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Τ
ι κι αν η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε οριακό
σημείο από την «έκρηξη» των κρουσμάτων
κορονοϊού, τι κι αν οι ΜΕΘ στα νοσοκομεία
της πόλης ασφυκτιούν, οι εορταστικές εκ-

δηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό του πολιούχου
της, του Αγίου Δημητρίου, της απελευθέρωσής της
από τον τουρκικό ζυγό και της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου είναι ικανές να προκαλέσουν ένα
εκρηκτικό κύμα υπερμετάδοσης του ιού.

Οι εικόνες συνωστισμού και καταπάτησης των
στοιχειωδών μέτρων για την προστασία από τον κο-
ρονοϊό, που καταγράφηκαν στο προσκύνημα στον
Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, προκαλούν ανατρι-
χίλα. Ακόμα και τα σοφά λόγια του μητροπολίτη Αλε-
ξανδρουπόλεως Άνθιμου, ο οποίος παρακινούσε
τους πιστούς να φορούν μάσκα κατά το προσκύνημα
στους ιερούς ναούς, δεν βρήκαν ευήκοα ώτα.

«Δεν ασπαζόμαστε το ξύλο, τις μπογιές ή τις πέτρι-

νες ψηφίδες. Δεν μας εμποδίζει η μάσκα που φορά-
με ούτε το τζάμι που προστατεύει τις εικόνες. Οι γνή-
σιοι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν ενδοιασμούς
όταν ασπάζονται μια εικόνα (χάρτινη, αγιογραφημέ-
νη, ψηφιδωτή) και όταν ελπίζουν σε αυτή, σύμφωνα
με όσα διδάσκει η Εκκλησία μας. 

Το λάθος είναι να δουν την εικόνα ως μαγικό αν-
τικείμενο. Και να μη δουν τον κάθε συνάνθρωπό
τους που πονάει, που πεινάει και φοβάται ως εικό-
να του Θεού. Που χρειάζεται την προστασία μας για
να μην προσβληθεί από κορονοϊό», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Ωστόσο, την ίδια ώρα ιερέας του ναού δεν δίστασε
σε ζωντανή σύνδεση της ΕΡΤ να ζητήσει από τους
πιστούς να βγάλουν τις μάσκες για να μπουν στον
Άγιο Δημήτριο. Αλλά αυτό που τρομάζει περισσότε-
ρο από όλα είναι οι δηλώσεις κάποιων πιστών:
«Ποια μέτρα; Είμαστε στον Άγιο Δημήτριο. Ήρθαμε

στον γιατρό», ανέφερε μια γυναίκα. «Αρνήθηκα να
μπω με μάσκα, γιατί σας εξηγώ ότι τα πάντα μέσα
στον ναό είναι αγιασμένα. Ακόμα και η σκόνη», δή-
λωσε άλλος πιστός.

Κι όμως, η πόλη βρίσκεται στο χειρότερο επιδη-
μιολογικό επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Τις
τελευταίες 52 μέρες σε 14 νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της 4ης
ΥΠΕ, 340 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορο-
νοϊό, εκ των οποίων οι 299 ήταν ανεμβολίαστοι. Στο
«κόκκινο» βρίσκεται και η πίεση στα νοσοκομεία
της πόλης, με την κάλυψη στις ΜΕΘ να υπερβαίνει
το 95% και νέες κλινικές να ανοίγουν σε κάθε εφη-
μερία προκειμένου να καλύψουν τις διαρκώς αυ-
ξανόμενες ανάγκες. Και όλα αυτά πριν από τις τε-
τραήμερες εορταστικές εκδηλώσεις. Φανταστείτε
τι θα γίνει σε δύο εβδομάδες. Ο Θεός και ο Άγιος
Δημήτριος να βάλουν το χέρι τους... 
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Ο
πόνος και ο θάνατος δεν έχουν χρώματα, θρη-
σκεία και ταυτότητα. Η διαχείρισή τους όμως
έχει. Πιστεύω ότι η τραγωδία που βιώσαμε με
την απώλεια της Φώφης Γεννηματά σκέπασε

μια ανάρτηση-χαστούκι για όλους. Κυρίως γιατί ξεσκέ-
πασε την υποκρισία της Πολιτείας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Δημήτρης Τζανακόπουλος αποφάσισε, με
αφορμή την τραγωδία που συνέβη στο Πέραμα, να επι-
σκεφτεί την οικογένεια του παιδιού που έχασε τη ζωή
του από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών έπειτα
από καταδίωξη.

Κατανοητό και ανθρώπινο και μπράβο του για την
ευαισθησία του. Έλα, όμως, που η ευαισθησία αυτή ήταν
επιλεκτική και έγινε μόνο και μόνο για να στηριχτεί το
αφήγημα, από τη μια, της κακής Δεξιάς που στηρίζει
τους αστυνομικούς και, από την άλλη, της καλής Αριστε-
ράς που στηρίζει τους φτωχούς και κατατρεγμένους,
ακόμη και όταν παραβιάζουν τους νόμους. Διότι δεν
μπορεί να στηρίζεις -και σωστά- την οικογένεια που
έχασε ένα παιδί και να μη βγάζεις ούτε μία ανακοίνωση
για να καταδικάσεις όσα συμβαίνουν όλες αυτές τις μέ-
ρες με τα επεισόδια και τις επιθέσεις στους αστυνομι-
κούς από Ρομά.

Οι πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν. Αλλά δεν μπορώ να
μη σταθώ στη συγκλονιστική ανάρτηση που έκανε η κό-
ρη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του για μία βιντεο-
κάμερα. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Αν-
δριάννα Καντάρη σχολίασε την επίσκεψη του κ. Τζανα-

κόπουλου στην οικογένεια του 20χρονου Ρομά και όσα
δήλωσε μπροστά τις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ο κύριος Τζανακόπουλος επισκέφτηκε την οικογέ-
νεια Ρομά και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει από το κράτος
“να αναλάβει την ευθύνη για την στήριξη της οικογένει-
άς του, των τριών παιδιών του και της συζύγου του”. Δεν
είδα την ίδια ευαισθητοποίηση για τον πατέρα μου, Μα-
νώλη Καντάρη», έγραψε και πρόσθεσε: «Δέκα χρόνια
μετά τον άδικο θάνατο του μπαμπά μου, κανείς δεν μας
έχει επισκεφτεί και ουδέποτε λάβαμε καμία απολύτως
βοήθεια από το κράτος. Τέτοιες κινήσεις μάς αποδει-
κνύουν πως η ευαισθητοποίηση είναι επιλεκτική και
πως επικρατεί το θέατρο του παραλόγου».

Αυτή η ανάρτηση ήταν χαστούκι όχι μόνο, βέβαια, για
τον ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά για όλο το πολι-
τικό σύστημα. Η κόρη του άτυχου Μανώλη Καντάρη, του
ανθρώπου που δολοφονήθηκε πριν από δέκα χρόνια στο
κέντρο της Αθήνας για μία κάμερα, είχε και στο παρελ-
θόν μιλήσει για τον θάνατο του πατέρα της και περιέγρα-
φε τη ζωή της χωρίς εκείνον.

«Ξημερώματα της 10ης Μαΐου του 2011 ο Μανώλης
Καντάρης κατέβηκε από την πολυκατοικία στην οποία
διέμενε, στη διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Φυλής
στην Αθήνα, και κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ όπου
είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Ιδιαίτερα χαρούμενος
και συγκινημένος, ετοιμαζόταν να συνοδεύσει τη σύζυ-
γό του στο μαιευτήριο για να γεννήσει. Εκεί του επιτέθη-
καν τρεις Αφγανοί και τον μαχαίρωσαν για να του πά-
ρουν την κάμερα που κρατούσε για να απαθανατίσει τη

γέννηση της κόρης του. Έχουν περάσει τέσσερα (σ.σ.:

τότε) χρόνια, αλλά τα συναισθήματα παραμένουν ίδια. Η

θλίψη είναι μεγάλη και οι αναμνήσεις πολλές. Προσπα-

θώ να μη σκέφτομαι το συμβάν, αλλά το ποσό χαμογελα-

στός ήταν πάντα και αυτό απαλύνει τον πόνο. Αυτή η εμ-

πειρία, όπως και για κάθε άνθρωπο, είναι αβάσταχτη. Εί-

ναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να συνειδητοποιήσει κά-

τι τόσο ειδεχθές και ξαφνικό. Το συμβάν του πατέρα μου

πιστεύω πως δεν ξεσήκωσε μόνο ακροδεξιά στοιχεία,

αλλά συγκλόνισε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να

είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι, αλλά εξίσου σημαντική

είναι και η ασφάλειά μας. Σε καμία περίπτωση δεν δέχο-

μαι να εκμεταλλευτούν τον θάνατο του Μανώλη Καντάρη

ακροδεξιές οργανώσεις. Δεν λύνονται έτσι τα προβλή-

ματα. Και οι άστοχες δηλώσεις για μετανάστες που “λιά-

ζονται” θα ήταν καλύτερα να λείπουν και να δουν με τη

σοβαρότητα που αρμόζει το μεταναστευτικό θέμα. Πρέ-

πει να παρθούν ανθρωπιστικά μέτρα, αλλά να εξασφαλι-

σθεί και η ασφάλεια του πολίτη. Η χώρα μας πρέπει να

μας παρέχει ασφάλεια και να μην υπάρξουν άλλα θύμα-

τα, όπως δυστυχώς υπήρξε και ο μπαμπάς μου».

Ας ελπίσουμε τόσο ο κ. Τζανακόπουλος όσο και η κυ-

βέρνηση να αναλάβουν πρωτοβουλία για να συναντή-

σουν την οικογένεια του άτυχου Καντάρη και να αποδεί-

ξουν εμπράκτως ότι η Πολιτεία δεν είναι δύο ταχυτήτων.

Ούτε και η ευαισθησία της. Ας ελπίσουμε να το πράξουν,

όπως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-

λαροπούλου.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Μια ανάρτηση-γροθιά για το πολιτικό σύστημα

Ανδριάννα Καντάρη: «Ο κύριος 
Τζανακόπουλος επισκέφτηκε 
την οικογένεια Ρομά και δήλωσε ότι
θα διεκδικήσει από το κράτος “να
αναλάβει την ευθύνη για τη στήριξη
της οικογένειάς του, των τριών 
παιδιών του και της συζύγου του”.
Δεν είδα την ίδια ευαισθητοποίηση
για τον πατέρα μου»

“
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Υ
πό άλλες συνθήκες, μια επίσκε-
ψη της Άνγκελα Μέρκελ στην
Αθήνα μπορεί να οδηγούσε σε
πλήρη παράλυση την πρω-

τεύουσα. Τα μνημονιακά χρόνια, άλλω-
στε, η ίδια ήταν σχεδόν persona non gra-
ta και βίωσε στις σποραδικές της επισκέ-
ψεις την απαρέσκεια πολλών πολιτών για
τα μέτρα λιτότητας, στα οποία η ίδια είχε
πρωτοστατήσει.

Η κυρία Μέρκελ έφτασε, λοιπόν, χθες
για μια τελευταία φορά στην Ελλάδα, σε
μια επίσκεψη περισσότερο συμβολισμού
και λιγότερο ουσίας.

Εδώ και μερικές μέρες, άλλωστε, είναι
υπηρεσιακή καγκελάριος, μιας και οι Σο-
σιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι και οι Φιλε-
λεύθεροι είναι στη διαδικασία σχηματι-
σμού κυβέρνησης - φωτεινού σηματοδό-
τη. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ως τα Χριστούγεν-
να η κυρία Μέρκελ αναμένεται να έχει
αποχωρήσει από την καγκελαρία, ξεπερ-
νώντας σε διάρκεια παραμονής στη θέση
τον πολιτικό της πατέρα Χέλμουτ Κολ.

Σε αυτά τα 16 χρόνια, η κυρία Μέρκελ
γνώρισε επτά, μαζί με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, Έλληνες πρωθυπουργούς. Με
άλλους συνδέθηκε περισσότερο, με άλ-

λους λιγότερο, αλλά όλοι θυμούνται κάτι
από τη σύντομη ή την εκτενέστερη συνερ-
γασία τους. 

Ο κ. Μητσοτάκης, εν προκειμένω, συν-
δέθηκε περισσότερο με την κυρία Μέρ-
κελ την περίοδο του Αυγούστου του 2020,
με την κρίση του «Ορούτς Ρέις». Στην τε-
λευταία επίσκεψη της καγκελαρίου,
όμως, θέλησε να δώσει ένα πιο προσωπι-
κό στίγμα. 

Για το αποχαιρετιστήριο δείπνο στην
καγκελάριο, ο κ. Μητσοτάκης δεν επέλε-
ξε το γνωστό εστιατόριο στη σκιά της
Ακρόπολης, αλλά το σπίτι του στον περι-
φερειακό του Λυκαβηττού. 

Εκεί, λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της
Πέμπτης, ανήμερα της εθνικής μας επε-
τείου, έφτασε η κυρία Μέρκελ απευθείας
από το αεροδρόμιο, και είχε την ευκαιρία
να συζητήσει εφ’ όλης της ύλης με τον
πρωθυπουργό για μια σειρά θεμάτων. Ο

κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, ήταν αυτός που
της απηύθυνε την πρόσκληση να επισκε-
φθεί την πρωτεύουσα που συνδέθηκε
άρρηκτα με την πολιτική της παρακατα-
θήκη, μετά τις αποχαιρετιστήριες επισκέ-
ψεις της σε Ισραήλ και Τουρκία. 

Η πρόσκληση απευθύνθηκε πριν από
περίπου τρεις εβδομάδες, στη Σύνοδο
Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτι-
κών Βαλκανίων στη Σλοβενία και έγινε
αποδεκτή από την κυρία Μέρκελ.

Απολογισμός
Αναμφίβολα, όλα τα βλέμματα θα είναι

σήμερα στραμμένα στο Μαξίμου, όχι τόσο
για τη συνάντηση των δύο, αλλά για τη συ-
νέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει με-
τά τις 12.30. 

Αναμφίβολα, στο επίκεντρο θα βρεθεί
η επαμφοτερίζουσα στάση που κράτησε η
κυρία Μέρκελ έναντι της Τουρκίας, υπο-
νομεύοντας πολλές φορές την κοινή ευ-
ρωπαϊκή δράση και «σαμποτάροντας» τις
κυρώσεις, τις οποίες η ίδια ποτέ δεν ήθε-
λε, με δεδομένη την οικονομική διασύν-
δεση της Γερμανίας με την Τουρκία, αλλά
και τον ρόλο της γείτονος στο Μετανα-
στευτικό.

Από την άλλη, η κυρία Μέρκελ θα έρθει
αντιμέτωπη με το σκέλος της λιτότητας
και θα κληθεί να τοποθετηθεί για το ζήτη-
μα του Συμφώνου Σταθερότητας, το
οποίο είναι ο «ελέφαντας στο ευρωπαϊκό
δωμάτιο», μιας και μετά την κρίση του κο-
ρονοϊού, τίθεται εκ νέου σε ισχύ και ενερ-
γοποιεί ξανά ρήτρες λιτότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει
ότι η Ελλάδα θα παράγει πλεονάσματα,
χωρίς όμως τον στενό κορσέ του Συμφώ-
νου Σταθερότητας και των ρητρών που
αυτό συνεπάγεται.

Και, βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η κυρία Μέρκελ θα έρθει αντιμέτωπη
με… τον εαυτό της, με τη δήλωσή της, δη-
λαδή, προ μερικών εβδομάδων ότι η πιο
δύσκολη στιγμή της θητείας της ήταν όταν
ζήτησε πολλές θυσίες από τους Έλληνες.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα
στο Μαξίμου, όχι τόσο 
για τη συνάντηση των δύο,
αλλά για τη συνέντευξη 
Τύπου που θα ακολουθήσει

Μέρκελ: Τελευταία στάση Αθήνα
g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Σ
ε φάση ανασύνταξης όλων των
πολιτικών δυνάμεων που διαβι-
ούν στο εσωτερικό του μπαίνει
σιγά σιγά το Κίνημα Αλλαγής, σε

μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός.
Μετά τον αδόκητο χαμό της Φώφης Γεν-
νηματά και το πρωτοφανές κλίμα ενότη-
τας και ανθρωπιάς που επέβαλε σε όλο το
φάσμα του πολιτικού κόσμου, η ιστορική
παράταξη έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγα-
λύτερη πρόκληση της ιστορικής της δια-
δρομής που θα καθορίσει το μέλλον της. 

Μπορεί οι εσωκομματικές προεκλογι-
κές διαδικασίες να πάγωσαν προσωρινά,
τα επιτελεία των υποψηφίων όμως προ-
θερμαίνουν και πάλι τις μηχανές τους. Το
θέμα που αρχίζει να μπαίνει -ανεπίσημα
προσωρινά- στην πολιτική ατζέντα έχει να
κάνει με το ενδεχόμενο αναβολής των
εκλογών που είναι προγραμματισμένες
για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου. Το ζήτημα
αποκτά μείζονα συναισθηματική διάστα-
ση, διότι ο πρώτος γύρος των εκλογών
συμπίπτει με τη συμπλήρωση των σαράν-
τα ημερών από τον θάνατο της Φώφης
Γεννηματά. «Πώς θα φανεί στον κόσμο να
συμπληρώνονται τα σαράντα της Φώφης
και εμείς να στήνουμε κάλπες για εκείνον
που θα τη διαδεχτεί; Είναι πολύ σκληρό»,
μας έλεγε με νόημα στέλεχος του κόμμα-
τος που προς το παρόν διατηρεί ίσες απο-
στάσεις από όλους τους υποψηφίους.

Από το περιβάλλον του Παύλου Χρηστί-
δη, συνεργάτες του εμφανίζονται υπέρ
του να δοθεί μια μικρή αναβολή στις εκλο-
γές για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Από το περιβάλλον του Γιώργου Παπαν-
δρέου υποστήριζαν με δηκτικό ύφος ότι
«δεν έχει τεθεί δημόσια τέτοιο αίτημα, κά-
τι που σημαίνει ότι κινούμαστε βάσει των
δεδομένων που έχουμε». Το ίδιο κλίμα
επικρατεί και στις πλευρές των Νίκου Αν-
δρουλάκη και Ανδρέα Λοβέρδου.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, υπάρχει
μια υφέρπουσα δυσφορία στο να υπάρξει
αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής των
εκλογών. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν
φαίνεται πρόθυμος να μπει δημοσίως σε
μια τέτοια συζήτηση, εκτός και αν κατατε-
θεί επίσημο αίτημα, το οποίο και θα εξετα-
στεί από τα αρμόδια όργανα.

Το άλλο «τεχνικό» ζήτημα είναι εάν θα
εκλεγεί μεταβατικός πρόεδρος στην κοι-
νοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ, ώστε να
εκπροσωπείται διά αυτού του τρόπου το
κόμμα στη Βουλή έως την εκλογή του Δε-
κεμβρίου. 

Το δίλημμα έχει να κάνει με τη «θετική
βούληση» των βουλευτών και των υποψη-
φίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ ως προς
την ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής,
για το εάν τελικά θα αναδειχθεί με εκλο-
γές προσωρινός πρόεδρος από την ΚΟ ή
θα αναλάβει κάποιος με τη σύμφωνη γνώ-
μη όλων που θα αναλάβει την εκπροσώ-
πηση του κόμματος.

Ο κανονισμός της Βουλής δεν έχει σχε-
τική πρόβλεψη για τα κόμματα παρά μόνο
για πρωθυπουργό. Κάτι ανάλογο είχε
συμβεί το 1996 με τη δήλωση αδυναμίας

του Ανδρέα Παπανδρέου, από το Ωνάσειο,
να εκτελεί τα πρωθυπουργικά του καθή-
κοντα. Τότε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είχε εκλέξει
τον Κώστα Σημίτη μετά την αναμέτρηση με
τους Τσοχατζόπουλο, Αρσένη, Χαραλαμ-
πόπουλο.

Το εν λόγω ζήτημα έχει να κάνει καθαρά
με την ερμηνεία του κανονισμού. Έως
ότου υπάρξει εξέλιξη επ’ αυτού, για τη
Βουλή, το κόμμα εκπροσωπείται από τους
δυο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους.
Σε πολιτικό-κομματικό επίπεδο τα βλέμ-
ματα είναι στραμμένα στον εκλεγμένο
γραμματέα της ΚΟ Βασίλη Κεγκέρογλου
και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κώ-
στα Σκανδαλίδη. Ωστόσο επειδή ο γραμ-
ματέας της ΚΟ έχει επιλέξει να στηρίξει
την υποψηφιότητα Παπανδρέου, αντιμε-
τωπίζεται με καχυποψία και ο «ζυγός γέρ-

νει» προς τον πολύπειρο Κώστα Σκανδα-
λίδη. Εκτός και αν επιλεγεί η διαδικασία
της εκλογικής αναμέτρησης, γεγονός που
αν μη τι άλλο θα θολώσει και πάλι την ει-
κόνα.

Τα ζητήματα θα απαντηθούν στην επερ-
χόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας, η οποία αναμένεται να συνε-
δριάσει τις επόμενες μέρες, αφού γίνει
πρώτα η ορκωμοσία της Τόνιας Αντωνίου,
η οποία θα λάβει τη θέση της Φώφης Γεν-
νηματά ως πρώτη επιλαχούσα βουλευτής.

Το ΚΙΝΑΛ στη σκιά της Φώφης

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει
και το σενάριο 
αναβολής των εκλογών!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΕΣΕΙΣΘ6

Μ
προστά σε μια κόλα χαρτί, μια άδεια οθό-
νη υπολογιστή, κάθομαι να σκεφτώ, να
γράψω, για τη Φώφη την πολιτικό, τη συ-

νεργάτιδα, τη φίλη, την πρόεδρό μας.
Η συγκίνηση με πνιγεί, 20 χρόνια γυρνούν στο

μυαλό μου σαν μια στιγμή και αυτό που στο τέλος
μού μένει είναι αισιοδοξία και χαμόγελα.

Κλαίω, όμως δεν αξίζει στη Φώφη Γεννηματά το
κλάμα.

Η Φώφη ήταν άνθρωπος δυνατός, ήταν περήφα-
νη και το μοναδικό «παράπονο» των ανθρώπων
που βρεθήκαμε στο πλάι της είναι ότι δεν μας άφη-
σε να μοιραστούμε εκτός από τα καλά και τις δυ-
σκολίες της και ιδίως αυτές με την υγεία της. Με
αξιοπρέπεια έδωσε για την παράταξη ακόμη και
τον εαυτό της, ως μια νέα Ιφιγένεια.

Με τη Φώφη Γεννηματά συναντηθήκαμε στα τέ-
λη του 2001, βουλευτής η ίδια, κοινοβουλευτικός
συντάκτης εγώ. Μια ολιγόμηνη συνεργασία εξελί-
χτηκε σε μια 20χρονη σχέση επαγγελματική, φιλι-
κή, σχέση βαθιάς εκτίμησης, μια σχέση ζωής για
μένα. Μετά τη Βουλή ήρθε η Υπερνομαρχία, η
ΕΝΑΕ, το ΠΑΣΟΚ, η θητεία στα υπουργεία, η Δημο-
κρατική Συμπαράταξη, το Κίνημα Αλλαγής. Οι νί-
κες, μα και τα πέτρινα χρόνια.

