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I
σως για πρώτη φορά μια μάσκα δεν κατάφερε
να επιτελέσει το έργο της. Όχι μόνο δεν μπόρε-
σε να κρύψει, αλλά αντιθέτως αποκάλυψε τόσα
πολλά. Η λευκή μάσκα της Ιωάννας Παλαιοσπύ-

ρου αποκάλυψε το μεγαλείο της ψυχής της και την
τεράστια δύναμη του χαρακτήρα της.

Κάτω από τη λευκή μάσκα, ανακουφισμένη από
την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της
Αθήνας, θα συνεχίσει να ονειρεύεται και να σχεδιά-
ζει με πάθος τη νέα της ζωή.

«Είναι μια σημαντική μέρα, γιατί έκλεισε ένας ση-
μαντικός κύκλος. Μου αποδεσμεύει το μυαλό μου για
να μπορέσω να επικεντρωθώ στους στόχους μου. 

Είναι μια μέρα που νιώθω σίγουρα ικανοποίηση,
αλλά περισσότερο νιώθω ανακούφιση», είχε δη-
λώσει στην πρώτη συνέντευξή της μετά την ετυμη-

γορία του δικαστηρίου στον Νίκο Ευαγγελάτο.
Η Ιωάννα Παλαιοσπύρου πλέον δεν είναι μόνη.

Έχει στο πλευρό της μια ολόκληρη κοινωνία, που την
αγκάλιασε και τη στήριξε. Έχει στο πλευρό της την
ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία επέβαλε τη μέγιστη
δυνατή ποινή στην Έφη Κακαράντζουλα, χωρίς ανα-
γνώριση ελαφρυντικού και χορήγηση ανασταλτικού
χαρακτήρα. Έχει στο πλευρό της τον ίδιο της τον εαυ-
τό που κάθε μέρα δίνει τη δική της μάχη με το κεφάλι
ψηλά.

«Μέχρι και τη μέρα που εμφανίστηκα στο δικαστή-
ριο με τη μάσκα φοβόμουν πάρα πολύ την αντίδραση
των ανθρώπων όταν θα με δουν. Πλέον, μου είναι πιο
εύκολο να κυκλοφορήσω έξω, γιατί με τη δημοσιότη-
τα που πήρε η υπόθεση ο κόσμος, όταν με δει, θα με
πλησιάσει με αγάπη, με θαυμασμό και θα με κάνει να

νιώσω πολύ όμορφα και φυσιολογικά», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Η μάσκα στο πρόσωπο της Ιωάννας Παλαιοσπύρου,
λοιπόν, έγινε σύμβολο δύναμης και τόλμης. Έγινε
κραυγή αγωνίας για όλες τις κακοποιημένες γυναί-
κες. Έγινε φάρος ελπίδας για όλα τα θύματα βίας.

«Ελπίζω οι γυναίκες να βρουν στο πρόσωπό μου
την ελπίδα ώστε να μη φοβούνται να διεκδικούν τα
δικαιώματά τους. Θα προσπαθήσω να είμαι δίπλα σε
όποιον με χρειαστεί για να τον βοηθήσω», ήταν τα λό-
για της Ιωάννας Παλαιοσπύρου προτού φύγει από τον
χώρο των δικαστηρίων.

Η ελληνική κοινωνία τής οφείλει ένα μεγάλο «ευ-
χαριστώ» για τα μαθήματα αξιοπρέπειας και ανθρω-
πιάς που παρέδωσε.
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Η
ταν μια ευκαιρία για αμφίπλευρο
απολογισμό. Λίγο μετά τις 12.00
στο Μέγαρο Μαξίμου και ύστερα
από μια ωριαία συνάντηση, Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και Άνγκελα Μέρκελ
έκαναν τις δηλώσεις που όλοι περίμεναν και
αξιοποίησαν ο καθένας την ευκαιρία για δια-
φορετικούς λόγους. Η μεν κυρία Μέρκελ για
να υπηρετήσει το βασικό της αφήγημα ότι
ζήτησε πολλά από τους Έλληνες την περίο-
δο των μνημονίων, ο δε κ. Μητσοτάκης για να
στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα του 2021 δεν
έχει σχέση με την Ελλάδα του 2011, αλλά και
για να πει στην Άγκυρα, εις επήκοον της κυ-
ρίας Μέρκελ, ότι οι προκλήσεις που υπερ-
βαίνουν τα όρια πρέπει να έχουν και συνέ-
πειες.

«Εσείς η ίδια παραδεχθήκατε με γενναι-
ότητα ότι ζητήσατε πολλά από τους Έλληνες
τις ώρες που εκείνοι βίωναν την τρικυμία της
οικονομικής τους κρίσης», είπε χαρακτηρι-
στικά, προσθέτοντας ότι «ούτε η τυφλή ευρω-
παϊκή λιτότητα ούτε τα φθηνά δήθεν εθνικά
συνθήματα άντεξαν», είπε ο πρωθυπουργός
για την παρακαταθήκη της κυρίας Μέρκελ.
«Οι σχέσεις Γερμανίας - Ελλάδας ήταν αρκετά
“ζωντανές”. Οι δυσκολίες ήταν δεδομένες
όταν επρόκειτο για τη σταθερότητα του ευρώ
και εγώ προσωπικά είχα απόλυτη επίγνωση
για την υπερβολική επιβάρυνση που σήμαινε
αυτό και την πρόκληση που σήμαινε αυτό για
τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Καταφέραμε
στο τέλος να βρούμε μια κοινή πορεία, έναν
κοινό βηματισμό για να μείνει η Ελλάδα μέλος
της ΕΕ», είπε με τη σειρά της η κυρία Μέρκελ.

Λίγο μετά, δε, έγινε πιο αναλυτική. «Τότε
ήμασταν όλοι εξαιρετικά σοκαρισμένοι για το
πόσο ευάλωτο ήταν το ευρώ απέναντι στην
έξωθεν κερδοσκοπία. Και αυτό έπληξε φυσι-
κά πολύ εκείνες τις χώρες που είχαν υψηλό-
τερο χρέος και που ενδεχομένως δεν είχαν
εφαρμόσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις
όσο θα έπρεπε», είπε η απερχόμενη καγκελά-
ριος. «Κι εγώ ήμουν πάντα υπέρ της παραμο-
νής της Ελλάδας στο ευρώ. Και βέβαια ήξερα
ότι απαιτούσα πολλά από τους Έλληνες», τό-
νισε, αφήνοντας, δε, και αιχμές για τις διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις της Ελλάδας που ανά τα
χρόνια θεώρησαν ότι «είναι εφικτές πολύ δια-
φορετικές μεταρρυθμίσεις».

Αναφερόμενη στην Τουρκία, η κυρία Μέρ-

κελ δεν έκρυψε ότι είναι θιασώτης της ήπιας
προσέγγισης και, βεβαίως, του διαλόγου που,
όπως είπε, έχει αποτελέσματα, ακόμα και αν
παίρνει λίγο παραπάνω.

«Τα περισσότερα προβλήματα Ελλάδας -
Τουρκίας είναι προβλήματα μεταξύ ΕΕ και
Τουρκίας. Και στο πλαίσιο της ΕΕ υπάρχει
ενότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρά τα
πολλά για τα οποία μπορεί να κριτικάρει την
Τουρκία, φιλοξενεί 3,5 εκατ. πρόσφυγες.
«Δηλαδή η Τουρκία δέχεται ότι οι άνθρωποι
αυτοί θα είναι καλύτερα αν βρίσκονται σε
άμεση γειτνίαση με τις χώρες τους και πάνω
σε αυτό βασίζεται η συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας.
Δεσμεύτηκα στο να οδηγηθούμε σε κάτι που
βοηθάει και εμάς αλλά βοηθάει και την Τουρ-
κία. Γιατί θα πρέπει να υποστηριχθεί και η
Τουρκία και αυτό ισχύει και στην περίπτωση
των Αφγανών προσφύγων. Πιστεύω ότι έχου-
με απόλυτα ενιαία στάση στην ΕΕ και δεν φο-
βάμαι ότι δεν θα βρίσκουμε ενιαία στάση», εί-
πε για τις αιτιάσεις που κάνουν λόγο για ίσες
αποστάσεις της Γερμανίας απέναντι σε Ελλά-
δα και Τουρκία.

«Συχνά η δυτική ψυχραιμία ενθαρρύνει την
τουρκική αυθαιρεσία. Είναι καιρός οι ευρω-
παϊκές αρχές να μετουσιωθούν σε ευρωπαϊκή

πρακτική», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλή-
ρωσε πως «η Ελλάδα θέλει μόνο φίλους. Επι-
θυμεί τις καλές σχέσεις, ασφαλώς και με τους
γείτονές μας, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο
και το Δίκαιο της Θάλασσας. Δεν ανέχεται
όμως απειλές». Σε άλλο σημείο, ο πρωθυ-
πουργός υπογράμμισε πως αυτό που θα ζητή-
σει από τον διάδοχο της κυρίας Μέρκελ δεν
είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το να
γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου για την Τουρκία. «Υπάρχουν
δύο επιλογές. Η μία είναι η επιλογή της συ-
νεργασίας και ο δεύτερος δρόμος είναι ο
σκληρός που προβλέπει κυρώσεις αν η Τουρ-
κία συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά», είπε.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η δική μου
πόρτα είναι πάντα ανοικτή για εποικοδομητι-
κό διάλογο. Προϋποθέτει τη μείωση των
αχρείαστων εντάσεων. Δεν γίνεται να στέλνει
στον ΟΗΕ επιστολή με την οποία να αμφισβη-
τεί την κυριαρχία των νησιών», συμπλήρωσε.

Και ο… Γκαίτε
Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εν είδει απο-

χαιρετισμού και στα γερμανικά, ο κ. Μητσοτά-
κης επικαλέστηκε τον Γκαίτε. «Σας υποδέχο-
μαι με χαρά και σας αποχαιρετώ με σεβασμό.

Η Αθήνα θα σας περιμένει και ως φίλη. Στη
νέα σας πορεία μην ξεχνάτε τα λόγια του Γκαί-
τε: “Από όλους τους λαούς οι Έλληνες ονει-
ρεύονται το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορ-
φο τρόπο”».

Ο Παπαδημούλης
Θετικό βήμα χαρακτήρισε την αποχώρηση

της Άνγκελα Μέρκελ από την καγκελαρία ο
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης
Παπαδημούλης, καθώς «πρωτοστάτησε σε
μία πολιτική πολύ κακή για τον ευρωπαϊκό
Νότο και πρωτίστως για την Ελλάδα». 

Με αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Μέρ-
κελ στη Ελλάδα, ο κ. Παπαδημούλης, μιλών-
τας στο Open, ισχυρίστηκε ότι υπηρέτησε με
συνέπεια ένα δόγμα «καλή είναι η Ευρώπη,
αλλά πρώτα η Γερμανία». Μαζί με τον κ. Σόιμ-
πλε, ακολούθησε μία «άκρως τιμωρητική πο-
λιτική απέναντι στην Ελλάδα», συμπλήρωσε.
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Μέρκελ: «Το ξέρω ότι ζήτησα πολλά»

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα
του 2021 δεν έχει σχέση 
με αυτήν του 2011»
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Από τα... καλτσούνια στο Προεδρικό!

Σκοτσέζικο ντους από 
τη Σακελλαροπούλου στη
Μέρκελ - Η αυτοκριτική και το
δείπνο με θέα την Ακρόπολη

Λ
ίγες λέξεις ήταν αρκετές για
να εκφράσει η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, με σεβασμό
προς το αξίωμα της Άνγκελα

Μέρκελ αλλά και με περισσή αξιοπρέ-
πεια, την πλειονότητα των Ελλήνων. «Η οι-
κονομική κρίση που αντιμετώπισαν πολ-
λές χώρες της Ευρώπης», τόνισε η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, «έφερε κυρίως
σε δύσκολη θέση την Ελλάδα, που κλήθη-
κε να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα. Ήταν
μια πρωτόγνωρη κατάσταση τόσο σε
πραγματικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.
Και στην Ελλάδα αισθανθήκαμε πολλές
φορές δικαιολογημένα μόνοι».

Στη συνάντηση, πάντως, που είχαν χθες
στο Προεδρικό Μέγαρο η κυρία Σακελλα-
ροπούλου μίλησε για μια σπουδαία πολιτι-
κό, η οποία διαμόρφωσε σε μεγάλο μέρος
την πολιτική της Γερμανίας αλλά και της
Ευρώπης σχεδόν για δύο δεκαετίες, μια
πολιτικό που η παραμονή της στο τιμόνι
μιας σημαντικής ευρωπαϊκής δύναμης για
16 χρόνια την έφερε αντιμέτωπη με πολλές
κρίσεις και προκλήσεις. Παράλληλα, υπο-
γράμμισε ότι «το διάστημα που κύλησε και
οι εμπειρίες που βιώσαμε σε αυτή την πε-
ρίοδο συνέβαλαν στην αλληλοκατανόηση
και την άντληση χρήσιμων συμπερασμά-
των για το παρόν και το μέλλον».

Η Άνγκελα Μέρκελ άκουσε την Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και αφού την ευχα-
ρίστησε για τη θερμή υποδοχή παραδέ-
χτηκε: «Οι σχέσεις μας έζησαν κάποια
σκαμπανεβάσματα, αλλά εδράζουν σε πο-
λύ στέρεες βάσεις». Υπογράμμισε επίσης
ότι ο διάλογος υπήρξε πάντα το κλειδί
προς αναζήτηση και εξεύρεση λύσης.

Σε προσωπικό επίπεδο, η κυρία Σακελ-
λαροπούλου τής ευχήθηκε, μετά την απο-
χώρησή της από την κεντρική πολιτική
σκηνή, να συνεχίσει να είναι δημιουργική
και δραστήρια, αλλά και να απολαύσει
στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια και
τα αγαπημένα της πρόσωπα. Και η κυρία
Μέρκελ απάντησε: «Για το υπόλοιπο της
ζωής μου θα παραμείνω ένα πολιτικό άτο-
μο, αλλά θα παραδώσω την ευθύνη».

Στο Γκαίτε
Η Άνγκελα Μέρκελ ξεκίνησε τη μέρα

της από το Ινστιτούτο Γκαίτε στην καρδιά
της Αθήνας, όπου συναντήθηκε και συνο-
μίλησε με εκπροσώπους φορέων της νεο-

λαίας και της κοινωνίας των πολιτών. Και
χωρίς να ρωτηθεί ή να πιεστεί από κανέ-
ναν, είπε κάτι που θα ήθελαν να ακούσουν
πολλοί εδώ στη χώρα μας: «Δεν έχετε μό-
νο ένα ενδιαφέρον ίδρυμα εδώ, αλλά μια
γενιά που πέρασε δύσκολη δεκαετία και
εγώ ως καγκελάριος είμαι εκείνη που πίε-
σε την κοινωνία την ελληνική, γιατί απαί-
τησα πολλά και θέλω να συζητήσω μαζί
σας πώς είναι η οπτική της Ευρώπης και
πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην
Ελλάδα».

Αποτυπώνοντας το κλίμα της συζήτη-
σης στο Ινστιτούτο Γκαίτε, ο Γερμανός
πρέσβης Ερνστ Ράιχελ έγραψε σε αντί-
στοιχη ανάρτηση ότι η καγκελάριος είχε
μαζί με νέους Έλληνες μια ανοικτή και φι-
λική συζήτηση: «Αισιόδοξοι και αποφασι-
σμένοι να δημιουργήσουμε καλές προ-
οπτικές για τις επόμενες γενιές μαζί, σε
μια ισχυρή Ευρώπη. Το Ινστιτούτο Γκαίτε
Αθηνών είναι το παλαιότερο στο παγκό-
σμιο δίκτυο των Ινστιτούτων Γκαίτε και
του χρόνου θα γιορτάσει την 70ή επέτειο
από την ίδρυσή του».

Με το που προσγειώθηκε στο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» το αεροπλάνο που μετέ-
φερε την καγκελάριο Μέρκελ στην Ελλά-
δα, η Γερμανίδα πολιτικός ήταν αποφασι-
σμένη να αλλάξει συνήθειες χρόνων και

να δειπνήσει άλλη ώρα από εκείνη που
συνηθίζει με ακρίβεια ελβετικού ρολογι-
ού. Και αποζημιώθηκε στο έπακρο. Φθά-
νοντας στις 20.30 στον Λυκαβηττό, στο
σπίτι του πρωθυπουργού την περίμεναν
εκλεκτά εδέσματα αλλά και πολλά θέματα
να συζητηθούν, όπως τα Ελληνοτουρκικά
αλλά και το Μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δείπνο
περιλάμβανε κρητικά καλτσούνια με τυρί
και σπανακόπιτα. Το κυρίως πιάτο ήταν
ψάρι και πράσινη σαλάτα και όλα συνο-
δεύονταν από εξαιρετικό κρασί. Οι δύο
ηγέτες συζήτησαν επί δύο ώρες σε χαλαρό
κλίμα -ο πρωθυπουργός την υποδέχτηκε
χωρίς γραβάτα- θέματα ουσίας, με τον
πρωθυπουργό να μιλάει άπταιστα γερμα-
νικά και την καγκελάριο να απολαμβάνει
την υπέροχη θέα στην Ακρόπολη. Στη συ-
νέχεια αναχώρησε για το ξενοδοχείο της
στο Καβούρι.

της 
Γεωργίας Αθ. Σκιτζή 



E
να τηλεφώνημα μεταξύ Σκανδαλί-
δη και Κεγκέρογλου αποσόβησε
σε πρώτη φάση μια νέα κρίση στο
ΚΙΝΑΛ, που πλέον λειτουργεί χω-

ρίς τη Φώφη. Μάλιστα, έπειτα από συνεννοή-
σεις όλων των πλευρών από το βράδυ της
Πέμπτης αλλά και νωρίς το πρωί της Παρα-
σκευής επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία
ώστε τη Δευτέρα στην κρίσιμη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να μην αλλά-
ξει η μέχρι τώρα κατάσταση και, βεβαίως, να
μην υπάρχει καμία εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη μεταβατικού αρχηγού έως την
5η Δεκεμβρίου, οπότε είναι προγραμματι-
σμένο να στηθούν κάλπες για την εκλογή του
διαδόχου της Φώφης Γεννηματά.

Την εκπροσώπηση του ΚΙΝΑΛ μέχρι τότε
φαίνεται ότι θα έχει στις συζητήσεις των πο-
λιτικών αρχηγών και τις καίριες κοινοβου-
λευτικές μάχες και δράσεις ο Κώστας Σκαν-
δαλίδης ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος, ενώ ο Βασίλης Κεγκέρογλου θα
συνεχίσει ως γραμματέας της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας να ασκεί τα καθήκοντα που
προβλέπονται για αυτήν τη θέση.

Προς το μεσημέρι της Παρασκευής ο κ.
Κεγκέρογλου τηλεφώνησε στον κ. Σκανδαλί-
δη, την υποβάθμιση του οποίου φαινόταν να
στοχεύει η πρωινή του δήλωση, για να ξεκα-
θαρίσουν την κατάσταση, κάτι που οι πληρο-
φορίες λένε ότι έγινε σε καλό κλίμα. Το θέμα,
όπως λένε έμπειροι κομματικοί που παρα-
κολουθούν τις διαδικασίες, είναι να συνεν-
νοηθούν οι δυο τους (Σκανδαλίδης και Κεγ-
κέρογλου) και να λύσουν κάθε παρεξήγηση

αλλά και κάθε πρακτικό ζήτημα που μπορεί
να προκύψει. Βέβαια, κανείς  δεν μπορεί να
προβλέψει με σιγουριά ότι δεν θα ξαναβγούν
τα... μαχαίρια μεταξύ των «δελφίνων» στο ΚΙ-
ΝΑΛ τη Δευτέρα. Κατά τα λοιπά, αρμόδιες
πηγές από το περιβάλλον του Παύλου Χρη-
στίδη ξεκαθάριζαν ότι δεν υπάρχει κανένα
θέμα αποχώρησης του νεαρού στελέχους
από την κούρσα της ηγεσίας και ότι η σκέψη
για μια κάποια αναβολή των εκλογών εδρά-
ζεται στο φορτισμένο κλίμα από την απώλεια
της Φώφης Γεννηματά.

Νωρίτερα χθες το πρωί ο γραμματέας της
ΚΟ του κόμματος Βασίλης Κεγκέρογλου με
μια αιφνιδιαστική δημόσια παρέμβαση επι-
χείρησε την ολική επαναφορά του κόμματος
στην πολιτική πραγματικότητα. Την ώρα που
στο παρασκήνιο φούντωνε η συζήτηση για το
ποιος θα εκτελεί χρέη μεταβατικού προ-
έδρου, ο κ. Κεγκέρογλου εμφανίστηκε στην
πρωινή εκπομπή του ANT1 και «αυτοπροτά-
θηκε» για τη θεσμική εκπροσώπηση του ΚΙ-
ΝΑΛ, σύμφωνα πάντα με το δικαίωμα που
του δίνει η ερμηνεία του Κανονισμού της
Βουλής. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας με θέμα την ανά-
δειξη του εκπροσώπου στη Βουλή, που έχει
οριστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, προανήγ-
γειλε ότι θα εισηγηθεί «θεσμική ηγεσία και

νομοθετική ηγεσία μέχρι την εκλογή», ξεκα-
θαρίζοντας ότι ο ίδιος ως γραμματέας της ΚΟ
θα λειτουργεί ως θεσμικός αρχηγός και το
πολιτικό βάρος θα έχουν οι δύο εκπρόσωποι,
Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Κατρίνης,
οι οποίοι θα ασκούν νομοθετικό έργο στη
Βουλή. «Το πνεύμα όλων των βουλευτών εί-
ναι να κινηθούμε θεσμικά. Η εισήγησή μου
είναι ο γραμματέας να λειτουργεί θεσμικά
ως πρόεδρος και οι δύο εκπρόσωποι να λει-
τουργούν νομοθετικά», ισχυρίστηκε ο κ.
Κεγκέρογλου. Ερωτηθείς για το αν έχει έρθει
σε συνεννόηση με τους άλλους υποψηφίους,
απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, υπο-
γραμμίζοντας με νόημα ότι «οι 22 αποφασί-
ζουν […], θα λειτουργήσουμε θεσμικά και
δεν θα διασαλεύσουμε τη διαδικασία εκλο-
γής». Η όλη συζήτηση αποκτά διαστάσεις,
καθώς ο κ. Κεγκέρογλου μετά την απόσυρση
της υποψηφιότητάς του πρόσκειται στην
πλευρά Παπανδρέου. Το να επιφορτιστεί,
λοιπόν, με τη θεσμική εκπροσώπηση του
κόμματος δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα
αποδεκτό από άλλους υποψηφίους. Από το
περιβάλλον του Ανδρέα Λοβέρδου δεν γίνε-
ται αποδεκτό, υποστηρίζοντας πως η εκπρο-
σώπηση προέδρου γίνεται από τους κοινο-
βουλευτικούς εκπροσώπους. Υπενθυμίζον-
τας, μάλιστα, και ανάλογες περιπτώσεις του
παρελθόντος. Στο ίδιο κλίμα αλλά σε πιο ήπι-
ους τόνους και η πλευρά του Νίκου Ανδρου-
λάκη. Υπέρ της εισήγησης Κεγκέρογλου εί-
ναι η «παπανδρεϊκή» πτέρυγα, ενώ αποστά-
σεις από αυτές τις πρακτικές διατηρούν οι
άλλοι υποψήφιοι.

Σε κάθε περίπτωση απομακρύνεται το εν-
δεχόμενο αναβολής των εκλογικών διαδικα-
σιών. Αναφορικά με το ηθικό στοιχείο που
προέκυψε λόγω του ότι ο πρώτος γύρος των
εκλογών (5/12) συμπίπτει με τη συμπλήρωση
των 40 ημερών από τον θάνατο της Φώφης
Γεννηματά, σύμφωνα με πληροφορίες, η οι-
κογένεια θα πραγματοποιήσει την επιμνημό-
συνη δέηση μια εβδομάδα νωρίτερα. 

O Γερουλάνος
«Δεν έχουμε πάρει κάποια επίσημη πρό-

ταση ακόμη», δήλωσε από τη μεριά του ο
υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ Παύ-
λος Γερουλάνος, απαντώντας στα όσα ακού-
γονται περί αναβολής των εκλογών. «Θέλω
να πιστεύω ότι όλα θα πάνε κανονικά και
εμείς δουλεύουμε τους στόχους μας έως τις
5 και 12 Δεκεμβρίου», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Για το πώς
θα πορευτεί το κόμμα έως τις εκλογές και αν
θα γίνει εκλογή νέου προέδρου για να αντι-
καταστήσει τη Φώφη Γεννηματά, ο κ. Γερου-
λάνος σχολίασε ότι υπάρχουν διάφορες επι-
λογές στην ΚΟ, στην οποία δεν ανήκει ο ίδιος.
Σχετικά με την υποψηφιότητά του, είπε ότι θα
τιμήσει όσους την υπέγραψαν και για αυτό
«θα πάω έως το τέλος».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Το τηλεφώνημα δεν έσβησε φωτιές

Η παρέμβαση Κεγκέρογλου
που προκάλεσε αντιδράσεις και
η συνεδρίαση της Δευτέρας
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Ο
γραμματέας Επικοινωνίας του
Κινήματος Αλλαγής Παναγιώ-
της Βλάχος, την ώρα που το
κόμμα και η παράταξη μετά

τον αδόκητο χαμό της Φώφης Γεννημα-
τά επιχειρούν να βρουν και πάλι τον πο-
λιτικό τους βηματισμό, στέλνει πολλα-
πλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύν-
σεις. 

Υποστηρίζει ότι η πολιτική παρακατα-
θήκη της Φώφης Γεννηματά μπορεί να
είναι σαφής, αλλά δεν είναι αυτονόητη.
Αποτελεί, ωστόσο, «εγγύηση ανάκαμ-
ψης και ολικής επαναφοράς του Κινή-
ματος Αλλαγής». Σε μια προσπάθεια να
στρέψει το βλέμμα στην «επόμενη μέ-
ρα», υπογραμμίζει με νόημα την ανάγκη
για «αυτόνομη πορεία, χωρίς ισαποστα-
κισμούς και κλεισίματα του ματιού αρι-
στερά ή δεξιά». Κάνει μια προσπάθεια
να σκιαγραφήσει το προφίλ του νέου
ηγέτη που χρειάζεται το ΚΙΝΑΛ και ξε-
καθαρίζει ότι «κανείς δεν θα ήθελε ένα
κόμμα κλειστό, αυτοαναφορικό, που θα
κοιτά μόνο προς το παρελθόν και θα
συμβιβάζεται με μικρές προσδοκίες
απλώς για να νέμεται ένα ξεροκόμματο
εξουσίας - στην καλύτερη περίπτωση». 

Η απώλεια της Φώφης Γεννηματά
«πάγωσε» τον πολιτικό χρόνο. Πώς διαγράφε-
ται από εδώ και πέρα η επανεκκίνηση του Κι-
νήματος και πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
πολιτική της παρακαταθήκη;
Η ασθένεια της προέδρου, όσα ακολούθησαν και

η απροσδόκητη απώλειά της δημιούργησαν νέα δε-
δομένα για την παράταξη. Μια αναμέτρηση που θα
αποτελούσε μάλλον μια εσωτερική υπόθεση, μπο-
ρεί υπό προϋποθέσεις να γίνει πολιτικό γεγονός πα-
νελλήνιας εμβέλειας και θρυαλλίδα για την ανατρο-
πή των πολιτικών συσχετισμών. Η Φώφη Γεννηματά
έβαλε τις βάσεις και έδειξε τον δρόμο: πολιτική ενό-
τητα στη βάση αρχών και αξιών, με σεβασμό στις
διαδικασίες και τα όργανα. Ισχυρή προοδευτική
ταυτότητα, συμβατή με τη σύγχρονη Σοσιαλδημο-
κρατία, το αξιακό βάθος και την προσφορά του ΠΑ-
ΣΟΚ στην πατρίδα. Αυτόνομη πορεία χωρίς ισαπο-
στακισμούς και κλεισίματα του ματιού αριστερά ή
δεξιά. Η πολιτική της παρακαταθήκη είναι εγγύηση
ανάκαμψης και ολικής επαναφοράς του Κινήματος
Αλλαγής. 

Πώς θα περιγράφατε τον ιδανικό ηγέτη για την
επόμενη μέρα στο Κίνημα Αλλαγής;

Όπως σας ανέφερα πιο πάνω, η πολιτική παρακα-
ταθήκη της Φώφης Γεννηματά μπορεί να είναι σα-
φής, αλλά δεν είναι αυτονόητη στην εφαρμογή της.
Θέλει αρετή και τόλμη, για να το πω πιο λυρικά. Θε-
ωρώ ότι όποιος ενσωματώσει δημιουργικά και τολ-
μηρά την πολιτική και στρατηγική της ατζέντα με
σύγχρονους όρους, μιλήσει στις κοινωνικές ομάδες
που αναζητούν προοδευτική έκφραση και ενώσει
την παράταξη στη βάση της με συμβόλαιο πολιτικής
ενότητας θα κερδίσει την εσωκομματική αναμέτρη-
ση. Ας μην κρυβόμαστε, σήμερα τα κόμματα παρα-
κολουθούν την κοινωνία αντί να την οδηγούν στο
μέλλον. Μοιάζουν με μικρές κάστες επαγγελματιών
που απομακρύνουν τους πολίτες, αντί να τους εκ-
φράζουν. Αυτός ο δεσμός εμπιστοσύνης είναι που
θα κάνει τη διαφορά. Κανείς δεν θα ήθελε ένα κόμ-
μα κλειστό, αυτοαναφορικό, που θα κοιτά μόνο προς
το παρελθόν και θα συμβιβάζεται με μικρές προσ-

δοκίες απλώς για να νέμεται
ένα ξεροκόμματο εξουσίας -
στην καλύτερη περίπτωση. 

Πώς σχολιάζετε την «αν-
τιπαράθεση» που έχει ξε-
σπάσει για την «προοδευ-
τική διακυβέρνηση» και
τις «σκιές» για υπόγειες
συμφωνίες;

Από αυτήν τη συζήτηση
φαίνεται ότι δεν αντιλαμβα-
νόμαστε όλοι τον όρο «προ-
οδευτική διακυβέρνηση» με
τον ίδιο τρόπο. Η προοδευτι-
κή διακυβέρνηση που εμείς
θέλουμε και επιδιώκουμε
περιλαμβάνει το Κίνημα Αλ-
λαγής σε πρωταγωνιστικό
ρόλο. Με δυο λόγια, να
εφαρμόσουμε το πρόγραμ-
μά μας, αφού ανατρέψουμε
τους πολιτικούς συσχετι-
σμούς στις επόμενες εκλο-
γές. Αυτή είναι η μόνη πο-
ρεία και ικανή συνθήκη για
να αλλάξει ρότα η πατρίδα,
για να ανοίξει ξανά ορίζον-
τας ελπίδας για τις κοινωνι-
κές ομάδες που πληρώνουν

το μάρμαρο των απανωτών κρίσεων. 

Τι θα σήμαινε για το ΚΙΝΑΛ, αν την επόμενη
μέρα των εθνικών εκλογών συμμαχούσε με τη
ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ;
Δεν μου άρεσε ποτέ αυτή η συζήτηση που βάζει το

κάρο πριν από το άλογο. Κανένα κόμμα δεν οφείλει
να προδικάζει τη λαϊκή ετυμηγορία. Πολύ περισσό-
τερο το δικό μας που ετοιμάζεται για τις εθνικές
εκλογές με νέα ηγεσία και ενδεχομένως νέα πολιτι-
κά δεδομένα. Ας αφήσουμε τους πολίτες να αξιολο-
γήσουν. Εξάλλου, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν περιγράψει
διαφορετικό δρόμο και έχουν άλλες επιδιώξεις, τό-
σο στρατηγικές όσο και προγραμματικές. 

Πώς ερμηνεύετε την απόφαση του Γιώργου
Παπανδρέου να διεκδικήσει και πάλι το «πη-
δάλιο» της παράταξης;
Δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση ενός πρώην

πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
ενός έμπειρου πολιτικού με γνωστή διαδρομή. Ο
ίδιος έχει ζυγίσει και γνωρίζει καλά τους λόγους
που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Θα κριθεί,
όπως όλοι οι υποψήφιοι, από τα μέλη και τους φί-
λους της παράταξης. Π
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«Η πολιτική παρακαταθήκη της Φώφης
είναι σαφής, αλλά όχι αυτονόητη»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 



ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
Υφυπουργός Εργασίας 

«Δεν θα αλλάξουν 
ξανά τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης»

«Κ
ανείς δεν έμεινε απροστάτευτος εν μέ-
σω πανδημίας και πλέον το στοίχημα,
ενώ αποσωληνώνεται η οικονομία, εί-
ναι η ισχυρή ανάκαμψη μέσω παρεμ-

βάσεων», τονίζει ο υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης
Τσακλόγλου στην «Ρ» και υποστηρίζει ότι η ενεργειακή
κρίση είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο, όπως άλλωστε
εκτιμούν κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οίκοι. 

Αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα της ανεργίας ση-
μειώνει ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ μειώθηκε στο 13,9%,
ενώ στόχος είναι μέσω των νέων προγραμμάτων κα-
τάρτισης εργαζομένων να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας. Ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, συνδέοντας το
ασφαλιστικό μας σύστημα με τη δημογραφική γήραν-
ση, εξηγεί ότι η παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας
για τη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης
σε κεφαλαιοποιητική θα αποδειχτεί σωτήρια. 

Όσον αφορά τα αναδρομικά, ο υφυπουργός Εργα-
σίας αναφέρει ότι έως το τέλος του έτους θα έχουν κα-
ταβληθεί για το σύνολο των ασφαλισμένων και εξηγεί
στην «Ρ» ότι στην ειδική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πο-
ρεία του αιτήματός τους. Διαβεβαιώνει για ακόμη μια
φορά ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, συμβουλεύοντας τους ασφαλισμέ-
νους να μη βιαστούν να καταθέσουν αίτημα συνταξιο-
δότησης, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους. Ο κ.
Τσακλόγλου εξηγεί τα «κλειδιά» που θα επιτρέψουν την
ταχύτερη απονομή εκκρεμών συντάξεων με στόχο το α’
εξάμηνο του 2022 να έχουν μειωθεί θεαματικά. Τέλος,
προαναγγέλλει νέα μέτρα για την περαιτέρω μείωση
του μη μισθολογικού κόστους, με στόχο την αύξηση της
απασχόλησης και της ενίσχυσης του εισοδήματος των
εργαζομένων. 

Η οικονομία πιέζεται εκ των πραγμάτων τόσο λό-
γω της πανδημίας όσο και εξαιτίας της ενεργει-
ακής κρίσης. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κα-
τάσταση όταν θα έχουμε ξεπεράσει και τους δύο
αυτούς σκοπέλους; Θα αντέξει η οικονομία ή θα
υπάρξει ανάγκη επιβολής νέων μέτρων;

Η ελληνική οικονομία στάθηκε άτυχη ως προς το
χρονικό σημείο που ξέσπασε η πανδημία. Μόλις είχαμε
αρχίσει να βγαίνουμε από δεκαετή οικονομική κρίση
και οι προοπτικές έδειχναν εξαιρετικές. Λόγω της παν-
δημίας όλος ο πλανήτης αναγκάστηκε να εφαρμόσει
περιοριστικά μέτρα, «παγώνοντας» τη δραστηριότητα
πολλών τομέων της οικονομίας, ενώ στη χώρα μας η
ύφεση πέρυσι έφτασε το 8,2%.

Η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα γενναίο πρόγραμμα
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων με σκοπό τη
στήριξη των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας και
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Από την έναρξη
της πανδημίας μέχρι σήμερα τα μέτρα στήριξης έχουν
ξεπεράσει τα 41 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο
για τα ελληνικά δεδομένα -ειδικά λαμβάνοντας υπόψη
το ύψους του δημόσιου χρέους- και είναι αναλογικά
ένα από τα υψηλότερα διεθνώς. Η προσπάθεια απέδω-
σε και, ουσιαστικά, κανείς δεν έμεινε απροστάτευτος.

Το στοίχημα από εδώ και πέρα, καθώς η οικονομία
«αποσωληνώνεται», είναι η γρήγορη και εύστοχη αξιο-
ποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ που μαζί με την εφαρμογή των απαραίτητων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει σε αύξη-

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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ση των επενδύσεων, ισχυρή ανάκαμψη της οικονο-
μίας και σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού της μον-
τέλου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2021 αναμένεται να εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός και η ανάκαμψη των
επομένων ετών ενδέχεται να είναι ισχυρότερη και
των πλέον αισιόδοξων προβλέψεων. Η δυναμική
της οικονομίας -πάντα μέσα σε πλαίσιο δημοσιονο-
μικής ισορροπίας- εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
μια ενδογενή παράμετρο, την όσο το δυνατόν ταχύ-
τερη άνοδο του ποσοστού εμβολιασμού του πληθυ-
σμού, και μια εξωγενή, την ενεργειακή κρίση που
προξενεί πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς. Ελπίζου-
με το δεύτερο φαινόμενο να είναι συγκυριακό,
όπως εκτιμούν η ΕΚΤ, άλλες κεντρικές τράπεζες
αλλά και διεθνείς οίκοι. Το κρίσιμο είναι η ενεργει-
ακή κρίση να μη δημιουργήσει ένα ανοδικό σπιράλ
μισθών και τιμών. 

H ανεργία έχει πέσει στο χαμηλότερο πο-
σοστό της από το 2010, ωστόσο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καλπάζει στους
νέους. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μέτρα
από τη ΔΕΘ για τη στήριξη της απασχόλη-
σης ειδικά στους νέους. Ποια άλλη παρέμ-
βαση κρίνετε απαραίτητη;

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 13,9% του
εργατικού δυναμικού τον Αύγουστο του 2021 - το
χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2010. Θυμίζω
ότι τον Ιούλιο του 2019, όταν ανέλαβε η σημερινή
κυβέρνηση, το ποσοστό της ανεργίας ήταν 17,3%.
Επιπρόσθετα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, αν-
τίθετα με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα, η μείωση της
ανεργίας συνοδεύεται από αύξηση του εργατικού
δυναμικού.

Το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των νέων
δυστυχώς δεν είναι καινούριο. Πρόκειται για δο-
μικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Να σας
θυμίσω ότι το 2007, έπειτα από 12 χρόνια υψηλής
ανάπτυξης, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας νέων στην ΕΕ. Συχνά, μάλιστα, η ανεργία
αυτή συμβαδίζει με θέσεις απασχόλησης που δεν
καλύπτονται στις επιχειρήσεις λόγω έλλειψης κα-
τάλληλων προσόντων, γεγονός που καταδεικνύει
την ανάγκη σύζευξης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Αυτή την αναντιστοιχία πτυχίων και
προσόντων σκοπεύουν να αποκλιμακώσουν τα
νέα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτι-
σης εργαζομένων και ανέργων του ΟΑΕΔ ύψους 1
δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης, αλλά και άλλα προγράμματα με πα-
ρόμοια στόχευση που θα χρηματοδοτηθούν μέσω
του ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, πέρα από γενικότερες πολιτικές που
στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και την αύξηση της απασχόλησης, όπως η μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών, να επισημάνω πως
ειδικά για τους νέους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός στη ΔΕΘ, θα θεσπιστεί από 1/1/2022 το
πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο». Μία πολιτική που
στοχεύει στην πρόσληψη νέων έως 29 ετών, χωρίς
προϋπηρεσία μέσω επιδότησής τους με το ποσό των
1.200 ευρώ για 6 μήνες (200 ευρώ μηνιαίως - 100
στον εργοδότη και 100 στον εργαζόμενο). 

Κύριε Τσακλόγλου, στο πρόσφατο συνέδριο
του Economist αναφερθήκατε στην ανάγκη
αντιμετώπισης του δημογραφικού κινδύνου
στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Γιατί
αποτελεί απάντηση στη δημογραφική πρό-
κληση η λειτουργία από την 1/1/2022 του νέου

Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης, στο οποίο θα ενταχθούν οι νέοι
εργαζόμενοι;

Το ασφαλιστικό μας σύστημα έως τώρα είναι
σχεδόν αποκλειστικά διανεμητικό. Δηλαδή, οι ει-
σφορές των εργαζομένων πληρώνουν τις συντάξεις
της προηγούμενης γενιάς. Τα διανεμητικά συστή-
ματα δουλεύουν καλά όταν οι ασφαλισμένοι είναι
πολλοί και οι συνταξιούχοι λίγοι. Όμως, σε περιό-
δους δημογραφικής γήρανσης και πληθυσμιακής
συρρίκνωσης, όπως αυτή που ζούμε τώρα, τέτοια
συστήματα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και
χρειάζονται παρεμβάσεις.

Η δική μας παρέμβαση ήταν η σταδιακή μετατρο-
πή της επικουρικής ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητι-
κή. Εδώ και μερικές δεκαετίες, παρόμοιες παρεμ-
βάσεις έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολλές
αναπτυγμένες χώρες, που επίσης αντιμετωπίζουν
πρόβλημα δημογραφικής γήρανσης. Με τη μεταρ-
ρύθμιση αποσυνδέουμε την επικουρική ασφάλιση
από τον δημογραφικό κίνδυνο και, εντέλει, πετυχαί-
νουμε διαφοροποίηση κινδύνου για το σύνολο της
κοινωνικής ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι του νέου
συστήματος θα λαμβάνουν τρεις συντάξεις -εθνική,
ανταποδοτική και (κεφαλαιοποιητική) επικουρική-
οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους:
δημοσιονομικό, δημογραφικό και κίνδυνο αγοράς
αντιστοίχως, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν υψηλή θε-
τική συσχέτιση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εκτός της εξα-
σφάλισης υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για
τους νέους συνταξιούχους, μειώνεται και ο βαθμός
κινδύνου για το σύνολο του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος.

Έχετε δηλώσει ότι στόχος της πολιτικής ηγε-
σίας είναι η ταυτόχρονη έκδοση κύριας και
επικουρικής σύνταξης. Σε τι οφείλεται η κα-
θυστέρηση στην απονομή τους και πότε θα
μπορεί επιτέλους να εκδίδεται η σύνταξη
ενός ασφαλισμένου σε εύλογο χρονικό διά-
στημα;

Προϋπόθεση απονομής επικουρικής σύνταξης
είναι η απονομή κύριας σύνταξης. Μέχρι σήμερα η
διαδικασία αυτή υλοποιείται σε διαδοχικά στάδια. Η
διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εξετάζει το ενδεχόμενο της
από κοινού εξέτασης των αιτήσεων κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης και την απόδοσή τους ταυτό-
χρονα ή, έστω, με μικρή χρονική διαφορά. Επί του
παρόντος, μελετώνται προσεκτικά οι παράμετροι
του σχεδίου και πιστεύω ότι σύντομα θα ληφθούν
οριστικές αποφάσεις.

Πότε θα ολοκληρωθεί η καταβολή των ανα-
δρομικών στους νέους συνταξιούχους;

Από την ενημέρωση που έχουμε από τον e-ΕΦ-

ΚΑ ο μεγάλος όγκος των αναδρομικών του νόμου
Βρούτση έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους
τους. Στόχος είναι η επεξεργασία για το σύνολο των
ασφαλισμένων να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
έτους, ενώ ειδικά για τη μικρή ομάδα «νέων» συντα-
ξιούχων, στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί ανα-
δρομικά, εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα. Να σημειώσω ότι από τις αρχές
Οκτωβρίου έχει ανοίξει ειδική πλατφόρμα στον e-
ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας μπορούν όλοι οι ενδιαφε-
ρόμενοι να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εκ-
καθάρισης των αναδρομικών τους και για το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους σε περίπτωση
που δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. 

Oι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης έχουν
πυροδοτήσει ένα κύμα φυγής. Τι θα συμβου-
λεύατε όσους το σκέφτονται και είναι ένα βή-
μα πριν το πράξουν;

Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν
παρατηρείται μαζική φυγή προς τη συνταξιοδότη-
ση. Το α’ εξάμηνο του 2021 οι νέες αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης ανέρχονται σε 83.905, ενώ το αντίστοιχο
νούμερο για το 2019, δηλαδή την τελευταία «κανονι-
κή» χρονιά προ πανδημίας, ήταν 79.887. Επιπλέον,
αφού διαβεβαιώσω για μια ακόμα φορά πως δεν τί-
θεται κανένα θέμα αλλαγής στα όρια ηλικίας, θα
ήθελα να συμβουλεύσω τους ασφαλισμένους να μη
βιαστούν να καταθέσουν αίτημα συνταξιοδότησης,
καθώς ειδικά μετά τα 30 και, ακόμη περισσότερο, τα
35 έτη τα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτι-
κής σύνταξης με τον νόμο Βρούτση είναι ιδιαιτέρως
υψηλά. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγ-
μα. Στα 30 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης
είναι 26,4%, στα 35 έτη 37,3% και στα 40 έτη 50%.
Όπως αντιλαμβάνεστε, οι διαφορές είναι πολύ με-
γάλες. 

Ποιο είναι το στοίχημα της κυβέρνησης για
τις εκκρεμείς συντάξεις; Πριν από λίγες μέ-
ρες τέθηκε σε λειτουργία ο αποκαλούμενος
«Πύργος Ελέγχου» - το ψηφιακό σύστημα
παρακολούθησης των εκκρεμών συντάξεων.
Ποιες είναι οι διαπιστώσεις μέχρι στιγμής;

Το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων είναι χρόνιο
και δυστυχώς εντάθηκε με τη δημιουργία του ΕΦ-
ΚΑ, η οποία επί της αρχής ήταν σωστή, αλλά δεν συ-
νοδεύτηκε από ουσιαστική ενοποίηση ταμείων και
κανόνων. Εκεί οφείλεται και η διόγκωση του προ-
βλήματος. Για την επίλυσή του η κυβέρνηση εφάρ-
μοσε σειρά μέτρων, τα οποία αφορούσαν τόσο την
ανακούφιση των συμπολιτών μας που περιμένουν
τη σύνταξή τους όσο και τις δομικές αλλαγές στον e-
ΕΦΚΑ ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απονομής των
συντάξεων.

Τα μέτρα αυτά έχουν αρχίσει να αποδίδουν, κα-
θώς ο ρυθμός απονομής των συντάξεων σταδιακά
έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019 -
από 10.000 έως 12.000 χιλιάδες απονομές μηνιαίως
σε περίπου 20.000. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση
του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων κατά σχεδόν
50.000 το τελευταίο δεκάμηνο. Αναμένουμε, μάλι-
στα, ότι με την είσοδο των πιστοποιημένων λογιστών
και δικηγόρων οι ρυθμοί απονομής θα αυξηθούν
σημαντικά με στόχο να απονέμονται περίπου 30.000
συντάξεις τον μήνα. Ελπίζουμε ότι μέσα στο α’ εξά-
μηνο του 2022 το απόθεμα των εκκρεμών συντάξε-
ων θα έχει μειωθεί θεαματικά - κάτι που για την κυ-
βέρνηση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

H πανδημία επηρέασε το Ασφαλιστικό της
χώρας και σε τι ποσοστό;

Όπως ανέφερα προηγουμένως, η πανδημία επη-
ρέασε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας
παγκοσμίως. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά των συ-
νεπειών της πανδημίας, η κυβέρνηση κατέβαλε κά-
θε προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις
αυτής της πρωτοφανούς κρίσης στο ασφαλιστικό
σύστημα, αυξάνοντας τις μεταβιβάσεις από τον
κρατικό προϋπολογισμό προς αυτό. Δηλαδή, πέρα
από την ετήσια τακτική στήριξη των 15 δισ. ευρώ από
τον κρατικό προϋπολογισμό, παρασχέθηκαν επι-
πλέον 2 δισ. ευρώ για την κάλυψη ασφαλιστικών ει-
σφορών, αφού το κράτος μετατράπηκε σε οιονεί ερ-
γοδότη μεγάλων τομέων της οικονομίας. Η προσπά-
θεια που καταβλήθηκε ήταν πολύ μεγάλη και, πι-
στέψτε με, θα συνεχίσουμε να την καταβάλλουμε αν
το απαιτούν οι συνθήκες, αν και ελπίζουμε ότι δεν
θα παραστεί ανάγκη για νέο «κλείσιμο» της οικονο-
μίας.

Εξετάζετε περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών
εισφορών, τονώνοντας έμμεσα το μηνιαίο ει-
σόδημα των πολιτών;

Στην Ελλάδα αυτό που οι οικονομολόγοι αποκα-
λούν «φορολογική σφήνα», δηλαδή η διαφορά με-
ταξύ του μεικτού και του καθαρού μισθού, ήταν από
τις μεγαλύτερες ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, δί-
νοντας ισχυρά αντικίνητρα για απασχόληση, αλλά
και κίνητρα για ανασφάλιστη εργασία. Η κυβέρνηση
ανέλαβε τη δέσμευση να μειώσει αυτήν τη διαφορά,
μειώνοντας ήδη σε σημαντικό βαθμό φόρους και ει-
σφορές. Ήδη έχει γίνει μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες και ταυτό-
χρονα προγραμματίζονται νέα μέτρα για την περαι-
τέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους με
απώτερο στόχο να κινηθεί η χώρα προς τον μέσο
όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, να αυξηθεί η απασχόλη-
ση και να ενισχυθεί περαιτέρω το εισόδημα των ερ-
γαζομένων.«
Έως το τέλος του 2021
θα καταβληθούν όλα
τα αναδρομικά» - 
Η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση αποσυνδέει
τα επικουρικά από τον
δημογραφικό κίνδυνο
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ΝOΤΗΣ ΜΗΤΑΡAΚΗΣ 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Κλειστές δομές 
τέλος Νοεμβρίου
σε Κω και Λέρο»

«Β
ολές» στην Τουρκία για
το γεγονός ότι ακόμα
επιτρέπει ροές διά θα-
λάσσης προς τα ελληνι-

κά νησιά, με αποτέλεσμα τραγικά δυστυ-
χήματα και θανάτους, εξαπολύει μέσω
της «Ρ» ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότης Μηταράκης. «Η προσχη-
ματική άρνηση της Τουρκίας λόγω παν-
δημίας να αποδεχθεί επιστροφές δεν
έχει βάση», προσθέτει ως προς την άρνη-
ση της Άγκυρας να δεχθεί επιστροφές
περίπου 2.000 μεταναστών που δεν δι-
καιούνται άσυλο στη χώρα μας. Προαναγ-
γέλλει, δε, το άνοιγμα κλειστών ελεγχό-
μενων δομών μεταναστών σε Κω και Λέ-
ρο στο τέλος Νοεμβρίου, στα πρότυπα της
δομής που εγκαινιάστηκε στη Σάμο. 

Το πρωί της Τρίτης είχαμε ακόμα ένα
ναυάγιο με νεκρούς ανοιχτά της Χί-
ου. Τι συμβαίνει, κ. υπουργέ; Συνε-
χίζει η Τουρκία να αφήνει ανεξέλεγ-
κτες τις ροές;
Το τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χί-

ου αποτελεί το πρώτο σοβαρό περιστατι-
κό για τη φετινή χρονιά. Αλλά και μια
διαρκή υπενθύμιση ότι τα θαλάσσια σύ-
νορα παραμένουν πεδίο δράσης για κυ-
κλώματα λαθροδιακινητών, που θέτουν
σε κίνδυνο ζωές σε βαριά φορτωμένες,
μη αξιόπλοες λέμβους. 

Συνολικά, είκοσι δύο άτομα διασώθη-
καν από την Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ
τέσσερις σοροί ανασύρθηκαν. Η πληρο-
φορία που έχουμε είναι ότι οι επιβαίνον-
τες στη λέμβο δεν φορούσαν σωσίβια, γε-
γονός που αποδεικνύει τη μικρή αξία που
έχει η ανθρώπινη ύπαρξη μπροστά στα
οφέλη της λαθροδιακίνησης.

Οι τουρκικές Αρχές πρέπει να κάνουν
περισσότερα για να αποτρέπουν την εκ-
μετάλλευση από εγκληματικές συμμο-
ρίες, όπως προκύπτει και από την Κοινή
Δήλωση της γείτονος με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτές οι διελεύσεις δεν πρέπει
να επιτραπούν ξανά. 

Άλλωστε, σε αυτήν την περίπτωση, κ.

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

Το τραγικό περιστατικό ανοιχτά 
της Χίου αποτελεί το πρώτο 
σοβαρό περιστατικό για τη φετινή
χρονιά. Αλλά και μια διαρκή 
υπενθύμιση ότι τα θαλάσσια 
σύνορα παραμένουν πεδίο 
δράσης για κυκλώματα 
λαθροδιακινητών, που θέτουν 
σε κίνδυνο ζωές σε βαριά 
φορτωμένες, μη αξιόπλοες 
λέμβους 

«
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Ευγενίδη, η αποτροπή έχει έναν ουσιω-
δώς ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς
συνδέεται άμεσα με την προστασία της
ανθρώπινης ζωής. 

Η Τουρκία αφήνει μονίμως να εν-
νοηθεί ότι δεν θα μπορέσει να συγ-
κρατήσει ένα νέο μεταναστευτικό
κύμα από το Αφγανιστάν. Βλέπετε
κάποια τέτοια εξέλιξη και, αν ναι,
πώς θα την αντιμετωπίσετε; Και
μπορεί να δίνονται επιπρόσθετα
χρήματα στη γείτονα, όταν δεν τη-
ρείται πλήρως η Κοινή Δήλωση;
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν δημιουρ-

γούν ανησυχία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η
χώρα μας, ως μέλος της ανθρωπιστικής
γέφυρας που στόχο έχει να βοηθήσει αν-
θρώπους που πραγματικά κινδυνεύουν,
αλλά και ως χώρα πρώτης υποδοχής που
εφαρμόζει μία αυστηρή αλλά δίκαιη με-
ταναστευτική πολιτική, έχει προετοιμα-
στεί καταλλήλως για να αντιμετωπίσει πι-
θανές συνέπειες.

Πρώτον, με τη συνέχιση της προστα-
σίας των θαλάσσιων και των χερσαίων
συνόρων μας, με σεβασμό στο διεθνές
και ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά και με μεγα-
λύτερη αποφασιστικότητα και συνέπεια.
Το γεγονός ότι η χώρα μας, φέτος, έχει
σχεδόν μηδενικές ροές, σε αντίθεση με
τον πολλαπλασιασμό ροών που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι υπόλοιπες χώρες της
ευρωπαϊκής περιφέρειας, είναι ενδεικτι-
κό. Δεύτερον, με την κινητοποίηση του
ευρωπαϊκού μηχανισμού και την αφύπνι-
ση των βραδυφλεγών –πολλάκις– αντα-
νακλαστικών των κρατών-μελών. Και σή-
μερα έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται
μια πολιτική στήριξης των όμορων περιο-
χών, αλλά και των χωρών διέλευσης. Η
χώρα μας, άλλωστε, υποδέχτηκε 700
αξιωματούχους πολίτες του Αφγανιστάν,
καθώς και τις οικογένειές τους, στο πλαί-
σιο της μεταφοράς τους, για ανθρωπιστι-
κούς λόγους. 

Τρίτον, με τον ορισμό της Τουρκίας ως
ασφαλούς τρίτης χώρας για παράνομα ει-
σελθόντες μετανάστες από το Μπαγκλαν-
τές, το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Αφγανι-
στάν και τη Συρία, μια πρωτοβουλία που
έχει παίξει –μέχρι στιγμής– θετικό απο-
τρεπτικό ρόλο.

Είναι αυτονόητο ότι η Τουρκία πρέπει
να στηριχθεί από την Ευρώπη. Οφείλει
όμως να τηρήσει τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από την Κοινή Δήλωση του
2016. Όπως ακριβώς συμπεριελήφθη στα
συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ, έπειτα από παρέμβαση
του Έλληνα πρωθυπουργού. 

Η κρίση του Αφγανιστάν μπορεί να ση-
ματοδοτήσει μια νέα αρχή στις ελληνο-

τουρκικές σχέσεις, με όρους νηφαλιότη-
τας και καλής γειτονίας. Είναι σαφές,
όμως, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε, σε
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, καμία εκ
νέου προσπάθεια εργαλειοποίησης του
Μεταναστευτικού.

Αυτό είναι και το πλαίσιο με το οποίο
αποδέχθηκα την πρόσκληση του υπουρ-
γού Εσωτερικών της Τουρκίας κ. Σοϊλού
και θα βρίσκομαι μαζί του στην Άγκυρα
την ερχόμενη Τρίτη.

Θα προχωρήσουν οι επιστροφές των
περίπου 1.908 μεταναστών που δεν
δικαιούνται άσυλο στην Τουρκία,
όπως είχε ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης
από τον κ. Ερντογάν;
Είναι και αυτό μέσα στις δεσμεύσεις

της Τουρκίας, όπως και το να μην επιτρέ-
πει στους λαθροδιακινητές να ξεκινούν
από το έδαφός της και να μεταφέρουν
παράνομα ανθρώπους προς την Ελλάδα.
Πλέον, η προσχηματική άρνηση της
Τουρκίας λόγω πανδημίας να αποδεχθεί
επιστροφές δεν έχει βάση. Περιμένουμε
άμεσα να αλλάξει τη στάση της και να δεί-
ξει μια συνέπεια λόγου και έργων. Οι
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, επανα-
λαμβάνω, πρέπει να τηρηθούν στο έπα-
κρο. Αυτό είναι και το μήνυμα της ηγεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άλλωστε, αυτός είναι και ο μόνος δρό-
μος για μια ουσιαστική συνεργασία.

Πρόσφατα εγκαινιάσατε τη νέα
κλειστή δομή μεταναστών στο Βαθύ
της Σάμου, μετά τη νέα δομή στη Μυ-
τιλήνη. Θα έχουμε και άλλες κλει-
στές δομές στα νησιά; 

Στη Σάμο εγκαινιάσαμε τη νέα Κλειστή
Ελεγχόμενη Δομή, μακριά από τον αστικό
ιστό, με 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση,
όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί. Μία
δομή που προσφέρει αφενός τη χαμένη
αξιοπρέπεια σε ανθρώπους που ζητούν
διεθνή προστασία και αφετέρου ασφά-
λεια σε ωφελούμενους, προσωπικό και
τοπική κοινωνία. 

Το ίδιο θα κάνουμε στις 27 Νοεμβρίου
στη Λέρο και την Κω. Αλλά και μέσα στο
2022 στη Χίο και τη Λέσβο, ενώ όσες δο-
μές λειτουργούν σε όλη τη χώρα μετατρέ-
πονται σε κλειστές, ασφαλείς δομές, για
όλους. Διαμένοντες, εργαζόμενους, το-
πική κοινωνία. 

Η ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υποδοχής στα σημεία εισόδου και η
μετατροπή όλων των δομών της χώρας σε
σύγχρονες και ασφαλείς, σε συνδυασμό
με τις σταθερά μειωμένες ροές, την επι-
τάχυνση στη διαδικασία ασύλου και το
γεγονός ότι διανύουμε πλέον τον δεύτερο
χρόνο που όσοι έρχονται είναι σταθερά
λιγότεροι από όσους φεύγουν από τη χώ-
ρα, είναι τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι στο Μεταναστευτικό έχουμε αλλάξει
σελίδα.

Η χώρα μας εξακολουθεί να δέχεται
διεθνείς μομφές για «pushbacks»
στα σύνορα, θαλάσσια και χερσαία.
Πώς απαντάτε;
Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους

ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων. Τα
ελληνικά σύνορα είναι σύνορα της ΕΕ και
λειτουργούμε στο πλαίσιο του διεθνούς
και ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστα-
σία τους. Είμαστε σαφώς υπέρ της στήρι-

ξης των ανθρώπων που είναι σε κίνδυνο,
όπως είναι οι πολίτες από το Αφγανιστάν
που φέρνουμε στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη. Ο Σομαλός όμως που έφυγε νόμι-
μα από τη χώρα του, μπήκε νόμιμα στην
Τουρκία και έχει visa είναι οικονομικός
μετανάστης που προσπαθεί να μπει πα-
ράνομα στην Ελλάδα. Δεν είναι πρόσφυ-
γας και δεν κινδυνεύει στην Τουρκία. 

Οι παράνομες ροές πρέπει να αποτρέ-
πονται σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση
του 2016, την οποία η ΕΕ πρέπει να δια-
σφαλίσει ότι εφαρμόζεται σωστά. Η Ευ-
ρώπη παραμένει στόχος εγκληματικών
συμμοριών που εκμεταλλεύονται αδύνα-
μους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να
εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ. 

Πρέπει να γίνει σαφές πως, αν τα κυ-
κλώματα των λαθροδιακινητών κερδί-
σουν τη μάχη εναντίον μας στα ανατολικά
σύνορα της Ελλάδος, τότε θα μας κερδί-
σουν και στα εσωτερικά σύνορα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι
η προστασία των συνόρων είναι και προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής. Για τις ελ-
ληνικές Αρχές, το Ελληνικό Λιμενικό-Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή, η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής αποτελεί πρώτη προτε-
ραιότητα. Έχουν διασώσει χιλιάδες ζωές
στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια, μέσα σε
αντίξοες συνθήκες. Και αυτό συνεχίζουν
να κάνουν. 

Δεν απολογούμαστε για τη συνεχή
προσήλωσή μας να διαλύσουμε αυτά τα
δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και τους συ-
νεργούς τους και να προστατεύσουμε τα
ευρωπαϊκά σύνορα.

POLITICAL
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της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Η
Γαλλία συνέλαβε ένα βρετανικό αλιευτι-
κό σκάφος και ανακοίνωσε ότι θα κλείσει
σχεδόν όλα τα λιμάνια της από το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, μια σημαντική κλιμάκωση στη συνε-
χιζόμενη διαμάχη της με τη χώρα για τα αλιευτικά
δικαιώματα μετά το Brexit.

«Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, όλα τα γαλλικά
λιμάνια δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα σε βρετα-
νικά σκάφη», δήλωσε ο υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Γαλλίας, Κλεμέντ Μπον, σε συνέν-
τευξή του.

Περίπου τρία ή τέσσερα λιμάνια θα παραμεί-
νουν ανοιχτά για τα βρετανικά αλιευτικά σκάφη
όταν το κλείσιμο τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, με τον
ακριβή αριθμό να αποφασίζεται την επόμενη
εβδομάδα, είπε, προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρξει
καμία ανοχή, καμία επιείκεια».

Η Γαλλίδα υπουργός Θαλασσών Ανίκ Ζιραρντέν
είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι δύο βρετανικά
πλοία είχαν σταματήσει και επιβλήθηκε πρόστιμο,
με το ένα να εκτρέπεται σε γαλλικό λιμάνι.

Ένα από τα σκάφη δεν περιλαμβανόταν στον εγ-
κεκριμένο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των βρετανικών αλιευτικών σκαφών και ο διευ-
θυντής της περιφερειακής κυβέρνησης «εξέδωσε
αμέσως» εντολή να εκτραπεί το σκάφος στο γαλ-
λικό λιμάνι της Χάβρης, ανέφερε η δήλωσή του.

Η Βρετανία είπε ότι ερευνά το περιστατικό.
Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την Πέμ-
πτη, ο υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις
είπε ότι είχε δει αναφορές ότι το κατασχεθέν
σκάφος «ήταν αρχικά σε λίστα και στη συνέχεια
φαινόταν να μην περιλαμβάνεται στον κατάλο-
γο», προσθέτοντας ότι ήταν κάτι που είχε ζητή-
σει από τους αξιωματούχους του να «διερευνή-
σουν επειγόντως».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου ανέφερε την Πέμπτη ότι γνώριζε «ανα-
φορές για δραστηριότητες επιβολής που αναλαμ-
βάνονται από τις γαλλικές Αρχές» και ότι «εξετά-
ζει το θέμα επειγόντως». Στο άλλο σκάφος επι-
βλήθηκε πρόστιμο επειδή δεν συμμορφώθηκε με
τις εντολές που επέτρεπαν στις γαλλικές Αρχές να
επιβιβαστούν στο σκάφος για να πραγματοποι-
ήσουν ελέγχους.

Πρόσθετοι έλεγχοι από Γάλλους ναυτικούς χω-
ροφύλακες δεν διαπίστωσαν περαιτέρω παραβία-
ση των κανονισμών αλιείας.

Τα σκάφη ακινητοποιήθηκαν στα ανοιχτά της
Χάβρης, στη Μάγχη. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση, «ο καπετάνιος του αλιευτικού σκάφους κινδυ-
νεύει με ποινικές κυρώσεις».

Αλιευτικά δικαιώματα
Τα πρόστιμα αντιπροσωπεύουν τον τελευταίο

γύρο εντάσεων σε μακροχρόνιες διαφωνίες μετα-
ξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας σχε-
τικά με τα δικαιώματα των γαλλικών και βρετανι-
κών σκαφών να ψαρεύουν στα ύδατα κάθε χώρας
μετά το Brexit.

Τα τελευταία γαλλικά μέτρα έρχονται ως απάν-
τηση στην άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου να χορηγήσει άδειες αλιείας μετά το
Brexit σε αρκετούς Γάλλους ψαράδες. Ο Κλεμέντ
Μπον είπε ότι σχεδόν οι μισές γαλλικές αιτήσεις
για ψάρεμα στα βρετανικά ύδατα είχαν απορρι-
φθεί. Ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν της ΕΕ είπε
στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι από την 1η
Οκτωβρίου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χορηγήσει
άδειες σε 15 από τα 47 μικρότερα γαλλικά σκάφη
που έκαναν αίτηση για ψάρεμα στα χωρικά ύδατα
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από τα υπόλοιπα σκάφη, η Γαλλία συμφώνησε
να ακυρώσει τις αιτήσεις για 17 σκάφη των οποίων
τα στοιχεία για την αλιευτική τους δραστηριότητα
στα βρετανικά ύδατα πριν από το Brexit θεωρούν-
ταν φτωχά, είπε ο εκπρόσωπος.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δήλωσε
στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι περίπου
το 40% των γαλλικών αιτήσεων για ψάρεμα στα
βρετανικά ύδατα δεν έχει ακόμη εγκριθεί, ο αριθ-
μός αυτός ποικίλλει ανάλογα με τις αλιευτικές ζώ-
νες. Ωστόσο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του
Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την Πέμπτη ότι το
98% των αιτήσεων αδειών από πλοία της ΕΕ για
αλιεία στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου είχε
παραδοθεί.

