
Ο Κυριάκος
ΔΙEΓΡΑΨΕ
τον Μπογδάνο 
μετά από ακροδεξιές 
κορώνες στη Βουλή

Ο Κυριάκος
ΔΙEΓΡΑΨΕ
τον Μπογδάνο 
μετά από ακροδεξιές 
κορώνες στη Βουλή

ΣΣΕΛ. 4



Ακόμα ένα βήμα προς την κανονικότητα κάνει η
χώρα με περισσότερες ελευθερίες για τους
πλήρως εμβολιασμένους. Τα μέτρα που ανα-

κοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο
μήνυμα ότι η… επιστροφή στο μέλλον περνά απο-
κλειστικά μέσα από το εμβόλιο κατά της Covid-19.
Όποιος αρνείται να το καταλάβει, όποιος επιμένει σε
ψεκασμένες θεωρίες, θα συνεχίζει να στερείται βα-
σικά καθημερινά αγαθά. 

Η κατάργηση των περιορισμών (σε ατομικό και κοινω-
νικό επίπεδο) αποτελεί παράλληλα και μια επιβράβευση
για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν και βοήθησαν με τον
τρόπο τους στη μάχη κατά της πανδημίας. Πλέον θα μπο-

ρούν να διασκεδάζουν και να χορεύουν σε κλειστούς χώ-
ρους ενόψει ενός χειμώνα πολύ διαφορετικού και συνάμα
πιο ελεύθερου από τον περασμένο. Έξι εκατομμύρια πλή-
ρως εμβολιασμένοι και άλλο ένα εκατομμύριο νοσήσαν-
τες έχουν διαμορφώσει πια ένα νέο υγειονομικό τοπίο.
Αυτό με απλά μαθηματικά σημαίνει ότι οι δύο στους τρεις
είναι θωρακισμένοι και τους αξίζει να ζήσουν όπως ζού-
σαν και πριν από τον κορονοϊό. 

Το εντυπωσιακό των μέτρων αυτών έχει να κάνει με το
γεγονός ότι τα προνόμια των εμβολιασμένων θα ισχύουν
και εντός των «κόκκινων» επιδημιολογικά περιοχών της
χώρας. Δηλαδή, θα μπορούν να κυκλοφορούν τις ώρες
που ισχύει η απαγόρευση, μεταξύ 01.00 και 06.00, καθώς

για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας δεν θα υπάρχει ο
όρος lockdown. 

Και όσο οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν τις χαμένες
ελευθερίες τους, τόσο οι ανεμβολίαστοι θα νιώθουν τη
μέγγενη να σφίγγει γύρω τους. Αλλά, πριν να συμβεί αυτό,
καλό θα ήταν να παραδειγματιστούν από το «θαύμα» της
Πορτογαλίας. Μιας χώρας με τα πληθυσμιακά χαρακτηρι-
στικά της Ελλάδας που έχει το υψηλότερο ποσοστό εμβο-
λιασμού κατά του κορονοϊού στον κόσμο, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Our World In Data. Το 85,2% του πληθυσμού
των 10,3 εκατομμυρίων της χώρας είναι πλέον πλήρως
εμβολιασμένο και οι πολίτες της από την περασμένη
εβδομάδα ζουν χωρίς κανέναν περιορισμό. 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

TETAΡΤΗ 6 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟK2

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης, 
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός, 
Νίκος Υποφάντης,Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα, 
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος, 
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού 

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Κανονικότητα χωρίς αστερίσκους



ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP OX OFFICEB3

Όσα συνέβησαν προχθές με την κατάρρευση του
FB, του Instagram και του WhatsApp ήταν μια ει-
κόνα από το μέλλον. 
Η πλατφόρμα μέσα από την οποία διακινούνται ει-
δήσεις, πληροφορίες, επικοινωνία, και η οποία
κυρίως αποφέρει δισεκατομμύρια στον ιδιοκτήτη
της και σε μια ολιγαρχία γύρω από αυτόν, δοκιμά-
στηκε για έξι ώρες, προκαλώντας σοκ στους εθι-
σμένους (και όχι μόνο) στο Facebook.
Και μπορεί η κατάρρευση αυτής της πλατφόρμας,
η οποία πλέον αποτελεί τον δικτάτορα της νέας
εποχής, να προκάλεσε μεγάλες οικονομικές ζη-
μίες (πάνω από 160 δισ. τις υπολογίζουν) στην παγ-
κόσμια οικονομία, δεν πρέπει ωστόσο αυτές να
σκεπάσουν τις αποκαλύψεις για τα παιχνίδια που
παίζει με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί.
«Η εταιρεία Facebook ψεύδεται υποστηρίζοντας
ότι κάνει σημαντική πρόοδο κατά του μίσους, της
βίας και της παραπληροφόρησης», αποκάλυψε η
πρώην εργαζόμενη στο πρωτοπόρο μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης Frances Haugen.
Η Haugen, η οποία πρόσφατα προέβη σε ανώνυμες
αποκαλύψεις για την επιχείρηση στη «Wall Street
Journal», χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «Mo-
nopoly», αποκάλυψε την ταυτότητά της λίγες ημέ-
ρες πριν από την κατάθεσή της ενώπιον Αμερικα-
νών βουλευτών, καθώς βέβαια το όνομά της όλως
περιέργως διέρρευσε, αν και ήταν μάρτυρας δη-
μοσίου συμφέροντος!

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «60 λεπτά» την
Κυριακή, η Haugen δικαιολόγησε την απόφασή
της να προβεί σε αποκαλύψεις για τον τεχνολογικό
κολοσσό, λέγοντας ότι ανησύχησε για αυτό που
εκλαμβάνει ως πολιτικές που θέτουν ως προτεραι-
ότητα το κέρδος σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια,
σύμφωνα με τον «Guardian».
«Υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε
αυτό που ήταν καλό για το κοινό και σε αυτό που
ήταν καλό για την εταιρεία Facebook», είπε η πλη-
ροφοριοδότρια. «Και η Facebook επανειλημμένα
επέλεγε να δρα προς τα δικά της συμφέροντα, βγά-
ζοντας περισσότερα χρήματα».
Τα έγγραφα που αποκάλυψε η πρώην υπάλληλος
στη «WSJ» και τις αμερικανικές Αρχές αποδει-
κνύουν ότι η εταιρεία ψεύδεται λέγοντας ότι κάνει
σημαντική πρόοδο. «Η υπάρχουσα εκδοχή του
Facebook χωρίζει τις κοινωνίες και προκαλεί
εθνική βία ανά τον κόσμο», είπε στη συνέντευξή
της.
Η Haugen προσλήφθηκε στην επιχείρηση το 2019,
έχοντας εργαστεί για περισσότερο από μία δεκαε-
τία στον τομέα της τεχνολογίας, σε εταιρείες όπως
η Pinterest και η Google. Υποστηρίζει ότι δέχτηκε
τη θέση με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να ερ-
γαστεί για να βοηθήσει την εταιρεία να αντιμετωπί-
σει την παραπληροφόρηση, λέγοντας πως αυτό
ήταν ένα θέμα ύψιστης σημασίας για την ίδια, κα-
θώς είχε απομακρυνθεί από στενό της φίλο όταν

εκείνος είχε ασπαστεί online θεωρίες συνωμο-
σίας.
Όπως λέει, όμως, σύντομα κατάλαβε ότι η εταιρεία
ήταν απρόθυμη να αναλάβει οποιαδήποτε τέτοια
δράση, παρότι είχε τα εργαλεία για να το κάνει.
«Κανείς στο Facebook δεν είναι κακόβουλος», εί-
πε η Haugen στην εκπομπή. «Ο Μαρκ Ζάκερμ-
περγκ δεν έχει ποτέ θέσει ότι κάνει μια πλατφόρμα
μίσους», πρόσθεσε. Ωστόσο, τόνισε, τα αποτελέ-
σματα των επιλογών της εταιρείας ήταν ολέθρια.
«Η Facebook έχει συνειδητοποιήσει ότι, εάν αλλά-
ξουν τον αλγόριθμο για να είναι ασφαλέστερη η
πλατφόρμα, οι άνθρωποι θα περνούν λιγότερο χρό-
νο στον ιστότοπο, θα κάνουν κλικ σε λιγότερες δια-
φημίσεις και τότε θα βγάζει λιγότερα χρήματα»,
δήλωσε η Haugen.
Η Haugen επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον του
Κογκρέσου χθες, Τρίτη, σχετικά με μελέτες της
και άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει από το
διάστημα που εργαζόταν στη Facebook.
Το ότι… έπεσε συμπτωματικά το FB μερικές ώρες
πριν από την κατάθεση δημιουργεί πολλά ερωτή-
ματα. Εκτός αν ήταν… προειδοποίηση του Ζάκερμ-
περγκ προς το σύστημα για το τι θα συμβεί στην πε-
ρίπτωση που τον στριμώξουν.
Όσα συνέβησαν, πάντως, χθες ήταν ένα καμπανάκι
αφύπνισης σε μια εταιρεία που κάνει… λογοκρι-
σία κατά το δοκούν και βάζει το χρήμα πάνω από
όλα…

Γράφει

ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Η κατάρρευση του FB κρύβει τα σκάνδαλά του;

«Έχουν συνειδητοποιήσει ότι, εάν αλλάξουν
τον αλγόριθμο για να είναι ασφαλέστερη 
η πλατφόρμα, οι άνθρωποι θα περνούν 
λιγότερο χρόνο στον ιστότοπο, θα κάνουν
κλικ σε λιγότερες διαφημίσεις και τότε 
η εταιρεία θα βγάζει λιγότερα χρήματα»

“



Ο Κυριάκος διέγραψε τον Μπογδάνο
Μια του Μπογδάνου, δυο του Μπογδάνου τρεις και η κακή

του ώρα. Από χθες το βράδυ με απόφαση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη βρέθηκε εκτός κόμματος, έπειτα από τα όσα είπε στη
Βουλή και αφού είχε προειδοποιηθεί λίγες ημέρες πριν ότι
ήταν η τελευταία φορά που τη γλίτωνε όταν έκανε retweet
κείμενο που ανέφερε ονόματα ανηλίκων .

Ο πρωθυπουργός  ενημερώθηκε στη Σλοβενία όπου βρί-
σκεται για τα τεκταινόμενα στη Βουλή και με απόφασή του τον
έθεσε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. 

Νωρίτερα μεγαλοπρεπές  ήταν το άδειασμα του Νίκου Δέν-
δια στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, όταν εκείνος επιτέθηκε με
εμφυλιοπολεμικούς όρους στο ΚΚΕ. «Ο Γρίβας έλεγε ότι
έχουμε τρεις εχθρούς, τους Άγγλους, τους Τούρκους και τους
κομμουνιστές και ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν οι κομμουνι-
στές» είπε ο βουλευτης της ΝΔ, προκαλώντας την οργισμένη
αντίδραση του Θανάση Παφίλη, ο οποίος παραλλήλισε τις
συμπεριφορές Μπογδάνου με εκείνες της ΧΑ.  Την ατμόσφαι-
ρα δυναμίτισε αναφορά του Θ. Δρίτσα ότι ο κ. Μπογδάνος ήταν

παρών σε εκδήλωση στο Βίτσι με εκπροσώπους της ΧΑ να κα-
ταθέτουν από κοινού στεφάνι. Οργισμένη ήταν η αντίδραση
του υπουργού Εξωτερικών που έστειλε αυστηρό μήνυμα ότι η
συμπαράταξη με τον Κασιδιάρη είναι απαράδεκτη και πως
όσο η χώρα αντιμετωπίζει μια εθνική απειλή δεν θα επιτρέ-
πονται τέτοιες συμπεριφορές.

Λίγο αργότερα οι δύο άνδρες συνομίλησαν στον διάδρομο
της Βουλής με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο αλλά αυτό δεν άλ-
λαξε την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη . 

Στη λάθος
πλευρά πάλι
ο ΣΥΡΙΖΑ
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Χωρίς περιορισμούς ακόμη 
και σε «κόκκινες» 
περιοχές της χώρας

Ώρα ελευθερίας για εμβολιασμένους

Τη ΝΔ ως ένα βαθιά «λαϊκό κόμμα» επέλεξε
να ορίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλών-
τας το βράδυ της Δευτέρας σε εκδήλωση της ΤΟ
Παιανίας για τα 47 χρόνια του κόμματος, στον
δρόμο προς τις εσωκομματικές εκλογές για την
εκλογή προέδρων νομαρχιακών και τοπικών
οργανώσεων αλλά και συνέδρων για το συνέ-
δριο του Δεκεμβρίου. Αναφερόμενος στην
ιστορία της παράταξης, ο πρωθυπουργός τόνι-
σε ότι η Νέα Δημοκρατία, κοντά μισό αιώνα τώ-
ρα, «είναι ένα κόμμα λαϊκό» που βρίσκεται δί-
πλα στις ανάγκες των πολιτών. «Προσωπικά δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι θα εξακολουθούμε
αυτό να το κάνουμε με συνέπεια και αποτελε-
σματικότητα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία,
διότι πέρα και πάνω από όλα η δύναμη αυτής

της παράταξης είστε εσείς η απλή νεοδημοκρά-
τισσα, ο απλός νεοδημοκράτης, που πάντα ήταν
δίπλα στην παράταξή μας στις κακές και στις
καλές στιγμές», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε από
το 3,5% στο 6,1%. Αυτό συμπεριλαμβάνει το
προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αλλά αυτό,
ξέρετε, είναι ένας αριθμός, ένας αριθμός μιας
χρονιάς ο οποίος πρέπει -και εκεί θέλω να στα-
θώ γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και το επίκεντρο

της πολιτικής μας- να μετουσιωθεί σε μια ανά-
πτυξη, η οποία θα αφορά την κάθε Ελληνίδα
και τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά», συμπλήρω-
σε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε: «Θα επιστρέψω
στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο κ. Τσί-
πρας». Χθες Νέα Δημοκρατία ανακήρυξε τους
υποψηφίους για τα αξιώματα των προέδρων
των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περι-
φερειών, των μελών των Διοικητικών Συμβου-
λίων των ΔΕΕΠ, των προέδρων των Δημοτικών

Τοπικών Οργανώσεων, των μελών των Διοικη-
τικών Συμβουλίων των ΔΗΜΤΟ και των συνέ-
δρων για τις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου.

Πανελλαδικά, 6.852 στελέχη κατέθεσαν την
υποψηφιότητά τους για τις παραπάνω θέσεις
στις κομματικές οργανώσεις και ρίχνονται στη
μάχη για την εκλογή τους.

Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, κάνει πράξη
την ψηφιακή μετάβαση, πρωτοπορώντας και
στις εσωκομματικές εκλογές. Και αυτό γιατί,
όπως έχει γράψει η «Political» από την πρώτη
στιγμή, η Πειραιώς αξιοποιεί τα νέα τεχνολογι-
κά εργαλεία, δρομολογώντας διαδικασίες για
την ψηφοφορία τόσο με φυσική παρουσία όσο
και ηλεκτρονικά.

Γιώργος Ευγενίδης

«Λαϊκό κόμμα» στον δρόμο
προς το… συνέδριο

Χ
ωρίς περιορισμούς αναμένεται να
πορεύονται πλέον οι εμβολιασμέ-
νοι πολίτες, ακόμη και σε «κόκκι-
νες» περιοχές της χώρας, όπως

αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο υπουρ-
γός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προς επιβεβαί-
ωσιν του χθεσινού ρεπορτάζ της «Political».

Πρακτικά, δεν θα υπάρχουν πλέον μέτρα
στο πλαίσιο του «κοκκινίσματος» μιας περιο-
χής για εμβολιασμένους πολίτες, καθώς θα
μπορούν και να παραμένουν σε καταστήματα
εστίασης και μετά τη 1 τη νύχτα, θα μπορούν
να είναι όρθιοι στο εσωτερικό των καταστημά-
των, όπου επίσης θα παίζει κανονικά μουσική,
κάτι που αναμένεται να μη συμβαίνει στους
εξωτερικούς χώρους, που είναι μεικτοί - και
για εμβολιασμένους και για ανεμβολίαστους.

Κάτι τέτοιο γίνεται, άλλωστε, και σε άλλα
ευρωπαϊκά κράτη, όπου το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού συνιστά επί της ουσίας ένα «δια-
βατήριο» για κανονική ζωή χωρίς ιδιαίτερους
περιορισμούς. 

Άλλωστε, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέ-
χη, δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος, με δε-
δομένο ότι πολλοί εμβολιασμένοι αισθάνον-
ται ότι αδικούνται με τη λογική των οριζόντιων
μέτρων, έστω και αν αυτοί έχουν κάνει ό,τι
έπρεπε για να προστατεύσουν εαυτούς και
αλλήλους. Κυβερνητικές πηγές, παράλληλα,
αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο που εφαρμόστη-
κε με τα περιοριστικά μέτρα στις λεγόμενες
«κόκκινες» περιοχές δεν απέδωσε, καθώς
και η εμβολιαστική κάλυψη δεν αυξήθηκε ιδι-
αίτερα και οι εμβολιασμένοι πολίτες αισθάν-

θηκαν να υφίστανται μια ιδιότυπη τιμωρία.
«Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι εμβολια-

σμένοι συμπολίτες μας δικαιούνται να έχουν
προνόμια για τη συμβολή τους στην εθνική
προσπάθεια», δήλωσε χθες επί του ζητήμα-
τος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόμου. «Μπορούμε να προχωρήσουμε σε
περαιτέρω βαθμούς ελευθερίας ή και απόλυ-
τους βαθμούς ελευθερίας ως προς τους εμ-
βολιασμένους πολίτες», σημείωσε με τη σει-
ρά του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρ-
τσος (Alpha 9,89), ο οποίος μαζί με τον κ.
Πλεύρη ήταν υπεύθυνος για την επανακωδι-
κοποίηση των μέτρων, προκειμένου να είναι
απλούστερα και πιο εύληπτα ενόψει και των
χειμερινών μηνών που έρχονται.

Νέος πρόεδρος
Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολο-

γίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων Θεοκλής Ζαούτης αναλαμβάνει τελικά
την προεδρία του ΕΟΔΥ, όπως είχε αποκαλύ-
ψει χθες η «Political». O υπουργός Υγείας Θά-

νος Πλεύρης συναντήθηκε χθες με τον καθη-
γητή και επικεφαλής πλέον του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ο Θεοκλής Ζαούτης, MD, MSCE, PhD είναι
καθηγητής Παιδιατρικής στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ομότιμος καθηγητής Επιδημιολογίας στην Ια-
τρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου
της Pennsylvania και στο Children’s Hospital
of Philadelphia (CHOP), όπου διετέλεσε επι-
κεφαλής του Τμήματος Λοιμώξεων από το
2014 έως το 2018. Έλαβε το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ιατρικής του εκπαίδευσης στις
Ηνωμένες Πολιτείες, με εξαίρεση το διδακτο-
ρικό του, το οποίο ολοκλήρωσε στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Το 2015 ήταν ένας από τους δύο φιναλίστ
για τη θέση του διευθυντή του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
(ECDC).

Είναι σύμβουλος του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» για την Πρωτοβουλία «Υποστήριξη

του Τομέα Υγείας της Ελλάδας», που ξεκίνησε
τον Μάρτιο του 2018, καθώς και σύμβουλος
στο Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη
στην Ελλάδα, ιδιότητα την οποία υποστηρίζει
το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας στην ανά-
πτυξη κλινικών κατευθυντήριων γραμμών
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συνταγογρά-
φησης πρωτοκόλλων για οξείες αναπνευστι-
κές λοιμώξεις και λοιμώξεις του ουροποιητι-
κού συστήματος.

Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 εί-
ναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι της Covid-19 του
υπουργείου Υγείας. Από το 2018 είναι επικε-
φαλής επιστημονικός υπεύθυνος του Ιδρύμα-
τος Penta, ενός από τους κορυφαίους Οργα-
νισμούς στην Ευρώπη, που διεξάγει έρευνα
για τις παιδιατρικές λοιμώξεις. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες κατέχει τη θέση του προέδρου του
Ειδικού Τμήματος Παιδιατρικής της Ομάδας
του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) για την
Αντιμικροβιακή Διαχείριση.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλί-
ου για την Καταπολέμηση της Μικροβιακής
Αντοχής του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (CDC) και μέλος της Επιτροπής
για τις Λοιμώδεις Νόσους (The Red Book
Committee) της Αμερικανικής Ακαδημίας
Παιδιατρικής (AAP). Έχει περισσότερες από
270 επιστημονικά αξιολογημένες δημοσιεύ-
σεις, τις περισσότερες στον τομέα των παιδια-
τρικών λοιμώξεων, με επίκεντρο τις νοσοκο-
μειακές λοιμώξεις, την αντιμικροβιακή χρήση
και αντοχή και τον εμβολιασμό.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει 
ο Γιώργος Ευγενίδης
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Τούμπα της Φώφης για τις υπογραφές

Ξαναρίχνει στον δημόσιο λόγο τον προβλη-
ματισμό ο Αλέξης Τσίπρας ως προς το ζήτημα
των κυβερνητικών ευθυνών για την πανδημία,
μετά τη χθεσινή επίκαιρη ερώτηση που κατέ-
θεσε στον πρωθυπουργό, ακολουθώντας για
άλλη μια φορά τη γραμμή Βενιζέλου. 

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η ερώτηση που κα-
τέθεσε στον κ. Μητσοτάκη μπορεί να συνοψι-
στεί σε τρεις λέξεις: «Δεν πάει άλλο».

«Είναι πολύ βαρύς ο φόρος αίματος και δεν
γίνεται να κάνει πως δεν βλέπει τι συμβαίνει.
15.000 νεκροί. 300 άνθρωποι, ένα ολόκληρο
χωριό, κάθε βδομάδα. Δεν γίνεται να υποστη-
ρίζει ή να προσποιείται ότι όλα βαίνουν καλώς.
Να προσπαθεί με τους σπόνσορες της κυβερ-
νητικής προπαγάνδας να επιβάλει την εντύπω-
ση ότι η τραγωδία που ζούμε είναι φυσικό φαι-
νόμενο. Ότι αυτός δεν έχει καμία ευθύνη», ση-
μειώνει μεταξύ άλλων.

Σε αυτό το πνεύμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει εάν
«συναισθάνεται την κυβερνητική ευθύνη για
την κατάταξη της χώρας μας στις χειρότερες
θέσεις της Ευρώπης σε θύματα αναλογικά με
τον πληθυσμό και ποιες αξιολογεί ως αιτίες
αυτής της αρνητικής εξέλιξης». 

Επίσης, ερωτά τον κ. Μητσοτάκη εάν «έχει
σχέδιο αντιμετώπισης της οδυνηρής κατάστα-
σης, με ενδυνάμωση του ΕΣΥ και της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελεσματική

επιδημιολογική επιτήρηση, ενίσχυση του εμ-
βολιασμού και του φαρμακευτικού προγράμ-
ματος, ή η χώρα θα συνεχίζει να θρηνεί θύματα
και η κυβέρνηση θα ομιλεί για κανονικότητα».

«Η μάχη για τις ζωές μας δεν μπορεί πια να
ανατίθεται σε κείνους που αποδείχτηκαν επι-
κίνδυνοι, αλαζόνες, εχθροί της αλήθειας»,
αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σημει-
ώνει, δε, ότι: «Όταν η πανδημία θερίζει. Όταν
είμαστε από τους πρώτους σε θανάτους ανά
εκατομμύριο κατοίκων στην Ευρώπη. Όταν εί-
μαστε από τους τελευταίους στον εμβολιασμό,
στον οποίο έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Όταν
η δημόσια υγεία βγαίνει στο σφυρί. Όταν οι δα-
πάνες για το ΕΣΥ μειώνονται. Όταν οι χθεσινοί
ήρωες, σήμερα διώκονται με διάφορα προ-

σχήματα. Όταν οι επίδοξοι σωτήρες αποδει-
κνύονται ολετήρες. Είναι καιρός να σπάσουμε
τη σιωπή». Και ζητά από τον πρωθυπουργό «να
μη φυγομαχήσει εκ νέου από την Ώρα του
Πρωθυπουργού την ερχόμενη Παρασκευή».

Από τη μεριά του ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στην
ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση
που κατέθεσε για την πανδημία, τόνισε: «Είναι
καλύτερο για τον κ. Τσίπρα να αλλάξει άποψη
και να ψηφίσει την αμυντική συμφωνία, παρά
να προσπαθεί απεγνωσμένα να αλλάξει την
ατζέντα. Η μικροπολιτική στόχευση της αλλα-
γής ατζέντας, με την πολιτική εκμετάλλευση
των ανθρώπινων απωλειών από τον κορονοϊό,
είναι θλιβερή πολιτικά και ηθικά. Όσο για την
επίκαιρη ερώτηση, ας μην ανησυχεί ο κ. Τσί-
πρας, θα απαντηθεί όπως ορίζει η κοινοβου-
λευτική διαδικασία την άλλη εβδομάδα, την
επόμενη Παρασκευή».

Στη… γραμμή Βενιζέλου και για
την πανδημία ο Αλέξης Τσίπρας

O
πισθεν ολοταχώς έκανε η Φώ-
φη Γεννηματά στο θέμα του μη-
τρώου του ΚΙΝΑΛ, μετά τις αν-
τιδράσεις των διεκδικητών της

ηγεσίας. Αποτέλεσμα, να αλλάξει την
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να
δεχθεί να συλλέγουν υπογραφές οι υπο-
ψήφιοι και από πρόσωπα που θα γρα-
φτούν στο ΚΙΝΑΛ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου!

Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να πέ-
σουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπα-
ράθεσης μεταξύ των τεσσάρων υποψη-
φίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Χθες το μεσημέρι η αρμόδια επιτροπή
του κόμματος (ΕΔΕΚΑΠ) επιχείρησε να
βρει τη χρυσή τομή. Με εγκύκλιο και νέο
έντυπο συλλογής υπογραφών, που απέ-
στειλε προς όλους τους υποψηφίους, δί-
νει τη δυνατότητα σε όσους πολίτες επι-
θυμούν να στηρίξουν έναν υποψήφιο και
δεν είναι ως σήμερα μέλη του Κινήματος
Αλλαγής, να εγγραφούν μέχρι και τη 15η
Οκτωβρίου, που είναι η καταληκτική ημε-
ρομηνία για τη συλλογή υπογραφών. 

Το σκεπτικό της επιτροπής αλλά και του
περιβάλλοντος της Φώφης Γεννηματά εί-
ναι να «κλείσουν τα στεγανά» σε πιθανές
«προβοκατόρικες» εκδηλώσεις υποστή-

ριξης υποψηφιοτήτων από μέλη άλλων
πολιτικών χώρων. Η θωράκιση της διαδι-
κασίας εκτιμούν ότι θα γίνει με τη τήρηση
των καταστατικών διαδικασιών. Και μάλι-
στα το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι
δεν θα υπάρξει κανένας αποκλεισμός,
καθώς με τη νέα εγκύκλιο οι υποψήφιοι
έχουν ευρύ πεδίο συλλογής των απαιτού-
μενων υπογραφών. Αξίζει να σημειωθεί,
πάντως, ότι δεν πρόκειται για μια απλή
διαδικασία. Το 2012 οι κ.κ. Παπουτσής και
Τζουμάκας δεν τα είχαν καταφέρει, με
αποτέλεσμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος να εί-
ναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επικύ-

ρωσης των υποψηφιοτήτων προβλέπει,
σύμφωνα με το καταστατικό του κόμμα-
τος, ότι κάθε υποψήφιος θα πρέπει να
συγκεντρώσει 5.000 υπογραφές από μέ-
λη του κόμματος ή από το 15% των μελών
της ΚΕ. 