Η αποθέωση, μα και ο χλευασμός σε μια παράτα-
ξη που άλλαξε την Ελλάδα.

Η πρώτη μάχη με τον καρκίνο. Εμείς φοβόμα-

σταν, η Φώφη όχι, ποτέ δεν δείλιασε, πάλεψε, βγή-
κε μπροστά, μίλησε για να σπάσουν τα ταμπού.

Φώφη, δεν πρόκειται να ξεχάσω τις προσωπικές
στιγμές, το σπίτι στη Βούλα, τη Σκύρο. Τις συζητή-
σεις για τα παιδιά μας που τα καμαρώναμε που με-
γάλωσαν. Ο μεγάλος μου γιος όταν ξεκινήσαμε
ήταν μηνών στην κούνια, τώρα είναι κοντά στα 21
τριτοετής φοιτητής.

Δεν πρόκειται να ξεχάσω τις ατέλειωτες ώρες
μπροστά στα κείμενα με καφέ που τον έφτιαχνες
εσύ και κουλουράκια σε ένα σπίτι ανοιχτό που το
νιώθαμε και το νιώθουμε δικό μας σπίτι.

Τις εκατοντάδες εκπομπές, τις συνεντεύξεις, τις
κάμερες, τα φώτα, τα μικρόφωνα, τις φωτογραφί-
σεις. Μου έλεγες συνέχεια ότι είμαι ο πιο αυστηρός
κριτής, μια ματιά αρκούσε για να συνεννοηθούμε,
ήξερα τι ήθελες να κάνω.

Δεν θα ξεχάσω τα ταξίδια, τις περιοδείες σε όλη
την Ελλάδα, τον κόσμο που τον αγκάλιαζες και τον
κέρδιζες αμέσως.

Την αγωνία για την παράταξη, την ενότητα, τις
τρεις λέξεις που διαρκώς έλεγες, ΑΓΩΝΑ, ΑΓΩΝΑ,
ΑΓΩΝΑ.

Δεν θα ξεχάσω την ανθρωπιά, τη διαρκή προτρο-
πή σε μένα και σε όλους: μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε. Την εργατικότητα: όταν εμείς κουραζόμα-
σταν, εσύ μας προέτρεπες να συνεχίσουμε.

Δεν θα ξεχάσω τις συγκεντρώσεις στο σπίτι, το

ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που το χόρευες με έναν
μοναδικό, ανεπανάληπτο τρόπο.

Δεν θα ξεχάσω την ομάδα μας, που συνεργαστή-
καμε τόσα χρόνια, μια ομάδα δυνατή που νοιαζό-
ταν και νοιάζεται για σένα, που έπαιρνε μόνο αγά-
πη.

Δεν θα ξεχάσω το μεγαλύτερο δώρο που μου
έκανες και δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική.
Ήταν στη Νάξο όταν η 5χρονη τότε κόρη μου είχε
ένα ατύχημα. Μια πόρτα έκλεισε με δύναμη και τα
4 από 5 δάκτυλα του ενός της χεριού κρέμονταν
κυριολεκτικά σε μια κλωστή. Στο νοσοκομείο του
νησιού δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, το μόνο
να καθυστερήσουν να φύγει το καράβι. Και ο χρό-
νος κυλούσε. Εσύ ήσουν που ειδοποίησες το ασθε-
νοφόρο να περιμένει στο Λαύριο, εσύ ήσουν που
ειδοποίησες το Παίδων και ήταν έτοιμη η ιατρική
ομάδα στο χειρουργείο. Η Αγγελίνα έγινε καλά,
έμαθε πιάνο, είναι 18 και χαίρεται τη ζωή ως φοιτή-
τρια στα Γιάννενα.

Ήσουν εσύ που πάλευες για μια πολιτική με κέν-
τρο τον άνθρωπο, ήσουν εσύ που έλεγες ότι η πολι-
τική δεν είναι αριθμοί, αλλά η ζωή μας, τα συναι-
σθήματά μας.

Ήσουν εσύ που κέρδισες την αγάπη του ελληνι-
κού λαού. Μια αγάπη πρωτόγνωρη που έχουμε
χρέος όλοι εμείς να τη μετατρέψουμε σε κινητήριο
δύναμη της παράταξης που τόσο αγάπησες.

του

Νίκου 
Βοσδογάνη

Το άρθρο του 
στενού συνεργάτη

της Φώφης 
Γεννηματά, 

δημοσιεύθηκε 
στο iefimerida

Η Φώφη που γνώρισα

της

Ζέφης
Δημαδάμα

Αναπλ. εκπρόσωπος
Τύπου του 
Κινήματος Αλλαγής,
αντιπρόεδρος 
Γυναικών 
Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού 
Κόμματος

Η
δική μας Φώφη ήταν η γυ-
ναίκα που όλοι φωνάζαμε
με το μικρό της όνομα. Ήταν

η γυναίκα που όλοι θα αποκαλούμε
με το μικρό της όνομα. Χτίσαμε μαζί
μια σχέση σε πολύ δύσκολες επο-
χές για το κόμμα, για τη δημοκρατι-
κή παράταξη, για τη χώρα και η ίδια
ήταν πάντα εκεί, ακούραστη και δυ-
νατή. Έτσι θα τη θυμόμαστε, έτσι θα
τη θυμούνται οι συμπολίτες μας.

Θα θυμούνται τη γυναίκα, τη μη-
τέρα, τη σύζυγο, την πολιτικό, τη
συνεργάτιδα αλλά και την ασθενή
που ήξερε να μπαίνει στην πρώτη
γραμμή και να δίνει σιωπηρά μεγά-
λες μάχες. Μια από αυτές ήταν η
μάχη της με τον καρκίνο. Βγήκε νι-
κήτρια πριν από αρκετά χρόνια. Και
για αυτό νοιαζόταν, ανησυχούσε για
καθεμία γυναίκα που έδινε αντί-
στοιχη μάχη για τη ζωή της.

Είχε μεγάλη αγωνία για τις γυναί-
κες, για τις γυναίκες που μάχονται
τον καρκίνο και ήταν μέλημά της να

τις ενημερώνουμε με κάθε ευκαι-
ρία και στο πλαίσιο των κομματικών
μας δράσεων για την ανάγκη της
πρόληψης. Ήθελε η δημόσια υγεία,
το ΕΣΥ, το έργο του πάτερα της
Γιώργου Γεννηματά, να είναι ισχυ-
ρό και να μπορεί να προστατεύει, να
θεραπεύει και να σώζει ζωές.

Η Φώφη έφυγε ανήμερα την
Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά
του Καρκίνου του Μαστού, έφυγε
μαχόμενη και χωρίς ποτέ να παρα-
δώσει τα όπλα, γενναία και χαμογε-
λαστή. Δεν θα ξεχάσω την υπομονή
και, ταυτόχρονα, την επιμονή της.
Τη σιωπηρή αλλά ταυτόχρονα εκ-
κωφαντική και αξιοπρεπή μάχη της
με τον καρκίνο.

Αγαπητή μου Φώφη, θα σε συνο-
δεύει η αγάπη όλων εκείνων στους
οποίους έδωσες δύναμη για να αν-
τέξουν, να ξεπεράσουν την ασθέ-
νειά τους, να ξαναδούν αισιόδοξα
την κάθε μέρα. Και αυτό ξέρω ότι
είναι πολύτιμο για εσένα.

Η δική μας Φώφη
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Η στρατηγική σχέση Ελλάδας - Κίνας προσελκύει επενδυτές

Η
προσέλκυση επενδύσεων είναι στην προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης.  Η επίσκεψη
του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας

Wang Yi στην Αθήνα σηματοδοτεί τη στενή συνερ-
γασία Ελλάδας - Κίνας.

Η συνάντηση με τον κ. Δένδια, μετά τη συνάντη-
ση του κ. Wang Yi με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, υποδηλώνει τη σημασία που αποδί-
δεται στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε: «Εμείς προσβλέπουμε
στην ενίσχυση των επαφών μας με την Κίνα μετά
το τέλος της πανδημίας. Λαμβάνοντας, μάλιστα,
υπόψη ότι του χρόνου συμπληρώνονται 50 έτη από
τη σύναψη των διπλωματικών μας σχέσεων. Συζη-
τήσαμε για την ενίσχυση των οικονομικών μας δε-
σμών, για τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων
στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης συνολικής στρα-
τηγικής σχέσης Ελλάδος - Κίνας».

Πριν από λίγες μέρες, από τη Βουλή των Ελλή-
νων κυρώθηκε η συμφωνία μεταβίβασης του 16%
του Οργανισμού Λιμένων Πειραιώς στην COSCO
Shipping.

Αυτή η επέκταση της συμφωνίας θα φέρει νέα
επενδυτικά έργα στο μεγαλύτερο λιμάνι της Με-
σογείου, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, και
επίσης στη διάχυση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, ώστε να λειτουργήσει επωφελώς για την το-
πική κοινωνία.

«Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου
από την Ασία προς την Ευρώπη, ενεργειακό κόμβο
με την κατασκευή, μάλιστα, και του νέου σταθμού
υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη και
των διασυνδετήριων αγωγών», συμπλήρωσε ο κ.

Δένδιας. Εξετάστηκε, μεταξύ των δυο υπουργών,
η συνεργασία στον πολιτισμό και στον τουρισμό,
υπό το φως της έναρξης του έτους πολιτισμού και
τουρισμού Ελλάδας - Κίνας.

Πριν από λίγες μέρες έγινε η αφή της Ολυμπια-
κής Φλόγας ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του Πεκίνου. Η οργάνωση κοινών πολιτι-
στικών εκδηλώσεων θα φέρει τους λαούς πιο κον-
τά και θα συμβάλει στην αύξηση της τουριστικής
κίνησης.

Η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, κράτησε θετική στάση στα ζητήματα του
Κυπριακού. Ιδιαίτερα για την προσήλωσή της στις
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού εντός του
συμφωνημένου πλαισίου, εντός του πλαισίου των
Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών. 

Οι σχέσεις με την Κίνα πρέπει να ενισχυθούν
ακόμη περισσότερο σε πολλά επίπεδα. Η διπλω-
ματία λύνει προβλήματα και φέρνει τις χώρες
ακόμη πιο κοντά.

Η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί επιμονή και
συνέπεια. 

Τα μεγάλα επενδυτικά funds παρακολουθούν
συστηματικά την πρόοδο της πατρίδας μας και
ενημερώνουν τους επενδυτές τους με κάθε λε-
πτομέρεια. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, αρ-
κεί να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να συ-
νεργαστούμε μεταξύ μας.

Η Ελλάδα με σταθερά βήματα διεκδικεί πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και πε-
τυχαίνει τους στόχους της. Συνέπεια και προσή-
λωση στο έργο, με την κατάλληλη αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών μέσων.
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του

Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Σ
ε αντίθεση με ένα μέρος του σώματός μας ή
κάτι στο φυσικό περιβάλλον, η πίστη μας
στον εαυτό μας δεν είναι αντικειμενική.

Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε για το ύψος,
το βάρος ενός ατόμου ή ακόμα και για το πόσο
γρήγορα μπορεί να περπατήσει. Όμως, δεν υπάρ-
χει τυποποιημένος τρόπος για να μετρήσουμε αν-
τικειμενικά την αυτοεκτίμηση.

Μπορεί να πιστεύουμε ότι ένα άτομο με επιτυ-
χημένη καριέρα, που φαίνεται να είναι παραγω-
γικό και πλούσιο, έχει επίσης υψηλή αυτοεκτίμη-
ση. Αυτό μπορεί να μην ισχύει καθόλου. Όσοι
αγωνίζονται για ανωτερότητα, ίσως να προσπα-
θούν να ξεπεράσουν τα βαθιά ριζωμένα συναι-
σθήματα κατωτερότητας. Και είναι πολύ πιθανό η
επιτυχία τους να είναι ένας τρόπος αντιστάθμισης
της χαμηλής αυτοεκτίμησής τους.

Διαφορά μεταξύ υψηλής και χαμηλής αυτοεκτίμησης
Η αυτοεκτίμηση μπορεί να καθοριστεί, εν μέ-

ρει, από το πώς ανταποκρινόμαστε στις συνθήκες
της ζωής μας. 

Όσο υψηλότερη είναι η αυτοεκτίμηση, τόσο λι-
γότερο χρειάζεται ένα άτομο να αναζητήσει επι-
κύρωση από άλλους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι
άνθρωποι που γνωρίζουν την αξία και την αυτοε-
κτίμησή τους συνειδητοποιούν ότι μπορεί πραγ-
ματικά να προέλθει μόνο από αυτούς. Το να αφή-
νουν την αυτοεκτίμησή τους να επηρεαστεί από
άλλους ανθρώπους αφαιρεί μεγάλο μέρος από τη
δύναμή τους, καθιστώντας τους εύκολους στη
χειραγώγηση.

Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση πιστεύουν
ότι μπορούν να «κερδίσουν» την έγκριση κάποι-
ου, καθιερώνοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους.
Αλλά, ακόμα και αν αυτή η τακτική αποδειχθεί
επιτυχής, οι ανταμοιβές δεν διαρκούν ποτέ για
πολύ. 

Αυτό μπορεί να αποδυναμώσει περαιτέρω την
αίσθηση της προσωπικής δύναμης και του ελέγ-

χου του ατόμου στη ζωή του, κάτι που μπορεί στη
συνέχεια να προκαλέσει δυσαρέσκεια, απογοη-
τεύσεις, θυμό, κατάθλιψη, απαισιοδοξία και μια
αρνητική στάση γενικά.

Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της αυτοεκτίμησής σας
Δεν γεννιόμαστε με υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτί-

μηση, αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε να
βρούμε αξία και νόημα στη ζωή μας ανεξάρτητα
από τις περιστάσεις μας. 

Μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε ευγενι-
κοί, στοργικοί και με κατανόηση προς τους άλ-
λους και τον εαυτό μας, και σίγουρα μπορούμε να
επιλέξουμε να αλλάξουμε με όποιον τρόπο θεω-
ρούμε κατάλληλο.

Είναι στο χέρι μας να κάνουμε επιλογές και να
αποφασίζουμε για μια πορεία δράσης που μας
δίνει δύναμη, και αυτή η δύναμη μας κάνει ελεύ-
θερους από τις απόψεις των άλλων ανθρώπων,
αυξάνοντας ουσιαστικά την αυτοεκτίμησή μας.

Μήπως νομίζετε ότι έχετε αυτοεκτίμηση;



ΟΟ Δημητριάδης και οι
υπολογιστές στη Διποταμιά
Το Μαξίμου απάντησε στην επιθυμία παιδιών
στο ακριτικό χωριό της Διποταμιάς και προ-
σφέρθηκε να λύσει το πρόβλημά τους, εξο-
πλίζοντας το σχολείο τους με νέους υπολογι-
στές. Μάλιστα, ο δήμαρχος σε ανακοίνωσή
του ευχαριστεί τον Γρηγόρη Δημητριάδη. «Ο
δήμαρχος, ο πρόεδρος της σχολικής επιτρο-
πής και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ευ-
χαριστούμε δημόσια τον γενικό γραμματέα
του πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη,
για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας
και ευελπιστούμε σε μια γόνιμη συνεργασία
για μελλοντικές δράσεις στις σχολικές μο-
νάδες του Δήμου Νεστορίου», αναφέρουν.

Η λιποθυμία 
του Κατρούγκαλου

Η Φώφη κατάφερε να ενώσει όλο τον πολιτι-
κό κόσμο, ο οποίος πριν από μερικές μέρες
αντάλλασσε βαριές κουβέντες στη Βουλή.
Δεν ήταν μόνο η παρουσία στη Μητρόπολη
και στο νεκροταφείο των πολιτικών σχεδόν
από όλα τα κόμματα, ήταν και οι χειραψίες
ανάμεσα σε πολιτικούς αντιπάλους. Ακόμη
και όταν μέσα στη Μητρόπολη την ώρα των
επικήδειων λιποθύμησε ο πρώην υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Κατρούγκαλος, όλοι έτρεξαν να
βοηθήσουν. Τις πρώτες βοήθειες, μάλιστα,
έδωσε γιατρός από το Κίνημα Αλλαγής. Κα-
τάφερε, λοιπόν, η Φώφη να ενώσει όχι μόνο
τα κόμματα αλλά και όλους τους πολίτες. Και
βρέθηκαν δίπλα της φωνάζοντάς της με όλη
τους τη δύναμη «αθάνατη».

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ρομά…

Η μικροκομματική εκμετάλλευση του θανά-
του του 20χρονου Ρομά από πυρά αστυνομι-
κών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Πέρα-
μα είναι παλιά τέχνη του ΣΥΡΙΖΑ. Σύσσωμη η
Κουμουνδούρου βρέθηκε στον καταυλισμό
όπου διέμενε, με τον Δημήτρη Τζανακόπου-
λο να μιλά για «δίκαιο θυμό» αλλά και για
προσπάθεια «συγκάλυψης, ψεύδους και συ-
κοφαντίας»… γράφοντας στα υποδήματά του
τη Δικαιοσύνη, η οποία ερευνούσε ακόμη αν
υπήρξε σκόπιμη δολοφονία ή αυτοάμυνα.
Σας θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές ο
Τσίπρας έτρεχε στους καταυλισμούς των Ρο-
μά να φωτογραφίζεται μαζί τους, βλέποντάς
τους μόνο ως ψηφαλάκια.
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Τα καρφιά
Χριστοδουλάκη

Βγήκε από 
την εντατική 

Eπειτα από έναν μήνα νοσηλείας η Μαριέττα
Γιαννάκου φαίνεται να νίκησε τον φονικό ιό.
Αυτό, βέβαια, οφείλεται και στο γεγονός ότι
ήταν διπλά εμβολιασμένη. Η κυρία Γιαννάκου
νοσηλεύεται πλέον στον 10ο όροφο του «Ευαγ-
γελισμού» και δείχνει να σταθεροποιείται η κα-
τάστασή της. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την
πρώην υπουργό.

Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί; Η
Τόνια από τις Λιβανάτες, που
στο παρελθόν είχε πρωταγωνι-
στήσει στην αποκαθήλωση του

Γιώργου Παπανδρέου από την
πρωθυπουργία της χώρας το 2011,

βρέθηκε να μαζεύει τις προηγούμενες
μέρες υπογραφές υπέρ της υποψηφιότητας του
ΓΑΠ, έχοντας μάλιστα σημαίνουσα θέση στο επιτε-
λείο του ΓΑΠ. Τότε η Τόνια Αντωνίου είχε πάρει θέση
υπέρ του Ευάγγελου Βενιζέλου και τώρα είναι στο
πλευρό του Γιώργου.

Χ
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Α
πό το πάνδημο πένθος για τη Φώφη
Γεννηματά πολιτικά κρατώ ένα όνομα:
Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο νεαρός

γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής φαίνεται
ότι θα έχει λαμπρό πολιτικό μέλλον και η περί-
πτωσή του θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
Είχε έναν καθαρό και μεστό πολιτικό λόγο και
φάνηκε ότι αγαπάει την παράταξή του. Έριξε
μάλιστα και τα καρφιά του εκεί που έπρεπε, λέ-
γοντας ότι η Φώφη δεν εγκατέλειψε ποτέ το
κόμμα, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που,
όπως είπε, έπεσαν από το καράβι στο παρελ-
θόν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Μ
ια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή
πραγματοποιήθηκε το πρωί της
28ης Οκτωβρίου στο Μαθράκι,

το νοτιότερο από τα τρία Διαπόντια Νησιά
στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας. Ο
9χρονος Τάσος, ο μοναδικός μαθητής του
νησιού, παρέλασε κρατώντας την ελληνι-
κή σημαία μπροστά στους 35 μόνιμους
κατοίκους. Αυτή ήταν η πρώτη παρέλαση
έπειτα από 21 χρόνια. Ο μικρός Τάσος ήρ-
θε με τη μητέρα του στο νησί το καλοκαίρι

από τη Γερμανία. Αφορμή για τη μετεγκα-
τάσταση του μικρού Τάσου και της μητέ-
ρας του στο νησί στάθηκαν κάποιες φω-
τογραφίες του νησιού στο διαδίκτυο. Ο
9χρονος Τάσος και η μητέρα του Ευγενία
Γιαννοπούλου μίλησαν στην ΕΡΤ1 και στο
Πρώτο Πρόγραμμα για τη μοναδική αυτή
στιγμή, αλλά και για το πώς είναι η καθη-
μερινότητά τους στο Μαθράκι, το μικρό-
τερο και νοτιότερο από τα Διαπόντια Νη-
σιά βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

Το
...

 Π
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Για να ξέρετε: Η μεγαλύτερη ελληνι-
κή σημαία υψώθηκε στη Σαντορίνη
με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Την
πρωτοβουλία είχαν ο Γιάννης Συκι-
νιώτης και ομάδα νέων του νησιού,
μαζί με τον Μανώλη Ορφανό και άλ-
λους εκπροσώπους του νησιού, με  τη
γαλανόλευκη να κυματίζει περήφα-
νη. Έχει εμβαδόν 1.500 τ.μ., 30 μέτρα
ύψος και 50 μέτρα πλάτος.

LOCK
Ο μικρός Τάσος 
παρέλασε μόνος του

Το δυνατό
χειροκρότημα 
για την Ντόρα
Κι όμως, δεν ήταν κάποιο στέλεχος
του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ που πήρε το πιο
δυνατό χειροκρότημα μπροστά στη
Μητρόπολη Αθηνών κατά την εξόδιο
ακολουθία για τη Φώφη Γεννηματά.
Ήταν ένα κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ,
η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έφτα-
σε στη Μητρόπολη με μπαστούνι, χέρι
χέρι με τα παιδιά της Κώστα και Αλε-
ξία. Προφανώς σε αυτό έπαιξε ρόλο η
πρόσφατη ανακοίνωσή της ότι πάσχει
από καρκίνο, ασθένεια από την οποία
έφυγε από τη ζωή η Φώφη Γεννηματά.
Η Ντόρα πήρε το πιο δυνατό χειρο-
κρότημα από τους πολίτες και πραγ-
ματικά συγκίνησε όταν αγκάλιασε με
όλη της τη δύναμη τον σύζυγο της Φώ-
φης, τον Αντρέα, και τα παιδιά της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ. Η Ντόρα απέ-
δειξε για άλλη μια φορά ότι είναι άν-
θρωπος με «άλφα» κεφαλαίο…

Συνταξιούχος με
αδήλωτα κέρδη 
1 εκατ. ευρώ

Μέσω Facebook και Instagram που-
λούσε χωρίς απόδειξη σεσουάρ και
καφετιέρες ένας συνταξιούχος από τη
Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τρελές μπίζ-
νες και, μάλιστα, χωρίς αποδείξεις. Ο
«κύριος» μέχρι τώρα έχει τσεπώσει 1
εκατ. ευρώ κέρδη! Από τα κατασχε-
θέντα αρχεία, τα οποία επεξεργάστη-
καν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, προκύπτει
πάντως ότι ο συνταξιούχος δεν είχε
εκδώσει 55.000 παραστατικά για πω-
λήσεις συνολικής αξίας 950.000 ευρώ
μέσω διαδικτύου. Οι «χρυσές δουλει-
ές» του συνταξιούχου έγιναν στις χρή-
σεις 2018 και 2019 και τώρα η εφορία
πολύ απλά θα του ζητήσει τα... ρέστα.