«Οι υπουργοί μας εργάζονται για αυτό όλο το ει-
κοσιτετράωρο, αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω στη
βρετανική κυβέρνηση ότι θα φροντίσουμε να γί-
νουν σεβαστά τα συμφέροντά μας και να τηρηθεί ο
λόγος μας», ανέφερε ο Καστέξ.

Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να δει μια «αποκλιμά-
κωση», αλλά η βρετανική κυβέρνηση είχε «όλα τα
κλειδιά για να την επιτύχει».

Μια δήλωση της γαλλικής κυβέρνησης ανέφερε
ότι «στοχευμένα μέτρα» κατά του Ηνωμένου Βα-
σιλείου από τις 2 Νοεμβρίου θα περιλαμβάνουν
επίσης ενίσχυση των τελωνειακών και υγειονομι-
κών ελέγχων, συστηματικούς ελέγχους ασφαλεί-
ας των βρετανικών πλοίων και ενίσχυση των ελέγ-
χων σε φορτηγά που ταξιδεύουν από και προς το
Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπον πρόσθεσε ότι οι «συστηματικοί έλεγ-
χοι» στα φορτηγά θα περιλαμβάνουν επίσης το

φορτίο τους, προσθέτοντας ότι δεν έχουν σχεδια-
στεί για να «κόψουν την επαφή, την πρόσβαση,
αλλά να είναι εξαιρετικά αυστηροί όσον αφορά τις
επιθεωρήσεις».

«Δεν είναι πόλεμος αλλά αγώνας», είπε η Ζι-
ραρντέν στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL
το πρωί της Πέμπτης. Μια δεύτερη σειρά γαλλι-
κών μέτρων αντιποίνων ετοιμάζεται, ανέφερε κυ-
βερνητική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι, «σε
αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία δεν αποκλείει την επα-
νεξέταση της προμήθειας ενέργειας που παρέχε-
ται στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Τώρα πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της βίας
γιατί… αυτή η βρετανική κυβέρνηση καταλαβαί-
νει μόνο αυτό», είπε ο Μπον. «Δεν μπορούμε να
είμαστε σε κλίμα εμπιστοσύνης με έναν γείτονα,
έναν εταίρο που δεν σέβεται τους κανόνες».

Την Τετάρτη, πριν ανακοινωθούν επίσημα τα τε-
λευταία μέτρα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταδίκασε
τις προτεινόμενες κινήσεις ως «απειλές» που
ήταν «απογοητευτικές και δυσανάλογες».

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε
ότι «τα μέτρα που απειλούνται δεν φαίνεται να εί-
ναι συμβατά με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνερ-
γασίας (TCA) και το ευρύτερο διεθνές δίκαιο»,
προσθέτοντας ότι «εάν εφαρμοστούν, θα αντιμε-
τωπιστούν με κατάλληλη και βαθμονομημένη
απάντηση».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι θα μεταδώσει
τις ανησυχίες του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τη γαλλική κυβέρνηση.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε σε δήλωση
την Πέμπτη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει τις συζητήσεις
τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με τη Γαλλία
προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

Η ΕΕ τόνισε ότι «όλα τα γαλλικά πλοία που δι-
καιούνται άδεια θα πρέπει να λάβουν μία», σύμ-
φωνα με τη δήλωση.

Επιβεβαίωσαν επίσης ότι η «Συμφωνία Εμπορί-
ου και Συνεργασίας τους με το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι σαφής: τα σκάφη που αλιεύουν σε αυτά τα
ύδατα θα πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίσουν».

Τώρα αναμένουμε να δούμε πού αποσκοπεί και
ποιο αποτέλεσμα θα έχει αυτή η κόντρα, που θυ-
μίζει την Ελλάδα μας με τους γείτονές μας! 

Πόλεμος γιγάντων για την αλιεία
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Ενεργειακή κρίση και ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Η
ενεργειακή κρίση, η οποία κορυφώνεται κα-
θώς οι τιμές φυσικού αερίου και παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος χτυπούν πλέον κόκκι-

νο, έφερε στο προσκήνιο τις αβελτηρίες της ΕΕ σε
σχέση με το κορυφαίο ζήτημα των ηλεκτρικών δια-
συνδέσεων και της παραγωγής και μεταφοράς πρά-
σινου ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή ηλεκτρικού
ρεύματος που να παράγεται από ΑΠΕ. Πολύ δε πε-
ρισσότερο καθώς το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο που συνεδρίασε στις 21-22 Οκτωβρίου 2021
πέταξε την μπάλα στην εξέδρα σε σχέση με το ζήτη-
μα της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Έτσι, το ζήτημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων
και μάλιστα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Ένα θέμα το
οποίο προ διετίας είχε αποτελέσει αντικείμενο
μεταξύ άλλων και ενός πάνελ επιστημονικού συ-
νεδρίου που είχε διοργανωθεί την 1η Νοεμβρίου
2019 στην Αθήνα από τους Republicans Greece.

Στην εισήγησή μου στο συνέδριο αυτό είχα την
ευκαιρία να επισημάνω ότι η φτηνή και διαφορο-
ποιημένη προμήθεια ενέργειας αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη
των επιχειρήσεων και την επιβίωση των νοικοκυ-
ριών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Επιπλέ-
ον ο περιορισμός της ενεργειακής φτώχειας πα-
ραμένει μια σύγχρονη πρόκληση για τα κράτη-
μέλη της Ένωσης.

Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των μεριδίων
τους, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνε-
χίσουν να παραμένουν για τις επόμενες δεκαε-
τίες βασικές μορφές ενέργειας. Ταυτόχρονα ο
εξηλεκτρισμός είναι ανάμεσα στα επονομαζόμε-
να «mega-trends».

Σε σχέση με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ και τη
σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων θα πρέ-
πει να επισημανθεί ότι η Ενεργειακή Ένωση απο-
τέλεσε έναν από τους βασικούς φακέλους πολιτι-
κής της Ένωσης την προηγούμενη πενταετία.
Έτσι η ΕΕ υιοθέτησε ορισμένες αρχές πολιτικής
καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτι-
κής και εργαλεία προκειμένου να πετύχει μεταξύ
άλλων τόσο την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για θέρμανση, ψύξη και κίνηση όσο και την
ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας μέσω της
διαφοροποίησης του παρόχου αλλά και των δια-
δρομών μεταφοράς ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ επιδιώκει την αύξηση
των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των κρα-
τών-μελών της και των τρίτων χωρών. Έτσι προ-
ωθήθηκε η υιοθέτηση των επονομαζόμενων Έρ-
γων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Pro-
jects of Common Interest - PCI) τα οποία πέραν
των άλλων αποτελούν σχέδια επιλέξιμα για χρη-
ματοδότηση από την ΕΕ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν πρότεινε την υιοθέτηση ενός ενωσιακού

πράσινου new deal που οπωσδήποτε αναμένεται
να προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη των ΑΠΕ
και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Αυτό μπορεί
να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την
προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει το
cluster Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ γνωστό ως «EU-
ROASIA Interconnector» μεταξύ των Έργων Κοι-
νού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (EU PCΙ).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εν
λόγω τεχνικό έργο θα διαθέτει υποβρύχιο ηλε-
κτρικό καλώδιο DC 500kV και λοιπό σχετικό εξο-
πλισμό και θα διασυνδέει τα δίκτυα μεταφοράς
Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας. Το έργο συνολικής
ισχύος 2.000 MW (σε πρώτη φάση θα έχει ισχύ
1.000 MW) με συνολικό μήκος 1.544 χιλιόμετρα
θα έχει τη δυνατότητα και αντίστροφης μεταφο-
ράς ηλεκτρικού ρεύματος πάντα σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την άλλη πλευρά σχεδιάζονται έργα που
στοχεύουν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-
Αιγύπτου ή/και Ελλάδας-Αιγύπτου-Λιβύης. Πλην
όμως τα εν λόγω έργα μέχρι σήμερα δεν έχουν
χαρακτηριστεί ως EU PCI.

Επιπλέον αιρεσιμότητες που αφορούν πολιτι-
κές και ρυθμίσεις σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση
στην αγορά, την πρόσβαση στο ευρωπαϊκό χρη-

ματιστήριο ρύπων κ.λπ. θα πρέπει να συμφωνη-
θούν στο μέλλον στο πλαίσιο των παραπάνω σε-
ναρίων.

Η εκ μέρους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εγκα-
τάσταση και λειτουργία ΑΠΕ σε χώρες της Αφρι-
κής και η εν συνεχεία μεταφορά της ενέργειας
στην ΕΕ μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων θα
μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στην
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για πράσινη
ενέργεια δίνοντας ταυτόχρονα στις εν λόγω επι-
χειρήσεις τη δυνατότητα να επωφεληθούν στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ρύπων
(EU ETS).

Η πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για
την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών που
προβλέπει πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου για
τη μεταφορά πράσινης ενέργειας πέραν της ση-
μαντικής γεωστρατηγικής της σημασίας φιλοδο-
ξεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια Ελλά-
δας και ΕΕ και να συμβάλει στη μείωση των τι-
μών του ηλεκτρικού ρεύματος, όχι όμως άμεσα,
αλλά στο μέλλον. 

Όμως προκειμένου να γίνει πράξη το εν λόγω
project Αθήνα και Κάιρο θα πρέπει να σηκώσουν
τα μανίκια και με αφορμή την παρούσα ενεργει-
ακή κρίση που πλήττει την ΕΕ να απαιτήσουν τη
χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια του εγ-
χειρήματος αυτού.
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ΕΥΡΙΠIΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝIΔΗΣ
Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ

Τ
ην πολιτική του διαδρομή εξιστορεί
στην «Ρ» ο Ευριπίδης Στυλιανίδης,
βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και
πρώην υπουργός. Ο κ. Στυλιανίδης

αφηγείται άγνωστες πτυχές από τις σπουδαί-
ες διεθνείς προσωπικότητες που γνώρισε
στην πορεία του. Μάλιστα, μας αποκαλύπτει
τι του είπαν ο Μπιλ Γκέιτς και ο «βαρύς» Ερν-
τογάν.

Θεωρείτε πως οι εξελίξεις στην Κεντροα-
ριστερά και ειδικότερα στο ΚΙΝΑΛ επη-
ρεάζουν τη Νέα Δημοκρατία και τις απο-
φάσεις του πρωθυπουργού;
Θα μπορούσα να σας πω υποκριτικά ότι

δεν μας αφορά τι γίνεται στους άλλους χώ-
ρους, όμως θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια.
Κυρία Καραβοκύρη, η πολιτική δεν ασκείται
σε κενό. Αναπτύσσεται σε ενιαίο περιβάλλον,
όπου οι επιδράσεις είναι αμφίδρομες. Τα
κόμματα είναι σαν τα συγκοινωνούντα δο-
χεία, όπου το υψηλό επίπεδο νερού κατεβαί-
νει και το χαμηλό ανεβαίνει, ώσπου να συ-
ναντηθούν. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτήν τη
σχέση η Νέα Δημοκρατία έχει το υψηλότερο
επίπεδο πολιτικής. Άρα, εύχομαι από καρ-
διάς και το επίπεδο αφετηρίας των άλλων
κομμάτων να κρατηθεί όσο πιο ψηλά γίνεται,
ώστε να επιτευχθεί την επομένη ο πολιτικός
πολιτισμός που χρειάζεται η πατρίδα μας.

Η ακριτική Θράκη νιώθει πιο ασφαλής
μετά την πρόσφατη Ελληνογαλλική και
Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία;
Και οι δύο συμφωνίες είναι αναμφισβήτη-

τα μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε άριστα αν-
τανακλαστικά. Η επιστροφή της εθνικής αυ-
τοπεποίθησης αναμφισβήτητα επιδρά θετικά
και στο αίσθημα ασφάλειας των ακριτών.
Οφείλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι οι Θρα-
κιώτες την αποφασιστικότητά τους την απέ-
δειξαν από νωρίς στον Έβρο, όταν μόνοι τους
τις πρώτες ώρες προστάτεψαν τα ελληνικά
και τα ευρωπαϊκά σύνορα, ώσπου να κινητο-
ποιηθούν αποτελεσματικά το κράτος και η ΕΕ
και να επαναπροσδιοριστεί καθοριστικά η
εθνική πολιτική πάνω στο θέμα. Οι Θρακιώ-
τες δεν φοβούνται την Τουρκία, γιατί τη γνω-
ρίζουν καλά. Φοβούνται περισσότερο την ελ-
ληνική πολιτική, όταν αυτή αδιαφορεί για την
περιοχή, τη δημογραφική της αποδυνάμωση
και την αναπτυξιακή της καθήλωση.

Υπάρχουν παράπονα ή ανησυχίες για την
αντιμετώπιση από την κυβέρνηση;
Είναι άδικο και επικίνδυνο οι ελληνικές

κυβερνήσεις να θυμούνται τη Θράκη, μόνο

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Ο “Καραμανλισμός”
δεν είναι μπλοκ, 
είναι σχολή 
πολιτικής σκέψης» 
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όταν τους τη θυμίζει ο τουρκικός εθνικισμός
ή ο νεο-οθωμανικός αναθεωρητισμός. Αυτό
που λέω δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε καν
τοπικό παράπονο. Είναι εθνική ανησυχία. Το
αίσθημα περιφρόνησης και αδιαφορίας που
βίωσε η περιοχή για πολλά χρόνια πριν από
το 2004 είχε αρνητικές συνέπειες. Με τις σω-
στές πολιτικές, από «πρόβλημα» μπορεί να
μετεξελιχθεί σε συγκριτικό πλεονέκτημα,
ακόμα και για τις σχέσεις μας με τους γείτο-
νές μας.

Πότε είχατε την πρώτη σας επαφή με την
πολιτική; Σε ποια ηλικία;
Στην πολιτική μπήκα νωρίς και συνειδητά.

Όταν σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο, θύμωνα
που κάποιοι, επειδή δεν μπορούσαν να μας
ξεπεράσουν σε αξία, στα μαθήματα, στον
αθλητισμό, στις γκόμενες, σνόμπαραν την
επαρχιώτικη καταγωγή μας, το ότι δεν τελει-
ώσαμε κολλέγια, το ότι είχαμε περιορισμένες
οικονομικές δυνατότητες. Πρώτη φορά
εκλέχθηκα ανεξάρτητος πρόεδρος των μα-
θητών του 1ου δημόσιου Λυκείου Κομοτη-
νής, συγκρουόμενος με όλες τις κομματικές
νεολαίες και κάποιους υποκριτές καθηγητές
συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς,
που, ενώ δημόσια κατήγγειλαν την παραπαι-
δεία, έκαναν οι ίδιοι ιδιαίτερα μαθήματα στα
πλουσιόπαιδα της πόλης.

Και πώς ξεκίνησε η διαδρομή σας στη ΝΔ;
Αργότερα, εντάχθηκα στην ΟΝΝΕΔ και στη

ΔΑΠ ΝΔΦΚ, διότι θαύμαζα τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή.

Τι ακριβώς ήταν αυτό που θαυμάζατε;
Τον θαύμαζα ως έναν αυτοδημιούργητο

πολιτικό, που έσπασε τα κατεστημένα της
εποχής του, νίκησε την ψευτοελίτ της Αθή-
νας, που τον αποκαλούσε «χωριάτη», στην
οποία και επιβλήθηκε, εδραιώνοντας μια δη-
μιουργική αντίληψη κόντρα εξίσου στον λαϊ-
κισμό αλλά και στον ελιτισμό. Σφράγισε την
πορεία της Ελλάδας, χωρίς όμως ούτε στιγμή
να ξεχνά από πού ξεκίνησε. Η αναφορά του
ήταν πάντοτε ο λαός, στον οποίο λογοδοτού-
σε και εργαζόταν για το καλό του.

Μπορείτε να μου περιγράψετε με δυο-
τρεις φράσεις τι σημαίνει για εσάς ο «Κα-
ραμανλισμός»;
Ο «Καραμανλισμός» δεν είναι μπλοκ. Είναι

σχολή πολιτικής σκέψης που άλλαξε τη μοί-
ρα της Ελλάδας. Είναι συγκεκριμένη αντίλη-
ψη πολιτικής που κατέστη διαχρονικά εκ-
φραστής του αξιακού κώδικα της σύγχρονης
Ελλάδας. Κανείς δεν μπορεί να την υποτιμή-
σει ή να την περιφρονήσει, αν θέλει να κατα-
γράψει αποτελέσματα για τον τόπο και την
παράταξη. Ο ρυθμιστικός ρόλος ενός σύγ-
χρονου κράτους, η κοινωνική οικονομία της
αγοράς, η ταύτιση του λαού με το έθνος και το
ευρωπαϊκό όραμα, ένας σύγχρονος και γνή-
σιος πατριωτισμός που αντιμάχεται τον

ακραίο εθνικισμό και τον επικίνδυνο διεθνι-
σμό, είναι μερικά μόνο ποιοτικά στοιχεία του
«Καραμανλισμού», που δίνουν αντοχή και
δύναμη στη Νέα Δημοκρατία.

Ένας πολύ σημαντικός σταθμός στη ζωή
σας υπήρξε το Αμβούργο. Πώς πήγατε; Τι
κάνατε εκεί; Πώς φύγατε από εκεί;
Πήγα εκεί χωρίς να γνωρίζω κανέναν, με

ελάχιστα χρήματα στην τσέπη μου, από το
εφάπαξ του δάσκαλου πατέρα μου, και χωρίς
να ξέρω ούτε λέξη γερμανικά. Εκεί δοκίμασα
τις δυνάμεις μου. Όμως, ύστερα από τέσσερα
χρόνια επέστρεψα στην Αθήνα με τον τίτλο
του διδάκτορος της Νομικής του Πανεπιστη-
μίου Αμβούργου και έχοντας γνωρίσει από
τον καγκελάριο της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ
μέχρι τον τελευταίο εργάτη του λιμανιού.

Δυσκολευτήκατε στο Αμβούργο; 
Στην αρχή δυσκολεύτηκα πολύ. Πέντε φο-

ρές μού στέρησαν άδικα υποτροφίες που
άξιζα, για να εξυπηρετήσουν επώνυμοι πολι-
τικοί κάποια ρουσφέτια τους από την Αθήνα.
Όμως, αυτή η αδικία με χαλύβδωσε. Εργά-
στηκα έναν χρόνο γκαρσόν στο εστιατόριο
«Πάρος», στo Nόρντερστεντ, όπου μεταξύ
άλλων σέρβιρα συχνά τον Χέλμουτ Σμιτ, ο
οποίος έμενε εκεί κοντά.

Τον συναντήσατε ξανά από τότε;
Τον συνάντησα αργότερα ως εκπρόσωπος

της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και
ως υφυπουργός Εξωτερικών. «Κάτι μου θυ-
μίζετε», μου είπε μπροστά στον Ζισκάρ ντ’
Εστέν και τον Χέλμουτ Κολ. «Είμαι το γκαρ-
σόν που σας σέρβιρε γύρο στην ταβέρνα της
γειτονιάς σας, κύριε πρόεδρε», του απάντη-
σα, και δεν σας κρύβω πως ένιωσα μια ανε-
πανάληπτη ηθική δικαίωση.

Έχοντας θητεύσει σε τέσσερα σημαντικά
υπουργεία, ασφαλώς θα έχετε συναντή-
σει κι άλλες σπουδαίες προσωπικότητες
στην πορεία σας. Ποιες θυμάστε χαρακτη-
ριστικά;
Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σχεδόν όλες

τις σημαντικές ηγετικές προσωπικότητες της
εποχής μας. Ενδεικτικά, σας αναφέρω τους
δύο προέδρους Μπους των ΗΠΑ και τον Κό-
λιν Πάουελ, τον Χέλμουτ Κολ και την Άνγκελα
Μέρκελ, τον Μπερλουσκόνι και τον Τζουλιά-
νο Αμάτο, τον Σαρκοζί και τον Ζισκάρ ντ’
Εστέν, τον Πούτιν και τον Πριμακόφ, τον Κινέ-
ζο πρόεδρο Χου Τζιντάο και τον πρόεδρο της
Βουλής Βου Μπανγκούο, τους Βασιλείς Βελ-
γίου και Δανίας, τον Ερντογάν και όλους σχε-
δόν τους Βαλκάνιους ηγέτες, τον Κόφι Ανάν
και τον Μπαν Κι-Μούν στον ΟΗΕ, τον Λούλα
στη Βραζιλία, τον Κίρχνερ στην Αργεντινή και
πολλούς ακόμα.

Θυμάστε κάποιο χαρακτηριστικό περι-
στατικό από όλες αυτές τις επαφές σας;
Όταν ήρθε στην Αθήνα ο Μπιλ Γκέιτς, ζήτη-

σε να με δει για να τον ενημερώσω για τις
εφαρμογές στις οποίες προχωρήσαμε στην
Παιδεία από το Σχολείο του Μέλλοντος. Τον
ενημέρωσα, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο
πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη φο-
ρούσε ίσως και τα φθηνότερα παπούτσια και
μου τα επιδείκνυε προκλητικά. Τόλμησα λοι-
πόν και τον ρώτησα. Γέλασε και μου είπε:
«Συγχαρητήρια. Είστε ο πρώτος που τολμά να
με ρωτήσει». «Δεν καταλαβαίνω», του απάν-
τησα. «Από παιδί ψωνίζω παπούτσια από το
τσαγκάρικο της γειτονιάς μου, απ’ όπου μου
ψώνιζε η μητέρα μου, όταν δεν είχαμε οικο-
νομική άνεση. Το κάνω γιατί μου τη θυμίζει
και για να μην ξεχάσω ποτέ από πού ξεκίνη-
σα, γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μυ-
στικό της επιτυχίας μου».

Από τις επαφές με τον «δύσκολο» Ταγίπ
Ερντογάν, τι θυμάστε;
Παρά τις διαφορές μας, είχα δημιουργήσει

χημεία επικοινωνίας μαζί του. Στη Διακυβερ-
νητική λοιπόν της Κωνσταντινούπολης, το
2013, επαίνεσε ενώπιον του Αντώνη Σαμαρά
τη συμβολή μου στην αύξηση των εμπορικών
συναλλαγών, από 350 εκατ., σε 5 δισ. σε συ-
νεργασία με τον συνεργάτη του υπουργό και
συντοπίτη μου, Μεμέτ Μοεζήνογλου. Όταν τη
φιλοφρόνηση τη μετέφρασε ο διερμηνέας

του στα ελληνικά, ο Αντ. Σαμαράς τον ρώτησε
από πού είναι και πώς γνωρίζει τόσο καλά ελ-
ληνικά. Αυτός απάντησε «Από την Κομοτη-
νή». «Και ποιον ψηφίζετε;» συνέχισε ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός. «Φυσικά τον κύριο Στυ-
λιανίδη». Αυτό έσπασε τον πάγο, αν και σε
κάποιους ίσως δεν άρεσε και τόσο.

Έχοντας διατελέσει υπουργός σε κρίσιμα
υπουργεία, πώς ασκούνται η πολιτική και
η διοίκηση;
Η διοίκηση δεν ασκείται από τα ρετιρέ, ού-

τε μέσα από τη γυάλα. Ο πολιτικός πρέπει να
είναι μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνική
πραγματικότητα. Να καταλαβαίνει, να συναι-
σθάνεται τον άλλον, να νοιάζεται. Σε όποιο
υπουργείο κι αν πήγα, πρώτα ζητούσα να δω
τις καθαρίστριες και τους κλητήρες. Τους
έλεγα ότι και εγώ από τη θέση τους ξεκίνησα.
Τους έκανα φίλους και συνεργάτες. Ξέρετε, η
εμπειρία μου σε τέσσερα μεγάλα υπουργεία
μού διδάσκει ότι, αν θες να παραγάγεις απο-
τελέσματα, πρέπει ως υπουργός να λειτουρ-
γείς μισή ώρα κάθε πρωί και μισή κάθε βρά-
δυ και όλη την ημέρα να παρακολουθείς τις
υποθέσεις σαν κλητήρας.

Και τι διδαχτήκατε από αυτήν την πρακτι-
κή σας;
Να παραμένω άνθρωπος. Το 2012, στο

υπουργείο Εσωτερικών, μια ηλικιωμένη κα-
θαρίστρια, όταν τους μίλησα ανθρώπινα, έβα-
λε τα κλάματα. «Τι πάθατε;» τη ρώτησα. «Κύ-
ριε υπουργέ, με συγκινήσατε, γιατί πρώτη
φορά βλέπω τέτοια αντιμετώπιση. Με αυτό το
σφουγγαρόπανο έχω σπουδάσει τρία ορφα-
νά. Σας ευχαριστώ γιατί είστε άνθρωπος…».
Δεν υπήρχε για μένα μεγαλύτερος τίτλος τι-
μής: «Άνθρωπος». 

Με αυτές τις πλούσιες εμπειρίες που απο-
κτήσατε, τι θα συμβουλεύατε σήμερα
έναν νεότερο βουλευτή ή υπουργό της
παράταξής σας;
Αυτό ακριβώς που συμβούλευσε κι εμένα

ο πατέρας μου, Στυλιανός Στυλιανίδης, χρη-
σιμοποιώντας τα λόγια του Θ. Κολοκοτρώνη:
«Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέ-
ψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξε-
πεζέψεις».

««Εργάστηκα έναν χρόνο γκαρσόν
στο εστιατόριο “Πάρος” στo
Nόρντερστεντ, όπου μεταξύ
άλλων σέρβιρα συχνά 
τον Χέλμουτ Σμιτ, ο οποίος 
έμενε εκεί κοντά» 



ΧΧάλασαν 
τις καρδιές τους
Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Χάρης Καστανί-
δης πλέον έχουν ψυχρές σχέσεις. Για να ξέρε-
τε το παρασκήνιο, ο Καστανίδης είχε ρωτήσει
τον ΓΑΠ πριν από πολλές ημέρες αν έχει πρό-
θεση να κατέβει υποψήφιος. Ο ΓΑΠ του είχε
απαντήσει: «Όχι, σε καμία περίπτωση». Όταν
όμως απέσυρε την υποψηφιότητά της η Φώφη,
ο Γιώργος έσπευσε να δηλώσει αιφνιδίως την
υποψηφιότητά του και ζήτησε από τον Καστανί-
δη να κάνει πίσω. Μόνο που ο Καστανίδης είναι
σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι μαριονέτα…

Στη Βόρεια Κορέα
πέφτει… πείνα  
Από την εκτύπωση κουπονιών και την αντικα-
τάσταση των μετρητών έως την εκτροφή μαύ-
ρων κύκνων προκειμένου το κρέας τους να κα-
ταναλωθεί από τους πολίτες, η Βόρεια Κορέα
αναγκάζεται να στραφεί σε ασυνήθιστες λύ-
σεις για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της
προβλήματα και τις ελλείψεις σε τρόφιμα, με τα
σύνορα να παραμένουν κλειστά λόγω της παν-
δημίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Κιμ
Γιονγκ Ουν αναγνώρισε μια «τεταμένη» επισι-
τιστική κατάσταση και ζήτησε συγγνώμη για τις
θυσίες που αναγκάστηκαν να κάνουν οι πολί-
τες, ώστε να αποτραπεί ένα ξέσπασμα του κο-
ρονοϊού.

Ο φακός «συνέλαβε» 
τον Καραμανλή 
στα «Αμπελάκια»

Στα Αμπελάκια, προσκεκλημένος του δημάρ-
χου Τεμπών Γιώργου Μανώλη, βρέθηκε την
παραμονή της 28ης Οκτωβρίου ο Κώστας Κα-
ραμανλής, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυ-
γό του Νατάσα Παζαΐτη. Το ζεύγος Καραμανλή
έφτασε στο γραφικό χωριό και δείπνησε σε
γνωστή ταβέρνα της περιοχής που φημίζεται
για τα σπέσιαλ παϊδάκια στα κάρβουνα. Στην
παρέα μαζί τους, ο εφοπλιστής Γιώργος Προ-
κοπίου με τη σύζυγό του, ο αντιδήμαρχος Τεμ-
πών Γιώργος Νικολάου, ο πρόεδρος της κοινό-
τητας Αμπελακίων Γιάννης Ταζές και ο δημοτι-
κός σύμβουλος Λάρισας Κώστας Αργυρόπου-
λος. Ο πρώην πρωθυπουργός έδειχνε ευδιάθε-
τος και πόζαρε πριν καθίσει στο τραπέζι.

Πάνε κι έρχονται τα
«σφυριά» στη Μύκονο

Στο σφυρί βίλα χρηματιστή για 3,25 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι από τσιμέντο ή από
χρυσό, όμως στο παρελθόν ο χρηματιστής είχε
λάβει από την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλά-
δος, τότε θυγατρική της Cyprus Popular Βank, η
οποία το 2013 περιήλθε στην Τράπεζα Πειραιώς,
δάνειο 3 εκατ. ευρώ. Το δάνειο δεν πληρώθηκε
και ξεκίνησαν οι κατασχέσεις. Το ακίνητο αυτό
βρίσκεται στο ακρωτήρι του Δράπανου μέσα σε
έκταση 5 στρεμμάτων. Επισπεύδουσα είναι η In-
trum Hellas και με τιμή πρώτης προσφοράς το
ποσό των 3,25 εκατ. ευρώ.
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Βαρουφάκης
εναντίον
Ζούκερμπεργκ

Τ
ον πνίγει η αδικία τον Βαρουφάκη. Κα-
ταγγέλλει τον ιδρυτή του Facebook
Μαρκ Ζούκερμπεργκ ότι του έκλεψε το

logo. Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε ανάρτησή του
στο Twitter καταγγέλλει ότι υπάρχει ήδη ιστο-
σελίδα με την ονομασία meta και συγκεκριμέ-
να metacpc.org, η οποία ανήκει στο Κέντρο
Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. «Πρώτα με-
τονόμασε το κρυπτονόμισμα της Facebook από
Libra σε… DIEM και τώρα ο Zuckerberg μετο-
νομάζει τη Facebook σε META (για το ορίτζι-
ναλ, εδώ: https://metacpc.org). To επόμενο
στάδιο θα είναι να ενστερνιστεί και το σύνθημά
μας “Για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώμα-
τα”», γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

O γραμματέας του ΜέΡΑ25 σε δεύτερη ανάρ-
τησή του αναφέρει: «Κοντά τα χέρια, κ. Zucker-
berg, από το όνομα του mέta, του Κέντρου Με-
τακαπιταλιστικού Πολιτισμού (https://me-
tacpc.org). Εσείς μπορεί, πράγματι, να δου-
λεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο δυστοπι-
κός μετακαπιταλισμός. Τον Πολιτισμό όμως
δεν θα τον αναγνωρίζατε ούτε στο ένα μέτρο».

Σας το είχα γράψει ότι οι υποψή-
φιοι του ΚΙΝΑΛ «θα σφα-
χτούν». Οι μισοί θέλουν να ανα-
βληθεί η διαδικασία και να με-

ταφερθεί μετά τις 5 Δεκεμβρίου.
Βλέπετε, οι κρυφές δημοσκοπή-

σεις δεν τους δίνουν καλά νούμερα. Οι
άλλοι μισοί θέλουν να γίνει η διαδικασία στις καθο-
ρισμένες ημερομηνίες. Καλού κακού, πάρτε ποπ
κορν…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Μ
ια φωτογραφία της Φώφης Γεννηματά, χαμογελαστής, να είναι απέναντι
στον πατέρα της Γιώργο Γεννηματά, ήταν η πρώτη αντίδραση του συζύ-
γου της Ανδρέα Τσούνη. Αυτή τη φωτογραφία ανέβασε χθες στον προ-

σωπικό του λογαριασμό στο Instagram χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Η ανταπόκρι-
ση των φίλων του ήταν μεγάλη και συγκινητική, δηλώνοντας τη συμπαράστασή
τους σε αυτό τον βουβό θρήνο.

