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Σε ιστορικό 
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και τουρκική λίρα

Τελικώς, δεν είναι
και τόσο κακό 

το AstraZeneca
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Αν πράγματι εννοεί
τα όσα δήλωσε για 
τα μνημόνια, να 
αναλάβει να δοθούν
οι κατοχικές 
αποζημιώσεις 
στη χώρα μας

Σ
ε λίγα 24ωρα και, μάλιστα,
σε μια σημαδιακή μέρα, την
28η Οκτωβρίου, φτάνει

στην Αθήνα η απερχόμενη πλέον
Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ.

Με αυτή την αφορμή τής γρά-
φουμε μια «ανοικτή επιστολή»,
την οποία πιστεύουμε ότι θα υπέ-
γραφε η συντριπτική πλειονότητα
των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Αξιότιμη Frau Merkel,
Καλώς να ορίσετε στην πατρίδα

μας. Μία μέρα για εμάς όπως αυτή
της 28ης Οκτωβρίου, όταν οι Ελλη-
νίδες και οι Έλληνες είπαν το με-
γάλο «όχι» στον φασισμό και τον
ναζισμό.

Συνέχεια στη ΣΕΛ. 4



Τ
ελικώς, δεν τα πήγε και τόσο άσχημα η επι-
στημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης. Ούτε ήταν τίποτα τρίτης διαλο-
γής το εμβόλιο της ΑstraZeneca. Αλλά και οι

Βρετανοί, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν ήταν τίποτα κορόιδα
που εμβολιάστηκαν αποκλειστικά με το συγκεκριμέ-
νο σκεύασμα. Μια χαρά αποτελεσματικό απέναντι
στον κορονοϊό αποδεικνύεται.

Η επιστημονική μελέτη σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα καθενός ξεχωριστά των εμβολίων που
χορηγούνται στην Ελλάδα, που παρουσίασε διεξοδι-
κά ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας, έφερε
πλήγμα στον πόλεμο των fake news από τους συνω-
μοσιολόγους και τους ψεκασμένους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση, η αποτελεσματι-

κότητα των εμβολίων έχεις ως εξής: Ως προς τον
αριθμό θανάτων πριν από τη μετάλλαξη Δέλτα:

Moderna 98%, AstraZeneca 96%, Pfizer 92%. Ως
προς τον αριθμό θανάτων μετά τη μετάλλαξη Δέλτα:
Moderna 98%, AstraZeneca 94%, Pfizer 88%, Johnson
& Johnson 71%. Ως προς την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων έναντι της νοσηλείας σε ΜΕΘ για όλες τις
ηλικίες: Moderna 98%, AstraZeneca 97%, Pfizer 94%,
Johnson & Johnson 90%. Ως προς την αποτελεσματι-
κότητα των εμβολίων έναντι της νοσηλείας σε ΜΕΘ
σε ηλικίες κάτω των 60 ετών: Moderna 99%, As-
traZeneca 98%, Pfizer 97%, Johnson & Johnson 90%.

Τα ποσοστά, λοιπόν, είναι εντυπωσιακά για ένα
«παρεξηγημένο» εμβόλιο που, όπως φαίνεται, είναι
καλύτερο από τη φήμη του και σίγουρα με υψηλότε-
ρα ποσοστά από το αντίστοιχο του πολυδιαφημισμέ-

νου και υπερπροβεβλημένου αλλά και πολύ ακριβό-
τερου, εκείνο της Pfizer.

Παράλληλα, η έρευνα Τσιόδρα ήταν η καλύτερη
απάντηση στις ανάρμοστες δηλώσεις του Αλέξη Τσί-
πρα περί ξεστοκαρίσματος του εμβολίου της As-
traZeneca στους νέους, λες και το ψώνισε η κυβέρ-
νηση από τα «πανέρια» των βιοχημικών εργαστηρίων
και έμειναν στα αζήτητα. Οι νέοι προστατεύθηκαν με
το εμβόλιο και ανέκτησαν μια ώρα νωρίτερα τις ατο-
μικές και κοινωνικές τους ελευθερίες. Ο πρώην
πρωθυπουργός, αν καταλάβαινε το μέγεθος της
αθλιότητας που διέπραξε με εκείνη τη δήλωση, ίσως
και να ζητούσε συγγνώμη. Όμως, με τα «αν» και τα
«ίσως» δεν γράφεται η Ιστορία. Και η Ιστορία θα κρί-
νει τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, για την αθλιότητα δεν
υπάρχει εμβόλιο... ούτε καν χάπι!
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Μ
ια μέρα που έχει γραφτεί με χρυσά γράμ-
ματα στην ελληνική Ιστορία. Μια μέρα,
όμως, που αποτέλεσε την απαρχή για μια

μεγάλη τραγωδία που βίωσε ο λαός μας εξαιτίας
των προγόνων σας.

Χιλιάδες νεκροί όχι μόνο στα πεδία των μαχών,
αλλά κυρίως θύματα της βαρβαρότητας του ναζι-
σμού. Γνωρίζουμε ότι όσα έπραξε το Γ’ Ράιχ στην
Ελλάδα αλλά και αλλού δεν παραγράφονται και δεν
λησμονούνται. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να
διαιωνίζουμε το μίσος, μακριά από εμάς κάτι τέ-
τοιο, αλλά μόνο για να μη βιώσει ξανά η ανθρωπότη-
τα τέτοιες μαύρες σελίδες.

Αξιότιμη Frau Merkel,
Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα

μια έρευνα, η οποία θα πρέπει να σας προβληματί-
σει. Μόλις το 4% των Ελλήνων θεωρεί τη Γερμανία
φιλική προς την Ελλάδα χώρα. Και αυτό, βέβαια,

όχι μόνο για τα όσα διέπραξαν οι Ναζί, αλλά για τα
όσα θεωρούν ότι διέπραξε η Γερμανία τα χρόνια του
μνημονίου. Χρόνια που οδήγησαν τους σημερινούς
Έλληνες να βιώσουν -οικονομικά- όσα οι παππού-
δες και οι γιαγιάδες τους. Να ματώσουν στην κυ-
ριολεξία από ένα μνημόνιο δικής σας έμπνευσης
και επιβολής. Που είχε χαρακτήρα άδικο εν πολ-
λοίς και τιμωρητικό. Περίπου τη μισή περίοδο από
τη δεκαεξαετή θητεία σας (2010-2019) ασχοληθή-
κατε με την κρίση της ευρωζώνης και την κρίση
χρέους στην Ελλάδα. 

Όπως ομολογήσατε η ίδια, ήταν η πιο δύσκολη
περίοδος. Πρόσφατα παραδεχτήκατε ότι συμπερι-
φερθήκατε με ιδιαίτερη αυστηρότητα στην Ελλά-
δα, επιβάλλοντας αυστηρή λιτότητα. «Ζήτησα τόσα
πολλά από τους Έλληνες», είπατε. Για αυτό και
σας λέμε ότι αυτό το φτωχό 4% συμπάθειας των Ελ-
λήνων είναι δική σας και μόνο ευθύνη. Ίσως η επί-
σκεψή σας την 28η Οκτωβρίου να είναι μια έμμεση
δική σας συγγνώμη και για αυτά που διέπραξαν οι
Ναζί, αλλά και για αυτά που διαπράξατε εσείς και ο

στενός σας συνεργάτης Σόιμπλε σε βάρος μιας μι-
κρής αλλά μοναδικής χώρας εβδομήντα χρόνια
μετά.

Ίσως αυτή η επίσκεψη, όμως, να είναι η ευκαιρία
για εξιλέωσή σας προς τον ελληνικό λαό.

Πάρτε έστω και τώρα την απόφαση και δώστε τις
γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Και αν δεν
μπορείτε, εσείς να αναλάβετε η ίδια επικεφαλής
μιας ελληνογερμανικής επιτροπής για να τα δώσει
η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας.

Θα είναι καλό για εσάς ώστε να μην περάσετε
στην Ιστορία ως η πολιτικός που «κατείχε» με τα
μνημόνια την Ελλάδα. Παράλληλα, θα είναι και μια
έμπρακτη συγγνώμη και για τα εγκλήματα της πε-
ριόδου 2010-2019.

Μόνο έτσι θα αλλάξει η εικόνα που έχουν οι Ελ-
ληνίδες και οι Έλληνες για εσάς. Και πού ξέρετε,
ίσως η Ιστορία να σας δικαιώσει, αν πάρετε αυτήν
τη γενναία απόφαση. Δεν μιλάμε για… ρουσφέτι,
αλλά για απόδοση δικαιοσύνης. Σε μια χώρα που η
Γερμανία κατέστρεψε δύο φορές...

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ανοικτή επιστολή στη Frau Merkel

Ίσως η επίσκεψή σας την 
28η Οκτωβρίου να είναι μια
έμμεση δική σας συγγνώμη
και για αυτά που διέπραξαν 
οι Ναζί αλλά και για αυτά που
διαπράξατε εσείς και 
ο στενός σας συνεργάτης
Σόιμπλε σε βάρος μιας 
μικρής αλλά μοναδικής 
χώρας εβδομήντα 
χρόνια μετά

“
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Α
ν μια ηγέτις της Ευρώπης έχει
συνδέσει το όνομά της με την Ελ-
λάδα για μια σειρά θεμάτων τα
προηγούμενα χρόνια, αυτή δεν

είναι άλλη από τη Γερμανίδα καγκελάριο
Άνγκελα Μέρκελ, η οποία ήταν κεντρική φι-
γούρα της Ευρωκρίσης αλλά και του Μετα-
ναστευτικού όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Με την κυρία Μέρκελ να αποχωρεί από
την καγκελαρία ως το τέλος του χρόνου, ήρ-
θε η ώρα και για την τελευταία της επίσκεψη
στην Αθήνα, ύστερα και από άλλες… απο-
χαιρετιστήριες επισκέψεις που έκανε σε
Τουρκία αλλά και Ισραήλ. Έτσι, η Γερμανίδα
καγκελάριος που είναι ακόμα στη θέση της
μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης,
έναν μήνα μετά την ήττα των Χριστιανοδημο-
κρατών στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, έρ-
χεται όχι για το τελευταίο… ταγκό, αλλά για
το τελευταίο βαλς, σε μια πρωτεύουσα που
σημάδεψε την πολιτική της πορεία. 

Η Γερμανίδα καγκελάριος κλείνει τις…
εκκρεμότητές της, καθώς η κεντρική εκτί-
μηση είναι πως ως τα Χριστούγεννα θα έχει
σχηματιστεί στη Γερμανία ο νέος κυβερνητι-
κός συνασπισμός «Φανάρι» υπό την ηγεσία
του Όλαφ Σολτς και τη συμμετοχή Σοσιαλ-
δημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων. 

Η δύσκολη στιγμή
Πριν από μερικές μέρες, η κυρία Μέρκελ

βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και συ-
ναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον
οποίο διατηρεί άρτια σχέση και ήταν μια
«σταθερά» στα 16 χρόνια της παρουσίας της
στην καγκελαρία. Και η Ελλάδα, όμως, ήταν
ένα σημαντικό κεφάλαιο της πορείας της. Η
ίδια, μάλιστα, πριν από λίγους μήνες ανα-
γνώρισε ως τη δυσκολότερη στιγμή της θη-
τείας της όταν ζήτησε πολλές θυσίες από
τους Έλληνες, στο πλαίσιο των προγραμμά-
των σταθεροποίησης.

Στην Αθήνα θα φτάσει το βράδυ της 28ης
Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου,
και θα έχει γεύμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και τη σύζυγό του Μαρέβα. Ο κ. Μητσοτάκης
θα έχει επιστρέψει από τα Δωδεκάνησα την
ίδια μέρα, έχοντας επισκεφθεί στις 27/10 τη
Ρόδο και τη Χάλκη, ενώ θα παρακολουθήσει
τις παρελάσεις στους Αρκιούς με τα δύο και
στους Λειψούς με τα εκατό παιδιά. Το πρωί

της Παρασκευής, η κυρία Μέρκελ θα δει την
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ αμέσως
μετά θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου
θα συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη. 

Αν μη τι άλλο, τα βλέμματα όλων θα είναι
στραμμένα στις κοινές δηλώσεις των δύο
ηγετών, με δεδομένο ότι η κυρία Μέρκελ θα
έχει την ευκαιρία να κάνει κάποιου είδους
αναδρομή στο παρελθόν, ενώ μένει να φα-
νεί αν και από ελληνικού εδάφους θα επι-
μείνει ή και θα εξηγήσει περισσότερο τα
περί δυσκολότερης στιγμής στην καριέρα

της. Βεβαίως, η ίδια η κυρία Μέρκελ έχει
ζητήσει η συνάντηση να είναι εργασίας, συ-
νεπώς θα είναι μια συζήτηση εφ’ όλης της
ύλης, περιλαμβάνοντας έτσι την Ανατολική
Μεσόγειο και τις σχέσεις με την Τουρκία, το
Μεταναστευτικό, την οικονομία και, βεβαί-
ως, την ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, πιστή
στη στρατηγική της αναμονής, η κυρία
Μέρκελ ήταν μια εκ των ηγετών που αντι-
στάθηκαν στην πρόταση Ισπανίας - Ιταλίας -
Ελλάδας για κοινή προμήθεια αερίου από
την ΕΕ ως οντότητα, όπως έγινε και με τα

εμβόλια, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Βεβαίως, η Αθήνα έχει στραμμένες τις κε-

ραίες της στη μετα-Μέρκελ Γερμανία, με το
βλέμμα κυρίως στον διαμοιρασμό των
υπουργείων ανάμεσα στα κόμματα του νέου
κυβερνητικού συνασπισμού. Πάντως, όπως
λένε στην «Political» γνώστες των ισορρο-
πιών στο Βερολίνο, δεν θα πρέπει να αναμέ-
νονται ραγδαίες αλλαγές στη γερμανική το-
ποθέτηση σε μια σειρά πραγμάτων. Εξ ου και
η Αθήνα συστηματοποιεί τις επαφές της με
το Παρίσι και την Ιταλία.

Το τελευταίο βαλς στην Αθήνα
g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Με μάσκες και μέτρα θα γίνουν 
οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι μαθητικές και οι
στρατιωτικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
σε όλη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να επανέλθει σταδιακά η
κανονικότητα και στις μαζικές εκδηλώσεις.
Υποχρεωτική, ωστόσο, καθίσταται η χρήση της μάσκας για
όλους, καθώς οι επιστήμονες δεν κρύβουν την ανησυχία τους
για το ενδεχόμενο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας στη
διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει συγκε-
κριμένα: «Αναφορικά με τη διεξαγωγή των παρελάσεων και
των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940 και επειδή διακινούνται ανυπόστατες
φήμες περί μη διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων, επιση-
μαίνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο τα όσα προ-
βλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών
που εξεδόθη στις 13 Οκτωβρίου 2021. 
Επομένως, οι μαθητικές παρελάσεις παντού θα πραγματοποι-
ηθούν κανονικά. Διευκρινίζεται ότι η μαθητική παρέλαση της

Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται παραδοσιακά στις 27 Οκτω-
βρίου και θα πραγματοποιηθεί επίσης κανονικά. Στη στρατιωτι-
κή παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα παρελάσουν μόνο στρατιω-
τικά τμήματα. Όλες οι παρελάσεις θα έχουν μέγιστη χρονική
διάρκεια 60 λεπτών. Σημειώνεται ότι, λόγω των μέτρων που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορονοϊού Covid-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους
δημόσιας υγείας». Να σημειώσουμε ότι αποφασίστηκε ομό-
φωνα να μη διεξαχθούν παρελάσεις στην Ημαθία για τον εορτα-
σμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, σε σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του αρμόδιου αν-
τιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη. Ο λόγος, σύμφωνα με
ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας, είναι η μεγάλη έκταση που
έχει λάβει σε τοπικό επίπεδο η διασπορά του κορονοϊού και η
ανάγκη να διαφυλαχτεί η υγεία της τοπικής κοινωνίας από την
απειλή της επιπλέον μετάδοσης του ιού λόγω του συνωστισμού
που θα προκαλούνταν.



Σ
ε μετωπική σύγκρουση με τον
Γιώργο Παπανδρέου οδεύει όπως
φαίνεται ο Ανδρέας Λοβέρδος. Για
δεύτερη συνεχόμενη μέρα μίλησε

με οξύ ύφος σχετικά με το ενδεχόμενο προ-
οδευτικής διακυβέρνησης που κάνει λόγο ο
κ. Παπανδρέου. Χωρίς να αναφερθεί προ-
σωπικά στον πρώην πρωθυπουργό, από το
Ρέθυμνο όπου περιοδεύει, υποστήριξε πως
«εάν οι πολίτες με προτιμήσουν, θα βάλω
τέλος στα σενάρια περί δήθεν προοδευτικής
διακυβέρνησης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο
σχήμα με Σπίρτζη, Ραγκούση, Ξενογιαννα-
κοπούλου και Κουρουμπλή δεν πρόκειται
να βρεθούμε».

Με τη ρητορική του αυτή ο κ. Λοβέρδος
θεωρεί ότι έχει εντοπίσει το «αδύνατο ση-
μείο» του Γιώργου Παπανδρέου και με τις
συχνές αναφορές επιχειρεί να εντυπώσει
στο κομματικό ακροατήριο με έμμεσο τρό-
πο ότι ο συνυποψήφιός του «κλείνει το μάτι»
σε πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Αυ-
τό που επιδιώκει είναι να σταθεροποιηθεί
ως ένας από τους δυο πόλους που θα ανα-
μετρηθούν στον δεύτερο γύρο, εκτοπίζον-
τας τον Νίκο Ανδρουλάκη που συνεχίζει να
κινείται αθόρυβα, «μοντάροντας» τα «γρα-
νάζια» του κομματικού μηχανισμού όπου
διατηρεί ισχυρά ερείσματα. Το επόμενο διά-
στημα πάντως ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται
να ανεβάσει τους τόνους σε πολιτικό επίπε-

δο και να βάλει πιο χαμηλά το επιτακτικό αί-
τημα για ανανέωση.

Προς το παρόν ο Γιώργος Παπανδρέου
δεν σηκώνει το γάντι. Όπως όμως αφήνουν
οι συνομιλητές του να εννοηθεί, δεν πρέπει
να εκληφθεί ως αδυναμία. Σε κάθε περί-
πτωση, όπως λένε, δεν θέλει μπει σε μια

στείρα εσωκομματική κόντρα που θα θολώ-
σει το μήνυμα της διαδικασίας εκλογής.
Πάντως στο επιτελείο του επικρατούν καλό
κλίμα και συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε αυ-
τό συνέβαλε καθοριστικά και η μεγάλη αν-
ταπόκριση των πολιτών στο ψηφιακό κάλε-
σμα που απηύθυνε για τη στήριξη της υπο-

ψηφιότητάς του, αγγίζοντας τις 25.000 υπο-
γραφές.

Κοντά στη λογική του Γιώργου Παπαν-
δρέου είναι και ο Χάρης Καστανίδης. Μι-
λώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ είπε
ότι δεν απορρίπτει προτάσεις για προοδευ-
τική διακυβέρνηση και συνεργασίες. Υπο-
γράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη ανάδειξης
διαχωριστικών γραμμών τόσο από τη Νέα
Δημοκρατία όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κληθείς να σχολιάσει την υποψηφιότητα
Παπανδρέου, είπε με νόημα ότι «εάν γυρί-
σουμε τη συζήτηση στο παρελθόν θα είναι
λάθος και χρειάζεται οπωσδήποτε να απο-
καταστήσουμε την ιστορική αλήθεια για τη
δημοσιονομική κρίση, αλλά την ίδια ώρα
πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον, τα νέα
παιδιά και τους απεγνωσμένους που μένουν
στη σιωπή τους πίσω από την πόρτα».

Σε περιοδείες και συγκεντρώσεις με κομ-
ματικά στελέχη έχουν επιδοθεί Παύλος
Χρηστίδης και Παύλος Γερουλάνος, προκει-
μένου να ενισχύσουν το προφίλ τους.
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Υπουργούς… μεταγραφές καίει ο Λοβέρδος

«Κλείδωσε» για τις 3 Νοεμβρίου η συζή-
τηση στην Ολομέλεια επί της πρότασης του
ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτρο-
πής που θα διερευνήσει ενδεχόμενη χει-
ραγώγηση μέσων ενημέρωσης και δημο-
σκοπήσεων. Σχολιάζοντας την απόφαση
της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής,
κοινοβουλευτικές πηγές από τη ΝΔ επανα-
λαμβάνουν πως η θέση του κόμματος όπως
έχει διατυπωθεί και από τον πρωθυπουργό
είναι να συσταθεί μια διευρυμένη Εξεταστι-
κή Επιτροπή από το 2015 μέχρι σήμερα, με
μια ουδέτερη διατύπωση χωρίς κανένα
υπονοούμενο, ώστε να ελεγχθεί η χρημα-
τοδότηση στα μέσα και τις εταιρείες δημο-
σκοπήσεων. 

«Καλούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο οποίος απάντησε καταφατικά
ενώπιον της Βουλής στην πρόταση του

πρωθυπουργού και το νεύμα του καταγρά-
φηκε στις τηλεοπτικές κάμερες, μέχρι και
τη συζήτηση της 3ης Νοεμβρίου να δεχθεί
την πρότασή μας, να ανταποκριθεί στον θε-
σμικό του ρόλο και να μην ευτελίσει το συν-
ταγματικό δικαίωμα της μειοψηφίας επιλέ-
γοντας επικοινωνιακά τρικ για να ξεφύγει
από το πολιτικό του αδιέξοδο», επισημαί-
νουν οι ίδιες πηγές και ρωτούν τον Α. Τσί-
πρα τι φοβάται και δεν συναινεί σε διευρυ-
μένη Εξεταστική Επιτροπή ουδέτερης δια-
τύπωσης και αν έχει να κρύψει κάτι. 

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, αν ο κ.
Τσίπρας δεν αλλάξει την πρόταση του κόμ-

ματός του και επιμείνει στην «ενοχική του
στάση», τότε η ΝΔ θα αναλάβει κάθε θεσμι-
κή πρωτοβουλία, προκειμένου να διερευ-
νηθεί το σύνολο του διαστήματος από το
2015 έως και το 2021, κάτι που σημαίνει ότι
θα καταθέσει δική της πρόταση. 

Σύμφωνα με ανώτατη κοινοβουλευτική
πηγή, δεν υπάρχει κώλυμα για σύσταση
δεύτερης ή ακόμη και τρίτης Εξεταστικής
Επιτροπής με το ίδιο αντικείμενο, αρκεί να
υπάρξει διαφορετικός χρονικός προσδιο-
ρισμός για την έρευνα. Η εξέλιξη αυτή φέρ-
νει πιο κοντά το σενάριο διπλής Εξεταστι-
κής, με τη ΝΔ να μπορεί να ανοίξει τα χαρ-

τιά της ως προς την κατάθεση πρότασης
ακόμη και μετά τις 3 Νοεμβρίου, οπότε και
θα διεξαχθεί η συζήτηση επί του αιτήματος
για τον ΣΥΡΙΖΑ.  Παρά το γεγονός ότι η από-
φαση για τη συζήτηση της δικής του πρότα-
σης είναι ειλημμένη, ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε
χθες προβάλλοντας το επιχείρημά του ότι,
αν η ΝΔ προχωρήσει σε δεύτερη Εξεταστι-
κή, θα είναι σαν να μη σέβεται τη διαδικα-
σία που προβλέπεται για το δικαίωμα σύ-
στασης Εξεταστικής από τη μειοψηφία. «Η
Εξεταστική Επιτροπή θα στηθεί είτε ψηφί-
σει η ΝΔ είτε όχι. Τι είναι αυτό που φοβίζει
τον κ. Μητσοτάκη και προσπαθεί να δραπε-
τεύσει; Μήπως ότι η υπόθεση Κουρτς είναι
παιδική χαρά μπροστά στα αίσχη που έχουν
κάνει ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες
με τις υπογραφές τους;» αναφέρει στην
ανακοίνωσή του.

Σε μετωπική 
σύγκρουση 
οδηγούνται 
Ανδρέας 
και Γιώργος για 
την προοδευτική 
διακυβέρνηση

Στις 3 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια 
η πρόταση για Εξεταστική

Αυτό το καυτό Σαββατοκύριακο, με συνέδριο Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
και Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, που θα λάβει καίριες
αποφάσεις για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο από το ΠΑΣΟΚ
προερχόμενος βουλευτής Παναγιώτης Κουρουμπλής πετάει το
«καρφί» του, με αφορμή την υποψηφιότητα Γιώργου Παπανδρέ-
ου στο ΚΙΙΝΑΛ: «Στην πολιτική όποιος δεν είναι ρεαλιστής, έλε-
γε ο μακαρίτης ο Γεννηματάς, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το
όνομα “Παπανδρέου” εξακολουθεί να διαμορφώνει τη συναι-
σθηματική προδιάθεση σε πολύ κόσμο και θα αφυπνίσει συναι-
σθήματα».

Και καταλήγει με νόημα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει ακόμη
περισσότερο την αγκαλιά του και να στεγάσει όσους τους ψηφί-
ζουν στην κάλπη αλλά δεν εκδηλώνονται δημόσια. Αυτό είναι
ευθύνη των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
θέλουμε κάποιο κόσμο να μας ψηφίζει μόνο, αλλά και το δικαίω-
μά του να έχει και αυτός ρόλο».
Τέλος, αύριο, Κυριακή 24 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν το μεσημέ-
ρι οι ψηφοφορίες επί των προτάσεων του συνεδρίου και εκλο-
γές για το νέο Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.

Γ. Σπ. Π.

«Καρφιά» και από τον Κουρουμπλή

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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Τ
α «σύννεφα» πυκνώνουν πάνω από
τον ΑΔΜΗΕ, καθώς πληθαίνουν πλη-
ροφορίες και καταγγελίες που έρ-
χονται στο φως της δημοσιότητας γύ-

ρω από την οικονομική διαχείριση του Οργανι-
σμού. Το κλίμα «ηλεκτρίζεται» ακόμη περισ-
σότερο και με τη δημόσια αντιπαράθεση που
υπάρχει με τη ΡΑΕ.

Το φόντο στα όσα καταλογίζουν στην πα-
ρούσα διοίκηση –η οποία υφίσταται από την
περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ– απαρτίζεται από καταγγελίες που
έχουν να κάνουν με ευθύνες για πρόκληση
black out, απομακρύνσεις έμπειρων στελε-
χών, προκηρύξεις που προκαλούν ερωτηματι-
κά αλλά και ψιθύρους για προσλήψεις. 

Την ώρα που το κυβερνητικό επιτελείο δίνει
κυριολεκτικά «μάχη» για να υπάρξει μια εξι-
σορρόπηση του ενεργειακού κόστους για τους
πολίτες λόγω των διεθνών αυξήσεων, τα όσα
βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αν μη τι άλ-
λο, «θολώνουν» το θετικό μήνυμα που επιχει-
ρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση, αφού ο ΑΔΜΗΕ
συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση του λογα-
ριασμού της ΔΕΗ.

Με μια απλή περιήγηση στην επίσημη ιστο-
σελίδα της εταιρείας, διακρίνεται ένας ικανός
αριθμός προκηρύξεων πολλών εκατομμυρίων
ευρώ. Από τις πλέον πρόσφατες είναι ο ηλε-
κτρονικός διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση
Κυβερνοασφαλειας και Ενίσχυσης της Ανθε-
κτικότητας (Cybersecurity Resilience) των
υποδομών του ΑΔΜΗΕ» ύψους 10,5 εκατ. ευ-
ρώ για 5,5 χρόνια, που έληξε στις 10 Οκτωβρί-
ου. Στην εν λόγω προκήρυξη φαίνεται ότι ένα
μεγάλο τμήμα της αφορά σε συμβουλευτικές
υπηρεσίες, κάτι στο οποίο ο Οργανισμός δεί-
χνει να έχει μεγάλη έφεση. Επίσης, μια σειρά
από προαπαιτούμενα φαίνεται πως περιορί-
ζουν δραστικά τη μεγάλη συμμετοχή στον δια-
γωνισμό, ακόμη και εταιρειών που έχουν τε-
ράστια εμπειρία σε ανάλογα πρότζεκτ.

Η ανάγκη για συμβουλευτικές υπηρεσίες
οδήγησε τον ΑΔΜΗΕ, εν μέσω θέρους, σε
προκήρυξη ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για «Συμ-
βουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής» για
τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ».
Εντύπωση προκαλεί ο βαθμός επείγοντος της
διαδικασίας, καθώς η προθεσμία που δόθηκε
στους αναδόχους προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά τους ήταν μόλις 15 μέρες.

Ωστόσο, η παροχή ανάλογων συμβουλών σε
παρόμοιο αντικείμενο είναι κάτι που απασχο-
λεί έντονα την εταιρεία, αφού στο παρελθόν
έχει προωθήσει επ’ αυτού σεβαστά κονδύλια.

Για παράδειγμα, στο έργο Asset Performance
Management δόθηκαν 347.200 ευρώ σε εται-
ρεία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
για τον σχεδιασμό ενός συστήματος Διαχείρι-
σης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Per-
formance Management System)» (αριθμός
ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006860256 2020-06-15.1.).

Επίσης, κάποια από αυτά τα έργα που συμ-
περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη προκήρυ-
ξη και ζητούνται συμβουλευτικές υπηρεσίες,
όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το
τοπίο, συμπεριλαμβάνονται και υλοποιούνται
και από προηγούμενες συμβάσεις όπως για
παράδειγμα στις κάτωθι συμβάσεις:
� Προμήθεια, εγκατάσταση/ανάπτυξη, θέση

σε λειτουργία και συντήρηση ολοκληρωμέ-
νου Επιχειρησιακού Συστήματος
(ERP/EAM/WFM), με προϋπολογισμό
8.056.453 ευρώ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ
21SYMV008273167 2021-03-11.

�«Υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
ΑΔΜΗΕ και εμπορικών αναγκών της θυγα-
τρικής του Grid Telecom» με προϋπολογι-
σμό 46.500.000 ευρώ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ
21PROC008055915. 
Για τις ανάγκες του Ψηφιακού Μετασχημα-

τισμού έχει δαπανηθεί σχεδόν 1 εκατ. ευρώ
μέσα σε 1,5 χρόνο πάλι για συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Σε προκήρυξη με τίτλο «Παροχή
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-
γία κεντρικής ψηφιακής στρατηγικής της ΑΔ-
ΜΗΕ Α.Ε...» (Digital TSO), (αριθμός

19PROC005215456 2019- 07-03), αναφέρεται
ότι δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
Δηλαδή δεν δύναται ο ίδιος ανάδοχος να λάβει
επιπλέον χρήματα και υπηρεσίες με την ίδια
σύμβαση. Κάτι που, όπως φαίνεται, δεν έχει
τηρηθεί επ’ ακριβώς.

Αίσθηση όμως προκαλούν δημοσιεύματα
που κάνουν λόγο για οσμή σκανδάλου με
απευθείας αναθέσεις. Επί παραδείγματι, «δη-
μοσιογραφικό θόρυβο» προκάλεσε η αποκά-
λυψη για απευθείας ανάθεση έργου σε εται-
ρεία που ιδρύθηκε με αρχικό κεφάλαιο 2.000
ευρώ, στις 20 Ιανουαρίου 2020, και έναν μήνα
μετά, στις 21 Φεβρουαρίου 2020, πήρε έργο
της τάξης των 55.200 ευρώ, διάρκειας ενός
χρόνου, με σκοπό «τον συντονισμό της παρα-
κολούθησης και εποπτείας των έργων ανά-
πτυξης του συστήματος μεταφοράς, με στόχο
την περαιτέρω βελτίωση της έγκαιρης και εύ-
ρυθμης υλοποίησής τους».

Λαβή για σχόλια έδωσε και η αποκάλυψη
ότι με απευθείας ανάθεση αγόρασαν 303.120
μάσκες FFP2 για την προστασία από τον κορο-
νοϊό, συνολικού κόστους 260.683 ευρώ. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό του ΑΔΜΗΕ: «Η προμή-
θεια του ζητουμένου υγειονομικού υλικού θα
διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, λόγω της μη προβλέψιμης ανάγ-
κης». Πάντως, η εταιρεία που ανέλαβε την
εκτέλεση του έργου επισημαίνει ότι η παράδο-
ση των υλικών θα γίνει «τμηματικά μέσα σε
χρονικό διάστημα οκτώ μηνών». 

Στους διαδρόμους του ΑΔΜΗΕ ακούγονται
ποικίλα σχόλια και για τις προσλήψεις εξωτε-

ρικών συνεργατών και συμβούλων, με σκοπό
τη συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και την
παρακολούθηση έργων. Στο σημείο αυτό αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια Διεύθυνση
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΑΔ-
ΜΗΕ απασχολεί σήμερα 120 άτομα υψηλού
κύρους για τον τομέα ευθύνης τους και είναι
υπεύθυνη για την παρακολούθηση των έργων.
Το κόστος μισθοδοσίας τους αγγίζει τα 6 εκατ.
ευρώ ετησίως. Εύλογα λοιπόν εγείρονται ερω-
τηματικά γιατί δεν αξιοποιούνται στο έπακρο
αυτοί οι άνθρωποι και αναζητούνται συμβου-
λευτικές υπηρεσίες στην αγορά.

Από τον αρνητικό σχολιασμό δεν έχουν ξε-
φύγει κατά καιρούς και τα πρόσωπα που
απαρτίζουν την ηγετική ομάδα του ΑΔΜΗΕ,
που αποτελούν επιλογές της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κυρίως για τις υψηλές αμοιβές τους.
Πάντως, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ δείχνει να μην
πτοείται. Πρόσφατα, ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσά-
κης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει έργα 70 εκατ.
ευρώ ακόμη, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα
επτά έτη, για την ψηφιοποίηση των εγκαταστά-
σεων της Εταιρείας.

του ειδικού συνεργάτη

«Σύννεφα» πάνω από τον ΑΔΜΗΕ

Καταγγελίες έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας 
γύρω από την οικονομική 
διαχείριση του Οργανισμού
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ΣΟΦIΑ ΝΙΚΟΛAΟΥ
Γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

«Ετοιμάζουμε 
την οικονομική 
φυλακή στη Χαλκίδα»

Γ
ια τη δύσκολη μεταρρύθμιση του σω-
φρονιστικού συστήματος, η οποία
συντελείται τα τελευταία δυόμισι χρό-
νια, μιλά στην «Political» η γενική

γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία
Νικολάου, εξηγώντας ότι παρέλαβε «χάος»,
καθώς στις φυλακές βασίλευαν «η ανομία και η
ομερτά». 

