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Δ
εν έχει ιστορικό προηγούμενο η ανθεκτικότητα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι ίσως η πρώτη φορά
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης που κυβερνητικό

κόμμα διατηρεί διψήφια διαφορά από την αξιωματική αντι-
πολίτευση δύο και πλέον χρόνια μετά τις εκλογές. Η εύκο-
λη εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση ικανή να
αντιστρέψει τα πράγματα. Η ψύχραιμη, όμως, προσέγγιση

των πραγμάτων αποδεικνύει ότι διαχρονικά το εκλογικό
σώμα της Ελλάδας δεν χρειάζεται και καμιά σοβαρή αντι-
πολίτευση, γιατί συνήθως ο Έλληνας καταψηφίζει και δεν
υπερψηφίζει. Η αξιοπιστία της αντιπολίτευσης παίζει κά-

ποιο ρόλο αλλά όχι τον κυρίαρχο. Στην περίπτωση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει απα-
νωτές κρίσεις, θα μπορούσαν να ταρακουνήσουν οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση. Όπως συνέβη και σε πολλές περιπτώσεις
σε όλο τον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια. Στην ελληνική
περίπτωση, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο πρωθυ-
πουργός και η κυβέρνηση ενδυναμώνονται.
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συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Στην περίπτωση της πανδημίας, ο πρωθυπουργός
έχει κατορθώσει, παρά τα προβλήματα που δημι-
ουργεί ένα σχεδόν περιθωριακό κομμάτι του εκλο-

γικού σώματος, όπως είναι οι ψεκασμένοι ή οι αντιεμβο-
λιαστές και διάφορες παραθρησκευτικές οργανώσεις, να
απευθύνεται με αξιοπιστία στο σοβαρό κομμάτι της κοι-
νωνίας που τυγχάνει να είναι πλειοψηφικό.

Στην περίπτωση των διαρκών ελληνοτουρκικών κρίσε-
ων τόσο στον Έβρο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η
κυβέρνηση επέδειξε ταυτόχρονα αποφασιστικότητα και
σοβαρότητα, έχτισε συμμαχίες και εξέπεμψε το σήμα πως
δεν είναι εύκολος αντίπαλος η Ελλάδα.

Εάν αυτό συνδυαστεί και με τις πετυχημένες επιλογές
στα εξοπλιστικά, αποτελεί επίδειξη ισχύος της χώρας, κατ’
επέκταση και της κυβέρνησης. Ακόμη και το ζήτημα με τη
δημιουργία της AUKUS που αρχικά έδειξε να διαταράσσει
τις ισορροπίες στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στη Μέση
Ανατολή μοιάζει να εξελίσσεται θετικά για τον Έλληνα

πρωθυπουργό. Η ταχεία υπογραφή μιας συμφωνίας φέρ-
νει την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση ισχύος, αφού την
καθιστά προνομιακό εταίρο της Γαλλίας, της οποίας ο ρό-
λος μπορεί να υποβαθμίζεται στην περιοχή του Ειρηνικού,
αλλά αντίθετα αναβαθμίζεται πλήρως στρατιωτικά και δι-
πλωματικά στην ευρύτερη περιοχή μας.

Ασφαλώς οι κρίσεις ιστορικά ενδυναμώνουν τους
έχοντες την εξουσία. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε σε κράτη
οργανωμένα και ισχυρά.

Σε κράτη αποδυναμωμένα, όπως η Ελλάδα την τελευ-
ταία δεκαετία, οι συνεχείς κρίσεις θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε πλήρη αποδυνάμωση ή και κατάρρευση.

Με βάση τα παραπάνω, ο τρόπος που διαχειρίζεται ο
σημερινός πρωθυπουργός τις ευρείας κλίμακας κρίσεις
σε μεγάλο βαθμό δείχνει κράτος συγκροτημένο και απο-
τελεσματικό.

Ο ρόλος των πολιτικών είναι να τέμνουν τα πράγματα
λαμβάνοντας αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή, περισσό-
τερο ή λιγότερο αυτό συμβαίνει στις προαναφερθείσες
περιπτώσεις. Αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε αν δεν
είχαν υπάρξει οι συγκεκριμένες κρίσεις. Ενδεχομένως ο
Κυριάκος να είχε εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να εί-
χε πετύχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα είχαν έρ-
θει στην επιφάνεια γκρίνια, μιζέρια και όλα τα κακά της
φυλής, όπως συμβαίνει σε περιόδους που δεν αντιμετω-
πίζουμε μεγάλες δυσκολίες. 

Κρίσεις δεν θα υπάρχουν πάντα και μάλιστα καθ’ όλη τη
διάρκεια της κυβερνητικής πορείας. Ωστόσο αυτές που
πέρασαν συσσώρευσαν ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που χαρακτηρίζεται κυρίως
από τόλμη και αποτελεσματικότητα, όπως δείχνει το πολι-
τικό κλίμα το οποίο καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
Φαίνεται ξεκάθαρα πως οι κρίσεις περισσότερο δυνάμω-
σαν παρά αποδυνάμωσαν τον πρωθυπουργό.
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Οι κρίσεις «τρέφουν» τον Κυριάκο 
Aπό τον εκδότη 
Νικόλαο Γ. Καραμανλή
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Ε ίναι τελικά να απορείς με τις επιλογές του
Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά βγαί-
νει και στηρίζει τη συμφωνία της Ελλάδας

και της Γαλλίας και κρατά έναν αστερίσκο, για το
αντίτιμο. 
Όταν η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δια-
πραγματευόταν στην ίδια τιμή δύο φρεγάτες και
όχι τρεις που θα πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
τότε αρχίζει να αναζητά αλλού σωσίβιο.
Και το βρίσκει πού; Στον Ευάγγελο Βενιζέλο! Τον
πάλαι ποτέ μισητό «εχθρό» της Κουμουνδούρου. Ο
οποίος ζήτησε να μπουν μέσα στη συμφωνία και οι
θαλάσσιες ζώνες. Τις οποίες, όμως, δεν έχουμε
ακόμη ανακηρύξει.
Αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να στρίψει το τιμόνι και από
το αρχικό «ναι», άντε, στη χειρότερη των περιπτώ-
σεων «παρών», στη Βουλή, να φτάνει όπως όλα
δείχνουν στο «όχι».
Λάθος στο λάθος, δηλαδή. Ο κ. Τσίπρας και οι συν
αυτώ υιοθέτησαν τη γραμμή Βενιζέλου, όταν για
πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει και πετυχαίνει

την αμυντική συνδρομή μιας χώρας του ΝΑΤΟ και
της μοναδικής ευρωπαϊκής δύναμης (εντός ΕΕ)
που διαθέτει πυρηνικά.
Το πρόσχημα για τις ΑΟΖ, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ανακήρυξε ποτέ, και οι γελοιότητες περί Σαχέλ μό-
νο θλίψη μπορούν να γεννούν.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την απαίτηση να έρθουν οι
Γάλλοι να πολεμήσουν στο πλευρό μας σε ενδεχό-
μενη επίθεση της Τουρκίας, αλλά εμείς να σφυρί-
ζουμε αδιάφορα εάν οι Γάλλοι θέλουν τη βοήθειά
μας.
Και για να μου λύσετε μια απορία, σύντροφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κλείσατε εσείς τη συμφωνία με
τους Γάλλους και να βάλετε αυτούς τους όρους μέ-
σα;
Ποιος σας εμπόδιζε, αφού το θεωρούσατε σωστό,
να τη φέρετε στη Βουλή;
Εκτός αν ο συγκυβερνήτης σας, το… αναγκαίο κα-
κό όπως τον χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας, έχει δίκιο.
Ότι τον εμπόδισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πε-
ράσει τη συμφωνία, για ιδεοληπτικούς ή άλλους

λόγους.
Ελπίζουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και την ύστατη στιγμή,
να αλλάξει γραμμή και να πράξει το εθνικά ορθό. 
Να υπερψηφίσει τη συμφωνία και ύστερα, μαζί με
την κυβέρνηση, να δώσει τη μάχη για να αλλάξει
ό,τι εθνικά θεωρούμε σωστό.
Καλό θα ήταν η Κουμουνδούρου να πάψει να ζει με
το σύνδρομο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να
προχωρήσει μπροστά και να δείξει ότι μπορεί να
αποτελεί τον άλλο πόλο εξουσίας με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα. Αυτό είναι το πατριωτικό καθή-
κον του ΣΥΡΙΖΑ και όχι να γίνεται κατά το δοκούν
ουρά του Βενιζέλου ή οποιουδήποτε άλλου.
Δεν μπορεί να έχεις ψηφίσει τη Συμφωνία των
Πρεσπών και να κάνεις τσιριμόνιες για τη συμφω-
νία με τη Γαλλία.
Στο κάτω κάτω της γραφής, ας συμφωνήσουν τα
κόμματα και ας ανακηρύξουν τις ΑΟΖ. Τότε θα γί-
νουν αμέσως ελληνική επικράτεια και θα καλύ-
πτονται από τη συμφωνία με τη Γαλλία. Ιδού η Ρό-
δος, σύντροφοι και μη…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ο Βενιζέλος δίνει… γραμμή 
και σωσίβιο στον ΣΥΡΙΖΑ!

Ελπίζουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και 
την ύστατη στιγμή, να αλλάξει γραμμή
και να πράξει το εθνικά ορθό. 
Να υπερψηφίσει τη συμφωνία 
και ύστερα, μαζί με την κυβέρνηση, 
να δώσει τη μάχη για να αλλάξει 
ό,τι εθνικά θεωρούμε σωστό

“



ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΛΙΤΙΚΗΠ4

«Ξεχάστε τις εκλογές το 2022»

Φ
ρένο στην εκλογολογία
έβαλε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης από το χθεσινό
υπουργικό συμβούλιο,

στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα
στους υπουργούς του να… μιλάνε λι-
γότερο και να κάνουν περισσότερη
δουλειά. Σύμφωνα με το πρωθυ-
πουργικό σκεπτικό, άλλωστε, το 2022
θα είναι μια καλή χρονιά για την ελλη-
νική οικονομία, συνεπώς δεν υπάρχει
κανένα νόημα να διαταραχθεί αυτό το
κλίμα, ενώ η μεγέθυνση της οικονο-
μίας θα σημαίνει και επιπρόσθετα
οφέλη για τους πολίτες, με βάση το
ίδιο σκεπτικό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης
έκλεισε τη σχετική φιλολογία για
εκλογές, λέγοντας ότι αυτές «θα γί-
νουν στην ώρα τους, όπως ορίζει το
Σύνταγμα, δηλαδή στο τέλος της τε-
τραετίας», υπογραμμίζοντας πως
«αυτή και μόνο η ατζέντα προοπτικής
νομίζω ότι απαντά και στους ψευτο-
λεονταρισμούς της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης περί εκλογών».

Όπως είπε, «η σχετική παραφιλο-
λογία είναι και άκαιρη και άκυρη…
και μερικές φορές και διαβρωτική
για τη δουλειά την οποία πρέπει να
κάνουμε. Γι’ αυτό και σε όλη αυτή
την κενολογία εμείς απαντάμε με
εργασία».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επανήλ-
θε στο ζήτημα των εκλογών και όταν
έκλεισε η κάμερα, λίγο πριν δώσει
τον λόγο στους υπουργούς Επικρα-
τείας Γιώργο Γεραπετρίτη και Άκη
Σκέρτσο για τον κυβερνητικό προ-
γραμματισμό. «Ο καλύτερος τρόπος
για να τερματιστεί η συζήτηση για
εκλογές είναι η δουλειά και η προ-
ώθηση του κυβερνητικού έργου.
Υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τις
εκλογές και δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να σκέφτεται κανείς με προεκλο-
γικούς όρους. Με δεδομένο ότι η οι-
κονομία πηγαίνει καλά και οι προ-
οπτικές για το 2022 είναι ακόμη κα-
λύτερες, δεν έχουμε απολύτως κανέ-
να λόγο να συζητάμε για εκλογές μέ-
σα στο 2022», φέρεται να είπε ο πρω-
θυπουργός προς τους υπουργούς,
επιμένοντας έτσι στη στρατηγική επι-
δίωξη εξάντλησης της τετραετίας.

Μάλιστα επισήμανε: «Από σήμερα,
συνεπώς, όλοι μιλάμε λιγότερο δου-
λεύοντας περισσότερο».

«Οι μεταρρυθμίσεις 
δουλεύουν»

«Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχι-
στούν, όχι μόνο γιατί το έργο μας αν-
τανακλάται ήδη στη συνολική ανά-
πτυξη. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμε-
ρα να αναθεωρήσουμε στο 6,1% την
πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη του
2021. Αντανακλάται η δουλειά που
κάνουμε, όμως, και στην αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος για όλους,
στις περισσότερες δουλειές, στις νέ-
ες επενδύσεις. Αλλά γιατί ξέρουμε
πια ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα σε έναν τόπο
που θα ευημερεί, με πολίτες οι οποίοι
θα προκόβουν. Αυτό σημαίνει για
εμάς ανάπτυξη για όλους. Και αυτές

τις πρωτοβουλίες ανά τομέα θα έχου-
με την ευκαιρία να εξετάσουμε αμέ-
σως μετά», υπογράμμισε ο κ. Μητσο-
τάκης.

«Είναι δράσεις που καλούμαστε
όχι απλώς να υλοποιούμε, καλούμα-
στε και να αναδεικνύουμε. Γιατί
πράγματι, μέσα στα πάρα πολλά τα
οποία γίνονται, υπάρχουν πολύ σοβα-
ρές τομές οι οποίες χάνονται στη ροή
της επικαιρότητας», είπε ακόμα ο κ.
Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε με-
ταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, όπως
ο Προσωπικός Βοηθός για τα ΑΜΕΑ ή
η «Νταντά της Γειτονιάς».

Αμυντική συμφωνία
Ο κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτησή

του στάθηκε επίσης στην αμυντική
συμφωνία με τη Γαλλία. «Πρόκειται
για μια εξέλιξη η οποία προφανώς και
θωρακίζει τις εθνικές Ένοπλες Δυνά-

μεις», είπε προσθέτοντας ότι «τα ποι-
οτικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά
της την καθιστούν πολύ βαθύτερη
μιας συνηθισμένης διμερούς συνερ-
γασίας. Όπως και πολύ ευρύτερη
μιας υπερεθνικής σύμπλευσης».

«Γιατί από τη μία πλευρά αυτή η νέα
εταιρική σχέση των δύο χωρών προ-
βλέπει σαφώς ρήτρα αμυντικής συν-
δρομής αν μία από αυτές δεχθεί επί-
θεση από τρίτο παράγοντα. Ενώ από
την άλλη διαμορφώνει στην πράξη
ένα αναβαθμισμένο συμμαχικό τετε-
λεσμένο στα πλαίσια και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ»,
εξήγησε. Σύμφωνα με τον πρωθυ-
πουργό, η εξέλιξη αυτή που υπηρετεί
πολυεπίπεδα την ειρήνη και τη στα-
θερότητα στην ευρύτερη περιοχή,
«αποτελεί μια δυναμική συμφωνία
υπέρ του εθνικού συμφέροντος στο
παρόν, αλλά και υπέρ της αυτόνομης
ευρωπαϊκής προοπτικής στο μέλλον.
Ένα μεγάλο άλμα για μια πιο ισχυρή
Ελλάδα και ένα πρώτο βήμα για μια
πιο ανεξάρτητη και δυνατή Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Αλλά και μια πρωτοβουλία
που κάνει ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα
πιο αποτελεσματική, τη μεσογειακή
πτέρυγα της Ατλαντικής Συμμαχίας».

«Δίπλα στη μεγαλύτερη στρατιωτι-
κή δύναμη της ηπείρου θέτει το πρώτο
θεμέλιο, ώστε η αμυντική δυνατότητα
της Ένωσης να αντιστοιχηθεί με την
οικονομική της ισχύ. Ενώ παράλληλα
απλώνει και την επιρροή του ΝΑΤΟ.
Έτσι, η πατρίδα μας γίνεται στο εξής
όχι μόνο δέκτης συμμαχικών εγγυή-
σεων αλλά και δυναμικός πάροχος
ασφάλειας με προβολή στη Μεσόγειο
και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

Κανονικά οι παρελάσεις και οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη
της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή 

Κανονικά θα διεξαχθούν τόσο οι παρελάσεις
για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου όσο
και οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη για τον Άγιο
Δημήτριο, όπως είχε προαναγγείλει η «Politi-
cal» μία εβδομάδα πριν. Ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης διευκρίνισε, δε, ότι οι πα-
ρελάσεις θα γίνουν με τη συμμετοχή όλων των
πολιτών και όχι μόνο των εμβολιασμένων. Για να
αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού θα τη-
ρηθούν αυστηρά υγειονομικά μέτρα, ενώ υπάρ-
χει και ισχυρή σύσταση για χρήση της μάσκας.

Από τη μεριά του ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης τόνισε ότι «είναι ακόμη νωρίς και θα

ακούσουμε όταν έρθει η ώρα τους ειδικούς».
Αυτό έδωσε τροφή στον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσει
την κυβέρνηση για όσα συνέβησαν πέρυσι στη
Θεσσαλονίκη, ζητώντας επί της ουσίας να μη γί-
νουν παρελάσεις την ώρα που επέτρεπε και
πρωτοστατούσε ο ίδιος σε διαδηλώσεις!

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε, μιλώντας στο
υπουργικό συμβούλιο, ότι η κυβέρνηση δεν θα
προχωρήσει σε οριζόντιο lockdown, καθώς ο
φετινός Οκτώβριος επιδημιολογικά δεν συγκρί-
νεται σε καμία περίπτωση με τον περσινό, υπό
την έννοια ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού εί-
ναι πλέον εμβολιασμένο, ενώ για όσους παρα-
μένουν ανεμβολίαστοι ακόμη και σήμερα υπο-
χρεωτικά διενεργούνται αυτοδιαγνωστικά τεστ

τόσο για την προσέλευση στην εργασία τους όσο
και για να εισέλθουν σε κλειστούς χώρους δια-
σκέδασης. «Αν δει κανείς τα αναλυτικά στοι-
χεία, καταλαβαίνει ότι ακόμα και εκεί που
υπάρχει πίεση απέχουμε πολύ -κυρίως σε ό,τι
αφορά την πίεση του ΕΣΥ- από αυτά που είχαμε
παλιότερα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.

Το σκεπτικό της κυβέρνησης για τη φετινή
διεξαγωγή παρελάσεων στηρίζεται στη λογική
του ευρύτερου ανοίγματος των δραστηριοτήτων
υπό περιορισμούς αλλά και των συναθροίσεων.
Εξάλλου, οι παρελάσεις είναι σε ανοιχτούς χώ-
ρους και η διασπορά είναι πολύ δύσκολη, αν
ακολουθηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολ-

λα. Επίσης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μέσα
στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με
πληροφορίες, νέες διευκολύνσεις για τους εμ-
βολιασμένους ίσως ακόμα και σε «κόκκινες»
περιοχές. Και αυτό, γιατί η δυσαρέσκεια των
πολιτών έχει μεταφερθεί στους τοπικούς βου-
λευτές των «κόκκινων» περιοχών, οι οποίοι με
τη σειρά τους έχουν κάνει κοινωνό αυτής της
δυσαρέσκειας το Μαξίμου. Η λογική τού «μαζί
με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά» θα εκλείψει,
διαμηνύουν σε κάθε τόνο από την κυβέρνηση
και θα βγάλουν από τη φαρέτρα τους μέτρα με
τα οποία θα ανταμείβουν με κάποιο τρόπο τους
πολίτες που έβαλαν πλάτη για να χτιστεί το τεί-
χος ανοσίας.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Τα μηνύματα
που έστειλε 
ο πρωθυπουργός 
σε υπουργούς 
και κοινωνία



της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Σ
ε μια κομβική στιγμή για την κυ-
βέρνηση και τη χώρα, η ΝΔ έκλεισε
τα 47 της χρόνια. Η παράταξη, που
γεννήθηκε την ώρα που η δημο-

κρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, τώρα καλεί-
ται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις στο
εσωτερικό της, όπως η αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και να δείξει
ότι είναι ένα κόμμα εξωστρεφές, απαλλαγμέ-
νο από βαρίδια του παρελθόντος.

Πέρα από τις κλασικές επετειακές ανακοι-
νώσεις που εκδόθηκαν τόσο από τον πρό-
εδρο του κόμματος και πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη όσο και από το ίδιο το κόμμα, η
4η Οκτωβρίου σηματοδοτεί πολλά για ένα
κόμμα εξουσίας που από παραδοσιακό προ-
σπαθεί να ηγηθεί μιας νέας εποχής για τη
χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιόρτασε τα γενέ-
θλια του κόμματός του στην Παιανία, γνωρί-
ζοντας ότι είναι σημαντικό να θυμίσει στη βά-
ση της ΝΔ ότι σε 20 μέρες (24/10) θα γίνουν
εσωκομματικές εκλογές, ενώ έπεται και το
συνέδριο τον Δεκέμβριο. Από αυτές θα ανα-
δειχθούν οι κομματικοί πρόεδροι των νομαρ-
χιακών και τοπικών οργανώσεων, ενώ θα
εκλεγούν και οι σύνεδροι για το συνέδριο
που θα διεξαχθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που
υπηρετεί τα συμφέροντα του Έθνους πέρα
και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες
της Δεξιάς, του Κέντρου ή της Αριστεράς».
Με τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει
το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει
για το επόμενο διάστημα ως πρόεδρος της
παράταξης αλλά και ως πρωθυπουργός, χω-
ρίς να ξεχνάει ότι το 2022 θα είναι αμιγώς
προεκλογική χρονιά. Άλλωστε, εδώ και και-
ρό με τις περιοδείες του ανά την Ελλάδα αλλά
και την πρόσφατη παρουσία του στο συνέ-
δριο του Λαϊκού Κόμματος στην Ισπανία προ-
σπαθεί να ζεστάνει το κλίμα και να κινητοποι-
ήσει την εκλογική μηχανή του κόμματος ενό-
ψει του συνεδρίου.

Αυτό που επίσης φάνηκε από την ομιλία
του στη ΔΕΘ ήταν ότι θα προσπαθήσει να φέ-
ρει κοντά του τους νέους τόσο μέσα από το
εθνικό σχέδιο που προανήγγειλε όσο και από
τις περιοδείες που θα γίνουν πιο πυκνές από
τον Νοέμβριο.

Στο ίδιο μοτίβο και το κόμμα στην ανακοί-
νωση για τη γενέθλια ημέρα της ΝΔ: «Στις 4
Οκτωβρίου 1974, στην αυγή μιας νέας δημο-
κρατικής περιόδου για τη χώρα, ο Εθνάρχης
Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε το μεγα-
λύτερο κόμμα της σύγχρονης Ελλάδας, τη
Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα που εδώ και 47

χρόνια εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Το
κόμμα μας έχει ταυτίσει την ιστορική του δια-
δρομή με την πορεία του έθνους. Η Νέα Δη-
μοκρατία έχει καθορίσει όλα τα ιστορικά
ορόσημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. 47
χρόνια μετά είμαστε έτοιμοι να αντιμε-
τωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλ-
λοντος. Έχουμε ισχυρή αυτοπε-
ποίθηση και την παρακαταθήκη
του ιδρυτή μας. Το συμφέρον
της πατρίδας, η ενότητα του λα-
ού και ο ορθός πολιτικός λό-
γος είναι οι δικές μας πυ-
ξίδες για το μέλλον. Ένα
μέλλον ευημερίας και
ασφάλειας στο οποίο
οι Έλληνες μπορούν
να προσδοκούν και
η Νέα Δημοκρατία
μπορεί να υλοποι-
ήσει».
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Αγιασμός με... απουσίες
Οι μάσκες, οι αποστάσεις και οι υγειονομικοί περιορισμοί δεν εμπό-
δισαν τους βουλευτές, που παραβρέθηκαν στην Ολομέλεια της Βου-
λής για τον καθιερωμένο αγιασμό, να σχηματίσουν πηγαδάκια γύρω
από τους παρόντες πολιτικούς αρχηγούς και να συζητήσουν επί κοι-
νοβουλευτικών -και όχι μόνο- ζητημάτων. Τον αγιασμό τέλεσε ο μη-
τροπολίτης Κασσανδρείας Νικόδημος, ο οποίος φαίνεται ότι «ευχα-
ριστήθηκε» τον ερανισμό τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας τα σχόλια των βουλευτών. Ο μητροπο-
λίτης, πάντως, έρανε από μακριά τα έδρανα της Αριστεράς και δη της
ΚΟ του ΚΚΕ, ενώ έστειλε και ευχές με νόημα όπως «ευλογημένη κοι-
νοβουλευτική χρονιά» και με «σωστά βουλεύματα». 
Απουσίες που συζητήθηκαν αυτές του Δημ. Κουτσούμπα, του Κυρ.
Βελόπουλου και του Γ. Βαρουφάκη. Να σημειωθεί, πάντως, ότι η
έναρξη των εργασιών της Γ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου σηματο-
δοτεί και το «τέλος» οποιασδήποτε έρευνας για τυχόν ποινικές ευ-
θύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς είναι η τελευταία φο-
ρά που τίθεται σε εφαρμογή η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του Συν-
τάγματος (περί Δίωξης κατά μελών της Κυβέρνησης) πριν από την
αναθεώρησή του, που προέβλεπε την αποσβεστική προθεσμία. Από
εδώ και στο εξής εξισώνεται ο υπουργός με τους κοινούς πολίτες ως
προς την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων και η Βουλή δεν
μπορεί να συστήσει προκαταρκτική επιτροπή για να διερευνήσει εν-
δεχόμενες ευθύνες.

Στ.Π

ΝΔ ετών... 47 με κάλπες στη βάση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
γιόρτασε τα γενέθλια 
του κόμματός του στην Παιανία



Μ
πορεί να περιτριγυρίζεται από
ανθρώπους τού πάλαι ποτέ ισχυ-
ρού ΠΑΣΟΚ και πρωτοπαλίκαρα
του Άκη, αυτό όμως δεν εμπόδι-

σε τον Αλέξη Τσίπρα από το να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα και πώς το «ναι» στις φρε-
γάτες το έκανε «όχι» μέσα σε λίγα 24ωρα, ενώ
αναρωτήθηκε: «Γυρίσαμε στην εποχή του
Άκη και του Γιάννου;». Ο λόγος για τον Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος έθεσε ζήτημα διαφάνειας
για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας
που θα φέρει την Πέμπτη για ψήφιση στη
Βουλή η κυβέρνηση.

Μιλώντας χθες το απόγευμα στην ΚΟ και το
Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματός του, επα-
νέλαβε τις δύο βασικές αλλαγές που ζητάει να
γίνουν προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφί-
σει τη συμφωνία: η Γαλλία να δεσμευτεί ότι θα
στηρίξει τη χώρα σε περίπτωση παραβίασης
της ελληνικής ΑΟΖ και η κυβέρνηση ότι δεν
θα αποστείλει Έλληνες στρατιώτες σε επιχει-
ρήσεις στην Κεντρική Αφρική.