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

17

Μεγάλη άσκηση για 
τα πλημμυρικά φαινόμενα 

Σήμερα Σάββατο 30 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 10.00, στο Αλεποχώρι
Αττικής, θα πραγματοποιηθεί άσκη-
ση μεγάλης κλίμακας για την αντιμε-
τώπιση επιπτώσεων από πλημμυρι-
κά φαινόμενα, με την κωδική ονομα-
σία «ΚΙΒΩΤΟΣ 2021». Η άσκηση που
διοργανώνεται από τον Δήμο Μεγά-
ρων και την τοπική Πυροσβεστική
Υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί πα-
ρουσία του υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, του υφυπουργού Ευάγγε-
λου Τουρνά, καθώς και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου
Παπαγεωργίου. Παρών στην άσκηση θα είναι, επίσης, ο αρχηγός του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Προχθές το βράδυ, το δείπνο στον
Λυκαβηττό είχε άκρως κρητικό με-
νού, αφού ο κ. Μητσοτάκης πρό-
σφερε στην κυρία Μέρκελ να δοκι-
μάσει καλτσούνια και παραδοσιακή
ελληνική σπανακόπιτα. Το κυρίως
γεύμα περιλάμβανε ψάρι, ενώ συ-
νοδευόταν από πράσινη σαλάτα και
καλό ελληνικό κρασί.

LOCK

Ο Παχατουρίδης
έκανε τον Άδωνι…
Ιωαννίδη
Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Πα-
χατουρίδης πρόσφερε άφθονο γέλιο
στην παρέλαση. Μιλώντας στην εκδή-

λωση του δήμου
είπε: «Κύριε εκ-
πρόσωπε της
ελληνικής κυ-
βέρνησης, κύ-
ριε Ιωαννίδη». Ο
Άδωνις όπως
καταλαβαίνετε
έπαθε ένα σοκ,
αφού είδε ότι ο

μπαρμπα-Ανδρέας δεν διόρθωσε αμέ-
σως το λάθος. Στη συνέχεια ο Παχα-
τουρίδης τον ανήγγειλε ξανά με το σω-
στό όνομα, πλην όμως του είπε: «Και το
Ιωαννίδης καλό είναι». Αντιλαμβάνε-
στε τι έγινε από τα γέλια… 

Φωτιά έχουν πάρει
οι δημοσκοπήσεις
στο ΚΙΝΑΛ 
Όχι οι φανερές, οι κρυφές… Η συμπε-
ριφορά του εκλογικού σώματος είναι
περίεργη. Το σύνολο των ερωτηθέντων
δίνει, μαθαίνω, προβάδισμα στον Αν-
δρέα Λοβέρδο, ο οποίος έχει τη συμπά-
θεια αρκετών δεξιών ψηφοφόρων.
Στον χώρο του ΠΑΣΟΚ οι ψηφοφόροι
είναι διχασμένοι μεταξύ του Γιώργου
Παπανδρέου και του Νίκου Ανδρουλά-
κη. Μεγάλο ρόλο να ξέρετε θα παίξει
και για τους δύο η Κρήτη. Για τον ΓΑΠ
λόγω του πατέρα του και για τον Νίκο
λόγω εντοπιότητας.

Η βράβευση Κικίλια
Κατά την τελετή έναρξης του ετήσιου συνε-
δρίου του Συνδέσμου Γερμανών Τουριστι-
κών Πρακτόρων (DRV), που διοργανώνεται
στο Costa Navarino της Μεσσηνίας, ο κ. Κι-
κίλιας «βραβεύτηκε από τους Γερμανούς
διοργανωτές για την εξαιρετική αντιμετώ-
πιση της πανδημίας ως υπουργός Υγείας,
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφάρ-
μοσε η Ελλάδα, το αίσθημα ασφαλείας που
ενέπνευσε στους επισκέπτες της, αλλά και
τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο
εφάρμοσαν τα πρωτόκολλα οι επαγγελμα-
τίες του τουρισμού». Αναγνωρίστηκε η
συμβολή του στη διαχείριση της πανδη-
μίας, λοιπόν….

Το τελευταίο SMS της Φώφης στη Συλβάνα
Η Συλβάνα Ράπτη αποκάλυψε το SMS που της έστειλε η Φώφη Γεννηματά το πρωί της Κυριακής. Με ένα

sticker, η Ράπτη τη ρωτούσε (το απόγευμα του Σαββάτου): «Τι κάνεις φίλη μου;». Και η Φώφη Γεννηματά τής
απάντησε το πρωί της Κυριακής: «Καλημέρα Συλβάνα μου. Καλύτερα». Η Συλβάνα Ράπτη έγραψε σε ανάρτη-
σή της τη Δευτέρα, λίγο αφότου έγινε γνωστό το δυσάρεστο νέο, στον λογαριασμό της στο Facebook: «Χθες
το πρωί το τελευταίο γραπτό μήνυμα: “Είμαι καλύτερα”. Σήμερα… σιωπή: η νέα, ωραία και γενναία ΦΩΦΗ
αποχαιρέτησε τη ζωή, κάνοντας τα χείλη όλων να προφέρουν ένα αναπάντητο, θλιβερό ΓΙΑΤΙ». Και να φαντα-
στείτε ότι 24 ώρες πριν πέσει σε κώμα η Φώφη, επιχειρούσε να οργανώσει μια μίνι γιορτή στο δωμάτιό της
στον «Ευαγγελισμό» για να γιορτάσει τα γενέθλια του γιου της, Γιώργου.

Η πρώτη αντίδραση 
του συζύγου της Φώφης 
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Ο Γιώργος που έμεινε…
Γιωργάκης επιστρέφει
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Ο
γιος του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έμει-
νε στην ιστορία μόνο ως ο άνθρωπος
που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και σε
πολιτικοκοινωνικές περιπέτειες. Η ζωή

του είναι γεμάτη από μικρές και μεγάλες γκάφες.
Άλλες επηρέασαν την προσωπική του ζωή και άλ-
λες τη χώρα. Οι εκλογές για την αρχηγία του Κινή-
ματος Αλλαγής έφεραν ξανά στο προσκήνιο τον
ΓΑΠ. Προφανώς έμεινε στην ιστορία με το «λεφτά
υπάρχουν», το οποίο δέσμευσε τη χώρα με συνε-
χή μνημόνια, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η ανεμε-
λιά του Γιώργου Παπανδρέου άγγιξε πολλές φο-
ρές -κατά κοινή ομολογία- τα όρια της κινηματο-
γραφικής παρωδίας.
Οι όχι και τόσο γνωστές περιπέτειες του Γιώργου
θα μπορούσαν να καταγραφούν και σε βιβλίο.
Πολλοί πιστεύουν ότι σε άλλες εποχές η ζωή του
θα μπορούσε να εμπνεύσει μέχρι και τον Μπλέικ
Έντουαρντς, τον σκηνοθέτη που ανέδειξε σε σου-
περστάρ τον ατζαμή επιθεωρητή Ζακ Κλουζό. Για
παράδειγμα, είχε διογκωθεί ένα περιστατικό που
-για πολλούς άλλους- θα είχε περάσει απαρατή-
ρητο: ο Γιώργος Παπανδρέου ψήφιζε στη Νέα
Ερυθραία σε δημοτικές εκλογές και αφού παρέ-
λαβε τα δύο ψηφοδέλτια, μπήκε στο παραβάν και
βγήκε εκνευρισμένος για να επισημάνει ότι μέσα
δεν υπήρχε στιλό. Οι παριστάμενοι, βεβαίως,
έσκασαν στα γέλια όταν διαπίστωσαν ότι ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήξερε ότι στον β’ γύρο των
αυτοδιοικητικών εκλογών δεν χρειαζόταν σταυ-
ρός προτίμησης στους δημοτικούς συμβούλους!
Σπουδαίο γεγονός, αλήθεια… 
Κάποιοι άλλοι μνημόνευαν την πασχαλιάτικη
γκάφα, τότε που ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου
είχε τοποθετήσει το κερί του Επιταφίου με το πο-
τηράκι στο μανουάλι και στην περιφορά έσταζε
άλλο κερί στο χέρι του… Αλλά και οι πτώσεις του
πρώην πρωθυπουργού γίνονταν πρωτοσέλιδα,
ενώ σε άλλους πολιτικούς θα περνούσαν στα μο-
νόστηλα ή δεν θα εμφανίζονταν καθόλου σε κα-
νένα μέσο ενημέρωσης. Για παράδειγμα, ένα
μεσημέρι Τσικνοπέμπτης του 2020 στη Βουλή ο
Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια συζήτη-
σης σε επιτροπή, έπεσε κάτω από την καρέκλα
του. Στην προσπάθειά του ο Παπανδρέου να καθί-
σει στο έδρανο, η καρέκλα του υποχώρησε και ο
πρώην πρωθυπουργός σωριάστηκε στο πάτωμα.
Ο Γιώργος έσπευσε να καθησυχάσει τους παρι-
στάμενους με χιούμορ. «Μη σας νοιάζει καθόλου,
είμαι πολύ συνηθισμένος από ηλεκτρικές καρέ-
κλες. Έχω καθίσει σε πολλές», είπε. Την επομένη
ο Τύπος είχε το θέμα με πηχυαίους τίτλους!
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Α ξέχαστο θα μείνει το περιστατικό τραυματισμού
του το 2018, όταν ο πρώην πρωθυπουργός είχε

ακόμη ένα ατύχημα. Μία βόλτα στη Σταμάτα ήταν οδυ-
νηρή: κάνοντας ποδήλατο, ο Παπανδρέου έχασε την
ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί
κάταγμα στον 8ο θωρακικό του σπόνδυλο. Ο αστικός
μύθος λέει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε να
διορθώσει την αλυσίδα του ποδηλάτου του εν κινήσει!

Οι περιπέτειες του Γιώργου συνεχίστηκαν και στη
θάλασσα, όταν έκανε κανό και κατέληξε στα βράχια,
αναποδογύρισε και τελικά βρέθηκε στο νερό. Πέρασε
ώρα -λένε- μέχρι να καταφέρει να ξαναμπεί στο κανό
του και να συνεχίσει την προπόνησή του. Για το τρέξιμο,
όμως, δεν είχαν να του προσάψουν το παραμικρό,
αφού με επιτυχία ολοκλήρωσε τον Κλασικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας το 2010. Κάποτε ο Γιώργος θα πει με
παράπονο: «Δύο φορές έκανα κανό και ποδήλατο σε
όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας μου και ακόμη
μου το κοπανάνε». Βεβαίως, δεν είναι ακριβώς έτσι
όπως τα λέει, αφού είναι γνωστό ότι άλλη μια φορά η
ασφάλειά του τον έχασε από τον Μαραθώνα, όταν πα-
ρασύρθηκε με το κανό και κόντεψε να φτάσει στην...

Εύβοια. Τότε, μάλιστα, είχαν κινητοποιηθεί το Λιμενικό
και οι βατραχάνθρωποι των ΟΥΚ, που έψαχναν να
βρουν τον αιώνιο έφηβο Γιώργο.

Τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του τον είχε περιγράψει
και η πρώτη του σύζυγος, η Εύα Ζησιμίδου, όταν λίγα
χρόνια μετά τον χωρισμό τους εξομολογήθηκε στον
Δήμο Μπότσαρη, παλιό συνεργάτη του πρωθυπουρ-
γού, όσα είδε και έζησε κοντά στον Γιώργο και την οι-
κογένειά του στο Καστρί. 

Ο ΓΑΠ παντρεύτηκε τη Ζησιμίδου στο Λονδίνο και
στη συνέχεια, όταν ήρθαν μαζί στο Καστρί, την παρου-
σίασε στον Ανδρέα και τη Μαργαρίτα απλώς ως μια κα-
λή του φίλη! Αφού τελικά αναγκάστηκε να πει στους
γονείς του την αλήθεια, καθότι η Εύα ήταν έγκυος, τις
παραμονές των Χριστουγέννων του 1985, έκανε το ανε-
πανάληπτο: ο Γιώργος ανακοίνωσε ξαφνικά στην Εύα
ότι θα έφευγε «μόνος του» για τα βουνά της Ιταλίας για
να κάνει… σκι και να ξεκουραστεί!

«Τα έχασα», περιγράφει η Ζησιμίδου στο βιβλίο του
Μπότσαρη και συνεχίζει: «Είχα καλέσει φίλους μας για
την Πρωτοχρονιά και του είπα ότι θα γινόμαστε ρεζίλι,
αλλά ο Γιώργος έφτιαχνε κιόλας τις βαλίτσες του. Κά-

ποια στιγμή του είπα πως δεν ήταν σωστό να αφήσει το
σπίτι του και το μικρό παιδί του τέτοιες μέρες. Η απάν-
τησή του ήταν ότι το παιδί είναι ακόμα μικρό… και δεν
καταλαβαίνει!». Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι οι δημό-
σιες παρεμβάσεις του στο παρελθόν είχαν προκαλέσει
θύελλες αντιδράσεων. 

Για παράδειγμα, το 1997 σε συνέντευξή του στο πε-
ριοδικό «ΚΛΙΚ» είχε μιλήσει ακόμα και για καλλιέργεια
κάνναβης σε γλάστρα για προσωπική χρήση. Βεβαίως,
όλα τα παραπάνω του έμειναν «κουσούρι» από την πε-
ρίοδο που ήταν φοιτητής στο εξωτερικό, όπου ασχο-
λούνταν με τα συγκροτήματα, το ροκ, με τον πόλεμο
του Βιετνάμ, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δι-
καιώματα των ομοφυλοφίλων.

Άλλωστε, το 2015 και παρά τα όσα είχαν γίνει με τα
μνημόνια, έδωσε συνέντευξη στο Reuters και περιέ-
γραψε με γλαφυρό τρόπο την ιδιοσυγκρασία του χαρα-
κτήρα του με την ατάκα «θα μπορούσα να πάω σε ένα
νησί και να παίζω κιθάρα». Αυτός ήταν και είναι ο Γιώρ-
γος. Θέλει μια κιθάρα και ένα απομονωμένο νησί, τα
υπόλοιπα τον κουράζουν. Τώρα κάποιοι τον έπεισαν να
επιστρέψει, ελπίζουμε χωρίς κανό... 

Τα ποδήλατα, οι αλυσίδες, το χασίς και οι κιθάρες!
Η ζωή του Γιώργου θα μπορούσε να γίνει και 
κινηματογραφική ταινία, κωμωδία προφανώς… 

Όπου τρέξιμο και ποδήλατο, είναι πρώτος.
Εδώ ο Γιώργος με όλη την οικογένεια 
σε απαρτία και με ύφος «θέλω να φύγω»

Με τα αδέρφια του πιτσιρικάς Με την πρώτη σύζυγό του, την Εύα ΖησιμίδουΝαι, έβαλε στο μανουάλι το κερί με το ποτηράκι!

Μια φορά έφυγε από τον Μαραθώνα 
και κόντεψε να βγει στην... Εύβοια

Όταν έπεσε σε βράχια με το κανό, δεν πτοήθηκε 



Σ
την επαναβεβαίωση ότι ο άξο-
νας ανάμεσα στην Ελλάδα και
τις χώρες του Κόλπου παραμέ-
νει ισχυρός, έχοντας ως γνώμο-

να την ανάγκη για ασφάλεια και σταθερό-
τητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέ-
ση Ανατολή, προχώρησαν ο Νίκος Δέν-
διας και ο γενικός γραμματέας του Συμ-
βουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Να-
γιέφ μπιν Φαλάχ αλ Χαζράφ, που συναν-
τήθηκαν στην Αθήνα.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερι-
κών, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών,
αναφέρθηκε διεξοδικά στον αναθεωρητι-
κό ρόλο της Τουρκίας, απαριθμώντας τις
καθημερινές προκλήσεις απέναντι στην
Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και στις χώ-
ρες της ευρύτερης περιοχής. Ο Νίκος
Δένδιας τόνισε στον συνομιλητή του την
απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι
στην Ελλάδα, το casus belli, σε περίπτωση
που η Αθήνα προχωρήσει στο αναφαίρετο
δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά
ύδατα των νησιών του Αιγαίου στα 12 ναυ-
τικά μίλια, όπως προβλέπεται στη Σύμβα-
ση των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας. «Καθημερινές πα-
ραβιάσεις κυριαρχίας, κυριαρχικών δι-
καιωμάτων, εισβολή σε μια σειρά χω-
ρών», είναι ο κατάλογος των επιθετικών
ενεργειών της Τουρκίας που ανέφερε ο κ.
Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι «η Τουρκία
έχει στρατιωτική παρουσία εκεί που δεν
θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να έχει», ενώ
επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για άμεση
αποχώρηση των ξένων δυνάμεων και των
μισθοφόρων από τη Λιβύη.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
«απάντησε» και στον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, ο οποίος, σε ένα πρωτοφανές παρα-
λήρημα, τον κατηγόρησε ότι «κλαίγεται
σαν παιδί» και ότι έχει «κόμπλεξ κατωτε-
ρότητας» με την Τουρκία. «Δεν μου δίνει
καμία ικανοποίηση να επαναλαμβάνω τον
μακρύτατο κατάλογο των τουρκικών προ-
κλήσεων. Θα προτιμούσα να μιλάω για μια
Τουρκία ως χώρα υπόδειγμα, που ασπά-
ζεται το Διεθνές Δίκαιο», είπε και συνέχι-
σε, «θα ήθελα να μιλήσω για μια Τουρκία
που δεν είναι απειλή για την Ελλάδα, που
δεν θα είχε εκπέμψει απειλές πολέμου
εναντίον της Ελλάδας, που δεν θα απει-

λούσε την ευρύτερη περιοχή. Όμως για να
μιλήσω για αυτή την Τουρκία, πρέπει να
δημιουργηθεί αυτή η Τουρκία». 

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμμα-
τέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του
Κόλπου σημείωσε πως η ασφάλεια και η
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εί-
ναι κομβικής σημασίας για τον αραβικό
κόσμο και ζήτησε επίσης την απομάκρυν-
ση των ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη. 

Το αυτί της Άγκυρας, πάντως, όχι μόνο
δεν ιδρώνει από τη διεθνή καταδίκη των
επιθετικών της ενεργειών, αντιθέτως,
προαναγγέλλει μέσω του Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου νέο γύρο προκλήσεων. Ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε
λόγο για γεωτρύπανα που θα βγουν ξανά
στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αντίδραση
στο πρόγραμμα γεωτρήσεων της Λευκω-
σίας. «Η Κύπρος πρόκειται να ξεκινήσει
γεωτρήσεις τον Νοέμβριο. Πραγματοποι-
ήσαμε έρευνες στα τεμάχια που η “ΤΔΒΚ”
μας έχει αδειοδοτήσει. Προς το παρόν, τα
τρία γεωτρύπανά μας είναι στη Μαύρη

Θάλασσα, αλλά θα έρθουν για νέες γεω-
τρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο
Τσαβούσογλου στο CNN Turk. Υποστήρι-
ξε, μάλιστα, ότι «δεν είναι μόνο λόγια» και
ότι οι γεωτρήσεις δεν αποτελούν «επίδει-
ξη δύναμης», ενώ απείλησε με «απαντή-
σεις» στο πεδίο. «Δείξαμε τι μπορούμε να
κάνουμε στο πεδίο και στο τραπέζι απέ-
ναντι σε όσους προσπαθούν να καταπατή-
σουν τα δικαιώματά μας και θα το δείξου-
με ξανά. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο
για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά
μας», είπε ο Τούρκος υπουργός. 

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα αναζητά δια-
καώς ένα τετ α τετ ανάμεσα στον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και τον Τζο Μπάιντεν. Έμ-
πειροι αναλυτές, μάλιστα, τονίζουν ότι το
ραντεβού αυτό το έχει ανάγκη ο ίδιος ο
Ερντογάν τόσο για το κύρος του στο εσω-
τερικό της χώρας του, μετά τις δύο «πόρ-
τες» που του έριξε η Ουάσιγκτον, όσο και
για το θέμα των αποζημιώσεων για τα F-
35. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του
Λευκού Οίκου, μετά την τηλεφωνική επι-

κοινωνία που είχε με τον Ιμπραήμ Καλίν,
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δύο ηγέ-
τες να συναντηθούν τελικά στη Γλασκόβη,
στο περιθώριο της Διάσκεψης για το Κλί-
μα. Είναι σαφές, πάντως, ότι το θέμα των
μαχητικών αεροσκαφών το χειρίζονται
πλέον επιτροπές των υπουργείων Άμυνας
των δύο χωρών, με την Τουρκία, όμως, να
απειλεί ότι στην περίπτωση που μπει
«φρένο» στην παραγγελία 40 F-16 Block
70 και στην αναβάθμιση 80 ακόμη μαχητι-
κών, θα αναζητήσει λύσεις στη ρωσική
αγορά εξοπλισμών. Ο Τσαβούσογλου, μά-
λιστα, είχε αναφερθεί στα Sukhoi 35 και
Sukhoi 57, αν και μια τέτοια αγορά θα είχε
ολέθριες συνέπειες στις σχέσεις της
Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 
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Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν έστησε
καβγά με τον Τσαβούσογλου
για τα όσα είπε

Άδειασμα διά της…σιωπής
stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



«Π
αγωμένη» είναι η τοπι-
κή κοινωνία στην Ιερά-
πετρα της Κρήτης μετά
την άγρια δολοφονία

μίας 48χρονης γυναίκας και μητέρας τεσ-
σάρων παιδιών, από τον 54χρονο πρώην
σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια ανέ-
βηκε σε γκρεμό και απειλούσε να αυτο-
κτονήσει για σχεδόν επτά ώρες.

Το τραγικό περιστατικό, η 13η γυναικο-
κτονία μέσα στο 2021 στην Ελλάδα, συνέ-
βη νωρίς το πρωί της Παρασκευής, την
ώρα που η 48χρονη Νεκταρία πήγαινε να
συζητήσει για δουλειά με την ιδιοκτήτρια
ενοικιαζόμενων δωματίων. Ο πρώην σύ-
ζυγός της εμφανίστηκε μπροστά της με το
μηχανάκι του, αρχικά την παρέσυρε στο
οδόστρωμα και στη συνέχεια της κατάφε-
ρε τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές, με την
άτυχη γυναίκα να αφήνει την τελευταία
της πνοή μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το
ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο εδώ και αρ-
κετό καιρό, ωστόσο, η 48χρονη αποφάσι-
σε να κάνει μια νέα αρχή με έναν επιστή-
θιο φίλο του πρώην συζύγου της, κάτι που
-όπως ο ίδιος υποστήριξε- του θόλωσε το
μυαλό και του όπλισε το χέρι. Σύμφωνα
με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό,
ο θάνατος ήταν ακαριαίος.

Ξαδέρφη του δράστη δήλωσε στα τοπι-
κά Μέσα ότι «χθες (την Πέμπτη) ο ξάδερ-
φός μου έμαθε ότι η Νεκταρία είχε σχέση
με τον, επί 35 χρόνια, επιστήθιο φίλο του.

Μάλιστα, είδε και μία φωτογραφία που εί-
χε ανεβάσει ο φίλος του μαζί με την
πρώην σύζυγό του στα social media. Πι-
θανότατα αυτό τον εξόργισε και έκανε ό,τι
έκανε». Άλλοι κάτοικοι, πάντως, από την
Ιεράπετρα ανέφεραν ότι μετά το διαζύγιο
το πρώην ζευγάρι εξακολουθούσε να έχει
καβγάδες, με τον 54χρονο να έχει απει-
λήσει ξανά τη 48χρονη ότι θα τη σκοτώ-
σει, χωρίς όμως κανείς να πάρει στα σο-
βαρά τα λόγια του. Δυστυχώς, όμως, απο-
δείχτηκε ότι όλοι έκαναν λάθος και το
πρωινό της Παρασκευής ήταν το τελευ-
ταίο για τη Νεκταρία, η οποία αφήνει πίσω
της τέσσερα παιδιά ηλικίας 18 έως 25
ετών.

Στη συνέχεια, ο δράστης της δολοφο-
νίας κατέφυγε στην απόκρημνη περιοχή
του Περιστερά, ανέβηκε σε έναν γκρεμό
και απειλούσε επί επτά ώρες να αυτοκτο-
νήσει. Τελικά, χάρη στην παρέμβαση ειδι-
κού διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ και μετά
την επικοινωνία με τον μεγαλύτερο γιο
του, ο 54χρονος πείστηκε να παραδοθεί
και να οδηγηθεί φρουρούμενος στο νο-
σοκομείο. Σύμφωνα με την τοπική κοινω-
νία, ο δράστης είναι άτομο ιδιαίτερα γνω-

στό στην τοπική κοινωνία, όντας ιδιοκτή-
της φορτηγών και οικονομικά ευκατάστα-
τος, ωστόσο, πριν από λίγα χρόνια έχασε
τα πάντα λόγω χρεών και άρχισε να πα-
ρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά, για
αυτό και η 48χρονη πήρε την απόφαση να
χωρίσει.

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Με 8 μαχαιριές σκότωσε
την πρώην σύζυγό του 
και μητέρα τεσσάρων παιδιών
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Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο ιερέας με το βιτριόλι στη Μονή Πετράκη
Τρεις μήνες μετά το περιστατικό της επίθεσης με βιτριόλι

σε βάρος επτά μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη, η πορεία
της ανάκρισης οδήγησε σε αναβάθμιση της κατηγορίας που
έχει απαγγελθεί εναντίον του 37χρονου πρώην αρχιμανδρί-
τη, δράστη της επίθεσης.

Η δικαστική λειτουργός που χειρίζεται την ανάκριση προ-
χώρησε στη μετατροπή της κατηγορίας με βάση τις καταθέ-
σεις των μητροπολιτών αλλά και τα αποτελέσματα της εργα-
στηριακής έρευνας, που αποδεικνύει ότι το καυστικό υγρό
ήταν βιτριόλι. Έτσι, ο κατηγορούμενος καθαιρεθείς ιερέας, ο
οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος, κλήθηκε σε απολογία

την ερχόμενη Τρίτη για το κακούργημα της απόπειρας αν-
θρωποκτονίας κατά συρροή και όχι για βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη, για την οποία διώχθηκε αρχικά από την Ει-
σαγγελία της Αθήνας αμέσως μετά τη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο 37χρονος αρχι-
μανδρίτης επιτέθηκε πετώντας βιτριόλι στους μητροπολίτες,
μέλη του Συνοδικού Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, που
αποφάσισε την καθαίρεσή του για πειθαρχική υπόθεση. Στην
τότε απολογία του ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει μετανιω-
μένος για την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε προμηθευ-
τεί το καυστικό υγρό για να κάνει κακό στον εαυτό του, σε πε-

ρίπτωση που εκδιδόταν αρνητική απόφαση για τον ίδιο από
το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο. Μετά τη χθεσινή
μετατροπή του κατηγορητηρίου, ο συνήγορος του Ανδρέας
Θεοδωρόπουλος σε δηλώσεις του εξέφρασε την απορία του
για τη μετατροπή της κατηγορίας κατόπιν εισήγησης της ανα-
κρίτριας: «Έπειτα από τρεις μήνες από την απολογία του κα-
τηγορουμένου αλλάζει και για ποιο λόγο αλλάζει;», εκφρά-
ζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η νέα κατηγορία «θα
καταπέσει στο δικαστήριο, γιατί πρόκειται για κλασική περί-
πτωση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης».

Μαρία Δήμα

Στην Ιεράπετρα 
η 13η γυναικοκτονία
μέσα σε 10 μήνες



Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν δημοσιεύματα
και βίντεο της ΕΡΤ, σύμφωνα με τα οποία ιερέας του
Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη προέτρεψε πιστούς
να εισέλθουν στην εκκλησία χωρίς μάσκα, ανήμερα του
εορτασμού του πολιούχου της πόλης, παρά τις αντίθε-
τες συστάσεις της αστυνομίας. 

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας ποινικής δίω-

ξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
σης για να διερευνηθεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της
διέγερσης σε ανυπακοή. Η έρευνα ανατέθηκε στην
αστυνομία. Το συμβάν καταγράφηκε σε ζωντανή σύν-
δεση από τη δημόσια τηλεόραση, ενώ σε ανακοίνωση
που εξέδωσε η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ένα 24ωρο
αργότερα, ανέφερε ότι επρόκειτο για «ατυχές συμβάν»,
που προέκυψε εξαιτίας μιας «στιγμιαίας και μεμονω-

μένης παρανόησης μεταξύ των εμπλεκομένων προσώ-
πων». Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι το γεγο-
νός «έλαβε διαστάσεις και μεγαλοποιήθηκε ως μη
όφειλε», ενώ τονίζεται ότι γενικά η συνεργασία των
υπευθύνων του ναού και των εκπροσώπων της Ελληνι-
κής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε «σε κλίμα απόλυ-
της συνεννόησης».

Πηγή: Protagon.gr

ΠΠαρέμβαση εισαγγελέα για τον ιερέα που έβαλε πιστούς χωρίς μάσκα στον Άγιο Δημήτριο 

Κ
αμπανάκι από τους ειδι-
κούς για τον κορονοϊό, κα-
θώς ο αριθμός των κρου-
σμάτων έχει εκτοξευθεί

και πάλι στα ύψη, ενώ μέρα με τη μέρα
πληθαίνουν και οι θάνατοι. H χειρότε-
ρη εβδομάδα από την αρχή της πανδη-
μίας καταγράφηκε στις εκθέσεις των
ειδικών. 

Περισσότερα από 24.000 κρούσμα-
τα μέσα σε επτά ημέρες και 285 θάνα-
τοι που στην πλειοψηφία τους κατα-
γράφηκαν σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσ-
σαλία. Για πρώτη φορά από τις 18 Μαΐ-
ου, η χώρα ξεπέρασε την Τετάρτη τους
60 νεκρούς από κορονοϊό, ενώ και ο
αριθμός των μολύνσεων ήταν μεγαλύ-
τερος.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Me-
ga, στη Θεσσαλονίκη, μόλις τρία κρε-
βάτια εντατικής θεραπείας μένουν
κενά και οι γιατροί στις εφημερίες δί-
νουν μάχη. Εκατόν τριανταεπτά ασθε-
νείς σε Μακεδονία και Θράκη βρί-
σκονται υπό μηχανική υποστήριξη,
με τους 130 να είναι ανεμβολίαστοι.
Τα νοσοκομεία πλέον δεν αντέχουν
και το υπουργείο Υγείας ήρθε σε συ-
νεργασία με ιδιωτικές κλινικές για να
δοθούν 250 κρεβάτια σε Θεσσαλονί-
κη και Θεσσαλία. Την ίδια στιγμή, οι
εμβολιασμοί έχουν βαλτώσει και τα
μέτρα προστασίας δεν φαίνεται να τη-
ρούνται.

Τραγική είναι η κατάσταση και στην
Ημαθία, που για μέρες καταγράφει
τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Σήμα

κινδύνου και από τις Σέρρες, που μετά
την Ξάνθη και τη Δράμα καταγράφει
τους περισσότερους θανάτους, 65 από
τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο «κόκκινο»
μετά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσα-
λία, βάφτηκαν Ιωάννινα, Ζάκυνθος,
Αχαΐα, Αρκαδία και Μεσσηνία.

Το τέταρτο κύμα σαρώνει τη χώρα
με τους ανεμβολίαστους να παρασέρ-
νονται στο καταστροφικό πέρασμά
του.

Το ιικό φορτίο στα λύματα από το τέ-
λος του Σεπτεμβρίου στην Αττική μέ-
χρι την Πέμπτη αυξήθηκε 93% μέσα σε
έναν μήνα. Οι επιστήμονες κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου και τάσσον-
ται υπέρ της επέκτασης της υποχρεω-
τικότητας στους εμβολιασμούς.

Για ρεκόρ εισαγωγών κατά τη διάρ-
κεια του τετάρτου κύματος, με 44 ει-
σαγωγές στο Νοσοκομείο Παπανικο-
λάου έκανε λόγο ο Νίκος Καπραβέ-
λος, διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκο-

μείου. Όπως τόνισε ο καθηγητής Κα-
πραβέλος, «δεν υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή άδειο κρεβάτι στη ΜΕΘ». 

«Θα είναι ένα κύμα το οποίο θα το
δούμε να εξελίσσεται μέχρι τον Δε-
κέμβρη, ανάλογο με αυτό που είδαμε
στο δεύτερο επιδημικό κύμα πέρυσι
την αντίστοιχη περίοδο», δήλωσε στον
ΣΚΑΪ ο καθηγητής Μικροβιολογίας

Αθανάσιος Τσακρής. «Από το τέταρτο
περάσαμε χωρίς ανάπαυλα στο πέμ-
πτο κύμα στη χώρα μας και το βλέπου-
με να εξελίσσεται πρώτα στη Βόρεια
Ελλάδα και στη συνέχεια στις υπόλοι-
πες περιοχές», συμπλήρωσε ο κ. Τσα-
κρής. Επισήμανε ότι θα δούμε αύξηση
στα κρούσματα και «περιμένουμε μέ-
σα στον Νοέμβριο να κορυφωθεί αυτό
το πέμπτο κύμα». 

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι δεν θα δούμε
εικόνες του περσινού χειμώνα στη
Βόρεια Ελλάδα, καθώς όπως εξήγησε
μπορεί το ποσοστό εμβολιασμού να
είναι χαμηλό αλλά είναι σε κάποια επί-
πεδα στη Βόρεια Ελλάδα.

