρικτής της, ο οδον-
τίατρος Ανδρέας Τσούνης. Αυτός πέρασε στο πλευρό της
τις τελευταίες της ώρες, ο άνδρας που την ερωτεύτηκε
μετά τον χωρισμό της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Ντέ-
κα, τον πατέρα της μεγαλύτερης κόρης της, της Αιμιλίας.
Ο Ανδρέας Τσούνης, με τον οποίο έκανε δύο παιδιά, τον
Γιώργο και την Κατερίνα, ήταν στο πλευρό της έως την τε-
λευταία ώρα, ενώ και τα παιδιά της πρόλαβαν να της πουν
το ύστατο αντίο. Εκεί διακριτικά και ο Κώστας Γείτονας, ο
στενότερος ίσως συνεργάτης και σύμβουλός της, ο άν-
θρωπος που μαζί με τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου και τον
Θανάση Τσούρα ήταν οι στενοί πολιτικοί φίλοι και του πα-
τέρα της, του Γιώργου Γεννηματά.

Ο Ανδρέας Τσούνης, λοιπόν, επιφορτίστηκε με το θλι-
βερό καθήκον της ενημέρωσης. Και το πρωί της Δευτέ-
ρας, λίγη ώρα πριν από τον θάνατό της, συνεργάτες της

στο κόμμα και στη Βουλή έκαναν τηλεφωνήματα σε
όσους βουλευτές του κόμματος δεν είχαν ήδη ενημερω-
θεί για το πόσο δραματική ήταν η κατάσταση. 

Ραγδαία επιδείνωση
Πριν από δύο εβδομάδες στα δημοσιογραφικά και τα

πολιτικά γραφεία πέφτει ως βόμβα η είδηση της εκ νέου
ασθένειας της Φώφης Γεννηματά, που την ωθεί εκτός
κούρσας του Κινήματος Αλλαγής. Η περιπέτειά της προ-
καλεί πανελλήνια συγκίνηση, με δεδομένο ότι η ίδια είχε
ήδη νικήσει μια φορά τον καρκίνο και οι γονείς της είχαν
πεθάνει με διαφορά λίγων μηνών από την επάρατη νόσο.
Τραγική ειρωνεία, το 2008 η Φώφη νοσηλεύτηκε στο νο-
σοκομείο Memorial της Νέας Υόρκης, σχεδόν στο διπλα-
νό δωμάτιο από αυτό όπου είχε νοσηλευθεί και καταλήξει
ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς τη Μεγάλη Δευτέρα
του 1994. Νωρίτερα, τον χειμώνα του 1993, είχε χάσει και
τη μητέρα της Κάκια από την ίδια ασθένεια, από την οποία
ταλαιπωρήθηκε πρόσφατα και η αδερφή της.

Την επομένη μέρα της εισαγωγής της στο νοσοκομείο
και ενώ η ίδια επικοινωνεί με τους συνεργάτες της και
διαμηνύει ότι είναι σε καλή διάθεση και έτοιμη να δώσει
τη μάχη, όλοι πληροφορούνται τη σοβαρότητα της κατά-

στασης. Όλοι ρωτούν: «Η Φώφη θα γίνει καλά;». Η απάν-
τηση εξαρχής δυστυχώς ήταν αρνητική. Η Φώφη Γεννη-
ματά έμπαινε στην τελευταία πίστα της σύντομης ζωής
της, κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κρα-
τήσει τόσο λίγο.

Από την αρχή καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται για
κάτι εγχειρήσιμο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η Φώφη Γεν-
νηματά θα υποβληθεί σε ανοσοθεραπείες, αλλά και σε μια
πειραματική πυρηνική θεραπεία υπό την επίβλεψη του
καθηγητή και παλιού της φίλου Γιάννη Δατσέρη. Θεωρη-
τικά, λίγες μέρες μετά θα μπορούσε να επιστρέψει σπίτι
της για να είναι μαζί με τα παιδιά της. Η θεραπεία του κ.
Δατσέρη δεν άρχισε ποτέ, ενώ ποτέ δεν δόθηκε και το εξι-
τήριο. Δέκα μέρες πριν, οι γιατροί έλεγαν ότι θα μπορούσε
να βγει την περασμένη εβδομάδα. Εντέλει, όμως, δεν
βγήκε ποτέ. 

Το ηπατικό σοκ
Η Φώφη Γεννηματά παραμένει στο δωμάτιο του δέκατου

ορόφου του «Ευαγγελισμού». Σε καλή διάθεση, παρά την
κόπωση, επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων και e-mails με πολ-
λούς και με τους βασικούς της συνεργάτες. Ζητά να μαθαί-
νει τα πάντα για την κομματική καθημερινότητα, ενώ παρα-
κολουθεί από απόσταση την κούρσα διαδοχής στο ΚΙΝΑΛ.
Μάλιστα, σύμφωνα με συνεργάτες της, μοναδική της έγνοια
φέρεται να είναι έως την ύστατη στιγμή η ενότητα του κόμ-
ματος. Και κάτι ακόμη, σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πλη-
ροφορίες της «Political»: τα παιδιά της, για τα οποία «καιγό-
ταν» για το πώς θα είναι αφού αυτή φύγει.

Έως και την Παρασκευή οι συνεργάτες της έχουν επι-
κοινωνία. Το Σαββατοκύριακο τα πράγματα γίνονται χει-
ρότερα. Ο ταλαιπωρημένος οργανισμός της που είχε μά-
θει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει, λυγίζει. Από κάποιο
σημείο της Κυριακής και μετά η Φώφη Γεννηματά βρί-
σκεται σε κώμα. Και δυστυχώς, ενώ όλοι έχουν αντιλη-
φθεί το αναπόδραστο της μοίρας, στις 12.04 τη Δευτέρα η
Φώφη Γεννηματά φεύγει οριστικά.

Η θεραπεία που δεν έγινε ποτέ

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στην Ντόρα 
Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ενημερώ-
νεται ότι η Ντόρα Μπακογιάννη διαγνώστηκε με
πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου στα οστά
που επιβάλλει ανοσοθεραπείες. Η κυρία Γεννημα-
τά δεν το σκέφτεται καν. Μέσα από τον «Ευαγγελι-
σμό» στέλνει μήνυμα στην Ντόρα Μπακογιάννη να
είναι δυνατή και να βγει νικήτρια. Πρόκειται για
μια μοναδική στιγμή, που συγκλόνισε την κυρία
Μπακογιάννη, η οποία αυτές τις μέρες ξεκίνησε τις
δικές της ανοσοθεραπείες.
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Και αναγκαία και... εφικτή η αύξηση του κατώτατου

του

Βασίλη 
Κόκκαλη

Βουλευτής 

Λάρισας 

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η
ταν Σεπτέμβριος του 2018, λίγες μέρες
μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημό-
νια, όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας ανήγγελλε την αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 650 ευρώ, δηλαδή κατά 11%, και την
κατάργηση του ρατσιστικού υποκατώτατου για
τους νέους μέχρι 25 ετών. Μόνο όσοι έχουν κοντή
μνήμη δεν θυμούνται τη ΝΔ να λειτουργεί σαν
Κασσάνδρα και να προαναγγέλλει κλείσιμο μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της ανερ-
γίας, επειδή δήθεν δεν θα τα κατάφερναν να τα
βγάλουν πέρα. 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μι-
σθός για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνί-
τες αυξήθηκε στα 650 ευρώ, το κατώτατο ημερο-
μίσθιο στα 29,04 ευρώ και χωρίς ηλικιακή διά-
κριση, με την εφαρμογή του μέτρου να διαψεύδει
όλους τους ιδεοληπτικούς καταστροφολόγους
και να δικαιώνει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να
ενισχύσει τα εισοδήματα των εργαζόμενων: η
ανεργία μειώθηκε σε ιστορικά χαμηλά για την τε-
λευταία δεκαετία και οι επιχειρήσεις κρατήθη-
καν ζωντανές χάρη και στην αύξηση της αγορα-
στικής δύναμης της κοινωνικής πλειοψηφίας.

«Εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα σταθεί
μπροστά σας σήμερα και θα σας πει “δεσμεύομαι

για αύξηση του κατώτατου μισθού”», δήλωνε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούνιο του 2017, ενώ
προεκλογικά υποσχόταν πως θα αυξανόταν στο
διπλάσιο της αύξησης του ΑΕΠ. Μετά τις εκλογές
του 2019 η κυβέρνησή του μας ενημέρωσε πως
δεν θα προχωρούσε σε αύξηση του κατώτατου
γιατί την είχε προλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν από με-
ρικούς μήνες, και ενώ η χώρα μαστίζεται από την
πανδημία και την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης ανα-
κοίνωσε τη «γενναιοδωρία» της αύξησης του κα-
τώτατου κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022,
προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να φάνε ένα
κουλούρι Θεσσαλονίκης παραπάνω. Αν και αυτό
ζήτημα είναι, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά να
έχουν πάρει την ανηφόρα και η κυβέρνηση να
μένει παρατηρητής, όταν δεν κατηγορεί τους πο-
λίτες γιατί δεν ψάχνουν για καλύτερες τιμές…

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι προς το παρόν
αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά έχει εδώ και
καιρό καταθέσει μια σειρά προτάσεων για την
καταπολέμηση της ακρίβειας, ανάμεσα στις
οποίες ξεχωρίζει η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 800 ευρώ. Αναλαμβάνουμε, μάλιστα,
πολιτική πρωτοβουλία για την άμεση θεσμοθέτη-
σή του με κατάθεση πρότασης νόμου για αύξησή
του στα 800 ευρώ και ταυτόχρονα κατάθεση πρό-

τασης διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συ-
ζήτησης στη Βουλή, όπου θα ζητήσουμε από τους
πάντες -κυβέρνηση και ελάσσονα αντιπολίτευ-
ση- είτε να συνταχθούν μαζί μας είτε να εκτεθούν
στους ψηφοφόρους τους. Αν σήμερα αυξηθεί ο
βασικός μισθός, και μείωση της ανεργίας θα
έχουμε και αύξηση της κατανάλωσης και πολύ
περισσότερα έσοδα για την κοινωνική ασφάλιση
αντί για τη βαλκανικού τύπου αγορά εργασίας
που οραματίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η χώρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτο-
νική για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
την αύξηση στον βασικό μισθό, έχοντας μείνει
πολύ πίσω από τα περισσότερα κράτη-μέλη της
ΕΕ. Η σπονδυλική στήλη του εργατικού δικαίου
είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες
στον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκονται στο 60%, ενώ
στην Ελλάδα μόλις στο 14,7%. 

Είμαστε εξάλλου η μοναδική χώρα στην Ευρώ-
πη της οποίας ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι
χαμηλότερος του αντίστοιχου του 2010. Είναι συ-
νεπώς όχι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, αν δεν
θέλουμε να μείνουμε ξανά ουραγοί και να ζή-
σουμε και πάλι την πολύ δύσκολη προηγούμενη
δεκαετία…

Τα κρίσιμα συστατικά για μια 
νέα ανάπτυξη και οι δικές μας ευθύνες

«Η
Διαχείριση της Αλλα-
γής είναι μια δομημέ-
νη προσέγγιση για να

διαφυλαχθεί η ορθή και ομαλή
εφαρμογή των αλλαγών, για να εξα-
σφαλιστούν τα διαρκή οφέλη της
αλλαγής. Η εστίαση αφορά τις ευρύ-
τερες επιπτώσεις της αλλαγής ιδιαί-
τερα σε ανθρώπους και πώς, ως
άτομα και ομάδες, κινούνται από
την τρέχουσα κατάσταση προς το
νέο». 

Ο ορισμός αυτός μπορεί να μη ση-
μαίνει σε πολλούς κάτι ιδιαίτερο,
αλλά ταυτόχρονα αποτελεί θεμε-
λιώδη αρχή για πρόοδο και ανάπτυ-
ξη. Η διαχείριση της αλλαγής απαι-
τεί διαρκώς τον επαναπροσδιορι-
σμό των στόχων ενός κράτους, μιας
επιχείρησης, μιας οικογένειας και
εν κατακλείδι ενός ατόμου. Πέρα
από θεωρίες ή πρακτικές, ο επανα-
σχεδιασμός της στρατηγικής και η
σωστή ρύθμιση των εφαρμοστικών
πρακτικών αποτελούν βασικό συ-

στατικό επιτυχίας και βασικό κανό-
να επιβίωση.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα
που εγείρονται είναι κατά πόσο είναι
εφικτή η οποιαδήποτε αλλαγή, αν
στηρίζεται στην επαναφορά ή επα-
νάληψη του παλιού, πρακτική που
αποτελεί την εφαρμογή ενός αένα-
ου επαναλαμβανόμενου μοτίβου,
δηλαδή πλήρης αναγνώριση της
«μέρας της Μαρμότας». Κι όμως, το
1946 ο νευρολόγος - ψυχίατρος Vic-
tor Frankl είπε: «Ανάμεσα στο ερέ-
θισμα και την αντίδραση υπάρχει
ένα κενό. 

Σε αυτό το κενό μάς προσφέρεται
η δυνατότητα να επιλέξουμε την αν-
τίδρασή μας. Στην αντίδρασή μας
αυτή εναπόκεινται η ανάπτυξη και η
ελευθερία μας». 

Η απίστευτη αυτή ρήση αποτελεί
τη βασική αρχή για την άσκηση ηγε-
σίας. Το κενό αυτό είναι η στιγμή
που λαμβάνεται μια απόφαση, είναι
η στιγμή που μπορεί να διαφορο-

ποιήσει το μέλλον, είναι η στιγμή
που απελευθερώνονται τα οράματα
με κύριο σκοπό να μετατραπούν σε
δράσεις. Το κενό αυτό αντιπροσω-
πεύει την απόλυτη ελευθερία.

Η Αλλαγή και η Ελευθερία είναι
θεμελιώδη συστατικά στις σύγχρο-
νες κοινωνίες. Η ανάπτυξη και ο -
συνεχής- επαναπροσδιορισμός
προσδίδουν δυναμική εξέλιξης και
όχι επανάληψη ενός κακέκτυπου,
που το μόνο που μπορεί να προσφέ-
ρει είναι οπισθοδρόμηση και απο-
δόμηση του μέλλοντος. Η εκμετάλ-
λευση του μικρού κενού που ανα-
φέρει ο Frankl ως «πράξη» απαιτεί
μακροχρόνια σκέψη και επίγνωση,
γιατί μπορεί από σπουδαία ευκαιρία
να μετατραπεί σε πάτημα μιας σκαν-
δάλης.

Μπορεί πολλοί να αναρωτηθούν τι
σχέση έχουν όλα τα ανωτέρω με ένα
άρθρο άποψης, ένα πολιτικό έντυπο
και έναν -τον γράφοντα- επιχειρη-
ματία. Οι απόψεις μου προσπαθούν

να αποτυπώσουν την αντίληψη ότι η
ηγεσία -πολιτική, επιχειρηματική,
κοινωνική, οικογενειακή κ.ο.κ.- εί-
ναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου
που πρέπει να αποφεύγει συστημα-
τικά την ύβριν με την αρχαιοελληνι-
κή της έννοια. 

Η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων
μας δημιουργεί αλαζονεία, που με
τη σειρά της υποτιμά τους άλλους. Η
έλλειψη ενσυναίσθησης απαλείφει
τη μνήμη και διαταράσσει την ισορ-
ροπία.

Οι κοινότοπες λέξεις «ανάπτυξη»,
«καινοτομία», «εξέλιξη» δεν μπο-
ρούν να υπάρξουν, αν δεν διασφαλί-
σουμε κατ’ ελάχιστον τα στοιχειώδη
συστατικά της προσωπικής μας
ελευθερίας και της δυνατότητας για
αλλαγή, χωρίς την επιστροφή στο
παρελθόν αλλά τη δημιουργία του
νέου μέλλοντος. 

Είναι ευθύνη και καθήκον όλων
μας να συμπράξουμε με στόχο τη
νέα Ελλάδα.

του
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Ο «Σαούλ» και οι «σταυροφόροι»

Τ
ο «υπόκωφο κύμα», που αρχικά εκδηλωνόταν
στις φιλικές συντροφιές, έχει δυναμώσει επικίν-
δυνα. Όποιος παρακολουθεί το διαδίκτυο αλλά

και μια, όχι αμελητέα, μερίδα του Τύπου το «ακούει» να
σκάει απειλητικά πάνω στα αυτάρεσκα, αν και απατηλά,
τείχη της πολιτικής παντοδυναμίας. Αιτία είναι η «μαζική
αξιοποίηση» στελεχών με πολυκύμαντη διαδρομή σε
άλλους πολιτικούς χώρους, σε σημείο που ο Ι. Πρετεντέ-
ρης (Ι.Π.) να ισχυρίζεται ότι: «Στην πραγματικότητα έχου-
με μία -κυβέρνηση συνασπισμού της Δεξιάς, του Κέν-
τρου και ενός αξιόλογου […] τμήματος της Κεντροαρι-
στεράς» («Οι Μέτοικοι»). Είναι χαρακτηριστική επί του
προκειμένου η «αξιοποίηση» του γραμματέα της κυβέρ-
νησης των μνημονίων (Παπανδρέου) και του πρώην
γραμματέα της ΚΝΕ. Οι συγκεκριμένοι θυμίζουν τους
«οδοιπόρους για τα Σούσα», μόνο που σε αντίθεση με τις
υποθέσεις του ποιητή, μάλλον οι «Σατραπείες» είναι ο
διακαής τους πόθος. Το γεγονός αυτό, αν συνδυαστεί με
τον ανεξήγητο παραγκωνισμό καταξιωμένων στελεχών
της παράταξης, εντείνει τη δυσαρέσκεια. Εκτός από την
περίπτωση της κυρίας Σακελλαροπούλου, θα μπορούσε
να αναφερθεί ενδεικτικά και ο Ε. Στυλιανίδης, καταξιω-
μένος πολιτικός μικροαστικής καταγωγής -μήπως για
αυτήν τιμωρείται (;)- που, αν και «φυλάει Θερμοπύλες»
στη Ροδόπη, παραμένει στα «αζήτητα». Ανεξήγητος
πράγματι παραγκωνισμός, εκτός εάν τα πάντα κρίνονται
από την εκδήλωση αιώνιας προσήλωσης στην «Υψηλή
Πύλη».

Θα μπορούσε φυσικά να ισχύει ο ισχυρισμός του κυ-
ρίου Ι.Π. Οι κυβερνητικοί συνασπισμοί δεν είναι απαραί-
τητα κακοί, όπως δείχνει το γερμανικό παράδειγμα. Μό-
νο που οφείλουν να γίνονται φανερά, με δημοσιοποι-
ημένες αρχές και κανόνες, μεταξύ πολιτικών φορέων.

Συνασπισμοί ενός κόμματος αρχών με πρόσωπα ή με
σχηματισμούς-φαντάσματα δεν νοούνται. Άλλωστε, το
Κέντρο ως πολιτικός σχηματισμός έπαψε να υφίσταται
από τη δεκαετία του ’70. Αυτοί που παρουσιάζονται σή-
μερα ως «εταίροι» στον, σύμφωνα με τον Ι.Π., «Συνασπι-
σμό» προέρχονται από τις τάξεις της αυτοπροσδιοριζό-
μενης ως Αριστερής παράταξης, που χαρακτήριζε την
κυβέρνηση του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού
«Δεξιά παρένθεση». Επομένως, απομένει ως μόνο εν-
δεχόμενο η προσχώρηση προσώπων στην παράταξη
γιατί προσχωρήσεις σε πρόσωπα ή σε κυβερνήσεις, και
μάλιστα μαζικές, δεν νοούνται. Ο αείμνηστος Κ. Μητσο-
τάκης δεν προσχώρησε στον Καραμανλή, στη ΝΔ προ-
σχώρησε αποδεχόμενος τις ιδεολογικές αρχές της και
την ιστορία της. Ως μέλος της ΝΔ εξελέγη πρόεδρος και
με τον αγώνα όλων των στελεχών και των οπαδών της
έγινε πρωθυπουργός.

Το επιχείρημα της διά των προσώπων διεύρυνσης της
εκλογικής βάσης είναι λάθος. Όπως αποδείχθηκε το
1981, οι προσχωρήσεις της πλειοψηφίας των στελεχών
κομμάτων (ΕΔΗΚ, ΕΠ, ΚΝΦ) που στις προηγούμενες
εκλογές είχαν αποσπάσει το 19,88% των ψήφων δεν έφε-
ραν εκλογικά οφέλη στη ΝΔ. Παρά την εξαφάνιση των
ανωτέρω κομμάτων, το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ έπεσε
από το 41,84% το 1977 στο 35,88% το 1981. Για να το πούμε
πιο απλά, οι πολιτικές προσωπικότητες (μεταξύ των
οποίων κορυφαίοι όπως οι Κ. Μητσοτάκης και Α. Κανελ-
λόπουλος) ήρθαν στην παράταξη δίχως εκλογική «προ-
ίκα». Ούτε η επίκληση της υποτιθέμενης «αποτελεσματι-
κότητας» γίνεται αποδεκτή, αφού πέραν του γεγονότος
ότι αποτελεί ύβρη για την παράταξη -όπως ενδεικτικά
φαίνεται και από την προαναφερθείσα περίπτωση του
κυρίου Στυλιανίδη- είναι και αναπόδεικτη έως τώρα με

εξαίρεση τον Υ.Ψ.Δ. Όμως και σε αυτή την περίπτωση θα
πρέπει να επισημανθεί η ιδιαιτερότητα του υπουργείου,
αφού οι νέες πολιτικές δεν στηρίζονται κατ’ ανάγκη για
τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους στις υπάρχουσες
δομές και στο υπάρχον προσωπικό. Με άλλα λόγια, δεν
είναι το ίδιο με την εφαρμογή μιας μεταρρύθμισης στο
ΥΠΑΙΘ, που κατ’ ανάγκη θα υλοποιηθεί από το υπάρχον
διδακτικό προσωπικό.