Η ένταση και οι διαφωνίες επί της διαδι-
κασίας εστιάστηκαν στο ότι με αυτό τον
τρόπο ενδέχεται να αποκλειστεί κάποιος
από τους υποψηφίους που έχει αναδειχ-
θεί στην πολιτική σκήνη με την ψήφο του
ελληνικού λαού. Στο κάδρο μπήκε ο Χά-
ρης Καστανίδης, ο οποίος όμως υποστη-
ρίζει ότι έχει συλλέξει τις υπογραφές. Στο
πλαίσιο αυτό και με το βλέμμα στραμμένο

στις συμμαχίες του δεύτερου γύρου, τα
επιτελεία των Λοβέρδου, Ανδρουλάκη
πρότειναν να γίνει η ανακήρυξη των υπο-
ψηφίων με πολιτική απόφαση της ΚΕ. Η
πρόταση απορρίφθηκε. Πάντως ανάλογη
κίνηση είχε γίνει το 2007 με τις υποψη-
φιότητες των Γ. Παπανδρέου, Ευάγγ. Βενι-
ζέλου και Κ. Σκανδαλίδη. 

Την ίδια στιγμή, μια ακόμη μάχη παρα-
σκηνίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ανά-
μεσα στο Κίνημα Αλλαγής και στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ με φόντο την κυριαρχία στον χώρο της
Κεντροαριστεράς. Για άλλη μια φορά Αλέ-
ξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματά είναι
από χθες «δυο ξένοι στην ίδια πόλη» και
δη στη Λιουμπλιάνα, όπου διεξάγεται η
προπαρασκευαστική συνάντηση του Ευ-
ρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ενό-
ψει της Συνόδου Κορυφής για τα Δυτικά
Βαλκάνια. Ο κ. Τσίπρας είναι προσκεκλη-
μένος ως παρατηρητής, αφού το κόμμα
του δεν είναι μέλος των Ευρωσοσιαλι-
στών. Ωστόσο μετά τη νίκη των Σοσιαλι-
στών στη Γερμανία είναι βέβαιο ότι με τις
δηλώσεις και τις συναντήσεις τους στο
περιθώριο των εργασιών της συνόδου θα
επιχειρήσουν να κερδίσουν τη μάχη των
εντυπώσεων για το εσωκομματικό τους
ακροατήριο. Αύριο η κυρία Γεννηματά θα
μιλήσει στη Βουλή στο πλαίσιο της συζή-
τησης για την κύρωση της αμυντικής συμ-
φωνίας Ελλάδας - Γαλλίας. Παρά τη θετι-
κή ψήφο που θα δώσει το ΚΙΝΑΛ, η κυρία
Γεννηματά αναμένεται να ασκήσει αυστη-
ρή κριτική σε συγκεκριμένα άρθρα.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

parginos@paraskhnio.gr

του
Γιάννη Σπ. Παργινoύ



Ήρθαν κοντά
Ο διοικητής της Τρά-

πεζας της Ελλάδος και
ο οικονομικός σύμβου-
λος του πρωθυπουργού
προσφάτως γευμάτι-
σαν, εγκαινιάζοντας μια
νέα περίοδο σχέσεων.
Οι δύο άνδρες για μεγά-
λο διάστημα ήταν πολύ
κοντά, με απόψεις σχε-
δόν ταυτόσημες όσον
αφορά την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, εντούτοις τον τελευταίο
χρόνο, με αφορμή την υπόθεση της bad bank, είχαν απομακρυνθεί, καθώς
ο κ. Πατέλης τάχθηκε υπέρ της άποψης Μητσοτάκη - τραπεζιτών που συ-
νέπλεε με εκείνη του πρώην πλέον υπουργού κ. Ζαββού.

Τέλος καλό
Ένα σημαντικό πρόβλημα επί-
λυσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων, το οποίο δεν
επέτρεπε στις τουριστικές επι-
χειρήσεις να υποβάλουν αίτη-
ση σε σχετικό πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το πρό-
γραμμα κεφαλαίου κίνησης
πληττόμενων από την πανδημία
τουριστικών επιχειρήσεων ζη-
τούσε συγκεκριμένα στοιχεία
τα οποία θα έπρεπε να αντλη-
θούν από το myaade.gov.gr. Οι
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατάφε-
ραν να δώσουν λύση.

Για τα Γλυκά Νερά
Οι ερευνητές της Ασφάλειας αναμένουν τα
αποτελέσματα από την ανάλυση της κάρτας
μνήμης της κάμερας στο σαλόνι του σπιτι-
ού, προκειμένου να καταλήξουν στο εάν η
αφαίρεσή της έγινε πριν ή μετά τη δολοφο-
νία της Κάρολαϊν. 
Εάν αποδειχθεί ότι ο δράστης αφαίρεσε την
κάρτα μνήμης πριν από τη δολοφονία της
συζύγου του, τότε ενισχύεται το σενάριο
του εκ προμελέτης εγκλήματος.

Τι εννοούσε ο Πάπας; 
Ο Πάπας Φραγκίσκος, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης

επίσκεψής του στη Σλοβακία, παραχώρησε συνέντευξη στο

ιταλικό καθολικό περιοδικό «Civiltà Cattolica», το οποίο εκ-

δίδεται από το τάγμα των Ιησουιτών.

Ο Πάπας τόνισε με νόημα στη συνέντευξη: «Είμαι ακόμη

ζωντανός, έστω και αν κάποιοι με ήθελαν νεκρό».

Η δήλωση αυτή, όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε

εν είδει αστείου. Μάλλον έφτασαν στα αυτιά του πληροφο-

ρίες για τη διαδοχή του…

Αργά ή γρήγορα θα βρούμε την άκρη

Ε
πιστήμονες εντόπισαν στο Λάος τρεις ιούς σε
είδος νυχτερίδας που εμφανίζουν, περισσότε-
ρο από κάθε άλλο γνωστό ιό, τις μεγαλύτερες

ομοιότητες με τον κορονοϊό.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τμήματα του γενετι-

κού κώδικα των εν λόγω ιών υποδεικνύουν ότι ο ιός
που προκάλεσε την Covid-19 έχει φυσική προέλευση,
αλλά και ότι η ανακάλυψή τους εγείρει φόβους ότι
υπάρχουν αρκετοί κορονοϊοί με δυνατότητα να μολύ-

νουν το ανθρώπινο είδος.  Το πιο ανησυχητικό στοι-
χείο από τα αποτελέσματα είναι το γεγονός ότι οι νέοι
ιοί περιλαμβάνουν πεδία σύνδεσης υποδοχέων που
είναι σχεδόν ταυτόσημα με εκείνα της SARS-CoV-2
και ως εκ τούτου μπορούν να προσβάλουν τα ανθρώ-
πινα κύτταρα.  Σε τρεις από τις ρινολοφίδες νυχτερί-
δες, όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο είδος, βρήκαν
ιούς που ο καθένας είναι πάνω από 95% ταυτόσημος
με τον SARS-CoV-2. 
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O
ι γερμανικές εκλογές πέρασαν στην ιστο-
ρία. Ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν
στον προεκλογικό αγώνα ήταν οι φοροα-

παλλαγές. Σχεδόν όλα τα κόμματα θέλουν να μει-
ώσουν φόρους. Ωστόσο ο Σοσιαλδημοκράτης υπο-
ψήφιος και σημερινός υπουργός Οικονομικών
Όλαφ Σολτς λέει ευθαρσώς ότι θα τους αυξήσει,
αλλά μόνο για τους πιο πλούσιους. Ο ίδιος ο Σολτς
επιμένει ότι με βάση το προεκλογικό του πρόγραμ-
μα «ένα ζευγάρι που κερδίζει μέχρι 200.000 ευρώ
μεικτά ετησίως, στο τέλος θα πληρώσει λιγότερο
φόρο από ό,τι πληρώνει σήμερα». Όμως, ανεξάρ-
τητοι οικονομολόγοι που ανέλυσαν όλα τα δεδομέ-
να του προγράμματος των Σοσιαλδημοκρατών κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα
οι επιβαρύνσεις για το ετήσιο εισόδημα ενός ζευ-
γαριού αρχίζουν από τις 150.000 ευρώ μεικτά. Η
αλήθεια είναι ότι με βάση τις προεκλογικές εξαγ-
γελίες του SPD, των Πρασίνων και της Αριστεράς
ωφελούνται ιδιαιτέρως οι σχετικά χαμηλόμισθοι,
δηλαδή όσοι κερδίζουν έως 50.000 ευρώ μεικτά
ετησίως. Από την άλλη πλευρά SPD, Πράσινοι και
Αριστερά θέλουν να επαναφέρουν τον «φόρο πε-
ριουσίας» για τους ιδιαίτερα εύπορους. Για το
κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) δεν είναι υπερ-
βολική η απαίτηση για έναν επιπλέον «φόρο περι-
ουσίας» 5% σε εισοδήματα άνω του ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ.
Μια νέα, επικίνδυνη «μεταβλητή» στην εξίσωση
του οικονομικού επιτελείου είναι η άνοδος του
πληθωρισμού. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα εισο-
δήματα έχουν αυξηθεί κατά 5,5% σε σχέση με πέρ-
σι, ωστόσο η πραγματική αγοραστική δύναμη πα-
ραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τα προ πανδη-
μίας επίπεδα. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο έφτα-
σε το 3,9%, δηλαδή την υψηλότερη τιμή των τελευ-
ταίων 28 ετών, ενώ τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά
σχεδόν 5%. Όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία,
όταν μάλιστα αναμένονται γενναίες αυξήσεις στην
τιμή του φυσικού αερίου. Όσο για το ηλεκτρικό
ρεύμα στη Γερμανία, θεωρείται ήδη το πιο ακριβό
στην Ευρώπη.
Ο γερμανικός Τύπος προειδοποιεί ότι θα ζήσουμε
τον «πιο ακριβό χειμώνα των τελευταίων δεκαε-
τιών». Τώρα που οι εκλογές έβαλαν τη Γερμανία σε
μια νέα ρότα, πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα
προβλήματα. 

Βασίλης Tαλαμάγκας

Οι γερμανικές 
συζητήσεις

anetnews24@gmail.com 
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Αγλαΐσματα ή Κώνωπες;

Δέσμη μέτρων για τους λίγους

«Τι είναι η πατρίδα μας; Μην είν’ οι κάμποι;
Μην είναι τ’ άσπαρτα ψηλά βουνά; Μην είναι ο
ήλιος της, που χρυσολάμπει; / Μην είναι τ’
άστρα της τα φωτεινά / …» Ι. Πολέμης.

Κ
αθώς συμπληρώνονται 47 χρόνια από την
ίδρυση της ΝΔ και διάφοροι νεοφώτιστοι
και αυτόκλητοι «κήρυκες» αγωνίζονται να

μας πείσουν για το πόσο «Κέντρο» έγινε εσχάτως
η παράταξη που ίδρυσε ο Καραμανλής, είναι χρή-
σιμο να υπενθυμίσουμε τα λόγια του: «Είμαι βέ-
βαιος πως ούτε η Δεξιά ούτε η Αριστερά -τι παρε-
ξήγηση αλήθεια στον τόπο μας και με αυτούς τους
όρους- θα ήθελαν να είναι εκεί που βρίσκονται, αν
μπορούσαν να καθορίσουν λογικά τη θέση
τους...». Η δήλωση αυτή έγινε το 1945 και συμπλη-
ρώθηκε με το αγωνιώδες ερώτημα: «Όταν όμως
θάχει σβήσει η εντύπωση από τα Δεκεμβριανά και
θάχει τερματισθεί η εθνική μας κρίση, τι θα είναι
εκείνο που θα μας συνδέσει με τη λαϊκή ψυχή;». Η
αγωνία του ήταν το εθνικό και γενικό συμφέρον,
όχι η εξουσία. 

Ήταν, λοιπόν, «Δεξιά» η ΝΔ που ίδρυσε στις 4
Οκτωβρίου του 1974 και σήμερα γίνεται «ολίγη
από Κέντρο»; Θα οργιζόταν αν παρακολουθούσε
τη σημερινή κενολογία που αναπτύσσεται για τα
χαρακτηριστικά της παράταξης. Στις Ιδεολογικές
Αρχές (ΙΑ) της ΝΔ καθόρισε τον κώδικα δεοντολο-

γίας της παράταξης: «Η πολίτικη πράξη δεν επι-
τρέπεται ποτέ να καταργεί τη δημοκρατική διαδι-
κασία» και «η πολίτικη πράξη πρέπει να υπηρέτει
πιστά τα συμφέροντα του Έθνους και του Λαού».
Συνεπώς, αυτονόητα, καθορίζεται ότι «η ΝΔ είναι
παράταξη ταυτόχρονα εθνική και λαϊκή».

Η ΝΔ, ως λαϊκή παράταξη ταγμένη να υπηρετή-
σει το γενικό συμφέρον, καθορίζεται ότι «πιστεύει
στην κοινωνική δημοκρατία. Ταυτίζει την πολιτική
ελευθερία με την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλιώς η
ελευθερία θα ήταν μόνο τυπική, πλασματική».
Αναγνωρίζεται η σημασία της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας στην ανάπτυξη, αλλά τονίζεται ότι αυτή
δεν μπορεί να αφήνει την κοινωνία στο περιθώριο,
έτσι «η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βρει
τη δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των
ευρύτερων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του
εθνικού εισοδήματος». Η πολιτική πράξη οφείλει
να παραμένει προσηλωμένη στο γενικό συμφέρον.
Οι πολιτικές που οδηγούν στη διάρρηξη του κοι-
νωνικού ιστού, με τον αποκλεισμό πολιτών από το
«κοινωνικό μέρισμα» της ανάπτυξης, είναι απαρά-
δεκτες, αφού «για να υπάρχει πραγματική δημο-
κρατία κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι απαλλαγ-
μένος από την αγωνία της καθημερινής επιβίω-
σης». Η δημοκρατία δεν μπορεί να νοηθεί με κοι-
νωνικούς αποκλεισμούς και πολίτες καταδικα-
σμένους στο οικονομικό περιθώριο.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει
αποπροσανατολισμός από το καθήκον της πολιτι-
κής, που δεν είναι άλλο από την προάσπιση του
εθνικού και του γενικού συμφέροντος. Η ΝΔ τονί-
ζει ότι «η ελεύθερη οικονομία, στην οποία παρα-
μένει βασικά προσηλωμένη» οφείλει να συνδυά-
ζεται, όπου είναι αναγκαίο, με τον Δημόσιο Τομέα
και να υπηρετεί την κοινωνία, αφού σε τελική ανά-
λυση «η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτελεί αυτο-
σκοπό. Αποτελεί προϋπόθεση αλλά και μέσο της
κοινωνικής προόδου». Σε αυτά τα πλαίσια, η Πολι-
τεία οφείλει να θέτει κανόνες, αφού «η ασυδοσία
στον ελεύθερο συναγωνισμό καταλύει τις υγιείς
βάσεις της ελεύθερης οικονομίας». Αυτονόητα η
παράταξη, ούσα προσηλωμένη στις θεμελιώδεις
αρχές της Δημοκρατίας, διακηρύσσει ότι «απο-
κρούει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πολιτική
ισχύ του κεφαλαίου. Κατανοεί τη σημασία που έχει
το κεφάλαιο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και
αναγνωρίζει την αξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Δεν δέχεται
όμως να επηρεάζουν τα μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα τη βούληση της Πολιτείας». Όσο για τα
«αγλαΐσματα» που βολεύτηκαν στη ΝΔ αλλά αι-
σθάνονται άβολα με την ιδεολογία και την ιστορία
της, ας μας «χαιρετήσουν» δίχως ανησυχία. Όπως
είπε ο Αίσωπος, «οὔτε, ὅτε ἦλθες, ἔγνων, οὔτε,
ἐὰν ἀπέλθῃς, γνώσομαι». Εμείς δεν ξεχνάμε.

του
Σπύρου 
Φράγκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ
και αναπληρωτής
γραμματέας του
Τομέα Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
του Κινήματος
Αλλαγής

του
Αντώνη 

Αντωνάκου

Aντιπρόεδρος
ΑΔΕΔΥ

antonakosantonis@gmail.com

www.antonakos.edu.gr

Σ
τη ΔΕΘ είθισται να δίνεται ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στη συνέντευξη του πρωθυπουργού,
διότι είναι ένας χώρος που προνομιακά

δημοσιοποιεί το πλαίσιο της πολιτικής του.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας
δεν κρίνονται επαρκή συγκριτικά τουλάχιστον
με αντίστοιχα μέτρα που έχουν λάβει άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης. 

Το 45% των συνολικών μέτρων ή 1,58 δισ. ευρώ
αφορούν επέκταση του προγράμματος της κα-
τάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
και της μείωσης κατά τρεις μονάδες των ασφαλι-
στικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Δεδομέ-
νου ότι αυτό το μέτρο αποτελεί συνέχεια υφιστα-
μένου από το 2021, δεν βελτιώνει την αγοραστι-
κή δύναμη των πολιτών απέναντι στο κύμα της
τρέχουσας ακρίβειας.

Η παροχή για έξι μήνες των 1.200 ευρώ για το
«πρώτο ένσημο» νέων μέχρι 29 ετών, δηλαδή
100 ευρώ για τον νέο εργαζόμενο και 100 ευρώ
για τον εργοδότη μηνιαίως, είναι ένα μέτρο που
κοστολογείται στα 42 εκατ. ευρώ για το 2021 και
το 2022, δηλαδή αφορά το 0,12% του συνολικού
κόστους των μέτρων. Αυτό από μόνο του κατα-
δεικνύει πως το μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα μικρό
αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος και

βραχυχρόνιο ως προς την αποτελεσματικότητά
του.

Δεν τόλμησε η κυβέρνηση να προχωρήσει στη
μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης στα καύσιμα, όπως έκανε επί παραδείγ-
ματι η κυβέρνηση Σάντσες στην Ισπανία. Η λήψη
αυτού του μέτρου θα βοηθούσε σημαντικά πολ-
λούς τομείς της οικονομίας μας. Θα μείωνε ση-
μαντικά το κόστος παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων, το κόστος της βιομηχανίας, των με-
ταφορών και θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιο-
ρισμό του κύματος της ακρίβειας.  

Επιπλέον, στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
φάνηκε ξεκάθαρα η πρόθεση της κυβέρνησης
να εξαφανίσει τη μικρή επιχειρηματικότητα από
την Ελλάδα, αντί να τη στηρίξει. Για αυτό προβαί-
νει σε μια δέσμη μέτρων και κινήτρων συγχω-
νεύσεων και εξαγορών των μικρών επιχειρήσε-
ων από τις μεγαλύτερες. 

Μειώνει κατά 50% τον φόρο στη συγκέντρωση
κεφαλαίου, δίνει έκπτωση 30% επί του ποσού
του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη σε επιχει-
ρήσεις που θα συγχωνεύονται διά απορροφήσε-
ως είτε σε νέο νομικό πρόσωπο είτε από υφιστά-
μενο, προφανώς πολύ μεγαλύτερο σε κεφαλαι-
οποίηση, νομικό πρόσωπο. Το κυριότερο, όμως,
είναι ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις απο-

τελούν ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότη-
τας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ.
ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ χαμηλά
επιτόκια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα εξα-
γοράσουν μικρότερες θα αποκτήσουν πρόσβα-
ση σε φθηνό δανεισμό. Οι μικρές επιχειρήσεις
δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν ύστερα από
μια δεκαετή οικονομική κρίση και από μια, διετή
τουλάχιστον, υγειονομική κρίση, στερούμενες
την πρόσβαση σε χαμηλά επιτόκια. 

Η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δω-
ρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού έως του ποσού
των 800.000 ευρώ αποτελεί ένα μέτρο που ευνοεί
μόνο τα μεγάλα εισοδήματα. 

Αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι το ποσό των
800.000 ευρώ αφορά τη γονική παροχή ή δωρεά
περιουσιακών στοιχείων από κάθε γονέα σε κάθε
παιδί ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, μια οικογένεια με
δύο παιδιά έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει πε-
ριουσιακά στοιχεία 3,2 εκατ. ευρώ χωρίς να πλη-
ρώσει φόρο. 

Ενδεικτικά, αυτά τα μέτρα αφενός καταδει-
κνύουν αφενός την ατολμία της κυβέρνησης να
πάρει γενναίες αποφάσεις για την αντιμετώπιση
των ανατιμήσεων, αφετέρου ποιους έχει την
πρόθεση να ευνοήσει. 

Δέσμη μέτρων για τους λίγους. 



Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα: 
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της
Νεφέλης 
Ράντου

Τ
ην τελευταία εβδομάδα, με αφορμή τα προ-
βλήματα επάρκειας αγαθών που παρουσιά-
ζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται πολύς

θόρυβος για τις λεγόμενες διαταραχές στις εφο-
διαστικές αλυσίδες. Άδεια από καύσιμα βενζινάδι-
κα, άδεια ράφια, διαπληκτισμοί και άλλα τραγελα-
φικά αλλά και οδυνηρά συμβαίνουν στη Γηραιά Αλ-
βιώνα.

Μάλιστα, η σοβαρότητα του προβλήματος εμφα-
νίζεται όχι μόνο στα βενζινάδικα αλλά οριζόντια και
στη βιομηχανία, που ελλείψει μεταφορικών μέσων,
άρα και παραλαβών πρώτων υλών, έχει επιβραδύ-
νει την παραγωγή της. Η Ένωση Οδικών Μεταφο-
ρέων (του ΗΒ) σε έρευνά της αναφέρει ότι υπάρχει
έλλειψη οδηγών HGV (Heavy Goods Vehicle), δη-
λαδή μεγάλων και βαρέων οχημάτων που φτάνει
τις 100.000.

Τι συνέβη όμως ξαφνικά και στο ΗΒ ανακαλύ-
φθηκε η κορυφή ενός παγόβουνου για το οποίο μέ-
χρι σήμερα κανένας δεν μιλούσε; Είναι ένα πρό-
βλημα που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη;
Σύμφωνα με το Transport Intelligence, η Πολωνία
έχει λιγότερους 120.000 οδηγούς από την προ-
ηγούμενη χρονιά, ενώ η Γερμανία χρειάζεται

45.000 με 60.000 οδηγούς και πάει λέγοντας. Άρα,
είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και το Brexit απλώς
ανάγκασε χιλιάδες οδηγούς (προερχόμενους κυ-
ρίως από τις ανατολικές χώρες μέλη της ΕΕ) να φύ-
γουν από το ΗΒ σχεδόν ταυτόχρονα και σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Να σημειωθεί ότι ο κλάδος των μεταφορών
«ανήκει» στην πολύ μικρή και μεσαία επιχειρημα-
τικότητα, με αποτέλεσμα οι νέοι να μη βρίσκουν
θελκτική την ενασχόλησή τους με το επάγγελμα.
Προτιμούν να αμείβονται -ίσως και- χαμηλότερα
αλλά να κάνουν δουλειά γραφείου, ή ακόμα και ως
εργοστασιακοί εργάτες αλλά να βρίσκονται κοντά
στις οικογένειές τους και με καλύτερες -ίσως-
συνθήκες εργασίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και
με τους εργάτες γης και τους ναυτικούς, που ελάχι-
στοι μπαίνουν στη διαδικασία επιλογής τέτοιων
«σκληρών» επαγγελμάτων.

Την ίδια στιγμή που η οδική μεταφορά βρίσκεται
«εν βρασμώ» στην Ευρώπη, στη θάλασσα ο «πόλε-
μος» των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων κα-
λά κρατεί. Οι διεθνείς ναύλοι από την Ασία έχουν
εκτοξευθεί στα ύψη (τουλάχιστον οκταπλάσιοι από
πριν λίγους μήνες) φτάνοντας τις 14.000-15.000 δο-

λάρια από 1.500-1.800 δολάρια. Οι συμμαχίες των
μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών συντηρούν την κα-
τάσταση, επιβαρύνοντας τις διεθνείς οικονομίες με
αύξηση του πληθωρισμού λόγω αύξησης του κό-
στους των ετοίμων αλλά και των παραγόμενων
προϊόντων, επιβράδυνση της βιομηχανικής παρα-
γωγής, ελλείψεις σε σημαντικές πρώτες ύλες
(όπως οι ημιαγωγοί, δηλαδή τα τσιπάκια) που χρη-
σιμοποιούνται σχεδόν στο σύνολο της βιομηχανίας
τεχνολογίας, αυτοκινήτων κ.ο.κ. ενώ ταυτόχρονα
χιλιάδες κενά εμπορευματοκιβώτια συσσωρεύον-
ται στα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ δέχονται ισχυρό οικονομι-
κό πόλεμο τόσο από κερδοσκόπους που βρίσκουν
ευκαιρία (όπως ο λύκος στην αναμπουμπούλα) όσο
και από κεντρικές πολιτικές τρίτων που εδραι-
ώνουν τη δυναμική τους θέση παγκόσμια. Τα αφη-
γήματα περί «στρατηγικής επάρκειας» ή «στρατη-
γικής ανεξαρτησίας» παραμένουν ρητορικά λόγια
που στοχεύουν στο ηθικό και όχι στην πραγματικό-
τητα. Η Ευρώπη πρέπει σήμερα να κατανοήσει ότι η
συνεργασία των δυτικών οικονομιών σε ένα κοινό
στρατηγικό πλαίσιο είναι μονόδρομος και χρει-
άζονται άμεσος σχεδιασμός και υλοποίηση.

Τριάντα χρόνια με νόημα!
Τ

α τριάντα χρόνια συνεπούς πορείας, συνδι-
καλιστικής δράσης και επαγγελματικών
επιτυχιών γιόρτασε το Σωματείο Διερμηνέ-

ων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, σε μια λαμπε-
ρή εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Τηρώντας πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο, την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρό-
σωποι της Πολιτείας και θεσμικών φορέων από όλη
την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη. Όσοι
παρευρέθηκαν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν
ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, την ιστορική ανα-
δρομή του σωματείου και τις σημαντικότερες στιγ-
μές της πορείας του, μέσα από τις αφηγήσεις ιδρυ-
τικών και νεότερων μελών αλλά και οπτικοακου-
στικό υλικό. Μέλη του σωματείου επιφορτίστηκαν
με το δύσκολο έργο της κάλυψης της εκδήλωσης
με διερμηνεία στη νοηματική και το αποτέλεσμα
ήταν μια απολύτως προσβάσιμη εκδήλωση, με σε-
βασμό και στις δύο γλώσσες.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η συνύπαρξη
ακουόντων -οι οποίοι σχετίζονται με τον χώρο και
είναι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, εξοικειωμένοι με
τη νοηματική- και κωφών, και οι εναλλαγές στην
επικοινωνία μεταξύ των δύο γλωσσών, δημιουρ-
γούσαν ένα ενδιαφέρον πεδίο αλληλεπίδρασης,
ουσιαστικά αλλά και σημειολογικά. 

Οι διερμηνείς νοηματικής αποτελούν τη γέφυρα
επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακουόντων. Χρη-

σιμοποιούν και τις δύο γλώσσες ενώ, υιοθετώντας
και τις δύο κουλτούρες, κινούνται επιδέξια μεταξύ
των δύο κόσμων. Συμπορεύονται με τους κωφούς
και έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους κώδικες και μια
ηθική που διατρέχει όχι μόνο την επικοινωνία την
ώρα της διερμηνείας αλλά και συνολικά τη σχέση
τους. 

Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας καλύπτουν
τις ανάγκες επικοινωνίας των κωφών σε περιστά-
σεις που αφορούν την καθημερινή ζωή (ιατρικά
ραντεβού, συναντήσεις με λογιστές, δικηγόρους ή
άλλους επαγγελματίες, συναντήσεις ποικίλου πε-
ριεχομένου, εκπαιδευτικά προγράμματα, ακαδη-
μαϊκές διαλέξεις) και εξυπηρετούν πληθώρα αιτη-
μάτων μέσω της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερ-

μηνείας. Εργάζονται, σε σταθερή βάση, στη Βουλή
και σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ καλύπτουν εκ-
δηλώσεις πολιτικών κομμάτων και φορέων, ημερί-
δες και συνέδρια, θεατρικές και μουσικές παρα-
στάσεις. 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντάμε πλέ-
ον πληθώρα αναρτήσεων, συνοδευόμενες από ha-
shtags όπως #accessibilityforall, #disabilityawa-
reness, #inclusion, #diversity. Εύστοχα, τοποθε-
τείται δημόσια η ανάγκη να διαθέτει το ευρύ κοινό
επίγνωση για την αναπηρία, την ανάγκη συμπερί-
ληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας, την
εξασφάλιση της προσβασιμότητας, καθώς και την
ιδέα μιας κοινωνίας όπου όλοι διαβιούν αξιοπρε-
πώς και σε ισότιμη βάση. Στην περίπτωση των κω-
φών και βαρηκόων συνανθρώπων μας, η προσβα-
σιμότητα στην πληροφόρηση, στην επικοινωνία,
στην ενημέρωση εξασφαλίζεται μέσω της διερμη-
νείας στη νοηματική ή/και τον υποτιτλισμό. Η οπτι-
κοποίηση των πληροφοριών, ώστε να καταστούν
προσβάσιμες σε ανθρώπους με ακουστική αναπη-
ρία, αποτελεί την κεντρική ιδέα πάνω στην οποία
πρέπει να βασίζεται η ανάπτυξη οποιασδήποτε πο-
λιτικής ή παρέμβασης. Προηγούνται, φυσικά, η
υιοθέτηση από το κοινωνικό σύνολο μιας κουλτού-
ρας αποδοχής της διαφορετικότητας -όπως και αν
αυτή μεταφράζεται- καθώς και η βούληση για κοι-
νωνική αλλαγή.
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Δ
εν έγραφα τίποτα άλλο χθες για την
προεδρία του ΕΟΔΥ που όλοι είχαν
σίγουρο τον Θεόδωρο Βασιλακό-

πουλο; Έπεσα μέσα όταν στο χθεσινό φύλλο
σας έγραφα για… εμπλοκή. Ο κ. Βασιλακό-
πουλος δεν μπορούσε και δεν ήθελε ο άν-
θρωπος να μπει σε διαδικασία πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης όπως επιβάλ-
λει η συγκεκριμένη θέση. Αρνήθηκε, λοι-
πόν, ευγενικά και έτσι πήγαμε στην επιλογή
του κύριου Θεοκλή Ζαούτη. Οι πληροφορίες
μου λένε ότι εκτός του Βασιλακόπουλου
υπήρχε και δεύτερη άρνηση προς το υπουρ-
γείο, της κυρίας Παγώνας Λάγιου. Τώρα, αν
με ρωτήσετε γιατί αρνήθηκε στ’ αλήθεια ο
Βασιλακόπουλος, δεν μπορώ να σκεφτώ
κάτι άλλο από το να έχει ο άνθρωπος μεγα-
λύτερες πολιτικές φιλοδοξίες στο μέλλον…

ΛΛωτοφάγος ο Αλέξης 
Ξεχνάει εύκολα αυτός ο άνθρωπος και άθελά
του εκθέτει και στενούς συνεργάτες του. Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δια-
τυμπανίζει ότι είναι κατά της συμφωνίας με
τη Γαλλία και σε ένα επικοινωνιακό κρεσέν-
το είπε μάλιστα ότι ο Μητσοτάκης μάς γυρί-
ζει πίσω σε εποχές Γιάννου Παπαντωνίου
και Άκη Τσοχατζόπου-
λου, υπονοώντας προ-
φανώς ότι πίσω από τη
συμφωνία υπάρχουν
σκάνδαλα οικονομι-
κού τύπου. Αυτό που
φαίνεται να αγνοεί ο κ.
Τσίπρας, πάντως, εί-
ναι οι στενοί δεσμοί
του παρελθόντος ανά-
μεσα σε έναν άνθρωπο
που βρίσκεται κοντά
του και τον πρώην
υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος για τον ναύαρ-
χο Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος υπήρξε
υπασπιστής του κ. Παπαντωνίου… Ο κ. Απο-
στολάκης ήταν δεξί χέρι του Γιάννου, ενώ
πολλοί εκ των στενότατων συνεργατών του
Άκη είναι σήμερα στο γραφείο του Τσίπρα.
Για την ακρίβεια, είναι σύμβουλοι του Αλέξη.
Τους μάζεψε όλους κοντά του… και μετά
έφαγε κάτι λωτούς και ξέχασε…

Ανάρτηση-σοκ από νεολαία
φασιστών στην Πέλλα
Αλγεινή εντύπωση, προβληματισμό, αποτρο-
πιασμό και τρόμο συνάμα προκαλεί η ανάρτη-
ση της εθνικιστικής νεολαίας Πέλλας, δηλαδή
μιας ομάδας εκκολαπτόμενων τραμπούκων
που κάνουν προσηλυτισμό σε σχολεία και γει-
τονιές και καλούν τους ομοϊδεάτες τους σε
ένοπλη εξέγερση. «Μήπως πρέπει να βγούνε
τα όπλα σιγά σιγά», αναρωτιούνται οι νεαροί
φασίστες αναρτώντας το παραπάνω μήνυμα με
φόντο ένα Καλάσνικοφ. Ειλικρινά, πρόκειται
για πρωτοφανείς καταστάσεις.

Η έκθεση της Κουντουρά 
για την ενδοοικογενειακή βία 
Ένα από τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που ξεχωρί-
ζουν θα έλεγα ότι είναι η Έλενα Κουντουρά.
Πέρασε τελικά η έκθεση που κατάρτισε ως
εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εκ μέρους της Επιτρο-
πής FEMM για τον «Αν-
τίκτυπο της Ενδοσυν-
τροφικής Βίας και των
Δικαιωμάτων Επιμέ-
λειας στις Γυναίκες και
τα Παιδιά». «Είμαστε
σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Με αυτή
την έκθεση το Ευρω-
κοινοβούλιο κρούει καμπανάκι κινδύνου για
την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοι-
κογενειακής βίας», δήλωσε η Έλενα Κουν-
τουρά, μιλώντας στην Ολομέλεια. Πρόκειται
για μια έκθεση-σταθμό, μέσα από την οποία
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει για πρώτη
φορά στο επίκεντρο των προτάσεών του τον
αντίκτυπο που έχει η βία όχι μόνο στις κακο-
ποιημένες γυναίκες, αλλά και στα παιδιά. Η
Έλενα Κουντουρά, εισηγήτρια του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στην εν λόγω έκθεση, κά-
λεσε τους ευρωβουλευτές όλων των πολιτι-
κών ομάδων να υπερψηφίσουν την έκθεση,
η οποία τέθηκε σε ψηφοφορία χθες, Τρίτη,
στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο.

Το γεράκι που
καταρρίπτει drones
Είναι το μοναδικό γεράκι στον κόσμο που
έχει εκπαιδευτεί να καταρρίπτει drones.
Είναι θηλυκό και το όνομά της είναι Ζήνα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, ο
Σταύρος Αθανασίου, εκπαιδευτής της Ζή-
νας, μίλησε στην
ΕΡΤ για το γεράκι
και τη σπάνια ικα-
νότητά του! «Η κα-
τάρριψη drones εί-
ναι μία από τις πολ-
λές εφαρμογές που
έχει εκπαιδευτεί
να κάνει η Ζήνα». Ο
Σταύρος Αθανασίου κατάφερε να εξελίξει
μια ιδέα των ευρωπαϊκών αστυνομιών και
να δημιουργήσει έναν στρατό από γεράκια
που λειτουργούν άψογα ως anti-drone
ασπίδα. Επιπλέον, όπου η παρουσία που-
λιών δημιουργεί πρόβλημα (αεροδρόμια,
καλλιέργειες κ.λπ.) τα γεράκια είναι η πιο
οικολογική και σίγουρη προστασία που
υπάρχει.
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Γιατί αρνήθηκε 
ο Βασιλακόπουλος; 

Η πραγματικότητα είναι εξόχως
δύσκολη, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες της κυβέρνη-
σης: Οι αυξήσεις στους λογα-

ριασμούς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος που φτάνουν αυτήν την πε-

ρίοδο σε κάθε σπίτι κυμαίνονται από
35% έως και 40%. Σε απόλυτα νούμερα για ένα νοι-
κοκυριό που καταναλώνει 300 κιλοβατώρες τον
μήνα το κόστος επιβάρυνσης ξεπερνά τα 20 ευρώ.
Στο τετράμηνο, δηλαδή, ανέρχεται στα περίπου 80
ευρώ. Ακόμη υψηλότερη είναι η αύξηση των τιμών
του φυσικού αερίου. Πάνω από 500.000 οικιακοί
καταναλωτές που κάνουν χρήση του καυσίμου για
θέρμανση και μαγείρεμα θα αρχίσουν να λαμβά-
νουν φουσκωμένους λογαριασμούς, με τις εκτι-
μήσεις να δίνουν υψηλότερο κόστος κατά 110%.
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Η αποκάλυψη Ιερώνυμου 
για Μητσοτάκη

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
έκανε μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη για όσα συ-
ζήτησε κατ’ ιδίαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Όπως είπε ο προκαθήμενος της Ελ-
λαδικής Εκκλησίας, κατά τη συνάντηση, πρότει-
νε στον πρωθυπουργό ένα έργο αναγκαίο και
απαραίτητο, όπως το χαρακτήρισε. Τη σύσταση
κοινής επιτροπής Πολιτείας - Εκκλησίας με σκο-
πό τη μελέτη και την επίλυση των πολλών προ-
βλημάτων που έχουν αναδειχθεί. Ο πρωθυπουρ-
γός έκανε αποδεκτή την πρόταση. Βεβαίως ο κ.
Ιερώνυμος δεν διευ-
κρίνισε ποια θέματα
θα πραγματευτεί η
συγκεκριμένη επι-
τροπή. Την εκκλη-
σιαστική περιουσία;
Τα ζητήματα διαχω-
ρισμού Κράτους -
Εκκλησίας; Ή όλα
αυτά μαζί;



Γουάτσα για Μητσοτάκη: Ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ευρώπης 
Πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κύμα επενδύσεων στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια αναμένει ο μεγα-

λομέτοχος της Fairfax, Πρεμ Γουάτσα, την επόμενη πενταετία. «Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός στην Ευρώ-
πη», είπε ο κ. Γουάτσα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν πάντα ρόδινη για τον ίδιο. Απο-
φάσισε να επενδύσει στη χώρα μας επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο πολύ σύντομα ήρθε το σοκ του 2015. Το ραντεβού με Τσί-
πρα. «Εκείνη τη χρονιά, αφού πείστηκα ότι η χώρα θα παραμείνει στο ευρώ, επισκέφτηκα τον Αλέξη Τσίπρα και τον ρώτησα ξεκάθαρα: “Θέ-
λετε να μείνουμε στην Ελλάδα;”». Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ξεδιάλυνε τις όποιες αμφιβολίες. «Φυσικά και σας θέλουμε
εδώ», του είπε στο πρώτο τους ραντεβού. Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο Πρεμ Γουάτσα, είχε στενή συνεργασία με τον τότε υπουργό Οι-
κονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. «Είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλούσε πολύ, αλλά στο τέλος η δουλειά γινόταν όπως είχε υποσχεθεί»,
λέει ο Καναδός επιχειρηματίας και επενδυτής. «Θα εκπλαγείτε από αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα τα επόμενα πέντε χρόνια. Η επενδυτι-
κή κοινότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι έτοιμη να ποντάρει στο ελληνικό στοίχημα», τονίζει ο Πρεμ Γουάτσα, εκφράζοντας
την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Τ
ο ομολόγησε ο ίδιος ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης, όταν
έμαθε για το έγγραφο σχετικά με

την εθελοντική αιμοδοσία που απαγο-
ρεύει σε ομοφυλόφιλους να είναι αιμο-
δότες. «Με σόκαρε όταν το διάβασα.
Έχει συσταθεί μια επιτροπή να επανα-
διατυπώσει τα έγγραφα. Έχω μια σαφή
άποψη και ας κριθεί και αντιεπιστημο-
νική. Εάν η εισήγηση είναι το συγκε-
κριμένο να μην επαναδιατυπωθεί, τότε
θα το αναλάβω μόνος μου να επαναδια-
τυπωθεί. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να
υπάρχει στον νομικό μας πολιτισμό τέ-
τοιας φύσεως έγγραφο, που στην
πραγματικότητα στιγματίζει έναν άν-

θρωπο στο αν θα δώσει ή όχι αίμα. Εν-
δεχομένως αυτό να ήταν λογικό τη δε-
καετία του ’80, που είχαμε μια άγνωστη
ασθένεια, που είχε παρατηρηθεί σε με-
γάλη ένταση σε μια κοινότητα, αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το
συζητάμε το 2021. Άρα θα περιμένω
την επιστημονική εισήγηση, όμως η
απόφασή μου είναι ειλημμένη και το
λέω γιατί είναι και νομικό το θέμα, δεν
είναι αμιγώς ιατρικό. Το συγκεκριμένο
έντυπο θα αλλάξει είτε με εισήγηση εί-
τε χωρίς εισήγηση», είπε χαρακτηρι-
στικά. Εγώ σας τα είχα γράψει, ο Πλεύ-
ρης δεν είναι αυτός που κατηγορούν
κατά καιρούς διάφοροι Μαδουραίοι.
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Οι περιπέτειες ενός Συριζαίου βουλευτή
Μπλεξίματα μαθαίνω ότι έχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με συγκεκριμένη υπόθεση

που αφορά το αδίκημα της πλαστογράφησης δημοσίων εγγράφων. Μάλιστα ο ει-
σαγγελέας έχει στείλει τον φάκελο της υπόθεσης στη Βουλή και σύντομα αναμέ-
νεται να τεθεί ζήτημα άρσης της ασυλίας του βουλευτή. Το πρόβλημα δεν είναι μό-
νο εκεί. Μαθαίνω ότι η όλη υπόθεση έχει να κάνει με δωροληψία - παθητική δω-
ροδοκία. Εκεί είναι που θα κλάψουν μανούλες. Και επειδή κάποιοι διαδίδουν ότι
επρόκειτο για ανώνυμη καταγγελία, προσθέτω ότι είναι επώνυμη και έγινε από
νομικό σύμβουλο δημόσιου οργανισμού. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε σύντο-
μα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί θα ήθελαν να κουκουλώσουν την υπόθεση.

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να χάσει ο δη-
μοτικός ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα 9,84
την έδρα του στην Τεχνόπολη στο Γκάζι!
Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται σχέ-
διο πλήρους αναμόρφωσης του κτιρίου στο
οποίο εδρεύει ο δημοτικός σταθμός της
Αθήνας, με αποτέλεσμα να χαθεί ο χώρος
για το ραδιόφωνο. Ήδη ο δήμος πήρε από
τον Αθήνα 9,84 τους χώρους που χρησιμο-
ποιούσε στον πρώτο όροφο. Σε περίπτωση
που δεν βρεθεί λύση για την εγκατάσταση
του σταθμού εντός της Τεχνόπολης, υπάρ-
χει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο κτί-
ριο του δήμου στην οδό Λιοσίων!

LOCK
Σοκαρίστηκε ο Πλεύρης 

Πού το πάει 
ο Βενιζέλος; 
Ψάχνουν άπαντες να ερμηνεύσουν την
επιθετική στάση που τηρεί το τελευταίο
διάστημα ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέναν-
τι στη ΝΔ. Μετά τη σκληρή κριτική που
άσκησε κατά της κυβέρνησης για την
υπόθεση του Ελπιδοφόρου, επανήλθε με
το θέμα της πανδημίας και ούτε λίγο ούτε
πολύ ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται

μέσα στις δύο
πρώτες χώρες της
Ευρώπης σε θα-
νάτους ανά εκα-
τομμύριο. Όπως
χαρακτηριστικά
είπε, πρέπει να
δοθούν επαρκείς
απαντήσεις από
την κυβέρνηση
και τους ειδικούς.
Τι ακριβώς συμ-

βαίνει με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ;
Ο Βενιζέλος πιστεύει ότι έχει έρθει το
πλήρωμα του χρόνου να ξαναμπεί στην
ενεργό πολιτική καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Αυτό που είπε προ ημερών για την απλή
αναλογική και την κυβέρνηση αυτοδυνα-
μίας είναι το σοβαρότερο όλων. Πολλοί το
άκουσαν και λίγοι το κατάλαβαν. Σε συ-
νέντευξή του στον ΣΚΑΪ υπεραμύνθηκε
των κυβερνήσεων συνεργασίας με αφορ-
μή το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλο-
γών και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα,
λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
πρέπει να επανεξετάσει το αφήγημά του
περί αυτοδυναμίας. Είπε, δηλαδή, πως οι
πρώτες εκλογές με απλή αναλογική μπο-
ρεί να εξελιχθούν σε αίνιγμα και να μην
είναι απλώς ο «ενοχλητικός πρώτος γύ-
ρος» πριν από τις δεύτερες «κανονικές»
εκλογές που θα φέρουν την αυτοδυναμία.

Ανοιχτή γραμμή Έλληνα 
και Γάλλου αρχηγού ΓΕΕΘΑ 

Έμφαση στην πρόσφατη υπογραφή της συμφω-
νίας «Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνερ-
γασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια» μεταξύ Ελ-
λάδας και Γαλλίας δόθηκε κατά τη διάρκεια της τη-
λεφωνικής συνομιλίας που είχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τον Γάλλο
ομόλογό του στρατηγό Thierry Burkhard. Όπως
ανακοινώθηκε, συζητήθηκαν, επίσης, θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος με έμφαση στην πρόσφατη
υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλ-
λίας, καθώς και στην πρόσκτηση γαλλικών οπλικών
συστημάτων, αλλά και θέματα που άπτονται της δι-
μερούς στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και
Γαλλίας. Επιπλέον, οι δύο αρχηγοί συζήτησαν για τις
τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις
και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και στη στα-
θερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής,
όπως και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματί-
ζουν Ελλάδα και Γαλλία ως πυλώνες ασφάλειας,
σταθερότητας και ειρήνης. Τέλος, οι δύο αρχηγοί
συμφώνησαν να συναντηθούν τόσο οι ίδιοι όσο και
αρμόδιοι επιτελείς τους το συντομότερο δυνατό, για
περαιτέρω συντονισμό των ενεργειών τους.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής ΝΔ Β’ Πειραιά

«Η μιζέρια είναι 
βαθιά χαραγμένη 
στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ»

«Ημιζέρια είναι βαθιά χαραγ-
μένη στο DNA του ΣΥΡΙ-
ΖΑ», τονίζει στην «Politi-

cal» ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
στη Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο
οποίος πιστεύει παράλληλα ότι το θέμα
των πρόωρων εκλογών δεν υπάρχει, από
την ώρα που το έκλεισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Με την ιδιότητα του παλιού δημοσιογρά-
φου στον χώρο των οικονομικών και με
δεδομένες τις πιέσεις που δέχεται το ελ-
ληνικό νοικοκυριό από τις ανατιμήσεις,
πιστεύετε πως η πρόσφατη δέσμη μέ-
τρων που ανακοινώθηκε από τον πρωθυ-
πουργό θα πρέπει να εμπλουτιστεί;
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα γεν-

ναίο και κοστολογημένο πακέτο μέτρων, ση-
ματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την επι-
στροφή στην κανονικότητα και, μάλιστα, όχι
αυτήν που επικρατούσε στην προ της πανδη-
μίας κατάσταση, αλλά σε αυτήν που ίσχυε
στην εποχή προ μνημονίων. Οι εξαγγελίες
του πρωθυπουργού που περιλάμβαναν, με-
ταξύ άλλων, μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
αλλά και φοροελαφρύνσεων ήταν καλά με-
λετημένες, προσεκτικά διατυπωμένες, αγ-
κάλιαζαν όλο το φάσμα της ελληνικής κοι-
νωνίας και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στους
νέους, στα αδύναμα νοικοκυριά και στη με-
σαία τάξη, δηλαδή σε αυτούς που κυρίως
επλήγησαν από την υπερδεκαετή οικονομι-
κή -και όχι μόνο- κρίση. Οι κυβερνητικές
πρωτοβουλίες δεν αφορούν μόνο το παρόν,
αλλά ο χρονικός τους ορίζοντας φτάνει μέχρι
το απώτερο μέλλον. Οπωσδήποτε, όμως, ο
πρωθυπουργός έχει εκείνα τα εργαλεία που
μπορούν να του επιτρέψουν και άλλες πα-
ρεμβάσεις, αν θεωρήσει ότι αυτές θα χρει-
αστούν. Η οικονομία της χώρας μας εξελίσ-
σεται θετικά. Οι διεθνείς οίκοι μάς επιβρα-
βεύουν. Τα δημοσιονομικά μας μεγέθη ανα-
μένεται να πάνε επί το θετικότερον. Η ανά-
πτυξη είναι παραπάνω από ορατή. Θα υπάρ-
ξει σίγουρα επιπλέον χώρος για ανακουφι-
στικές δράσεις. 

Μήπως, όμως, η γερμανική δημοσιονομι-
κή ορθοδοξία στη μετά πανδημία εποχή
εξελιχθεί σε κίνδυνο; Μήπως περιμένου-
με πολλά από τη νέα κυβέρνηση στο Βε-
ρολίνο και τελικά μας προκύψουν προ-
βλήματα; Μήπως θα επιστρέψουμε στις
δεσμεύσεις για υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα και η οικονομία μας βραχυκυ-
κλώσει; Θα ήθελα ένα σχόλιο για το απο-
τέλεσμα των γερμανικών εκλογών. 
Όπως είναι γνωστό, η Γερμανία αποτελεί

την ισχυρότερη οικονομία της ΕΕ και, ως εκ
τούτου, το αποτέλεσμα των εκλογών της δεν
μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την ευρω-
παϊκή οικογένεια. Πρώτα απ’ όλα, το αποτέ-
λεσμα αυτό σηματοδοτεί ένα τέλος εποχής,
καθώς η καγκελάριος Μέρκελ, έπειτα από 16
χρόνια στην ηγεσία της χώρας, παραδίδει τη
σκυτάλη στους διαδόχους της. Παράλληλα,
παρατηρείται ένας κατακερματισμός του πο-
λιτικού σκηνικού της χώρας, καθώς η νίκη
του SPD ήταν με βραχεία κεφαλή και ταυτό-
χρονα οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι έγιναν
ρυθμιστές του πολιτικού παιχνιδιού. Οι νέοι
συσχετισμοί δυνάμεων δεν με προδιαθέτουν

για τεκτονικές αλλαγές στην οικονομική και
εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Ωστόσο, η
νέα κυβέρνηση είναι σαφές ότι στην Ελλάδα
θα αναγνωρίσει τη σοβαρότητα, το σχέδιο και
την ξεκάθαρη διάθεση να πορευτεί αναπτυ-
ξιακά. Δύσκολα, λοιπόν, θα επανέλθει η πε-
ρίοδος των σκληρών δημοσιονομικά πολιτι-
κών για μια χώρα σαν τη δική μας, που καθη-
μερινά αποδεικνύει με την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη πως τηρεί τους κανόνες και έχει σα-
φές πλάνο. Οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο
γνωρίζουν ότι τα δεδομένα μετά την Covid-19
θα είναι πολύ διαφορετικά. 

Ποια είναι η θέση σας για την αμυντική
συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας και ένα
σχόλιο για τις αντιδράσεις της αντιπολί-
τευσης;
Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική

συμφωνία, μια συμφωνία που είναι απότοκο
των εξαιρετικών διμερών μας σχέσεων και
της ειλικρινούς σχέσης που έχει οικοδομή-
σει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Μια συμφω-
νία που ενδυναμώνει στο μέγιστο την απο-
τρεπτική ισχύ της χώρας μας, υψώνοντας
ένα τείχος έναντι της τουρκικής επιθετικότη-
τας. Μια συμφωνία, όμως, που κάνει κάτι πο-
λύ περισσότερο: θέτει τη χώρα στον στενό
πυρήνα της στρατιωτικής ενοποίησης της
ΕΕ. Πολλά έχουμε ακούσει για την οικονομι-
κή ενοποίηση, στην οποία η Ελλάδα εισέφε-
ρε πολλά, ούσα όμως ένα μικρότερο οικονο-
μικά μέγεθος. Στο στρατιωτικό, όμως, σκέ-
λος η Ελλάδα είναι μια υπολογίσιμη ευρω-
παϊκή δύναμη. Με τη συμφωνία αυτή ανοίγει
ο δρόμος για τον Ευρωστρατό, με την Ελλάδα
να είναι η δεύτερη δύναμη σύμπραξης μετά

τη Γαλλία. Όσον αφορά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ,
που έσπευσε να καταδικάσει τη συμφωνία
δηλώνοντας ότι θα την καταψηφίσει, θα μου
επιτρέψετε να σας πω ότι δεν εξεπλάγην. Η
μιζέρια είναι βαθιά χαραγμένη στο DNA του
συγκεκριμένου κόμματος.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια
σκλήρυνση της στάσης των αντιεμβολια-
στών. Πώς την κρίνετε και ποια πρέπει να
είναι η απάντηση της κυβέρνησης;
Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό έπειτα από

σχεδόν δύο χρόνια αδυσώπητης πάλης με
την πανδημία, έπειτα από χιλιάδες κρούσμα-
τα και νεκρούς, όταν όλη η παγκόσμια ιατρι-
κή κοινότητα συμφωνεί ότι το εμβόλιο απο-
τελεί τη μοναδική αποτελεσματική και συνά-
μα αβλαβή προστασία έναντι του φονικού
ιού, να υπάρχουν συμπολίτες μας που είναι
αρνητές όχι μόνο του εμβολίου, αλλά της επι-
στήμης και της κοινής λογικής. Η κυβέρνη-
ση, από την πλευρά της, πρέπει να συνεχίσει
την ενημερωτική εκστρατεία υπέρ των εμβο-
λίων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας
υγείας. Μέτρα που δεν τιμωρούν τους λί-
γους, αλλά προστατεύουν όλους. Δυστυχώς,
όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση με την
ανεύθυνη στάση της έριξε νερό στον μύλο
των αρνητών, θεωρώντας ότι μια πανδημία
παγκοσμίων διαστάσεων και μια πρωτοφα-
νής υγειονομική κρίση αποτελούν πρόσφο-
ρο έδαφος για την άσκηση μικροπολιτικής. 

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού «πλήγω-
σαν» τη χώρα περιβαλλοντικά και τραυ-
μάτισαν το προφίλ της κυβέρνησης. Ήταν
σωστοί οι χειρισμοί των αρμοδίων
υπουργείων; 
Το περασμένο καλοκαίρι ο κρατικός μηχα-

νισμός κλήθηκε να αντιμετωπίσει πυρκαγιές
πρωτοφανούς έντασης και έκτασης. Μέσα
σε λίγες μέρες ξέσπασαν 586 πυρκαγιές σε
όλες τις γωνιές της Ελλάδας λόγω του πρω-
τοφανούς και παρατεταμένου καύσωνα αλλά

και της πολύμηνης ξηρασίας. Προφανώς και
δεν υποτιμώ τις επιπτώσεις σε επίπεδο χλω-
ρίδας και πανίδας ούτε και παραγνωρίζω το
γεγονός ότι καταστράφηκαν περιουσίες
συμπολιτών μας και για αυτό ο πρωθυπουρ-
γός ζήτησε γενναία συγγνώμη για τις όποιες
αστοχίες υπήρξαν. Όμως, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι πρωταρχικός μας στόχος ήταν η
προστασία της ανθρώπινης ζωής, στόχος
που τελικά επετεύχθη. 

Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο πρό-
ωρων εκλογών;
Ο πρωθυπουργός το διέψευσε ρητά και

κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι το κυβερνη-
τικό μας έργο έχει χρονικό ορίζοντα τετραε-
τίας, συνεπώς η οποιαδήποτε συζήτηση περί
πρόωρων εκλογών είναι άνευ αντικειμένου. 

Πώς αφουγκράζεστε τα προβλήματα των
συμπολιτών σας στην εκλογική σας περι-
φέρεια και ποιο μήνυμα επιθυμείτε να
τους στείλετε; 
Η Β’ Πειραιά δεν είναι μόνο η εκλογική πε-

ριφέρεια στην οποία έχω την τιμή να εκλέγο-
μαι, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί τον τόπο κα-
τοικίας μου. Εξ αυτού του λόγου αλλά και μέ-
σα από την καθημερινή μου επαφή με τους
συμπολίτες μου γνωρίζω τα πολλά, χρόνια
και πολυεπίπεδα προβλήματα της περιοχής.
Η απόφαση του πρωθυπουργού να κατέλθει
υποψήφιος στη Β’ Πειραιά κατά τις τελευταί-
ες εκλογές ήταν μια κίνηση υψηλού συμβο-
λισμού, που καταδεικνύει τη σημασία που δί-
νουν ο ίδιος αλλά και η Νέα Δημοκρατία συ-
νολικά στην περιοχή αυτή. Όλο αυτό το διά-
στημα έχω καταφέρει να χτίσω μια σχέση
εμπιστοσύνης με τους συμπολίτες μου, απο-
δεικνύοντας έργω και όχι λόγω ότι είμαι πάν-
τα παρών και δίπλα τους. Μαγικές και εύκο-
λες λύσεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως η
πολιτική βούληση και η διάθεση τα προβλή-
ματα να τεθούν σε τροχιά επίλυσης και οι πο-
λίτες της Β’ Πειραιά να πάψουν αντιμετωπί-
ζονται ως πολίτες β’ κατηγορίας. 

«Τα δημοσιονομικά μας μεγέθη
αναμένεται να πάνε επί το 
θετικότερον. Η ανάπτυξη είναι
παραπάνω από ορατή. Θα 
υπάρξει σίγουρα επιπλέον 
χώρος για ανακουφιστικές
δράσεις 

neleftheroglou64@gmail.com

στον
Νίκο Ελευθερόγλου



E
να βήμα πιο κοντά στην από-
κτηση των «φονικών» ισραηλι-
νών βλημάτων Spike NLOS
βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνά-

μεις, με το σχετικό πρόγραμμα να εισάγε-
ται, εκτός απροόπτου, σήμερα για συζήτη-
ση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προ-
γραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής.

Πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα με
εντυπωσιακές ικανότητες, το οποίο θα
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής
ισχύος αρχικά για τον Στρατό Ξηράς και
στη συνέχεια για το Πολεμικό Ναυτικό. To
Spike NLOS είναι βλήμα μεγάλου βελη-
νεκούς, το οποίο εγκλωβίζει τον στόχο
του και μέχρι την τελευταία στιγμή διορ-
θώνει την πορεία του ώστε να επιφέρει
πλήγμα με ακρίβεια χιλιοστού. «Μπορεί
να πετύχει στόχο ακόμη και μέσα από
ανοιχτό παράθυρο», σχολιάζουν αξιωμα-
τικοί του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι είχαν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν επίδει-
ξη του συστήματος σε πρόσφατο ταξίδι
τους στο Ισραήλ.

Το όνομά του, άλλωστε, Spike NLOS
(Non Line Of Sight), σημαίνει ότι ο χειρι-
στής εκτελεί βολή από προστατευμένη
θέση, χωρίς καν να έχει επαφή με τον στό-
χο, από αποστάσεις που ξεπερνούν τα 25
χιλιόμετρα. Μάλιστα, το Spike NLOS δια-
θέτει αισθητήρες που κατευθύνουν το
βλήμα μέρα και νύχτα, ανεξαρτήτως και-
ρικών συνθηκών. Πρώτος χρήστης για τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι ο

Στρατός Ξηράς, συγκεκριμένα τα επιθετι-
κά ελικόπτερα Apache, ενώ για τη συνέ-
χεια το ελληνικό επιτελείο εξετάζει την
εφαρμογή του σε εποχούμενα τμήματα
του Στρατού αλλά και σε μικρά πλοία του
Πολεμικού Ναυτικού.

Με τα Spike NLOS σε πλοία και ελικό-
πτερα η Ελλάδα αποκτά τρομακτικό πλεο-
νέκτημα στα νησιά και τον Έβρο, αφού όχι
μόνο θα διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα
αντιαρματικά βλήματα, αλλά ένα όπλο που
με την ίδια ευκολία μπορεί να πλήξει
πλοία, ελικόπτερα, οχήματα και εγκατα-
στάσεις.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλι-

στικών αναμένεται να συζητηθεί και η
αναβάθμιση των 19 ελικοπτέρων Apache
AH-64A, η οποία παραμένει σε εκκρεμό-
τητα από τα μέσα του καλοκαιριού λόγω
των συνεχών αναβολών. Ο εκσυγχρονι-
σμός των ελικοπτέρων θα γίνει από την ισ-
ραηλινή Elbit Systems και αποτελεί από-
λυτη προτεραιότητα για το επιτελείο, αφού
τα παλαιότερα ελληνικά Apache θα απο-
κτήσουν δυνατότητες αντίστοιχες με τα
πιο εξελιγμένα «αδελφάκια» τους, τα AH-
64D Longbow. Τα υπόλοιπα προγράμματα
που αναμένεται να εισαχθούν σήμερα
στην Επιτροπή αφορούν στην κατασκευή
του εξομοιωτή ελεύθερης πτώσης, όπου
θα εκπαιδεύονται τα τμήματα αλεξιπτωτι-
στών των Ειδικών Δυνάμεων, τα οποία μέ-
χρι σήμερα χρησιμοποιούσαν τις αεροσή-
ραγγες της Αιγύπτου και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων. Το ΓΕΕΘΑ, ωστόσο,
έχει θέσει ως στόχο την κατασκευή αντί-

στοιχου εξομοιωτή σε στρατόπεδο της Ατ-
τικής, επ’ ωφελεία των τμημάτων της Δια-
κλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Τα υπόλοιπα προγράμματα αφορούν
στην ενεργοποίηση της υποστήριξης των
εκπαιδευτικών αεροσκαφών Τ-6 και την
προμήθεια φυσιγγίων μάχης για την Πο-
λεμική Αεροπορία μέσω διακρατικής
συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
στη χρονομίσθωση ενός Μη Επανδρωμέ-
νου Αεροχήματος, στην υποστήριξη του
συστήματος IRIS-T της Πολεμικής Αερο-
πορίας και στη συντήρηση των μηχανών
των ελληνικών φρεγατών ΜΕΚΟ. 
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Ένα βήμα πιο κοντά 
στην απόκτηση των «φονικών»
ισραηλινών βλημάτων 
βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις

Τρόμος για την Άγκυρα τα Spike NLOS

Το πρώτο της μονοθέσιο Rafale F3R με τα γαλανόλευκα δια-
κριτικά στα φτερά παρέλαβε η Πολεμική Αεροπορία, ανεβά-
ζοντας τον αριθμό των ελληνικών «Ριπών» σε τρία. Το αερο-
σκάφος θα παραμείνει στη Γαλλία, καθώς θα χρησιμοποιηθεί
για τις solo πτήσεις των Ελλήνων χειριστών που συνεχίζουν
την εκπαίδευσή τους. Όταν συμπληρωθεί η πρώτη εξάδα αε-
ροσκαφών περί τα τέλη Ιανουαρίου, τα Rafale θα έρθουν στην
Ελλάδα, συγκεκριμένα στην 332 Πολεμική Μοίρα «Γεράκι»,

που θα αποτελεί τη βάση τους. Κοντά στην ολοκλήρωση της
εκπαίδευσής τους βρίσκονται και οι τέσσερις χειριστές, οι
οποίοι θα γίνουν με τη σειρά τους εκπαιδευτές, αναλαμβάνον-
τας να μυήσουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στα «μυστι-
κά» του γαλλικού δελταπτέρυγου αεροσκάφους. 

Στη Γαλλία παραμένουν και οι τεχνικοί της Πολεμικής Αε-
ροπορίας που είναι επιφορτισμένοι να κρατούν τα ελληνικά
Rafale στον αέρα.

Ακόμη ένα «γαλανόλευκο» Rafale



Σ
την Άγκυρα για τον 63ο γύρο των
διερευνητικών επαφών βρίσκε-
ται η ελληνική αντιπροσωπεία,
με την Αθήνα να διατηρεί χαμη-

λές προσδοκίες από τη διαδικασία. Οι δύο
πλευρές θα καθίσουν σήμερα στο ίδιο
τραπέζι ύστερα από επτά μήνες, πιάνον-
τας το νήμα της συζήτησης από την τελευ-
ταία τους συνάντηση, τον περασμένο
Μάρτιο στην Αθήνα. Από τον 62ο γύρο,
στην ελληνική αποστολή παραμένει μόνο
ο πρέσβης Παύλος Αποστολίδης, καθώς
θα αντικατασταθούν τόσο ο κ. Κουγιού
όσο και η κυρία Καναρά, από τον γενικό
διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων του
υπουργείου Εξωτερικών Θεοχάρη Λαλά-
κο και τη διευθύντρια του γραφείου του
γενικού γραμματέα του υπουργείου
Ευαγγελία Γραμματίκα αντίστοιχα. 

Η ατζέντα της Αθήνας
Παρά τα νέα πρόσωπα, για την Αθήνα η

ατζέντα παραμένει η ίδια, με το μοναδικό
θέμα συζήτησης ανάμεσα στις δύο πλευ-
ρές να είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων
ζωνών και της υφαλοκρηπίδας. Οι γείτο-
νες, ωστόσο, αναμένεται να ανοίξουν και
πάλι τη βεντάλια των διεκδικήσεών τους,
ενώ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
επιχείρησε να υποβαθμίσει τη συνάντηση
προτού καν αρχίσει, «βαφτίζοντας» τις
διερευνητικές ως «συμβουλευτικές συ-
νομιλίες». 

Η συνάντηση, μάλιστα, λαμβάνει χώρα
εν μέσω εντάσεων που καλλιεργεί για μια
ακόμη φορά η Τουρκία στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα φρόντισε
να δυναμιτίσει το κλίμα, στέλνοντας φρε-
γάτες να παρενοχλήσουν το ερευνητικό
πλοίο «Nautical Geo» στην κυπριακή
ΑΟΖ, ενώ Ερντογάν και Τσαβούσογλου
εκτοξεύουν ρητορικές απειλές εναντίον
της Ελλάδας στον απόηχο της ελληνογαλ-
λικής αμυντικής συμφωνίας. Ο Τούρκος
πρόεδρος, σε ένα ακραίο παραλήρημα,
μίλησε για τρομοκρατικές τακτικές «φω-
τογραφίζοντας» την Ελλάδα και απείλησε
με νέα ένταση στο πεδίο. «Δεν θα προ-
στατεύσουμε τώρα τα δικαιώματά μας
στην Ανατολική Μεσόγειο; Θα δεχτούμε
χάρτες που σχεδιάζονται σε κάποιο γρα-
φείο; Δεν θα απαντήσουμε στον τρομο-
κρατικό διάδρομο που στήνεται δίπλα

μας; Θα παραμείνουμε θεατές; Δεν μπο-
ρούμε να μείνουμε θεατές. Έχουμε κάνει
ό,τι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του Διε-
θνούς Δικαίου και δεν θα διστάσουμε να
κάνουμε περαιτέρω βήματα», είπε ο Ερν-
τογάν.  Η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει τη
νευρικότητά της για την αμυντική συμ-
φωνία Αθήνας - Παρισιού, η οποία, όπως
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκ-
δήλωση για τα 47 χρόνια της Νέας Δημο-
κρατίας, «ενισχύει συνολικά το γεωπολι-
τικό μας στίγμα». Και υπογράμμισε ότι «η
Ελλάδα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα απο-
τροπής σε όσους μπορεί να σκέφτονται
να αμφισβητήσουν την κυριαρχία μας και
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». 

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών επιχειρεί να αντιστρέψει την
πραγματικότητα, κατηγορώντας την Ελ-
λάδα και την Κύπρο για «προβοκατόρικες
ενέργειες». «Τα πλοία τους επιχειρούν να
εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα μας. Δι-
καίως το Ναυτικό μας απευθύνει προει-
δοποιήσεις και στη συνέχεια λαμβάνει τα
απαραίτητα μέτρα». 

Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε η
«μαριονέτα» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,

ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο
οποίος ονειρεύεται «Γαλάζια Πατρίδα»
στην Ανατολική Μεσόγειο. «Θα συνεχί-
σουμε να δουλεύουμε με την Τουρκία, με
τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη και τα
οπλισμένα UAV μας, θα συνεργαστούμε
στις θάλασσες της “Γαλάζιας Πατρίδας”
για τους ενεργειακούς πόρους αλλά και
στους αιθέρες για να συνεχίσουμε να
έχουμε την υπεροχή και να κυριαρχή-
σουμε στη Μεσόγειο».

«Όλοι περιμέναμε και αντιλαμβανόμα-
στε γιατί η Τουρκία ακόμα μία φορά αντι-
δρά με νευρικότητα μετά τη συμφωνία
Ελλάδας - Γαλλίας. Είναι και αυτή μια επι-
βεβαίωση για το πόσο σημαντική αμυντι-
κή επιτυχία είναι η συγκεκριμένη συμ-
φωνία», ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου. 

Μήνυμα 
«Η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα στον

πλανήτη που έχει εκδώσει απειλή πολέ-
μου κατά άλλης χώρας για την άσκηση νο-
μίμων δικαιωμάτων», είπε ο Νίκος Δέν-
διας κατά τη συζήτηση για την ελληνογαλ-
λική συμφωνία στην Επιτροπή Εξωτερι-

κών και Άμυνας της Βουλής, αναφερόμε-
νος στο τουρκικό casus belli αν η Ελλάδα
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
ναυτικά μίλια. Ο υπουργός Εξωτερικών
χαρακτήρισε την Τουρκία «επιθετικό γεί-
τονα» τονίζοντας πως η Ελλάδα απαντά
όποτε χρειαστεί, αποκαλύπτοντας τη
«νεο-οθωμανική επεκτατικότητά της»,
και πως η ελληνική κυβέρνηση δεν θα γί-
νει υποτελής στην Άγκυρα. Ο κ. Δένδιας
σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία ισχυρίζε-
ται πως σέβεται το Διεθνές Δίκαιο αλλά
παραβιάζει σχεδόν όλα τα άρθρα του χάρ-
τη του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης
και της ασφάλειας, και έχει εισβάλει σε
πέντε χώρες. Τόνισε, μάλιστα, πως ενώ η
Άγκυρα απαιτεί την αποστρατιωτικοποί-
ηση των ελληνικών νησιών, διατηρεί στα
τουρκικά παράλια τον μεγαλύτερο αποβα-
τικό στόλο της Μεσογείου.
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Σε σκηνικό έντασης 
συναντώνται στην Άγκυρα 
οι δύο αντιπροσωπείες



Από τη Μαρία Δήμα 

«Μ
ε την κατηγορούμενη
είχαμε μια χαλαρή και
φιλική σχέση, που
έγινε ερωτικά περι-

στασιακή. Ήταν λίγες οι φορές και οι
ώρες που είχαμε βρεθεί. Δεν υπήρξε
ούτε λήξη ούτε έναρξη της σχέσης. Θυ-
μάμαι, το τελευταίο διάστημα από τον
Γενάρη μέχρι το συμβάν είχαμε βρεθεί
μια φορά»... Αυτά υποστήριξε χθες κα-
ταθέτοντας στο δικαστήριο ως μάρτυ-
ρας ο 40χρονος άνδρας, για τον οποίο η
κατηγορούμενη Έφη Κακαράτζουλα
θεωρούσε ως αντίζηλό της την 34χρο-
νη Ιωάννα, πετώντας της το βιτριόλι.

Ο εισαγγελέας της έδρας, αφού
άκουσε τον μάρτυρα, κάλεσε το θύμα
της πρωτοφανούς επίθεσης να εξετα-
στεί κατ’ αντιπαράσταση μαζί του.
«Επιβεβαιώνω όσα λέει ο μάρτυρας.
Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω διά
ζώσης... Αν και του είχα εξηγήσει την
κατάσταση με την Έφη και θεωρώ ότι ο
ίδιος είχε καταλάβει, αλλά επανερχό-
ταν στο να μου στέλνει μηνύματα». Ο
40χρονος υποστήριξε ότι δεν θυμάται
τον εαυτό του να επανέρχεται μέσω
Facebook στη συζήτηση με την Ιωάννα.

«Την Ιωάννα δεν τη γνωρίζω, δεν την
έχω δει ποτέ από κοντά και δεν έχουμε
μιλήσει διά ζώσης. Πριν από τέσσερα

χρόνια τής είχα στείλει ένα αίτημα φι-
λίας και είχαμε ανταλλάξει κάποια μη-
νύματα. Μου είχε βγάλει η εφαρμογή
κάποιους κοινούς φίλους και μου την
είχε προτείνει. Έτσι την είχα δει και της
είχα κάνει το αίτημα φιλίας. Θεώρησα
ότι μου προτάθηκε από την εφαρμογή
γιατί είχαμε κοινούς γνωστούς», ανέ-
φερε και συμπλήρωσε ότι αντάλλαξαν
εντελώς τυπικά μηνύματα.

Tο επιστημονικό συμπέρασμα
Νωρίτερα χθες από το έδρανο του

μάρτυρα πέρασαν τόσο οι γιατροί των
μονάδων εγκαυμάτων, που παρέλαβαν
την 34χρονη μετά τη φρικιαστική επί-
θεση που δέχτηκε από την κατηγορού-
μενη, όσο και ο ιατροδικαστής Σωκρά-
της Τσαντίρης, που εξέτασε το θύμα. Το
επιστημονικό συμπέρασμα που προ-
έκυψε από τους προαναφερόμενους
μάρτυρες ήταν ότι η δράστιδα της επί-
θεσης γνώριζε ότι το καυστικό υγρό
που εκτόξευσε στην ανυποψίαστη
Ιωάννα μπορούσε να την οδηγήσει και
στον θάνατο. «Η Ιωάννα ζει από τύχη.
Αν δεν είχε πάει στο φαρμακείο και δεν
είχε πλυθεί, θα είχε πεθάνει», ξεκαθά-
ρισε ο ιατροδικαστής. «Τα χημικά εγ-
καύματα έχουν τη μεγαλύτερη θνησι-
μότητα και μεγαλύτερες βλάβες. Όποι-
ος το έριξε έπρεπε να συνειδητοποι-
ήσει ότι μπορούσε να σκοτώσει τον άλ-

λον», είπε, τονίζοντας ότι το βιτριόλι
τρώει και διαβρώνει τα πάντα.

«Σε εμάς η Ιωάννα ήρθε ουρλιάζον-
τας», είπε ο γιατρός πλαστικής εγκαυ-
μάτων του νοσοκομείου Metropolitan,
προσθέτοντας ότι αυτό που αντίκρισαν
στην Ιωάννα ήταν πρωτόγνωρο. Είχαμε
να αντιμετωπίσουμε ένα πράγμα φοβε-
ρό… Έπρεπε να εξουδετερώσουμε τη
θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους
400 βαθμούς Κελσίου…».

Η πλαστική χειρουργός Μαρία Καλο-
φώνου του Θριασίου Νοσοκομείου
ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το οξύ προ-
χωράει βαθιά, θα μπορούσε να είχε
κάψει μυς ή οστά. Στον τράχηλο θα
μπορούσε να είχε πάει σε βαθύτερα

στρώματα. Όταν την έβαλα χειρουρ-
γείο, ζήτησα να υπάρχει αγγειοχει-
ρουργός, γιατί φοβήθηκα ότι μπορεί να
έχει αγγίξει αγγεία και να μην μπορώ
να σταματήσω την αιμορραγία. Θα μπο-
ρούσε να χάσει τη ζωή της, μιλάμε και
για απώλεια ζωής».

Να καθίσει στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για
τους τέσσερις βιασμούς για τους οποίους έχει κριθεί
προφυλακιστέος, καθώς προκύπτουν σοβαρές ενδεί-
ξεις ενοχής, οι οποίες δεν έχουν εξασθενήσει, ζητεί η
εισαγγελέας στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικα-
στικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγ-
γελική λειτουργός στο σκεπτικό της πρότασής της ανα-
φέρεται λεπτομερώς σε όλες τις καταγγελίες που έγι-
ναν σε βάρος του ηθοποιού και ζητεί την παράταση της
προφυλάκισής του μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η επανειλημμένη τέλεση της πράξης, η μακρόχρονη

δράση του, η μέθοδος που έχει αναπτύξει για να προ-
σεγγίσει τα θύματά του, χτίζοντας μαζί τους σχέση εμπι-
στοσύνης αλλά και εξάρτησης, εκμεταλλευόμενος την
κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική του θέση για
να τα δελεάσει, αλλά και τη δική τους ευάλωτη οικονο-
μικά και κοινωνικά θέση, το γεγονός ότι κυκλοφορούσε
δημόσια με τα ανήλικα θύματά του, δίχως καμία ανα-
στολή, αλλά και η αμετανόητη στάση του μέχρι σήμερα
καταδεικνύουν ότι πρόκειται για άτομο επικίνδυνο, με
πάθη και εμμονές, εμφορούμενο από έντονα αντικοι-
νωνικά αισθήματα, ώστε η διατήρηση της προσωρινής

του κράτησης να κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων», διατυπώνει
χαρακτηριστικά για τον κατηγορούμενο η εισαγγελική
λειτουργός και προσθέτει: «Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι
γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης και διδάσκαλος υπο-
κριτικής, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 ορίστηκε και
καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Είναι
άγαμος και από το έτος 2008 μένει σε διαμέρισμα στην
Αθήνα. Δηλώνει αμφιφυλόφιλος με πολλές σχέσεις στη
ζωή του και με τα δύο φύλα, αλλά και με πολλές περι-
στασιακές επαφές ακόμη και επ’ αμοιβή».

«Το θύμα δεν το γνωρίζω,
δεν το έχω δει ποτέ από 
κοντά», υποστήριξε ο άνδρας
στη δίκη για το βιτριόλι

Λιγνάδης: Να δικαστεί για τέσσερις βιασμούς προτείνει η εισαγγελέας
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Tι κατέθεσε 
ο 40χρονος
για την Ιωάννα



Αποφυλακίστηκε
υπό όρους ο Μένιος
Φουρθιώτης

Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο
τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης,
πέντε μήνες μετά την προφυλάκισή του
για τις «στημένες» επιθέσεις στο σπίτι του
στον Διόνυσο. Ο κατηγορούμενος αποφυ-
λακίστηκε με την καταβολή εγγυοδοσίας
30.000 ευρώ και τους περιοριστικούς
όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα, της εμφάνισης τρεις φορές τον μή-
να στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής
κατοικίας του και της απαγόρευσης τηλε-
οπτικών εμφανίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ είχε συλλάβει
τον Μένιο Φουρθιώτη ως ηθικό αυτουργό
των «εικονικών» επιθέσεων στο σπίτι του,
καθώς σε έρευνα που έγινε ταυτοποιήθη-
κε το DNA του ενός από τους δύο συγκα-
τηγορουμένους του με γενετικό υλικό που
βρέθηκε στο σακίδιο που εγκατέλειψαν οι
δράστες που ξέφυγαν της καταδίωξης. Το
DNA φέρεται να ταυτοποιείται με άτομο
που μετείχε σε κυκλώματα εκβιαστών /
μπράβων στον Πειραιά προ διετίας. 

Ο Μένιος Φουρθιώτης διώκεται για μια
σειρά κακουργηματικών και πλημμελη-
ματικών κατηγοριών, όπως τα κακουργή-
ματα της ηθικής αυτουργίας κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση στη διακεκριμένη
οπλοκατοχή και οπλοφορία και της ηθικής
αυτουργίας στην έκρηξη και οπλοφορία,
ενώ διώκεται και για τα πλημμελήματα της
«σύστασης συμμορίας, της ηθικής αυ-
τουργίας στην προμήθεια - κατοχή εκρη-
κτικής βόμβας, της ηθικής αυτουργίας σε
διακεκριμένη φθορά, της απόπειρας εκ-
βίασης, ψευδούς καταγγελία, πρόκλησης
και προσφοράς για την τέλεση αδικήματος
σε βαθμό πλημμελήματος». Ο κατηγορού-
μενος αποφυλακίστηκε με διάταξη του
ανακριτή.

Σ
την εξιχνίαση της δολοφονίας
του 54χρονου επιχειρηματία
Ντίμη Κορφιάτη το πρωινό της
7ης Μαΐου 2021 στη Ζάκυνθο

προχώρησε η ΕΛΑΣ, σχηματίζοντας δικο-
γραφία για συνολικά έξι άτομα, εκ των
οποίων οι πέντε έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ
ο ένας παραμένει άγνωστος.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανά-
μεσα στους πέντε είναι και ένας 38χρονος
-έγκλειστος σήμερα των Φυλακών Δομο-
κού- ο οποίος συμμετείχε και στην πρώτη
ενέδρα (την 9η Ιουνίου 2020 στη Λιθακιά
Ζακύνθου), που είχε ως αποτέλεσμα τον
θανάσιμο τραυματισμό της 37χρονης Χρι-
στίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του Ντίμη
Κορφιάτη. Οι αξιωματικοί του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών επί μήνες συγ-
κέντρωναν στοιχεία για την υπόθεση, τα
οποία προήλθαν τόσο με τη διαδικασία της
προανάκρισης όσο και με αναλύσεις στα
Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Πιο αναλυτικά, κατά το πρώτο στάδιο
των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
στον χώρο του εγκλήματος κάλυκες, βολί-
δες και θραύσματα βολίδων πολεμικού
τυφεκίου και σε αγροτεμάχιο καμένο αυ-
τοκίνητο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή
και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφο-
ρίας και δύο πολεμικά τυφέκια Καλάζνι-
κοφ, τα οποία βρέθηκαν στο εσωτερικό
του οχήματος. Στη συνέχεια, μεταξύ άλ-
λων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλεμ-
μένο αυτοκίνητο, κλεμμένη δίκυκλη μοτο-
σικλέτα, δύο ακόμη πολεμικά τυφέκια Κα-
λάζνικοφ, τρεις γεμιστήρες, 81 φυσίγγια,
ζευγάρι πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας
και είδη ένδυσης μοτοσικλέτας. Πρόκειται
για αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι
φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του
54χρονου επιχειρηματία, ενώ DNA του

δράστη βρέθηκε στους κάλυκες τους
οποίους είχε συλλέξει η ΕΛΑΣ από τη σκη-
νή του εγκλήματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, εκτός από
τον 38χρονο, έγκλειστοι στις φυλακές εί-
ναι δύο ακόμη άτομα που συμμετείχαν στη
δολοφονική ενέδρα. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ο 38χρονος είχε επί χρόνια
σφοδρή αντιπαλότητα στη Ζάκυνθο με τον
Ντίμη Κορφιάτη, ο οποίος είχε επανειλημ-
μένως καταθέσει υπομνήματα στην Εισαγ-
γελία για τη δράση του, καταγγέλλοντας ότι
ήθελε να τον σκοτώσει. Όσον αφορά τη δι-
κογραφία, αυτή αναφέρει την κατά περί-
πτωση σύσταση συμμορίας, ανθρωποκτο-
νίας με δόλο, απόπειρας ανθρωποκτονίας
κατά συναυτουργία και κατά συρροή, επι-
κίνδυνη σωματική βλάβη, εμπρησμό, απο-
δοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος,
πλαστογραφία, κλοπή και νομοθεσία περί
όπλων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχο-
λήσει στο παρελθόν για κακουργηματικά
ποινικά αδικήματα, ενώ τον περασμένο
Ιούνιο είχαν εξιχνιαστεί η ανθρωποκτονία
σε βάρος της 37χρονης συζύγου του Ντίμη
Κορφιάτη και η απόπειρα δολοφονίας του
ίδιου.