Τσακρής: Έρχεται αύξηση
κρουσμάτων - Μέσα στον
Νοέμβριο η κορύφωση 
του πέμπτου κύματος

Στο «κόκκινο»
οι ΜΕΘ στη 
Βόρεια Ελλάδα
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Στα 3.643 τα νέα κρούσματα 
- Πρώτη με 661 η Θεσσαλονίκη
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγρά-
φηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ είναι 3.643. Ο αριθμός των
θανάτων ανήλθε σε 55, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων έφτασε
τους 392. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν και σήμερα τα κρούσματα στην
Αττική αγγίζοντας τα 599, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟ-
ΔΥ. Στο «κόκκινο» παραμένει και η Θεσσαλονίκη με 661 νέες μολύνσεις,
η Λάρισα με 246, η Μαγνησία με 148, ο Έβρος με 85, η Ημαθία με 99 , η
Αχαΐα με 107 και η Πιερία με 103. 



ΟΤΑ Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας

Διαδημοτική - διακρατική 
συνεργασία για τον Αξιό

Το έργο
«Βιώσιμη δια-
χείριση των
διασυνορια-
κών υδάτινων
πόρων», στο
πλαίσιο του
Προγράμματος
Διασυνορια-
κής Συνεργα-
σίας Interreg IPA II - «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας 2014-2020», συζήτησε αντιπροσωπεία του
Δήμου Γευγελής με τη Δημοτική Αρχή Χαλκηδόνος. Το
έργο αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση των
υδάτων του Αξιού ποταμού μέσω της εφαρμογής κοινών
συστημάτων διαχείρισης και συνεργασίας μεταξύ των αρ-
μόδιων φορέων των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται πως εταί-
ροι είναι ο Δήμος Γευγελής, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ
μέσω του ΕΛΚΕ, η ΔΕΥΑ Παιονίας, η ΔΕΥΑ Χαλκηδόνoς
και η Δημόσια Επιχείρηση «Komunalec» της Γευγελής.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ιδιαίτερα για την πε-
ριοχή μας, καθώς αφορά τον ποταμό Αξιό, ο οποίος απο-
τελεί πηγή ζωής και ενέργειας για όλες τις περιοχές που
διέρχεται και από τις δύο χώρες», τόνισε ο δήμαρχος Χαλ-
κηδόνος.

Πειραιάς

Δωρεάν πλήρης κλινική 
εξέταση μαστού

Από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 5
Νοεμβρίου, από τις 15.00 έως τις 18.00, στο Νοσοκομείο
«Μεταξά» θα πραγματοποιείται, με πρωτοβουλία του Δή-
μου Πειραιά, δωρεάν πλήρης κλινική εξέταση μαστού για
γυναίκες άνω των 35 ετών, συμπτωματικές ή μη. Η εξέταση
θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα
2132079420, 2132079147 και 2132079421.

Τη στρατιωτική παρέλαση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρί-
ου, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, παρακολούθησαν

ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Οι Έλληνες, ενωμένοι με πίστη στις δυνάμεις μας, δεν έχουμε

να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία
και σιγουριά. Τώρα είναι η ώρα να κτίσουμε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Μια Ελλάδα που
θα αντανακλά τις απεριόριστες δυνατότητες της χώρας μας και τον καλύτερό μας εαυτό», δή-

λωσε μετά την παρέλαση ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας ση-
μείωσε: «Με μεγάλες θυσίες ο ελληνικός λαός -το ελληνικό έθνος- στην πορεία των ετών έχει
δείξει ότι, όταν είναι ενωμένος, όταν προχωράει με σχέδιο, με ηγεσία, βγαίνει πάντα νικητής.

Και αυτό είναι το νόημα μπροστά στις όποιες προκλήσεις έχουμε σήμερα και αύριο».

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους
πολίτες που έχουν ακίνητα στους Καλλικρα-
τικούς Δήμους Διδυμότειχου και Ορεστιά-
δας, της ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι στις 21
Οκτωβρίου ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματο-
λογικών στοιχείων. Η διαδικασία της ανάρ-
τησης έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κα-
τοίκους εσωτερικού και τέσσερις για όσους
μένουν στο εξωτερικό και πραγματοποιείται
πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση για
αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτη-
ματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να
ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορ-
θώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας
τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύ-
σεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και τα-
λαιπωρία. Αν δεν συμφωνούν με κάποια από
τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερομη-
νία λήξης) ηλεκτρονικά στο www.ktimatolo-
gio.gr ή στο γραφείο Κτηματογράφησης, κα-
τόπιν ραντεβού.

ΟΤΑ Διδυμότειχου - Ορεστιάδας

Ξεκίνησε η ανάρτηση
κτηματολογικών 
στοιχείων

«Ενωμένοι με πίστη, οι  Έλληνες 
προχωρούμε μπροστά»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Απόστολος Τζιτζικώστας - Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Η Ξάνθη οδηγεί σε συνεργασία 
Μέτιου - Αμοιρίδη

Στην αρχή ήρθε η ανεξαρτητοποίηση του Μιχάλη Αμοιρίδη από
την παράταξη «Περιφερειακή Σύνθεση», δηλώνοντας ότι αγωνί-
ζεται για «μια ενιαία περιφερειακή παράταξη που θα περιλαμβά-
νει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο». Ακολού-
θησε το κάλεσμα που απηύθυνε
στους «αντάρτες» ο περιφερει-
άρχης Χρήστος Μέτιος για ενότη-
τα της «γαλάζιας» παράταξης σε
ενιαίο ψηφοδέλτιο. Χθες στην
Κομοτηνή έγινε συνάντηση του
περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου
με τον ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο Ξάνθης Μιχάλη
Αμοιρίδη. Συζητήθηκαν θέματα της Ξάνθης και ευρύτερα της πε-
ριφέρειας και κοινή υπήρξε η διαπίστωση για συνεργασία και συ-
νεννόηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της περιοχής, χω-
ρίς ωστόσο ο κ. Αμοιρίδης να αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στη
διοίκηση της περιφέρειας.

Κερατσίνι - Δραπετσώνα 

Στο ΑΤ Περάματος προσήχθη 
ο δήμαρχος

Στο αστυνομικό τμήμα Περάματος προσήχθη ο δήμαρχος Κε-
ρατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος, καθώς θεωρήθη-
κε υπεύθυνος του αποκλεισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό. Παρά την προσαγωγή του, ο δή-
μαρχος επέμεινε πως «η πόλη θα συνεχίσει να παλεύει για τα δί-
καια αιτήματά της και κατέστησε σαφές ότι η κατάληψη του ΣΜΑ
στο Σχιστό θα συνεχιστεί» και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Αιτία
του αποκλεισμού του ΣΜΑ στο Σχιστό είναι, κατά τον κ. Βρεττάκο,
«τα άνευ διαβούλευσης -ούτε με τους δήμους ούτε με κανέναν-
σχέδια που έχουν ετοιμάσει η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττι-
κής για τη διαχείριση των απορριμμάτων». «Να γνωρίζουν ότι ού-
τε τρομοκρατούμαστε ούτε κάνουμε πίσω με τέτοιες πρακτικές.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την οριστική δικαίωση», ξεκα-
θαρίζει ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στο Facebook.
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Π
αρουσιάστηκε στον περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία
των αρμόδιων στελεχών της περιφέ-

ρειας, η ποσοστικοποιημένη πρόταση του γε-
νικού σχεδίου (master plan), στο οποίο απο-
τυπώνονται οι κίνδυνοι αλλά και τα αναγκαία
έργα και μελέτες, καθώς και οι βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που
πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση
του πλημμυρικού κινδύνου και των επιπτώσε-
ων των πυρκαγιών σε εκτεταμένες περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής.

Το master plan διαμορφώθηκε από τους
μελετητές, αφού έλαβαν υπόψη τους και τις
σχετικές μελέτες του Αστεροσκοπείου και του
ΕΚΠΑ. Με απόφαση του περιφερειάρχη το γε-
νικό σχέδιο προωθείται σε όλους τους συναρ-
μόδιους υπουργούς, προκειμένου να ενημε-
ρωθούν για τους κινδύνους και τις πιθανές
επιπτώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω
των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην Αττι-

κή το καλοκαίρι του 2021.
Το γενικό σχέδιο (master plan) αφορά στις

πληγείσες περιοχές Αλεποχωρίου, Βαρυμ-
πόμπης και των Βιλίων (Γεράνια Όρη, Πάρνη-
θα και Όρος Πατέρα) και περιλαμβάνει την
καταγραφή και εκτίμηση του εύρους της κα-
ταστροφής, την εκτίμηση των κινδύνων πλημ-
μυρών ανά λεκάνη απορροής και κοίτη ρέμα-
τος, ιεραρχημένες προτάσεις των απαραίτη-
των μελετών και έργων, τις χρονικές διαδικα-
σίες υλοποίησης και τις προτάσεις για την επι-
τάχυνση της υλοποίησης του σχεδιασμού, πα-
ρεμβάσεις ελαχιστοποίησης πλημμυρικής
διακινδύνευσης και το κόστος των απαιτούμε-
νων παρεμβάσεων Α’ και Β’ Φάσης.

Με πρωτοβουλία του Γ. Πατούλη θα πραγ-
ματοποιηθεί συζήτηση για το θέμα στην προ-
σεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Αττικής. Στη συνεδρίαση θα παρου-
σιαστεί το master plan και θα συζητηθούν
διεξοδικά οι δυνατότητες υλοποίησής του.

Εορταστικά μηνύματα με λέιζερ στον Υμηττό
Γέμισε μηνύματα για την ελευθερία ο

Υμηττός, πάνω από τη Γλυφάδα, παρα-
μονή της εθνικής επετείου. Η ελληνική
σημαία, το «Όχι», στίχοι από τα τραγού-
δια της Βέμπο αλλά και η γνωστή ρήση
του Ουίνστον Τσόρτσιλ «οι ήρωες πολε-
μούν σαν Έλληνες» σχηματίζονται με
ακτίνες λέιζερ πάνω στο βουνό, δίνοντας
χρώμα στη βραδιά και τονώνοντας το φρόνημα των Ελλήνων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της
δημοτικής αρχής της Γλυφάδας και του δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου, που την είδαμε για
πρώτη φορά την 25η Μαρτίου 2021 με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821 και επαναλήφθηκε με τα μηνύματα του 1940.

Προμήθεια 
12 υπόγειων
κάδων  
Στην προμήθεια 12 υπόγειων κά-
δων, που θα εγκατασταθούν σε
κοινόχρηστα σημεία στη Λυκό-
βρυση και την Πεύκη, και ενός
ειδικού γερανού, που θα προσαρ-
μοστεί σε απορριμματοφόρο
όχημα για την εξασφάλιση της
αποκομιδής τους, προχωρά ο δή-
μος. Ήδη υπεγράφη η σχετική
σύμβαση μεταξύ δήμου και ανα-
δόχου εταιρείας, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Αναβάθμισης
των Κοινοχρήστων Χώρων του
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης,
μέσω της υπόγειας αποθήκευσης
των απορριμμάτων που χρηματο-
δοτείται από το «Πράσινο Τα-
μείο». Η εκτέλεση της σύμβασης
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εν-
τός του επόμενου εξαμήνου. Το
Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το
έργο με 184.922,40 ευρώ, που
αποτελούν το 80% του προϋπολο-
γισμού του έργου στη βάση της
πρότασης που κατέθεσε ο δήμος,
ενώ το υπόλοιπο του προϋπολο-
γισμού θα καλυφθεί από δημοτι-
κούς πόρους.

Στο «Αντώνης 
Τρίτσης» 
η συντήρηση 
σχολείων
Την ένταξη του έργου «Συντήρηση
δημοτικών ανοιχτών αθλητικών
χώρων και σχολικών μονάδων
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν.
Χαλκηδόνας», προϋπολογισμού
385.711,53 ευρώ, ενέκρινε το
υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκει-
ται για την πρώτη από τις οκτώ συ-
νολικά προτάσεις που κατέθεσε ο
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας και εντάσσεται στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανά-
πτυξης και αλληλεγγύης της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρί-
τσης». Η χρηματοδότηση αφορά
δύο κύρια υποέργα και ένα ορι-
ζόντιο υποέργο με αντικείμενο
εργασίες συντήρησης στις κτιρια-
κές υποδομές και τους αύλειους
χώρους σχολικών μονάδων και
προμήθεια εξοπλισμού δημοτι-
κών ανοιχτών αθλητικών χώρων.
Όπως τονίζει ο δήμαρχος Γιάννης
Βούρος, «θέσαμε ως πρωταρχικό
σκοπό μας τη χρηματοδότηση των
εργασιών συντήρησης και ανα-
βάθμισης των σχολικών μονάδων
της Νέας Φιλαδέλφειας και της
Νέας Χαλκηδόνας».

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας ο
δήμαρχος γιόρτασε την εθνι-
κή επέτειο βλέποντας να δια-
λύεται η συμμαχία που είχε
με παράταξη της αντιπολί-
τευσης; Αυτήν τη μέρα διά-
λεξε ο επικεφαλής της να
παραιτηθεί από τη θέση του
αντιδημάρχου που κατείχε
για δύο χρόνια και να βγάλει
ανακοίνωση, καταγγέλλον-
τας τις πρακτικές και την πο-
λιτική του δημάρχου για να
αιτιολογήσει τη διάλυση της
σύμπραξης…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ενεργειακή αναβάθμιση
των σχολείων 
Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο
της ενεργειακής αναβάθμισης των
σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
Πρόκειται για σχολικές μονάδες που
έχουν χτιστεί εδώ και δεκαετίες και
εμφανίζουν μεγάλη ενεργειακή κα-
τανάλωση. Το έργο, ύψους
1.248.732,26 ευρώ, έχει στόχο αφε-
νός την καλύτερη ενεργειακή απόδο-
ση των κτιρίων, αφετέρου τη διαμόρ-
φωση συνθηκών θερμικής άνεσης
για τα παιδιά και τους δασκάλους
τους. Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις
στεγάνωσης και θερμομόνωσης, αν-
τικατάστασης των κουφωμάτων και
των φωτιστικών σωμάτων με νέα τε-
χνολογίας LED. Το έργο χρηματοδο-
τείται με 750.000 ευρώ από το Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΠΕΠ) Αττικής και από ίδιους πόρους
του Δήμου Χαλανδρίου.

Το σχέδιο αντιμετώπισης
επιπτώσεων των πυρκαγιών 

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ  
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Ακόμη περιμένουν… 
Για μια ακόμη φορά βρήκε απέναντί του σύσσωμη την αντιπο-

λίτευση αλλά και τους εργαζομένους στον Δήμο Αγίας Παρα-
σκευής ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς. Σε αυτή την περίπτωση
το θέμα δεν ήταν καινούργιο, καθώς οι εργαζόμενοι εδώ και
πολλούς μήνες διαμαρτύρονται γιατί δεν πληρώνονται τις υπε-
ρωρίες που κάνουν, αλλά και γιατί δεν λαμβάνουν τα υποχρεω-
τικά Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Έτσι, οι εργαζόμενοι
στην υπηρεσία Καθαριότητας προχώρησαν σε στάση εργασίας
και παράσταση διαμαρτυρίας στο δημαρχείο της πόλης, προκει-
μένου να επαναλάβουν τα αιτήματα που θέτουν μήνες τώρα και
αφορούν την καταβολή των Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) για τα έτη 2019 και 2020, στα δεδουλευμένα νυχτερινής
εργασίας που εκκρεμούν από τον Απρίλιο του 2021, καθώς και
στην πληρωμή των υπερωριών τους, που και αυτή έχει καθυστε-
ρήσει για μήνες. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε, για άλλη μια φορά,
ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί, ωστόσο δεν έπεισε, καθώς το ίδιο
είχε κάνει και σε όλες τις προηγούμενες κινητοποιήσεις… 

Αναβολή στην εκλογή προεδρείων
Δεν είδαν με καλό μάτι πολλοί από τους δημάρχους την απόφαση

του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα να αναβάλει
περισσότερο την εκλογή των νέων προεδρείων σε Δημοτικά και Πε-
ριφερειακά Συμβούλια καθώς και στις Επιτροπές, μιας και τους δη-
μιουργεί προβλήματα χειρισμών. Πολλοί ήταν αυτοί που ετοιμάζον-
ταν να κάνουν «συνολικούς ανασχηματισμούς», προκειμένου να
περιορίσουν τους «εσωτερικούς κραδασμούς», όμως τώρα θα υπο-
χρεωθούν να αλλάξουν πρώτα τα προεδρεία των νομικών προσώ-
πων, καθώς λόγω της λήξης της θητείας τους αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα νομιμοποίησης και λειτουργίας (κυρίως στις οικονομικές
συναλλαγές), με αποτέλεσμα να «μπλέκουν» οι πολιτικοί συσχετι-
σμοί. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Πέτσα, η
διαδικασία εκλογής προεδρείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
2 Ιανουάριου 2022, ημερομηνία για την οποία υπάρχουν πολλαπλές
αντιρρήσεις… καθώς αμφιβάλλουν ακόμη και για τη δυνατότητα
απαρτίας(!). 

Μειώνονται τα δημοτικά τέλη  
Τώρα καρπώνεται την εξοικονόμηση που πέτυχε με την

αλλαγή του συστήματος ηλεκτροφωτισμού στην πόλη ο δή-
μαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και,
κατά συνέπεια, και οι κάτοικοι της πόλης. Πρόσφατα, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μείωση των δημοτικών τελών
για το έτος 2022 και, όπως τονίζει ο δήμαρχος, σε αυτή συν-
τέλεσε η εξοικονόμηση πόρων από την ενεργειακή αναβάθ-
μιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού, καθώς πέτυχε εξοι-
κονόμηση ενέργειας πάνω από 80% και ετήσιο ενεργειακό
όφελος που ανέρχεται τουλάχιστον σε 5,131 εκατομμύρια k-
Wh. Ρόλο πάντως έπαιξε και η αύξηση των τετραγωνικών μέ-
τρων από τις δηλώσεις που έγιναν από τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς έδωσε κι
αυτή περισσότερα και πιο δίκαια έσοδα.

Κρυφή κάμερα 
Δημοτικός υπάλληλος, εργαζόμενος στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου
Πατρέων (ΔΕΥΑΠ), εντόπισε κρυφή κάμερα παρα-
κολούθησης στο γραφείο του και άμεσα κατέθεσε
μήνυση κατά παντός υπευθύνου, στην Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Πατρών. Όπως καταγγέλλεται, η
κάμερα είχε τοποθετηθεί πίσω από UPS σε μη εμ-
φανές σημείο, σε βιβλιοθήκη κοντά σε άλλα μηχα-
νήματα και καλώδια, και πιθανότατα είχε ορατότη-
τα τόσο στον χώρο όσο και στην οθόνη του υπολο-
γιστή του εργαζομένου. Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ
προσπάθησε να υποβαθμίσει το γεγονός, υποστη-
ρίζοντας ότι «η κάμερα ίσως ήταν ξεχασμένη» ή
ότι «πρόκειται για ένα γραφείο που δεν έχει κά-
ποια ιδιαιτερότητα», ωστόσο το μυστήριο διερευ-
νά και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Δεν υπάρχει θέμα…
Απάντηση στις έντονες αντιδράσεις της αντι-
πολίτευσης στο ενδεχόμενο η δημοτική αρχή
να διαπραγματεύεται τα «σύνορα» του δήμου
με γειτονικούς δήμους εξέδωσε η δήμαρχος
Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά. Έτσι, με επίση-
μο τρόπο θέλησε να ξεκαθαρίσει «για την
αποφυγή, άθελα ή ηθελημένα, σύγχυσης
σχετικά με τον καθορισμό ορίων μεταξύ του
Δήμου Πεντέλης και του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου», ότι πρόκειται για μια απλή θε-
σμοθετημένη διοικητική διαδικασία και σε
καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τον οικι-
σμό Νταού Πεντέλης και οποιοδήποτε επα-
νακαθορισμό των συνόρων της πόλης. Έτσι
ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα, αν και
αντιπολιτευόμενοι επιμένουν ότι θα παρα-
μείνουν σε εγρήγορση. 

Σε ποιον Δήμο της
Αττικής, προς τα
ανατολικά της
Αθήνας, οι συνε-
δριάσεις του Δη-

μοτικού Συμβουλί-
ου από τότε που γίνον-

ται διαδικτυακά διακόπτονται πολύ
συχνά λόγω… μπινελικιών(!); Στην
πιο πρόσφατη περίπτωση, ο κακός
χαμός έγινε όταν, την ώρα που ετοι-
μαζόταν να κάνει παρέμβαση δημο-
τικός σύμβουλος, γυναίκα συνάδελ-
φός του τον υποδέχθηκε με προ-
σφώνηση που καταδικάζεται ακόμη
και σε γήπεδο… Αργότερα δικαιο-
λογήθηκε ότι μιλούσε στον σκύλο
της, αλλά δεν έπεισε και πολλούς.

Ε
πεκτείνοντας το δίκτυο των «πάρκων τσέπης» στις γειτονιές της πρωτεύουσας, ο Δή-
μος Αθηναίων παρέδωσε στους κατοίκους των Πατησίων το 8ο pocket park στη συμ-
βολή των οδών Βιζυηνού και Καρκαβίτσα. Το νέο βιοκλιματικό πάρκο «τσέπης» στα

Πατήσια, έκτασης 230 τ.μ., δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη
σου», με δωρεά της εταιρείας Nova – μέλους της United Group. Ο χώρος, ύστερα από σειρά
εντατικών εργασιών, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πάρκο, το οποίο
μπορούν πλέον να επισκέπτονται με ασφάλεια οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, όπως ανα-
φέρει ο δήμος, στην πρωτοβουλία της διαμόρφωσής του συμμετείχαν και οι ίδιοι οι μαθητές,
τοποθετώντας τα πρώτα φυτά στον χώρο του πάρκου. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Κώστας
Μπακογιάννης, για την εξέλιξη του προγράμματος, «ο στόχος για τα δέκα πάρκα έως το τέλος
χρόνου είναι πλέον εφικτός και μάς δίνει τον ενθουσιασμό να συνεχίσουμε να δημιουργούμε
περισσότερες οάσεις πρασίνου για όλους τους Αθηναίους».

Ζητά ακύρωση
Την άμεση αντίδραση του δημάρ-

χου Φυλής Χρήστου Παππού προ-

κάλεσε η απόφαση του υπουργεί-

ου Παιδείας να μειώσει, από τέσ-

σερα σε τρία, τα τμήματα της Α’ τά-

ξης του 1ου Γενικού Λυκείου Άνω

Λιοσίων. Με επιστολή του προς την

υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέ-

ως ζητάει να μην εφαρμοστεί η

απόφαση, τόσο στο 1ο ΓΕΛ όσο και

στα υπόλοιπα σχολεία της Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δή-

μου Φυλής. Όπως υποστηρίζει,

στον Δήμο Φυλής επικρατούν κοι-

νωνικές και μαθησιακές ιδιαιτερό-

τητες και οι υπάρχουσες αίθουσες

δεν προσφέρονται για αυξημένο

αριθμό μαθητών, ιδιαίτερα σε συν-

θήκες πανδημίας.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής έχει γίνει πλέον ανέκδοτο ότι η παρούσα δημοτική αρχή δείχνει ενδιαφέρον για την κεν-
τρική πλατεία της πόλης, μόνο όταν πλησιάζει η ώρα για παρέλαση; Όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, όσες κατα-
στροφές, βανδαλισμοί ή και κακοτεχνίες κι αν έχουν γίνει στην πλατεία, αφήνουν αδιάφορο τον δήμαρχο, μέχρι να
φτάσει η ώρα των παρελάσεων. Το θετικό του πράγματος, όπως υποστηρίζουν, είναι ότι οι παρελάσεις είναι δύο κά-
θε χρόνο, εκτός από τις ατυχείς περιπτώσεις που ματαιώνονται…
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Στα Πατήσια το 8ο «πάρκο τσέπης»



Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς ενός 70χρονου άνδρα
με έναν 40χρονο ερασιτέχνη πυγμάχο με αφορμή το κα-
τοικίδιο (ένα μεγαλόσωμο σκυλί) που έβγαλε βόλτα χωρίς
λουρί ο ηλικιωμένος. Όπως έγινε γνωστό από το ΑΧΕΠΑ,
ο 70χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα
από νοσηλεία 40 ημερών στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Οι
δύο άνδρες είχαν λογομαχήσει το βράδυ της 18ης Σε-
πτεμβρίου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια
βόλτας με τα σκυλιά τους. Ο 70χρονος δεν είχε φορέσει

λουρί στο δικό του κατοικίδιο, το οποίο διασταυρώθηκε
με το επίσης μεγαλόσωμο σκυλί του 40χρονου, με αποτέ-
λεσμα να ξεκινήσει λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των
δύο ανδρών. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αντάλλα-
ξαν βαριές κουβέντες, μία φράση όμως που είπε ο ηλι-
κιωμένος -κι ενώ φαινόταν ότι ο καβγάς είχε λήξει- προ-
κάλεσε την οργισμένη αντίδραση του 40χρονου ερασιτέ-
χνη πυγμάχου, ο οποίος τον ακολούθησε και τον χτύπησε
με γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο ηλικιωμένος σωριάστηκε στο έδαφος και, όπως φά-
νηκε στην αξονική τομογραφία, εμφάνισε διάχυτη αιμορ-
ραγία στον εγκέφαλο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμ-
βαση, ωστόσο δεν επανήλθε ποτέ από το κώμα που έπεσε
και την Πέμπτη (28/10) κατέληξε. Ο δράστης του ξυλοδαρ-
μού (πατέρας δύο παιδιών) είχε αφεθεί ελεύθερος με πε-
ριοριστικούς όρους, ενώ μέσα από την κατάθεσή του δή-
λωσε μετανιωμένος.

ΚΚ. Παπαδόπουλος

Σ
υναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ,
καθώς μετά την αιματηρή καταδίω-
ξη στο Πέραμα είναι σχεδόν καθη-
μερινό φαινόμενο ομάδες Ρομά να

προκαλούν επεισόδια στη Δυτική Αττική, στην
Κορινθία και εσχάτως στην Αχαΐα. Μάλιστα, σε
διαδικτυακές εφαρμογές κυκλοφορούν βίν-
τεο με Ρομά, οι οποίοι απροκάλυπτα απειλούν
ότι θα χυθεί αίμα αστυνομικών ως εκδίκηση
για τον 18χρονο ομόφυλό τους Ν.Σ.

Όσο, μάλιστα, η κατάσταση δεν εκτονώνεται
τόσο θα μεγαλώνει η ανησυχία για αιματηρό
περιστατικό ή ενέδρα, καθώς οι Ρομά κάνουν
λόγο για «ρατσιστική δολοφονία» και καλούν
σε γενικό ξεσηκωμό. Σύμφωνα, δε, με πηγές
της ΕΛΑΣ, φαίνεται ότι ορισμένοι Ρομά χρησι-
μοποιούν ανήλικα παιδιά (ακόμη και 10 ετών)
ως «εμπροσθοφυλακή» και «ασπίδα» στα κα-
θημερινά πλέον περιστατικά κλεισίματος δρό-
μων, με φλεγόμενα οδοφράγματα και λάστιχα.
Αυτό προκειμένου να μην μπορεί να παρέμβει
δυναμικά η αστυνομία, καθώς κανείς δεν θα
ήθελε να τραυματιστεί ένα παιδί. Σε πολλές
περιπτώσεις οι διαμαρτυρίες-αντιδράσεις δεν
περιορίζονται στο κλείσιμο των δρόμων, αλλά
έχουμε και επιθέσεις με πέτρες κατά των
αστυνομικών, ενώ ήδη δύο άνδρες της ΕΛΑΣ
έχουν μεταφερθεί στο 401 ΓΣΝΑ για ιατρική
περίθαλψη, καθώς δέχτηκαν σκάγια από βο-
λές στον αέρα με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δοθεί εν-
τολές σε περιπολικά και δίκυκλα που κινούνται
στη Δυτική Αττική να προσεγγίζουν με μεγάλη
προσοχή τα σημεία για τα οποία λαμβάνει σήμα
το Κέντρο της Άμεσης Δράσης. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση (το βράδυ της Τετάρτης),
όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με πέτρες σε
οχήματα της ΕΛΑΣ στο Ζεφύρι, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο ο ξυλοδαρμός πυροσβεστών στο
Σχιστό. «Να συνεχίσουν τα παιδιά να τους πυ-

ροβολάνε, γιατί ξέρανε τα παιδιά πως ήτανε
τσιγγάνοι μέσα στο αυτοκίνητο και το κάνανε
επίτηδες», ακούγεται σε ένα από τα βίντεο,
όπου νεαροί Ρομά καλούν σε εκδίκηση.

Σε τεστ DNA αναμένεται να υποβληθεί ο
14χρονος Ρομά που εμφανίστηκε στο Δικαστι-
κό Μέγαρο Πειραιά και ισχυρίστηκε ότι ήταν το
τρίτο άτομο που επέβαινε στο κλεμμένο λευκό
Hyundai Accent το μοιραίο βράδυ της κατα-
δίωξης. Μάλιστα, υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο
οδηγός του οχήματος και ο 18χρονος Ν.Σ. που
έπεσε νεκρός από τα αστυνομικά πυρά, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι δακτυλικά
αποτυπώματά του βρέθηκαν στο τιμόνι του ΙΧ
αυτοκινήτου. Ωστόσο, ο συνήγορος των 7
αστυνομικών Αλέξης Κούγιας δήλωσε ότι κα-
νένας από τους άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. δεν
τον αναγνώρισε, υπογραμμίζοντας ότι, σύμ-
φωνα με τους αστυνομικούς, ο οδηγός ήταν
πιο ψηλός και πιο εύσωμος. Έτσι, φως στο μυ-

στήριο θα δώσει η εξέταση γενετικού υλικού,
με τους δικηγόρους του ανήλικου να κάνουν
λόγο για «αδιάσειστα στοιχεία».

Πήρε το πόρισμα ο Θεοδωρικάκος
Στα χέρια του υπουργού Προστασίας του

Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου βρίσκεται από το
μεσημέρι της Παρασκευής το πόρισμα που
συνέταξε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος
Μιχάλης Καραμαλάκης, για τον πειθαρχικό
έλεγχο και την επιχειρησιακή αξιολόγηση του
αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε στο
Πέραμα. Ο κ. Θεοδωρικάκος τη Δευτέρα 1 Νο-
εμβρίου θα ανακοινώσει σχέδιο μέτρων και
κατευθύνσεων για την ουσιαστική βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας.

Πανεπιστημιούπολη:
Κουκουλοφόροι 
ξυλοκοπούν 
και ληστεύουν

Στο... ραντάρ των αστυνομικών
της ασφάλειας έχει μπει εγκλη-
ματική συμμορία που δρα μέσα
στην Πανεπιστημιούπολη του Ζω-
γράφου, με τους νεαρούς δράστες
να φορούν κουκούλες και να ξυ-
λοκοπούν τα θύματά τους, απει-
λώντας τους ακόμη και με μαχαί-
ρια για να τους αρπάξουν χρήμα-
τα, κινητά τηλέφωνα αλλά και
πορτοφόλια.

Σύμφωνα με το protothema.gr,
έγινε εντός της Πανεπιστημιούπο-
λης, ειδικότερα στο υπαίθριο πάρ-
κινγκ της Φυσικομαθηματικής
Σχολής, γύρω στις 4.30 τα ξημερώ-
ματα της Κυριακής. Τέσσερις κου-
κουλοφόροι, ιδιαίτερα νεαροί,
σύμφωνα με μαρτυρίες, προσέγγι-
σαν δύο άτομα, τους απείλησαν με
μαχαίρι και τους ακινητοποίησαν.
Στη συνέχεια άρπαξαν ένα κινητό
τηλέφωνο και 20 ευρώ από το ένα
από τα δύο θύματά τους και 25 ευ-
ρώ από το άλλο. Αντίστοιχα την ίδια
μέρα και μία ώρα αργότερα στο
ίδιο σημείο η ίδια ομάδα δραστών
επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ακόμη
τέσσερα άτομα (ηλικίας 18 και 20
ετών), τραυματίζοντας μάλιστα το
ένα από αυτά.

Οι κουκουλοφόροι άρπαξαν
τέσσερα κινητά τηλέφωνα, το πο-
σό των 54 ευρώ και αρκετά προ-
σωπικά αντικείμενα από τα θύμα-
τά τους. Όλα τα θύματα κατήγγει-
λαν το συμβάν στην αστυνομία, η
οποία έλαβε όλες τις απαραίτητες
καταθέσεις και τις περιγραφές
των κακοποιών που φαίνεται ότι
κινούνται ανεξέλεγκτα μέσα στο
πανεπιστήμιο. 