Τέλος, ορισμένοι καλοπροαίρετα φαίνεται να αντιμε-
τωπίζουν αυτούς που δημοσίως αντιτίθενται στον «Συ-
νασπισμό» ως αδικαιολόγητους «σταυροφόρους» υπέρ
της καθαρότητας της παράταξης. Θεωρώ ότι κάνουν λά-
θος, αφού δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν σημαντικούς παρά-
γοντες, μεταξύ των οποίων η μαζικότητα του φαινομέ-
νου, ο παραγκωνισμός αποδεδειγμένα άξιων στελεχών
μας και, τέλος, το κλίμα που επιχειρείται να καλλιεργη-
θεί ότι η ΝΔ τώρα είναι κάτι άλλο, κάτι πιο «προοδευτι-
κό», κάτι που προσεγγίζει το «Κέντρο» της πολιτικής
παραμυθολογίας. Τώρα, τον λόγο για τον οποίο το «Κέν-
τρο», στην ελληνική εκδοχή του, αποτελεί το αγλάισμα
της πολιτικής μόνο οι ανιστόρητοι και οι κονδυλοφόροι
της «προοδευτικής» μυθολογίας τον ξέρουν. Κάποιοι
χρησιμοποιούν το παράδειγμα του Σαούλ ως απάντηση
σε εκείνους που ασκούν κριτική. Παραγνωρίζουν,
όμως, τις ουσιαστικές διαφορές. Ο Σαούλ, όταν φωτί-
στηκε, απαρνήθηκε το παρελθόν του υιοθετώντας τις
αλήθειες του Χριστιανισμού, δεν «συνεργάστηκε» για
να τον αλλάξει. Επίσης, δεν υπήρξε προσωπικό ιδιοτε-
λές κίνητρο, αντίθετα από διώκτης έγινε διωκόμενος,
από στέλεχος του συστήματος έγινε απόβλητος. Εν τέ-
λει, καλοδεχούμενοι οι «αλλόθρησκοι» στην «εκκλη-
σία», αρκεί να έχουν «φωτιστεί» και να διαβάζουν τα δι-
κά μας «Ευαγγέλια».
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Προχώρησε στα 56 της χρόνια η πρόεδρος του Κι-
νήματος Αλλαγής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη
Γεννηματά. Προχώρησε μπροστά, αφήνοντάς μας πί-
σω χωρίς τη φυσική της παρουσία, για να μείνει, όμως,
για πάντα στην καρδιά, στο μυαλό και στη ζωή μας ως
το ένσαρκο παράδειγμα της δύναμης, της θέλησης,
της ευγένειας, του σεβασμού και της επανάστασης.

Πήρε ένα τεράστιο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, και το γλίτωσε
από την καταστροφή. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, το
Κίνημα Αλλαγής, και του έδωσε πνοή ζωής. Επανα-
στάτησε και κέρδισε κάθε προεδρική μάχη, ως γυναί-
κα, σε μια εποχή που η μάχη δινόταν και ακόμα δίνεται
για την αναγνώριση της γυναίκας. Δεν πρόβαλε το
πρόβλημά της για να κρύψει τις αδυναμίες της. Πρό-
βαλε τη δύναμή της για να κρύψει το πρόβλημά της.
Δεν επικαλέστηκε την ενότητα, αλλά την έκανε πράξη.
Δεν κοντοστάθηκε, δεν δίστασε, δεν φοβήθηκε, δεν
λύγισε, δεν σκέφτηκε δεύτερη φορά και έζησε τον
αγαπημένο της στίχο: «Δεύτερη φορά δεν έχει».

Τι κι αν λοιδορήθηκε κι αν κατηγορήθηκε κι αν κρί-
θηκε όσο ήταν εδώ μαζί μας; Φεύγοντας μας απέδειξε
ότι όσα έκανε έπιασαν τόπο. Επανεμφανίστηκε ο πολι-

τικός πολιτισμός για τον οποίο τόσο πάλεψε. Αναγνω-
ρίστηκε ως υπαρκτή αξία η πολιτική ηθική, την οποία
με πείσμα υπηρέτησε. Γέμισε με περιεχόμενο το «όλοι
μαζί», για το οποίο έδινε καθημερινά την παράλληλη
μάχη της μαζί με αυτή για τη ζωή της.

Είμαι σίγουρος ότι η Φώφη, βαδίζοντας πλέον για
αλλού, δεν συγκινείται, δεν αγαλλιάζει ψυχικά από τα
δάκρυα, τα σπαρακτικά λόγια και τους ύμνους από ευ-
γνώμονες και αγνώμονες που συνοδεύουν τις φωτο-
γραφίες της. Μπορεί και -ή μάλλον σίγουρα- να
εκνευρίζεται που ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο, γιατί
εκείνη ήξερε πάντα την αξία του και φρόντισε με τον
χρόνο και τον τρόπο της εξόδου της να μας δώσει έμ-
πρακτα, για τελευταία φορά, με κάθε κόστος και το μά-
θημα αυτό. Θα νιώσει ότι την τιμούμε πραγματικά, κά-
νοντας το μοναδικό που καταλάβαινε και η ίδια. Πρά-
ξεις!

Να προσπαθήσουμε να ενωθούμε και ενωμένοι να
εποχηθούμε στους άξονες της πολιτικής ηθικής και
του πολιτικού πολιτισμού. Με δύναμη, με θέληση, με
ευγένεια, με σεβασμό να υπερνικήσουμε κάθε εμπό-
διο, χωρίς να κοντοσταθούμε, να δειλιάσουμε ή να φο-

βηθούμε, όσο μεγάλο και να είναι το εμπόδιο. Και κά-
ποτε, χωρίς να κάνουμε πίσω ποτέ, να φτάσουμε, όχι
κρυπτόμενοι αλλά υπό το φως του ήλιου, στον προορι-
σμό που εκείνη είχε επιλέξει για εμάς. Στην πιο ψηλή
κορυφή που βλέπουμε. Όχι, όμως, για πολύ, γιατί λίγο
μετά θα πρέπει να ξεκινήσουμε για την επόμενη.

Μα κι αν ακόμα δεν προλάβουμε να τα καταφέρου-
με, ας αφήσουμε τα έργα μας ως παρακαταθήκη,
όπως μας άφησε εκείνη τα δικά της, στις επόμενες γε-
νιές, για να κατακτήσουν εκείνες μαζί με τις δικές μας
και τις δικές τους κορυφές. Γιατί τελικά αυτό σημαίνει
να είσαι και όχι να επικαλείσαι ότι είσαι προοδευτικός.
Να πολεμάς για όλους με αυταπάρνηση, λες και δεν
υπάρχει αύριο, χωρίς ταυτόχρονα να θεωρείς ότι ο πό-
λεμος αξίζει μόνο αν είσαι εκεί να δικαιωθείς και να
εισπράξεις εσύ τα λάφυρα. 

Τη Φώφη Γεννηματά θα την τιμήσουμε πραγματικά
μόνο αν ζήσουμε με θάρρος ως νικητές στον ήλιο και
όχι ως ηττημένοι κάτω από τη σκιά, την αγωνία και τον
φόβο. Θα τη δικαιώσουμε, αν ζήσουμε όπως έζησε. 

«Never Back Down» (το τραγούδι που είχε επιλέξει
για τις εισόδους της).

Η πρόεδρος εκνευρίζεται 



ΤΤο μνημόσυνο 
για τον Κατσίφα

Πέρασε στα ψιλά το θέμα λόγω της βαριάς
επικαιρότητας με την αιματηρή συμπλοκή
στο Πέραμα. Το περασμένο Σάββατο, ο ανε-
ξάρτητος πλέον βουλευτής Κωνσταντίνος
Μπογδάνος πήγε στο μνημόσυνο του Κων-
σταντίνου Κατσίφα στην Αλβανία. Στο μνημό-
συνο βρέθηκε πολύς κόσμος, ο οποίος θέλη-
σε να τιμήσει τη μνήμη του Κατσίφα, ενώ αί-
σθηση προκάλεσε το γεγονός πως στο μνη-
μόσυνο δεν παρευρέθηκε κανένας πολιτικός
εκτός από τον Μπογδάνο, ο οποίος παρέστη
ως καλεσμένος της οικογένειας Κατσίφα.
Ούτε καν αυτοί που βγήκαν βουλευτές εκμε-
ταλλευόμενοι τη δολοφονία του Κατσίφα από
την αλβανική αστυνομία. 

Ο Λιάνης για τη Φώφη
Συγκινησιακά φορτισμένος μίλησε για τη
Φώφη Γεννηματά και τη γενναιότητα που
επέδειξε στην άνιση μάχη με τον καρκίνο ο
πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λιά-
νης. Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης
(26/10), «τώρα μπορώ να τα πω, γιατί δεί-
χνουν και τον χαρακτήρα της Φώφης, αυτά
που μου έλεγαν στενοί της άνθρωποι: Η Φώ-
φη Γεννηματά λιποθυμούσε πριν από λίγες
εβδομάδες στις σκάλες, σηκωνόταν όρθια
και έλεγε “όχι ακόμη, όχι ακόμη” και συνέχι-
ζε τη δραστηριότητά της. Αυτό πολλαπλασιά-
ζει το θάρρος της, έλαβε τις αποφάσεις της
όταν δεν θα διασαλευόταν η διαδικασία στο
ΚΙΝΑΛ. Αυτά δεν είναι γνωστά».

Ξεκίνησε η πληρωμή
επιδοτήσεων ύψους 633
εκατ. ευρώ στους αγρότες

Ολοκληρώθηκε στις 26/10/20221 από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η
πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής
ενίσχυσης έτους 2021, ύψους 633.434.763,44
ευρώ, σε 521.657 δικαιούχους και ξεκίνησε στα-
διακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών
λογαριασμών. Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021
υπέβαλαν 671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δι-
καιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 591.459 με
αξία δηλούμενων δικαιωμάτων 948.305.791,38
ευρώ. Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι
τέλη Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή του υπολοί-
που της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος
και του εθνικού αποθέματος.

Επισημαίνεται ότι το σύστημα για την υποβολή
διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης 2021 θα είναι διαθέσιμο στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας. Τα αιτήματα διοικητικών
πράξεων καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε
μέσω ΚΥΔ είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, για την ενημέρωσή τους
σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβο-
λής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποι-
ημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του
ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό
κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540), το
οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις
09.00 έως τις 17.00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποι-
ημένης πληροφόρησης των δικαιούχων μέσω
της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη»
(https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/Farmer-
sTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδι-
κών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευ-
μένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών»
(https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών
πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του
υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

Ο σκύλος που έκλεψε
την παράσταση 
στη Θεσσαλονίκη

Όσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν
πάνω στον Λευκό Πύργο για την έπαρση της ση-
μαίας, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο
Φλώρο, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νο Ζέρβα και τον υφυπουργό Εσωτερικών Σταύ-
ρο Καλαφάτη, ένας σκύλος γάβγιζε σε όλους
τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους και περπα-
τούσε ανάμεσα στους ένστολους. Την ώρα μάλι-
στα που η πρόεδρος αποχωρούσε, πέρασε δίπλα
στον σκύλο, ο οποίος γάβγισε ξανά, σαν να τη χαι-
ρετούσε. Παρά τις προσπάθειες των αρμοδίων,
αρνούνταν πεισματικά να αποχωρήσει…
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Ο ρόλος
Σκανδαλίδη

Π
ολλές είναι οι συζητήσεις στο εσωτε-
ρικό του ΚΙΝΑΛ να παίξει έναν ρόλο
μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές ο

«Νέστορας» του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλί-
δης. Να εκλεγεί, δηλαδή, από την Κοινοβου-
λευτική Ομάδα ως προσωρινός πρόεδρος μέ-
χρι να στηθούν οι κάλπες και να μπορέσει έτσι
να εγγυηθεί όχι μόνο τη διαφάνεια της διαδι-
κασίας, αλλά και την ενότητα του κόμματος.
Βεβαίως ο Κώστας είναι εμπειρότατος και
κρυστάλλινος, αλλά δεν ξέρω αν έχει τη διάθε-
ση να ασχοληθεί…

Το μπάσκετ τούς ενώνει τελικά.
Εθεάθησαν να παίζουν μπάσκετ
μαζί οι ανταγωνιστές της Α’
Πειραιά, ο υφυπουργός Ναυτι-

λίας Κώστας Κατσαφάδος και ο
βουλευτής Γιάννης Μελάς. Ήταν

μάλιστα στην ίδια ομάδα. Συγκεκριμένα,
ήταν συμπαίκτες στον αγώνα μπάσκετ που διεξήχθη
μεταξύ «γαλάζιων» κοινοβουλευτικών στελεχών
στα μέσα της εβδομάδας. Να σημειωθεί ότι σέντερ
έπαιξε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θοδωρής Λιβάνιος.

Χ
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Κόβει κορδέλες 
ο Στεφανής

Μετά την απομάκρυνσή του από το υφυ-
πουργείο Εθνικής Άμυνας τον είχαμε χάσει…
Πού είναι ο Αλκιβιάδης; Πήγε στην Ήπειρο για
selfies. Εγκαινίασε το σπίτι-μουσείο του Λάμ-
πρου Τζαβέλα στο Σούλι, έβγαλε καμιά δεκα-
ριά φωτογραφίες και τις ανέβασε στο αγαπη-
μένο του Facebook. «Με τιμή και υπερηφάνεια
εγκαινίασα σήμερα την ιστορική οικία της
ηρωικής οικογένειας των Τζαβελαίων, στο
Σούλι. Η καρδιά, η ψυχή και το πάθος για ελευ-
θερία χτυπά και πάλι στον ιερό και ελεύθερο
τόπο! Ο Λάμπρος Τζαβέλας υπήρξε ο πατριάρ-
χης της θρυλικής οικογένειας Σουλιωτών, τα
περισσότερα μέλη της οποίας αγωνίσθηκαν
διαχρονικά για τα υπέρτατα αγαθά της ελευθε-
ρίας και της ανεξαρτησίας της Πατρίδας, καθι-
στώντας το όνομα των Τζαβελαίων συνώνυμο
της ανδρείας και της φιλοπατρίας».
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο
άνθρωπος θα κάνει θαύματα, σας το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο. Ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον πρέσβη των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων Sulaiman Hamid Salem Al Mazroui. Στη συνάντηση,

όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμε-
ρείς σχέσεις και η κοινή βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών στον τουριστικό τομέα. Ο πρέσβης των ΗΑΕ εξήρε τη δυναμική του ελληνικού
τουρισμού και τη διαχείριση της πανδημίας από την Ελλάδα, επισημαίνοντας το εν-
διαφέρον της χώρας του για επενδύσεις και στον τουρισμό. Ο υπουργός Τουρισμού
ευχαρίστησε τον πρέσβη και επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εντείνει τις
προσπάθειές της για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος. Ο κ. Κικίλιας τό-
νισε την επιτυχία της αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι - Αθήνα - Νέα Υόρκη της Emi-
rates, η οποία λειτουργεί 12 μήνες τον χρόνο, ενώ στο πλαίσιο της τουριστικής ανά-
πτυξης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, συζητήθηκε και η πιθανό-
τητα της αεροπορικής σύνδεσης του Ντουμπάι με τη Θεσσαλονίκη.

Το
...
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Πικραμμένος για Φώφη Γεννηματά 
Υπέρ της προώθησης προγράμματος

πρόληψης κατά του καρκίνου με την ονο-
μασία «Φώφη Γεννηματά» τάχθηκε ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης
Πικραμμένος, ο οποίος επικρότησε την
ιδέα που κατέθεσε ο Ηλίας Μόσιαλος. «Θα
είχε τεράστια σημασία να μπορέσουμε να
οργανώσουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης
για τον καρκίνο με την ονομασία “Φώφη
Γεννηματά”. Εγώ το υιοθετώ και θα το προ-
ωθήσω. Είναι μια πολύ καλή ιδέα και μπράβο στον κ. Μόσιαλο που την είχε», τόνισε
ο κ. Πικραμμένος στο Πρώτο Πρόγραμμα 105,8. «Η πρόληψη είναι καθοριστικό
στοιχείο για κάθε ασθένεια. Πρέπει να φύγει ο φόβος που υπάρχει στους ανθρώ-
πους να επισκεφθούν τον γιατρό», πρόσθεσε.

Μη σας ξεγελά η εκεχειρία στο ΚΙ-
ΝΑΛ. Στο Κίνημα, η είδηση του θα-
νάτου της Φώφης Γεννηματά έχει
παγώσει όλες τις διαδικασίες και
τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των
υποψηφίων. Οι πληροφορίες, πάν-
τως, αναφέρουν ότι η εκλογική δια-
δικασία ενδέχεται να πάει… παρα-
πίσω, αφού στις 5 Δεκεμβρίου θα
είναι το σαρανταήμερο μνημόσυνο
της Γεννηματά. Το βλέπω λίγο δύ-
σκολο και άκομψο να συμπέσει το
μνημόσυνο με τις κάλπες. Δεν είναι
σωστό. Από την άλλη μεριά, αυτή η
εκεχειρία μεταξύ των διεκδικητών
μη σας ξεγελά. Την επόμενη εβδο-
μάδα θα βγάλουν πάλι τα… μαχαί-
ρια μεταξύ τους και θα πέσουν κορ-
μιά. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι
θα ξεχάσουν τα περί πολιτικού πο-
λιτισμού.

LOCK

Ο Κικίλιας θα φέρει το
Ντουμπάι στη Θεσσαλονίκη

Ο Άδωνις πήρε 
την ντουντούκα 
Τελικά ο άνθρωπος είναι και του λιμα-
νιού και του σαλονιού. Κατέβηκε στον
δρόμο μπροστά στο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, όπου είχαν συγκεντρωθεί παρα-
γωγοί λαϊκών αγορών, παρακάλεσε ευ-
γενικά τους αστυνομικούς να του ανοί-
ξουν χώρο και πήρε την ντουντούκα
μπροστά στους παραγωγούς που δεν
μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια
τους. Για περισσότερα από 40 λεπτά
απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, μία
προς μία, των παραγωγών, αρκετούς
από τους οποίους τους ήξερε με το μι-
κρό τους όνομα, αφού έχουν γίνει δε-
κάδες συζητήσεις για το νομοσχέδιο
περί λαϊκών αγορών. Άκουσε τα παρά-
πονά τους και απάντησε σε όλους χω-
ρίς να δημιουργηθούν ευτράπελα.
Πάντως η ντουντούκα τού πάει… ξεκά-
θαρα.

Μόνο ο Μπακογιάννης
απάντησε στον Κύρτσο 
Ο Κώστας Μπακογιάννης, αν και είναι γέν-
νημα-θρέμμα της ΝΔ, φροντίζει εδώ και
αρκετά χρόνια να φιλοτεχνεί ένα ισορρο-
πημένο προφίλ και να μην εμπλέκεται σε
εσωτερικές κόντρες της «γαλάζιας» παρά-
ταξης. Όμως τον εξόργισε ο Γιώργος Κύρ-
τσος για την ανάρτηση με την οποία έλεγε
πως η γενναία μάχη της Φώφης Γεννηματά
με τον καρκίνο «στέλνει κοινωνικά μηνύ-
ματα και δημιουργεί ένα κύμα συμπάθειας
που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό κεφά-
λαιο για το ΚΙΝΑΛ». Ο Μπακογιάννης, λοι-
πόν, αναπαρήγαγε αυτή την ανάρτηση και
τη συνόδευσε με το σχόλιο «Αιδώς, Αργεί-
οι». Βέβαια ο Κύρτσος είναι εδώ και πολύ
καιρό εκτός ΝΔ.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση
του Καραμανλή του νεότερου

Σπάνια δημόσια έξοδος για τον γιο του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή, Αλέξανδρο, που έχει πλέον μεγαλώσει και είναι ένας στιλάτος νεαρός. Ο Αλέ-
ξανδρος Καραμανλής που είναι 18 ετών, βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 25 Οκτω-
βρίου στο θέατρο «Ζίνα» προκειμένου να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της
θεατρικής παράστασης «Παγίδα» και στο τέλος πλησίασε τους ηθοποιούς, προκειμέ-
νου να τους συγχαρεί και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα
τα φλας των φωτογράφων έπεσαν πάνω του…



Τι φέρνει στις «βαλίτσες» 
του ο πρωθυπουργός 
από τη Σαουδική Αραβία 
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Οι πρίγκιπες, οι επενδύσεις και τα μηνύματα 

Τ
η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας
ως σημείου εισόδου καθαρής
ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά
αλλά και ως χώρας-γέφυρα με

την υπόλοιπη Ευρώπη για επενδύσεις
ανέδειξε στο Ριάντ ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθη-
κε με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδι-
κής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στο
ανάκτορο Al Yamamah, σε μια συζήτηση
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η οποία κινήθη-
κε σε γεωπολιτικές, οικονομικές και
επενδυτικές «ράγες», ενώ έμφαση δόθη-
κε και σε στρατηγικές συνεργασίες στους
τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και
της άμυνας. Οι δύο ηγέτες ανέδειξαν τη
σημασία του νεοϊδρυθέντος Επιχειρημα-
τικού Συμβουλίου Ελλάδος - Σαουδικής
Αραβίας για την ενίσχυση των δεσμών των
επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χω-
ρών, ενώ επί τάπητος τέθηκαν και τα βή-
ματα για τη λήψη επενδυτικών πρωτοβου-
λιών. Συμφώνησαν δε στη θεσμοθέτηση
Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των
δύο χωρών, το οποίο θα συνεδριάσει για
πρώτη φορά εντός του πρώτου εξαμήνου
του 2022 προκειμένου να τεθούν οι βά-
σεις για περαιτέρω διμερή συνεργασία.

Νέο μήνυμα στην Τουρκία
Πολλές φορές, τόσο στη συνάντηση με

τον πρίγκιπα διάδοχο όσο και στη συζήτη-
ση στην οποία συμμετείχε στο οικονομικό
φόρουμ Future Investment Initiative, ο
πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα στην
Τουρκία. «Είμαστε ασφαλείς. Δεν υπάρχει
γεωπολιτική απειλή. Και η Τουρκία θα κα-
ταλάβει ότι η απειλητική στάση δεν θα
οδηγήσει πουθενά. Έχουμε συμμαχίες
και κόκκινες γραμμές και ελπίζω ότι κά-
ποια στιγμή η Τουρκία εποικοδομητικά θα
μπει σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώ-
νες. Θα συζητήσουμε, αλλά δεν θα εκφο-
βιστούμε και δεν θα δεχθούμε συμβιβα-
σμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Νωρίτερα, στις επαφές με τον πρίγκιπα
διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Μη-
τσοτάκης είχε μιλήσει για τον αποσταθε-
ροποιητικό και αντιπαραγωγικό ρόλο της
Τουρκίας στην περιοχή. Επανέλαβε ότι η
Ελλάδα είναι έτοιμη για διάλογο υπό την
προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς

Δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων και της αποχής από
προκλητικές ενέργειες. Παράλληλα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απε-
ρίφραστα κάθε επίθεση εναντίον της σα-
ουδαραβικής επικρατείας, ενώ από την
πλευρά του ο διάδοχος του θρόνου εξέ-
φρασε τις θερμές ευχαριστίες της Σαου-
δικής Αραβίας για τη διάθεση μίας συ-
στοιχίας Patriot εκ μέρους της Ελλάδας
για την ενίσχυση της άμυνας του βασιλεί-
ου.

Oι Patriot 
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε συνο-

μιλίες και με τον πρίγκιπα και διάδοχο του
Μπαχρέιν με κεντρικό θέμα στην ατζέντα
τα διεθνή περιφερειακά ζητήματα και τις
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ
ειδική μνεία έκανε και στις αμυντικές
συμφωνίες που υπέγραψε πρόσφατα η
Ελλάδα με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Προηγή-
θηκαν συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με
επιχειρηματίες από τη Σαουδική Αραβία,
οι οποίοι είτε έχουν επενδύσει στην Ελλά-
δα, είτε ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε
αυτή. Συναντήθηκε, επίσης, με τρεις
αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας

που εργάζονται ως σύνδεσμοι που φρον-
τίζουν για τη μεταφορά και εγκατάσταση
της συστοιχίας Patriot που έχει διαθέσει η
χώρα μας στη Σαουδική Αραβία.