ΠΠοινική δίωξη στον
34χρονο τζιχαντιστή 
Ποινική δίωξη για το κακούργημα της
ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση
άσκησε χθες ο εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών της Αθήνας σε βάρος του 34χρο-
νου Ιρακινού, ο οποίος συνελήφθη στη
χώρα μας διότι φέρεται να ήταν ως μέ-
λος του ISIS. Στη συνέχεια, ο κατηγο-
ρούμενος παραπέμφθηκε στον ανα-
κριτή, στον οποίο αναμένεται να απο-
λογηθεί. Ο 34χρονος έχει καταγωγή
από το Ιράκ, βρίσκεται στην Ελλάδα
μαζί με την σύζυγό του και τα τέσσερα
παιδιά τους από το 2018 και κατηγο-
ρείται για τη δράση του στο εξωτερικό.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι
υπάρχει και οπτικό υλικό από βίντεο
όπου φαίνεται ο ίδιος σε εκδηλώσεις
της τρομοκρατικής οργάνωσης με
οπλισμό από το 2014.

Ο Ιρακινός είχε ζητήσει πολιτικό άσυ-
λο, το οποίο απορρίφθηκε σε πρώτο
βαθμό. Έκανε και δεύτερη αίτηση,
που επίσης απορρίφθηκε σε δεύτερο
βαθμό, και στη συνέχεια προσέφυγε
στα διοικητικά δικαστήρια, ζητώντας
και πάλι άσυλο για ανθρωπιστικούς
λόγους, διαδικασία που εκκρεμεί.

Την περασμένη Δευτέρα συνελή-
φθη στο κέντρο της Αθήνας από την
Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία κατόπιν
αξιοποίησης πληροφοριών που παρα-
σχέθηκαν από αλλοδαπές συνεργαζό-
μενες υπηρεσίες και σε συνεργασία
με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
αστυνομικοί έχουν κατασχέσει το κι-
νητό του τηλέφωνο, ενώ κατά τις ίδιες
πληροφορίες ξένες μυστικές υπηρε-
σίες είχαν εντοπίσει βίντεο που δεί-
χνουν τον 34χρονο προ επταετίας στην
περιοχή της Συρίας να κρατά Καλάσ-
νικοφ και να κάνει κήρυγμα υπέρ του
Ισλαμικού Κράτους. Οι Αρχές προ-
σπαθούν να βρουν ποιος ήταν ο ρόλος
του στον χώρο των τζιχαντιστών, κα-
θώς και αν τα τρία χρόνια που διέμενε
στην Ελλάδα είχε επαφή με συγκεκρι-
μένα πρόσωπα.

Σχηματίστηκε δικογραφία 
για έξι άτομα σχετικά 
με την ενέδρα θανάτου στον
54χρονο επιχειρηματία 

Εξιχνιάστηκε
η άγρια δολοφονία
του Κορφιάτη
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Θεσσαλονίκη

Παρατηρητήριο βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης

Παρουσιάστηκε το Παρατηρητήριο βιώσιμης αστικής ανάπτυ-
ξης της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης σε ημερίδα που έγινε με
τη φυσική και την απομακρυσμένη συμμετοχή των προσκεκλη-
μένων σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Μητροπολιτική Θεσσα-
λονίκη» και εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-
2020. Στόχος είναι η διαμόρ-
φωση μιας έγκυρης βάσης
δεδομένων για την παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση ση-
μαντικών ποσοτικών δεικτών στους τομείς χωρικού σχεδιασμού
και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και συγκοινωνιών, περι-
βάλλοντος και ποιότητας ζωής με χωρική αναφορά τη Μητροπο-
λιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η αντιπεριφερειάρχης Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Βούλα Πατουλίδου θα υπογράψει μνημόνια συ-
νεργασίας με τους δημάρχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
«Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη».

Δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής 
διδασκαλίας μαθητών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει για ακόμη μία χρονιά δω-
ρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «Ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης, όπως κάθε χρόνο, έρχεται αρωγός σε γονείς και παιδιά,
υλοποιώντας δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των
σχολείων της δικαιοδοσίας του σε μαθήματα όλων των τάξεων
δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου καθώς και ξένων γλωσσών»,
αναφέρει σχετικά η αντιδήμαρχος Παιδείας Ιωάννα Κοσμοπού-
λου, προσθέτοντας: «Σημειώνεται πως το πρόγραμμα ενισχυτι-
κής διδασκαλίας στηρίζεται στην προσφορά εθελοντικής εργα-
σίας από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς
και εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή σε συνταξιοδότηση και από
πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμμα-
τειακή υποστήριξη».

Συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ζητά για τα
έργα επέκτασης του μετρό ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε συγκεκριμένα: «Να μη
χαθεί ούτε ένα δέντρο. Σήμερα και αύριο και για όσο χρόνο διαρκούν τα έρ-
γα, όσα δέντρα βγουν από τη θέση τους να μεταφυτευτούν τώρα στα σημεία

που θα υποδειχθούν από τον δήμο. Τα έξοδα αγοράς και μεταφύτευσης να
βαρύνουν την Αττικό Μετρό. Η διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου στην

Αθήνα είναι αδιαπραγμάτευτη για τη Δημοτική Αρχή». Επίσης να είναι «στο
ελάχιστο δυνατό η μείωση του δημόσιου χώρου και θα ελέγχουμε με τις δι-

κές μας υπηρεσίες την απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων
ασφαλείας και τη δημιουργία διόδων διέλευσης». Προς τήρηση των ανωτέ-
ρω, ο δήμαρχος προτείνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την Αττικό

Μετρό, το οποίο θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ένα βιβλίο για ειδικούς 
αλλά και για το μεγάλο κοινό

Το βιβλίο «Ευρωπαϊκή οικονομία και πολιτική» των καθηγη-
τών Γιάννη Δούκα και Ναπολέοντα Μαραβέγια (εκδόσεις Κριτι-
κή, 2021) εξετάζει όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πε-
δίο της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας και πολιτικής μέσα
στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Εί-
ναι γραμμένο με εύληπτο και γλαφυρό ύφος για να μπορεί να
διαβαστεί και από το ευρύ κοινό και περιλαμβάνει τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία μέχρι και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ανα-
λύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και η
σημερινή κατάσταση της ευρωπαϊκής αγροτικής οικονομίας,
ενώ παρουσιάζονται η πορεία και οι μεταρρυθμίσεις της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής. Γίνεται, επίσης, ξεχωριστή αναφορά στα
ζητήματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων στο
πλαίσιο της GATT και του ΠΟΕ, καθώς και στην
πρόκληση της αειφορίας υπό την πίεση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων, στις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής και στο ζήτημα
της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλο το φά-
σμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύονται ο ρόλος
της καινοτομίας και αυτός του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού το-
μέα. Η αγροτική οικονομία συμπλέκεται με τον αστικό και βιομη-
χανικό σύγχρονο κόσμο και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ευ-
ρωπαϊκής ιστορίας και τροφός του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κατά
συνέπεια, ήταν αναμενόμενο ότι θα αποτελούσε τον βασικό πυ-
λώνα του οικοδομήματος της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολι-
τικής ενοποίησης. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), όπως ονο-
μάστηκε, αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την πιο συμπαγή κοινή
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν εκφραστής του ευ-
ρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος.

Όπως υπογραμμίζουν οι συγγραφείς, ακόμη και σήμερα η
ΚΑΠ είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πολιτική που δεν διαμορφώ-
νεται μόνο από κοινού στις Βρυξέλλες, αλλά ασκείται άμεσα από
τις Βρυξέλλες, διανέμοντας απευθείας χρηματικές ενισχύσεις
σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες-αγρότες κάθε χώρας-μέ-
λους. Με αυτό τον τρόπο εμπεδώνονται τα ομοσπονδιακά χαρα-
κτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύεται η ευρωπαϊκή
συνείδηση όλων των πολιτών-αγροτών μέσα από τις κοινές διεκ-
δικήσεις τους προς το ευρωπαϊκό κέντρο και όχι προς τα εθνικά
κέντρα πολιτικών αποφάσεων των χωρών-μελών.

Συγκεκριμένα προαπαιτούμενα για 
τα έργα του μετρό ζητά ο Μπακογιάννης

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Πρέσπες 

Ηλεκτροκίνηση με εταίρο 
τη Βόρεια Μακεδονία

Το πρώτο βήμα στην ηλεκτροκίνηση έκανε ο
Δήμος Πρεσπών με την απόκτηση ενός αμιγώς
ηλεκτρικού αυτοκινήτου τύπου SUV, το οποίο πα-
ρέλαβε η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου και
προορίζεται για την υποστήριξη των ηλικιωμένων
μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η
προμήθεια έγινε με το πρόγραμμα «Green-Inter-
e-Mobility» που χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα Interreg - IPA CBC Greece - Republic of
North Macedonia. Οι εταίροι του προγράμματος:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής
εταίρος), Δήμος Μπίτολα (Βόρεια Μακεδονία),
Δήμος Ρέσεν (Βόρεια Μακεδονία), Δήμος Φλώ-
ρινας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μύκονος

Τρεις μελέτες 
για αναβάθμιση 
των υποδομών ύδρευσης

Στην έγκριση της εκπόνησης τριών νέων μελε-
τών σχετικά με την αναβάθμιση των υφιστάμενων
υποδομών προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΥΑΜ του οικείου δήμου. Συγκεκριμένα: Εκ-
πόνηση για οριστική υδραυλική μελέτη με τίτλο
«Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Περιοχών Πα-
ράγκα-Παραντάις-Ληνώ-Γλάστρος-Βρύση» από
τη ΔΕΥΑ Μυκόνου. Εκπόνηση οριστικής μελέτης
του έργου με τίτλο «Επέκταση Δικτυών Ύδρευσης
Περιοχής Χώρας-Αεροδρόμιο-Βόθωνας» από τη
ΔΕΥΑ Μυκόνου. Έγκριση της μελέτης των τευχών
δημοπράτησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθειας και Εγκατάστασης Ψη-
φιακών Υδρομετρητών και Ολοκληρωμένου Συ-
στήματος Αυτόματου Ελέγχου των Δικτυών Υδρο-
δότησης ΔΕΥΑ».
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Ο
ι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου Μαρία
Ανδρούτσου, Ηλιούπολης Γιώργος Χα-
τζηδάκης, Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπό-

δης και Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος
επισκέφτηκαν τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας στην Εύβοια και είχαν συνάντηση
με τον δήμαρχο Γιώργο Τσαμπουρνιώτη.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση που έκανε
ο κ. Τσαμπουρνιώτης όπου περιέγραψε τις
συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά
και τις πληγές που άφησε πίσω της, καθώς και
την αργοπορία που παρουσιάζει η μέριμνα της
κεντρικής διοίκησης, οι τέσσερις δήμαρχοι
της Αττικής εξέφρασαν την πρόθεση κάθε δή-
μος να «υιοθετήσει» και μια πυρόπληκτη κοι-
νότητα.

Όπως επισημάνθηκε, σκοπός αυτής της
πρωτοβουλίας είναι οι δήμοι της Αττικής να
συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της παρα-
γωγικής δραστηριότητας και της καθημερινής

ζωής των κατοίκων των περιοχών που επλή-
γησαν, κινητοποιώντας όχι μόνο τις διοικητι-
κές τους δυνατότητες αλλά και την κοινωνία
κάθε δήμου της Αττικής, ώστε να αναπτυχθεί
η συνείδηση της αδελφοποίησης και της αλ-
ληλεγγύης ανάμεσα στους κατοίκους κάθε
πόλης. Άλλωστε, όπως έγινε σαφές κατά την
επίσκεψη, οι συνέπειες από τις καλοκαιρινές
πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στο
σύνολό τους. Ακολούθησαν συναντήσεις των
δημάρχων και με τους αντίστοιχους κοινοτάρ-
χες, μετά την επί τόπου επίσκεψή τους στις
τέσσερις κοινότητες, και έγινε μια πρώτη κα-
ταγραφή των αναγκών. Όπως αποφασίστηκε,
ο Δήμος Βύρωνα ανέλαβε να συμβάλει στην
ανασυγκρότηση της κοινότητας Παππάδων, ο
Δήμος Αγίου Δημητρίου την κοινότητα Κερα-
σιάς, ο Δήμος Ηλιούπολης την κοινότητα
Αχλαδίου και ο Δήμος Καισαριανής την κοινό-
τητα Κοτσικιά.

Σωστός σχεδιασμός για τα δάση
Την ανάγκη να υλοποιηθεί σωστός σχεδιασμός για να

«μπούμε ξανά στα δάση, να τα δούμε καθαρά, να τα ζή-
σουμε», τόνισε ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την έναρξη
των εργασιών του 20ού Πανελλήνιου Δασολογικού Συ-
νεδρίου στα Τρίκαλα. Το συνέδριο πραγματοποιείται
δύο μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα
και στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε
σε αναγκαιότητες για τα δάση όπως η συζήτηση για τα
θέματα πρόληψης και η επαναφορά καλών πρακτικών, όπως η κοινωφελής εργασία που βοή-
θησε την Αυτοδιοίκηση στον καθαρισμό. Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε ως στόχο την ορ-
θολογική χρήση των δασών, ως τρόπο για να σωθούν. «Να μην αφήσουμε τα δάση στην ησυχία
τους. Όταν εντάσσονται στις ζωές μας, η χρήση και το ενδιαφέρον των πολιτών μπορούν να
σώσουν τα δάση», επεσήμανε.

Προχωρά η ανάπλαση
των Σφαγείων 

Η ανάπλαση των πρώην Σφαγείων
στον Ταύρο ήταν το αντικείμενο της
συζήτησης στη συνάντηση του δη-
μάρχου Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέα
Ευθυμίου με τον δήμαρχο Αθηναίων
Κώστα Μπακογιάννη. Ο δήμαρχος
Αθηναίων επανέλαβε τη θέση του ότι
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για
την ανάπλαση αυτή έχει ο Δήμος Μο-
σχάτου-Ταύρου παρά το ότι ιδιοκτη-
σιακά ο χώρος ανήκει στον Δήμο της
Αθήνας. Έτσι, συμφωνήθηκε να δη-
μιουργηθεί κοινή επιτροπή παρακο-
λούθησης και να εγκριθεί ένα μνη-
μόνιο συνεργασίας των δύο δήμων
με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δή-
μου της Αθήνας Ανάπλαση ΑΕ. Όπως
τόνισε ο κ. Ευθυμίου: «Προχωρούμε
για την ανάπλαση του χώρου των
Σφαγείων που για δεκαετίες παρα-
μένει αναξιοποίητος με γνώμονα το
κοινωνικό συμφέρον και την ανά-
πτυξη της πόλης μας».

Δωρεάν 
μαστογραφικός
έλεγχος 
Το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας του
Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνερ-
γασία με την Ελληνική Αντικαρκινι-
κή Εταιρεία, θα φιλοξενήσει στο
δημαρχείο κινητή μονάδα μαστο-
γράφου με τα πιο σύγχρονα μηχα-
νήματα, στις 29 και 30 Οκτωβρίου
2021, για δωρεάν μαστογραφίες.
Παράλληλα, με πρωτοβουλία της
δημάρχου Μαρίας Ανδρούτσου θα
συνεχίζεται ο πλήρης γυναικολογι-
κός έλεγχος στα δημοτικά ιατρεία
από τον έμπειρο γυναικολόγο του
δήμου, εντελώς δωρεάν για όλες τις
γυναίκες κατοίκους της πόλης. Μά-
λιστα οι πρωτοβουλίες του δήμου
δεν σταματούν εδώ, καθώς για όλο
τον μήνα Οκτώβριο το δημαρχείο θα
φωταγωγηθεί με ροζ χρώμα, υπεν-
θυμίζοντας σε όλες τις γυναίκες τη
σημασία της πρόληψης και της έγ-
καιρης διάγνωσης.

Ποιος δήμος της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
διεκδικεί το ρεκόρ για τις πε-
ρισσότερες αποχωρήσεις πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης
από τις τηλεσυνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου; Στο
πιο πρόσφατο παράδειγμα
κατήγγειλαν τη διοίκηση, ως
συνήθως, για το γεγονός ότι
οι συνεδριάσεις δεν κατα-
γράφονται και δεν μεταδίδον-
ται και ότι δεν γίνονται διά
ζώσης, αλλά και ότι αυτή τη
φορά δεν δόθηκε καν ο λόγος
σε εργαζόμενους, όπως προ-
βλέπει ο κανονισμός… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κοινωνική Ιματιοθήκη
στο Πέραμα 
Ο Δήμος Περάματος έχοντας ως
στόχο την υποστήριξη των ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων της πόλης
παρέχει μέσω της Δημοτικής Ιμα-
τιοθήκης είδη ένδυσης, υπόδησης
και άλλων χρηστικών αντικειμένων
καινούργιων ή μεταχειρισμένων σε
καλή κατάσταση. Βασικό κριτήριο
για την παραλαβή ρουχισμού από τη
Δημοτική Ιματιοθήκη είναι η διαπί-
στωση της οικονομικής αδυναμίας,
η οποία αποδεικνύεται από το εισό-
δημα σε συνδυασμό με την εξέταση
και άλλων κοινωνικών κριτηρίων
όπως η ανεργία, η οικογενειακή κα-
τάσταση, οι γενικότερες συνθήκες
στέγασης και διαβίωσης, καθώς και
η εντοπιότητα. Εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορονοϊού, οι πολίτες που
επιθυμούν να παραλάβουν ρουχι-
σμό πρέπει να επικοινωνήσουν για
ραντεβού στο τηλέφωνο 210-
4020447. Παράλληλα, οι δημότες
που επιθυμούν να προσφέρουν ρού-
χα και διάφορα είδη ιματισμού μπο-
ρούν να αφήνουν τη δωρεά τους κα-
τόπιν ραντεβού.

Τέσσερις δήμοι «υιοθετούν»
πυρόπληκτες περιοχές 

Α Τ Τ Ι Κ Η  



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ε
ντός του μήνα αναμένεται να
ξεκινήσει η διαδικασία για τις
μετεγγραφές των φοιτητών και
τα αποτελέσματα θα ανακοινω-

θούν, εκτός απροόπτου, στις αρχές Δε-
κεμβρίου. Για τους φοιτητές που προέρ-
χονται από πυρόπληκτες περιοχές θα
υπάρξει ειδική ρύθμιση μετεγγραφών,
εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτι-
κά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου
και με βασικές προϋποθέσεις να υπάρχει
αντιστοιχία τμήματος στο πανεπιστήμιο
που επιθυμούν να μετεγγραφούν και να
πληρούν τη βάση μετεγγραφής. 

Ως «βάση μετεγγραφής» θεωρείται ο
αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει
από τον αριθμό των μορίων της βάσης ει-
σαγωγής κάθε πανεπιστημιακού τμήμα-
τος, αφαιρούμενου του αριθμού των 2.750
μορίων. Δικαιούχοι μετεγγραφής είναι οι
φοιτητές ΑΕΙ που εισήχθησαν σε πανεπι-
στημιακά τμήματα είτε μέσω της διαδικα-
σίας των πανελλαδικών εξετάσεων ή μέ-
σω της άσκησης του δικαιώματος πρό-
σβασης, εφόσον πληρούν μία από τις εξής
προϋποθέσεις: μετεγγραφή για οικονομι-
κούς και κοινωνικούς λόγους, μετεγγρα-
φή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, με-
τεγγραφή ειδικών κατηγοριών και κατ’
εξαίρεση μετεγγραφή. Σε καθεμία από τις
παραπάνω περιπτώσεις γενική προϋπό-
θεση είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των τμη-
μάτων και η ακαδημαϊκή λειτουργία του
τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος
σπουδών με το τμήμα προέλευσης. 

Από τη διαδικασία της μετεγγραφής
αποκλείονται όσοι φοιτητές έχουν υπερ-
βεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, όσοι
έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε

άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδί-
ου και όσοι έχουν διακόψει τη φοίτησή
τους και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή,
εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμέ-
νους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας
βίας. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων,
βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτη-
ρίων, δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του
συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά
τμήμα ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Φοιτητές οι οποίοι έχουν ένα ή περισ-
σότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές
έχουν δικαίωμα μετεγγραφής αποκλει-
στικά κατά το πρώτο έτος. Προϋποθέσεις
είναι τα αδέλφια τους να σπουδάζουν σε

πανεπιστημιακά τμήματα που εδρεύουν
σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα
τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφε-
ρειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μό-
νιμα οι γονείς, τα αδέλφια να μην είναι κά-
τοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και
να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο
σπουδών και το κατά κεφαλήν εισόδημα
του αιτούντος να μην υπερβαίνει το ποσό
των 12.500 ευρώ.

Τέλος, φοιτητές που αιτούνται μετεγ-
γραφή, κατά το πρώτο έτος φοίτησής
τους, σε αντίστοιχο τμήμα με αυτό στο
οποίο έχουν εισαχθεί, μπορούν να υποβά-
λουν ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε

τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου,
εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγρα-
φής βάσει οικονομικών και κοινωνικών
κριτηρίων αλλά δεν πληρούν τη προϋπό-
θεση της βάσης μετεγγραφής ή δεν έγινε
δεκτή η αίτησή τους λόγω πλήρωσης του
ποσοστού 15%.

Γκάγκα: Δωρεάν τα μονοκλωνικά και όλα τα φάρμακα για τον κορονοϊό
«Δεν είμαστε τρομακτικά μακριά από τον στόχο εμβο-

λιασμού του 70% με 80% του ενήλικου πληθυσμού», δήλω-
σε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
«Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή κάλυψη. Σαφώς θέ-
λουμε μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα
έχουμε 157 διασωληνωμένους και από αυτούς τρεις είναι
εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό 92% είναι
μη εμβολιασμένοι όταν ήδη οι μισοί περίπου από τους
ενήλικες έχουν εμβολιαστεί», σημείωσε σε συνέντευξή
της στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Είναι πολύ μεγάλη ασπίδα το εμβόλιο για να το αφή-
σουμε και να μην το κάνουμε. Νομίζω ότι είμαστε πολύ
καλύτερα από εκεί που ήμασταν πέρσι. Πέρσι δεν ήταν κα-

νείς εμβολιασμένος και στη Βόρεια Ελλάδα
αυτό ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα»,
πρόσθεσε η κυρία Γκάγκα.

Την ίδια στιγμή, τόνισε πως είναι καλά τα
νέα για το θέμα των φαρμάκων. «Εκτός από
τα μονοκλωνικά που παίρνουν τον δρόμο
τους, έχουμε και νέα φάρμακα κατά της
Covid-19. Είναι σε φάση μελέτης αλλά τα
αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντι-
κά». Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη τους, η κυρία
Γκάγκα τόνισε ότι φυσικά θα καλύπτεται και
για αυτά τα φάρμακα, όπως συμβαίνει γενικά με τα ακριβά
φάρμακα σαν και αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι μία δόση κο-

στίζει 2.000 ευρώ. το μεταξύ, τα νέα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορο-
νοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.876. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με κορονοϊό είναι 34, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
14.991 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 334.
Μεταξύ των ασθενών αυτών, 300 (89,82%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 34 (10,18%) είναι πλήρως εμβο-

λιασμένοι. Οι εισαγωγές 4 νέων ασθενών Covid-19 στα νο-
σοκομεία της επικράτειας είναι 146.

Μέσα στον Οκτώβριο 
αναμένεται να ξεκινήσει 
η διαδικασία - Τον Δεκέμβριο
τα αποτελέσματα 

ΑΕΙ: Οδηγός για τις μετεγγραφές 
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Σε λειτουργία τέθηκε
η πλατφόρμα edupass

Σε εφαρμογή τέθηκε η πλατφόρμα edu-
pass, σε πρώτη φάση για το διδακτικό προ-
σωπικό και τους φοιτητές των ΑΕΙ και των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
μέσω της οποίας θα ελέγχεται αν οι συμμε-
τέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία
πληρούν τις προϋποθέσεις, αν δηλαδή δια-
θέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νό-
σησης ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test
δυο φορές εβδομαδιαίως. Καθηγητές και
φοιτητές θα εισέρχονται στην πλατφόρμα
και θα δηλώνουν αρχικά την πρόθεση φυ-
σικής παρουσίας τους στους χώρους του
πανεπιστημίου και στη συνέχεια θα αι-
τούνται την καταχώρισή τους στην ηλε-
κτρονική θυρίδα του ιδρύματος δηλώνον-
τας ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβο-
λιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να
προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ
στο edupass.gov.gr. 

Έπειτα, θα πραγματοποιείται αυτόματος
έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋπο-
θέσεις για τη συμμετοχή του καθηγητή ή
του φοιτητή στη διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία και το αποτέλεσμα του ελέγχου
θα καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρί-
δα της γραμματείας του αντίστοιχου πανε-
πιστημιακού τμήματος με τις ενδείξεις α)
επιτρεπτή παρουσία, β) μη επιτρεπτή πα-
ρουσία, γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται
περαιτέρω έλεγχος. Η δήλωση όσων έχουν
εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διά-
στημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα) γίνεται
άπαξ. Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα
ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα, απαι-
τείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR
ή rapid test, το δηλώνουν στην πλατφόρμα.
Σε κάθε περίπτωση, για να μπορούν να ει-
σέλθουν στις σχολές τους, οι φοιτητές
οφείλουν να έχουν μαζί τους το απαιτούμε-
νο πιστοποιητικό/δήλωση.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η
λειτουργία της πλατφόρμας θα επεκταθεί
και στα δημόσια σχολεία, αλλά μέχρι τότε
οι μαθητές και οι γονείς τους θα συνεχί-
σουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα
self-testing.gov.gr προκειμένου να εκδώ-
σουν τη «Σχολική Κάρτα» για να προσέρ-
χονται στις σχολικές μονάδες. 

Εύη Πανταζοπούλου

Κ
ι όμως, καταφέραμε να επι-
ζήσουμε από το μεγάλο
μπλακάουτ στο Facebook!
Μπορεί από τη στιγμή που

επανήλθαν σε λειτουργία αργά το βράδυ
της Δευτέρας το Facebook, το Insta-
gram, το WhatsApp και το Messenger
να ακολούθησε ένα «πάρτι» από την
πλευρά των χρηστών, με ευφάνταστες
δημοσιεύσεις για τη ζωή χωρίς τα συγ-
κεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ωστόσο τα μεγάλα κεφάλια της εταιρείας
-και κυρίως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ- θα
μετρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
τις πληγές τους. 

«Προς την τεράστια κοινότητα των
ανθρώπων και των εταιρειών σε όλο
τον κόσμο που εξαρτώνται από εμάς:
ζητάμε συγγνώμη. Εργαζόμαστε
σκληρά για να αποκτήσετε ξανά πρό-
σβαση στις εφαρμογές μας και τις
υπηρεσίες μας και με χαρά μπορούμε
να σας ενημερώσουμε ότι επανέρχον-
ται αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Twit-
ter το… Facebook στη 01.30 χθες τα
ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Οι ίδιοι οι
μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας
Facebook απέδωσαν με ανακοίνωσή
τους τη διακοπή της λειτουργίας σε
«προβληματικές αλλαγές ρυθμίσεων»
σε δρομολογητές και εξυπηρετητές
τους, που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα

κέντρα δεδομένων τους. Πάντως,
υπάλληλοι της εταιρείας του Μαρκ
Ζούκερμπεργκ, που δεν θέλησαν να
κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο
Reuters πως το μπλακάουτ προκλή-
θηκε από εσωτερικό λάθος στη διαχεί-
ριση της διαδικτυακής κίνησης προς
τα συστήματά της. 

