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Α
κόμη και αυτός ο μειλίχιος άνθρωπος
εξανέστη με την αναλγησία και τον δε-
σποτισμό που επικρατούν στο χαρτοβασί-
λειο του ΕΦΚΑ... Ο Κωστής Χατζηδάκης

είναι ο ορισμός του σύγχρονου πολιτικού με τον πιο
νηφάλιο λόγο. Κι όμως, η στενοκεφαλιά κάποιων
«υπευθύνων» στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης τον έβγαλαν από τα ρούχα του, καθώς 444 χή-
ρες ναυτικών δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα τη σύντα-
ξη χηρείας που δικαιούνται.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
από την πρώτη μέρα που βρέθηκε στη Σταδίου, δίνει
μια σκληρή και άνιση μάχη με το γραφειοκρατικό τέ-
ρας. Ένα θηρίο που θρέφεται από τον δημοσιοϋπαλλη-
λικό παραλογισμό. Αυτόν με τον οποίο όλοι μας έχουμε

έρθει αντιμέτωποι και έχουμε ηττηθεί κατά κράτος.
Έχουμε χάσει ώρες και μέρες περιμένοντας πίσω από
ατελείωτες ουρές για μια ξεθωριασμένη σφραγίδα και
μια ακατάληπτη υπογραφή από τον «αρμόδιο προϊστά-
μενο». Έχουμε εξοργιστεί και αγανακτήσει με τα κα-
ψόνια των μανδαρίνων, καθώς μας κάνουν μπαλάκι
του πινγκ πονγκ από γκισέ σε γκισέ. Έχουμε νιώσει τα-
πεινωτικά από άθλιες συμπεριφορές.

Το έργο του υπουργού είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το
ομολογεί και ο ίδιος: «Αντιμετωπίσαμε και αντιμετω-
πίζουμε ένα βουνό προβλημάτων στον πιο προβλη-
ματικό οργανισμό της Ελλάδας». Όμως, αν καταφέρει
και κόψει τα κεφάλια αυτής της Λερναίας Ύδρας και
καθαρίσει την Κόπρο του Αυγείου, τότε θα μιλάμε για
τον μεγαλύτερο άθλο στη σύγχρονη Ελλάδα.

Ωστόσο, το σπουδαιότερο έργο του Κωστή Χα-
τζηδάκη είναι ότι επαναφέρει στο επίκεντρο της
πολιτικής το αυτονόητο. Δίνει υπόσταση στον ου-
σιαστικό ρόλο του υπουργού, που δεν είναι άλλος
από τη βελτίωση της καθημερινότητας. Πόσο πιο
απλά να το πει για να το καταλάβουν οι πάντες: «Ας
κατανοήσουν όλοι ότι δεν είμαστε εδώ για να βασα-
νίζουμε τους πολίτες, αλλά για να τους υπηρετού-
με. Και για αυτό καλό θα είναι όλοι να ξεχάσουν τό-
σο την αδιαφορία όσο και τις δεσποτικές συμπερι-
φορές απέναντι σε ήδη ταλαιπωρημένους από το
κράτος πολίτες».

Μακάρι να βρει και άλλους μιμητές στην κυβέρνη-
ση. Το έχει ανάγκη η κοινωνία. Το έχει ανάγκη η Ελ-
λάδα.
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Σ τα… κάγκελα βρέθηκαν οι «προοδευτικές δυνά-
μεις» του τόπου για τα όσα είπε, μεταξύ άλλων,
για τον Γράμμο και το Βίτσι ο ανεξάρτητος (μετά

τη διαγραφή του) βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δε, σήκωσε παντιέρα κατά των εορτών «μί-
σους», όπως τις αποκαλεί, και ζητά μάλιστα διαγραφή
και άλλων δύο στελεχών της ΝΔ που βρέθηκαν εκεί για
να τιμήσουν τους νεκρούς. Σήμερα λοιπόν φρεσκάρου-
με τη μνήμη των συντρόφων, αλλά και φέρνουμε στην
επιφάνεια το σύνθημα που έχει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
στο φετινό της Συνέδριο. Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που
κατά καιρούς με τις θέσεις της έχει προκαλέσει αντι-
δράσεις, επιστρέφει με σύνθημα: Για να πάρουν τα
όνειρα εκδίκηση! 
Φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν αυτό ήταν το σύνθημα του
Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ; Πόσοι… προοδευτικοί θα μι-
λούσαν για διχασμό, ρεβανσισμό, ακροδεξιά κ.λπ.; Ρω-
τάμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ: Ποια είναι τα όνειρα που θέ-
λουν οι νεολαίοι του να πάρουν εκδίκηση! Και για να
σταματήσει το παραμύθι με τον Γράμμο και το Βίτσι. Η
λήθη πρέπει να ισχύει για όλους.
Θυμίζουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2020
είχε διοργανώσει εναλλακτικό πολιτικό camping, στο
οποίο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη του στα περά-
σματα που χρησιμοποιούσε ο Δημοκρατικός Στρατός
προς το Βίτσι. Έγραφε τότε το πρόγραμμα: 
«Το πρόγραμμα ξεκινά με ιστορικό περίπατο στον πύργο
Κοτύλης και επίσκεψη στο μνημείο στη θέση Σπανού-
ρα. Ο πύργος της Κοτύλης (ή όπως τον λένε οι ντόπιοι
“Χάρο”) κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου αποτε-
λούσε ένα από τα περάσματα του ΔΣΕ προς το Βίτσι. Το

καλοκαίρι του 1947, κατά τη διάρκεια σκληρής μάχης,
αποδεκατίστηκε από τον Ελληνικό Στρατό διμοιρία του
τάγματος των ανταρτών, που επιχειρούσε στην περιοχή.
Επέζησαν μόνο τρεις μαχητές. Γιάννης Θεοδώρου, Νί-
κος Χατζηβασιλείου και Θάνος Δημητρίου. Πολεμώντας
μέχρι και την τελευταία σφαίρα τους, αντί να παραδο-
θούν στις δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού, αγκαλιά-
στηκαν και τραγουδώντας το τραγούδι του ΔΣΕ, “για σε
πατρίδα μας Ελλάδα, ζώσαμε τα άρματα ξανά”, έπεσαν
στον γκρεμό». 
Οι νεολαίοι της Κουμουνδούρου το Σάββατο 8 Αυγού-
στου, στο πρόγραμμά τους είχαν ιστορικό περίπατο στο
νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πρό-
χειρα νοσοκομεία και χειρουργικές μονάδες, που πε-
ριέθαλπαν τους τραυματισμένους αντάρτες κατά τη
διάρκεια των συγκρούσεων του Εμφυλίου στήθηκαν σε
πολλά ορεινά σημεία. Το πιο εντυπωσιακό αλλά και πιο
σημαντικό είναι το θρυλικό νοσοκομείο στο φαράγγι
Καταφύκι του Γράμμου. Το εναλλακτικό camping της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ θα ολοκληρωνόταν με εκδήλωση-συ-
ζήτηση με αφορμή τις βιωματικές αφηγήσεις από τον
Γιάννη Μότσιο, μαχητή του ΔΣΕ, ποιητή και ομότιμο κα-
θηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με αφορμή το
camping, είχε ξεσπάσει μάλιστα «εμφύλιος» στην Αρι-
στερά, καθώς το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του τόνιζε: 
Ας το ξανασκεφτούν πριν πάνε στον Γράμμο, γιατί η «ορ-
γή των νεκρών» είναι αμείλικτη.
Το γεγονός ότι οι Οργανώσεις Σπουδάζουσας Αθήνας
της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν «εναλλακτικό πο-
λιτικό camping» στον Γράμμο, στην περιοχή όπου γρά-
φτηκε μέρος της εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού

Ελλάδας, θα μπορούσε να είναι και το ανέκδοτο της
ημέρας… Όμως, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε κακεν-
τρεχείς, τους προτείνουμε, πριν πάνε στα τιμημένα χώ-
ματα του Γράμμου, να θυμηθούν ποιοι είναι…
Είναι η νεολαία ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, που συγ-
κροτήθηκε από τους πολιτικούς απογόνους εκείνου του
ρεύματος στην Ελλάδα που αναθεμάτισαν τον δίκαιο,
μεγαλειώδη αγώνα του ΔΣΕ, λασπολογώντας εναντίον
του και συγκαλύπτοντας τη βία του αστικού κράτους.
Είναι η νεολαία ενός κόμματος που δεν χάνει ευκαιρία
να κάνει τεμενάδες στον αμερικανο-ΝΑΤΟϊκό ιμπερια-
λισμό που βομβάρδισε αλύπητα, 70 χρόνια πριν, χιλιά-
δες μαχητές και μαχήτριες του ΔΣΕ στον Γράμμο.
Είναι η νεολαία ενός κόμματος που διέσυρε έννοιες,
όπως «αγώνας», «αλληλεγγύη», «ελπίδα», έννοιες δη-
λαδή ταυτόσημες με τον ΔΣΕ, συγκυβερνώντας με
ακροδεξιούς, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στο
σύστημα, «προσκυνώντας» ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, ψηφίζον-
τας μνημόνια, εντείνοντας την καταστολή, στηρίζοντας
μαζί με φασίστες αντικομμουνιστικά, εμετικά ψηφί-
σματα της ΕΕ κ.ο.κ.
Ας το ξανασκεφτούν, λοιπόν, πριν πάνε στον Γράμμο,
γιατί η «οργή των νεκρών» είναι αμείλικτη… Δεν «συμ-
φιλιώνεται» ο αγώνας του ΔΣΕ με τον Πάιατ, τον διαβο-
λικά καλό Τραμπ, τον «Μπίμπη», τα χαϊδεμένα παιδιά
του μεγάλου κεφαλαίου και τις λοιπές «δημοκρατικές
δυνάμεις»! Ο ΔΣΕ θα εκφράζει πάντα την κορυφαία εκ-
δήλωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, θα εκφράζει
πάντα την ταξική σύγκρουση δύο κόσμων εκ διαμέτρου
αντίθετων…
Αυτά, για να μη βλέπουν μόνο τον Μπογδάνο.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ονειρεύεται… εκδίκηση!
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Α
ν πιστέψει κάνεις τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, οι εκλογές όχι
απλώς δεν είναι θέμα χρόνου,
αλλά θα γίνουν κανονικά στο

τέλος της θητείας της κυβέρνησης. Το εί-
πε, άλλωστε, ξανά και στις αρχές της
εβδομάδας στο Υπουργικό - αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι στα κομματικά επιτελεία
δεν μπαίνουν σιγά σιγά σε διάταξη μάχης.

«Αρένα» η Α’ Αθηνών
Η πιο δύσκολη περιφέρεια λογικά θα

είναι η Α’ Αθηνών. Αν εντέλει ο κ. Μητσο-
τάκης δεν εντάξει τον κ. Μπογδάνο στα
ψηφοδέλτια, μιας και δεν έχει διαγραφεί
από μέλος της ΝΔ, τότε ανοίγει μια θέση
υπό προϋποθέσεις. Η «σφαγή», όμως, εί-
ναι δεδομένη, καθώς αφενός η περιφέ-
ρεια χάνει μία έδρα λόγω των εδρών που
δίνονται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
(επίσης μία από Νότιο Τομέα και Αχαΐα),
αφετέρου θα χάσει άλλη μία λόγω της
απογραφής. Υπό αυτό το πρίσμα, αρμόδι-
οι παράγοντες εκτιμούν ότι, και πρώτη να
είναι, η ΝΔ μπορεί να εκλέγει 5 βουλευ-
τές στην εν λόγω περιφέρεια σε σχέση με
τους 7 που αριθμούσε στις εκλογές.

Δυνατός είναι εκεί ο υπουργός Τουρι-
σμού και πρώην Υγείας Βασίλης Κικίλιας,
ενώ εκεί θα κατέβει και ίσως ο πλέον επι-
τυχημένος υπουργός Κυριάκος Πιερρα-
κάκης. Παρούσα, βεβαίως, η «σταθερά»
Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία είχε βγει
πρώτη το 2019, ενώ και ο Νικήτας Κακλα-

μάνης σκέφτεται να είναι ξανά εκλογικά
παρών, οπότε παραμένει ένα πάντα υπο-
λογίσιμο μέγεθος. Ανεβασμένες είναι οι
μετοχές του υπουργού Υγείας Θάνου
Πλεύρη, αλλά και του υφυπουργού Παι-
δείας Άγγελου Συρίγου που «ψαρεύουν»
στη δεξαμενή της πατριωτικής ψήφου.
Ακόμα, πάντα στην εξίσωση είναι η
«αστάθμητη» Φωτεινή Πιπιλή και παρα-
μένει μάχιμη η Σοφία Νικολάου, ενώ εν-
τάσσεται μάλλον στο ψηφοδέλτιο ο Χρή-
στος Τεντόμας. Όσο για τον Δημήτρη
Αβραμόπουλο, δηλώνει… παγίως παρών
και το σκέπτεται. 