Αναφερόμενος στην ουσία της συμφωνίας,
ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «δεν δεσμεύει τη
Γαλλία να στηρίξει την Ελλάδα έναντι τουρκι-
κών παραβιάσεων στην υφαλοκρηπίδα της
και στην ΑΟΖ» και πως «εκθέτει τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις σε στρατιωτικές επιχειρή-
σεις σε μακρινές περιοχές όπως το Σαχέλ της
Αφρικής». Ειδικά για αυτό το δεύτερο σημείο
επισήμανε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη
χώρα «σε μια εποχή ασύμμετρων απειλών
από ακραία φονταμενταλιστικά κέντρα». Συ-
νολικά, είπε πως «η Γαλλία δεν υποχρεούται
να μας στηρίξει στην ΑΟΖ μας ούτε 7 μίλια
ανατολικά της Κρήτης», ενώ «εμείς είμαστε
υποχρεωμένοι να στείλουμε Έλληνες στρα-
τιώτες να πολεμήσουν στο Σαχέλ, όπου έχουν
ήδη σκοτωθεί δεκάδες Γάλλοι στρατιώτες».

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε για τη συμ-
φωνία πως «αν δεν γίνουν διορθώσεις, δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτή». Πρότεινε συγκε-
κριμένα ότι η κυβέρνηση πρέπει «να εξασφα-
λίσει δημόσιες δηλώσεις, μία σαφή τοποθέ-
τηση από τη γαλλική κυβέρνηση, μια ρηματι-
κή διακοίνωση ότι θα συνδράμει τη χώρα, αν
χρειαστεί και αν παραβιαστούν κυριαρχικά
της δικαιώματα» και ταυτόχρονα να υπάρξει
είτε από τον πρωθυπουργό είτε από τον
υπουργό Άμυνας «μια διαβεβαίωση ότι δεν
θα διακινδυνεύσει να στείλει στρατιώτες στο

Σαχέλ ή σε άλλες περιοχές». Επίσης, ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το πνεύμα της
συμφωνίας συνιστά «ριζική αλλαγή σε πάγιες
θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
και απομάκρυνση από τον εθνικό στόχο η χώ-
ρα να αποτελεί παράγοντα ειρήνης και ασφά-
λειας στην περιοχή».

Έθεσε ξεκάθαρα θέμα διαφάνειας και υπό-
νοια διασπάθισης του δημόσιου χρήματος,
αναρωτώμενος «ξαναγυρίσαμε στη χρυσή
δεκαετία του 2000; Στην εποχή του Άκη και
του Γιάννου; Και αυτοί στο όνομα της αποτρο-

πής της απειλής έκαναν ό,τι έκαναν». Εγκάλε-
σε την κυβέρνηση λέγοντας ότι «μας γυρίζει
στην εποχή της αλόγιστης κούρσας των εξο-
πλισμών».

Τέλος, αναφερόμενος στη βάση εκπαίδευ-
σης στην Καλαμάτα, τη χαρακτήρισε «αστρο-
νομική», ενώ αναφερόμενος στο «πρόγραμμα
των F-35 υποστήριξε ότι θα είναι 2 με 2,5 φο-
ρές πάνω». Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο
προϋπολογισμός για την άμυνα αυξήθηκε κα-
τά 41%, ενώ ο προϋπολογισμός για την υγεία
μειώθηκε κατά 12%».
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Περιτριγυρισμένος από
πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
επιτέθηκε σχετικά με 
τους εξοπλισμούς!

Ο Τσίπρας θυμήθηκε Άκη και Γιάννο!

Σε ρυθμούς «φρεγατών» μπαίνει αυτή την εβδομάδα η Βουλή, καθώς ξεκινά σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερι-
κών και Άμυνας η συζήτηση για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια, ο οποίος θα ξετυλίξει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης σε όλες τις πτυχές της.
Πάντως, η συμφωνία Μητσοτάκη - Μακρόν, που, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του πρωθυπουργού, είναι «άνευ προ-
ηγουμένου», έχει ανεβάσει το εσωτερικό πολιτικό θερμόμετρο, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προαναγγέλλει καταψήφισή της, αν
δεν υπάρξουν διορθώσεις σε δύο σημεία. Οι ενστάσεις της αφορούν το άρθρο 2, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για τις
ΑΟΖ, αλλά και το άρθρο 18 για τις στρατιωτικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες χωρίς την ομπρέλα του ΟΗΕ.
Το σύμφωνο θα κυρωθεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια, αφού πρώτα τοποθετηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι κοινοβου-
λευτικοί εκπρόσωποι. Θετικό στη συμφωνία αλλά με επιμέρους παρατηρήσεις εμφανίζεται το ΚΙΝΑΛ, ενώ κατά ανα-
μένεται να ταχθούν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25.
Πάντως, τις τελευταίες ώρες στους κοινοβουλευτικούς διαδρόμους έχει αναθερμανθεί η πληροφορία ότι πλησιάζει η
ώρα για να πάρει κοινοβουλευτικό δρόμο και η συμφωνία για τα Μνημόνια Συνεργασίας Αθήνας - Σκοπίων, που είναι
κατατεθειμένη από πέρσι το φθινόπωρο, καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η ελληνογαλλική συμφωνία φέρνει ένα
θετικό momentum για την ευρύτερη ατζέντα των εθνικών θεμάτων. 

ΣΤ. Π.

Οι φρεγάτες «δένουν» στη Βουλή



Ο Μεσσηνίας
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Χρυσόστομος προτρέπει συνεχώς
τους πιστούς να εμβολιαστούν,
ενώ ζητά πιστή τήρηση των μέτρων
για την προστασία της δημόσιας
υγείας και αποδοκιμάζει τους συ-
νωμοσιολόγους και τους θρησκό-
ληπτους που επιχειρούν να διχά-
σουν τον λαό. Ο Μητροπολίτης λέει
ότι η Παναγία αποτελεί σύμβολο
αγάπης, προστασίας και ελπίδας
για τον άνθρωπο και ευχήθηκε με
τη συμβολή της να απαλλαγεί σύν-
τομα η ανθρωπότητα από τις όποι-
ες δοκιμασίες.

Έρχεται το ΕΣΠΑ
Έως το τέλος της χρονιάς ανα-
μένεται η έκδοση των πρώτων
προσκλήσεων-προκηρύξεων
από το νέο ΕΣΠΑ, για τις χρη-
ματοδοτήσεις σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μέσα από ένα
συνολικό πακέτο 3,9 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γιάννη Τσακίρη, στόχος είναι
να γίνουν οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις εξωστρεφείς. H ανα-
σύνταξή τους είναι σημαντική
ως μοχλός ανάπτυξης της οι-
κονομίας. 

Νέος σχεδιασμός
Στην προκήρυξη των διαγωνισμών για τα
πρώτα πέντε Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Αφορούν τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τον Δή-
μο Μινώα Πεδιάδας (λόγω του νέου αερο-
δρομίου στο Καστέλι), την παραλιακή ζώνη
της Ηλείας και την περιοχή Κορίνθου -
Λουτρακίου. Στις περιοχές αυτές, που επε-
λέγησαν λόγω των ειδικών ζητημάτων που
αντιμετωπίζουν, ο πολεοδομικός σχεδια-
σμός θα ολοκληρωθεί σε ένα έτος.

Η εξαγορά
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας είναι ο μόνος που μπορεί

να προστεθεί στον ασφαλιστικό χρόνο και να αυξήσει την

ανταποδοτική σύνταξη. Συνεπώς, η εξαγορά του προβλη-

ματίζει όλους τους άνδρες ασφαλισμένους, τόσο για το αν

πραγματικά συμφέρει όσο και για το πότε πρέπει να γίνει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εξαγορά της στρατιωτικής θη-

τείας προκειμένου να αυξηθεί η ανταποδοτική σύνταξη,

συμφέρει περισσότερο όσους έχουν πάνω από 30 έτη

ασφάλισης και έως 40, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η

απόσβεση του κόστους μπορεί να φθάνει και τα 20 έτη. 

Τώρα του φταίει το κρυπτονόμισμα

Σ
ε πόλεμο με τα ξένα ψηφιακά νομίσματα
και ιδιαίτερα με το bitcoin είναι η τουρκι-
κή ψηφιακή λίρα, σύμφωνα με όσα διε-

μήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Ερντογάν είπε
ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να απαγορεύσει
τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, ωστόσο
θέλει να κατοχυρώσει τη λίρα ως κορυφαίο
όλων.

Η χώρα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα δικά
της χρήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της
εθνικής της ασφάλειας και ταυτότητας.

Αν μη τι άλλο, η παρέμβαση Ερντογάν δεν αποτε-

λεί έκπληξη, με τις τουρκικές Αρχές να έχουν προ-
βεί σε σειρά απαγορευτικών διαταγμάτων και πε-
ριορισμών για τη ρύθμιση της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2021 η υποτίμηση
της τουρκικής λίρας οδήγησε τους Τούρκους
πολίτες να στραφούν μαζικά προς τα κρυπτονο-
μίσματα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προ-
στατευτούν από τον πληθωρισμό.

Τότε η δημοφιλία των κρυπτονομισμάτων
οδήγησε την Κεντρική Τράπεζα να λάβει σειρά
μέτρων με κατεύθυνση την απαγόρευση τυχόν
πληρωμών σε κρυπτονόμισμα.
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Η
ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να επικυρώσει

τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιμα-

τική αλλαγή ικανοποίησε πολλούς στην παγκόσμια

κοινότητα, όμως η πραγματική αιτία πίσω από αυτή

την κίνηση δεν ήταν η ξαφνική αγάπη του Ερντο-

γάν για το περιβάλλον. Ήταν αποτέλεσμα ετήσιων

δανείων χαμηλού επιτοκίου ύψους 3 δισεκατομ-

μυρίων δολαρίων που του υποσχέθηκαν η Παγκό-

σμια Τράπεζα, η Γαλλία και η Γερμανία ως αντάλ-

λαγμα για την επικύρωση, ανέφερε η διαδικτυακή

πύλη ειδήσεων T24. 

Η Συμφωνία του Παρισιού υιοθετήθηκε από 196

κράτη-μέλη του ΟΗΕ το 2015 και τέθηκε σε ισχύ το

2016. Από τον Μάρτιο του 2021, 191 κράτη-μέλη

του ΟΗΕ συμμετείχαν επίσημα στη συμφωνία,

συμπεριλαμβανομένων 19 από τα 20 κράτη της

G20, ενώ η Τουρκία ήταν το μόνο έθνος που αρνή-

θηκε να το πράξει.

Η νομικά δεσμευτική συμφωνία αποσκοπούσε

στον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας

θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου, δε-

σμεύοντας τα κράτη που την επικύρωσαν να πε-

ριορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

και υιοθετώντας περισσότερες ανανεώσιμες τε-

χνολογίες και πρακτικές. Η Τουρκία αρνήθηκε να

υπογράψει τη συμφωνία, ζητώντας να αφαιρεθεί

από τον κατάλογο των αναπτυγμένων χωρών και να

συμπεριληφθεί στις αναπτυσσόμενες. Αυτό θα της

επιτρέψει να επωφεληθεί από το Πράσινο Ταμείο

100 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο προσφέρεται από

πλουσιότερα κράτη σε αναπτυσσόμενα. 

Το βασικό σημείο για την Τουρκία ήταν η χρημα-

τοδότηση βιώσιμων έργων και τεχνολογιών. 

Η προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης εί-

ναι οι πιστώσεις και τα δάνεια χαμηλού επιτοκίου

και όχι η επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Παρά τις εκπομπές άνθρακα της Τουρκίας που αυ-

ξήθηκαν από 220 δισ. τόνους το 1990 σε 506 δισ. το

2019 και έθεσαν στόχο τους 929 δισ. τόνους εκ-

πομπών άνθρακα για τη Συμφωνία του Παρισιού το

2030. Παραδοσιακά οι Τούρκοι είχαν συμφεροντο-

λογική αντιμετώπιση σε τέτοια θέματα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το τουρκικό 
συμφέρον

anetnews24@gmail.com 
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της
Ζέφης 

Δημαδάμα

Αντιπρόεδρος PES
Women,

διδάσκουσα 
στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, 
αναπληρώτρια 

εκπρόσωπος 
Τύπου του ΚΙΝΑΛ 

Η
προσπάθεια της κυβέρνησης έχει πετύ-
χει σε σχέση με την πολιτική της δέσμευ-
ση για ασφαλή και δίκαιη φύλαξη των

συνόρων της πατρίδας μας, αποδεικνύοντας ότι η
χώρα μας έχει σύνορα στη θάλασσα και τη στεριά.

Η εικόνα συνολικά στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την
οποία είχαμε το 2019, καθώς οι μεταναστευτικές
ροές έχουν μειωθεί κατά 90%. Ουσιαστικά αυτό
που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση είναι να δια-
λύσει τα κυκλώματα διακινητών, τα οποία εκμε-
ταλλεύονταν τον ανθρώπινο πόνο και την απο-
γοήτευση για να μεταφέρουν έναντι αδράς αμοι-
βής, σε άθλιες συνθήκες, κατατρεγμένους αν-
θρώπους, υποσχόμενοι εύκολη είσοδο στην Ελ-
λάδα.

Ταυτόχρονα, όμως, φυλάσσουμε τα σύνορα στη
θάλασσα και τη στεριά της Ευρώπης, χωρίς σε
καμία περίπτωση να θέτουμε σε κίνδυνο ανθρώ-
πινες ζωές, καθώς το Λιμενικό μας, με αυτοθυ-
σία, σώζει ανθρώπινες ζωές.

Ήδη μια νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή ανα-
πτύχθηκε στη Σάμο σε έκταση περίπου 200
στρεμμάτων και διαθέτει υποδομές που διασφα-
λίζουν υψηλού επιπέδου συνθήκες διαμονής,
όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, χώρους για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, αίθουσα υπολογιστών,
χώρους καταστημάτων, κοινόχρηστα πλυντήρια
και κουζίνες, υποδομές πυρασφάλειας, καθαρι-
σμού του νερού, κλιματισμού και βιολογικής επε-
ξεργασίας λυμάτων. Διαθέτει 240 θέσεις για ασυ-
νόδευτα παιδιά και επιπλέον 240 για μονογονεϊ-

κές οικογένειες, άτομα με αναπηρίες και σοβαρά
προβλήματα υγείας. Περιλαμβάνει επίσης προ-
αναχωρησιακό κέντρο δυναμικότητας 960 θέσε-
ων.

Η νέα δομή θα συμβάλει στην τόνωση της τοπι-
κής οικονομίας και της απασχόλησης, καθώς
διαθέτει υποδομές για περίπου 400 θέσεις εργα-
σίας που αφορούν ανάγκες του υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου, της αστυνομίας και άλ-
λων εμπλεκόμενων φορέων.

Σημειώνεται ότι εντός του 2021 θα λειτουργή-
σουν και οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη
Λέρο και την Κω, και το 2022 στη Λέσβο και τη
Χίο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο των

δομών στο Μαυροβούνι και τη ΒΙΑΛ.
Πρέπει όμως να συνεχίσουμε, με όλη τη δύνα-

μη της φωνής μας, να θέτουμε το ζήτημα του
προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος
στα ευρωπαϊκά fora.

Πρέπει όλα τα κράτη να καταλάβουν ότι το με-
ταναστευτικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό,
αλλά βαθύτατα ευρωπαϊκό. 

Πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλά-
βουν ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να
εξαντλείται μόνο στη χρηματοδότηση της υπερ-
σύγχρονης δομής, αλλά θα πρέπει να καταλήξει
τελικά σε ένα κοινό Σύμφωνο Μετανάστευσης και
Ασύλου.

Η
ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραι-
ότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρω-
παίοι Σοσιαλιστές πρωταγωνίστησαν σε

αυτό το πεδίο, έχοντας στον πυρήνα των αρχών
τους την ισότητα των φύλων όχι μόνο ως οριζόν-
τια αρχή, αλλά και ως πρακτική σε όλες τις πολιτι-
κές.  Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
πρέπει να εφαρμόζεται κάθε μέρα και σε κάθε
πολιτική. Και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει υλοποιήσει αναγκαία βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση, η κατανομή των οικονομικών της
πόρων δεν αντανακλούν ακόμη τα παραπάνω. 

Αν δεν διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα κατευθύνονται δίκαια ώστε να
επωφελούνται εξίσου οι άνδρες και οι γυναίκες,
τότε δεν θα υπάρξει ποτέ ισότητα στην πράξη.
Όχημα για την επίτευξη αυτών είναι ο ευρωπαϊ-
κός προϋπολογισμός, ο οποίος δύναται να μετα-
τραπεί σε ένα κρίσιμο και αποτελεσματικό μέσο

για την ισότητα (gender budgeting).
Όπως έχουμε υπογραμμίσει, μόνο το 21,7% των

προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε
δείκτες που σχετίζονται με το φύλο στον τελευ-
ταίο πολυετή προϋπολογισμό για την περίοδο
2014-2020.

Το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα δεσμεύτη-
κε να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον
οποίο δαπανώνται τα 1,8 τρισ. ευρώ του ευρωπαϊ-
κού προϋπολογισμού και οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης σε σχέση με τις πολιτικές που προ-
ωθούν την ισότητα των φύλων κατά τη νέα περίο-
δο 2021-2027.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να αποτυπώνονται και στα εθνικά
κοινοβούλια και τους εθνικούς προϋπολογι-
σμούς και χρηματοδοτήσεις. Η κυβέρνηση της
ΝΔ απέχει πολύ από την υιοθέτηση αυτών των
κριτηρίων, ώστε να ικανοποιηθούν με συγκεκρι-

μένες δεσμεύσεις οι ίσες ευκαιρίες και η ενδυ-
νάμωση των γυναικών.

Το Κίνημα Αλλαγής ακολουθώντας την ιστορι-
κή συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην ισότητα των φύλων
κινείται σταδιακά στην ενσωμάτωση της διάστα-
σης του φύλου στις πολιτικές για την κλιματική
αλλαγή, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των εσωκομματικών
εκλογών, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, θα έχει
ενδιαφέρον να αναπτύξουν οι υποψήφιοι για την
προεδρία του Κινήματος Αλλαγής τις θέσεις τους
για την ισότητα στην κατανομή των πόρων, τη γυ-
ναικεία ενδυνάμωση αλλά και την ισόρροπη συμ-
μετοχή των γυναικών στις κομματικές διαδικα-
σίες και στα κοινά.

Εξάλλου, η ισότητα των φύλων επανέρχεται
στο προσκήνιο πολύπλευρα και οδυνηρά με την
αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας και των γυ-
ναικοκτονιών. 

Η Ελλάδα έχει σύνορα στη θάλασσα 
και οφείλει να τα φυλάσσει

Ισότητα των φύλων: Λεφτά υπάρχουν (;) 

της
Φωτεινής 
Βρύνα

Αν. διοικήτρια
Γενικού 
Νοσοκομείου 
Δυτικής Αττικής
«Αγία Βαρβάρα»
επικεφαλής 
Γραφείου 
Ισότητας 
Ένωσης 
Περιφερειών 
Ελλάδας
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Καλύτερα να μασάνε παρά να μιλάνε αρκετοί από
τους γνωστούς μας πολιτικούς. Στη συνέχεια ζητάνε
«συγγνώμην», επικαλούνται δικαιολογίες του τύπου
«οι δηλώσεις παρερμηνεύτηκαν» ή μιλάνε για «κυ-
νήγι μαγισσών» και, φυσικά, το γνωστό mea culpa
πάει σύννεφο. Στην προσπάθεια να ξεχωρίσουν μέ-
σα από το πλήθος των υποψηφίων οδηγούνται σε
μεγάλα λάθη και λεκτικές αστοχίες. Θα μπορούσαν
να τα είχαν αποφύγει αν «ρίχνανε» μια ματιά στον
έξυπνο οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 tips
πολιτικής επικοινωνίας. Ένα νέο εργαλείο δημό-
σιας προβολής που θα τους έβγαζε από τη δύσκολη
θέση για να εκφράσουν σύνθετα πολιτικά μηνύματα
με μεστό και συγκροτημένο λόγο. Όπως όταν βγει το
τζίνι από το μπουκάλι, δύσκολα το κουμαντάρεις,
έτσι και όταν σκέφτεσαι πολιτικά, πρέπει να εκφρά-
ζεσαι και έξυπνα. Κρατήστε τα!
1. Ο δυσαρεστημένος ψηφοφόρος που κρίνει καθη-

μερινά και από κάθε πράξη -μικρή ή μεγάλη- το
κόμμα του μόνο «αναγνωρίσιμος» δεν είναι. Αν

παράλληλα είναι και χρήστης των social media,
υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί «τσουνάμι»
αντιδράσεων από πολίτες που αντιδρούν στις
ίδιες κομματικές αυθαιρεσίες. 

2. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα «καλοκαίρια»
δεν κρατάνε για πάντα. Κύκλος είναι η ζωή και η
πολιτική. Να μην το ξεχνάμε. 

3. Για να κερδίσετε την εξουσία μην περιμένετε να
αλλάξει ο λαός, εσείς πρέπει να πάτε με τα νερά
του και πολλές φορές σύμφωνα με τα δημοσκοπι-
κά ευρήματα. Δεν αλλάζει ο λαός, ο πολιτικός
προσαρμόζεται, εκτός και αν είστε από άλλη
«στόφα» πολιτικού, πράγμα που σπανίζει!

4. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, η λύση που ορίζει
το μέλλον έρχεται από τη μελέτη του παρελθόντος. 

5. Για αρκετά πολιτικά πρόσωπα της σύγχρονης πο-
λιτικής ιστορίας το επάγγελμά τους είναι συνυφα-
σμένο με το επώνυμό τους. Ο νοών νοείτω!

6. Για τους περισσότερους η ενασχόληση με την πο-
λιτική είναι ένα προσοδοφόρο επάγγελμα, μια

επαγγελματική καριέρα. Για λίγους είναι μεγάλη
ευθύνη. Ευθύνη απέναντι σε όλους όσοι τους τί-
μησαν με την ψήφο τους, έναντι του εαυτού τους
αλλά και έναντι των μελλοντικών γενεών. 

7. Η βουλιμία στην πολιτική είναι πολύ κακό πράγμα. 
8. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, τα κακά μαντάτα

διαδίδονται γρηγορότερα από τα καλά. 
9. Η στρατηγική επικοινωνίας των 4 «Κ» κερδίζει

πάντα. Καθαρό πρόσωπο, καθαρό βιογραφικό,
καθαρή σκέψη, καθαρές προθέσεις. Στρατηγική
ή την έχετε ή μπορείτε να προσποιηθείτε ότι την
έχετε!

10. SOS: Ένας κύκλος, τα κριτήρια επιλογής του πο-
λιτικού κόμματος ή αυτοδιοικητικού συνδυα-
σμού, από πολίτες. Ανοίγει ο κύκλος με Ηγέτη,
Ομάδα, Διαχειριστική ικανότητα, Πρόγραμμα,
Αξιοπιστία - Εμπιστοσύνη. Και ο κύκλος κλείνει!
Ένας κύκλος SOS για Υποψήφιους Ηγέτες. 

11. Η πολιτική «γέρνει» πότε αριστερά, πότε δεξιά
και ποτέ στο σωστό ή στο λάθος. 

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Σ
το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που
κατατέθηκε στη Βουλή, το υπουργείο Οι-
κονομικών ενσωματώνει υψηλότερο ρυθ-

μό ανάπτυξης για το 2022. Μιλώντας μάλιστα στις
ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης ανέφε-
ρε ότι η πρόσφατα αναβαθμισμένη πρόβλεψη
ανάπτυξης 5,9% μπορεί να είναι «πολύ απαισιό-
δοξη». 

Επίσης, η 11η έκθεση μεταμνημονιακής επιτή-
ρησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ήταν πολύ
θετική, περιγράφοντας την επιτάχυνση της οικο-
νομικής ανάκαμψης και την πρόοδο σε μεταρ-
ρυθμίσεις, αλλά και με προβλέψεις για την ανά-
πτυξη ότι αναμένεται να αναθεωρηθεί περαιτέ-
ρω. Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι το χρέος της
γενικής κυβέρνησης αναμένεται να κλείσει στα
350 δισ. ευρώ φέτος και 355 δισ. ευρώ το 2022,
ενώ η αναλογία χρέους/ΑΕΠ δείχνει να μειώνε-
ται στο 57,6% έως το 2060.

Με τους περισσότερους δείκτες να δείχνουν
συνεχιζόμενη ανάπτυξη το γ’ τρίμηνο και παρά
τις ενδείξεις ότι τα φορολογικά έσοδα θα επανέλ-
θουν από του χρόνου άνω των 50 δισ. ευρώ, η τε-
λευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού
της Βουλής προειδοποιεί για μη εφησυχασμό,
σημειώνοντας ότι πολλοί από τους παράγοντες
που τονώνουν την ανάπτυξη δεν είναι διαρθρωτι-
κοί, αλλά σχετίζονται με παροδικούς παράγον-
τες, όπως την επαναλειτουργία δραστηριοτήτων,

τη στάση και τις εκτεταμένες πρωτοβουλίες υπο-
στήριξης από την κυβέρνηση. Αντίστοιχα, η ΕΛ-
ΣΤΑΤ αναφέρει σημαντική άνοδο των μέσων ει-
σοδημάτων, η οποία έφτασε τις 10.041 ευρώ το
2020, ίση με αύξηση 7%. Αυτή είναι η τέταρτη δια-
δοχική άνοδος από το 2015, με τα εισοδήματα να
πλησιάζουν πλέον τα επίπεδα του 2012. Η Ελλάδα
παρουσίασε πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών
ύψους 538,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, από έλλειμμα
1,34 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και έλλειμμα 797,3
εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, θετικές
είναι οι φθινοπωρινές προβλέψεις για την ελλη-
νική οικονομία, αλλά και με κινδύνους να ελλο-
χεύουν. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν και μι-
λούν για αυξημένη αβεβαιότητα με κύρια πηγή τη
μετάλλαξη Δέλτα, αλλά και τις γεωπολιτικές εξε-
λίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προ-
σφυγική κρίση. 

Παράλληλα, ένα καυτό πεντάμηνο έχουν μπρο-
στά τους νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ακολου-
θώντας ένα βαρύ φορολογικό πρόγραμμα με τα
οικονομικά «ραντεβού» του Οκτωβρίου, Νοεμ-
βρίου και Δεκεμβρίου με την εφορία να είναι αυ-
τά που θα καθορίσουν, μεταξύ άλλων τις κυβερ-
νητικές αποφάσεις για περαιτέρω ελαφρύνσεις.
Προϋπόθεση των φοροελαφρύνσεων στον προ-
ϋπολογισμό αλλά και των ρυθμίσεων ληξιπρόθε-

σμων οφειλών είναι να μην υπάρξει εκτροχια-
σμός των δημοσιονομικών στόχων από τις έκτα-
κτες αποζημιώσεις που μέχρι σήμερα ανέρχον-
ται στα 42 δισ. ευρώ.