Η κυρία Νικολάου αποκαλύπτει ότι έχει δεχ-
θεί και δέχεται απειλές ακόμη και για τη ζωή
της, οι οποίες όμως δεν την έκαναν να δειλιάσει,
και εξηγεί πώς έφτασε στο να ενεργοποιήσει το
πρόγραμμα κοινωνικοποίησης των σωφρονι-
στικών ιδρυμάτων. Για την απεργία πείνας του
εκτελεστή της «17Ν» Δημήτρη Κουφοντίνα πε-
ριγράφει πώς έζησε όλη τη διάρκειά της, λέγον-
τας ότι υπήρχαν πιέσεις από εξωθεσμικά συ-
στήματα και πολιτικοί εκβιασμοί στην κυβέρνη-
ση. Αναλύει, δε, πώς άλλαξε επί διακυβέρνησης
ΝΔ η «ακτινογραφία» των φυλακών και προ-
αναγγέλλει την κατασκευή οικονομικής φυλα-
κής 1.000 κρατουμένων στη Χαλκίδα, καθώς και
τη δημιουργία πολυδύναμου κέντρου κράτησης
ανηλίκων. Σχολιάζοντας τον νόμο Παρασκευό-
πουλου, μιλά «για τεράστιο σωφρονιστικό και
δικονομικό λάθος», εξηγώντας ότι η αποσυμ-
φόρηση των φυλακών ήταν πρόσχημα. 

Μια γυναίκα είναι επικεφαλής των φυλα-
κών όλης της χώρας. Μια καρέκλα που από
πολλούς χαρακτηρίζεται «ηλεκτρική». Έχει
υπάρξει έστω μια στιγμή που έχετε σκεφτεί
να αποχωρήσετε;
Σας διαβεβαιώ ότι έχουν υπάρξει δύσκολες

στιγμές, αλλά ουδέποτε σκέφτηκα να αποχω-
ρήσω. Ανέλαβα πράγματι μια πολύ δύσκολη
δουλειά, όμως ήταν για εμένα μεγάλη πρόκλη-
ση. Παρέλαβα τις φυλακές χωρίς να γνωρίζω
την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Δεν εί-
ναι κλισέ να σας πω ότι παρέλαβα χάος. Και αυ-
τό δεν μπορούσα να το δεχθώ, ούτε εγώ προ-
σωπικά ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας. Δεν χάσαμε ούτε λεπτό προκειμένου να
υλοποιήσουμε μια δύσκολη μεταρρύθμιση του
σωφρονιστικού συστήματος, με βάση τις αρχές
του κράτους δικαίου και με πλήρη σεβασμό στα
δικαιώματα κρατουμένων και εργαζομένων.
Δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να δειλιάσει,
παρά τις απειλές που δέχθηκα και δέχομαι
ακόμη και για τη ζωή μου. Δεν υποχώρησα ούτε
μπροστά στον ανηλεή και «βρόμικο» πόλεμο
που μου έκανε η αντιπολίτευση. Και δεν θα
έκανα πίσω, διότι πιστεύω ότι το έργο που γίνε-
ται τα τελευταία δυόμισι χρόνια στις φυλακές
είναι σπουδαίο. Τώρα, αν ξεβολεύτηκαν κάποι-
οι που ήθελαν τις φυλακές «κτήμα» τους, λυ-
πάμαι. Το έργο μας είναι σημαντικό για να το
αφήσουμε στις δυνάμεις της αδράνειας και του
βολέματος.

Έχετε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας ότι
θέλετε να σας θυμούνται ως τη γγ που κοι-
νωνικοποίησε τις φυλακές. Αν βαθμολο-
γούσατε τον εαυτό σας, τι βαθμό θα βάζατε;
Η βαθμολόγηση του εαυτού μου δεν έχει κα-

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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μιά σημασία μπροστά στη βαθμολόγηση του
έργου που έχει επιτελεστεί μέσα από μια ομα-
δική προσπάθεια. Βρήκαμε διαλυμένες τις φυ-
λακές, στο έλεος των συμμοριών. Παραλάβαμε
καταστήματα κράτησης εσωστρεφή, «σκοτει-
νά», όπου βασίλευαν η ανομία, το χάος και η
«ομερτά». Μέρα και νύχτα οι κρατούμενοι ήταν
στους διαδρόμους, με αποτέλεσμα να γίνονται
συχνά συμπλοκές. Το προσωπικό ήταν εξα-
θλιωμένο και υποστελεχωμένο. Και ξέρετε κά-
τι; Οι φυλακές ήταν ταμπού, δεν μιλούσε κανείς
για αυτές. Απασχολούσαν τα δελτία των ειδή-
σεων μόνο για δολοφονίες και εξεγέρσεις. Η
εικόνα αυτή άλλαξε. Μπήκε «φως» στα σκοτει-
νά κελιά, ανοίξαμε τις φυλακές στην κοινωνία.
Σκεφτείτε ότι πριν από μερικούς μήνες πήγα η
ίδια στην Α’ Πτέρυγα του Κορυδαλλού με τηλε-
οπτικές κάμερες, με ανοικτά κελιά και με 300
κρατούμενους να περπατούν δίπλα μας, να μας
μιλούν, να καταθέτουν τα αιτήματά τους. Για
πρώτη φορά στέλεχος της κυβέρνησης μπήκε
μέσα σε πτέρυγες σκληρών ποινικών, πήγε να
ακούσει τους κρατούμενους χωρίς φόβο αλλά
με πολύ πάθος για όσα έπρεπε να αλλάξουμε.

Για αυτό προχωρήσαμε σε ένα ευρύ πρό-
γραμμα κοινωνικοποίησης των φυλακών. Αυτό
σημαίνει ότι λειτουργούν άψογα και με ασφά-
λεια, ότι πολεμάμε άοκνα την παραβατικότητα,
ότι βοηθάμε τους κρατούμενους που έχουν
ανάγκη, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσής
τους, ενώ είμαστε στήριγμα στη δεύτερη ευ-
καιρία που θέλουν μετά την αποφυλάκισή τους.
Αν θα έβαζα κάποιον βαθμό, αυτός θα ήταν
«άριστα», αλλά για τους εργαζόμενους στα κα-
ταστήματα κράτησης και στη γενική γραμμα-
τεία, οι οποίοι με συγκίνησαν με την αυταπάρ-
νησή τους.

Ήταν η απεργία πείνας του Δημήτρη Κου-
φοντίνα μία από τις δυσκολότερες στιγμές
στη θητεία σας;
Ήταν πράγματι μια πολύ δύσκολη περίοδος

και για προσωπικούς λόγους. Όταν ο Κουφον-
τίνας έκανε απεργία πείνας, εγώ ήμουν στο
μαιευτήριο και γεννούσα τον γιο μου. Έπειτα
από καισαρική, με ράμματα ακόμη, με το μωρό
δίπλα μου και προσπαθούσα να συντονίσω
όλες τις δράσεις που έπρεπε να γίνουν. Ήταν
δύσκολη στιγμή, γιατί σε όλη τη διάρκεια της
απεργίας πείνας πολλά εξωθεσμικά συστήμα-
τα πίεζαν και εκβίαζαν την κυβέρνηση να υπο-
χωρήσει μπροστά στα έωλα επιχειρήματα και
αιτήματα του Κουφοντίνα. Ήταν δύσκολη στιγ-
μή διότι πολιτικοί, κόμματα και διάφοροι συμ-
παθούντες τον εκτελεστή της «17Ν» ήθελαν να
παρανομήσω, να καταπατήσω τους νόμους του
κράτους και να υποκύψω στους εκβιασμούς.
Δεν τους έκανα τη χάρη και το αποτέλεσμα δι-
καίωσε εμένα, την κυβέρνηση και όσους μας
στήριξαν. Αποκαλύφθηκε, δε, ότι σκοπός του
καταδικασμένου σε έντεκα φορές ισόβια δεν
ήταν απλώς να μεταχθεί στον Κορυδαλλό, αλλά
να προκαλέσει «ρήγμα» στο σωφρονιστικό σύ-
στημα και το κράτος δικαίου.

Πόσο έχει προχωρήσει ο πλήρης διαχωρι-
σμός των φυλακών; Υπάρχουν ακόμη «προ-
νομιούχοι» κρατούμενοι;
Ο διαχωρισμός των κρατουμένων ανάλογα

με το αδίκημα που έκαναν έπρεπε να έχει γίνει
εδώ και δεκαετίες. Κανείς δεν το τόλμησε, κα-
νείς δεν ήθελε να τα βάλει με το καθεστώς ανο-

μίας των φυλακών. Μέσα σε δύο χρόνια κατα-
φέραμε πολλά. Μετατρέψαμε τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού αποκλειστικά σε φυλακές υποδίκων.
Ο Δομοκός έγινε πειθαρχική φυλακή για κατα-
δικασμένους σε τρομοκρατία ή άλλα ειδεχθή
εγκλήματα, καθώς και για απείθαρχους κρα-
τούμενους. Τα καταστήματα κράτησης σε Τρί-
πολη και Γρεβενά φιλοξενούν κρατούμενους
για σεξουαλικά εγκλήματα. Προχωρήσαμε σε
πάνω από 7.000 μεταγωγές κρατουμένων με
βάση και το αδίκημα που τους βαρύνει. Δρομο-
λογούμε την κατασκευή οικονομικής φυλακής
1.000 κρατουμένων στη Χαλκίδα και τη δημι-
ουργία Πολυδύναμου Κέντρου Κράτησης Ανη-
λίκων και Νέων Ανηλίκων. Και ο διαχωρισμός
συνεχίζεται…  

Στην ερώτησή σας για «προνομιούχους»
κρατούμενους σας απαντώ κατηγορηματικά
«όχι». Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις. Δεν ξεχωρίζουμε, διαχωρίζουμε
τους κρατούμενους και προστατεύουμε όσους
ενδεχομένως κινδυνεύουν περισσότερο. Δεν
θα επιστρέψουμε σε εποχές «ζούγκλας», όπου
σκληροί εγκληματίες ήταν στο ίδιο κελί με κα-
ταδικασμένους για μικροεγκληματικότητα.

Εν μέσω πανδημίας ποια είναι τα μέτρα που
έχουν ληφθεί και πόσο έχει αποτραπεί η
διασπορά του κορονοϊού μέσα στα σωφρο-
νιστικά καταστήματα; Υπάρχουν στοιχεία
για τους εμβολιασμούς των κρατουμένων;
Ίσως η πιο δύσκολη αποστολή της δικής μου

θητείας ήταν και παραμένει η διαχείριση της
πανδημίας. Η ιδιαιτερότητα της φυλακής ως της
πιο κλειστής δομής στη χώρα έβαζε έναν επι-
πλέον βαθμό δυσκολίας στο έργο μας, γιατί
έπρεπε να περιορίσουμε στο ελάχιστο την εξά-

πλωση της πανδημίας. Είχαμε κρούσματα, αλλά
τα αντιμετωπίσαμε με επιτυχία. Κινητοποιήθη-
καν όλοι ώστε να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο
υγειονομικό υλικό: μάσκες, αντισηπτικά, απο-
λυμαντικά, είδη καθαρισμού, γάντια, γυαλιά
προστασίας, φόρμες, rapid tests και self tests.
Έχουμε διεξαγάγει πάνω από 115.000 διαγνω-
στικούς ελέγχους σε κρατούμενους και εργαζό-
μενους.

Προμηθευτήκαμε νέα είδη ιματισμού, κοι-
τωνισμού και προσωπικής υγιεινής των κρα-
τουμένων, δημιουργήσαμε σε χρόνο μηδέν
χώρους καραντίνας, προχωρήσαμε σε μετα-
γωγές για να αποσυμφορηθούν συγκεκριμέ-
νες φυλακές. Περιορίσαμε τις άδειες των κρα-
τουμένων, εφαρμόζοντας ένα πρωτότυπο μέσο
επικοινωνίας, το «Ηλεκτρονικό Επισκεπτήριο»
και την εξ αποστάσεως επαφή με τους οικείους
τους. Και με την έλευση των εμβολίων φτιάξα-
με γραμμές εμβολιασμού μέσα στις φυλακές,
προχωρήσαμε στην άμεση χορήγηση προσω-
ρινού ΑΜΚΑ στους 8.500 κρατούμενους που
δεν είχαν. Πλέον περισσότεροι από 6.000 κρα-
τούμενοι και πάνω από 2.200 εργαζόμενοι
έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Και συνεχίζουμε
καθημερινά τον αγώνα κατά του κορονοϊού.

Πόσα νέα σωφρονιστικά καταστήματα
έχουν κατασκευαστεί προκειμένου να επι-
τευχθεί η αποσυμφόρηση και τι περιμένου-
με για το άμεσο μέλλον;
Η κατασκευή νέων φυλακών δεν μπορεί να

γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Όταν αναλά-
βαμε, βρήκαμε μηδενικό σχεδιασμό, άδειους
φακέλους. Ανακαλύψαμε ότι τα 26 από τα 34
καταστήματα κράτησης ήταν… αυθαίρετα και
προχωρήσαμε στη νομιμοποίησή τους, ώστε να

μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές.
Η αλήθεια είναι ότι οι ελληνικές φυλακές είναι
παλιές, αρκετές είναι εντός του αστικού ιστού,
χρειάζεται μια μικρή «επανάσταση» για να αλ-
λάξουμε αυτή την κατάσταση. Το μεγαλύτερο
έργο που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε είναι η
δημιουργία του Δικαστικού Σωφρονιστικού
Συγκροτήματος Ασπροπύργου, 2.000 θέσεων,
που θα αντικαταστήσει τον Κορυδαλλό. Οι με-
λέτες έχουν προχωρήσει, σύντομα θα προκη-
ρυχθεί και ο διαγωνισμός. Παράλληλα, ετοιμά-
ζουμε πέντε νέες φυλακές. Μία στα Ιωάννινα,
χωρητικότητας 600 κρατουμένων, την οικονο-
μική φυλακή στη Χαλκίδα για 1.000 κρατούμε-
νους, το Πολυδύναμο Κέντρο για νέους στον
Βόλο για 800 άτομα, την κατασκευή Πρότυπου
Καταστήματος Κράτησης Εργασίας ανοικτού
τύπου στη Μεγαλόπολη 400 θέσεων, την ολο-
κλήρωση του καταστήματος στην Κρήτη 2.600
θέσεων. Σύντομα θα ξεκινήσει και η λειτουργία
του καταστήματος Δράμας 600 θέσεων.

Έχετε επικρίνει πολύ τον περίφημο νόμο
Παρασκευόπουλου. Πόσες αποφυλακίσεις
επικίνδυνων κρατουμένων έγιναν με βάση
αυτό τον νόμο;
Ο νόμος Παρασκευόπουλου, ο οποίος συνέ-

χισε να ισχύει μέχρι τον Αύγουστο του 2019 με
κάποιες αλλαγές που έκαναν οι επόμενοι
υπουργοί Δικαιοσύνης, ήταν ένα τεράστιο σω-
φρονιστικό και δικονομικό λάθος. Υπολογίσα-
με ότι την περίοδο από τον Απρίλιο του 2015
έως τον Αύγουστο του 2019 με τις ευνοϊκές δια-
τάξεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ αποφυλακίστη-
καν 17.000 κρατούμενοι. Αναλυτικά, το 2015
αποφυλακίστηκαν 1.735, το 2016 αποφυλακί-
στηκαν 3.455, το 2017 αποφυλακίστηκαν 4.635,
το 2018 αποφυλακίστηκαν 4.765 και το 2019
αποφυλακίστηκαν 3.603.

Το πρόβλημα δεν είναι στο σύνολο των απο-
φυλακίσεων, αλλά στο ότι έγιναν με πρόσχημα
την αποσυμφόρηση των φυλακών. Ο νόμος δεν
προέβλεπε κάποια εξαίρεση ούτε κάποιον πε-
ριορισμό όσον αφορά στο ύψος της ποινής.
Μπορούσαν να αποφυλακιστούν κρατούμενοι
ανεξαρτήτως του αδικήματος, το οποίο είχαν
διαπράξει και ανεξαρτήτως του ύψους της ποι-
νής τους. Βγήκαν στυγνοί εγκληματίες και βια-
στές, όπως το «τέρας της Κέρκυρας» που είχε
καταδικαστεί σε 55 χρόνια φυλάκιση για βια-
σμούς τριών γυναικών και αποφυλακίστηκε σε
δέκα χρόνια. Ήταν μια εγκληματική απόφαση
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως
έγινε για να εξυπηρετήσει κάποιους. Αυτό δεν
μπορούσαμε να το ανεχτούμε, για αυτό και
έπαψε να ισχύει από το καλοκαίρι του 2019.«

Δεν θα δειλιάσω παρά 
τις απειλές που δέχθηκα
και δέχομαι ακόμη 
και για τη ζωή μου
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ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Οι εργαζόμενοι θα δουν
στις τσέπες τους μέρισμα
ανάπτυξης»

«
Απαντάμε στις φανφάρες 
με κοινωνική πολιτική στην 
πράξη! Αν μάλιστα προσθέσουμε
τον προϋπολογισμό του νέου
ΕΣΠΑ σε αυτόν του Ταμείου 
Ανάκαμψης, οι διαθέσιμοι πόροι
του υπουργείου Εργασίας 
φτάνουν στα 5 δισ. ευρώ και
αποτελούν το μεγαλύτερο 
κοινωνικό πρόγραμμα 
με ευρωπαϊκά κονδύλια 
που έγινε ποτέ! 
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«Τ
ώρα που διαμορφώνονται
πολύ καλύτερες συνθήκες
στην αγορά και μπαίνουμε σε
έναν κύκλο σημαντικής και

διατηρήσιμης ανάπτυξης, αυτό θα έχει μία
αντανάκλαση και στις τσέπες τους», υπο-
γραμμίζει, μιλώντας στην «P», ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κω-
στής Χατζηδάκης, «φωτογραφίζοντας» μια
σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού
από το ερχόμενο έτος. Προαναγγέλλει περαι-
τέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,
ενώ για τις εκκρεμείς συντάξεις εκτιμά ότι το
θέμα μπορεί να έχει διευθετηθεί, με τους αυ-
ξημένους ρυθμούς εργασίας, μέσα στο πρώ-
το εξάμηνο του 2022. 

Έχετε μιλήσει για «ουσιαστική αύξηση»
στον κατώτατο μισθό το 2022. Η ΝΔ προ-
εκλογικά όμως είχε κάνει λόγο για αύξη-
ση διπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης, ο
οποίος φέτος θα υπερβεί το 6%. Άρα, πού
θα κάτσει η μπίλια;
Δώσαμε κατ’ αρχάς το καλοκαίρι μία μι-

κρή, συμβολική αύξηση του κατώτατου μι-
σθού κατά 2%, παρά τις εισηγήσεις του ΚΕΠΕ,
της Τράπεζας της Ελλάδος και της εργοδοτι-
κής πλευράς (συμπεριλαμβανομένων των μι-
κρομεσαίων) που ζητούσαν να «παγώσει» ο
κατώτατος μισθός, λόγω της βαθιάς ύφεσης
του 8,2% το 2020. Δώσαμε αυτή την αύξηση
γιατί θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν
πρέπει να ξεχνάμε τους εργαζομένους. Τώ-
ρα, όμως, που διαμορφώνονται πολύ καλύτε-
ρες συνθήκες στην αγορά και μπαίνουμε σε
έναν κύκλο σημαντικής και διατηρήσιμης
ανάπτυξης, αυτό θα έχει μία αντανάκλαση και
στις τσέπες τους. Οι εργαζόμενοι πιέστηκαν
πολύ κατά την τελευταία δεκαετία, εξακο-
λουθούν να πιέζονται, και απόφαση της κυ-
βέρνησης είναι να συμμετέχουν στο κοινωνι-
κό μέρισμα της ανάπτυξης!

Πέραν της διατήρησης της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% και φέ-
τος, θα προχωρήσετε σε περαιτέρω μεί-
ωση του χρόνου, για να υλοποιηθεί η δέ-
σμευση της συνολικής μείωσης 5%;
Με την παράταση της μείωσης, έχουμε μέ-

χρι τώρα προχωρήσει σε σωρευτική μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% (από
τις 5 ποσοστιαίες μονάδες σε ορίζοντα τετρα-
ετίας). Η μείωση αυτή των ασφαλιστικών ει-
σφορών σε συνδυασμό με τις φορολογικές

ελαφρύνσεις της τελευταίας διετίας και την
αύξηση των αποδοχών κατά 2% ισοδυναμούν
με όφελος που κυμαίνεται από 305 έως 534
ευρώ ετησίως για εργαζόμενο που αμείβεται
με τον κατώτατο μισθό. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση θα συνεχίσουμε, τηρώντας τις προ-
εκλογικές μας δεσμεύσεις. Περιορίζοντας
δηλαδή περαιτέρω την ασφαλιστική επιβά-
ρυνση των επιχειρήσεων και ενισχύοντας το
εισόδημα των εργαζομένων! 

To υπουργείο Εργασίας θα χρηματοδο-
τήσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
δράσεις ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ποια η
στόχευση;
Είναι ένα «Πρόγραμμα για τους Πολλούς»

όπως το ονομάσαμε, διότι περιλαμβάνει δρά-
σεις που αφορούν στη μεγάλη πλειονότητα
των Ελλήνων: τους νέους, τους εργαζομέ-
νους, τους ανέργους, τους ασφαλισμένους,
τις γυναίκες, τους αναπήρους, τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Ξεκινάμε από την Ψη-
φιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία είναι εγγύη-
ση για την τήρηση των ωραρίων των εργαζο-
μένων, με στόχο από το 1ο εξάμηνο του 2022
να αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά». Στην
ίδια κατεύθυνση, προχωρούμε και με την
ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ για να απονέμονται
γρήγορα οι συντάξεις. Και συνεχίζουμε με τα
προγράμματα κατάρτισης στα οποία για πρώ-
τη φορά δίνεται 1 δισ. ευρώ και αφορούν μισό
εκατομμύριο εργαζομένους και ανέργους!
Χρήματα που θα δοθούν με συγκεκριμένους
όρους, έτσι ώστε να πάψει η κατάρτιση να εί-
ναι «πλάκα», αλλά να γίνει εφόδιο για το μέλ-
λον. Επίσης, έχουμε προγράμματα 540 εκατ.

με τα οποία θα δημιουργήσουμε περισσότε-
ρες από 74.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ θα
δώσουμε επίσης 500 εκατ. για τη στήριξη των
ευάλωτων συμπολιτών μας, με εμβληματικές
πολιτικές τον Προσωπικό Βοηθό για τα άτομα
με αναπηρία και την Κάρτα Αναπηρίας. Έτσι
απαντάμε σε όλους αυτούς που κατέχουν δή-
θεν το «μονοπώλιο» της κοινωνικής ευαι-
σθησίας. Όχι με συνθήματα, αλλά με συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν
πραγματικά προβλήματα στις ζωές των συμ-
πολιτών μας! 

Τι χαρακτηριστικά θα έχει το νέο ΕΣΠΑ
που έχετε προαναγγείλει; Σε ποιους κλά-
δους θα κατευθυνθούν τα νέα ευρωπαϊκά
κονδύλια;
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κλείσει

η σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν, πάν-
τως, μία σειρά από σημαντικές πολιτικές για
την καταπολέμηση της φτώχειας (στέγαση
και σίτιση), μέτρα για ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και προγράμματα για επιδοτούμενες,
νέες θέσεις εργασίας.

Από το καινούργιο ΕΣΠΑ θα επιδοτηθεί
και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»,
το οποίο αφορά στη φύλαξη βρεφών ηλικίας
από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και προ-
βλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζό-
μενων γονέων για τη φύλαξη των παιδιών
τους. Απαντάμε λοιπόν στις φανφάρες με
κοινωνική πολιτική στην πράξη! Αν μάλιστα
προσθέσουμε τον προϋπολογισμό του νέου
ΕΣΠΑ σε αυτόν του Ταμείου Ανάκαμψης, οι
διαθέσιμοι πόροι του υπουργείου Εργασίας

φτάνουν στα 5 δισ. ευρώ και αποτελούν το
μεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα με ευρω-
παϊκά κονδύλια που έγινε ποτέ! 

Έχετε και ο ίδιος κάνει αρκετές φορές
«ντου», αν μου επιτρέπετε, στις υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ, μπας και τρέξουν με τις
εκκρεμείς συντάξεις, ενώ εγκαθιδρύσατε
και μια task force για το θέμα. Ποια είναι η
κατάσταση τώρα; Πόσες συντάξεις ακόμα
εκκρεμούν;
Το καλοκαίρι του 2019 παραδόθηκαν από τον

ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
190.000 εκκρεμείς κύριες συντάξεις. Όταν ήρθα
εγώ στο υπουργείο τον Ιανουάριο του 2021, είχαν
πέσει στις 155.000 και τώρα έχουν μειωθεί στις
129.000. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ακόμα
υψηλός ο αριθμός. 

Η μείωση ωστόσο επετεύχθη διότι, από εκεί
που εκδίδονταν 10.000 συντάξεις/μήνα το 2019,
διπλασιάσαμε τους ρυθμούς απονομής στις
20.000 συντάξεις/μήνα. Και ο σχεδιασμός μας εί-
ναι με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει (απλο-
ποίηση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων με
τον νόμο 4798, 3.000 καινούργιοι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές στον ΕΦΚΑ, ειδική ομάδα για τις
διαδοχικές συντάξεις στο «πράσινο» κτίριο του
ΕΦΚΑ, πρόσληψη 100 νέων οικονομολόγων με
συμβάσεις έργου, πιστοποιημένοι δικηγόροι και
λογιστές κ.ά.) να φτάσουμε στην έκδοση 30.000
συντάξεων/μήνα, σε σύντομο χρονικό διάστημα!
Αισιοδοξούμε λοιπόν ότι το θέμα θα αντιμετωπι-
στεί πλήρως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022!

Πώς απαντάτε στις ανακοινώσεις διάφο-
ρων συνδικαλιστών του ΕΦΚΑ ότι στοχο-
ποιούνται;
Ας καταλάβουν ότι είμαστε όλοι στοχοποι-

ημένοι από την κοινωνία! Διότι οι συνταξιού-
χοι περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους.
Πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε όλοι τη δουλειά
μας. Εμείς, πάντως, δεν μένουμε με σταυρω-
μένα τα χέρια. Τώρα εγκαταστήσαμε έναν
ηλεκτρονικό «πύργο ελέγχου» για την έκδο-
ση των συντάξεων μέσα στον ΕΦΚΑ. Από εδώ
και πέρα, ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να βλέπει ποια
Διεύθυνση δουλεύει, ποια δεν δουλεύει, ποι-
ος υπάλληλος δουλεύει και ποιος όχι. 

Επομένως, οι δικαιολογίες «χρειαζόμαστε
παραπάνω υπαλλήλους κ.λπ.», πλέον, δεν θα
πιάνουν. Βάλαμε στόχο την έκδοση τριών
συντάξεων την ημέρα από κάθε εισηγητή.
Και έτσι, θα ξεχωρίζει αμέσως ο αποδοτικός
από τον μη αποδοτικό. Τους καλούς υπαλλή-
λους εμείς τους ανταμείβουμε. Και θα τους
ανταμείβουμε με μπόνους. Όσοι όμως διευ-
θυντές και υπάλληλοι δεν κάνουν καλά τη
δουλειά τους, θα αναγκαστούν, πιστεύω, από
το ίδιο το σύστημα να βελτιωθούν. Δεν μπορεί
ένας υπάλληλος να βγάζει 50 ή 70 συντάξεις
τον μήνα και ένα άλλος μόλις τρεις ή πέντε!

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

POLITICAL
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Kαθηγητής ΕΜΠ, 
γενικός γραμματέας

Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

και Υδάτων 
του υπουργείου 
Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας
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του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής

H
κύρωση του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμ-
φώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής από
την ελληνική Βουλή την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου

2021 ανοίγει πλέον τον δρόμο και για την επέκταση των
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια (ν.μ.)
καθ’ άπασα την ελληνική επικράτεια. Μέχρι σήμερα οι
εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις διακατεχόμενες από
φοβικά σύνδρομα δεν έχουν προχωρήσει στην επέκταση
των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. στο Αιγαίο και στο Βό-
ρειο και Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Και όλα αυτά γιατί η Άγ-
κυρα έχει διακηρύξει ότι θεωρεί την επέκταση των ελλη-
νικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. στο Αιγαίο ως casus
belli.

Ως γνωστόν, η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θά-
λασσας που υπογράφηκε το 1982 καθορίζοντας για πρώ-
τη φορά το δικαίωμα των παράκτιων χωρών σε ΑΟΖ 200
ν.μ. και σε χωρικά ύδατα 12 ν.μ., κυρώθηκε από την Ελλά-
δα με τον νόμο 2321/1995. Κατά την επικύρωση της Σύμ-
βασης η Αθήνα κατέθεσε δήλωση η οποία πέραν των άλ-
λων ανέφερε ότι η Ελλάδα θα αποφασίσει πότε και πώς
θα ασκήσει τα οικεία δικαιώματά της σύμφωνα με την
εθνική της στρατηγική. Αυτό αποδείκνυε στην πράξη τον
δισταγμό της ελληνικής πολιτικής τάξης να προχωρήσει
άμεσα από το 1995 στην επέκταση των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων στα 12 ν.μ. και στην ανακήρυξη ελληνικής
ΑΟΖ 200 ν.μ. Και επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρι-
νού πέρασαν δεκαετίες προκειμένου η Ελλάδα να οριο-
θετήσει θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και μερικώς με
την Αίγυπτο και με τον νόμο 4767/2021 να επεκτείνει τα

ελληνικά χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. αλλά μόνο στο Ιόνιο!
Όπως έχω ήδη επισημάνει στις 30/8/2020 σε προγενέ-

στερη αρθρογραφία μου κατά τη συζήτηση στη Βουλή
στις 5 Οκτωβρίου 2012 για την ΑΟΖ, τα συστημικά κόμμα-
τα παρά τις τότε σπονδές τους προς την ΑΟΖ, στην πράξη
συνέχισαν την ηττοπαθή τους στάση προκρίνοντας τη μη
άμεση ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ, εμπεδώνοντας
έτσι στα μάτια της διεθνούς κοινότητας «μια οιονεί φιν-
λανδοποίηση της Ελλάδας». 

Στη συζήτηση εκείνη στη Βουλή, ως βουλευτής Ηρα-
κλείου είχα υποστηρίξει ότι κατ’ αρχάς θα έπρεπε να γί-
νει ο καθορισμός των γραμμών βάσης καθώς και η επέ-
κταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. καθ’
άπασα την ελληνική επικράτεια. Αμέσως μετά θα έπρεπε
να γίνει ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ στα 200 ν.μ
Έκρουσα μάλιστα τότε τον κώδωνα του κινδύνου λέγον-
τας ότι κάθε καθυστέρηση ανακήρυξης της ελληνικής
ΑΟΖ ήταν επικίνδυνη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε δρα-
ματικά από το ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο. Ενόψει λοιπόν του παραπάνω τουρκο-
λιβυκού μνημονίου η Αθήνα αναγκάστηκε να προχωρή-
σει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Ιταλία και Αί-
γυπτο.

Τέλος η κυβέρνηση αντί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα
καθ’ άπασα την ελληνική επικράτεια το έπραξε μόνο σε
σχέση με το Ιόνιο αφήνοντας έξω ακόμη και την Κρήτη
όπου όπως ανακοίνωσε ο Ερντογάν θα προχωρούσε σε
έρευνες και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής από τις
ακτές του νησιού στα 6 μίλια (iefimerida 31/5/2020), με

τα τουρκικά πολεμικά πλοία μάλιστα να έχουν ήδη βρε-
θεί στα 10 μίλα από την Κρήτη (www.tovima.gr
23/9/2021).

Για αυτό για άλλη μια φορά ζητήσαμε την επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. καθ’ άπασα
την ελληνική επικράτεια, οριοθέτηση της ΑΟΖ με Κύπρο
και ανακήρυξη ΑΟΖ 200 ν.μ. στις υπόλοιπες ελληνικές
θαλάσσιες περιοχές (κυριακάτικη «Kontra News»
30/8/2020). Εις μάτην όμως.

Στην παρούσα όμως φάση και ενόψει του άρθρου 2 του
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρα-
τιωτικής συνδρομής η Αθήνα δεν έχει πλέον καμία δι-
καιολογία και οφείλει αμέσως μετά την κύρωση του πα-
ραπάνω Συμφώνου και από τη Γαλλία, να προχωρήσει
στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12
ν.μ. καθ’ άπασα την ελληνική επικράτεια. Και αυτό γιατί
όπως τονίσαμε και σε πρόσφατη συνέντευξή μας (Russia
Today 8/10/2021) η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου έχει πλέον ακυ-
ρώσει στην πράξη το τουρκικό casus belli.

Άλλωστε αν η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει το ca-
sus belli προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση κατά ελληνι-
κών πλοίων εντός των επεκταθέντων ελληνικών χωρι-
κών υδάτων των 12 ν.μ. τα οποία θα αποτελούν πλέον μέ-
ρος της ελληνικής επικράτειας, τότε σύμφωνα με το άρ-
θρο 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η Γαλ-
λία θα παράσχει στην Ελλάδα «βοήθεια και συνδρομή με
όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει στη διάθεσή» της «κι
εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας».

Ε
ν αναμονή της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
για την Κλιματική Αλλαγή - COP26 και η ανθρωπό-
τητα προσδοκά οι κλιματικές διαβουλεύσεις να κα-

ταλήξουν στην ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευ-
ξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

Πρόκειται για μια κρίσιμη διάσκεψη, που από πολλούς
επιστήμονες, πολιτικούς, ακτιβιστές χαρακτηρίζεται ως
μια τελευταία ευκαιρία για να αναστραφεί η κλιματική αλ-
λαγή και να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες για
τον άνθρωπο και τον πλανήτη ολόκληρο.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της COP26 είναι η επί-
τευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και η διατή-
ρηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελ-
σίου, η προσαρμογή για την προστασία των κοινωνιών και
των φυσικών οικοσυστημάτων, η κινητοποίηση κεφαλαίων
στα πλαίσια και της «πράσινης συμφωνίας» Green Deal,
καθώς και η επίτευξη διεθνών συνεργασιών για τους κοι-
νούς στόχους.