«Ασφυξία» στα Βόρεια
Ο Βόρειος Τομέας της Β’ Αθηνών είναι

επίσης δύσκολος. Πρόκειται για την περι-
φέρεια των υπουργών, με παρόντες και
δυνατούς τον Κωστή Χατζηδάκη, τον
Άδωνι Γεωργιάδη, τη Νίκη Κεραμέως,
ενώ εκλέγεται και η υφυπουργός Υγείας
Ζωή Ράπτη. Παρόντες, επίσης, ο Γιώργος
Κουμουτσάκος που έχει «πέρασμα», ο
Θεόδωρος Ρουσόπουλος και ο Δημήτρης
Καιρίδης. Αν μπει στην εξίσωση εντέλει
και ο Νίκος Παπαθανάσης που διατηρεί
άριστη σχέση με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τα

πράγματα θα είναι δύσκολα, ενώ πάντα
παρόντες είναι ο Σάκης Ιωαννίδης και ο
Νίκος Ρωμανός. 

Ο «επικίνδυνος» Νότος
Ο Νότιος Τομέας έχει ένα πλεονέκτημα

και ένα μειονέκτημα. Έχει περιθώριο, ως
η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, αλλά
χάνει μία έδρα στην απογραφή. Ο Νίκος
Δένδιας εκεί δεν… χάνει, ενώ ο Κων-
σταντίνος Κυρανάκης θα δυσκολευτεί να
επαναλάβει την επίδοση του 2019, όπως
και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Δυνατή
νέα είσοδος είναι αυτή του Τάκη Θεοδω-
ρικάκου, ο οποίος είναι σε νευραλγικό
πόστο στο υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και είχε ήδη κάνει προετοιμασία
τους προηγούμενους μήνες. Κανείς, επί-
σης, δεν πρέπει να υποτιμά την Άννα Κα-
ραμανλή, τη Σοφία Βούλτεψη και τον Χά-
ρη Θεοχάρη, ενώ μάχη θα γίνει με τον
Γιάννη Καλλιάνο και τον Βασίλη Σπανάκη,
ο οποίος είχε πάρει την τελευταία έδρα
από… καραμπόλα, όταν έφυγε μία έδρα
της ΝΔ από το Ηράκλειο Κρήτης. 

Φαρ Ουέστ
Στα Δυτικά, τα πράγματα είναι πιο…

κομπλικέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μένει
να δούμε αν θα διατηρήσει την έδρα του,
ενώ ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι κρα-
ταιός. Ο Γιάννης Λοβέρδος δεν έχει το άγ-
χος του Γεράσιμου Γιακουμάτου και είναι

ορατός, όμως όλοι αναρωτιούνται τι θα
γίνει εντέλει με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,
ο οποίος μετά τον ανασχηματισμό έχει…
φρενάρει. 

Οι… περιφερειακοί
Αν νομίζει κανείς ότι τα πράγματα είναι

καλύτερα στο παλιό Υπόλοιπο Αττικής,
πλανάται. Τα περιθώρια στην Ανατολική
Αττική είναι κάπως καλύτερα, αλλά η ΝΔ
έχει φθορά. Ο Μάκης Βορίδης είναι πάν-
τα ισχυρός και μένει να φανεί αν θα κατέ-
βει ξανά η Γεωργία Μαρτίνου. Νέα, δυνα-
τή είσοδος είναι αυτή του Στέλιου Πέτσα,
ενώ πάντα διατηρεί δυνάμεις ο Βασίλης
Οικονόμου. Όσο για τον Γιώργο Βλάχο,
ίσως φλερτάρει πλέον με την αποχώρηση
από το βουλευτικό αξίωμα ύστερα από
δύο δεκαετίες. 

Όσο για τον Δυτικό Τομέα που είναι τε-
τραεδρική και η ΝΔ πήρε τρεις έδρες, αν
και έχασε στην περιφέρεια, ο Θανάσης
Μπούρας είναι παραδοσιακά ισχυρός.
Ενισχυμένος είναι ο υφυπουργός Δι-
καιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, αλλά ο
Βαγγέλης Λιάκος που έχει οικογενει-
ακές αναφορές στην περιοχή δεν πρέπει
να υποτιμηθεί.

Οι... μάχες του Λεκανοπεδίου

Οι «γαλάζιοι» μονομάχοι στις…
καυτές εκλογικές περιφέρειες

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Τ
ην ώρα που η Τουρκία δείχνει κα-
θημερινά τα δόντια της και πλέον
περνά από την προκλητικότητα στην
επιθετικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται

ότι χαράσσει... γραμμή κόντρα στην εθνική
γραμμή για τους εξοπλισμούς, εκτιμώντας
ότι θα αποκομίσει ψήφους από τα αριστερά
του. Μετά την καταψήφιση της ιστορικής
συμφωνίας με τη Γαλλία, ο πρώην πρωθυ-
πουργός συνεχίζει να αναζητεί σκάνδαλα και
να... παίζει με τις στρατηγικές συμμαχίες της
χώρας.

Χθες κατέθεσε ερώτηση με θέμα τη Συμ-
φωνία με το Ισραήλ για το Διεθνές Κέντρο
Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής
Αεροπορίας στην Καλαμάτα . Όπως αναφέ-
ρεται στο κείμενο της ερώτησης προς τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτό-
πουλο: «Επερωτάται ο κ. υπουργός:

Γιατί έχετε υπογράψει Διακρατική Συμ-
φωνία Ίδρυσης Διεθνούς Εκπαιδευτικού
Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα με συνολι-
κό κόστος 1,85 δισ., ενώ η ανάλογη προσφο-
ρά leasing που είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ -
κατόπιν κατάθεσης ανταγωνιστικών προ-
σφορών και πίεσης του κόστους προς τα κά-
τω- είχε κόστος περίπου 1,2 δισ. ευρώ και
ετήσιο κόστος περίπου 60 εκατ. ευρώ μει-
ωμένο κατά 53% σε σχέση με τη συμφωνία;

Μετά την οικονομική κρίση που έφεραν η
πανδημία και η οικονομική διαχείριση της
κυβέρνησης, η εμπροσθοβαρής πίεση στα
δημοσιονομικά είναι δεδομένη. Με ποιο
σκεπτικό έχετε συμφωνήσει την καταβολή
του ενός τρίτου του ποσού 1,847 δισ. ευρώ
στην περίοδο 2022-2024;

Με ποια διαδικασία έγινε η σύγκριση των
κατατεθειμένων προτάσεων;

Είχατε εξετάσει μια λύση απευθείας αγο-
ράς των αναγκαίων σύγχρονων εκπαιδευτι-
κών πτητικών μέσων με επισκευή και ανα-
βάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών αερο-
σκαφών, αξιοποιώντας τον υψηλό βαθμό εκ-
παίδευσης και την επίσης υψηλή τεχνογνω-
σία των Ελλήνων πιλότων και του Επιτελείου,
καθώς και τη συνδρομή της ΕΑΒ; Τι κόστος
και ποια οφέλη θα είχε αυτή η λύση σε σύγ-
κριση με την επιλογή για leasing που κάνατε; 

Για ποιο λόγο ακριβώς μέσα σε τέσσερις
μήνες αυξήθηκε κατά 35% το αρχικό συμφω-
νηθέν κόστος από 1,375 δισ. σε 1,849 δισ.; 

Θα υπάρχει συμμετοχή ελληνικών εται-
ρειών, όπως της Ελληνικής Αεροπορικής
Βιομηχανίας (ΕΑΒ), στην υποστήριξη των
πτητικών μέσων;

Θα φέρετε προς έγκριση ενώπιον του Ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου το τελικό κείμενο της
υπογραφείσας συμφωνίας;».

Την ίδια ώρα, ο τομεάρχης Παιδείας της
ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Φίλης ισχυρίζεται ότι η
κυβέρνηση σπαταλά δισεκατομμύρια για
υπερεξοπλισμούς, την ώρα που κλείνουν
τμήματα στα σχολεία και δεν διορίζουν εκ-
παιδευτικούς. 

Τέλος, στο θέμα των παράνομων επανα-
προωθήσεων στέκονται με κοινή τους δήλω-
ση ο τομεάρχης Μεταναστευτική Πολιτικής
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Ψυχογιός και ο ευ-
ρωβουλευτή Κώστας Αρβανίτης, υιοθετών-
τας όσα σε βάρος της χώρας μας και του Λι-
μενικού ισχυρίζεται εμμονικά η επίτροπος
για το Μεταναστευτικό! 

«Οι καταγγελίες για προφορικές εντολές

για επαναπροωθήσεις, τις οποίες η αρμόδια
επίτροπος, κυρία Γιόχανσον, χαρακτήρισε
ενορχηστρωμένες πράξεις βίας, πρέπει άμε-
σα να διερευνηθούν και να απαντηθούν. Η
ελληνική Πολιτεία πρέπει να δείξει ότι παρα-
μένει ένα κράτος δικαίου και όχι κράτος
βίας. Αν δεν το κάνει, προσβάλλει έναν λαό
που στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής ύφε-
σης έδινε από το υστέρημά του για να στηρί-
ξει ανθρώπους που διέφευγαν από τον πόλε-
μο στη Συρία και άλλες εστίες συγκρούσεων,
αλλά και τις γυναίκες και τους άνδρες του Λι-
μενικού που έσωσαν μισό εκατομμύριο ψυ-
χές στα νερά του Αιγαίου, όπως φυσικά προ-
σβάλλει και τη μνήμη του ηρωικού Κυριάκου

Παπαδόπουλου», τονίζουν οι Ψυχογιός και
Αρβανίτης. «Θα βρεθούμε απέναντι στα σχέ-
δια της ευρωπαϊκής ηγεσίας, του Βίζεγκραντ
και της ελληνικής κυβέρνησης να γίνει η χώ-
ρα μας ο εκτελεστής των πιο απάνθρωπων
πολιτικών απέναντι σε κατατρεγμένους αν-
θρώπους, στο όνομα μιας δήθεν ασφάλειας
και ενός ψευδεπίγραφου ευρωπαϊκού τρό-
που ζωής. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα!». Ση-
μειώνεται ότι είχε προηγηθεί δήλωση της
αρμόδιας επιτρόπου της ΕΕ -αναφερόμενη
σε σχετικό δημοσίευμα του Il Politico- ότι
«δεν θα δεχτεί να μη διερευνήσει τις καταγ-
γελίες για παράνομες και βίαιες επαναπρο-
ωθήσεις μεταναστών».

Τορπίλες ΣΥΡΙΖΑ στο Αιγαίο
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Στη γνώριμη τακτική του επιστρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια προσπάθεια
να καβαλήσει το κύμα κατηγορώντας την κυβέρνηση για την ακρί-
βεια, αγνοώντας τόσο το «πακέτο στήριξης» όσο και την πραγματι-
κότητα. Και αυτό γιατί όσα διαπιστώνει ο καταναλωτής δεν συμβαί-
νουν μόνο στην Ελλάδα, καθώς οι αυξήσεις στην ενέργεια έχουν
επηρεάσει τις οικονομίες σχεδόν όλου του κόσμου. Από χθες, πάν-
τως, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ακυρώσει τα μέτρα της κυβέρνησης χα-
ρακτηρίζοντάς τα ανεπαρκή, ενώ ζητά παράλληλα την αύξηση του
βασικού μισθού.

Συγκεκριμένα, σε κοινή τους δήλωση η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρ-
χης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο
Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Σω-
κράτης Φάμελλος, τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονί-
ζουν: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια με τεχνάσματα και
όχι με την ουσιαστική στήριξη που έχει ανάγκη η κοινωνία. Μετά την
κατάρρευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο οποίος υποβάθ-

μισε πλήρως και αγνόησε το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της
ακρίβειας, η κυβέρνηση θυμήθηκε σήμερα να ανακοινώσει διεύ-
ρυνση υφιστάμενων επιδομάτων για υποτιθέμενη προστασία της
κοινωνίας. Την ώρα που η ακρίβεια ακουμπά πλέον τα βασικά είδη
διατροφής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη σέρνεται και πάλι πίσω από τις
εξελίξεις». 