Μετά την ντουντούκα
στη Louis Vuitton

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σάς είπα ότι είναι και του λιμανι-
ού και του σαλονιού. Από τις λαϊκές στους οίκους μόδας.
Πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε την Τετάρτη με υψη-
λόβαθμα στελέχη της εταιρείας Louis Vuitton, η οποία
σχεδιάζει τη δημιουργία 4-5 καταστημάτων στην Αττική
και άλλες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι αυτήν τη
στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν τρία καταστήματα Louis
Vuitton, ένα στην Αθήνα, στην οδό Βουκουρεστίου, και
δύο στη Μύκονο.
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Π
αρακαταθήκη πολιτικής ενό-
τητας και αξιοπρέπειας είναι η
βαριά κληρονομιά που άφησε
η Φώφη Γεννηματά στο πανελ-

λήνιο. Στο τελευταίο κατευόδιο, σύσσω-
μος ο πολιτικός κόσμος και η παράταξή
της ενώθηκαν με το βουβό ποτάμι του
πλήθους για το στερνό αντίο. Της άξιζε το
πιο δυνατό χειροκρότημα, και το πήρε…
Μόνο που αυτήν τη φορά δεν το άκουσε.
Ήταν όμως εκεί οι δικοί της άνθρωποι
που το πήραν μέσα στις καρδιές τους για
πάντα.

Η κηδεία της έγινε σε κλίμα πάνδημης
θλίψης, με παρούσα σύσσωμη την πολι-
τειακή και πολιτική ηγεσία του τόπου.
Πλήθος κόσμου από νωρίς το πρωί περί-
μενε στωικά να αφήσει ένα λουλούδι στη
σορό της που είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύ-
νημα στη Μητρόπολη. Οι συγκλονιστικές
επικήδειες ομιλίες των τριών παιδιών της,
η βουβή πομπή και η ταφή στο Α’ Νεκρο-
ταφείο δίπλα στους γονείς της ήταν αντά-

ξιες της σεμνότητας, της αξιοπρέπειας και
της μαχητικότητας που τη διέκριναν σε
όλη την πορεία της ζωής της. Ούτε ένας
δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά
του όταν άκουγε τη μικρή της Κατερίνα να
την αποχαιρετά για τελευταία φορά: «Αν-
τίο, μαμά, είσαι μαχήτρια, σ’ αγαπάμε πο-
λύ και πάντα… Είσαι η πιο δυνατή γυναίκα
που ξέρω. Θα μας λείψεις πολύ. Θα μου
λείψει το χάδι σου, το χαμόγελό σου».
Σπαρακτική η αποστροφή του 17χρονου
Γιώργου της, που μίλησε για τη γενναία
στάση που είχε η μητέρα του απέναντι στις

δυσκολίες της ζωής: «Όλες σου τις μάχες
τις έδωσες παλικαρίσια, αντίκριζες τον
κίνδυνο με το φανταχτερό χαμόγελό σου,
έγινες υπόδειγμα για πολλούς πολίτες, η
σχέση με τον πατέρα μας είναι παράδειγ-
μα όπως και η σχέση με την αδερφή σου…
Τώρα πιστεύω ακόμη περισσότερο στον
άνθρωπο, κρατήθηκες με όσες δυνάμεις
σου είχαν απομείνει για να σε φιλήσουμε
για τελευταία φορά».

Η μεγάλη της κόρη, η Αιμιλία, με μια
δωρικότητα στη μορφή μίλησε σαν να της
έλεγε αυτά που δεν πρόλαβε: « Ήξερες

πάντα όσα ξέρει μία μάνα, η αγκαλιά σου
ήταν ζεστή, τρυφερή αλλά και ασπίδα δυ-
νατή σαν κι εσένα. Αυτό το οικείο άρωμα
που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Το χα-
μόγελό σου, το χάδι σου και κυρίως το
ζεϊμπέκικο της ζωής που χόρεψες καλύ-
τερα απ’ όλους είναι αυτά που θα μας λεί-
ψουν πιο πολύ».

Τραγική μορφή ο σύζυγός της Ανδρέας
Τσούνης. Από τη μια να δίνει κουράγιο στα
παιδιά τους και από την άλλη να μην μπο-
ρεί να δεχτεί το άδικο και σκληρό χτύπημα
της μοίρας. Σπαραξικάρδια ήταν η στιγμή
που μη αντέχοντας να κρατήσει τον θρήνο
του κατέρρευσε πάνω από το φέρετρο της
δικής του Φώφης…

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσαν με τις
επικήδειες ομιλίες τους η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής και
ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής…

Καλό αγνάντιο, Φώφη…

Ήταν (για τη Φώφη) όλοι εκεί 

Η κηδεία της έγινε σε κλίμα 
πάνδημης θλίψης, με παρούσα
σύσσωμη την πολιτειακή 
και πολιτική ηγεσία του τόπου

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ11

Σ
ε «μείζον πολιτικό θέμα αλλά και
μείζον θέμα γύρω από τη Δημο-
κρατία στη χώρα μας» αναδει-
κνύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την αιματηρή

καταδίωξη με νεκρό στο Πέραμα. 
Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη,

Χρήστος Σπίρτζης, υποστηρίζει πως «το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η
ηγεσία της ΕΛΑΣ έλεγαν, εν γνώσει τους,
ψέματα γύρω από το περιστατικό στο Πέ-
ραμα σε μια προσπάθεια συγκάλυψης»,
ενώ ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημή-
τρης Τζανακόπουλος επισκέφθηκε την οι-
κογένεια του Ρομά και δήλωσε ότι θα
διεκδικήσει από το κράτος «να αναλάβει
την ευθύνη για τη στήριξη της οικογένειάς
του».

Φυσικά, οι ως άνω «ευαισθησίες» δεν
θα χαρακτηρίζονταν «επιλεκτικές» ή ντε-
μοντέ «ιδεοληψίες», αν το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφραζε
την ίδια ή έστω κάποια σχετική «πολιτική
ευαισθησία» για τα αλλεπάλληλα κλεισί-
ματα εθνικών οδών από Ρομά τις τελευ-
ταίες ημέρες -μετά το επεισόδιο στο Πέ-
ραμα-, τους συνεχιζόμενους πυροβολι-
σμούς με καραμπίνες, τις συχνές δολο-
φονικές επιθέσεις από ροπαλοφόρους
Ρομά και συγκρούσεις με αστυνομικούς,
με πρωταγωνιστές πάντα Ρομά…

Αντίδραση
Η κόρη του Μανώλη Καντάρη, του

44χρονου που δολοφονήθηκε τον Μάιο
του 2011 στην Γ’ Σεπτεμβρίου κοντά στο
σπίτι του, σχολίασε στο Twitter τις επιλε-
κτικές ευαισθησίες του ΣΥΡΙΖΑ και του
βουλευτή και γενικού γραμματέα του
κόμματος Δημήτρη Τζανακόπουλου για τη
δολοφονία του 20χρονου Ρομά στο Πέρα-
μα. Σε ανάρτησή της στο Twitter η Αν-
δριάννα Καντάρη έγραψε: «Ο κύριος Τζα-
νακόπουλος επισκέφθηκε την οικογένεια
Ρομά και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει από
το κράτος “ν’ αναλάβει την ευθύνη για τη
στήριξη της οικογένειάς του, των τριών
παιδιών του και της συζύγου του”. Δεν εί-
δα την ίδια ευαισθητοποίηση για τον πατέ-
ρα μου, Μανώλη Καντάρη». Και κατέληξε:
«Δέκα χρόνια μετά τον άδικο θάνατο του
μπαμπά μου, κανείς δεν μας έχει επισκε-

φθεί και ουδέποτε λάβαμε καμία απολύ-
τως βοήθεια από το κράτος. Τέτοιες κινή-
σεις μας αποδεικνύουν πως η ευαισθητο-
ποίηση είναι επιλεκτική και πως επικρατεί
το θέατρο του παραλόγου».

Υπενθυμίζεται πως ο… λόγος της δολο-
φονίας του πατέρα της ήταν η ληστεία για
μια κάμερα την οποία είχε πάνω του το θύ-
μα, προκειμένου να απαθανατίσει την κό-
ρη του που θα γεννιόταν σε λίγες ώρες.

Ο Σπίρτζης 
Παρά ταύτα, ο Χρήστος Σπίρτζης υπο-

στηρίζει: «Δύο χρόνια λέμε ότι συγκεκρι-
μένα τμήματα της ΕΛΑΣ έχουν αυτονομη-
θεί και λειτουργούν με λογική ακροδε-
ξιών ομάδων. Επί ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία αυτά
είχαν λουφάξει, σήμερα έχουν λουφάξει
οι δημοκρατικοί αστυνομικοί και έχουν
επικρατήσει οι πρακτικές των σωμάτων
καταστολής».

Επιπλέον, δε, επιμένει πως «οι διάλογοι
φανερώνουν ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν
ότι στο αυτοκίνητο υπήρχαν Ρομά. Αυτό
φανερώνει ρατσιστική διάθεση και, δυ-

στυχώς, επιβεβαιώνει ότι οι ακροδεξιές
ομάδες μέσα στην ελληνική αστυνομία
έχουν επικρατήσει και δρουν ανεξέλεγ-
κτα. Επί ΝΔ, έγιναν 4.500, κατ’ εξαίρεση,
προσλήψεις ειδικών φρουρών χωρίς εκ-
παίδευση που έχουν συγκεκριμένη πολι-
τική κατεύθυνση», καταλήγει ο βουλευτής
Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Κυρανάκης
Οι δηλώσεις του τομεάρχη Προστασίας

του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστου Σπίρ-
τζη, που αποκάλεσε τους αστυνομικούς
της Ομάδας ΔΙΑΣ «ακροδεξιούς ρατσιστές
δολοφόνους», προκάλεσαν την έντονη
αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

«Με τη συμπεριφορά σας θέλετε να
αποκλείσετε την αστυνομία», ανέφερε ο
κ. Κυρανάκης, ενώ έκανε λόγο για «ντρο-
πιαστική ακρότητα». «Ακούσαμε ότι ο Έλ-
ληνας αστυνομικός είναι ρατσιστής και
δολοφόνος και ότι η κυβέρνηση έκανε
ρουσφέτια και προσέλαβε ακροδεξιούς
ρατσιστές που έγιναν δολοφόνοι. Είναι

ντροπή σας», ήταν η απάντηση του κ. Κυ-
ρανάκη στον κ. Σπίρτζη. 

«Με αυτά που λέτε καταφέρνετε να
αφοπλίζετε την αστυνομία και να έχετε
ανθρώπους όπως οι ΔΙΑΣ που στο επόμε-
νο περιστατικό θα κάνουν πίσω για να μην
μπλέξουν. Αυτή την αστυνομία θέλετε. Ο
αποδέκτης είναι οι λαϊκές συνοικίες και οι
άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να
προσλάβουν ασφάλεια. Αυτοί έχουν
ανάγκη τον αστυνομικό να τους προστα-
τεύσει. Τι έχετε να πείτε στον άνθρωπο
που θα μπουν ληστές στο σπίτι του; Να κά-
τσει να κοιμηθεί; Είναι γελοιότητα να
μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ να εί-
ναι με τους Ρομά και εμείς με την αστυνο-
μία. Υπάρχει δικαστήριο που θα αποφασί-
σει», επισήμανε χαρακτηριστικά. 

Επιλεκτικές… ευαισθησίες ΣΥΡΙΖΑ

Η επίσκεψη στους Ρομά και 
οι απαντήσεις-χαστούκι 
από Κυρανάκη και Καντάρη

του
Γιάννη Σπ. Παργινού

parginos@paraskhnio.gr



Σ
ε νέο προκλητικό παραλήρημα
προχώρησε η Τουρκία που δεν
σεβάστηκε ούτε την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξαπέ-
λυσε επίθεση κατά του Έλληνα ομολόγου
του, μιλώντας με υποτιμητικό ύφος για
τον Νίκο Δένδια. 

«Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα επι-
τρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώμα-
τά μας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
κλαίγεται σαν μικρό παιδί. Δεν μπορεί να
κλαίει πέντε φορές την ημέρα για την
Τουρκία και να παραπονιέται για την
Τουρκία. Αυτό δείχνει κόμπλεξ κατωτε-
ρότητας και φόβο», είπε ο Τσαβούσογλου. 

Ο Νίκος Δένδιας, πάντως, φρόντισε να
στείλει ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία κατά
τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό
του. Ο Έλληνας υπουργός σημείωσε τον
αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο και τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί στην ελεύθερη ναυ-
σιπλοΐα και την ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου. Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη την
προσπάθεια της Τουρκίας «να προσεται-
ριστεί μουσουλμανικούς πληθυσμούς
ανά τον κόσμο, προωθώντας ιδεολογίες
όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα και
επιχειρώντας ευθεία ανάμειξη στις εσω-
τερικές υποθέσεις άλλων χωρών». 

Τις ελληνικές θέσεις υποστήριξε και ο
Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ
Γι, ο οποίος σημείωσε πως η Κίνα είναι

πρόθυμη να ενισχύσει τη συνεργασία της
με την Ελλάδα, «σεβόμενη τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας». 

Στην αναμονή ο Ερντογάν
Στο «περίμενε» κρατά τον Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν η Ουάσιγκτον, κλείνοντας και
πάλι την πόρτα σε ενδεχόμενη συνάντηση
του Τούρκου προέδρου με τον Τζο
Μπάιντεν. Η Άγκυρα είχε προαναγγείλει
τετ α τετ ανάμεσα στους δύο ηγέτες στο
περιθώριο της συνάντησης των G20 στη
Ρώμη, όπου ο ίδιος ο Ερντογάν αποκάλυ-
ψε ότι θα έθετε στον ομόλογό του το ζήτη-
μα των F-35 και των αποζημιώσεων που
διεκδικεί η Τουρκία μετά την αποπομπή
της από το πρόγραμμα. 

Η συνάντηση αυτή, όμως, δεν θα έρθει
ούτε στη Ρώμη, όπως δεν ήρθε στη Γενι-
κή Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από την οποία
ο Ερντογάν έφυγε με άδεια χέρια, αφού
ούτε τον Μπάιντεν είδε ούτε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, όπως είχε βιαστεί η Άγκυρα
να αφήσει να διαρρεύσει. «Με τον Μπάιν-
τεν μάλλον δεν θα συναντηθούμε στη Σύ-
νοδο των G20 στη Ρώμη, αλλά θα συναν-

τηθούμε πιθανότατα στη Γλασκόβη. Στη
συνάντησή μας, το σημαντικότερο θέμα
είναι το ζήτημα της πληρωμής των 1,4 δισ.
δολαρίων που έχουμε κάνει για τα F-35.
Σχετικά με αυτή την πληρωμή, φυσικά, θα
χρειαστεί να συζητήσουμε μαζί τους πώς
θα μας επιστραφεί», δήλωσε ο Ερντογάν. 

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως
θα θέσει στον Αμερικανό ομόλογό του το
θέμα του συμψηφισμού των χρημάτων με
την προμήθεια 40 νέων F-16 και την ανα-
βάθμιση ακόμη 80 μαχητικών ίδιου τύ-
που στην ανώτερη έκδοση του αεροσκά-
φους, επιπέδου Block 70. Τον εκνευρι-
σμό που προκαλεί το θέμα στην Άγκυρα
φανέρωσε η δήλωση Τσαβούσογλου, που
απείλησε με αγορά νέων ρωσικών εξο-
πλισμών αν δεν υποχωρήσουν οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. «Η Τουρκία πρέπει να πά-
ρει τα F-35. Τα S-400 δεν τα επιστρέφου-
με. Αν δεν λυθεί το θέμα με τις ΗΠΑ και
μας βάλουν και πάλι εμπόδια όπως με
τους Patriot, τότε θα εξετάσουμε την αγο-
ρά Sukhoi 57 ή Sukhoi 35», υποστήριξε ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Από την άλλη πλευρά, η Ουάσιγκτον
δεν δείχνει διάθεση να συζητήσει σε
ανώτατο επίπεδο με την Τουρκία, παρα-
πέμποντας το θέμα των F-35 σε αξιωμα-
τούχους του Πενταγώνου και του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Αμερικανική αντιπροσω-
πεία, μάλιστα, επισκέφθηκε την Άγκυρα
προκειμένου να συζητήσει την επίλυση
των διαφορών που έχουν προκύψει μετά

την εκδίωξη της Τουρκίας από το πρό-
γραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς, εξα-
νεμίζοντας τις ελπίδες της Άγκυρας για
διευθέτηση του ζητήματος μεταξύ των
προέδρων. «Η συνάντηση καταδεικνύει
τη δέσμευση της κυβέρνησης των Ηνω-
μένων Πολιτειών να ολοκληρώσει με σε-
βασμό την πρώην εμπλοκή της Τουρκίας
στο πρόγραμμα των F-35. Οι συζητήσεις
ήταν παραγωγικές και οι αντιπροσωπεί-
ες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξανά
τους επόμενους μήνες στην Ουάσιγ-
κτον», ανέφερε η ανακοίνωση του Πεν-
ταγώνου, υπογραμμίζοντας ότι από τις
23 Σεπτεμβρίου η Τουρκία έχει τεθεί
οριστικά εκτός F-35.

Παράλληλα, ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σά-
λιβαν, επικοινώνησε με τον Ιμπραήμ Κα-
λίν για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά
και το ζήτημα των μαχητικών, ενώ τηλε-
φωνική επικοινωνία είχε και ο Χουλουσί
Ακάρ με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Λόιντ Όστιν.
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Τσαβούσογλου σε… παράκρουση

Ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών εξαπέλυσε 
επίθεση κατά του Έλληνα
ομολόγου του, μιλώντας 
με υποτιμητικό ύφος 
για τον Νίκο Δένδια

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σ
την εποχή του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου ταξίδεψαν οι Θεσσα-
λονικείς και όσοι παρακολού-
θησαν τη λαμπρή στρατιωτική

παρέλαση, με το ελληνικό Supermarine
Spitfire ΜJ755 της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας να εμφανίζεται για πρώτη φορά
ύστερα από 68 χρόνια μπροστά σε κοινό. 

Ο ήχος του κινητήρα Merlin, ο ήχος της
«νίκης» όπως τον αποκαλούσαν στα συμ-
μαχικά αεροδρόμια, ακούστηκε σε όλη
την παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονί-
κης, αναβιώνοντας στιγμές από τα πεδία
των μαχών του πολέμου που σημάδεψε
την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. 

Το ανακατασκευασμένο με αρωγή του
Ιδρύματος Ίκαρος, θρυλικό αεροσκάφος
συγκίνησε μικρούς και μεγάλους πετών-
τας φτερό με φτερό με το F-16 της 335 Πο-
λεμικής Μοίρας «Τίγρης», της Μοίρας
στην οποία ανήκε όσο βρισκόταν σε υπη-
ρεσία. 

Τα δύο αεροπλάνα που τα χωρίζουν πε-
ρισσότερες από πέντε δεκαετίες εξέλιξης,
αντιπροσωπεύουν το παρελθόν και το πα-
ρόν της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ακό-
μη πιο υποσχόμενο είναι το μέλλον με τα

γαλλικά Rafale F3R και, όπως όλα δεί-
χνουν, τα F-35.

Η πτήση του Spitfire ήταν γεμάτη συμ-
βολισμούς, αφού το συγκεκριμένο αερο-
σκάφος ήταν ένα από τα ιπτάμενα μέσα
που πρωταγωνίστησαν στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, αλλά και το αεροσκάφος που για
πολλούς έκρινε την έκβασή του «κερδί-
ζοντας» τη Μάχη της Αγγλίας. Ήταν το
υπερόπλο με το οποίο οι Σύμμαχοι κατά-
φεραν να ρίξουν από τους ουρανούς της
Ευρώπης τα ναζιστικά αεροπλάνα, σημει-
ώνοντας εκατοντάδες καταρρίψεις σε όλα
τα θέατρα του πολέμου. «Αυτό που θα
δουν οι θεατές, είναι το δικό σας Spitfire,
να ηγείται της παρέλασης», είπε ο Βρετα-
νός πιλότος Dan Griffith λίγες ώρες προ-
τού απογειωθεί για τη στρατιωτική παρέ-
λαση της Θεσσαλονίκης. 

Το MJ755 ανακατασκευάστηκε στην Αγ-

γλία και η επαναφορά του σε πλόιμη κατά-
σταση κόστισε σχεδόν δύο εκατομμύρια
δολάρια. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στο Αεροδρόμιο του Τατοΐου επέστρεψε
τον περασμένο Μάιο, όχι για να παραμεί-
νει ως έκθεμα αλλά για να πετάει, χαρί-
ζοντας μοναδικές στιγμές συγκίνησης και
αδρεναλίνης σε όσους έχουν την τύχη να
το παρακολουθήσουν από κοντά. Για τον
λόγο αυτό, το Γενικό Επιτελείο Αεροπο-
ρίας αποφάσισε την εκπαίδευση Ελλήνων
πιλότων στον συγκεκριμένο τύπο αερο-
σκάφους. Οι τέσσερις Ιπτάμενοι της Πολε-
μικής Αεροπορίας που επελέγησαν για το
πρόγραμμα, ταξίδεψαν στη Μεγάλη Βρε-
τανία και υποβλήθηκαν σε εξαντλητικά
ταχύρρυθμα μαθήματα, ώστε να «ξεκλει-
δώσουν» τα μυστικά και τον ιδιαίτερο τρό-
πο πτήσης του Spitfire, ενός αεροσκά-
φους που κατασκευάστηκε στις αρχές της
δεκαετίας του ’40. Μάλιστα, μέσα στις
επόμενες ημέρες, οι Έλληνες χειριστές
αναμένεται να ξεκινήσουν τις πρώτες σό-
λο πτήσεις με το MJ755 στο Τατόι. 