Η χώρα μας πηγαίνει στη Γλασκώβη στηρίζοντας από-
λυτα τη φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κλιματική
Αλλαγή, δηλαδή ένα νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ανάπτυξης.
Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον Ευρωπαϊκό Κλι-
ματικό Νόμο που επιδιώκει κλιματική ουδετερότητα μέχρι
το 2050, τον νέο φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Στόχο για
το 2030 για μείωση τουλάχιστον 55% των εκπομπών Αερί-
ου του Θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990, ένα νέο ευρω-
παϊκό νομοθετικό πακέτο γνωστό ως fit for 55, που θα συμ-
βάλει στην υλοποίηση του νέου κλιματικού μοντέλου ανά-
πτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας για να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις προχωράει στην πρόταση ενός σχεδίου Εθνι-
κού Κλιματικού Νόμου Πλαισίου, ο οποίος σύντομα θα τε-
θεί σε διαβούλευση. Στον νόμο αυτό καθορίζονται οι εθνι-
κοί κλιματικοί και άλλοι στόχοι, τα διαθέσιμα μέσα και οι
διαδικασίες επίτευξής τους, παρακολούθησης της προ-
όδου, διορθωτικών ενεργειών, το σχήμα διακυβέρνησης
με απόλυτα καθορισμένες αρμοδιότητες και τα χρηματο-
δοτικά εργαλεία υποστήριξης της εφαρμογής του νόμου.

Το υφιστάμενο ιδιαίτερα φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) τελεί ήδη υπό αναθεώ-
ρηση, προκειμένου να είναι συμβατό με τους νέους κλιμα-
τικούς στόχους.

Το ΕΣΕΚ που θεσμοθετήθηκε στο τέλος του 2019, με-
ταξύ άλλων προβλέπει την απολιγνιτοποίηση, σημαντι-
κή αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, σχεδιασμό για τη δί-
καιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, την ηλεκτρική
διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, την
αναβάθμιση του δικτύου, την απόκτηση μέσων αποθή-
κευσης ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης, την ηλεκτροκίνηση, την αναζήτηση νέων υλικών
και καυσίμων με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη
μετάβαση στην κυκλική οικονομία με βέλτιστη αξιοποί-
ηση πόρων και ενέργειας και παράλληλο μηδενισμό
αποβλήτων και εκπομπών ρύπων. 

Έχει επίσης οριστικοποιηθεί ύστερα από δημόσια δια-
βούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικο-
νομία, απαραίτητο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετε-
ρότητας, που περιλαμβάνει δράσεις για τα επόμενα πέντε

χρόνια με στόχο την επέκταση του κύκλου ζωής των προ-
ϊόντων, τη βιομηχανική συμβίωση, την επισκευή και επα-
ναχρησιμοποίηση προϊόντων, την αύξηση της ανακύκλω-
σης, τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως
παραγωγικών πόρων, τη μείωση των επικίνδυνων χημικών
ουσιών και άλλα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται επίσης στην
κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης και γενικότερα στη
μείωση της χρήσης πλαστικών, καθώς αναγνωρίζεται το
πρόβλημα της κατάληξής τους στα οικοσυστήματα και ιδι-
αίτερα στη θάλασσα. 

Ομοίως υποστηρίζονται δράσεις για την προστασία της
βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυ-
στημάτων και τη με φυσικές μεθόδους δέσμευση άνθρακα
προκειμένου να επιτευχθεί ουδέτερο ισοζύγιο έως το
2050. Προς αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας έχει υιοθετή-
σει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο αναδάσωσης 500 χιλιά-
δων στρεμμάτων που θα υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα σε
ορίζοντα δεκαετίας.

Όλα όσα αναφέρθηκαν αποτελούν μόνο ένα μέρος της
προσπάθειας για να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.
Πρόκειται για θέμα σύνθετο που επηρεάζει και επηρεάζε-
ται από τους περισσότερους τομείς: την υγεία και προστα-
σία των πολιτών, την αγροτική πολιτική, τις υποδομές και
μεταφορές, την παραγωγή και κατανάλωση, την οικονομία,
την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία, και
άλλα. Απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας σε όλα
τα επίπεδα για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα στα
μέσα του αιώνα, με προϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή
του κάθε πολίτη.

Μετά το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο πλώρη για επέκταση 
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια καθ’ άπασα την ελληνική επικράτεια

Η χώρα μας λίγο πριν από την COP26 - Η κλιματική αλλαγή 
στο επίκεντρο των διεθνών και εθνικών πολιτικών 



O
πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του δήλωσαν
το βράδυ της Τετάρτης ότι σύντομα θα ξεκινούσαν «ένα νέο
μέσο ενημέρωσης» που θα τους βοηθούσε να θριαμβεύ-

σουν στον μακροχρόνιο πόλεμό τους εναντίον της Big Tech. 
Αποκλεισμένος από όλα τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα μετά την ει-

σβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ια-
νουαρίου, ο Τραμπ ταράζεται εδώ και μήνες για να ανακτήσει το
διαδικτυακό μεγάφωνο που κάποτε χρησιμοποιούσε καθημερινά
με τη φωνή του και τον λόγο του να κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.
Σε μια παρουσίαση που κυκλοφόρησε την Τετάρτη από τη νέα του
εταιρεία μέσων ενημέρωσης, Trump Media & Technology Group, η
ομάδα του χαιρέτισε το νέο κοινωνικό δίκτυο ως το πρώτο σκηνικό
για μια αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης, των ειδήσεων και
του Διαδικτύου υπό την ηγεσία του Τραμπ που μια μέρα θα ανταγω-
νιζόταν το CNN, την Disney και το Facebook. 

Ωστόσο, οι πρώτες πρωινές ώρες του ιστότοπου αποκάλυψαν χα-
λαρή ασφάλεια, ανανεωμένα χαρακτηριστικά και μια σειρά από πε-
ρίεργες σχεδιαστικές αποφάσεις. Μια ανοιχτή σελίδα εγγραφής
επέτρεψε για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο λίγο
μετά την αποκάλυψή του, πυροδοτώντας τη δημιουργία του λογα-
ριασμού «donaldjtrump» και πολλούς επικριτές έπειτα. 

Ένας δημοσιογράφος της «Washington Post» μπόρεσε να εγγρα-
φεί και να δημοσιεύσει με το όνομα λογαριασμού «mikepence» χω-
ρίς καμία στάση. Οι νέες εγγραφές αποκλείστηκαν λίγο αργότερα.

Εκπρόσωπος του Trump Media & Technology Group δεν απάν-
τησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Ο ιστότοπος μοιάζει σχεδόν
εξολοκλήρου με κλώνο του Twitter: Ένας χρήστης μπορεί να δημο-
σιεύσει Αλήθειες, που είναι σαν tweets, ή Re-Truths, που είναι
retweets. 

Υπάρχει επίσης μια ροή ειδήσεων, που ονομάζεται Truth Feed,
ένα σύστημα ειδοποιήσεων ώστε οι χρήστες να μπορούν να γνωρί-
ζουν ποιος αλληλεπιδρά με τις αλήθειες τους, αναφέρει το προφίλ
του App Store του κοινωνικού δικτύου. Ο κώδικας του ιστότοπου
δείχνει ότι εκτελεί μια ως επί το πλείστον μη τροποποιημένη έκδο-
ση της Mastodon, του δωρεάν λογισμικού ανοιχτού κώδικα που κυ-
κλοφόρησε το 2016 και το οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει για να τρέξει έναν αυτοδημιούργητο ιστότοπο κοινωνικής
δικτύωσης.

Ο ιδρυτής της Mastodon, Eugen Rochko, δήλωσε στο «The Post»
την Πέμπτη ότι ο ιστότοπος του Τραμπ ενδέχεται να παραβιάζει τους
κανόνες αδειοδότησης της Mastodon, οι οποίοι απαιτούν από τους
προγραμματιστές να κοινοποιούν τυχόν τροποποιήσεις και να συν-
δέονται με τον αρχικό πηγαίο κώδικα. 

Η Mastodon δεν θα μπορούσε να καταργήσει τον ιστότοπο σε πε-
ρίπτωση παραβίασης, επειδή οι χρήστες μπορούν να φιλοξενήσουν

το λογισμικό στους δικούς τους διακομιστές. «Αυτή η
ανεξαρτησία είναι ένα από τα σημεία πώλησης της πλατ-
φόρμας», είπε, αλλά «δεν είναι ανεξαρτησία από τον νό-
μο, οπότε υπάρχουν ακόμη τρόποι για να αναληφθεί δρά-
ση μέσω νομικών διαδικασιών». 

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, προώθη-
σε το κοινωνικό δίκτυο στο Fox News το βράδυ της Τε-
τάρτης, λέγοντας ότι η «πλατφόρμα για να εκφράσουν
όλοι τα συναισθήματά τους» θα βρίσκεται σε «δοκιμή be-
ta» για τις επόμενες εβδομάδες και θα πραγματοποιήσει
πλήρη κυκλοφορία το πρώτο τρίμηνο του επόμενου
έτους. Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου μοιάζει ελά-
χιστα με την καυστική, γεμάτη επιθέσεις στάση που κα-
θόρισε τα χρόνια του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Η καταχώριση της Truth Social στο App Store
της Apple ανέφερε ότι ο ιστότοπος θα είναι ένα μέρος για
οικογένειες με «διαφορετικές απόψεις» που θα συναντηθούν «για
να περάσουν καταπληκτικά και να μοιραστούν τις απόψεις τους για
τον κόσμο».

Η εταιρεία καυχήθηκε ότι ο ιστότοπος θα παρουσιάσει τα βασικά χα-
ρακτηριστικά που αναμένονταν από τα κοινωνικά δίκτυα για σχεδόν μια
δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας προ-
φίλ και δημοσίευσης ειδήσεων, φωτογραφιών και βίντεο.

Ωστόσο, οι όροι υπηρεσίας του ιστότοπου απαριθμούν ορισμέ-
νους κανόνες που θα εμπόδιζαν τον ίδιο τον Τραμπ. 

Ο ιστότοπος θα απαγορεύσει, για παράδειγμα, την «υπερβολική
χρήση κεφαλαίων γραμμάτων» - χαρακτηριστικό γνώρισμα των
διαδικτυακών διακωμωδιών του Τραμπ. 

Αν και ο ιστότοπος απεικονίζεται ως καταφύγιο για την ελευθε-
ρία του λόγου χωρίς λογοκρισία από την Big Tech, ο ιστότοπος του
Τραμπ θα απαγορεύσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που θα «υποτι-
μούσε, αμαύρωνε ή με άλλο τρόπο θα έβλαπτε, κατά τη γνώμη μας,
εμάς ή/και τον ιστότοπο», αναφέρουν οι όροι.

Δείχνουν επίσης ότι ο ιστότοπος ελπίζει να επωφεληθεί από κάτι
για το οποίο ο Τραμπ έχει επικρίνει εδώ και καιρό την Big Tech: Το
άρθρο 230 του νόμου περί ευπρέπειας επικοινωνιών, το οποίο προ-
στατεύει τις εταιρείες από νομική ευθύνη για το περιεχόμενο που
αναρτούν οι χρήστες τους.

Ο Τραμπ πέρυσι απείλησε να ασκήσει βέτο σε ένα τεράστιο και
άσχετο νομοσχέδιο για στρατιωτικές δαπάνες, εκτός εάν το Κογ-
κρέσο ακυρώσει τον μακροχρόνιο νόμο, ο οποίος είπε ότι θα έπρε-
πε να «τερματιστεί πλήρως». Η εταιρεία «δεν είναι υπεύθυνη για
οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους που δημοσιεύεται, διατί-
θεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομέ-
νου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των

απόψεων και της αξιοπιστίας», σύμφωνα με τους όρους
παροχής υπηρεσιών του ιστότοπου. Ο Τραμπ έχει κατη-
γορήσει εδώ και καιρό το άρθρο 230 ως μέρος των
ισχυρισμών ότι οι εταιρείες κοινωνικών μέσων είναι
προκατειλημμένες κατά των συντηρητικών, ειδικά αφού
οι αναρτήσεις του στις οποίες προσπαθούσε να παρα-
πλανήσει το κοινό σχετικά με εκλογική νοθεία χαρακτη-
ρίστηκαν ως παραπλανητικές.

Η εταιρεία δήλωσε ότι διατηρεί επίσης το δικαίωμα
«να αρνηθεί, να περιορίσει την πρόσβαση, να περιορίσει
τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσει» την πρόσβαση
ή τις συνεισφορές ενός χρήστη. Ο Τραμπ κατηγόρησε
άλλες εταιρείες τεχνολογίας για την απαγόρευση των
λογαριασμών του χρησιμοποιώντας το ίδιο δικαίωμα.

Η καταχώριση του Truth Social στο App Store περι-
λαμβάνει ως επί το πλείστον παραδείγματα αναρτήσεων

που ενδέχεται να κοινοποιήσουν οι χρήστες, όπως: «Ποιο είναι το
αγαπημένο σας μέρος για να πάτε στον κόσμο; Δεν θα πιστεύετε πό-
σο όμορφη είναι η Τζαμάικα». 

Οι δικηγόροι του Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα πίεσαν ένα
ομοσπονδιακό δικαστήριο να αναγκάσει το Twitter να επαναφέρει
τον λογαριασμό του, λέγοντας ότι η εταιρεία κατείχε «εξουσία και
έλεγχο επί του πολιτικού λόγου σε αυτή τη χώρα που είναι αμέτρη-
τη, ιστορικά άνευ προηγουμένου και βαθιά επικίνδυνη για να ανοί-
ξει η δημοκρατική συζήτηση».

Στην ανακοίνωση του Truth Social, η ομάδα του Τραμπ είπε ότι ο
ιστότοπος θα ανήκει στην Trump Media & Technology Group. 

Η εταιρεία είπε ότι σκόπευε να λανσάρει μια υπηρεσία ροής βίν-
τεο που θα περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά, ψυχαγωγία και ντοκι-
μαντέρ, λέγοντας: «Το αμερικανικό κοινό αναζητά ψυχαγωγία».

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα ανταγωνιστεί τα Netflix, Hulu και Dis-
ney+ αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για το πώς. Η διαφάνεια, ωστό-
σο, περιλάμβανε μια παλιά φωτογραφία του Τραμπ να δίνει ένα με-
γάλο τρόπαιο σε έναν παλαιστή του σούμο.

Ο ιστότοπος είναι πιθανό να υπονομεύσει άλλες φιλικές προς
τους συντηρητικούς εναλλακτικές λύσεις κοινωνικής δικτύωσης,
όπως οι Gettr, Gab και Parler, που προσπάθησαν να κερδίσουν το
κοινό υπέρ του Τραμπ.

Ωστόσο, ο γυμνός ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσής του έχει αν-
τιμετωπίσει τα δικά του ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας κυ-
κλοφορίας που μαστίστηκε από τρομοκρατική προπαγάνδα και
πορνογραφία κινουμένων σχεδίων. «Ας ξεκινήσουν οι λήψεις!». 

Τώρα μένει να περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες μάλλον θα εί-
ναι αρκετές και ίσως φέρουν σε μεγάλους μπελάδες τον πρώην
πρόεδρο των ΗΠΑ.
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Τ
ην Πέμπτη 21/10/2021 η έγκριτη ψηφιακή εφημερίδα
«Political» (www.political.gr) δημοσιεύει ένα μικρό
άρθρο-σχόλιο με τίτλο «Πρόβλημα με τον Λέκκα» το

οποίο τον αδικεί και όχι μόνο, αλλά μπορεί να έχει και αντί-
κτυπο στη μελλοντική του θητεία ως προέδρου στον Οργα-
νισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Η «Po-
litical» αναφέρει ένα γεγονός: «Κυβερνητικά στελέχη είναι
εκνευρισμένα με τις δημόσιες δηλώσεις του καθηγητή Δυ-
ναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχεί-
ρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ. […] Το καταπλη-
κτικό είναι ότι τις δηλώσεις του Λέκκα τις διακινούσαν Συ-
ριζαίοι σε δημοσιογράφους και αυτό το τελευταίο εξόργι-
σε ακόμη περισσότερο το Μαξίμου».

Τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα τον γνωρίζω προσωπικά
ελάχιστα, δεν συγκαταλέγεται στους φίλους μου, γνωρίζω
όμως το επιστημονικό του έργο και την πλήρως ικανοποι-

ητική δραστηριότητά του στον Οργανισμό Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας. Πέραν κάθε αμφιβολίας οι
δημόσιες δηλώσεις του που περιορίζονται για τη βροχό-
πτωση στην Περιφέρεια της Αττικής είναι απόλυτα σωστές.
Αυτό μπορεί να επαληθευτεί πολύ εύκολα από την ΕΜΥ και
το ΕΑΑ. Το τραγελαφικό είναι ότι αυτό το γεγονός το χρησι-
μοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για ίδιον πολιτικό όφελος, που θα έλε-
γα ότι είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που δεν έχει κανένα δι-
καίωμα να το κάνει.

Ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σχόλιο που έρχεται από
προσωπική μου εμπειρία σχετικά με την ποιότητα διακυ-
βέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ που δικαιολογεί τα
παραπάνω. Είμαι πυρόπληκτος της πυρκαγιάς στο Μάτι και
στον Νέο Βουτζά τον Ιούλιο του 2018 και έζησα από κοντά,
μάλιστα είναι θαύμα που είμαι ζωντανός, την παντελή
απουσία των κυβερνητικών και περιφερειακών οργάνων

καθώς και των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια της τρα-
γωδίας. Το κίνητρο να στείλω για δημοσίευση αυτό το μι-
κρό άρθρο είναι κυρίως το γεγονός ότι κυβερνητικά στελέ-
χη είναι εκνευρισμένα από τις δημόσιες ΑΛΗΘΕΙΕΣ του
καθηγητή Λέκκα που είναι καθήκον του να το κάνει και όχι
για το γεγονός που ανέντιμα το χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ
βλάπτοντας έναν διακεκριμένο επιστήμονα.

Το παραπάνω περιστατικό δικαιολογεί και την αδιαφο-
ρία των κυβερνητικών οργάνων στις συνεχείς εκκλήσεις
μου να ασχοληθούν με ορισμένα θέματα που αφορούν τον
διαχωρισμό αρμοδιοτήτων ερευνητικών κέντρων και επι-
χειρησιακών υπηρεσιών και να διευθετηθεί το «χάος» που
υπάρχει στην αρμοδιότητα της έκδοσης των προγνώσεων
του καιρού και της αρμοδιότητας της παρακολούθησης της
σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και της ενημέρω-
σης του κοινού.

Τα απωθημένα του Τραμπ
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Η δημοσίευση της επιστημονικής αλήθειας 
εκνευρίζει σοβαρά κυβερνητικά στελέχη
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«Τ
α γεγονότα δείχνουν
ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και η κυβέρνη-
σή του εφαρμόζουν με

επιτυχία μια ενεργητική εξωτερική
πολιτική. Μέσα σε δύο χρόνια έχουν
υπογραφεί 15 διεθνείς συμφωνίες
που αναβαθμίζουν τον ρόλο της χώ-
ρας σε διπλωματικό, ενεργειακό και
στρατιωτικό επίπεδο». Αυτό τονίζει
μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου
της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης στη συνέντευ-
ξη που παραχώρησε στην «Political».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί για ανι-
κανότητα στο θέμα της διαχείρι-
σης καταστροφών και φέρνει σαν
παράδειγμα την πρόσφατη κακο-
καιρία. Τι απαντάτε σε αυτές τις
αιτιάσεις;

Ας δούμε τα πραγματικά γεγονότα.
Πράγματι, μέσα σε 48 ώρες αντιμετωπί-
σαμε ένα πολύ επικίνδυνο και ακραίο
καιρικό φαινόμενο. Έβρεξε δυσανάλο-
γα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού σε
όλη τη χώρα, με τον κρατικό μηχανισμό
να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση. Εί-
χαν ενεργοποιηθεί τα ενιαία συντονιστι-
κά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, το 112 λει-
τούργησε, μετακινήθηκαν άνθρωποι από τις εστίες
τους για να μην κινδυνέψουν από μια ενδεχόμενη
πλημμύρα και επίσης πάρθηκαν προληπτικά μέτρα.
Όλα αυτά έγιναν γιατί ο κρατικός μηχανισμός ήταν σε
ετοιμότητα. Η Πολιτεία λειτούργησε και προστάτευσε
την ανθρώπινη ζωή, που είναι το βασικό μας μέλημα.
Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν και προβλήματα και για αυτό
τον λόγο ζητούμενο είναι πάντα η περαιτέρω βελτίωση
του κρατικού μηχανισμού. Σε κάθε περίπτωση, βιώ-
νουμε την κλιματική κρίση και αυτού του είδους οι κα-
ταστάσεις θα δημιουργούν στο μέλλον ακραίες κατα-
στάσεις.

Οι αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας με τις
ΗΠΑ και τη Γαλλία δείχνουν την αποτελεσματι-
κότητα της χώρας μας στην εξωτερική πολιτι-
κή. Η Τουρκία, όμως, εξακολουθεί να απειλεί. 

Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
η κυβέρνησή του εφαρμόζουν με επιτυχία μια ενεργη-
τική εξωτερική πολιτική. Μέσα σε δύο χρόνια έχουν
υπογραφεί 15 διεθνείς συμφωνίες που αναβαθμίζουν
τον ρόλο της χώρας σε διπλωματικό, ενεργειακό και
στρατιωτικό επίπεδο. Καθεμία από τις συμφωνίες αυ-
τές έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία για τη χώρα.
Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργείται μια ενιαία σχέση

που αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας στη Νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατο-
λή. Σε σχέση με την Τουρκία έχουμε μια ξεκάθαρη
στάση. Φυσικά, θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας,
όμως βασική παράμετρος αυτού είναι ο σεβασμός στο
Διεθνές Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε αυτοπε-
ποίθηση και αισιοδοξία, αλλά δεν είμαστε αφελείς.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι η κατάστα-
ση έχει ξεφύγει στο θέμα της ακρίβειας και
δεν κάνετε κάτι. Πώς θα αντιμετωπίσετε το ζή-
τημα; 

Θεωρώ ότι η κριτική θα πρέπει να γίνεται επί συγκε-
κριμένων στοιχείων και με βάση την πραγματικότητα.
Άλλωστε η ενεργειακή κρίση είναι ένα παγκόσμιο φαι-
νόμενο. Για παράδειγμα, η τιμή του πετρελαίου στην
αρχή του έτους δεν ξεπερνούσε τα 50 δολάρια το βα-
ρέλι, ενώ σήμερα είναι στα 84 δολάρια. Για την αντιμε-
τώπιση της κατάστασης, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει
μέτρα που αφορούν την επιδότηση του ηλεκτρικού
ρεύματος για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας,

την αύξηση του επιδόματος θέρμαν-
σης με διεύρυνση των κριτηρίων, την
έκπτωση στους λογαριασμούς του
φυσικού αερίου, ενώ επενδύουμε
πολλά στην εφαρμογή της εργαλει-
οθήκης και των μέτρων στήριξης που
ανακοινώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ. Για
εμάς το πιο βασικό είναι οι συμπολί-
τες μας να έχουν εισόδημα και η κυ-
βέρνηση το έχει αποδείξει αυτό με
πράξεις. Δημιουργήθηκαν 70.000 νέ-
ες θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ, έχει αυξηθεί το εισόδημα
των πολιτών κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους. Η κυβέρνηση παρακολου-
θεί το θέμα και παίρνει πρωτοβου-
λίες, ακόμα και σε επίπεδο ΕΕ, για να
μπορέσει να αντιμετωπίσει και αυτή
την πρόκληση και να στηρίξει τους
πολίτες.

Παρά τα λάθη και τις αστοχίες της
κυβέρνησης και καθώς έχουμε
περάσει το μέσο της θητείας της,
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η
διαφορά σας με τον ΣΥΡΙΖΑ εξα-
κολουθεί να είναι μεγάλη. Πώς
εξηγείτε αυτό το γεγονός;

Έχουμε ήδη περάσει το ήμισυ της θητείας της κυβέρ-
νησης. Το προεκλογικό μας πρόγραμμα υλοποιείται με
ταχύ ρυθμό, ενώ παράλληλα σας υπενθυμίζω πως αν-
τιμετωπίσαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Συνεπώς, με βά-
ση τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων,
οι πολίτες εξακολουθούν να κρίνουν θετικά το έργο
μας. Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης πείθει
τους πολίτες, ακόμα και εκείνους που προέρχονται
από άλλους πολιτικούς χώρους. 

Στη Νέα Δημοκρατία έχετε τις επόμενες μέρες
εσωκομματικές εκλογές και μετά συνέδριο. Η
διαδικασία αυτή θεωρείτε ότι θα ενισχύσει το
κόμμα σας στο επίπεδο της κοινωνίας;

Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην
Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Έχει
ανοιχτές διαδικασίες και τα συνέδριά μας είναι τακτι-
κά. Οι συνολικές εγγραφές των μελών έφτασαν περί-
που τις 135 χιλιάδες. Οι νέοι έως 35 ετών αποτελούν το
22% του δυναμικού της παράταξης, ενώ μία στις τέσσε-
ρις εγγραφές αφορά νέο μέλος. Η ανανέωση του δυ-
ναμικού της Νέας Δημοκρατίας είναι συνεχής. Είμαι
βέβαιος ότι αυτή η συνένωση του παλιού με το και-
νούργιο θα λειτουργήσει προς μια θετική κατεύθυνση
για την παράταξή μας και κατ’ επέκταση για την πορεία
της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.Τ
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«Οι διεθνείς συμφωνίες 
θωρακίζουν τη χώρα»

στον
Νίκο
Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com
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Ο
γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κινήματος Αλ-
λαγής και εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος Μανώλης Χρι-

στοδουλάκης, μπροστά στην πιο κρίσιμη
στιγμή της παράταξης, παροτρύνει όλους
τους υποψήφιους να τιθασεύσουν τις
προσωπικές τους φιλοδοξίες «μπροστά
στη μάχη για την επιβίωση και την περαι-
τέρω διεύρυνση του χώρου». Θεωρεί δε-
δομένο ότι η νέα ηγεσία θα πρέπει να βα-
δίσει στον δρόμο που άνοιξε η Φώφη
Γεννηματά για αυτόνομη πορεία του Κι-
νήματος. Εκτιμά ότι το πλήθος των υπο-
ψηφιοτήτων δεν αποτελεί παράγοντα
διάσπασης για την επόμενη μέρα. Υπεν-
θυμίζει με νόημα το χρέος όλων να δια-
φυλάξουν τη σοβαρότητα της διαδικα-
σίας και είναι αισιόδοξος ότι θα απομο-
νωθούν τα απολιτίκ συνθήματα και τα
χτυπήματα κάτω από τη μέση.

Θεωρείτε ότι η απόφαση του Γιώργου
Παπανδρέου να κατέβει στην κούρσα
διαδοχής, την ώρα που είχαν ήδη εκ-
δηλωθεί έξι υποψηφιότητες, αποτελεί
την «ευκαιρία» για να κάνει την προ-
σωπική του «ρελάνς»; Ποια είναι τα
νέα δεδομένα που βάζει στην εσω-
κομματική διαδικασία η πρωτοβουλία
του Γιώργου Παπανδρέου; 
Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρώην

πρόεδρος της παράταξης και πρώην
πρωθυπουργός. Προφανώς αντιλαμβά-
νεται και ο ίδιος την πολύ κρίσιμη καμπή
στην οποία βρίσκεται σήμερα ο χώρος,
με τα κρίσιμα ζητήματα της ενότητας και
της προοπτικής του να είναι κυρίαρχα. Σε
καμία περίπτωση δεν μπορώ να απαντή-

σω εκ μέρους του ή να κρίνω τις επιλογές
κανενός, σεβόμενος και τον θεσμικό μου
ρόλο. Θεωρώ όμως πως οι προσωπικές
φιλοδοξίες όλων των στελεχών μας και
ειδικά εκείνων που έχουν προσφέρει
στην παράταξη από την πρώτη γραμμή,
αυτονόητα τιθασεύονται μπροστά στην
κρίσιμη μάχη για την επιβίωση και την
περαιτέρω διεύρυνση του χώρου μετά τις
δυσάρεστες εξελίξεις που αφορούν το
θέμα υγείας της Φώφης Γεννηματά. Προ-
φανώς και μιλάμε πλέον για εντελώς δια-
φορετικά δεδομένα, σε μια εκλογική δια-
δικασία που τα ερωτήματα τίθενται τελι-
κά στην κοινωνική μας βάση. Εκείνη θα
δώσει και την πολιτική εντολή για το πρό-
σωπο, τη στρατηγική και το πρόσημο της
παράταξης την επόμενη μέρα.

Με δεδομένη την εσωκομματική δια-
φωνία που επιβεβαιώνεται και από το
πλήθος των υποψηφιοτήτων, την επό-
μενη μέρα, πώς θα διαφυλαχθεί η
ενότητα του κόμματος και θα αποτρα-
πεί ενδεχομένως η διάσπαση; 
Προσωπικά δεν θεωρώ ότι το πλήθος

των υποψηφίων υπονοεί «διαφωνία» ή
προοπτική διάσπασης του χώρου μετά τις
εκλογές. Η παράταξή μας έχει αποδείξει
ακόμα και στις πιο δύσκολες και σκληρές
εσωτερικές αντιπαραθέσεις και συγ-
κρούσεις ότι ξέρει να συνθέτει και να
βγαίνει ενισχυμένη. Είμαι σίγουρος ότι

όλοι οι υποψήφιοι θα συνεισφέρουν στην
ενίσχυση της συμμετοχής, στη μαζικότη-
τα της διαδικασίας και στη διαφύλαξη
των καθαρών πολιτικών της χαρακτηρι-
στικών, στοιχεία που μαζί με την αυτο-
νόητη δέσμευση του καθενός αποτελούν
προϋπόθεση για την πολύτιμη ενότητα
της επόμενης μέρας. Έχουν και έχουμε
όλοι μας χρέος απέναντι στη βάση μας να
διατηρήσουμε τη σοβαρότητα και την
αξιοπιστία τόσο της διαδικασίας όσο και
της παράταξης. Και θα τα καταφέρουμε.

Φοβάστε ότι η κλιμάκωση της εσω-
κομματικής αντιπαράθεσης μεταξύ
των υποψηφίων μπορεί να οδηγήσει
στην απαξίωση της διαδικασίας; 
Όχι, εφόσον η κλιμάκωση αυτή αφορά

αυστηρά πολιτικά επιχειρήματα και δι-
λήμματα. Είναι υγιές αυτά να τίθενται στη
βάση, και τελικά εκείνη να λαμβάνει τις
αποφάσεις προσδίδοντάς τους και την
ισχυρότερη δυνατή νομιμοποίηση. Αυτά
που σίγουρα δεν έχουν θέση είναι απολι-
τίκ συνθήματα και χτυπήματα κάτω από
τη μέση. Θα τα απομονώσουμε όλοι μας
και πρώτοι από όλους οι προοδευτικοί
πολίτες που θέλουν την παράταξη ενω-
μένη και ισχυρή.

Πιστεύετε ότι η νέα ηγεσία που θα
προκύψει, θα πρέπει να βαδίσει στον
δρόμο που χάραξε η Φώφη Γεννηματά
για αυτόνομη πορεία του κόμματος
στις εθνικές εκλογές;
Το πιστεύω απόλυτα. Η Φώφη Γεννη-

ματά με τον χαρακτήρα, την προσωπικό-
τητα και τις μάχες που έδωσε και δίνει για
την παράταξη, μας έκανε να θεωρούμε

δεδομένα πράγματα τα οποία φαίνεται
πως τελικά δεν ήταν. Θα συνεχίσουμε
στον δρόμο που η ίδια άνοιξε να υπερα-
σπιζόμαστε τη βαθιά πεποίθησή μας ότι ο
προοδευτικός χώρος μπορεί ξανά να
αποκτήσει χαρακτηριστικά πλειοψηφι-
κής έκφρασης και συσχετισμούς που θα
μας δώσουν και πάλι ρόλο πρωταγωνι-
στή. Έτσι κι αλλιώς, τη μάχη θα τη δώ-
σουμε ξανά μαζί της, όταν επιστρέψει
δυνατότερη από την περιπέτεια υγείας
της.

Ως γραμματέας του κόμματος, ίσως
στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας
του, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε
να στείλετε σε υποψήφιους και μέλη;
Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά και το βά-

ρος των στιγμών αλλά και την ευθύνη της
θεσμικής μου ιδιότητας. Θα δώσω και
προσωπικά μάχη για την ενότητα του χώ-
ρου, την εξωστρέφεια και την προοπτική
του. Το δικό μου μήνυμα αφορά τη μεγά-
λη εικόνα του πολιτικού συστήματος και
της κοινωνίας. Με τη συντηρητική διακυ-
βέρνηση της ΝΔ, και τον απαξιωμένο
κοινωνικά ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώνονται οι
συνθήκες για την επανασυσπείρωση της
διαχρονικής κοινωνικής βάσης της δη-
μοκρατικής παράταξης. Θα ήταν ασυγ-
χώρητο να αφήναμε την ευκαιρία να πάει
χαμένη. Με το βλέμμα στραμμένο στα
μέλη και στους φίλους του Κινήματος
Αλλαγής που μοιραζόμαστε κοινές αγω-
νίες, θα αποτελέσουμε όλοι μαζί τους εγ-
γυητές για μια επόμενη μέρα που θα γε-
μίσει ξανά τους Έλληνες με ελπίδα και
αισιοδοξία.

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
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«Θα συνεχίσουμε
στον δρόμο που
άνοιξε η Φώφη για
αυτόνομη πορεία»



ΗΗ επίθεση Πολάκη 
στον Τσιόδρα 
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει πλέον να ντρέπονται
για τις παρεμβάσεις του Παύλου Πολάκη και το
λένε ανοιχτά στον Τσίπρα. Η πρόσφατη επίθεση
κατά του Σωτήρη Τσιόδρα που
εξαπέλυσε ο Πολάκης, με αφορ-
μή όσα υποστήριξε ο καθηγητής
αναφορικά με την πορεία της παν-
δημίας και τους εμβολιασμούς
ξεπερνάει κάθε όριο. «Θα έπρεπε
να ντρέπεσαι για αυτά που είπες»,
τονίζει ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας απευθυνόμενος στον κ. Τσιό-
δρα, με ανάρτησή του στο Facebook. «Αν είχατε
φέρει τα μονοκλωνικά αντισώματα από τότε που
σας φωνάζω και αν είχαμε ΜΕΘ στο δεύτερο και
τρίτο κύμα θα είχαν γλιτώσει οι μισοί από τους
15.500 χιλιάδες που χάσαμε! Αυτό το ξέρεις κα-
λά!» υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο κ. Πολάκης. Ο
πρόεδρος Αλέξης προσπαθεί να καθησυχάσει
τους Συριζαίους λέγοντάς τους ότι ο Σφακιανός
ακολουθεί τον δικό του δρόμο και «μην του δίνε-
τε σημασία…». Τραγικά πράγματα.