Η αγωνία επί του παρόντος επικεντρώνεται στα
επίσημα αποκαλυπτήρια του τρίτου τριμήνου,
ενώ το βλέμμα του οικονομικού επιτελείου είναι
πλέον στραμμένο στο τελευταίο τρίμηνο του
έτους. Στο προσχέδιο συμπεριλαμβάνονται η
αναθεώρηση του ελλείμματος του 2022, το πρό-
γραμμα «Γέφυρα Ι», τα κόκκινα στεγαστικά δά-
νεια και οι ιδιωτικοποιήσεις. Επίσης, ενσωματώ-
νονται οι φοροελαφρύνσεις που αφορούν την
αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και φο-
ρολογικών συντελεστών. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να
υποστηρίζει το ελληνικό χρέος, που αγοράστηκε
στο πλαίσιο του προγράμματος της πανδημίας
έως το 2023. Το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της
κυβέρνησης και οι εκτιμήσεις των οίκων αξιολό-
γησης για την πορεία της οικονομίας περιγρά-
φουν μια δυναμική και ποιοτική ανάκαμψη. Επι-
χειρηματικά, όμως, δεν εφησυχάζουμε από την
ανάγνωση των αριθμών του προϋπολογισμού,
αλλά παραμένουμε σε εγρήγορση έως ότου επι-
στρέψουμε στα επίπεδα του 2019 και μέχρι η
ανάπτυξη να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά,
οδηγώντας στην «ολική επαναφορά» της ελληνι-
κής οικονομίας.
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Θ
λιβερό το θέαμα για όσους βρέθηκαν
στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ. Παραλίγο να πέ-

σουν μπουνιές. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνα-
νίας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, που στηρί-
ζει την υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου,
τα έβαλε με τον Γιάννη Κουτσούκο, αλλά και
με τον Σωτήρη Μάνεση, στενό συνεργάτη της
Φώφης Γεννηματά και υπεύθυνο του τομέα
κινητοποιήσεων της Χαριλάου Τρικούπη. Βε-
βαίως πέσανε τα απαραίτητα μπινελίκια και
λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια. Λίγο νωρί-
τερα είχε σφαχτεί ο Κεγκέρογλου με τον Αν-
δρουλάκη. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας Βασίλης Κεγκέρογλου αποκάλε-
σε εμμέσως τον Νίκο Ανδρουλάκη «τζαμπα-
τζή», ισχυριζόμενος πως δεν δίνει υπέρ του
κόμματος μέρος του μισθού του ως ευρωβου-
λευτή. «Χρωστάς 58.000 ευρώ», φέρεται να
είπε στην παρέμβασή του, ενώ τα σκάγια πή-
ραν και την Εύα Καϊλή, επίσης ευρωβουλευτή
του κόμματος, που στηρίζει τον Ανδρέα Λο-
βέρδο. Κατά τα λοιπά, όλοι εγγυήθηκαν στις
ομιλίες τους την ενότητα του κόμματος.

ΦΦορτσάρει με επενδύσεις
ο Τσαμάζ τον ΟΤΕ
Ο Μιχάλης Τσαμάζ φορτσάρει με επενδύ-
σεις 2 δισ. ευρώ έως το 2024 στις υποδομές
της χώρας. Μετά την πώληση του 54% που
κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Romania έναν-
τι 295,6 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της εταιρεί-
ας θα δώσει έκτακτο μέρισμα στους μετό-
χους 174 εκατ. ευρώ. Η πώληση της
Telekom Romania Fixes αποτελεί σύμφωνα
με τους οικονομικούς αναλυτές στρατηγική
απόφαση για τη διοίκηση του ΟΤΕ, η οποία
ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του ομίλου στην Ελλάδα. O επενδυτι-
κός σχεδιασμός του ομίλου περιλαμβάνει
νέες οπτικές ίνες fiber to the home. Περίο-
πτη θέση στο επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ
έχει η ανάπτυξη του 5G. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο αρχικός στόχος για την κάλυψη
του 50% της χώρας έχει ήδη ξεπεραστεί και
πλέον στόχος του Μιχάλη Τσαμάζ είναι να
ξεπεράσει το 60% έως το τέλος του έτους.

Επίσης, ο ΟΤΕ στοχεύει στην κά-
λυψη όλων των αυτοκινητο-

δρόμων έως το 2023.

Η Επιτροπή Μπένου
Με εκείνη την περίφημη επιτροπή την οποία
ανέλαβε ο κ. Σταύρος Μπένος και η οποία θα
έλυνε όλα τα προβλήματα των περιοχών που
επλήγησαν το καλοκαίρι από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές, έχει κανείς εικόνα τι γίνεται;
Δουλεύει αθόρυβα ή βρίσκεται σε γραφει-
οκρατικό βέρτιγκο; Πλην του υφυπουργού, του
κ. Τριαντόπουλου, που κάνει ό,τι μπορεί, δεν
βλέπω κάτι καινούργιο. Το μόνο νεότερο είναι
ότι εντός του Οκτωβρίου θα γίνει η ανάθεση
των πρώτων δέκα θεματικών μελετών, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού για την αναγέννηση,
ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύ-
βοιας. Υπ’ όψιν πάντως ότι την ερχόμενη Πα-
ρασκευή θα βρέξει, όπως υποστηρίζουν οι με-
τεωρολόγοι. Μόνο μη γίνουμε μούσκεμα μέχρι
να ανατεθούν τα έργα…

Η βαριά καταγγελία 
του Καμμένου

«Είχαμε άριστη συνεργασία με τον κ. Τσίπρα,
αλλά εξαγοράστηκαν οι βουλευτές μου», εί-
πε ο Πάνος Καμμένος και δεν άνοιξε ρου-
θούνι. Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ τα είπε
στον ΣΚΑΪ και κατά περίεργο τρόπο δεν του
απάντησε κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Απαντών-
τας στο ερώτημα γιατί δεν έριξε την κυβέρ-
νηση του Τσίπρα για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, είπε επί λέξει: «Πώς να ρίξω την κυ-
βέρνηση με τους βουλευτές μου που είχαν
όλοι αγοραστεί; Οι βουλευτές μου περάσανε
όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ». Πιο βαριά κατηγορία δεν
υπάρχει. Κι εδώ είναι απλώς Οκτώβριος. Η
καταγγελία, με εξαίρεση φυσικά την «Politi-
cal», που την έκανε πρώτο θέμα, πέρασε στα
ψιλά των ΜΜΕ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή
ψέμα, πάντως το θέμα θάφτηκε κανονικά.

Δύο ομιλίες με μεγάλο
ενδιαφέρον
Κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Ιδρύ-
ματος Κωνσταντίνος Καραμανλής θα είναι ο
πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαν-
λής την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Θέμα της εκ-
δήλωσης είναι «Ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας»,
ενώ θα παραστεί για να μιλήσει και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι με την ομιλία του ο πρωθυ-
πουργός αναμένεται να ξεκαθαρίσει το το-
πίο, δίνοντας τέλος στα σενάρια που κάνουν
λόγο για ιδεολογική μετατόπιση της ΝΔ μα-
κριά από τις αρχές και τις αξίες που είχε θέ-
σει στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ο
Εθνάρχης. Η ομιλία του πρωθυπουργού θα
είναι τελικά το δεύτερο και πλέον επίσημο
συμβολικό βήμα μετά και τη δήλωσή του για
την 47η επέτειο από την ίδρυση της ΝΔ, όταν
στη σχετική ανάρτησή του στα κοινωνικά δί-
κτυα επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωσή
του στις ιδρυτικές αρχές της παράταξης.
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«Άγρια Δύση» 
στο ΚΙΝΑΛ

Κυκλοφορεί εντόνως ότι θα έχουμε αλλαγές στο
ΔΣ της Ένωσης Εφοπλιστών, αφού ο Θεόδωρος
Βενιάμης έπειτα από τέσσερις θητείες έχει απο-
φασίσει να αποσυρθεί. Φαβορί μαθαίνω ότι είναι η
κυρία Μελίνα Τραυλού, διευθύνουσα σύμβουλος
της Νeptune Lines και της Neptune Dry. Η Nep-
tune Lines, την οποία ίδρυσε το 1975 ο αείμνηστος
Νίκος Τραυλός, είναι ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο
θαλάσσιων μεταφορών. Είναι γραμματέας της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αιρετό μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλι-
στών της Μάλτας. Είναι, επίσης, επίτιμος πρόξε-
νος του βασιλείου της Δανίας στον Πειραιά.

Ποιοι υπουργοί έχουν 
μπει στο στόχαστρο; 
Στο στόχαστρο συγκεκριμένου εκδοτικού συγκροτή-
ματος έχουν μπει υπουργοί της κυβέρνησης Κυριά-
κου Μητσοτάκη. Ο εν λόγω όμιλος, ο οποίος
διατείνεται δεξιά κι αριστερά ότι διατηρεί αγαστές
σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, έχει αναλάβει εργο-
λαβικά να χτυπάει σε καθημερινή βάση τον Άκη
Σκέρτσο, τη Λίνα Μενδώνη, τον Νίκο Χαρδαλιά και τον
Τάκη Θεοδωρικάκο. Τυχαίο βεβαίως δεν είναι, ούτε
σύμπτωση. Σοβαρά επιχειρήματα κατά των υπουργών
δεν υπάρχουν. Άλλους τους τρολάρει κι άλλους τους
κατακρίνει ως ανίκανους. Μπορεί, όμως, κανείς να
ξέρει τι κρύβει η ψυχή του ανθρώπου; Άβυσσος…
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Ο Δημητριάδης, ο Πιερρακάκης και ο Ολυμπιακός  
Ότι ο Δημητριάδης αγαπά το μπάσκετ το ήξερα, άλλωστε το μαρτυρά και το ύψος του. Του Πιερρακάκη δεν

του το είχα, έπεσα έξω. Οι δύο άντρες που είναι και κουμπάροι (ο κ. Δημητριάδης έχει βαφτίσει τον γιο του κ.
Πιερρακάκη) εθεάθησαν στον αγώνα Ολυμπιακός - Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Φαντάζομαι η εμφάνιση του Ολυμπιακού τούς αντάμειψε σε επίπεδο θεάματος και αποτελέσματος. Ο διευ-
θυντής του γραφείου του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι γνωστός για τα «ερυθρό-
λευκα» αισθήματά του, και ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
καθόντουσαν στις κερκίδες φορώντας τις μάσκες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και τηρώντας ευλα-
βικά τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Οι συγγενείς 
του υφυπουργού 
δεν είναι υφυπουργοί

Μου έρχονται κακά μαντάτα για έναν
υφυπουργό της κυβέρνησης. Για την
ακρίβεια όχι για τον ίδιο αλλά για πρόσω-
πο από το στενό οικογενειακό του περι-
βάλλον, το οποίο ομιλεί -χωρίς θεσμικές
αρμοδιότητες- εξ ονόματός του. Όχι μόνο
ομιλεί, αλλά δίνει και εντολές. «Λύνει και
δένει» που λέμε επί το λαϊκότερον και στο
πολιτικό του γραφείο και στο υπουργικό.
Το πρόσωπο αυτό παίρνει τηλέφωνα σε
μέσα ενημέρωσης και ζητά να κατέβουν
άρθρα, διαψεύδει ρεπορτάζ και διάφορα
άλλα όμορφα. Οι παρεμβάσεις του στενού
συγγενικού προσώπου έχουν προκαλέ-
σει την έκπληξη αρκετών ΜΜΕ στην
εκλογική περιφέρεια του υφυπουργού
και αν το θέμα φτάσει στην Ηρώδου Αττι-
κού, προβλέπω να έχουμε γλέντια.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Π
εριζήτητο είναι το συλλεκτικό λούτρινο αρκουδάκι της απερχόμενης Γερ-
μανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, το οποίο πωλείται έναντι 189 ευρώ.
Όπως αναφέρει ο Μάρτιν Χέρμαν (ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που φτιάχνει λού-

τρινα ζώα και στον οποίο ανήκει η ιδέα), «οι πελάτες μας έχουν ξετρελαθεί, η πρώτη
παραγωγή έχει εξαντληθεί. Έχουμε μακρά λίστα αναμονής για όποιον θέλει να πα-
ραγγείλει, τα πρώτα 500 κομμάτια έφυγαν σε λίγες ημέρες. Ο αγώνας για το αρκου-
δάκι Μέρκελ μόλις ξεκίνησε…». Ο επιχειρηματίας έστειλε ένα αρκουδάκι και στην
ίδια την καγκελάριο, λέγοντας πως «το έκανα από ευγνωμοσύνη για τα 16 χρόνια που
μας οδήγησε μέσα από δύσκολες στιγμές». Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρκουδάκι
έχει ακόμη πλεγμένα τα δάχτυλά του σε σχήμα ρόμβου, όπως συνηθίζει να κάνει η
Μέρκελ όταν στέκεται για να φωτογραφηθεί.

Το
...
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Σπαζοκεφαλιά η Πάτρα… 
Σε σπαζοκεφαλιά τείνει να εξελιχ-

θεί η επιλογή υποψηφίου της ΝΔ για
τον Δήμο Πατρέων. Μέχρι στιγμής
στην Πειραιώς δεν έχουν βρει κάποι-
ον υποψήφιο που να μπορεί να χτυ-
πήσει στα ίσια για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2023 τον Κώστα Πελετί-
δη. Το κενό έχει αρχίσει να γίνεται αι-
σθητό τόσο στους κόλπους της «γα-
λάζιας» παράταξης όσο και στην τοπι-
κή κοινωνία, αφού ελλείψει ισχυρού
υποψηφίου από την πλευρά της ΝΔ, οι περισσότεροι προεξοφλούν μια εκ νέου νίκη
του «κόκκινου» δημάρχου Πελετίδη. Στις προηγούμενες εκλογές ο εκλεκτός της
Πειραιώς ήταν ο Νίκος Παπαδημάτος, που ωστόσο δεν έφερε το αποτέλεσμα που
ίσως περίμεναν οι επιτελείς του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα έχοντας πέσει
πάνω του με όλες τους τις δυνάμεις οι κομματικοί παράγοντες της περιοχής και όχι
μόνο. Κάνα δυο επιχειρηματίες της πόλης που βολιδοσκοπούνται δεν φαίνονται να
έχουν αυτό που λέμε «αέρα νίκης». 

H Mέρκελ έγινε αρκουδάκι

Το τέρας της 
γραφειοκρατίας 
ζει και βασιλεύει
Για να ξέρετε: Η μεταβίβαση των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά στη νέα ιδιο-
κτησία δεν έχει ακόμα προχωρήσει
καθώς αφενός εκκρεμεί μια προσφυ-
γή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρ-
χές που θέλουν να κηρύξουν παράνο-
μη την παραχώρηση του αιγιαλού, και
αφετέρου αναμένεται η απόφαση αρ-
μόδιου δικαστηρίου που θα επικυρώ-
νει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
με τον οποίο η ειδική διαχείριση που-
λά το συγκρότημα. 
Υπενθυμίζεται πως ο Όμιλος Προκοπί-
ου προσέφερε 37,3 εκατ. ευρώ για να
αγοράσει το τμήμα που πουλούσε η
Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου
(ΕΤΑΔ) και άλλα 25,2 εκατ. στον παράλ-
ληλο διαγωνισμό του Ειδικού Διαχει-
ριστή (ΕΝΑΕ) για το άλλο μισό των ναυ-
πηγείων. 
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως
και οι δύο εκκρεμότητες θα αρθούν
σύντομα και θα μπορέσει να προχωρή-
σει η μεταβίβαση. Υπάρχει και άλλο
ένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία: Ο
ειδικός διαχειριστής περιμένει επι-
πλέον έσοδα για να καλύψει τις απαι-
τήσεις των προμηθευτών, μεταξύ των
οποίων και εργαζόμενοι. Μιλάμε για
περίπου 100 εκατομμύρια. Μπλέξιμο
κι αυτό, που όμως δεν αφορά τον Προ-
κοπίου αλλά το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης.

Με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλα-
κόπουλο που λυσσάξατε ορισμένοι
ότι το έχετε αποκλειστικό και ότι θα
είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ,
δεν βλέπω φως προσώρας. Υπάρχει
μια μικρή εμπλοκή με το όνομά του.
Δεν ξέρω αν αρνήθηκε ο ίδιος, πάν-
τως ο Πλεύρης βλέπει κι άλλα βιο-
γραφικά. Ο ίδιος ο κ. Βασιλακόπου-
λος, πάντως, ούτε επιβεβαιώνει ού-
τε διαψεύδει… Τηρεί μια στάση
αναμονής θα έλεγα.

LOCK
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Η Ελλάδα δεν είναι 
πλέον ξέφραγο αμπέλι»

«ΗΕλλάδα δεν θα γίνει πε-
δίο εξυπηρέτησης των
γεωπολιτικών συμφε-

ρόντων της Άγκυρας», επισημαίνει
στην «Political» η υφυπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου Σοφία
Βούλτεψη, σχολιάζοντας την προ-
κλητική ρητορική τόσο του προ-
έδρου Ερντογάν όσο και άλλων
υψηλόβαθμων Τούρκων αξιω-
ματούχων τις τελευταίες ημέ-
ρες.  Παράλληλα, θυμίζει τις
υποχρεώσεις της Ευρώπης
στο Μεταναστευτικό, ξεκα-
θαρίζοντας ότι η Ελλάδα, ως
χώρα υποδοχής και διέλευ-
σης, δεν μπορεί να σηκώ-
νει μόνη της ένα τόσο με-
γάλο βάρος. 
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Η αποσυμφόρηση των νησιών, οι μει-
ωμένες ροές και η δημιουργία των νέων
κλειστών, ελεγχόμενων δομών αποτυ-
πώνουν μια θετική εικόνα στο ζήτημα του
Προσφυγικού-Μεταναστευτικού στην
Ελλάδα. Πού οφείλεται αυτή η αποκλιμά-
κωση;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φύλαξη των

συνόρων μας, σε ξηρά και θάλασσα, έστειλε
το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν είναι πλέον ξέ-
φραγο αμπέλι. Μια σοβαρή προσφυγική-
μεταναστευτική πολιτική στηρίζεται σε δύο
πυλώνες: Από τη μία πλευρά η φύλαξη των
συνόρων και από την άλλη ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τήρηση των
διεθνών συνθηκών και η ένταξη. Πάνε μαζί.
Δεν είναι ασύμβατα. Είναι συμπληρωματικά
και όχι αντικρουόμενα. Όσα ζήσαμε το
2015-2016 είναι εντελώς απαράδεκτα και
δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Το χάος
υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν
επικρατεί χάος, δεν μπορείς να βοηθήσεις
αυτούς που πρέπει να βοηθήσεις. Στη χώρα
πρέπει να βρίσκονται όσοι πρέπει να βρί-
σκονται, αυτοί δηλαδή που δικαιούνται τη
διεθνή προστασία μας. Και αυτοί πρέπει να
περνούν από τη διαδικασία της ένταξης για
όσο διάστημα διαρκούν οι έκτακτες συνθή-
κες στις δικές τους πατρίδες. Να στέκονται
στα πόδια τους και να μην επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός. Η εντολή του
πρωθυπουργού είναι σαφής: Φύλαξη συνό-
ρων και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. 

Ωστόσο κατά πόσο είμαστε προετοιμα-
σμένοι για ένα νέο ενδεχόμενο μετανα-
στευτικό κύμα;
Δεν εφησυχάζουμε. Προστατεύουμε τα

σύνορά μας, διότι έτσι προστατεύουμε την
εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.
Εδώ και δύο χρόνια έχουμε θέσει σε επιφυ-
λακή το σύνολο του κρατικού μας μηχανι-
σμού - ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, λιμε-
νικό. Καμία άλλη χώρα δεν έχει βρεθεί σ’
αυτήν την κατάσταση, και μάλιστα ύστερα
από μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης και
εν μέσω πανδημίας. Μελετούμε κάθε νέα
εξέλιξη και προετοιμαζόμαστε για όλα τα
ενδεχόμενα. Τα γεγονότα στο Αφγανιστάν
αποτελούν σοβαρή πηγή ανησυχίας. Με τη
διαφορά ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία
συνορεύουν με το Αφγανιστάν. Και επομέ-
νως λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για
να αποφευχθούν ενδεχόμενες συνέπειες.

Δείχνουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες την
ίδια αλληλεγγύη στο Μεταναστευτικό ή
υπάρχουν ορισμένοι που κάνουν τα
στραβά μάτια και αφήνουν τις χώρες της
«πρώτης γραμμής», όπως η Ελλάδα, να
βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά;
Δεν έχουμε φθάσει στο επίπεδο που θα

θέλαμε. Είναι ένα ζήτημα που το θέτουμε
συνεχώς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώνει
μόνη της ένα τόσο μεγάλο βάρος. Υπάρχουν
χώρες που βοηθούν, υπάρχουν όμως και
εκείνες που δεν επιδεικνύουν την απαιτού-
μενη αλληλεγγύη. Η Ελλάδα είναι πράγματι
χώρα πρώτης γραμμής και πρώτης υποδο-
χής. Είναι χώρα διέλευσης. Δεν μπορεί να
γίνει χώρα μόνιμης εγκατάστασης για όλους
όσοι αποφασίζουν να φθάσουν στην Ευρώ-
πη. 

Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε τελι-
κά από ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο
Μετανάστευσης και Ασύλου;
Βρισκόμαστε σε συζητήσεις. Είναι ανα-

γκαίο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις μας.
Έχουμε ακόμη δρόμο. Αυτό που ζητούμε εί-
ναι ίση κατανομή των βαρών. Αυτό που χρει-
άζεται επίσης είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό
σύστημα επιστροφών και απελάσεων και
ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Φοβάστε μια νέα εργαλειοποίηση του
Μεταναστευτικού από την Τουρκία; Η Άγ-
κυρα εμμένει στην προκλητική ρητορική
της απέναντι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα
και την Κύπρο τόσο για το Αιγαίο όσο και
για την Ανατολική Μεσόγειο.
Πράγματι, η Τουρκία εργαλειοποιεί τους

πρόσφυγες και τους μετανάστες. Το είδαμε
στον Έβρο. Όλοι το είδαν! Χρησιμοποιεί δυ-
στυχισμένους ανθρώπους για να εξυπηρετεί
δικούς της γεωπολιτικούς σκοπούς και να
πιέζει την Ελλάδα. Τους χρησιμοποιεί επί-
σης για να αποσπά χρήματα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Ωστόσο, έχει πάρει το μήνυ-
μα. Και συνεχίζει να το παίρνει, καθώς κα-
θημερινά έχουμε πολλές συλλήψεις διακι-
νητών. Η Τουρκία επιχειρεί, πολεμά στη Συ-
ρία και στο Ιράκ. Στην πραγματικότητα «πα-
ράγει» προσφυγιά. Η Ελλάδα δεν μπορεί και
δεν θα γίνει πεδίο εξυπηρέτησης των γεω-
πολιτικών συμφερόντων της Άγκυρας.

Είστε ικανοποιημένη με τους ρυθμούς
που προχωρά η μετεγκατάσταση των
ασυνόδευτων ανηλίκων;
Πριν από μία εβδομάδα ξεπεράσαμε τον

στόχο της μετεγκατάστασης χιλίων παιδιών.
Με την αναχώρηση ένδεκα ασυνόδευτων
για τη Γαλλία, φθάσαμε στον αριθμό-ρεκόρ
των 1.006. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό
εγχείρημα, για μια μεγάλη επιτυχία της χώ-
ρας. Θυμίζω ότι η Ειδική Γραμματεία Προ-
στασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δημιουρ-
γήθηκε με εντολή του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη τον Μάρτιο του 2020. Σή-
μερα έχω την τιμή να ανήκει στο χαρτοφυ-
λάκιό μου. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη έκανε εξαι-
ρετική δουλειά. Η πρώτη μετεγκατάσταση
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι μετεγκατα-
στάσεις αυτές αποτελούν έργο που υλοποι-
ήθηκε εξ ολοκλήρου μέσα στην πανδημία,
με κλειστά σύνορα και κλειστά αεροδρόμια.

Για αυτό και μιλώ για ένα εμβληματικό έργο
που απέδειξε την ικανότητα της χώρας να
ανταποκρίνεται σε μεγάλες προκλήσεις και
την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών χωρών
και των διεθνών οργανισμών που έλαβαν
μέρος. Υπάρχει η διάσταση του ανθρωπι-
σμού, αλλά και η διάσταση της εξωτερικής
πολιτικής. Τώρα χρειάζεται ένας μόνιμος
μηχανισμός που θα μπαίνει σε λειτουργία
όταν οι ροές υπερβαίνουν τη φέρουσα ικα-
νότητα της χώρας. Ως χώρα πρώτης γραμ-
μής, υποδεχόμαστε πολλά παιδιά. Είναι
ανάγκη, λοιπόν, να μεταφέρουμε παιδιά σε
άλλες χώρες, ώστε να προστατεύουμε κα-
λύτερα αυτά που μένουν στη χώρα και αυτά
που έρχονται. Αυτή είναι η διαφορά ανάμε-
σα στον ανθρωπισμό στα λόγια και στον αν-
θρωπισμό στην πράξη.

«
Η πατρίδα μας δεν μπορεί
και δεν θα γίνει πεδίο 
εξυπηρέτησης των 
γεωπολιτικών συμφερόντων
της Άγκυρας

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη



Υ
περασπιστές της «Ευνομίας»
στην Ανατολική Μεσόγειο είναι
η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία
και η Ιταλία, που ξεκίνησαν χθες

τις επιχειρήσεις της μεγαλύτερης αερο-
ναυτικής άσκησης που λαμβάνει χώρα
στην περιοχή. Η κοινή παρουσία των τεσ-
σάρων χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο,
την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να κλι-
μακώσει την ένταση με στρατιωτικά γυ-
μνάσια και παρενοχλήσεις εντός της κυ-
πριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώ-
νης, αποτελεί ηχηρό μήνυμα κατά των πα-
ράνομων ενεργειών της Άγκυρας.

Τα σενάρια της άσκησης, η οποία διεξά-
γεται από τα ανατολικά της Κρήτης μέχρι
το δυτικό άκρο της κυπριακής ΑΟΖ, περι-
λαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα αντικειμέ-
νων ναυτικών και αεροπορικών επιχειρή-
σεων αλλά και αποστολές Έρευνας και
Διάσωσης. Η επιλογή του χώρου διεξα-
γωγής της άσκησης δεν είναι καθόλου τυ-
χαία, αφού περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα
του λεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονί-
ου, καταρρίπτοντας στην πράξη τις παρά-
λογες αιτιάσεις της Άγκυρας. Την ίδια
ώρα, στην περιοχή όπου έχουν ήδη ανα-

πτυχθεί μονάδες επιφανείας των τεσσά-
ρων χωρών, βρίσκονται και τουρκικά πο-
λεμικά πλοία για την παράνομη άσκηση
που έχει προαναγγείλει η Άγκυρα μέσα
στην κυπριακή ΑΟΖ. Λίγα μίλια δυτικότε-
ρα βρίσκεται και το γαλλικό ερευνητικό
πλοίο «Nautical Geo», που συνεχίζει τις
έρευνες για τον EastMed παρά τις τουρκι-
κές παρενοχλήσεις.