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει - Έτοιμη 
να δεχτεί επενδυτές»

Λίγο πριν από την επιστροφή του στην
Αθήνα, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμ-
μετείχε στο φόρουμ Future Investment
Initiative, που συγκεντρώνει τους σημαν-
τικότερους επενδυτές του Κόλπου, στέλ-
νοντας μηνύματα για τη στρατηγική σχέση
της Ελλάδας με το Ριάντ, αλλά και για τις
μεταρρυθμίσεις που καθιστούν την Ελλά-
δα επενδυτικό προορισμό, σημειώνοντας
ότι η χώρα είναι διαφορετική σε σχέση με
δέκα χρόνια πριν. «Έχουμε κάνει δουλειά
για να πείσουμε την Ευρώπη για τη στρα-
τηγική σημασία της περιοχής όσον αφορά
την ενέργεια, τη μετανάστευση και τη γε-
ωπολιτική σταθερότητα. Κοινή ανησυχία η
σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου»,
τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την παρέμ-
βασή του στο οικονομικό φόρουμ, προτεί-
νοντας δυο εναλλακτικές πηγές τροφοδο-
σίας για το φυσικό αέριο: τον EastMed ή
το υγροποιημένο αέριο μέσω Αιγύπτου

στην Ελλάδα. Πρότεινε, μάλιστα, να υιο-
θετηθεί η αντίστοιχη συμφωνία για την
ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο και
με τη Σαουδική Αραβία. Στον τομέα των
επενδύσεων, ο κ. Μητσοτάκης περιγρά-
φοντας τη χώρα μας τόνισε ότι η Ελλάδα
έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, υπογραμ-
μίζοντας ότι και η Σαουδική Αραβία απο-
τελεί μέρος του success story και εξελίσ-
σεται σε μια ελκυστική χώρα για επενδύ-
σεις. Ωστόσο εστίασε και στην ανάγκη πο-
λιτικής σταθερότητας, καθώς αυτό ευνοεί
και τις μεταρρυθμίσεις. «Δεν είναι πυρη-
νική φυσική, αλλά θέλει δουλειά. Πρέπει
να διαχειριστούμε αλλεπάλληλες κρίσεις
και να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα.
Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα για να κερ-
δίσουμε τις εκλογές και έχουμε ένα σα-
φές σχέδιο για το πού θέλουμε τη χώρα το
2030», κατέληξε.

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Ομόθυμη θλίψη 
Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο πανελλήνιο αλλά και στον πολιτικό κό-
σμο ο θάνατος της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεν-
νηματά, η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Στη Βουλή πολλοί
δάκρυσαν από την ξαφνική εξέλιξη. Έστω και μετά θάνατον η Φώ-
φη Γεννηματά τους ένωσε όλους… 

Ο ελληνικός 
σχεδιασμός
Θα δυσκολέψει η κατάσταση στο Αι-
γαίο λόγω των τουρκικών προκλή-
σεων και η Ελλάδα δεν πρέπει να
φοβηθεί να πάρει πρωτοβουλίες τώ-
ρα που η Τουρκία ξεμένει από συμ-
μάχους στην περιοχή. Μέσα σε αυτή
την κατάσταση, η Ελλάδα χτίζοντας
συμμαχίες όπως αυτή με την Αίγυ-
πτο, και όπου συμμαχίες εννοούμε
κοινά συμφέροντα, πρέπει να δει
την ευκαιρία να επιβάλει όρους στην
Τουρκία βασιζόμενη στο Διεθνές Δί-
καιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κοσμογονία 
Ολοένα και πιο ισχυρός εμφανίζεται στη γαλλι-
κή πολιτική σκηνή ο ακροδεξιός και «αγαπημέ-
νο παιδί των γαλλικών ΜΜΕ» Ερίκ Ζεμούρ, ο
οποίος σύμφωνα με μια ακόμα δημοσκόπηση
φέρεται να περνά στον δεύτερο γύρο των προ-
εδρικών εκλογών μαζί με τον Εμανουέλ Μα-
κρόν, αφήνοντας πίσω του τη Μαρίν Λεπέν που
εδώ και δεκαετίες κυριαρχούσε στη γαλλική
Ακροδεξιά. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Ζε-
μούρ συγκεντρώνει το 16% στην πρόθεση ψή-
φου, αφήνοντας στην τρίτη θέση με 15% τη Μα-
ρίν Λεπέν.

Τα ναυπηγεία
Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για τα ναυπηγεία της

Ελευσίνας με την είσοδο του ιταλικού ομίλου Fin-

cantieri στο σχήμα της αμερικανικών συμφερόντων

ΟΝΕΧ, η οποία έχει τη στήριξη της εταιρείας χρημα-

τοδότησης διεθνούς ανάπτυξης της αμερικανικής

κυβέρνησης DFC.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαναλειτουργία

των ναυπηγείων τοποθετείται χρονικά μέσα στο

2022 και μάλλον στη διάρκεια του β’ εξαμήνου. Όλα

θα εξαρτηθούν από το πότε θα βγει η απόφαση του

δικαστηρίου για την εξυγίανση των ναυπηγείων.

Πού δεν ταξιδεύουμε λόγω πανδημίας 

Π
αρότι οι αεροπορικές μεταφορές έχουν επα-
νέλθει σε μεγάλο βαθμό σε μια κανονικότητα,
ακόμη και σήμερα υπάρχουν προορισμοί οι

οποίοι παραμένουν κλειστοί για τους ξένους επισκέ-
πτες. Πρόκειται για πόλεις ή χώρες οι οποίες εξακο-
λουθούν να ζουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κό-
σμο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη διασπορά
του κορονοϊού και τη μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα. 

Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί
να ταξιδέψει, χωρίς ουσιώδη λόγο (ακόμη κι αν είναι
πλήρως εμβολιασμένος), στο Όκλαντ της Νέας Ζη-

λανδίας ή στο Πεκίνο.
Στην ίδια «κόκκινη λίστα» βρίσκονται και οι εξής

αεροπορικοί προορισμοί:
�Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία)
�Βομβάη (Ινδία)
�Σαγκάη (Κίνα)
�Σίδνεϊ (Αυστραλία)

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι παραπάνω προ-
ορισμοί αφορούν την περιοχή της Ωκεανίας και της
Ασίας, με την τελευταία να αποτελεί το νέο hot spot
της πανδημικής κρίσης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ETN11

Ναυτική βάση στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο σχεδιά-
ζει η Τουρκία. Η ναυτική βάση που θα δημιουργηθεί, θα
δώσει στα τουρκικά πλοία τη δυνατότητα να αποκτήσουν
μεγάλη ευελιξία στην περιοχή.
Χρησιμοποιώντας 110 στρέμματα στην ακτή του Καρπάζ
θα δημιουργηθεί η βάση που παραχωρήθηκε στη διοί-
κηση των σωμάτων ασφαλείας για πάνω από τριάντα
χρόνια.
Όλα πάντως δείχνουν ότι νέα περίοδος εντάσεων ανα-
μένεται να ξεκινήσει προσεχώς, καθώς η Τουρκία βγά-
ζει εκ νέου τα σκάφη έρευνας για φυσικό αέριο και πε-
τρέλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μπορεί να δηλώνει ότι τα «Oruc Reis» και «Barbaros»
θα παραμείνουν εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων,
αλλά η παρελθούσα εμπειρία αποδεικνύει ότι η Τουρκία
εύκολα παραβιάζει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.
Συν τοις άλλοις το καλοκαίρι του 2020 το «Oruc Reis»
για 90 ημέρες ερευνούσε στη θεωρητική Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Ρόδου-Καστελόριζου, τονίζοντας
ότι βρίσκεται εντός τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας
που -όπως υποστήριζε- απέκτησε με την ανακήρυξη
ΑΟΖ με τη Λιβύη.
Οι αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες υπέβαλαν αίτηση στη
Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και Πετρελαϊκών Υποθέ-
σεων για άδεια εξερεύνησης πετρελαίου στη Μεσόγειο
σε έξι ξεχωριστά οικόπεδα εντός των τουρκικών χωρι-
κών υδάτων.
Οι τέσσερις από τις έξι περιοχές βρίσκονται δυτικά της
Κύπρου και η μία από τις έξι περιοχές στις παρυφές με
την ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία.
Οι περισσότεροι διεθνείς και περιφερειακοί παράγον-
τες στην περιοχή είναι μάλλον απρόθυμοι να προσπα-
θήσουν να κοντράρουν τον Ερντογάν στην παρούσα φά-
ση.  Η κυπριακή πλευρά ανησυχεί ότι στόχος των κινή-
σεων των Τούρκων είναι να ακυρώσουν τα σχέδια έρευ-
νας και εξόρυξης στην κυπριακή ΑΟΖ.
Εάν η Τουρκία ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, τότε οι εξελί-
ξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες για όλη την περιοχή. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η νέα τουρκική βάση
στα Κατεχόμενα

anetnews24@gmail.com 



«Ε
δειξε τα δόντια του» το Πο-
λεμικό Ναυτικό, που προ-
έβη σε επίδειξη ισχύος
σαρώνοντας το Κεντρικό

Αιγαίο και το Μυρτώο Πέλαγος. Για μία
εβδομάδα, όλες οι μονάδες του στόλου βρί-
σκονταν στα ανοιχτά, εκτελώντας σενάρια
μάχης στη θάλασσα, στον αέρα αλλά και
κάτω από το νερό. 

Φρεγάτες, υποβρύχια, πυραυλάκατοι,
πλοία επιτήρησης και ιπτάμενα μέσα του
Πολεμικού Ναυτικού έλαβαν μέρος σε γυ-
μνάσια που περιλαμβάνουν όλα τα είδη
ναυτικού πολέμου. Το Γενικό Επιτελείο
συνδύασε τις ασκήσεις «Αστραπή», «Λόγ-
χη», «Βροντή» και «Ορμή», με τα μέσα και
το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού να
στέλνουν ηχηρό μήνυμα αποτροπής. Μονά-
δες επιφανείας και υποβρύχια εκτέλεσαν
προκεχωρημένα γυμνάσια πυρών κατά
πραγματικών αλλά και ρυμουλκούμενων
στόχων, βολή τορπίλης κατά στόχου επιφα-
νείας από υποβρύχιο αλλά και σύνθετα σε-
νάρια αεράμυνας. 

Για μία ακόμη φορά, το Πολεμικό Ναυτι-
κό απέδειξε ότι, παρά την ηλικία τους, τα
μέσα που διαθέτει είναι όχι μόνο αξιόμαχα,
αλλά και έτοιμα να προστατεύσουν την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.
Άλλωστε, το Ναυτικό εισέρχεται σε νέα
τροχιά με την πρόσκτηση νέων κύριων μο-
νάδων επιφανείας που όχι μόνο θα ανανε-
ώσουν τον ελληνικό στόλο αλλά θα του δώ-
σουν τρομακτική δύναμη πυρός. 

Ήδη, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αλλά

και στη Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών
γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες και
σχεδόν καθημερινές συναντήσεις με εκ-
προσώπους της Naval Group, ώστε, σε
χρόνο ρεκόρ, να πέσουν οι υπογραφές με
του Γάλλους, όπως έγινε και με τα Rafale

της Πολεμικής Αεροπορίας. Απόφαση της
ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού είναι να
μη χαθεί ούτε μία ημέρα και για τον λόγο
αυτό έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί οι επό-
μενες φάσεις του προγράμματος, που περι-
λαμβάνουν την εκπαίδευση των στελεχών
στις φρεγάτες Belharra. Στόχος του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας είναι η σύμβαση να
έρθει στη Βουλή πριν από το τέλος του
έτους. Αμέσως μόλις οι δύο πλευρές υπο-

γράψουν, τα πρώτα πληρώματα θα αναχω-
ρήσουν για Γαλλία, ώστε να μυηθούν στα
μυστικά του νέου πολεμικού πλοίου. Ταυ-
τόχρονα, ταχύρρυθμα μαθήματα στις εγκα-
ταστάσεις της Naval Group θα ξεκινήσουν
οι τεχνικοί του ΠΝ που θα αναλάβουν το
σημαντικό έργο της υποστήριξης των υπερ-
σύγχρονων Belharra. 

Χωρίς «ανάσα», όπως τονίζουν κύκλοι
της Μεσογείων, συνεχίζονται και οι δια-
πραγματεύσεις με τη γαλλική πλευρά για
τις κορβέτες Gowind, με δεδομένη την
πρόθεση της Αθήνας για συμφωνία μέσα
στο 2021. Άλλωστε, οι επόμενοι μήνες ανα-
μένονται κρίσιμοι για τα ελληνοτουρκικά,
τόσο λόγω των γεωτρήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ όσο και εξαιτίας των τουρκικών αντι-
δράσεων για την ηλεκτρική διασύνδεση
Ελλάδας - Αιγύπτου. 

Στις ΗΠΑ ο αρχηγός του Στρατού
Στο αμερικανικό Πεντάγωνο βρέθηκε ο

αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού,

αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης,
έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του,
στρατηγού Τζέιμς Μακ Κόνβιλ. Οι δύο αρ-
χηγοί συζήτησαν για την ενίσχυση της δι-
μερούς συνεργασίας σε θέματα άμυνας και
ασφάλειας αλλά και το πρόγραμμα των εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στις
δύο πλευρές. Άλλωστε, η παρουσία αμερι-
κανικών δυνάμεων στην Ελλάδα πρόκειται
να γίνει συχνότερη και πιο ισχυρή, όπως
προβλέπεται στην αναθεωρημένη Συμφω-
νία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, ενώ
στα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται να
λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη η μεγα-
λύτερη «απόβαση» αμερικανικών ελικο-
πτέρων, αρμάτων μάχης, πυροβόλων και
προσωπικού που έχει γίνει ποτέ σε ελληνι-
κό λιμάνι.  Κατά την παραμονή του στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Λαλούσης επι-
σκέφθηκε την έδρα της Στρατιωτικής Ακα-
δημίας των ΗΠΑ στο Γουέστ Πόιντ και είχε
σειρά συναντήσεων με αξιωματικούς του
αμερικανικού στρατού.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Έδειξε τα δόντια του» 
το Πολεμικό Ναυτικό, 
που προέβη σε επίδειξη ισχύος
σαρώνοντας το Κεντρικό Αιγαίο
και το Μυρτώο Πέλαγος

Πρόβα… πριν από τις Belharra 



Κ
ρίσιμο αναμένεται το επόμε-
νο διάστημα για τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, με δεδο-
μένη την πρόθεση της Αθή-

νας να προχωρήσει την ηλεκτρική δια-
σύνδεση με την Αίγυπτο, αλλά και την αν-
τίδραση της Άγκυρας, που απειλεί με κλι-
μάκωση της έντασης και «απαντήσεις στο
πεδίο», όπως προανήγγειλε ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νίκος Δέν-
διας έστειλε ηχηρό μήνυμα από το Λονδί-
νο, καλώντας την Άγκυρα να μην επιχει-
ρήσει να αναβιώσει «φαντάσματα του πα-
ρελθόντος», ενώ χαρακτήρισε την Τουρ-
κία «περιφερειακό ταραξία». Μιλώντας
σε εκδήλωση για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσό-
γειο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
τόνισε πως στόχος της Αθήνας είναι να
διασφαλίσει ότι τα «φαντάσματα του πα-
ρελθόντος δεν θα επιστρέψουν στις εύ-
θραυστες περιοχές, είτε μιλάμε για βαλ-
κανικά φαντάσματα, είτε για νεοοθωμα-
νικά, είτε για ισλαμιστικά». Υπογράμμισε,
μάλιστα, ότι «υπάρχουν περιφερειακοί
ταραξίες που επιχειρούν να αναβιώσουν
εκείνα τα φαντάσματα. Ένας από αυτούς
απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο αν ασκήσει
τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όλοι γνω-
ρίζετε ότι η Τουρκία έχει εκδώσει από τα
τέλη της δεκαετίας του ’90 ένα Casus
Belli εναντίον της Ελλάδας, αρνούμενη το
εγγενές δικαίωμα των νησιών να έχουν
χωρικά ύδατα πέραν των 6 μιλίων, Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλο-
κρηπίδα». 

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ακόμη πως η
Ελλάδα έχει επιλέξει μια εντελώς διαφο-
ρετική πορεία, επιχειρώντας να οικοδο-
μήσει εταιρικές σχέσεις στη βάση του
Διεθνούς Δικαίου, ενώ αναφέρθηκε στις
συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και
την Αίγυπτο αλλά και στις αμυντικές συμ-
φωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες κα-
θώς και τη Σαουδική Αραβία, όπου η Ελ-
λάδα έχει αναπτύξει μια πυροβολαρχία
Patriot. 

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει σήμε-
ρα συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του
και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευ-

ρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντι-
προσωπείες των δύο χωρών. Οι συζητή-
σεις θα εστιάζουν στις διμερείς σχέσεις,
στις επενδύσεις, στην οικονομία, στον
πολιτισμό και τον τουρισμό καθώς και
στις περιφερειακές εξελίξεις, την Ανατο-
λική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Αναταραχή στην Τουρκία
Την ίδια ώρα, η Τουρκία «βράζει» παρά

την αποκλιμάκωση που ήρθε κυριολεκτι-
κά την τελευταία στιγμή στο θέμα των δέ-
κα πρεσβευτών. Η κρίση που προκάλεσε
το ζήτημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης
δεν έχει τελειώσει, με πληροφορίες από
την Άγκυρα να μιλούν για έντονη ρήξη
ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου. Σύμφωνα μάλιστα με την
τουρκική υπηρεσία της Deutsche Welle,
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απεί-
λησε με παραίτηση σε περίπτωση που ο
Ερντογάν επέμενε στον χαρακτηρισμό
των διπλωματών ως «ανεπιθύμητων προ-
σώπων» και ζητούσε την απέλασή τους.
«Αν οι πρεσβευτές κηρυχθούν ανεπιθύ-

μητοι, θα αναγκαστώ να φύγω από το
υπουργείο», φέρεται να είπε ο Τσαβού-
σογλου στον Ερντογάν, με τον Τούρκο
πρόεδρο να απαντά: «Δεν μπορώ να κάνω
τίποτα». 

Το δημοσίευμα της Deutsche Welle,
πάντως, προκάλεσε την οργισμένη αντί-
δραση της τουρκικής Προεδρίας, με τον
εκπρόσωπο του Ερντογάν, Φαχρεντίν
Αλτούν, να μιλά για fake news. «Ο
υπουργός Εξωτερικών μας διέψευσε
χθες το βράδυ αυτή τη δήθεν είδηση.
Εξακολουθείτε, όμως, να επιμένετε σε
αυτό το ψέμα», είπε, κάνοντας λόγο για
απόπειρα να δηλητηριαστούν οι σχέσεις
Τουρκίας - Γερμανίας. 

Ο Ερντογάν από την πλευρά του έσπευ-
σε να πανηγυρίσει δημόσια για τη διέξο-
δο που του προσέφεραν οι διπλωμάτες,
κάνοντας λόγο για «συκοφαντία εναντίον
της Τουρκίας». Απείλησε, μάλιστα, πως
«όποιος δεν σέβεται την ανεξαρτησία της
χώρας μας, όπως και τις ευαισθησίες του
λαού μας, όποια ιδιότητα και αν έχει, δεν
θα έχει θέση στη χώρα μας». 

Το θέμα, ωστόσο, συνεχίζει να «καίει»,
με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
Νεντ Πράις, να δέχεται «σφυροκόπημα»
ερωτήσεων για την υπόθεση του Οσμάν
Καβαλά και τη στάση που θα τηρήσουν οι
Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκπρόσωπος της
αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε
ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να συνεχίσει
τον διάλογο με την Τουρκία, εφόσον η Άγ-
κυρα και η Δύση αποκλιμάκωσαν τη δι-
πλωματική κρίση, και τόνισε ότι οι ΗΠΑ
«παραμένουν σταθερές στη δέσμευσή
τους για την προώθηση του κράτους δι-
καίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».
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Η Τουρκία «βράζει» παρά 
την αποκλιμάκωση που ήρθε
κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή στο θέμα 
των δέκα πρεσβευτών

Δένδιας: Μην ξυπνάτε... φαντάσματα



P ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ14

Τ
ραγική κατάληξη είχε η προσπά-
θεια 27 προσφύγων και μετανα-
στών (άνδρες, γυναίκες και παιδιά)
να φτάσουν, με μία παντελώς ακα-

τάλληλη λέμβο και χωρίς κανένα διασωστικό
μέσο, από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά.
Η βάρκα με την οποία τους προμήθευσαν τα
κυκλώματα διακίνησης, ναυάγησε σαν καρυ-
δότσουφλο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά
της Χίου, με τραγικό απολογισμό 4 νεκρούς
(τρία ανήλικα κορίτσια 3 έως 14 ετών και μία
γυναίκα).

Εάν, μάλιστα, δεν υπήρχε η άμεση κινητο-
ποίηση του Λιμενικού Σώματος -από θαλάσ-
σης και αέρος-, τότε ο αριθμός των νεκρών θα
ήταν μεγαλύτερος, με τους άνδρες και τις γυ-
ναίκες του ΛΣ να διασώζουν συνολικά 22 άτο-
μα από τους επιβαίνοντες στη λέμβο, ενώ μέ-
χρι αργά το βράδυ της Τρίτης υπήρχε και ένας
αγνοούμενος.

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Έρευνας
και Διάσωσης σήμανε συναγερμός μόλις
έφτασε η πληροφορία ότι μία λέμβος, με δε-
κάδες άτομα πάνω της και χωρίς ούτε ένα σω-
σίβιο, είναι έτοιμη να βυθιστεί νοτιοανατολικά
της Χίου. Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, περιπολι-
κό και ναυαγοσωστικό, κατάφεραν να περι-
συλλέξουν 14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παι-
δί, ενώ έρευνες έγιναν με κάθε διαθέσιμο μέ-
σο και για τον αγνοούμενο. Σημειώνεται ότι
στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης
6 Μποφόρ, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολες
τις προσπάθειες των στελεχών του ΛΣ κατά

την επιχείρηση διάσωσης. 
Όσον αφορά τα αίτια του ναυαγίου, η επίση-

μη ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα δίνει
μια πρώτη εικόνα: «Η εν λόγω λέμβος είχε εκ-
κινήσει από τα τουρκικά παράλια φορτωμένη
με υπεράριθμους επιβάτες. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τις αντίξοες καιρικές συν-

θήκες οδήγησαν στην αποκόλληση της γά-
στρας (πάτωμα λέμβου) της μη αξιόπλοης
λέμβου και την επακόλουθη ημιβύθισή της.
Τονίζεται ότι κανένας εκ των επιβαινόντων
δεν έφερε ατομικό σωσίβιο». Και οι 22 διασω-
θέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
της Χίου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ια-
τρική περίθαλψη, τροφή και στέγη. 

«Έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την τραγι-
κή απώλεια τριών μικρών παιδιών και μιας
γυναίκας στο Αιγαίο», δήλωσε για το περιστα-
τικό ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιω-
τάκης και συνέχισε λέγοντας: «Η εγκληματική
αδιαφορία των κυκλωμάτων διακίνησης για

την ανθρώπινη ζωή ξεπέρασε κάθε όριο,
αφού πάνω από 20 άνθρωποι, ανάμεσα στους
οποίους και μικρά παιδιά, αφέθηκαν χωρίς
σωσίβιο. Το Λιμενικό Σώμα έσπευσε για βοή-
θεια και διέσωσε 22 συνανθρώπους μας, δυ-
στυχώς όμως τα τρία παιδιά και η γυναίκα εί-
χαν χαθεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες
για την ανεύρεση ενός ακόμα ατόμου. Εκφρά-
ζω την οδύνη όλων μας για το τραγικό αυτό
γεγονός». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης
Μηταράκης, έγραψε στο Twitter: «Οι τουρκι-
κές Αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για
να αποτρέψουν στην πηγή την εκμετάλλευση
από εγκληματικές συμμορίες. Αυτά τα ταξίδια
δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπεται να γίνουν». 

Λίγο αργότερα, ο κ. Μηταράκης επανήλθε
με νέο tweet στο οποίο αναρτά τη φωτογραφία
της ημιβυθισμένης λέμβου, γράφοντας: «Αυ-
τή είναι η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης
μεταναστών από εγκληματικές συμμορίες στο
Αιγαίο. Αδίστακτοι λαθροδιακινητές βάζουν
σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες, μη
αξιόπλοες λέμβους ανοιχτά της Χίου».

Τραγωδία με τέσσερις νεκρούς στη Χίο

Λέμβος-φέρετρο έστειλε 
στον υγρό τάφο τρία παιδιά 
και μία γυναίκα… 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Σε έξαρση η Covid-19
στην Ευρώπη 

Ενώ οι δείκτες της πανδημίας Covid-
19 έμειναν στάσιμοι στην Ευρώπη από
τις αρχές Αυγούστου, η περιοχή βιώνει
από τις αρχές Οκτωβρίου μια επιδημιο-
λογική έξαρση σε ό,τι αφορά τον αριθμό
των κρουσμάτων κορονοϊού όσο και
των θανάτων, σύμφωνα με καταμέτρη-
ση του Γαλλικού Πρακτορείου, με βάση
επίσημα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 7 ημερών, περίπου
1.672.000 κρούσματα, δηλαδή κατά μέ-
σο όρο 239.000 τη μέρα, έχουν κατα-
γραφεί στην περιοχή, που περιλαμβά-
νει 52 χώρες και εδάφη (στα ανατολικά
έως το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία).

Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι κα-
τά 18% αυξημένος σε σχέση με μια
εβδομάδα νωρίτερα και σχεδόν κατά
60% σε σχέση με τον Αύγουστο και τον
Σεπτέμβριο, όταν ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων παρέμενε σταθερός γύρω
στα 150.000 κρούσματα κάθε μέρα.
Εκτός από τα πολύ μικρά κράτη, οι χώ-
ρες που έχουν πληγεί περισσότερο από
αυτή την επιδημιολογική έξαρση είναι η
Τσεχία, με μέσο όρο περίπου 3.100
κρουσμάτων τη μέρα κατά τη διάρκεια
των επτά τελευταίων ημερών, ή 124%
παραπάνω από την προηγούμενη εβδο-
μάδα. Ακολουθούν η Ουγγαρία, με
2.000 κρούσματα την ημέρα, μια αύξη-
ση 104%, και η Πολωνία (κοντά 5.000
κρούσματα, +95%). Σε σύγκριση με τον
πληθυσμό τους, οι χώρες που καταγρά-
φουν αυτήν τη στιγμή τις περισσότερες
μολύνσεις στην Ευρώπη είναι η Λετονία
με 880 κρούσματα ανά 100.000 κατοί-
κους αυτές τις επτά τελευταίες μέρες, η
Εσθονία (753) και η Γεωργία (736).

Πάνω από το ένα τρίτο των θανάτων
που καταγράφονται στην Ευρώπη είναι
αυτήν τη στιγμή στη Ρωσία (1.051 θάνα-
τοι κατά μέσο όρο κάθε μέρα), ενώ ακο-
λουθούν η Ουκρανία (485) και η Ρου-
μανία (420). 

Π
αρελάσεις αλλά με ιδιαίτερη προ-
σοχή και τηρώντας όλα τα υγειονο-
μικά μέτρα, καθώς ο αριθμός των
κρουσμάτων έχει ανοδική τάση,

αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Εσω-
τερικών, Υγείας και Παιδείας. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι εκδηλώσεις και οι μαθητικές παρελά-
σεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου θα
πραγματοποιηθούν, αλλά με νέα δεδομένα,
σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παι-
δείας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που
επιδημιολογικά βρίσκονται στο «κόκκινο»
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω δια-
σπορά του ιού. Έτσι, παρελάσεις δεν θα πραγ-
ματοποιηθούν σε Πέλλα, Ημαθία και Πιερία
αλλά και συνολικά στην Περιφέρεια Ανατολι-
κής - Μακεδονίας και Θράκης «λόγω της αύ-
ξησης κρουσμάτων Covid» και «για την απο-
φυγή περαιτέρω συγχρωτισμού και επιδείνω-
σης της επιδημιολογικής κατάστασης». Μάλι-
στα, χθες αποφασίστηκε η ματαίωση των πα-
ρελάσεων -μαθητικές και στρατιωτικές- και
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Άλλωστε, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου
επεσήμανε χθες ότι οι παρελάσεις για την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα γίνουν
κανονικά, με εξαίρεση εκείνους τους νομούς
όπου η περιφέρεια αποφάσισε να μη γίνουν.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική εγκύκλιο,
τα δημοτικά σχολεία θα συμμετέχουν στον
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου με την επιλογή
σημαιοφόρων και παραστατών στις προγραμ-
ματισμένες εκδηλώσεις (δοξολογία, κατάθε-
ση στεφάνων κ.λπ.). Στα σχολεία της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης οι εορταστικές εκδη-
λώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, εντός
του κάθε τμήματος ξεχωριστά. Στα γυμνάσια
και τα λύκεια της χώρας οι εορταστικές εκδη-
λώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα ανά
τμήμα και προτείνεται η διάρκειά τους να μην

ξεπερνά τις δύο διδακτικές ώρες, ενώ μετά
την ολοκλήρωσή τους θα απονεμηθούν αρι-
στεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίω-
σης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που
φοίτησαν το προηγούμενο σχολικό έτος. 

Αντιστοίχως, οι μαθητικές παρελάσεις θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύου-
σες υγειονομικές διατάξεις στο πλαίσιο των
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση
του κίνδυνου διασποράς του κορονοϊoύ και θα
είναι υποχρεωτικές η χρήση μάσκας και η τή-
ρηση των αποστάσεων. Αναφορικά με τα μέ-
τρα προστασίας που θα πρέπει να τηρηθούν
στις παρελάσεις, σύμφωνα με τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα, η χρήση μάσκας δεν είναι υπο-
χρεωτική για τους παρελαύνοντες, ωστόσο
όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την
παρέλαση να φορούν τις μάσκες τους. Τέλος, η
διάρκεια της παρέλασης δεν θα υπερβαίνει τα
60 λεπτά.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 4.165. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με κορονοϊό είναι 25, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 15.707 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
380, εκ των οποίων οι 327 (86,05%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και οι 53
(13,95%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισα-
γωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκο-
μεία της επικράτειας είναι 261.

ΔΔεύτερη δόση J&J:
Πότε ανοίγει 
η πλατφόρμα 
Johnson&Johnson, όπως ανακοίνωσε
ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι
πολίτες να έχουν συμπληρώσει δύο μή-
νες από την ημερομηνία εμβολιασμού
τους με την πρώτη δόση. 
Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους, οι
πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με μια
δόση Johnson&Johnson θα μπορούν
να κάνουν δεύτερη δόση με
Johnson&Johnson και με mRNA εμβό-
λια, αρχίζοντας με το Pfizer. Παράλλη-
λα, ανακοίνωσε μια αλλαγή στα ραντε-
βού που κλείνονται μέσα από την πλατ-
φόρμα emvolio.gov.gr, σημειώνοντας
ότι δίπλα από το εμβολιαστικό κέντρο θα
αναγράφεται το είδος του εμβολίου που
διενεργείται. Αυτό θα γίνει από την Πα-
ρασκευή 29 Οκτωβρίου. 
Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδω-
ρίδου, κατά τη χθεσινή ενημέρωση για
την πανδημία, αναφέρθηκε σε μια με-
λέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία
κρατούσε δεδομένα από την αρχή της
πανδημίας, τονίζοντας πως η συλλοί-
μωξη (ταυτόχρονη λοίμωξη με κορο-
νοϊό και γρίπη) αυξάνει τη θνητότητα
κατά 20%. Είπε, επίσης, ότι διπλασιάζει
τον κίνδυνο για ανάγκη μηχανικής/ανα-
πνευστικής υποστήριξης.

Η έξαρση των κρουσμάτων
«φρενάρει» τους εορτασμούς
της 28ης Οκτωβρίου
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Πανδημία: Σε ποιες
περιοχές δεν θα 
γίνουν παρελάσεις
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Αποδίδεται το ενιαίο τέλος 
για μονάδες προσωρινής 
φιλοξενίας μεταναστών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Θόδωρου Σκυ-
λακάκη και Παναγιώτη Μηταράκη, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’
4867, αποδίδεται το ενιαίο τέλος β’ τριμήνου 2021 στους δήμους
εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες
προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών για την αποπληρωμή των
οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνη-
της περιουσίας. Πρόκειται συνολικά για ποσό 1.345.647 ευρώ,
όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν
λόγω μονάδες κατά την τελευταία μέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐ-
ου και Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 195 του ν.
4662/2020.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Κονδύλι 988.000 ευρώ 
από το ΕΣΠΑ για ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στους
οικισμούς Μεσούνη και Ήφαιστο από τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής ενέ-
κρινε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστος Μέτιος, εντάσσοντας το έργο ύψους 988.000 ευρώ στο
ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό, από τον συνολικό προϋπολογισμό
1.280.000 ευρώ, αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος Κομοτηνής.

Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη υπο-
δέχτηκε προχθές Δευτέρα με κάθε επισημότητα στο δημαρχιακό
μέγαρο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ανάπτυξη και την

περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικο-
νομία, ο τουρισμός και η παιδεία. Ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμ-

μισε ότι η συνάντησή του με τον «φίλο» δήμαρχο Θεσσαλονίκης
έχει ξεχωριστή σημασία για τον πρόσθετο λόγο ότι η Θεσσαλονίκη
είναι αδελφοποιημένη με τη Λεμεσό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι

στη συμπρωτεύουσα μένουν μόνιμα 7.000 Κύπριοι, ενώ 4.000 φοι-
τητές σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Τρία μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προ-
στασίας και αποκατάστασης ζημιών εκτελεί
η οικεία περιφέρεια στην περιοχή της Δη-
μοτικής Ενότητας Ληλαντίων, χρηματοδο-
τούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2020. Πρόκειται για τα έργα
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και απο-
κατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποτα-
μού Λήλαντα και παραποτάμων αυτού», αρ-
χικού προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ,
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και απο-
κατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποτα-
μού Λήλαντα από τη θέση γέφυρας Φύλλων
μέχρι τις εκβολές αυτού», αρχικού προϋπο-
λογισμού 7.440.000 ευρώ, και «Αποκατά-
σταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 12 (Τμή-
μα Αφράτι - Πισσώνας και σύνδεση με την
Ε.Ο.44)», αρχικού προϋπολογισμού
5.000.000 ευρώ.

! Στερεά Ελλάδα

Αντιπλημμυρικά έργα
13,6 εκατ. ευρώ στον
ποταμό Λήλαντα

Ο δήμαρχος υποδέχτηκε τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

«Αναλαμβάνουμε την κάλυψη
δαπανών, όχι στη συγχώνευση
σχολικών τμημάτων»

Κάθετα αντίθετη στη συγχώνευση τμημάτων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης δηλώνει η δημοτική αρχή Πύργου.
Προς τούτο ο δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος δη-
λώνει ότι ο δήμος αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη για
να υπάρξει ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών. Απευ-
θυνόμενος προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και
προς το υπουργείο Εσωτερικών, ο δήμαρχος αναφέρει: «Ο
προγραμματισμός συγχωνεύσεων τμημάτων στον χώρο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο μας έχει προκα-
λέσει μεγάλες εντάσεις και κινητοποιήσεις. Επειδή ο αριθ-
μός των εκπαιδευτικών που απαιτείται ώστε να μην υλοποι-
ηθεί η επικίνδυνη υγειονομικά απόφαση συγχώνευσης
τμημάτων είναι ελάχιστος, ως δήμαρχος σας δηλώνω ότι
εκχωρούμε από τα έσοδά μας μέσω του υπουργείου Εσω-
τερικών το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την κάλυψη της
δαπάνης. Η δαπάνη είναι ασήμαντη σχετικά με τους προ-
ϋπολογισμούς του υπουργείου Παιδείας και Εσωτερικών».

Θεσσαλία

«Ναι» στο υδροηλεκτρικό 
έργο στη Μεσοχώρα

Υπέρ της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
ΔΕΗ για το Υδροηλεκτρικό Έργο στη Μεσοχώρα» τάχθηκε
το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, η μονάδα είναι ολο-
κληρωμένη κατά 90% με εγκατεστημένο όλο τον εξοπλισμό
που είναι απαραίτητος για την παραγωγή ρεύματος, με
έτοιμη τη σήραγγα προσαγωγής μήκους 5 χλμ. και κατα-
σκευασμένο το φράγμα, ύψους 135 μέτρων και χωρητικό-
τητας τεχνητής λίμνης 350 εκατ. κυβ. μέτρων. «Η μονάδα
μπορεί να παράξει ενέργεια ικανή να καλύψει ανάγκες
ηλεκτροδότησης ενός νησιού στο μέγεθος της Κέρκυρας,
ενέργεια ίση με το 10% της συνολικά παραγόμενης ενέργει-
ας όλων των υδροηλεκτρικών έργων της χώρας. Σε μια
εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται να ενισχύσει την ενεργει-
ακή της αυτονομία και να ανταποκριθεί στο αίτημα για φθη-
νή ενέργεια», κατέληξε ο περιφερειάρχης.
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Σ
το πλαίσιο της στενής και συνεχούς
συνεργασίας με την Ελληνική Εται-
ρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-

οίκησης (ΕΕΤΑΑ), ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας πραγματο-
ποίησε επίσκεψη εργασίας στα γραφεία της
εταιρείας, προκειμένου να ενημερωθεί από
τη διοίκηση για τις άμεσες προτεραιότητες
και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που
αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Ο κ. Πέτσας ενημερώθηκε για την πρό-
οδο του μεγάλου έργου που υλοποιεί η ΕΕ-
ΤΑΑ σχετικά με την καταγραφή των διαδι-
κασιών που ακολουθούν οι δήμοι και οι πε-
ριφέρειες της χώρας, προκειμένου να προ-
σφέρουν στους πολίτες όλα όσα έχουν
ανάγκη. Ακόμη, ο κ. Πέτσας ενημερώθηκε
για την κατανομή της έκτακτης πρόσθετης
οικονομικής στήριξης, ύψους 10 εκατ. ευ-
ρώ, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) των δήμων. Η κατα-

νομή έγινε σε συνεννόηση με την ΚΕΔΕ και
αφορά στην πρόσθετη χρηματοδότηση που
είχε εξαγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών για τα δημοτικά ΚΔΑΠ. «Τις
αμέσως επόμενες μέρες θα εκδοθεί η σχε-
τική απόφαση με τις λεπτομέρειες και τις
προϋποθέσεις. Σκοπός μας είναι τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε
όλους τους δήμους της χώρας -στα οποία
δεκάδες παιδιά περνούν δημιουργικά τα
απογεύματά τους, έτσι ώστε οι γονείς τους
να μπορούν να είναι στον χώρο εργασίας
τους- να διαθέτουν τους απαραίτητους πό-
ρους για να συνεχίζουν απρόσκοπτα το έρ-
γο τους», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης
Μαραβέλιας ενημέρωσε για τα βήματα
υλοποίησης του ψηφιακού ελέγχου λει-
τουργίας των ΚΔΑΠ με τη δημιουργία
«ηλεκτρονικού παρουσιολόγιου» μέσω ει-
δικής εφαρμογής στο κινητό.

Πάρκο τσέπης στα Άνω Λιόσια 
Πραγματικό στολίδι αποτελεί για τη συ-

νοικία Τσουκλίδι Άνω Λιοσίων το πάρκο
τσέπης που δημιουργήθηκε πρόσφατα
στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε αίτημα του
συλλόγου της συνοικίας προς τον δήμαρχο
Φυλής Χρήστο Παππού, το οποίο και ικανο-
ποιήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ! Ο συγκεκριμέ-
νος χώρος καθαρίστηκε, εξωραΐστηκε και
ο φωτισμός του είναι άκρως οικολογικός
από φωτοβολταϊκά και Led, που τη νύχτα δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αίσθημα ασφάλειας
στη γειτονιά. «Τα δραστήρια μέλη του συλλόγου μας υπέδειξαν τον χώρο και οι ενέργειες
για τη δημιουργία του έγιναν πολύ γρήγορα, καθώς στόχος μας είναι η περιβαλλοντική
αξιοποίηση και η αναβάθμιση κάθε γωνιάς του τόπου μας. Η προσπάθειά μας προς αυτή
την κατεύθυνση είναι και παραμένει διαρκής», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς.

Αποκαταστάθηκε
το πρόβλημα 
στην Παπανικολή  

Μετά τις άμεσες παρεμβάσεις από
την Περιφέρεια Αττικής αποκαταστά-
θηκε πλήρως το πρόβλημα με το οδό-
στρωμα που προκλήθηκε επί της
οδού Παπανικολή στον Δήμο Χαλαν-
δρίου έπειτα από καθίζηση που υπέ-
στη την περασμένη εβδομάδα λόγω
κακοτεχνίας του παρελθόντος από
εταιρεία τηλεφωνικών δικτύων.
Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου
μια εβδομάδα τμήμα του οδοστρώμα-
τος είχε υποστεί καθίζηση εξαιτίας
διάτρησης αγωγού απορροής ομ-
βρίων από αγωγούς τηλεφωνικού
δικτύου. Με πρωτοβουλία του περι-
φερειάρχη Αττικής, άμεσα έσπευσαν
στο σημείο συνεργεία της περιφέρει-
ας, έγινε η κατάλληλη σήμανση για
την αποφυγή ατυχημάτων και ξεκί-
νησαν άμεσα οι εργασίες αποκατά-
στασης. Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης,
«στόχος μας ήταν η αποκατάσταση
του προβλήματος που προκλήθηκε
από κακοτεχνίες του παρελθόντος με
ταχείς διαδικασίες προκειμένου να
ξαναδοθεί με ασφάλεια ξανά ο δρό-
μος στην κυκλοφορία».

Ποιος δήμαρχος της Αττι-
κής, ενώ θεωρητικά προέρ-
χεται από τον κεντροαριστε-
ρό χώρο, προσπάθησε να
παίξει ρόλο στις εσωκομμα-
τικές εκλογές της ΝΔ στην
πόλη του με… τραγικά απο-
τελέσματα; Το αποτέλεσμα
ήταν διπλά κακό γιατί, πρώ-
τον, έχασε ο «εκλεκτός» του
δημάρχου και, δεύτερον,
τώρα είναι δυσαρεστημένα
τα μισά στελέχη της ΝΔ που
συνεργάζονται με τον δή-
μαρχο. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Γιορτάζει την Ημέρα
Τεχνών του Δρόμου
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, Παγκό-
σμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου
και της Ελεύθερης Έκφρασης στον
Δημόσιο Χώρο, από τις 10 το πρωί το
πάρκο Καραολή και Δημητρίου του
Δήμου Βύρωνα μετατρέπεται σε
εστία τέχνης και ελεύθερης καλλι-
τεχνικής έκφρασης! Έπειτα από τις
πρόσφατες επιτυχημένες καλλιτε-
χνικές παρεμβάσεις που «μετα-
μόρφωσαν» κοινόχρηστους χώ-
ρους της πόλης, ο Δήμος Βύρωνα
σε συνεργασία με την Awesome A-
thens Experiences συνεχίζει την
προσπάθεια αισθητικής αναβάθμι-
σης του δημόσιου χώρου με τη
διοργάνωση του event Park Arts,
στο οποίο συμμετέχουν οι καλλιτέ-
χνες Mister.Achilles, Fotizontas,
Noless.one, Otom.one, Norone και
Μαριλένα Γκιρλέμη.

Στέλιος Πέτσας σε ΕΕΤΑΑ: 
«Έρχεται λύση για τα ΚΔΑΠ»

Αναδάσωση στο
Νταού Πεντέλης 

Εθελοντική δράση αναδάσωσης
για το 2021 διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Δήμων για την Προστασία και την
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ
στην περιοχή του Νταού Πεντέλης. Η
δράση πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία και με την παρουσία
σπουδαστών, ευαισθητοποιημένων
πολιτών και μελών της οργάνωσης
«Ελληνίδες Σοροπτιμίστριες», όπου
όλοι μαζί με ενθουσιασμό ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα του ΣΠΑΠ.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του
ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος, «είμαι ιδιαί-
τερα ικανοποιημένος από την προσέ-
λευση τόσων περιβαλλοντικά ευαι-
σθητοποιημένων πολιτών και εθε-
λοντών. Είναι πραγματικά ελπιδοφό-
ρο το γεγονός ότι όλο και περισσότε-
ροι φορείς και πολίτες αγκαλιάζουν
κάθε φορά τις δράσεις μας και κατα-
νοούν τη σημαντικότητα της ύπαρξης
του δάσους, προκειμένου να συγ-
κρατούνται τα νερά της βροχής και να
αποφεύγονται καταστροφές και
πλημμύρες».



Τον κώδωνα του
κινδύνου κρούει η
Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού
(ΠΟΣΔΕΠ) για τις
συνθήκες που επι-
κρατούν στα πανεπι-
στήμια εξαιτίας των
πλημμελών ελέγχων,
των αιθουσών που εί-
ναι υπερπλήρεις, του ανεπαρκούς καθαρισμού
και αερισμού αλλά και του συνωστισμού που
παρατηρείται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι καθηγητές επισημαίνουν ακόμη ότι δεν
υπάρχει καμία ιχνηλάτηση κρουσμάτων, παρό-
τι η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται
σε συνθήκες που αυξάνουν τον επιδημιολογι-
κό κίνδυνο στην πανεπιστημιακή και φοιτητική
κοινότητα.