Η οικονομική ζημιά είναι απλά τε-
ράστια… Εκτιμάται ότι η πτώση της
μετοχής του Facebook κατά 4,9% στο
κλείσιμο της συνεδρίασης στο χρη-
ματιστήριο της Wall Street αντιστοι-
χεί σε 20 εκατ. δολάρια, περιορίζον-
τας την αξία της εταιρείας στα 967
δισ. δολάρια. Σε ό,τι αφορά τον Μαρκ
Ζούκερμπεργκ, με ζημιά 6 δισ. δολα-
ρίων (!) υποβιβάζεται στον κατάλογο
των πλουσιότερων ανθρώπων στον
πλανήτη. Πλέον, με συνολική περι-
ουσία 121,6 δισ. δολαρίων πέφτει
στην 5η θέση των υπερ-δισεκατομ-
μυριούχων, πίσω από τον Μπιλ
Γκέιτς.

«Η ζημιά θα είναι προσωρινή»
Πάντως, όπως εξηγεί στην «Politi-

cal» ο Τάσος Αργυρός, media expert,
CCO του youfly.com και καθηγητής σε
ιδιωτικά κολέγια, «τo Facebook είναι
συνώνυμο του Ίντερνετ σε πάρα πολ-
λές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να αλλά-

ξει κάτι δραστικά μετά το μπλακ άουτ
των έξι ωρών. Υπάρχουν χιλιάδες ιστο-
σελίδες που η επισκεψιμότητά τους
εξαρτάται αποκλειστικά από αυτή την
πλατφόρμα». Σύμφωνα με τον κ. Αρ-
γυρό, «η δυναμική του είναι τεράστια
και αυτήν τη στιγμή, δεν έχει ανταγω-
νισμό. Η ζημιά για το Facebook προ-
βλέπω πως θα είναι προσωρινή. Πρό-
κειται για το Νο1 επιχειρηματικό εργα-
λείο σε όλο τον κόσμο». 

«Σε πάρα πολλά γνωστά και επιτυ-
χημένα sites, το traffic μέσω του
Facebook ξεπερνά ακόμη και αυτό
από την Google. Προφανώς και οι οι-
κονομικές συνέπειες αυτού του κραχ
θα είναι αστρονομικές, ωστόσο οι με-
τοχές όπως πέφτουν, έτσι και ανεβαί-
νουν. Το Facebook είναι το νούμερο
ένα εργαλείο για το Ίντερνετ παγκο-
σμίως και αυτό θα αργήσει να αλλά-
ξει», καταλήγει. 

Σπύρος Μουζακίτης 

Χάος και κραχ 
πολλών δισ.!

Πού απέδωσαν οι μηχανικοί
του Facebook το πολύωρο
μπλακάουτ - Τεράστια 
οικονομική ζημιά για τον
Μαρκ Ζούκερμπεργκ
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Ενισχυμένος ο Απόστολος
Από τις υποψηφιότητες Μητράκα και Βράνου που
στηρίζονται και επισήμως όπως φάνηκε από τα τη-
λέφωνα από το Μαξίμου, ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας βγαίνει ενισχυμένος για μια ακόμη φορά στη
Βόρεια Ελλάδα. Αυτό παραμένει μια παρακαταθή-
κη, η οποία ενδεχομένως θα του χρησίμευε πολιτι-
κά και μακροπρόθεσμα, αν και εφόσον αποφάσιζε
να αλλάξει ρότα πέρα από τη διοίκηση της Περιφέ-
ρειας Κ.Μ., θέση την οποία -σήμερα δείχνει και
διατρανώνει ότι- δύσκολα θα αποχωριστεί. 

Σ
το εδώλιο του Πενταμελούς Στρατοδικείου
Θεσσαλονίκης κάθεται από το πρωί της Τρίτης
ο 34χρονος γιος επιχειρηματία ο οποίος κα-

τηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου οικιακού
βοηθού στο σπίτι της οικογένειας στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2013. Η υπόθεση
έφτασε στα δικαστήρια πέντε χρόνια αφότου εντοπί-
στηκε ο άτυχος 25χρονος μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα
στην πισίνα του σπιτιού, μετά την επιμονή της μητέ-
ρας του και την έρευνα της δίωξης ανθρωποκτονιών
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. 

Η υπόθεση μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης
παραπέμφθηκε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο,
ωστόσο με απόφαση του δικαστηρίου η υπόθεση
οδηγήθηκε στο Στρατοδικείο, καθώς ο 34χρονος κα-
τηγορούμενος εκείνη την περίοδο υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει

οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του άτυχου
μπάτλερ. Η δίκη ξεκίνησε με την εκφώνηση του κα-
ταλόγου των μαρτύρων και διακόπηκε ύστερα από
αίτημα των συνηγόρων για τις 20 του μήνα.

Ο σημερινός δήμαρχος Καλαμαριάς πάντως κατόρθω-
σε να ενώσει όλη την αντιπολίτευση απέναντί του όπως
φάνηκε στις συζητήσεις του δημοτικού συμβουλίου για

το θέμα της πλαζ. Κι αυτό -όπως λένε στην Καλαμαριά-
είναι μόνο η αρχή. Το σίγουρο είναι ότι η ομοφωνία που
επιδίωκε στις ψηφοφορίες πήγε περίπατο από νωρίς.

Ένωσε όλη την αντιπολίτευση... εναντίον του

Τα φαβορί για τις 
ΔΕΕΠ Θεσσαλονίκης

Εις μάτην τα έβαλε με όλους απέναντι ο Στράτος
Σιμόπουλος στηρίζοντας τον Δένη για τη ΔΕΕΠ Α’
Θεσσαλονίκης. Φάνηκε από την αρχή ότι θα είχε
εξαιρετικά δύσκολο έργο, από τη στιγμή που ο Θό-
δωρος Μητράκας συγκέντρωνε τις υπογραφές
όλων σχεδόν των ανθρώπων που βρίσκονται σε
θέσεις-κλειδιά. Φαβορί όμως είναι και ο Θωμάς
Βράνος για τη Β’ ΔΕΕΠ. Έστω ύστερα από επεισο-
διακή διαδικασία, για την οποία γράψαμε χθες. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πήγε θέατρο 
ο Αναστασιάδης
Τη θεατρική παράσταση «Τα παι-
διά τα φέρνει ο πελαργός», την
οποία ανέβασε η θεατρική ομά-
δα Entremosotros, παρακολού-
θησε ο Σάββας Αναστασιάδης. Ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της
ΝΔ καθόταν δίπλα στον δήμαρχο
Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊ-
τεζίδη, καθώς η πρωτοβουλία
ήταν του συγκεκριμένου δήμου,
ενώ παραδίπλα καθόταν ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας.

Συνεχίζει τις 
διεργασίες ο Βάρδας
Συνεχίζει ακάθεκτος τον δρόμο προς
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023
και τη διεκδίκηση του Δήμου Καλαμα-
ριάς ο δικηγόρος Χρήστος Βάρδας.
Μετά τη δημοσίευση της ονομασίας
της δημοτικής παράταξης, Πρωτοπόρα
Δυναμική Καλαμαριά, με την οποία θα
κατέβει υποψήφιος, ανακοίνωσε και
το έμβλημά της. Σύντομα, όπως είπε ο
κ. Βάρδας, θα παρουσιαστεί και η δια-
κήρυξη των ιδεολογικών αρχών και
των πολιτικών θέσεων που εκφράζουν
την παράταξη.

Για το φράγμα Ν. Τρίγλιας
ενημερώθηκε ο Πάνας
Με τον γενικό γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων και Υποδο-
μών του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Παπαγιαννίδη συναντήθηκε
ο βουλευτής Χαλκιδικής του
ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας,
προκειμένου να ενημερωθεί
για την εξέλιξη των αρδευτι-
κών έργων στη Χαλκιδική. Ο
βουλευτής ενημερώθηκε από
τον γενικό γραμματέα για το
φράγμα Ν. Τρίγλιας ότι έχει
εκδοθεί απόφαση κήρυξης
απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ και
έχει ζητηθεί άδεια πραγματο-
ποίησης εργασιών για τον κα-
θορισμό τιμής μονάδας απο-
ζημίωσης για την εν λόγω
απαλλοτρίωση, με εκτίμηση
ότι θα δημοπρατηθεί το έργο
μέσα στον Οκτώβριο.

Ο πείσμων Στράτος
Το ερώτημα όμως είναι γιατί αποφάσισε ο Στράτος Σιμό-
πουλος να βγει μετωπικά απέναντι στον περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας που πόνταρε, στηρίζοντας -αν
όχι προωθώντας- την επιλογή Δένη για να «σπάσει»,
όπως διαμήνυε δεξιά κι αριστερά, το «σύστημα»; Να
ερίζει ο ίδιος για τη θέση του περιφερειάρχη αποκλεί-
εται. Και το ακόμη πιο παράξενο είναι πως συνέχιζε μέ-
χρι τέλους τη ρότα του, από τη στιγμή που είχε ήδη ει-
σπράξει τις αρνήσεις συναδέλφων βουλευτών του στην
Α’ Θεσσαλονίκης που προσπαθούσε να τους πείσει να
στηρίξουν τον δικό του υποψήφιο; Να ήταν μόνο κίνητρο
το ανυπέρβλητο πείσμα του; Και εν πάση περιπτώσει,
ποιοι είναι οι λόγοι της ευθείας αντιπαράθεσής του με
τον Απόστολο Τζιτζικώστα;

Στη Θεσσαλονίκη όλοι 
οι δήμαρχοι της χώρας
Ετοιμάζεται σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη να υποδεχτεί το
ετήσιο συνέδριο των δημάρχων της χώρας. Οι εργα-
σίες της ΚΕΔΕ θα γίνουν από τις 14 έως τις 16 Οκτω-
βρίου στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»
με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων. Εντός της αιθούσης του συνεδρίου δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής παρατηρητών,
ενώ όσοι συμμετέχουν διά ζώσης θα πρέπει είτε να
είναι πλήρως εμβολιασμένοι είτε να έχουν βρεθεί
θετικοί στον κορονοϊό τους τελευταίους έξι μήνες.

Άρχισε και διακόπηκε η δίκη 
για τη δολοφονία του μπάτλερ



Γ
αλλική έκθεση 2.500 σελίδων που
δημοσιεύτηκε χθες διαπίστωσε ότι
περίπου 330.000 παιδιά έχουν πέσει
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

στην Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας τα τε-
λευταία 70 χρόνια. Ο πρόεδρος της Ανεξάρτη-
της Επιτροπής για τις Σεξουαλικές Κακοποι-
ήσεις που εξέδωσε την έκθεση, ο Ζαν-Μαρκ
Σοβέ, είπε ότι η εκτίμηση αυτή, που βασίζεται
σε επιστημονική έρευνα, περιλαμβάνει κατα-
χρήσεις που έχουν διαπράξει ιερείς και άλλοι
κληρικοί, καθώς και μη θρησκευόμενοι που
εμπλέκονται στην Εκκλησία. Σημείωσε ότι πε-
ρίπου το 80% των θυμάτων είναι άνδρες. «Οι
συνέπειες είναι πολύ σοβαρές», είπε ο Σοβέ.
«Περίπου το 60% των ανδρών και των γυναι-
κών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποί-
ηση αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στη
συναισθηματική ή σεξουαλική ζωή».

Η έκθεση αναφέρει ότι περίπου 3.000 κα-
κοποιητές παιδιών, τα δύο τρίτα εξ αυτών εί-
ναι ιερείς, εργάζονταν στην Εκκλησία εκείνη
την περίοδο. Ο Σοβέ είπε ότι 216.000 θύματα
από τα συνολικά 330.000 κακοποιήθηκαν
από ιερείς και κληρικούς. O Ολιβιέ Σαβινιά,
επικεφαλής της ένωσης θυμάτων «Parler et
Revivre» (Μιλήστε και Ζήστε ξανά), ο οποίος
συνέβαλε στην έρευνα, δήλωσε στο Associ-

ated Press ότι η υψηλή αναλογία θυμάτων
ανά θύτη είναι ιδιαίτερα «τρομακτική για τη
γαλλική κοινωνία, για την Καθολική Εκκλη-
σία». Η επιτροπή επί δυόμισι χρόνια άκουσε
θύματα και μάρτυρες και μελέτησε αρχεία
της Εκκλησίας, των δικαστηρίων, της αστυνο-
μίας και των ΜΜΕ, ξεκινώντας από τη δεκαε-
τία του 1950. Άνοιξε μια τηλεφωνική γραμμή
στην αρχή της έρευνας για το θέμα και έλαβε
6.500 κλήσεις από φερόμενα θύματα ή άτομα
που δήλωσαν ότι γνώριζαν ένα θύμα.

Είκοσι δύο ως φερόμενα εγκλήματα που
μπορούν ακόμη να διωχθούν διαβιβάστηκαν
στους εισαγγελείς. Περισσότερες από 40
υποθέσεις, που είναι πολύ παλιές για να
διωχθούν νομικά, αλλά αφορούν σε φερόμε-
νους ως δράστες που είναι ακόμη ζωντανοί,
διαβιβάστηκαν σε αξιωματούχους της Εκ-
κλησίας. Η επιτροπή εξέδωσε 45 συστάσεις
σχετικά με τον τρόπο πρόληψης της κατάχρη-
σης αυτής. Αυτές περιλαμβάνουν την εκπαί-
δευση ιερέων και άλλων κληρικών, την ανα-
θεώρηση του Κανονικού Δικαίου, του νομι-
κού, δηλαδή, κώδικα που χρησιμοποιεί το
Βατικανό για να κυβερνήσει την Εκκλησία,
και την προώθηση πολιτικών αναγνώρισης
και αποζημίωσης των θυμάτων, σύμφωνα με
τα όσα δήλωσε ο Σοβέ.

Στα Pandora Papers δεν φαίνεται να υπάρ-
χει κάποιος νυν ή πρώην Έλληνας πολιτικός.
Παρ’ όλα αυτά, στα μέσα Οκτωβρίου αναμένε-
ται να δημοσιευτούν τα ονόματα των 283 Ελλή-
νων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για
επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανί-
ζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών,
προστατεύοντας έτσι τα στοιχεία των πελατών
τους. Μετά τις έρευνες που ανακοινώθηκαν σε
εννέα χώρες, τα Pandora Papers θα συζητη-
θούν και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου σήμερα Τετάρτη στο Στρασβούργο.
Εξάλλου, οι τελευταίες αποκαλύψεις αφορούν
και εκθέτουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
σχέση με την καταπολέμηση του μαύρου χρή-
ματος και της φοροδιαφυγής. Στη δίνη του κυ-

κλώνα, πάντως, βρίσκονται κυρίως η Ουκρα-
νία, η Ρωσία, η Κολομβία, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, η Νιγηρία, η Βραζιλία, η Αγκόλα, η
Ιορδανία και η Βενεζουέλα. Και αυτό επειδή σε
κάθε χώρα από αυτές αρκετοί εν ενεργεία πο-
λιτικοί φαίνεται να εμπλέκονται στο νέο οικο-
νομικό σκάνδαλο.

Φρικιαστική υπόθεση, που μοι-
άζει πραγματικά ασύλληπτη,
εκτυλίχθηκε σε μικρή πόλη της
Ιταλίας, όταν μητέρα και πρώην
πρωταγωνίστρια σε αισθησιακές
ταινίες άφησε... ακρωτηριασμέ-
νη τη σορό του γιου της. Η γυναί-
κα συνελήφθη αφότου άφησε το
άψυχο σώμα του μικρού αγοριού
σε ταμείο σουπερμάρκετ μεγάλης αλυσίδας, σοκάροντας εργαζόμενους και
πελάτες. Το παιδί είχε εννέα τραύματα από μαχαίρι στο σώμα, το στήθος και τον
λαιμό του, ενώ στην τσάντα της γυναίκας βρέθηκε μαχαίρι. Σύμφωνα με τις Αρ-
χές, η 44χρονη μητέρα Καταλίν Έρζεμπετ Μπραντάκς, που παλαιότερα εργα-
ζόταν ως πορνοστάρ, ήθελε να εκδικηθεί τον πατέρα του παιδιού, από τον οποίο
είχε χωρίσει πρόσφατα. Το ζευγάρι βρισκόταν σε μακρά διαμάχη για την επι-
μέλεια του παιδιού. Ο πατέρας, ο οποίος ζει στην Ουγγαρία, ειδοποίησε τις Αρ-
χές, αφού έλαβε φωτογραφία του νεκρού γιου του μέσω WhatsApp.
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Pandora Papers: Έρχονται αποκαλύψεις
στα μέσα Οκτωβρίου για 283  Έλληνες 

Φρίκη! 216.000 παιδιά,
θύματα κακοποίησης
από Γάλλους ιερείς

Πρώην πορνοστάρ σκότωσε τον δίχρονο γιο της
και άφησε το πτώμα του σε ταμείο σουπερμάρκετ



Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους
εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε
αναστολή κατά τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνεται μεταξύ
των προγραμματισμένων πληρωμών από το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ και για την τρέχουσα εβδομάδα. Από το
υπουργείο την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου θα πραγματο-
ποιηθούν οι εξής πληρωμές:

• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους ερ-
γαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή τον Σεπτέμβριο.
• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για καλλιτέ-
χνες, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς. 
• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζό-
μενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης.
• Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας - μηχα-
νισμός «Συν-Εργασία».

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 66.000 δικαιούχους
για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδο-
μάτων.
• 24 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5.500 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 700.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 

Π
αροχή έκτακτης και εφά-
παξ οικονομικής ενίσχυ-
σης σε συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες έως το

τέλος Δεκεμβρίου εξετάζει το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης μετά
την ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ και
τη δυναμική που φαίνεται πως έχει
αναπτύξει η ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τρα-
πέζι βρίσκεται η καταβολή «μερίσμα-
τος» σε χαμηλοσυνταξιούχους που
δεν πήραν αναδρομικά και σε εκεί-
νους που εισπράττουν κάτω από 1.000
ευρώ από κύρια και επικουρική σύν-
ταξη, αλλά και σε υγειονομικούς, οι
οποίοι παραμένουν στην πρώτη γραμ-
μή της μάχης κατά της πανδημίας.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει προ-
σωρινό χαρακτήρα και θα εντάσσεται
στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη
στήριξη των εισοδημάτων από το κύμα
ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βα-
σικά είδη διατροφής.

Οι αποφάσεις για τις πρόσθετες πα-
ρεμβάσεις θα «κλειδώσουν» τον Δε-
κέμβριο, όταν θα υπάρχει πιο ξεκάθα-
ρη καθαρή εικόνα για τον φετινό ρυθ-
μό ανάπτυξης και την πορεία του προ-
ϋπολογισμού, που θα καθορίσουν τον
ακριβή δημοσιονομικό χώρο.

Τα στελέχη του οικονομικού επιτε-
λείου εκτιμούν ότι η μεγέθυνση του
ΑΕΠ φέτος θα είναι τουλάχιστον 6,1%

με βάση το προσχέδιο του προϋπολο-
γισμού, ωστόσο υπάρχουν αυξημένες
πιθανότητες να κινηθεί πάνω από το
6,5%, κάτι που θα αποτυπωθεί στο τελι-
κό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα
κατατεθεί στη Βουλή τον Νοέμβριο.

Νέες φοροελαφρύνσεις
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας έχει αφήσει ανοιχτό πα-
ράθυρο για νέες ελαφρύνσεις, αν
υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός
χώρος. Οι εισηγήσεις για τα περαιτέρω
μέτρα στήριξης είναι αρκετές και,
σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμ-
βάνουν νέα παρέμβαση για την κατα-
πολέμηση της ακρίβειας, κυρίως στο
μέτωπο της ενέργειας, αλλά και τη μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών, την
επέκταση της μείωσης της εισφοράς
αλληλεγγύης σε Δημόσιο - συνταξιού-
χους, καθώς και το ενδεχόμενο μιας
έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης.

Το γεγονός ότι για το 2022 θα ισχύει
η ρήτρα διαφυγής, που απαγορεύει τη
λήψη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, θέ-
τει αυτομάτως σε διαβούλευση με
τους θεσμούς παρεμβάσεις προσωρι-

νού χαρακτήρα, με τις οποίες η κυβέρ-
νηση επιδιώκει να στηρίξει τα νοικο-
κυριά.

Υπό αυτές τις συνθήκες ψηλά στην
ατζέντα του οικονομικού επιτελείου
βρίσκονται:
• Η αντιμετώπιση των συνεπειών της
ακρίβειας. Το κύμα ανατιμήσεων στην
ενέργεια, που μπορεί τους επόμενους
μήνες να λάβει μεγάλες διαστάσεις,
απασχολεί το οικονομικό επιτελείο.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να
υπάρξει ένα μεγαλύτερο κονδύλι για
το επίδομα θέρμανσης και ένα έξτρα
επίδομα για τους καταναλωτές φυσι-
κού αερίου.
• Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών κατά 1,1 ποσοστιαία μο-
νάδα ώστε η συνολική πτώση να φτά-
σει τις 5 μονάδες, όπως είχε υποσχε-
θεί προεκλογικά η κυβέρνηση. Το μέ-
τρο θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση

του καθαρού μηνιαίου μισθού των ερ-
γαζομένων και σε ελάφρυνση του φο-
ρολογικού βάρους για τις επιχειρή-
σεις.
• Το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγ-
γύης στους εργαζομένους στο Δημό-
σιο και τους συνταξιούχους με ετήσιο
καθαρό εισόδημα πάνω από 12.000
ευρώ, πράγμα που θα οδηγήσει αυτό-
ματα σε ετήσια αύξηση από 22 έως και
676 ευρώ. Για παράδειγμα, για εισόδη-
μα 13.000 ευρώ, δηλαδή για καθαρές
μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ, το ετή-
σιο όφελος θα είναι 22 ευρώ τον χρόνο
ή 1,83 ευρώ τον μήνα.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τον Δεκέμβριο θα
κλειδώσουν οι αποφάσεις -
Νέες φοροαπαλλαγές 
προ των πυλών 

Οι καταβολές από υπουργείο Εργασίας και ΟΑΕΔ
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Χριστουγεννιάτικος 
«μποναμάς» σε
υγειονομικούς, 
συνταξιούχους



ΕΕπίδομα θέρμανσης:
Περισσότερα χρήματα
σε περισσότερους 
δικαιούχους

Με αύξηση του ποσού και διεύρυνση
των εισοδηματικών κριτηρίων θα επιχει-
ρήσει το υπουργείο Οικονομικών να κα-
λύψει τις απώλειες των νοικοκυριών μέ-
σω του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να
αντιμετωπιστούν οι αισθητά αυξημένες
τιμές σε σχέση με πέρυσι.

Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του
ποσού για τον άγαμο στα 15.000 ευρώ από
12.000 ευρώ που είναι σήμερα, για τον έγ-
γαμο χωρίς παιδιά στα 24.000 από 20.000
ευρώ, ενώ θα υπάρξει και προσαύξηση
κατά 4.000 ευρώ ανά τέκνο. Συνολικά,
εκτιμάται ότι με τις παρεμβάσεις που θα
γίνουν, θα διατεθεί ποσό σχεδόν 2 δισ.
ευρώ για να προστατευτούν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις από την αλματώδη αύ-
ξηση των τιμών της ενέργειας.  

Την επόμενη εβδομάδα θα οριστικο-
ποιηθεί το τελικό σχέδιο με δεδομένη τη
διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από
την Παρασκευή 15 του μηνός. Το επίδομα
θέρμανσης καλύπτει όσους χρησιμοποι-
ούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο,
πέλετ και ξύλα και θα είναι αυξημένο κα-
τά 20% σε σχέση με πέρυσι. Φέτος θα χο-
ρηγείται και σε όσους χρησιμοποιούν ως
καύσιμο το φυσικό αέριο, λόγω της εκρη-
κτικής ανόδου του πράσινου καυσίμου.
Σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο είχε πέ-
ρυσι 14 δολάρια ανά MWh και τώρα έχει
απογειωθεί στα 117 δολάρια! 

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η
τιμή του αναμένεται φέτος να είναι αυξη-
μένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έτσι, η πρώτη
τιμή διάθεσης, με βάση τα σημερινά δε-
δομένα, διαμορφώνεται στο 1,05 ευρώ
για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στην
ηπειρωτική Ελλάδα και τις απομακρυ-
σμένες περιοχές εκτιμάται ότι θα κινηθεί
πάνω από το 1,10 ευρώ, ενώ στα νησιά θα
ξεπεράσει το 1,20 ευρώ, λόγω και του αυ-
ξημένου μεταφορικού κόστους.

Σ
τα 30 δισ. ευρώ τοποθετείται
ο πήχης για τις επενδύσεις
που θα γίνουν στο πλαίσιο
της αξιοποίησης των πόρων

του Ταμείου Ανάκαμψης και την εφαρ-
μογή του σχεδίου «Ελλάδα 2.0». 

Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Θε-
όδωρος Σκυλακάκης, «είναι θέμα
άμεσης προτεραιότητας για την κυ-
βέρνηση η διοχέτευση των πόρων αυ-
τών στην πραγματική οικονομία, απο-
τελώντας βασικό πυλώνα για την οικο-
νομία». 

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές
θα είναι χρηματοδοτούμενες με δάνεια,
εκ των οποίων τα 12,7 δισ. ευρώ θα
έχουν χαμηλό επιτόκιο. Σύμφωνα με
τον κ. Σκυλακάκη, «μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει
ενεργοποιηθεί ο κλάδος των δανείων
και αναμένεται τις επόμενες ημέρες ή
εβδομάδες η πρόταση των ευρωπαϊκών
τραπεζών αλλά και των ελληνικών τρα-
πεζών, ώστε να ξεκινήσει η χορήγηση
δανείων για επενδύσεις».

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών υπογράμμισε ότι ο στόχος της
κυβέρνησης είναι η μη εμπλοκή του
κράτους σε αυτήν τη διαδικασία, την
οποία θα αναλάβουν οι τράπεζες, ενώ
οι ελεγκτές θα είναι ιδιώτες και θα
επιλεγούν με αυστηρά κριτήρια. 

Ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι η
χώρα μας βρίσκεται σε φάση ανάκαμ-
ψης, κυρίως επενδυτικής και εξαγω-
γικής, και αυτό θα κρατήσει για αρκετά
χρόνια, ενώ όσο η οικονομία θα πηγαί-

νει καλύτερα, τόσο μεγαλύτερο θα εί-
ναι το πλεόνασμα που θα δημιουργεί-
ται και το οποίο θα μοιράζεται με δι-
καιοσύνη σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους. 

Σημειώνεται ότι, με βάση το σχέδιο
«Ελλάδα 2.0», το 30% των επιδοτήσε-
ων του Ταμείου Ανάκαμψης θα διοχε-
τευτούν στον τομέα της ενέργειας και
ειδικότερα σε 34 πράσινες δράσεις, εκ
των οποίων οι 24 υλοποιούνται από το
υπουργείο Ενέργειας. Εκτιμάται ότι οι
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μόχλευση
ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους 60 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο, πόροι
πολλών δισεκατομμυρίων θα διοχε-
τευτούν σε επιδοτήσεις στη βιομηχα-
νία και σε ερευνητικά προγράμματα,
ενώ δεσπόζουσα θέση θα έχουν το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ», τα βιομη-
χανικά πάρκα και άλλες εμβληματικές
επενδύσεις. 