Η κατάσταση στην περιοχή θυμίζει αρ-
κετά τον περασμένο Αύγουστο, όταν διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά η τετραμερής
άσκηση «Ευνομία». Ελλάδα, Κύπρος, Γαλ-
λία και Ιταλία είχαν αναπτύξει τις δυνάμεις
τους στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα
που η Τουρκία διατηρούσε το «Ορούτς
Ρέις» εντός της ελληνικής υφαλοκρηπί-
δας και ο τουρκικός στόλος είχε αναπτυχ-
θεί στο ανατολικό Αιγαίο. Η τουρκική αε-
ράμυνα δεν θα ξεχάσει ποτέ το «χουνέρι»
της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

στην περσινή «Ευνομία». Στις 27 Αυγού-
στου οκτώ ελληνικά F-16 βρέθηκαν για
πρώτη φορά στην Κύπρο, πιάνοντας στον
ύπνο τους Τούρκους. 

Χωρίς να το καταλάβουν οι γείτονες, τα
ελληνικά μαχητικά, εκ των οποίων τα έξι
ήταν φορτωμένα με όπλα, πέταξαν σε χα-
μηλό ύψος μέχρι τη Μεγαλόνησο. Όταν τα
τουρκικά ραντάρ είδαν τα στίγματα των
ελληνικών αεροσκαφών στην Πάφο, ήταν
ήδη πολύ αργά για την αεράμυνα των γει-
τόνων. Τα ελληνικά «γεράκια» όχι μόνο
προκάλεσαν πανικό στην Άγκυρα, αλλά
έδωσαν σάρκα και οστά στο αμοιβαίο
αμυντικό δόγμα Ελλάδας - Κύπρου με τη
συμμετοχή τους στις ασκήσεις πάνω από
την κυπριακή ΑΟΖ και την παραμονή τους
για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες
στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Φέτος Γαλλία και Ιταλία συμμετέχουν
κυρίως με ναυτικές δυνάμεις και ελικό-
πτερα, ενώ το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
έχει ήδη κινητοποιήσει πλοία και υποβρύ-
χια του στόλου. Η άσκηση σχεδιάστηκε
από τα επιτελεία των τεσσάρων χωρών
και, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας
της Κυπριακής Δημοκρατίας, «αποτελεί
απτή απόδειξη της κοινής αντίληψης των

τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών ως μέρος
της πολιτικής αποκλιμάκωσης της έντα-
σης που σκοπό έχει την ενίσχυση της
ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευ-
ρύτερη περιοχή και την εξασφάλιση της
ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Οι επιχειρήσεις της «Ευνομίας» θα ολο-
κληρωθούν την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου,
ωστόσο οι ελληνικές, οι κυπριακές και οι
γαλλικές δυνάμεις θα ξαναβρεθούν σύν-
τομα στην περιοχή, αφού τον επόμενο μή-
να είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί
η πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα» 2021
που συνδιοργανώνουν Αθήνα και Κάιρο
και φέτος θα λάβει χώρα στα ανοιχτά της
Κρήτης. Η «Μέδουσα» έχει εξελιχθεί στη
μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση της Με-
σογείου, με αρκετές χώρες της ευρύτερης
περιοχής να καταθέτουν αιτήματα συμμε-
τοχής στις αεροναυτικές επιχειρήσεις της
άσκησης. 
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Υπερασπιστές της «Ευνομίας»
στην Ανατολική Μεσόγειο 
είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, 
η Γαλλία και η Ιταλία 

Άσκηση-μήνυμα στην Άγκυρα



Ν
α τορπιλίσει τη διαδικασία
των διερευνητικών επαφών
προτού καν αρχίσει επιχει-
ρεί η Τουρκία με ένα παρα-

λήρημα προκλήσεων και απειλών κατά
της Ελλάδας. Η Άγκυρα δεν μπορεί να
κρύψει την ενόχλησή της για την Ελληνο-
γαλλική Συμφωνία και τις τελευταίες μέ-
ρες επιδίδεται σε ένα κρεσέντο προκλητι-
κότητας, προκαλώντας την έντονη αντί-
δραση της Αθήνας.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά
δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργει-
ες», διεμήνυσε ο Νίκος Δένδιας αμέσως
μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό του
Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η τουρκι-
κή στάση υπονομεύει τη διεξαγωγή του
63ου γύρου των διερευνητικών επαφών
που είναι προγραμματισμένος να ξεκινή-
σει την Τετάρτη στην Άγκυρα. «Είναι απα-
ράδεκτο ότι η Τουρκία με διαρκείς προ-
κλήσεις και εμπρηστικές δηλώσεις προ-
σπαθεί να υπονομεύσει το κλίμα αυτών
των επαφών προτού καν λάβουν χώρα». 

Τα τελευταία 24ωρα η Τουρκία επιχει-
ρεί να κλιμακώσει την ένταση, στρέφον-
τας το βλέμμα της στα δυτικά της κυπρια-
κής ΑΟΖ, όπου βρίσκεται το γαλλικό
ερευνητικό πλοίο «Nautical Geo» για λο-
γαριασμό της κοινοπραξίας του EastMed.
Όπως και στην περίπτωση της Κρήτης,
τουρκική φρεγάτα που βρίσκεται σε κον-
τινή απόσταση παρενόχλησε το ερευνητι-
κό πλοίο μέσω ασυρμάτου, ζητώντας από
τον κυβερνήτη του να απομακρυνθεί από
την περιοχή, η οποία ανήκει δήθεν στην
τουρκική υφαλοκρηπίδα. Σαν να μην
έφτανε αυτό, η Άγκυρα εξέδωσε παράνο-
μη Navtex για ασκήσεις του Πολεμικού
της Ναυτικού στην περιοχή των ερευνών
του «Nautical Geo», επιχειρώντας έτσι να
ανεβάσει στο κόκκινο την ένταση.

Τις τουρκικές ενέργειες καταδίκασε ο
Νίκος Δένδιας: «Ζητώ από την Τουρκία να
απόσχει από έκνομες πράξεις που απο-
σταθεροποιούν την περιοχή, που βάζουν
σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα και κατά
την άποψη μας δεν προσφέρουν απολύ-
τως τίποτα στην Τουρκία». «Οι παράνομες
και επικίνδυνες ενέργειες της Άγκυρας

τις τελευταίες μέρες τόσο στα ανοιχτά της
Κρήτης όσο και στα νοτιοδυτικά της Κύ-
πρου αποδεικνύουν και στους πιο δύσπι-
στους ότι οι εύηχες δηλώσεις που για ένα
διάστημα είχαμε ακούσει από πλευράς
Τουρκίας δεν μετουσιώνονται δυστυχώς
σε πράξεις», σχολίασε ο Κύπριος υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οι εξελίξεις μετά την υπογραφή της
Αμυντικής Συμφωνίας με το Παρίσι στρι-
μώχνουν την Άγκυρα, η οποία ξεσπάει
την οργή της μέσω υψηλόβαθμων αξιω-
ματούχων. Αυτήν τη φορά ήταν η σειρά
του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να διαστρε-
βλώσει την πραγματικότητα, κατηγορών-
τας την Ελλάδα για επιθετική συμπεριφο-
ρά. «Δεν είμαστε μια χώρα που απαντά
στην Ελλάδα κάθε μέρα, δεν είμαστε

κομπλεξικοί. Είμαστε μια ισχυρή χώρα
και δεν έχουμε χρόνο να τσακωνόμαστε
μαζί τους κάθε μέρα. Όταν χρειαστεί, κά-
νουμε τις απαραίτητες κινήσεις και τα βή-
ματά μας», υποστήριξε ο Τούρκος υπουρ-
γός Εξωτερικών. Είχε προηγηθεί η εκ-
πρόσωπος του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας. «Συνεχίζουμε με αποφασιστικό-
τητα να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα
και τα συμφέροντά μας στις θάλασσές
μας και δεν υποχωρούμε. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν δοθεί οι εντολές κυ-
ρίως στο Ναυτικό αλλά και στην Αεροπο-
ρία και τον Στρατό Ξηράς. Δεν υπάρχει
καμία περίπτωση υποχώρησης», είπε η
Πινάρ Καρά.

Η Αθήνα ωστόσο διαμηνύει προς πάσα
κατεύθυνση ότι η ελληνογαλλική συμφω-

νία έχει αμυντικό χαρακτήρα και ενισχύει
την ευρωπαϊκή άμυνα, με τον Νίκο Δέν-
δια να υπογραμμίζει ότι «συνεισφέρει
θετικά στην προώθηση της ασφάλειας και
της σταθερότητας στη Μεσόγειο». Σήμε-
ρα έρχεται στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτε-
ρικών και Άμυνας η Αμυντική Συμφωνία
Ελλάδας - Γαλλίας και την Πέμπτη αναμέ-
νεται να κυρωθεί από την Ολομέλεια της
Βουλής. 
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Να τορπιλίσει τη διαδικασία
των διερευνητικών 
επαφών προτού καν 
αρχίσει επιχειρεί η Τουρκία

Δένδιας: «Σιγά μη φοβηθούμε...»

Να λύσει την «παρεξήγηση» με το κόστος της αναβάθμισης
των 38 F-16 Block 50 θα επιχειρήσει η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία, δίνοντας τις κατάλληλες απαντήσεις στην Επιτροπή Εξο-
πλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Το θέμα
πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή και, όπως μαθαίνουμε, έχει
μπλοκάρει λόγω μιας παρερμηνείας που σχετίζεται με το οικο-
νομικό κομμάτι της σύμβασης. Η αναβάθμιση που θα γίνει με τα
συστήματα που θα αφαιρεθούν από τα F-16 Block 52+ adv, τα
οποία μετατρέπονται σε Viper, θα δώσει στα 38 Block 50 ακόμη
τριάντα χρόνια υπηρεσιακής ζωής, ενώ τα αεροσκάφη θα κά-
νουν τεχνολογικό άλμα δεκαετιών, αφού θα εξοπλιστούν με
υπερσύγχρονα συστήματα, μεταξύ αυτών και το απολύτως απα-
ραίτητο Link 16. Οι δομικές ενισχύσεις αλλά και η εγκατάσταση
των συστημάτων θα γίνουν στα εργοστάσια της Πολεμικής Αερο-
πορίας στην Αγχίαλο, τα οποία θα εκσυγχρονιστούν μέσω των

προγραμμάτων SSI, δηλαδή αυτών που αποκαλούσαμε παλαι-
ότερα Αντισταθμιστικά Οφέλη. Η τιμή για όλα αυτά δεν ξεπερνά
τα 400 εκατ. ευρώ. Όμως, η Πολεμική Αεροπορία επιθυμεί, και
καλώς κάνει, να εξοπλίσει ακόμη περισσότερο τα συγκεκριμένα
μαχητικά, αγοράζοντας στο πλαίσιο του προγράμματος νέα
ατρακτίδια στόχευσης, τα Sniper ATP και κάσκες νέας γενιάς για
τους πιλότους, ενώ ζητά επαναπιστοποίηση των όπλων και προ-
σθήκη νέων πυραύλων αντιραντάρ Harm. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα το κόστος να ανέβει στα 700 εκατ., όμως και πάλι τα οφέλη
είναι απείρως πιο σημαντικά από τη διαφορά των 300 εκατ. που
προκύπτει λόγω της αγοράς των Sniper και της πιστοποίησης
των όπλων. Άλλωστε, μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η Ελλά-
δα θα διαθέτει έναν στόλο με 146 υπερσύγχρονα μαχητικά αερο-
σκάφη, τα οποία χάρη στο Link 16 θα ενισχύσουν τη διαλειτουρ-
γικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξηγήσεις για την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50



Από τη Εύη Πανταζoπούλου

Σ
τα αμφιθέατρα επέστρεψαν
χθες οι φοιτητές, έπειτα από
έναν χρόνο τηλεκπαίδευσης,
με μάσκες, ελέγχους για πι-

στοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή
αρνητικά rapid tests και τηρώντας τις
αποστάσεις ασφαλείας. Τα πανεπιστή-
μια επαναλειτούργησαν, εν μέσω έντο-
νων επιφυλάξεων για την αποτελεσμα-
τικότητα των μέτρων από τις διοικήσεις
των ιδρυμάτων, ωστόσο, σε πολλά ΑΕΙ
η νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα ξεκινήσει
τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου «για λόγους
καλύτερης προετοιμασίας». Μεταξύ
αυτών το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής, το ΠΑΜΑΚ, το Πάντειο
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, θα
υποδεχθούν τους φοιτητές την ερχό-
μενη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, να εφαρμοστεί μεικτός
τρόπος διδασκαλίας στα πανεπιστήμια
ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλό-
γων Διδακτικού και Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), χαρακτηρίζοντας
«ακατανόητη και ανεδαφική» τη θέση
του υπουργείου Παιδείας για «διά ζώ-
σης εκπαίδευση των φοιτητών (σε πο-
σοστό 100%) και στη μέγιστη πληρότητα
των αιθουσών, όταν σε πολλές περι-
πτώσεις η πληρότητα ξεπερνά το 100%

με όρθιους στις αίθουσες». Η ομο-
σπονδία ξεκαθαρίζει πως τάσσεται
υπέρ της εκπαίδευσης με φυσική πα-
ρουσία, αλλά ζητά να υπάρχει ρητά η
ευχέρεια εξ αποστάσεως ή μεικτού
τρόπου διδασκαλίας «για την αντιμε-
τώπιση τέτοιων δυσμενών συνθηκών
που παραβιάζουν τους κανόνες υγιει-
νής και υπερβαίνουν τα όρια λελογι-
σμένου επιδημιολογικού ρίσκου». 

Παράλληλα, κάνει λόγο για καθυστε-
ρήσεις στη λειτουργία των εμβολιαστι-
κών κέντρων σε όλα τα campus των
πανεπιστημίων και ζητά να ενισχυθούν
ή να εγκατασταθούν σε κατάλληλους
χώρους κλιμάκια του ΕΟΔΥ, πιθανώς
σε συνεργασία και με τις Ιατρικές Σχο-
λές στα πανεπιστήμια που διαθέτουν,
για τη διενέργεια δειγματοληπτικών
τεστ και rapid ή μοριακών tests όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πάντως, το υπουργείο Παιδείας, διά
στόματος του γενικού γραμματέα Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης Αποστόλη Δημη-
τρόπουλου, κατέστησε σαφές ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα για 30%
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε απάν-
τησή του προς το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών σχολίασε πως η Υπουργική Από-
φαση προβλέπει συγκεκριμένο πλαί-
σιο λειτουργίας των πανεπιστημίων
αποκλειστικά διά ζώσης εκπαίδευσης
για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Το Πανε-

πιστήμιο Πατρών, με επιστολή του, είχε
ζητήσει «λαμβάνοντας υπόψη την κα-
τάσταση των υποδομών του σε συν-
δυασμό με πιθανά κρούσματα Covid»
να δοθεί η δυνατότητα μέχρι ένα ποσο-
στό μαθημάτων, το οποίο δεν θα υπερ-
βαίνει το 30% του συνόλου των μαθη-
μάτων κάθε τμήματος και ύστερα από
εισήγηση του τμήματος και απόφαση
της Συγκλήτου, να διεξάγονται εξ απο-
στάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη δημιουρ-
γηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων
edupass, στην οποία οι φοιτητές θα

υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εμβο-
λιασμού, νόσησης ή εργαστηριακών
τεστ για την προσέλευσή τους στα πα-
νεπιστήμια. Τα πιστοποιητικά θα επιβε-
βαιώνονται από το σύστημα, το οποίο
συνδέεται με τις βάσεις του ΕΟΔΥ, ενώ
τα δεδομένα θα διαγράφονται ύστερα
από επτά ημέρες.

Συνέχεια στην κόντρα υπουργείου Παιδείας και εκ-
παιδευτικών δίνουν τα συνδικαλιστικά όργανα δασκά-
λων και καθηγητών, τα οποία σε έκτακτη συνεδρίασή
τους αποφάσισαν να ασκήσουν έφεση στην απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κηρύχθηκε
παράνομη η απεργία-αποχή τους από την αξιολόγηση,
καθώς δεν είναι άμεσα εκτελεστή. Σε ανακοίνωσή της,
η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛ-
ΜΕ) αναφέρει πως μέχρι την τελεσίδικη και αμετάκλη-
τη κρίση της απεργίας-αποχής ως παράνομης, δεν
υπάρχει καμία συνέπεια για τους απεργούς και διαβε-

βαιώνει ότι σε περίπτωση που το υπουργείο επιβάλει
οποιαδήποτε ποινή, θα αναλάβει όλες τις συνδικαλιστι-
κές και νομικές ενέργειες.

Έφεση άσκησε και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαι-
δευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), ζητώντας να
κριθεί απαράδεκτη η απόφαση του δικαστηρίου «λόγω
της διαδικασίας που τηρήθηκε» αλλά και νομικά αβά-
σιμη. Όλες οι ομοσπονδίες δηλώνουν αποφασισμένες
να συνεχίσουν την απεργία-αποχή μέχρι την έκδοση
της απόφασης του Εφετείου.

Εν τω μεταξύ, παράταση της προθεσμίας υποβολής

της συνοπτικής έκθεσης αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων, η οποία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου, προβλέ-
πει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, μετά την από-
φαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Στη νέα εγκύκλιο δεν ορίζεται καταληκτική ημερο-
μηνία και επισημαίνεται ότι, μετά την απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανα-
γνωρίσθηκε ως παράνομη η απεργία-αποχή που έχουν
προκηρύξει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από τις
διαδικασίες αξιολόγησης, είναι παράνομη κάθε συμ-
μετοχή σε αυτήν.

Εντατικοί έλεγχοι, μάσκες
και αποστάσεις ασφαλείας 

Μαίνεται ο πόλεμος υπ. Παιδείας και εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση

Μετ’ εμποδίων 
η επιστροφή
στα αμφιθέατρα 
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Ταυτόχρονα 
τα εμβόλια γρίπης
και κορονοϊού   

Η γρίπη δεν μας επισκέφτηκε, αλλά αυ-
τό δεν σημαίνει ότι δεν θα μας επισκεφτεί
και φέτος. Αυτό επισήμανε χθες η πρό-
εδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολια-
σμών Μαρία Θεοδωρίδου, τονίζοντας πως
ο ιός της γρίπης είναι ένας ιός που δεν
πρέπει να του έχουμε εμπιστοσύνη. Το κύ-
ριο μήνυμά της ήταν να εμβολιαστούν για
τη γρίπη όσοι πρέπει να το κάνουν, και να
μη θεωρούν κάποιοι ότι κάνοντας το εμ-
βόλιο της γρίπης προστατεύονται από τον
κορονοϊό ή το αντίστροφο. 

Η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι ευτυχώς
πέρυσι είχαμε ιδιαίτερα χαμηλή επίπτωση
της γρίπης και εξήγησε ότι υπάρχουν λίγα
στοιχεία για την αλληλεπίδρασή της με τον
κορονοϊό. «Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζου-
με πώς μπορεί η μια λοίμωξη να επηρεά-
σει την άλλη», τόνισε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι φέτος θα χρησιμοποι-
ηθούν τετραδύναμα εμβόλια μιας δόσης
κατά της γρίπης. Επίσης είπε ότι το εμβό-
λιο της γρίπης μπορεί να γίνει ακόμα και
την ίδια ημέρα με άλλα εμβόλια, καθώς
δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός του
αντιγριπικού εμβολιασμού με τον εμβο-
λιασμό με άλλα εμβόλια.

Παράλληλα, μιλώντας για τον εμβολια-
σμό κατά του κορονοϊού στα παιδιά από
τους παιδιάτρους, ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους τόνισε πως «περίπου
170.000 παιδιά έχουν ήδη εμβολιαστεί,
έχουμε πάνω από 1.500 κέντρα σε όλη τη
χώρα. Οι παιδίατροι είναι συμπληρωματι-
κό μέσο, όπως οι ιδιώτες γιατροί». 

Ε
ιλημμένη φαίνεται πως είναι για την
κυβέρνηση η απόφαση να προχω-
ρήσει με έναν νέο σχεδιασμό που θα
περιλαμβάνει περισσότερες ελευ-

θερίες για πολίτες που έχουν εμβολιαστεί,
ανεξαρτήτως του πού είναι. Με άλλα λόγια,
ακόμα και σε μια «κόκκινη» περιοχή, οι εμ-
βολιασμένοι πολίτες δεν θα υφίστανται τιμω-
ρητικούς περιορισμούς και αυτό αναμένεται
να ακουστεί αύριο, Τετάρτη, από τον υπουργό
Υγείας κ. Πλεύρη, ο οποίος χθες είχε επαφές
με το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ορι-
στικοποιήσει το νέο πλαίσιο. 

«Δεν πρέπει να υπάρχει θολό μήνυμα στην
κοινωνία», λένε στην «Political» κυβερνητι-
κές πηγές στον απόηχο και αυτού που είπε ο
πρωθυπουργός στο Υπουργικό, ότι ο Οκτώ-
βριος του 2021 δεν έχει σχέση με τον περα-
σμένο Οκτώβριο ως προς την αντιμετώπιση
της πανδημίας. Πρακτικά, αυτό που είναι υπό
επεξεργασία είναι μια νέα κωδικοποίηση των
μέτρων, ώστε οι εμβολιασμένοι, για παρά-
δειγμα, να μπορούν να μπαίνουν στο εσωτε-
ρικό της εστίασης με μουσική ή και μετά τη
1.00 το βράδυ στις «κόκκινες» περιοχές.
Όπως λένε άλλες πηγές, για παράδειγμα, δεν
έχει νόημα πολίτες να φεύγουν από τη Θεσ-
σαλονίκη και να πηγαίνουν στις Σέρρες να
διασκεδάσουν, ενώ και το πλαίσιο των μέ-
τρων δεν θα πρέπει να είναι τιμωρητικό, εντέ-
λει, για όσους επέλεξαν να εμβολιαστούν.
Κυβερνητικές πηγές, άλλωστε, αναγνωρί-
ζουν ότι το σχέδιο που εφαρμόστηκε με τα
περιοριστικά μέτρα στις λεγόμενες «κόκκι-
νες» περιοχές δεν απέδωσε, καθώς και η εμ-
βολιαστική κάλυψη δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα
και οι εμβολιασμένοι πολίτες αισθάνθηκαν
να υφίστανται μια ιδιότυπη τιμωρία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει και ο ρόλος της
Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων. Πρακτικά, η
Επιτροπή θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα

και όχι τον αποφασιστικό που έχει ως και αυ-
τό το διάστημα. Θα γνωμοδοτεί για μια σειρά
ζητημάτων, αλλά τις αποφάσεις θα τις παίρνει
η κυβέρνηση, ενώ η Επιτροπή δεν θα συνε-
δριάζει και με την ίδια συχνότητα όπως σήμε-
ρα, όπερ έχει, ούτως ή άλλως, ατονήσει.

Κατά πληροφορίες της «Political», τέλος,
φαβορί για την προεδρία του ΕΟΔΥ, στη θέση
του παραιτηθέντος Παναγιώτη Αρκουμανέα,
είναι ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων Θεοκλής Ζαούτης.

Στα 2.125 τα κρούσματα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 2.125, εκ των οποί-
ων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύ-
λες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 36, ενώ από την έναρ-
ξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
14.956 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 342.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται στις
ΜΕΘ, 304 (88,89%) είναι ανεμβολίαστοι ή με-
ρικώς εμβολιασμένοι και 38 (11,11%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 138.

««Ναι» στην 3η 
δόση από τον EMA
Στο συμπέρασμα ότι οι αναμνηστικές
δόσεις μπορούν να  ληφθούν τουλάχι-
στον έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση
για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω κατέ-
ληξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
μάκων (ΕΜΑ). Ταυτόχρονα, συμπέρανε
πως μετά το πέρας τουλάχιστον 28 ημε-
ρών από τη δεύτερη δόση μπορούν να
λάβουν την τρίτη (Comirnaty και Spike-
vax) άτομα με έντονα εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα.
Ειδικότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων αναφέρει ότι η Επιτροπή
Ανθρώπινων Φαρμάκων (CHMP) του E-
MA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια
επιπλέον δόση των εμβολίων Covid-19
Comirnaty (BioNTech/Pfizer) και
Spikevax (Moderna) μπορεί να χορη-
γηθεί σε άτομα με έντονα εξασθενημέ-
νο ανοσοποιητικό σύστημα, τουλάχι-
στον 28 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.
Η σύσταση έρχεται αφού μελέτες έδει-
ξαν ότι μια επιπλέον δόση αυτών των
εμβολίων αύξησε την ικανότητα παρα-
γωγής αντισωμάτων κατά του ιού που
προκαλεί την Covid-19 σε ασθενείς με
μεταμόσχευση οργάνων με εξασθενη-
μένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Σημειώνεται ότι αναμένεται η επιπλέον
δόση να αυξήσει την προστασία τουλά-
χιστον σε ορισμένους ασθενείς. Ο EMA
θα συνεχίσει να παρακολουθεί τυχόν
δεδομένα που προκύπτουν για την απο-
τελεσματικότητά της. Οι πληροφορίες
για τα προϊόντα και των δύο εμβολίων
θα ενημερωθούν, ώστε να περιλαμβά-
νουν αυτήν τη σύσταση.
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση με-
ταξύ της επιπλέον δόσης για άτομα με
εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα
και των αναμνηστικών δόσεων για άτο-
μα με φυσιολογικό ανοσοποιητικό σύ-
στημα. Για το τελευταίο, η CHMP έχει
αξιολογήσει δεδομένα για το Comir-
naty που δείχνουν αύξηση των επιπέ-
δων αντισωμάτων όταν χορηγείται ανα-
μνηστική δόση περίπου 6 μήνες μετά τη
δεύτερη δόση σε άτομα από 18 έως 55
ετών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Επι-
τροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
αναμνηστικές δόσεις μπορούν να λη-
φθούν υπόψη τουλάχιστον 6 μήνες με-
τά τη δεύτερη δόση για άτομα ηλικίας 18
ετών και άνω.