Στην ίδια γραμμή κινείται και το ΚΙΝΑΛ, το οποίο υποστηρίζει, με-
ταξύ άλλων: «Οι σημερινές συμπληρωματικές ανακοινώσεις της κυ-
βέρνησης εξαντλούνται και πάλι σε ανεπαρκή και προσωρινά μέτρα,
που δεν προστατεύουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται από την ακρίβεια.

Τα μέτρα για το ρεύμα δεν καλύπτουν την κατανάλωση μιας 4μέ-
λους οικογένειας, το επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτει τη μεσαία τά-
ξη αλλά και την πραγματική επιβάρυνση των ασθενέστερων. Δεν πε-
ριλαμβάνεται τίποτε για τις αυξήσεις στις τιμές προϊόντων λαϊκής
κατανάλωσης».

Δεν φτάνει το πακέτο στην Κουμουνδούρου
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

«Ο διχαστικός λόγος είναι
εκτός τόπου και χρόνου»

«Ηχώρα έχει
ανάγκη την
ενότητα. Αυ-
τό, βέβαια,

οφείλουν να το σεβαστούν και
όσοι από την Αριστερά επεν-
δύουν επανειλημμένως στον
διχασμό και την πόλωση», το-
νίζει, μεταξύ άλλων, ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής στη
συνέντευξη που παραχώρησε
στην «Political». Επίσης, ο κ.
Καραμανλής αναφέρεται στα
μεγάλα έργα που βρίσκονται

σε εξέλιξη, ενώ «απαντά»
και στα όσα είπε πρό-

σφατα ο πρώην
πρωθυπουργός 

Αντώνης Σαμα-
ράς.
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Τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον μια από
τις τελευταίες καρμανιόλες είναι το Πά-
τρα - Πύργος. Πότε αναμένεται να παρα-
δοθεί το έργο;
Το έργο αυτό αποτελούσε ένα από τα με-

γαλύτερα και πιο σύνθετα προβλήματα που
παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση. Υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος να μη
γίνει ποτέ… Όμως, υποσχέθηκα στους πο-
λίτες ότι θα το κάνουμε πραγματικότητα. Για
αυτό και είναι τεράστια η ικανοποίηση όλων
μας στο υπουργείο τώρα που πράγματι,
αφού δουλέψαμε με σχέδιο και υπομονή,
αυτή η περιπέτεια φτάνει στο τέλος της. 

Πού βρισκόμαστε, λοιπόν; Στην τελική ευ-
θεία των επαφών με την ΕΕ. Η DG Comp
αποδέχτηκε την Προγνωστοποίηση Κρατι-
κής Ενίσχυσης που στείλαμε, ενώ η τελική
έγκριση αναμένεται έως τέλος του χρόνου.
Εντωμεταξύ, πάμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
για να μη χάνεται χρόνος, ενώ στη συνέχεια
θα το φέρουμε προς κύρωση στη Βουλή.

Συνεπώς, το έργο ξεκινά αρχές του 2022.
Το πρώτο τμήμα του δρόμου, Αχαΐα - Πύρ-
γος, αναμένεται να έχει παραδοθεί τέλη του
2023. Και το υπόλοιπο μέχρι το τέλος του
2024. Ταυτόχρονα, όμως, επειδή οι πολίτες
δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, προχω-
ράμε και με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας
στον υφιστάμενο δρόμο, οι οποίες αναμένε-
ται να ολοκληρωθούν το 2022.

Κύριε υπουργέ, τι συμβαίνει με το σιδη-
ροδρομικό δίκτυο, ιδίως μετά την παρα-
χώρηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τις δυσκολίες
που υπάρχουν με κάποιες «άγονες γραμ-
μές»;
Σωστά εντοπίζετε πού οφείλεται το πρό-

βλημα. Η δήθεν ευαίσθητη και αντίθετη στις
αποκρατικοποιήσεις κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ χάρισε ουσιαστικά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και δεν
φρόντισε τουλάχιστον να φτιάξει έναν μηχα-
νισμό για να ελέγχει αν όντως εκτελούνται
τα δρομολόγια στις άγονες γραμμές! Θα
ήταν αστείο, αν δεν ήταν εγκληματικό…

Εμείς στη ΝΔ πιστεύουμε στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, αλλά πρέπει και ο ιδιώτης να
κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται και να
υπάρχει έλεγχος. Είπαμε, λοιπόν, στην
Trenitalia: «Θα παίρνετε 50 εκατ. τον χρόνο
για 10+5 χρόνια, αλλά θα εκτελείτε τα δρο-
μολόγια». Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε την
επόμενη μέρα. Με έργα 400 εκατ. ευρώ για
τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και μια νέα
γενιά έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, που θα
διασυνδέουν με τον σιδηρόδρομο κρίσιμες
υποδομές, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και
βιομηχανικές περιοχές.

Η Κρήτη δείχνει να είναι στις προτεραι-
ότητες της κυβέρνησης. Αφενός με τον
ΒΟΑΚ, αφετέρου με το αεροδρόμιο «Νί-
κος Καζαντζάκης».

Πράγματι. Η Κρήτη πρέπει επιτέλους να
αποκτήσει τον μεγάλο, σύγχρονο και ασφα-
λή αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Έχου-
με, λοιπόν, σχέδιο, χρηματοδότηση και χρο-
νοδιάγραμμα. Στα τέλη του 2022 θα στηθούν
τα πρώτα εργοτάξια. Και στις αρχές του 2026
θα έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα έργα, ανα-
τολικά του Ηρακλείου, ενώ ήδη θα έχει προ-
χωρήσει τεχνικά το υπόλοιπο κομμάτι.

Όσο για το «Καζαντζάκης», έχουμε πει ότι
δεν θα αφήσουμε να γίνει νέο Ελληνικό. Θα
αξιοποιηθεί η έκταση αυτή που ανήκει στον
λαό της Κρήτης. Δουλεύουμε συστηματικά
για αυτό τον σκοπό και απόδειξη είναι ότι
ήδη έχει εκπληρωθεί το πρώτο ορόσημο
που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα για την
εκταμίευση του δανείου από την ΕΤΕπ.

Η συζήτηση, όταν μιλάμε για την Αττική,
πάει στη δημιουργία της γραμμής 4 του
μετρό, ιδίως γιατί αφορά στα πιο πυκνο-
κατοικημένα σημεία της πρωτεύουσας.
Τι να περιμένουμε;
Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο έρ-

γο που θα γίνει στη χώρα, προϋπολογισμού
1,6 δισ. ευρώ. Θα χρειαστούν οκτώ χρόνια
για να γίνει η πρώτη διαδρομή. Όμως, όταν
συμβεί, θα αλλάξει τη ζωή στην Αθήνα. Το
πιο δύσκολο ήταν να γίνει η αρχή. Καταφέ-
ραμε και ξεμπλοκάραμε ένα έργο που φαι-
νόταν άλυτος γρίφος. Υπεγράφη το καλοκαί-
ρι η σύμβαση. Στήθηκαν τα πρώτα εργοτάξια

στα δύο «άκρα» του έργου, απ’ όπου θα μπει
ο «μετροπόντικας» για να ξεκινήσει την κα-
τασκευή της σήραγγας. Με δυο λόγια, το με-
τρό της Αθήνας πήρε και πάλι μπρος.

Μπορείτε να μας πείτε πότε θα γίνει το
πρώτο δρομολόγιο στο μετρό της Θεσσα-
λονίκης;
Μετά την απόφαση του ΣτΕ, που έκλεισε

το θέμα, δίνουμε μάχη με τον χρόνο προκει-
μένου να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023.
Όπως ξέρετε, χάθηκε τουλάχιστον ένας
χρόνος από την προσφυγή στο ΣτΕ. Και το
ερώτημα είναι ποιος κερδίζει και ποιος χά-
νει από τέτοιες προσφυγές; Πιστεύουν ότι
κερδίζουν κάποιοι λίγοι που έχουν μικρο-
πολιτικές σκοπιμότητες ή προσωπικές εμ-
μονές. Σίγουρα δεν χάνει ο εργολάβος, το
αντίθετο. Και, βέβαια, δυστυχώς χάνει η
Θεσσαλονίκη, χάνουν οι πολίτες που θέλουν
επιτέλους μετρό. Ας σεβαστούμε όλοι τις
αποφάσεις της Δικαιοσύνης, λοιπόν, για να
μη χάσουμε άλλο χρόνο. Ιδίως τώρα που
μπήκε το έργο σε καλή τροχιά: προχωράμε
κατασκευαστικά, έπειτα από χρόνια αποδί-
δουμε ξανά στην πόλη χώρους εργοταξίων,
ενώ έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμαστικές
διαδρομές.

Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα;
Πώς είναι η συνεργασία με τον νέο
υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλι-
ματικής Κρίσης;
Η συνεργασία όλων στην κυβέρνηση ήταν

και είναι εξαιρετική. Στο κρίσιμο θέμα της
αντιπλημμυρικής προστασίας η κλιματική
κρίση μάς επιβάλλει να δουλέψουμε σε τρία
επίπεδα: το Υπουργείο Πολιτικής Προστα-
σίας στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων,

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έχει αναλάβει τα άμεσα αντιδιαβρωτικά και
αντιπλημμυρικά που πρέπει να γίνουν στις
πυρόπληκτες περιοχές, ενώ και στο υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, που έχει
αρμοδιότητα στα έργα που έχουν χαρακτη-
ριστεί εθνικού επιπέδου, έχουμε ούτως ή
άλλως εκπονήσει τον μακροπρόθεσμο αντι-
πλημμυρικό σχεδιασμό, ύψους 1,5 δισ. ευ-
ρώ, με κονδύλια και από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. 

Ορθώς, κατά τη γνώμη σας, προχωράει ο
πρωθυπουργός στα ανοίγματα ή κινδυ-
νεύει η ΝΔ να γίνει Ποτάμι, όπως είπε ο κ.
Σαμαράς;
Η απάντηση βρίσκεται στην ιδρυτική δια-

κήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, επίκαιρη
έπειτα από 47 χρόνια: «Η ΝΔ θα υπηρετεί
πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του
έθνους, που βρίσκονται πέρα και πάνω από
τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του
Κέντρου και της Αριστεράς». Η ΝΔ έχει την
ιδεολογία της, αλλά απευθύνεται σε όλους
τους πολίτες και ιστορικά κερδίζει όποτε
κάνει διεύρυνση χωρίς να χάνει τη φυσιο-
γνωμία της. Είναι η λαϊκή, πατριωτική και
φιλελεύθερη παράταξη του μέτρου και της
ενότητας.

Συνεπώς διαφωνείτε και με «αντικομ-
μουνιστικές» τοποθετήσεις, όπως αυτή
που πυροδότησε τα πρόσφατα γεγονότα;
Θα απαντήσω και πάλι ιστορικά. Είμαστε

περήφανοι για την παράταξη και τις επιλο-
γές που έκανε σε κρίσιμες για την πατρίδα
μας στιγμές και η Ιστορία τις δικαίωσε.
Όμως, δεν πολιτευόμαστε με το χτες. Η ΝΔ
είναι η παράταξη που νομιμοποίησε το ΚΚΕ
και υπερέβη εμπράκτως τις διαχωριστικές
γραμμές. Ακόμη περισσότερο σήμερα ο δι-
χαστικός λόγος είναι επικίνδυνα εκτός τό-
που και χρόνου… Η χώρα έχει ανάγκη ενό-
τητα. Αυτό, βέβαια, οφείλουν να το σεβα-
στούν και όσοι από την Αριστερά επενδύουν
επανειλημμένως στον διχασμό και την πό-
λωση.«

Η ΝΔ έχει την ιδεολογία
της, αλλά απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες
και ιστορικά κερδίζει
όποτε κάνει διεύρυνση
χωρίς να χάνει 
τη φυσιογνωμία της

dorakoi@hotmail.com

στην
Ντόρα Κουτροκόη
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Σ
υναντήσαμε τον Γιώργο Κώτσηρα
ο οποίος, σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη, μας μίλησε για τη
συγκίνηση της μητέρας του την

ημέρα της ορκωμοσίας του στο Προεδρικό
Μέγαρο ως υφυπουργός Δικαιοσύνης για
θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, αλλά και για το αγαπη-
μένο του άθλημα, το τένις, καθώς και για τον
ρόλο της φιλίας στη ζωή του.