Η σπόντα Κουρουμπλή
στον ΣΥΡΙΖΑ 
«Να προσέξει ο ΣΥΡΙΖΑ», γιατί όπως υποστηρίζει
ο βουλευτής της Κουμουνδούρου και πρώην Πα-
σόκος Παναγιώτης Κουρουμπλής, «τίποτα δεν εί-
ναι σταθερό στην πολιτική». Άνω κάτω τους έχει
κάνει ο Γιώργος, πάντως… Κληθείς να σχολιάσει
την υποψηφιότητα Παπανδρέου για την ηγεσία
του ΚΙΝΑΛ, είπε: «Εγώ παραμένω στις αξίες της
3ης Σεπτέμβρη και του Ανδρέα Παπανδρέου ως
ιδεολογία. Μάλιστα, σε μια εκπομπή, σε ανύποπτο
χρόνο, με ρωτήσατε για τον Γιώργο Παπανδρέου
και σας είχα πει τότε ότι θα μπορούσε ο Τσίπρας
ως πρωθυπουργός να τον χρησιμοποιούσε ως
πρέσβη στα ζητήματα του Προσφυγικού. Όφειλε
να αναγνωρίσει κανείς ότι ο συγκεκριμένος άν-
θρωπος έχει μια διεθνή παρουσία. Εγώ, όμως, πα-
ραμένω στις επιλογές μου, σε έναν πολιτικό χώρο
που πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί με τον Αλέξη
Τσίπρα να ενώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις του
με τις προοδευτικές δυνάμεις και να δημιουργη-
θεί ένα μέτωπο δημοκρατικό, προοδευτικό απέ-
ναντι στη συντηρητική παράταξη. Είναι όφελος
και για τη δημοκρατία μια τέτοια παρουσία».

Λύνει μικρά αλλά 
σοβαρά προβλήματα 
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν πλέον στη διά-
θεσή τους, ύστερα από δωρεά, έναν σύγχρονο
απινιδωτή που τοποθετήθηκε στο Κέντρο Διαλο-
γής Αττικής με παρέμβαση του Γρηγόρη Δημη-
τριάδη. Σε tweet ο διευθυντής του γραφείου του
πρωθυπουργού αναφέρει: «Το Κέντρο Διαλογής
των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι Αττικής εξοπλίζεται με
σύγχρονο απινιδωτή. Πεντακόσιοι εργαζόμενοι
καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
επιτελώντας έργο υψηλής έντασης».

«Στην Ελευσίνα 
μια βραδιά»
Με στρατηγικό εταίρο τον ιταλικό ναυπηγικό
κολοσσό Fincantieri και έχοντας τη χρηματοδο-
τική υποστήριξη του αμερικανικού αναπτυξια-
κού οργανισμού DFC, η Onex ετοιμάζεται μέχρι
το τέλος του έτους να καταθέσει στο αρμόδιο δι-
καστήριο το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγεί-
ων Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
συμφωνία με τη Fincantieri που ανακοινώθηκε
έκλεισε σε χρόνο-ρεκόρ, καθώς οι συνομιλίες
των δύο πλευρών για σύμπραξη στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας ξεκίνησαν ουσιαστικά στα μέσα Αυ-
γούστου. Στόχος τώρα είναι οι οφειλές των πε-
ρίπου 450 εκατ. ευρώ που έχουν τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας να μειωθούν στα περίπου 250 εκατ.
ευρώ. Να γίνει, δηλαδή, ένα σημαντικό «κούρε-
μα» προσαυξήσεων των οφειλών σε ΕΦΚΑ και
Δημόσιο, και μακροχρόνιες ρυθμίσεις αποπλη-
ρωμών προς τις τράπεζες και το Πολεμικό Ναυ-
τικό. Παράλληλα, όπως έχει δηλώσει στο πα-
ρελθόν ο επικεφαλής της Onex, Πάνος Ξενοκώ-
στας, οι οφειλές στους εργαζομένους θα απο-
πληρωθούν στο σύνολό τους.

Ποτέ μη λες… ποτέ
Μέχρι τώρα, όλα τα κυβερνητικά στελέχη αλλά
και η επιστημονική κοινότητα αποκλείουν ένα
καθολικό lockdown, ωστόσο πλέον υπάρχουν
«φωνές» που αφήνουν «παράθυρα» ανοιχτά για
μια σκληρή καραντίνα, αν υπάρξει ραγδαία επι-
δείνωση της πανδημίας. Για παράδειγμα, ανοιχτό
το ενδεχόμενο για καθολική καραντίνα άφησε
και ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης
Βατόπουλος. «Ποτέ μη λες ποτέ», απάντησε ο
καθηγητής, ο οποίος τόνισε στον ΣΚΑΪ ότι πρέπει
ο κόσμος να πειστεί να εμβολιαστεί και σε αυτό
βοηθούν οι εικόνες, όπως τα διαγράμματα που
παρουσίασε η κυρία Γκάγκα. Δεν αποκλείεται,
πάντως, να προτιμηθεί το μοντέλο της Νέας Ζη-
λανδίας, που πήγε σε lockdown έως ότου εμβο-
λιαστεί το 90% του πληθυσμού. Ένα μέτρο για να
ασκήσει πίεση στους πολίτες που δεν έχουν κά-
νει ακόμη το εμβόλιο κατά της Covid-19.
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Η περίεργη
επιχειρηματική
δραστηριότητα 
του Τάσου Μπούρα

Π
έρυσι αγόρασε τη «SportDay», ενώ έχει
στην ιδιοκτησία του το Κανάλι 9. Ο λόγος
για τον δημοσιογράφο και εκδότη Τάσο

Μπούρα, επί πολλά χρόνια στενό συνεργάτη του
Δημήτρη Κοντομηνά, του οποίου οι επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες καλύπτονται σχεδόν πάντα
από ένα πέπλο μυστηρίου. Τη «SportDay» την αγό-
ρασε, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, με την υποστήρι-
ξη δύο επιχειρηματιών που δεν έχουν σχέση με το
ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Τάσος Μπούρας μέχρι τώ-
ρα δεν έχει κάνει γνωστά τα ονόματα των επιχει-
ρηματιών που τον στηρίζουν. Σε ό,τι αφορά το Κα-
νάλι 9, που βρίσκεται σε φάση παρακμής, πληρο-
φορίες αναφέρουν
πως ο Μπούρας
θέλει να το πουλή-
σει και ψάχνει
αγοραστές. 

Το όνομα του
Τάσου Μπούρα εί-
χε εμπλακεί τον
Δεκέμβριο του
2017 στη συζήτηση
που πραγματοποι-
ούνταν στην Επι-
τροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβά-
σεων της Βουλής, καθώς θεωρούνταν ότι αποτελεί
πρόσωπο-κλειδί στις επαφές του Πάνου Καμμέ-
νου με τον έμπορο όπλων Β. Παπαδόπουλο.

Αξίζει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Τάσος
Μπούρας διατηρεί στενές οικογενειακές και φιλι-
κές σχέσεις με τον Πάνο Καμμένο. Συγκεκριμένα,
ο Μπούρας είναι σύζυγος της Δέσποινας Καλο-
γιάννη, η οποία ήταν υπεύθυνη Εθιμοτυπίας και
Δημοσίων Σχέσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας επί Καμμένου και δεξί χέρι του.

Η γνωριμία των δύο ανδρών είναι πολύχρονη,
καθώς φωτογραφίες και ρεπορτάζ τούς εμφανί-
ζουν μαζί σε χειμερινές και θερινές εξορμήσεις,
εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα ο Μπούρας,
όσο ήταν στο υπουργείο ο Καμμένος, κυκλοφο-
ρούσε με άνεση στα γραφεία των αξιωματικών και
σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν παρών σε διάφο-
ρες διαπραγματεύσεις.

Η άποψη που επικρατεί στην αγορά για τον Τάσο
Μπούρα είναι πως σχεδόν πάντα διαχειρίζεται
χρήματα άλλων και κάνει τις δουλειές του επικα-
λούμενος επιχειρηματίες, τους οποίους ωστόσο
δεν κατονομάζει. Και αυτό που έχει προκαλέσει
πολλά ερωτήματα είναι ποιοι βρίσκονται πίσω από
τον Τάσο Μπούρα και πόσο «καθαρές» είναι οι
δουλειές που κάνει. Γιατί καλές είναι οι μπίζνες,
αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή ο κ. Μπούρας να
αναφερθεί στους επιχειρηματίες που τον στηρί-
ζουν. Εκτός και αν θέλει να κρύψει κάτι.

Για να γνωρίζετε: Σενάρια επι-
στημονικής φαντασίας και κα-
θαρή παραφιλολογία χαρακτη-
ρίζονται από όσους γνωρίζουν

όσα ακούγονται στην αγορά και
τα δημοσιεύματα που φέρουν την

αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς Νατάσα Στάμου να αναλαμβάνει τη θέση της
διευθύνουσας συμβούλου στον Όμιλο του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

«Α
κατανόητη» χαρα-
κτήρισε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης

Άδωνις Γεωργιάδης τη μη πα-
ροχή δανείων από τράπεζες σε
μικρές επιχειρήσεις, για την
υλοποίηση σχεδίων που έχουν
την έγκριση από τον αναπτυξια-
κό νόμο. Απαντώντας στη Βου-
λή σε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του Κινήματος Αλλα-
γής, Οδυσσέα Κωνσταντινό-
πουλου, με τίτλο «Αδιέξοδο
υλοποίησης εγκεκριμένων επενδύσεων αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και οι αγρότες από την άρνηση δανειοδότησης των τραπεζών και τη σημαντική αύξηση
του κόστους των επενδύσεων από τις σοβαρές ανατιμήσεις του εξοπλισμού και των
πρώτων υλών», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στην ουσία δεν είναι δάνειο, αλλά προεξόφλη-
ση πραγματικής δαπάνης που θα την πάρει ούτως ή άλλως από το κράτος. Ο κ. Γεωργιά-
δης υποσχέθηκε να κάνει ειδική συνάντηση με τις τράπεζες για το θέμα, διευκρινίζον-
τας ότι θεσμικά διά νόμου επιβολή δεν υπάρχει.

Το
...
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H παρέμβαση Ζαφειρόπουλου
Την κοινή κάθοδο του Ανδρέα Λοβέρδου και του

Νίκου Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές
μετά την απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να θέ-
σει υποψηφιότητα, προτείνει ο πρώην υπουργός
και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ζαφει-
ρόπουλος. Με άρθρο του ο κ. Ζαφειρόπουλος ασκεί
σφοδρότατη κριτική στην απόφαση του Γιώργου
Παπανδρέου να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία
του Κινήματος Αλλαγής, σημειώνοντας ότι η από-
φαση αυτή «συμπυκνώνει και εκφράζει την καταδι-
κασμένη αντίληψη ότι οι πολιτικοί [κομματικοί] φο-
ρείς στην Ελλάδα αποτελούν “ιδιοκτησία” των … “κληρονόμων” του ιδρυτή τους».
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην υπουργός και επί χρόνια στενός συνεργάτης του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου υποστηρίζει πως θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των σοβαρών
υποψηφίων του κόμματος: «Η μόνη ενδεδειγμένη -κατά τη γνώμη μας- απάντηση
στην αμετροέπεια και την αλαζονεία και προκειμένου να εμποδιστεί η παρακμιακή
πορεία της προοδευτικής παράταξης, είναι η κοινή κάθοδος στη διαδικασία ανά-
δειξης νέου προέδρου του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ των Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Αν-
δρουλάκη. Η δημιουργία μιας ισχυρής νέας ηγεσίας με πρόεδρο τον Ανδρέα Λο-
βέρδο και αντιπρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη θα αποτελέσει “φιλί της ζωής” για
την προοδευτική παράταξη». Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ζαφειρόπουλος ήταν στε-
νός συνεργάτης του Ανδρέα και στέλεχος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιδρυ-
τική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ… 

Μια σημαντική επίδειξη δύναμης
πέτυχε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Μπορεί για τον Γιώργο Παπανδρέου
να επιστρατεύθηκαν φίλοι και…
συγγενείς ώστε να προλάβει να κα-
ταθέσει υπογραφές, ο Νίκος Αν-
δρουλάκης όμως ήταν εκείνος που
έκλεψε τις εντυπώσεις. Οι 110 υπο-
γραφές μελών της ΚΠΕ που κατέ-
θεσε δείχνουν πως είναι η επιλογή
του κομματικού μηχανισμού για να
διαδεχθεί τη Φώφη Γεννηματά, με
τον πρώην πρωθυπουργό να συγ-
κεντρώνει 82.

LOCK

Η πράσινη Χάλκη…
Το νησί της Χάλκης έχει επιλεγεί από
την ελληνική κυβέρνηση σε συνεργα-
σία με τις γαλλικές εταιρείες Citroen,
Vinci Energie και Akuo Energy Greece,
ώστε να αναπτυχθούν δράσεις που θα
το καταστήσουν ενεργειακά αυτόνομο
με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα και με παράλληλη διείσδυση της
ηλεκτροκίνησης στις πλωτές και χερ-
σαίες μεταφορές. Το έργο σε πλήρη
ανάπτυξη στοχεύει στην ενεργειακή
αυτονομία του νησιού, καλύπτοντας
πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων και
των επιχειρήσεων. Επιπλέον, το PROJ-
ECT προβλέπει την ενσωμάτωση έξυ-
πνων συστημάτων αρχιτεκτονικού
ηλεκτροφωτισμού στον παραδοσιακό
οικισμό του νησιού. Την ερχόμενη Τε-
τάρτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και η
γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του ίδιου
υπουργείου Αλεξάνδρα Σδούκου, σε
ένα ολοήμερο ταξίδι στη μακρινή Χάλ-
κη, θα εγκαινιάσουν μια νέα εποχή για
τα μικρά ελληνικά νησιά ξεκινώντας
από τη Χάλκη.

Χόλιγουντ θα γίνουν
τα Σπάτα… 
Μέσα στο 2022 θα ξεκινήσει μια σημαντική
επένδυση σε κινηματογραφικά στούντιο
στη χώρα μας. Ο επενδυτής από το εξωτερι-
κό εξετάζει δύο ακίνητα, σε Σπάτα και Οινό-
φυτα. Η έναρξη της επένδυσης έχει σχεδόν
κλειδώσει. Η κυβέρνηση μέχρι τότε θα έχει
ψηφίσει και τον αναπτυξιακό νόμο που θα
επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση του επι-
χειρηματικού
σχεδίου της
ξένης εταιρεί-
ας. Το κρίσιμο
είναι το ακίνη-
το και το μέγε-
θός του, δεδο-
μένου ότι η
εταιρεία παραγωγής ταινιών Χόλιγουντ αρ-
χικά έψαχνε για ακίνητο έκτασης 150
στρεμμάτων. Μιας και το θυμήθηκα, αυτά τα
πράγματα τα είχε προβλέψει πριν από πολ-
λά χρόνια ο Ηλίας Ψινάκης όταν ήταν δή-
μαρχος Μαραθώνα, αλλά τότε δεν τον άκου-
γε κανείς. Α, ρε Ηλία, δικαιώνεσαι… 

Γιώργος Μυλωνάκης: Να σκεφτόμαστε έξω από το… κουτί 
Τους 36 γενικούς γραμματείς των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των προέδρων υποδέχτηκε ο γενικός γραμ-

ματέας της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Μυλωνάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με
την εμπειρία της πανδημίας του κορονοϊού και τη διαχείρισή της στο επίπεδο των Κοινοβουλίων. Ο γενικός γραμματέας της
Βουλής τόνισε πως «η πανδημία επηρέασε κάθε πτυχή της οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής μας δραστηριότητας».
«Αυτή η κρίση μας δίδαξε πολλά που δεν πρέπει να ξεχάσουμε», τόνισε ο Γιώργος Μυλωνάκης και πρόσθεσε: «Μας δίδαξε
ότι πρέπει να σκεφτόμαστε “έξω από το κουτί” και να κάνουμε έξυπνη χρήση όλων των μέσων που διαθέτουμε. Ότι η διε-
θνής αλληλεγγύη πάει χέρι χέρι με την υγειονομική ασφάλεια και μαζί είμαστε πιο ισχυροί».

«Εύχομαι η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει εφαλτήριο εμβάθυνσης της συνεργασίας μας σε θέματα αμοιβαίου ενδια-
φέροντος», είπε ακόμα ο γενικός γραμματέας της Βουλής.

Ο Άδωνις για τις τράπεζες
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Ο άγνωστος Θοδωρής Λιβάνιος: 

Ένας αριθμομνήμων 
της πολιτικής ιστορίας

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 18

O
Θοδωρής Λιβάνιος δεν είναι απλώς ένας καλός υπουρ-
γός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένας πληροφορικά-
ριος με εξαιρετική μνήμη. Αριθμομνήμων, κατά το κοι-
νώς λεγόμενο. Κάτι σαν τον Νικόμαχο από τη Γέρασα, τον

μαθηματικό που έζησε τον 2ο αιώνα μΧ και ήταν ένας από τους
πρώτους αριθμομνήμονες που καταγράφονται στην Ιστορία. Οι φί-
λοι του Θοδωρή Λιβάνιου λένε ότι θυμάται απέξω όλες τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και όλα τα πο-
σοστά των κομμάτων. Και ξέρετε, όσοι δεν το γνώριζαν αυτό έχα-
σαν πολλά στοιχήματα…

Ένα άλλο μεγάλο προσόν του Λιβάνιου είναι ότι γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Ελευσίνα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για έναν
γεννημένο χαρτογιακά. Τα δυτικά προάστια της Αττικής μόνο χαρ-
τογιακάδες δεν βγάζουν. Από μικρός είχε έφεση στα μαθηματικά,
για αυτό, άλλωστε, σπούδασε στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας.

Εργάστηκε σκληρά για πάνω από μια δεκαετία σε επιχειρήσεις
πληροφορικής και έρευνας αγοράς στον ιδιωτικό τομέα ως προ-
γραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαχειριστής βάσεων δε-
δομένων και αναλυτής δεδομένων ερευνών. Το 2010 διετέλεσε ειδι-
κός σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου εργάστηκε στη σύνταξη και
στην προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του
νέου νόμου για τις εκλογικές δαπάνες στις δημοτικές και περιφε-
ρειακές εκλογές. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Αύγουστο
του 2014 ήταν γενικός γραμματέας στον Δήμο Αθηναίων, ενώ αμέ-
σως μετά και μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης με υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό. Από
την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημο-
κρατίας ήταν διευθυντής Πληροφορικής του κόμματος και της ψη-
φιακής καμπάνιας των Ευρωεκλογών του Μαΐου του 2019, καθώς και
των εθνικών εκλογών του Ιουλίου του 2019. Όσοι τον γνωρίζουν από
την καλή και την ανάποδη ξέρουν ότι έχει λατρεία με τη σύγχρονη
πολιτική ιστορία και είναι άριστος εκλογολόγος. Γεννήθηκε και με-
γάλωσε στην Ελευσίνα: 8ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Γυμνάσιο, 2ο Λύ-
κειο και μπάσκετ, πολύ μπάσκετ…
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Ακόμη και τώρα παίζει μπάσκετ με βουλευτές της ΝΔ και
τον Σύλλογο Υπαλλήλων Βουλής. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο,
του αρέσει να παρακολουθεί αγώνες, από ΝΒΑ και Αντετο-
κούνμπο μέχρι ερασιτεχνικό.

Μεγαλώνοντας διαπίστωσε ότι έχει μέσα του το μικρόβιο
της πολιτικής επικοινωνίας, κάτι που φαίνεται και από τις
αναρτήσεις του στα social media, τα οποία βεβαίως χειρίζε-
ται με απίστευτη άνεση: «Η σημερινή τελευταία ομιλία για
την κατάσταση στο έθνος τού προέδρου Ομπάμα είναι σίγου-
ρο ότι θα αποτελέσει ένα αυτοτελές κεφάλαιο στη διδασκα-
λία της πολιτικής επικοινωνίας του πλέον πετυχημένου προ-
έδρου των τελευταίων δεκαετιών», είχε γράψει στο παρελ-
θόν για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. 

Σε άλλες αναρτήσεις του ασχολείται με αναλύσεις των
εκλογικών αποτελεσμάτων, που την τελευταία χρονιά ήταν
ουκ ολίγες, αναφέροντας τα εξής: «Δεν υπάρχει πιο αναχρο-
νιστικός τρόπος να διεξάγονται εκλογές όπως κάνουμε στην
Ελλάδα. Μνημείο γραφειοκρατίας, διαδικασιών 18ου αιώνα
και εκλογικά αποτελέσματα που μεταδίδονται χάρη στον νό-
μο της βαρύτητας, σε συνδυασμό με ανθρώπινη αλυσίδα πε-
ρίπου 60 ατόμων σε τέσσερις βάρδιες, αν θυμάμαι καλά.
Μόνο ο μαυροπίνακας λείπει. Πολλά από αυτά κατάλοιπα

της καχεκτικής δημοκρατίας».
Πολλά από αυτά τα στραβά και ανάποδα των εκλογών

μπόρεσε και τα διόρθωσε με νόμο που ψηφίστηκε τον Δε-
κέμβριο του 2019 και έχει υποσχεθεί ότι θα έχουμε το τελικό
αποτέλεσμα των εκλογών στις 9 το βράδυ και τους εκλεγέν-
τες βουλευτές έως τα μεσάνυχτα.

Αν και υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας, διατηρεί άριστες σχέσεις με στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ αλλά και με όλο το πολιτικό φάσμα, αφού τόσο επαγ-
γελματικά όσο και πολιτικά χαίρει της εκτίμησης όλων. Ερ-
γάζεται σκληρά και για αυτό απεχθάνεται την αδράνεια. Αρ-
νείται πεισματικά να κάνει παρέα με την «ίντριγκα» και με τις
συνθήκες «Βυζαντίου».

Προτιμά να μιλά με τη δουλειά του, για αυτό και οι δημο-
σιογράφοι δύσκολα του αποσπούν κάποιες κουβέντες. Όταν
αισθάνεται πιεσμένος, προτιμά να πηγαίνει στη Θάσο, στο
χωριό του παππού του και της γιαγιάς του, στην Ποταμιά.
Μόνο εκεί βρίσκει τη γαλήνη και την απομόνωση που χρει-
άζονται για να γεμίσει τις μπαταρίες. Ένα από τα γεγονότα
που τον συγκλόνισαν στη ζωή του ήταν ο θάνατος του Δημή-
τρη Στεφάνου, ενός ανθρώπου με τον οποίο είχαν πολυετή
φιλία και υπήρξαν συνεργάτες. Για την ακρίβεια, μαζί έφτια-

ξαν τον «Καλλικράτη». Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Στεφάνου
διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Γραφείο του Νομι-
κού Συμβούλου του Πρωθυπουργού, επί πρωθυπουργίας
Κώστα Σημίτη, και στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του
υπουργείου Εξωτερικών, επί υπουργίας Γιώργου Παπαν-
δρέου, μετέχοντας στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
και την ένταξη της Κύπρου, καθώς και για το Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα. Μια τεράστια πολιτική προσωπικότητα που έφυγε
από τη ζωή τον Ιούλιο του 2014, σε ηλικία 46 ετών, νικημένος
από τον καρκίνο. Προς τιμήν του, στις 31 Ιουλίου 2019 η κεν-
τρική αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
στο Μέγαρο Μαξίμου ονομάστηκε «Δημήτρης Στεφάνου».

Τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στον άνθρωπο που τον έκανε να
ασχοληθεί με τον χώρο της εκλογικής γεωγραφίας. Τον Ηλία
Νικολακόπουλο, τον οποίο παρακολουθούσε από μικρός
στην τηλεόραση και βρέθηκαν να συνεργάζονται σε παρά
πολλές εκλογικές βραδιές. Άλλωστε, με τις συμβουλές του
έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για την άμεση επεξεργασία
των στοιχείων του exit poll και μετά το κλείσιμο της κάλπης
για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος έχει στη διά-
θεσή του ένα μικρό δείγμα επισήμων αποτελεσμάτων.

Ο μπασκετάνθρωπος από την Ελευσίνα

Προτιμά να μιλά με τη δουλειά του, 
για αυτό και οι δημοσιογράφοι δύσκολα
του αποσπούν κάποιες κουβέντες 

Μετά τον σεισμό στο Δαμάσι της Λάρισας
ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε 
στο γκρεμισμένο σχολείο

Στην Ελευσίνα είχε ασχοληθεί ως γενικός αρχηγός 
του Πανελευσινιακού Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης

Έχει... υποσχεθεί ότι στις επόμενες εκλογές 
θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα στις 9 το βράδυ

Είναι ένας από τους ανθρώπους που έφτιαξαν τον «Καλλικράτη»
Όταν έχει ελεύθερο χρόνο, του αρέσει να παρακολουθεί αγώνες μπάσκετ,
από ΝΒΑ και Αντετοκούνμπο μέχρι ερασιτεχνικό



Θ
ερμό αναμένεται το επόμενο διά-
στημα στην Ανατολική Μεσόγειο,
με την Τουρκία να οξύνει επικίνδυ-
να την ένταση, απειλώντας ακόμη

και με θερμό επεισόδιο, αν η Κυπριακή Δημο-
κρατία προχωρήσει στις προγραμματισμένες
γεωτρήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική
της Ζώνη. 

Το προκλητικό παραλήρημα του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών που ήρθε αμέσως
μετά τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου - Ακάρ
στις Βρυξέλλες, κάνει λόγο για εντάσεις που
προκαλούν η Ελλάδα και η Κύπρος και «απαν-
τήσεις στο πεδίο». Ωστόσο, δεν αιφνιδίασε ού-
τε την Αθήνα ούτε τη Λευκωσία, καθώς όλο το
προηγούμενο διάστημα η Άγκυρα φρόντισε να
δείξει τις προθέσεις της, όπως, για παράδειγ-
μα, με την πειρατική κατάληψη της περιοχής
ερευνών του «Nautical Geo» από τουρκικές
φρεγάτες και κορβέτες. Παρ’ όλα αυτά, η ανα-
κοίνωση του Τανζού Μπιλγκίτς, εκπροσώπου
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ότι «η
Τουρκία απαντά στις προκλήσεις τόσο στο πε-
δίο όσο και στο τραπέζι» και ότι αν η Κυπριακή
Δημοκρατία ξεκινήσει τις γεωτρήσεις τον Νο-
έμβριο, «ως Τουρκία, θα δώσουμε τις απαραί-
τητες απαντήσεις», αποτελούν σαφή απειλή
για στρατιωτικοποίηση του ζητήματος. 

Η Αθήνα απορρίπτει στο σύνολό τους τις
«αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις», με διπλωμα-
τικές πηγές να τονίζουν ότι «μια χώρα, η οποία
απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο εφόσον η χώρα
μας εφαρμόσει τα νόμιμα δικαιώματά της, πα-

ραβιάζει σχεδόν καθημερινά την κυριαρχία και
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, καθώς και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, και εκτοξεύει απα-
ράδεκτες προκλητικές δηλώσεις και απειλές,
παράλληλα μας κατηγορεί ότι αποσταθεροποι-
ούμε την Ανατολική Μεσόγειο».  Το ερευνητικό
πλοίο «Nautical Geo», πάντως, βρίσκεται ήδη
νότια της Λεμεσού, στο οικόπεδο 1 της κυπρια-
κής ΑΟΖ, με τη Navtex του να ολοκληρώνεται
σήμερα, ενώ στα δυτικά της Πάφου παραμένει
πλοίο του τουρκικού Ναυτικού.

Αμερικανικό «φρένο» στα F-16
Διακομματική πρωτοβουλία για να μην

προχωρήσει η πώληση των μαχητικών F-16
στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κογ-
κρέσο. Αμερικανοί νομοθέτες προειδοποιούν
μέσω επιστολής τον υπουργό Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν ότι μια πιθανή αναβάθμιση
των τουρκικών F-16 αλλά και η πώληση νέων
αεροσκαφών εγκυμονούν κινδύνους, καθώς

η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή
της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-
400. «Ένας από τους λόγους για τους οποίους
το Κογκρέσο επέμεινε στην απόρριψη της
Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 ήταν οι ση-
μαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη συνέ-
νωση S-400 και F-35. Οι ειδικοί σημείωσαν
ότι η αναβάθμιση σε Block 70 ενέχει παρόμοι-
ους κινδύνους εάν η Άγκυρα συνεχίσει να κα-
τέχει τους ρωσικούς S-400», αναφέρει η επι-
στολή την οποία συνέταξαν οι Κρις Πάππας,
Γκας Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνι και χαί-
ρει της στήριξης του Συμβουλίου Ελληνοαμε-
ρικανικής Ηγεσίας, της Αμερικανικής Εβραϊ-
κής Επιτροπής καθώς και αρμενικών, ινδικών
και κουρδικών οργανώσεων. Οι βουλευτές,
μάλιστα, προειδοποιούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
να μην επιχειρήσει να ξεπεράσει τις κυρώσεις
CAATSA με πλάγιους τρόπους, διότι «δεν θα
διστάσουν να αναλάβουν επιπρόσθετη νομο-
θετική δράση για να αποτρέψουν μια τέτοια

εξέλιξη», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 
Η Αθήνα από την πλευρά της ενισχύει τον

ρόλο της ως εγγυήτριας της σταθερότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Νίκος Δένδιας,
προτού ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην
Τρίπολη, έθεσε το ζήτημα του παράνομου
τουρκολιβυκού μνημονίου στον Λίβυο πρω-
θυπουργό Αμπντουλάχ Χαμίντ Ντμπέιμπα,
ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, που συμμε-
τείχε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του
ΝΑΤΟ, τόνισε ότι η ελληνογαλλική αμυντική
συμφωνία «συνεισφέρει στη συλλογική
ασφάλεια των χωρών της Συμμαχίας και της
ΕΕ καθώς και στην καλύτερη κατανομή των
βαρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ». Ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην αναθε-
ωρημένη συμφωνία Ελλάδας - Ηνωμένων
Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι «ενισχύει
τους διατλαντικούς δεσμούς, ενδυναμώνει τη
συλλογική ασφάλεια, υποστηρίζει τις κοινές
αξίες και προωθεί τα κοινά συμφέροντα».
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ανεβάζουν… θερμοκρασία οι Τούρκοι

Τη νέα διάσταση που αποκτά η Ανατολική
Μεσόγειος, λόγω της ενεργειακής κρίσης,
επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής. «Τα
όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο
έχουν πλέον μια γεωπολιτική και ενεργει-
ακή σημασία για την ΕΕ», είπε, με το βλέμ-
μα και στις συμφωνίες με την Αίγυπτο για
την ηλεκτρική διασύνδεση.

Αναφερθείς στην ενεργειακή κρίση,
αφού επισήμανε ότι «χρειάζεται μια πανευ-
ρωπαϊκή απάντηση», είπε ότι έθεσε το θέμα
της μεταφοράς φυσικού αερίου σε υγρο-
ποιημένη μορφή από την Αίγυπτο στην Ελ-
λάδα, σημειώνοντας ότι αυτό δεν αφορά

μόνο την ενεργειακή επάρκεια της πατρί-
δας μας, αλλά μπορεί να συνδράμει και στο
ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου.

Γνωστοποίησε ότι έθεσε εκ νέου στους
ομολόγους του το θέμα της τουρκικής προ-
κλητικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η γει-
τονική χώρα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε
δύο δρόμους, το Διεθνές Δίκαιο και την
προκλητικότητα, «γνωρίζοντας τις συνέ-
πειες των επιλογών της σε κάθε περίπτω-

ση». «Αντιλαμβάνεται τις συνέπειες εφό-
σον συνεχίσει την προκλητική της συμπερι-
φορά», είπε και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα είναι
μια δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική
Μεσόγειο».

Αναφορικά με τη διαχείριση της πανδη-
μίας, είπε ότι σε κάποιες χώρες της ΕΕ
«υπάρχει επιφυλακτικότητα στους εμβο-
λιασμούς», τονίζοντας την ανάγκη «κι εμείς
να βελτιώσουμε την απόδοσή μας σε αυτό

τον τομέα». Ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε
τη διαβεβαίωση ότι «η κοινωνία και η οικο-
νομία δεν θα κλείσουν», καθώς -όπως εί-
πε- «έχουμε το απόλυτο όπλο που είναι το
εμβόλιο και οφείλουν οι πολίτες να κάνουν
αυτή την επιλογή». Πρόσθεσε ότι «δεν στα-
ματάμε την πειθώ, αν χρειάζεται να το πού-
με 1.000 φορές, θα το πούμε 1.000 φορές»,
και συμπλήρωσε: «Σήμερα έχουμε μια
πανδημία των ανεμβολίαστων, οι άνθρωποι
αυτοί κινδυνεύουν σοβαρά». Και περιέγρα-
ψε το δίλημμα που αντιμετωπίζουν και
πρέπει να καταλάβουν: «Ή θα κάνουμε το
εμβόλιο ή θα αρρωστήσουμε».

Γιώργος Ευγενίδης

Θερμό αναμένεται
το επόμενο διάστημα
στην Ανατολική 
Μεσόγειο, με 
την Άγκυρα να οξύνει
επικίνδυνα την ένταση

Μητσοτάκης: Η Τουρκία ξέρει ποιες 
θα είναι οι συνέπειες των επιλογών της



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ
ην οργή της ηγεσίας του υπουρ-
γού Παιδείας έχει προκαλέσει η
οδηγία της Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) προς

τα νηπιαγωγεία και δημοτικά της χώρας
να υποβάλουν «φασόν» εκθέσεις αξιολό-
γησης προκειμένου να παρακωλυθεί η
διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι η ομο-
σπονδία φέρεται να απέστειλε στους Συλ-
λόγους Διδασκόντων ενιαία κείμενα για
την αποτίμηση της σχολικής χρονιάς
2020-2021 και τίτλους σχεδίων δράσης
για τον προγραμματισμό, καλώντας τους
να τα υιοθετήσουν αυτούσια χωρίς απο-
λύτως καμία διαφοροποίηση. Η υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρι-
σε «προσβλητική» για τους εκπαιδευτι-
κούς την κίνηση της ΔΟΕ και προειδοποί-
ησε ότι προβλέπονται κυρώσεις για οτι-
δήποτε συνιστά παραβίαση του νόμου,
όπως η αποστολή «φασόν» εκθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι αξιολό-
γησης των σχολικών μονάδων θα πρέπει
να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ΙΕΠ έως τις 12 Νοεμβρίου,
σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το
υπουργείο Παιδείας. Σε αυτήν υπενθυμί-
ζεται ότι με την απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται τελεσίδι-
κα ως παράνομη η απεργία-αποχή των

συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις
διαδικασίες «Συλλογικού Προγραμματι-
σμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιο-
λόγησης των σχολικών μονάδων». Με την
εγκύκλιο καλούνται οι διευθυντές των
σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμ-
φωνα με το πλαίσιο, τους άξονες και τα
βήματα που θέτουν ο νομός και η υπουρ-
γική́ απόφαση.