Φαβορί για την προεδρία 
του ΕΟΔΥ είναι ο καθηγητής
Θεοκλής Ζαούτης

Έρχονται επιπλέον
ελευθερίες για τους
εμβολιασμένους 
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Θεσσαλία

Στα 167,8 εκατ. ευρώ το Τεχνικό 
Πρόγραμμα για το 2022

Στα 167.860.500 ευρώ διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός του
Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος
2022, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 451 έργα, σε όλες τις περι-
φερειακές ενότητες, για υποδομές, περιβάλλον, αντιπλημμυρική
προστασία, ύδρευση, αποχέτευση, πρωτογενή τομέα, πολιτισμό,
αθλητισμό, τουρισμό, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, αστικές αναπλά-
σεις. «Ανάπτυξη για όλους και θέσεις εργασίας για τη μετά την
Covid-19 εποχή. Διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και το
τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου πολίτη. Τα έργα μας δίνουν
πνοή στην οικονομία και προσφέρουν θέσεις εργασίας», τόνισε ο
περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Χερσόνησος

Τριήμερη διακοπή 
λειτουργίας σχολείων
Κλειστά είναι από χθες, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, και θα παραμεί-
νουν μέχρι και αύριο, Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, το Νηπιαγωγείο
Γουβών, το Δημοτικό Επισκοπής και το Γυμνάσιο και Λύκειο
Επισκοπής. Στα συγκεκριμένα σχολεία θα γίνουν εργασίες απο-
κατάστασής τους, καθώς, μετά τον πρόσφατο σεισμό στην πε-
ριοχή, τα κτίρια ελέγχθηκαν και κρίθηκαν προσωρινά ακατάλ-
ληλα να υποδεχτούν τους μαθητές. Η προσωρινή διακοπή των
μαθημάτων στις παραπάνω σχολικές μονάδες πραγματοποιείται
με σχετική απόφαση του δημάρχου Χερσονήσου.

Ομιλητής στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου,
από τα σημαντικότερα παγκοσμίως, που πραγματοποιήθηκαν στο

Άαχεν της Γερμανίας, ήταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
των Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Τζιτζικώστας. Στο πάνελ με θέμα «Από την Κρίση στη
Νέα Ανάπτυξη», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περι-
φερειών επισήμανε: «Το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου αντιπρο-
σωπεύει όλα όσα μας ενώνουν ως Ευρωπαίους πολίτες. Στη σημε-
ρινή συγκυρία, το βραβείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σπου-
δαιότητα, διότι όλοι ήρθαμε αντιμέτωποι, λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, με περιορισμούς στην ελευθερία των κινήσεων και με
αναγκαστικό κλείσιμο των συνόρων, που δεν μπορεί και δεν πρέ-

πει να αποτελεί επιλογή των κρατών-μελών της ΕΕ».

Σε σύσκεψη της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, ο πρόεδρος του Σχεδίου Δί-
καιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
Κωστής Μουσουρούλης παρουσίασε στην
επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων
Ελίζα Φερέιρα το εθνικό σχέδιο απολιγνι-
τοποίησης στη Δυτική Μακεδονία και στη
Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Το σχέδιο προ-
βλέπει ότι 1 δισ. ευρώ, δηλαδή το 60% των
χρημάτων, έχει δεσμευτεί για τη Δυτική
Μακεδονία, το 25% για τη Μεγαλόπολη και
το υπόλοιπο ποσό θα στηρίξει τις δράσεις
απεξάρτησης από τον άνθρακα στη νησιω-
τική χώρα. Ο περιφερειάρχης περιέγρα-
ψε με μελανά χρώματα τις επιπτώσεις της
απολιγνιτοποίησης, σημειώνοντας ότι
«στην επόμενη πενταετία η περιοχή θα
απωλέσει 25.000 θέσεις εργασίας και
πλούτο 1 δισ. ευρώ από το τοπικό ΑΕΠ της
και η απάντηση σε αυτό το υπαρκτό πρό-
βλημα είναι οι επενδύσεις και η δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας». Ο δήμαρχος Κοζά-
νης, Λάζαρος Μαλούτας, επανέλαβε ότι
«τα τελευταία δύο χρόνια, οι εξελίξεις
έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις για
την περιοχή». 

! Δυτική Μακεδονία

Πώς αντιδρά στην
απολιγνιτοποίηση 
της περιοχής

Ομιλητής στο Διεθνές Βραβείο 
Καρλομάγνου ο Τζιτζικώστας

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Νότιο Αιγαίο 

Με απαλλοτριώσεις 
έργα ύδρευσης στη Ρόδο

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για τα «Έργα ύδρευσης
Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά (Β’ φάση) - Κατασκευή
Νότιου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγ-
γέλου», σύμφωνα με το άρθρο7Α του Κώδικα Αναγκαστι-
κών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, αποφάσισε ομόφωνα το
Περιφερειακό Συμβού-
λιο Νοτίου Αιγαίου. Συγ-
κεκριμένα, για την
ύδρευση μεγάλου τμή-
ματος της Ρόδου, κρίνε-
ται απαραίτητο οι χώροι
εκτέλεσης των έργων να
παραδοθούν άμεσα, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και
πρόοδο των εργασιών εντός των χρονοδιαγραμμάτων. O
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22,8 εκατ. ευρώ
και καλύπτεται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κα-
τά 20 εκατ. και κατά 2,8 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Κόρινθος 

Απειλείται από λειψυδρία -
Έκκληση του δημάρχου

Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωση ύδατος αλλά
και προειδοποίηση για την επιβολή προστίμων σε όσους
χρησιμοποιούν το νερό που διατίθεται για το πότισμα κτη-
μάτων και κήπων απηύθυνε για ακόμα μια φορά στους πο-
λίτες ο δήμαρχος Κορινθίων. «Θέλω να απευθύνω για
ακόμα μία φορά έκκληση σε όλους τους πολίτες να περιο-
ρίσουν την άσκοπη κατανάλωση νερού η οποία παρατη-
ρείται σήμερα. Οι μετρήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει
δείχνουν ότι η κατανάλωση ανά κάτοικο είναι αυξημένη
κατά τρεις φορές από την προβλεπόμενη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για οικιακή χρήση και μάλιστα στο τέλος του κα-
λοκαιριού, που θα έπρεπε να έχει μειωθεί», επισημαίνει ο
δήμαρχος.
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Η
έξαρση των φαινομένων ενδοοικο-
γενειακής βίας, γεγονός το οποίο
έχει καταγραφεί και από τα στατιστι-

κά στοιχεία του τηλεφωνικού κέντρου 1110
της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, καθώς
και η ανάπτυξη συνεργασιών με τα συναρμό-
δια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντη-
σης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πα-
τούλη με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη
αναφορά και στις περιπτώσεις καταγγελιών
στο τηλεφωνικό κέντρο της περιφέρειας και
του ΙΣΑ 1110. Αν και ο κύριος λόγος σύστασης
της γραμμής ήταν η αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων ιατρικών και ψυχολογικών της λοίμω-
ξης Covid-19, η επιστημονική ομάδα κλήθηκε
να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί καταγγε-
λίες και αναφορές ενδοοικογενειακής βίας.
Όπως επισημάνθηκε κατά την περίοδο του

κατ’ οίκον εγκλεισμού των πολιτών λόγω της
πανδημίας, από το σύνολο των κλήσεων που
δέχθηκε το κέντρο από τον Μάρτιο του 2020
μέχρι και σήμερα, το 2,3% αφορά περιστατικά
ενδοοικογενειακής βίας.

Ο περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε μετα-
ξύ άλλων ότι η διοίκηση της περιφέρειας έχει
ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που αφο-
ρούν την ενδοοικογενειακή βία με την υλο-
ποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και
αναφέρθηκε σε δράσεις όπως η χρηματοδό-
τηση δομών στήριξης γυναικών που έχουν
υποστεί κακοποίηση. Από την πλευρά του ο
υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι είναι
σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με την πε-
ριφέρεια και τα συναρμόδια υπουργεία, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα
βίας. Για τον λόγο αυτό συμφωνήθηκε να γίνει
νέα συνάντηση το επόμενο διάστημα με τη
συμμετοχή και εκπροσώπων συναρμόδιων
υπουργείων και περιφέρειας.

«Σταματήστε την καύση καλωδίων»
Την άμεση ενεργοποίηση όλου του μηχανισμού της

Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων από την παράνομη καύση καλωδίων στην περιοχή
του Ελαιώνα, ζήτησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης. Το σχετικό φαινόμενο στον Ελαιώνα του
Δήμου Αθηναίων γνωστοποιήθηκε με έγγραφο-καταγ-
γελία του δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέα Ευθυ-
μίου, μέσω του οποίου ζητούσε την παρέμβαση υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και της Περιφέρειας Αττικής.

Ήδη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος μετέβη στην περιοχή που υποδείχθηκε από
τον δήμο και πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ γίνεται χαρτογράφηση και ανάλυση των δεδομέ-
νων από το Δίκτυο Μετρήσεων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης για Αιωρούμενα Σωματίδια. Ο κ. Πα-
τούλης έχει ζητήσει να υπάρξει ειδική έκθεση του Δικτύου Μετρήσεων, προκειμένου να διαπι-
στωθούν η έκταση της ρύπανσης και ο βαθμός του κίνδυνου. 

«Καθοριστικός ρόλος
της ευρωπαϊκής 
αυτοδιοίκησης»

Τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος όσον αφορά τις
στρατηγικές για μια ανθεκτική και
βιώσιμη ανάκαμψη σε όλη την Ευ-
ρώπη, καθώς και τον ρόλο που κα-
λούνται να διαδραματίσουν οι εθνι-
κές ενώσεις στα εθνικά σχέδια ανά-
καμψης, παρουσίασε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου,
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάν-
τησης των προέδρων των ενώσεων
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Δήμων και Περιφερειών. Ο
κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «το Next
Generation EU κινητοποιεί κονδύλια
1,8 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο
13% του συνολικού εθνικού εισοδή-
ματος των κρατών-μελών της ΕΕ. Το
πρόγραμμα αυτό δίνει μια δίκαιη ευ-
καιρία σε όλα τα κράτη-μέλη αφενός
να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της πανδημίας, αφετέρου να εκσυγ-
χρονιστούν, ώστε να προσαρμοστούν
έγκαιρα στο νέο περιβάλλον που δια-
μορφώνουν οι τεκτονικές γεωπολιτι-
κές αλλαγές που συντελούνται παγ-
κοσμίως».

Ένταξη 36 έργων στο
«Αντώνης Τρίτσης»
Άλλα 36 έργα της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, συνολικού ύψους
130.609.751 ευρώ, εντάχθηκαν
προς χρηματοδότηση στο πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτε-
ρικών Στέλιου Πέτσα. Ειδικότερα,
κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, στο αναπτυξιακό
πρόγραμμα εντάσσονται μεταξύ άλ-
λων εννέα έργα στον άξονα προτε-
ραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύ-
ρυθμη λειτουργία των πόλεων, της
υπαίθρου και των οικισμών» συνο-
λικού προϋπολογισμού 67,4 εκατ.
ευρώ, όπως το έργο του Δήμου
Ηρακλείου για δράσεις αστικής
αναζωογόνησης ύψους 12,9 εκατ.
ευρώ, καθώς και έργα που αφορούν
την αγροτική οδοποιία, συνολικού
προϋπολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ.
Όπως τόνισε ο κ. Πέτσας, «όλοι οι
δήμοι της χώρας θα επωφεληθούν
της αναπτυξιακής δυναμικής του
προγράμματος, εντάσσοντας έργα
προτεραιότητάς τους προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
από τους κοντινούς στο κέν-
τρο, τον τελευταίο καιρό γίνε-
ται προσπάθεια για «συμπα-
ράταξη» ολόκληρης της αντι-
πολίτευσης απέναντι στη δη-
μοτική αρχή; Το αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι την «κινητοποί-
ηση» δεν την κάνει ο επικε-
φαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης αλλά της τρίτης παρά-
ταξης, που η αφετηρία του εί-
ναι στο ένα τέταρτο του ποσο-
στού των δύο μεγάλων παρα-
τάξεων… Ευσεβείς πόθοι ή
«η μεγάλη αντεπίθεση»; 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κυρώσεις για μη
καθαρισμό οικοπέδων 
Για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Κη-
φισιάς βρέθηκε στη δυσάρεστη θέ-
ση επιβολής προστίμου ύψους 300
ευρώ σε ιδιοκτήτες που αμέλησαν
το συγκεκριμένο καθήκον, εφαρμό-
ζοντας τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις που προβλέπουν ότι οι
ιδιοκτήτες οικοπέδων οφείλουν να
φροντίζουν για την αποψίλωσή
τους. Όπως επισημαίνεται, τον
Απρίλιο η Διεύθυνση Καθαριότητας
του δήμου έστειλε 1.700 ενημερωτι-
κές επιστολές σχετικά με την υπο-
χρέωση καθαρισμού των ιδιωτικών
οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες
τους.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού και μέχρι σήμερα συνεχί-
ζεται η χρονοβόρα και ιδιαίτερα δύ-
σκολη προσπάθεια εντοπισμού ιδιο-
κτητών που διαμένουν στο εξωτερι-
κό ή περιπτώσεων στις οποίες έχει
αλλάξει πρόσφατα ο ιδιοκτήτης. Οι
ιδιοκτήτες που εντοπίζονται ενημε-
ρώνονται για τις υποχρεώσεις τους,
ενώ επιβάλλεται το προβλεπόμενο
πρόστιμο σε αυτούς που δεν συμ-
μορφώνονται.

Στη μάχη κατά των φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
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Αναβιώνει το
«έγκλημα μέσω
Facebook»

Αναβιώνει και πάλι από χθες στο ακροα-
τήριο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
της Αθήνας η υπόθεση της άγριας δολοφο-
νίας του 30χρονου ενεχυροδανειστή στη
Δάφνη τον Απρίλιο του 2013. Ήδη, για την
υπόθεση έχουν καταδικαστεί σε δεύτερο
βαθμό (σε ισόβια για τη δολοφονία και σε
12ετή κάθειρξη για το αδίκημα της ληστεί-
ας) και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανά-
μεσά τους και η 31χρονη γυναίκα που φέ-
ρεται να «ψάρεψε» το θύμα μέσω Face-
book.

Ωστόσο, η υπόθεση αναπέμφθηκε για νέα
κρίση στο Δευτεροβάθμιο Κακουργιοδι-
κείο της Αθήνας, καθώς το Ζ’ Ποινικό Τμή-
μα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αίτη-
ση αναίρεσης της κατηγορούμενης, διότι
έκρινε ότι «εσφαλμένα» το Δευτεροβάθμιο
Δικαστήριο χαρακτήρισε τη συμμετοχή της
31χρονης στην πράξη της ανθρωποκτονίας
ως «συναυτουργία».

Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, η συν-
δρομή της 31χρονης στη δολοφονία του
ενεχυροδανειστή ήταν «η διευκόλυνση της
εισόδου των συγκατηγορουμένων της στο
διαμέρισμα του θύματος (άφησε αρχικά
ανοικτή τη θύρα της κεντρικής εισόδου της
οικοδομής στην οποία διέμενε ο παθών και
στη συνέχεια ειδοποίησε τηλεφωνικά τους
συγκατηγορουμένους της να ανέβουν στο
διαμέρισμα) και η φυσική παρουσία της
κατά τη διενέργεια των πράξεων των αυ-
τουργών (οι οποίοι προέβησαν σε ακινητο-
ποίηση με χτυπήματα, δέσιμο και φίμωση
του θύματος, που είχαν ως αποτέλεσμα την
επέλευση του θανάτου του)». Η απόφαση
του δικαστηρίου αναμένεται στις 13 Οκτω-
βρίου.

Η
απόγνωση είναι αποτυπω-
μένη στο πρόσωπο της μητέ-
ρας της 23χρονης σήμερα
Μυρτώς, η οποία κακοποι-

ήθηκε άγρια πριν από εννέα χρόνια
στην Πάρο από τον πακιστανικής κατα-
γωγής Αχμέτ Βακά, που ζούσε παράνο-
μα στην Ελλάδα και ήταν αγνώστου δια-
μονής στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.
Όλα αυτά τα χρόνια η Μαρία Κοτρώτσου
ανεβαίνει έναν Γολγοθά μαζί με την κό-
ρη της, καθώς τα χτυπήματα του Βακά
της έχουν προκαλέσει 100% αναπηρία!

«Διαμαρτύρομαι επειδή η Μυρτώ
χτυπήθηκε άδικα και δεν της έχει φερ-
θεί το ελληνικό κράτος όπως έπρεπε
και μας έχουν αφήσει στην τύχη μας»,
ήταν τα πρώτα λόγια της μητέρας του
κοριτσιού χθες, έξω από το Συμβούλιο
της Επικρατείας, την ίδια ώρα που μέσα
στη δικαστική αίθουσα συζητείτο η αί-
τησή της με την οποία ζητά να αναιρε-
θεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετεί-
ου Αθηνών, που απέρριψε το αίτημα
καταβολής αποζημίωσης στην 23χρο-
νη. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμέ-
νεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες
σχετικά με το εάν θα γίνει δεκτό ή όχι το

αίτημα της μητέρας της κοπέλας, που
ζητά αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ
ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθι-
κής βλάβης για τη ζημία που υπέστη
από τον βαρύτατο τραυματισμό της.
Επίσης, διεκδικεί την καταβολή ποσού
2.977,81 ευρώ κάθε μήνα στην κόρη
της, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο
του 2017 και για όσο διαρκεί ο βίος της.
Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την αγωγή,
θα έπρεπε να επιδικασθεί στη Μυρτώ
για τα έξοδα διαβίωσης, καθημερινής
φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψής της. Επιπρόσθετα, η μητέ-
ρα και η αδελφή της Μυρτώς ζήτησαν
να επιδικασθεί στην καθεμία το ποσό
50.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω της
ηθικής βλάβης.

«Μας έχουν αφήσει στην τύχη μας.
Μέχρι το 2017 ζούσαμε μέσα στα νοσο-
κομεία και στο κέντρο αποκατάστασης
στη Λάρισα δωρεάν, αλλά δεν μπορείς
να ζεις για πάντα στα νοσοκομεία.
Έπρεπε να επιστρέψουμε στο σπίτι, το
σπίτι μας το έχουν παραχωρήσει. Υπάρ-
χουν τεράστια έξοδα, καταλύσεις, αδυ-
νατεί το μυϊκό σύστημα και με μια λοί-
μωξη ο ασθενής μπορεί να φύγει. Άτο-

μα σαν τη Μυρτώ δεν ζουν πολλά χρό-
νια. Σκοπός μου είναι να ζήσει όσο το
δυνατόν περισσότερο και καλά…»,
πρόσθεσε η μητέρα της άτυχης κοπέ-
λας.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό
Πρωτοδικείο έχει απορρίψει την αγωγή
με το σκεπτικό ότι η μητέρα και η αδελ-
φή του θύματος «ως εμμέσως ζημιω-
μένες δεν δικαιούνταν χρηματική ικα-
νοποίηση λόγω ηθικής βλάβης», κρί-
νοντας παράλληλα ότι μόνο οι παραλεί-
ψεις των οργάνων του Δημοσίου δεν
αρκούν για να επιφέρουν την ένδικη
ζημία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη
διάρκεια της χθεσινής συζήτησης ο συ-
νήγορος του Δημοσίου δεν παρέστη
στο δικαστήριο.

Κραυγή απόγνωσης από
τη μητέρα της Μυρτώς 

Στο ΣτΕ η «μάχη» της 
οικογένειας, που διεκδικεί
αποζημίωση για την άγρια 
κακοποίηση της κοπέλας 
το 2012 



Χειροπέδες σε έναν 34χρονο Ιρακινό, ο
οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην
εξτρεμιστική - τρομοκρατική οργάνωση I-
SIS πέρασαν οι άνδρες της Αντιτρομοκρατι-
κής Υπηρεσίας έπειτα από επιχείρηση-
αστραπή το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέν-
τρο της Αθήνας. Πρόκειται για άτομο που εί-
χε μπει στη χώρα μας το 2018 από τη Λέσβο
και είχε καταθέσει δύο αιτήσεις ασύλου, οι
οποίες είχαν απορριφθεί από τις ελληνικές
Αρχές. Ωστόσο, είχε προσφύγει στο Διοικη-
τικό Δικαστήριο και περίμενε να εκδικαστεί
και εκεί η υπόθεσή του, υποστηρίζοντας ότι

ο ίδιος και η τετραμελής οικογένειά του δια-
τρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, αν επι-
στρέψει στο Ιράκ. Η περίπτωσή του μπήκε
στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και της Αντιτρο-
μοκρατικής Υπηρεσίας, όταν από διαύλους
στο εξωτερικό έφτασε σήμα για τον εντοπι-
σμό και τη σύλληψή του, με κατεπείγουσες
μάλιστα διαδικασίες.

Αυτό καθώς προέκυψαν στοιχεία που τον
εμπλέκουν με το Ισλαμικό Κράτος, με τις
πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρξε μα-
χητής του ISIS την περίοδο 2014-15. Πάνο-
πλοι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες,

ενώ το κινητό τηλέφωνο του εστάλη για ανά-
λυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.
«Ξεσκόνισμα» γίνεται από Αντιτρομοκρατι-
κή και ΕΥΠ στα σπίτια που έζησε κατά το πέ-
ρασμά του από την Αθήνα, αλλά και στις
επαφές που είχε καθ’ όλο το διάστημα που
βρισκόταν στη χώρα μας.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι πρόκει-
ται για πρώην μαχητή που, όταν είδε τον ISIS
να χάνει εδάφη, ήρθε στην Ευρώπη ελπί-
ζοντας ότι θα σωθεί. Σήμερα το πρωί θα
οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών.

Π
ροβληματισμό έχει προκαλέσει
στην πολιτική και φυσική ηγεσία
της ΕΛΑΣ η επανεμφάνιση -με
μεγαλύτερη συχνότητα και έντα-

ση τις τελευταίες μέρες- ακροδεξιών ομά-
δων, έναν χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης
και τον εγκλεισμό σε καταστήματα κράτη-
σης των ηγετικών στελεχών της.

Η σύλληψη του 30χρονου Μ.Π., γνωστού
στελέχους της Ακροδεξιάς και «πρωταγω-
νιστή» σε επεισόδια το 2019 στην Καλλιθέα
αλλά και πριν από λίγες μέρες στο Σύνταγμα
(σε συγκέντρωση αρνητών του κορονοϊού
και αντιεμβολιαστών), σήμανε καμπανάκι
κινδύνου. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το
γεγονός ότι φέρεται να ανήκει στη φασιστι-
κή ομάδα «ProPatria», η οποία επιχειρεί
να... κερδίσει τον χώρο που άφησε η Χρυσή
Αυγή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλ-
λωστε, πολλά μέλη της «ProPatria» (όπως
και ο 30χρονος που συνελήφθη για την επί-
θεση στα μέλη του ΚΕΕΡΦΑ το απόγευμα
της Κυριακής στο Νέο Ηράκλειο) προέρ-
χονται από την εγκληματική οργάνωση.

Η ονομασία «ProPatria» προέρχεται από
τα λατινικά και σημαίνει «για την πατρίδα»,
ενώ τα μέλη της ως κοινό έχουν την ενασχό-
ληση με τις πολεμικές τέχνες σε δικές τους
κλειστές ομάδες. «Η ομάδα ProPatria βάζει
πάνω από όλα την εθνική μας καταγωγή, την

ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και τα εθνικιστι-
κά μας ιδεώδη. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί
πυλώνες τους οποίους υιοθετούν όλοι όσοι
συμμετέχουν στο ProPatria. Στις τάξεις μας
και στα φεστιβάλ μας μπορείς να συναντή-
σεις από εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές,
φασίστες με κοινό το ριζοσπαστικό στοιχείο
που είναι έντονο ανάμεσά τους», αναφέρε-
ται στην ιστοσελίδα τους, η οποία είναι γε-
μάτη από φωτογραφίες που θυμίζουν «τάγ-
ματα εφόδου» της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι
υπερβολή να πει κανείς ότι αυτά επιχειρούν
να αντιγράψουν τις τελευταίες εβδομάδες,
δίνοντας το «παρών» στο Νέο Ηράκλειο και
χαιρετίζοντας τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυ-
ρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά τον 30χρονο Μ.Π., είναι γνω-
στός στην ΕΛΑΣ τουλάχιστον από την 25η

Μαρτίου 2019, όταν μαζί με ομοϊδεάτες του
εμφανίστηκαν στην πλατεία Κύπρου στην
Καλλιθέα, όπου βρίσκεται Μνημείο Ηρώων,
και επιχείρησαν να προπηλακίσουν περί-
που 200 άτομα από το ΠΑΜΕ, την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και άλλες οργανώσεις που βρίσκονταν
εκεί για κατάθεση στεφάνων. Το αποτέλε-
σμα ήταν να υπάρξει άγρια συμπλοκή με τις
αστυνομικές δυνάμεις στη λεωφόρο Ελευ-
θερίου Βενιζέλου με βόμβες μολότοφ, δα-
κρυγόνα και συλλήψεις.

ΑΑγροτικό βρέθηκε
μπροστά στον
Άγνωστο 
Στρατιώτη!
Σκηνές από... ταινία δράσης του Χόλι-
γουντ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευ-
τέρας στην Αθήνα, όταν ένας 58χρονος
αγρότης από τη Μεσσηνία ανέβηκε με
το όχημά του (ένα αγροτικό φορτηγά-
κι) πάνω στην πλατεία Συντάγματος
από την πλευρά που βρίσκεται το μνη-
μείο του Αγνώστου Στρατιώτη, «έκο-
ψε» μερικές βόλτες και φώναζε ότι θα
ανατιναχθεί.
Το περιστατικό συνέβη σε έναν από
τους πιο καλά φυλασσόμενους χώ-
ρους της πρωτεύουσας, μπροστά
ακριβώς στη Βουλή, με την αντίδραση
των αστυνομικών να είναι άμεση, κα-
θώς τον ακινητοποίησαν και του πέρα-
σαν χειροπέδες. Ωστόσο, έπρεπε να
ακολουθηθεί το πρωτόκολλο της ΕΛΑΣ
για περιστατικά απειλής για βόμβα, με
αποτέλεσμα να αποκλειστεί για αρκε-
τή ώρα η πλατεία Συντάγματος και να
διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων
στη λεωφόρο Αμαλίας, μέχρι οι αστυ-
νομικοί να κάνουν «φύλλο και φτερό»
το φορτηγάκι του 58χρονου.
Η αστυνομία εντόπισε πάνω στο αγρο-
τικό αυτοκίνητο ένα αεροβόλο, άδεια
μπιτόνια με οσμή βενζίνης, ένα μπιτό-
νι με νερό, μια φιάλη υγραερίου σχε-
δόν άδεια και μία επιστολή γραμμένη
σε Α4 σελίδα με παραλήπτη τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Μετά την «επίσκεψή»
του στη ΓΑΔΑ, με εισαγγελική εντολή
οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα για
εγκλεισμό.