Τη Δευτέρα ψηφίζεται από τη Βουλή το
σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Τι αφορούν οι νέες διατά-
ξεις; 
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιο-

σύνης περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες
αποσκοπούν στη βελτίωση και την επιτά-
χυνση της απονομής δικαιοσύνης από τα
πολιτικά δικαστήρια, έννοιες αναγκαίες για
μία αποτελεσματική και συνάμα ποιοτική
Δικαιοσύνη. Με τις νέες διατάξεις διευκο-
λύνεται η εύρυθμη λειτουργία των πολιτι-
κών δικαστηρίων με την εφαρμογή και τη
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η
ψηφιακή υπογραφή και η νέα απλοποιημέ-
νη και ευέλικτη πλατφόρμα επίλυσης των
μικροδιαφορών. Παράλληλα εισάγονται και
καινοτόμες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η
καθιέρωση της πιλοτικής δίκης ενώπιον του
Αρείου Πάγου, η δυνατότητα λήψης ένορ-
κων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου, ο
υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός οίκο-
θεν των δικών, οι οποίες δεν εισάγονται
προς συζήτηση συνεπεία ανωτέρας βίας,
αλλά και η δυνατότητα των ασκούμενων δι-
κηγόρων να πραγματοποιούν την άσκησή
τους πέραν των γραμματειών των δικαστη-
ρίων και των εισαγγελιών και σε άμισθα και
έμμισθα υποθηκοφυλακεία.

Επίσης, βρίσκονται σε διαβούλευση οι
αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Ποιοι είναι
οι βασικοί άξονες των αλλαγών αυτών;
Ο εξορθολογισμός και η αυστηροποίηση

–σε αρκετές περιπτώσεις– των προβλεπό-
μενων ποινών, η επαναξιολόγηση των ειδι-
κών υποστάσεων αδικημάτων ιδιάζουσας
ποινικής απαξίας, σε συνδυασμό με την ενι-
σχυμένη και ουσιαστική προστασία των θυ-
μάτων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες, αποτελούν τους βασικούς πυ-
λώνες, επί των οποίων στηρίχθηκαν οι προ-
τεινόμενες αλλαγές του νομοσχεδίου, οι
οποίες σε συνδυασμό με την εισαγωγή και
νεοπαγών διατάξεων ενισχύουν έτι περαι-

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Η φιλία είναι 
για εμένα ιερή 
και κυρίαρχο σημείο
αναφοράς» 
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τέρω το νομικό μας οπλοστάσιο και εκσυγ-
χρονίζουν το ποινικό μας πλαίσιο. Η προ-
στασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εγ-
κληματικών ενεργειών αποτελεί βασικό
άξονα των αλλαγών του ποινικού πλαισίου.

Εκλέγεστε στην Περιφέρεια της Β’ Δυτι-
κής Αττικής, μια δύσκολη και απαιτητική
εκλογική περιφέρεια. Ποιο είναι το προ-
σωπικό σας στοίχημα για αυτούς τους
δήμους;
Είναι γεγονός ότι η Δυτική Αττική, ιδιαίτε-

ρα τα προηγούμενα χρόνια, έδινε τον δικό
της αγώνα, προκειμένου να εξασφαλίσει
αυτά που της αναλογούσαν ως περιοχή τόσο
σε επίπεδο έργων υποδομής όσο και σε επί-
πεδο αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών. Στόχος της κυβέρνησης ήταν
από την πρώτη στιγμή η επιτάχυνση στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των έρ-
γων. Και πράγματι, σε μία συγκυρία δύσκο-
λη και πρωτοφανή, σε μία περίοδο πανδη-
μίας, η κυβέρνηση απέδειξε ταχύτητα, πρό-
γραμμα και συνέπεια εξαγγελιών και έργων.

Συγκεκριμένα, υπάρχει κάποια πρόοδος
και αναβάθμιση; 
Ειδικότερα, θα ήθελα να σταθώ σε δύο,

μεταξύ άλλων, άκρως θετικές εξελίξεις για
την ευρύτερη περιοχή: Η μία αφορά την έγ-
κριση του αναθεωρημένου Γενικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου Μεγάρων, η οποία αποτέ-
λεσε καρπό των πολυετών ενεργειών και
παρεμβάσεών μας, πάντα σε αγαστή συνερ-
γασία και συνεννόηση με τους αυτοδιοικητι-
κούς και τοπικούς φορείς. Έτσι, ύστερα από
20 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος Μεγαρέων κα-
τάφερε κι απέκτησε το βασικότερο εργαλείο
ανάπτυξής του. Το δεύτερο πολύ σημαντικό
έργο για τη Δυτική Αττική είναι αυτό της ανα-
βάθμισης-επέκτασης της νέας γραμμής του
Προαστιακού Σιδηρόδρομου, από τα Άνω
Λιόσια έως τα Μέγαρα. Το σημαντικό αυτό
έργο, προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, πε-
ριελήφθη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης &
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σκοπός
είναι η αμεσότερη μεταφορική διασύνδεση
των πόλεων της Δυτικής Αττικής με την Αθή-
να και την υπόλοιπη Αττική. Στόχος είναι η
βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων
κατοίκων και εργαζομένων, δίνοντας πα-
ράλληλα πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης
στις επιχειρήσεις της περιοχής και νέες ευ-
καιρίες στις δραστηριότητες των αλυσίδων
εφοδιασμού. Το προσωπικό μου στοίχημα
ότι είμαι και θα είμαι δίπλα στους συμπολί-
τες μου και τις ανάγκες τους, ώστε να βελ-
τιώσουμε την καθημερινότητά τους.

Πρόσφατα, ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης δήλωσε ότι θέλει τη νίκη
στις επόμενες εκλογές, ώστε να επιστρέ-
ψει η δικαιοσύνη στον τόπο. Τι απαντάτε;

Η αξιωματική αντιπολίτευση, μην μπο-
ρώντας, προφανώς, να βρει ουσιώδες ση-
μείο επαφής με την κοινωνία, χρησιμοποιεί
μια απλουστευτική συνθηματολογία, η
οποία δεν συγκινεί, πλέον, τους πολίτες. Εν
αντιθέσει, λοιπόν, με τον συνθηματολογικό
βερμπαλισμό της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα
ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους,
όπως αυτή που όλοι βιώσαμε με μία σαρωτι-
κή –σε παγκόσμια έκταση– πανδημία, δια-
θέτει νηφαλιότητα, ψυχραιμία και κυρίως
πρόγραμμα και στρατηγική, ώστε η κοινω-
νία και η οικονομία να μείνουν όρθιες και να
επανέλθουν πιο ισχυρές και πιο σταθερές
από πριν. Όλη η προσπάθεια που εκκίνησε
το 2019 συνεχίζεται και, βάσει όσων ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συ-
νεχιστεί με δυναμικό τρόπο, έχει ως κύριο
στόχο την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιο-
σύνη και τη μετάβαση της χώρας σε μια επο-
χή σύγχρονη και μεταρρυθμιστική. Εξάλ-
λου, η προσπάθεια για μια δικαιότερη κοι-
νωνία είναι διαρκής και αποτελεί βασικό ση-
μείο αναφοράς των πολιτικών μας. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για
έναν νέο βουλευτή και μέλος της κυβέρ-
νησης;
Η ιδιότητα του βουλευτή είναι αδιαμφι-

σβήτητα μεγάλη πρόκληση και, συνάμα, ευ-
θύνη απέναντι στην εμπιστοσύνη των πολι-
τών που με επέλεξαν. Η ευθύνη αυτή για
εμένα λειτουργεί ως κίνητρο για να προσπα-
θώ καθημερινά για το καλύτερο και να είμαι
συνεπής στον εαυτό μου και στους συμπολί-
τες μου. Στα καθήκοντα του υφυπουργού Δι-
καιοσύνης, με συνεχή και καθημερινή προ-
σπάθεια, σκληρή δουλειά και γνώμονα την
συνέπεια, προσδοκώ να φανώ αντάξιος της
εμπιστοσύνης που μου έδειξε ο πρωθυ-
πουργός, πάντα επ’ ωφελεία της ελληνικής
κοινωνίας και των πολιτών. Οφείλω να τονί-
σω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός

που έκανε πράξη την έμπρακτη ανανέωση
της παράταξης από την πρώτη στιγμή που
βρέθηκε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας.
Αποτέλεσμα των πραγματικών ευκαιριών
που έδωσε στη νέα γενιά υπήρξε και η ανα-
νέωση της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας στις
εκλογές του 2019. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο
ότι η νέα γενιά υπήρξε βασικός άξονας των
πολιτικών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός στη ΔΕΘ και, ήδη, ξεκίνησαν να υλοποι-
ούνται. Ο ρόλος των νέων στην Ελλάδα που
αλλάζει θα είναι πρωταγωνιστικός.

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος τώρα με τα
αυξημένα σας καθήκοντα; Και αν ναι,
πώς τον αξιοποιείτε;
Ο ελεύθερος χρόνος, ομολογώ, είναι ελά-

χιστος. Η δε μετάβαση, έπειτα από την πε-
ρίοδο των πρώτων «κυμάτων» της πανδη-
μίας, σε μια ομαλότερη κοινωνική αλληλε-
πίδραση λειτουργεί ως «ελατήριο», προκει-
μένου να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο.
Οπότε, τις ελάχιστες στιγμές χαλάρωσης τις
περνάω ή αθλούμενος ή διαβάζοντας κά-
ποιο βιβλίο ή συναντώντας φίλους, τους
οποίους η σκληρή καθημερινότητα, συχνά,
μας στερεί.

Έχετε υπάρξει πρωταθλητής Ελλάδος
στην αντισφαίριση. Για το αγαπημένο σας
άθλημα υπάρχει πλέον χρόνος ή το πα-
ρακολουθείτε ως θεατής;
Η αλήθεια είναι ότι η αντισφαίριση υπήρ-

ξε ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου, ιδι-
αίτερα στα εφηβικά μου χρόνια. Για να φτά-
σει κανείς σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο σε
οποιοδήποτε άθλημα, απαιτείται αφοσίωση,
αγάπη αλλά και μεγάλη αυτοπειθαρχία, ορ-
γάνωση και πρόγραμμα. Ο αθλητισμός καλ-
λιεργεί στοιχεία στην προσωπικότητα του
ανθρώπου, που τον βοηθούν και τον συνο-
δεύουν σε κάθε πτυχή της ζωής του. Για να
απαντήσω, όμως, στην ερώτησή σας, μου
λείπει από την καθημερινότητά μου, ωστόσο
βρίσκουμε λίγο χρόνο με συμπαίκτες μου

ώστε, έστω αργά το βράδυ, να παίξουμε,
όταν το πρόγραμμα το επιτρέψει. Ως θεατής,
είναι αυτονόητο ότι παρακολουθώ στενά τις
εξελίξεις στο άθλημα και είμαι ιδιαίτερα χα-
ρούμενος που αυτήν την περίοδο η χώρα
μας έχει τη Μαρία και τον Στέφανο που μας
κάνουν υπερήφανους με την παγκόσμια πο-
ρεία τους.

Τι σημαίνει η φιλία για εσάς; Τι ρόλο
έχουν οι φίλοι στη ζωή σας; Έχετε κρα-
τήσει επαφές ή φίλους από τα παιδικά
σας χρόνια;
Η φιλία είναι για εμένα ιερή και κυρίαρχο

σημείο αναφοράς στη ζωή μου. Έχω τη με-
γάλη τύχη να έχω φίλους που πορευόμαστε
μαζί επί πολλά έτη ακόμα και από τα σχολικά
χρόνια και, εν συνεχεία, από το Πανεπιστή-
μιο, τους οποίους αγαπώ και στους οποίους
οφείλω πολλά σε σχέση με τη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς μου. Τα σύνθετα προ-
γράμματά μας επηρεάζουν τη συνεχή επα-
φή, αλλά διατηρούμε μια σχέση εμπιστοσύ-
νης και ευθύτητας.

Πώς αντέδρασε η μητέρα σας, όταν ορκι-
στήκατε υφυπουργός της κυβέρνησης;
Δεν νομίζω ότι η αντίδραση της μητέρας

μου διαφοροποιείται από την αντίδραση κά-
θε μητέρας! Χάρηκε και συγκινήθηκε πολύ.
Όπως και εγώ, γνωρίζοντας τους κόπους της
για να μεταδώσει σε μένα αρχές και σημεία
αναφοράς στη ζωή μου, συγκινήθηκα. Στη
μητέρα μου, όπως και στον πατέρα μου, ο
οποίος έχει φύγει από τη ζωή, οφείλω πολ-
λά και τους είμαι ευγνώμων.