Αναβρασμός μετά τη φονική
καταδίωξη στο Πέραμα:
επιθέσεις, πετροπόλεμος 
και οδοφράγματα 
- Τεστ DNA στον 14χρονο 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

ΕΛΑΣ: Συναγερμός για 
το «αντάρτικο» των Ρομά
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Κατέληξε ο 70χρονος από το χτύπημα του μποξέρ



Ποιοι φοιτητές 
δικαιούνται 
στεγαστικό επίδομα 

Ποσό ύψους 1.000 ευρώ θα λάβουν
ως στεγαστικό επίδομα οι προπτυχια-
κοί φοιτητές Πανεπιστημίων, Ανώτατων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων
και Ακαδημιών Εμπορικού, ενώ δι-
καιούχοι είναι, με τις ίδιες προϋποθέ-
σεις, και οι σπουδαστές των ΙΕΚ. Προ-
κειμένου να λάβει ένας φοιτητής ή ένας
σπουδαστής το στεγαστικό επίδομα, θα
πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία
λόγω των σπουδών του, σε διαφορετική
πόλη από αυτήν της κύριας κατοικίας
του, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος
δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρ-
πία άλλης κατοικίας. Επιπλέον, θα πρέ-
πει να αποδεικνύεται η φοίτησή του με
πιστοποιητικό της σχολής, στο οποίο
βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής πέτυχε στις
εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά μαθή-
ματα που προβλέπονται στο ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών του προηγούμε-
νου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξα-
μήνων. Αποκλειστικά για το πρώτο έτος
απαιτείται μόνο το πιστοποιητικό εγ-
γραφής.

Οι καταρτιζόμενοι των δημόσιων ΙΕΚ
απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επι-
τυχώς τη φοίτηση στα δύο εξάμηνα του
έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο
έτος, για το οποίο απαιτείται μόνο βε-
βαίωση φοίτησης. Στις προϋποθέσεις
λήψης του στεγαστικού επιδόματος
συμπεριλαμβάνεται και το ετήσιο οικο-
γενειακό εισόδημα του προηγούμενου
έτους, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαί-
νει τις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευό-
μενο παιδί πέραν του ενός. Κατ’ εξαίρε-
ση, δικαιούχοι του επιδόματος είναι ο
ίδιος ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος
δημόσιου ΙΕΚ, και όχι οι γονείς του,
εφόσον είναι ορφανός από τους δύο
γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι
εξωτερικού ή είναι άνω των 25 ετών ή
είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογι-
κής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη
όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντί-
στοιχης σχολής, σύμφωνα με τον κανο-
νισμό λειτουργίας της. Τέλος, το επίδο-
μα δεν κατάσχεται και δεν υπόκειται σε
φορολογία, ωστόσο, αν ύστερα από
έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα ει-
σπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη
συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό
καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επι-
στρέφεται στο Δημόσιο. 

Εύη Πανταζοπούλου

Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

Ε
νόψει της διάσκεψης του ΟΗΕ για το

κλίμα COP26 στη Γλασκόβη, η Ελλά-

δα, με αιχμή του δόρατος την απολι-

γνιτοποίηση, έχει μπει σε τροχιά μη-

δενισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου μέχρι το 2050, έχοντας μάλιστα παρουσιά-

σει μία από τις πλέον φιλόδοξες ατζέντες μετα-

ξύ των κρατών της ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα

μας εξακολουθεί να διαθέτει έναν ιδιαίτερα γε-

ρασμένο στόλο οχημάτων, καθώς η πολυετής

οικονομική κρίση δεν επέτρεψε στους πολίτες

την αντικατάσταση των αυτοκινήτων τους, με

συνέπειες που επιβαρύνουν τόσο την οδική

ασφάλεια όσο και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η ανανέωση του στόλου με οχήματα αντιρ-

ρυπαντικής τεχνολογίας αποτελεί δέσμευση

της χώρας μας με στόχο τη μείωση των καθα-

ρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε

πρώτη φάση, κατά τουλάχιστον 55% έως το

2030. Ο πρωθυπουργός μέσω στοχευμένων

πολιτικών έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τό-

νους ότι οι εν λόγω δράσεις αποτελούν στρατη-

γικές επιλογές για την κυβέρνηση.

Ο δρόμος είναι μακρύς, όμως, ήδη ενθαρρύ-

νεται η χρήση οχημάτων αντιρρυπαντικής τε-

χνολογίας, με φορολογικά κίνητρα, όπως τα

χαμηλά ή τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Ενισχύεται και επιδοτείται, με σχετικά προ-

γράμματα του ΥΠΕΝ και του υπουργείου Υπο-

δομών και Μεταφορών, η ηλεκτροκίνηση. Μά-

λιστα, οι πολίτες φαίνεται ότι ανταποκρίνονται,

καθώς τον τελευταίο χρόνο, από τον Σεπτέμ-

βριο του 2020 οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα

κινήτρων «Κινούμαι Ηλεκτρικά», καταγράφε-

ται μια ραγδαία αύξηση στις ταξινομήσεις των

αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, πέρυσι, όλο το 2020 ταξινο-

μήθηκαν 1.177 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και

φέτος, μόνο κατά τους πρώτους εννέα μήνες

του έτους, έχουν ταξινομηθεί ήδη 2.261. Μάλι-

στα, αναμένεται υπερδιπλασιασμός των ταξινο-

μήσεων έως το τέλος του έτους και ταυτόχρονα

εντείνονται οι προσπάθειες, ώστε να καταστεί η

ηλεκτροκίνηση περισσότερο ελκυστική στους

χρήστες. Το μέτρο του Καθαρού Δακτυλίου που

άρχισε να εφαρμόζεται με επιτυχία στο κέντρο

της πρωτεύουσας προσφέρει «ελευθέρας»

στην κίνηση των ηλεκτροκίνητων. Με ιδιαίτερη

επιτυχία ολοκληρώθηκε και η πρώτη πιλοτική

φάση χρήσης ενός στόλου ηλεκτρικών αυτοκι-

νήτων στην Αστυπάλαια, με στόχο τη μετατροπή

της σε «Έξυπνο και Πράσινο Νησί».

Σημαντική ώθηση πρόκειται να δώσουν και

τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, μέ-

σω των οποίων οι δήμοι μπορούν να αξιοποι-

ήσουν πόρους από το Πράσινο Ταμείο και άλλες

πηγές, προκειμένου να αναπτύξουν ένα επαρ-

κές δίκτυο φορτιστών, ενώ αυτή την περίοδο

έχει δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση ενδιαφέ-

ροντος.

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται από

το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών, η σημερινή κυβέρνηση έκανε «restart»

και τα πρώτα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι

υπάρχει το όραμα, η βούληση και ο τρόπος να

διαμορφωθεί ένα φιλικό πλαίσιο για την ηλε-

κτροκίνηση. Ξεκάθαρος στόχος των υπουργών

κ.κ. Καραμανλή και Σκρέκα είναι κάθε μέρα

όλο και περισσότερα παλιά αυτοκίνητα να αντι-

καθίστανται από νέα, αντιρρυπαντικής τεχνο-

λογίας.

ΓΓ. Καραγιάννης: 
Εκσυγχρονίζεται 
το υδροδοτικό δίκτυο
της Αττικής 
Χωρίς επιβάρυνση για το Δημόσιο, σε
τροχιά εκσυγχρονισμού και βελτιστο-
ποίησης τίθεται πλέον η λειτουργία του
εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου της
Αττικής, με την προκήρυξη της πρώτης
φάσης σχετικού διαγωνισμού, ύψους
235 εκ. ευρώ. Σκοπός του έργου, το
οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, είναι η
διασφάλιση της αποδοτικής και απρό-
σκοπτης λειτουργίας του δικτύου μέσω
σύγχρονων συστημάτων παρακολού-
θησης, που θα προλαμβάνουν και θα
εντοπίζουν έγκαιρα τις βλάβες, βελτι-
στοποιώντας την οικονομική του από-
δοση, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζε-
ται η ορθή διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάν-
νης: «Ένα ακόμα φιλοπεριβαλλοντικό
έργο περνάει στη φάση της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας. Ένα έργο που μέσω
της στρατηγικής συμμαχίας με τον ιδιω-
τικό τομέα θα αντιμετωπίσει ολιστικά τις
μέχρι σήμερα παθογένειες στη λει-
τουργία και συντήρηση του εξωτερικού
υδροδοτικού δικτύου της Αττικής, βελ-
τιστοποιώντας την αποδοτικότητά του,
ενώ το κόστος της σύμβασης δεν θα επι-
βαρύνει το Δημόσιο».
«Έχουμε υποσχεθεί στους κατοίκους
της Αττικής ότι θα βελτιώσουμε τις συν-
θήκες της καθημερινότητάς τους και
αυτό κάνουμε πράξη, πιστοί στις δε-
σμεύσεις μας και στα χρονοδιαγράμμα-
τά μας», τόνισε ο υφυπουργός.
Σημειώνεται, τέλος, ότι στη σύμβαση θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεχό-
μενων υπηρεσιών που αφορούν τη λει-
τουργία, συντήρηση, επισκευή και απο-
κατάσταση των εγκαταστάσεων του δι-
κτύου συλλογής, αποθήκευσης και με-
ταφοράς του αδιύλιστου νερού από τις
πηγές μέχρι την είσοδο των μονάδων
επεξεργασίας του.

Κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2021 έχουν 
ταξινομηθεί 2.261 αμιγώς
ηλεκτρικά οχήματα, ενώ 
καθ’ όλο το 2020 μόλις 1.177 
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Πατάει «γκάζι» 
η ηλεκτροκίνηση 



Τ
ην έκπληξη ετοιμάζεται να κάνει
ο τουρισμός, καθώς και ο Οκτώ-
βριος σε πολλούς προορισμούς
κινήθηκε πάνω από τα επίπεδα

του 2019. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εί-
ναι εφικτή η επίτευξη του νέου αναθεω-
ρημένου στόχου για τα έσοδα από τον του-
ρισμό το 2021.

Σημειώνεται πως τον Μάιο η εκτίμηση
ήταν για 50% των εσόδων του 2019, δηλα-
δή περίπου 9 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, λό-
γω των περιορισμών που τέθηκαν από τον
Μπόρις Τζόνσον στους Βρετανούς τουρί-
στες, ο πήχης χαμήλωσε στο 40% των εσό-
δων του 2019.

Θετικά μηνύματα
Ωστόσο η πολύ καλή πορεία του τουρι-

σμού από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και σή-
μερα οδηγεί στην εκτίμηση πως τα τουρι-
στικά έσοδα είναι εφικτό να ανέλθουν σε
πάνω από 10 δισ. ευρώ. Η μετριοπαθής
πρόβλεψη τα τοποθετεί σε ετήσια βάση
στα 11 δισ. ευρώ, ενώ η αισιόδοξη πάνω
από τα 12 δισ. ευρώ.

Είναι ενδεικτικό πως τον Οκτώβριο σε
Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη το
τουριστικό ρεύμα ήταν σημαντικό, ενώ
σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τον Νο-
έμβριο θα υπάρχουν τουρίστες στα νησιά
και μάλιστα αρκετά είναι τα ξενοδοχεία
που δεν λειτουργούν σε 12μηνη βάση και
έχουν προγραμματίσει να κλείσουν στα
μέσα Νοεμβρίου.

Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί το
γεγονός της σημαντικής αύξησης της μέ-
σης δαπάνης ανά τουρίστα, γεγονός που
επιδρά υποστηρικτικά στο ΑΕΠ και στα
έσοδα. 

Οι πρωταγωνιστές
Πρωταγωνιστής για τον Οκτώβριο,

όπως φαίνεται από τα στοιχεία για τις
απευθείας διεθνείς πτήσεις, αναδεικνύε-
ται το Νότιο Αιγαίο, που αναμένεται να ξε-
περάσει ακόμα και τις επιδόσεις του ίδιου
μήνα του 2019.

Μέχρι τα μέσα του μήνα, η Ρόδος και η
Κως είχαν καταγράψει ανάκαμψη άνω του
80%, η Μύκονος 64%, ενώ η Σαντορίνη,
στις 17 Οκτωβρίου, είχε ήδη περισσότερες
αφίξεις από όσες είχε σημειώσει μέχρι τις
31 Οκτωβρίου του 2019. Μέχρι τις 20
Οκτωβρίου, το Νότιο Αιγαίο υποδέχθηκε

περίπου 310.000 επισκέπτες, όταν η 31η
Οκτωβρίου του 2019 έκλεισε με 357.608
διεθνείς αφίξεις.

Αλλά και στα μικρότερα νησιά του Νοτί-
ου Αιγαίου, όπως το Καστελόριζο, οι Λει-
ψοί και η Χάλκη, η τουριστική κίνηση της
φετινής χρονιάς είναι υψηλότερη σε σχέ-
ση με το 2019. 

Ειδικότερα στο Καστελόριζο οι πληρό-
τητες των ξενοδοχείων και καταλυμάτων
τον Οκτώβριο ξεπέρασαν το 80%.

Και στην Κρήτη οι πληρότητες τον
Οκτώβριο κινήθηκαν στο 65% και υπάρ-
χουν ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί

που θα παρατείνουν τη λειτουργία τους
και τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την Ένω-
ση Ξενοδόχων Ηρακλείου, πολλές ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει
να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το 70%
των εσόδων τους, σε σχέση με το 2019.

Πάει για έσοδα 12 δισ. ο τουρισμός 

Υψηλές πληρότητες και τον
Οκτώβριο - Δωδεκάνησα και
Κρήτη οι πρωταγωνιστές
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Λιανεμπόριο: Αύξηση του τζίρου έφεραν οι εκπτώσεις 
Οι εκπτώσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στον τζίρο του λια-

νικού εμπορίου, ο οποίος τον Αύγουστο κατέγραψε αύξη-
ση 8,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προ-
ηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Ιουλίου 2021, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών
ενισχύθηκε κατά 0,9%. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος
εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Αύγουστο

2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγού-
στου 2020, παρουσίασε αύξηση 6,6% και σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021 αύξηση 1,2%. Ο
εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών,
κατά τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021 παρουσίασε μείωση 0,6%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον
μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-

κτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε μείωση 0,9%.
Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών κατά 8,8% τον

μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Αυγούστου 2020, προήλθε κυρίως από την αύξη-
ση κατά 14,8% στα φαρμακευτικά-καλλυντικά, 13,7% στην
ένδυση-υπόδηση, 13% στα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκι-
νήτων, 9,1% στα βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη και κατά 8%
στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων.
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Απογείωση κατανάλωσης
κατά 15,3% και διαθέσιμου 
εισοδήματος κατά 7%

Αύξηση κατά 7% στο διαθέσιμο εισόδημα
και 15,3% στην κατανάλωση καταγράφηκε στο
β’ τρίμηνο του έτους, ενισχύοντας ακόμη πε-
ρισσότερο τις εκτιμήσεις για ακόμη υψηλότε-
ρη ανάπτυξη της οικονομίας. Όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, το άνοιγμα της οικονομίας κατά το β’
τρίμηνο του έτους οδήγησε σε σημαντική ενί-
σχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολι-
τών, ενώ κατά το α’ τρίμηνο είχε καταγραφεί
αύξηση 4,5%. Από την άλλη, ο υπερδιπλάσιος
ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης φανερώ-
νει την αυξημένη ροπή των καταναλωτών και
των νοικοκυριών για αγορές, τις οποίες είτε
είχαν αναβάλει λόγω της πανδημίας είτε προ-
έκυψαν ως ανάγκη μέσα από αυτήν. Σύμφωνα
με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, «οι εξελίξεις αυ-
τές είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δου-
λειάς της κυβέρνησης και του υπουργείου Οι-
κονομικών μέσα από τη μείωση φόρων και ει-
σφορών αλλά και την εφαρμογή των πρωτό-
γνωρων σε ύψος μέτρων στήριξης, τα οποία
συνέβαλαν και στην αύξηση των καταθέσεων
στα 173,8 δισ. ευρώ».

Διαγωνισμός 235 εκατ.
ευρώ για το δίκτυο 
υδροδότησης της Αττικής

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικα-
σία του διαγωνισμού, ύψους 235 εκατ. ευρώ,
για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του εξω-
τερικού υδροδοτικού δικτύου της Αττικής.
Χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών ανακοίνωσε την προκήρυξη της α’ φά-
σης, που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη του
ιδιωτικού τομέα. Στη σύμβαση σύμπραξης θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία,
συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των
εγκαταστάσεων του εξωτερικού υδροδοτι-
κού δικτύου συλλογής, αποθήκευσης και
μεταφοράς του αδιύλιστου νερού από τις πη-
γές μέχρι την είσοδο των μονάδων επεξερ-
γασίας του. «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή
ημέρα για το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, αφού ένα ακόμη φιλοπεριβαλλοντικό
έργο περνάει στη φάση της διαγωνιστικής
διαδικασίας και μέσα από τη στρατηγική
συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα θα αντιμετω-
πίσει ολιστικά τις μέχρι σήμερα παθογένειες
στη λειτουργία και συντήρηση του εξωτερι-
κού υδροδοτικού δικτύου της Αττικής»,
όπως δήλωσε ο υφυπουργός Γιώργος Καρα-
γιάννης.

Η
εκτίναξη του πληθωρισμού
στην Ευρωζώνη στο 4,1% τον
Οκτώβριο, που αποτελεί το
υψηλότερο επίπεδο από το

2008, ως αποτέλεσμα της έκρηξης του
ενεργειακού κόστους κατά 23,5%, δημι-
ουργεί προβληματισμό και αγωνία στους
καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, ο εναρμονισμένος πλη-
θωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε
στο 3%, δηλαδή αισθητά χαμηλότερα από
το γενικό επίπεδο της Ευρωζώνης, κάτι
που δημιουργεί αισιοδοξία ότι μπορεί να
υπάρξει μερική ανάσχεση στον καλπασμό
των τιμών. Το εκρηκτικό κοκτέιλ των ανα-
τιμήσεων στο ρεύμα, στα καύσιμα και στα
βασικά αγαθά του μέσου νοικοκυριού
οδηγεί σε ανατροπές των οικογενειακών
προϋπολογισμών, ενώ είναι διάχυτη η
αγωνία για νέο κύκλο αυξήσεων μέσα στο
τελευταίο δίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής, το καλάθι της μέσης ελληνι-
κής οικογένειας έχει αρχίσει να γίνεται...
ελαφρύτερο, καθώς τα νοικοκυριά περι-
κόπτουν στο μέτρο του δυνατού τα... πε-
ριττά έξοδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι εξελίξεις στα κρέατα, τα νωπά
λαχανικά (έχουν αυξηθεί κατά 21%), κα-
θώς και στο ελαιόλαδο (19%). Είναι ενδει-
κτικό ότι σε πολλές ελαιοπαραγωγικές
περιοχές της χώρας τα ελαιοτριβεία αγο-
ράζουν το ελαιόλαδο στα 3,20-3,50 ευρώ,

όταν πέρυσι αγόραζαν μεταξύ 2,10-2,30
ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα πλέον
βασικά αγαθά αναμένεται τους προσεχείς
μήνες να γίνει πολύ ακριβότερο, λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν ότι η φετινή παραγωγή σε
γενικές γραμμές επηρεάστηκε αρνητικά
από τις καιρικές συνθήκες. Από την άλλη
πλευρά, καταγράφονται αυξήσεις άνω του
10% σε δημητριακά, αυγά, ψάρια, ενώ πε-
ριορίζονται στο 2%-8% οι αυξήσεις στα τυ-
ριά, τα ζυμαρικά και τα αναψυκτικά.

Την ίδια στιγμή, οι κλάδοι της βιομηχα-
νίας και της βιοτεχνίας προϊδεάζουν για
νέες αυξήσεις τον Νοέμβριο και τον Δε-
κέμβριο, καθώς δεν μπορούν να απορρο-
φήσουν το κόστος της ενέργειας, καθώς
και των μεταφορικών λόγω των συνεχών
αυξήσεων, που σημειώνουν οι τιμές των
καυσίμων. Μάλιστα, όπως προκύπτει από
έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, οι μισές επιχειρήσεις εκτιμούν
ότι οι τιμές των προϊόντων και των υπηρε-
σιών θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 10%,
ενώ το 15% από αυτές εκτιμά ότι οι αυξή-
σεις θα ξεπεράσουν το 30%!

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

έχουν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές
των καυσίμων, καθώς είναι ενδεικτικό ότι
η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης δια-
μορφώνεται στο 1,75 ευρώ, ενώ στις απο-
μακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής
Ελλάδος καθώς και στα νησιά κινείται κον-
τά στα 2 ευρώ! Επιπλέον, το πετρέλαιο κί-
νησης έχει σημειώσει αύξηση πάνω από
30% κατά τον τελευταίο ένα χρόνο! Ακόμη
πιο ενδεικτική περίπτωση αποτελεί το
υγραέριο, το οποίο πέρυσι κινούνταν κον-
τά στην περιοχή των 0,70 ευρώ, ενώ τώρα
φτάνει στα πρατήρια ακόμη και στο 1 ευρώ!

Τα αρμόδια υπουργεία παρακολουθούν
τις εξελίξεις στην αγορά και, πέραν των
μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και εφαρ-
μόζονται, υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο
για πρόσθετα, έτσι ώστε να συγκρατηθούν
οι πιέσεις που ασκούνται στους οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο 3% ο πληθωρισμός 
τον Οκτώβριο, στο 4,1%
στην Ευρωζώνη - Το 
καλάθι της μέσης 
ελληνικής οικογένειας 
έχει αρχίσει να γίνεται...
ελαφρύτερο

Αγωνία για το κύμα 
ακρίβειας στην αγορά 



Γ
ια τα σημαντικά βήματα
που έχουν γίνει προς τον
ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της χώρας, καθώς

και για τον ρόλο του Ομίλου ΟΤΕ
στην αναπτυξιακή της πορεία, μί-
λησε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης,
chief officer στρατηγικής, μετα-
σχηματισμού και παρόχων του Ομί-
λου OΤΕ, στο 4ο Athens Invest-
ment Forum. Όπως τόνισε ο κ.
Κωνσταντινίδης, έχει συντελεστεί
σημαντική πρόοδος στα θέματα
ψηφιακού μετασχηματισμού και τα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
και του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα λει-
τουργήσουν καταλυτικά για να επι-
ταχυνθεί η ανάπτυξη. «Αυτό που
είναι σημαντικό είναι όλοι οι φο-
ρείς της αγοράς να κινηθούν γρή-

γορα, ώστε τα χρήματα να αξιοποι-
ηθούν πλήρως και η χώρα να αλλά-
ξει πίστα». Σχετικά με τον ρόλο του
Ομίλου OΤΕ και τη συμβολή του
στην ψηφιακή μετάβαση της χώ-
ρας, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε
ότι ο Όμιλος επενδύει διαχρονικά
και σταθερά πάνω από 500 εκατ.
ευρώ τον χρόνο, κυρίως σε δίκτυα
νέας γενιάς, όπως είναι οι οπτικές
ίνες και το 5G. «Από τη μεριά μας
ως Όμιλος OΤΕ διαδραματίζουμε
κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή
πορεία της χώρας. Μέσα από τις
επενδύσεις μας, δημιουργούμε τις
κατάλληλες υποδομές για να μπο-
ρέσει να μπει η Ελλάδα ταχύτερα
στην ψηφιακή εποχή και αξιοποι-
ούμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που
ανοίγονται μπροστά μας». 

Πάει σε δύο νέες 
πόλεις η sklavenitis.gr

Σε τουλάχιστον δύο νέες περιοχές αναμένεται
να λειτουργήσει το Σκλαβενίτης eMarket, μετά
τη Λάρισα, που είναι ο δεύτερος σταθμός μετά
την Αττική, όπου είναι διαθέσιμο από αρχές
Οκτωβρίου το sklavenitis.gr. Πηγές κοντά στην
εταιρεία αναφέρουν ότι, μαζί με την επέκταση σε
νέες περιοχές, σχεδιάζει επίσης την ένταξη νέ-
ων κωδικών και κατηγοριών στο χαρτοφυλάκιο
της πλατφόρμας της, όπου διαθέτει σήμερα πε-
ρισσότερους από 12.000 κωδικούς ειδών ευρεί-
ας κατανάλωσης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέ-
χεται παραγγελίες όλες τις ημέρες και ώρες της
εβδομάδας και οι παραδόσεις για αγορές άνω
των 30 ευρώ είναι δωρεάν, ενώ πραγματοποι-
ούνται Δευτέρα έως Σάββατο 08.00 έως 21.00.

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση 
με ΕΤΕ για κάλυψη δανείου
Η εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ανακοίνωσε
ότι στις 26/10/2021 σύναψε με την Εθνική Τράπε-
ζα Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ενυπόθηκου Ομο-
λογιακού Δανείου ποσού 2.998.107 ευρώ. Το
ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δέκα ετών και
θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για τη χρημα-
τοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών της επέν-
δυσης που υποβλήθηκε προς υπαγωγή στις δια-
τάξεις του Ν.4399/2016 και αφορά την επέκταση
δυναμικότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής
αποσταγμάτων και οίνου με την αγορά μηχανολο-
γικού εξοπλισμού και την κατασκευή νέων κτι-
ριακών υποδομών.

Delatolas express cargo: 
Νέο City Logistics Center

Η εταιρεία μεταφορών και logistics Delatolas
express cargo παρέλαβε τα πρώτα πέντε, αμι-
γώς ηλεκτρικά βαν που θα αξιοποιηθούν για την
παράδοση αγαθών στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Με την ενσωμάτωση των αμιγώς ηλεκτρικών e-
van Maxus στον στόλο των οχημάτων της, η εται-
ρεία σκοπεύει να ενισχύσει το ήδη θετικό περι-
βαλλοντικό της αποτύπωμα, στο πλαίσιο της
στρατηγικής της να καταστεί η πιο υπεύθυνη και
βιώσιμη εταιρεία παροχής μεταφορικών υπηρε-
σιών στην Αττική. Παράλληλα, προχώρησε στη
δημιουργία πρότυπου κέντρου διανομών δεμά-
των, 3.000 τ.μ., στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη (City
Logistics Center σε απόσταση 10 μόλις λεπτών
από Αθήνα και Πειραιά). 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της
Ρουμανίας, η E-Mag, εγκαινιάζει δραστηριότητα
στην Ελλάδα και αναζητά ελληνικές επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να πωλούν μέσω της πλατφόρμας
τα προϊόντα τους στη ρουμανική αγορά. H E-Mag
ελέγχεται από την ολλανδικών συμφερόντων Pro-
sus NV, τη μεγαλύτερη θυγατρική της νοτιοαφρικα-
νικών συμφερόντων Naspers. Πρόκειται για έναν
από τους πιο μεγάλους ομίλους ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου παγκοσμίως - τρίτος μετά την Amazon και την
Alibaba. H Prosus NV είναι επίσης μέτοχος της γερ-

μανικής Delivery Hero, στην οποία ανήκουν οι ελληνικές εταιρείες e-food, deliveras.gr και η start-up Instashop,
ενώ ήταν και μεταξύ των επενδυτών σε γύρο χρηματοδότησης που σήκωσε η Wolt, εταιρεία delivery, που επίσης
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. H E-Mag ελέγχει το 50% της ρουμανικής αγοράς, με δίκτυο 36.000 επιχειρήσεων
και 12 εκατ. κωδικών προϊόντων. Δραστηριοποιείται επίσης στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία, όπου είναι market
leader, με μερίδιο 25%, ενώ επεκτείνεται, πέραν της Ελλάδας, σε Γερμανία και Πολωνία.

Τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα
μέλη του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας, καθώς και
των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτη-
σης μετοχών, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Οι δι-
καιούχοι του προγράμματος είναι τριάντα πέντε
στελέχη και έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν με-
τοχές της εταιρείας σε τιμή ίση με 1,4160 ευρώ,
τιμή κλεισίματος την 25η Οκτωβρίου 2021.

Πρόγραμμα stock option από την Ελλάκτωρ

Ντεμπούτο της ρουμανικής E-Mag στην Ελλάδα

Κωνσταντινίδης (OTE): «Με την τεχνολογία
η χώρα μπορεί να αλλάξει πίστα»



Με 30 εκατ. «ζεσταίνει»
τους μετόχους η Intrum Hellas

Υ
ψηλά μερίσματα συνεχίζει να μοιράζει στους
μετόχους της (Intrum Spain - Τράπεζα Πειραι-
ώς) η Intrum Hellas καθώς, με βάση τα αποτε-

λέσματα της εννεάμηνης περιόδου Ιανουαρίου- Σε-
πτεμβρίου 2021, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφά-
σισε, στις 25 Οκτωβρίου, τη διανομή προσωρινού με-
ρίσματος, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαχείρι-
σης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις εμφάνισε
στο εννεάμηνο 2021 κύκλο εργασιών 124,24 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 119,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό
διάστημα. Εξ αυτών τα 51,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν
αμοιβές διαχείρισης και 72,12 εκατ. ευρώ σε αμοιβές
αποτελεσματικότητας (success fees). Οι αμοιβές και
τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στα 37,48 εκατ. ευρώ
(36,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2020) και τα γενικά
λειτουργικά έξοδα στα 44,2 εκατ. ευρώ (33,9 εκατ. ευ-
ρώ πέρσι). Η σημαντική αύξηση των γενικών λειτουρ-
γικών εξόδων οφείλεται, πρωτίστως, στις αυξημένες,
κατά σχεδόν 7,7 εκατ. ευρώ, αποσβέσεις και δευτε-
ρευόντως στις αυξημένες αμοιβές και έξοδα τρίτων.

Swixx BioPharma:
Νέα θυγατρική στην Αθήνα

Η Swixx BioPharma SA ανακοινώνει την ίδρυση μιας νέ-
ας θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα, της Swixx Bio-
pharma ΜAΕ. Καθήκοντα γενικού διευθυντή Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας αναλαμβάνει ο Γιώργος Μπίθας. Με
έδρα την Αθήνα, θα παρέχει όλες τις δυνατότητες για την
εξυπηρέτηση των συνεργατών, ώστε να εξασφαλίζεται η
εύκολη και ασφαλής διάθεση των φαρμακευτικών
σκευασμάτων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, πάντα
σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει
κάθε χώρα. Η Swixx Biopharma MAE θα επικεντρωθεί
στους θεραπευτικούς τομείς των σπάνιων νοσημάτων, της
ογκολογίας-αιματολογίας και σε άλλους ειδικούς τομείς,
συμπεριλαμβανομένης της νεφρολογίας-ηπατολογίας.

Συνεργασία  Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιρειών και ΠΑΠΕΙ

Specisoft και AI Soft στην έκθεση Beyond 4.0

Η εταιρεία εξειδικευμένου λογισμικού Specisoft και η
εταιρεία AI Soft που ασχολείται με το λογισμικό τεχνητής
νοημοσύνης συμμετείχαν με ιδιαίτερη επιτυχία στην έκθε-
ση Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη. Ο τομέας της τεχνητής
νοημοσύνης καλπάζει και πρωταγωνιστεί όλο και πιο έντο-
να, προδιαγράφοντας ανοδική πορεία για τις εταιρείες του
κλάδου, αναφερουν σε ανακοίνωση. Η ΑΙ Soft πραγματο-
ποιεί πλήθος συνεργασιών, ενώ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαι-
ρίες δικτύωσης που παρουσιάστηκαν στην Beyond 4.0, επι-
βεβαιώνοντας το δυναμικό της αποτύπωμα.
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Ασφάλιση ηλεκτρικών ποδηλάτων
και πατινιών από την Anytime

Η Anytime της Interamerican για ακόμη μία
φορά στηρίζει τους εναλλακτικούς τρόπους
μετακίνησης, ασφαλίζοντας ηλεκτρικά ποδή-
λατα και πατίνια και υποστηρίζοντας το εταιρι-
κό σχέδιο υπευθυνότητας για τη βιώσιμη ανά-
πτυξη με αξιοποίηση των επιχειρησιακών επι-
λογών όσον αφορά τις ασφαλιστικές δραστη-
ριότητες. Έτσι, η Anytime ευθυγραμμίζεται με
τη νέα εποχή της κινητικότητας, όπως συνολι-
κά την προσεγγίζει η εταιρεία με αίσθημα ευ-
θύνης. Η Anytime παρέχει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ασφάλισης για e-bike και e-s-
cooter, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες
του οδηγού, ώστε να κυκλοφορεί με περισσό-
τερη ασφάλεια.

Open Academy: 
Νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα
Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα Open Aca-
demy ξεκινά τη λειτουργία της με καταξιω-
μένους εισηγητές από την εκπαίδευση, την
ψυχολογία, το επιχειρείν, το coaching, την
ιατρική και το ευ ζην που δίνουν μαθήματα
ζωής μέσα από online courses σε μορφή
βίντεο για το πώς θα γίνει το επόμενο βήμα
στις προσωπικές σχέσεις και την καριέρα.
Σκοπός της Open Academy είναι να παρέ-
χει σε όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικού ή
γνωστικού επιπέδου, φύλου και ηλικίας, τη
δυνατότητα εκπαίδευσης με το ελάχιστο
δυνατό κόστος για ένα καλύτερο αύριο. Πα-
ράλληλα, η Open Academy επιδιώκει να
δημιουργήσει ένα άνοιγμα στη ζωή, στο
πνεύμα και στη γνώση, ώστε όλοι και όλες
να εξελιχθούν με επίκεντρο το προσωπικό
τους όραμα.