15 ερωταπαντήσεις
Παράλληλα, το υπουργείο εξέδωσε 15

ερωταπαντήσεις για την αξιολόγηση, κα-
θησυχάζοντας την εκπαιδευτική κοινότη-
τα ότι, κατά την εσωτερική αξιολόγηση, οι
σχολικές μονάδες συγκρίνονται μονό με
τον εαυτό́ τους, ενώ λαμβάνονται υπόψη
και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας
κάθε σχολείου (υλικοτεχνική υποδομή,
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
του μαθητικού πληθυσμού κ.λπ.) και, ως
εκ τούτου, το αποτέλεσμα της αξιολόγη-
σης δεν συνδέεται με θέματα χρηματοδό-
τησης. Διευκρινίζεται ακόμη ότι πρόσβα-
ση στο αποτέλεσμα της αποτίμησης
έχουν μόνο το σχολείο και η εκπαιδευτι-
κή ιεραρχία. 

Αναφορικά με την εξωτερική αξιολό-
γηση, αυτή υλοποιείται από ́ τους Συντονι-
στές Εκπαιδευτικού ́ Έργου Παιδαγωγι-
κής Ευθύνης, οι οποίοι καλούνται να συν-

τάξουν έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης

για κάθε σχολική ́ μονάδα ευθύνης τους,

αντλώντας στοιχεία από ́ τις εκθέσεις που

υποβάλλουν οι σχολικές μονάδες. Πιο

συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει

παρατηρήσεις για τον συλλογικό ́ προ-

γραμματισμό ́, την επιλογή ́, τον σχεδιασμό́
και την πορεία υλοποίησης των δράσεων,

τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του

σχολείου ανά θεματικό́ άξονα και τα θετι-
κά σημεία, καθώς και αυτά που χρήζουν
βελτίωσης.

Στην πρόσληψη 2.500 αναπληρωτών προχωρά το
υπουργείο Παιδείας, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός
Παιδείας Ζέττα Μάκρη, ενώ μέσα στις επόμενες δέκα μέ-
ρες θα γίνουν επιπλέον προσλήψεις. Απαντώντας στους
ισχυρισμούς των συνδικαλιστικών οργάνων δασκάλων και
καθηγητών για 6.000 κενά στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, σχολίασε ότι 7.500 εκπαιδευτικοί
κάνουν χρήση νόμιμων αδειών (άνευ αποδοχών, αναρρω-
τικές, ανατροφής τέκνων κ.λπ.) φέτος, ενώ έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί 31.138 προλήψεις. Αντίστοιχα, την περα-
σμένη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν συνολικά
46.726 προσλήψεις αναπληρωτών (16.517 στη Δευτερο-

βάθμια, 28.654 στην Πρωτοβάθμια και επιπλέον 1.555 με
σύμβαση τρίμηνης διάρκειας). Ακόμη, το προηγούμενο δι-
δακτικό έτος αποχώρησαν 7.452 εκπαιδευτικοί.

Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις τμημάτων σχολείων,
διευκρίνισε ότι σε σύνολο 77.185 τμημάτων γενικής παι-
δείας στις δημόσιες σχολικές μονάδες, 3.499 (ποσοστό
4,53%) έχουν πάνω από 25 μαθητές. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που παρέθεσε η κυρία Μακρή, υπάρχουν 2.022 τμή-
ματα (ποσοστό 2,62%) με 26 μαθητές, 1.211 (ποσοστό
1,57%) με 27 μαθητές, 206 (ποσοστό 0,26%) με 28 μαθητές
και 60 τμήματα (ποσοστό 0,08%) με 29 μαθητές. Για την
παράλληλη στήριξη, τη φετινή χρονιά εγκρίθηκαν 10.047

αιτήματα στα δημοτικά και 2.111 σε γυμνάσια και λύκεια.
«Πριν από πέντε χρόνια δηλαδή, κατά το σχολικό έτος

2016-2017, τα παιδιά που αποδεδειγμένα χρειάζονταν Πα-
ράλληλη Στήριξη, με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκο-
λίες, ανέρχονταν σε 5.500. Την τρέχουσα σχολική χρονιά
ανέρχονται σε 12.158. Η αύξηση είναι κατακόρυφη, σχεδόν
125%», ανέφερε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Παιδείας.
Πρόσθεσε ακόμη ότι το σχολικό έτος 2019-2020 καταγρά-
φηκε ρεκόρ προσλήψεων στην Παράλληλη Στήριξη με
7.868 προσλήψεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης
των αιτημάτων 83,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φέτος κυ-
μαίνεται στα ίδια επίπεδα (85,4%).

Έως τις 12 Νοεμβρίου 
η υποβολή των φακέλων
των σχολικών μονάδων

Την πρόσληψη 2.500 αναπληρωτών ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας 
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Αξιολόγηση: Οργή
Κεραμέως για τις 
«φασόν» εκθέσεις
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#MeToo: Σάλος με τις 
δηλώσεις Πετρούνια 

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση
του Λευτέρη Πετρούνια για το ελληνικό #Me-
Too. Ο Ολυμπιονίκης ζήτησε στη συνέχεια συγ-
γνώμη, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που οργί-
στηκαν με όσα είπε και δεν δίστασαν να εκ-
φράσουν ανοικτά την αντίθεσή τους. Συγκεκρι-
μένα, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε για τα
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον
ελληνικό αθλητισμό: «Ο πρωταθλητισμός είναι
ένας πολύ σκληρός κλάδος. Από κει και πέρα,
αν υπήρξαν -γιατί δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω
δει κάτι- μεμονωμένα περιστατικά, λυπάμαι
πολύ. Όμως, δεν έχω δει κάποιον αθλητή που
βρίσκεται στην επιφάνεια και έχει “τα φώτα
πάνω του” ή έχει μάλλον καταφέρει να υλοποι-
ήσει τους στόχους του, να έχει κάποιο τέτοιου
είδους παράπονο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό».
Λίγες ώρες αργότερα ο Ολυμπιονίκης ζήτησε
συγγνώμη: «Η διατύπωση του τρόπου σκέψης
μου ήταν εντελώς λάθος. Νιώθω χρέος να ζη-
τήσω ένα τεράστιο συγγνώμη από όλους τους
Έλληνες για αυτήν τη λάθος διατύπωση της
σκέψης μου». Και συνέχισε: «Είμαι υπέρμαχος
του κινήματος #MeToo. Στηρίζω όποιον έχει
υποστεί βία».

Την ξεκάθαρη διαφωνία της με όσα είπε ο
Λευτέρης Πετρούνιας εξέφρασε η Πηγή Δεβε-
τζή. «Αυτό που θέλω να απαντήσω είναι ότι δεν
χρειάζεται να γίνει μια πανδημία κακοποιήσε-
ων για να βγούμε να μιλήσουμε», δήλωσε η
γνωστή αθλήτρια στον Alpha και πρόσθεσε: «Η
δήλωση που έκανα εγώ ήταν μια αλήθεια μου.
(…) Και σίγουρα δεν είμαι η μόνη που μίλησα,
υπάρχουν και άλλες, όπως η Σοφία Μπεκατώ-
ρου, που και εγώ και εκείνη είμαστε Ολυμπιο-
νίκες, καταξιωμένες αθλήτριες που έχουμε
πάρει πάρα πολλά μετάλλια και γνωρίζει ο κό-
σμος πολύ καλά ποιες είμαστε».

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Alpha Σταμα-
τίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε πως είχε επικοινω-
νία με τη σύζυγο του Έλληνα Ολυμπιονίκη, Βα-
σιλική Μιλλούση, η οποία μετά τη διάσταση
που πήρε το θέμα είναι ράκος. «Δεν μπορεί ο
Λευτέρης. Όλα αυτά για τα οποία αγωνίζεται
τόσο καιρό, για τους Έλληνες και την Ελλάδα
μας, έχει δύο κόρες, από μια λάθος δήλωση…
Άλλο πράγμα εννοούσε», φέρεται να είπε η
αθλήτρια και σύζυγος του Λευτέρη Πετρούνια.

«Δ
εν ήξερα ότι πέθανε,
δεν είχα σκοπό να τη
σκοτώσω. Μόλις έμα-
θα ότι πέθανε, αποφά-

σισα να παραδοθώ». Με αυτά τα λόγια
ο 20χρονος, καθ’ ομολογίαν μητροκτό-
νος, έδωσε τέλος στις έρευνες των
αστυνομικών της Ασφάλειας για την
άγρια δολοφονία της 57χρονης γυναί-
κας στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Τε-
τάρτης.

Ο 20χρονος, νωρίς το πρωί της Πα-
ρασκευής και συνοδεία δικηγόρου,
εμφανίστηκε στη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής, αποκάλυψε στους
αστυνομικούς ποιος είναι και ζήτησε
να παραδοθεί. Αίσθηση προκάλεσε το
γεγονός ότι εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ με
τα ίδια ρούχα που φορούσε και τη μέρα
της δολοφονίας, καθώς η μπλούζα και
το παντελόνι του ήταν ματωμένα, ενώ
και στα χέρια του είχε το αίμα της ίδιας
του της μητέρας. Λόγω του γεγονότος
ότι την έρευνα δεν είχε αναλάβει το
Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών αλλά
η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής
Αττικής, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με

περιπολικό στα γραφεία της υπηρεσίας
στα Άνω Λιόσια, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί εκεί η προανακριτική διαδι-
κασία και να παραπεμφθεί με τη σχετι-
κή δικογραφία στην Εισαγγελία.

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της
δημοσιότητας, μετά τη δολοφονία της
57χρονης γυναίκας με τρεις μαχαιριές
στο στέρνο και τον λαιμό από το ίδιο της
το παιδί, είναι συγκλονιστικά. Πολύτε-
κνη και χήρα, προσπαθούσε να τα φέ-
ρει πέρα με το επίδομα που έπαιρνε
από την Πολιτεία και με τα όποια χρή-
ματα μπορούσαν να της προσφέρουν
τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, τα οποία
είχαν φύγει από το μικρό ισόγειο δια-
μέρισμα της οδούς Βέροιας στο Αιγά-
λεω και είχαν φτιάξει τη δική τους ζωή.
Μεγάλη «πληγή» για την 57χρονη γυ-
ναίκα, ο 20χρονος γιος της, ο οποίος
μέχρι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο

ζούσε σε δομές πρόνοιας. Ωστόσο, τον
ήθελε κοντά της ακόμη και αν αυτό σή-
μαινε ότι πολύ συχνά θα υπήρχαν κα-
βγάδες, καθώς ο καθ’ ομολογίαν μη-
τροκτόνος φέρεται να αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα και να κάνει
χρήση ουσιών.

«Θα σε σκοτώσω», απειλούσε, σύμ-
φωνα με μαρτυρίες γειτόνων, την
57χρονη μητέρα του το μεσημέρι της
περασμένης Τετάρτης, κάτι που τελικά
έκανε πράξη με ένα οικιακό μαχαίρι.
Στη συνέχεια ο 20χρονος έσπευσε να
εξαφανιστεί -ενδεχομένως για να απο-
φύγει το αυτόφωρο, αν και μικρή ση-
μασία έχει στην περίπτωση της ανθρω-
ποκτονίας- μέχρι το πρωί της Παρα-
σκευής, όταν έθεσε τον εαυτό του στη
διάθεση των Αρχών.

Παραδόθηκε με ματωμένη
μπλούζα ο μητροκτόνος 

Τέλος στο θρίλερ με το
άγριο έγκλημα στο Αιγάλεω -
«Δεν ήξερα ότι πέθανε», 
είπε ο 20χρονος

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΟΤΑ

Κόβεται το επίδομα βαρέων 
και ανθυγιεινών

Δεν πείθονται
από τις διαβεβαι-
ώσεις του υπουρ-
γού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη
στην ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι
θα δίνεται μέχρι
να εκδοθεί η νέα
ΚΥΑ με τις απεν-
τάξεις εργαζομένων. «Το επίδομα ΒΑΕ θα κοπεί για όλους
τους εργαζόμενους των δήμων στο τέλος Οκτωβρίου. Οι
υπουργοί ολιγωρούν να εκδώσουν την ΚΥΑ για το επίδομα
των βαρέων και ανθυγιεινών που με τόσο κόπο και τρέξι-
μο αποκτήσαμε και αυτό θα μας οδηγήσει σε περικοπή μι-
σθού 150 ευρώ», σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους οι ερ-
γαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων. 

Πάτρα

Σε αναστολή ανεμβολίαστη 
εργαζόμενη του «Βοήθεια 
στο Σπίτι»

Στην αναστολή καθηκόντων ανεμβολίαστης εργαζόμε-
νης στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, προχώρησε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέ-
ων. Πρόκειται για μητέρα πέντε παιδιών, εκ των οποίων τα
τέσσερα είναι ανήλικα, η οποία αντιμετωπίζει και προβλή-
ματα υγείας. Οι εργαζόμενοι που αντιδρούν διατείνονται ότι
υπήρχε η δυνατότητα να εργαστεί σε τμήμα που δεν προ-
ϋπέθετε επαφές με κόσμο, αλλά επιλέχτηκε η απόλυση,
ωστόσο ο δήμος αντιτείνει ότι δεν το επέτρεπε η σύμβαση
εργασίας της. «Η μη εφαρμογή του νόμου θα προκαλέσει,
λόγω των μεγάλων προστίμων και των συνεπειών, πρόβλη-
μα και θα θέσει εμπόδια στη βοήθεια που παρέχουμε
στους συμπολίτες μας», αντιτείνει ο δήμος.

Το έργο «Διευθέτηση Μυλαύλακα - αντιπλημμυρική προστασία και
πολεοδομική αναβάθμιση (δράση ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων)» εντάσσεται

στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον
άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική

αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ύστερα από
απόφαση του οικείου περιφερειάρχη με τον δήμαρχο Λαμιέων. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου είναι 1.319.000 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια

δαπάνη ανέρχεται σε 600.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από τον δικαιούχο της δράσης, που είναι η ΔΕΥΑ Λαμίας. Αντικείμενο
του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία και η πολεοδομική ανα-

βάθμιση της οδού Τυμφρηστού στην πόλη της Λαμίας.

Τη βελτίωση της κυκλοφορίας, με συγκεκρι-
μένη δέσμη αποφόρτισής της, στη συμπρω-
τεύουσα, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, με-
λέτησαν σε σύσκεψη αυτοδιοικητικοί, αξιω-
ματικοί της Τροχαίας και εξιδεικευμένοι
επιστήμονες, σε σύσκεψη υπό τον δήμαρχο
Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βαρύτητα δόθηκε στις
φορτοεκφορτώσεις στο κέντρο της πόλης,
στην ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας σε
κεντρικούς κόμβους, ενώ τέθηκε και το θέ-
μα επαναρρύθμισης των φωτεινών σηματο-
δοτών και βελτιστοποίησης της λειτουργίας
τους με αξιοποίηση των νέων δεδομένων,
έργο το οποίο προχωρά με ταχείς ρυθμούς
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τέλος, συζητήθηκε η αστυνομική επίβλεψη
των λεωφορειολωρίδων, σε στενότερη συ-
νεργασία με τον ΟΑΣΘ, και αναλύθηκε διε-
ξοδικά το πρόβλημα που προκύπτει από τη
συνεχή ολιγόλεπτη παράνομη στάθμευση
επί του οδικού δικτύου.

Θεσσαλονίκη

Διευρυμένη σύσκεψη
για το κυκλοφοριακό
ζήτημα

Κονδύλι 600.000 ευρώ για αντιπλημμυρικά 
έργα στη Λαμία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Στερεά Ελλάδα 

Δήμος Ρόδου

Παραιτείται από προσφυγή 
στο ΣτΕ για μεταφορά 
αποθεματικών στην ΤτΕ

Παραιτήθηκε ο Δήμος Ρόδου από ασκηθείσα και εκδικαζόμε-
νη στις 26 Οκτωβρίου 2021 στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας αίτηση ακύρωσης κατά αποφάσεων υποχρεωτικής με-
ταφοράς των αποθεματι-
κών του στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Η νομική υπη-
ρεσία εισηγήθηκε την πα-
ραίτηση από την ως άνω
αίτηση ακύρωσης προς
αποφυγή καταλογισμού
σε βάρος του Δήμου Ρόδου των δικαστικών εξόδων της δίκης,
διότι κατά την προετοιμασία της διαπιστώνεται ότι υπάρχει ήδη
απορριπτική νομολογία του ΣτΕ και μάλιστα σε μείζονα σύνθεση
Ολομέλειας, που απορρίπτει όμοιες αιτήσεις ακύρωσης άλλων
δήμων της χώρας, οι οποίες κατά τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο
σύμφωνα με υπόδειγμα της ΚΕΔΕ είχαν κατατεθεί.

Τριφυλία 

Στο αυτόφωρο αντιδήμαρχος 
για τα αδέσποτα ζώα

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Παρα-
γωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και αρμόδιος για τα αδέσποτα
ζώα του Δήμου Τριφυλίας Σωτήρης Μπακούρος, ύστερα από
αναφορά που υπέβαλε το Γυμνάσιο Φιλιατρών στην Εισαγγελία
Κυπαρισσίας για αδέσποτα στο προαύλιο του γυμνασίου. Τα αδέ-
σποτα ζώα τριγυρνούσαν στο προαύλιο και στις αίθουσες του
σχολείου και ενώ είχε ενημερωθεί ο δήμος, δεν υπήρξε παρέμ-
βασή, με αποτέλεσμα το γυμνάσιο να επικαλεστεί λόγους υγείας,
ζητώντας την εισαγγελική παρέμβαση. Κινήθηκε η αυτόφωρη
διαδικασία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κατέληξε κατηγορού-
μενος. Για την αυτόφωρη διαδικασία διαμαρτυρήθηκε και η ΚΕ-
ΔΕ, επισημαίνοντας πως «η σύλληψη του αντιδημάρχου πρέπει
να είναι το τελευταίο ανάλογο περιστατικό».
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Τ
εράστια ευκαιρία για τις πόλεις και
τους πολίτες τους αλλά και πολύ με-
γάλη ευθύνη για την Αυτοδιοίκηση

αποτελεί η χρηματοδότηση των δήμων της
χώρας για μετάβαση στην ψηφιακή διακυ-
βέρνηση και ενίσχυση της περιφερειακής
ανάπτυξης, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΚΕ-
ΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στο
«Olympia Forum II». Ωστόσο επισήμανε ότι
είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κάθε πόλη
να χαράξει τη δική της στρατηγική με σοβα-
ρό και στοχευμένο σχεδιασμό, ανάλογη με
τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε
δήμου και στόχο τη βέλτιστη ποιότητα υπη-
ρεσιών για τους δημότες.

Ο κ. Παπαστεργίου συμμετέχοντας στον
κύκλο συζήτησης με θέμα «Ψηφιοποίηση
και ψηφιακή διακυβέρνηση για την περιφε-

ρειακή ανάπτυξη», τόνισε ότι «βασικός στό-

χος όλων μας είναι να μπορέσουμε να δώ-

σουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών

στους δημότες μας και όχι να βάλουμε

ωραίες εφαρμογές που κάποιος, κάπου,

θέλησε να μας πουλήσει. 

Να δώσουμε, δηλαδή, πραγματικές λύ-

σεις σε πραγματικά προβλήματα που έχου-

με». Απαντώντας στο ερώτημα πώς θα κα-

ταστεί δυνατό να αξιοποιήσουν οι δήμοι όλα

αυτά τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο

Ανάκαμψης, και μάλιστα σε μικρό χρονικό

ορίζοντα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι

για να πετύχει αυτό το εγχείρημα χρειάζον-

ται δύο πράγματα, τεχνική υποστήριξη των

δήμων, επιπλέον προσωπικό αλλά και επι-

μόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού.

Το μεγαλύτερο πάρκο των Μεσογείων 
Στην υπογραφή της Προγραμματικής

Σύμβασης για τη χρηματοδότηση της
κατασκευής του Αστικού Άλσους Πανο-
ράματος Παλλήνης, έκτασης περίπου 60
στρεμμάτων, προχώρησαν ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο
δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος.
Το έργο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευ-
ρώ, μελετήθηκε και θα κατασκευαστεί από τον Δήμο Παλλήνης και πρόκειται για το μεγαλύτερο
και πιο σύγχρονο δημοτικό πάρκο της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων,
καθώς επίσης και μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις αναδάσωσης, προστασίας και ανάδει-
ξης του Πεντελικού Όρους. Με την υπογραφή της, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση, ύψους
750.000 ευρώ, από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ο Δήμος Παλλήνης θα συμβάλει με 250.000 ευρώ,
από ιδίους πόρους. Πλέον ξεκινούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου.

Αναβολή 
στην εκλογή
προεδρείων 
Μετά την πολύ μεγάλη σύγχυση
που έχει προκληθεί με τον χρόνο
εκλογής των νέων προεδρείων σε
Δημοτικά και Περιφερειακά
Συμβούλια καθώς και στις Επι-
τροπές, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας
ανέλαβε να ξεκαθαρίσει το τοπίο
εκδίδοντας ανάλογη εγκύκλιο.
Σύμφωνα με αυτή, η διαδικασία
εκλογής θα πραγματοποιηθεί του
χρόνου και συγκεκριμένα την
Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022. Πάν-
τως η εν λόγω εγκύκλιος δεν δί-
νει περισσότερες λεπτομέρειες
για την εκλογική διαδικασία ή
πώς θα λειτουργήσουν τα όργανα
στο μεσοδιάστημα, καθώς παρα-
πέμπει σε νέα εγκύκλιο. Υπενθυ-
μίζουμε ότι, σύμφωνα με όσα
προβλέπονταν από τον «Κλεισθέ-
νη», οι αλλαγές στα προεδρεία θα
έπρεπε να είχαν πραγματοποι-
ηθεί τον Σεπτέμβριο, όμως με τις
αλλαγές που έγιναν προκλήθηκε
η σύγχυση που επιχειρείται να
ξεπεραστεί με την παρούσα εγ-
κύκλιο. 

Ανανεώνεται 
ο στόλος 
καθαριότητας  
Σε πλήρη ανανέωση του μηχανο-
κίνητου στόλου του προχωρά ο
Δήμος Αμαρουσίου που εξοπλί-
ζεται με 17 νέα οχήματα και 6 νέα
μηχανήματα έργου. Αυτά τα 23
καινούργια οχήματα και μηχανή-
ματα έρχονται να καλύψουν καί-
ριες ανάγκες πολλών ετών του
δήμου, όπως απορριμματοφόρων,
πλυντηρίου κάδων, καλαθοφό-
ρου, σαρώθρων, φορτηγών, επι-
βατικών και άλλων μέσων για τις
επιχειρησιακές ανάγκες καθαριό-
τητας, εξωτερικών συνεργείων,
μεταφοράς προσωπικού κ.ά.
Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος
Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζό-
γλου, «νέα σύγχρονα οχήματα θα
διευκολύνουν την καθημερινή
εργασία των υπαλλήλων μας και
θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των
παρεχομένων υπηρεσιών προς
τους δημότες μας. Με αυτή την
πολιτική βούληση και με προσή-
λωση στους στόχους μας θα συνε-
χίσουμε να βελτιώνουμε τη ζωή
στο Μαρούσι».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
απέκτησε μεγάλο πρόβλημα
μετά την απόφαση του
υπουργείου Εσωτερικών να
αναβάλει τις εκλογές στα
προεδρεία των Δημοτικών
Συμβουλίων για τον Ιανουά-
ριο; Βλέπετε, σκόπευε να
κάνει γενικότερο «ανασχη-
ματισμό», σε όλες τις θέσεις
μαζί, προκειμένου να απο-
φύγει τις «αναταράξεις»,
όμως αυτό γίνεται δύσκολο
τώρα πια, καθώς οι διοική-
σεις στα νομικά πρόσωπα
έχουν πρόβλημα νομιμοποί-
ησης για το ενδιάμεσο διά-
στημα… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μειώνονται 
τα δημοτικά τέλη 
Τη μείωση των δημοτικών τελών για
το έτος 2022 αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού,
ύστερα από πρόταση του δημάρχου
Ηλία Αποστολόπουλου. Στη μείωση
των δημοτικών τελών, όπως σημει-
ώνεται, συντέλεσε η εξοικονόμηση
πόρων από την ενεργειακή αναβάθ-
μιση του συστήματος ηλεκτροφωτι-
σμού (εξοικονόμηση ενέργειας πάνω
από 80% και ετήσιο ενεργειακό όφε-
λος που ανέρχεται τουλάχιστον σε
5,131 εκατομμύρια kWh), καθώς και
η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων
από τις δηλώσεις που έγιναν από τους
ιδιοκτήτες ακινήτων το προηγούμενο
χρονικό διάστημα. Τα δημοτικά τέλη
για το 2022 καθορίζονται για την Κοι-
νότητα Παπάγου σε 1,65 ευρώ/τ.μ. για
τις οικίες και 5,37 ευρώ/τ.μ. για τις
επαγγελματικές στέγες, ενώ για την
Κοινότητα Χολαργού σε 1,40
ευρώ/τ.μ. για τις οικίες και 3,91 ευ-
ρώ/τ.μ. για τις επαγγελματικές στέ-
γες.

«Η ψηφιακή μετάβαση 
των πόλεων απαιτεί
τεχνική βοήθεια»

Έ
α



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Για ψηφοθηρία… 
«Ξέσπασε» και πάλι κατά της δημάρχου Πεντέλης Δήμη-

τρας Κεχαγιά ο επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης
Λευτέρης Κοντουλάκος, αυτήν τη φορά για την πρόθεσή της
να διαπραγματευτεί τα σύνορα της πόλης με τον Δήμο Ραφή-
νας-Πικερμίου. Αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση της απόφα-
σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη δημιουργία ανά-
λογης επιτροπής… 

Ο κ. Κοντουλάκος προβλέπει ότι πρόθεση της δημάρχου εί-
ναι «να φύγει από την Πεντέλη η ιστορική περιοχή της Νταούς
(γιατί εκεί δεν έχει να λαμβάνει ψήφους και βέβαια κατοικεί ο
πρώην δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου Καψάλης) και
να ενταχθεί στην Πεντέλη μέρος από το Ντράφι (όπου δεν
γνωρίζουν για την καταστροφική της διοίκηση)». Μάλιστα εκ-
φράζει φόβο ότι ανάλογες προθέσεις έχει η δημοτική αρχή
και για την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Πεντέλη, πάντα
με μοναδικό κίνητρο, όπως υποστηρίζει, τα ψηφοθηρικά κί-
νητρα(!). 

Δυσαρέσκεια για τους μισθούς
Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια των δημάρχων,

ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, για θέ-
ση που εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης για την αύξηση των μισθών
τους, στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονί-
κη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να συμβεί όσο ισχύουν οι μειωμένοι
μισθοί για τους εργαζομένους και, παρά το γεγονός ότι τους
«έκλεισε το μάτι» κάνοντας λόγο για έμμεση ενίσχυση των απο-
λαβών τους, ειδικά όσον αφορά «μια σειρά δαπανών» που τους
βαρύνουν και πρόκειται να καλυφθούν από άλλους πόρους, δεν
τους ικανοποίησε. Βλέπετε, όλοι έφερναν παραδείγματα για το
πόσο μικρότερο μισθό παίρνουν από εργαζομένους των δήμων
τους (ακόμη και τον οδηγό τους), ενώ θύμιζαν ότι για τους μι-
σθούς των βουλευτών δεν υπήρξε η ίδια «ευαισθησία», καθώς
έχουν αυξηθεί ξανά, μετά τις μειώσεις της κρίσης. 

Ικανοποίηση για τα αυτόφωρα 
Αντίθετα, ικανοποίηση έδειξαν οι περισσότεροι δήμαρχοι για τη

δέσμευση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη από το βήμα

του Συνεδρίου για νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για μη

εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας στους αιρετούς των δή-

μων. Όπως επισήμανε: «Οι Αιρετοί έχουν ειδική δωσιδικία. Τα

πλημμελήματά τους, όχι τα κακουργήματα που έχουν άλλη διαδι-

κασία, εκδικάζονται από το 3μελές Εφετείο Πλημμελημάτων. Αυ-

τό το δικαστήριο δεν συνεδριάζει ποτέ για να δικάσει αυτόφωρο.

Έχει κανονική και τρέχουσα λειτουργία. Επομένως, η σύλληψη

των αιρετών για να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία δεν έχει

κανένα απολύτως περιεχόμενο. Επειδή, όμως, μπορεί να υπάρ-

χουν στενοκεφαλιές, θα κανονίσουμε ώστε νομοθετικά να μην

υπάρχει η αυτόφωρη διαδικασία για τους αιρετούς».

Γκρίνια για τον «Περίπατο»
Κάθετα αντίθετη παρουσιάστηκε με το νέο σχέδιο του
«Μεγάλου Περιπάτου» η παράταξη του Νάσου Ηλιόπου-
λου στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι ο δήμαρχος επιμέ-
νει σε μια λογική που έχει αποδειχτεί λαθεμένη. Μάλι-
στα υποστήριξε ότι χωρίς καμία θεσμική διαδικασία και
χωρίς διαβούλευση έρχεται να μονιμοποιήσει μέρος των
ρυθμίσεων του «Περιπάτου» και να «ρίξει» άλλα 3 εκα-
τομμύρια στην Πανεπιστημίου. Η «Ανοιχτή Πόλη» επισή-
μανε πως «με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και τη Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να έχουν
“χαθεί” στον δρόμο και με τις προβλέψεις για ποδηλατό-
δρομο να έχουν εγκαταλειφθεί, τα αμφισβητήσιμης κα-
ταλληλόλητας πλατάνια προσπαθούν να εξωραΐσουν την
εμμονή του δημάρχου σε μια αποτυχημένη ιδέα».

ΕΔΕ για τρεις υπαλλήλους
Να ξεκαθαρίσει την κατάσταση για
όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό
στην πόλη του Βόλου επιδιώκει η δη-
μοτική αρχή. Έτσι, Ένορκη Διοικητική
Εξέταση θα διεξαχθεί για τρεις υπαλ-
λήλους της Πολεοδομίας του δήμου,
έπειτα από σχετική απόφαση του δη-
μάρχου Αχιλλέα Μπέου. Στόχος είναι
να διερευνηθούν πράξεις ή παραλεί-
ψεις των τριών υπαλλήλων, στη διαδι-
κασία έκδοσης άδειας εργασιών μι-
κρής κλίμακας από ιδιώτη σε δημοτι-
κή έκταση, στην περιοχή Ασπρόγεια
Διμηνίου. Παράλληλα θα κατατεθεί
και μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγε-
λία Βόλου, προκειμένου να διερευνη-
θούν και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Ποιος δήμαρχος της
Αττικής, προς τα
δυτικά της Αθή-
νας, κατηγορεί-
ται τον τελευταίο

καιρό, κυρίως,
από τους αντιπάλους

του ότι έχει γίνει… δικομανής;
Αφορμή για να ξαναφουντώσουν οι
κατηγορίες ήταν η πρόταση της δη-
μοτικής αρχής για την πρόσληψη
και νέου νομικού συμβούλου του
δήμου, που προκάλεσε στην αντι-
πολίτευση το συμπέρασμα ότι ο δή-
μαρχος ετοιμάζει νέο μπαράζ μη-
νύσεων εναντίον τους… Πάντως,
και η αντιπολίτευση δεν πάει πίσω
σε μηνύσεις και αγωγές!  

Σ
ημεία αναφοράς για όλους όσοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι το
Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και ο Κόμβος Αλ-
ληλοβοήθειας Πολιτών, από όπου οι ωφελούμενοι προμηθεύονται τρόφιμα,

είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, ρούχα, παπούτσια, σχολικά είδη και παιχνίδια,
ενώ η «ομπρέλα» προστασίας και υποστήριξης συμπληρώνεται από τις υπηρεσίες
του Κοινωνικού Πλυντηρίου. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φτώχειας «επανασχε-
διάσαμε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης επεκτείνοντάς το σε ολόκληρη την
πόλη, με την πολύτιμη συμβολή ιδρυμάτων, φορέων και ιδιωτών. Στόχος είναι να
κάνουμε την Αθήνα μία πόλη ανθρώπινη, χωρίς ανισότητες και αποκλεισμούς. Με
ένα από τα πιο ισχυρά “όπλα” που διαθέτει ο σύγχρονος πολιτισμός, την αλληλεγ-
γύη, στηρίζουμε όλους εκείνους που στερούνται τα απαραίτητα. Χτίζουμε μια πό-
λη από την οποία δεν λείπει κανείς και προχωράμε όλοι μαζί».

Χωρίς ψωμί 
και γάλα
Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης
βρέθηκε και πάλι ο δήμαρχος Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας
Γιάννης Βούρος, αυτήν τη φορά για
τις «λειψές παροχές» στις κοινωνι-
κές δομές… Για την ακρίβεια, η
«Λαϊκή Συσπείρωση» επιτίθεται στον
δήμαρχο γιατί δεν προέβλεψε να
προμηθευτεί εγκαίρως γάλα και ψω-
μί τόσο για τα γεύματα που προσφέ-
ρει σε όσους έχουν ανάγκη, όσο και
για τους παιδικούς σταθμούς. Ενώ,
όπως καταγγέλλεται, γάλα δεν παίρ-
νουν ούτε οι εργαζόμενοι για τους
οποίους υπάρχει η ανάλογη υποχρέ-
ωση, καθώς, παρά τις «προειδοποι-
ήσεις», φαίνεται ότι δεν έγιναν οι
σχετικές προμήθειες…

Ποιος είναι ο δήμαρχος της Αττικής που, όπως ο ίδιος κατέθεσε από το βήμα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ ως πα-
ράδειγμα για τη δεινή καταστατική θέση των δημάρχων, όταν τον ρωτάνε οι δημότες του, ποιος είναι ο μισθός
του, απαντά ότι παίρνει 350 ευρώ λιγότερα από τον νομικό σύμβουλο του δήμου και 50 ευρώ λιγότερα από…
τον οδηγό του(!); 
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«Δίχτυ» προστασίας για τον ευάλωτο πληθυσμό 



«Βράζουν» Λάρισα
και Θεσσαλονίκη 

Μεγάλη είναι η διασπορά της πανδη-
μίας, με τη Βόρεια Ελλάδα να παρουσιάζει
αυξημένες ημερήσιες μολύνσεις και το
Λεκανοπέδιο της Αττικής να εμφανίζει
αυξητικές τάσεις. Ταυτόχρονα, έντονη
ανησυχία προκαλούν οι αριθμοί στη Λάρι-
σα αλλά και στην Ημαθία.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηρια-
κά επιβεβαιωμένα κρούσματα που κατα-
γράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον
ΕΟΔΥ είναι 3.585, εκ των οποίων 16 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες ει-
σόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 36, ενώ από την
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 15.555 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι είναι 348. Μεταξύ αυτών, οι 308
(88,51%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς
εμβολιασμένοι και οι 40 (11,49%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέ-
ων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 250. Σύμφωνα με την τε-
λευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ, από τα
3.585 κρούσματα κορονοϊού τα 533 εντο-
πίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα 675 στην
Αττική, ενώ υψηλός είναι ο αριθμός σε
Λάρισα (252), Μαγνησία (165) και Ημαθία
(139).