Στη ζωή, τι είναι αυτό που μπορεί να σας
φτιάξει τη διάθεση και, αντιθέτως, τι είναι
αυτό που μπορεί να σας τη χαλάσει; 
Προσπαθώ να αντιμετωπίζω κάθε πρόκλη-

ση με αισιοδοξία και να βρίσκω κίνητρο σε
κάθε δυσκολία ή εμπόδιο που προκύπτει.
Αυτό που μου φτιάχνει τη διάθεση είναι όταν
αισθάνομαι ότι με κάποιον τρόπο έχω συμ-
βάλει στην επίλυση προβλημάτων, όταν έχω,
δηλαδή, προσθέσει κάτι σε μία κοινή προ-
σπάθεια. Αυτό μου δίνει δύναμη και ελπίδα
για την πορεία και με κάνει να αφήνω στην
άκρη πράγματα που μπορεί να μου χαλάσουν
τη διάθεση, όπως η υποκρισία ή το ψέμα.«Η προστασία των δικαιωμάτων
των θυμάτων εγκληματικών
ενεργειών αποτελεί βασικό 
άξονα των αλλαγών 
του ποινικού πλαισίου
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Αναβαθμίζουμε το ΚΕΠ 
με νέες υπηρεσίες»

Ο πρωθυπουργός πολλές 
φορές στο παρελθόν έχει 

διαμηνύσει με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο ότι θα ζητήσει από 

τον ελληνικό λαό αυτοδυναμία 
στις εκλογές που θα γίνουν 

στο τέλος της 4ετίας

«
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«Η
Ελλάδα αναβαθμίζεται γε-
ωπολιτικά και εκσυγχρονί-
ζει το αμυντικό της σύστη-
μα», υπογραμμίζει, μιλών-

τας στην «Ρ», ο υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, στον
απόηχο της ψήφισης της ελληνογαλλικής
συμφωνίας. «Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζον-
ται, προσελκύουμε συνεχώς επενδύσεις, τα
εισοδήματα αυξάνονται, οι φόροι μειώνονται
και η ανεργία πέφτει», προσθέτει ως προς την
πορεία της οικονομίας. Τονίζει, δε, ότι έρχον-
ται αναμόρφωση του θεσμού των ΚΕΠ και
σχέδιο ενίσχυσής τους με νέες υπηρεσίες. 

Η ελληνογαλλική συμφωνία ψηφίστηκε
την Πέμπτη στη Βουλή, έστω και χωρίς
τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτή μια
ικανή δικλείδα ασφαλείας για τη χώρα
μας στο Αιγαίο έναντι των τουρκικών
προκλήσεων;
Με τη συμφωνία αυτή, ο πρωθυπουργός

αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει, ξανά, ισχυρή
διεθνή παρέμβαση και έχει τεθεί στην πρώτη
γραμμή του διεθνούς γεωπολιτικού προσκη-
νίου, διαδραματίζοντας πλέον καθοριστικό
ρόλο στα περιφερειακά πράγματα της Ανατο-
λικής Μεσογείου αλλά και στους σχεδια-
σμούς ασφαλείας του ΝΑΤΟ και της Ευρώ-
πης. Ο χαρακτηρισμός «ιστορική συμφωνία»
δεν είναι απλώς ένας ευφημισμός. Η Ελλάδα
αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και εκσυγχρονί-
ζει το αμυντικό της σύστημα, ενισχύοντας τις
επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρε-
πτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων
έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής.
Όντως, πρόκειται για μια συμμαχία εθνικής
σημασίας, που θωρακίζει την κυριαρχία μας
έναντι της Τουρκίας, η οποία γίνεται όλο και
πιο επιθετική και απρόβλεπτη. Ταυτόχρονα,
όπως είπε και ο πρωθυπουργός, θέτει τη με-
γαλύτερη στρατιωτική δύναμη της ηπείρου
μας, και μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευ-
ρώπης, στο πλευρό της πατρίδας μας, σε πε-
ρίπτωση που γίνει επίθεση στην επικράτειά
μας. Είναι λοιπόν μια συμφωνία-κλειδί για τη
θωράκιση του Αιγαίου και την ενίσχυση της
εθνικής μας ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, του οποίου η συμφωνία αυτή αποτελεί
προσωπική επιτυχία, στέλνει για ακόμη μία
φορά ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν εί-
ναι πλέον απλός παρατηρητής της ροής των
πραγμάτων αλλά γίνεται πρωταγωνιστικός
παράγοντας στη διαμόρφωσή τους.

Κατάγεστε και από τη Βόρεια Ελλάδα, συ-
νεπώς σας ανησυχεί το ενδεχόμενο το λε-
γόμενο «μέρισμα ανάπτυξης» να εξανεμι-
στεί λόγω του κύματος ακρίβειας, που θα
χτυπήσει ιδιαίτερα τα καύσιμα;
Σε καμία περίπτωση. Η κυβέρνηση και ο

πρωθυπουργός προσωπικά έχουν αποδείξει
αφενός ότι καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η
οικονομία και αφετέρου ότι μπορούν να προ-
σαρμόζουν τις οικονομικές τους πολιτικές,
προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συνθήκης. Οι με-
ταρρυθμίσεις συνεχίζονται, προσελκύουμε
συνεχώς επενδύσεις, τα εισοδήματα αυξά-
νονται, οι φόροι μειώνονται και η ανεργία πέ-
φτει. Το γεγονός ότι η ανάπτυξη αναμένεται
να φτάσει στο 6,1% αυτό το έτος είναι ενδεικτι-
κό της δουλειάς που έχει ήδη γίνει, καθώς
και των προοπτικών της οικονομίας μας το
2022. Ειδικά στον τομέα της οικονομίας, η
κυβέρνηση είναι από πάνω. Όπως λοιπόν κα-
ταλαβαίνετε, το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα
της ακρίβειας. Δεν νομίζω ότι βοηθά πουθε-
νά ο πανικός ή οι δυσοίωνες εκτιμήσεις. Ας
μην ξεχνάμε, επιπλέον, ότι η κυβέρνηση έχει
λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να
ελέγχεται το περιθώριο κέρδους κι έτσι να
διασφαλίζεται ότι δεν θα μπορέσει κανείς να
εκμεταλλευτεί το κύμα ακρίβειας σε βάρος
των καταναλωτών. 

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια
εκλογολογίας, όπως αναμένεται ότι θα
έκανε κάθε πρωθυπουργός. Δεν μπορεί

να σας μπει σκέψη, αν πάει καλά η οικο-
νομία τους επόμενους μήνες, να στήσετε
κάλπες για να «κάψετε» την απλή αναλο-
γική;
Η κυβέρνηση είναι αυτοδύναμη και, όπως

πολύ καλά ξέρετε, χαίρει της εμπιστοσύνης
της ελληνικής κοινωνίας. Θεωρώ λοιπόν αυ-
τήν τη συζήτηση άκαιρη και αντιπαραγωγική
για όλους μας. Ο πρωθυπουργός πολλές φο-
ρές στο παρελθόν έχει διαμηνύσει με τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι θα ζητήσει από τον
ελληνικό λαό αυτοδυναμία στις εκλογές που
θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας. Και το τόνισε
άλλωστε και τις προάλλες: Δεν έχουμε κανέ-
ναν απολύτως λόγο να σκεφτόμαστε με προ-
εκλογικούς όρους. Η κυβέρνηση επιδεικνύει
απόλυτη προσήλωση στην προώθηση του
κυβερνητικού έργου και στην παραγωγή
απτών αποτελεσμάτων. Και όπως βλέπετε, τα
καταφέρνει.

Ο ρόλος των ΚΕΠ έχει γίνει ξανά κυρίαρ-
χος και ενισχύονται μονίμως οι αρμοδιό-
τητές τους. Θα περιμένουμε και κάτι ακό-
μα τους επόμενους μήνες;
Μπορούμε πλέον να μιλάμε για μετάβαση

των ΚΕΠ σε μια νέα εποχή. Τα ΚΕΠ, όταν
ιδρύθηκαν, πριν από 20 χρόνια, αποτέλεσαν
μια επανάσταση για τη Δημόσια Διοίκηση και
τον τρόπο εξυπηρέτησης του πολίτη από το
κράτος. Όπως έχει πει, όμως, και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε επα-
ναστατική πολιτική οφείλει να επικαιροποιεί-
ται προκειμένου να ανταποκρίνεται στις με-

ταβαλλόμενες ανάγκες. Αυτό ακριβώς καθί-
σταται εφικτό με τη συνολική αισθητική, λει-
τουργική, οργανωτική και τεχνολογική ανα-
βάθμιση στην οποία προχωράμε. Προχωρά-
με, μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον
Λεωνίδα Χριστόπουλο, σε ένα συνολικό re-
branding του θεσμού, εισάγοντας νέο λογό-
τυπο, αναμορφώνοντας την ιστοσελίδα και
δημιουργώντας συνολικά μια σύγχρονη, ενι-
αία και φιλική στον πολίτη ταυτότητα. Αντικα-
θιστούμε το παλαιό πληροφοριακό σύστημα,
το οποίο είναι πλέον παρωχημένο, και ανα-
πτύσσουμε νέο, το οποίο θα διαλειτουργεί με
άλλα συστήματα του Δημοσίου, ενώ ταυτό-
χρονα υιοθετούμε τη βιομετρική ηλεκτρονι-
κή υπογραφή στις αιτήσεις που καλούνται να
υπογράψουν οι πολίτες. Πρόκειται για μια
αναβάθμιση που δημιουργεί μια νέα εμπει-
ρία εξυπηρέτησης για τους πολίτες, ενώ ταυ-
τόχρονα ωφελούνται σημαντικά και τα ΚΕΠ.
Μειώνεται το λειτουργικό τους κόστος και
αυξάνεται η παραγωγικότητα των υπαλλή-
λων.

Επίσης, δεν μπορώ να μην πω δυο λόγια
για τον «ψηφιακό συμπαραστάτη», μια υπη-
ρεσία επανάσταση ως προς την εξυπηρέτηση
των πολιτών στα ΚΕΠ. Τι είναι λοιπόν ο «ψη-
φιακός συμπαραστάτης»; Στην ουσία δίνου-
με στον κάθε πολίτη τη δυνατότητα, μέσα από
τα ΚΕΠ, να ενημερώνεται για τις δυνατότητες
που του παρέχει το gov.gr και να καθοδηγεί-
ται στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, εύ-
κολα και γρήγορα. Θα εγκατασταθεί εξειδι-
κευμένο προσωπικό σε ΚΕΠ ανά την επικρά-
τεια, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, το
οποίο θα «ξεναγεί» τον πολίτη στις υπηρεσίες
του gov.gr και θα του δείχνει βήμα-βήμα πώς
μπορεί να διεκπεραιώσει ψηφιακά τη συναλ-
λαγή με το κράτος, η οποία τον ενδιαφέρει. Οι
πολίτες που το επιθυμούν θα μπορούν μάλι-
στα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία για την
οποία μετέβησαν στα ΚΕΠ, ψηφιακά, με τη
βοήθεια του «συμπαραστάτη». Στόχος είναι
να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα οφέλη
της ψηφιακής εξυπηρέτησης και να τους
βοηθήσουμε να αποκτήσουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για να διευκολύνουν τη ζωή τους
στην πράξη και ταυτόχρονα να προσαρμο-
στούν στην ψηφιακή εποχή συνολικά. Επί-
σης, επιτρέψτε μου να τονίσω πως, έως τώρα,
η ενημέρωση για τη χρήση των λειτουργιών
του gov.gr παρεχόταν σε συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες, ή σε προσωπικό
συγκεκριμένων υπηρεσιών. Με τον «ψηφια-
κό συμπαραστάτη», είναι η πρώτη φορά που
η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους πολίτες, χρήστες της πύλης,
πράγμα το οποίο θεωρώ κομβικής σημασίας,
προκειμένου να καταφέρουμε να περιοριστεί
στο ελάχιστο η ανάγκη φυσικής παρουσίας
τους στα γκισέ του Δημοσίου.