AstraZeneca: Υιοθέτηση
νέων ψηφιακών εργαλείων

Αργυρή διάκριση έλαβε η βιοφαρμακευτική
εταιρεία AstraZeneca στα HR Awards 2021 στην
κατηγορία «Best Reskilling Strategy». Η εται-
ρεία βραβεύτηκε για την υποψηφιότητά της και
την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και αξιοποί-
ηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν
την επικοινωνία και την επιτυχή συνεργασία. «Η
εταιρεία πέτυχε μέσα από ένα στοχευμένο πλά-
νο να εκπαιδεύσει τους επιστημονικούς συνερ-
γάτες στα νέα ψηφιακά εργαλεία, εφοδιάζοντάς
τους με καινούργιες δεξιότητες, προκειμένου
να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο νέο ψη-
φιακό περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργα-
σίας, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία»,
επισήμανε o Ευθύμιος Νικολόπουλος, ΙΒΕΧ &
Business Development director της As-
traZeneca Ελλάδας.

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) και η Ένωση Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εγκαινίασαν την έναρξη της
συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την
υπογραφή μνημονίου 5ετούς διάρκειας. Η συνεργασία των
δύο φορέων αφορά μεταξύ άλλων:
• την προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης
• την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των δύο μερών
• την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Στατι-
στικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
• την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας
• την αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την
προαγωγή εφαρμογών σε θέματα ασφάλισης
• την από κοινού διενέργεια ερευνών και σύνταξη μελετών
• την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου ο καθηγητής
Άγγελος Κότιος, πρύτανης του ΠΑΠΕΙ, δήλωσε: «Η συνερ-
γασία με την ΕΑΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί ενι-
σχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματός μας, συμβάλλει στη
διάχυση της γνώσης, συνδέει την εκπαίδευση με τις παρα-
γωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και ενδυναμώνει το παρα-
γόμενο ερευνητικό έργο». 
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Χ
ρειάστηκε να διανύσουμε
εβδομήντα χρόνια από τότε
που η πρώτη ανεμογεννήτρια
–συνδεδεμένη στο εθνικό δί-

κτυο– λειτούργησε το 1951 στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, για να μπορούμε να μιλάμε
για ανακύκλωση πτερυγίων στις (Α/Γ)
ανεμογεννήτριες. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήρθε η
είδηση από τη Siemens Gamesa (εγκα-
τεστημένη ισχύς παγκοσμίως 94,6 GW,
3 δισ. απόθεμα, 10.000 εργαζόμενοι) ότι
η Recyclable Blade είναι η πρώτη παγ-
κοσμίως λεπίδα ανεμογεννητριών μή-
κους 81 μέτρων, η οποία είναι έτοιμη για
εμπορική χρήση σε υπεράκτια πάρκα,
που μπορεί να ανακυκλωθεί στο τέλος
του κύκλου λειτουργίας της. Τα πρώτα
έξι κομμάτια κατασκευάστηκαν στο ερ-
γοστάσιο πτερυγίων της Siemens
Gamesa στο Άλμποργκ της Δανίας.

Απευθυνθήκαμε τότε στα κεντρικά

γραφεία της πολυεθνικής, θέτοντας
ερωτήματα στα οποία απάντησε ο Gre-
gorio Acero, Head of Quality Manage-
ment της Siemens Gamesa. Δεν απαν-
τήθηκε μια ερώτηση, που αφορά την ει-
σαγωγή σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι
απαραίτητες στην κατασκευή πτερυ-
γίων.

Ανακοινώσατε ότι το πρώτο παγκο-
σμίως πτερύγιο δικής σας ανεμο-
γεννήτριας Α/Γ μήκους 81 μέτρων
μπορεί να ανακυκλωθεί στο τέλος
του κύκλου ζωής του. Πόσο διαρκεί
αυτός ο κύκλος; Μέχρι τώρα, τι ίσχυε
και ποια διαδικασία ακολουθείται
για όλα τα υπόλοιπα μέρη; Μπορού-
με να μιλάμε για παραγωγή πλήρως
ανακυκλωμένης Α/Γ;
Ο κύκλος ζωής των πτερυγίων είναι

περίπου 30 χρόνια. Σχεδόν όλα τα μέρη
μιας ανεμογεννήτριας είναι ανακυκλώ-
σιμα εκτός των πτερυγίων. Και αυτό,
μέχρι την ανακοίνωσή μας για την κατα-
σκευή ανακυκλώσιμου πτερυγίου. Μέ-
χρι σήμερα, τα πτερύγια έπρεπε να τε-
μαχιστούν σε μικρά κομμάτια και να
διατεθούν σε ΧΥΤΑ ή να καούν για πα-
ραγωγή ενέργειας ή να τριφτούν για την

ανάμειξή τους σε σκυρόδεμα. Με τη
νέα τεχνολογία που αναπτύξαμε, θα
μπορούμε να ανακυκλώνουμε ολόκλη-
ρο το πτερύγιο. Τα υπόλοιπα μέρη, που
αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως
ο χάλυβας-χαλκός, οι πύργοι, τα κιβώ-
τια ταχυτήτων οι ηλεκτρογεννήτριες ή
τα άλλα ηλεκτρικά μέρη, είναι ανακυ-
κλώσιμα και παράγονται διάφορα αντι-
κείμενα από αυτές τις πρώτες ύλες.

Από πόσα μέρη αποτελείται μια χερ-
σαία ανεμογεννήτρια σε σχέση με
εκείνες που προορίζονται για υπε-
ράκτια χρήση και ποιες είναι οι κλί-
μακες, οι διαστάσεις από τη μικρότε-
ρη μέχρι τη μεγαλύτερη;
Τα βασικά μέρη είναι τα ίδια, τόσο

στις χερσαίες όσο και στις υπεράκτιες

ανεμογεννήτριες Α/Γ: Πύργος, άτρα-
κτος και πτερύγια. Η κύρια διαφορά
στην περίπτωση των Α/G της Siemens
Gamesa Renewable Energy (SGRE) εί-
ναι ότι στις χερσαίες χρησιμοποιούνται
κιβώτια ταχυτήτων, ενώ στις υπερά-
κτιες όχι. Οι μεγαλύτερες υπεράκτιες
Α/Γ μας έχουν διάμετρο πτερωτής 222
μέτρα, ενώ οι χερσαίες 170 μ.

Οι σπάνιες γαίες (REEs - Rare
EarthElemenets) που χρησιμοποι-
είτε για την κατασκευή Α/Γ από ποι-
ες χώρες εισάγονται;
- (…)
(σ.σ.: Αναφέρουμε για την ιστορία ότι

η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάγκη για
τη συνεχή αναβάθμισή της στηρίζονται,
σε μεγάλο βαθμό, σε μια ιδιαίτερη ομά-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

O Gregorio Acero, Head of Quality Management 
της πολυεθνικής, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε 
τονίζει: «Χρησιμοποιούμε 100% ανανεώσιμη ενέργεια 
στα εργοστάσιά μας κατασκευής των ανεμογεννητριών»

Siemens Gamesa: 
Παράγουμε 
«καθαρά» αιολικά   
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δα χημικών στοιχείων, τις σπάνιες γαί-
ες. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής
σπάνιων γαιών το κατέχει η Κίνα, με πο-
σοστό σχεδόν 95%. Κοιτάσματα υπάρ-
χουν και στις ΗΠΑ (ενεργή μονάδα πα-
ραγωγής σπάνιων γαιών είναι το ορυ-
χείο στο Μάουντεν Πας της Καλιφόρ-
νιας) στη Βραζιλία και στη Ρωσία. Στην
Ευρώπη, πρωτογενή κοιτάσματα σπά-
νιων γαιών έχουν η Γροιλανδία και οι
Σκανδιναβικές χώρες, ενώ δευτερογε-
νή κοιτάσματα έχουν η Βορειοδυτική
Γαλλία, η Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκά-
νια. Εκτιμάται ότι κάθε Α/Γ των 2 MW
περιέχει σπάνιες γαίες: περίπου 800 λί-
βρες νεοδύμιου και 130 λίβρες δυσπρό-
σιου. Εξ αυτού του γεγονότος υπάρχουν
επικρίσεις για το πόσο πράσινες μπορεί
να είναι τεχνολογίες ΑΠΕ, όταν για την
κατασκευή τους προϋποτίθεται η εξό-
ρυξη άλλων υλικών και μεταλλευμάτων
που ρυπαίνουν κάπου αλλού, ενισχύον-
τας τις εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου.)

Η ανακύκλωση γίνεται σε δικά σας
εργοστάσια ή σε μονάδες εκτός εται-
ρείας;
Η ανακύκλωση των πτερυγίων που θα

αρχίσουν τώρα να κατασκευάζονται και
θα γίνει σε περίπου 30 χρόνια εκτιμάμε
ότι θα γίνεται από συνεργαζόμενους
φορείς.

Υπάρχει τρόπος να μειωθούν τα με-
ταλλικά μέρη της Α/Γ , ώστε να γίνει
καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την παραγωγή της;
Ο τομέας της αιολικής ενέργειας

διερευνά διαρκώς τις δυνατότητες
χρήσης νέων υλικών για τη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας των
Α/Γ. Για παράδειγμα, ένα υπεράκτιο
αιολικό πάρκο αποτελούμενο από 80
Α/Γ τύπου «SG8.0-167» (ισχύος 8 MW
και διαμέτρου 167 μέτρων) παράγει
μέσα σε λιγότερο από επτά μήνες πε-
ρισσότερη καθαρή ενέργεια από όλη
την ενέργεια που χρειάζεται για την
κατασκευή των Α/Γ, την παραγωγή των
πρώτων υλών, τη μεταφορά, την εγκα-
τάσταση του αιολικού πάρκου και τη
συντήρησή του. Επιπλέον χρησιμο-
ποιούμε 100% ανανεώσιμη ενέργεια
στα εργοστάσια κατασκευής των Α/Γ
της SGRE.

Σε πόσες χώρες εξάγετε ανεμογεν-

νήτριες για χερσαία και πλωτή χρή-
ση;
Εγκαθιστούμε χερσαίες Α/Γ σε ολό-

κληρο τον κόσμο και σε διάφορες αγο-
ρές, όπως οι ΗΠΑ, Βραζιλία, Χιλή στην
Αμερική, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία,
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία στην Ευρώπη, Ιν-
δία στην Ασία και Μαρόκο στην Αφρική.
Για τις υπεράκτιες Α/Γ, οι βασικές αγο-
ρές μας είναι αυτές με σημαντική ανά-
πτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας,
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η
Ολλανδία, οι ΗΠΑ, η Ταιβάν και η Ιαπω-
νία.

Πόσο έχει επηρεάσει ο Covid 19 την
παραγωγική διαδικασία Α/Γ σε αριθ-
μούς;
Η πανδημία του Covid-19 είχε βασικά

επίπτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα,
οδηγώντας έτσι σε καθυστερήσεις στην

εγκατάσταση ορισμένων έργων. Είχε
επίσης επίπτωση στην εμπορική δρα-
στηριότητα, καθώς μερικοί πελάτες μας
αποφάσισαν να καθυστερήσουν την τε-
λική λήψη απόφασης για την εγκατά-
σταση αιολικών πάρκων. Συνολικά
όμως, ο τομέας της αιολικής δεν επηρε-
άστηκε σημαντικά από την πανδημία,
καθώς οι περισσότερες κυβερνήσεις
του κόσμου επιτάχυναν τα σχέδιά τους
για την απανθρακοποίηση της οικονο-
μίας, οδηγώντας έτσι σε φιλόδοξα σχέ-
δια ανάπτυξης της παραγωγής ανανεώ-
σιμης ενέργειας.

Η Siemens Gamesa δηλώνει «απο-
φασισμένη να συνεχίσει να διαδραματί-
ζει κρίσιμο ρόλο στην ώθηση της αιολι-
κής ενέργειας, προωθώντας καινοτο-
μίες και τεχνολογία που θα φτάσει τον
άνεμο σε νέα ύψη»!

POLITICAL

Εκτιμήσεις 
Συμβουλίου 
Αιολικής 
Ενέργειας   
Σύμφωνα με το Global
Wind Energy Council 
GWEC (Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Αιολικής Ενέργειας),
μέχρι το τέλος του 2020 εί-
χαν εγκατασταθεί σε όλο
τον πλανήτη 743 GW, εκ
των οποίων η χερσαία αι-
ολική ενέργεια αντιπροσώ-
πευε τα 707 GW. Θα χρει-
αστούν πολύ περισσότερα
για να εκπληρώσει ο κό-
σμος τις δεσμεύσεις του, να
σταματήσει δηλαδή η άνο-
δος της παγκόσμιας θερμο-
κρασίας πάνω από 1,5 Κελ-
σίου. Οι μέσες ετήσιες χερ-
σαίες εγκαταστάσεις προ-
βλέπονται στα 79,8 GW τα
επόμενα πέντε χρόνια από
την GWEC, ενώ περίπου
180 GW αιολικής ενέργει-
ας θα πρέπει να εγκαθί-
στανται κάθε χρόνο για να
φτάσουμε σε μηδενικούς
ανθρακικούς ρύπους.



Η
Facebook, Inc. αποφάσισε να αλλάξει την
εταιρική επωνυμία της σε meta, αποσυν-
δέοντας το όνομά της από την πασίγνωστη
πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύω-

σης, όπως ανακοίνωσε ο CEO της, Μαρκ Ζούκερμ-
περγκ, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης. Το μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης έχει δεχθεί πλήγμα στη φήμη του
λόγω του τοξικού περιεχομένου το οποίο φιλοξενεί
και το οποίο έχει δείξει αδυναμία να αντιμετωπίσει,
με τον ισχυρό άνδρα της εταιρείας να δίνει έμφαση
στη στροφή της προς μια αναδυόμενη υπολογιστική
πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας.

«Το μετασύμπαν (metaverse) είναι το επόμενο
σύνορο που πρέπει να διασχίσουμε», ανέφερε ο
Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκε-
ψης Facebook Connect, η οποία έλαβε χώρα την
Πέμπτη. «Από εδώ και μπρος, αυτή θα είναι η πρώτη
μας προτεραιότητα και όχι το Facebook».

Η αλλαγή ονόματος της Facebook αποτελεί την
ισχυρότερη έως τώρα ένδειξη ότι η εταιρεία βασίζει
το μέλλον της σε μια νέα πλατφόρμα, την ιδέα της
οποίας είχαν πρωτοαναφέρει λογοτέχνες της επι-
στημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό
της Facebook, οι άνθρωποι στο metaverse θα αλλη-
λεπιδρούν και θα επικοινωνούν εισερχόμενοι σε ει-
κονικά περιβάλλοντα, είτε αυτό έχει να κάνει με
επαγγελματικές συναντήσεις είτε με συναθροίσεις

με φίλους τους που βρίσκονται στην άλλη άκρη του
κόσμου. Ο Ζούκερμπεργκ επέλεξε την ελληνική λέ-
ξη «μετά» για να δείξει ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά
να γίνουν». «Μάθαμε πολλά, αντιμετωπίζοντας πολ-
λά προβλήματα», σχολίασε, κρίνοντας ότι είναι πλέ-
ον καιρός «να οικοδομήσουμε το επόμενο κεφά-
λαιο». Η ανακοίνωση αυτή έγινε αφού την προηγού-
μενη μιάμιση ώρα ο Ζούκερμπεργκ παρουσίαζε το
metaverse, το «μετασύμπαν», που σύμφωνα με τον
ίδιο συνιστά το μέλλον του ίντερνετ, μετά τους υπο-
λογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, στο οποίο οι άν-
θρωποι θα έχουν πρόσβαση για να αλληλεπιδρούν,
να εργάζονται ή να ψυχαγωγούνται μέσω της τεχνο-
λογίας (π.χ. γυαλιά ή κράνη εικονικής και ενισχυμέ-
νης πραγματικότητας).

Οι επικριτές του Facebook σχολίασαν ότι η αλλαγή
της ονομασίας είναι ένας ελιγμός περισπασμού, την
ώρα που ο κολοσσός πλήττεται από σκάνδαλα και
καταγγελίες όσον αφορά την παραπληροφόρηση, το
απόρρητο των δεδομένων των χρηστών αλλά και τον
σεβασμό στο δικαίωμα του ανταγωνισμού. Η εται-
ρεία «πιστεύει ότι μια νέα επωνυμία μπορεί να τη
βοηθήσει να αλλάξει το θέμα συζήτησης», ανέφερε
την περασμένη εβδομάδα μια μη κυβερνητική οργά-
νωση, το «Πραγματικό Συμβούλιο Εποπτείας του
Facebook», όταν ακόμη κυκλοφορούσαν φήμες για
την αλλαγή του ονόματος.

Ευρώπη: Αχνά χαμόγελα 
για την πτώση στις τιμές αερίου 

Μια δήλωση του
προέδρου της Ρω-
σίας Βλαντίμιρ Πού-
τιν το βράδυ της Τε-
τάρτης ήταν αρκετή
για να μειωθεί κατά
13% την Πέμπτη η
χρηματιστηριακή τι-
μή του φυσικού αε-
ρίου στην ευρωπαϊ-
κή αγορά. Πλέον κι-
νείται στα 75 δολά-
ρια ανά MWh, επίπεδα που είναι πολύ υψηλά, αν συνυπολογίσει κανείς ότι
την ίδια περίοδο πέρυσι η τιμή ήταν κάτω από τα 30 δολάρια ανά ΜWh, αλ-
λά διαφαίνεται μια τάση της ρωσικής πλευράς να αποθαρρύνει τη μεγάλη
αύξηση των τιμών, προκειμένου να αποφύγει απότομη μείωση της ζήτη-
σης. Ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε ότι από τις 8 Νοεμβρίου θα ξεκινή-
σει η αναπλήρωση των αποθεμάτων των ευρωπαϊκών κρατών, που έχουν
πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο νυν και δύο πρώην επι-
κεφαλής ιαπωνικής εταιρεί-
ας γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων στον Ισημερινό κατηγο-
ρούνται για εμπορία και
ακραία εκμετάλλευση αν-
θρώπων, ανακοίνωσε την
Πέμπτη η εισαγγελία της χώ-
ρας της Λατινικής Αμερικής.
Δικαστής απαγόρευσε σε αυ-
τά τα τρία πρόσωπα, που
έχουν υπηκοότητα Ισημερι-
νού, να εγκαταλείψουν την επικράτεια και διέταξε
να φορούν ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθη-
σης. «Εξάλλου, διέταξε την απαγόρευση της με-
ταβίβασης κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας Furukawa, ώστε να

υπάρχουν εγγυήσεις για
την ενδεχόμενη αποζημίω-
ση των θυμάτων», διευκρί-
νισε η εισαγγελία. Η εται-
ρεία, θυγατρική της ιαπωνι-
κής FPC Marketing, κατη-
γορείται διότι στις εγκατα-
στάσεις της «οι συνθήκες
ζωής, στέγης και εργασίας»
ήταν «άθλιες, επισφαλείς
και απάνθρωπες», πρόσθε-
σε η εισαγγελία. Έκθεση

του Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητης δημόσιας
αρχής αρμόδιας για την προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, είχε χαρακτηρίσει τις συνθή-
κες αυτές «μορφή σύγχρονης σκλαβιάς», πρό-
σθεσε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της. 

Η «meta» Facebook
εποχή και το τρικ
του Ζούκερμπεργκ

Για «σύγχρονη σκλαβιά» κατηγορείται
η εταιρεία Furukawa στον Ισημερινό
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Το Twitter τρολάρει…
Η χθεσινή ανακοίνωση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ σχετικά με
την αλλαγή της επωνυμίας της Facebook, Inc. -που στο εξής θα
ονομάζεται meta- ώστε να αντανακλά το νέο πρόσωπο και
όραμα της εταιρείας, προκάλεσε έναν χείμαρρο σχολίων σε
όλα τα social media: κάποιοι χρήστες έδωσαν συγχαρητήρια
στον 37χρονο δισεκατομμυριούχο και άλλοι τον… γλέντησαν
για τα καλά για την «έμπνευσή» του.
Τον «χορό» της καζούρας στο Twitter άνοιξε το ίδιο το… Twit-
ter, που έσπευσε να τρολάρει τον Ζούκερμπεργκ με την εξής
ανάρτηση, λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου ονόματος:
«ΜΕΓΑΛΑ ΝΕΑ lol, πλάκα κάνουμε, ακόμα Twitter μας λένε».
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Ψηφίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι νέοι κανόνες ασφάλισης οχη-
μάτων, ώστε να προστατευτούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ που εμπλέ-
κονται σε ατυχήματα ή έχουν ασφαλισμένα τα οχήματά τους. 

Η αναθεωρημένη νομοθεσία έχει σκοπό να καλύψει τα υφιστάμενα κενά
και να βελτιώσει τους όρους στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Επίσης, η νέα
νομοθεσία ορίζει τα ελάχιστα ποσά κάλυψης σε όλη την ΕΕ, ενώ παράλληλα
διασφαλίζει ότι οι πολίτες θα αποζημιώνονται για τροχαία ατυχήματα σε πε-

ρίπτωση λουκέτου κάποιας ασφαλιστικής εταιρείας. Παράλληλα, θα προστα-
τεύει τα άτομα που εμπλέκονται σε ατυχήματα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ,
καθώς και τα θύματα ατυχημάτων που προκαλούνται από οδηγούς που προ-
έρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ. 

Οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές και τις κα-
λύψεις που προσφέρουν διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες χάρη σε νέα, δω-
ρεάν και ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης τιμών.
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Αποζημίωση ακόμη και αν η ασφαλιστική βάλει λουκέτο

Τ
ο Formentor, το πρώτο εντελώς νέο μοντέλο
της Cupra, έρχεται για να βάλει το δικό του λι-
θαράκι στην κατηγορία των «premium» μι-
κρομεσαίων SUV, προσεγγίζοντάς τη, μάλι-

στα, από μια εντελώς διαφορετική πλευρά, που έχει να
κάνει με τα σπορ δυναμικά χαρακτηριστικά που απο-
δείχτηκε ότι διαθέτει το κορυφαίο μοντέλο της ισπανι-
κής εταιρείας.

Με εμφάνιση που τα σπάει και ένα καλοστημένο σύ-
νολο, η βασική έκδοση του Formentor είναι σπορτίφ
και απολαυστική, ακόμη και χωρίς τα πολλά άλογα που
μας έχει συνηθίσει η Cupra.

H Cupra ρίχνει στη μάχη των πωλήσεων των SUV το
μικρομεσαίο Formentor, το οποίο στη νέα έκδοση των
150 ίππων της δοκιμής μας καλείται να διευρύνει το
κοινό της μάρκας και να την κάνει πιο εύκολα προσβά-
σιμη έναντι της έως τώρα μοναδικής προσφερόμενης
έκδοσης με τους 310 ίππους. Όσον αφορά στην τιμή,
εκείνη ορίζεται λίγο πιο πάνω από τις 29.000 ευρώ, ενώ
παράλληλα συνοδεύεται και από ένα πλήρες εξοπλιστι-
κό πακέτο.

Μοναδική σχεδίαση
Ένα ανάγλυφο αμάξωμα με έντονες αιχμές, διακριτι-

κές διχρωμίες και τονισμένα κάποια ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της Cupra Formentor που μαγνητίζουν τα
βλέμματα, ακόμη και όταν είναι παρκαρισμένο. Άλλω-
στε, η υπογραφή της Cupra προδιαθέτει για ένα σπορ-
τίφ σύνολο, κάτι που πράγματι ισχύει.

Στα 4,45 μ. μήκους μπορεί κανείς να αισθάνεται σί-
γουρος ότι διαθέτει χώρους που επαρκούν για τις άνε-
τες μετακινήσεις μιας οικογένειας.

Οι αθλητικές αναλογίες του με το κουπέ κόψιμο της
οροφής, ο επιθετικός πρόβολος μπροστά, οι αιχμηρές

γωνίες και οι τονισμένοι ώμοι δηλώνουν ότι δεν πρό-
κειται για ένα ακόμη συνηθισμένο καθημερινό C-SUV,
αλλά για μια πιο ιδιαίτερη κατασκευή. Το ίδιο και στο πί-
σω μέρος, όπου κάτω από το μικρό παρμπρίζ εδράζουν
μια φωτιζόμενη φάσα που ενώνει τα δύο φωτιστικά
σώματα, καθώς και οι απολήξεις της εξάτμισης.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τον

οδηγό και τους επιβάτες, οι οποίοι θα διαπιστώσουν
αμέσως πως το μοντέρνο ταμπλό χρησιμοποιεί υλικά
που στο σύνολό τους κρίνονται ανώτερα ποιοτικά από
τον μέσο όρο της κατηγορίας. Τα σπορ καθίσματα αγκα-
λιάζουν καλά τον οδηγό και τον συνοδηγό, χωρίς να
αποδεικνύονται κουραστικά σε πολύωρη χρήση. Η με-
γάλη οθόνη των 12” σίγουρα θα χορτάσει με τη διαγώνιό
της τους λάτρεις των gadgets. Μέσω αυτής παρέχεται
πρόσβαση στον κλιματισμό που έχει τρεις ζώνες, εκεί
προβάλλονται πληροφορίες για την κατάσταση του
οχήματος, από εκεί γίνεται μέχρι και η επιλογή κάποιου
από τα διαθέσιμα προφίλ οδήγησης (Comfort, Sport και
Individual) κ.λπ.

Λίγο μικρότερος αλλά με όμορφα γραφικά, συμπλη-
ρώνει την εικόνα ο ψηφιακός πίνακας οργάνων. Αυτός
που η Cupra αποκαλεί Digital Cockpit με διαγώνιο οθό-
νης 10,25”.

Κάτω από το καπό του Formentor της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός βενζινοκινητήρας χωρητι-
κότητας 1,5 TSI Evo του ομίλου VW με απόδοση 150 ίπ-
πων και 250 Nm ροπής και δυνατότητα λειτουργίας με
δύο μόνο κυλίνδρους, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Στην πράξη αμέσως διαπιστώνει ο οδηγός την ελαστι-
κότητα και τη γραμμική λειτουργία μέχρι τις υψηλές
στροφές περιστροφής, ενώ χαμηλά δεν εμφανίζεται

ιδιαίτερα απρόθυμος. Η κίνηση μεταφέρεται στον εμ-
πρόσθιο άξονα μέσω ενός χειροκίνητου εξατάχυτου
κιβωτίου που διαθέτει σωστή κλιμάκωση.

Ωστόσο, το άκρως εντυπωσιακό στοιχείο έρχεται από
τον τομέα της κατανάλωσης, η οποία για Cupra είναι
πραγματικά δελεαστική με 8 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Ισπανική αρμάδα
Η Cupra Formentor υπό φυσιολογικές συνθήκες εκ-

πλήσσει ευχάριστα τον οδηγό με τον τρόπο που διαχει-
ρίζεται τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η ποιότητα
κύλισης είναι από τις καλύτερες που θα συναντήσει κα-
νείς στη συγκεκριμένη κατηγορία που ανήκει, όπως
επίσης και η ηχομόνωση.

Οι εξωτερικοί ήχοι απλώς παραμένουν έξω, ενώ για
να εμφανιστούν κάποιοι λίγοι αεροδυναμικοί θόρυβοι
θα πρέπει κανείς να ξεπεράσει αισθητά τα όρια ταχύτη-
τας.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο η Cupra Formentor παρα-
μένει ευθύβολη και ασφαλής είτε κινείται στα όρια του
ΚΟΚ είτε ο δείκτης του ταχύμετρου προσεγγίζει τα 200
χλμ./ώρα!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το
ισπανικό μοντέλο απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά
περιθώρια πρόσφυσης και το αμάξωμα δεν λαμβάνει
έντονες κλίσεις.

Μέσα στην πόλη το αυτοκίνητο αποδείχθηκε ευκο-
λοδήγητο και, βέβαια, η ύπαρξη κάμερας οπισθοπο-
ρείας λύνει τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει ακόμη
και ένας άπειρος οδηγός κατά τη διαδικασία παρκαρί-
σματος.

Πάντως, τα ελαστικά 215R45 χρειάζονται προσοχή,
γιατί μπορεί να τραυματιστούν κατά την αναρρίχηση σε
κάποιο πεζοδρόμιο…

Δοκιμάζουμε την Cupra
Formentor 1,5 TSi με 150 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Σ ε ένα πρωτάθλημα όπου το απρόβλε-
πτο παραμονεύει σε κάθε αγωνιστική
και η εναλλαγή συναισθημάτων ποι-

κίλλει, στο ΟΑΚΑ θα γίνει το «κιτρινόμαυρο»
ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, από
την έκβαση του οποίου θα αναδειχτούν δύο
παράμετροι. Με νίκη της Ένωσης η ομάδα
του Αργύρη Γιαννίκη θα γίνει συνείδηση και
στους υπόλοιπους ότι είναι εκ των φαβορί για
τον τίτλο, καθότι δίνει το δεύτερο ντέρμπι στη
σεζόν. Στο πρώτο, με τον Μιλόγεβιτς στον
πάγκο, είχε χάσει καθαρά 2-0 από τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα. Με νίκη του Άρη οι «Big4» απο-
κτούν έναν ακόμη πονοκέφαλο. Ο Άρης μπο-
ρεί να έχει 8 βαθμούς στη βαθμολογία, αλλά
στο γήπεδο μάζεψε 14, δύο λιγότερους από
την ΑΕΚ και έναν περισσότερο από τον ΠΑ-

ΟΚ. Όπως είναι γνωστό, τιμωρήθηκε με
αφαίρεση έξι βαθμών, επειδή κρίθηκε ένο-
χος πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδο-
σφαιριστή Λέτσκοφ και προσέφυγε στο CAS
για να βρει το δίκαιό του.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός πάει στο Αγρί-
νιο να παίξει με τον Παναιτωλικό, έχοντας
κατά νου και το παιχνίδι της προσεχούς Πέμ-
πτης στο «Καραϊσκάκης» κόντρα στην Άιν-
τραχτ Φρανκφούρτης στους ομίλους του Eu-
ropa League, όπου θέλει μόνο νίκη για να ξα-
ναβρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, που
σημαίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των
«16». Το αυτό για τον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται
τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τούμπα με τη
σκέψη ότι την προσεχή Πέμπτη επίσης θα φι-
λοξενήσει την Κοπεγχάγη στους ομίλους του

Conference League. Μόνο νίκη χρειάζεται ο
«δικέφαλος του Βορρά» για κατάληψη της
πρώτης θέση και απευθείας πρόκριση στους
«16». Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ντέρμ-
πι, ειδικά αυτό του Ιωνικού με τη σκληροτρά-
χηλη έδρα κόντρα στον Βόλο με τη σκληρο-
τράχηλη ομάδα, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στην
3η θέση της βαθμολογίας. 

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο:
Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (19.30 Cosmote
TV), ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμ. (19.30 Nova). Αύ-
ριο, Κυριακή: Λαμία - Ατρόμητος (15.00 Cos-
mote TV), Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (17.15 Cos-
mote TV), ΑΕΚ - Άρης (19.30 Cosmote TV).
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρ. (19.30 Nova). Με-
θαύριο, Δευτέρα: Ιωνικός - Βόλος (19.30
Cosmote TV).

ΑΕΚ - Άρης σε ντέρμπι αποκαλύψεων
Ολυμπιακός 17

ΑΕΚ 16

ΠΑΟΚ 13

Βόλος 13

Παναθηναϊκός 10

ΠΑΣ Γιάννινα 9

Ιωνικός 8

ΟΦΗ 8

Αστέρας Τρ. 8

Άρης 8

Λαμία 5

Παναιτωλικός 5

Απόλλων Σμ. 5

Ατρόμητος 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Σ
ε μια ασυνήθιστη κίνηση
προχώρησε ο Άγγλος
αρχιδιαιτητής Μαρκ

Κλάτενμπεργκ ενόψει του με-
γάλου ντέρμπι της αγωνιστικής
ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη
στο ΟΑΚΑ. Όρισε Έλληνα διαι-
τητή, τον Διαμαντόπουλο, και
ξένο στο VAR, τον Ολλανδό
Ρούμπερτ! Δεν έχει ξαναγίνει
σε αγώνα από τότε που το VAR
προέκυψε στη ζωή του ελληνι-
κού πρωταθλήματος. Η πρώτη
ανάγνωση της απόφασης του
Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι ότι ο
πραγματικός «άρχων» του κά-
θε αγώνα στην εποχή του VAR
δεν είναι αυτός που σφυρίζει
στο χορτάρι, αλλά αυτός που

τον κατευθύνει από το «δωμα-
τιάκι», όταν πρόκειται για δύ-

σκολες αποφάσεις. Ο αποκα-
λούμενος και VARίστας. Η
«Political» επισήμανε πολλές
φορές ότι τα δεδομένα άλλα-
ξαν στο ποδόσφαιρο, καθότι τις
περισσότερες φορές στις επί-
μαχες φάσεις οι διαιτητές άλ-
λαξαν την απόφασή τους, συμ-
βουλευόμενοι τον VARίστα ή
προστρέχοντας οι ίδιοι να δουν
τη φάση έπειτα από σχετική
παραίνεσή του. Η δεύτερη ανά-
γνωση αφορά στο οικονομικό
σκέλος τής κάθε μετάκλησης
ξένου ρέφερι στην Ελλάδα,
διότι κοστίζει και στην ΕΠΟ...
λεφτά δεν υπάρχουν. Τα υπό-
λοιπα ματς θα σφυρίξουν Έλ-
ληνες διαιτητές.