Επιπλέον 
4,4 εκατ. ευρώ 
σε πυρόπληκτους 
Το ποσό των 4.415.954,01 ευρώ
μπήκε χθες στους λογαριασμούς
830 πυρόπληκτων ως αποζημίωση
για τις πληγές που υπέστησαν κατά
τις πρόσφατες καταστροφικές πυρ-
καγιές και στον απόηχο της αποκά-
λυψης περιπτώσεων με «μαϊμού»
δικαιούχους. 

Ειδικότερα, σε 423 δικαιούχους
μπήκαν κατά μέσο όρο 5.170 ευρώ
ως στεγαστική συνδρομή, σε 238
δικαιούχους πιστώθηκε κατά μέσο
όρο ποσό 2.606 ευρώ ως αποζημίω-
ση οικοσκευής, ενώ το ποσό των
3.830 ευρώ κατά μέσο όρο έλαβαν
επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγ-
γελματίες που υπέστησαν ζημιές
στις επιχειρήσεις και στην επαγ-
γελματική τους έδρα. Έτσι, το συ-
νολικό ποσό το οποίο πιστώθηκε
στους λογαριασμούς ανέρχεται στα
4.415.954,01 ευρώ και αφορά 830
μοναδιαίους ΑΦΜ. Μέσα σε 47
ημέρες από την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας για κρατική αρωγή
στις πυρόπληκτες περιοχές (aro-
gi.gov.gr), έχουν διατεθεί συνολικά
37.137.965,09 ευρώ στους πρώτους
7.466 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ), οι
οποίοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.
Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η επε-
ξεργασία των αιτήσεων και των
στοιχείων που υποβάλλονται, ενώ
ως καταληκτική προθεσμία υποβο-
λής έχει οριστεί η Παρασκευή 15η
Οκτωβρίου 2021.

Θεόδωρος Σκυλακάκης: 
«Εντός των ημερών 
οι προτάσεις από 
τις τράπεζες για την παροχή
των σχετικών δανείων»

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Επενδύσεις 30 δισ.
μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης
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Υ
περαξίες με το καλημέρα εγγρά-
φει ο όμιλος Τεχνική Ολυμπιακή
από την είσοδό του στην ποντο-

πόρο ναυτιλία, καθώς η απόκτηση συμ-
μετοχής 15% σε έξι πλοία μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων και πλειοψηφίας
(85%) σε ένα ακόμη συνέπεσε με την
εκτίναξη στις τιμές των ναύλων. Ο όμι-
λος έχει διαθέσει, μέσω της εγγονής
εταιρείας, TO Shipping Ltd, το ποσό των
7,8 εκατ. δολαρίων για να αποκτήσει α)
ποσοστό 15% σε έξι πλοιοκτήτριες εται-
ρείες, οι οποίες προχώρησαν στην από-
κτηση ισάριθμων πλοίων μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων και β) ποσοστό 85%
στη σύσταση της Roma Holdings LLC, η
οποία αγόρασε πλοίο μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας,
9.800 TEU και έτους ναυπήγησης 2006
με προκαταβολή 2,76 εκατ. δολάρια.
Στις 30 Ιουνίου η εύλογη αξία των παρα-
πάνω συμμετοχών αυξήθηκε κατά 17,13
εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της «υπερ-

θέρμανσης» που παρουσιάζει τους τε-
λευταίους μήνες ο τομέας μεταφοράς
κοντέινερ μέσω θαλάσσης. Ο δε όμιλος
έλαβε 1,5 εκατ. ευρώ επιστροφή κεφα-

λαίου από τις παραπάνω συμμετοχές.
Παραμένει η εκκρεμότητα με την πλευ-
ρά Ιβάν Σαββίδη για την οριστικοποίηση
του τιμήματος της Πόρτο Καρράς.

Ολοκληρώθηκε το Business 
Forum Ελλάδας - Λιθουανίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Business Fo-
rum Ελλάδας - Λιθουανίας, που διοργανώθηκε
από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών. Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος
του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε τη
θετική πορεία που έχουν καταφέρει να διατηρή-
σουν οι δύο χώρες, παρά τις οικονομικά αρνητι-
κές συνθήκες των τελευταίων ετών. «Η Λιθουα-
νία έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
οικονομίες μετά την κρίση 2008-2009. Ενώ η Ελ-
λάδα έχει να επιδείξει εξαιρετικά θετικές προ-
οπτικές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρωτο-
φανούς πανδημίας. Το γεγονός αυτό αποδει-
κνύει ότι οι επιχειρηματικές μας κοινότητες
έχουν γερά θεμέλια. Και ότι οι επιχειρηματίες
μας έχουν την επιθυμία, αλλά και την ικανότητα,
να διευρύνουν τα σύνορά τους και πέρα από τη
χώρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Creta Farms: Αύξηση 
πωλήσεων μετά την εξυγίανση
Σε 21,70 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της
Creta Farms Τροφίμων στην πρώτη χρήση της
μετά τη συμφωνία εξυγίανσης της κρητικής
αλλαντοβιομηχανίας Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ. Το
αποτέλεσμα EBITDA ανήλθε σε 1,1 εκατ ευρώ,
ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων κυμάνθηκε
στις 191 χιλιάδες ευρώ. Η Creta Farms Τροφί-
μων ιδρύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020 και ανή-
κει στο επενδυτικό σχήμα του Ομίλου της Bella
Bulgaria που είναι η μητρική της και με την
οποία ενοποιείται στο εξωτερικό. Εντός της
χρήσης του 2020 η εταιρεία απέκτησε μέρος
του ενεργητικού και παθητικού τής υπό εξυ-
γίανση εταιρείας Κρέτα Φαρμ ΑΒΕΕ, που έχει
μετονομασθεί πλέον σε Αλλαντοβιομηχανία
Ρεθύμνου ΑΒΕΕ. 

Koolmetrix: Ανέλαβε 
την ανακατασκευή του MyShoe.gr

Η Koolmetrix πραγματοποίησε την ανανέωση
της εταιρικής ταυτότητας αλλά και τον ολικό
επανασχεδιασμό του website του MyShoe, με-
λετώντας τη συμπεριφορά των χρηστών και συν-
δυάζοντάς τη με τα δεδομένα των τελευταίων
ετών. Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ο σχεδια-
σμός ενός απόλυτα χρηστικού mobile first περι-
βάλλοντος, που προσαρμόζεται ανάλογα με τον
χρήστη, προσφέροντας στους πελάτες του
Myshoe τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να
ολοκληρώσουν την αγορά τους με ιδιαίτερη ευ-
κολία. «Το MyShoe αποτελεί ένα μοναδικό πα-
ράδειγμα για το πώς η data driven φιλοσοφία της
Koolmetrix αποτελεί το μέλλον στο ecommerce
design», δήλωσε ο Τάσος Κωνσταντάτος, cre-
ative director της Koolmetrix.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με
αριθ. πρωτ. 2298/04.10.2021 και με αφορμή δημοσίευμα του ηλεκτρονι-
κού Τύπου, η Cenergy Holdings SA ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι
διερευνά συνεχώς πιθανές συνεργασίες με στόχο την αξιοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων και της τεχνογνωσίας της στον κλάδο των υπο-
βρύχιων καλωδίων, καθώς και την επένδυση σε νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
εταιρικού της συμφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο
συνεργασίας με την Ørsted, τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της υπερά-
κτιας αιολικής ενέργειας, για τη δημιουργία εργοστασίου υποβρύχιων
καλωδίων διασύνδεσης ανεμογεννητριών στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Η συ-
νεργασία τελεί υπό την προϋπόθεση της ανάθεσης στην Ørsted έργου
ανάπτυξης αιολικού πάρκου στο Μέριλαντ, ανάθεση που αναμένεται να
κριθεί εντός του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται
ζητημάτων οργάνωσης, αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς ενέργειας, υπέ-
γραψαν ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητής Ανδρέας
Μπουντουβής, και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αναπληρωτής
καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας. Ο πρόεδρος της ΡΑΕ δήλωσε μετά την υπογρα-
φή του μνημονίου συνεργασίας: «Με ιδιαίτερη χαρά, η ΡΑΕ υπογράφει σήμερα
μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιβεβαιώνοντας εκ
νέου τους επιστημονικούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί μεταξύ των δύο
μερών, εδώ και χρόνια. Πιστεύουμε ότι η τεχνοκρατική με την ακαδημαϊκή συ-
νέργεια θα αποτελέσει ισχυρό λάκτισμα για την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνών
στον τομέα της ενέργειας, με στόχο το όφελος των καταναλωτών».

ΡΑΕ με ΕΜΠ για την εποπτεία της αγοράς ενέργειας

Cenergy: Εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ørsted

Τεχνική Ολυμπιακή: Υπεραξίες 
17 εκατ. από την ποντοπόρο ναυτιλία



Damco Energy: Υπογραφές
με GE για μονάδα αερίου 

Υ
πεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της εται-
ρείας του Ομίλου Κοπελούζου Damco Ener-
gy ΑΕ και της General Electric (GE), για την

προμήθεια και τη μακροχρόνια συντήρηση του κύ-
ριου εξοπλισμού για τη Μονάδα Συνδυασμένου Κύ-
κλου με φυσικό αέριο στην περιοχή της Αλεξαν-
δρούπολης, ισχύος 840 MW. Η Ηλεκτροπαραγωγή
Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη ΑΕ, 100% θυγα-
τρική του Ομίλου Κοπελούζου, είναι ο φορέας υλο-
ποίησης της επένδυσης, η οποία θα ξεκινήσει να κα-
τασκευάζεται εντός του έτους και αναμένεται να
ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2024. Όπως αναφέρει
η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το έργο πρόκει-
ται να τονώσει την τοπική οικονομία, τόσο κατά τη
φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας
του. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα
απασχοληθούν περί τα 600 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι
εν συνεχεία θα δημιουργηθούν 90 μόνιμες θέσεις
εργασίας καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας του.

Πανελλήνιος διαγωνισμός 
ρομποτικής Racecar Challenge

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Μάθηση Πρωτοβουλία
και Junior Achievement Greece καθώς και το Pierce -
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, διοργανώνουν τον Πα-
νελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής με στόχο να βοηθή-
σουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να ενισχύσουν τις
γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους
στους τομείς του προγραμματισμού, της ρομποτικής και
της τεχνολογίας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη.
Έτσι θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου λεπτομερής
διαδικτυακή παρουσίαση, η οποία απευθύνεται κυρίως
σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρον-
ται για τις εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς.

Οι κάρτες Eurobank στο 
ψηφιακό πορτοφόλι Google Pay

H Εurobank προσφέρει το
ψηφιακό πορτοφόλι Google
Pay επιτρέποντας στους πε-
λάτες της, κατόχους καρτών
Eurobank Visa και Eu-
robank Mastercard, να
πραγματοποιούν πληρωμές,
απλά και γρήγορα, χρησιμο-
ποιώντας μόνο το android
κινητό ή το ρολόι τους, χωρίς
να απαιτείται χρήση κάρτας στη φυσική της μορφή ή η
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ αυτής στο τερματικό αποδοχής
καρτών (POS). Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία η Eurobank
εμπλουτίζει τις διαθέσιμες υπηρεσίες της στον τομέα των
ψηφιακών πληρωμών, σύμφωνα με τις σύγχρονες διε-
θνείς τάσεις, απλοποιώντας, περαιτέρω, τις καθημερινές
συναλλαγές των πελατών της. Η διαδικασία της συναλλα-
γής μέσω Google Pay είναι εύκολη και γρήγορη, καθώς οι
χρήστες απλώς πλησιάζουν το κινητό τους ή το συμβατό
με την υπηρεσία ρολόι τους κοντά στο POS για να πραγμα-
τοποιήσουν μια ανέπαφη πληρωμή. Οι χρήστες μπορούν
να χρησιμοποιούν την υπηρεσία σε όλα τα φυσικά κατα-
στήματα που διαθέτουν POS ανέπαφων συναλλαγών, κα-
θώς και στις online αγορές τους, επιλέγοντας ως μέσο
πληρωμής το Google Pay.

Μαρίνα Φλοίσβου: Επαλήθευση 
απολογισμού βιωσιμότητας από TÜV Hellas

Τον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης της Lamda Flisvos
Marina AE επαλήθευσε η TÜV Hellas, διενεργώντας εξω-
τερική διασφάλιση για το έτος 2020, και επιβεβαίωσε τη
συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις οδηγίες Gri Standards,
με βάση το διεθνές πρότυπο AA1000AP (2018) του Οργα-
νισμού Accountability. Η διενέργεια της εξωτερικής δια-
σφάλισης και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα
εξαιρετικά απαιτητικά διεθνή πρότυπα αποδεικνύουν τη
σημασία των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης που πραγμα-
τοποίησε και πραγματοποιεί η εταιρεία. Παράλληλα, επι-
βεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της Lamda Flisvos
Marina AE στις αξίες και αρχές της εταιρικής υπευθυνό-
τητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η εταιρεία Lamda Flisvos
Marina ΑΕ αποτελεί κοινοπραξία των εταιρειών Lamda
Flisvos Holding ΑΕ με 77,23% και της ΕΤΑΔ με 22,77%.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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3  άλφα: Νέα επένδυση 
με βλέψεις για εξαγωγές

Με νέα επένδυση σε συσκευαστική μηχα-
νή, ίδιας δυναμικότητας με την επένδυση που
μόλις ολοκλήρωσε, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, η 3
άλφα - Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ ενισχύει
την παραγωγικότητα του εργοστασίου της για
να καλύψει ζήτηση από νέες συνεργασίες
που επιδιώκει, σε συνδυασμό με επέκταση
εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ετοιμά-
ζει τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Anu-
ga, όπου σχεδιάζει να προωθήσει το πλάνο
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της σε νέες
αγορές, από 25 χώρες όπου έχει σήμερα πα-
ρουσία. Αξιοποιεί επίσης τη στροφή των κα-
ταναλωτών σε πιο υγιεινή διατροφή, τάση που
πριμοδοτεί τα όσπρια, αγορά στην οποία η 3
άλφα ελέγχει μερίδιο 38,3%. Έτσι, στοχεύει
σε αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών της
στο 25% του τζίρου σε μια πενταετία, από πε-
ρίπου 10% σήμερα.

Πίνδος: Καινούργια μονάδα 
επεξεργασίας κοτόπουλου
Τη νέα βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας
κοτόπουλου εγκαινίασε ο Αγροτικός Πτηνο-
τροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίν-
δος». Με προϋπολογισμό επένδυσης που
αγγίζει τα 9,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρη-
ματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016,
η «Πίνδος» πρόσθεσε κτιριακές υποδομές
7.000 τ.μ. στις εγκαταστάσεις της. Η επένδυ-
ση αυτή αποτελεί μέρος του επενδυτικού
προγράμματος που υλοποιεί για την περίοδο
2020-2024 συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ.
Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων γραμ-
μών παραγωγής και κατ’ επέκταση νέων θέ-
σεων εργασίας που αναμένεται να στελεχω-
θούν από 100 επιπλέον εργαζόμενους.

Υπέγραψε τη «Χάρτα Διαφορετικότητας»
η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Τη «Χάρτα Διαφορετικότητας» υπέγραψε η
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ενώνοντας τις δυνά-
μεις της με δεκάδες επιχειρήσεις, ιδιωτικούς
και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούν-
ται στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση της
διαφορετικότητας και της συμπερίληψης ως
βασικών αρχών της εταιρικής κουλτούρας.
Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, που υλοποιείται από το
ΚΕΑΝ, η εταιρεία συμβάλλει στην προώθηση
της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης
στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος της είναι
να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την
εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και της
διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περι-
βάλλον στη χώρα μας.
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Δ ιάσημα ονόματα του αθλητισμού -ειδικά του
ποδοσφαίρου- αναφέρονται στη λίστα Pan-
dora Papers, τα οποία, σύμφωνα με έρευνα

στην οποία συμμετείχαν 650 δημοσιογράφοι, δημι-
ούργησαν υπεράκτιες offshore προκειμένου να
αποφύγουν τη φορολόγηση των χρημάτων τους στις
πατρίδες τους. Ο Καταλανός προπονητής της Μάν-
τσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Ιταλός τεχνικός
της Ρεάλ Μαδρίτης Κάρλο Αντσελότι, ο Αργεντινός
τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν Μαουρίτσιο Ποτσετί-
νο, ο συμπατριώτης του διεθνής άσος Άνχελ ντι Μα-
ρία -επίσης της παριζιάνικης ομάδας- και ο πρώην
διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Αργεντινός Χαβιέ Μα-
τσεράνο, είναι στις σχετικές λίστες.

Στην έρευνα των 11,9 εκατομμυρίων εγγράφων σε
περίοπτη θέση φιγουράρει το όνομα του Πεπ
Γκουαρντιόλα. Κατά την ισπανική εφημερίδα «El
Pais» αλλά και το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, φέ-

ρεται να απέκρυψε έσοδα 500.000 ευρώ που είχε
λάβει ως ποδοσφαιριστής στην Αλ Αχλί της Σαουδι-
κής Αραβίας τη διετία 2003-05. Διατηρούσε τρέχον-
τα λογαριασμό στην Banca Privada d’Andorra της
Ανδόρας και ευεργετήθηκε από μια ρύθμιση της
προηγούμενης κυβέρνησης Ραχόι για να μεταφέρει
τα χρήματα στην Ισπανία. Ωστόσο, η εφημερίδα επι-
σημαίνει ότι για εκείνη την εποχή, πριν από σχεδόν
20 χρόνια, ο Γκουαρντιόλα είχε έστω έναν λόγο να το
κάνει, γιατί δεν ήταν τόσο πλούσιος, όπως σήμερα
με το χρήμα να ρέει στα πόδια του από τα παχυλά
συμβόλαια ως προπονητής στην Μπαρτσελόνα, στην
Μπάγερν και τώρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, θεω-
ρεί απαράδεκτο αυτό που έκανε με την εταιρεία Re-
pox Investments, την οποία ίδρυσε στον Παναμά και
διοχετεύει εκεί τον κύριο όγκο των χρημάτων του
που εισέπραττε ως προπονητής της Μπαρτσελόνα
από το 2007 έως και το 2012.

Όσον αφορά στον Κάρλο Αντσελότι, επίσης σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «El Pais» και το ισπανικό
τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, ο Ιταλός τεχνικός φέ-
ρεται να μην κατέβαλε φόρους, που αγγίζουν το 1
εκατ. ευρώ, το 2014 σύμφωνα με τη σχετική έρευνα
που είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο Οικονομικών
της Ισπανίας. Και εκτός αυτού, τη διετία 2013-15,
όταν και πάλι ήταν προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης,
είχε συστήσει εταιρεία στις βρετανικές Παρθένες
Νήσους για να πληρώνεται, κάτι που επίσης εξετά-
ζεται από τις αρμόδιες Αρχές της Ισπανίας.

Εκτός των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, στη σχε-
τική λίστα των Pandora Papers αναφέρονται ακόμη
ο πρώην πρωταθλητής Φόρμουλα 1, ο Καναδός Ζιλ
Βιλνέεβ, ο 49χρονος τρεις φορές παγκόσμιος πρω-
ταθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ Έλβις Στόικο
αλλά και ο 48χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής
ομάδας κρίκετ της Ινδίας Σατσίν Τεντουλκάρ.

Pandora Papers: Στη λίστα 
ηχηρά ονόματα του ποδοσφαίρου 
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Σοκ και απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στον ελ-
ληνικό αθλητισμό ο θάνατος του 31χρονου ποδο-
σφαιριστή Νίκου Τσουμάνη, ο οποίος βρέθηκε χθες
το πρωί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στη μαρίνα
της Νέας Κρήνης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Είχε περάσει στον λαιμό του μια αυτοσχέδια θηλιά
με δεματικά καλωδίων μίας χρήσεως, από τα οποία
φαίνεται να προήλθε ο ασφυκτικός θάνατος. Μαρτυ-
ρίες του στενού του κύκλου, σύμφωνα με το
thesstoday.gr, έκαναν λόγο για σημάδια κατάθλιψης
που παρουσίαζε το τελευταίο χρονικό διάστημα,
εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώ-
πιζε. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν ενδελε-
χώς το σενάριο της αυτοκτονίας. Σε κάθε περίπτω-
ση, φως στο θλιβερό περιστατικό θα ρίξει και η κα-
τάθεση της συντρόφου του στο ΑΤ Καλαμαριάς,
όπως και των γονέων του ποδοσφαιριστή, που χθες
το μεσημέρι βρέθηκαν στην Καλαμαριά, μετά την εί-
δηση του θανάτου του παιδιού τους.

Θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Τσουμάνη Πρωταθλήτρια στο… Facebook
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η πιο δημοφι-

λής ομάδα του κόσμου… στο Facebook για τον
περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις μετρή-
σεις της ιστοσελίδας Deportes & Finanzas. Έχει
36,8 εκατ. ακολούθους, με την Μπαρτσελόνα να
βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 19,2 εκατ. φίλους.
Τρίτη είναι η Λίβερπουλ με 17,8 εκατ., ενώ Ρεάλ
Μαδρίτης (13 εκατ.) και Μπάγερν Μονάχου (10,8
εκατ.) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Nations League: Μεγάλα
ντέρμπι στην τελική φάση 

Ο πρώτος ημιτελικός του Nations League ανά-
μεσα στην Ιταλία και την Ισπανία θα διεξαχθεί
απόψε (21.45 Open TV) στο Σαν Σίρο του Μιλάνου.
Αύριο την ίδια ώρα στο Allianz Arena του Τορίνο
θα αναμετρηθούν στον άλλο ημιτελικό το Βέλγιο
με τη Γαλλία. Ο τελικός θα γίνει την προσεχή Κυ-
ριακή στο Ολίμπικο της Ρώμης.

Στην Ελλάδα λόγω… 
ξυλοδαρμού

Ο Ολλανδός σέντερ φορ Φαν Βέερτ που εντυ-
πωσιάζει στον Βόλο με τέσσερα γκολ σε πέντε
αγώνες, ήρθε στην Ελλάδα ύστερα από μια…
εξέγερση στην Πορτογαλία. Είχε συμφωνήσει
πριν από τρία χρόνια με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
και όταν έφτασε εκεί, οι οπαδοί της εισέβαλαν
στην προπόνηση και ξυλοκόπησαν παίκτες,
προπονητές και παράγοντες. Ο Ολλανδός έφυγε
άρον άρον για την Άαλμποργκ, όπου τον ανακά-

λυψε ο Βόλος.

Χωράει λίγη αλληλεγγύη
στο ποδόσφαιρο
Την προηγούμενη Δευτέρα έγινε

το ετήσιο μνημόσυνο των έξι παλικα-
ριών, οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν

τη ζωή τους στα Τέμπη το 1999, όταν το
λεωφορείο με το οποίο επέστρεφαν από

την Αθήνα ανατράπηκε. Ο Άρης έβγαλε ανακοί-
νωση για να τιμήσει τη μνήμη τους. Κατά καιρούς
το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ για τα
θύματα της Θύρας 7, η ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός. Δυστυχώς, όμως, τα καλά κρατούν μόνο
μία μέρα…

Χαμός στη Φενέρ με Περέιρα, Οζίλ
Ένα περιστατικό που ενδεχομένως να οδηγήσει
στην έξοδο τον Πορτογάλο προπονητή Βίτορ Περέι-
ρα έγινε στη Φενέρμπαχτσε, δυο ημέρες μετά την
ήττα 3-0 από τον Ολυμπιακό στην Πόλη για το Eu-
ropa League. Ο διάσημος Γερμανός μέσος, τουρκι-
κής καταγωγής, Μεσούτ Οζίλ πέταξε τη φανέλα στον
Περέιρα, όταν έμεινε εκτός ενδεκάδας στο ματς με
την Κασίμπασα. Λεπτομέρεια: Ο Οζίλ είναι προσω-
πικός φίλος του Ερντογάν.

Τέσσερις 
πρωτιές για
Τζούμπερ! 

Στην πρώτη θέση τεσσάρων στατιστικών κατηγοριών φιγουράρει ο διεθνής Ελβετός επιθετικός Στίβεν 
Τζούμπερ της ΑΕΚ, μετά και την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1. Αυτό δεν έχει 
προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτος σκόρερ (3 γκολ), περισσότερες πάσες προς την επίθεση (23), 
περισσότερα σουτ εκτός περιοχής (8), περισσότερες τελικές προσπάθειες (13), μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο.
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Κόκκινο πανί 
το «The Bachelor» 

• Δύο πολύ γνωστοί παρουσιαστές
και πρώην συνεργάτες δεν ανταλ-
λάσσουν πλέον ούτε καλημέρα! Φη-
μολογείται πως ο σύντροφος του
ενός έβαλε λόγια…

• Παίκτρια του «J2US» είναι το
κόκκινο πανί για τους συμμετέ-
χοντες στο λαμπερό σόου. Κα-
κότροπη, προσβλητική και χω-
ρίς καριέρα.

• Ο Γιώργος Λιανός πόζαρε πρώτη
φορά στο Instagram με την επτά μη-
νών κορούλα του, Βαλέρια. 

• Η Σόφη Ζαννίνου αποκάλυψε
την ηλικία της: Είναι 71 ετών,
έχει κάνει μπότοξ μόνο μία φο-
ρά κι έχει βάλει στήθος.

• Η τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα απέ-
κλεισε κάθε ενδεχόμενο επανασύν-
δεσης με τον παλαίμαχο αθλητή
Λάμπρο Χούτο.

• Αμείλικτος ο Μαυρίκιος Μαυ-
ρικίου. «Έδινα 10.000 ευρώ τον
μήνα σε συγκεκριμένη ηθοποιό
και το έχω μετανιώσει πικρά
γιατί δεν τα έφερε», ισχυρίσθη-
κε ο θεατρικός παραγωγός.

• Η Δούκισσα Νομικού είναι η πα-
ρουσιάστρια του φετινού MadWalk.

• Εξιτήριο πήρε χθες από το νο-
σοκομείο η Αθηνά Οικονομά-
κου. Η ηθοποιός νοσηλεύτηκε
για τέσσερις ημέρες όπως ανα-
κοίνωσε στο Διαδίκτυο.

• «J2US»: Νίκος Μπάρκουλης, Δη-
μήτρης Αλεξάνδρου, Μαρίνος Κόν-
σολος θετικοί στον κορονοϊό.

• «Πύραυλος» ο Τόνι Σφήνος με
το σχόλιο του Πασχάλη Αρβανι-
τίδη πως γελοιοποιεί την εποχή
των 80’ς. «Δεν έχεις το δικαίω-
μα δημόσια να εκθέτεις τη δου-
λειά μου», απάντησε ο show-
man.

• Η εκπομπή «Ελληνοφρένεια» βρή-
κε στέγη στο Mega.

Ο
ριστικό τέλος στην προβολή του «The
Bachelor» στον Alpha απαιτούν με διαδι-
κτυακό ψήφισμα περισσότεροι από
20.000 αγανακτισμένοι τηλεθεατές, υπο-

στηρίζοντας πως αναπαράγει σεξιστικά πρότυπα
που προσβάλλουν και μειώνουν τις γυναίκες. Ο αθέ-
μιτος ανταγωνισμός μεταξύ 20 κοριτσιών που κον-
τράρονται on air για την καρδιά του φετινού «εργέ-
νη» Αλέξη Παππά φλερτάροντας απροκάλυπτα, βρί-
ζοντας και προσβάλλοντας on air η μία την άλλη,
ήταν η ακραία εικόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της
οργής μεγάλου μέρους του τηλεοπτικού κοινού. 