Αξίζει να σημειωθεί πως από την 1η Ια-
νουαρίου 2020 μέχρι σήμερα στα εργα-
στήρια, που διενεργούν ελέγχους για τον
νέο κορονοϊό και δηλώνουν συστηματικά
το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν,
έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.896.104 κλινι-
κά δείγματα, ενώ από Μονάδες Υγείας και
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγ-
χους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 17.422.216
δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου
είναι 193.877 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Την ίδια στιγμή, έως τις 21 Οκτωβρίου
2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά
44.571.314 δηλώσεις αποτελέσματος αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.570.341
άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.

Τ
ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε
τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχω-
ρήσουν με επείγοντα τρόπο στην

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της λεγόμε-
νης εργαλειοθήκης για την παροχή βρα-
χυπρόθεσμης ανακούφισης στους πολίτες
εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης στις τι-
μές της ενέργειας, όπως αναφέρει το κεί-
μενο των συμπερασμάτων της Συνόδου
Κορυφής.

Το κείμενο καλεί την Επιτροπή και το
Συμβούλιο να «εξετάσουν γρήγορα» με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα
για την αντιμετώπιση της κρίσης και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξε-
τάσει πώς μπορεί να επιταχύνει τις επεν-
δύσεις στην πράσινη μετάβαση. Το θέμα
πρόκειται να συζητηθεί στη συνέχεια στην
έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέρ-
γειας την Τρίτη. Η πλειοψηφία των 27 θέ-
λει να συμπεριληφθούν το φυσικό αέριο
και η πυρηνική ενέργεια στις πράσινες
επενδύσεις.

Η τελική έκδοση του κειμένου καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πώς λει-
τουργούν οι αγορές αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας και να εξετάσει τυχόν κερδο-
σκοπική δραστηριότητα στο Σύστημα Εμ-
πορίας Εκπομπών της ΕΕ, όπου οι εταιρεί-
ες αποκτούν άδειες για την αντιστάθμιση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τη
βοήθεια των Ευρωπαϊκών Κινητών Αξιών
και της Αρχής Αγορών. Έπειτα από οκτώ
ώρες διαπραγματεύσεων οι ηγέτες των
κρατών, που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κο-
ρυφής, συμφώνησαν στα συμπεράσματά
τους για την ενεργειακή κρίση. Οι αποφά-
σεις που ελήφθησαν αφορούν κυρίως τις
χώρες που πλήττονται περισσότερο από
την ενεργειακή κρίση, ώστε να μετρια-

στούν οι οικονομικές συνέπειες.
Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο εξέτασε την πρόσφατη άνοδο των
τιμών της ενέργειας και τον αντίκτυπο των
αυξήσεων των τιμών στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, ιδίως τους ευάλωτους πολί-
τες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις, που προσπαθούν να ανακάμψουν
από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να
προτείνει πριν από το τέλος της χρονιάς
κατάλογο με μορφές ενέργειας, οι οποίες
θα θεωρούνται ενάρετες τόσο για το κλίμα
όσο και για το περιβάλλον (τη λεγόμενη
«πράσινη ταξινομία»). Η κατάταξη αυτή θα
ανοίξει τον δρόμο για τη λεγόμενη πράσι-
νη χρηματοδότηση και θα δώσει ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα στα συστήματα δια-
νομής.

Το ζήτημα διχάζει τους 27. Όμως, στη
σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερ-
νήσεων στις Βρυξέλλες «πολύ μεγάλη
πλειοψηφία των κρατών-μελών» τάχθηκε
υπέρ της ιδέας να συμπεριληφθούν τόσο
το φυσικό αέριο όσο και η πυρηνική ενέρ-
γεια στον κατάλογο των βιώσιμων επενδύ-
σεων, όπως δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμά-
της στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλοι δύο
επιβεβαίωσαν ότι διαμορφώθηκε «πλει-
οψηφία» χωρών που διάκεινται ευνοϊκά
έναντι της πρότασης αυτής.

ΕΕικονικοί εμβολιασμοί
στο Ηράκλειο  

Μια ακόμη περίπτωση πλαστών πιστοποι-
ητικών εμβολιασμού στον χώρο της Υγείας
είδε χθες το φως της δημοσιότητας, αυτήν
τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγ-
κεκριμένα, δύο ειδικευόμενοι γιατροί του
ΠΑΓΝΗ έβγαλαν πιστοποιητικά εμβολια-
σμού, χωρίς όμως να έχουν εμβολιαστεί,
σε μια προσπάθειά τους να αποφύγουν την
αναστολή εργασίας ως ανεμβολίαστων.
Όπως προέκυψε, οι δύο ειδικευόμενοι για-
τροί τον περασμένο Ιούλιο, εκμεταλλευό-
μενοι τον ελάχιστο χρόνο που έμειναν μό-
νοι τους στο εμβολιαστικό κέντρο, πραγμα-
τοποίησαν εικονικό εμβολιασμό ο ένας
στον άλλο για να αποκτήσουν τα σχετικά πι-
στοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία ως
υγειονομικοί όφειλαν να έχουν.
Η πράξη τους έγινε αντιληπτή, ακολούθησε
ΕΔΕ και πλέον παραπέμπονται στο πειθαρ-
χικό της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρή-
της. Η υπόθεση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ,
έφτασε στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου έπειτα από καταγγελία. 
Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση, η
οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές Οκτωβρί-
ου, και το θέμα τέθηκε στο διοικητικό συμ-
βούλιο του νοσηλευτικού ιδρύματος που
αποφάσισε να τους θέσει σε προσωρινή
αργία και να παραπέμψει τον φάκελο στο
αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της 7ης ΥΠΕ.
Μέχρι στιγμής δεν είχε υπάρξει επίσημη
ενημέρωση για το περιστατικό είτε από την
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης είτε
από τη Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
κάλεσε τα 27 κράτη-μέλη 
της ΕΕ να μεριμνήσουν για 
την ανακούφιση των πολιτών
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ΕΕ: Μέτρα-ασπίδα
στην αύξηση των 
τιμών της ενέργειας 

COVID-19



...έχουν δημοπρατηθεί ήδη, 
ενώ ολοκληρώνονται 
οι διαδικασίες για άλλα έξι 
προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ
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«Η πράσινη μετάβαση, η απόφαση για μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα και η απεξάρτηση από τον
λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα δεν ευθύνονται για την άνο-
δο των τιμών του φυσικού αερίου», υπογράμμισε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας από το
βήμα του 4th Athens Investment Forum. Σύμφωνα με τον
ΥΠΕΝ, η αύξηση στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας οφεί-
λεται στη δυσανάλογη προσφορά σε σχέση με την αυξημέ-
νη ζήτηση που επέφερε η ανάρρωση της οικονομίας από
την πανδημία.

«Αν το 2030 το 70% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ, θα
έχουμε χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ορατότητα ως
προς το πώς θα εξελίσσονται οι τιμές το επόμενο διάστη-
μα», εκτίμησε.

Υπογραμμίζεται ότι στην κατεύθυνση του μετασχηματι-

σμού της Ελλάδας σε κόμβο πράσινης ενέργειας και και-
νοτομίας κινητοποιούνται επενδύσεις άνω των 44 δισ. ευ-
ρώ έως το 2030, με στόχο τη μείωση των εκπομ-
πών CO2 κατά 55% σε βασικούς τομείς: στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μετα-
φορές, στο κτιριακό απόθεμα και τη βιομη-
χανική παραγωγή.

Μάλιστα, σε λίγες εβδομάδες θα αναρτη-
θεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομο-
σχέδιο για τη β’ φάση της απλοποίησης της
αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση
ΑΠΕ.

Παράλληλα προωθούνται συστήματα αποθήκευσης
ενέργειας με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
για να επιδοτηθεί η εγκατάσταση μπαταριών και συστημά-

των αντλησιοταμίευσης και να διασφαλιστεί η επάρκεια
εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Σκρέκας στη στρατηγι-
κή Συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά και τις επεν-

δύσεις διασύνδεσης των ελληνικών νησιών
υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της δια-
σύνδεσης της Κρήτης θα επιφέρει μείωση
έως 500 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς στο

τελος του 2023.
Επίσης έως το τέλος του μήνα θα έχει ανακοι-

νωθεί ο οδηγός για το νέο «Εξοικονομώ». Στόχος
του προγράμματος του υπουργείου είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030 ώστε να επι-
τευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 55% των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.

K. Σκρέκας: Η πράσινη μετάβαση δεν ευθύνεται 
για την άνοδο των τιμών της ενέργειας

Κ
ομβική θέση στον νέο στρατη-
γικό σχεδιασμό της χώρας για
τις επιβατικές και εμπορευμα-
τικές μεταφορές κατέχει ο σι-

δηρόδρομος. Τα εμβληματικά έργα ανα-
βάθμισης και επέκτασης του δικτύου
έχουν ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να συμ-
βάλουν δυναμικά, ώστε η Ελλάδα μέσα στα
επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε διαμετα-
κομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, όπως τονίζει ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Πρόκειται για το ΜΜΜ του μέλλοντος για
πολλούς. Φιλικό προς το περιβάλλον, αξιό-
πιστο, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα,
με μακρά ιστορία στη χώρα μας, για το
οποίο έχουν μάλιστα εξασφαλιστεί και οι
απαιτούμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτή-
σεις. Ήδη την τελευταία διετία υλοποιούν-
ται στρατηγικά σιδηροδρομικά έργα που
αλλάζουν την εικόνα των μεταφορών στη
χώρα. Όπως ανέλυσε ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος

Βίνης από το βήμα του συνεδρίου Athens
Investment Forum, μέχρι σήμερα έχουν
ήδη δημοπρατηθεί επτά έργα 515,3 εκατ.
Επίσης, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες
για τη δημοπράτηση των έξι έργων του Αν-
ταγωνιστικού Διαλόγου, προϋπολογισμού
3,3 δισ., ενώ με βάση τις απορροφήσεις
των κοινοτικών κονδυλίων, ο ρυθμός ανά-
πτυξης έχει επιστρέψει ύστερα από σχεδόν
πέντε χρόνια σε θετικό πρόσημο.
Πρόκειται για τα έργα:

• Κατασκευή σιδηροδρομικής στάσης
στον Νέο Παντελεήμονα Πιερίας.
• Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκί-
νησης και σηματοδότησης στη γραμμή
Λάρισα - Βόλος.
• Εγκατάσταση συστήματος σηματοδό-
τησης στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Ειδο-
μένη.
• Ηλεκτροκίνηση του τμήματος Παλαι-
οφάρσαλος - Καλαμπάκα.
• Ηλεκτροκίνηση του τμήματος Κιάτο -
Ροδοδάφνη.

• Επιδομή και ηλεκτροκίνηση του τμή-
ματος Ροδοδάφνη - Ρίο.
• Δεύτερη φάση ανάπτυξης του Κεντρικού
Σιδηροδρομικού Σταθμού της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, είναι έτοιμη η δημοπράτηση
των έξι κομβικών έργων, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ που θα συντε-
λέσουν στην αναβάθμιση της διασυνορια-
κής διασύνδεσης της Ελλάδας με τη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη και στη σύνδεση των
βασικών λιμένων της χώρας με το εθνικό
σιδηροδρομικό δίκτυο. Τα έργα αυτά αφο-
ρούν τη σύνδεση των λιμένων της Πάτρας,
του Λαυρίου, της Ραφήνας, του 6ου προ-
βλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά και
της Καβάλας καθώς και την αναβάθμιση
της σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης.

Όπως εξήγησε ο κ. Βίνης: «Από την πρώ-
τη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της
ΕΡΓΟΣΕ, το φθινόπωρο του 2019, πρωταρ-
χικός μας στόχος ήταν να εστιάσουμε στον
εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων
που διαχρονικά λειτουργούσαν ως τροχο-

πέδη στην ολοκλήρωση των σιδηροδρομι-
κών έργων».

«Έχοντας ήδη σημαντικό έργο σε εξέλι-
ξη και τοποθετώντας σε ράγες τα μελλοντι-
κά έργα, η ΕΡΓΟΣΕ διαμορφώνει και υλο-
ποιεί έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπι-
στου, ασφαλούς και βιώσιμου σιδηροδρο-
μικού δικτύου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τέλος, σημείωσε: «Για την υλοποίηση αυ-
τών των έργων αξιοποιούμε τη συσσωρευ-
μένη εμπειρία 25 ετών των ανθρώπων μας
και τις μεγάλες δυνατότητές τους. Αναγνω-
ρίζουμε τη συνεισφορά τους και για αυτό
επενδύουμε σε αυτούς, με στόχο την ανά-
πτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους».

Τα 7 στρατηγικά
σιδηροδρομικά
έργα της χώρας

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης



Στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ελεύ-
θερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και επι-
χειρήσεων μπαίνει από την 1η Νοεμβρίου η πλατφόρ-
μα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων. Όλα τα στοιχεία των τιμολογίων που εκδίδουν
από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα διαβιβάζονται
υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας στα ηλεκτρονικά
συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι επαγγελματίες που έχουν τζίρο έως 50.000 ευρώ τον
χρόνο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή timo-

logio που δημιούργησε και προσφέρει δωρεάν η ΑΑΔΕ.
Ήδη στην εφαρμογή έχουν εγγραφεί περίπου

10.000 επιχειρήσεις, αριθμός ο οποίος καθημερινά
αυξάνεται, όπως αναφέρουν στελέχη της φορολογι-
κής διοίκησης.

Τα δεδομένα, που αφορούν λογιστικά αρχεία για το
χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και
την ημερομηνία υποχρεωτικής ένταξης στην πλατ-
φόρμα myDATA, διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ έως και τις 31 Μαρτίου 2022. Για το έτος 2021

δεν προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις
σε περίπτωση μη διαβίβασης των σχετικών στοιχείων. 

Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει
δωρεάν χρήση ειδικής φόρμας καταχώρισης της
εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, που είναι προ-
σβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, για
τους υπόχρεους που (διαζευκτικά): α) τα ετήσια ακα-
θάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ύψος των
50.000 ευρώ ή β) εκδίδουν έως και 50 τιμολόγια πώ-
λησης ετησίως.

Ηλεκτρονικά βιβλία για όλους από την 1η Νοεμβρίου

Π
ίεση στις τράπεζες για να
ανοίξουν τη στρόφιγγα των
δανείων προς τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)

ασκεί η κυβέρνηση. Οι συζητήσεις με-
ταξύ των δύο πλευρών για το συγκε-
κριμένο θέμα έχει ενταθεί το τελευ-
ταίο διάστημα και, όπως αναφέρουν
τραπεζικοί παράγοντες στην «Politi-
cal», στόχος είναι να βρεθεί η χρυσή
τομή, ώστε να υπάρξει αύξηση των χο-
ρηγήσεων και μείωση του κόστους
δανεισμού από τις τράπεζες, με δεδο-
μένο ότι ένας μεγάλος αριθμός ελλη-
νικών επιχειρήσεων λόγω της πανδη-
μίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλή-
ματα ρευστότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, που βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή επικοινωνίας, έχει ζητήσει την
υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων
από πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου
να επιλυθεί το πρόβλημα της επιβρά-
δυνσης του ρυθμού χορήγησης πιστώ-
σεων κατά το α’ εξάμηνο του 2021. 

Παράγοντες του οικονομικού επιτε-
λείου επισημαίνουν πως ήρθε η ώρα
οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την
πραγματική οικονομία και να ανταπο-

δώσουν τη στήριξη που έχουν λάβει
από το Δημόσιο τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο. Αυτό που υπογραμμίζουν από
το οικονομικό επιτελείο είναι πως οι
μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας δια-
θέτουν αξιόχρεο και μπορούν να δα-
νειστούν και μέσω των διεθνών αγο-
ρών μέσω της έκδοσης ομολόγων,
ενώ οι πιο μικρές δεν έχουν αυτήν τη
δυνατότητα και ταυτόχρονα είναι κλει-
στή και η κάνουλα από τις τράπεζες.
Παράλληλα αναφέρουν πως τα εγχώ-
ρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν δανει-
στεί με μηδενικό ή αρνητικό επιτόκιο,
συμμετέχοντας στα έκτακτα προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, αντλώντας φθηνή ρευστότητα
ύψους 40 δισ. ευρώ.

Είναι ενδεικτικό ότι ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μι-
λώντας στη Βουλή χαρακτήρισε «ακα-
τανόητη» τη μη παροχή δανείων από
τράπεζες σε μικρές επιχειρήσεις, για
την υλοποίηση σχεδίων που έχουν την

έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο.
Ο κ. Γεωργιάδης υποσχέθηκε να

κάνει ειδική συνάντηση με τις τράπε-
ζες για το θέμα, διευκρινίζοντας ότι,
θεσμικά, διά νόμου επιβολή δεν
υπάρχει. Επίσης ανέφερε ότι ενθαρ-
ρύνει απολύτως τα τραπεζικά ιδρύμα-
τα να χρηματοδοτούν τα εγκεκριμένα
από τον αναπτυξιακό νόμο προγράμ-
ματα. «Εάν χρειαστεί», κατέληξε, «θα
σχεδιάσουμε ένα περαιτέρω εργα-
λείο, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας, ειδικά προσανατολισμένο σε αυ-
τόν τον σκοπό».

Ο φόβος των «κόκκινων» δανείων
Από την πλευρά τους οι τράπεζες

επεξεργάζονται ένα πλέγμα προτάσε-
ων, στις οποίες θα παρέχονται εγγυή-
σεις από την πλευρά του Δημοσίου, με

τους τραπεζίτες να ξεκαθαρίζουν πως
πρέπει να αποφευχθεί η δημιουργία
μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων
και για αυτό τον λόγο οι χορηγήσεις θα
γίνουν με χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης
και τραπεζιτών θα συνεχισθούν εντατι-
κά τις επόμενες ημέρες, αφού μέσα
στον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η διοχέ-
τευση προς τις επιχειρήσεις μέρους των
δανείων ύψους 13 δισ. ευρώ που προ-
έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Ζητούμενο η αύξηση των 
χορηγήσεων στις επιχειρήσεις - 
«Ήρθε η ώρα να χρηματοδοτήσουν
την πραγματική οικονομία»

Κυβέρνηση προς
τράπεζες: Δώστε
δάνεια στις
μικρομεσαίες



ΜΜήνυμα Άδωνη στις
τράπεζες - «Ιστορική 
η συμφωνία για 
ναυπηγεία Ελευσίνας»

Μετά την παρότρυνση του υπουργού
Οικονομικών να ανοίξουν οι τράπεζες
την κάνουλα για δανειοδοτήσεις των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται ιδιαίτερα αυτή την εποχή από τη
διεθνή κρίση, ο Άδωνις Γεωργιάδης
από το βήμα της Βουλής εμφανίστηκε
ακόμη πιο αιχμηρός για την απροθυμία
των τραπεζών να παρέχουν ρευστότητα
σε μικρές επιχειρήσεις, τα σχέδια των
οποίων έχουν εγκριθεί από τον αναπτυ-
ξιακό νόμο. «Στην ουσία δεν είναι δά-
νειο αλλά προεξόφληση πραγματικής
δαπάνης που θα την πάρει ούτως ή άλ-
λως το κράτος», τόνισε ο υπουργός και
προανήγγειλε συνάντηση με εκπροσώ-
πους τραπεζών για το θέμα, διευκρινί-
ζοντας ότι διά νόμου επιβολή δεν μπο-
ρεί να υπάρξει. Άφησε δε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να σχεδιαστεί ένα περαιτέρω
εργαλείο, μέσω της αναπτυξιακής τρά-
πεζας ειδικά προσανατολισμένο σε αυ-
τόν τον σκοπό.

Από την πλευρά του ο ερωτών βου-
λευτής από το ΚΙΝΑΛ Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος παρότρυνε τον υπουρ-
γό να στείλει το αίτημα των μικρών επι-
χειρήσεων στην Ελληνική Ένωση Τρα-
πεζών, καθώς όπως είπε η μη δανει-
οδότηση εγγυημένων προγραμμάτων
είναι σαν να λέει η τράπεζα «δεν με εν-
διαφέρουν οι μικρομεσαίοι».

Στο μεταξύ, ο κ. Γεωργιάδης χαρα-
κτήρισε ιστορική τη συμφωνία για τα
ναυπηγεία Ελευσίνας, δίνοντας διαβε-
βαίωση ότι όταν αποχωρήσει από το
υπουργείο θα μπορούν να λειτουργούν
και τα τρία ναυπηγεία της χώρας.

«Χθες πετύχαμε ιστορική συμφωνία,
καθώς ο μεγαλύτερος όμιλος στην Ευ-
ρώπη αποφάσισε να συμπράξει συνε-
ταιρισμό με την εταιρεία ONEX για τα
ναυπηγεία της Ελευσίνας. Στόχος είναι
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να έχει κα-
τατεθεί η πρόταση στο δικαστήριο, ώστε
από άνοιξη, αν η ελληνική Δικαιοσύνη
το εγκρίνει, να προχωρήσει η εφαρμο-
γή του με καταβολή δεδουλευμένων
στους εργαζομένους και επενδύσεις»,
είπε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:
«Όταν φτάσαμε στο υπουργείο με τον κ.
Παπαθανάση, βρήκαμε τρία ναυπηγεία
κλειστά εδώ και δεκαετίες. Όταν έρθει
η ώρα να αποχωρήσουμε, θα έχουμε
τρία ναυπηγεία που λειτουργούν. Αυτή
την Ελλάδα ονειρευόμαστε».

Δ
ιπλός μποναμάς περιμένει χι-
λιάδες συνταξιούχους του Δη-
μοσίου, καθώς θα λάβουν μέ-
σα στους επόμενους μήνες

αναδρομικά ποσά της τελευταίας διετίας,
για την εισφορά αλληλεγγύης που τους
παρακρατήθηκε, αλλά και τα ποσά που πε-
ρικόπηκαν σε όσους είχαν κύρια σύνταξη
πάνω από 1.000 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων έμει-
ναν… εν μέρει ευχαριστημένοι από την
οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, καθώς περίμεναν να λάβουν ανα-
δρομικά το σύνολο του ποσού που περικό-
πηκε και αντιστοιχεί στα δώρα Χριστου-
γέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδό-
ματος αδείας, τόσο για τις κύριες όσο και
για τις επικουρικές συντάξεις.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για τη συνταγματικότητα των περικοπών…
απαλλάσσει τον προϋπολογισμό από ένα
δυσβάστακτο βάρος τουλάχιστον 4 δισ.
ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η αντισυνταγ-
ματική παρακράτηση ποσών για την ει-
σφορά αλληλεγγύης, αλλά και τα πλεονά-
ζοντα ποσά των κύριων συντάξεων άνω
των 1.000 ευρώ, θα εξοφληθούν σε δό-
σεις, κατά το αντίστοιχο προηγούμενο των
συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών,
το κόστος των αναδρομικών δεν επηρεά-
ζει σημαντικά τα δημοσιονομικά μεγέθη,
καθώς εκτιμάται για τα δύο χρόνια στα 500
εκατ. ευρώ. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επε-
ξεργάζεται το πλάνο επιστροφής των ανα-

δρομικών σε ετήσιες δόσεις, καθώς οι αν-
τοχές του προϋπολογισμού είναι συγκε-
κριμένες. 

Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο ποσό που
θα λάβουν οι δικαιούχοι ξεκινάει από τα
600 ευρώ και φτάνει έως και τα 12.000 ευ-
ρώ για τα λεγόμενα «ρετιρέ». 

Η ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου
της χώρας για τη συνταγματικότητα των
περικοπών στα δώρα Χριστουγέννων και
Πάσχα, καθώς και στο επίδομα αδείας,
ήρθε με αφορμή την προσφυγή στρατιωτι-
κού, ο οποίος μάλιστα είχε δικαιωθεί πρω-
τόδικα. 

Άλλωστε, σύμφωνα με νομικούς κύ-
κλους, τέτοιου είδους προσφυγές είναι…
καταδικασμένες, καθώς τόσο το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο όσο και το Συμβούλιο της
Επικρατείας ευθυγραμμίζονται με τη νο-
μολογία περί «σπουδαίου λόγου», η οποία
θέλει τις περικοπές να είναι συνταγματι-
κές για λόγους δημοσιονομικής ισορρο-
πίας, στο πλαίσιο των μνημονιακών δε-
σμεύσεων της χώρας. 

Πώς θα εξοφληθούν τα
ποσά της επιστρεπτέας
προκαταβολής

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδο-
θεί η υπουργική απόφαση για τις δια-
δικασίες επιστροφής των ποσών από
την επιστρεπτέα προκαταβολή που
έλαβαν περίπου 700.000 επιτηδευμα-
τίες, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα θα
αναρτηθούν στους λογαριασμούς στο
Taxisnet τα ποσά που καλούνται να
καταβάλουν. Στην υπουργική απόφα-
ση θα περιλαμβάνονται ευνοϊκοί όροι
αποπληρωμής, ενώ όσοι πληρώσουν
εφάπαξ το ποσό έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2021, θα λάβουν έκπτωση 15%, επί
του ποσού που θα βεβαιωθεί στον πί-
νακα οφειλών στο Taxisnet. Με βάση
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομι-
κών, το 28% των επιχειρήσεων θα επι-
στρέψει το 25% του ποσού που έλαβε,
το 39% το 33%, και το 33% το 50% του
σχετικού ποσού. Έτσι, αν ένας επιχει-
ρηματίας έλαβε επιστρεπτέα προκα-
ταβολή 24.000 και με βάση τον ΚΑΔ,
πρέπει να επιστρέψει το 25%, θα κα-
ταβάλει 6.000 ευρώ. Αν πληρώσει
εφάπαξ μέχρι τις 31/12, τότε θα κερ-
δίσει έκπτωση 900 ευρώ και το τελικό
ποσό πληρωμής θα είναι 5.100 ευρώ.
Αν επιλέξει να αποπληρώσει τις 6.000
ευρώ σε 60 δόσεις, τότε θα πρέπει να
καταβάλλει κάθε μήνα έως τον Δε-
κέμβριο του 2026 το ποσό των 100 ευ-
ρώ. Σημειώνεται ότι η πληρωμή της
πρώτης δόσης πρέπει να γίνει έως τις
31 Ιανουαρίου 2021.

Επιστρέφονται εισφορά 
αλληλεγγύης και οι περικοπές
στις υψηλές κύριες συντάξεις

Διπλός μποναμάς
για 400.000 
συνταξιούχους 
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Ε
λληνες που ζουν και εργάζον-
ται σε σημαντικά κέντρα λή-
ψης αποφάσεων σε όλο τον
κόσμο και κατέχουν υψηλό-

βαθμες θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις
ή/και εταιρείες κολοσσούς στο εξωτε-
ρικό, βρίσκονται στη χώρα μας συμμε-
τέχοντας στην 1η Διάσκεψη «The
Greeks Are Back», που διοργανώνει η
εταιρεία Public Affairs and Networks.
Πενήντα Έλληνες (CEOs, managing di-
rectors, presidents, VPs, partners,
global heads, senior directors), οι οποί-
οι εργάζονται σε 40 και πλέον διεθνείς
εταιρείες και σε 12 διαφορετικές ση-
μαντικές αγορές-στόχους, συζήτησαν
και διατύπωσαν προτάσεις στην ελληνι-
κή Πολιτεία που αφορούν την περαιτέ-
ρω βελτίωση της ελκυστικότητας της
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Επιθυμία όλων των εμπλεκομένων, η
προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στη
χώρα και η ανάπτυξη της εθνικής οικο-
νομίας. Η διάσκεψη θα γίνεται σε ετήσια
βάση και θα περιλαμβάνει συζητήσεις
σε ολομέλεια, αλλά και σε έξι εξειδι-
κευμένες ομάδες εργασίας. Στόχος της
φετινής διάσκεψης είναι η υποβολή

προτάσεων που θα βοηθήσουν στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της εγ-
χώριας οικονομίας και στην προώθηση
της αναπτυξιακής της δυναμικής στους
εξής τομείς: Πράσινες επενδύσεις, Φο-
ρολογικό πλαίσιο, Προσέλκυση ταλέν-
των, Καινοτομία/έρευνα & ανάπτυξη,
Ψηφιακή μετάβαση και Silver economy.

Ideal: Αύξηση των pro 
forma EBITDA κατά 54%

Αύξηση των pro forma εσόδων κατά 40% στα
51,9 εκατ. ευρώ και αύξηση της pro forma λει-
τουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 54% στα
9,9 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Όμιλος Ideal για το
εννιάμηνο του 2021. Ο όμιλος κατέγραψε παράλ-
ληλα αύξηση των pro forma κερδών προ φόρων
(ΚΠΦ) κατά 60% στα 8,6 εκατ. ευρώ και αύξηση
των pro forma κερδών μετά από φόρους (ΚΜΦ)
κατά 69% στα 7,2 εκατ. ευρώ. Τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των pro forma οικονομικών αποτελε-
σμάτων του Ομίλου Ideal για το εννιάμηνο 2021
είναι: Η σημαντική αύξηση των εσόδων με πα-
ράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας
(EBITDA), αύξηση των κερδών προ φόρων
(ΚΠΦ), αλλά και των κερδών μετά από φόρους
(ΚΜΦ).

Το event του EEA 
στην πλατεία Συντάγματος
Με events για το κοινό και συνεχή ενημέρω-
ση με χρήση ψηφιακών και αναλογικών μέ-
σων, που στοχεύει στην προβολή, ενημέρω-
ση και διάχυση του Agora Athens και των
σκοπών του στους επιχειρηματίες και τους
πολίτες, την ενδυνάμωση του ρόλου του
Agora Athens ως συνεκτικού στοιχείου συ-
νολικής παρέμβασης για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας και του τουρισμού, και
την περαιτέρω ενίσχυση του Agora Athens
ως κορυφαίου brand στις καινοτόμες, ψη-
φιακές και πολυκαναλικές αγορές ολοκλη-
ρωθήκαν χθες οι εκδηλώσεις του ΕΕΑ στη
πλατεία Συντάγματος. Στο event του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας πα-
ρευρέθηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Η SKY express συνοδοιπόρος στο
μουσικό ταξίδι της Φωτεινής Δάρρα 

Η SKY express ανακοίνωσε ότι είναι συνοδοι-
πόρος στο μουσικό ταξίδι της Φωτεινής Δάρρα
με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση. Το «Τετράδιο Γε-
νεθλίων μιας Όμορφης και Παράξενης Πατρί-
δας» αποτελεί ένα μουσικό αφήγημα το οποίο
έγραψε, αφηγήθηκε και ερμήνευσε η φημισμέ-
νη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα για να εξελιχθεί στην
πορεία σε φιλμ, σε συνεργασία με το Πολεμικό
Μουσείο. Μέσα από τραγούδια ορόσημα μεγά-
λων συνθετών όπως Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος
Ξαρχάκος, Μίκης Θεοδωράκης, τη μελοποιημέ-
νη ποίηση του Νίκου Γκάτσου και του Οδυσσέα
Ελύτη αλλά και τους στίχους των Pink Floyd, η
Φωτεινή Δάρρα μεταφέρει τον θεατή σε μια μα-
γική διαδρομή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ στις δα-
πάνες έρευνας και ανάπτυξης και ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε Ε&Α
είναι στον μέσο όρο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, εκεί που πρέπει να
βελτιώσουμε, περαιτέρω, την επίδοσή μας είναι στις επενδύσεις που
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ενώ υπογράμμισε ότι
τον τελευταίο χρόνο, παρά την κρίση της πανδημίας, έχουν ανακοι-
νωθεί πολύ σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Σχε-
τικά με το brain drain σημείωσε ότι, πέραν των θετικών στοιχείων για
την οικονομία, στόχος είναι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια να μπορεί να
κρατάει τους επιστήμονές της. Επίσης ανέφερε ότι περισσότερες
από 500 νεοφυείς επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 4.800
εργαζομένους, έχουν ενταχθεί στο Elevate Greece.

Η Praktiker Hellas, το Νo1 δίκτυο καταστημάτων DIY και Home Improvement
στην Ελλάδα, μας προσκαλεί στις φθινοπωρινές προσφορές της σε είδη σπιτι-
ού, όπως επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και είδη θέρμανσης, είδη μπάνιου
και δομικά, μηχανήματα κήπου και εργαλεία, έπιπλα, και σε πολλά ακόμη με τα
οποία δημιουργούμε όμορφες στιγμές στο σπίτι. Ξεφυλλίζοντας το νέο φυλλά-
διο προσφορών, που ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου, μπορούμε να βρούμε μοναδι-
κές προσφορές και να μεταμορφώσουμε τον χώρο μας στο απόλυτο χειμερινό
καταφύγιο. Πλέον το σπίτι αποκτά θαλπωρή και ζεστασιά, τόσο μέσα με μοναδι-
κές τιμές σε θερμαντικά σώματα και αφυγραντήρες, όσο και έξω με έως -20%
σε όλες τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου. Παράλληλα, ξεκινάμε τις μαγειρι-
κές μας αλχημείες με ανανεωμένη διάθεση σε όλες τις έτοιμες κουζίνες με -
20%. Τέλος, με τιμές έως -30% σε όλες τις κουρτίνες, όλες τις κουβέρτες και
στις σειρές στρωμάτων Bliss & Energy Max της Zenius, το υπνοδωμάτιο γίνεται
ο πιο ζεστός και ανανεωμένος χώρος που πάντα ονειρευόμασταν.