Το συγκεκριμένο Spitfire πραγματοποί-
ησε την τελευταία του πτήση με την 335
ΠΜ το 1949 και στη συνέχεια χρησιμοποι-

ήθηκε ως εκπαιδευτικό στη Σχολή Αερο-
πορίας Εφέδρων Αξιωματικών Χειριστών
στο Τατόι. Το 1950 μεταφέρθηκε στο Κρα-
τικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων στο Φάλη-
ρο, όπου μετατράπηκε σε φωτοαναγνωρι-
στικό. Τελευταία φορά προσγειώθηκε το
1953 και μέχρι το 2018, αποτελούσε έκθε-
μα στο Πολεμικό Μουσείο και στο Μου-
σείο της Αεροπορίας στο Τατόι. Κατά την
επιστροφή του στην Ελλάδα, το Spitfire
πέρασε από τον Άραξο όπου βρίσκεται η
έδρα της 335 ΠΜ, αποτίοντας φόρο τιμής
στους αεροπόρους της Μοίρας, ενώ στην
τελετή υποδοχής που οργάνωσε το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε το «παρών»
και ο βετεράνος πιλότος Κωνσταντίνος
Χατζηλάκος, ένας από τους τελευταίους
χειριστές του MJ755, που σήμερα διανύει
το 101ο έτος της ηλικίας του.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το ελληνικό Supermarine 
Spitfire ΜJ755 της Πολεμικής
Αεροπορίας εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά ύστερα από 
68 χρόνια μπροστά σε κοινό

Ένας θρύλος στην παρέλαση
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Σταύρος Καλαφάτης
«Η υπερηφάνεια για το “ Όχι” και το
έπος του ’40 γίνεται αρμός εθνικής
αυτοπεποίθησης για το σήμερα και το
αύριο», τόνισε, μεταξύ άλλων, στο μή-
νυμά του ο υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Κα-
λαφάτης. «Γίνεται δύναμη ενότητας
απέναντι σε φαινόμενα φασιστικής
και ναζιστικής αντίληψης, που δεν
χωρούν στην πατρίδα μας», ανέφερε ο
υφυπουργός. 

Απόστολος Τζιτζικώστας
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας στο μήνυμά του ανέφερε: «Οι
Έλληνες ενωμένοι δεν έχουμε να φο-
βηθούμε κανέναν», προσθέτοντας ότι
«τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε το
μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά, εί-
ναι η ώρα να χτίσουμε την Ελλάδα της
επόμενης ημέρας, που θα αντανακλά
τις απεριόριστες δυνατότητες της χώ-
ρας μας και τον καλύτερό μας εαυτό».

Κωνσταντίνος Ζέρβας
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εμφανώς
συγκινημένος δήλωσε: «Αυτό που
γιορτάζουμε σήμερα, το μεγάλο “ Όχι”
του 1940, δεν ήταν τότε ούτε το αυτο-
νόητο ούτε το εύκολο. Με μεγάλες θυ-
σίες στην πορεία όλων αυτών των
ετών ο λαός έχει δείξει ότι, όταν είναι
ενωμένος, όταν προχωράει με σχέδιο,
ηγεσία, βγαίνει πάντα νικητής».

«Η μεγαλοσύνη των λαών
δεν μετριέται 

με το στρέμμα»
Συγκλόνισε ο πιλότος του F-16 στο μήνυμά 

του με τον στίχο του Κωστή Παλαμά
- Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση στη 

Θεσσαλονίκη - Εντυπωσίασαν οι αλεξιπτωτιστές

Η
φετινή παρέλαση με τη συμμετοχή
πεζοπόρων και μηχανοκίνητων
τμημάτων του Στρατού και των
Σωμάτων Ασφαλείας έγινε με

ηλιόλουστο καιρό, παρουσία της ΠτΔ Κατερί-
νας Σακελλαροπούλου, διήρκεσε μία ώρα
(και κάτι), ωστόσο ήταν επιβλητική, μεγαλει-
ώδης και την παρακολούθησαν αρκετοί πο-
λίτες κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου
Αλεξάνδρου.

Ρεπορτάζ: Φένια Κλιάτση

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε
μέσω ασυρμάτου με τον πιλότο αεροσκάφους
F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων
«ΖΕΥΣ», τον 37χρονο επισμηναγό Χριστόδου-
λο Γιακουμή με καταγωγή από το Πέραμα, ο
οποίος με τους ελιγμούς και τις ασκήσεις
ακριβείας πάνω απο τον χώρο της παρέλασης
καθήλωσε τα βλέμματα όλων. Από το
κόκπιτ του αεροσκάφους ο πιλότος
έστειλε το ακόλουθο μήνυμα για την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
1940: «Ελληνίδες, Έλληνες, χρόνια
μας πολλά. Πέρασαν 81 χρόνια από
τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε
στα μάτια τον εχθρό και αντιστάθηκε,
πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαλη-
θεύονται τα λόγια του Κωστή Παλαμά
πως “η μεγαλοσύνη των λαών δεν
μετριέται με το στρέμμα. Με της καρ-

διάς το πύρωμα μετριέται και το αίμα”. Χρόνια
πολλά, Ελλάδα, χρόνια πολλά, Θεσσαλονίκη,
χρόνια πολλά, Μακεδονία».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνό-
μενη στον πιλότο είπε τα εξής: «Κύριε επι-
σμηναγέ, σήμερα τιμάμε όλους εκείνους
που στο έπος του ’40 αγωνίστηκαν ηρωικά
και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύ-
θεροι. Είμαστε ευγνώμονες προς τις Ένο-
πλες Δυνάμεις μας, που εγγυώνται την εθνι-
κή μας ανεξαρτησία και προασπίζονται την
πατρίδα από κάθε απειλή σε γη, ουρανό και
θάλασσα. Χρόνια πολλά».

Για πρώτη φορά φέτος, μόλις ολοκληρώ-
θηκε η παρέλαση, δύο αλεξιπτωτιστές της
Ομάδας Ελεύθερων Πτώσεων έκαναν εντυ-
πωσιακή ελεύθερη πτώση από στρατιωτικό
ελικόπτερο, κρατώντας μια ελληνική σημαία,
μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και

την παρέδωσαν στην Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας καταχειροκροτούμενοι.

«Είμαστε περήφανοι για τη σημερινή μέ-
ρα. Το άλμα που κάναμε σήμερα γίνεται για
πρώτη φορά...», δήλωσε ο αρχιλοχίας Γε-
ώργιος Κουτσογιάννης, ενώ ο συνάδελφός
του Κωνσταντίνος Πίστας συμπλήρωσε:
«Νιώθουμε περηφάνια και μεγάλη τιμή να
συμμετέχουμε στη μεγάλη παρέλαση της
Θεσσαλονίκης, σε μια επέτειο όπως είναι η
σημερινή. Χρόνια πολλά σε όλους, το κεφά-
λι ψηλά».

«Το έπος του ’40 μάς υπενθυμίζει όλα αυτά
που μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενω-
μένοι», είπε η κυρία Σακελλαροπούλου συγκι-
νημένη και συνέχισε: «Είναι μεγάλη η ευγνω-
μοσύνη μας στις Ένοπλες Δυνάμεις που εγ-
γυώνται την ασφάλειά μας και προασπίζονται
την πατρίδα απέναντι σε κάθε απειλή. Από το

υψηλό φρόνημα και την ετοιμότητά
τους αντλούμε παράδειγμα ευθύνης
και ομοψυχίας».

Την ώρα της παρέλασης, εκτός από
τα υπερσύγχρονα μαχητικά αερο-
σκάφη και ελικόπτερα, πέταξε στον
ουρανό της Θεσσαλονίκης και το
ιστορικό Supermarine Spitfire της
ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας,
ένα αεροπλάνο-θρύλος του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, το οποίο έχει ανα-
κατασκευαστεί.



Τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν χθες η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου και ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στις
10.30 το πρωί, η κυρία Σακελλαροπούλου
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ’ Σώμα-
τος Στρατού και μετά, προσερχόμενη στον
χώρο της παρέλασης, η αυτοκινητοπομπή
σταμάτησε γύρω στα εκατό μέτρα πριν από την
εξέδρα και συνέχισε πεζή.

«Ενώ δεν απειλούμε κανέναν, δεν μας αρέσει και να
απειλούμαστε από κανέναν», διαμήνυσε ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, αμέ-

σως μετά τη στρατιωτική παρέλαση, δήλωσε
πως «η Ελλάδα θωρακίζεται και θα συνεχί-

σει να θωρακίζεται». «Παρακολουθήσαμε
μια λαμπρή στρατιωτική παρέλαση, θαυ-
μάσαμε τα μέσα, τα οπλικά συστήματα
αλλά και το φρόνημα των στελεχών που
παρήλασαν. Η Ελλάδα θωρακίζεται και θα

συνεχίσει να θωρακίζεται στο πλαίσιο μιας
προσπάθειας μεθοδικής, στη βάση ενός ορ-

γανωμένου σχεδίου που εκπονήσαμε στο
υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την αγαστή συνεργα-

σία στρατιωτικής και πολιτικής και φυσικά υπό την τελική
έγκριση του πρωθυπουργού», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος
και συνέχισε: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να θωρακίζεται

επεκτείνοντας και εντείνοντας τις αμυντικές συμμαχίες
με φίλες χώρες αλλά και αναβαθμίζοντας τα οπλικά συ-
στήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Και τούτο το κάνουμε
διότι αντιλαμβανόμαστε τη χώρα ως παράγοντα ασφάλει-
ας και σταθερότητας στην περιοχή αλλά και διότι ενώ δεν
απειλούμε κανέναν δεν μας αρέσει και να απειλούμαστε
από κανέναν».

Ως προς την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Αν πρέπει να διδαχ-
θούμε -και πρέπει να διδαχθούμε- από το παράδειγμα
του έπους του ’40, είναι ότι, όταν είμαστε ενωμένοι, συ-
νειδητοποιημένοι και έτοιμοι, μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε οποιαδήποτε απειλή, να ξεπεράσουμε οποιαδήπο-
τε δοκιμασία».

Y
στερα από δύο χρόνια που είχε
«παγώσει» λόγω της πανδημίας,
πραγματοποιήθηκε χθες η μαθη-
τική παρέλαση στην Αθήνα για

την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πλήθος
κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της
πρωτεύουσας, τηρώντας τα αυστηρά υγει-
ονομικά πρωτόκολλα. Στην παρέλαση
συμμετείχαν τα 235 σχολεία της Α’
Αθηνών, δημοτικά, γυμνάσια
και λύκεια. Γονείς, εκπαι-
δευτικοί, συγγενείς, φί-
λοι και απλός κόσμος
βρέθηκαν στο Σύνταγμα
για να καμαρώσουν την
παρέλαση των μαθητών.
Οι περισσότεροι κρατού-
σαν σημαίες στα χέρια τους.

Την παρέλαση παρακολούθησαν
εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της
χώρας, μεταξύ τους η υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τον δήμαρχο
συνόδευσε στην παρέλαση, κρατώντας
ένα πλαστικό σημαιάκι και ντυμένος με το
μικροσκοπικό κοστούμι του, ο μικρός του
γιος Δήμος. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη.

«Τιμούμε τον μεγάλο αγώνα των προγό-
νων μας κατά του φασισμού και του ναζι-
σμού και όλους εκείνους που υπερασπί-

στηκαν την πατρίδα μας, ώστε να ζούμε
σήμερα ελεύθεροι», επισήμανε η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μετά το τέ-
λος της μαθητικής παρέλασης. Δήλωσε
περήφανη για τους μαθητές και τις μαθή-
τριες που παρέλασαν, ενώ ευχαρίστησε
τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι «διδά-
σκουν το παρελθόν, για να έχουν τα παιδιά
ένα καλύτερο μέλλον».

«Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάν-
τα το λαμπρό παρελθόν, αλλά κυρίως θα
μας φωτίζει την πορεία μας στο μέλλον»,
τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, στο μήνυμά του για την εθνική
επέτειο, σημειώνοντας: «Σήμερα τιμάμε
τη μνήμη των ηρώων μας, που με όπλο

τους την πίστη στην ελευθερία καθήλωσαν
τις φασιστικές στρατιές, σε μια εποχή που
ο εχθρός φάνταζε αήττητος, ακόμα και για
τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Παρα-
μερίζοντας τις διαφορές, σε μια εποχή βα-
θιάς πόλωσης και διχασμού, οι Έλληνες
ενωμένοι βροντοφώναξαν ΟΧΙ σε αυτούς
που επιβουλεύθηκαν την ελευθερία και
την ακεραιότητα της πατρίδας μας».

ΣΣτο Παλαιό Φάληρο 
ο πρωθυπουργός 
Στη δοξολογία για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου παρέστη χθες στο Παλαιό Φάλη-
ρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και στη συνέχεια παρακολούθησε τη μαθη-

τική παρέλαση. «Τι-
μούμε σήμερα αυ-

τούς οι οποίοι
αγωνίστηκαν
κόντρα στον
φασισμό και
στον κατακτη-

τή και η φετινή
επέτειος της

28ης Οκτωβρίου
συμπίπτει με τον εορτα-

σμό των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα
για την ελευθερία των Ελλήνων. Σήμερα
έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλ-
λον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και πε-
ρισσότερη αισιοδοξία», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός μετά το τέλος της παρέλασης στο
Παλαιό Φάληρο. «Η Ελλάδα σήμερα είναι
πιο ισχυρή. Είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά με
εκσυγχρονισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, με
διεθνείς συμμαχίες, μια χώρα η οποία τείνει
χείρα φιλίας σε όλους, ταυτόχρονα όμως εί-
ναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή οικονο-
μικά με ανάπτυξη για όλους, με επενδύσεις
που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με
μειωμένους φόρους που βελτιώνουν το δια-
θέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων», συ-
νέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Και πρόσθεσε: «Εύχομαι και ελπίζω να μπο-
ρέσουμε να πορευτούμε σε αυτό το μέλλον
με την ενότητα που οι καιροί απαιτούν και να
έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρί-
ζουμε τα χρήσιμα “ναι” από τα αναγκαία
“όχι”. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες,
σε όλους τους Έλληνες, με αισιοδοξία και
με αυτοπεποίθηση για ένα καλύτερο αύριο».

Μαθητική παρέλαση ύστερα 
από δύο χρόνια στο κέντρο 
της Αθήνας

Γέμισε ξανά σημαίες
και κόσμο το Σύνταγμα
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Ν. Παναγιωτόπουλος: «Η Ελλάδα θωρακίζεται και θα συνεχίσει να θωρακίζεται»



Πειραιάς

Με 10 νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα
ενισχύεται η καθαριότητα 

Με δέκα νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα εξοπλίζει τη νευραλγική
υπηρεσία της Καθαριότητας ο Δήμος Πειραιά, καθώς εγκρίθη-
κε η πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», συνολικού προϋπολογισμού 1.690.120 ευρώ. Ο Δήμος
Πειραιά θα προμηθευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα πέντε
ηλεκτρικά οχήματα, τρία ηλεκτρικά σάρωθρα και δύο ανατρε-
πόμενα οχήματα, τα οποία θα ενισχύσουν τον ήδη αναβαθμι-
σμένο στόλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας. Σημαντική παρά-
μετρος αποτελεί η ήπια λειτουργία τους, η οποία συμβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο δήμαρχος Γιάννης Μώ-
ραλης τόνισε: «Η έγκριση της πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος
Πειραιά στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” έρχεται να επισφρα-
γίσει τη συστηματική προσπάθεια και τον σχεδιασμό του Δήμου
Πειραιά για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού
εργαλείου προς όφελος των κατοίκων και της πόλης μας».

Πράσινο Ταμείο

Παράταση υποβολής 
προτάσεων στη β’ πρόσκληση

Ύστερα από σχετικά αιτήματα ΟΤΑ και για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των δήμων το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα κα-
ταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων
από τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει ανοιχτή έως και σήμερα
και ώρα 19.00.

Στην πανηγυρική δοξολογία για τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσ-
σαλονίκης Αγίου Δημητρίου και για τις ιστορικές επετείους της
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτωβρίου, πα-
ρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστα-
σιάδη, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας. «Με αφορμή τον εορτασμό του Πολιούχου της
Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου αλλά και της λαμπρής επετείου
απελευθέρωσης της πόλης, η σκέψη μας πέρα από τους αγώνες και
τις θυσίες των προγόνων μας, τους οποίους θυμόμαστε και τιμούμε,
πηγαίνει και στο μέλλον της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Και
στην υλοποίηση του κεντρικού οράματός μας, τη δημιουργία της
Μακεδονίας του 2030, μιας σύγχρονης και ανθρώπινης περιφέρει-
ας, που χτίζουμε κάθε μέρα με έργα και πράξεις. Χρόνια πολλά σε
όλες και σε όλους τους Μακεδόνες», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τη χρήση και εκμετάλλευση των «Λου-
τρών Ωραίας Ελένης» διεκδικεί η δημοτική
αρχή Κορινθίων. Προς τούτο ο δήμαρχος
Βασίλης Νανόπουλος -συνοδευόμενος από
τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Τιμολέοντα
Πιέτρη και τον εντεταλμένο σύμβουλο του
δήμου για τις Ιαματικές Πηγές Ανδρέα Ζώγ-
κο- συναντήθηκε με τον υπουργό Τουρι-
σμού Βασίλη Κικίλια και συζήτησε το θέμα
επί μακρόν. Η δημοτική αρχή κατέθεσε στον
υπουργό ολοκληρωμένο σχέδιο, που έχει
ήδη καταρτιστεί, καθώς επίσης και το πλέγ-
μα των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν
από πλευράς δήμου για την αξιοποίηση,
προστασία και ανάδειξη των Ιαματικών
Λουτρών. Υπενθυμίζεται ότι η αναγνώριση
της πηγής ως ιαματικής έχει γίνει από τον
Ιούνιο του 2016 (ΦΕΚ 1861Β/24-6-2016).
Έκτοτε, το αίτημα βρίσκεται σε εκκρεμότη-
τα, παρά την ομόφωνη απόφαση που έχει
λάβει το δημοτικό συμβούλιο.

! Κόρινθος

Διεκδικεί τα ιαματικά 
λουτρά στην «Ωραία Ελένη»

«Εργαζόμαστε για τη Μακεδονία του 2030»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Τιμής ένεκεν ο τάφος της 
Γεννηματά με ομόφωνη απόφαση

Με ομόφωνη απόφαση
το Δημοτικό Συμβούλιο
Αθηναίων αποφάσισε τι-
μής ένεκεν και με δημο-
τική δαπάνη τον ενταφια-
σμό της Φώφης Γεννημα-
τά στο μνήμα που είχε τα-
φεί και ο πατέρας της
Γιώργος Γεννηματάς στο
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κώ-
στας Μπακογιάννης, «πολύτιμες κοινωνικές και πολιτι-
κές παρακαταθήκες αποτελούν η υποδειγματική στάση
ζωής που τήρησε η Φώφη Γεννηματά και ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετώπισε τις προκλήσεις, καθώς και το σύστη-
μα αξιών που υπηρέτησε». Σημειώνεται πως στην κηδεία
παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ με επικεφαλής τον
δήμαρχο.

Ηγουμενίτσα

Κονδύλι 1,8 εκατ. ευρώ 
για έργα ύδρευσης

Το έργο «Αντικατάσταση υφιστάμενου καταθλιπτικού
αγωγού ακαθάρτων από αντλιοστάσιο Α0 προς Εγκατάστα-
ση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηγουμενίτσας» συμβασιοποί-
ησε ήδη ο Δήμος Ηγουμενίτσας διά της οικείας Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το έργο προβλέπει
αντικατάσταση του παλαιού αγωγού ακαθάρτων της πόλεως
Ηγουμενίτσας, έχει προϋπολογισμό 1.807.500 ευρώ και
ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ. «Το έργο
αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτίωση - ανα-
βάθμιση υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αστικών λυ-
μάτων για την αξιόπιστη μεταφορά τους προς την ΕΕΛ και
την κάλυψη μελλοντικών αναγκών, ώστε να ανταποκρίνον-
ται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των κατοίκων και των επι-
σκεπτών της πόλης της Ηγουμενίτσας», δήλωσε ο πρόεδρος
της ΔΕΥΑΗ Σωτήρης Μήτσης.
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Τ
ην έκδοση της πρόσκλησης για το
Πρόγραμμα Άργος υπέγραψε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-

κών Στέλιος Πέτσας. Πρόκειται για το ειδι-
κό χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσω του
οποίου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώ-
ρας, προκειμένου να υλοποιήσουν το ολο-
κληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα
διαχείρισης αδέσποτων ζώων, που προ-
βλέπει το νέο πλαίσιο για την ευζωία και
την προστασία των ζώων συντροφιάς, που
ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Η πρόσκληση αφορά στη συνολική χρη-
ματοδότηση των δήμων με το ποσό των 40
εκατ. ευρώ για την κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση καταφυγίων, καθώς και για
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού, προκειμένου οι δημοτικές αρχές να
είναι σε θέση να αποκτήσουν τις απαραίτη-

τες υποδομές και να ανταποκριθούν στις
νέες αρμοδιότητες που καλούνται να ανα-
λάβουν. Η πρόσκληση καθορίζει τις λεπτο-
μέρειες και ορίζει τις βασικές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, για το
οποίο οι δήμοι της χώρας καλούνται να
υποβάλουν τις προτάσεις τους έως την 31η
Μαρτίου 2022. 

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, «από την
πρώτη στιγμή κάνουμε πράξη την προ-
εκλογική μας δέσμευση “Κανένα ζώο αδέ-
σποτο - Κανένα ζώο κακοποιημένο”. Για
εμάς δεν νοούνται αρμοδιότητες για τους
δήμους χωρίς τη μεταφορά και των αντί-
στοιχων πόρων. Με την πρόσκληση, ύψους
40 εκατ. ευρώ, δίνουμε τη δυνατότητα
στους δήμους να αποκτήσουν τις υποδομές
και τον εξοπλισμό που έχουν ανάγκη». 

Προχωρούν τα έργα
Αυτοψία σε σημαντικά έργα που υλοποι-

ούνται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και
χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Ατ-
τικής, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 10
εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μαζί με
τη δήμαρχο της πόλης Μαρία Ανδρούτσου.
Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε για το έρ-
γο διαμόρφωσης της Λεωφόρου Αγίου Δη-
μητρίου, που έχει προϋπολογισμό
5.385.000 ευρώ και αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα έργα για την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα στο βασικό οδικό δίκτυο του
Δήμου Αγίου Δημητρίου αλλά και για το έργο της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ανά-
πλασης τμημάτων οδών πέριξ σταθμού Μετρό «Άγιος Δημήτριος», με προϋπολογισμό
4.275.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια. Ο κ. Πατούλης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης των έργων και τόνισε ότι η βελτίωση της ποι-
ότητας της ζωής των πολιτών επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργική συνεργασία της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού.