«Έπεσαν» 
Facebook 
και Instagram
Πρόβλημα με το Facebook και το «αδελ-
φό» Instagram παρουσιάστηκε χθες
λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα. Εκατομ-
μύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο δεν εί-
χαν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δύο
μέσα, από κάποιο θέμα που παρουσιά-
στηκε, πιθανότατα στον server. Μάλι-
στα, προβλήματα αντιμετώπισε και το
WhatsApp, το οποίο ανήκει επίσης στο
Facebook και χρησιμοποιεί κοινές
υποδομές. Οι χρήστες του δεν μπορού-
σαν να στείλουν μηνύματα μεταξύ τους.

Ανήκει σε φασιστική ομάδα που
επιχειρεί να... κερδίσει τον χώρο
που άφησε η Χρυσή Αυγή

Συναγερμός έπειτα από
τη σύλληψη ακροδεξιού
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Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΤΡΙΤΗ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM22

Στήριξη στον Μητράκα
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, από τα κεν-
τρικά του κόμματος υπήρξε τηλεφώνημα εκδήλω-
σης στήριξης στον Θεόδωρο Μητράκα. Ανάλογο
τηλεφώνημα, με διαφορετικό όμως περιεχόμενο,
δέχτηκε από τα κεντρικά και ο κ. Δένης, τον οποίο
το κόμμα καλούσε να αποσύρει την υποψηφιότητά
του, ώστε να μη διαταραχτεί η ενότητα στην πόλη.
Ωστόσο, η απάντηση ήταν αρνητική. 

Σ
το κενό έπεσε η προσπάθεια των υγειονομικών
του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που έχουν τε-
θεί σε αναστολή από την εργασία τους επειδή εί-

ναι ανεμβολίαστοι, να ανατρέψουν την απόφαση της δι-
οίκησης του ιδρύματος. 

Η προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη με αίτημα να ανα-
σταλεί η εις βάρος τους απόφαση μέχρι να εκδοθεί ορι-
στική απόφαση για την αγωγή που έχουν καταθέσει
απορρίφθηκε και έγιναν δεκτά τα επιχειρήματα του νο-
σοκομείου.

Δεκάδες υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν το πρωί της
Δευτέρας έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σε
ένδειξη συμπαράστασης στους 15 υγειονομικούς του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου που προσέφυγαν στη Δι-
καιοσύνη. 

Φώναζαν συνθήματα εναντίον της αναστολής εργα-
σίας τους αλλά και της απόφασης για υποχρεωτικότητα

των εμβολιασμών στον κλάδο τους.  Οι εργαζόμενοι που
βρίσκονται σε αναστολή ζήτησαν να μην ισχύσει προ-
σωρινά η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου και
να επιστρέψουν στις εργασίες τους, ή να τους καταβλη-
θούν οι μισθοί τους μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση
για την αγωγή που έχουν καταθέσει, αίτημα που δεν
έγινε τελικά δεκτό.

Την άμεση ενίσχυση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσ-
σαλονίκης, ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό
πρόβλημα που ταλαιπωρεί την πόλη, ιδιαίτερα τις ώρες
αιχμής, ζήτησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-

νος Ζέρβας, με επιστολή του προς τον αρχηγό της Ελλη-
νικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη. Ο δήμαρχος
ζητά να ληφθεί μέριμνα με επιπλέον αστυνομικούς,
ώστε να αυξηθούν οι ρυθμιστές τροχαίας κίνησης.

Ενίσχυση της Τροχαίας ζήτησε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας

Το παρασκήνιο στις 
εσωκομματικές της ΝΔ

Οι υποψηφιότητες Βράνου και Μητράκα ήταν δε-
δομένες και μάλιστα τυγχάνουν ευρύτατης στήρι-
ξης από γνωστά στελέχη του κόμματος και της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Μητράκας είχε ενημε-
ρώσει από νωρίς ότι θα δηλώσει υποψηφιότητα
για πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης στους το-
πικούς βουλευτές, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση, κάτι που κατάφερε σε μεγάλο
βαθμό, όχι όμως σε απόλυτο, γεγονός που φαίνε-
ται από την υποψηφιότητα απέναντί του. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με κορονοϊό 
ο Διαμαντής Λιάμας
Θετικός στον κορονοϊό είναι ο
δήμαρχος Βόλβης Διαμαντής
Λιάμας. Όπως ο ίδιος ανακοί-
νωσε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, είναι διπλά εμβολια-
σμένος και η κατάσταση της
υγείας του είναι καλή. Ο δήμαρ-
χος θα παραμείνει σε καραντίνα
στο σπίτι, ακολουθώντας τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στο επίκεντρο 
ο σχολικός τουρισμός 
Δυναμικό μπάσιμο στον σχολικό τουρισμό
κάνει ο Δήμος Αριστοτέλη με «όπλο» τον
μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο. Σε μια προσπά-
θεια να προσελκύσει μαθητές δημοτικών
σχολείων και γυμνασίων ολόκληρης της
χώρας, για τις ημερήσιες ή πολυήμερες
εκπαιδευτικές εκδρομές τους, η δημοτική
αρχή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων, ξε-
ναγήσεων και δράσεων με τον τίτλο «Μι-
κροί Αριστοτελικοί Περιπατητές». Και για
να τα καταφέρει… ποντάρει στην ιστορία
του Αριστοτέλη, στα μνημεία, στο βουνό,
στη θάλασσα, στους παραδοσιακούς οικι-
σμούς και τη γαστρονομία. Θέλετε κι άλλα;

Ψάχνει σπίτι 
για τον Suki! 
Ένα αδεσποτάκι, τον Suki, που
βρήκε τη νέα του οικογένεια μέ-
σα από την πλατφόρμα υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων του Δήμου
Θεσσαλονίκης, σύστησε στους
διαδικτυακούς του φίλους ο δή-
μαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ζώων. Ο Suki δείχνει να απολαμ-
βάνει τη ζωή στο νέο του σπίτι, τις
βόλτες αλλά και τις διακοπές του.

Μία υποψηφιότητα, αλλά…
Στη ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης τα πράγματα ήταν πιο
επεισοδιακά, παρά το γεγονός ότι η μοναδική
υποψηφιότητα δεν αφήνει περιθώρια αμφισβή-
τησης. Ωστόσο, και στη Β’ υπήρξε ενδιαφέρον
από κομματικό στέλεχος να διεκδικήσει την προ-
εδρία απέναντι στον Θωμά Βράνο: τον Κυριάκο
Χαμουζά. Και σε αυτή την περίπτωση ακολούθη-
σαν τα ανάλογα τηλεφωνήματα από τα κεντρικά
της ΝΔ, με τον κ. Χαμουζά να αποσύρεται από τη
μάχη της διεκδίκησης της θέσης του προέδρου,
μετά την παρότρυνση του κόμματος. 

Έπεσαν και… ψιλές
Ωστόσο, αυτό δεν άρεσε καθόλου σε κάποιους,
τους ίδιους που είχαν πείσει τον Κυριάκο Χαμου-
ζά να κατέβει υποψήφιος, με αποτέλεσμα -όπως
έφτασε στα αυτιά μας ενός έντονου περιστατι-
κού- τα αίματα να ανάψουν σε σημείο ο κ. Χαμου-
ζάς να πιάνεται στα χέρια με γνωστό κομματικό
στέλεχος, στα γραφεία του κόμματος στη Θεσσα-
λονίκη. Πληροφορίες θέλουν να πέφτουν μερι-
κές «ψιλές-χοντρές», κυρίως από την άλλη
πλευρά, με τον Κυριάκο Χαμουζά να φεύγει κα-
κήν κακώς από τα γραφεία.

«Όχι» στο αίτημα υγειονομικών-αρνητών
να επιστρέψουν στις εργασίες τους
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Τ
α Pandora Papers αποκαλύ-
πτουν τις μυστικές υπεράκτιες
υποθέσεις 35 παγκόσμιων
ηγετών, συμπεριλαμβανομέ-

νων νυν και πρώην προέδρων, πρωθυ-
πουργών και αρχηγών κρατών. Τα 11,9
εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν χθες
στη δημοσιότητα μέσω της έρευνας της
Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δη-
μοσιογράφων (ICIJ) προέρχονται από
εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρε-
σιών, στις οποίες καταφεύγουν οι ισχυ-
ροί του κόσμου για να δημιουργήσουν
υπεράκτιες εταιρείες ή trust σε φορολο-
γικούς παραδείσους. Αποκαλύπτουν τις
κρυφές οικονομικές δραστηριότητες 35
ηγετών του κόσμου, περισσότερων από
300 κρατικών λειτουργών όπως υπουρ-
γών, δικαστών, δημάρχων και στρατιωτι-
κών από περισσότερες από 90 χώρες,
καθώς και επιχειρηματιών και ροκ σταρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο βασιλιάς Αμ-
πντάλα ΙΙ της Ιορδανίας έχει δημιουργήσει
τουλάχιστον τριάντα υπεράκτιες εταιρείες σε
φορολογικούς παραδείσους. Μέσω αυτών
των εταιρειών, αγόρασε 14 ακίνητα στις ΗΠΑ
και το Ηνωμένο Βασίλειο αξίας άνω των 106
εκατ. δολαρίων. Ο πρωθυπουργός της Τσε-
χίας Αντρέι Μπάμπις έχει τοποθετήσει 22
εκατ. δολάρια σε εταιρείες-βιτρίνα. 

Συνολικά, η Διεθνής Κοινοπραξία έχει εν-
τοπίσει συνδέσμους μεταξύ περιουσιακών
στοιχείων τοποθετημένων σε υπεράκτιες
εταιρείες 336 ηγετών και πολιτικών προσω-
πικοτήτων πρώτης γραμμής. Έχουν δημι-

ουργήσει περί τις 1.000 υπεράκτιες εταιρείες,
περισσότερες από τα δύο τρίτα των οποίων
βρίσκονται στις Βρετανικές Παρθένους Νή-
σους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρνει στο
φως η έρευνα, η Κολομβιανή τραγουδίστρια
Σακίρα, η Γερμανίδα μοντέλο Κλόντια Σίφερ,
ο Ινδός σταρ του κρίκετ Σαχίν Τεντουλκάρ
κ.ά. Εμφανίζονται επίσης τα ονόματα του
πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι
Μπλερ, ο οποίος πραγματοποίησε αγορά
ακινήτου στο Λονδίνο μέσω ξένης εταιρείας,
και του πρώην υπουργού της Γαλλίας Ντομι-
νίκ Στρος-Καν. Ο πρώην γενικός διευθυντής
του ΔΝΤ διαβίβασε πολλά εκατομμύρια δο-
λάρια αμοιβών του ως συμβούλου επιχειρή-
σεων μέσω μαροκινής εταιρείας που είναι
απαλλαγμένη από φορολογία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν,
ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν, ο
πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ
συγκαταλέγονται επίσης στους δεκάδες ηγέ-
τες που εκτίθενται στο φως της έρευνας Pan-
dora Papers της Διεθνούς Κοινοπραξίας
Ερευνητών Δημοσιογράφων. Σύμφωνα με
την «Washington Post», στοιχεία παραπέμ-
πουν στην περίπτωση της Σβετλάνα Κριβο-
νόγκιχ, Ρωσίδας που έγινε ιδιοκτήτρια δια-
μερίσματος στο Μονακό μέσω υπεράκτιας
εταιρείας της νήσου Τορτόλα της Καραϊβικής
τον Απρίλιο του 2003, λίγες εβδομάδες αφού
γέννησε ένα κορίτσι. Τότε, βρισκόταν σε μυ-
στική πολυετή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πού-
τιν.

Και στην Κύπρο, ο πρόεδρος Νίκος Ανα-

στασιάδης καλείται να εξηγήσει γιατί το δι-
κηγορικό γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης»
που ίδρυσε ο ίδιος και πλέον διαχειρίζονται
οι δύο του κόρες φέρεται να βοήθησε τον
Ρώσο ολιγάρχη Λεονίντ Λεμπέντεφ να κρύ-
ψει σχέση ιδιοκτησίας με τέσσερις υπερά-
κτιες εταιρείες. Το γραφείο αρνείται οποι-
αδήποτε παράβαση, ενώ σε δήλωσή του στον
«Guardian» ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε τα
εξής: «Δεν έχω καμία γνώση και θα ήταν
αδύνατο για μένα να γνωρίζω και να είμαι σε
θέση να απαντήσω σε οποιεσδήποτε κατηγο-
ρίες αφορούν τους χειρισμούς υποθέσεων
του πρώην δικηγορικού μου γραφείου».

Κανένας Έλληνας πολιτικός
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έρ-

χονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα, δεν υπάρ-
χει κανένας Έλληνας πολιτικός, πρώην ή νυν,
που να βρίσκεται στη λίστα των Pandora Pa-
pers. Ωστόσο, μεταξύ των 27.000 πραγματι-
κών δικαιούχων offshore εταιρειών που
έχουν εντοπισθεί συμπεριλαμβάνονται και
283 Έλληνες.

Στα Pandora Papers 
περιλαμβάνονται 35 ηγέτες (νυν
και πρώην), επιχειρηματίες, ροκ
σταρ. Από τον Πούτιν, τον Μπλερ
και τον βασιλιά Αμπντάλα μέχρι
την Κλόντια Σίφερ και τη Σακίρα

Σκοτώθηκε o σκιτσογράφος
που απεικόνιζε τον 
Μωάμεθ με σώμα σκύλου

Ο Σουηδός σκιτσογράφος Λαρς Βιλκς,
στόχος επίθεσης στην Κοπεγχάγη το 2015,
μόνιμα φυλασσόμενος από την αστυνομία
αφότου ζωγράφισε τον προφήτη Μωάμεθ
με σώμα σκύλου το 2007, βρήκε τον θάνατο
σε τροχαίο την Κυριακή στη Σουηδία, όπως
και οι δύο αστυνομικοί που ήταν επιφορτι-
σμένοι με την προστασία του. Η σουηδική
αστυνομία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο τον θάνατο του 75χρονου και των
δύο αστυνομικών στο τροχαίο στο νότιο τμή-
μα της βορειοευρωπαϊκής χώρας. Αποκλεί-
ει να επρόκειτο για κάτι άλλο πέρα από δυ-
στύχημα.

Νεκρός Ρουμάνος μεγιστάνας
σε συντριβή αεροπλάνου
Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρη-
ματίας από τη Ρουμανία, ο Νταν Πε-
τρέσκου, που δραστηριοποιούνταν
στον κλάδο των κτηματομεσιτικών,
είναι ένα από τα θύματα του αεροπορι-
κού δυστυχήματος που σημειώθηκε
την Κυριακή στο Μιλάνο, όταν ένα μι-
κρό, μονοκινητήριο αεροπλάνο με
οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη σε ένα
άδειο κτίριο στο προάστιο Σαν Ντονά-
το Μιλανέζε. Σύμφωνα με την «Daily
Mail», όλα τα άτομα που επέβαιναν
στο ιδιωτικό αεροσκάφος σκοτώθη-
καν κατά τη συντριβή, ενώ αρχικά εί-
χαν αναγνωριστεί μόλις δύο από αυ-
τά, τα οποία είχαν μαζί τους έγγραφα
ταυτοποίησης. 

Στους Julius και Patapoutian
το Νόμπελ Ιατρικής

Στους David Julius και Ardem Patapou-
tian απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσιολογίας
και Ιατρικής. Οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν
για την έρευνά τους σχετικά με τους υποδο-
χείς θερμοκρασίας και αφής, ανακοίνωσε η
Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουη-
δίας που απονέμει το βραβείο, το οποίο συ-
νοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ.
κορονών Σουηδίας (985.000 ευρώ). Με τις
ανακαλύψεις τους ξεκλείδωσαν ένα από τα
μυστικά της φύσης και κατάφεραν να εξη-
γήσουν με ποιο τρόπο η θερμότητα, το κρύο
και η αφή μπορούν να ενεργοποιήσουν τα
σήματα στο νευρικό μας σύστημα μέσω των
οποίων αισθανόμαστε, ερμηνεύουμε και
αλληλεπιδρούμε με το εσωτερικό και εξω-
τερικό μας περιβάλλον.

Στο φως το μαύρο χρήμα
της παγκόσμιας ελίτ



Τ
ο σήμα ότι η ελληνική οικονομία αλ-
λάζει δίνει το προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισμού του 2022, το οποίο
κατατέθηκε χθες στη Διαρκή Επιτρο-

πή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Μετα-
ξύ άλλων προβλέπει ανάπτυξη 6,1%, σημαντικά
αυξημένη από την προηγούμενη εκτίμηση για
3,6%. Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών
2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% υψηλότε-
ρα σε σχέση με τις προβλέψεις στο Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2022-2025.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρή-
στο Σταϊκούρα, το ανωτέρω αποτέλεσμα δεν
οφείλεται μόνο στην άρση των περιοριστικών
μέτρων, αλλά σε μεγάλο βαθμό «στην πρωτό-
γνωρη σε ύψος οικονομική ενίσχυση νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων, που ξεπερνά τα 42 δισ.
ευρώ σε ταμειακή βάση, και τα 30 δισ. ευρώ σε
δημοσιονομική βάση, την περίοδο 2020-2022». 

Το οικονομικό επιτελείο επισημαίνει την
αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς τιμές
ενέργειας. Για αυτό τον λόγο στις πρώτες γραμ-
μές του προσχεδίου γίνεται αναφορά στο άλμα
στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε σχέση με
τα πανδημικά επίπεδα. Πέρυσι η μέση τιμή του
πετρελαίου είχε διαμορφωθεί στα 43,4 δολάρια
το βαρέλι, φέτος εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί στα
68,7 δολάρια και το 2022 θα είναι στα 68,3 δο-
λάρια το βαρέλι.

Προτεραιότητες επόμενου έτους
Τα δημοσιονομικά μεγέθη του έτους 2022

αναμένεται να επηρεαστούν από την πανδημία
Covid-19 σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα
δύο προηγούμενα έτη, γεγονός που αποτυπώ-
νεται στις προβλέψεις για αυξημένα έσοδα και
μειωμένες δαπάνες του κρατικού προϋπολογι-
σμού, καθώς και για βελτιωμένο πρωτογενές
αποτέλεσμα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα
έτη. Εκτός από την αντιμετώπιση της υγειονομι-
κής κρίσης, βασικές προτεραιότητες για το έτος
2022 αποτελούν:
� η ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της αξιοποί-

ησης των ευρωπαϊκών πόρων του Μηχανι-
σμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

� η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, με την
αύξηση των δαπανών και των φυσικών παρα-
λαβών εξοπλιστικών συστημάτων,

� η ενίσχυση των επιχειρήσεων, πλέον των μέ-
τρων αντιμετώπισης της πανδημίας, με τη
μείωση του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, τη
μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ου και τη μείωση του φόρου σε περίπτωση
συγχώνευσης (για μεσαίες, μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις),

� η ενίσχυση των νέων, μέσω της κατάργησης
του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για
παροχές-δωρεές αξίας έως 800.000 ευρώ
για συγγενείς πρώτου βαθμού, της επέκτα-
σης του στεγαστικού επιδόματος και στους

φοιτητές των δημοσίων ΙΕΚ, της ενίσχυσης
των νέων χωρίς εργασιακή εμπειρία για τους
πρώτους 6 μήνες απασχόλησής τους και της
κατάργησης του τέλους συνδρομητών κινη-
τής τηλεφωνίας για τους νέους έως 29 ετών
(με παράλληλη μείωσή του για τους λοιπούς
συνδρομητές),

� η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τη χρή-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για δαπά-
νες σε συγκεκριμένους κλάδους και

� η ενίσχυση της πράσινης οικονομίας και των
ψηφιακών επενδύσεων μέσω της θέσπισης
εκπτώσεων φόρου για δαπάνες των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στις
ανωτέρω κατηγορίες.

Κινητήριος δύναμη 
το Ταμείο Ανάκαμψης

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, πρωτεύον-
τα παράγοντα για την ώθηση της οικονομικής
δραστηριότητας το 2022 αποτελεί το ελληνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις
πραγματοποιούμενες δαπάνες από τον προ-
ϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας επιτυγχάνοντας εφεξής ένα επίπε-
δο, λαμβάνοντας υπόψη και τη χορήγηση δανεί-
ων, άνω των 5 δισ. ευρώ ανά έτος ως το τέλος
της περιόδου υλοποίησης. Ως αποτέλεσμα, εν-
τός του 2022 η υλοποίηση του σχεδίου αναμέ-
νεται να προσδώσει στην ελληνική οικονομία
επιπλέον 2,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ χω-
ρίς τη συμπερίληψη της μόχλευσης, συμβάλ-
λοντας στη μείωση του μακροχρόνιου επενδυ-
τικού κενού και θέτοντας τις βάσεις για τη δια-
μόρφωση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μεσο-
πρόθεσμα, μέσω της συμβολής του σκέλους
των μεταρρυθμίσεων.

Η αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατα-
νάλωσης το 2022 αναμένεται να στηριχθεί στην
αύξηση της απασχόλησης κατά 2,7%, με το
80,9% των νέων θέσεων εργασίας να αφορά θέ-
σεις μισθωτής απασχόλησης, αλλά και στην αύ-
ξηση του ονομαστικού μέσου μισθού κατά 1,1%,
η οποία αναμένεται να ωθήσει τις αμοιβές
εξαρτημένης εργασίας κατά 4,1% πάνω από το
επίπεδο του 2021. Ο ρυθμός πληθωρισμού ανα-
μένεται μετριοπαθώς θετικός στο σύνολο του
2022 (0,8%), επιτρέποντας όφελος σε όρους
πραγματικού μέσου μισθού κατά 0,2% σε ετήσια
βάση. Η επιτάχυνση του ρυθμού πραγματικών
επενδύσεων το 2022 στηρίζεται στην υλοποί-
ηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, με άνω του 88% της συνολικής
κατανομής επιχορηγήσεων και δανείων για το
έτος να κατευθύνεται σε επενδύσεις, εκ των
οποίων το 41,6% σε δημόσιες επενδύσεις με
υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση.

Προσχέδιο 
προϋπολογισμού:
Ανάπτυξη 10,8%
στη διετία 

Ποιοι οι στόχοι του 2022 -
Στήριγμα από κατανάλωση
και επενδύσεις - Αβεβαιότητα
από τις διεθνείς τιμές 
ενέργειας

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Σκρέκας: Ριζική 
αναδιοργάνωση των
δασικών υπηρεσιών 

Την έναρξη των εργασιών του 20ού Πανελλή-
νιου Δασολογικού Συνεδρίου, που πραγματο-
ποιείται στα Τρίκαλα, κήρυξε την Κυριακή το
βράδυ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σκρέκας μί-
λησε για τη ριζική αναδιοργάνωση των δασικών
υπηρεσιών που είναι σε εξέλιξη, με απώτερο
στόχο την αναγέννηση του φυσικού περιβάλ-
λοντος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
των δασικών οικοσυστημάτων από τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής κρίσης.

«Από εδώ και πέρα θα μιλάμε για κάτι άλλο,
για μια άλλη δασική υπηρεσία», τόνισε ο κ.
Σκρέκας, ο οποίος πρόσθεσε: «Σχεδιάζουμε
μια πολύ ισχυρή ενδυνάμωση της νέας δασικής
υπηρεσίας με μόνιμες θέσεις εργασίας και επι-
στημονικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης,
ώστε από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να γε-
φυρώσουμε αυτό το χάσμα με τις πολλές απο-
χωρήσεις στελεχών λόγω ηλικίας. Τα τελευταία
17 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία νέα μόνιμη
πρόσληψη στις δασικές υπηρεσίες. Αυτό αλλά-
ζει άμεσα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείας, δρ Ιωάννης Σπανός, αναφέρθηκε
στη σημασία και τους στόχους του συνεδρίου.

Επίσης, τιμήθηκαν τέσσερις αξιόλογοι επι-
στήμονες για την προσφορά τους στην Ελληνι-
κή Δασολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) και στη Δασολο-
γική Επιστήμη. Η φετινή διοργάνωση αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα, επισημάνθηκε στους χαι-
ρετισμούς, καθώς αφενός πραγματοποιείται
στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που έχει
δημιουργήσει η πανδημία, αφετέρου διεξάγε-
ται στον απόηχο των πρόσφατων καταστροφι-
κών πυρκαγιών του φετινού Αυγούστου. Το Πα-
νελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο διεξάγεται ανά
δύο έτη εδώ και 40 χρόνια από την ίδρυση της
Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και αποτε-
λεί το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός του δα-
σικού κλάδου της χώρας μας.

Η
αύξηση των οικοδομικών υλι-
κών και ο κίνδυνος να μείνουν
στα… αζήτητα τα χρήματα του
προγράμματος «Εξοικονομώ»,

οδηγούν το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στην απόφαση για τη χορήγηση
επιπλέον επιδότησης προς τους ωφελού-
μενους. 

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το
υπουργείο θα αυξήσει το ποσό της επιδό-
τησης κατά 20 ευρώ και έτσι από τα 180 θα
φτάσει στα 200 ευρώ. Η σχετική πλατφόρ-
μα, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουρ-
γός Κώστας Σκρέκας, θα ανοίξει εντός του
Οκτωβρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
πόροι για το πρόγραμμα αναμένεται να
ανέλθουν στα 632 εκατ. ευρώ, αλλά με τη
μόχλευση που θα γίνει, θα αγγίξουν το 1
δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα βασικά στοι-
χεία του προγράμματος «Εξοικονομώ» εί-
ναι τα εξής:
1. Προσφέρεται επιδότηση από 40% έως

75%, ανάλογα με το ατομικό ή οικογε-
νειακό εισόδημα, ενώ για τη συμμετοχή
του ιδιώτη προσφέρονται και ελκυστικά
πακέτα δανείων. Συγκεκριμένα δίνεται
επιδότηση:

� 75% για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευ-
ρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ
� 70% για ατομικό εισόδημα 5.000-10.000

ευρώ και οικογενειακό 10.000-20.000 ευ-
ρώ. 
� 55% για ατομικό εισόδημα 10.000-
20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000-
30.000 ευρώ. 
� 45% για ατομικό εισόδημα 20.000-
30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000-
40.000 ευρώ. 
� 40% για ατομικό εισόδημα 30.000-
50.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000-
60.000 ευρώ.
2. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν

όσοι ιδιοκτήτες έχουν εμπράγματο δι-
καίωμα για την κύρια κατοικία τους ή
για σπίτια που είναι σε καθεστώς δωρε-
άν παραχώρησης ή μίσθωσης. Στη δεύ-
τερη περίπτωση, το ποσοστό επιδότη-
σης είναι 40%. 

3. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εξασφα-
λίζουν την αναβάθμιση των κτιρίων κα-
τά τρεις τουλάχιστον ενεργειακές κατη-
γορίες.

4. Οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περι-

λαμβάνουν κουφώματα, θερμομόνω-
ση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συ-
στήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης
(ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.ά.), ανα-
βάθμιση του φωτισμού και συσκευές
διαχείρισης ενέργειας με ανώτατα όρια
δαπάνης ανά κατηγορία.