Την ώρα που η Μπαρτσελόνα παραπαίει (έδιωξε τον Κούμαν), ο Λιονέλ Μέσι δεν αισθάνεται
και πολύ καλά στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς είναι τελείως απογοητευτικά τα στατιστικά του.
Μπορεί να είναι και το κάρμα. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ, δεν έδωσε ούτε μία ασίστ 
και, γενικά, ψάχνει να βρει τα πατήματά του στο γήπεδο. Έχει μόλις τέσσερα σουτ 
στην αντίπαλη εστία και μόλις μία καθαρή ευκαιρία σε έξι αγώνες.

Έλληνας διαιτητής, Ολλανδός VARίστας! Στο... μάτι τη Χαλ ο Ιλιτζαλί
Ο γνωστός Τούρκος επιχειρηματίας των trash

τηλεριάλιτι και της ελληνικής τηλεόρασης -προ-
σωπικός φίλος του Ερντογάν- Ατζούν Ιλιτζαλί θέ-
λει να εμπλακεί εκ νέου με το ποδόσφαιρο και
βρίσκεται στα πρόθυρα της αγοράς της αγγλικής
Χαλ, ομάδας της Championship, που κινδυνεύει
με υποβιβασμό. Ο ίδιος είχε αγοράσει πριν από
τέσσερα χρόνια την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ,
την οποία πούλησε στις αρχές του 2021.

Επεισόδια στα Τρίκαλα
Τα επεισόδια στα γήπεδα δεν είναι… προνόμιο

των «μεγάλων». Στο ματς Κυπέλλου Τρίκαλα - Νί-
κη Βόλου 0-1 οι οπαδοί της φιλοξενούμενης που
έφτασαν στα Τρίκαλα συγκρούστηκαν με την
αστυνομία, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό
ενός εξ αυτών, που μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο. Στο άλλο ματς Κυπέλλου, ο ΟΦΗ νίκησε 1-0
εκτός έδρας τον Αχέροντα Καναλακίου και προ-
κρίθηκε και αυτός, όπως και η Νίκη.

Πολύτεκνος 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Πατέρας διδύμων θα γίνει ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο και θα φτάσει τα έξι μόλις τα φέρει στον
κόσμο η σύζυγός του Χεορχίνα! Το αποκάλυψαν
στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Insta-
gram, όπου δημοσίευσαν και τους υπερήχους.
Σε μια ώρα εισέπραξαν 5,5 εκατομμύρια likes. Ο

Κριστιάνο έχει άλλα τέσσερα παιδιά: τον Κρι-
στιάνο Τζούνιορ, τα δίδυμα Εύα και Μα-
τέο και τη μικρότερη κόρη του, την
Αλάνα Μαρτίνα.

Σλούκας και... 67-65 
ο Ολυμπιακός τη Φενέρ

Με καλάθι του Κώστα Σλούκα 2’’ πριν από
το τέλος ο Ολυμπιακός νίκησε 67-65 τη Φε-

νερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, κάνοντας το 5-2 σε νίκες -
ήττες αντίστοιχα. Ο Σλούκας έπαιζε στη Φενέρ για
πέντε χρόνια, πριν έρθει στον Ολυμπιακό το κα-
λοκαίρι. Τα δεκάλεπτα: 19-14, 45-34, 55-53, 67-
65. Ολυμπιακός: (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3,
Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 10, Φαλ 10, Σλούκας 14
(2/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ,
5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Βεζένκοβ 7, Πρίντεζης,
Παπανικολάου 5, Ζαν-Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 4.

Φυλάκιση για τα σπρέι 
των διαιτητών
Από τα παράλογα των καιρών μας. Το Ανώτατο Δι-
καστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε ότι η χρήση
σπρέι από τους διαιτητές είναι παράνομη πράξη,
χωρίς να εξηγήσει το γιατί, και απειλεί με φυλάκι-
ση έως και τέσσερα χρόνια τον πρόεδρο της FIFA
Τζιάνι Ινφαντίνο, αν το συνεχίσει! Το συνολικό πο-
σό που δαπανήθηκε ώστε οι διαιτητές να χαράσ-
σουν με το σπρέι το τείχος των αμυνόμενων ανέρ-
χεται στα 100 εκατ. ευρώ!

Παραπαίουν 
Μπαρτσελόνα 
και… Μέσι
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Στην Αθήνα η ντίβα
της ποπ όπερας 

• Συγκίνησε το Πανελλήνιο η αναφο-

ρά του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα

στον χαμό της συζύγου του στο «Ενώ-

πιος Ενωπίω».

• «Δεν θα ξαναέκανα δελτίο

ούτε κατά διάνοια», παραδέ-

χτηκε η άλλοτε «σιδηρά κυ-

ρία της ενημέρωσης» Όλγα

Τρέμη.

• Η θιασάρχισσα Βάσια Παναγοπού-

λου αναγκάστηκε να διακόψει τη συ-

νεργασία της με γνωστό ηθοποιό,

επειδή εκείνος δεν ήθελε να εμβο-

λιαστεί.

• «Πέθανε ο πατέρας μου και

είχα γύρισμα, τελείωσε και

πήγα στην κηδεία. Το ίδιο και

με τη μητέρα μου», αποκάλυ-

ψε σε συνέντευξή του ο ηθο-

ποιός Αλέξανδρος Αντωνό-

πουλος.

• Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

στην ΕΡΤ σάρωσε σε τηλεθέαση όλα

τα πρωινά!

• Σε δύο εβδομάδες ξεκινούν

τα γυρίσματα του τηλεπαιχνι-

διού «The Chase», που θα πα-

ρουσιάσει η Μαρία Μπεκα-

τώρου στο Mega.

• Η Χριστίνα Μπόμπα αναμένεται να
επιστρέψει στην τηλεόραση, παρου-
σιάζοντας ειδική στήλη πιθανότατα σε
πρωινή εκπομπή.

• Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος
απέρριψε πρόταση της ΕΡΤ
για να μπει στη «Φάρμα».

• «Είναι το μεγαλύτερο δώρο η Άννα»,
δήλωσε η Βίκυ Βολιώτη για το κορι-
τσάκι που υιοθέτησε από την Αιθιο-
πία.

• Ένα απίθανο διήμερο στο
ορεινό χωριό Παύλιανη πέ-
ρασε η Τζένη Μπαλατσινού
παρέα με τους γιους της Μά-
ξιμο και Παναγιώτη-Αντώνιο.

• Η Ειρήνη Γιωργουδιού κέρδισε το
νικητήριο έπαθλο των 100.000 ευρώ
στο ριάλιτι μαγειρικής «Top Chef».

Α
ντίστροφα μετράει ο χρόνος για το μεγα-
λύτερο συναυλιακό γεγονός της χρονιάς,
την ιστορική συνάντηση της Γαλλίδας ντί-
βας Έμα Σάπλιν με τον ακαταμάχητο Ιτα-

λό Αλεσάντρο Σαφίνα!
Για πρώτη φορά η βασίλισσα της ποπ όπερας και ο

γοητευτικός διάσημος τενόρος θα παρουσιάσουν
στο ελληνικό κοινό ένα καλλιτεχνικό υπερθέαμα,
συνοδεία ζωντανής ορχήστρας 100 μουσικών, στη
σκηνή του «Christmas Theater» για μια και μοναδι-
κή παράσταση το Σάββατο 20 Νοεμβρίου. Τα εισιτή-
ρια για τη μαγική βραδιά έχουν γίνει ανάρπαστα και
σύντομα αναμένεται να εξαφανιστούν, αφού το εν-
διαφέρον του κόσμου για την ξεχωριστή αυτή συ-
ναυλία είναι τεράστιο.

Ρομαντική, μυστηριώδης και φλογερή, η Έμα Σά-
πλιν έχει κατακτήσει τον πλανήτη με το ταλέντο, τον
αισθησιασμό και την αμεσότητα που έχει με τους
εκατομμύρια θαυμαστές της! Ο μοναδικός τρόπος
ερμηνείας της, τα εκατομμύρια των δίσκων που έχει
πουλήσει και οι διαρκώς soldout εμφανίσεις της ανά
τον κόσμο την έχουν πλέον καθιερώσει ως μία από
τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της εποχής μας.

«Έχω έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα, που πλέον
τη θεωρώ σαν δεύτερο σπίτι μου. Νιώθω ζεστά και
οικεία κάθε φορά που την επισκέπτομαι. Υπάρχει
κάτι πολύ μοναδικό στην ατμόσφαιρα, στον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι κοιτάζουν και χειρονομούν.

Δεν είναι ούτε μεσογειακό ούτε βαλκανικό. Είναι ελ-
ληνικό», είχε αναφέρει η παγκοσμίου φήμης ερμη-
νεύτρια σε παλαιότερη συνέντευξή της!

Ο γοητευτικός Αλεσάντρο Σαφίνα είναι ένας ακό-
μη σημαντικός εκπρόσωπος της ποπ όπερας. Συν-
δυάζει το λυρικό τραγούδι με την ποπ μουσική σε
ένα δικό του μοναδικό στιλ, το οποίο οι κριτικοί ονό-
μασαν «Pop Op». Πέρα από τα διάσημα τραγούδια
που έχει ερμηνεύσει, συμμετέχει και στο sound-
track της ταινίας «Moulin Rouge!», τραγουδώντας το
«Your Song» του Έλτον Τζον σε ντουέτο με τον ηθο-
ποιό Γιούαν ΜακΓκρέγκορ. Όταν ρωτήθηκε σε συ-
νέντευξή του αν έχει προσωπικό σύνθημα, απάντησε
«ακολουθήστε τα όνειρά σας»!

Τα δύο κορυφαία «αστέρια» θα αποδείξουν on
stage τη δύναμη της μουσικής, γιατί η όπερα είναι
μια μοναδική εμπειρία όταν συνδυάζεται με μελω-
δίες που έχουν κερδίσει την καρδιά μας. Όπως λέει
και η Έμα Σάπλιν, «η τέχνη γεννιέται και προκύπτει
από το συναίσθημα, από την ευαισθησία. Ακόμη και
όταν δεν θέλουμε να βάλουμε συναίσθημα στη φωνή
μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αφήσουμε
να αποδώσει το μάξιμουμ των δυνατοτήτων που έχει
ως όργανο. Πιστεύω ότι η φωνή μας αντανακλά από-
λυτα όχι μόνο την προσωπικότητά μας, αλλά ακόμη
και αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ακόμη και
τη στιγμή που μιλάμε. H φωνή είναι ένα όργανο το
οποίο συνδέεται με όλο μας το σώμα».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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Καλεσμένος της Πάνια ΜΜεγαλώνει όμορφα

Η Κατερίνα Διδασκάλου αγαπάει τις ρυτίδες
της. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγριες
Μέλισσες», από τις πιο γοητευτικές κυρίες
του θεάματος, αποκάλυψε στο διαδίκτυο τη
δική της γλυκιά σχέση με τον χρόνο: «Διαβά-
ζοντας το σενάριο απόψε, με έπιασα να ανα-
πολώ στιγμές. Από αυτές που σε συνοδεύουν
για πάντα και είσαι ευγνώμων που τις έζησες,
όχι να μελαγχολείς που πέρασαν και αποτε-
λούν παρελθόν. Είμαστε υπερήφανες για τη
κάθε μας ρυτιδούλα. Μην έχετε άγχος να δεί-
χνετε νεότερες».

Η Ευρυδίκη επιστρέφει live σε μεγάλη μουσική
σκηνή για περιορισμένες εμφανίσεις. Η ροκ
τραγουδίστρια ετοίμασε μια απίθανη παράσταση
με τον τίτλο «Ρετρόκ», στην οποία θα ερμηνεύ-
σει τις μεγαλύτερες επιτυχίες από την 30ετή κα-
ριέρα της. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου με καλεσμένους-
έκπληξη on stage. «Είναι μια παράσταση που
φτιάξαμε με πολλή αγάπη. Μουσικές ιστορίες
που γράφτηκαν σε διαφορετικές εποχές, γεμάτο
εσωτερικές, βαθιά ερμηνευτικές στιγμές αλλά
και έξω καρδιά, απόλυτα διασκεδαστικές», ανα-
κοίνωσε με ενθουσιασμό.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κατέ-
κτησε και τα FM! Η δημοφιλής
τραγουδίστρια ανέλαβε για
πρώτη φορά ρόλο ραδιοφωνι-
κής παραγωγού και παρουσίασε
μια απίθανη μουσική εκπομπή
που σάρωσε. «Στην πρώτη εμ-
πειρία μου σαν ραδιοφωνική πα-
ραγωγός, για ένα όμορφο από-
γευμα, αποτέλεσε μεγάλη έκ-
πληξη για εμένα, με γέμισε χαρά
και με έκανε να καταλάβω το νέο
μου ταλέντο. Επικοινωνία, τρα-
γούδια, ευχές και λιχουδιές»,
αποκάλυψε στο Instagram.

Νέο ταλέντο

Οικογενειακή υπόθεση τα 29α γενέθλια
της Κωνσταντίνας Κομμάτα. Η όμορφη
παρουσιάστρια και πρώην συνεργάτιδα
της Ελένης Μενεγάκη γιόρτασε τη ση-
μαντική ημέρα με μοναδικούς καλεσμέ-
νους τον γοητευτικό σύζυγό της και πα-
λαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο
Σαμαρά και την 5 μηνών κορούλα τους.
«Welcome 29. Τα πιο ξεχωριστά γενέ-
θλια. Μια ευχή μόνο. Υγεία και πλατιά
χαμόγελα σε όλα τα παιδάκια του κό-
σμου!» ευχήθηκε.

Birthday party για τρεις

A
ποκαλύψεις-φωτιά από τον Μπάμπη Στόκα. Ο τραγουδι-
στής των Πυξ Λαξ ήταν καλεσμένος στη late night εκπομ-
πή της Αννίτας Πάνια και εξομολογήθηκε -μεταξύ άλλων-
το παρασκήνιο της αποτυχημένης συνεργασίας του με τον

Σάκη Ρουβά, ένα σχήμα που τινάχτηκε στον αέρα. «Έχω περάσει
ωραία στις συνεργασίες που έχω κάνει. Με μία μόνο φρίκαρα, αλλά
οκέι. Στη φάση όταν έπαιξα με τον Ρουβά. Ξεκινήσαμε για δυο μέ-
ρες. Έλεγα ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά όλοι μου έλεγαν ότι εί-
ναι ωραίο και όλα αυτά. Γιατί είμαστε διαφορετικός κόσμος, όχι για-
τί εγώ είμαι καλύτερος από τον Σάκη», ανέφερε ο ερμηνευτής.
«Ενώ χαλάει η συνεργασία, ο Σάκης ήταν απών. Αυτό με πείραξε. Το
πιο αυτονόητο. Δεν με πείραξε τίποτα άλλο αλλά δεν έχω πρόβλημα.
Δεν κρατάω κακία», κατέληξε ο Μπάμπης Στόκας.
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Επανεμφάνιση του Κώστα Σπυρόπουλου
Διακοπές στο Κάιρο κάνει ο Κώστας Σπυρόπουλος και περνάει τέ-
λεια. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μετά τις #MeToo καταγ-
γελίες εναντίον του, επέστρεψε στο Instagram, ποζάροντας με
τουρμπάνι στον νεκροτομικό ναό της Χατσεψούτ, στο Ντέιρ ελ-
Μπαχάρι. Ο πρωταγωνιστής είναι μαζί με τη σύντροφό του Χριστίνα
Πολίτη, ενώ συνόδεψε το φωτογραφικό ενσταντανέ με το σχόλιο:
«Walk like an Egyptian».

Ρετρόκ!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι παρενέρ-
γειες των εμβολίων είναι ήπιες και υπο-
χωρούν έπειτα από λίγα 24ωρα. Οι κλινι-
κοί διαιτολόγοι Κωνσταντίνος Ξένος και

Λάμπρος Μελίστας, βλέποντας την αντίδραση κά-
ποιων συμπληρωμάτων διατροφής σε παχύσαρκα
άτομα, που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε περί-
πτωση νόσησης από Covid-19, παραθέτουν κάποια
ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με διάφορα
διατροφικά συμπληρώματα, τα οποία παρουσιάζουν
αντιιικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και συμβάλ-
λουν στη βελτίωση της άμυνας του οργανισμού. Οι
έως τώρα ενδείξεις από τα διαθέσιμα δεδομένα λένε
πως η συμπληρωματική χορήγηση μικροθρεπτικών
συστατικών και άλλων συμπληρωμάτων (π.χ., προ-
βιοτικά) ως ενισχυτικών του ανοσοποιητικού συστή-
ματος σε ασθενείς με Covid-19 ενδέχεται να έχει θε-

τική επίδραση στην ανάρρωση από τη λοίμωξη του
νέου κορονοϊού, να ευνοεί τη μείωση του ιικού φορ-
τίου και τη διάρκεια νοσηλείας τους.

Η βιταμίνη C ή, αλλιώς, ασκορβικό οξύ ανήκει στις
υδατοδιαλυτές βιταμίνες και είναι ευρέως διαδεδο-
μένη για τις αντιοξειδωτικές και τις αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητές της. Λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων
της διερευνάται η συμπληρωματική χορήγησή της
για τη θεραπεία της Covid-19. «Χαρακτηριστικά, η
συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης C σε διασω-
ληνωμένους συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότε-
ρα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με όσους δεν
λάμβαναν τη βιταμίνη», αναφέρει ο κ. Ξένος.

Εκτός από τις γνωστές επιδράσεις της στην απορ-
ρόφηση ασβεστίου και την υγεία των οστών, η βιτα-
μίνη D παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Ο ψευδάργυρος είναι

ένα μικροθρεπτικό συστατικό που παίζει ρόλο σε
πολλές διεργασίες του κυτταρικού μεταβολισμού,
μεταξύ των οποίων είναι η έμφυτη και η επίκτητη
ανοσία. Επίσης, έχει αντιιικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες. Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη (N-acetylcysteine-
NAC) είναι παράγωγο του αμινοξέος κυστεΐνη.

Στο σώμα μας μετατρέπεται σε γλουταθειόνη, αυ-
ξάνοντας τα επίπεδά της στο αίμα. Η γλουταθειόνη
είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που εξαντλείται
λόγω οξειδωτικού στρες ή συστηματικής φλεγμο-
νής. Σε ένα υψηλό ποσοστό ασθενών με Covid-19
έχουν παρατηρηθεί διαταραχή της ισορροπίας του
εντερικού μικροβιώματος και ελάττωση στη μικρο-
βιακή ποικιλία. Μάλιστα, αυτή η αποκαλούμενη «δυ-
σβίωση» των μικροβίων του εντέρου στους ασθενείς
με Covid-19 δεν φαίνεται να επιστρέφει σε φυσιολο-
γικά επίπεδα ακόμη και έξι μήνες μετά την ανάρρω-
ση και έχει συνδεθεί με τη σοβαρότητα της νόσου
και τη φλεγμονώδη αντίδραση. H στοχευμένη βοη-
θητική θεραπεία με προβιοτικά βοηθά στην αποκα-
τάσταση των υγιών μικροβιακών κοινοτήτων του εν-
τέρου και δείχνει ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάρ-
ρωση από την Covid-19. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Διάφορα διατροφικά συμπληρώματα
παρουσιάζουν αντιιικές και 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
και συμβάλλουν στη βελτίωση 
της άμυνας του οργανισμού

Covid-19: Τα συμπληρώματα
διατροφής που βοηθούν

Εμβολιασμός σε παχύσαρκους
Αρκετοί είναι εκείνοι που ακόμη και σήμερα, παρά τις εκκλήσεις των ειδικών και τα σαφή επιστημο-
νικά δεδομένα για τα οφέλη του εμβολιασμού, αρνούνται να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Οι κλι-
νικοί διαιτολόγοι έχουν αντιμετωπίσει περιπτώσεις παχύσαρκων που φοβούνται να εμβολιαστούν,
επικαλούμενοι πιθανές παρενέργειες, την ίδια ώρα που αποτελούν ομάδα αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή νόσηση. Ο κλινικός διαιτολόγος Κωνσταντίνος Ξένος επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτό χο-
ρήγησαν σε περισσότερα από 140 άτομα (ενήλικες γυναίκες και άνδρες με ΔΜΣ>35) για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα ένα συνδυασμό βιταμίνης D, Ν-ακετυλοκυστεΐνης, βιταμίνης C, ψευδαργύ-
ρου και προβιοτικών στελεχών, και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς κανείς από τους αν-
θρώπους που τήρησαν σωστά το πρωτόκολλο της συμπληρωματικής αυτής χορήγησης δεν παρου-
σίασε το παραμικρό σύμπτωμα μετά τον πλήρη εμβολιασμό του. 

Οι κλινικοί
διαιτολόγοι 

Κωνσταντίνος Ξένος
και Λάμπρος Μελίστας
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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)
Ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Άρης,
θα βρίσκεται από σήμερα στο ζώδιο του Σκορ-
πιού. Είναι ο τομέας που αφορά τα χρήματά σας,
τις επενδύσεις, τις διατροφές, τα φορολογικά,
αλλά είναι και ο τομέας των έντονων συναι-
σθημάτων σας. Τα πάθη σας έως τα μέσα του
Δεκέμβρη θα είναι έντονα και συνεχόμενα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Αρχίζει για εσάς από σήμερα μία επίσης απαιτη-
τική περίοδος, γεμάτη με εντάσεις και διεκδική-
σεις. Ο Άρης απέναντι από το δικό σας ζώδιο θα
βάλει τις σχέσεις σας σε μια καθημερινή μάχιμη
κατάσταση, όπου τίποτα δεν φαίνεται να ηρεμεί. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Από σήμερα ο Άρης θα βρίσκεται στο ζώδιο του
Σκορπιού, στον τομέα της εργασίας και της υγείας
σας, όπου θα παραμείνει έως τις 13/12. Σίγουρα
αυτή η νέα θέση του Άρη θα σας δημιουργήσει πε-
ρισσότερες ευθύνες και καλό είναι να φροντίσετε
τη διατροφή σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα ο πλανήτης της δράσης περνά στο συμ-
βατό με το δικό σας ζώδιο, τον Σκορπιό, που
αφορά τον τομέα των συναισθημάτων σας, των
παιδιών σας, αν είστε γονείς, και γενικότερα
των δημιουργικών σας ταλέντων. Μέσα σε αυτό
το διάστημα που θα ταξιδέψει ο Άρης στο ζώδιο
που έχει κυριαρχία, θα νιώσετε ότι οι μάχες θα
είναι ένα καθημερινό και επίπονο χαρακτηριστι-
κό αυτής της περιόδου. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορπι-
ού και θα βρίσκεται εκεί περίπου επτά εβδομά-
δες. Αυτή την περίοδο, θα υπάρξουν εντάσεις
και θα χρειαστεί να ελέγχετε τις καταστάσεις, να
μη σας δημιουργούν οι άλλοι προβλήματα, κάτι
που δυστυχώς είναι δύσκολο να γίνει. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μία αρκετά δραστήρια περίοδο, όπου ο
Άρης μέσα στον τρίτο τομέα σας θα σας δημιουρ-
γήσει άγχος από τα πιο απλά πράγματα έως τα πιο
σύνθετα. Ίσως μάλιστα να έχετε εντάσεις με πρό-
σωπα από το περιβάλλον σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Από σήμερα ο Άρης σας εγκαταλείπει και περνά
στο ζώδιο του Σκορπιού, όπου θα πρέπει από
εδώ και πέρα να φροντίζετε τα οικονομικά σας,
περισσότερο και με μεγαλύτερη προσοχή. Είναι
η περίοδος που καλείστε να φροντίσετε τα κε-
κτημένα σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς ξεκινά μία περισσό-
τερο έντονη περίοδος από πριν. Η μετακίνηση
του Άρη στο δικό σας ζώδιο σας κάνει μάχι-
μους, αλλά οι μάχες που θα δώσετε, θα σας
δυναμώσουν από τη μια, από την άλλη όμως
θα αναγκαστείτε να χάσετε κάτι αγαπημένο.
Για αυτό θα βάζετε και τη λογική πριν από κά-
θε ενέργειά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορπιού,
στον δωδέκατο ηλιακό σας τομέα, ένα ευαίσθητο
σημείο του ωροσκοπίου σας, που κάνει το παρα-
σκήνιο να παίζει πρωταρχικό ρόλο. Μπορεί να
νιώσετε ότι η μοναξιά είναι κάτι που σας ταιριάζει
αυτή την περίοδο και να την ακολουθήσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς οι Αιγόκεροι θα έχετε περισσότερες ευ-
καιρίες να βρεθείτε σε έναν πλούσιο κοινωνικό
κύκλο, που θα έχει πολλά καλά στοιχεία, αλλά
και πολλές εντάσεις και ανατροπές. Προσοχή,
λοιπόν, έως τις 13 Δεκεμβρίου, που θα είναι η
παραμονή του Άρη στο ζώδιο του Σκορπιού.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα ο Άρης προχωρά στο ζώδιο του Σκορ-
πιού, όπου κυβερνά τον τομέα της καριέρας
σας. Τις επόμενες επτά εβδομάδες, θα είστε
περισσότερο φιλόδοξοι, αλλά να δώσετε προ-
σοχή στη βιασύνη κάποιων αποφάσεών σας,
γιατί θα υπάρξουν λάθη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σήμερα ο Άρης περνά στο συμβατό με το δικό
σας ζώδιο του Σκορπιού, όπου θα παραμείνει
έως τις 13 Δεκεμβρίου. Αυτό θα σας ενδυναμώ-
σει σε κάποια θέματα που σας απασχολούν και
θα βρείτε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσετε. 

Σήμερα θα περάσει ο Άρης στο ζώδιο του
Σκορπιού και το πέρασμα αυτό θα
διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου.

Βλέποντας λοιπόν να συσσωρεύονται πλανήτες
στο ζώδιο του Σκορπιού, είναι ένδειξη μιας
τεταμένης περιόδου, με γεγονότα που κάποιες
φορές θα είναι αρκετά σκληρά. Και εδώ θα
επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι τα ζώδια του
Σταθερού Σταυρού θα είναι εκείνα που θα
δοκιμαστούν και θα αλλάξουν αρκετά πράγματα
στη ζωή τους. Είναι η περίοδος που το αύριο
χτίζεται από την αρχή. Πιο αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…  
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Σ
τη δίνη ενός διπλού εφιάλτη βρίσκεται η Ευ-
ρώπη και η χώρα μας. Ο πρώτος είναι αυτός
που βιώνουμε περίπου δυο χρόνια και αφορά
την πανδημία. Καθημερινά μετράμε δεκάδες

νεκρούς και διασωληνωμένους, ενώ οι εντατικές βρί-
σκονται σε πολλές περιοχές στο… κόκκινο. Η κυβέρ-
νηση, σε κάθε τόνο, τονίζει ότι δεν πρόκειται να κλείσει
η οικονομία ξανά, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε κατα-
στροφή, αλλά φαίνεται ότι το μοντέλο των… παρελάσε-
ων (που ακυρώθηκαν όπου υπήρχαν λόγοι) δείχνει ότι
το νέο σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι είναι να κλεί-
νουν δραστηριότητες, όπου οι αριθμοί είναι στο… κόκ-
κινο. 

Και όλα αυτά πριν καν μπει ο χειμώνας στη χώρα μας,
με ό,τι αυτό θα σημάνει.

Όπως μάλιστα πρόσφατα αποκάλυψε το Politico, η
Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του τέταρτου κύματος της
πανδημίας του κορονοϊού, καθώς ελάχιστες είναι οι
χώρες της Γηραιάς Ηπείρου που δεν καταγράφουν αύ-
ξηση των κρουσμάτων της Covid-19.

Η εμβολιαστική εκστρατεία είναι υπεραπαραίτητη,
αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να φρενάρει την εξά-
πλωση του κορονοϊού, καθώς οι θερμοκρασίες πέ-
φτουν.

Χώρες που είχαν άρει σε μεγάλο βαθμό το καλοκαίρι
τα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την κοινωνική απο-
στασιοποίηση, σκέφτονται τώρα να τα επαναφέρουν σε
ισχύ για να ανασχέσουν την αύξηση των κρουσμάτων
και τις εισαγωγές ασθενών της Covid-19 στα νοσοκο-
μεία.

O εμβολιασμός «λύνει μόνον μέρος του προβλήμα-

τος, όχι ολόκληρο», υπογραμμίζει ο καθηγητής Επιδη-
μιολογίας του Πανεπιστημίου της Βρέμης, Χάγιο Ζέεμπ.
Αν και το εμβόλιο παρέχει προστασία κατά της μόλυν-
σης, δεν είναι η απόλυτη ασπίδα, αφού η ανοσία φθίνει,
αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις να στραφούν στις ενι-
σχυτικές δόσεις. «Νομίζω ότι και η κοινή γνώμη συνει-
δητοποιεί, πλέον, ότι δεν έχει τελειώσει η πανδημία»,
συμπληρώνει.

Εμείς έχουμε μια ακόμη δύσκολη συγκυρία να δια-
χειριστούμε. Και αυτό γιατί δύο χώρες που έχουν μείνει
πολύ πίσω στις εμβολιαστικές τους εκστρατείες είναι η
Βουλγαρία και η Ρουμανία. Κράτη που βρίσκονται στα
βόρεια σύνορά μας και κάτοικοι των οποίων ταξιδεύουν
ή εργάζονται στη χώρα μας. Αυτό σε συνδυασμό με τα
χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού σε πολλές περιοχές της
Βορείου Ελλάδας δημιουργεί έναν εκρηκτικό επιδη-
μιολογικό συνδυασμό, που μπορεί να εξελιχθεί σε
εφιάλτη, αυτόν της «επιδημίας των ανεμβολίαστων».

Και εάν ο πρώτος εφιάλτης είναι στο χέρι μας να απο-
τραπεί, εάν αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού, ο δεύ-
τερος, που είναι ο ενεργειακός, θέλει συνολική στρατη-
γική. 

Η αποκάλυψη που έκανε το Bloomberg για την ικανό-
τητα παραγωγής πετρελαίου δείχνει ότι η ενεργειακή
κρίση και οι συνέπειές της θα παραμείνουν και το 2022,
κάτι που, εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα βάλει φωτιά στους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ήδη οι πρώτοι φου-
σκωμένοι λογαριασμοί είναι καθοδόν, όπως και οι αυ-
ξήσεις στα ράφια των μαγαζιών, όπως και οι ελλείψεις
σε προϊόντα.

Υπάρχει «τεράστια ανησυχία», δήλωσε πρόσφατα ο

διευθύνων σύμβουλος της Aramco Αμίν Νάσερ σε συ-
νέντευξή του στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής
Αραβίας, και πρόσθεσε ότι «η πλεονάζουσα χωρητικό-
τητα συρρικνώνεται».

Ο Νάσερ εξέφρασε τους φόβους του καθώς οι τιμές
του αργού έχουν εκτοξευθεί κατά 70% φέτος στα 85 δο-
λάρια το βαρέλι περίπου.

Χώρες με μεγάλη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ινδίας, έχουν ήδη
ζητήσει από τους παραγωγούς να αντλήσουν περισσό-
τερες ποσότητες πετρελαίου.

Το έλλειμμα προσφοράς στις αγορές πετρελαίου θα
μπορούσε να επιδεινωθεί το 2022, εάν η πανδημία του
κορονοϊού υποχωρήσει και περισσότεροι άνθρωποι αρ-
χίσουν ξανά να μετακινούνται αεροπορικώς.

«Εάν υπάρξει ανάκαμψη των αερομεταφορών το επό-
μενο έτος, αυτή η πλεονάζουσα χωρητικότητα θα εξαντ-
ληθεί», ανέφερε. «Τώρα είμαστε κοντά σε μια κατάστα-
ση όπου υπάρχει περιορισμένη προσφορά - το πλεόνα-
σμα μειώνεται γρήγορα».

Στελέχη της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
επέκριναν τις κυβερνήσεις και τους ακτιβιστές για το
κλίμα που ζητούν από τις εταιρείες να σταματήσουν να
επενδύουν σε ορυκτά καύσιμα, λέγοντας ότι αυτό θα
προκαλέσει ελλείψεις στην ενέργεια την επόμενη δε-
καετία.

Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε ότι το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε κατά 13 τρισ. (!) εν μέσω πανδημίας (έφτασε
συνολικά τα 83 τρισ. δολάρια), με αποτέλεσμα οι κυβερ-
νήσεις για πρώτη φορά να χρωστούν περισσότερα από
ό,τι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, τότε ίσως να βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια… τέλεια καταιγίδα.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ο διπλός εφιάλτης είναι εδώ…

Πανδημία και ενεργειακό 
δυναμιτίζουν το σκηνικό“