Ενημέρωση για τη
γραμμή 4 του μετρό

Με αφορμή την έναρξη εργασιών
της γραμμής 4 του μετρό, ο δήμαρ-
χος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκό-
πουλος πραγματοποίησε συνάντη-
ση με τους ιδιοκτήτες καταστημά-
των προκειμένου να θέσουν επί τά-
πητος όλα τα προβλήματα που θα
δημιουργηθούν. Ο δήμαρχος Γαλα-
τσίου ενημέρωσε τους επιχειρημα-
τίες για όσα ακούστηκαν στην τηλε-
διάσκεψη με την Αττικό Μετρό ΑΕ,
στην οποία συμμετείχε, ώστε να
βρεθούν οι λιγότερο ζημιογόνες
λύσεις για τις επιχειρήσεις που
πλήττονται, από τα επικείμενα έργα
της γραμμής 4. Όπως ανακοίνωσε ο
δήμαρχος, σύντομα θα δημιουργη-
θεί γραφείο στον δήμο, στο οποίο
κάτοικοι και ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων θα μπορούν να απευθύνον-
ται ώστε να καταθέτουν προτάσεις
και απορίες σε σχέση με τα έργα
του μετρό και να λαμβάνουν επίση-
μη και έγκυρη απάντηση.

Ποιος δήμαρχος της Αττι-
κής φέρεται να έχει παρα-
χωρήσει εξουσίες και αρ-
μοδιότητές του εν λευκώ σε
πρώην δήμαρχο και αντίπα-
λό του στις εκλογές; Οι κα-
κές γλώσσες κάνουν λόγο
για αδυναμία του ίδιου και
της διοίκησής του να υλο-
ποιήσει έργο που πρέπει να
ολοκληρωθεί σε συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα και
καταφεύγει στην «εξωτερι-
κή βοήθεια», παρότι αυτή
θα έχει σίγουρα μεγάλο πο-
λιτικό κόστος. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Εκπαίδευση 
στις πλατφόρμες
Το ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής προσφέρει στους πολίτες δω-
ρεάν μαθήματα για τη χρήση όλων
των διαδικτυακών εργαλείων ηλε-
κτρονικής εξυπηρέτησης, προκει-
μένου να τους βοηθήσει να κάνουν
τις συνδιαλλαγές τους με το Δημό-
σιο ακόμα πιο απλές και εύκολες.
Πλατφόρμες όπως του gov.gr, του
taxisnet ή του myaade, ασφαλιστι-
κών ταμείων και, φυσικά, το irak-
lio.gr του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής προσφέρουν πλέον μια ολο-
κληρωμένη λύση για όσους δημό-
τες θέλουν να αποφύγουν τις μετα-
κινήσεις και τις ουρές, αρκεί να ξέ-
ρουν να τα χρησιμοποιούν. Με στό-
χο να έχουν όλοι την πρόσβαση σε
αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, το ΚΕΠ
του δήμου επεκτείνει τη δράση του
και τους δείχνει επιπλέον πώς και
οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν την τεχνολογία για την αμε-
σότερη και απλούστερη εξυπηρέ-
τησή τους.

Υπογράφηκε η χρηματοδότηση
για το Πρόγραμμα Άργος

Αναβάθμιση 
αποχετευτικού σε
Γαλατά και Μέθανα

Την αντικατάσταση εξοπλισμού
και τη συντήρηση και αναβάθμιση
αντλιοστασίων και του αποχετευτι-
κού δικτύου στους οικισμούς Γα-
λατά και Μεθάνων προβλέπει η
προγραμματική σύμβαση που υπε-
γράφη από τον περιφερειάρχη Ατ-
τικής Γιώργο Πατούλη και τον δή-
μαρχο Τροιζηνίας - Μεθάνων Σπύ-
ρο Πολλάλη. Το έργο χρηματοδο-
τείται από πόρους της Περιφέρειας
Αττικής και έχει προϋπολογισμό
620.000 ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένου και ΦΠΑ. Σύμφωνα με την
προγραμματική σύμβαση, σκοπός
του έργου είναι η συντήρηση και
λειτουργική αναβάθμιση των πέντε
υφιστάμενων αντλιοστασίων λυμά-
των, που αποτελούν βασική υποδο-
μή του δήμου για την αποτελεσμα-
τική και απρόσκοπτη μεταφορά
των λυμάτων προς την Εγκατάστα-
ση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
Μεθάνων και Πόρου.
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Ρόδος: Απαλλάχθηκε 
ο υπαστυνόμος 

Οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που προκάλε-
σε αίσθηση στην κοινή γνώμη έβαλε το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Ρόδου, αποφασίζοντας την
απαλλαγή του 47χρονου υπαστυνόμου Β’ που
κατέστρεψε το ιδιωτικό αυτοκίνητο του αστυνο-
μικού διευθυντή της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης
Δωδεκανήσου, Μιχαήλ Καληωράκη.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Δημο-
κρατική», στο διάστημα που μεσολάβησε από το
συμβάν έως και την Τετάρτη καταβλήθηκε προ-
σπάθεια για την εξωδικαστική επίλυση της δια-
φοράς με αποζημίωση του θύματος, που τελικώς
τελεσφόρησε. Ο κ. Καληωράκης δήλωσε ότι έχει
αποζημιωθεί πλήρως και ότι δεν επιθυμεί την
καταδίκη του υφισταμένου του, τονίζοντας ότι
επρόκειτο για μια «άσχημη» στιγμή.

Το δικαστήριο έπαυσε τη δίωξη εις βάρος του
κατηγορούμενου κατόπιν ανακλήσεως του κ.
Καληωράκη και αποδοχής αυτής, για τα αδική-
ματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας πράγματος
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, της απειλής και της
εξύβρισης, τον έκρινε αθώο απόπειρας επικίν-
δυνης σωματικής βλάβης και διατάραξης λει-
τουργίας υπηρεσίας καθώς το συμβάν έλαβε χώ-
ρα σε ημέρα αργίας και είχε διάρκεια λίγων λε-
πτών. Επιπλέον έκρινε ότι τη συγκεκριμένη στιγ-
μή ο κατηγορούμενος ήταν ανίκανος προς κατα-
λογισμό και τον απάλλαξε και από τις κατηγορίες
της οπλοφορίας και οπλοχρησίας (βαριοπούλα).
Το δικαστήριο απέδωσε στον κατηγορούμενο το
αυτοκίνητό του, που είχε κατασχεθεί.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος, που
υπηρετούσε ως γραμματέας στο ΑΤ Ρόδου, την
23η Μαΐου 2021 και περί ώρα 10.00, εμβόλισε
με φορτηγό το αυτοκίνητο του αστυνομικού δι-
ευθυντή, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην Α’
Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Στη συ-
νέχεια, κραδαίνοντας μια βαριοπούλα, έσπασε
τους υαλοπίνακες και προκάλεσε φθορές περι-
μετρικά στο αμάξωμα. Στη συνέχεια, κατευθύν-
θηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου αδιαφο-
ρώντας για τον φρουρό που εκτελούσε υπηρε-
σία στην είσοδο, κατευθύνθηκε στο γραφείο του
αστυνομικού διευθυντή, έσπασε με τη βαριο-
πούλα την κεντρική είσοδο, άνοιξε τρύπα στο
γραφείο του, έσπασε τον υαλοπίνακα, και προ-
κάλεσε φθορές στον χώρο. Έφερε μάλιστα μαζί
του σε θήκη στη ζώνη του παντελονιού του τον
υπηρεσιακό του οπλισμό.

Η
απόφαση της Δικαιοσύνης
να αφεθούν ελεύθεροι χω-
ρίς κανέναν περιοριστικό
όρο οι επτά αστυνομικοί

της Ομάδας ΔΙΑΣ έφερε ανακούφιση
στους ίδιους, στους οικείους τους, αλ-
λά και στο Σώμα. Και μπορεί -για την
ώρα- το ποινικό σκέλος της υπόθεσης
να «παγώνει», ωστόσο, σε εκκρεμότη-
τα παραμένει το πόρισμα της έρευνας
που διέταξε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μια έρευνα που δεν έχει να κάνει
μόνο με το τι συνέβη το βράδυ της πε-
ρασμένης Παρασκευής στο Πέραμα
(και γενικότερα κατά τη διάρκεια της
καταδίωξης), αλλά με τον συνολικό
τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Επιχει-
ρήσεων της ΓΑΔΑ, τον τρόπο δράσης
των αστυνομικών που βρίσκονται στο
πεδίο, τις επιτελικές αποφάσεις κ.ά.
Δεν θα είναι υπερβολή να πει κανείς
ότι υπάρχουν ανώτατοι και ανώτεροι
αξιωματικοί που «κάθονται σε αναμμέ-
να κάρβουνα», καθώς ο κ. Θεοδωρικά-
κος ως πολιτικός προϊστάμενος της
ΕΛΑΣ μπορεί να μην υπεισέρχεται στα
επιχειρησιακά, είναι όμως αποφασι-
σμένος να δώσει συγκεκριμένες κα-
τευθύνσεις για το πώς πρέπει να λει-
τουργεί το Σώμα, με γνώμονα πάντα το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Το

πόρισμα της έρευνας θα είναι στα χέ-
ρια του το αργότερο σήμερα, Παρα-
σκευή, και ήδη «ψιθυρίζεται» στην Κα-
τεχάκη ότι θα υπάρξουν αλλαγές προ-
σώπων.

Η διαρροή των ηχητικών καταγρα-
φών από το Κέντρο της Άμεσης Δρά-
σης, τα κρίσιμα λεπτά της καταδίωξης
του κλεμμένου λευκού οχήματος και
μέχρι τη στιγμή που η ΓΑΔΑ ενημερώ-
νεται για τους πυροβολισμούς στο Πέ-
ραμα, προκάλεσε «δυσφορία» στην
πολιτική και φυσική ηγεσία την ΕΛΑΣ.
Κι αυτό γιατί φάνηκε ότι υπήρχε ξεκά-
θαρη εντολή από ανώτατους αξιωματι-
κούς να μη γίνονται καταδιώξεις, την
ώρα που ο κ. Θεοδωρικάκος όχι απλώς
δεσμεύεται δημόσια, αλλά δίνει και λύ-
σεις στην ενίσχυση της αστυνόμευσης
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια εντο-
λή, δηλαδή, που έρχεται σε ευθεία αν-
τίθεση με το δόγμα της ενίσχυσης του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών,
που αναγκαστικά περιλαμβάνει και κα-
ταδιώξεις εντός αστικού ιστού. Το ζη-
τούμενο, άλλωστε, είναι να διορθω-

θούν τα όποια επιτελικά και επιχειρη-
σιακά λάθη έγιναν και όχι να κυκλοφο-
ρούν ανενόχλητα άτομα με παραβατική
συμπεριφορά. 

Μυστήριο με τον 15χρονο Ρομά
Χρήζει, τέλος, αναφοράς το γεγονός

ότι η εμφάνιση στα Δικαστήρια Πειραιά
ενός 15χρονου Ρομά που ισχυρίστηκε
ότι ήταν ο τρίτος επιβάτης του κλεμμέ-
νου λευκού οχήματος και ότι ο ίδιος
οδηγούσε, προκάλεσε πλήθος ερωτη-
μάτων. Αυτό καθώς, σύμφωνα με όσα
ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, οι επτά
αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και
είναι δεδομένο πως η έρευνα θα συνε-
χιστεί για το εάν όντως ήταν παρών στο
περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, εάν
επιβεβαιωθεί η εκδοχή του δικηγόρου
των ανδρών της Ομάδας ΔΙΑΣ, πρόκει-
ται για ένα μυστήριο αναφορικά με το
πρόσωπο που επεδίωξε με αυτόν τον
τρόπο να «καλύψει».

Περιμένει το πόρισμα, 
σχεδιάζει αλλαγές

Ελεύθεροι οι επτά 
αστυνομικοί για την 
καταδίωξη στο Πέραμα. 
Τα επόμεναβήματα 
του Τάκη Θεοδωρικάκου

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος



Από τη Μαρία Δήμα

Α
νέκφραστη άκουσε την Τετάρτη
την ανώτατη προβλεπόμενη από
τον ποινικό κώδικα ποινή που
της επέβαλε το δικαστήριο η

δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι σε βά-
ρος της Ιωάννας Παλαιοσπύρου, πριν από
ενάμιση χρόνο στην Καλλιθέα.

Με ομόφωνη απόφασή τους, οι τακτικοί

και λαϊκοί δικαστές του Μεικτού Ορκωτού

Δικαστηρίου της Αθήνας επέβαλαν στην

37χρονη Έφη Κακαράντζουλα κάθειρξη 15

ετών για το αδίκημα της απόπειρας ανθρω-

ποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο το οποίο τέ-

λεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και επι-

πλέον ποινή φυλάκισης 6 μηνών για το αδί-

κημα της απείθειας. Παράλληλα, οι δικα-

στές καθ’ όλη τη διάρκεια της αποδεικτικής

διαδικασίας δεν διέγνωσαν ότι η 37χρονη

χρήζει της αναγνώρισης του ελαφρυντικού

του σύννομου βίου το οποίο είχε αιτηθεί ο

υπερασπιστής της Σάκης Κεχαγιόγλου.
«Ελπίζω όλες οι γυναίκες που έχουν πέ-

σει θύματα βίας να βρουν στο πρόσωπό
μου τη δύναμη και την ελπίδα, ώστε να μη
φοβούνται να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους και να μπορέσουν να υπερασπιστούν
τον εαυτό τους. Θα προσπαθήσω να είμαι
δίπλα σε όποιον με χρειαστεί και να τον
βοηθήσω», είπε η Ιωάννα Παλαιοσπύρου,
αποχωρώντας ανακουφισμένη από το δι-
καστήριο, περιστοιχισμένη από στενές φί-
λες της, οι οποίες σε ένδειξη συμπαράστα-
σης είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με
λευκές μάσκες. Λίγο νωρίτερα, στο άκου-
σμα της απόφασης αγκάλιασαν την Ιωάννα,
ξεσπώντας σε δάκρυα, και μοίρασαν βρα-
χιολάκια που έγραφαν στα αγγλικά τη φρά-

ση «είμαι δυνατή». Η Ιωάννα φορούσε μια
μπλούζα που έγραφε «θα σε κάνω να είσαι
περήφανη για μένα».

«Αβάσιμο το ελαφρυντικό»
Καταπέλτης υπήρξε για ακόμα μία φορά

ο εισαγγελέας της έδρας Χαράλαμπος Μα-
στραντωνάκης στην πρότασή του, αιτούμε-
νος την επιβολή της μέγιστης ποινής των 15
ετών όσο και τη μη αναγνώριση ελαφρυντι-
κού στην κατηγορούμενη. Στην εισήγησή
του ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι
η σύννομη ζωή του υπαιτίου αποδεικνύεται
πρωτίστως με την απουσία καταδικαστικών

αποφάσεων από το ποινικό του μητρώο
που είναι μαχητό τεκμήριο.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό σκεπτικό, η
σύννομη ζωή δεν ταυτίζεται με το λευκό
ποινικό μητρώο αλλά με τον ουσιαστικό σε-
βασμό στα προστατευόμενα από το κράτος
έννομα αγαθά, ώστε το έγκλημα που έχει
τελέσει να είναι η μοναδική παραφωνία. Ο
κ. Μαστραντωνάκης σημείωσε ακόμη πως
το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικού
της 37χρονης είναι αβάσιμο, γιατί αποδείχ-
θηκε πως η κατηγορούμενη επί έναν χρόνο
παρακολουθούσε την παθούσα και τον
40χρονο Νώντα με τον οποίο διατηρούσε

περιστασιακή σχέση χωρίς δεσμεύσεις.
«Στην απολογία της είπε ότι παρακολου-

θούσε και την Ιωάννα και τον Επαμεινώνδα.
Αυτό το γεγονός φανερώνει ουσιαστική
εκτροπή, δόλια και υπολογισμένη εκτέλε-
ση του εγκληματικού της σχεδίου για να
πραγματοποιήσει τον εκδικητικό της σκοπό
όπως αποδείχθηκε», τόνισε ο εισαγγελέας
τεκμηριώνοντας την πρότασή του και προ-
σέθεσε: «Η συμπεριφορά της αυτή δεν συ-
νιστά μεν ποινικώς αξιολογούμενη συμπε-
ριφορά αλλά αναιρεί την έννοια του πρότε-
ρου σύννομου βίου. Την ενοχή της όπως
απεφάνθη το δικαστήριο χωρίς την ανα-
γνώριση κανενός ελαφρυντικού».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν ισχύ-
σει και στο Εφετείο η πρωτόδικη απόφαση,
η Έφη Κακαράντζουλα, μαζί με μεροκάμα-
τα και αφαιρούμενος ο 1,5 χρόνος της προ-
σωρινής κράτησής της, με βάση τα 3/5 της
ποινής, θα παραμείνει στη φυλακή ακόμα 6
χρόνια.

Την ανώτατη ποινή επέβαλε το
δικαστήριο στην ανέκφραστη
Έφη Κακαράντζουλα 

Βιτριόλι: Δικαίωση για την Ιωάννα

«Κλαίω για το παιδί μου, κλαίω για τον αδικοχαμένο ερ-
γάτη, κλαίω για την κόρη μου που έφυγε πριν από σαράντα
ημέρες και πρέπει να μεγαλώσω τα ορφανά εγγονάκια
μου». Η σπαρακτική δήλωση ανήκει στη μητέρα του 40χρο-
νου, ο οποίος πριν από λίγες μέρες στη Νέα Ερυθραία πυ-
ροβόλησε και σκότωσε έναν εργάτη εγκατάστασης φυσι-
κού αερίου και τραυμάτισε έναν ακόμη.

Ο δράστης αμέσως μετά την απολογία του την Τετάρτη,
πήρε τον δρόμο για τη φυλακή και συγκεκριμένα θα κρατη-
θεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, με σύμφω-
νη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μέχρι να ολοκληρωθεί
η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ίδια η

ανακρίτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της
απολογίας του δεν ήταν σε θέση να απαντήσει με σαφήνεια

στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού.
«Είμαι μέσα σε μια μαύρη θλίψη, σκέφτομαι τον άνθρω-

πο που έφυγε, έχω κλάψει πολλές για αυτόν τον άνθρωπο
που δεν τον γνώριζα, φυσιογνωμικά ίσως στο στενάκι να
τον έβλεπα αλλά δεν τον γνώριζα», είπε αναφερόμενη στο
θύμα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, η μητέρα
του δράστη, η οποία πριν από σαράντα μέρες έχασε και την
κόρη της. «Κλαίω και για εκείνον, κλαίω για τον γιο μου που
το μυαλό του έγινε έτσι, κλαίω για την κόρη μου».

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο γιος της λάμβανε τη φαρ-
μακευτική αγωγή του, αλλά επηρεάστηκε από τους πρό-
σφατους θανάτους της αδερφής και του θείου του.

Νέα Ερυθραία: Στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού ο 40χρονος «Σαμουράι»
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ
τα σχολεία της δημόσιας Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής
επεκτείνεται η λειτουργία της πλατ-

φόρμας Edupass από την ερχόμενη Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται ότι το Edupass είναι προσβάσι-
μο τις τελευταίες δύο εβδομάδες για πανεπι-
στημιακούς και φοιτητές. Στην πλατφόρμα θα
ενσωματωθούν όλες οι λειτουργίες του self-
testing.gov.gr και μέσω αυτής θα εκδίδεται και
η Σχολική Κάρτα Covid. Οι γονείς μαθητών που
φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα
εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα
των self tests στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr και να εκδίδουν τη Σχολική
Κάρτα, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδι-
κασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Υπόχρεοι να υποβάλουν στην πλατφόρμα

δήλωση συμμετοχής με φυσική παρουσία στη
διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι
μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδι-
κού Βοηθητικού Προσωπικού και κάθε άλλο
φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει στη διαδι-
κασία που διενεργείται εντός των χώρων. Τη
σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλουν και οι
επισκέπτες, όπως οι φοιτητές που πραγματο-
ποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς εισέρχονται
στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση
φυσικής παρουσίας των ίδιων ή των μαθητών
στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητών-
τας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής
μονάδας η κατάστασή τους.

Εφόσον έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει
εντός του τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυ-
τή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά. Σε περίπτω-
ση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid) ή αυτο-

διαγνωστικό έλεγχο (self test), η δήλωση θα
επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα που ισχύουν. Με αυτό τον τρό-
πο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί
ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της
σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα
που πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής πα-
ρουσίας στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Στόχος του edupass.gov.gr, που σταδιακά
θα αντικαταστήσει πλήρως το self-
testing.gov.gr, είναι να συμβάλει στην προστα-
σία της δημόσιας υγείας με την απλούστευση
των διαδικασιών ελέγχου.

ΘΘεσσαλονίκη: 
Νέα αύξηση 
στο ιικό φορτίο
Εντείνεται η ανησυχία για την επιδημιο-
λογική εικόνα της Θεσσαλονίκης, την
ώρα που προχωρά ο σχεδιασμός για τη
διάθεση κλινών προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν περιστατικά Covid-19. Την Τε-
τάρτη, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε
την υπογραφή συμφωνίας με πέντε ιδιω-
τικές κλινικές -μία στη Θεσσαλονίκη και
τέσσερις στον Βόλο και τη Λάρισα- για τη
διάθεση κλινών.
Αυξητική παραμένει η τάση συγκέντρω-
σης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2
στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης
και στις τελευταίες μετρήσεις της εβδο-
μάδας. Συγκεκριμένα, στα δείγματα που
λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά-
των Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις
εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκ-
κρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των
δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλα-
δή, της Δευτέρας 25/10 και της Τρίτης
26/10, είναι:
• Οριακά σταθερή (+6%) σε σχέση με τη
μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμε-
νων μετρήσεων του Σαββάτου 23/10 και
της Κυριακής 24/10.
• Αυξημένη (+43%) σε σχέση με τη μέση
τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 18/10
και Τρίτης 19/10.
Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.984, εκ
των οποίων 16 εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 31, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 15.801 θά-
νατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 391. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289. 
. 

Επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα των self tests για τους
μαθητές και των rapid tests για τους εκπαιδευτικούς, κα-
θώς «τα μέτρα εντάσσονται στη δημόσια πολιτική υγείας
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ενισχύουν την
υφιστάμενη διαγνωστική στρατηγική, έτσι ώστε να κατα-
στεί δυνατή η σταδιακή άρση των σοβαρότατων περιορι-
σμένων που ίσχυσαν», σύμφωνα με το ΣτΕ. 

Στην απόφαση αυτή κατέληξε ομόφωνα το Δικαστήριο
έπειτα από προσφυγή γονιών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι
ζητούσαν να ακυρωθεί η Υπουργική Απόφαση για την
εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για
κορονοϊό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προ-
σωπικό όλων των σχολείων της χώρας. 

Οι ανώτατοι δικαστές σημειώνουν ότι στην αντιμετώπιση
επιτακτικών λόγων δημοσίας υγείας «κατ’ εκτίμηση των
επιδημιολογικών και υγειονομικών δεδομένων, αλλά και

των συμφερόντων των παιδιών, κατόπιν των εισηγήσεων
επιτροπών από ειδικούς, κατά την επιστημονική κρίση των
οποίων ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος αποτελεί
προληπτικό μέτρο, πρόσφορο και αναγκαίο, σε συνδυασμό
με τα ήδη υφιστάμενα μέτρα δημόσιας υγείας για τη δημι-
ουργία μέγιστων όρων ασφαλείας κατά τη διά ζώσης επα-
ναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων σε συνθήκες
πανδημίας».