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

POLITICAL
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Ο
Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύ-
που του ΚΙΝΑΛ και στενός συνεργά-
της της Φώφης Γεννηματά, μια εβδο-
μάδα μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση

της ΚΕ προχωρά σε μια ψύχραιμη καταγραφή
των όσων διαδραματίστηκαν. Σχολιάζει με χι-
ούμορ ότι οι «ροκ» ρυθμοί είναι διαχρονικό
στοιχείο του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζει ότι δεν
υπάρχει καμία πρόθεση για αποκλεισμούς
υποψηφίων και αποκαλύπτει ότι θα γίνει του-
λάχιστον ένα debate μεταξύ τους. Εκτιμά ότι
σύντομα θα έχουμε εκλογές και καταγγέλλει
την κυβέρνηση για ψηφοθηρία προς στο ακρο-
δεξιό ακροατήριο.

Πώς σχολιάζετε όσα διαδραματίστηκαν στη
συνεδρίαση της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ;
Οι ρυθμοί «ροκ» είναι χαρακτηριστικό του

ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Στην ουσία τώρα… Η Φώ-
φη Γεννηματά δεσμεύτηκε έναν χρόνο πριν
απέναντι στις «κακές γλώσσες» πως το κατα-
στατικό θα τηρηθεί πλήρως. Εν μέσω, λοιπόν,
κοινοβουλευτικής περιόδου και χωρίς καμία
δικαιολογία, ανοίγει η εσωκομματική διαδικα-
σία χωρίς καθυστερήσεις ή αναβολές. Αυτό γί-
νεται, λοιπόν. Και το καταστατικό δεν λειτουρ-
γεί αλά καρτ. Το καταστατικό μας, το οποίο ψη-
φίστηκε το 2018 και το 2019, προβλέπει τη συλ-
λογή 5.000 υπογραφών από μέλη του Κινήμα-
τος, για να είναι υποψήφιοι για τη θέση του
προέδρου ή 15% των μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής. Αυτό έχει ψηφιστεί ομόφωνα. Η ένταση και η
αμφισβήτηση που τέθηκαν από κάποιους ήταν γύρω
από τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συλλεγούν αυ-
τές οι υπογραφές. Για να διευκολύνουμε, όμως, την
κατάσταση, οι υπογραφές υπέρ ενός υποψηφίου μπο-
ρούν να προέρχονται είτε από τα 138.000 μέλη είτε από
την κοινωνία, με μόνο μία προϋπόθεση: αυτός που
υπογράφει για τη στήριξη κάποιου αρχηγού να δηλώ-
νει στη σχετική φόρμα ότι επιθυμεί να γίνει μέλος αυ-
τομάτως του κόμματος, για του οποίου την ηγεσία θέλει
να αποφασίσει. Τι πιο λογικό; Δεν υπάρχει καμία πρό-
θεση για αποκλεισμούς υποψηφίων από τις εσωκομ-
ματικές εκλογές. Η ΕΔΕΚΑΠ έχει παράσχει κάθε διευ-
κόλυνση για να συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία χω-
ρίς καμία προσβολή του καταστατικού και της διαδικα-
σίας. Από εκεί και ύστερα, επειδή το σκληρό ροκ αφο-
ρά την κοινωνία και όχι τα εσωκομματικά μας, θα κρι-
θούμε όλοι από το χειροκρότημα.

Ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της εσωκομματι-
κής διαδικασίας και πώς απαντάτε στην κριτική που
ακούγεται από απλούς πολίτες ότι «όλα γίνονται για
την καρέκλα»;

Η ηγεσία της Φώφης Γεννηματά χαρακτηρίζεται από
τη διαρκή προσπάθεια ο τραυματισμένος χώρος της
Κεντροαριστεράς να βρει αρχικά την αυτονομία του και
στη συνέχεια τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Η παράτα-
ξη τα τελευταία πέντε χρόνια κάνει σταθερά βήματα
μπροστά, με ανανέωση, σοβαρότητα και ξεκάθαρη σο-
σιαλδημοκρατική ταυτότητα. Θέλουμε οι εκλογές μας
να αφορούν την κοινωνία. Οι προσωπικές φιλοδοξίες
των υποψηφίων είναι θεμιτές, αλλά πάνω από όλα για
εμάς είναι το μέλλον και η προοπτική της παράταξης, η
ενότητα και η πρωταγωνιστική της πορεία. Όλο το επό-
μενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να ανταλ-
λάξουμε επιχειρήματα γύρω από κρίσιμα ζητήματα
σχετικά με την ταυτότητα της παράταξης και εκεί θα
δώσουμε έμφαση. Πάντοτε σε όλα τα κόμματα, όταν
υπάρχει θέμα εκλογής ηγεσίας, υπάρχει συζήτηση γύ-
ρω από το ποιος στηρίζει ποιον. Τέλος, είναι αυτονόητο

ότι θα υπάρξει debate μεταξύ των υπο-
ψηφίων. Και την προηγούμενη φορά είχε
γίνει και τώρα θα γίνει κανονικά.

Εκτιμάτε ότι είμαστε σε μια φάση ανα-
ζωπύρωσης της Ακροδεξιάς;

Οι επιθέσεις στα σχολεία της Θεσσαλο-
νίκης από τάγματα εφόδου δείχνουν ξε-
κάθαρα οργανωμένο σχέδιο πρόκλησης,
στο οποίο η κυβέρνηση κλείνει συνειδη-
τά τα μάτια. Οι φασιστικές επιθέσεις κλι-
μακώνονται μέρα με τη μέρα, ενώ έχουμε
τη συμπλήρωση ενός έτους από την κα-
ταδίκη της νεοναζιστικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής. Όσο εκείνοι κλιμακώ-
νουν τη δράση τους επικίνδυνα και προ-
κλητικά, η κυβέρνηση με τη στάση της
επιμένει να υποβαθμίζει τον κίνδυνο
αναζωπύρωσης δράσης ακροδεξιών
ταγμάτων. Με την ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας να εξισώνει τους φασίστες με
τις αντιφασιστικές διαμαρτυρίες, η κυ-
βέρνηση επαναφέρει την προπαγανδιστι-
κή θεωρία των δύο άκρων, τρέφοντας το
ακροδεξιό μόρφωμα και ακροατήριο. Με
την καθυστέρηση θεσμικής αντίδρασης,
η κυβέρνηση επιμένει να διαχειρίζεται
ψηφοθηρικά και σύμφωνα με το κομμα-
τικό της συμφέρον ακόμη και φαινόμενα
νεοναζισμού που θέτουν σε κίνδυνο μα-
θητές! Η αστυνομία και η οργανωμένη

Πολιτεία οφείλουν να δράσουν άμεσα.
Σχετικά με όσα έγιναν στη Βουλή, για την ανταλλαγή

ύβρεων με αφορμή τις γιορτές μίσους στον Γράμμο και
το Βίτσι και άλλα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα που
οδήγησαν στην αποπομπή του κ. Μπογδάνου από την
ΚΟ της ΝΔ, εμείς είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα και
με διάτορη φωνή για την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ.
Βεβαίως η διαγραφή του κ. Μπογδάνου δεν την αναι-
ρεί, αντίθετα την προσδιορίζει.

Αυξήσεις, πανδημία και ελληνοτουρκικές σχέσεις
αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Υπάρχει ρεαλι-
στικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών ή
αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές;
Θα έχουμε σύντομα εκλογές. Το κρίσιμο ζήτημα εί-

ναι η χώρα να αποκτήσει προοπτική και ελπίδα για ένα
μέλλον που συμπεριλαμβάνει τους πολλούς και όχι
τους λίγους και εκλεκτούς. Που θα δώσει προοπτική
στον τόπο εφαρμόζοντας ριζικά διαφορετική πολιτική
προς όφελος της κοινωνίας και θα απαντήσει στο ζήτη-
μα της διεύρυνσης των ανισοτήτων, στο αίσθημα της
ανασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής με εμάς
πρωταγωνιστές των εξελίξεων.Π
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«Το ροκ είναι διαχρονικό
στοιχείο του ΠΑΣΟΚ»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

του
Νότη Μαριά

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

Ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει ακάθε-
κτος τις παραβιάσεις και τις απειλές.
Έτσι, απειλεί ευθέως με πόλεμο την Ελ-

λάδα όχι μόνο για το ενδεχόμενο επέκτασης των
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αλλά και
για πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη
νόμιμη άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων. Τους τελευταίους μήνες, ο Ερντογάν
έχει βάλει στο στόχαστρο τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα και κυρίως το
Καστελόριζο. Έτσι, με δύο επιστολές που έστειλε
η Τουρκία στον ΟΗΕ ισχυρίζεται, παράνομα βέ-
βαια, ότι διεθνείς συνθήκες δήθεν επιβάλλουν την
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολι-
κού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Μάλιστα στη δεύτερη επιστολή της προς τον
ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η Άγκυρα ισχυρί-
ζεται, όλως παρανόμως βέβαια, ότι εφόσον τα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδίως η Λέσβος, η
Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Λήμνος και η Σαμοθρά-
κη δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί η Ελλάδα
δήθεν δεν διαθέτει πλέον κυριαρχία επί των νη-
σιών αυτών!

Πρόκειται για εξέλιξη της θέσης της Άγκυρας,
αφού στην πρώτη επιστολή της στον ΟΗΕ στις 17
Ιουλίου 2021 ισχυριζόταν ότι, εφόσον τα παραπά-
νω νησιά δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, η Ελ-
λάδα δεν δικαιούται δήθεν να επικαλείται δικαιώ-
ματα που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο όπως η
ύπαρξη ΑΟΖ των εν λόγω νησιών.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η Άγκυρα κλιμακώ-
νει το γαϊτανάκι των παράνομων διεκδικήσεων για
τα νησιά του Αιγαίου, αμφισβητώντας πλέον ευθέ-
ως την ελληνική κυριαρχία στα παραπάνω νησιά.

Και καθώς η επιθετική τακτική της Τουρκίας εν-

τείνεται, είναι προφανές ότι γύρω από το ζήτημα
αυτό θα κλιμακωθεί η ένταση.

Επομένως η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφω-
νία με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής, η οποία
κυρώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021 από την ελληνι-
κή Βουλή με 191 ψήφους υπέρ έναντι 101 ψήφων
κατά, αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο για την
ανάσχεση των τουρκικών διεκδικήσεων επί των
παραπάνω ελληνικών νησιών. Τυχόν, δε, επιθετι-
κή ενέργεια αμφισβήτησης και προσβολής με
στρατιωτικά μέσα της εδαφικής ακεραιότητας της
Ελλάδας και δη των παραπάνω νησιών, που απο-
τελούν μέρος της ελληνικής επικράτειας, θα ενερ-
γοποιήσει άμεσα τη ρήτρα στρατιωτικής συνδρο-
μής που προβλέπει το άρθρο 2 της Ελληνογαλλι-
κής Αμυντικής Συμφωνίας.

Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη πόσο κρίσιμη ήταν
η πρόταση που διατυπώσαμε στις 17/4/2021 στην Ευ-
ρωβουλή προς τον Εμανουέλ Μακρόν για σύναψη
Ελληνογαλλικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής
συνδρομής. Πολύ δε περισσότερο τώρα που η εν λό-
γω συμφωνία έχει ήδη κυρωθεί από την ελληνική
Βουλή και αναμένεται και η κύρωσή της από τη Γαλ-
λία προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Βεβαίως η Αθήνα ενώπιον του ΟΗΕ με τεκμη-
ριωμένο τρόπο έχει ήδη απορρίψει τους αβάσι-
μους και παράνομους παραπάνω ισχυρισμούς της
Τουρκίας περί δήθεν αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκα-
νήσων.

Επιχειρηματολογία η οποία στηρίζεται όχι μόνο
στη Συνθήκη της Λωζάννης και στη Συνθήκη Ειρήνης
των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου 1947 αλλά και
στον ίδιο τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Έτσι η Ελλάδα ακριβώς λόγω της τουρκικής

απειλής έχει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής
αυτοάμυνας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 51
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Καθώς η Τουρ-
κία έχει ήδη εισβάλει σε Κύπρο και Συρία σε συν-
δυασμό και με την αποκάλυψη πρόσφατα του
απόρρητου σχεδίου τουρκικής εισβολής στα νη-
σιά του Αιγαίου με τον κωδικό «Τσάκα Μπέης» αλ-
λά και ενόψει του τουρκικού casus belli καθώς
και της ύπαρξης της τουρκικής στρατιάς του Αι-
γαίου, δικαιώνεται και φυσικά δικαιολογείται και
νομιμοποιείται η στρατιωτικοποίηση όλων των ελ-
ληνικών νησιών.