«Υποδεχθήκαμε θετικά την επανέναρξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρου-
σία στα πανεπιστήμια και υποστηρίζουμε τον
εμβολιασμό ως το κύριο όπλο μας κατά της
πανδημίας. Πρέπει, ωστόσο, να εκφράσουμε
την έντονη ανησυχία που επικρατεί για τους
όρους που οριζόντια επιβάλλονται, δηλαδή την
υποχρεωτικά διά ζώσης διδασκαλία με τη μέ-
γιστη πληρότητα των αιθουσών, χωρίς να λαμ-

βάνονται υπόψη οι
τοπικές συνθήκες
των ΑΕΙ και οι ελλεί-
ψεις σε υποδομές
και προσωπικό. Πα-
ράλληλα, δεν λαμβά-
νεται πρόνοια για τη
συμμετοχή στην εκ-
παιδευτική διαδικα-
σία προσώπων, διδα-
σκόντων και διδα-
σκομένων, που είναι

ευάλωτοι, συνοικούν με ευάλωτα πρόσωπα,
έχουν επιβαρυμένη υγεία ή απομονώνονται ως
κρούσματα», τονίζει η ΠΟΣΔΕΠ.

Αν και υπέρμαχος του εμβολιασμού, που
στατιστικά αυξάνει την προστασία και περιορί-
ζει τη διασπορά της νόσου, η Ομοσπονδία εκ-
φράζει τις ενστάσεις της κατά ποσό επαρκεί
για την προστασία καθηγητών και φοιτητών με
τα δεδομένα αυτά. «Διακυβεύεται όχι μόνο η
ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, η οικο-
νομική και κοινωνική ζωή του τόπου, αλλά και
η προσωπική υγεία, ακόμη και η ίδια η ζωή των
μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και
των οικείων τους», καταλήγουν οι καθηγητές
και καλούν το υπουργείο Παιδείας να μεριμνή-
σει για την αυστηροποίηση της υγειονομικής
επιτήρησης.

Εύη Πανταζοπούλου

Σ
τον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 αστυνομικοί
της Ομάδας ΔΙΑΣ που ενεπλάκησαν στην αιματηρή
καταδίωξη της περασμένης Παρασκευής στο Πέρα-
μα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 20χρονου Ρομά

από τα πυρά τους, με το κατηγορητήριο να είναι ιδιαίτερα βα-
ρύ.

Την ίδια ώρα, οι επικοινωνίες ανάμεσα στο Κέντρο της
Άμεσης Δράσης και τους δικυκλιστές της ΕΛΑΣ, που βρί-
σκονταν στο πεδίο και είχαν πάρει κατά πόδας το κλεμμένο
λευκό Hyundai Accent, δείχνουν ξεκάθαρα πως υπήρχε εν-
τολή να σταματήσει η καταδίωξη. Μάλιστα, ο αστυνομικός
που διαβιβάζει τις εντολές από το ΚΑΔ στα πληρώματα της
Ομάδας ΔΙΑΣ επαναλαμβάνει πολλές φορές ότι η καταδίωξη
πρέπει να σταματήσει, ενώ επικαλείται και σχετική εντολή
ανώτατου αξιωματικού με τον κωδικό «Α100». Αυτό που μέ-
νει να αποδειχτεί -τόσο από την εσωτερική έρευνα όσο και
από την ανάκριση- είναι αν οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ δεν
άκουσαν τις εντολές αυτές λόγω τεχνικού ζητήματος ή φα-
σαρίας ή παράκουσαν και συνέχισαν να ενεργούν, παρά το
γεγονός ότι τους είχε ζητηθεί να αποσυρθούν.

Προανακριτικά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι ήταν αυτό
που ώθησε και τους 7 αστυνομικούς να ξεκινήσουν καταιγι-

σμό πυρών με τη γνωστή τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός
του υπαστυνόμου της Ομάδας ΔΙΑΣ, ότι αρχικά πυροβόλησε
για να προστατεύσει τους συναδέλφους του και αυτοί άνοι-
ξαν πυρ γιατί νόμιζαν ότι δέχονται πυρά από τους καταδιω-
κόμενους, θα τεθεί στην κρίση του ανακριτή. Την ίδια ώρα, ο
αντιστράτηγος που έχει αναλάβει -κατόπιν εντολή του Τάκη
Θεοδωρικάκου- την εσωτερική διερεύνηση αναμένεται να
αποδώσει ευθύνες για τη σωρεία λάθος χειρισμών, που εκ
του αποτελέσματος φαίνεται πως έγιναν. Υπό κρίση, μάλιστα,
είναι και η άτυπη διαταγή να μη γίνονται καταδιώξεις, που εί-

χε διαβιβαστεί στις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. από τους «αλλαγάρχες»
τους μέσω διαδικτυακής εφαρμογής!

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε εντολή
να σταματήσει η καταδίωξη - Βαρύ 
το κατηγορητήριο 

«Καμπανάκι» ΠΟΣΔΕΠ: Δεν
τηρούνται τα μέτρα στα ΑΕΙ
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Πέραμα: Στον ανακριτή οι επτά αστυνομικοί 
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Ευρω-αδιέξοδο
για τις αυξήσεις
στην ενέργεια
Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

Π
αρατείνεται η αγωνία καταναλωτών
και επιχειρήσεων, καθώς τα 27
κράτη-μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν
να βρουν κοινό έδαφος για την

άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί η ενεργειακή κρίση, που έχει προκα-
λέσει τη ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργει-
ας. Οι άκαρπες συνομιλίες της έκτακτης συ-
νάντησης των Ευρωπαίων υπουργών Ενέρ-
γειας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο
Λουξεμβούργο, επικεντρώθηκαν, όπως ήταν
αναμενόμενο άλλωστε, στην αύξηση του κό-
στους ενέργειας, τη λήψη μέτρων για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς
ενεργειακής κρίσης και το ζήτημα της ασφά-
λειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, έλαβαν χώρα εν μέσω σημαντικών
αποκλίσεων μεταξύ των 27 κρατών-μελών
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρί-
σης των τιμών, που έχει οδηγήσει σε δυσβά-
στακτες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος, στις πρώτες ύλες, αλλά και στα προϊόν-
τα σε ολόκληρη την ΕΕ. Μάλιστα, όπως εκτι-
μάται, το κύμα των αυξήσεων των τιμών δεν
αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα, ενώ οι
υπουργοί συζήτησαν την εφαρμογή σειράς
βραχυπρόθεσμων μέτρων που έχουν ήδη
προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα

μέτρα περιλαμβάνουν διατυπώσεις σχετικά
με φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρές επι-
χειρήσεις που κινδυνεύουν, καθώς και στήρι-
ξη προς τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυ-
ράς, ο οποίος επισήμανε ότι η εργαλειοθήκη
που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
στη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι περι-
λαμβάνει πολλά από τα απαραίτητα μέσα για
την αντιμετώπιση της κρίσης. Σημείωσε,
ωστόσο, ότι βραχυπρόθεσμα δεν περιλαμβά-
νει καμία συγκεκριμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ
και πως εναπόκειται στα κράτη-μέλη να λά-
βουν τα αναγκαία μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, μά-
λιστα, επανέλαβε την ελληνική πρόταση για
έναν προσωρινό μηχανισμό αντιστάθμισης
κινδύνου, αξιοποιώντας κεφάλαια από το Σύ-
στημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της
ΕΕ. Σημείωσε τη σημασία της αποθήκευσης
φυσικού αερίου όχι μόνο για λόγους ενεργει-
ακής ασφάλειας αλλά και για τη διατήρηση
των τιμών του φυσικού αερίου σε λογικά επί-
πεδα, καθώς ήδη στη χώρα μας σχεδιάζεται
υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού
αερίου στην Καβάλα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εισαγωγή του
μέτρου τής από κοινού προμήθειας φυσικού
αερίου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η Ευρωπαία επίτροπος Ενέργειας Κάντρι
Σίμσον εμφανίστηκε επιφυλακτική, καθώς

μετά τη συνεδρίαση δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να αξιολογήσει τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκρι-
μένης πρότασης».

Όπως εξήγησε, «υπάρχουν πολλά θέματα
που πρέπει να εξεταστούν: ποιος θα πληρώσει
το κόστος της προμήθειας και της αποθήκευ-
σης του φυσικού αερίου, πώς το φυσικό αέριο
θα μεταφέρεται στις διαφορετικές περιοχές»,
προσθέτοντας ότι η από κοινού προμήθεια
φυσικού αερίου είναι μία από ένα φάσμα επι-
λογών που εξετάζει η ΕΕ για να καταστήσει
περισσότερο ανθεκτικό το ευρωπαϊκό σύστη-
μα φυσικού αερίου.

Ο κ. Αμυράς στην τοποθέτησή του ανέλυσε
επίσης τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης
για τις δυνατότητες εισαγωγής στην ευρωπαϊ-
κή αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από
την Αίγυπτο μέσω της ηλεκτρικής διασύνδε-
σης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, αλλά και
την αξία εισαγωγών φυσικού αερίου από την
Αίγυπτο και το Ισραήλ, όπως άλλωστε αυτές
εκφράστηκαν και από τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας υφυπουργός πα-
ρουσίασε τα άμεσα μέτρα που έχει λάβει η
ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση

των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών και
αναφέρθηκε στη δημιουργία του Ταμείου
Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω του οποίου
θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις ύψους
470 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας.
Θέση της Ελλάδας είναι, επίσης, η δυναμική
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς
αυτοί οι δύο τομείς αποτελούν τις βασικές
κατευθύνσεις των προσπαθειών για μια οικο-
νομία απαλλαγμένη από τις εκπομπές άνθρα-
κος. Τέλος, όσον αφορά το Σύστημα Εμπο-
ρίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ, ο κ.
Αμυράς εξέφρασε την άποψη ότι «πρέπει να
διασφαλιστεί μια πιο προβλέψιμη τιμή άν-
θρακα και να αποφευχθούν οι ακραίες δια-
κυμάνσεις της». 

SOS από Aramco: Ο πλανήτης «ξεμένει» από πετρέλαιο
Η Saudi Aramco ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ικανότητα

παραγωγής πετρελαίου σε όλο τον κόσμο μειώνεται γρήγο-
ρα και κάλεσε τις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερα
στην παραγωγή του «μαύρου χρυσού». Υπάρχει «τεράστια
ανησυχία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco
Αμίν Νάσερ σε συνέντευξή του στο Ριάντ, την πρωτεύουσα
της Σαουδικής Αραβίας, και πρόσθεσε ότι «η πλεονάζουσα
χωρητικότητα συρρικνώνεται». Ο Νάσερ εξέφρασε τους
φόβους του, καθώς οι τιμές του αργού έχουν εκτοξευθεί
κατά 70% φέτος στα 85 δολάρια το βαρέλι περίπου.

Χώρες με μεγάλη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων
των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ινδίας, έχουν ήδη ζητήσει
από τους παραγωγούς να αντλήσουν περισσότερες ποσό-

τητες πετρελαίου. Το έλλειμμα προσφοράς στις αγορές πε-
τρελαίου θα μπορούσε να επιδεινωθεί το 2022, αν η πανδη-
μία του κορονοϊού υποχωρήσει και περισσότεροι άνθρωποι
αρχίσουν ξανά να μετακινούνται αεροπορικώς.

«Αν υπάρξει ανάκαμψη των αερομεταφορών το επόμενο
έτος, αυτή η πλεονάζουσα χωρητικότητα θα εξαντληθεί»,
ανέφερε. «Τώρα είμαστε κοντά σε μια κατάσταση όπου
υπάρχει περιορισμένη προσφορά - το πλεόνασμα μειώνε-
ται γρήγορα». Στελέχη της αγοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου επέκριναν τις κυβερνήσεις και τους ακτιβιστές για
το κλίμα που ζητούν από τις εταιρείες να σταματήσουν να
επενδύουν σε ορυκτά καύσιμα, λέγοντας ότι αυτό θα προ-
καλέσει ελλείψεις στην ενέργεια την επόμενη δεκαετία.

Η Aramco, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου στον κό-
σμο, επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει την
ημερήσια χωρητικότητά της στα 13 εκατομμύρια βαρέλια
από 12 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Αναμένει να έχει
ολοκληρώσει το έργο μέχρι το 2027. Ωστόσο, οι προβλέψεις
του Νάσερ για το επόμενο έτος έρχονται σε αντίθεση με αυ-
τές ορισμένων τραπεζών της Wall Street και μελών του
ΟΠΕΚ. 

Ο ΟΠΕΚ και οι εταίροι του αυξάνουν την ημερήσια παρα-
γωγή κατά 400.000 βαρέλια κάθε μήνα. Η ομάδα των 23
κρατών, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία,
θα συναντηθεί στις 4 Νοεμβρίου προκειμένου να αποφασί-
σει αν θα αλλάξει στρατηγική. 

Παρατείνεται η αγωνία, καθώς 
οι «27» δεν κατάφεραν να βρουν
κοινό έδαφος για την άμεση 
λήψη μέτρων - Τι πρότεινε 
η Ελλάδα
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Μ
ε την κατάθεση του ιατροδικαστή ο οποίος εξέ-
τασε το πτώμα του άτυχου 25χρονου μπάτλερ
από τη Σρι Λάνκα στη βίλα της οικογένειας επι-

χειρηματία στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, αναμένεται να
συνεχιστεί σήμερα η δίκη για το έγκλημα με κατηγορού-
μενο τον 36χρονο γιο της οικογένειας.  Η δίκη συνεχίστη-
κε στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς
τον Φεβρουάριο του 2013 που ο νεαρός από τη Σρι Λάνκα
βρέθηκε νεκρός, ο κατηγορούμενος υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία, με την κατάθεση του αστυνομι-
κού του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλει-
ας Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε διενεργήσει την έρευνα
στην πισίνα της βίλας του Πανοράματος, όπου βρέθηκε το

πτώμα του 25χρονου. Ο αστυνομικός δεν είχε απαντήσεις
για ποιον λόγο δεν είχε ληφθεί δείγμα DNA από τα ρούχα
του θύματος, ούτε για ποιο λόγο αυτά εξαφανίστηκαν.

Νωρίτερα είχε καταθέσει η μητέρα του θύματος, η
οποία ανέπτυξε όλα τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν
προκύψει για τη δολοφονία του γιου της. Αποκάλυψε μά-
λιστα ότι η μητέρα του κατηγορουμένου ήταν αυτή που
της πρότεινε να επιστρέψει στη χώρα της, επειδή στην
Ελλάδα κινδύνευε. Ο ιατροδικαστής αναμένεται να διευ-
κρινίσει κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε νεκρός ο
25χρονος, όπως και αν εντόπισε ίχνη που να οδηγούν σε
σεξουαλική πράξη, η οποία κατά το κατηγορητήριο απο-
τέλεσε το κίνητρο του εγκλήματος.

Σαρωτικός ήταν ο Δημήτρης Χρόνης στις εσωκομματι-
κές εκλογές της ΝΔ. Κατέλαβε την πρώτη θέση στους συ-
νέδρους από την Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Δημή-
τρης Χρόνης, από τους στενούς συνεργάτες του Αδώνι-

δος Γεωργιάδη, είναι πρόεδρος του ΟΒΙ, ενώ στις τελευ-
ταίες εσωκομματικές εκλογές είχε εκλεγεί μέλος της
Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, πάλι πρώτος από τη Θεσσα-
λονίκη. 

Σάρωσε ο Δημήτρης Χρόνης στις εσωκομματικές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γιόρτασε
τον Άγιο Δημήτριο  
Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το
πρωί της Τρίτης παρέμεινε τε-
λικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο
οποίος έκανε ένα γρήγορο πέ-
ρασμα από τον Άγιο Δημήτριο,
μιας και χθες η πόλη γιόρτασε
με λαμπρότητα και μεγαλοπρέ-
πεια τον πολιούχο της. Η αλή-
θεια είναι ότι ματαίωσε κάποι-
ες από τις προγραμματισμένες
συναντήσεις που είχε λόγω
του θανάτου της Φώφης Γεν-
νηματά. 

Με τιμές η τελετή
έπαρσης σημαίας
Στην τελετή έπαρσης της σημαίας
στην κορυφή του Λευκού Πύργου πα-
ρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ανήμε-
ρα του πολιούχου Αγίου Δημητρίου
και της επετείου απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης. Την Πρόεδρο υποδέχ-
θηκε έξω από το μνημείο ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ενώ τιμές απέ-
δωσαν η μπάντα του Πολεμικού Ναυ-
τικού και άγημα μαθητών της Στρα-
τιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμά-
των (ΣΣΑΣ). Στη συνέχεια ανέβηκαν
τα 96 σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή,
όπου βρίσκεται ο ιστός. Την έπαρση
έκαναν ο κ. Ζέρβας με τον διοικητή
του Γ’ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγο
Αναστάσιο Σπανό.Εμφάνιση 

για… κόκκινο χαλί 
Τα βλέμματα όλων για ακόμη

μία φορά έκλεψε με την εμφάνι-
σή της η αντιπεριφερειάρχης ΜΕ
Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλί-
δου. Αυτή τη φορά συνδύασε ένα
φωτεινό λιλά φόρεμα με γόβες
αντίστοιχου χρώματος. 

Μηνύματα 
για εμβολιασμούς 

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλε για
μία ακόμη φορά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, κατά την επίσκεψή του
στην κινητή μονάδα εμβολιασμού που στήθηκε
ανήμερα της εορτής του πολιούχου Αγίου Δημη-
τρίου στη Νέα Παραλία. Ο κ. Ζέρβας τόνισε πως
θα πρέπει «να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας
και στους συμπολίτες μας. Αυτό που προσέφερε
η επιστήμη τον τελευταίο χρόνο, το μεγάλο δώρο
του εμβολιασμού, ας το αξιοποιήσουν όσοι δεν
έχουν εμβολιαστεί». Ο δήμαρχος συνοδευόταν
από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρο Λεκάκη, ενώ το «παρών»
έδωσε και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος
Καλαφάτης.

Οι… εξωθεσμικοί 
Η 3η Νοεμβρίου πλησιάζει, ημερομηνία που
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Κ. Ζέρβας θα
ανακοινώσει τις νέες αντιδημαρχίες και τις αλ-
λαγές στις οποίες θέλει να προχωρήσει. Αν μπο-
ρούσε, πάντως, να κάνει χρήση… εξωθεσμικών
συμβούλων ακόμη και για αυτές τις θέσεις, θα το
έκανε ευχαρίστως, κρίνοντας από τη δυσκολία
που αντιμετωπίζει στην εξεύρεση ικανών στελε-
χών που θα «τρέξουν» τα πρότζεκτ έτσι όπως τα
έχει σχεδιάσει στο μυαλό του. 

Η μείωση τελών 
και ο Κούπκας 

Το σίγουρο είναι ότι ο Μιχάλης Κούπκας, αν-
τιδήμαρχος Οικονομικών, δεν πρόκειται να με-
τακινηθεί. Η νέα μείωση τελών καθαριότητας
και φωτισμού κατά 5% που επίκειται φέρει και
την υπογραφή του, κάτι που πιστώνεται στη με-
θοδικότητα και τη σπουδή που επιδεικνύει, έμ-
πειρος ων άλλωστε επί των οικονομικών και
από τη συνδικαλιστική ιδιότητά του ως προ-
έδρου των εφοριακών. 

Τι θα κάνει ο Θόδωρος; 
Το επόμενο μετερίζι αναζητείται για τον Θόδω-

ρο Ζαγοράκη, αν επιβεβαιωθεί η πρόθεση της
ΝΔ να μην κατεβάσει για τρίτη συνεχή θητεία ευ-
ρωβουλευτές. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε
από την προεδρία της ΕΠΟ, είναι άγνωστο αν θα
κατέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Προ-
οπτική που εξ όσων γνωρίζουμε δεν τον συγκινεί
και ιδιαιτέρως. Περισσότερο, δε, που η συνάδελ-
φός του στην Ευρωβουλή Μαρία Σπυράκη ετοι-
μάζεται ήδη για την Α’ Θεσσαλονίκης και μαζί
όλος ο συνωστισμός με νέα πρόσωπα, όπως και ο
Ανδρέας Παπαμιμίκος. 

Ο ιατροδικαστής για τη δολοφονία
του μπάτλερ στο Πανόραμα



Κάθε εβδομάδα και χειρότερα… Οι σχέσεις Βρυξελλών
- Βαρσοβίας επιδεινώθηκαν έτι περαιτέρω προχθές μετά
τη συνέντευξη του Ματέους Μοραβιέτσκι στους «Finan-
cial Times», στην οποία ο Πολωνός πρωθυπουργός έκανε
λόγο για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Αν η Κομισιόν ξεκινήσει
τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώ-
ματά μας με όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας»,
είπε ο Μοραβιέτσκι. 

Η Σύνοδος Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας
δεν φαίνεται να συνέτεινε στην εκτόνωση της διαμάχης,

ενώ η Γερμανία παίρνει τις αποστάσεις της, με την Α. Μέρ-
κελ να κάνει λόγο για ζήτημα που πρέπει να λυθεί «ανά-
μεσα στην Κομισιόν και τη Βαρσοβία». 

Το τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης αφορά την από-
φαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, το
οποίο γνωμοδότησε ότι το πολωνικό σύνταγμα είναι
ασύμβατο σε κάποια σημεία με τις αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου. Στη συνέντευξή του στη βρετανική
εφημερίδα, ο Μοραβιέτσκι είπε ότι η Πολωνία μπορεί να
απαντήσει μπλοκάροντας σημαντικές ευρωπαϊκές πρω-

τοβουλίες, όπως η «πράσινη συμφωνία». Στο κύριο άρθρο
της η βρετανική εφημερίδα προέτρεψε την Κομισιόν να
μην υποχωρήσει. 

«Είναι θλιβερό ότι μπορεί να χρειάζονται τέτοια οικονο-
μικά μέτρα. Αλλά τουλάχιστον μπορεί να λειτουργήσουν.
Η κυβέρνηση της Πολωνίας δεν επιζητεί μια σαφώς κα-
θορισμένη νομική τάξη πραγμάτων. Είναι προφανές ότι
προσπαθεί να αποφύγει τα όρια που μπορεί να θέσει είτε
η εθνική είτε η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις ενέργειές της»,
εκτίμησε η εφημερίδα.

Ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος
βρέθηκε στον Λευκό Οίκο λί-
γες ώρες αφού πήρε εξιτήριο
από το νοσοκομείο, όπου νο-

σηλεύτηκε ύστερα από έντονη αδιαθε-
σία. Το κλίμα στη συνάντηση με τον Τζο
Μπάιντεν ήταν πολύ θερμό. Το ζήτημα
της επαναλειτουργίας της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης ήταν το κυρίαρχο
θέμα των συναντήσεων του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον
υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν,
παράλληλα συζητήθηκαν και τα θέματα
της κλιματική κρίσης, της πανδημίας
του κορονοϊού αλλά και της προστασίας
των Χριστιανών σε Μέση Ανατολή και
Βόρεια Αφρική.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέ-
φτηκε στο Οβάλ Γραφείο τον πρόεδρο
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον κα-
λωσόρισε θερμά, δείχνοντας παράλλη-
λα και το άμεσο ενδιαφέρον του για την
πορεία της υγείας του παναγιωτάτου
ύστερα και από τη μικρή ταλαιπωρία
που υπέστη. Ο κ. Βαρθολομαίος έθεσε
για ακόμη μια φορά το πάγιο αίτημα για
την επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, η οποία εδώ και πε-
νήντα χρόνια παραμένει κλειστή, ενώ
συζητήθηκαν και η κλιματική κρίση και
η πανδημία.