Επισημαίνουν ακόμη ότι θα συμβάλει στην αποκατάστα-
ση της κοινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας υπό συνθή-
κες ασφαλείας και μείζονος επιδημιολογικής επαγρύπνη-
σης ενόψει των εξάρσεων της νόσου, των συνεχών μεταλ-
λάξεων του ιού και του περιορισμένου ποσοστού εμβολια-
στικής κάλυψης του πληθυσμού.

Από την 1η Νοεμβρίου επεκτείνεται
και στα δημόσια σχολεία
η λειτουργία της πλατφόρμας 

Edupass: Από τη Δευτέρα
η πρώτη «σχολική κάρτα»

ΣτΕ: Υποχρεωτικά τα τεστ Covid για εκπαιδευτικούς και μαθητές
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Σ
ε σοβαρό πολιτικό και διπλωματικό επεισό-
διο μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού εξελίσ-
σεται η προφορική προειδοποίηση της γαλ-
λικής κυβέρνησης προς βρετανικά αλιευτι-

κά σκάφη που βρέθηκαν να ψαρεύουν ανοιχτά του λι-
μανιού της Χάβρης. Οι δύο χώρες βρίσκονται σε κα-
τάσταση έντασης εξαιτίας των ρυθμίσεων της συμ-
φωνίας για το Brexit που αφορά τα αλιευτικά δικαιώ-
ματα στα ύδατα μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Ναυτιλίας,
εξέδωσε προφορικές προειδοποιήσεις προς δύο
βρετανικά αλιευτικά σκάφη, το ένα εκ των οποίων
εξετράπη στο γαλλικό λιμάνι. Στη σχετική ανάρτησή
της στο Twitter, η Γαλλίδα υπουργός Ναυτιλίας Ανίκ
Ζιραρντέν αναφέρει ότι το βρετανικό σκάφος παρα-
δόθηκε στις γαλλικές Αρχές.

Μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας αποχώρησης
της Βρετανίας από την ΕΕ, η Γαλλία υποστηρίζει ότι οι
αλιείς της έχουν λάβει τις μισές από τις άδειες που
χρειάζονται και θα έπρεπε να τους έχουν δοθεί για να
ψαρεύουν στα βρετανικά ύδατα. Από την πλευρά της
η Βρετανία υποστηρίζει ότι έχει δώσει το 98% των
αδειών αλιείας που προβλέπονται για ευρωπαϊκά αλι-
ευτικά σκάφη, ωστόσο υπάρχει μια «διαφωνία» για 31
αλιευτικά, τα οποία δεν έχουν παράσχει τις αναγκαίες
εγγυήσεις, ώστε να λάβουν άδεια αλιείας.

Την Τετάρτη, η Γαλλία εξέδωσε έναν κατάλογο κυ-
ρώσεων που μπορεί να τεθεί σε ισχύ από τις 2 Νοεμ-
βρίου, αν δεν υπάρξει επαρκής πρόοδος στη διένεξη
για την αλιεία με τη Βρετανία, σημειώνοντας ότι επε-
ξεργάζεται έναν δεύτερο γύρο μέτρων, τα οποία θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την προμήθεια ενέργειας
στα βρετανικά νησιά της Μάγχης.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργεί-
ων Ναυτιλίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η Γαλλία
μπορεί να ενισχύσει τους συνοριακούς και υγειονο-
μικούς ελέγχους σε αγαθά από τη Βρετανία, να αρνη-
θεί την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών της χώρας
αυτής σε καθορισμένα λιμάνια και να καταστήσει αυ-
στηρότερους τους ελέγχους στα φορτηγά που ταξι-
δεύουν ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του
Λονδίνου, το οποίο υποστηρίζει ότι, αν τελικά εφαρ-
μοστούν τα επαπειλούμενα μέτρα, η Γαλλία θα παρα-
βιάζει το Διεθνές Δίκαιο και το Ηνωμένο Βασίλειο θα
προχωρήσει σε αντίμετρα.

Εικόνες χάους και καταστροφής από
τις φονικές πλημμύρες στη Σικελία

Οι καταιγίδες που έπλη-
ξαν το νησί της Σικελίας
προκάλεσαν εικόνες χά-
ους και απόλυτης κατα-
στροφής. Τουλάχιστον
δύο άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους, ενώ οι κατα-
στροφές από τις πλημμύ-
ρες και τους χειμάρρους
είναι ανυπολόγιστες, τόσο
στα δίκτυα υποστήριξης
του νησιού όσο και στις
ιδιωτικές περιουσίες. Οι
ειδικοί ανέφεραν ότι η πε-
ριοχή χτυπήθηκε από κυκλώνα, ο οποίος δημιουργήθηκε όταν η θερμο-
κρασία στα νερά της Μεσογείου αυξήθηκε κατά 8 βαθμούς Κελσίου. Οι
δρόμοι κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ μέσα σε λίγες ώρες
έπεσαν 300mm βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί στο μισό ύψος βροχής
που πέφτει στη Σικελία ολόκληρο τον χρόνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν ζήτησε κατά τη
διάρκεια κυβερνητικής
σύσκεψης από τον επικε-
φαλής του ρωσικού ενερ-
γειακού κολοσσού
Gazprom, που ελέγχεται
από το Κρεμλίνο, Αλεξέι
Μίλερ, να αρχίσει την πα-
ροχή φυσικού αερίου στις
ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου μόλις
η Ρωσία ολοκληρώσει την πλήρωση των δι-
κών της αποθεμάτων. Ο Μίλερ, από την πλευ-
ρά του, δήλωσε ότι η Gazprom μέχρι την 1η
Νοεμβρίου θα έχει καλύψει την παροχή των
εγχώριων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυ-
σικού αερίου με τις προγραμματισμένες πο-
σότητες των 72 και πλέον δισ. κυβικών μέ-

τρων (bcm) φυσικού αε-
ρίου και θα ολοκληρώσει
την πλήρωσή τους έως τις
8 Νοεμβρίου. Στη συνέ-
χεια, είπε ο Μίλερ, η
Gazprom είναι έτοιμη να
συνεχίσει την παροχή
φυσικού αερίου στις ευ-
ρωπαϊκές εγκαταστάσεις
υπόγειας αποθήκευσης

φυσικού αερίου (UGS), αφού ολοκληρώσει
την πλήρωση των εγκαταστάσεων UGS στη
Ρωσία: «Μόλις ολοκληρώσουμε την παροχή
φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα αρχί-
σουμε να παρέχουμε το φυσικό αέριο της
Gazprom στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
της Ευρώπης». 

Προφορική προειδοποίηση από το
Παρίσι σε δύο βρετανικά αλιευτικά
σκάφη ανοιχτά της Χάβρης

Γαλλο-βρετανική
«ναυμαχία» για τα 
δικαιώματα αλιείας

Ο Πούτιν θα στείλει αέριο στην Ευρώπη
αφού γεμίσει πρώτα τις αποθήκες του
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Ανοίγουν σταδιακά οι «κάνουλες» του δανεισμού
προς τις επιχειρήσεις, όπως καταδεικνύουν τα στοι-
χεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΤτΕ,
τον Σεπτέμβριο του 2021 o ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα
διαμορφώθηκε σε 0,7% από 0,8% τον προηγούμενο
μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματο-
δότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 537

εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 337 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις
επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2021, ήταν θετική
κατά 603 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής
190 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστω-

τικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 11,4% από 8,4% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρή-
σεις ήταν θετική κατά 31 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής
καθαρής ροής 2 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους
αυξήθηκε σε 2,6% από 2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Θετική η χρηματοδότηση επιχειρήσεων τον Σεπτέμβριο - Ανοίγουν τη στρόφιγγα οι τράπεζες

Ν
α καταπολεμήσει τη φο-
ροδιαφυγή σε συγκεκρι-
μένα επαγγέλματα επι-
διώκει το υπουργείο Οι-

κονομικών και στο πλαίσιο αυτό, ενό-
ψει της κατάθεσης στη Βουλή του σχε-
τικού νομοσχεδίου, εξετάζει την αύξη-
ση της έξτρα έκπτωσης φόρου έως
2.200 ευρώ για τις ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες,
στον κατάλογο των επαγγελμάτων θα
προστεθούν νέες κατηγορίες, οι οποί-
ες σε μεγάλο βαθμό θα προέρχονται
από την οικοδομή, όπως πλακάδες,
μαρμαράδες, σοβατζήδες, επιπλοποι-
οί, πατωματζήδες, σιδηρουργοί, κλει-
δαράδες και διακοσμητές. Ήδη στη
σχετική λίστα περιλαμβάνονται
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρω-
ματιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες,
ψυκτικοί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες
προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας,
υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρη-
σης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες
και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες
ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι,
οικοδομικές εργασίες, καθώς και γυ-
μναστήρια και σχολές χορού.

Με τη διεύρυνση της λίστας το οικο-
νομικό επιτελείο δίνει κίνητρο στους
φορολογούμενους για να ζητούν απο-
δείξεις για τις εργασίες που πραγματο-
ποιούν, κάτι που εκτιμάται πως θα πε-
ριορίσει το φαινόμενο της απόκρυψης
εισοδήματος και μη απόδοσης του

ΦΠΑ από επαγγελματικές ομάδες.
Με τη νέα ρύθμιση οι δαπάνες με

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς
συγκεκριμένους επαγγελματικούς
κλάδους θα εκπίπτουν από το φορολο-
γητέο εισόδημα μέχρι του ποσού των
5.000 ευρώ ετησίως για το χρονικό
διάστημα 2022-2025. 

Το όφελος 
Από την εφαρμογή του παραπάνω

μέτρου οι φορολογούμενοι θα μπο-
ρούν να γλιτώνουν φόρο:
• έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα μέχρι 10.000 ευρώ,
• έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισό-
δημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ,
• έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο ει-
σόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευ-
ρώ,
• έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο ει-
σόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευ-
ρώ,
• έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο ει-
σόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, αν φορολογούμε-
νος με εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώ-
σει με κάρτα ή μέσω e-banking αμοιβή
ύψους 5.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγ-
γελματία, το 30% της δαπάνης, δηλαδή
1.500 ευρώ, θα αφαιρούνται από το

φορολογητέο εισόδημά του και έτσι θα
μειωθεί στις 13.500 ευρώ. Ο συγκεκρι-
μένος φορολογούμενος θα έχει ελά-
φρυνση 330 ευρώ, καθώς για το εισό-
δημα των 15.000 ευρώ θα πλήρωνε
φόρο 2.000 ευρώ, ενώ για το εισόδημα
των 13.500 ευρώ θα πληρώσει 1.670
ευρώ.

Διπλό μπόνους 
Επίσης, η νομοθετική ρύθμιση που

θα κατατεθεί στη Βουλή θα προβλέπει
πως θα «μετρούν» εις διπλούν για την
κάλυψη του 30% του εισοδήματος οι
ηλεκτρονικές δαπάνες για επισκέψεις
σε ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιά-
τρους, εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνω-
στικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες

ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς
φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσο-
κομεία.

Για παράδειγμα, μία δαπάνη ύψους
100 ευρώ για πληρωμή αμοιβής σε ια-
τρό, εφόσον εξοφλείται μέσω πιστω-
τικής ή χρεωστικής κάρτας, θα λαμ-
βάνεται υπ’ όψιν ως δαπάνη 200 ευρώ
για την κάλυψη του 30% του εισοδή-
ματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες
δαπάνες.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Στο επίκεντρο επαγγέλματα
με υψηλή φοροδιαφυγή -
Στον δρόμο για 
τη Βουλή η ρύθμιση

e-συναλλαγές:
Νέα λίστα με 
έξτρα έκπτωση



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL XΡΗΜΑ23

«Βροχή» πληρωμών
σήμερα για 1.645.333
δικαιούχους

Λεφτά θα δουν σήμερα στους λογαρια-
σμούς τους πάνω από 1.645.333 επιδοματού-
χοι, συνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδότησης
για τα «κόκκινα» δάνεια και το πρόγραμμα
«Γέφυρα», ρίχνοντας την αυλαία των πληρω-
μών για τον τρέχοντα μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα καταβάλλονται
540,6 εκατ. ευρώ σε 910.243 συνταξιούχους
του Δημοσίου και των τέως ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και ΔΕΗ. Επιπλέον, θα καταβληθούν
13,7 εκατ. ευρώ σε 480 δικαιούχους σε συνέ-
χεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
15.000 ευρώ σε 30 δικαιούχους για κληρονο-
μικές παροχές επικουρικής σύνταξης. Επί-
σης, σε 27.300 δικαιούχους προκαταβολών
συντάξεων του Νοεμβρίου θα καταβληθούν
11,1 εκατ. ευρώ, ενώ 170.000 ευρώ θα κατα-
βληθούν σε 800 ασφαλισμένους για πληρω-
μή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

Από τον ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται
181.645.975 ευρώ σε 735.090 δικαιούχους.
Ειδικότερα, θα πληρωθούν 33.069.426 ευρώ
για το επίδομα στέγασης 271.321 δικαιού-
χων, 50.922.331 ευρώ σε 230.609 δικαιού-
χους του Επιδόματος Αλληλεγγύης,
71.838.842 ευρώ σε 173.497 δικαιούχους
αναπηρικών επιδομάτων, 323.180 ευρώ σε
876 δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής,
228.040 ευρώ σε 6.476 δικαιούχους του επι-
δόματος ομογενών, 6.486.197 ευρώ σε 19.129
δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστων
υπερηλίκων, 4.636.097 ευρώ σε 15.833 δι-
καιούχους του Επιδόματος Αλληλεγγύης
Υπερηλίκων, 72.615 ευρώ σε 91 δικαιούχους
εξόδων κηδείας θανόντων συγγενών,
13.208.657 ευρώ σε 13.141 δικαιούχους του
επιδόματος γέννησης, 556.800 ευρώ σε
1.051 δικαιούχους ορεινών και μειονεκτι-
κών περιοχών, 177.268 ευρώ σε 2.804 δι-
καιούχους επιδότησης για τα «κόκκινα» δά-
νεια, 6.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους που απο-
τελούν προστατευμένα τέκνα θανόντων σε
φυσικές καταστροφές, 8.496.705 ευρώ σε
50.096 δικαιούχους του προγράμματος «Γέ-
φυρα» και 193.137 ευρώ σε 347 δικαιούχους
του επιδόματος αναδοχής.

Ο
ι πληρωμές του φόρου ει-
σοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, του
ΦΠΑ και των ρυθμισμένων
οφειλών, σε συνδυασμό με

τα έκτακτα έξοδα νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων, περιόρισαν έπειτα από πολ-
λούς μήνες τούς υψηλούς ρυθμούς αύ-
ξησης των καταθέσεων, ενώ την ίδια
στιγμή το τραπεζικό σύστημα ενισχύει
τη ροή δανείων προς την οικονομία.

Τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος έδειξαν ότι τον Σεπτέμβριο οι κατα-
θέσεις αυξήθηκαν κατά 443 εκατ.,
φθάνοντας συνολικά στα 173,683 δισ.
ευρώ, έναντι αύξησης 1,48 δισ. ευρώ
τον Αύγουστο. Από την άλλη πλευρά, η
μειωμένη... ταχύτητα στον ρυθμό αύξη-
σης των αποταμιεύσεων φανερώνει ότι
τον προηγούμενο μήνα έπεσε περισσό-
τερο χρήμα στην αγορά για την κάλυψη
των αναγκών νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων.

Η συνεχής αύξηση των καταθέσεων
μέσα στην πανδημία και η ταυτόχρονη
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων των τραπεζών έχουν αυξήσει ση-
μαντικά τα περιθώρια για την παροχή
δανείων στην οικονομία, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος. Άρα, οι εξελί-
ξεις αυτές θα δώσουν περισσότερους

πόντους στην ανάπτυξη, καθώς «το
χρήμα κινείται» σε παραγωγικές επεν-
δύσεις και κατανάλωση. Σημειώνεται
ότι το γ’ τρίμηνο του έτους, λόγω της
εξαιρετικής πορείας των τουριστικών
εσόδων, αναμένεται νέα εντυπωσιακή
άνοδος του ΑΕΠ, η οποία μπορεί να
φτάσει ακόμη και διψήφιο ποσοστό, με
δεδομένο ότι το αντίστοιχο περσινό τρί-
μηνο είχε ανοίξει η οικονομία και είχαν
βελτιωθεί τα μεγέθη μετά το lockdown.

To αξιοσημείωτο γεγονός του περα-
σμένου μήνα ήταν η καθαρή αύξηση της
ροής δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα
κατά 537 εκατ. ευρώ, όταν τον Αύγουστο
ήταν αρνητική κατά 337 εκατ. ευρώ. Ει-
δικά για τις επιχειρήσεις πρέπει να ση-
μειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε
αύξηση της καθαρής ροής δανείων κα-
τά 603 εκατ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο
ήταν αρνητική κατά 190 εκατ. ευρώ. Επι-
πλέον, η μηνιαία ροή δανείων προς τις
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
σημείωσε «καθαρή» αύξηση κατά 376
εκατ. ευρώ, όταν τον Αύγουστο ήταν αρ-

νητική κατά 228 εκατ. ευρώ. Ένα επι-
πλέον σημαντικό στοιχείο αποτελεί το
γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε η
καθαρή ροή χρήματος προς τις ατομι-
κές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αγρότες κατά 31
εκατ. ευρώ, έναντι όταν τον Αύγουστο
είχε σημειωθεί ισχνή αύξηση κατά 2
εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω σημαίνουν πρακτικά ότι
οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ρίσκο
και αισιοδοξούν για τη βελτίωση των
προοπτικών της οικονομίας, ιδίως μέσα
από τη νέα δυναμική που θα αναπτυχθεί
από την εισροή των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Οι τε-
λευταίες εξελίξεις και το αναμενόμενο
θετικό κλείσιμο του γ’ τριμήνου είναι
δεδομένο ότι θα οδηγήσουν το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης, μέσα
στον Νοέμβριο, σε νέα ανοδική αναθε-
ώρηση των προβλέψεων για την οικο-
νομία. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αποταμιεύσεις
και δάνεια «δείχνουν» 
νέα υψηλά για το ΑΕΠ 

Αύξηση με... φρένο 
στις καταθέσεις 



Σ
ε έναν μήνα ή και λιγότερο προ-
βλέπεται ότι θα έχει ολοκληρω-
θεί η αύξηση του μετοχικού κε-

φαλαίου της ΔΕΗ, που θα οδηγήσει στον
μετασχηματισμό της. Μετά την έγκριση
της αύξησης από την έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων, η διοίκηση της
ΔEΗ έχει αποστείλει το Ενημερωτικό
Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
το οποίο εκτιμάται ότι θα εγκριθεί εντός
των επόμενων δέκα ημερών. 

Με την έγκριση του Ενημερωτικού
Δελτίου θα ξεκινήσει το επίσημο road
show της διοίκησης της ΔEΗ, που θα γί-
νει κυρίως σε θεσμικούς και άλλους
επενδυτές του εξωτερικού μέσω διαδι-
κτύου. 

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η ημε-
ρομηνία για το άνοιγμα του Βιβλίου
Προσφορών, ωστόσο τοποθετείται στις
αρχές Νοεμβρίου, οπότε τότε θα γίνει

γνωστή και η τιμή διάθεσης των νέων
μετοχών. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν την Τρίτη
2 Νοεμβρίου ως πιθανή ημερομηνία. Σε

κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός είναι οι
νέες μετοχές να εισαχθούν προς δια-
πραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών στις 10 Νοεμβρίου.

Gizelis Robotics: Νέα ρομποτικά κελιά
εγκιβωτισμού και παλετοποίησης

H Gizelis Robotics συμμετείχε στη διεθνούς
κύρους έκθεση τεχνολογιών συσκευασίας FACH-
PACK 2021, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη
της Νυρεμβέργης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Παρά
τους περιορισμούς, λόγω της Covid-19, στη φετι-
νή έκθεση έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από
780 εκθέτες και 24.000 επισκέπτες, προερχόμε-
νοι από 33 χώρες, και είχε την ευκαιρία να παρου-
σιάσει σε ένα διεθνές κοινό τα σύγχρονα ρομπο-
τικά κελιά εγκιβωτισμού και παλετοποίησης «Cell
Pal Dual» και «Cobot Plus». Ο Ευάγγελος Γκιζε-
λής, διευθύνων σύμβουλος, τονίζει ότι «η Gizelis
Robotics έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει τις πλέον
σύγχρονες ρομποτικές λύσεις για τους τομείς της
παλετοποίησης και συσκευασίας. Στόχος μας εί-
ναι η παροχή “Ολοκληρωμένων Λύσεων Συστη-
μάτων Αυτοματοποίησης” που απογειώνουν την
παραγωγικότητα και διασφαλίζουν την ποιότητα,
ευελιξία και προσαρμοστικότητα της σύγχρονης
βιομηχανίας».

Alpha Bank: Επιβράβευση 
σε 27 συνεργάτες της
Μια νέα προσφορά ενισχυμένης επιβράβευ-
σης ενεργοποίησε η Alpha Bank για αγορές σε
επιλεγμένους μεγάλους και απλούς συνεργά-
τες της με κάρτες Bonus. Συγκεκριμένα, όσοι
πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσα στο
επόμενο τριήμερο σε συγκεκριμένες επιχει-
ρήσεις ένδυσης και υπόδησης θα κερδίσουν
διπλάσιους bonus πόντους από το κανονικό.

Jumbo: Σε μία δόση η καταβολή 
του έκτακτου μερίσματος

Σε μία και όχι σε δύο δόσεις, όπως είχε αρχικά
ανακοινωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο μέρισμα
των 0,30 ευρώ στους μετόχους της Jumbo στις
26/11, όπως διευκρινίζει η εταιρεία με χρηματι-
στηριακή της ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι το
συνολικό μεικτό ποσό που καταβάλλεται εντός
του 2021 ανέρχεται σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή από
0,615 ευρώ ανά μετοχή που ήταν το 2020, δηλαδή
αυξημένο κατά 25%.
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Την ολοκλήρωση διενέργειας του διαγωνισμού και τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό αναμένει η Lamda Devel-
opment, όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή της. Όπως αναφέρει, «η
Εταιρεία ενημερώθηκε με την επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ, ότι στις
22/10/2021 υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα πρόσθετα δικαιολογητικά του
διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο, συμπληρωματικά στο
περιεχόμενο του φακέλου που είχε αποσταλεί ήδη από τις 8/3/2021,
προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος του διαγω-
νισμού. Συνεπώς, όπως προβλέπεται και στο Μνημόνιο Συναντίλη-
ψης, η λειτουργία καζίνο συνεχίζει να αποτελεί μέρος του Επιχει-
ρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας για το Έργο. Η Εταιρεία αναμένει
την ολοκλήρωση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και τη χο-
ρήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο».

Τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτι-
κών έργων σε περιοχές της συνολικής καμένης έκτασης 17.214 στρεμ-
μάτων στην Κορινθία αναλαμβάνουν τα ΕΛΠΕ, κατόπιν σχετικής πρόθε-
σης που γνωστοποίησαν προ ημερών και εγγράφως στο ΥΠΕΝ. Τα ΕΛΠΕ
είναι πλέον ανάδοχος αποκατάστασης για την εκτέλεση του έργου. Η
αποκατάσταση αφορά τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτι-
κά έργα σε καμένες εκτάσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 19
Μαΐου 2021 στην περιοχή του οικισμού Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων του Δή-
μου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ΠΕ Κορινθίας. Τα έρ-
γα, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 1.490.926,84 ευρώ άνευ
ΦΠΑ, θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του Ιανουαρίου 2022.

Lamda: Πρόσθετα δικαιολογητικά για το καζίνο

ΕΛΠΕ: Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά στην Κορινθία

ΔΕΗ: To χρονοδιάγραμμα 
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου



Δωρεά ξενοδοχειακού
εξοπλισμού στο Άσυλο
Ανιάτων από το Ιασώ

Σ
ε μία σημαντική δωρεά προς το Άσυλο Ανιάτων
προχώρησε ο Όμιλος Ιασώ, ένας από τους μεγα-
λύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα. Με στόχο

την αναβάθμιση της φροντίδας των περιθαλπόμενων, ο
Όμιλος Ιασώ βρέθηκε δίπλα μας, προσφέροντας ξενο-
δοχειακό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει ηλεκτρικά κρε-
βάτια, κομοδίνα, νοσοκομειακά τρόλεϊ νοσηλευτών και
κουρτίνες, για να καλυφθούν οι ανάγκες μιας πτέρυγας
του Νοσηλευτηρίου του Ιδρύματος. Η παράδοση της δω-
ρεάς πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και χαρούμενο κλίμα
την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στον χώρο του Ασύλου στην Κυ-
ψέλη από εκπροσώπους του Ομίλου Ιασώ, οι οποίοι αγ-
κάλιασαν την οικογένεια του Ασύλου και γνώρισαν από
κοντά την κυρία Βάσω, μία εκ των περιθαλπόμενων. Άλ-
λη μία μεγάλη εταιρεία στέκεται αρωγός στο κοινωνικό
έργο που επιτελεί το Άσυλο Ανιάτων με αίσθημα ευαι-
σθησίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας
φροντίδας των περιθαλπόμενων και στηρίζοντας την
προσπάθειά του να προσφέρει τις μέγιστες δυνατές ια-
τρικές υπηρεσίες.

Πειραιώς: Στα 850 εκατ. ευρώ 
για το πρώτο «πράσινο» ομόλογο

Υπερκάλυψαν το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, που είχε ως
στόχο η Τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο «πράσινο» ομόλο-
γο που εξέδωσε, οι προσφορές εκ μέρους των επενδυτών,
καθώς έφθασαν στα 850 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο για
την έκδοση διαμορφώθηκε στο 3,875% σε σχέση με το 4%
που ήταν το αρχικό. Η ζήτηση για το νέο ομόλογο της τρά-
πεζας αναμενόταν, ούτως ή άλλως, να είναι ισχυρή, όπως
άλλωστε έχουν δείξει και αντίστοιχες που έκαναν και οι
υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, είτε αφορούσαν «πρά-
σινα» είτε «κανονικά» ομόλογα.

SKY express: Νέα δρομολόγια
και απευθείας πτήσεις

Με την προσθήκη των 12 Airbus Α320neo και ATR 72-
600, η SKY express καλύπτει 39 προορισμούς σε 6 χώ-
ρες, επεκτείνοντας παράλληλα το δίκτυό της σε υφιστά-
μενες και νέες αγορές. O νεότερος και πιο πράσινος στό-
λος της χώρας και ένας από τους πιο φιλοπεριβαλλοντι-
κούς της Ευρώπης, όπως αναφέρει η εταιρεία, θα επι-
χειρεί συνολικά 817 πτήσεις την εβδομάδα σε 34 προ-
ορισμούς στο εσωτερικό και 5 στο εξωτερικό από τους
κεντρικούς σταθμούς της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και Λάρνακα. Και αυτό παρέχοντας πάντα ποιοτικές
υπηρεσίες στους πιο ανταγωνιστικούς ναύλους. Ήδη,
στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, τις Βρυξέλλες, τη Λάρ-
νακα προστέθηκε το νέο δρομολόγιο που συνδέει απευ-
θείας τη Θεσσαλονίκη με τη Λάρνακα. Αποδεικνύεται με
αυτό τον τρόπο η στρατηγική σημασία της Κύπρου στον
σχεδιασμό της εταιρείας, μιας και αποκτά πλέον δύο
απευθείας συνδέσεις από και προς Ελλάδα.

Agora Athens: «Με μεγάλη επιτυχία
το event στην Πλατεία Συντάγματος»
Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκ-
δήλωση που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών στην Πλατεία Συντάγματος για την προβολή του
1ου Πολυκαναλικού Ψηφια-
κού Open Mall της Ελλάδας,
στην περιοχή του ιστορικού
κέντρου της Αθήνας, Agora A-
thens. Στόχος της εκδήλωσης
ήταν η περαιτέρω ενίσχυση
και τόνωση της επιχειρηματι-
κότητας στο κέντρο της Αθήνας με μοχλό την ταυτόχρονη
ενίσχυση και ενδυνάμωση του Agora Athens, του καινο-
τόμου και συνεκτικού δεσμού των επιχειρήσεων με τη
χρήση σύγχρονων Ψηφιακών Μέσων και Πολυκαναλικού
Marketing.
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ΟΤΕ: Επιπλέον αγορές 
ιδίων μετοχών 60,7 εκατ. ευρώ

Τη διάθεση επιπλέον ποσού 60,7 εκατ. ευρώ

για αγορές ιδίων μετοχών υπό το υφιστάμενο

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως

εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ενέ-

κρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ μετά την

ολοκλήρωση της πώλησης του ποσοστού που

κατείχε (54%) στην Telekom Romania Commu-

nications SA, όπως ήδη ανακοινώθηκε στις 30

Σεπτεμβρίου 2021. Το προαναφερθέν ποσό των

60,7 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθεί από την

Εταιρεία για αγορές ιδίων μετοχών μεταξύ 29

Οκτωβρίου 2021 και 20 Φεβρουαρίου 2022, σε

εύρος τιμών από 1 ευρώ (κατώτατη τιμή) έως 30

ευρώ (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

CPI: Αύξηση 63% στα EBITDA και κέρδη
έναντι ζημιών στη χρήση 2020-2021
Αύξηση παρουσίασαν τα μεγέθη της εταιρεί-
ας κατά την οικονομική χρήση 1/7/2020 -
30/6/2021. Ειδικότερα, τα έσοδα διαμορφώ-
θηκαν σε 16,44 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Η συμμετοχή
των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων της
εταιρείας παραμένει σταθερή άνω του 20%. Η
λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας
(EBITDA) ανήλθε σε 830 χιλ. ευρώ έναντι 510
χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση,
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τά-
ξης του 63%. Παράλληλα, τα κέρδη μετά φό-
ρων ανήλθαν σε 109 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών
251 χιλ. ευρώ.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στα 14 εκατ. ευρώ
τα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021 δη-

μοσίευσε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, τα οποία,

όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, παρουσιά-

ζουν υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βα-

σικά μεγέθη της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα

εγγεγραμμένα (μεικτά) ασφάλιστρα και συναφή

έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4% και

ανήλθαν σε 165,1 εκατ. ευρώ έναντι 158,8 εκατ.

ευρώ στις 30/9/2020. Στην αύξηση έχουν συνει-

σφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτο-

κινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι

κατά 5,5%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας

παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθη-

καν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά

τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου κατά 133% και

δημιουργώντας προσδοκίες για πολύ καλύτερα

αποτελέσματα στις 31/12/2021. H απόδοση ιδίων

κεφαλαίων προ φόρων (ROE) ανήλθε στο 13,5%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Δύο νίκες την ίδια μέρα 
Δ

ύο νίκες την ίδια μέρα πέτυχε ο Πανα-
θηναϊκός σε αγωνιστικό και… πειθαρ-
χικό πεδίο. Στο Περιστέρι, σε νοκ άουτ
ματς για το Κύπελλο Ελλάδος, οι «πρά-

σινοι» παίζοντας με κυνισμό πέτυχαν την πρώτη
τους εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου και
προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Το γκολ ο… συ-
νήθης ύποπτος, ο Ισπανός Καρλίτος. Το μεσημέρι
της Τετάρτης βγήκε η απόφαση της Επιτροπής Εφέ-
σεων της ΕΠΟ, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε
αυτή της πρωτοβάθμιας επιτροπής και θα παίξει κα-
νονικά με κόσμο στα δύο επερχόμενα ματς του
πρωταθλήματος της Super League κόντρα στον
ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ.

Η αισιοδοξία επέστρεψε στο «πράσινο» στρατό-
πεδο μετά τη νίκη στο Περιστέρι, επιτέλους έσπα-
σαν το ρόδι, αφού μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα εί-

χαν τρεις ήττες στα Γιάννενα 1-0, το αυτό και στη
Θεσσαλονίκη με τον Άρη και 2-1 από τον Αστέρα
στην Τρίπολη. Ενδιάμεσα είχε πάρει ισοπαλία 0-0
από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του Φαλήρου. Ση-
μειολογικά, ο Παναθηναϊκός την τελευταία του
εκτός έδρας νίκη την πανηγύρισε στο ίδιο γήπεδο
(3-2 τον περασμένο Φεβρουάριο). Πάει με ανεβα-
σμένη ψυχολογία πλέον να διεκδικήσει και πάλι
την έξοδο στην Ευρώπη, που είναι το κυρίως ζητού-
μενο της χρονιάς.

Σε αυτή την πνευματική ανάταση ο Παναθηναϊκός
πληροφορήθηκε πριν από το ματς με τον Ατρόμητο
ότι η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την έφεσή του
και θα δώσει με τον κόσμο του τα ματς με τον ΟΦΗ
και τον ΠΑΟΚ, ενώ απαλείφεται και το πρόστιμο των
70.000 ευρώ. Η Εφέσεων έκανε δεκτές τις θέσεις
της νομικής υπηρεσίας του Παναθηναϊκού, ότι τα

επεισόδια μετά το ματς με τον Ιωνικό, που είχαν ως
συνέπεια τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, έγιναν
εκτός του περιβάλλοντος χώρου της Λεωφόρου.

Ωστόσο, εδώ εγείρεται ένα μείζον θέμα σχετικά
με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε Μέσα του διαδι-
κτύου και παρουσιάστηκε ως προϊόν καταγραφής
των επεισοδίων από την αστυνομία και υποτίθεται
ότι αφορούσε τα επεισόδια στη Λεωφόρο μετά το
παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό. Η Επιτρο-
πή Εφέσεων της ΕΠΟ αρνήθηκε να το υιοθετήσει για
τον λόγο ότι είχε ημερομηνία… Σεπτεμβρίου.
Πράγματι. 

Και το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει: ποιος
έδωσε το βίντεο το οποίο θα «έκαιγε» τον Παναθη-
ναϊκό και όχι μόνο θα παραπλανούσε την Εφέσεων
αλλά και τον φίλαθλο κόσμο; Ποιος επιχείρησε να
«παγιδεύσει» την Επιτροπή Εφέσεων; 
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Μεγάλες εκπλήξεις έκρυβε αυτή η φάση του Κυπέλλου
Ελλάδος, καθώς δύο ομάδες της Super League 1 αποκλεί-
στηκαν. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχασε 3-1 στα πέναλτι από την ΑΕΛ
στο Αλκαζάρ (1-1 κανονικός αγώνας και παράταση) και ο
Αστέρας Τρίπολης έπεσε θύμα του Λεβαδειακού στη Λιβα-
δειά, χάνοντας 1-0 με γκολ του Νίκα στις καθυστερήσεις.
Στο παιχνίδι στη Λάρισα αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά η
χρησιμότητα του VAR, που δεν… προβλέπεται σε αυτήν τη
φάση της διοργάνωσης. Ο διεθνής διαιτητής Παπαπέτρου
έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι στην ΑΕΛ και απέβαλε και τον
Γερμανό Γκαρντάφσκι, γιατί -υποτίθεται πως- η μπάλα βρή-
κε το χέρι του επάνω στη γραμμή. Η μπάλα βρήκε το πρόσω-
πό του. Σκόραρε ο Μαυριάς. Ο Παπαπέτρου ισοφάρισε το
λάθος με άλλο λάθος, όταν έδωσε πέναλτι στον ΠΑΣ, που
ούτε ανατροπή ήταν ούτε και εντός περιοχής. Ο Κάργας
έκανε το 1-1. Στη διαδικασία των πέναλτι η ΑΕΛ νίκησε 3-1.
Τα άλλα νοκ άουτ παιχνίδια: Ξάνθη - Ιωνικός 1-2, Ηλιούπολη
- Λαμία 0-3, Πανσερραϊκός - Βόλος 1-3, Παναχαϊκή - Πα-
ναιτωλικός 0-1, Λευκίμμη - Άγιος Νικόλαος 1-2. 

Εκπλήξεις στο Κύπελλο Ελλάδος «Ερυθρόλευκος» 
ο Εμμανουήλ Καραλής

Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για το τμήμα
στίβου του Ολυμπιακού, απέκτησε τον καλύτερο
Έλληνα επικοντιστή Εμμανουήλ Καραλή, ο οποί-
ος ανήκει στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.
Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τό-
κιο ο 22χρονος Μανόλο Καραλής αναδείχθηκε
τέταρτος Ολυμπιονίκης με άλμα στα 4,80μ., που
είναι και το ατομικό του ρεκόρ. 

Eποχή Τσάβι 
στην Μπαρτσελόνα

Μετά τη νέα ήττα, 1-0 από την ουραγό Ράγιο Βα-
γεκάνο, η Μπαρτσελόνα απέλυσε τον Ολλανδό τε-
χνικό Ρόναλντ Κούμαν. Πλέον αρχίζει η εποχή
Τσάβι στην Μπάρτσα. Είναι ο μέχρι πριν από έξι
χρόνια αρχηγός της, που μαζί με τον Ινιέστα και
τον Μέσι οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση
όλων των τροπαίων. Ο Τσάβι είχε το μεγαλύτερο
IQ από όλους τους παίκτες της Μπαρτσελόνα τα
τελευταία 15 χρόνια.

Δεν έφτασαν
οι 40 του Γιάννη…

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 40 πόντους, οι
οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να

αποτρέψουν την ήττα των Μιλ-
γουόκι Μπακς, 108-113 από
τους Τίμπεργουλβς. Οι πρωτα-
θλητές ΝΒΑ του Γιάννη έχουν

συντελεστή 3-2 σε νίκες-ήττες
αντίστοιχα. Οι επιδόσεις του

Γιάννη: 40 πόντοι, (12/17 δίποντα,
3/6 τρίποντα, 7/9 βολές, 16 ριμπά-

ουντ, 7 ασίστ, 3 μπλοκ).

Διασυρμός 
για την Μπάγερν

Επειδή στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμ-
βούν, η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταία δέκα
χρόνων συνέβη στη Γερμανία. Η Μπάγερν έχασε
5-0 από την Γκλάντμπαχ και αποκλείστηκε από το
Κύπελλο. Μη φανταστείτε ότι έπαιζε με αναπλη-
ρωματικούς. Με όλα τα αστέρια παρατάχθηκε στο
γήπεδο, Λεβαντόφσκι, Κίμιχ, Νόιερ κ.ά. Στο 20’ το
σκορ ήταν ήδη 3-0.

Το ρεκόρ του Τσιμίκα
Ένα ρεκόρ κατέχει ο Κώστας Τσιμίκας, που δεν παίζει
βασικός στη Λίβερπουλ, όπως ανακοίνωσε η Premier
League. Σε 229 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα η
Λίβερπουλ δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ. Στη σχετική λί-
στα δεύτερος έρχεται ο Ρις Τζέιμς της Τσέλσι με 278 λε-
πτά συμμετοχής και τρίτος είναι ο συμπαίκτης του Τσι-
μίκα στη Λίβερπουλ, Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος έχει
κρατήσει το μηδέν σε 180 λεπτά. 

Διαστημικό 
μπάσκετ, 
εξωγήινος... 
Μέικον

Ένας εκπληκτικός Μέικον, κατ’ ευθείαν από ΝΒΑ, με 34 πόντους και 9/12 τρίποντα, αλλά και ένας Παναθηναϊκός από άλλον πλανήτη
σκόρπισαν 95-69 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές στο ΟΑΚΑ. Πολλοί καλοί οι Σαντ Ρος (13 π., 5 ριμπ., 3 ασίστ), Παπαγιάννης (12 π., 10
ριμπ., 3 τάπες) και Παπαπέτρου (8 π., 2 ριμπ., 2 ασίστ). Στο 57-45 αποβλήθηκε ο προπονητής της Εφές Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές.
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• Η Λάουρα Νάργες αρνείται -προς
το παρόν- να μιλήσει για την αποχώ-
ρησή της από το «The Voice».

• Ωστόσο, η αντικατάστασή
της στο ριάλιτι ταλέντων ήταν
άμεση. Τη θέση της πήρε η
Βάλια Χατζηθεοδώρου, το
περσινό κορίτσι του τηλεπαι-
χνιδιού «Ο Τροχός της Τύ-
χης».

• Δραματικές στιγμές έζησε η πρώην
παίκτρια του «GNTM» Ίλντα Κρόνι, η
οποία κόλλησε κορονοϊό. «Έτρωγα
σκόρδο για να μην εξελιχθεί, να μην
έχω πυρετό», αποκάλυψε.

• Ο χωρισμός οδήγησε τη Ζέ-
τα Μακρυπούλια και τον Μι-
χάλη Χατζηγιάννη στα δικα-
στήρια για το μοίρασμα της
κοινής τους περιουσίας.

• Η Αγγελική Ηλιάδη φημολογείται
πως έδωσε τα χέρια με τον ΑΝΤ1 για
το ριάλιτι «Η φάρμα».

• Γαμήλιο ταξίδι στο Λονδίνο
για τους νεόνυμφους Κωστή
Μαραβέγια και Τόνια Σωτη-
ροπούλου.

• Στη Ρώμη για ολιγοήμερες διακο-
πές βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου με
τους γιους της.

• Ο ηθοποιός Ζήσης Ρούμπος
σόκαρε με τις δηλώσεις του:
«Έχω ασκήσει βία, ψυχολο-
γική και λεκτική. Χρειάστηκε
να δουλέψω πάρα πολύ για να
σκοτώσω το τέρας».

• Τα 15 κιλά που πήρε στην εγκυμο-
σύνη της προσπαθεί να χάσει η Κατε-
ρίνα Στικούδη.

• Οι «χρυσές» επιτυχίες της
Καίτης Γαρμπή «Μη με συγ-
κρίνεις μάτια μου» και το «Αν
ξυπόλυτη χορεύω» φέρουν
την υπογραφή του Κώστα
Τουρνά!

Σ
οκάρει η δημόσια δραματική εξομολό-

γηση της Σοφίας Μουτίδου για τη μάχη

με τις κρίσεις πανικού και το αίσθημα

θανάτου. Συγκλονισμένη από τον χαμό

της Φώφης Γεννηματά, η δημοφιλής ηθοποιός

αποκάλυψε για πρώτη φορά τις σκοτεινές σκέψεις

και τους βραδινούς εφιάλτες που τη βασανίζουν.

«Σκέφτομαι τη ζωή και τη ροή της. Σήμερα η Φώ-

φη, αύριο εγώ. Αρρώστιες, ατυχήματα, κούραση,

πόνος, αγώνας καθημερινός για όλους. Τόσα γέλια,

τόσες ωραίες στιγμές φευγαλέες και όλα συνεχί-

ζουν κανονικά, με ή χωρίς εμάς. Μία απίστευτη μα-

ταιότητα με κατακλύζει. Δεν αντέχω πια να ακούω

για φίλους που νοσούν, που πεθαίνουν, ξαφνικά ή

προγραμματισμένα. Πόση ψυχραιμία να δείξει κα-

νείς, πόση φιλοσοφία; Πόσος πόνος να μπει πάνω

σε άλλους θαμμένους από χρόνια και πάνω σε μέλ-

λοντες, επερχόμενους και απειλητικούς;» έγραψε

στο μακροσκελές πoστ που ανάρτησε στο Insta-

gram. 
Είναι η πρώτη φορά που η πρωταγωνίστρια και s-

tand up comedian άνοιξε την καρδιά της. Στο πα-
ρελθόν έχει δοκιμαστεί σκληρά, με πιο τραγικό γε-
γονός, την αυτοκτονία του πρώην συζύγου της, με
τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Ακολούθησε ένα
διάστημα που έμεινε εκτός καλλιτεχνικού χώρου
και οι αντοχές της δοκιμάστηκαν υπερβολικά. Και
αν πάλι χαμογελά στη ζωή, η πρωταγωνίστρια δεν
βγήκε αλώβητη, αφού όπως περιέγραψε με μεγά-
λη ειλικρίνεια, θάρρος και δύναμη, τις τελευταίες
ημέρες η ψυχική της υγεία είναι κλονισμένη. 

«Οι κρίσεις πανικού μου ξαναγύρισαν πολύ δυ-
ναμικά. Μέρα και νύχτα αυτό το φρικτό αίσθημα
θανάτου, με εφίδρωση, μούδιασμα, αιφνίδιες τα-
χυκαρδίες, εφιάλτες. Ξύπνησα με τρομερούς παλ-
μούς φωνάζοντας “μαμά”… 30 χρόνια μετά. Οι πε-
θαμένοι ζουν κανονικά, απλά όχι δίπλα μας. Μέσα

μας ζούνε.  Για αυτό κάθε άνθρωπος που βλέπεις,
κουβαλάει πόσους ακόμα. Οι πεθαμένοι είναι που
μας κάνουν να καμπουριάζουμε σιγά σιγά», ανέ-
φερε συγκινημένη.

Με τον πόνο της απώλειας από τον πρόσφατο θά-
νατο της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, την οποία γνώριζε
προσωπικά, η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε άγνω-
στες οικογενειακές καταστάσεις. 