5. Τα κριτήρια μοριοδότησης έχουν ως
εξής: Κόστος εξοικονόμησης ενέργειας
50%, βαθμοημέρες θέρμανσης 7%, υφι-
στάμενη ενεργειακή κλάση του ακινή-
του 5%, παλαιότητα κατασκευής 3%,
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 14%,
μονογονεϊκή οικογένεια 7%, ΑΜΕΑ 7%
και πολύτεκνοι 7%.

6. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης,
πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 12 μη-
νών, ενώ εντός 6 μηνών, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το 30% των επιλέξιμων
εργασιών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αυξάνεται η επιδότηση
για το νέο «Εξοικονομώ»

Στόχος είναι η κάλυψη 
του επιπλέον κόστους 
λόγω ανατίμησης 
των οικοδομικών υλικών

Στουρνάρας: Ισχυρή 
ανάκαμψη, πρόβλημα 
κορoνοδάνεια - χρέος
Ισχυρή ανάκαμψη στην οικονομία τα επόμενα
χρόνια λέει πως αναμένει ο διοικητής της Τρα-
πέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, εκ-
φράζοντας ωστόσο τον προβληματισμό του για
την αύξηση των «κόκκινων» δανείων, λόγω της
πανδημίας, αλλά και το υψηλό ποσοστό του δη-
μοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Σε συνέντευξή
του στο «Global Finance Magazine», ο επικε-
φαλής της κεντρικής τράπεζας εκφράζει ανοι-
κτά την αισιοδοξία του για ανάπτυξη υψηλότε-
ρη των προβλέψεων. Ο κ. Στουρνάρας επιση-
μαίνει ακόμη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
έχουν μειωθεί κατά 50%, ωστόσο, εξέφρασε
τον προβληματισμό του για την επιβάρυνση των
τραπεζών από τα δάνεια της πανδημίας. Ταυτό-
χρονα, επισημαίνει τον πιθανό κίνδυνο από μια
παγκόσμια αναταραχή, η οποία θα μπορούσε
να προκαλέσει αναταράξεις στην οικονομία
λόγω του υψηλού δημοσίου χρέους.



Σ
την προσήλωση της ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας στη βιώσιμη ενεργειακή με-
τάβαση και στην «πράσινη» επι-
χειρηματικότητα αναφέρθηκε ο

διευθυντής Δραστηριοτήτων Λειτουργικής
Υποστήριξης & Επικοινωνίας Δημήτριος
Μανώλης, συμμετέχοντας στο 5ο Sustain-
ability Summit για τη ΝΑ Ευρώπη και τη Με-
σόγειο, που πραγματοποιήθηκε την 1η
Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο των Economist
Events. Η συζήτηση μεταξύ των πολλών και
διακεκριμένων ομιλητών επικεντρώθηκε
στον ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της
ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
«πράσινη» επιχειρηματικότητα. «Η ΔΕΠΑ
προχωρά με γοργό ρυθμό τον μετασχηματισμό της σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με υψηλή καθετοποίηση», τόνισε ο Δη-
μήτριος Μανώλης. Ο κ. Μανώλης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η
οποία θέτει τις βάσεις για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, και αξιοποίησε το παράδειγμα της ΔΕΠΑ Εμπορίας για να ανα-
δείξει το μοντέλο που μπορεί να ακολουθήσει ο τομέας της ενέργειας στον δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση. 

Ιατρικό Αθηνών: Αποτελέσματα με 
μεγάλη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι

Η εταιρεία δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέ-
σματα του πρώτου εξαμήνου για τη χρήση του 2021.
Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και παρου-
σιάζουν μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέ-
σματα της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η άνο-
δος των οικονομικών μεγεθών συγκριτικά με την
προηγουμένη αντίστοιχη περίοδο είναι αποτέλεσμα
δύο κυρίως παραγόντων: των στοχευμένων στρατη-
γικών κινήσεων ανάπτυξης του ομίλου και της ση-
μαντικής βελτίωσης της πορείας της ελληνικής οι-
κονομίας, καθώς το περυσινό εξάμηνο είχε επηρεα-
στεί αρνητικά πολύ περισσότερο από την πανδημία
της Covid-19. Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργα-
σιών του ομίλου ανήλθε στο ποσό 114.606 χιλ. ευρώ,
έναντι ποσού 90.258 χιλ. ευρώ το ίδιο διάστημα του
2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%. Τα λειτουργι-
κά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλ-
θαν σε 19.087 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 8.558 το διά-
στημα του 2020 σημειώνοντας αύξηση 123%.

Volvo: Ετοιμάζεται να κάνει 
δημόσια εγγραφή
Η αποτίμηση της Volvo μπορεί να φτάσει τα 20 με
30 δισ. δολάρια. Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχα-
νία, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely, θα
εισέλθει στο χρηματιστήριο αργότερα μέσα το
έτος. Σύμφωνα με την CapitalPanda, αναμένεται
να είναι μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημό-
σιες προσφορές της Ευρώπης για φέτος. Η ακρι-
βής ημερομηνία δημόσιας εγγραφής της Volvo
δεν είναι ακόμα γνωστή, ούτε η χρηματιστηριακή
αξία που πρόκειται να φτάσει η εταιρεία. Τρεις
ανεξάρτητες πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι
η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Volvo
στην ελεύθερη αγορά θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί εντός λίγων εβδομάδων. «Αναζητούμε μια
ευκαιρία για να φτάσουμε στην IPO πριν από το τέ-
λος του έτους», είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Volvo Hakan Samuelsson στο Reuters
στα τέλη Ιουνίου.

HP: Νέα έκθεση για 
την κυβερνοασφάλεια

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το 91% των τμημά-
των πληροφορικής αισθάνεται πίεση όσον αφορά
την ασφάλεια. Δείχνουν ότι τα τμήματα πληροφορι-
κής αναγκάστηκαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφά-
λεια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε μια πε-
ρίοδο αυξανόμενων απειλών. Ακόμη χειρότερα, οι
προσπάθειές τους να αυξήσουν ή να ενημερώσουν
τα μέτρα ασφαλείας για όσους εργάζονταν απομα-
κρυσμένα συχνά απορρίπτονταν. Αυτό ισχύει κυ-
ρίως για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό ηλικίας
18-24 ετών που ανήκει στην ψηφιακή γενιά και νιώ-
θει ότι η ασφάλεια μπαίνει ανάμεσα στις προθε-
σμίες, οδηγώντας πολλούς από αυτούς να παρακάμ-
πτουν τους ελέγχους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σε συνέχεια της από 23 Ιουλίου 2021 σχετικής ανακοίνωσης, η
Quest Συμμετοχών ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 1η Οκτωβρίου 2021
ολοκληρώθηκε η απόκτηση της συμμετοχής του Ομίλου Quest,
μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems MAE στο
μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions AE. Στο πλαίσιο της
καταρτισθείσας συμφωνίας η Uni Systems αποκτά το 55,2%
μέσω αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών από τους πα-
λαιούς μετόχους και ακολούθως το 4,8% μέσω συμμετοχής της
σε αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της In-
telli Solutions AE, ήτοι στο σύνολο η Uni Systems αποκτά το
60%. Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας για την απόκτηση του
60% ανέρχεται σε 3.800.000 ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 5.200.000 ευρώ στην επόμενη διε-
τία μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς
τους παλαιούς μετόχους.

Ο κύκλος εργασιών της FrieslandCampina Hellas διαμορφώθηκε
στα 257,58 εκατ. ευρώ, έναντι 274,99 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιά-
ζοντας μείωση της τάξεως του 6,3%. Η μείωση προήλθε κυρίως από
τις πωλήσεις γαλακτοκομικών, που υποχώρησαν στα 228,59 εκατ.
ευρώ και δευτερευόντως από τις πωλήσεις γιαουρτιών, που υποχώ-
ρησαν στα 4,34 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι πωλήσεις παιδικών τροφών
σημείωσαν μικρή άνοδο, φτάνοντας τα 24,65 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφο-
ρά την κερδοφορία, τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν σε ποσοστό 4%, τα
κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα
μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. την αμέ-
σως προηγούμενη χρονιά.

Friesland: Με το ΝΟΥΝΟΥ διπλασίασε τα κέρδη προ φόρων

Πλειοψηφικό πακέτο εταιρείας πληροφορικής απέκτησε η Quest

ΔΕΠΑ: Στρατηγική επιλογή 
η βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση



Mytilineos: Διασφάλισε
φωτοβολταϊκό 52,8MW
στην ιταλική 
δημοπρασία ΑΠΕ

H
Mytilineos ενισχύει τη θέση του Τομέα Ανάπτυ-
ξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης
Ενέργειας (RSD) στην ιταλική ενεργειακή αγο-

ρά, διασφαλίζοντας 20ετή χρηματοπιστωτική σύμβαση
επί διαφορών (CFD) με την ιταλική κρατική εταιρεία
GSE, με τιμή 65,17 ευρώ/MWh. Συγκεκριμένα, η σύμβα-
ση αυτή αναφέρεται σε ένα φωτοβολταϊκό 52,8MW με
την ονομασία Porto Torres, το οποίο βρίσκεται στη Βο-
ρειοδυτική Σαρδηνία, περιοχή που η Mytilineos κατα-
τάσσει ως κόμβο για την ιταλική αγορά. Το Porto Torres
έχει αναπτυχθεί πλήρως από τον τομέα RSD και είναι
έτοιμο για κατασκευή (ready to build). Επιπλέον, είναι το
δεύτερο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο που συμμετεί-
χε στην 6η ιταλική δημοπρασία (Decreto FER) για έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Mytilineos
υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους απανθρακο-
ποίησης της Ελλάδας και της Ιταλίας, με τρέχουσες και
μελλοντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα σήμερα, που οι τιμές
ενέργειας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Eurobank: Νέο αμοιβαίο (LF) 
Fund of Funds Global Megatrends
Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η μεγαλύτερη
σε μερίδιο αγοράς εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κε-
φαλαίων στην Ελλάδα, εμπλουτίζει τους ΟΣΕΚΑ, των
οποίων είναι διαχειριστής επενδύσεων, με το (LF) Fund
of Funds Global Megatrends, το νέο, καινοτόμο αμοι-
βαίο κεφάλαιο (Α/Κ), το οποίο διευρύνει την γκάμα των
επενδυτικών επιλογών που προσφέρει η Eurobank. Τα
megatrends είναι ισχυρές μακροπρόθεσμες τάσεις
που επιφέρουν μεγάλους κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς με-
τασχηματισμούς, παγκοσμίως. Το (LF) Fund of Funds
Global Megatrends, που έχει συσταθεί στο Λουξεμ-
βούργο από τη Eurobank FMC-LUΧ, 100% θυγατρική
της Eurobank, ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς στόχους και κατηγοριοποιείται ως προϊόν
που υπάγεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR.

Παπουτσάνης: Διανομή 
επιπλέον μερίσματος 
από κέρδη του 2020

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε ότι την 01/10/2021 το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή επι-
πλέον μερίσματος από τα κέρδη του οικονομικού
έτους (χρήσης) 2020 στους δικαιούχους μετόχους
συνολικού ποσού 539.536,74 ευρώ, το οποίο σήμερα
αντιστοιχεί σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων
σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. β) των ιδίων με-
τοχών της εταιρείας, που σήμερα ανέρχονται σε
28.007. Ως έχει η κατάσταση σήμερα το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,019 ευ-
ρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου ποσο-
στού 5%. Το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή είναι
δυνατόν να αλλάξει στην περίπτωση που, μέχρι την
ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του με-
ρίσματος, η εταιρεία έχει αποκτήσει και άλλες ίδιες
μετοχές, οπότε το ποσό μερίσματος που αντιστοιχεί
σε αυτές θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών με-
τοχών.

Alpha Bank: 600 αιτήσεις 
στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
Ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το πρό-
γραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank, που ολοκλη-
ρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου. Οι αι-
τήσεις που υπέβαλαν οι εργαζόμενοι προσέγγισαν τις
600, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση (350-
400 αποχωρήσεις). Με την εξέλιξη αυτή, η Alpha Bank εί-
ναι η πρώτη συστημική τράπεζα που, στο πλαίσιο του με-
τασχηματισμού της, θα απασχολεί λιγότερους από 6.000
εργαζόμενους στο δίκτυο και τις κεντρικές υπηρεσίες της
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Alpha Bank, μέσω του
προγράμματος, επιτυγχάνεται η ανανέωση του 20%, του-
λάχιστον, των διευθυντικών θέσεων στην τράπεζα, δίνον-
τας τη δυνατότητα σε νέα στελέχη, με βασικές δεξιότητες
την αυξημένη ευελιξία, την έμφαση στην ανάγκη της αλ-
λαγής και την αμεσότητα ανταπόκρισης στις σύγχρονες
απαιτήσεις των πελατών, να έρθουν στην πρώτη γραμμή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Mondelez Ελλάς: Αύξηση 
κερδοφορίας στο lockdown 
με σταθερό τζίρο

Τα μειωμένα διαφημιστικά έξοδα και η κα-
λύτερη διαχείριση κόστους αποθεμάτων ευ-
νόησαν το περιθώριο κέρδους της Mondelez
Ελλάς το 2020 ενώ παρά την κρίση διατήρησε
σταθερές πωλήσεις, καθώς στα lockdowns η
ζήτηση ενισχύθηκε στα σουπερμάρκετ αντι-
σταθμίζοντας τις απώλειες από τη ho.re.ca. 

Η εταιρεία, η οποία αποτελεί μέλος του ομί-
λου Mondelez International, που συμφώνησε
πριν από λίγους μήνες για την εξαγορά της
Chipita, ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 119,653
εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 120,312 εκατ. ευρώ
το 2019, με αύξηση του μεικτού κέρδους σε
19,619 εκατ. ευρώ από 18,451 εκατ. ευρώ το
2019. Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε σε
3,524 εκατ. ευρώ από 2,596 εκατ. ευρώ αντί-
στοιχα, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ενισχύθη-
καν κατά 52,3% στα 2,679 εκατ. ευρώ από 1,759
εκατ. αντίστοιχα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προ-
τείνει μέρισμα 2,679 εκατ. ευρώ για τη χρήση
2020 από 1,76 εκατ. ευρώ που ήταν το αντί-
στοιχο ποσό που διένειμε πέρυσι για τη χρήση
2019.

ΟΛΠ: Προχωρά τρεις μεγάλες 
υποχρεωτικές επενδύσεις
Τρεις επιπλέον υποχρεωτικές επενδύσεις,
που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρη-
σης ανάμεσα στην ΟΛΠ και το Ελληνικό Δη-
μόσιο, παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης,
με συνολικό ύψος συμβάσεων άνω των 32
εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή της η εταιρεία, υπεγράφη η σύμβαση
ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για την επέ-
κταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων
στον Προβλήτα Ηρακλέους, στον εμπορικό
λιμένα του Κερατσινίου. Σύμφωνα με τη με-
λέτη του έργου, ο υφιστάμενος προβλήτας
θα επεκταθεί κατά 35 στρέμματα και οι νέες
του διαστάσεις θα διαμορφωθούν σε 1.100 μ.
μήκος κρηπιδωμάτων με λειτουργικό βάθος
12,50 μ. και συνολική επιφάνεια 110.000,00
τ.μ. 
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση
και αναβάθμιση των υπαρχουσών λιμενικών
και Η/Μ εγκαταστάσεων. Η επένδυση αυτή
αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικό-
τητα του Σταθμού Αυτοκινήτων του λιμένος,
καθώς θα δημιουργήσει 5.400 νέες θέσεις
αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο Οργανισμός
προχωρά στην τελική φάση ανάθεσης για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις ΥΕ04 και ΥΕ07,
συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο σμή… από Premier League έχει αποκτήσει
η Super League μετά και την 5η αγωνιστική
του πρωταθλήματος. Όχι σε ποιότητα, φυσι-

κά, αλλά ως προς τα απρόβλεπτα αποτελέσματα και
την εναλλαγή τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά
της βαθμολογίας. Ωστόσο, οι κακές συνήθειες της
φυλής ξεπρόβαλαν και πάλι στην κερκίδα του «Γ.
Καραϊσκάκης», όπου το μεγάλο ντέρμπι των «αι-
ωνίων» ξεκίνησε με εννέα λεπτά καθυστέρηση μέ-
χρι να διαλυθεί ο καπνός από τα αμέτρητα καπνογό-
να των οπαδών του Ολυμπιακού. 

Επίσης, διακόπηκε για 13 λεπτά λίγο μετά την
έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Την πράξη αυτή
καταδίκασε η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός και απείλησε
με κλείσιμο της Θύρας 7 των «φανατικών», αν δεν
βρεθούν και απομονωθούν οι 50 ανεγκέφαλοι, όπως
τους χαρακτήρισε.

Το ντέρμπι έληξε ισόπαλο 0-0, ο Ολυμπιακός ήταν
καλύτερος, αλλά έπεσε στη 2η θέση της βαθμολο-
γίας. Ο Παναθηναϊκός πήρε βαθιά ανάσα και παρέ-

μεινε στα ψηλά της βαθμολογίας. Στην πρώτη θέση
φιγουράρει για πρώτη φορά φέτος ο ΠΑΟΚ, νικητής
3-1 του ΟΦΗ στην Κρήτη με πολύ
καλή εμφάνιση. Έχει όμως και
συγκάτοικο τον Βόλο, ο οποίος ξε-
πέρασε το σοκ της συντριβής 5-1
από τον Παναθηναϊκό κερδίζοντας
εύκολα 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης
στο Πανθεσσαλικό. 

Στα αξιοσημείωτα της 5η αγωνι-
στικής και η ισοπαλία 1-1 του ΠΑΣ
με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι -
αήττητη παραμένει η ομάδα από τα
Γιάννενα. Στο «Κλ. Βικελίδης» ο
Άρης δεν κατάφερε να νικήσει τον
Απόλλωνα (0-0), ο οποίος πήρε τον
δεύτερο βαθμό του. Οι Θεσσαλονι-
κείς είναι και τιμωρημένοι με αφαί-
ρεση έξι βαθμών, επειδή κρίθηκαν
ένοχοι πλαστογραφίας του Σκοπια-

νού παίκτη Λέτσκοφ και έχουν προσφύγει στο CAS.
Στη Νεάπολη η Λαμία πέτυχε την πρώτη της νίκη, 2-

1 τον Ιωνικό.

Εκτόξευση για τον Γκαρσία
Με άλμα-εκτόξευση στα 2,7 μέτρα ο

Λιβάι Γκαρσία πέτυχε το πρώτο γκολ της
ΑΕΚ στη νίκη της 3-1 επί του Παναιτωλι-
κού στο Αγρίνιο. Άλμα που συνέτριψε
αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο (2,56 μ.),
στο γκολ που είχε πετύχει ο Πορτογάλος
κόντρα στη Σαμπντόρια. Φυσικά και
εκείνο του κατόχου το άτυπου παγκοσμί-
ου ρεκόρ, του Φικάγιο Τομόρι της Μίλαν,
ο οποίος είχε σκοράρει και αυτός με κε-
φαλιά με άλμα στα 2,63 μ. Ο Λιβάι, ωστό-
σο, είναι πιο κοντός κατά πέντε πόντους
από τον Ρονάλντο. Έχει ύψος 1,82 μ.
έναντι 1,87 μ. του Πορτογάλου σούπερ
σταρ και 1,85 μ. του Τομόρι.

Στο ντέρμπι κέρδισε... ο ΠΑΟΚ!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(5 αγ.)
ΠΑΟΚ .........................12
Βόλος .........................12
Ολυμπιακός ...............11
ΑΕΚ ............................10
ΠΑΣ Γιάννινα ..............9
Παναθηναϊκός ...........7
Παναιτωλικός ............5
Ιωνικός .......................5
Λαμία ..........................4
ΟΦΗ ...........................4
Άρης............................2
Απόλλων Σμ. ..............2
Αστέρας Τρ. ................2
Ατρόμητος .................. 2
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Η νίκη του Άρη με επική ανατροπή επί του Παναθηναϊκού
ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη ήταν το σημείο αναφοράς στην πρε-
μιέρα της Basket League. Οι «κιτρινόμαυροι» το γύρισαν
από το -19 και με 35 πόντους του Καναδού Ολιβιέ Χάνλαν πα-
νηγύρισαν τεράστια νίκη 81-71. Οι «πράσινοι» είχαν προηγη-
θεί 24-43 στο ημίχρονο! «Αισθάνομαι ντροπή, χάσαμε την
αξιοπρέπειά μας», τα λόγια του τεχνικού του Παναθηναϊκού
Δημήτρη Πρίφτη. Η ομάδα του ηττήθηκε και στην πρεμιέρα
της EuroLeague 75-63 από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Ο
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής πήγαι-
ναν χέρι χέρι στο ΣΕΦ για τρία δεκάλεπτα, μέχρι που στο τέ-
ταρτο οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν το σκορ στο 103-78.
Ηγέτης των «ερυθρολεύκων» και πάλι, όπως και στη νίκη επί
της Μπασκόνια (75-50), ο Σάσα Βενζένκοφ με 27 πόντους
και 11 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας: Λάρισα-Κολοσσός Ρό-
δου 81-77 παρ., 69-69 κ.α., ΠΑΟΚ-Λαύριο 73-89, Περιστέρι-
Προμηθέας Πατρών 81-88, Ολυμπιακός-ΑΕΚ 103-78, Απόλ-
λων Π.-Ιωνικός Ν. 80-72, Άρης-Παναθηναϊκός 81-71. 

Εφιαλτική πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό Ο Γιάννης κάνει business! 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει… business.

Πλήρωσε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και αγόρασε
δύο πολυτελέστατες βίλες στο ξενοδοχειακό
συγκρότημα του Costa Navarino στην Ηλεία. Τη
μία από τις δύο βίλες νοικιάζει ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο κάθε που έρχεται στην Ελλάδα για ολιγοή-
μερες διακοπές. Στην άλλη έχουν διαμείνει ο
Γερμανός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης Τόνι Κρόος
και η Μαρία Σάκκαρη.

Στην Εθνική ο Αθανασιάδης

Στην Εθνική ομάδα κλήθηκε από τον Ολλανδό
τεχνικό Τζον Φαν’τ Σχιπ ο γκολκίπερ της μολδα-
βικής Σερίφ Τιράσπολ Γιώργος Αθανασιάδης στη
θέση του Σωκράτη Διούδη που έχει ίωση. Ο Αθα-
νασιάδης, όπως είναι γνωστό, συγκλόνισε την Ευ-
ρώπη με τις αποκρούσεις του στη νίκη 2-1 της
ομάδας του επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη. Η Εθνική
παίζει το επόμενο Σάββατο με τη Γεωργία στο
Μπατούμι και την προσεχή Τρίτη με τη Σουηδία
στη Στοκχόλμη για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022.

Ματσάρα στο Άνφιλντ! 
Σε ένα μεγαλειώδες παιχνίδι στο Άνφιλντ η Λί-

βερπουλ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μάν-
τσεστερ Σίτι. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον
Μανέ και ισοφάρισε ο Φόντεν. Νέο προβάδισμα
για τη Λίβερπουλ με τον Σαλάχ, νέα ισοφάριση με
τον Ντε Μπρόινε. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Κώ-

στας Τσιμίκας από τον τεχνικό της Λίβερπουλ
Γιούργκεν Κλοπ. 

Επεισόδια 
στη Μαλακάσα
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ των

οπαδών του Ολυμπιακού και του Πα-
ναθηναϊκού σημειώθηκαν στη Μαλακά-

σα την παραμονή του ντέρμπι των δύο
«αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η συνάντηση
ήταν τυχαία, κατά την αστυνομία. Από τις συμπλο-
κές κάηκαν δύο αυτοκίνητα, καθώς κατά τη διάρ-
κεια της συμπλοκής οι δύο πλευρές εκτόξευσαν
βόμβες μολότοφ. Όταν έφτασαν τα περιπολικά, οι
οπαδοί είχαν εξαφανιστεί.

Το μεγαλείο του Μπακασέτα
Ο αρχηγός της Εθνικής Τάσος Μπακασέτας με δύο γκολ
(το ένα με πέναλτι) οδήγησε την Τραμπζονσπόρ σε νίκη
2-1 επί της Καϊσερισπόρ και κατά τη διάρκεια του αγώ-
να τού επιτέθηκε φραστικά ένας οπαδός, ο οποίος εισέ-
βαλε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αντέδρασε και δήλω-
σε: «Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά και στην Ελλά-
δα. Οφείλω να μείνω ήρεμος σε τέτοιες περιπτώσεις,
επειδή οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είμαστε καλό πα-
ράδειγμα για τους νέους. Να είμαστε πρότυπο».

Αποθεώθηκε 
ο Σπανούλης 

Ο Βασίλης Σπανούλης τιμήθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν από την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με 
τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Του δόθηκε μια φανέλα με τις υπογραφές
όλων των παικτών του Ολυμπιακού. Αινιγματική η δήλωση του Β. Μαρινάκη: «Η πόρτα είναι ανοικτή για τον Σπανούλη
και στην ΠΑΕ!». Στο γήπεδο ήταν και η παλιά δόξα του Ολυμπιακού, ο Ούγγρος Λάγιος Ντέταρι.



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

ΤΡ
ΙΤ

Η
 5

 Ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

30

Στη Θεσσαλονίκη 
οι «Αναλώσιμοι»! 

• Χορός χιλιάδων ευρώ στα Insta-
gram των διάσημων: Η Φαίη Σκορδά
φημολογείται πως χρεώνει 22.000
ευρώ για ένα διαφημιστικό πακέτο,
ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης 5.000-
8.000 ευρώ για κάθε ανάρτηση!

• Άγαρμποι οι κομπάρσοι στα
γυρίσματα της ταινίας «Σμύρνη
μου αγαπημένη». Η Μιμή Ντενί-
ση αποκάλυψε πως χτυπούσαν
τους πρωταγωνιστές κανονικά!

• Εισαγωγή στο νοσοκομείο για δεύ-
τερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα για
την Ελένη Δήμου. Αν και εμβολια-
σμένη, διαγνώσθηκε θετική στον κο-
ρονοϊό.

• Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο
από τον αιφνίδιο θάνατο του
38χρονου τραγουδιστή Δημή-
τρη Σαμαρτζή. « Έφυγε» από
ανακοπή καρδιάς.

• Η Μαρία Τζομπανάκη θα ερμηνεύ-
σει ριζίτικα τραγούδια με τον Βασίλη
Σκουλά στο Ηρώδειο για καλό σκο-
πό.

• Μπαμπάς έγινε για δεύτερη
φορά χθες τα ξημερώματα ο
τραγουδιστής Γιώργος Παπαδό-
πουλος. Το αγοράκι θα πάρει το
όνομα Ιορδάνης.

• Φωτογραφία του Mad Clip από το
νεκροτομείο έχει διαρρεύσει στο
Facebook. Έξαλλοι η οικογένεια και
οι φίλοι του ράπερ.