Από την πλευρά της πατριαρχικής αν-
τιπροσωπείας τονίστηκε ότι η υπάρχου-
σα κατάσταση με τη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Όπως υπογραμμίστηκε, η Τουρκία επι-
χειρεί να θέσει το θέμα στη βάση της
αμοιβαιότητας με την Ελλάδα και ζητάει
παράλογα αντίτιμα, τα οποία φυσικά δεν

μπορούν να γίνουν δεκτά από την πλευ-
ρά της Αθήνας. Υπό αυτό το πρίσμα, η
πατριαρχική αποστολή ζήτησε να απο-
συνδεθεί το θέμα της Θεολογικής Σχο-
λής της Χάλκης από την ατζέντα των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων. Για τον λόγο
αυτό ζήτησαν από τις ΗΠΑ να αναβαθμί-
σουν πολιτικά το θέμα και να κάνουν ένα
επιπλέον βήμα που θα κινείται πέρα από
το επίπεδο της ρητορικής. Όπως, μάλι-
στα, ειπώθηκε χαρακτηριστικά, η Ουά-
σιγκτον πρέπει να αλλάξει τακτική, κα-
θώς η πολιτική της δεν έχει αποδώσει
κανένα αποτέλεσμα για τη Χάλκη. Όσον
αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, ο
Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αίσθηση ότι
ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ιδιαίτερα
στριμωγμένος, καθώς η οικονομία της
χώρας του βρίσκεται σε δεινή κατάστα-

ση, ενώ εμφανίστηκε περίεργος για το
πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα.

Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης είχε συναντηθεί με τον υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν,
ο οποίος για ακόμη μια φορά προχώρη-
σε στην επαναβεβαίωση ότι το άνοιγμα
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
αποτελεί συνεχή προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης Μπάιντεν. 

ΔΔιεθνής Αμνηστία: 
Να αφεθεί 
ελεύθερος ο Ασάνζ
Η Διεθνής Αμνηστία προτρέπει σήμερα
τις Αρχές των ΗΠΑ να βάλουν στο αρχείο
το κατηγορητήριο σε βάρος του Τζούλιαν
Ασάνζ και τις Αρχές της Βρετανίας να
αποφυλακίσουν άμεσα τον ιδρυτή του
ιστότοπου WikiLeaks. Η προτροπή αυτή
της γενικής γραμματέως της μη κυβερ-
νητικής οργάνωσης ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, της Ανιές Καλαμάρ, διατυ-
πώνεται την παραμονή της έναρξης της
νέας ακροαματικής διαδικασίας, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα εξεταστεί η έφε-
ση που άσκησε η Ουάσινγκτον στην από-
φαση βρετανικού δικαστηρίου τον Ια-
νουάριο να μην εκδοθεί ο 50χρονος Αυ-
στραλός στις ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει δίωξη
από τις αμερικανικές Αρχές για την απο-
κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων απορρή-
των στρατιωτικών και διπλωματικών εγ-
γράφων.

Μαύρο του YouTube
στον Μπολσονάρο
Το YouTube ανέλαβε δράση κατά του
προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσο-
νάρο, καθώς -ύστερα από βίντεο με fake
news, όπου ο Μπολσονάρο μιλούσε για
άμεση σχέση των εμβολίων κατά του κο-
ρονοϊού με το AIDS- ανέστειλε για μια
εβδομάδα κάθε δραστηριότητα στο κα-
νάλι του και διέγραψε το επίμαχο βίντεο.
Επρόκειτο για τη δεύτερη φορά που ο
Βραζιλιάνος πρόεδρος παραβίασε την
«πολιτική χρήσης» του YouTube. Αυτήν
τη φορά δεν θα μπορεί να μεταφορτώνει
νέα βίντεο ή να κάνει απευθείας μεταδό-
σεις βίντεο για τις επτά επόμενες μέρες,
όπως ορίζει ο κανονισμός της πλατφόρ-
μας. Τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι του,
που έχει 3,5 εκατ. συνδρομητές, παρα-
μένουν ακόμη προσβάσιμα στο YouTube.

Το ζήτημα της επαναλειτουργίας
της Θεολογικής Σχολής ήταν 
το κυρίαρχο θέμα των 
συναντήσεων του Βαρθολομαίου
με Μπάιντεν και Μπλίνκεν 

Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπει η Πολωνία - Στα χαρακώματα με την ΕΕ

«Πρέπει να ανοίξει
η Σχολή της Χάλκης»
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Π
ρος κατάργηση οδεύουν οι αντι-
κειμενικές αξίες στα ακίνητα, κα-
θώς το υπουργείο Οικονομικών
δρομολογεί την καθιέρωση συ-

στήματος αυτόματης ευθυγράμμισής τους με
τις εμπορικές τιμές. Όπως επεσήμανε από το
βήμα του 22ου συνεδρίου της Prodexpo ο
υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπου-
λος, σχεδιάζεται σύστημα αυτόματου υπολο-
γισμού των αντικειμενικών αξιών.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οι-
κονομικών, στους σχεδιασμούς περιλαμβά-
νεται ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο
θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις τά-
σεις στην κτηματαγορά και κάθε χρόνο θα
αναπροσαρμόζει αυτόματα τις αντικειμενικές
αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.

Ουσιαστικά θα τεθεί σε εφαρμογή ένα
Πληροφοριακό Σύστημα Μαζικών Εκτιμήσε-
ων Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται πάνω
σε ένα μοντέλο εκτιμήσεων, το οποίο θα λαμ-
βάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις συνθή-
κες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της
αγοράς βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρι-
σης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Μέ-
σω του συστήματος αυτού οι όποιες μεταβο-
λές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω θα
καταγράφονται στις εμπορικές τιμές των ακι-
νήτων και θα περνούν αυτομάτως στις αντι-
κειμενικές αξίες.

Πώς θα λειτουργεί
Το πληροφοριακό σύστημα θα συγκεντρώ-

νει και θα αναλύει στοιχεία που επηρεάζουν
την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσι-

μες πηγές. Έμφαση θα δίνεται στα σχετικά
στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ,
ενώ θα παρακολουθεί και ανοιχτά δεδομένα,
όπως αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες,
εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης
αλλά και δεδομένα για τα χαρακτηριστικά
ακινήτων, όπως επιφάνεια, όροφος, χρήση
γης, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό,
σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληρο-
φοριακό σύστημα που θα συμβάλει στον
προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακι-
νήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων
και αξιών εντοπισμένων γεωχωρικά.

Ουσιαστικά το νέο σύστημα είναι η δεύτερη
μεγάλη παρέμβαση μετά την ολοκλήρωση
του νέου χάρτη των αντικειμενικών αξιών,

που έφερε εντός συστήματος περίπου 3.000
περιοχές που ήταν εκτός, και εντάσσεται στην
επόμενη φάση της μεταρρύθμισης του αντι-
κειμενικού συστήματος.

Αναφορικά με την κατάργηση του συμπλη-
ρωματικού ΕΝΦΙΑ, το υπουργείο Οικονομι-
κών επεξεργάζεται διάφορα μοντέλα. Το βέ-
βαιο είναι πως θα υπάρξει ένας καινούργιος
φόρος, ο οποίος θα προκύπτει από τον υπο-
λογισμό κάθε ακινήτου ξεχωριστά και ο συμ-
πληρωματικός ΕΝΦΙΑ θα επιβάλλεται όταν
ένα ακίνητο έχει αξία πάνω από 250.000 ευ-
ρώ και όχι στο σύνολο της περιουσίας, όπως
σήμερα, γεγονός που αναμένεται να οδηγή-
σει σε σημαντική μείωση των φορολογικών
βαρών για τους ιδιοκτήτες.

Πάντως, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος

Παραδιάς μιλώντας στο 22ο συνέδριο της
Prodexpo επεσήμανε ότι πρέπει να καταργη-
θεί ο συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ, κα-
θώς αυξάνει σημαντικά την επιβάρυνση για
τους ιδιοκτήτες.

Προς κατάργηση οι αντικειμενικές

Έρχεται νέο πληροφοριακό 
σύστημα - Αυτόματη 
ευθυγράμμιση με τις εμπορικές
τιμές δρομολογεί το ΥΠΟΙΚ

Πόλος έλξης τα ακίνητα για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια
Tην εκτίμηση ότι η Ελλάδα προσελκύει μεγάλα και θε-

σμικά χαρτοφυλάκια στην αγορά ακινήτων, επενδύοντας
μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας, εξέφρασε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών Φώτης Κουρ-
μούσης από το βήμα συνεδρίου.

Παράλληλα, ο κ. Κουρμούσης αναφέρθηκε στους άξο-
νες της κυβερνητικής πολιτικής που λειτουργούν με διττό
τρόπο. Πρώτον, προωθείται το θεσμικό πλαίσιο για ταχύ-
τερη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση οφειλών, εξασφα-

λίζοντας διαφάνεια, στήριξη στους ευάλωτους και εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων οφειλετών και πιστωτών. Δεύ-
τερον, προωθούνται δράσεις, όπως η ψηφιοποίηση και η
ενοποίηση βάσεων δεδομένων, που ενισχύουν τη διαφά-
νεια και την αξιοπιστία της αγοράς, συμβάλλοντας στο βά-
θος της αγοράς αλλά και στην αύξηση της ζήτησης και
επομένως των τιμών.

Όπως σημείωσε, τα επόμενα 2-3 έτη η ψηφιοποίηση
και η διαθεσιμότητα δεδομένων για την ελληνική αγορά
ακινήτων θα κινούνται στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Στο θέμα της υπερπροσφοράς ακινήτων από
τους πλειστηριασμούς, ο κ. Κουρμούσης αποκάλυψε ότι
βάσει των διαθέσιμων στοιχείων δεν αναμένονται πε-
ρισσότεροι από 3.000-5.000 πλειστηριασμοί ακινήτων
πρώτης κατοικίας τον χρόνο, με ένα μεγάλο μέρος να
απορροφάται από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμί-
σθωσης. 

Μάλιστα, ανέφερε ότι πρόκειται να γίνουν περισσότερα
από 40 έργα ψηφιοποίησης άνω των 2 δισ. ευρώ που θα
αφορούν ευρύτερα την αγορά ακινήτων.
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Γράφει 
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ΝΑΤ: Λύθηκε το πρόβλημα 
με τις 444 συντάξεις χηρείας 

Σταδιακά έως το τέλος Νοεμβρίου θα κατα-
βληθούν τα αναδρομικά και οι συντάξεις σε
444 χήρες ναυτικών, που ήταν ασφαλισμένοι
στο ΝΑΤ και περίμεναν επί χρόνια να λάβουν
τα ποσά που δικαιούνταν, λόγω γραφειοκρα-
τικών εμπλοκών. Ύστερα από συνάντηση που
είχε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης με τον πρόεδρο του ΔΣ του ΝΑΤ Κωνσταν-
τίνο Τσαγκαρόπουλο και παρουσία του διοι-
κητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, ανακοι-
νώθηκε η διευθέτηση των εκκρεμών ζητημά-
των και οι χήρες των θανόντων θα λάβουν τις
οριστικές τους συντάξεις. Το σύστημα απονο-
μής των συντάξεων στο ΝΑΤ έχει βελτιωθεί
θεαματικά, καθώς κάθε μήνα εκδίδονται 410
συντάξεις, ενώ προ τριετίας εκδίδονταν 190. 

«Εξοικονομώ»: Άνοιξε 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Ανοικτή είναι από χθες η πλατφόρμα για το
νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», ενώ μέσα
στον Νοέμβριο οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-
ρούν να κάνουν τις αιτήσεις για την ένταξή
τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρ-
χονται στην ιστοσελίδα, προκειμένου να
δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
έχουν σχέση με το πρόγραμμα, όπως το δι-
καίωμα συμμετοχής, το ύψος της επιδότη-
σης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και την
ενεργειακή βαθμίδα στην οποία πρέπει να
ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια,
σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων». Επιπλέον, περιγράφον-
ται το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων,
τα στάδια και τα κριτήρια αξιολόγησης των
αιτήσεων, καθώς και οι προθεσμίες. 

Ποιοι δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε γονικές παροχές

Εκτός των ευνοϊκών διατάξεων για το αφο-
ρολόγητο των 800.000 ευρώ μέσω γονικών
παροχών και δωρεών τίθενται όσοι χρωστούν
στην εφορία, είτε έχουν ρυθμίσει τις οφειλές
τους είτε όχι. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι ευνοϊκές διατά-
ξεις αφορούν όσους δεν χρωστούν στην εφο-
ρία και υπό την προϋπόθεση ότι τα χρηματικά
ποσά για γονικές παροχές και δωρεές, έως
800.000 ευρώ, γίνεται μέσω τραπεζικών συ-
ναλλαγών. Ως γνωστόν, η φορολογική νομο-
θεσία ορίζει ότι όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές, ακόμη και αν αυτές έχουν ρυθμιστεί
και καταβάλλονται τμηματικά και κανονικά οι
σχετικές δόσεις, δεν μπορούν να λάβουν
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και
ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προχωρήσουν
σε πράξεις γονικών παροχών και δωρεών.

Η
προοπτική επιστροφής
στην κανονικότητα στο
τρέχον έτος, λόγω του εμ-
βολιασμού κατά του κο-

ρονοϊού, σε συνδυασμό με την εκρη-
κτική ανάκαμψη της οικονομίας και τη
βελτίωση του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος μέσω των κυβερνητικών
μέτρων, αποτελούν τους βασικούς λό-
γους εκτίναξης του «μικρομεσαίου
επιχειρείν» σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ
ειδικά στην Αττική, για κάθε μία επι-
χείρηση που έκλεισε, άνοιξαν… εξίμι-
σι νέες! 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμε-
λητηριακού Συμβουλίου Αττικής που πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος Βασίλης Κορκί-
δης, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμ-
βρίου 2021 άνοιξαν 10.514 νέες επιχειρή-
σεις και έκλεισαν 1.614, διαμορφώνοντας
μια αναλογία 6,5 προς 1. Τα στοιχεία του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου κρίνονται
ιδιαιτέρως θετικά ως προς το ισοζύγιο
εγγραφών και διαγραφών, στους τομείς
του γενικού εμπορίου και υπηρεσιών,
των logistics, της εστίασης, της μεταποί-
ησης και των καταλυμάτων. Σύμφωνα με
τα στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής,
επιβεβαιώνεται η δυναμική του εμπορί-
ου και των υπηρεσιών το εννεάμηνο του

2021, με 6.353 συστάσεις επιχειρήσεων,
ακολουθούν η μεταποίηση με 2.461 συ-
στάσεις, η εστίαση με 1.175, τα καταλύμα-
τα με 267, ενώ 258 είναι οι συστάσεις επι-
χειρήσεων στον κλάδο των logistics. Σε
ό,τι αφορά τις διαγραφές, εμπόριο και
υπηρεσίες είχαν 874 διαγραφές, η μετα-
ποίηση 464, η εστίαση 218, τα logistics 35
και τα καταλύματα 23.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι για κάθε
μία επιχείρηση γενικού εμπορίου και
υπηρεσιών που έκλεινε, άνοιγαν 7,3 επι-
χειρήσεις, στη μεταποίηση η αναλογία
ήταν 1 προς 5,3 επιχειρήσεις, στην εστία-
ση 1 προς 5,4, στα καταλύματα 1 προς 11,6
και στα logistics 1 προς 7,4 επιχειρήσεις.
Από τα στοιχεία επίσης προκύπτει ότι
ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων
που άνοιξαν, δραστηριοποιείται στους
παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλά-
δους, δηλαδή στη μεταποίηση, στα logis-
tics και στα καταλύματα. 

Σύμφωνα με τον Β. Κορκίδη, «οι επι-
χειρήσεις έχουν μπροστά τους να διανύ-
σουν ένα εξαιρετικά δύσκολο δίμηνο με

τη διεθνή αγορά να βρίσκεται ενώπιον
απρόβλεπτων εξελίξεων, καθώς το μείγ-
μα της αύξησης του ενεργειακού κό-
στους και η αρρυθμία της εφοδιαστικής
αλυσίδας είναι εκρηκτικά». Από την άλλη
πλευρά, εκφράζεται προβληματισμός
σχετικά με το υψηλό κόστος στην εφο-
διαστική αλυσίδα, καθώς οι τιμές των
κοντέινερ έχουν εξαπλασιαστεί. Το ΕΒΕΠ
και το ΠΕΣΑ επισημαίνουν τους κινδύ-
νους που υπάρχουν κατά το τελευταίο δί-
μηνο του έτους, καθώς η μείωση των ει-
σοδημάτων λόγω της ακρίβειας μπορεί
να επιδράσει αρνητικά στην εορταστική
περιόδου των Χριστουγέννων αλλά και
στην Black Friday. Σημειώνεται ότι το
συγκριτικά μεγαλύτερο μέρος του τζίρου
της χρονιάς πραγματοποιείται κατά το τε-
λευταίο δίμηνο του έτους. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Καλπάζει το 
«μικρομεσαίο επιχειρείν»
στην Αττική - Στο εννεάμηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2021 άνοιξαν 10.514 
νέες επιχειρήσεις 
και έκλεισαν 1.614

Μία επιχείρηση κλείνει
και... εξίμισι ανοίγουν!
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Mytilineos ανακοινώνει τα βα-
σικά οικονομικά μεγέθη για το
εννεάμηνο του 2021: 62,4% αύ-

ξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρ-
μοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμ-
βανόμενα γεγονότα βάση, σε σύγκριση
με το εννεάμηνο του 2020, ή 18% σε μη
προσαρμοσμένη βάση, με τα καθαρά
κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψη-
φίας να ανέρχονται σε 115 εκατ. ευρώ,
27% αύξηση του κύκλου εργασιών που
ανήλθε σε 1.698 εκατ. ευρώ, σε σύγκρι-
ση με το εννεάμηνο του 2020 και 23%
αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν
σε 241 εκατ. ευρώ, αν η σύγκριση γίνει
σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη
επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε
σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Σε μη
προσαρμοσμένη βάση το EBITDA εμφα-
νίζει αύξηση σχεδόν 3% σε σχέση με το
εννεάμηνο του 2020. 

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε
στα 804 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μό-
χλευσης (καθαρός δανεισμός / EBITDA)
να διαμορφώνεται στο 2,5, σε μια χρο-
νιά κατά την οποία πολύ σημαντικές
επενδύσεις είτε ολοκληρώνονται είτε
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς

διανύουμε το Δ’ τρίμηνο του 2021, μιας
χρονιάς κατά την οποία, παρά την ύφεση
που παρουσιάζει η πανδημία, καταγρά-
φονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές
με το 2020, η Mytilineos καταγράφει
φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου ερ-
γασιών και κερδοφορίας, ενώ παράλλη-

λα επιταχύνει την υλοποίηση του επεν-
δυτικού της προγράμματος, προετοιμά-
ζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξη-
μένα οικονομικά μεγέθη τα αμέσως
επόμενα έτη, σε ευθυγράμμιση και με
τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς
στόχους που έχει θέσει.

Πειραιώς: Έτοιμη για το πρώτο ομόλογο
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκδοση του
πρώτου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραι-
ότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, στον απόηχο της
πρόσφατης αναβάθμισης της αξιολόγησης των sen-
ior preferred ομολόγων στο «Caa1» από τον οίκο
Moody’s. Η τράπεζα είχε ήδη ανακοινώσει την προ-
σφυγή στις αγορές για την άντληση έως 500 εκατ. ευ-
ρώ με την έκδοση πράσινου ομολόγου της κατηγο-
ρίας senior preferred έως τα τέλη του χρόνου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η ακριβής ημερομηνία τοπο-
θετείται τελικά στα τέλη Οκτωβρίου. Πρόκειται για
την πρώτη αντίστοιχη έκδοση που επιχειρεί η Τράπε-
ζα Πειραιώς, η οποία εκτός από την αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου του 1,4 δισ. ευρώ, έχει αντλήσει μέχρι
σήμερα 900 εκατ. ευρώ μέσω δύο εκδόσεων Tier II
και άλλα 600 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης AT1.

UBS: Θετικά αποτελέσματα 
για το τρίτο τρίμηνο

Θετικά τα αποτελέσματα της UBS για το τρίτο τρίμη-
νο, καθώς ο τομέας wealth management της ελβετι-
κής τράπεζας εξακολουθεί να υπεραποδίδει. Η UBS
ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,3 δισ. δολάρια για το τρί-
το τρίμηνο, έναντι 2 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο.
Οι αναλυτές περίμεναν 1,57 δισ. δολάρια. Ο τομέας
wealth management της τράπεζας εμφάνισε αύξηση
43% στα κέρδη προ φόρων, στα 1,5 δισ. δολάρια.

Κλωστοϋφαντουργία: 
Εξαγωγές με θετικό πρόσημο

Σε θετικό έδαφος
παρέμειναν τα μεγέ-
θη του κλάδου ένδυ-
σης-κλωστοϋφαν-
τουργίας το οκτάμη-
νο Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου 2021, σε
σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του
2020. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Συν-
δέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύμα-
τος Ελλάδος, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κα-
τέγραψε άνοδο 16,8% στην ένδυση και 13,7% στην κλω-
στοϋφαντουργία, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ενδυμά-
των σημείωσαν άνοδο 23% και σε συνδυασμό με την
αύξηση των εξαγωγών κατά 14,6% οδήγησαν σε αύξη-
ση των πωλήσεων κατά 16,3%. Οι εξαγωγές ενισχύθη-
καν κατά 22%, διαμορφούμενες σε 1,2 δισ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευής
κρίθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς η συμ-
μέτοχη του ομίλου Fincantieri στην εξυγίανση και επαναλειτουργία, σε συ-
νεργασία με την ΟΝΕΧ, των ναυπηγείων της Ελευσίνας. Το θέμα συζητήθη-
κε στη συνεδρίαση του ΔΣ του επιμελητηρίου και, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση, το ΕΒΕΠ έχει ταχθεί υπέρ των όποιων προσπαθειών γίνονται για
την αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα, προτείνοντας, μάλιστα, την ανά-
πτυξη διαλυτηρίου πλοίων με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ώστε να επιτευχ-
θούν, πέραν της οικονομίας κλίμακας από την ανακύκλωση του ναυπηγικού
χάλυβα και των άλλων εξαρτίσεων των πλοίων, στόχοι της περιβαλλοντικής
προστασίας αλλά και της κυκλικής οικονομίας.

Τα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων Avin και Shell θα αξιοποιήσει η nrg
του ομίλου Motor Oil για την ανάπτυξη 1.000 σημείων φόρτισης ως
το τέλος του 2022 και 2.000 σημείων σε βάθος πενταετίας. Όπως τό-
νισε ο γενικός διευθυντής της nrg Αναστάσιος Λωσταράκος, «έως
το 2025 πιστεύω ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα
ισοσκελίσουν τις πωλήσεις των υβριδικών, ενώ έως το 2030 το 30%
των πωλήσεων όλων των αυτοκινήτων θα είναι ηλεκτρικά». Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, σήμερα το 5% των αυτοκινήτων που πωλούνται εί-
ναι ηλεκτρικά, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον σχετικό στόχο που είχε
τεθεί για τη χρονιά, ενώ τα επόμενα χρόνια αυτή η κατηγορία θα κι-
νηθεί με καλπάζοντες ρυθμούς.