Με αίτημα την ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δη-
μοκρατία, γυναίκες και άντρες υπογράφουν κατά χι-
λιάδες στο Avaaz.org έχοντας στο πλευρό τους δη-
μοφιλή πρόσωπα του θεάματος που εκφράζουν, επί-
σης, αρνητική άποψη για το πρόζεκτ. «Το “The Bach-
elor” είναι μια ελληνική ριάλιτι τηλεοπτική εκπομπή,
που προβάλλεται από τον Σεπτεμβρίου του 2020 από
τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha TV. Η βασική του ιδέα
είναι ότι 20 γυναίκες διεκδικούν έναν άντρα. Η εκ-
πομπή αναπαράγει σεξιστικά στερεότυπα, υποβιβά-
ζει τη γυναίκα, προωθεί τον ανταγωνισμό και την
επιθετικότητα ανάμεσα στις ομόφυλες, ενδυναμώ-
νει την ιδέα του κυρίαρχου αρσενικού, προσβάλλει
κάθε έννοια ισότητας των φύλων. Σε μια εποχή που η
έμφυλη βία κορυφώνεται, εμείς ζητάμε ισότητα,
συμπερίληψη, δημοκρατία», αναφέρεται στο ψήφι-

σμα με παραλήπτη το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμ-
βούλιο. 

Η διοίκηση του καναλιού έχει λάβει γνώση του κι-
νήματος και όπως ανέφερε πηγή στην «P», πιθανό-
τατα δεν θα υπάρξει τρίτος κύκλος του πολυσυζητη-
μένου ριάλιτι: «Ο σταθμός θα επενδύσει σε πιο light
προγράμματα για την ερχόμενη σεζόν με ψυχαγωγι-
κές εκπομπές ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Ευρώπη». 

Πέρυσι το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ
στον Alpha για το «The Bachelor», κάνοντας λόγο
για παραβίαση της νομοθεσίας και για μη τήρηση
των κανόνων ευπρέπειας στη γλώσσα και τη συμπε-
ριφορά. Στον φάκελο της απόφασης παρατέθηκαν
μάλιστα και μια σειρά από προκλητικές ατάκες που
ακούστηκαν στον «αέρα» των επεισοδίων, όπως:
«Είστε ελεεινές!», «Γουρούνα είσαι, κοπέλα μου»,
«Αυτή η χωριάτα, τι του λέει τόση ώρα;», «Η Χριστίνα
να βουλώσει το στόμα της», «Θα τη φυτέψω», «Θα σε
πνίξω, δεν σου τη χαρίζω, να το ξέρεις», «Άντε,
σούργελο, δεν μπορώ», «Ραφαέλα, έχεις βγάλει
έναν κωλοχαρακτήρα», «Ξεκάθαρα είναι διαχειρίσι-
μη και είναι σαν ζώο».

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, σε πρόσφατες τηλεοπτικές
δηλώσεις του, σχολίασε το αμφιλεγόμενο ριάλιτι:
«Περιμένω το κίνημα του #Μetoo να αντιδράσει κά-
ποια στιγμή. Είναι δυνατόν να αγοραπωλείται ο έρω-
τας σε ριάλιτι; Να ερωτευτείς έναν τύπο που κάνει
πως σε ερωτεύεται;».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Μυστικά για καλή ζωή Άφησε το κινητό, 
έπιασε την μπάλα

Το πολύωρο κρασάρισμα στις μεγαλύτερες
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βρήκε
τη Βίκυ Χατζηβασιλείου να απολαμβάνει φι-
λικό παιχνίδι βόλεϊ με συναθλήτριές της σε
παραλία της Θεσσαλονίκης. Με μαύρο μπου-
στάκι και κολάν που αναδείκνυαν την καλλί-
γραμμη σιλουέτα της, η παρουσιάστρια σκό-
ραρε δυνατά, απολαμβάνοντας τη διαδικτυα-
κή ησυχία. «Μετά από 7 ώρες αποτοξίνωσης
(από fb, Instagram, WhatsΑpp), επιστροφή
στα… ειωθότα. Καλή ήταν για λίγο η ηρεμία
κοινωνικής αποδικτύωσης. Την επόμενη φο-
ρά παρακαλώ, ας είναι πλήρες οκτάωρο»,
σχολίασε με κέφι η δημοσιογράφος.

Η μπουτίκ και τα χαρτιά

Ορεξάτη για αποκαλύψεις εμφανίσθηκε η Νένα
Μεντή στον καναπέ του «The 2night show». Η
δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στον χαμό του
πρώτου συζύγου της, ενώ για τον νυν σύντροφό
της δήλωσε πως είναι ζευγάρι επί 44 χρόνια, δεν
παντρεύτηκαν ποτέ και πως την τελευταία 15ετία
ζουν χώρια. Επαγγελματικά, ρίσκαρε κι εκτός
θεάτρου. «Ανοίξαμε με την κόρη μου μια μπουτίκ
κουλτουριάρικη στο Πόρτο Χέλι. Τρεις μήνες το
κράτησα το μαγαζί. Τον υπόλοιπο χρόνο έπαιζα
χαρτιά, ήμουν χαρτόμουτρο», εξομολογήθηκε.

Ούτε να ακούσει για πιθανή επι-
στροφή της στο κλεινόν άστυ η
Σμαράγδα Καρύδη. Η δημοφι-
λής ηθοποιός βρίσκεται στην
Αίγινα από το καλοκαίρι και δεν
το κουνάει ρούπι. «Ξεκινάω για
παραλία με καφτάνι. Ρίχνω μια
πουκαμίσα πάνω μου γιατί έχει
λίγο ψύχρα και στο τσακίρ κέφι
πετάω κι ένα μπουφανάκι να
πάω για φαγητό γιατί μπήκε κι ο
Οκτώβρης», σχολίασε στον λο-
γαριασμό της.

Ο Ακάκιος
και ο Παντζόπουλος! 
Όλο καμάρι ήταν η Ελένη Μενεγάκη στη
συνέντευξη με τον Κώστα Κρομμύδα
για το νέο του βιβλίο αφιερωμένο στον
Έλληνα βιομήχανο ζυμαρικών γνωστό
ως «Ακάκιο». Η κουβέντα κατέληξε
σε… οικογενειακές ιστορίες με την
«ωραία Ελένη» εκστασιασμένη με τη
ζωή του επιχειρηματία και παππού του
συζύγου της Μάκη Παντζόπουλου: «Θα
μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για το
τελευταίο σου βιβλίο, τον “Ακάκιο”!»
έγραψε με νόημα στο Instagram.

Θα ξεχειμωνιάσει 
στο νησί

Ο
«ασκητής» Θανάσης Ευθυμιάδης αποκάλυψε τρόπους για την
καταπολέμηση του εργασιακού στρες με τη βοήθεια της φύ-
σης. «Για όσους εργάζεστε σε κάποια δουλειά που σας φέρνει

στρες, χωρίς να σας δίνει χαρά, βοηθάει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας
πρώτα. Οι σκέψεις μας υλοποιούνται πιο γρήγορα από ποτέ! Δοκιμάστε
το: Κάνω αυτό που αγαπώ. Η έμπνευσή μου έρχεται από τα βάθη της
καρδιάς μου. Είμαι ανοιχτός και δέχομαι όλα τα ταλέντα μου και τη θεϊ-
κή καθοδήγηση στη ζωή μου», παρότρυνε τους followers του στο Δια-
δίκτυο. Και συνέχισε: «Να παρατηρούμε και να βιώνουμε τις αλλαγές
των εποχών. Να τις αναπνέουμε έξω στη φύση. Μικρά διαλείμματα από
το ρολόι της καθημερινότητας μπορούν να βοηθήσουν σαν φίλτρα κα-
θαριότητας από την πίεση και το άγχος. Ας το απολαύσουμε χωρίς τις
παρεμβολές του κινητού μας τηλεφώνου».
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Του πήραν τις πινακίδες
Τσουχτερό πρόστιμο στον Γιώργο Λιάγκα για παράνομο παρκάρι-
σμα σε λωρίδα κυκλοφορίας ΑμεΑ. Ο παρουσιαστής, όπως έγινε
γνωστό, στάθμευσε το θηριώδες τζιπ του στη Γλυφάδα κλείνον-
τας ράμπα τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, επιδει-
κνύοντας ανάρμοστη συμπεριφορά, την οποία όμως θα πληρώσει
ακριβά. Η Τροχαία εντόπισε το όχημα και αφαίρεσε τις πινακί-
δες, ενώ ο δημοσιογράφος καλείται τώρα να παραδώσει και την
άδεια κυκλοφορίας.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Μ
ετά το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα,
που ταλαιπωρεί πολύ όσους έχουν δου-
λειά γραφείου, η ωλένια νευρίτιδα είναι η
δεύτερη συχνότερη πιεστική νευροπά-

θεια. Πρόκειται για πίεση του ωλένιου νεύρου, που
προκαλεί διαταραχές στην αιμάτωση και κατ’ επέκτα-
ση στη λειτουργία του νεύρου. 

«Μπορεί να συμβεί και στην παλαμιαία περιοχή του
καρπού, όμως ο αγκώνας αποτελεί τη συχνότερη ανα-
τομική περιοχή παγίδευσης του νεύρου. Η συνεχής
πίεση ή έλξη του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα απο-
τελεί το κύριο αίτιο τραυματισμού του», αναφέρει ο
ορθοπεδικός Κωνσταντίνος Τόλης. 

Το γυναικείο φύλο, η ανατομία του αγκώνα, η παχυ-
σαρκία, η επαγγελματική και η αθλητική δραστηριό-
τητα φαίνεται ότι αποτελούν παράγοντες που προδια-
θέτουν σε πρόκληση της ωλένιας νευρίτιδας. Υπάρ-
χουν όμως και καθημερινές δραστηριότητες που
μπορεί να οδηγήσουν σε ωλένια νευρίτιδα. Η επανα-
λαμβανόμενη ή/και βίαιη κάμψη - έκταση του αγκώ-
να ή η αυξημένη, πολύωρη διατήρησή του σε σταθερή
γωνία <90ο επηρεάζει την αιμάτωση του νεύρου. Τέ-
τοιες συνθήκες προκύπτουν στην άρση μεγάλου βά-
ρους (weight lifting), στον ακοντισμό, στη ρυθμική ή
ενόργανη γυμναστική. Επίσης, ρόλο παίζουν η εμ-
βρυική στάση ύπνου, η εργασία σε εργοστασιακή
γραμμή παραγωγής, η εργασία γραφείου με μακρο-
χρόνια χρήση Η/Υ, επαγγέλματα όπως ξυλουργοί,
ηλεκτρολόγοι, μουσικοί. 

Στην αρχή εκδηλώνεται με έλλειψη ή διαταραχή
της αίσθησης στο μικρό δάκτυλο και την ωλένια πλευ-
ρά του παράμεσου. Μπορεί να συνδυάζεται με πόνο

στον αγκώνα ή αίσθημα «ηλεκτρισμού» στην εσωτε-
ρική επιφάνεια του αγκώνα, κυρίως κατά τις νυχτερι-
νές ώρες. Η σταδιακή απώλεια δύναμης δραγμού στο
χέρι, η ανικανότητα διαχωρισμού και κίνησης των δα-
κτύλων και η ατροφία του χεριού αποτελούν ενδεί-
ξεις προχωρημένης νόσου. Η διαπίστωση της βλάβης
του ωλένιου νεύρου βασίζεται κατ’ αρχήν στην κλινι-
κή διάγνωση από χειρουργό άνω άκρου - μικροχει-
ρουργικής, βάσει συγκεκριμένων δοκιμασιών ελέγ-
χου των νεύρων. Στη συνέχεια, οι ηλεκτροφυσιολογι-
κές εξετάσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν την πάθη-
ση. Ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης και τον τύπο
της επέμβασης θα καθοριστεί η επάνοδος του ασθε-
νούς στην εργασία. 

Συνήθως ο χρόνος ποικίλλει από έναν έως τρεις
μήνες μετεγχειρητικά. Η μόνιμη απώλεια της αισθητι-
κότητας στην ωλένια πλευρά του χεριού (μικρό δά-
κτυλο και 50% του παράμεσου), ακολουθούμενη από
εκτεταμένη ατροφία των μυών του χεριού, οδηγεί σε
αναπηρία. Η επαναφορά της αισθητικότητας εξαρτά-
ται από τον βαθμό της βλάβης αλλά και τη χρονιότητά
της. Συνήθως η μετεγχειρητική περίοδος από έξι έως
δώδεκα μήνες είναι επαρκής χρόνος ανάνηψης του
νεύρου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Ο αγκώνας αποτελεί τη συχνότερη
ανατομική περιοχή παγίδευσης 
του νεύρου

Κωνσταντίνος Τόλης,
ορθοπεδικός 

Ωλένια νευρίτιδα: Αιτίες 
και τρόποι αντιμετώπισης 

Συντηρητική αγωγή
και χειρουργείο 
Σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα
συνιστάται η διαφοροποίηση καθη-
μερινών δραστηριοτήτων, όπως η
αλλαγή στάσης ύπνου, ενώ μπορεί
να συνταγογραφηθεί η χρήση ναρ-
θήκων για μικρό διάστημα. Η φαρ-
μακευτική αγωγή μπορεί να περι-
λαμβάνει συνδυασμό ήπιων παυσί-
πονων (π.χ., παρακεταμόλη) με αν-
τιφλεγμονώδη, καθώς και συνδυα-
σμό πολυβιταμινών του συμπλέγ-
ματος βιταμίνης Β. Όταν η κλινική
εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγ-
χος επιβεβαιώνουν την πάθηση,
επιβάλλεται η χειρουργική επέμ-
βαση. Κύριος στόχος είναι η απο-
συμπίεση του ωλένιου νεύρου στην
περιοχή του αγκώνα. Ο τύπος της
επέμβασης με τεχνικές μικροχει-
ρουργικής καθορίζεται διεγχειρη-
τικά από τον εξειδικευμένο χει-
ρουργό άνω άκρου - μικροχειρουρ-
γικής ώστε να επέλθει το βέλτιστο
αποτέλεσμα. Ανάλογα με τη βαρύ-
τητα της βλάβης και τον τύπο της
επέμβασης, θα καθοριστεί η επάνο-
δος του ασθενούς στην εργασία. 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται απέναντι
από το ζώδιό σας, φέρνει σε πρώτο πλάνο τις
επαφές σας με τους άλλους. Τις μέρες αυτές
θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις σχέσεις σας,
αλλά να αποφύγετε τον ανταγωνισμό και τις
εντάσεις, που είναι ο πιο λάθος τρόπος για να
λειτουργήσετε στις τωρινές συνθήκες, όπως
έχουν διαμορφωθεί.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Ζυγού επηρεάζει
τον τομέα των επαγγελματικών σας. Είναι πάρα
πολύ πιθανό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες για να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στον
επαγγελματικό σας χώρο.Ε 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Νέα Σελήνη έχει να κάνει με τη δημιουργικό-
τητά σας, το πάθος για τη ζωή και τη δίψα να εί-
στε κοντά με τον άνθρωπο που σας δίνει χαρά.
Βέβαια, όλα αυτά διαμορφώνουν μια έκρυθμη
και ανυπόμονη κατάσταση, που ίσως δεν θα εί-
ναι η καλύτερη στιγμή για να διεκδικήσετε, χω-
ρίς να παρουσιαστούν εμπόδια από το παρελθόν.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Νέα Σελήνη σας επηρεάζει αρκετά, εφόσον
νιώθετε ότι η ασφάλεια μιας αγκαλιάς έχει
πάρει άλλη τροπή, με αποτέλεσμα να μη νιώ-
θετε συναισθηματική γαλήνη. Η οικογένεια, οι
ρίζες σας, οι προσωπικές σας ανάγκες, είναι
όλα τα απαραίτητα που η δική σας ζωή χρει-
άζεται. Αυτή την περίοδο κάτι σας φοβίζει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη αφορά τα επικοινωνιακά σας τα-
λέντα, τις συναντήσεις, τις επαφές, τις μετακι-
νήσεις, τις πνευματικές σας αναζητήσεις. Είναι
η στιγμή που πρέπει να ζυγίσετε σωστά τις δι-
κές σας ανάγκες, να μιλήσετε και να εκφράσετε
τα παράπονά σας, πριν γίνουν θηρία και σας κα-
ταπιούν. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η ασφάλεια είναι εκείνο που θα σας απασχολή-
σει περισσότερο με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο
του Ζυγού. Θα κάνετε μια στάση να δείτε τι έχε-
τε κατακτήσει μέχρι τώρα στη ζωή σας, βάζον-
τας εκ νέου καινούργιους στόχους. Έχετε μάθει
στα δύσκολα και αυτό θα είναι μια πρόκληση
ακόμη για εσάς.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σάς κάνει
πρωταγωνιστές των εξελίξεων και σίγουρα θα
έχετε την τελευταία λέξη σε μια απόφασή σας.
Και επειδή οι σχέσεις σας θα παίξουν τον πιο
σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να ωριμάσουν μέσα
σας οι έννοιες του συμβιβασμού, της υποχώρη-
σης και του μοιράσματος, κάτι που σας είναι δύ-
σκολο να χειριστείτε αυτή την περίοδο.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται για εσάς στο
δωδέκατο Ηλιακό σας Σπίτι, οπότε και θα
πρέπει να κάνετε μια εσωτερική ανασκαφή,
ώστε να βρείτε τους λόγους και τις αιτίες που
σας κρατάνε σε ένα σημείο που δεν το επιθυ-
μείτε. Είναι μια άβολη θέση αυτή, αλλά ξέρε-
τε να βρίσκετε τις αλήθειες μέσα από τις σκο-
τεινές γωνίες του εαυτού σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σάς φέρνει πλούσια
κοινωνική ζωή, όπου οι νέες γνωριμίες είναι
ένα σημείο αναφοράς αυτής της περιόδου. Θα
νιώσετε καλά μέσα σε μια κοινωνική ομάδα,
όπου θα μοιραστείτε κοινούς στόχους και κοι-
νούς προσανατολισμούς. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Νέα Σελήνη στο ζενίθ του ωροσκόπου σας, έχει
να κάνει με την καριέρα σας και τη δημόσια ει-
κόνα σας. Οι επαγγελματικές προτάσεις σε τέ-
τοιες περιόδους είναι πάρα πολύ συνήθεις. Βέ-
βαια, όλα αυτά θα κυλήσουν σωστά, αν δεν εί-
στε απόλυτοι και εγωιστές με αυτά που θέλετε
να κερδίσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Νέα Σελήνη στον Ζυγό, έχει να κάνει με μια
νέα αναζήτηση στην καθημερινότητά σας.
Ίσως να νιώθετε λίγοι με αυτά που κάνετε
έως τώρα και να θελήσετε να διευρύνετε τους
ορίζοντές σας, με πνευματικές αναζητήσεις
και ταξίδια. Είναι μια περίοδος που θα βλέπε-
τε τα πράγματα πιο πέρα από την ύλη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό θα σας φέρει πιο
κοντά στις δικές σας ανάγκες και θα αρχίσετε
να νιώθετε ότι μέχρι τώρα είχατε δώσει πολ-
λά σε πρόσωπα που δεν το άξιζαν. Το φεγγάρι
αυτό θα φωτίσει οικονομικές σας εκκρεμότη-
τες και θα θελήσετε να τακτοποιήσετε υποθέ-
σεις από το παρελθόν.

ΗΝέα Σελήνη σήμερα, μετά τις 2.00 το
μεσημέρι ώρα Ελλάδος, έχει τη
συμμετοχή του Άρη, αλλά και του
Χείρωνα, που βρίσκεται απέναντι από

Ήλιο, Σελήνη και Άρη. Το χαρακτηριστικό αυτής της
περιόδου είναι ο φανατισμός σε κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και μεταξύ των σχέσεων. Η πόλωση
της κοινωνίας είναι ένα φαινόμενο που θα έχει
ακόμη διάρκεια και δυστυχώς η άρεια συμμετοχή
δείχνει ότι τίποτα δεν λύνεται με ηρεμία και χωρίς
να φτάσουν οι καταστάσεις στο απροχώρητο. Το
ίδιο βλέπουμε γενικότερα και σε προσωπικό
επίπεδο να συμβαίνει, όπου οι σχέσεις βγάζουν
στη φόρα τα παράπονα και καθετί που μέχρι τώρα
υπήρχε σε μια λεπτή γραμμή και κανείς δεν την
άγγιζε, για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των
σχέσεων. Μια αρκετά ευαίσθητη περίοδος που
καλούνται οι εκπρόσωποι του παρορμητικού
σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως) να
είναι αρκετά προσεκτικοί. Επίσης, όσοι σε αυτά τα
ζώδια έχετε τον ωροσκόπο σας ή τη Σελήνη σας, αν
έχετε γεννηθεί βραδινή ώρα. Οι ημερομηνίες που
δίνω πιο κάτω αγγίζουν περισσότερο το φαινόμενο
και είναι: Για τους Ζυγούς 5-6-7 Οκτωβρίου, για
τους Αιγόκερους 3-4-5 Ιανουαρίου, για τους Κριούς
2-3-4 Απριλίου και για τους Καρκίνους 4-5-6
Ιουλίου. 
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Τ
ο ρολόι έδειχνε 18.50 της Δευτέρας 4
Οκτωβρίου 2021, όταν έπεσε το Face-
book. Για περίπου επτά ώρες εκατοντά-
δες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ίσως,

χρήστες σε ολόκληρο τον πλανήτη έχασαν από
τις οθόνες των υπολογιστών τους το FB, το Insta-
gram, το Messenger, το WhatsApp και μαζί τους
τη γη κάτω από τα πόδια.

Δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα κά-
νει λόγο για την «πιο μακριά νύχτα» του βόρειου
ημισφαίριου. Με σιγουριά, όμως, μπορώ να πω
ότι στο μέλλον η ημερομηνία αυτή θα είναι σταθ-
μός. Θα λέμε «ήταν πριν πέσει το Facebook». Ή
«αφού έπεσε το Facebook». Όπως έκανε η γιαγιά
μου με τον σεισμό, όταν γεγονότα και ιστορίες
χωρίζονταν σε αυτά που έλαβαν χώρα «πριν» και
«μετά»: «Όχι τότε, παιδάκι μου. Ήταν μετά τον
μεγάλο σεισμό, σου λέω».

Αν για τους θνητούς η νύχτα ήταν ατέλειωτη,
για τους αθάνατους του χρήματος, όπως ο Μαρκ
Ζούκερμπεργκ, ήταν μαρτυρική. Δεν ξέρω αν
ισχύει, αλλά όταν «το Facebook έπαψε να υπάρ-
χει», όπως είπε απαρηγόρητος χρήστης του, ο
«προγραμματιστής, επιχειρηματίας και φιλάν-
θρωπος» (κατά το βιογραφικό του) μεγαλομέτο-
χος έχασε γύρω στα 7 δισ. δολάρια. Κάπου 1 δισ.
δολάρια την ώρα. Αλήθεια ή ψέματα, θα σας γε-
λάσω. Αυτό έγραψαν, πάντως, εξειδικευμένες
ιστοσελίδες, πληροφορώντας επιπλέον ότι ο
Ζούκερμπεργκ έφαγε μία και έχασε πέντε έξι θέ-
σεις στην πλανητική λίστα των δισεκατομμυριού-
χων του μάταιου τούτου κόσμου. Κάτω, λέει, και
από τον Μπιλ Γκέιτς. Τέτοια κατάντια.

Τώρα, τι ακριβώς συνέβη και προκάλεσε την
καταστροφή, θα το βρείτε σε άλλες, εγκυρότερες

σελίδες. Κάτι για «προβληματικές αλλαγές ρυθ-
μίσεων σε δρομολογητές και εξυπηρετητές» πή-
ρε το μάτι μου, αλλά θα σας γελάσω. Ο Πιερρακά-
κης θα ξέρει κάτι παραπάνω. Ευτυχώς, του
μπλακ άουτ δεν προηγήθηκε κυβερνοεπίθεση,
όπως στην αρχή υποπτευθήκαμε. Όπως και να
έχει, όρθιο έμεινε μόνο το Twitter, ως η ολιγόλο-
γη αλλά θερμή αγκαλιά δράσης των social me-
dia, για να βγάλουμε το άχτι μας. Όσοι είχαμε λο-
γαριασμό, δηλαδή. Οι υπόλοιποι τρέχανε και δεν
φτάνανε. Αλλά μήπως το Facebook, που παρα-
δέχθηκε την ήττα του μέσω του Twitter, τα έκανε
καλύτερα; Άσε, μην πω…

Οι υπόλοιποι άστεγοι και πένητες των κοινωνι-
κών δικτύων, που έχασαν τις επιλογές του chat
και του scroll (συν οι ελαφρώς μεγαλύτεροι που
επιδίδονται στο σπορ, αλλά στο σιωπηλό), δεν ξέ-
ρω τι έκαναν. Μπορεί να άνοιξαν κάποιο βιβλίο -
λέμε τώρα. Να το έριξαν τηλεφωνικώς στην κοι-
νωνική κριτική. Ή, οι γηραιότεροι, να επέστρε-
ψαν στην αποστολή των… παλιών, καλών και σί-

γουρων SMS (Όχι τίποτε άλλο, μα δεν είχε και
Τσάμπιονς Λιγκ.) Ευτυχώς, όμως, που από την
εποχή των lockdowns είχαμε προλάβει να περά-
σουμε στην περίοδο των παρελάσεων και δεν
βιώναμε κάποιον εγκλεισμό. Αλλά η απορία ορ-
θώθηκε εμπρός μας αμείλικτη: και αν η επόμενη
πανδημία δεν είναι υγειονομική αλλά ψηφιακή;
Αν χάσουμε τη δυνατότητα απρόσωπης επαφής
και προσωπικής εκτόνωσης που οι διάφορες
κοινωνικές πλατφόρμες του διαδικτύου μάς εξα-
σφαλίζουν; Ποιο το μέλλον μας στη μακρά περίο-
δο των παγετώνων, στην οποία βίαια θα μας μπά-
σει ένα ακόμη μπλακάουτ, μακρύτερης διάρ-
κειας από το προχθεσινό;

Μπορεί να το διασκεδάζουμε (όσοι παίρνουμε
λιγότερο σοβαρά απ’ όσο πρέπει τον νέο, υπέρο-
χο, μεταμοντέρνο κόσμο μας), αλλά η νύχτα που
έπεσε το Facebook χτυπά στα αυτιά όλων μας
ένα καμπανάκι. Γιατί είναι αφορμή να προβλημα-
τιστούμε εκ νέου για την άτυπη και τυπική επιχει-
ρηματική και κοινωνική ευθύνη των μονοπωλια-
κών δικτύων. 

Για τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στην
επικοινωνία, την ενημέρωση, την πολιτική, τις
επιχειρήσεις, το εμπόριο - ψηφιακό και μη. Για
τον ρόλο τους στην κοινωνική συνοχή. Η ανέλεγ-
κτη λειτουργία τους θέτει ερωτήματα προς τους
δημοκρατικούς θεσμούς και υπογραμμίζει τις
ευθύνες των κυβερνήσεων για αθέμιτες και επι-
κίνδυνες πρακτικές, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προ-
σωπικά δεδομένα των χρηστών τους. Η συζήτη-
ση είναι μεγάλη και δεν περιορίζεται στα όρια
αυτής εδώ της χώρας. Αφορά όλους στα μήκη και
τα πλάτη της Γης. Και κάποια στιγμή πρέπει να
αρχίσει.

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Μπορεί να το διασκεδάζουμε,
αλλά η νύχτα που έπεσε
το Facebook χτυπά στα αυτιά
όλων μας ένα καμπανάκι για 
την τυπική και άτυπη ευθύνη 
των δικτύων στον 
μεταμοντέρνο κόσμο μας... 

Η νύχτα που έπεσε το Facebook