• O Sting γιόρτασε χθες τα γενέ-
θλιά του παρέα με τον θρύλο της
ροκ Έρικ Μπάρντον και φόντο
την Ακρόπολη. 

• Σαντορινιά γιαγιά συμμετείχε στα
γυρίσματα της εκπομπής του διάση-
μου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ και του τα
’ψαλε: «Έβαλες πολύ αλάτι»!

Τ
α φώτα του παγκόσμιου ενδιαφέροντος
στρέφονται και πάλι στην Ελλάδα. Αστέρια
από τη χολιγουντιανή Μέκκα του κινηματο-
γράφου όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Τζέι-

σον Στέιθαμ, η Μέγκαν Φοξ, ο Άντι Γκαρσία, ο ράπερ
50 Cent και πιθανότατα το «βαρύ πυροβολικό» Άρ-
νολντ Σβαρτζενέγκερ αναμένονται στη συμπρω-
τεύουσα για τα γυρίσματα της ταινίας σίκουελ «Ανα-
λώσιμοι 4». Η άφιξη των λαμπερών πρωταγωνιστών
έχει προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου, ενώ
οι παπαράτσι που θα καταφθάσουν -την ίδια περίο-
δο- στη χώρα μας από κάθε γωνιά της γης, «ζεσταί-
νουν» τις φωτογραφικές τους μηχανές. 

Τα πανάκριβα στούντιο έχουν στηθεί στην περιοχή
της Θέρμης σε μια έκταση 83 στρεμμάτων, όπου έμ-
πειροι ξένοι και ντόπιοι τεχνίτες καθώς και ένα λον-
δρέζικο συνεργείο με ειδικότητα στα εφέ, εργάζον-
ται νυχθημερόν για την κατασκευή εντυπωσιακών
σκηνικών, όπως η πολεμική φρεγάτα 100 μέτρων
που ξεπρόβαλε πρόσφατα στον χώρο των υπαίθριων
πλατό. Σε ένα μεγάλο τμήμα της θα γυριστούν σκη-
νές καταδίωξης με τον γόη Τζέισον Στέιθαμ να οδη-
γεί με υπερβολική ταχύτητα μοτοσικλέτα μεγάλου
κυβισμού, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τους
διώκτες του! 

«Έχουν στήσει στη Θέρμη ένα τεράστιο πλατό και
φτιάχνουν μια πολεμική φρεγάτα 100 επί 30 μέτρων
για να γυρίσουν μια πολύ μεγάλη σκηνή δράσης.
Μετά τις 20 του μήνα περιμένουμε τον Άντι Γκαρσία,

τον Τζέισον Στέιθαμ, τη Μέγκαν Φοξ, τον 50 Cent, τον
Ντολφ Λούντγκρεν και μια πλειάδα άλλων ηθοποι-
ών. Είναι action pact ταινία, γεμάτη δράση, εκρήξεις.
Έχουν διάφορες σκηνές που περιλαμβάνουν κυνη-
γητό με αυτοκίνητα και συζητούν με την Τροχαία, με
τους δήμους και την περιφέρεια για το πώς θα το
στήσουν όλο αυτό», αποκάλυψε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοα-
κουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Πά-
νος Κουάνης. Στις δηλώσεις του στο Voria.gr επισή-
μανε επίσης: «Μόνο το 2021 έχουμε πάνω από δέκα
παραγωγές από 8 έως 20 εκ. ευρώ στην Ελλάδα. Αυ-
τές είναι πέρα από τις υπόλοιπες που συνεχίζουν να
έρχονται, τις μικρές παραγωγές του μισού, του ενός,
των δύο εκατομμυρίων, συν τις ελληνικές που έχουν
αυξηθεί πάρα πολύ, τόσο οι κινηματογραφικές όσο
και οι τηλεοπτικές».

Η επένδυση της αμερικανικής εταιρείας παραγω-
γής ταινιών Millenium Films φέρεται να ξεπερνά τα
20.000.000 δολάρια, φιλοδοξώντας η τέταρτη «συ-
νέχεια» θα ακολουθήσει την επιτυχία των προηγού-
μενων τριών ταινιών στο box office. 

«Γίνεται οι Τζέισον Στέιθαμ, Ντολφ Λούντγκρεν,
Μέγκαν Φοξ, 50 Cent, Τόνι Τζα και Άντι Γκαρσία να
έρθουν στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα του “Ανα-
λώσιμοι 4”; Γίνεται! Από Νοέμβρη και στη γειτονιά
σας», ανακοίνωσε και επίσημα την Κυριακή στο
Facebook ο τομεάρχης Τουρισμού Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Ελληνική απόβαση
στο Μονακό

Η φωνή του βιβλίου

Ο Άρης Σερβετάλης μετά τη θριαμβευτική
επιτυχία της κινηματογραφικής ταινίας «Ο
άνθρωπος του Θεού», δάνεισε τη φωνή του
στο ηχητικό βιβλίο με τίτλο «Βίος και διδα-
χές του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα».
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε το νέο πρότζεκτ στο
Διαδίκτυο, αναφέροντας: «Το σημείο εκκί-
νησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο. Αντί να
ξεκινούμε με τον εαυτό μας, θέλουμε πάντοτε
να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους. Αν ο κα-
θένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα
είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη!».

Αγόρασαν σπίτι

Στο ολοκαίνουργιο ιδιόκτητο σπίτι τους μετακό-
μισε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον σύζυ-
γό της Φώτη Μπενάρντο και τα παιδιά τους. Η οι-
κογενειακή ευτυχία για το μεγάλο στοίχημα να
αποκτήσουν δική τους στέγη, αποτυπώθηκε σε
μια τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία, με την
ηθοποιό να περιγράφει με ενθουσιασμό: «Περά-
σαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, με πολλή αγωνία,
μακριά ο ένας απ’ τον άλλο για να καταφέρουμε
να ολοκληρώσουμε το σπίτι των ονείρων μας
και οραματιζόμασταν τη μεγάλη εικόνα. Αυτή την
εικόνα!».

Λύθηκε στο γέλιο το Instagram
με τη throwback φωτογραφία
που ανάρτησε στον λογαριασμό
του ο Μελέτης Ηλίας. Ο πρωτα-
γωνιστής της σειράς «Τα καλύ-
τερά μας χρόνια» ανέσυρε από
το οικογενειακό άλμπουμ ένα
ασπρόμαυρο ενσταντανέ από
την περασμένη δεκαετία ποζά-
ροντας με μαλλιά αφάνα. «Έτσι,
για να σκάσει λίγο το χειλάκι
μας! Από έναν Οκτώβρη καμιά
10αριά χρόνια πριν», έγραψε
με χιούμορ στη λεζάντα.

Στα δικαστήρια για τη διαθήκη 
Σαράντα ημέρες από τον θάνατο του
«κακού» του κινηματογράφου Ανέστη
Βλάχου και ο οικογενειακός «πόλεμος»
για τα κληρονομικά ανάμεσα στον γιο
του Ηρακλή (από τον πρώτο γάμο του)
και την τελευταία σύζυγο του ηθοποιού
καλά κρατεί. Ο γιος του αμφισβητεί την
ιδιόχειρη διαθήκη που φέρεται να άφη-
σε ο πατέρας του, καθώς το όνομά του
δεν αναφέρεται πουθενά, και απευθύν-
θηκε στη Δικαιοσύνη.

Με μαλλί αφάνα! 

Μ
ε αεροπλάνα και... βαπόρια ταξίδεψαν και πάλι στο Μονακό
μεγάλα ονόματα της εγχώριας showbiz, για τον παραμυθένιο
γάμο του Σάμι Ζέιν με την Ολλανδή καλλονή Λόρεν φαν Μπέρ-

κελ. Η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Αλιάγας, η Μαρίνα Βερ-
νίκου με τον σύζυγό της αλλά και το εφοπλιστικό ζευγάρι Λέοντας Πα-
τίτσας και Μαριέττα Χρουσαλά ήταν ανάμεσα στους διάσημους καλε-
σμένους των νεόνυμφων, με τη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Ρίτα
Όρα στη σκηνή της γαμήλιας δεξίωσης. Ο ζάπλουτος γόνος της εφοπλι-
στικής οικογένειας Ζέιν, με επαγγελματική έδρα την Αθήνα, λέγεται
πως δαπάνησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προκειμένου η τελετή να
αφήσει εποχή. Και τα κατάφερε! Ανάμεσα στις εκπλήξεις της βραδιάς,
τα μπαλέτα, το γαστρονομικό μενού και τις πανάκριβες σαμπάνιες, ήταν
η τεραστίων διαστάσεων δεκαώροφη ανθοστόλιστη τούρτα που μονο-
πώλησε τα φλας των προσκεκλημένων, αν και παράκληση του ζευγαρι-
ού ήταν η απαγόρευση φωτογραφιών!
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Ευρωπαϊκή περιοδεία
Αποθέωση του Γιάννη Κότσιρα στη Βιέννη, τον πρώτο σταθμό της
μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας του, με την επιτυχία να επαναλαμ-
βάνεται το βράδυ της Κυριακής στην Πράγα, μαγεύοντας το κοινό με
τη φωνή και τα τραγούδια του. «Υπέροχο κοινό, με απόλυτο σεβα-
σμό στους συναδέλφους μου μουσικούς, με πάθος και ενθουσια-
σμό αλλά και ειλικρινή ευγένεια σε όλες τις στιγμές», αποκάλυψε
με ενθουσιασμό στο Facebook.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
α μέτρα προστασίας που πήραμε για την αν-
τιμετώπιση της πανδημίας όχι απλώς εξα-
φάνισαν πέρυσι τουλάχιστον τη γρίπη, αλλά
και μείωσαν αισθητά τις εποχικές ιώσεις και

τα περιστατικά μέσης ωτίτιδας στον γενικό πληθυσμό
(παιδιά και ενήλικες). Σύμφωνα με μια νέα πολυκεν-
τρική μελέτη στην Ιταλία, που δημοσιεύτηκε στο διε-
θνές ιατρικό επιστημονικό περιοδικό «European
Archives of Oto-Rhino-Laryngology», η μείωση των
περιστατικών μέσης ωτίτιδας άγγιξε το 70%. 

«Η σημαντική αυτή μείωση, σύμφωνα με τους με-
λετητές, αποδίδεται στα γνωστά σε όλους μέτρα που
επέβαλε η ιταλική κυβέρνηση, όπως η χρήση της μά-
σκας, η απόσταση ασφαλείας και το τακτικό πλύσιμο
των χεριών», αναφέρει ο χειρουργός - ωτορινολα-
ρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος και συμπληρώνει:
«Φυσικά, σημαντικό ρόλο στη μείωση της μέσης ωτί-
τιδας έπαιξε και το προληπτικό κλείσιμο των σχολεί-
ων και των γενικότερων περιοριστικών μέτρων, που
πάρθηκαν σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο για τη δια-
κοπή της μετάδοσης της πανδημίας Covid-19. Τα μέ-
τρα προστασίας κατά της Covid-19 έχουν βοηθήσει
σημαντικά στη μείωση και άλλων μεταδοτικών μο-
λύνσεων του αναπνευστικού και αυτό θα φανεί μετά
την ολοκλήρωση πολλών επιστημονικών μελετών
που βρίσκονται σε εξέλιξη». 

Η ωτίτιδα, η οποία είναι πολύ ενοχλητική για τον
ασθενή, ειδικά αν συμβεί σε περίοδο διακοπών, εμ-
φανίζεται σε δύο μορφές, την οξεία και την εκκριτική.
Η οξεία ωτίτιδα στα παιδιά μπορεί να είναι οξεία
φλεγμονώδης ή εκκριτική, δηλαδή με υγρό χωρίς
φλεγμονή, που μπορεί να συνδυάζεται με πυρετό, κα-

κουχία, πόνο αλλά και μείωση της ακοής. Αντίθετα, η
εκκριτική ωτίτιδα δεν ενοχλεί ιδιαίτερα. Μικρή πτώση
της ακοής και ένα αίσθημα πληρότητας είναι τα μόνα
συμπτώματα. Τα προβλήματα που μπορεί να προκύ-
ψουν είναι, όμως, σημαντικά. Σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας η ελάττωση της ακοής μπορεί να δράσει κα-
θοριστικά στην ανάπτυξη της ομιλίας τους. Είναι επί-
σης δυνατόν να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους, κά-
νοντάς τα δύστροπα ή με τάσεις απομόνωσης. Τα παι-
διά σχολικής ηλικίας μένουν πίσω στα μαθήματα,
αφού με δυσκολία συνήθως παρακολουθούν στην τά-
ξη. Η συμπεριφορά τους επηρεάζεται, αφού αισθά-
νονται μειονεκτικά. 

Τώρα που τα παιδιά μας έχουν γυρίσει στα σχο-
λεία και ενώ οι ειδικοί μάς λένε πως φέτος η επί-
σκεψη της γρίπης μπορεί να είναι πιο επιθετική, οι
γονείς φοβούνται και για τις ωτίτιδες στα παιδιά
τους. «Και στη χώρα μας το άνοιγμα των σχολείων
και η άρση των περιοριστικών μέτρων θα αυξήσουν
πάλι τις λοιμώξεις, ειδικότερα τις ωτίτιδες. Οι γο-
νείς, οι παιδίατροι και οι ωτορινολαρυγγολόγοι θα
πρέπει να είναι έτοιμοι για την έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύ-
ψουν», αναφέρει ο ειδικός.
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Παπακωστοπούλου

ΤΡ
ΙΤ

Η
 5

 Ο
Κ

Τ
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

32

kpapakosto@yahoo.gr

Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των
περιορισμών που επιβλήθηκαν για
την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, χειρουργός
- ωτορινολαρυγγολόγος 

Τα μέτρα για την Covid-19
«εξαφάνισαν» τις ωτίτιδες

Τρόποι 
αντιμετώπισης  
Η αντιμετώπιση της εκκριτικής
ωτίτιδας είναι αρχικά συντηρητι-
κή. Γίνεται με τη χρήση φυσιολο-
γικού ορού (ρινοπλύσεις), το μά-
σημα τσίχλας, το φούσκωμα μπα-
λονιών, ενώ και τα μπάνια στη θά-
λασσα βοηθούν στην απομάκρυν-
ση του υγρού. «Αν δεν υπάρξει
απομάκρυνση του υγρού παρά τα
παραπάνω και διατηρείται πάνω
από τρεις μήνες, αυτό σημαίνει ότι
έχει γίνει παχύρρευστο και κολ-
λώδες», εξηγεί ο κ. Αρτόπουλος
και προσθέτει: «Έτσι μπορεί να
προκληθούν μόνιμες παραμορφώ-
σεις της δομής του μέσου αυτιού
(π.χ., συμφύσεις) και τελικά μόνι-
μη δυσλειτουργία του, που μπορεί
να απαιτήσουν στο μέλλον πολύ
λεπτές επεμβάσεις για την αποκα-
τάσταση της ακοής. Η χειρουργική
επέμβαση από έμπειρο ωτορινο-
λαρυγγολόγο (μυριγγοτομή - το-
ποθέτηση σωληνίσκου αερισμού)
κρίνεται απαραίτητη».
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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)
Επαγγελματικές οι βλέψεις σας για εσάς του
τρίτου κυρίως δεκαημέρου, όπου υπάρχει η πι-
θανότητα να ανανεώσετε τις επαγγελματικές
σας βλέψεις και να προχωρήσετε σε κάτι πε-
ρισσότερο χρήσιμο. Είναι η εποχή των αλλα-
γών και μέσα από την προσωπική σας ζωή.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους του τρίτου δεκαημέρου,
θα υπάρξουν σήμερα πολύ καλές προοπτικές
για να δημιουργήσετε κάτι νέο και αρκετά ανα-
νεωτικό στη ζωή σας. Οι σχέσεις περνούν από
κάθαρση και ύστερα από μια δύσκολη περίοδο,
μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που γίνονται. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, θα υπάρξουν καλές
προοπτικές σε θέματα που αφορούν ένα ακίνη-
το και γενικότερα το πρακτικό κομμάτι των οι-
κογενειακών δεσμών. Ήρθε η στιγμή για εσάς
ιδίως που έχετε γεννηθεί 1, 2, 3 Ιουνίου να
φροντίσετε την προσωπική σας ζωή. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη βρίσκεται σε πολύ ευνοϊκή θέση για
εσάς, λίγο πριν αλλάξει ζώδιο, και θα σας
δώσει το παραπάνω μιας σημαντικής στιγμής
στην καθημερινότητά σας. Θα μπορέσετε να
απαλλαγείτε από πολλές φοβίες και να αντε-
πεξέλθετε σε μια καλή επαγγελματική περίο-
δο, που ανοίγεται πολύ σύντομα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η πίεση των ημερών δεν σας έχει αφήσει να
ηρεμήσετε, αλλά σίγουρα θα φροντίσετε πρα-
κτικά θέματα που σας είχαν ταλαιπωρήσει το
τελευταίο διάστημα. Πολύ καλές οι συνθήκες
μιας οικονομικής συναλλαγής σας, κυρίως για
εσάς του τελευταίου πενθημέρου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σε μια πολύ δυνατή μέρα θα εξελιχθεί η σημε-
ρινή, κυρίως για εσάς του τελευταίου πενθημέ-
ρου, αρκεί να καταλάβετε τη βοήθεια που θα
πάρετε από το σύμπαν και να μην την παρερμη-
νεύσετε ανάλογα με τις δικές σας επιθυμίες,
που κάποιες φορές σας αποπροσανατολίζουν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Λίγο πριν από τη Νέα Σελήνη, η επιρροή της
έχει αρχίσει να γίνεται πολύ εμφανής και σί-
γουρα εσείς που έχετε γεννηθεί αυτές τις
μέρες, θα νιώσετε τους κραδασμούς ενός
νέου ξεκινήματος. Φροντίστε να ελέγχετε τα
νεύρα σας και τον παρορμητισμό σας, γιατί
θα αντιληφθείτε ότι δεν είναι για το καλό σας
να αμφισβητείτε καθετί με άσχημο τρόπο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς, η μέρα αυτή είναι
μια δυνατή εμπειρία για την προσωπική σας
ζωή. Ιδίως εσείς του τελευταίου πενθημέ-
ρου θα πάρετε ώθηση προς μια κατεύθυνση
και θα συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντικό
είναι να φροντίζετε τους άλλους, αλλά και να
σας φροντίζουν.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες, οι ευκαιρίες σήμερα
θα είναι αρκετές και πολυσύνθετες σε ό,τι
αφορά τις επαγγελματικές σας δραστηριότη-
τες. Σήμερα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να
δώσετε στη σχέση σας τη θέση που της ταιριά-
ζει και της αξίζει δικαιωματικά. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς οι Αιγόκεροι, κυρίως του τελευταίου δε-
καημέρου, θα μπορέσετε να ανανεώσετε την
ψυχολογία σας μέσα από τα συναισθήματά σας,
που έχουν βρει τον πιο κατάλληλο αποδέκτη.
Επίσης μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον,
μπορεί να γεννηθεί μια πολύ ισχυρή σχέση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα υπάρξουν οι καταλληλότερες συν-
θήκες για να μπορέσετε να απομακρυνθείτε
από ό,τι δεν σας ταιριάζει. Επίσης ο οικονομι-
κός τομέας θα είναι εκείνος που θα σας δώσει
το παραπάνω από εκείνα που είχατε κατά νου
να κάνετε ή να ζητήσετε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Μια εξαιρετικά θετική μέρα για εσάς, κυρίως
για εκείνους του τελευταίου δεκαημέρου, κα-
θώς όλα συνηγορούν στο να ηρεμήσετε, έστω
και προσωρινά, από μια περίεργη κατάσταση
όπου είναι μπλεγμένα και άλλα πρόσωπα.
Έχετε αρκετές δυνατότητες για τις επόμενες
μέρες να μην αφήσετε τους άλλους να σας πο-
λεμήσουν.

ΗΣελήνη συνεχίζει την πορεία της στο

ζώδιο της Παρθένου, βάζοντας και πάλι

μια καλή πλανητική ενέργεια στα ζώδια

της Γης (Ταύρους, Παρθένους και Αιγόκερους) του

τρίτου δεκαημέρου. Θα υπάρξουν πολύ καλές

συνθήκες για να πετύχουμε οικονομικές απολαβές

και να ισορροπήσουμε μέσα από τα συναισθήματα

μας. Η μεταμόρφωση είναι αναγκαία σε αυτά τα

τρία ζώδια για να μπορέσουν να εξελιχθούν, και

δεν εννοώ την εξωτερική μεταμόρφωση, αλλά την

εσωτερική δύναμη που πρέπει να έχουμε για να

προχωρήσουμε στις προκλήσεις της ζωής. Πώς θα

είναι τα δώδεκα ζώδια αυτήν τη μέρα, λίγο πριν

από τη Νέα Σελήνη, που θα πραγματοποιηθεί στις 6

Οκτωβρίου.
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Δ
εν χρειάζεται μεγάλη φαντασία, ώστε να
αντιληφθούμε για ποιον λόγο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συνεχίζει να παίζει εν ου

παικτοίς. Κι ας συμφωνούν όλες οι έρευνες πως
ο «μήνας του μέλιτος» για την κυβέρνηση μπορεί
να διήρκεσε κάπου δυόμισι χρόνια αλλά φθάνει
στο τέλος του. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στο τι
συμβαίνει στα κόμματα της αξιωματικής και της
ήσσονος αντιπολιτεύσεως. Όχι για να επικρίνου-
με πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά για να περι-
γράψουμε περιστατικά που αποδεικνύουν, εκτός
όλων των άλλων, ότι η εμμονική ενασχόληση
στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με εσωκομματικές
διαδικασίες και προβλήματα δεν τους αποσπά
απλώς από το αντιπολιτευτικό τους έργο αλλά
τους αποδυναμώνει θεσμικά.

Για την Κουμουνδούρου, το εάν και πότε διε-
ξαχθεί συνέδριο έχει εξελιχθεί σε μείζον ζήτη-
μα. Παρότι οι περισσότεροι συμφωνούν με τη
διεξαγωγή του, αδυνατούν να συναινέσουν και,
το σημαντικότερο, να εγγυηθούν ότι θα πρόκειται
για μια «νέα αρχή» και δεν θα σηματοδοτήσει πα-
ράταση της εσωστρέφειας και του εσωκομματι-
κού ανταγωνισμού των τάσεων και ομάδων περί
τον πρόεδρο, την αριστερή αντιπολίτευση, τους
πασοκογενείς, τους γεφυροποιούς και πάει λέ-
γοντας. Το ρεπορτάζ μάς πληροφορεί ότι η σύνα-
ξη κάπου δώδεκα στελεχών-εκπροσώπων όλων
αυτών που συγκεντρώθηκαν, εκτός κομματικών
γραφείων, στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη
δεν έβγαλε άκρη. Και το θέμα παραμένει σε εκ-
κρεμότητα, όπως και σε εκκρεμότητα παραμέ-
νουν ένα σωρό ακόμη πράγματα. Από τη νέα σύν-
θεση των καθοδηγητικών οργάνων έως τη χάρα-

ξη ενιαίας αντιπολιτευτικής γραμμής. Στο ΚΙ-
ΝΑΛ, που βαδίζει σε συνέδριο το οποίο θα εκλέ-
ξει τη νέα ηγεσία ή θα ανανεώσει τη θητεία της
Φώφης Γεννηματά, τα πράγματα είναι πολύ χει-
ρότερα. Όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία πα-
ραλίγο να πιαστούν στα χέρια, βεβαιώνουν ότι η
μάχη προσώπων και μηχανισμών για τον έλεγχο
του κόμματος βρίσκεται στο απόγειό της. Από τη
μια η σημερινή αρχηγός η οποία, μανιπουλάρον-
τας μηχανισμούς και προεδρεία, επιβάλλει τη
θέλησή της και από την άλλη οι τρεις ανθυποψή-
φιοι οι οποίοι διεκδικούν την αρχηγία. Μήλον της
Έριδος, το εκλεκτορικό σώμα των «μελών και φί-
λων». Και αυτών που θα υποστηρίξουν με την
υπογραφή τους τις υποψηφιότητες και εκείνων
οι οποίοι θα προσέλθουν για να αναδείξουν τον
επόμενο αρχηγό. Το αποτέλεσμα είναι οι υποκει-
μενικές αδυναμίες κάθε κόμματος -με τη μορφή
των εσωκομματικών ανταγωνισμών και της ομ-

φαλοσκόπησης- να ακυρώνουν την πολιτική του
παρουσία. Και οι υψηλοί τόνοι να προσπαθούν να
καλύψουν την ανυπαρξία προτάσεων, με συνέ-
πεια στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου να μην
υπάρχει άλλη πρόταση για το σύνολο των θεμά-
των και για καθένα ξεχωριστά, παρά μία. Αυτή
της κυβέρνησης. Είτε μιλάμε για τις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις και τους εξοπλισμούς είτε για την
οικονομία και την πανδημία είτε για οποιοδήποτε
άλλο θέμα. Ακόμη και για τα φασιστικής εμπνεύ-
σεως και σχεδιασμού επεισόδια σε Θεσσαλονίκη
μα και Αθήνα τα οποία, ας σημειωθεί, είχαμε πο-
λύ καιρό να δούμε μετά το ξήλωμα της Χρυσής
Αυγής. Με ό,τι αυτό σημαίνει.

Το πρόβλημα της απουσίας πολιτικών προτάσε-
ων και της ανεπάρκειας των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης στην άσκηση του έργου τους δεν συνι-
στά, γενικώς και αορίστως, πρόβλημα λειτουργίας
της Δημοκρατίας. Σε εποχή που οι κρίσεις δεν εί-
ναι παροδικές αλλά μόνιμες (π.χ. πανδημία και
κλιματική απειλή), ενώ στις υφιστάμενες προστί-
θενται νέες (τρομακτικές αυξήσεις στα καύσιμα,
στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες και στα πρώτης
ανάγκης καταναλωτικά αγαθά), δεν τίθεται θέμα
επιτυχίας του ενός ή του άλλου κόμματος. Η πρό-
κληση αφορά όλα τα κόμματα και τους θεσμούς.
Το σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι όποιες κυβερνητικές απώ-
λειες χάνονται στην γκρίζα ζώνη των «δεν ξέρω -
δεν απαντώ». Ούτε ότι κατευθύνονται στα εκτός
κοινοβουλίου μικρότερα (και αντισυστημικά πολ-
λά εξ αυτών) κόμματα. Οπότε όλοι πρέπει να
ασκήσουν τον ρόλο τους. Και να καλύψουν το κενό
που, κάθε ημέρα που περνά, μεγαλώνει.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι εσωκομματικές διαμάχες 
κατατρώγουν την 
αντιπολίτευση, η οποία 
προσπαθεί με υψηλούς τόνους
να καλύψει την απουσία 
προτάσεων

Οι κρίσεις είναι μόνιμες 
και απαιτούν προτάσεις