ΕΒΕΠ: Θετική εξέλιξη η εμπλοκή της Fincantieri στην Ελευσίνα

Motor Oil-Νrg: Πανελλαδικό δίκτυο φόρτισης αυτοκινήτων

Mytilineos: Ιστορικά υψηλά κερδοφορίας το 2021



Frezyderm: Ανάπτυξη
πωλήσεων 3% το 2020,
κέρδη 2,9 εκατ. 

H
Frezyderm ενίσχυσε εν μέσω πανδημίας το με-
ρίδιό της στην αγορά εμφανίζοντας ανάπτυξη
πωλήσεων πάνω από 3%, όταν ο κλάδος καλλυν-

τικών έγραφε διψήφια πτώση (11,2% το 2020, σύμφωνα
με στοιχεία του ΠΣΒΑΚ - Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιο-
μηχάνων Αρωμάτων και Καλλυντικών). Η εταιρεία, που
επιδιώκει περαιτέρω αύξηση μεριδίου στην αγορά δερ-
μοκαλλυντικών, όπου δραστηριοποιείται, παράλληλα με
ενίσχυση εξαγωγών και επέκταση παραγωγής, έκλεισε
το 2020 με κύκλο εργασιών 44 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο
κατά 3,1% συγκριτικά με τα επίπεδα του 2019. Σε επίπεδο
κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικο-
νομικών αποτελεσμάτων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε
4,3 εκατ. ευρώ, με αύξηση 45,6%, ενώ τα λειτουργικά
κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, απο-
σβέσεων και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,99 εκατ. ευ-
ρώ με αύξηση 38,5%. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
στοιχεία, το προσαρμοσμένο EBITDA, εξαιρουμένου του
ΔΠΧΑ 16, ανέρχεται σε 4,2 εκατ. ευρώ από 2,848 εκατ.
ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη
της εταιρείας ενισχύθηκαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη
132.185,39 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Βιβεχρώμ: Επεκτείνει το δίκτυο 

Ανάπτυξη πελατολογίου στην Ελλάδα για τη Βιβεχρώμ, κα-
θώς στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ξεκίνησε συνερ-
γασία με 62 νέα καταστήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο,
που είχε ως αποτέλεσμα πωλήσεις ύψους 928,5 χιλ. ευρώ.
Ο τζίρος της εταιρείας πέρυσι ανήλθε σε 63,85 εκατ. ευρώ,
αυξημένος κατά 6,34%, ενώ ανάλογη ήταν η αύξηση (6,2%)
και για τα μεικτά κέρδη της Βιβεχρώμ, τα οποία άγγιξαν τα
24,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, με διψήφια ποσοστά «έτρε-
ξαν» τόσο τα προ φόρων (κατά 15,3%, στα 13,52 εκατ.) όσο
και τα μετά φόρων κέρδη της Βιβεχρώμ.

Καλύτερη η ποιότητα 
ζωής στην Ελλάδα, 
λένε ξένοι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τη 14η ετήσια παγκόσμια έρευνα HSBC Ex-
pat Explorer, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
20.000 άνθρωποι που ζουν και εργάζονται μακριά από την
πατρίδα τους, 7 στους 10 εκπατρισμένους στην Ελλάδα
νιώθουν ότι η ποιότητα της ζωής τους είναι καλύτερη σε
σύγκριση με τη χώρα τους. Το 67% των στελεχών από το
εξωτερικό που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα είναι αι-
σιόδοξο για το επόμενο έτος, ποσοστό ελαφρώς υψηλότε-
ρο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελβετία κατατάσσεται
πρώτη ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εκπα-
τρισμένων (93%), με την Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα (51%) να βρίσκονται στην κορυφή ως προς την
εκπλήρωση των επαγγελματικών στόχων. H Ελλάδα κατα-
λαμβάνει την 34η θέση στη γενική κατάταξη, βρίσκεται
όμως αρκετά υψηλότερα, στη 19η θέση, ως προς την ποι-
ότητα ζωής.

ΕΧΑΕ: Αποχωρεί 
ο Σωκράτης Λαζαρίδης από CEO
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι ο διευ-
θύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Σωκράτης Λαζαρίδης
ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ
για την πρόθεσή του να απο-
χωρήσει από τη θέση του δι-
ευθύνοντος συμβούλου. Την
απόφαση αυτή έλαβε με γνώ-
μονα τη διασφάλιση μιας ομαλής διάδοχης κατάστασης, επι-
θυμώντας να παραδώσει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά με
επίγνωση του ότι προσεγγίζει το όριο συνταξιοδότησης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ ευχαρίστησε τον διευθύνον-
τα σύμβουλο για την πολυετή προσφορά του στον Όμιλο και
τον θεσμό. Θα παραμείνει στη θέση του για μερικούς μήνες,
ώστε να συμβάλει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδο-
χής, αναφέρει ανακοίνωση της ΕΧΑΕ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΟΛΠ: Παραιτήθηκαν 
οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ

Η ΟΛΠ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές πα-
ραίτησης των κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Από-
στολου Παπαποστόλου, λόγω της μεταβολής
της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας (ως
αποτέλεσμα της μεταφοράς 16% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην
Cosco Shipping Hong Kong Co., Limited), και
το επακόλουθο δικαίωμα του ΤΑΙΠΕΔ να ορί-
σει ένα μέλος στο ΔΣ της OΛΠ ΑΕ, αποφάσισε
την αποδοχή των παραιτήσεων των μελών ΔΣ
κ.κ. Ιωάννη Μώραλη και Απόστολου Παπαπο-
στόλου (εκπροσώπων ΤΑΙΠΕΔ).

Στην ΑΜΚ της ΔΕΗ μπαίνει η CVC
Την υπογραφή συμφωνίας με το επενδυτικό
όχημα της CVC, Selath Holdings, η οποία θα
συμμετάσχει ως Cornerstone Investor στην
επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου,
ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Ο επενδυτής, με βάση τη
συμφωνία, αναλαμβάνει δέσμευση συμμε-
τοχής έως και 395 εκατ. ευρώ υπό προϋπο-
θέσεις, μία εκ των οποίων είναι η τιμή διάθε-
σης των νέων μετοχών να μην υπερβαίνει τα
9 ευρώ.

ΕΕΑ: Βραβεία Βιώσιμης, 
Καινοτόμου και Υπεύθυνης 
Επιχειρηματικότητας

Τα Βραβεία Βιώσιμης, Καινοτόμου και
Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει
τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 στις 18.30, στο
SNFCC - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ, το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Την
εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. Ξεχωριστή νότα θα δώσει η φι-
λαρμονική «Μάντζαρος».

Διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ 
Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο
ΟΠΑΠ στα Event Awards 2021 για δημιουρ-
γικές και καινοτόμες εκδηλώσεις στο δίκτυό
του. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κέρδισε δύο
Ασημένια Βραβεία για δράσεις που πραγμα-
τοποίησε στα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY
την τρέχουσα χρονιά. 
Ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε με Silver Awards για τα
εξής: Digital Συνέδριο Συνεργατών ΟΠΑΠ
και PLAY 2021 στην κατηγορία Corporate
Events - B2B Event και Customized Event
της PLAY Summer Truck καμπάνιας στα κα-
ταστήματα PLAY στην κατηγορία Brand En-
gagement Events. H τελετή απονομής των
Event Awards 2021 πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η επιστροφή των χούλιγκαν
Y στερα από την επιστροφή στην κανονικότητα,

έπειτα από έναν χρόνο με άδειες κερκίδες, το
ποδόσφαιρο επέστρεψε! Μαζί του επέστρε-

ψαν και οι χούλιγκαν, οι αυτοαποκαλούμενοι και
«φανατικοί». Ξυλοκόπησαν άγρια πέντε αστυνομι-
κούς στην έξοδο της Θύρας 14 -δύο τους έστειλαν στο
νοσοκομείο- στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον
Ιωνικό 4-1 την περασμένη αγωνιστική και ο Παναθη-
ναϊκός τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές χωρίς κόσμο
στα επόμενα παιχνίδια με τον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ.

Στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 οι
χούλιγκαν του Ολυμπιακού άναψαν πυρσούς που
προκάλεσαν ομίχλη, με συνέπεια να καθυστερήσει η
έναρξη του αγώνα, αλλά και για τον ίδιο λόγο να δια-
κοπεί και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Η ΠΑΕ
τιμωρήθηκε ώστε ο Ολυμπιακός να δώσει έναν αγώνα
κεκλεισμένων των θυρών, όπως και έγινε στο ματς με

τον ΠΑΟΚ. Οι χούλιγκαν, προστατευόμενοι διαχρονι-
κά από τις ΠΑΕ, είναι εδώ και… εμβολιασμένοι, όπως
λένε, γιατί μόνον έτσι εισέρχονται στον αγωνιστικό
χώρο. Ή μήπως όχι; Είναι επαρκής ο έλεγχος κατά την
είσοδό τους; Ποιος μπορεί να το καταθέσει με βεβαι-
ότητα;

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι ότι οι χούλιγκαν επα-
νήλθαν και αυτοί στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου
και, ως φαίνεται, δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν
να τους σταματήσει. Στα διαδικτυακά μέσα, μάλιστα,
αναρτήθηκε βίντεο με την ανατριχιαστική επίθεση
των χουλιγκάνων του Παναθηναϊκού στους αστυνομι-
κούς. Επίσης, στο Διαδίκτυο σχηματίστηκε μία ομάδα
από κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας των ομάδων
που διαμαρτύρονται γιατί, ενώ έχουν προπληρώσει,
δεν τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν
τα παιχνίδια μετά την τιμωρία της ομάδας τους να

αγωνιστεί χωρίς θεατές. Ετσιθελικά οι χούλιγκαν
τους στερούν αυτό το δικαίωμα. Υπήρξε και η ιδέα για
αγωγές, αλλά γρήγορα την απέρριψαν, καθότι είναι
κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία.

Το πρόβλημα μπορεί να λύσει η ίδια η Πολιτεία, για-
τί το οργανωμένο (το ποιο;) ποδόσφαιρο δεν το θέλει.
Την προπερασμένη σεζόν οι «επενδυτές» τροποποί-
ησαν τα «σκληρά» άρθρα του κανονισμού, που έγιναν
πιο… ελαστικά στις περιπτώσεις τιμωρίας των ομά-
δων από παραβατικές συμπεριφορές των οπαδών
τους. Μια επαναφορά του ιδιώνυμου αδικήματος εί-
ναι μια λύση, πέτυχε στο παρελθόν, αλλά την… κα-
τήργησαν, γιατί παρέπεμπε, λέει, σε παλιές «σκοτει-
νές εποχές» πολιτικής ανωμαλίας. Στο μεταξύ, υπάρ-
χει δραματική μείωση των εισιτηρίων στα γήπεδα, αλ-
λά οι ΠΑΕ ζήτησαν και πήραν πληρότητα 80% στα γή-
πεδα, λες και τα γέμιζαν…
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Την καλύτερη ενδεκάδα όλων των
εποχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο
δημοσίευσε η Παγκόσμια Ιστορία
Στατιστικής Ποδοσφαίρου (IFFHS)
και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκά-
λεσε πολλές αντιδράσεις εντός της
χώρας. Και είναι λογικό, αφού η υπη-
ρεσία αυτή κρίνει μονάχα με τους
αριθμούς, αγνοώντας βασικά πράγ-
ματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο,
ενώ ξεκινάει από τη δεκαετία του ’70
αγνοώντας τον Τάκη Λουκανίδη, για
παράδειγμα, τον πιο πλήρη ποδο-
σφαιριστή που έπαιξε ποτέ στην Ελ-
λάδα. Οι καλύτεροι: τερματοφύλακας
ο Τάκης Οικονομόπουλος, άμυνα ο
Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Γρηγόρης Γε-
ωργάτος, ο Στέλιος Μανωλάς και ο
Τραϊανός Δέλλας. Στα χαφ ο Βασίλης

Χατζηπαναγής, ο Μίμης Δομάζος, ο
Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Γιώργος
Δεληκάρης. Στην επίθεση ο Μίμης
Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Σαρα-
βάκος. Έμειναν έξω ο πρώτος σκό-
ρερ όλων των εποχών Θωμάς Μαύ-
ρος, ο πρώτος σκόρερ με την Εθνική

Νίκος Αναστόπουλος, ο «Μεγαλέξαν-
δρος» Γιώργος Κούδας, ο πρώτος
σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού
Γιώργος Σιδέρης, όπως και ο Αντώ-
νης Αντωνιάδης, ο οποίος κέρδισε το
«αργυρό παπούτσι» ως δεύτερος
σκόρερ στην Ευρώπη.

Η «dream team» της Ελλάδας Δικαίωση για τα τηλεοπτικά
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έκανε δεκτή

την προσφυγή του Ολυμπιακού και κατάργησε
την απόφαση της ολομέλειας της Super League
1, ώστε να υπάρχει υποχρεωτικά κεντρική διαχεί-
ριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων από την περίοδο
2023/24. Εκτός του Ολυμπιακού, υπέρ της ελεύ-
θερης διαχείρισης ψήφισε και ο Παναθηναϊκός.
Το ζητούμενο, με βάση το δεδικασμένο, είναι τι θα
κάνουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο
Κύπελλο.

Νοκ άουτ ο Χάαλαντ 

Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον νεαρό
διεθνή Νορβηγό σέντερ φορ της Ντόρτμουντ Έρ-
λινγκ Χάαλαντ. Θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο του
2021, καθότι ο τραυματισμός του στον μηρό στο
πρόσφατο παιχνίδι με τον Άγιαξ για το Champions
League αποδείχτηκε αρκετά σοβαρός. Ο 20χρο-
νος Χάαλαντ κοστολογείται στα 220 εκατ. ευρώ στο
παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Βανδαλίζουν το… σπίτι τους
Οργή επικρατεί στην ΚΑΕ ΑΕΚ για τη συμπερι-

φορά των οπαδών της στο ευρωπαϊκό ματς με την
Τρεβίζο αλλά και σε αυτό κόντρα στον Άρη την
περασμένη αγωνιστική. Οι οπαδοί της προκάλε-
σαν μεγάλες ζημιές στο κλειστό των Άνω Λιο-
σίων, προτού καλά καλά γίνουν τα εγκαίνια. Η
ΚΑΕ σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι είναι υποχρε-
ωμένη να μετράει και το κάθε ευρώ και όχι να
πληρώνει σπασμένες τουαλέτες, καθρέφτες και
καθίσματα. 

Αστυνομικός έβγαλε 
όπλο σε οπαδούς

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Δανία,

όταν αστυνομικός έβγαλε το πιστό-

λι του και σημάδεψε τους οπαδούς

της Μπρόντμπι, όταν αυτοί επιτέθηκαν

στο πούλμαν της αποστολής της Κοπεγ-

χάγης (αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Confer-

ence League) μετά το παιχνίδι. Παρότι η Μπρόν-

τμπι νίκησε 2-1, οι οπαδοί της πέταξαν ξύλα και

βεγγαλικά στο πούλμαν. Στη Δανία άρχισαν οι συ-

ζητήσεις για το αν έπρεπε ή όχι ο αστυνομικός να

προτάξει το όπλο του στο πλήθος.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 
σήμερα για το Κύπελλο
Τα παιχνίδι Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (19.00) είναι το ση-
μαντικότερο στη σημερινή νοκ άουτ φάση του Κυπέλλου. Τα
άλλα ματς: ΑΕ Λευκίμης - Άγ. Νικόλας, Ηλιούπολη - Λαμία,
Ξάνθη - Ιωνικός, Πανσερραϊκός - Βόλος, Παναχαϊκή - Πα-
ναιτωλικός. Αύριο Πέμπτη: Αχέρων Καναλακίου - ΟΦΗ,
Τρίκαλα - Νίκη Βόλου. Το ματς Κηφισιά - Απόλλων Σμύρνης
θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. 

Είχε κέφια 
ο Γιάννης 

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έρχεται… με φόρα από πέρυσι, οι Μιλγουόκι Μπακς διέλυσαν 119-109
τους Πέισερς στην Ιντιάνα και έκαναν το 3-1 στο πρωτάθλημα. Ο Γιάννης σκόραρε 30 πόντους σε 36 λεπτά
με 10/16 δίποντα, 10/13 βολές, 10 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Ο Θανάσης 
Αντετοκούνμπο έβαλε 8 πόντους, ενώ ένα λεπτό συμμετοχή είχε και ο νεαρός Γιώργος Καλαϊτζάκης.
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• Ο Γιάννης Αϊβάζης διαγνώστηκε

θετικός στον κορονοϊό και το βράδυ

της Τρίτης μεταφέρθηκε εσπευσμέ-

να στο νοσοκομείο «Σωτηρία» λόγω

επιπλοκών.

• Ρίτσα Μπιζόγλη: « Έκανα

εξαντλητική γυμναστική.

Νόμιζα ότι ήμουν η Πετρου-

λάκη. Κατέληξα στο νοσοκο-

μείο γιατί δεν ανέπνεα...»,

αποκάλυψε στο «The 2night

show».

• Χαλασμός στο «The Voice». Μια

μέρα πριν από το γύρισμα η Λάουρα

Νάργες παραιτήθηκε!

• Η νέα σειρά του Mega με

τίτλο «Milky way» φέρει την

υπογραφή του πολυβραβευ-

μένου σκηνοθέτη Βασίλη

Κεκάτου.

• Τρία χριστουγεννιάτικα δέντρα

στόλισαν στο σπίτι τους η Ιωάννα

Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου!

• Ο Γιάννης Ζουγανέλης διέ-

ψευσε τις φήμες που ήθελαν

την κόρη του Ελεωνόρα Ζου-

γανέλη έγκυο.

• «Έχασα το σπίτι μου σε πλειστη-

ριασμό», αποκάλυψε σε συνέντευ-

ξή του ο Γιώργος Χειμωνέτος.

• Συγκλονιστική η Γωγώ Μα-

στροκώστα για τον θάνατο

της Φώφης Γεννηματά στο

«Πρωινό». «Εμείς που έχου-

με βιώσει αυτές τις καταστά-

σεις παθαίνουμε χειρότερο

σοκ όταν κάποιος “φεύγει”»,

ανέφερε η γυμνάστρια που

έχει δώσει μάχη με τον καρ-

κίνο.

• Η πριγκίπισσα Βεατρίκη, εγγονή

της βασίλισσας Ελισάβετ, επισκέ-

φθηκε την Ακρόπολη με τον σύζυγό

της Edo Mapelli Mozzi. 

• O πρίγκιπας Νικόλαος επι-

σκέφτηκε την έκθεση φωτο-

γραφίας της μουσικού Ευαν-

θίας Ρεμπούτσικα στο Δημο-

τικό Θέατρο Πειραιά.

Χ
ιλιάδες οι αιτήσεις συμμετο-
χής για τον νέο κύκλο του
«Survivor». Καθημερινοί άν-
θρωποι, αθλητές, γυμνα-

στές, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι, γυ-
ναίκες και άντρες νεαρής αλλά και πιο
προχωρημένης ηλικίας διεκδικούν μια
θέση στο φετινό ριάλιτι επιβίωσης, το
οποίο επανέρχεται στον ΣΚΑΪ με πιθανή
πρεμιέρα την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου.

Το τρέιλερ για το «Survivor 5» είναι
ήδη στον αέρα και ο πανζουρλισμός
καθημερινά γιγαντώνεται! Το μεγάλο
έπαθλο των 100.000 ευρώ παραμένει
το μεγάλο ζητούμενο, που πλαισιώνε-
ται από αναγνώριση, δημοφιλία, αύξη-
ση των followers στο Instagram και μια
θέση στη λαμπερή showbiz! Οι έμπει-
ροι συνεργάτες του Τούρκου δισεκα-
τομμυριούχου Ατζούν Ιλιτζαλί επεξερ-
γάζονται προσεκτικά το φρέσκο «υλι-
κό» που θα παρελάσει από τα castings,
ενώ ταυτόχρονα «τρέχουν» οι προτά-
σεις σε διάσημα πρόσωπα από τον χώ-
ρο της τηλεόρασης, του πενταγράμμου,
της δημοσιογραφίας και του μόντε-
λινγκ για την ομάδα των «Διασήμων».

Τα ονόματα που ακούγονται
Τα πρώτα σπόιλερ θέλουν τον

62χρονο Σταμάτη Γαρδέλη να κατεβαί-
νει στον στίβο, όπως και τη σύντροφο
του τραγουδιστή Μάκη Δημάκη, την
πρωταθλήτρια πολεμικών τεχνών Βα-
λεντίνα Μπαρλάμπα. Πρόταση φημο-
λογείται πως δέχτηκαν ο παλαίμαχος
μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός,
ο γνωστός ποδοσφαιριστής του Πανα-
θηναϊκού Λουκάς Βύντρα, ο πρωτα-
θλητής ποδηλασίας Γιώργος Χειμωνέ-
τος, ο τενόρος Βασίλης Κούρτης αλλά

και ο διεθνούς φήμης Έλληνας ηθο-
ποιός Άνθιμος Ανανιάδης.

Στην ίδια λίστα λέγεται πως το όνομα
του ποδοσφαιριστή Σάββα Γκέντσο-
γλου -πρώην σύντροφος της Αγγελι-
κής Ηλιάδη- φιγουράρει στις πρώτες
θέσεις μαζί με εκείνο της αθλήτριας
του άλματος Βούλας Παπαχρήστου,
της σέξι Βίκυς Κάβουρα (φέρεται να
έχει δεχτεί πρόταση και για τη «Φάρ-
μα») και του γόη Ζακ Ιωαννίδη, τον
οποίο γνωρίσαμε στο σπίτι του «Μεγά-
λου Αδελφού» πέρυσι!