Φθινοπωρινές προσφορές Praktiker έως 31/10 

Elevate Greece: Πάνω από 500 startups στον φορέα

Enterprise Greece: Επαφές με 
50 κορυφαία στελέχη στο εξωτερικό



Ο ΟΛΠ το φετινό συνέδριο
GreenPort Cruise & Congress

Τ
ο 16o συνέδριο GreenPort Cruise & Congress
που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, φιλοξε-
νήθηκε από τον ΟΛΠ (20-22/10). Σύμφωνα με

τη σχετική ανακοίνωση, στο συνέδριο συμμετείχαν
περισσότεροι από 180 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων
από τη λιμενική κοινότητα προερχόμενοι από λιμενι-
κές αρχές, από φορείς εκμετάλλευσης σταθμών, ναυ-
τιλιακές εταιρείες κ.ά., προκειμένου να ανταλλάξουν
απόψεις και να συζητήσουν τα θέματα γύρω από τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές
πρακτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κρίσιμων αλλαγών, οι οποίες θα οδη-
γήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και αποφάσεις. Το
GreenPort Cruise & Congress κάλυψε μια σειρά θε-
μάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου κλιματικού
σχεδίου της ΕΕ, των λιμένων που προωθούν νέα καύ-
σιμα, τις βιώσιμες μεταφορές και logistics και γενι-
κότερα θέματα οικονομικών και τεχνικών προκλήσε-
ων που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια.

Προκήρυξη βραβείων ΕΒΕΑ 
για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες
Μέχρι την Παρα-
σκευή 12 Νοεμβρί-
ου 2021 διαρκεί η
προθεσμία για
όσους ενδιαφέρον-
ται να θέσουν υπο-
ψηφιότητα στα βρα-
βεία για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που προκή-
ρυξε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών. Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες: Βραβείο
εξαγωγικής δραστηριότητας - διεθνούς παρουσίας.
Βραβείο έρευνας - καινοτομίας και τεχνολογικής
ανάπτυξης. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης
ανάπτυξης. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Βραβείο αύξησης της απασχόλησης. Βραβείο ηλε-
κτρονικής επιχειρηματικότητας. Βραβείο νέου επι-
χειρηματία. Βραβείο αναπτυσσόμενης ΜμΕ. Βραβείο
νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Βραβείο γυναικείας
επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες
στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων ΕΒΕΑ,
τηλ: 210 3625342, e-mail: pr@acci.gr.

Intrakat: Αναγκαία η επιτάχυνση
στη δημοπράτηση έργων 

Στην ανάγκη επίλυσης του θέματος της αύξησης των
τιμών των υλικών με μια καινοτόμο λύση και υπέρβαση
από το αρμόδιο υπουργείο με νομοθετική πρωτοβουλία
σε δύο επίπεδα αναφέρθηκε ο Πέτρος Σουρέτης, διευ-
θύνων σύμβουλος της Intrakat από το βήμα του 4ου A-
thens Investment Forum. Όπως τόνισε ο κ. Σουρέτης,
χρειάζεται άμεση και δίκαιη αποζημίωση που να αντιμε-
τωπίζει την απρόβλεπτη συνθήκη και να εξασφαλίζει τη
συνέχιση των έργων, και μια οργανωμένη διαδικασία με
παρατηρητήριο τιμών που να αντιμετωπίζει αποτελε-
σματικά ανάλογες απρόβλεπτες καταστάσεις στο μέλ-
λον. Επίσης, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης του προ-
γράμματος δημοπράτησης των έργων με την άμεση λή-
ψη αποφάσεων για τη δημοπράτηση των ώριμων έργων. 

Alpha Bank: Κλείνει το project Cosmos
χωρίς κεφαλαιακές απώλειες

Τη δεύτερη μεγάλη
συναλλαγή, στο
πλαίσιο του προ-
γράμματος «Ηρα-
κλής», ολοκληρώνει
η Alpha Bank. Το
χαρτοφυλάκιο της
συναλλαγής Cosmos αποτελείται από περίπου 60 χιλιά-
δες δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, κα-
ταναλωτικά, επιχειρηματικά) και είναι συνολικού ύψους
3,4 δισ. ευρώ σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογι-
στικής αξίας) και 4,9 δισ. ευρώ σε όρους Total Exposure
(συνολική οφειλής). Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας,
μέσω της συναλλαγής επιτυγχάνεται υψηλή ανάκτηση
ύψους 50%, μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των
ελληνικών συναλλαγών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ’
όψιν ότι πρόκειται για μια multi-asset τιτλοποίηση. Σε
συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Or-
bit, δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσο-
στό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσο-
στά στις αρχές του 2022.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Edenred: Με άυλη κάρτα ποντάρει
στην εμπειρία των εργαζομένων

Επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της και τη στροφή στο κυκλικό μοντέλο η E-
denred, γαλλική εταιρεία που εφηύρε τη δια-
τακτική γεύματος (Ticket Restaurant®), η
οποία βρέθηκε μπροστά σε προκλήσεις με το
κλείσιμο της ho.re.ca., εν μέσω πανδημίας,
αλλά παρ’ όλα αυτά έκλεισε το 2020 με ενισχυ-
μένο κύκλο εργασιών.

Για τους νέους στόχους της Edenred Ελλά-
δος μίλησε σε ειδική εκδήλωση ο CEO της
εταιρείας Ιωάννης Κολοβός, παρουσιάζοντας
την πρώτη 100% ψηφιακή κάρτα σίτισης, Ticket
Restaurant® Zero, προαναγγέλλοντας ψη-
φιακές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των προ-
ϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας. Προσβλέπει
σε προσέλκυση περισσότερων εταιρειών που
θέλουν να προσφέρουν στους εργαζομένους
τους, επιπλέον του μισθού, ένα κίνητρο για κα-
λύτερη ποιότητα ζωής.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της E-
denred Ελλάδος το 2020 ενισχύθηκε κατά
1,5%, στα 12,3 εκατ. ευρώ, το περιθώριο καθα-
ρού κέρδους μειώθηκε σε 38,9% από 43,5%
στην προηγούμενη οικονομική χρήση, ενώ
μείωση εμφάνισαν και τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους, που ανήλθαν σε 4,77 εκατ. ευρώ
από 5,26 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ με pop-up stores σε Golden
Hall και Mediterranean Cosmos

Η ΔΕΗ εναρμονίζεται με τις ανάγκες της
εποχής και εξελίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες
της με στόχο την άμεση, συνεχή και αποτελε-
σματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Από
τις 27/9/2021 το Golden Hall στην Αθήνα και
από τις 29/9/2021 το Mediterranean Cosmos
στη Θεσσαλονίκη φιλοξενούν τα pop-up s-
tores της ΔΕΗ, σχεδιασμένα με έμφαση στη
διαδραστικότητα και το νέο ψηφιακό περιβάλ-
λον. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση,
τα pop-up stores προσφέρουν μια νέα εμπει-
ρία εξυπηρέτησης και ακολουθούν τη φιλοσο-
φία σχεδιασμού που εφαρμόστηκε πρόσφατα
στο πιλοτικό κατάστημα Αμαρουσίου. Τα και-
νούργια σημεία της ΔΕΗ λειτουργούν Δευτέρα
έως Παρασκευή 10.00-20.00, Σάββατο 10.00-
20.00 καθώς και τις Κυριακές που λειτουρ-
γούν τα εμπορικά κέντρα βάσει των αποφάσε-
ων των οικείων εμπορικών συλλόγων.
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«Δ
εν είμαι πολιτικός, δεν
είναι ο ρόλος μου αυ-
τός», είπε, σε εκδήλω-
ση γνωριμίας με τα

μέσα ενημέρωσης, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ)
Αριστοφάνης Στεφάτος, όταν κλήθηκε
να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις, για
το ζήτημα των υδρογονανθράκων, του
πρωθυπουργού (πρόκειται για ένα αγα-
θό που χάνει την αξία του) και του
υπουργού Εξωτερικών (η Ελλάδα δεν
σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον να γίνει
χώρα παραγωγής πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου). 

Ο ρόλος μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ
για να προωθήσω τα εθνικά δικαιώμα-
τα, διευκρίνισε ο κ. Στεφάτος, διευθυν-
τικό στέλεχος από το 2006 στη Νορβη-
γία (σε εταιρείες έρευνας και παραγω-
γής υδρογονανθράκων), διατυπώνον-

τας καθαρά το μήνυμα: «Υπάρχει ακόμα
χρόνος για την αξιοποίηση κοιτασμά-
των φυσικού αερίου, το οποίο θα δια-
δραματίσει σημαντικό ρόλο στις προ-
σπάθειές μας για μετάβαση σε μια οι-
κονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
καθώς έχει 50% χαμηλότερες εκπομπές
CO2 από τον λιγνίτ)». Αυτό άλλωστε «εί-
ναι σαφές στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα, που προβλέπει
επέκταση της κατανάλωσης φυσικού
αερίου κατά περίπου 40% έως το τέλος
της δεκαετίας». Πρόσθεσε μάλιστα ότι
«η δυνητική αξία (συνολικά) των κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλά-
δα είναι της τάξης των 250 δισ. ευρώ.
Με τις σημερινές τιμές ενέργειας, αυτή
είναι μια συντηρητική εκτίμηση – τα
έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου θα
μπορούσαν να φθάσουν στα 56 δισ. ευ-
ρώ και οι επενδύσεις στα 46 δισ. ευρώ».
Η αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμά-
των μας «θα ενισχύσει παράλληλα την
ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και
θα μειώσει και την εξάρτησή της από τις
εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, το κό-
στος των οποίων την τελευταία δεκαε-
τία ανήλθε σε περίπου 150 δισεκατομ-
μύρια ευρώ!». 

Υψηλά πρότυπα
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ

κατέστησε σαφές ότι «όλες οι ενέργει-
ες για την προώθηση της προσπάθειας
της χώρας να δημιουργήσει εθνικά
έσοδα από τους υδρογονάνθρακες γί-
νονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρό-
τυπα για την υγεία, την ασφάλεια καθώς
και την περιβαλλοντική και κοινωνική
διακυβέρνηση». 

Στην εκδήλωση που έγινε στο πρώην
Κέντρο Αποκατάστασης Πολιτικών
Αναπήρων Πολέμου (ΚΑΠΑΨ, κατα-
σκευάστηκε το 1959 με τη συνδρομή
της νορβηγικής κυβέρνησης), νυν Πάρ-

κο για το Παιδί και τον Πολιτισμό, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ επανα-
προσδιόρισε τον ρόλο της Ελληνικής
Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναν-
θράκων με το βλέμμα στραμμένο στις
πράσινες τεχνολογίες, λέγοντας όμως
ότι «δεν υπάρχει δίλημμα φυσικό αέριο
ή ΑΠΕ – αφού το αέριο είναι σημαντι-
κός εταίρος για την ενεργειακή μετάβα-
ση. Η σημερινή συγκυρία, κατά την
οποία οι τιμές αναφοράς του φυσικού
αερίου για την Ευρώπη έχουν αυξηθεί
κατά 250% από τις αρχές του χρόνου,
επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο
τον κρίσιμο ρόλο του τα επόμενα χρόνια

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

ΕΔΕΥ: «Το αέριο είναι σημαντικός εταίρος για την πράσινη
μετάβαση και υπάρχει ακόμα χρόνος για την αξιοποίηση 
κοιτασμάτων του, γεγονός που θα ενισχύσει την ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας και θα μειώσει και την εξάρτησή της
από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, το κόστος 
των οποίων την τελευταία δεκαετία ανήλθε 
σε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ!»

«Δεν υπάρχει δίλημμα
ΑΠΕ ή φυσικό αέριο»
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(αν όχι δεκαετίες) ως καυσίμου-γέφυ-
ρα προς την ενεργειακή μετάβαση και
καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την
Ελλάδα να αποκτήσει σαφήνεια για τα
δικά της δυνητικά αποθέματα».

Σημαντικές συνέργειες 
Ο κ. Στεφάτος τόνισε ότι «δεν πρέπει

να ξεχνάμε ότι ο κλάδος πετρελαίου και
φυσικού αερίου έχει σημαντικές συνέρ-
γειες με πολλές από τις τεχνολογίες αυ-
τές. Ενδεικτικά, το 60% της τεχνογνωσίας
που χρησιμοποιείται για τα θαλάσσια αι-
ολικά πάρκα προέρχεται από τις υπερά-
κτιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογοναν-
θράκων, ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή
ότι το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί και
να μεταφερθεί αξιοποιώντας τις υφιστά-
μενες υποδομές φυσικού αερίου. Αυτό
σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να προ-
σφέρει στους επενδυτές μια μοναδική
ευκαιρία να αποκομίσουν οφέλη από τα
δυνητικά κοιτάσματα φυσικού αερίου,
τοποθετούμενοι παράλληλα στην ανά-
πτυξη των νέων, πράσινων τεχνολογιών
του μέλλοντος σε μία σειρά δραστηριο-
τήτων της πράσινης οικονομίας, όπως:
συνέργειες των ερευνών για αέριο με
την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών, δη-
μιουργία υπόγειων/υποθαλάσσιων απο-
θηκών αερίου ή / και διοξειδίου του άν-
θρακα, εγκαταστάσεων οι οποίες στο
μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για την αποθήκευση υδρογόνου.
Η ναυτιλία επίσης προσφέρει ευκαιρίες
συνεργειών στον τομέα του καυσίμου
και τη μεταφορά – τα ναυπηγεία μπο-
ρούν ακόμα να συμβάλουν στην κατα-
σκευή πλατφόρμας, που θα συσχετίζεται
με τα υπεράκτια αιολικά». Είναι «μια ση-
μαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να δη-
μιουργήσει έσοδα δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ μέσω της ανάπτυξης ενός εγχώριου
upstream κλάδου. Μια ευκαιρία επίσης
για τους επενδυτές μας, όπως η Total, η
ExxonMobil, η Energean και τα ΕΛΠΕ».
Στο πλαίσιο αυτό, είπε, «δημιουργήσαμε
στην εταιρεία ένα νέο τμήμα επενδύσε-
ων, το τμήμα new ventures, το οποίο
αποβλέπει σε συνέργειες με εγχώριους
και διεθνείς παίκτες της αγοράς, αναφο-
ρικά με projects όπως η δέσμευση και η
αποθήκευση του άνθρακα, τα πλωτά αι-
ολικά πάρκα. Η ανάπτυξη εναλλακτικών
τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο, που εν
πολλοίς περνάνε μέσα από τις υποδομές
φυσικού αερίου, διασφαλίζουν τη βιω-
σιμότητα των σχετικών δραστηριοτήτων

και των απαιτούμενων επενδύσεων.
Επομένως, υπάρχει χρόνος για την ανά-
πτυξη της βιομηχανίας upstream φυσι-
κού αερίου της Ελλάδας, ιδίως αν λά-
βουμε υπόψη μας ότι χρειάστηκαν λιγό-
τερο από 2,5 χρόνια για την εμπορική
εκμετάλλευση του κοιτάσματος Ζορ της
Αιγύπτου, μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών ερευνών». 

Η ΕΔΕΥ «πιστεύει ακράδαντα ότι η
Ελλάδα αποτελεί μια μοναδική επενδυ-
τική ευκαιρία μέσα στην Ευρώπη για
παράλληλη υλοποίηση επενδύσεων σε
ΑΠΕ και φυσικό αέριο, σε αρμονία μετα-
ξύ τους».  Η Νορβηγία, όπου έζησε για
πολλά χρόνια ο κ. Στεφάτος, «έχει έναν
ζωντανό και πολύ επιτυχημένο τομέα
υδρογονανθράκων, που παράγει ετήσια
έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων που
διατίθενται για την υγεία, την εκπαίδευ-
ση, τις συντάξεις και άλλες εθνικές προ-
τεραιότητες, όπως και έργα μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, για
παράδειγμα το εμβληματικό έργο δέ-
σμευσης και αποθήκευσης του διοξει-
δίου του άνθρακα “Northern Lights”». 

Πλάνο κινήσεων 
«Η ΕΔΕΥ επιδιώκει την παραμονή στη

χώρα των πετρελαϊκών εταιρειών που
έχουν μισθώσει θαλάσσιες παραχωρή-
σεις για την έρευνα και την εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων. Γι’ αυτό έχει
διοργανώσει operators forum – έχει
καλέσει, με άλλα λόγια, σε διάλογο τις
εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρη-
θεί προς έρευνα τα διάφορα μπλοκ,
αναμένοντας από την κοινοπραξία To-
tal/ExxonMobil/ΕΛΠΕ, που έχει αναλά-
βει τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή
της Κρήτης, να δώσει το πλάνο για τις
περαιτέρω κινήσεις της, όσον αφορά τις
σεισμικές και γεωλογικές έρευνες. Τον
Οκτώβριο του 2022 λήγει το χρονικό
περιθώριο για την έναρξη της έρευνας
στην περιοχή της Κρήτης, με βάση τη
σύμβαση παραχώρησης που έχει υπο-
γράψει το Ελληνικό Δημόσιο με την κοι-
νοπραξία». 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΔΕΥ, τέθηκε
και το ζήτημα των κινδύνων που συνεπά-
γονται από την τουρκική προκλητικότητα
στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και
κατ’ επέκταση των συνεπειών που έχει
αυτό στις εταιρείες υδρογονανθράκων. Ο
ίδιος, αν και δεν τοποθετήθηκε, αναγνώ-
ρισε το πρόβλημα. 

POLITICAL

Ενθάρρυνση
επενδυτών  
Αριστοφάνης Στεφάτος,
διευθύνων σύμβουλος
της ΕΔΕΥ: «Μεγάλοι
ενεργειακοί όμιλοι, όπως
η TotalEnergies και η
ExxonMobil, ήρθαν στην
Ελλάδα όχι ωθούμενοι
από οπορτουνισμό, αλλά
λόγω των ρεαλιστικών
προοπτικών για ύπαρξη
μεγάλων ευρημάτων.
Ωστόσο, δεν μπορούμε
να είμαστε βέβαιοι για
την αξία των αποθεμάτων
της Ελλάδας, μέχρι να
αποκτήσουμε σαφήνεια.
Κάτι που μπορούμε να πε-
τύχουμε ενθαρρύνοντας
τους επενδυτές να προ-
χωρήσουν στις απαραίτη-
τες σεισμικές και γεωλο-
γικές έρευνες, που δεν
έχουν κόστος για το Ελ-
ληνικό Δημόσιο».



Μ
ια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατά
τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας
ταινίας, όπου πρωταγωνιστεί ο Άλεκ
Μπάλντουιν, ο γνωστός ηθοποιός την

πυροβόλησε. Το δυστύχημα συνέβη στο σετ του
γουέστερν «Rust» στο Νέο Μεξικό, όταν ο Άλεκ
Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο-ρέπλικα, το οποίο
υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Νεκρή είναι η 42χρο-
νη Χαλίνα Χάτσινς, που εργαζόταν στην ταινία ως δι-
ευθύντρια φωτογραφίας, ενώ ο 48χρονος τραυμα-
τίας είναι ο Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης της ταινίας.

Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματί-
στηκαν από σφαίρες, όταν ο Άλεκ Μπάλντουιν πυρο-
βόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύ-
ρισμα» της ταινίας «Rust», η οποία παράγεται για λο-
γαριασμό του Netflix, ανέφεραν οι υπηρεσίες του
σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, σύμφωνα με το Γαλ-
λικό Πρακτορείο. Αμέσως η γυναίκα μεταφέρθηκε
με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του
Αλαμπουκέρκι, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της,
ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας μεταφέρθηκε σε νο-
σοκομείο της Σάντα Φε, όπου νοσηλεύεται στην εν-
τατική, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν είναι
γνωστή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη, ο
οποίος επικαλέστηκε το Hollywood Reporter, ο σκη-
νοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση».

Δεν είναι ακόμη σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποί-
ες ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε, τραυματίζοντας
θανάσιμα τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας.
Η μέχρι στιγμής εκδοχή είναι ότι το όπλο εκπυρσο-
κρότησε. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη, ο
οποίος επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής,
επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα
στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής
είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες. Όλα έγιναν
στο Bonanza Creek Ranch, έναν δημοφιλή τόπο γυ-
ρισμάτων στο Νέο Μεξικό. Η πρώτη εκτίμηση είναι
ότι η τραγωδία συνέβη είτε ενώ γυριζόταν κάποια
σκηνή, είτε ενώ γινόταν πρόβα. Για το τραγικό περι-
στατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, στο πλαίσιο της οποί-
ας κλήθηκαν να καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες.
Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος
του Άλεκ Μπάλντουιν. 

Χουάν Κάρλος: Δεχόταν ενέσεις 
με θηλυκές ορμόνες γιατί 
ήταν σεξουαλικά υπερδραστήριος

Για να χαλιναγωγήσουν τις σεξουαλι-
κές ορμές του «Δον Ζουάν» του ισπανι-
κού θρόνου Χουάν Κάρλος, οι μυστικές
υπηρεσίες της ιβηρικής χώρας φέρεται
να του έκαναν ενέσεις με θηλυκές ορ-
μόνες, όταν ήταν βασιλιάς της Ισπανίας.
Αυτό ισχυρίστηκε στους «Times» του
Λονδίνου ο πρώην αρχηγός της ισπανι-
κής αστυνομίας Χοσέ Μανουέλ Βιλαρέ-
χο, ο οποίος δικάζεται για εκβιασμό και
διαφθορά, στους κύκλους της πολιτι-
κής και επιχειρηματικής ελίτ της χώ-
ρας. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έρχονται, ενώ
από το 2016 ένας Ισπανός ιστορικός είχε γράψει στο βιβλίο του ότι ο Χουάν
Κάρλος είχε πέντε χιλιάδες ερωμένες. Στο βιβλίο του με τίτλο «Juan Car-
los: The King of 5.000 lovers» έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τις κατακτή-
σεις του πρώην βασιλιά της Ισπανίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του
ροζ βίντεο που απεικονίζει
τον λεγόμενο «πρωθυπουρ-
γό» του ψευδοκράτους Ερσάν
Σανέρ, άλλο ένα βίντεο Τουρ-
κοκύπριου πολιτικού αναρτή-
θηκε από λογαριασμό στο
Twitter. Πρόκειται για τον Το-
ζούν Τουναλί, ανώτερο στέλε-
χος του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος του Σερντάρ Ντενκτάς,
ο οποίος απεικονίζεται στο
νέο ροζ βίντεο. Χθες βράδυ,
απειλώντας με νέο ροζ βίντεο,
ο Τούρκος αρχιμαφιόζος Σεν-
τάτ Πέκερ, με μήνυμα στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Twitter, απευθύνθηκε προς τους «Κύ-
πριους» -Τουρκοκύπριους- πολιτικούς: «Κύπριοι

πολιτικοί, που υποστηρίξατε
τη συνωμοσία εναντίον μου
στην Τουρκία, συμμαχώντας
με εμπόρους ναρκωτικών
και παράνομους οργανι-
σμούς στοιχημάτων, είστε
όλοι καμένοι. Το αρχείο πέ-
ρασε στα χέρια μου. Πρέπει
να ανησυχείτε. Θα σας απο-
καλύψω. Όποιοι έχετε αί-
σθημα ντροπής θα πρέπει να
παραιτηθείτε και να φύγε-
τε». Όπως αναφέρουν τουρ-
κοκυπριακά δημοσιεύματα,
ο Πέκερ ανακοίνωσε ότι τα

βίντεο δεν θα τα δημοσιοποιήσει από τον προσω-
πικό του λογαριασμό, αλλά από τον λογαριασμό με
το όνομα «Deli Çavuş».

Από την «εκπυρσοκρότηση» του
όπλου σε ράντσο στο Νέο Μεξικό -
Νεκρή η διευθύντρια φωτογραφίας -
Τραυματίστηκε και ο σκηνοθέτης -
Συντετριμμένος ο 63χρονος σταρ

Άλεκ Μπάλντουιν:
Σκότωσε γυναίκα σε
γυρίσματα ταινίας 

Κατεχόμενα: Νέο ροζ βίντεο με 
στέλεχος του κόμματος του Ντενκτάς 
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Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εννιά-
μηνο καταφέρνουν μέχρι στιγμής να διατηρούν το θετικό πρόσημο, αλλά
όπως φαίνεται τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά τους επόμενους τρεις μή-
νες, καθώς οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοινώνουν μείωση
παραγωγής εξαιτίας της έλλειψης των ημιαγωγών. Η Ελλάδα στο εννιάμηνο
σημείωσε επίδοση-ρεκόρ με ποσοστό ανόδου 36,2% και βρέθηκε στο υψη-

λότερο σκαλοπάτι του βάθρου στην ΕΕ, έχοντας διαθέσει 81.758 αυτοκίνητα
έναντι 60.046 οχημάτων το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Στη δεύτερη θέση
ακολουθεί η Κροατία με ποσοστό ανόδου 31,5% και στην τρίτη θέση βρέθηκε
η Εσθονία με άνοδο 30,1%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ιταλία με πο-
σοστό ανόδου 20,6% και η Ιρλανδία με 19,1%. Ο μέσος όρος ανόδου στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο εννιάμηνο ανήλθε σε 6,6%.
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Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

Τ
ο Suzuki Jimny επέστρεψε στην ελληνι-
κή αγορά διατηρώντας τα μοναδικά off-
road χαρακτηριστικά του αλλά χωρίς το
πίσω κάθισμα, καθώς αφορά επαγγελ-

ματική έκδοση.
Η καριέρα του ως επιβατικού έχει ολοκληρωθεί

λόγω ρύπων, ωστόσο την επαγγελματική του εκδοχή
ζηλεύουν πολλοί ανταγωνιστές, καθώς το ιαπωνικό
μοντέλο με τιμή λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ
(16.882 ευρώ πλέον του ΦΠΑ) έρχεται να αναταράξει
τα ήρεμα νερά στην κατηγορία των επαγγελματικών
οχημάτων.

Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η επαγγελματική
έκδοση δεν υστερεί κυριολεκτικά σε τίποτα από την
επιβατική έκδοση, διαθέτει υπερπλήρη εξοπλισμό
και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο (863 λίτρα) με επίπε-
δο πάτωμα και προαιρετικό στιβαρό προστατευτικό
πλέγμα που διαχωρίζει με ασφάλεια τους επιβάτες
από το μεταφερόμενο φορτίο.

Κλασική σχεδίαση Jimny
Το νέο Suzuki Jimny αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα

ξεχωριστό μοντέλο με έντονες γωνίες, τις οποίες κά-
ποιοι τις λατρεύουν και κάποιοι άλλοι το παρομοι-
άζουν με κουτί! Όπως και αν το δει κανείς, πάντως, το
νέο Jimny διαθέτει έντονη σχεδίαση που μαγνητίζει
τα βλέμματα των περαστικών είτε κινείται είτε βρί-
σκεται σταθμευμένο.

Στο εμπρόσθιο τμήμα κυριαρχούν η μάσκα και ο
προφυλακτήρας αλλά και τα φωτιστικά σώματα που
δείχνουν να εξέχουν πολύ από το αμάξωμα, χωρίς
όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο πίσω μέρος, το
νέο Jimny θα λέγαμε πως δεν έχει αλλάξει και πάρα
πολύ, καθώς τα φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετη-
θεί στον πίσω προφυλακτήρα, ενώ έντονη είναι η πα-
ρουσία της ρεζέρβας που έχει τοποθετηθεί επάνω
στην πίσω πόρτα του αυτοκινήτου.

Εσωτερικό με διπλό χαρακτήρα
Αν το Jimny προκαλεί με την εξωτερική του σχε-

δίαση είτε αρνητικά είτε θετικά, κάτι τέτοιο δεν συμ-
βαίνει με την καμπίνα επιβατών. Το εσωτερικό του
Jimny αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τον οδηγό
και τον συνοδηγό.

Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει το ταχύμετρο και
το στροφόμετρο και μεταξύ τους έχει τοποθετηθεί μια
οθόνη LCD, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει το
ηχοσύστημα και τα χειριστήρια για τον κλιματισμό αλ-
λά και για την κατάβαση σε δρόμο με μεγάλη κλίση.

Πίσω από τα καθίσματα του οδηγού και συνοδηγού
εστιάζεται η μεγάλη διαφορά στην επαγγελματική
έκδοση. Τα πίσω καθίσματα λείπουν, απελευθερώ-
νοντας έναν χώρο φόρτωσης που φτάνει έως τα 863

λίτρα, νούμερο που πραγματικά εντυπωσιάζει για
Suzuki Jimny. Το νέο Jimny χρησιμοποιεί αποκλει-
στικά έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα χωρητι-
κότητας 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 102 ίππους στις
6.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 130 Nm στις 4.000
σ.α.λ. Η κίνηση μεταφέρεται στον πίσω άξονα μέσω
ενός 5τάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου με σωστή κλι-
μάκωση αλλά κάπως σφικτή αίσθηση. Φυσικά, ως
καθαρόαιμο τζιπ, το Jimny διαθέτει κεντρικό μηχανι-
κό διαφορικό και βοηθητικό κιβώτιο με «κοντές»
σχέσεις για τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να
συναντήσει ο οδηγός εκτός δρόμου.

Όλα αυτά, βέβαια, έχουν έναν αντίκτυπο στην κατα-
νάλωση καυσίμου, η οποία κινήθηκε πέριξ των 6,8 λί-
τρων για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Στο ταξίδι, αν ο οδηγός του κινηθεί στο όριο των 100
χλμ., τότε το Jimny είναι και οικονομικό και η μέση
κατανάλωση πέφτει στα 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Σε
διαφορετική περίπτωση, η κατανάλωση ανεβαίνει
ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης!

Για δρόμο, παραλία ή βουνό
Το Suzuki Jimny ανέκαθεν αποτελούσε το σκληρο-

τράχηλο τζιπ των κυνηγών, των ιδιοκτητών σκαφών
αλλά και όσων ήθελαν ένα τετρακίνητο όχημα χωρίς
να χρειάζεται να ξοδέψουν μια περιουσία. Το νέο
Jimny προσφέρει όλα τα παραπάνω με επιπλέον την
άνεση αλλά και την υψηλή τεχνολογία για τους επαγ-
γελματίες.

Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο, το
νέο Jimny μάς εντυπωσίασε, καθώς κινείται με από-
λυτη άνεση και οικονομία όταν ο οδηγός δεν ξεπερά-
σει τα 100-110 χλμ./ώρα, ενώ δεν ζορίζεται ακόμη και
όταν ο δείκτης του ταχύμετρου κινείται πέριξ των 140
χλμ./ώρα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το Jimny ως γνήσιο καθαρόαιμο τετρακίνητο παρου-
σιάζει κάποιες κλίσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση
δεν προβληματίζουν, ενώ το ESP το επαναφέρει στον
σωστό δρόμο σε περίπτωση πλαγιολίσθησης…

Εκτός δρόμου το Jimny δείχνει να βρίσκεται στο
φυσικό του περιβάλλον. Ανεβαίνει τα βουνά με απί-
στευτη ευκολία και άνεση, κινείται σε αμμώδεις πα-
ραλίες χωρίς να κολλάει, ρίχνει βάρκες σε γλίστρες ή
αμμουδιές με άνεση και, βέβαια, με την ίδια άνεση θα
κινείται και σε χιονισμένες πλαγιές!

Όταν συναντά δυσκολίες ο οδηγός, έχει την επιλο-
γή της τετρακίνησης αλλά και των «κοντών» σχέσεων,
και όλα ξεπερνιούνται! Όμως αυτό που θα εκτιμή-
σουν δεόντως οι επιβάτες είναι η άνεση που έχουν
στην καμπίνα όπου και αν κινείται το Jimny.

Μέσα στην πόλη το Jimny αποδείχθηκε ιδιαίτερα
ευέλικτο, άνετο και, βέβαια, η ανάρτηση απορροφά
όλες τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η έλλειψη
κάμερας οπισθοπορείας κάνει αισθητή την απουσία
της, ενώ η μεγάλη απόσταση του αμαξώματος από το
έδαφος κάνει τις αστικές αναρριχήσεις στα πεζοδρό-
μια πανεύκολες.

Δοκιμάζουμε το Suzuki 
Jimny LCV 1.5 με 102 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΟλυμπιακός έχασε 3-1 από την Άιν-
τραχτ στη Φρανκφούρτη στους ομίλους
του Europa League, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-

1 την Κοπεγχάγη στην πρωτεύουσα της Δανίας
για τους ομίλους του Conference League και
αύριο... ενώπιος ενωπίω στο «Καραϊσκάκης».
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός
υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, από τον οποίο υπερτε-
ρεί κατά έναν μόλις βαθμό, σε ντέρμπι αποκα-
λύψεων για τις δυνατότητές τους την τρέχουσα
αγωνιστική σεζόν.

Το ντέρμπι θα γίνει κεκλεισμένων των θυ-
ρών, καθότι ο Ολυμπιακός εκτίει ποινή τιμω-
ρίας μιας αγωνιστικής λόγω των πυρσών και
των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί τους
στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που είχε ως
συνέπεια να διακοπεί το ματς δύο φορές, μία

ανά ημίχρονο. Και οι δύο μονομάχοι δεν είναι
και στα καλύτερά τους, ο ΠΑΟΚ προέρχεται
από ένα οδυνηρό 4-4 (από 4-1) με τον Βόλο
στην Τούμπα, κέρδισε μεν στη Κοπεγχάγη,
αλλά οι Δανοί έπαιζαν με δέκα παίκτες από το
6’. Δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο ανωτε-
ρότητας για τον ΠΑΟΚ, παρά μόνο ψυχολογι-
κό. Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του έπαιξε με
μία έως δύο ταχύτητες κάτω στη Φρανκφούρ-
τη. Κοινός παρονομαστής και των δύο, η κού-
ραση.

Ένα άλλο ιδιότυπο ντέρμπι θα γίνει στο Παν-
θεσσαλικό, όπου ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ,
με την οποία ισοβαθμεί (όπως και με τον ΠΑ-
ΟΚ) στη 2η θέση της βαθμολογίας. Την περα-
σμένη αγωνιστική ο Βόλος κατάφερε το αδια-
νόητο, να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ σε 4-4, αν και

έχανε 4-1. Είναι αποφασισμένος για μεγάλα
πράγματα, αλλά η ΑΕΚ θέλει να μπει πρωτα-
θλήτρια στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά» του
χρόνου.

Ο δε Παναθηναϊκός με τον Καρλίτος σε φουλ
φόρμα πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον
σκληροτράχηλο Αστέρα, σε μια αναμέτρηση-
διακύβευμα για το μέλλον του, αν χάσει, όπως
συνήθως, στα εκτός έδρας ματς.

Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα Σάββατο:
Ατρόμητος - Ιωνικός (18.15, Nova), Απόλλων
Σμ. - ΠΑΣ Γιάννινα (19.00, Cosmote TV), Αστέ-
ρας Τρ. - Παναθηναϊκός (20.30, Nova). Αύριο,
Κυριακή: Άρης - Παναιτωλικός (16.00, Nova),
Βόλος - ΑΕΚ (16.00, Cosmote TV), ΟΦΗ - Λαμία
(18.15, Cosmote TV), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
(20.30, Nova). 