«Α ρε Φώφη, σε σκεφτόμουν σχεδόν κάθε μέρα
από τότε που σε γνώρισα και ο θάνατός σου ήρθε
μαζί με τη στιγμή που δεν με γνώρισε ο πατέρας
μου. Τόσο νέα, τόσο χαρούμενη, τόσο γεμάτη ζωή.
Κι η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Χωρίς ενοχές, χω-
ρίς τύψεις, χωρίς καθυστερήσεις. Η ζωή είναι υπο-
χρέωση επιτακτική. Οφείλουμε να ζούμε, όσο ανα-
πνέουμε, χωρίς να σημαίνει ότι θα σε ξεχάσουμε,
ούτε εσένα ούτε όλους τους άλλους. Έτσι πάει, αυ-
τός είναι ο κανόνας: εσύ πέθανες, εγώ ζω. Μέχρι να
πεθάνω και εγώ και να ζήσουν άλλοι. Βαριά καθή-
κοντα. Πώς να είναι ελαφρές οι συνειδήσεις;» κα-
τέληξε η κωμική ηθοποιός, παρουσιάζοντας ένα
άλλο πρόσωπο χωρίς χαμόγελο, αλλά γεμάτο δά-
κρυα και πόνο.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Σήμερα η Φώφη,
αύριο εγώ»

Σοκάρει η δημόσια δραματική 
εξομολόγηση της Σοφίας Μουτίδου
για τη μάχη με τις κρίσεις πανικού 
και το αίσθημα θανάτου



Κορυφώνεται η κόντρα Τιμητική βράβευση

Με τον «Χρυσό Σταυρό μετά Χρυσού Κλάδου
Δάφνης» τιμήθηκε ο πρόεδρος του Ομίλου
ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού από τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό. Την απονομή έκανε ο πρό-
εδρος του ΕΕΣ δρ Αντώνιος Αυγερινός σε μια
λαμπερή εκδήλωση στο Ζάππειο, ευχαρι-
στώντας τον επιχειρηματία για την ανεκτίμητη
προσφορά του στην αντιμετώπιση της μεγά-
λης ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσαν
οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιρι-
ού. Βραβεία παρέλαβαν και εθελοντές που
βοήθησαν στο δύσκολο έργο κατάσβεσης
αγωνιζόμενοι στο πλευρό των πυροσβεστών.

Είναι πασίγνωστη ηθοποιός…

Το όμορφο ξανθό κοριτσάκι με τη μακριά κοτσί-
δα ονειρευόταν από μικρή να γίνει χορεύτρια.
Τελικά, έγινε ηθοποιός. Η Νάντια Κοντογεώργη
δημοσίευσε μια throwback φωτογραφία από την
παιδική της ηλικία και «έλιωσε» το Διαδίκτυο:
«Χορεύτρια έπρεπε να γίνω. Λάθος δρόμο πή-
ρα!» σχολίασε χαριτολογώντας, ενώ ανακοίνω-
σε την επιστροφή της στο θέατρο. «Ανυπομονώ,
καλοί μου φίλοι, να ανταμώσουμε! Φέτος τα
πράγματα μπαίνουν και πάλι σε κανονικούς ρυθ-
μούς. Είμαστε και πάλι ξέγνοιαστοι κι απολαμ-
βάνουμε ξανά όσα μας έλειψαν».

Αναρρώνει μέρα με την ημέρα ο
Γιάννης Αϊβάζης. Ο γνωστός
ηθοποιός, αν και εμβολιασμέ-
νος, διαγνώσθηκε θετικός στον
κορονοϊό και νοσηλεύεται σε
κλινική με χαμηλό οξυγόνο.
«Να ακούτε τους ειδικούς και
να ξέρετε ότι δεν είστε άτρω-
τοι», ανακοίνωσε στο Insta-
gram μέσα από το νοσοκομείο.
Η σύζυγός του Μαρία Κορινθί-
ου και η κόρη τους Ισμήνη υπο-
βλήθηκαν σε rapid test και εί-
ναι αρνητικές.

Βόλτα με τα δίδυμα
Πρώτη έξοδος για την Όλγα Κεφαλο-
γιάννη και τα διδυμάκια της! Η γλυκιά
μαμά επέλεξε την πιο ζεστή ώρα της
ημέρας για τον πρώτο περίπατο με τα
νεογέννητα, ποζάροντας χαμογελαστή
και ευτυχισμένη στην τρυφερή αναμνη-
στική φωτογραφία που ανάρτησε στον
προσωπικό της λογαριασμό. «Η πρώτη
μας βόλτα» έγραψε στη λεζάντα η βου-
λευτής της ΝΔ και οι followers της τής
ευχήθηκαν τα καλύτερα.

Μήνυμα από 
το νοσοκομείο

Δ
εν λέει να κοπάσει ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στον
Γιώργο Τσαλίκη και τους παρουσιαστές του φετινού
«Big Brother» Γρηγόρη Γκουντάρα, Ναταλί Κάκκαβα. Ο

γνωστός τραγουδιστής, που αρχικά του είχε ανατεθεί από τον
ΣΚΑΪ να αναλάβει το ριάλιτι, ξέσπασε μέσω Instagram, όταν
ενημερώθηκε για τους υπαινιγμούς του ζευγαριού στο «Πρωι-
νό» πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά θέματα. «Πραγματικά έμεινα
άφωνος. Από την αρχή της καριέρας μου μέχρι τώρα προσπαθώ
να διατηρήσω χαμηλούς τόνους, να έχω σεβασμό, να είμαι στο
φως και να κρατάω το ήθος και την αξιοπρέπειά μου. Αυτό θα
κάνω και σήμερα. Όμως πραγματικά αυτό με ξεπέρασε», ανέ-
φερε σοκαρισμένος ο Γιώργος Τσαλίκης. Και συνέχισε: «Είστε
αυτοί οι τύποι που τους ανθρώπους που διεκδικούν το δίκιο
τους, ειδικά αυτές τις μέρες, εσείς τους βγάζετε ψυχασθενείς.
Δεν έχω τι να πω… Πραγματικά ντροπή σας! Ντροπή σας».
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Αγωνία για τη Δήμητρα
Ανησυχία προκαλεί στη showbiz η εσπευσμένη μεταφορά της Δήμη-
τρας Αλεξανδράκη σε νοσοκομείο. Το γνωστό μοντέλο νοσηλεύεται
με υψηλό πυρετό και φριχτούς πόνους, διαψεύδοντας δημοσιεύματα
πως νοσεί από κορονοϊό. «Δυστυχώς, μετά από μια πολύ επώδυνη
ημέρα με απανωτές εξετάσεις, μου βρήκαν κάτι για το οποίο θα πρέ-
πει να παραμείνω τις επόμενες ημέρες στο νοσοκομείο», αποκάλυ-
ψε στο Ιnstagram, εντείνοντας την αγωνία συγγενών και φίλων.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
συμπτωματική απλή εκκολπωματίτιδα
είναι μια καλοήθης νόσος του εντέρου,
την οποία εμφανίζει ένα ολοένα αυξα-
νόμενο ποσοστό του πληθυσμού. Η σο-

βαρότητα των συμπτωμάτων του γαστρεντερικού
σχετίζεται με έντονη συναισθηματική δυσφορία και
διαταραχή της κοινωνικής ζωής. Οι ασθενείς παρα-
πονιούνται για μεγάλο σωματικό πόνο, δεν έχουν
ζωντάνια και νιώθουν αρνητικά συναισθήματα. Δυ-
στυχώς είναι μια πάθηση που μπορεί να γίνει χρό-
νια, επιφέροντας τόσο συνεχή συμπτώματα του εν-
τέρου όσο και ψυχοκοινωνική δυσφορία. 

«Τα εκκολπώματα είναι μικρές κοιλότητες που
μοιάζουν με σακουλάκια ή τσέπες, τα οποία δημι-
ουργούνται στο τοίχωμα του παχέος εντέρου. Αιτία
είναι η ύπαρξη υψηλών πιέσεων μέσα στο παχύ έν-
τερο, κυρίως σε ηλικιωμένους και σε άτομα που
δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες φυτικών ινών.
Η ύπαρξη πολλών εκκολπωμάτων χωρίς συμπτώ-
ματα ονομάζεται εκκολπωμάτωση, ενώ όταν προ-
καλούν συμπτώματα γίνεται λόγος για εκκολπωμα-
τική νόσο. 

Η φλεγμονή στα εκκολπώματα ονομάζεται εκ-
κολπωματίτιδα και σχετίζεται άμεσα με τη δυσκοι-
λιότητα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, ρίγη
και πυρετό, εμετό, δυσκοιλιότητα και αιμορραγία,
ενώ στην οξεία μορφή της η πάθηση χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης, γιατί υπάρχει κίνδυνος ρήξης, διά-
τρησης του εντέρου, ακόμη και περιτονίτιδας», μας
εξηγεί ο γενικός χειρουργός και διευθυντής χει-
ρουργικής κλινικής δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.

Η εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου εί-
ναι μια συχνή πάθηση στις δυτικές χώρες. Ενώ πα-
ραμένει κλινικά αθόρυβη στην πλειονότητα του
πληγέντος πληθυσμού, το 4% έως 20% των ανθρώ-
πων αναπτύσσει οξεία φλεγμονή τουλάχιστον μία
φορά στη ζωή του. Οι εισαγωγές στο νοσοκομείο,
ειδικά ασθενών ηλικίας κάτω των 45 ετών, αυξά-
νονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Παλαιότε-
ρα, η χειρουργική επέμβαση συνιστούνταν έπειτα

από δύο επεισόδια απλής εκκολπωματίτιδας και
ήταν μια τακτική βασισμένη στην υπόθεση ότι οι
ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια διατρέχουν
από 30% έως 60% κίνδυνο περαιτέρω υποτροπών,
σοβαρών επιπλοκών και μειωμένης ανταπόκρισης
στη συντηρητική θεραπεία. 

Σήμερα, η προφυλακτική εκτομή έπειτα από δύο
επεισόδια για την πρόληψη επιπλοκών δεν συνι-
στάται και η συντηρητική θεραπεία θεωρείται το
πρότυπο περίθαλψης σε απλή εκκολπωματίτιδα.
Και αυτό διότι, ενώ οι υποτροπές έπειτα από συντη-
ρητική θεραπεία εμφανίζονται στο 13,3% έως 36%
των ασθενών, μόνο το 3% έως 5% αναπτύσσει περί-
πλοκη νόσο. 

Ωστόσο, έως και το 38% των ασθενών με εκκολ-
πωματίτιδα αναφέρει επίμονες ενοχλήσεις στην
κοιλιά όταν ακολουθεί συντηρητική αγωγή, οι
οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής
που σχετίζεται με τη σωματική υγεία. Συνεπώς, η
ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με
την εκκολπωματίτιδα παραμένουν μεταξύ των κύ-
ριων ενδείξεων για εκτομή του τμήματος του εντέ-
ρου που νοσεί και η απόφαση για χειρουργική θε-
ραπεία λαμβάνεται κατά περίπτωση.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η εκκολπωματίτιδα μπορεί 
να επιφέρει μεγάλο σωματικό πόνο
και αρνητικά συναισθήματα

Η ζωή μετά 
το χειρουργείο 
«Ενώ στις ήπιες περιπτώσεις οι ασθενείς
μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά,
η προγραμματισμένη σιγμοειδεκτομή απο-
φασίζεται σε ατομική βάση. Μετά το χει-
ρουργείο οι ασθενείς θεραπεύονται ορι-
στικά, δεν ξαναπαρουσιάζουν συμπτώματα
και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ψυχική
τους διάθεση και χαίρονται τη ζωή τους σε
κάθε επίπεδο. Η λαπαροσκοπική, δε, προ-
σέγγιση, που εγγυάται την ελαχιστοποίηση
του πόνου, την ταχύτερη ανάρρωση και
επάνοδο στις καθημερινές υποχρεώσεις
εξαιτίας του ατραυματικού χαρακτήρα της,
έχει απλοποιήσει την επέμβαση, καθι-
στώντας την πιο προσιτή από ποτέ», κατα-
λήγει ο δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.

Νόσος-απειλή για το έντερο 

Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος, γενικός χειρουργός 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Μια περίεργη μέρα η σημερινή, που σας βάζει
και πάλι τα ερωτήματα «είμαι στη σωστή κα-
τεύθυνση;», «έκανα καλή διαχείριση στα συ-
ναισθήματά μου;». Έτσι θα βρεθείτε σε μια κα-
τάσταση που τα ερωτήματά σας θα απαντώνται
από γεγονότα που θα επιβεβαιώνουν τους φό-
βους σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είστε σε μια γενικότερη αναστάτωση, που προ-
έρχεται από τους άλλους προς εσάς. Είναι ίσως
οι κακές συμπεριφορές που θα σας δημιουργή-
σουν μια μπερδεμένη ψυχολογία και θα σας κά-
νουν να σκεφτείτε ότι δεν το αξίζετε όλο αυτό.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους η μέρα αυτή είναι αρκετά
πολύπλοκη και πολύβουη. Δεν θα πρέπει να δίνε-
τε πολλές πληροφορίες στους άλλους, με κίνδυ-
νο να είστε εκτεθειμένοι σε κάτι που δεν θα γίνετε
συνεπείς λόγω των καταστάσεων.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα υπάρξουν αρκετές
ψυχολογικές μεταπτώσεις, που θα προέλθουν
από την κακή διαχείριση κάποιων οικονομικών
σας πόρων. Γενικότερα θα παρουσιαστούν εκ-
κρεμότητες από το παρελθόν που μπορεί να
έχουν και νομικές προεκτάσεις. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο για δεύτερη μέρα
θα έρθει σε δύσκολη όψη με Ουρανό, Κρόνο και
Ήλιο, κάτι που θα σας μετατρέψει τη μέρα σε
ένα επικίνδυνο ναρκοπέδιο. Αφήστε τα μεγάλα
σχέδια για αργότερα και ασχοληθείτε με ό,τι πιο
απλό και ανώδυνο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους η μέρα αυτή θα σας δη-
μιουργήσει μια αμηχανία στον τρόπο που οι άλλοι
επικοινωνούν μαζί σας και γενικότερα στον τρόπο
που σας προσεγγίζουν. Επίσης, θα υπάρξει μια
πτώση της φυσικής σας ενέργειας, με αποτέλε-
σμα να νιώσετε αδυναμία και κακή υγεία. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς είναι μία δύσκολη μέρα
σε οικονομικά θέματα αλλά και στις συναι-
σθηματικές σας υποθέσεις. Μπορεί μάλιστα
να προσπαθήσετε να αλλάξετε κάποια πράγ-
ματα για να δείτε βελτίωση των καταστάσεων,
αλλά η περίοδος αυτή ακόμη δεν έχει εκτονω-
θεί και δεν μπορεί να κλείσει ο κύκλος των
δοκιμασιών. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς η μέρα αυτή είναι
αρκετά δύσκολη σε προσωπικό επίπεδο αλ-
λά και σε επαγγελματικό. Μην αφήσετε να
σας εκμεταλλευτούν και να μειώσουν την
προσωπικότητά σας τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα, που μάλλον κάτι δεν πάει καλά σε αυ-
τό τον τομέα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς η μέρα αυτή θα έχει εναλλαγές διάθεσης
και μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν θα έχετε πολ-
λά κέφια να βρεθείτε με τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Ίσως μάλιστα να έχετε αρκετά φορτωμένο
πρόγραμμα χωρίς να διαθέτετε πολλή ενέργεια
για να το βγάλετε εις πέρας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν έν-
τονα σήμερα, όπου κάποιες κινήσεις που είχατε
κάνει κατά το παρελθόν σάς έχουν απογοητεύ-
σει. Προχωρήστε σήμερα με ηρεμία και μην
ανοίγετε αρκετά το πορτοφόλι σας αλλά ούτε
και την αγκαλιά σας σε πρόσωπα που δεν το
αξίζουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τη Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
συνεχίζετε να ασχολείστε με την προσωπική
σας ζωή. Ίσως μάλιστα να πρέπει να κάνετε
ένα βήμα πίσω, αν καταλάβετε ότι τα συναι-
σθήματά σας δεν έχουν τον σωστό αποδέκτη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με μπλοκαρισμένα τα συναισθήματά σας σήμε-
ρα θέλετε να βάλετε σε σειρά τις καταστάσεις.
Είναι δύσκολο να κάνετε τις αλλαγές που θέλε-
τε αυτήν τη χρονική στιγμή, απλώς μην αφήσετε
να χαθεί η εμπιστοσύνη που τρέφουν κάποιοι
άνθρωποι για εσάς.

ΗΣελήνη σήμερα προχωρά στο ζώδιο του Λέοντα

και δέχεται την Κρόνια δύσκολη όψη αντίθεσης,

που δυσκολεύει τα συναισθήματά μας και μας

δίνει την αίσθηση της μοναξιάς, καθώς επίσης και την

Ουράνια δύσκολη όψη τετραγώνου μαζί της, όπου θα

υπάρξουν και πάλι κακές ειδήσεις, που θα μας σοκάρουν.

Είναι μια μέρα που μας προσγειώνει και πάλι σε μια

δύστροπη καθημερινότητα με πολλές αντιθέσεις, κακή

ψυχολογία, πρόδρομος μιας δύσκολης περιόδου που

έρχεται. Πιο αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 
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Τ
ι έφερε στο προσκήνιο η πανδημία
πένθους για τη Φώφη Γεννηματά; Τα
συναισθήματα της λύπης, αν όχι συν-
τριβής, για τον θάνατο μιας νέας γυ-

ναίκας, μητέρας, πολιτικού. Του γενναίου αν-
θρώπου ο οποίος, παρότι χρόνια πολλά ακο-
λουθούσε η σκιά του θανάτου, στάθηκε όρ-
θιος, ενεργός και αυτόνομος. Του δημόσιου
προσώπου που δεν επεδίωξε τη συμπάθεια
του πλήθους κάνοντας την περιπέτεια της
υγείας του θέμα πολιτικό και θέαμα μιντιακό.
Αν κάτι συγκράτησα από όσα ειπώθηκαν για
αυτήν, ήταν μια κουβέντα της Προέδρου της
Δημοκρατίας: «Δεν άφησε καμία ρωγμή από
την οποία θα μπορούσε να διεισδύσει ο οίκτος
των άλλων».

Το ξάφνιασμα. Αυτό το οποίο ουδείς περιμέ-
νει, το γεγονός που δίχως να το υποψιάζεσαι
έρχεται και σε βρίσκει ξαφνικά, διόγκωσε τη
λύπη και μεγάλωσε το πένθος. Γιατί, ακόμη και
αν οι περισσότεροι γνωρίζαμε πώς ο καρκίνος
ξεκλήρισε την οικογένειά της, τώρα πληροφο-
ρηθήκαμε πως για χρόνια τον πάλευε. Για χρό-
νια προσπαθούσε. Όχι απλώς να επιβιώσει.
Μα για να αποκτήσει τα παιδιά της. Να φτιάξει
το σπίτι της. Να σταθεί όρθια στην πολιτική
σκηνή. Να μην αποζητήσει τη συμπάθεια. Να
μη δικαιολογηθεί ώστε να αποφύγει να κατα-
βάλει το κόστος των επιλογών της. Να εμπνεύ-
σει και όχι να αποθαρρύνει. Να ενώσει και όχι
να διχάσει. Όλα αυτά τα πληροφορηθήκαμε
όταν δεν ήταν πια μαζί μας. Για αυτόν ίσως τον

λόγο η Φώφη Γεννηματά νεκρή χειροκροτήθη-
κε περισσότερο από όσο ζωντανή. Όχι μόνο ως
πολιτικός, ως δημόσιο πρόσωπο που συγκεν-
τρώνει ενδιαφέρον και δημοσιότητα. Αλλά ως
πάσχων άνθρωπος που ένωσε πρόσωπα και
παρατάξεις, επώνυμους και ανώνυμους, κα-
ταργώντας, έστω προς στιγμήν, χρώματα, κομ-
ματικές γραμμές και αναχώματα.

Η Φώφη Γεννηματά κηδεύτηκε την παραμο-
νή της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Σίγουρα
δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει νοηματικά τις
δύο ημέρες. Την ημέρα μιας ταφής και πάνδη-
μης λύπης με την επετειακή ημέρα του «Όχι».
Του μηνύματος της καθολικής αντίστασης στον
φασισμό. Του αγώνα του ελληνικού λαού κατά
της ξένης επιβουλής. Υπάρχει κάποιο αδιόρα-
το σημείο επαφής αυτών των δύο μη σχετικών
σε μέγεθος και βαρύτητα γεγονότων; Ίσως ναι.
Η επίδειξη ομοψυχίας και ενότητας που προ-
καλούν τα συναισθήματα της υπερηφάνειας,
της λύπης ή της χαράς. Η υπέρβαση της αντι-
παλότητας, η κατάργηση των κομματικών εχ-

θροπραξιών, ο προβληματισμός και η περί-
σκεψη. Ωστόσο, αυτό το στιγμιαίο αίσθημα της
ενότητας, η υπέρβαση της αντιπαλότητας που
επιβάλλουν οι προσωπικές έριδες και οι κομ-
ματικές εχθροπραξίες, έχει τη δική του αξία
που δεν αναιρούν οι κατηγορίες για «ισαπο-
στακισμό», η υποψία της «συνενοχής» προσώ-
πων και παρατάξεων ή η μομφή για… κατάρ-
γηση της «πάλης των τάξεων».

Η ιστορική μνήμη, εκτός από φόρος τιμής
προς αυτούς που αγωνίσθηκαν δίνοντας τη
ζωή τους για την πατρίδα, έχει αξία όταν επι-
καιροποιείται. 

Όταν, δίχως να εξαντλείται σε παρελάσεις
και πανηγυρικούς της ημέρας, αξιοποιείται
ώστε να λειτουργήσει παιδευτικά. Η ενότητα, η
ομοψυχία, η συναίσθηση του ποιοι είμαστε και
η συνείδηση πού θέλουμε να πάμε, είναι η
κληρονομιά την οποία καλείται η ελληνική κοι-
νωνία να αξιοποιήσει έπειτα από μια οικονομι-
κή κρίση διαρκείας, ενώ η πανδημία του κορο-
νοϊού συνεχίζεται ακάθεκτη και οι τουρκικές
προκλήσεις «χτυπάνε κόκκινο». 

Είναι υπόθεση όλων, περισσότερο όμως
όσων οικειοθελώς προσέρχονται για να ανα-
λάβουν την ευθύνη. Των σύγχρονων με τη Φ.
Γεννηματά πολιτικών που, λιγότερα αυτάρεσκα
και περισσότερο υπεύθυνα, οφείλουν αυτές
τις μικρές στιγμές της ενότητας, που άλλοτε
υπαγορεύει η θλίψη και άλλοτε η ιστορική
μνήμη, να κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε να
διαρκέσουν περισσότερο.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Το μήνυμα της ενότητας ήταν αυτές
τις μέρες ισχυρό. Η υπέρβαση των
προσωπικών εχθροπραξιών 
και της κομματικής αντιπαλότητας,
την εποχή της πανδημίας 
και των τουρκικών προκλήσεων,
προβάλλει πλέον ως ανάγκη

Επίδειξη ενότητας μόνο για μια στιγμή;