Στο μεταξύ, οι πολύμηνες συζητή-
σεις της εταιρείας παραγωγής με προ-
ηγούμενους -αγαπητούς στο κοινό-
παίκτες για την προβολή ενός «All Star
Survivor» δεν φαίνεται να προχωρά
ούτε τη φετινή σεζόν. Όσο ο Γιώργος
Αγγελόπουλος αντιστέκεται να επι-
στρέψει στον Άγιο Δομίνικο, παρά τη
φημολογούμενη οικονομική πρόταση
των 300.000 ευρώ, το πρότζεκτ παρα-
μένει στα συρτάρια της «Ατζούν μίν-
τια». Σε αντίθεση με την αρνητική διά-
θεση του Σκιαθώτη νικητή στο «Sur-
vivor 1», οι συμπαίκτες του Κώστας
Βασάλος και Ευρυδίκη Βαλαβάνη αλ-
λά και οι Κάτια Ταραμπάνκο και Ηλίας
Μπόγδανος λέγεται πως είναι διαθέσι-
μοι να ταξιδέψουν και πάλι στην Κα-
ραϊβική.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο ΣΚΑΪ επιθυμεί ο νέος κύ-
κλος του ριάλιτι επιβίωσης να ξεκινή-
σει νωρίτερα από τις 19 Δεκεμβρίου
προκειμένου να κερδίσει έδαφος στις
τηλεθεάσεις μετά τα απογοητευτικά
νούμερα του «Big Brother», που κατα-
πόντισε το prime time του φαληρικού
καναλιού.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Πυρετός για τον νέο 
κύκλο του «Survivor» 



«Πάτησε» Αθήνα ο Ρόμπερτς Με τα πόδια στη Γλασκόβη 

Ο Άγης Εμμανουήλ αποφάσισε να διανύσει με
τα πόδια 2.421 χλμ. σε 80 μέρες, διαμαρτυρό-
μενος για την κλιματική αλλαγή, και τα κατά-
φερε! Ήδη βρίσκεται στο Μάντσεστερ και τον
χωρίζουν μόλις λίγα 24ωρα από τον τελικό
προορισμό, τη Γλασκόβη, όπου την 1η Νοεμ-
βρίου θα πραγματοποιηθεί η Παγκόσμια Διά-
σκεψη του ΟΗΕ με θέμα το μέλλον του πλανή-
τη. «Πριν από την τελική ευθεία, έπειτα από
74 σκληροπυρηνικές μέρες μοναξιάς. Το
Σάββατο θα αντιμετωπίσω με χαρά την “Ιθάκη
μου”», ανακοίνωσε.

Επιστρέφει το «Νησί»

Είδηση-βόμβα από τη διάσημη, πολυβραβευμένη
Βρετανίδα συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ. Η δημι-
ουργός της συγκλονιστικής σειράς «Το Νησί»
αποκάλυψε πως έντεκα χρόνια μετά τη μεγάλη
επιτυχία του σίριαλ έχει έτοιμο ένα προσχέδιο
σεναρίου βασισμένο στο νέο της βιβλίο «Μια νύ-
χτα του Αυγούστου», που αποτελεί τη συνέχεια
της δραματικής ιστορίας που εκτυλίχθηκε στη
Σπιναλόγκα. Τα γυρίσματα θα γίνουν και πάλι σε
Αθήνα και Κρήτη και, όπως δήλωσε σε συνέν-
τευξή της, επιθυμεί να συμμετέχουν ηθοποιοί
από το προηγούμενο καστ!

Ενθουσιασμένοι πόζαραν η Μα-
ριέττα Χρουσαλά και ο εφοπλι-
στής σύζυγός της Λέων Πατί-
τσας στο φαράγγι της Σαμαριάς
Χανίων. Το διάσημο ζευγάρι,
έχοντας τον απαραίτητο εξο-
πλισμό και παρέα τον αθλητή
υπεραποστάσεων Μάριο Γιαν-
νάκου, διένυσε τα 16 χιλιόμε-
τρα του φημισμένου μονοπατι-
ού σε 6 ώρες, με την πρώην
εστεμμένη να σχολιάζει ενθου-
σιασμένη: «Ευχαριστώ για την
εμπειρία με τον καλύτερο σύν-
τροφο που θα μπορούσα ποτέ
να φανταστώ».

«Αθήνα 2034»
Ο Ελληνογάλλος Ρομέν Γαβράς, γιος
του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ήρθε στην
Αθήνα. Καλεσμένος του Ιδρύματος
Ωνάση, ο σύντροφος της Βρετανίδας
τραγουδίστριας Ρίτα Όρα και συνεργά-
της του ράπερ Kanye West ετοίμασε ένα
ντοκιμαντέρ για την «Αθήνα 2034»,
αποκαλύπτοντας: «Ήταν η πρώτη φορά
που γύριζα κάτι στην Ελλάδα και ένιωσα
σαν στο σπίτι μου. Με εικόνες που είχα
στο μυαλό μου από όταν ήμουν παιδί».

Έξι ώρες περπάτημα

Ο
Χολιγουντιανός σταρ Έρικ Ρόμπερτς βρίσκεται στην
Αθήνα έτοιμος να ξεκινήσει γυρίσματα! Ο αδελφός της
Τζούλια Ρόμπερτς θα συμμετέχει στην ταινία-υπερπα-

ραγωγή «The greek job» με πρωταγωνιστή τον Άνθιμο Ανανιάδη
-υπογράφει και τη σκηνοθεσία- αλλά και με μια πλειάδα Ελλή-
νων και ξένων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο Μίκι Ρουρκ. Ο
γόης του αμερικανικού κινηματογράφου προσγειώθηκε στο
«Ελ. Βενιζέλος» την Κυριακή μαζί με τον διάσημο Ρίκο Σιμονίνι
και παρά τα γκρίζα μαλλιά του παραμένει ένας από τους ωραι-
ότερους άντρες της μεγάλης οθόνης. Η ταινία πραγματεύεται τον
αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των απογόνων των
ηρώων της Επανάστασης του 1821 στο σήμερα. Οι «ήρωες» πα-
λεύουν και αγωνίζονται ως άξιοι συνεχιστές των προγόνων τους
ενάντια μιας αέναης συνωμοσίας για τη διασφάλιση της εθνικής
ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
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Οριστικός χωρισμός;
Πυκνώνουν οι φήμες που θέλουν τον Χρήστο Μάστορα και την εντυ-
πωσιακή Χριστίνα Παπαδέλη να ακολουθούν διαφορετικούς δρό-
μους. Ο frontman του συγκροτήματος «Melisses» και το γνωστό μον-
τέλο λέγεται ότι δεν κυκλοφορούν πλέον μαζί, ενώ δεν ακολουθεί ο
ένας τον άλλον στο Instagram. Η τελευταία κοινή εμφάνισή τους
ήταν στα βαφτίσια της κόρης του Λευτέρη Πετρούνια τον περασμένο
Ιούνιο, με τον τραγουδιστή σε ρόλο νονού.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι μέθοδοι του παρελθόντος για την αν-
τιμετώπιση περιστατικών με μεγάλες,
σκληρές ή πολύπλοκες πέτρες των
νεφρών πιθανότατα κάποιες φορές να

εγκυμονούσαν σοβαρές επιπλοκές, όπως λένε οι
ειδικοί. Πλέον αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
με τη συνδρομή της τεχνολογίας, η οποία έχει δώ-
σει στους χειρουργούς τη δυνατότητα να αντιμε-
τωπίσουν αποτελεσματικά τη νεφρολιθίαση. 

H θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση λίθων
μεγαλύτερων από 2,5 εκ., σκληρών λίθων που είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία,
καθώς και λίθων σε ασθενείς με δυσμορφία του
σκελετού τους ή παχύσαρκων είναι η επαναστατι-
κή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, μινι-διαδερμική
νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL). Με τη χρήση των
ενδοσκοπικών τεχνικών η μέθοδος εξασφαλίζει
την αφαίρεση όλων σχεδόν των λίθων του ανώτε-
ρου ουροποιητικού συστήματος. Η μινι-διαδερμική
νεφρολιθοτριψία (mini-PCNL) αποτελεί την εξέλι-
ξη της κλασικής διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας (s-
tandard PCNL) και εγγυάται απόλυτη ασφάλεια.
Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική
επέμβαση που πραγματοποιείται μέσω μικροσκο-
πικής τομής-εντομής στο δέρμα, μέσω της οποίας,
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, δημιουργείται ένα στε-
νό κανάλι κατευθείαν στην αποχετευτική μοίρα του
νεφρού και στο σημείο όπου βρίσκεται ο λίθος. 

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο που παρα-
κάμπτει την ανοικτή χειρουργική με τις συχνές και σο-
βαρές επιπλοκές. Μεγάλες ή πολύπλοκες πέτρες

υποβάλλονται σε επεξεργασία με έναν ελάχιστα επεμ-
βατικό τρόπο, ο οποίος στο παρελθόν θα απαιτούσε
μεγάλη τομή και μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκο-
μείο. Αυτό συνεπάγεται μικρότερη κάκωση στον νε-
φρό, καθώς και ελαχιστοποίηση των αιμορραγικών
επιπλοκών», αναφέρει ο χειρουργός-ουρολόγος δρ
Στυλιανός Κοντός. Η μινι-διαδερμική νεφρολιθοτρι-

ψία (mini-PCNL) εγγυάται ασφάλεια και αποτελεσμα-
τικότητα. Εκτός του ότι θεωρείται πρώτης επιλογής
θεραπεία για την αφαίρεση μεγάλων λίθων, εκτιμάται
πως δίνει και καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα
αποτελέσματα της εξωσωματικής λιθοτριψίας, έναντι
της οποίας πλεονεκτεί και ως προς τον χρόνο θερα-
πείας. Επίσης, κατά τη διενέργεια της mini-PCNL χρη-
σιμοποιούνται όργανα μικρότερης διαμέτρου, άρα μι-
κρότερος δίαυλος εργασίας, μικρότερη απώλεια αί-
ματος και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας. 

«Η ανάρρωση είναι ταχύτατη και οι ασθενείς απαλ-
λάσσονται γρήγορα και με ασφάλεια από το πρόβλημά
τους. Επίσης, σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου εί-
ναι ότι μπορεί να συνδυαστεί με την ανιούσα ενδοσκο-
πική λιθοτριψία, με τον ασθενή σε ύπτια θέση, ώστε να
μην επιβαρύνεται το καρδιοαναπνευστικό του σύστη-
μα, όπως συνέβαινε με την παλαιά τεχνική της διαδερ-
μικής νεφρολιθοτριψίας, κατά την οποία ο ασθενής
παρέμενε για τουλάχιστον τρεις ώρες σε θέση πρηνή -
ιδιαίτερα άβολη για το ανθρώπινο σώμα- κατά τη διάρ-
κεια του χειρουργείου», προσθέτει ο δρ Κοντός. Η πα-
ραπάνω τεχνική καλείται Συνδυασμένη Ανιούσα Εν-
δονεφρική και Διαδερμική Λιθοτριψία και είναι ό,τι
καλύτερο έχει να προσφέρει η ενδοουρολογία στην
αντιμετώπιση της σύνθετης λιθίασης.
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Η μινι-διαδερμική νεφρολιθοτριψία
(mini-PCNL) εγγυάται ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα

Συνδυασμός θεραπειών 
Κατά τον συνδυασμό της ανιούσας ενδο-
σκοπικής (RIRS) και της διαδερμικής λι-
θοτριψίας (PCNL) δημιουργείται ένας
«δρόμος» από το δέρμα προς τον νεφρό
του ασθενούς, ενώ ταυτόχρονα ένα άλλο
ενδοσκόπιο ανέρχεται από την ουρήθρα
του ασθενούς στον ουρητήρα και φτάνει
στον νεφρό. Τα δύο ενδοσκόπια συνεργά-
ζονται εντός του νεφρού και προσεγγίζε-
ται κάθε λίθος ανεξαρτήτως μεγέθους, σε
κάθε σημείο όσο δυσπρόσιτο και να είναι
αυτό. Η μέθοδος εφαρμόζεται από εξαιρε-
τικά εξειδικευμένους χειρουργούς - ου-
ρολόγους και απαιτούνται κατάλληλος τε-
χνολογικός εξοπλισμός και τεχνογνωσία.
Η διαμονή στο νοσοκομείο διαρκεί μία μέ-
ρα χωρίς παραμονή παροχέτευσης στην
περιοχή της επέμβασης, με αποτέλεσμα
την ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς
στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Η τεχνολογία «συνθλίβει»
τις πέτρες των νεφρών

O χειρουργός-ουρολόγος 
δρ Στυλιανός Κοντός
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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)
Σήμερα θα μπορέσετε να είστε πιο αισιόδοξοι
για ένα θέμα που είχε προκύψει και πολύ πιθα-
νόν αφορούσε ένα πρόσωπο από το περιβάλ-
λον σας. Είστε πολύ κοντά στο να πάρετε απο-
φάσεις και να ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θα υπάρξει εκτόνωση κάποιων καταστάσεων
που σας είχαν προβληματίσει και πολύ πιθανόν
να έχετε μια πολύ σημαντική βοήθεια σήμερα
από αγαπημένο σας πρόσωπο. Η παρουσία του
Ήλιου στο απέναντι ζώδιο από εσάς δείχνει ότι
θα ασχοληθείτε αρκετά με την προσωπική σας
ζωή, για έναν μήνα περίπου. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο είναι μια ευκαιρία
που θα σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις, να
απαλλαγείτε από παλιές καταστάσεις που σίγου-
ρα δεν σας ταίριαζαν. Εσείς ιδίως του τρίτου δε-
καημέρου θα έχετε μία εξέλιξη που θα σας φέρει
πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με αισιοδοξία θα περάσει η σημερινή μέρα σας.
Ακόμη και να μη συμβεί κάτι σημαντικό, θα έχε-
τε μία καλή αίσθηση, απέναντι σε κάθε τομέα
της ζωής σας. Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για
να φροντίσετε κάποιο θέμα που αφορά την
υγεία σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για σας τα Λιονταράκια, θα υπάρξουν πολύ κα-
λές προοπτικές σε ομαδικές δραστηριότητες,
σε κοινωνικές επαφές και σε ελπίδες που τρέ-
φατε για ένα προσωπικό θέμα. Πολύ πιθανόν
να επικοινωνήσετε με πρόσωπο που είχατε
απομακρυνθεί ή σας είχαν χωρίσει κάποιες κα-
ταστάσεις. Για σας κυρίως του τρίτου δεκαημέ-
ρου, τα γεγονότα θα είναι ακόμη πιο ευχάριστα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Επαγγελματικές εξελίξεις θα υπάρξουν σήμερα
που η Σελήνη στο Ζενίθ του ωροσκοπίου σας θα
σας προστατέψει από λάθη. Με την ενέργεια του
πλανήτη Δία στα εργασιακά θέματα, όλα θα έχουν
μία πολύ καλή πορεία. Επίσης θα υπάρξουν οικο-
νομικά κέρδη, ιδίως σε εσάς που ανήκετε στους
ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και σε εσάς που
ασχολείστε με πνευματικές εργασίες.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας τους Ζυγούς θα υπάρξει μια σημαντική
βοήθεια από κάποιες πληροφορίες που θα έρ-
θουν την πιο κατάλληλη στιγμή. Επίσης, θα
πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με τα πρό-
σωπα της οικογένειάς σας, αλλά και με την
προσωπική σας ζωή, όπου έχετε απομακρυν-
θεί, μάλλον από κακή ψυχολογία. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για σας τους Σκορπιούς, κυρίως του πρώτου
πενθημέρου, βρίσκεστε στον νέο ετήσιο κύ-
κλο σας και έχετε δυνατότητες και ευκαιρίες
να βάλετε βάσεις σε νέα επιτεύγματα. Το
επόμενο διάστημα για όλους σας θα απο-
δειχθεί πολύ απαιτητικό και για αυτό τον λό-
γο, να ολοκληρώνετε ό,τι ξεκινάτε, ώστε να
μην είναι ημιτελές το επόμενο απαιτητικό
διάστημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα γλυ-
κάνει τις πολύ προσωπικές σας σχέσεις. Σίγουρα
είναι μια θετική μέρα για νέες γνωριμίες και γενι-
κότερα για να πάρετε αποφάσεις, ακόμη και αν
δεν είναι μεγάλης διάρκειας. Η Αφροδίτη συνεχί-
ζει να βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και να ευνοεί
τους γεννημένους 9, 10, 11 Δεκεμβρίου. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτές τις μέρες υπάρχει μια θετική πορεία σε κά-
ποια επαγγελματικά σας βήματα. Για σας κυρίως
του τρίτου δεκαημέρου, αν και έχετε ταλαιπωρη-
θεί με την παρουσία του Πλούτωνα, θα έχετε μία
καλή στιγμή, ώστε να φροντίσετε τα οικονομικά
σας και γενικότερα την ασφάλειά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για σας τους Υδροχόους, η παρουσία της Σε-
λήνης στο πέμπτο ηλιακό σας σπίτι σας δημι-
ουργεί μια καλή αίσθηση για τις προσωπικές
σας επιλογές. Ίσως μάλιστα για σας που ανή-
κετε στο τρίτο δεκαήμερο, ο Δίας με την πα-
ρουσία του ανεβάζει την αυτοπεποίθησή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, σας κά-
νει περισσότερο ενεργούς σε θέματα που αφο-
ρούν ένα ακίνητο ή τον επαγγελματικό σας χώ-
ρο. Από την άλλη, η οικογένειά σας θα σας προ-
σφέρει κάτι όμορφο, κάτι που μπορεί να μην
έχει να κάνει με την ύλη, αλλά με βαθιά και ειλι-
κρινή συναισθήματα.

H Σελήνη συνεχίζει και σήμερα την
πορεία της στο ζώδιο των
Διδύμων, όπου και έρχεται σε μια

όψη τριγώνου με τον πλανήτη Δία. Έτσι
νιώθουμε πιο γενναιόδωροι, δεχόμαστε
τον παράγοντα τύχη και αναβιώνουμε
ευχάριστα γεγονότα. Ίσως μάλιστα για τα
ζώδια του Αέρα του τρίτου δεκαημέρου,
Διδύμους και Υδροχόους, να υπάρξουν
εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα
οικονομικά τους, αλλά και τη
συναισθηματική τους ζωή. Αναλυτικά για
τα δώδεκα ζώδια… 
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Α
ν στην πολιτική οι αριθμοί έχουν
κάποια αξία, η τελευταία επίσκεψη
της Άνγκελα Μέρκελ στην Τουρκία
ήταν η δωδέκατη και αυτή που θα

γίνει αύριο στην Ελλάδα μόλις η πέμπτη. Δεν
χρειάζεται να ψάξουμε πολύ αναζητώντας
τους λόγους. Η Γερμανία και η Τουρκία έχουν
ιστορικές σχέσεις. Οικονομικές συμφωνίες
και αμυντικές συνεργασίες πολλών δεκαετιών.
Σε πολεμικές συρράξεις βρέθηκαν στο ίδιο
στρατόπεδο και στη Γερμανία ζουν πάνω από
τρία εκατομμύρια μετανάστες. Χώρια που ο
Ερντογάν μετρά στην εξουσία δύο χρόνια πε-
ρισσότερα από τη Μέρκελ, όταν στο Μέγαρο
Μαξίμου από τον Κ. Καραμανλή έως σήμερα
έχουν περάσει έξι πρωθυπουργοί.

Όσοι πιστεύουν ότι η επίσκεψη της καγκελα-
ρίου, ως αποχαιρετιστήρια, θα είναι και εθιμο-
τυπική πλανώνται. Όχι μόνο γιατί όλες οι επι-
σκέψεις τις οποίες αυτό το διάστημα πραγμα-
τοποίησε, από το Βατικανό έως το Ισραήλ, ήταν
απολύτως πολιτικές, αλλά γιατί έρχεται στην
Αθήνα λίγες ημέρες αφού συνάντησε τον
Τούρκο πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησε μεν
το Προσφυγικό, αλλά τις συναντήσεις τους
(ακόμη και στο γεύμα που της παρέθεσε με
θέα τον Βόσπορο) απασχόλησαν ιδιαίτερα οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

Θα πρέπει, λοιπόν, να περιμένουμε ότι η Α.
Μέρκελ θα κομίσει στην Αθήνα κάποιο μήνυμα
από την Άγκυρα; Προφανώς μόνο υποθέσεις
μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, λαμβάνοντας
υπόψη τη δυσμενή για τον Ερντογάν συγκυρία,

ουδέν αποκλείεται. Και ας βρυχάται ο Τούρκος
πρόεδρος κηρύσσοντας «ανεπιθύμητα πρό-
σωπα» τους δέκα πρέσβεις των δυτικών χω-
ρών που ζήτησαν την απελευθέρωση του
Οσμάν Καβαλά. Άλλωστε, η Γερμανίδα καγκε-
λάριος είναι ένθερμος οπαδός του ελληνο-
τουρκικού διαλόγου και της πολιτικής του κα-
τευνασμού. Για αυτό και έκανε συχνά τα
«στραβά μάτια» στις τουρκικές προκλήσεις
στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο.

Συνηθίζεται την ώρα του αποχαιρετισμού οι
άνθρωποι (και οι πολιτικοί ηγέτες ακόμη!) να
αναγνωρίζουν κάποιο λάθος χειρισμών. Να
ζητούν και καμιά «συγγνώμη». Είναι πρόωρο
να υποθέσουμε ότι στην Αθήνα θα ακούσουμε,
σε συνέχεια των όσων ήδη είπε, δύο λέξεις αυ-
τοκριτικής για τη στάση της την περίοδο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης και τα σκληρά μέ-
τρα τα οποία, σε συμφωνία με τον Β. Σόιμπλε,
επέβαλαν στη χώρα μας. Στην Κωνσταντινού-
πολη, πάντως, παραδέχθηκε πως ήταν περισ-
σότερο επικριτική από όσο θα έπρεπε όταν
πίεζε τον Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και τον σεβασμό των ατομικών ελευθε-
ριών. Σκεφθείτε να μην ήταν!

Τι, εκτός των ελληνοτουρκικών, θα πρέπει να
αναμένουμε ότι θα συζητήσει με τον Έλληνα
πρωθυπουργό στην Αθήνα; Σίγουρα το Προ-
σφυγικό, σε συνέχεια προφανώς των όσων εί-
πε με τον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά και το ενερ-
γειακό σε συνδυασμό με την οικονομική κρί-
ση. Αν η Άγκυρα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί
για τη στάση που θα τηρήσει απέναντί της η κυ-
βέρνηση συνασπισμού υπό τον Όλαφ Σολτς
στο θέμα, παραδείγματος χάριν, των εξοπλι-
σμών, η Αθήνα έχει λόγους να προβληματίζε-
ται στο ενδεχόμενο μιας πιο σφικτής οικονομι-
κής πολιτικής, την οποία θα επιχειρήσει, από
τον μεθεπόμενο χρόνο, να επιβάλει στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση η νέα γερμανική κυβέρνηση
με τη συμμετοχή των Φιλελευθέρων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για επίσκε-
ψη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το ερώτημα εί-
ναι αν για την Ελλάδα θα προκύψει κάτι χειρο-
πιαστό, καθώς φαίνεται πως η Τουρκία ήδη
κάτι κέρδισε. Τη διαβεβαίωση ότι η καγκελά-
ριος θα επιδιώξει μια συμπληρωματική ρύθμι-
ση για το προσφυγικό σύμφωνο με την Ευρω-
παϊκή Ένωση στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
Λίγο πριν αναχωρήσει από την καγκελαρία για
την ιδιωτική κατοικία της στην οδό Αμ Κούπ-
φεργκράμπεν 6 του κεντρικού Βερολίνου, η
Άνγκελα Μέρκελ δείχνει ότι δεν ξέχασε, αν όχι
τους παλιούς φίλους, σίγουρα μια χώρα «αλ-
ληλοεξαρτώμενη γεωστρατηγικά» με τη δική
της. Μένει να δούμε τι επιφυλάσσει, αν κάτι,

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Τι θα κομίσει στην Αθήνα, 
μετά τις συνομιλίες της στην 
Κωνσταντινούπολη με
τον Ερντογάν, η Άνγκελα Μέρκελ;
Περισσότερο και από τα οικονομι-
κά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

Τι θα φέρει το τελευταίο αντίο στην Αθήνα;