Και τώρα 
οι δυο τους 

Ολυμπιακός 14

ΠΑΟΚ 13

Βόλος 13

AEK 13

Παναθηναϊκός 10

ΠΑΣ Γιάννινα 9

ΟΦΗ 7

Ιωνικός 5

Παναιτωλικός 5

Αστέρας Τρ. 5

Άρης 5

Λαμία 4

Ατρόμητος 2

Απόλλων Σμ. 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Η
UEFA θα υποστεί ζημία 3
δισ. ευρώ σε περίπτωση
που η FIFA προχωρήσει

σε διεξαγωγή των Μουντιάλ κάθε
δύο χρόνια, όπως έχει ήδη προ-
αναγγείλει και έχει κινήσει τις
διαδικασίες. Για το… πάπλωμα,
φυσικά, ο καβγάς των δύο υπερε-
θνικών συνομοσπονδιών. Αυτό
είναι το πόρισμα της αγγλικής
εταιρείας Oliver and Ohlbaum,
που έκανε σχετική έρευνα των οι-
κονομικών δεδομένων, το οποίο
ανακοινώθηκε σε τηλεδιάσκεψη
στους υπευθύνους της UEFA.
Πλέον, τον λόγο έχουν οι ομο-
σπονδίες των χωρών, ποια από τις
δύο θα ακολουθήσουν, καθότι το
σχίσμα είναι αναπόδραστο. Η

ΕΠΟ, ας πούμε, θα συνταχθεί με
τη FIFA ή την UEFA; Με όποια και
να πάει, θα αποκλειστεί από την
άλλη. Θα πρέπει να επιλέξουν οι
ομοσπονδίες των χωρών αν προ-
τιμούν να παίζουν σε Μουντιάλ
ανά δύο χρόνια ή στο Euro κάθε
τέσσερα χρόνια. Αυτή η εκβιαστι-

κή ανατροπή που αποφάσισε η
FIFA θα έχει και τον ανάλογο οι-
κονομικό αντίκτυπο στις ομο-
σπονδίες των χωρών, αφού είναι
πρόθυμη να δώσει πολύ περισ-
σότερα χρήματα στις ευρωπαϊκές
ομοσπονδίες, απ’ ό,τι τους δίνει
σήμερα η UEFA. 

Ο Παναθηναϊκός ξύπνησε αργά, επέστρεψε μεν από το -20, αλλά έχασε 
στο Τελ Αβίβ 77-73 από τη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου, που «έσωσε»
τη θέση του στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας. Παναθηναϊκός (Πρίφτης):
Πέρι Μέικον 17, Παπαπέτρου 15, Φέρελ 3, Κασελάκης 3, Γουάιτ 14, 
Φλόιντ, Νέντοβιτς 13, Έβανς 2, Σαντ Ρος.

Σχίσμα και δίλημμα εν όψει Μουντιάλ Βολεύει τον Ολυμπιακό 
το «Χ» στην Πόλη 

Ισόπαλο 2-2 έληξε το παιχνίδι Φενερμπαχτσέ -
Αντβέρπ στην Πόλη για το Europa League, αποτέ-
λεσμα που βολεύει τον Ολυμπιακό στον όμιλο. Τα
αποτελέσματα: Άιντραχτ Φρανκ. - Ολυμπιακός 3-
1, Φενερμπαχτσέ - Αντβέρπ 2-2, Γουέστ Χαμ -
Γκενκ 3-0, Λοκομοτίβ Μ. - Γαλατασαράι 0-1, Νά-
πολι - Λέγκια 3-0, Αϊντχόφεν - Μονακό 1-2, Ρέιν-
τζερς - Μπρόντμπι 2-0, Σπάρτα Πρ. - Λιόν 3-4,
Στουρμ Γκρατς - Σοσιεδάδ 0-1, Λάτσιο - Μαρσέιγ
0-0, Λουντογκόρετς - Μπράγκα 0-1, Μίντιλαντ -
Ερυθρός Αστέρας 1-1, Μπέτις - Λεβερκούζεν 1-1,
Ραπίντ Β. - Ντιναμό Ζ. 2-1.

Στον αέρα ο Μουρίνιο

Η Ρόμα διαλύθηκε 6-1 από την άσημη Μπόντο
Γκλιμπ στη Νορβηγία για το Conference League
και πλέον είναι επισφαλής η θέση του Ζοσέ Μου-
ρίνιο. Τα αποτελέσματα: Κοπεγχάγη - ΠΑΟΚ 1-2,
Σλόβαν Μπρ. - Λίνκολν 2-0, Βασιλεία - Ομόνοια
3-1, Γιάμπλονετς - Ράντερς 2-2, Κλουζ - Άλκμααρ
0-1, Παρτιζάν - Γάνδη 0-1, ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Ζόρια
0-1, Αλασκέρτ - Λιντζ 0-3, Ανόρθωση - Φλόρα 2-
2, Καραμπάγκ - Αλμάτι 2-1, Μακάμπι Χάιφα -
Σλάβια Πρ. 1-0, Μούρα - Ρεν 1-2, Μπόντο Γκλιμτ -
Ρόμα 6-1, Φέγενορντ - Ουνιόν Βερ. 3-1, Φίτεσε -
Τότεναμ 1-0, Ελσίνκι - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-5.

Εισαγγελέας:
Ένοχος ο Μπενζεμά

Την ενοχή του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης Καρίμ
Μπενζεμά για την υπόθεση εκβίασης του Ματιέ

Βαλμπουενά του Ολυμπιακού με «ροζ βίν-
τεο» πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη που

έγινε στο Παρίσι. Ο δημόσιος κατήγορος
πρότεινε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών

με αναστολή και πρόστιμο 75.000 ευρώ.
Για τους άλλους τέσσερις εμπλεκομένους

πρότεινε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

«Φέρε και την πεθερά σου»
Δεν έχει προηγούμενο αυτή η επινόηση των αν-

θρώπων του Άρη Λεμεσού ενόψει του αυριανού
αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Καλεί τον φίλαθλο κόσμο
της Λεμεσού, με αφίσες και τηλεοπτικά σποτ, να
πάει στο γήπεδο και να φέρει και την πεθερά του
όποιος μπορεί με τσάμπα εισιτήριο! «Ο Άρης εί-
ναι και για την πεθερά σας», το σλόγκαν τους. Η
24η Οκτωβρίου, όπως είναι γνωστό, είναι η Παγ-
κόσμια Ημέρα Πεθεράς.

Διασυρμός για τους Μπακς
Με απόντες τους Χόλιντεϊ, Ντε Βιτσέντζο, Λόπεζ,
Χουντ, Οτζελέγκε και Πόρτις, οι Μιλγουόκι Μπακς
διασύρθηκαν 137-95 από τους Χιτ στο Μαϊάμι. Ο
Γιάννης έπαιξε 23 λεπτά και είχε 15 πόντους.
Ωστόσο, το «κλου» της βραδιάς ήταν ο νεαρός Κα-
λαϊτζάκης, ο οποίος έβαλε οκτώ πόντους (2/3 δί-
ποντα, 1/2 τρίποντα, 1/4 βολές, 3 ριμπάουντ και
ισάριθμα λάθη) σε 18 λεπτά συμμετοχής. Ο Θανά-
σης Αντετοκούνμπο είχε 6 πόντους. 

Ξύπνησε
αργά… 
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Βασιλικός γάμος και
λάμψη στην Αθήνα 

• «Είμαι καλύτερα. Παλιά με έλεγαν

βασιλιά, τώρα εφτάψυχη γάτα των πα-

ρουσιαστών!», είπε με κέφι ο Αντρέας

Μικρούτσικος χθες το πρωί σε τηλε-

φωνική επικοινωνία με την εκπομπή

«Super Κατερίνα».

• «Δεν υπήρξε κόντρα με τον

ΣΚΑΪ», ισχυρίστηκε ο Θέμης

Γεωργαντάς για τη μεταγραφή

του στο Open.

• Δραματική αποκάλυψη από την Τέτα

Καμπουρέλη για τη σύλληψη του συ-

ζύγου της: « Έγιναν κατασχέσεις λο-

γαριασμών και δεν είχαμε να φάμε

για μια εβδομάδα».

• « Έφτασα κοντά στον γάμο,

αλλά έκανα πίσω», παραδέ-

χτηκε η Μαρία Ναυπλιώτου σε

συνέντευξή της.

• Πρεμιέρα απόψε για τη μουσική εκ-

πομπή «Σπίτι με το Mega». Φυσικά,

με τη Νατάσα Θεοδωρίδου!

• Έντονες αντιδράσεις προκά-

λεσε η δήλωση της ηθοποιού

Σοφίας Μανωλάκου, ότι επι-

κοινώνησε με τον συνάδελφό

της που κατηγορείται για βια-

σμό: «Του είπα αν χρειαστεί να

καταθέσω, θα το κάνω».

• Ούτε λέξη δεν πήραν οι δημοσιο-

γράφοι από τον Σάκη Ρουβά για τη

νέα εκπομπή του.

• Δεκατρία χρόνια χρειάστηκε

ο Γιάννης Γιοκαρίνης για να

απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.

• Με ένα καυτό φιλί επί σκηνής οι

πρωταγωνιστές (και ζευγάρι) Μαίρη

Συνατσάκη και Ίαν Στρατής γιόρτασαν

την πρεμιέρα του «Hair».

• Η Δούκισσα Νομικού ανέ-

βηκε στη ζυγαριά, που έδειξε

55,6 κιλά!

Σ
ε βασιλικούς γαμήλιους ρυθμούς ζει η
Αθήνα για τον μεγαλοπρεπέστατο γάμο
της χρονιάς. Ο Βενιαμίν γιος του τέως βα-
σιλιά Κωνσταντίνου, πρίγκιπας Φίλιππος,

και η εκλεκτή της καρδιάς του Νίνα Φλορ θα παν-
τρευτούν σήμερα στις 5 το απόγευμα στη Μητρόπο-
λη Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιε-
ρώνυμου.

Οι καλεσμένοι εντός του ναού θα είναι μόλις εκα-
τό, λόγω της πανδημίας, όλοι τους γαλαζοαίματοι και
Έλληνες εφοπλιστές. Παρόντες θα είναι οι γονείς
του λαμπερού ζευγαριού Κωνσταντίνος και η Άννα
Μαρία, ο βαθύπλουτος πατέρας της νύφης και ιδρυ-
τής της αεροπορικής εταιρείας VistaJet Τόμας Φλορ,
καθώς και τα αδέλφια του γαμπρού, ο πρίγκιπας
Παύλος με τη Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους, ο πρίγ-
κιπας Νικόλας με την Τατιάνα Μπλάτνικ, η πριγκί-
πισσα Αλεξία και η πριγκίπισσα Θεοδώρα.

Ο επιβλητικός γάμος έχει προσελκύσει το ενδια-
φέρον του εγχώριου αλλά και παγκόσμιου Τύπου
και, όπως είναι αναμενόμενο, στον προαύλιο χώρο
της εκκλησίας θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Ήδη
έχουν ανακοινωθεί μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις για την ομαλή άφιξη στη Μητρόπολη των διά-
σημων καλεσμένων, όπως της βασίλισσας Μαργαρί-
τας της Δανίας, της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας,
της πριγκίπισσας Μπενετίκτα, της πριγκίπισσας Ει-
ρήνης, ενώ πιθανότατα να δώσουν το «παρών» η βα-
σίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας.

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στήθηκε ήδη
μια τεράστια γιγαντοοθόνη, όπου θα προβληθεί live
η γαμήλια τελετή για τους VIP προσκεκλημένους
που δεν θα παρευρεθούν στον ορθόδοξο καθεδρικό

ναό. Το πρωί της Παρασκευής οι μελλόνυμφοι επι-
σκέφτηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την
πρώτη ευχή, ενώ το ίδιο βράδυ υποδέχθηκαν τους
φίλους τους σε ένα pre-wedding party στη Λίμνη
Βουλιαγμένης με άρωμα, μουσικές και γεύσεις Ελ-
λάδας. Αύριο το μεσημέρι, όπως ορίζει το πρωτό-
κολλο, ο τέως βασιλιάς θα παραθέσει γεύμα στα μέ-
λη των βασιλικών οικογενειών στις εγκαταστάσεις
του Ναυτικού Ομίλου.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος και η ζάπλουτη νύφη, ιδιο-
κτήτρια πολυτελέστατου resort στη Μοζαμβίκη, τέ-
λεσαν στις 12 Δεκεμβρίου 2020 στο St Moritz της Ελ-
βετίας έναν παραμυθένιο πολιτικό γάμο. Η χλιδή και
τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν στην πολυ-
τελέστατη γαμήλια δεξίωση απασχόλησαν για μέρες
τον ξένο Τύπο.

Όσο για την απόφασή τους να κάνουν και δεύτερο,
θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα, λέγεται ότι ήταν κοι-
νή, ενώ η επιλογή της Μητρόπολης Αθηνών δεν ήταν
τυχαία, αφού πριν από 57 χρόνια παντρεύτηκε εκεί ο
πατέρας του γαμπρού, ο τέως βασιλιάς, με τη 18χρονη
τότε κόρη του βασιλιά της Δανίας Άννα Μαρία.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Εβραιοπούλα η Μοίρου ΠΠάει Καραϊβική;

Τον γόη των κινηματογραφικών ταινιών της
δεκαετίας του ’80 Σταμάτη Γαρδέλη έβαλε στο
μάτι ο Τούρκος Ατζούν Ιλιτζαλί για το επόμενο
«Survivor»! Για τον νέο κύκλο του ριάλιτι
επιβίωσης, που θα γυριστεί και πάλι στον
Άγιο Δομίνικο, ο μεγαλοπαραγωγός επιθυμεί
να επενδύσει σε πρόσωπα αναγνωρίσιμα και
αγαπητά στο τηλεοπτικό κοινό, προκειμένου
να εξασφαλίσει υψηλές τηλεθεάσεις. Ο
62χρονος πρωταγωνιστής, όπως αναφέρουν
πληροφορίες, φέρεται να το σκέφτεται σοβα-
ρά, αφού η πρόταση συμμετοχής συνοδεύεται
από ένα ιδιαίτερα υψηλό χρηματικό ποσό.

Καμαρώνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη γενναι-
όδωρη πρωτοβουλία του συζύγου της Θέμη Σο-
φού! Ο γνωστός νομικός, αντί για προεκλογική
δαπάνη στις φετινές εκλογές του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών στις οποίες θα είναι υποψή-
φιος, αποφάσισε να δωρίσει ένα λεωφορείο -
στη μνήμη του πατέρα του- που θα εξυπηρετεί
τις καθημερινές ανάγκες των συναδέλφων του
για μετακίνηση στο κέντρο της πόλης. Η οικοδέ-
σποινα του Alpha με περηφάνια ανακοίνωσε δη-
μόσια τα καλά νέα, συγχαίροντας τον αγαπημένο
της για την προσφορά του.

Ελεύθερη πτώση από τα 10.000
μέτρα έκαναν ο Σάββας Πούμ-
πουρας και η 66χρονη μητέρα
του Αναστασία! Ήταν μια ακόμη
επικίνδυνη τηλεοπτική αποστο-
λή του συνεργάτη της Ελένης
Μενεγάκη, ο οποίος είχε τη φα-
εινή ιδέα να τη μοιραστεί με την
ατρόμητη μαμά του. «Κάνε
πράγματα με τους γονείς σου.
Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα φύ-
γουν. Ούτε εμείς οι ίδιοι φυσι-
κά», είπε ο παρουσιαστής.

Κατά μάνα... 
κατά γιο!

Θετική στον κορονοιό διαγνώστηκε η
Νανά Παλαιτσάκη. Η παρουσιάστρια
ανακοίνωσε δημοσίως ότι κόλλησε τη
μετάλλαξη «Δέλτα» και έκανε έκκληση
προς όλους: «Είμαι θετική στην Covid,
αν και δύο φορές εμβολιασμένη! Να
προσέχετε πάρα πολύ. Το γράφω γιατί
ζω μια σχεδόν καλογερίστικη ζωή, προ-
σέχω, φορούσα και μάσκα στις σπάνιες
φορές που βγήκα έξω. Το 2021 συνεχί-
ζει να κάνει εκπλήξεις».

Θετική στον κορονοϊό 

Τ
ο Χόλιγουντ λατρεύει τη Δέσποινα Μοίρου. Η ταλαντούχα
ηθοποιός, που κάνει διεθνή καριέρα στη Μέκκα του αμε-
ρικανικού κινηματογράφου, σαρώνει στη νέα κωμωδία
«Tango Shalom» του σκηνοθέτη Gabriel Bologna, παί-

ζοντας στο πλευρό της διάσημης Laine Kazan («Γάμος αλά Ελληνι-
κά») και της Renee Taylor («Τhe Nanny»). Η πολυβραβευμένη Ελ-
ληνίδα πρωταγωνίστρια υποδύεται μια συντηρητική Εβραιοπούλα
που σοκάρεται από την απόφαση του ήρωα της ιστορίας να μάθει
ταγκό και να διαγωνιστεί στο μεγαλύτερο αμερικανικό TV show.
«Στη νέα μας κωμωδία “Tango Shalom” υποδύομαι τη θρησκευό-
μενη κοπέλα. Όχι, ο ρόλος δεν είναι κόντρα από μένα, γιατί προσω-
πικά είμαι πολύ θρησκευόμενη και με βαθιά ακλόνητη πίστη, πράγ-
μα που δεν γνωρίζει ο κόσμος και μπερδεύει την εξωτερική μου ει-
κόνα με το ποια είμαι στην πραγματικότητα», ανέφερε σε διαδι-
κτυακό ποστ η Δέσποινα Μοίρου με τους χιλιάδες followers να την
αποθεώνουν!
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Επιστροφή-έκπληξη
Θεατρικό restart για τον Αλέξανδρο Παρθένη. Το πρώην μοντέλο
και νυν μαραθωνοδρόμος θα παίξει στην κωμωδία καταστάσεων
«Αχ αυτός ο άντρας μου» του Δημήτρη Μητρόπουλου στο πλευρό
της πρώην εστεμμένης Ρέας Τουτουντζή, του Νίκου Καραγιώργη
(γιος του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καραγιώργη) και των Δον
Χριστοδούλου, Κατερίνας Βαλμάκη και Γεωργίας Σιακαβάρα. Η
πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου
στο Θέατρο Λύχνος.

Το λεωφορείο του Σοφού

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Χ
ιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από
οστεοαρθρίτιδα. Η οστεοαρθρίτιδα ή,
αλλιώς, εκφυλιστική αρθρίτιδα είναι
μια συνήθης πάθηση ιδίως για άτομα

ηλικίας άνω των 50 ετών και μπορεί να αφορά
όλες τις αρθρώσεις του σώματος. Όσο το προσ-
δόκιμο ζωής αυξάνεται, όλο και περισσότεροι
άνθρωποι είναι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι
με την  οστεοαρθρίτιδα. 

«Ο πολύτιμος αρθρικός χόνδρος, το αμορτισέρ
της άρθρωσης, υφίσταται σταδιακά βλάβες που
οδηγούν σε απώλεια και της ποιότητας και της
ποσότητάς του, με αποτέλεσμα στα τελικά στάδια
της αρθρίτιδας να είναι εξαφανισμένος. Ακολού-
θως ξεκινούν αλλοιώσεις και στα οστά που απο-
τελούν την άρθρωση, όπως επίσης και στον αρ-

θρικό θύλακο, τον υμένα που καλύπτει την άρ-
θρωση. Σταδιακά, λοιπόν, το αμορτισέρ της άρ-
θρωσης χάνεται, με αποτέλεσμα ακόμη και το
απλό βάδισμα να είναι μια δύσκολη και επίπονη
διαδικασία. Πόνος, δυσκαμψία, απώλεια λει-
τουργικότητας, αδύνατο να ανέβει κανείς μια
σκάλα ή να γυμναστεί ακόμη και σε ήπια ένταση.
Συνήθως η αιτία της οστεοαρθρίτιδας είναι ιδιο-
παθής, δηλαδή δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία.
Εκφύλιση μιας άρθρωσης, όμως, μπορεί να προ-
καλέσουν και άλλες παθήσεις με γνωστό υπόβα-
θρο και παθοφυσιολογία, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα κ.λπ. Αν η καταστροφή της άρθρωσης
οφείλεται σε άλλη υποκείμενη νόσο, όπως π.χ.
ρευματοειδή αρθρίτιδα, η θεραπεία είναι συν-
δυαστική, αφορά κυρίως τον ρευματολόγο και σε

τελικό στάδιο, όπου η άρθρωση έχει καταστρα-
φεί, τον ορθοπεδικό για τη χειρουργική θεραπεία
της νόσου», αναφέρει ο κ. Γιάννης Γαλανόπου-
λος, χειρουργός - ορθοπεδικός, διδάκτωρ Ιατρι-
κής Σχολής Αθηνών, επικεφαλής επιμελητής στο
ΓΝΕ Θριάσιο. 

Στην κλασική οστεοαρθρίτιδα, αναλόγως του
σταδίου της νόσου, η θεραπεία μπορεί να είναι
συντηρητική ή χειρουργική. Στη συντηρητική θε-
ραπεία ανήκουν τα φάρμακα, απλά αναλγητικά
και αντιφλεγμονώδη, οι φυσικοθεραπείες και η
τροποποίηση της καθημερινότητας του ασθε-
νούς. 

Ακολούθως, θέση έχουν και οι ενδαρθρικές
ενέσεις με κορτιζόνη ή υαλουρονικό οξύ. Σε προ-
χωρημένα στάδια της αρθρίτιδας η συντηρητική
θεραπεία δεν έχει καμία ένδειξη. Η χειρουργική
επέμβαση είναι μονόδρομος. 

Η χειρουργική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας,
κυρίως για τις μεγάλες αρθρώσεις, ισχίο και γό-
νατο, είναι η αρθροπλαστική, η αντικατάσταση,
δηλαδή, της κατεστραμμένης άρθρωσης με μια
νέα τεχνητή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μάς έχει
δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε κορυ-
φαίας ποιότητας εμφυτεύματα με μεγάλη διάρ-
κεια ζωής. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισής
της - Πότε είναι μονόδρομος 
η χειρουργική επέμβαση 

Νέα δεδομένα για την οστεοαρθρίτιδα

Γιάννης Γαλανόπουλος, 
χειρουργός - ορθοπεδικός

Στη μάχη η αρθροπλαστική 
Μια πετυχημένη αρθροπλαστική συνίσταται κυρίως στη σωστή τοποθέτηση των ενδοπροθέσεων με
σωστό προσανατολισμό και σωστή τεχνική. Έτσι αποκαθίστανται τυχόν ανισοσκελείες ή παραμορ-
φώσεις στον άξονα του σκέλους, προσφέροντας στον ασθενή ανώδυνη κίνηση, πολύ κοντά στη φυ-
σιολογική, και επάνοδο στις δραστηριότητές του, δίνοντας το δικαίωμα σε μια φυσιολογική ζωή. Επι-
πλέον, οι τελευταίας τεχνολογίας προθέσεις, σε συνδυασμό με τη σωστή χειρουργική τεχνική,
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, μπορούν να ξεπεράσουν και τα είκοσι χρόνια. «Στις μέρες μας μεγάλο
μέρος στις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος κατέχει η τεχνολογία υποβοήθησης με ψηφιακά μέ-
σα ή με ρομποτικά συστήματα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ακρίβεια στην τοποθέτηση των
υλικών, ενώ δίνουν τη δυνατότητα στον χειρουργό να προκαλέσει όσο το δυνατόν μικρότερο χει-
ρουργικό τραύμα, άρα ταχύτερη αποκατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, καμία τεχνολογία δεν είναι σε θέση
ακόμη να υποσκελίσει την εμπειρία και τη γνώση του χειρουργού, που είναι προϋπόθεση για μια επι-
τυχημένη επέμβαση», αναφέρει ο κ. Γαλανόπουλος.
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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)
Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιο του Σκορπιού
ανεβάζει το ταμπεραμέντο σας, βάζοντας το
ερωτικό πάθος σε πρώτο πλάνο. Οι σχέσεις
που έχουν σβήσει το ενδιαφέρον σας, θα αρχί-
σουν να φεύγουν από τη ζωή σας. Σας ενδια-
φέρει μόνο ό,τι έχει ουσία και ό,τι πραγματικά
σας κάνει να νιώθετε την ομορφιά της ζωής. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα ο Ήλιος περνά απέναντι από το δικό σας
ζώδιο και φέρνει στο επίκεντρο τις διαπροσω-
πικές σας σχέσεις. Είτε είστε σε σχέση είτε όχι,
θα θελήσετε να είστε πρωταγωνιστές, με το
πρόσωπο που έχετε επιλέξει να βρίσκεται στη
ζωή σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η μετακίνηση σήμερα του Ήλιου στο ζώδιο του
Σκορπιού θα σας φέρει πιο κοντά σε θέματα της
εργασίας σας. Από το μεσημέρι και μετά η Σελήνη
θα περάσει στο δικό σας ζώδιο, οπότε και θα έχε-
τε σταδιακά καλύτερη ψυχολογία και περισσότε-
ρες δραστηριότητες στη μέρα σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η είσοδος σήμερα του Ήλιου στο συμβατό με το
δικό σας ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζει μια
περίοδο κατά την οποία θα έχετε τη διάθεση και
την ανάγκη να γίνετε πιο αρεστοί στους άλλους,
να φλερτάρετε και να κάνετε νέες γνωριμίες. Η
Σελήνη από το μεσημέρι θα περάσει στο δωδέ-
κατο ηλιακό σας σπίτι, κάνοντας πιο ευέλικτη τη
σκέψη σας για ένα εργασιακό θέμα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η είσοδος του Ήλιου στον τέταρτο τομέα σας
τοποθετεί την ενέργειά σας αρκετά πιο χαμηλά
από εκεί που σας ταιριάζει. Είναι καιρός να μη
δράσετε αλλά να αφουγκραστείτε τα συναισθή-
ματά σας και να απέχετε από πολύβουα μέρη. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιο του Σκορπιού από
σήμερα εγκαινιάζει μια περίοδο άκρως επικοινω-
νιακή για εσάς. Είστε αρκετά έτοιμοι να απολαύ-
σετε νέες γνωριμίες και συναντήσεις με πρόσωπα
από το περιβάλλον σας. Εσείς που σπουδάζετε ή
ασχολείστε με τον γραπτό ή προφορικό λόγο, εί-
ναι η στιγμή να κάνετε την υπέρβαση. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Ήλιος θα αφήσει το δικό σας ζώδιο και θα
προχωρήσει στο ζώδιο του Σκορπιού, που
αναμφίβολα θα εγκαταλείψετε σταδιακά τις
εμμονικές σας συμπεριφορές, που αφορούν τη
γνώμη που έχουν οι άλλοι για εσάς. Θα μπορέ-
σετε να εισχωρήσετε σε πιο βαθιές σκέψεις,
που αφορούν τον τρόπο που θα νιώσετε μεγα-
λύτερη ασφάλεια για το αύριο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Από σήμερα ξεκινούν τα γενέθλιά σας, κάνο-
ντας την είσοδό του ο Ήλιος στο δικό σας ζώ-
διο. Είναι η περίοδος που τα φώτα θα πέσουν
πάνω σας και θα κερδίζετε με ευκολία τους
στόχους σας. Ξεκινά η περίοδος για να πάρε-
τε πρωτοβουλίες και να κάνετε νέα ξεκινήμα-
τα, με γνώμονα πάντα τη σοφία των άστρων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Ο Ήλιος από σήμερα περνά στον δωδέκατο τομέα
σας, κάτι που σας δημιουργεί αναγκαστικές υπο-
χωρήσεις με τις επιθυμίες σας, όπου αναπτύσσε-
τε μια πιο προσεκτική συμπεριφορά με το περι-
βάλλον σας. Η ανάγκη σας για έναν μήνα περίπου
θα είναι να περάσετε περισσότερο χρόνο με τον
εαυτό σας, είτε είναι επιλογή σας είτε όχι. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιο του Σκορπιού
θα σας κάνει πιο κοινωνικούς, αλλά να προσέ-
ξετε τις παγίδες, που θα πρέπει να τις βλέπετε
πριν σας βλάψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρω-
ποι με ίδιους στόχους και ηθικές αρχές είναι
εκείνοι που θα σεβαστούν τους στόχους σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Από σήμερα ο Ήλιος περνά στο ζενίθ του ωρο-
σκοπίου σας. Θα έχετε λοιπόν μια τάση για τις
επόμενες τριάντα μέρες να αναζητάτε την
επαγγελματική σας καταξίωση και τη βελτίω-
ση της κοινωνικής σας εικόνας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ήλιος από σήμερα στο ζώδιο του Σκορπιού θα
σχηματίζει μια πολύ θετική γωνία με το δικό σας
ζώδιο, κάτι που σταδιακά θα ανεβάσει την ψυ-
χολογία σας και θα σας δημιουργήσει θετικές
σκέψεις για κάποια θέματα που σας αφορούν.
Ίσως, μάλιστα, για το επόμενο διάστημα να γί-
νουν πιο έντονες οι πνευματικές σας αναζητή-
σεις, τα ταξίδια, όπως επίσης, να βάλετε σε σει-
ρά νομικές υποθέσεις.

Σήμερα ο Ήλιος προχωρά στο

ζώδιο του Σκορπιού, όπου

αλλάζουν οι ενέργειες, νιώθουμε

πιο έντονα συναισθήματα, ενώ θα μας

απασχολούν περισσότερο τα

οικονομικά μας. Η εσωτερική μας

δύναμη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα

γεγονότα που μας περιμένουν. 
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H
ταν επόμενο. Από την ώρα που η
οικονομία ήταν το όχημα που έφε-
ρε τον Ταγίπ Ερντογάν στην εξου-
σία, όταν η τουρκική λίρα πήρε την

κάτω βόλτα, η εικόνα του Τούρκου προέδρου
θόλωσε για τα καλά. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, από την αρχή του χρόνου το τουρκικό
εθνικό νόμισμα έχασε το 20% της αξίας του και
με τα ανεπίσημα το 30%. Οι άμεσες ξένες επεν-
δύσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο
τους από την αρχή της θητείας του Ερντογάν
και ο βασικός μισθός έχει υποχωρήσει θεαμα-
τικά. Κάθε μέρα που περνά οι τιμές των δια-
τροφικών αγαθών αυξάνουν πριν ακόμη η
ενεργειακή κρίση χτυπήσει την πόρτα τους. Ο
μέσος όρος των αυξήσεων κυμαίνεται στο 28%.
Οι Τούρκοι γίνονται φτωχότεροι σε εισοδήμα-
τα και ο πρόεδρός τους, ενάμιση χρόνο πριν
από τις εκλογές, σε δημοφιλία.

Και να ήταν μόνο αυτά. Η Τουρκία με ολοένα
μεγαλύτερη συχνότητα αποδοκιμάζεται από
διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις. Η έκ-
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν έντονα
επικριτική για τη συμπεριφορά της στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και τις προκλητικές ενέργει-
ές της σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων τής ζητά να αλλάξει τον νόμο που
διέπει ζητήματα προσβολής του προέδρου.
Κάνοντας χρήση των διατάξεών του, οι τουρκι-
κές Αρχές διώκουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες.
Η Ομάδα Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Σύ-

στημα εντάσσει την Τουρκία στη λίστα των χω-
ρών που ευνοούν το ξέπλυμα χρήματος και
χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Οι κινήσεις
της Άγκυρας στη Συρία και τη Λιβύη, οι φιλο-
δοξίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, η αγορά
των S-400 από τη Μόσχα, η γνωστή εκκρεμό-
τητα με την αμερικανική Δικαιοσύνη για το ξέ-
πλυμα χρημάτων από την κεντρική τουρκική
τράπεζα αλλά και η υπονόμευση δικαιωμάτων
και ελευθεριών έχουν διασαλεύσει τις σχέσεις
της με την Ουάσιγκτον. Και ο κατάλογος διαρ-
κώς μακραίνει.

Σε όλα αυτά ο Ερντογάν απαντά με σκληρές
δηλώσεις και ανακοινώσεις προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο και
με φλερτ προς τους Αμερικανούς, τους οποί-
ους προσπαθεί να δελεάσει με προτάσεις αγο-
ράς εξοπλισμών αξίας 6 δισ. δολαρίων και με
παραγγελίες F-16. Την ίδια ώρα, όμως, δηλώ-
νει ότι θα ζητήσει την επιστροφή του 1,4 δισ.
για την αγορά των F-35 που ματαιώθηκε, προ-
αναγγέλλει αγορά και νέας παρτίδας των S-
400 και ετοιμάζεται για νέες στρατιωτικές επι-

χειρήσεις στη Συρία. Όλα αυτά δείχνουν την
έντονη νευρικότητα της Άγκυρας, ακόμη και
όταν ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ συναντάται, κατόπιν πρωτοβουλίας του,
με τον Έλληνα ομόλογό του Ν. Παναγιωτόπου-
λο, στο περιθώριο της συνόδου υπουργών
Άμυνας του ΝΑΤΟ, για να επικαλεσθεί σεβα-
σμό της κυριαρχίας και να βεβαιώσει για προ-
σήλωση στο Διεθνές Δίκαιο. Καθόλου τυχαίο,
από την ώρα που το τουρκικό υπουργείο Εξω-
τερικών εγκαλεί Αθήνα και Λευκωσία για
«προσπάθεια αποστολής ερευνητικών πλοίων
στην τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Όλα αυτά τα σημάδια δεν είναι καλά. Ιδίως αν
θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είναι πολύ καλός,
όταν αισθανθεί ότι η κυριαρχία του απειλείται,
να ανακαλεί από την εφεδρεία κινδύνους.
Εσωτερικούς και εξωτερικούς. Πολλοί είναι
αυτοί που εκτιμούν ότι το πολιτικό άστρο του
δύει και ότι η αλλαγή φρουράς στην τουρκική
διοίκηση είναι ζήτημα χρόνου. Άλλοι στέκον-
ται περισσότερο στα θέματα υγείας που τον τα-
λαιπωρούν. Στα οικονομικά σκάνδαλα ή τις
εσωτερικές αντιδράσεις. 

Όλα αυτά, όμως, δεν καθιστούν τον Τούρκο
πρόεδρο ανίσχυρο. Τον καθιστούν περισσότε-
ρο απρόβλεπτο απ’ όσο μας έχει συνηθίσει.
Οπότε είναι καλό σε έναν Ερντογάν με άγχος
για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, για την
πορεία της οικονομίας και τις συμμαχίες του
να έχουμε περισσότερο από άλλες φορές τον
νου μας.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η Άγκυρα δείχνει περισσότερο 
από ποτέ εκνευρισμένη με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τους διεθνείς οργανισμούς 
που την αποδοκιμάζουν, 
την Κύπρο και, φυσικά, την Ελλάδα

Σε ιστορικό χαμηλό Ερντογάν και τουρκική λίρα