Το άκρον άωτον όμως της τουρκικής θρασύτη-
τας είναι ότι όταν η Άγκυρα έρχεται στο προκείμε-
νο τολμάει να επικαλείται και τη Συνθήκη Ειρήνης
των Παρισίων της 10ης Φεβρουαρίου 1947 ανάμε-
σα στην ηττημένη Ιταλία και τους νικητές Συμμά-
χους, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Δεν
ήταν όμως μεταξύ των νικητών Συμμάχων και η
Τουρκία, για τον απλό λόγο ότι η Άγκυρα ήταν στε-
νή σύμμαχος των ναζί έχοντας υπογράψει Σύμ-
φωνο Φιλίας με τον Χίτλερ στις 18 Ιουνίου 1941,
τέσσερις ημέρες πριν από τη χιτλερική εισβολή
στη Ρωσία. Έτσι, όπως έχουμε αναλύσει σε σχετι-
κή μας αρθρογραφία, την ώρα που ο κρητικός λα-
ός έδινε τη Μάχη της Κρήτης κατά της ναζιστικής
μπότας, η Τουρκία πλασαριζόταν με τις δυνάμεις
του Άξονα.

Μάλιστα, με βάση το άρθρο 34 της Συνθήκης της
Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, «μια συνθή-
κη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για
τρίτες χώρες». Επομένως είναι εντελώς παράνο-
μη η εκ μέρους της Τουρκίας επίκληση της Συνθή-
κης Ειρήνης του 1947 περί δήθεν αποστρατιωτικο-
ποίησης των Δωδεκανήσων.

Η ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής του Ελληνογαλλικού
Συμφώνου και η μη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Σ
ε νέα επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου
της Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρ-
λίογλου αναφέρεται ότι «η Τουρκία καλεί

για ακόμη μία φορά την Ελλάδα να συμμορφωθεί
με τις προβλέψεις αποστρατιωτικοποίησης» μιας
σειράς συνθηκών «και να επαναφέρει το απο-
στρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου, όπως ήταν πριν από την
πραγματοποίηση των παραβιάσεων της Ελλά-
δας». «Παραβιάσεις» που μόνο η Τουρκία βλέ-
πει, χωρίς να αναφέρει τις τουρκικές μόνιμες
εναέριες και μέσω υδάτων προκλήσεις και πα-
ραβιάσεις! 

Προφανώς οι στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από
το νησί της Χίου στο Βόρειο Αιγαίο, μόλις 16 χιλιό-
μετρα (10 μίλια) από τις τουρκικές ακτές, και ένα
επιστημονικό ερευνητικό σκάφος που μπήκε σε

αμφισβητούμενα νερά είναι οι πιο πρόσφατες
προκλήσεις, είπε. Η Τουρκία και η Ελλάδα, αμφό-
τερες μέλη του ΝΑΤΟ, διαφωνούν εδώ και δεκαε-
τίες για αμφισβητούμενα χωρικά ύδατα στο Αι-
γαίο πέλαγος. Η Τουρκία «συνεχίζει να υπερα-
σπίζεται τα “δικαιώματά” της» όπως αναφέρει
χωρίς καμία υπόνοια για δικές της παραβιάσεις. 

Συνεχίζοντας τις απειλές, αναφέρθηκε στις εν-
τολές που έχουν δοθεί. «Το ναυτικό, ο στρατός
ξηράς και η αεροπορία μας έχουν εντολές από
αυτή την άποψη», είπε, χωρίς να διευκρινίσει
ποιες ήταν οι εντολές.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι τα αιτήματα της
Τουρκίας αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο της Θά-
λασσας και σε διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμ-
βανομένης της Συνθήκης της Λωζάννης.

Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα δηλώ-

σει ότι η Άγκυρα μπορεί να υποβάλει μόνο τα αι-
τήματά της -τα οποία θεωρεί παράλογα- ενώπιον
του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Τουρκία όμως από
την πλευρά της δεν δίνει καμία απάντηση λογική
και σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις! Αναρω-
τιέμαι, λοιπόν, γιατί όταν μία χώρα δεν μπορεί να
σεβαστεί ούτε το δικό της Σύνταγμα, να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπ’ όψιν από τις άλλες χώρες;

Μήπως θα έπρεπε οι περιορισμοί προς αυτή να
ήταν μεγαλύτεροι; 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις αμφι-
σβητήσεις για τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, η
Αθήνα και η Άγκυρα βρίσκονται επίσης σε σύγ-
κρουση για το μέλλον της διαιρεμένης Κύπρου.
Μιας Κύπρου με αβέβαιο μέλλον έχοντας έναν
μόνιμο παραβάτη να κατοικεί στο «νησί της
Αφροδίτης».

Η προκλητική Τουρκία



Έρχονται παρεμβάσεις
Το τελευταίο διά-

στημα καταγρά-
φονται περιστατικά
με αρνητές της
πανδημίας που βά-
ζουν στο στόχα-
στρο εκπαιδευτι-
κούς και γιατρούς
που τηρούν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Επομένως, κρίθηκε πως πρέπει
να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μη βρίσκονται αν-
τιμέτωποι με το αυτόφωρο εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί
που εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.
Εκτός από την αντιμετώπιση του αυτοφώρου η κυβέρνηση
εξετάζει και άλλες ρυθμίσεις.

Νέα μόδα
Τριάντα τόνους λαθραία βενζίνη εντόπι-
σαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλει-
ας Κομοτηνής σε έλεγχο που πραγματο-
ποίησαν σε φορτηγό που κινούνταν στην
Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής -
Ξάνθης, και συνέλαβαν τους δύο αλλο-
δαπούς που δραστηριοποιούνταν στη λα-
θρεμπορία υγρών καυσίμων από τη
Βουλγαρία στη χώρα μας. Ανάμεσα σε
εμπόρευμα σιτηρών, βρέθηκαν επιμε-
λώς κρυμμένες τριάντα πλαστικές δεξα-
μενές, που περιείχαν συνολικά τριάντα
τόνους βενζίνη, για την οποία δεν είχαν
καταβληθεί στο Δημόσιο οι προβλεπόμε-
νοι φόροι και δασμοί. 

Έγραψε βιβλίο 
Τον Δεκέμβριο του 2011, σε μια χώρα που
βυθιζόταν εκείνη την περίοδο όλο και πε-
ρισσότερο στον οικονομικό μαρασμό, ο
Λάκης Γαβαλάς συνελήφθη πρώτη φορά
για χρέη προς το Δημόσιο και ακολούθη-
σαν άλλες έξι συλλήψεις. Συνολικά έμει-
νε στη φυλακή έναν χρόνο και τρεις μή-
νες, αλλά αυτή η περίοδος αποτελεί γι’ αυ-
τόν μια πικρή παρένθεση στη δημιουργική
διαδρομή του. Τώρα έγραψε βιβλίο και πε-
ριγράφει τα πάντα.

Ήρθε για να μείνει... 
Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που απει-

λεί την Ευρώπη, με την ανεπάρκεια φυσικού αερίου και τη
συνεπακόλουθη εκτόξευση των τιμών του και γενικότερα των
τιμών της ενέργειας. Και ενώ ορισμένες κυβερνήσεις, μεταξύ
των οποίων της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, έχουν
ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα για να μετριάσουν το κόστος
της ενέργειας, οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν ανα-
μένεται να αυξηθούν τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο. Έτσι, η
πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ προεξοφλεί ότι το πρό-
βλημα της ακριβής ενέργειας ήρθε για να μείνει.

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Τ
ο μεγάλο μέτωπο που κοιτά με προσοχή η κυ-
βέρνηση σχετίζεται με το εισαγόμενο κύμα
ακρίβειας και στόχος είναι να ληφθούν μέτρα

για την προστασία των οικογενειακών προϋπολογι-
σμών. Το ενδιαφέρον κυρίως εντοπίζεται στον τομέα
της ενέργειας, όπου καταβάλλεται προσπάθεια να
υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μέτωπο που θα απορροφή-
σει τους κραδασμούς.  Η εκτίμηση είναι πως το φαι-

νόμενο θα είναι εντονότερο μέχρι τα Χριστούγεννα,
ωστόσο θεωρείται πιθανό στο μέτωπο της ενέργειας
να απαιτηθούν μέτρα στήριξης μέχρι το τέλος του
χειμώνα. Να σημειωθεί πως συνολικά στην ΕΕ για τη
θωράκιση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο
ενεργειακό κόστος εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 5 με
8 δισεκατομμύρια. Η αντιπολίτευση θα εστιάσει πολύ
στο συγκεκριμένο θέμα.
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Σ
την κατάρτιση των θεραπευτικών ενδείξεων
για τη χορήγηση των μονοκλωνικών αντισω-
μάτων στη διαχείριση της λοίμωξης Covid-

19 προχωρούν οι επιστήμονες της Επιτροπής Εμ-
πειρογνωμόνων, με στόχο να ενισχυθεί το φαρμα-
κευτικό οπλοστάσιο των ασθενών κατά του κορο-
νοϊού ενόψει των εξελίξεων με την πανδημία.
Το «πράσινο φως» θα ανάψει για όσους αντιμετω-
πίζουν τεκμηριωμένα υψηλό κίνδυνο σοβαρής νό-
σησης λόγω της μόλυνσης με κορονοϊό.
Η ομάδα πληθυσμού που προτεραιοποιείται αφορά
τους χρονίως πάσχοντες ή όσους έχουν διαγνωστεί
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, με σειρά αυστη-
ρών ιατρικών κριτηρίων όμως να προκρίνονται και
εντός της ευάλωτης αυτής ομάδας.
Σημειωτέον ότι τα διαθέσιμα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα περιλαμβάνονται ήδη στο θεραπευτικό πρω-
τόκολλο που ακολουθείται στις κλινικές Covid-19
για τους ασθενείς με λοίμωξη λόγω κορονοϊού στα
αρχικά στάδια, προκειμένου να αποφευχθεί η επι-
δείνωση που οδηγεί συνήθως στη διασωλήνωση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Κοινής Προμήθειας φαρμακοθεραπευτι-
κών μέσων για τη λοίμωξη Covid-19 έχει συνάψει
δύο συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες για
την προμήθεια μονοκλωνικών αντισωμάτων, οι
οποίες καλύπτουν και την Ελλάδα.
Τα κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων έλαβαν
επείγουσα αδειοδότηση στις ΗΠΑ στα τέλη του
2020 και στην ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2021.
Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα στοχεύει σε ένα συγ-
κεκριμένο αντιγόνο ενός ιού ή βακτηρίου. Τα μονο-
κλωνικά αντισώματα που αναπτύχθηκαν για τη θε-
ραπεία της Covid-19 στοχεύουν στην πρωτεΐνη-
ακίδα S, την οποία χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να
εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα. Όταν ένα μονο-
κλωνικό αντίσωμα βρεθεί στον οργανισμό, εντοπί-
ζει την πρωτεΐνη-ακίδα S και την εμποδίζει να μο-
λύνει τα κύτταρα. Ανάλογα κοκτέιλ μονοκλωνικών
αντισωμάτων έχουν δοκιμαστεί κατά του ιού Έμπο-
λα και του αναπνευστικού ιού (RSV), καθώς και για
χρόνιες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτι-
δα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η φλεγμονώδης νόσος
του εντέρου και άλλες. Τέλος, ελπιδοφόρες είναι
και οι θεραπείες μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά
διάφορων μορφών καρκίνου. Φαίνεται ότι η επι-
στήμη θα δώσει λύση έστω και με καθυστέρηση για
τον κορονοϊό.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τα μονοκλωνικά 
αντισώματα 

anetnews24@gmail.com 



«Κ
όκκινο» έχουν χτυπήσει
τα νεύρα της Τουρκίας
μετά την κύρωση της ελ-
ληνογαλλικής αμυντικής

συμφωνίας στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Λί-
γες ώρες μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας στην Αθήνα, ο τουρκικός Τύπος αλ-
λά και κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρ-
νησης Ερντογάν ξεκίνησαν μια συντονισμέ-
νη επίθεση εναντίον της Ελλάδας και της
Γαλλίας, εκτοξεύοντας απειλές και προει-
δοποιήσεις. 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ έβγαλε «αφρούς» και τα έβαλε με
όλους και με όλα, κατηγορώντας και πάλι
την Αθήνα για εξοπλιστικό «ράλι». «Η Ελλά-
δα πρόσφατα αγάπησε τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα, κάνοντας συμφωνίες με την εν-
θάρρυνση ορισμένων χωρών». Ο Ακάρ, μά-
λιστα, έκανε και «συστάσεις» στην Ελλάδα.
«Εμείς λέμε πρώτα η αριθμητική, πρώτα η
ιστορία. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε υπε-
ροχή απέναντι στην Τουρκία με τέτοιες προ-
σπάθειες. Έχουμε λάβει κάθε μέτρο που
πρέπει. Είμαστε αποφασισμένοι και ικα-
νοί», είπε ο Ακάρ, μιλώντας σε αξιωματι-
κούς του τουρκικού Ναυτικού. Αναφέρθηκε
μάλιστα και στην «πειρατεία» της Άγκυρας
στην ΑΟΖ της Κύπρου, όπου δέσμευσε με
παράνομη Navtex την περιοχή ερευνών του
γαλλικού «Nautical Geo». «Έγιναν προσπά-
θειες για έρευνες στα ανατολικά της Κρήτης
και στα νότια της Κύπρου, παραβιάζοντας τα

δικαιώματά μας εκεί. Είπαμε ότι δεν θα το
επιτρέψουμε. Οι μονάδες του Ναυτικού μας
έκαναν ό,τι έπρεπε και δεν άφησαν το πλοίο
να εισέλθει στην εν λόγω περιοχή», είπε. 

Νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εί-
χε εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Παρι-
σιού, χαρακτηρίζοντας αποικιοκρατική δύ-
ναμη τη Γαλλία, ενώ η εφημερίδα «Χουριέτ»
το έφτασε στα άκρα, μιλώντας για «πυρηνι-
κή απειλή από την Ελλάδα κατά της Τουρ-
κίας». Στο ίδιο μήκος κύματος και το δίκτυο
Α Χαμπέρ, το οποίο μάλιστα χαιρέτισε τη
στάση του Αλέξη Τσίπρα.

«Οι εξτρεμιστικές ιδέες απειλούν να ανα-
βιώσουν ξεχασμένες εχθρότητες και εντά-
σεις», ήταν το σχόλιο του Νίκου Δένδια για
τη στάση της Τουρκίας, ενώ ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα
μετέτρεψε σε τζαμιά την Αγια-Σοφιά και τη
Μονή της Χώρας για πολιτικούς λόγους. 

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας αναφέρθη-
κε και στην επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά
στις Οινούσσες, λέγοντας ότι η παρουσία
του Έλληνα υφυπουργού αποτελεί προβο-
κάτσια. Η απάντηση στις προκλήσεις Ακάρ
ήρθε από τον δήμαρχο του νησιού, Γιώργο
Δανιήλ, ο οποίος ανέβασε στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης φωτογραφία με μια τερά-
στια ελληνική σημαία που έχει τοποθετηθεί
στο νησί, γράφοντας στη λεζάντα: «Ενοχλη-
μένος ο Ακάρ για τις Οινούσσες; Υπομονή…
έχουμε πολλά ακόμη σχέδια για τις Οινούσ-
σες».

Προσπάθεια εξοπλισμού
Συνεχίζει τις πιέσεις προς την Ουάσιγ-

κτον η Άγκυρα, η οποία μετά την «έξωση»
από τα F-35, προσπαθεί να περισώσει την
Αεροπορία της ζητώντας F-16 από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Όπως είχε γράψει η «Poli-
tical», το τουρκικό αίτημα για 40 καινούργια
F-16 Block 70 και αναβάθμιση ακόμη 80
μαχητικών παλαιότερων εκδόσεων σε Vi-
per έχει ήδη φτάσει στις ΗΠΑ και την κατα-
σκευάστρια εταιρεία, με την αμερικανική
πλευρά να μην ανοίγει ακόμη τα χαρτιά της.
Η κίνηση αυτή φανερώνει την αγωνία των
Τούρκων επιτελών, οι οποίοι γνωρίζουν ότι
τα περισσότερα από τα F-16 του τουρκικού
στόλου θα καθηλωθούν μετά το 2030, ενώ η
Ελλάδα με τον αναβαθμισμένο στόλο F-16V
και τα γαλλικά Rafale θα διατηρεί την υπε-
ροχή στον αέρα για πολλές ακόμη δεκαε-
τίες. 

Αν και θα περάσουν αρκετές εβδομάδες
μέχρι να απαντηθεί θετικά ή αρνητικά το
τουρκικό αίτημα, η επιστολή του Τζο Μπάιν-
τεν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδο-
ξίας στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος
μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά της Τουρ-

κίας, με αφορμή τις απαράδεκτες ενέργειες
σε βάρος των Κούρδων της Βόρειας Συρίας,
τονίζοντας ότι η Τουρκία «υπονομεύει την
εκστρατεία για την ήττα του Ισλαμικού Κρά-
τους του Ιράκ και της Συρίας, θέτει σε κίνδυ-
νο τους αμάχους και απειλεί περαιτέρω να
υπονομεύσει την ειρήνη, την ασφάλεια και
τη σταθερότητα στην περιοχή και εξακο-
λουθεί να αποτελεί μια ασυνήθιστη και
εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια
και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ». 

Η αμερικανική στάση φαίνεται να βάζει
«πάγο», προς το παρόν τουλάχιστον, στα
σχέδια της Άγκυρας, ενώ δίνει στην Αθήνα
τη χρυσή ευκαιρία να εξασφαλίσει τη θέση
της στη γραμμή παραγωγής του F-35, ώστε
να διατηρήσει την αεροπορική υπεροχή
ακόμη και αν η Τουρκία στραφεί σε άλλες
αγορές.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο τουρκικός Τύπος αλλά 
και κορυφαίοι αξιωματούχοι
της κυβέρνησης Ερντογάν 
ξεκίνησαν μια συντονισμένη
επίθεση εναντίον της Ελλάδας
και της Γαλλίας

Τουρκία (μόνη) σε παράκρουση



Τ
ην οργή του «σχετικά με την αναλγησία
ορισμένων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ εις
βάρος των πολιτών» εξέφρασε ο

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτηση στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. «Οι
αντιλήψεις ορισμένων στον ΕΦΚΑ δεν σταμα-
τάνε ποτέ να σε εκπλήσσουν. Σχεδόν κάθε μέ-
ρα καινούργιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Αλλά
αυτήν τη φορά παράγινε με τη γραφειοκρατική
αντίληψη, τη στενοκεφαλιά και τον δεσποτι-
σμό. “Εμείς κλεισμένοι στο καβούκι μας και ας
πάνε να κόψουν το κεφάλι τους οι συνταξιού-
χοι”», αναφέρει ο κ.
Χατζηδάκης, προσθέ-
τοντας ότι το τελευταίο
περιστατικό με το ΝΑΤ
είναι εξοργιστικό.
Όπως επισημαίνει,
«444 γυναίκες χήρες
ναυτικών δεν λαμβά-
νουν μέχρι σήμερα τη
σύνταξη χηρείας που
δικαιούνται, διότι
έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση νομοθετικής
διάταξης. Ψηφίσαμε τον νόμο πριν από έναν
μήνα (νόμος 4826/2021, άρθρο 78), κλείνοντας
με αυτό τον τρόπο μια εκκρεμότητα πολλών
ετών, αλλά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μέχρι σή-
μερα δεν τον εφαρμόζουν! Επικαλούνται την
ανάγκη υπογραφής σχετικής εγκυκλίου, ενώ ο
νόμος είναι απολύτως ξεκάθαρος -λέει ότι δεν
απαιτείται κανένας επανυπολογισμός σε αυτές
τις περιπτώσεις- και το μόνο που πρέπει να κά-
νουν είναι να τον πάρουν, να τον διαβάσουν και
να τον εφαρμόσουν!».

ΣΣτο Hall of Fame της
ναυτιλίας ο Νίκος Τσάκος
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική βράβευση για
την ελληνική ναυτιλία αλλά και για τον ίδιο τον
Νίκο Τσάκο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά
Tsakos Energy Navigation (ΤΕΝ). Ο γιος του κα-
πετάν Παναγιώτη τιμήθηκε στη Νέα Υόρκη με το
βραβείο του επιτυχημένου
επιχειρηματία στη Ναυτιλία
στο πλαίσιο των 27ων Διε-
θνών Ναυτιλιακών Hall of
Fame Bραβείων - Interna-
tional Maritime Hall of Fame
Awards. Η ΤΕΝ στα 28 χρόνια
πορεία της στα επιχειρηματι-
κά νερά της θαλάσσιας βιομη-
χανίας μεγάλωσε και ανα-
πτύχθηκε. Ο στόλος από τέσσερα πλοία έχει σή-
μερα 67 συνολικής μεταφορικής ικανότητας 7,6
εκατ. τόνων dw, αποδεικνύοντας για μία ακόμη
φορά ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι η μεγαλύ-
τερη παγκοσμίως δύναμη στον κλάδο. Από αυτά
64 είναι δεξαμενόπλοια και τρία μεταφοράς
υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG.

Τα ονόματα για την
Ένωση Εφοπλιστών 
Θυμάστε που σας είχα γράψει για επικείμενες αλ-
λαγές στην ηγεσία της Ένωσης Εφοπλιστών;
Εκτός από το όνομα της κυρίας Μελίνας Τραυλού,
ακούγονται και δύο ακόμη ισχυρά ονόματα της
ναυτιλίας για την προεδρία. Οι συζητήσεις για τη
διαδοχή του Θ. Βενιάμη άρχισαν και στρέφονται
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, στον Κωνσταντίνο Ι.
Μαρτίνο και τον Γιώργο Κ. Αγγελόπουλο, οι οποίοι
σήμερα κατέχουν τις θέσεις των αντιπροέδρων
στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Βέβαια, η επι-
λογή θα εξαρτηθεί και από τη διάθεση που έχουν οι
ίδιοι να ασχοληθούν με το βαρύ φορτίο του προ-
έδρου, που απαιτεί μεγάλο χρόνο σε συσκέψεις,
επαφές και ταξίδια. Βέβαια, στο τραπέζι των συζη-
τήσεων έπεσε και το όνομα της γενικής γραμματέ-
ως της ΕΕΕ, Μελίνας Τραυλού, αλλά κύκλοι της
Ακτής Μιαούλη υποστηρίζουν ότι συγκεντρώνει
μεγάλες πιθανότητες να επιλεγεί για την προεδρία
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θέση που
σήμερα κατέχει ο Γιώργος Πατέρας.

Ο «Kill Bill» και η Ναόμι
Μια χαρά περνάει ο Βασίλης στο υπουργείο
Τουρισμού. Είναι στο επίκεντρο του διεθνούς
jet set που λέμε. Βρέθηκε σε εστιατόριο του
Παρισιού παρέα με το τοπ μόντελ Ναόμι Κάμ-
πελ και μάλιστα
έφαγαν μαζί! Και τι
δεν κάνει ο Βασίλης
για να διαφημίσει το
ελληνικό προϊόν.
Έδωσε, μάλιστα, και
συνέντευξη στην
εφημερίδα «Le Fi-
garo», στην οποία
εξηγεί το σχέδιό του
για το άνοιγμα της χώρας στον θεματικό του-
ρισμό και στους ταξιδιώτες του χειμώνα. Στο
πλαίσιο των συναντήσεών του, λοιπόν, συνέ-
φαγε και με τον Ομάρ Σερίφ, κοσμικό κύριο
του Παρισιού μα και ιδιοκτήτη του ταξιδιωτι-
κού γραφείου OC Special + Travel, που
απευθύνεται σε πολύ υψηλού επιπέδου και
κασέ πελατεία και πολυτελή τουρισμό. Ο Σε-
ρίφ, ο οποίος αγαπά πολύ την Ελλάδα και την
προωθεί στους πελάτες του, είχε λάβει τον
τιμητικό τίτλο του «Πρεσβευτή Ελληνικού
Τουρισμού» από τον προκάτοχο του Κικίλια,
τον Χάρη Θεοχάρη. Στην παρέα τους προστέ-
θηκαν, λοιπόν, και οι συνοδοί τους, η Τζένη
Μπαλατσινού και η κολλητή φίλη και συνέ-
ταιρος του Σερίφ, η Ναόμι Κάμπελ. Μεγαλεία
στη Γαλλία…

Ένας γερουσιαστής 
από την Κάλυμνο
Ο Αμερικανός γερουσιαστής Γκας Μπιλιρά-
κης έφτασε τη Δευτέρα ινκόγκνιτο στην Ελ-
λάδα. Ο Ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος
βουλευτής του Κογ-
κρέσου από τη Φλό-
ριντα έλκει την κατα-
γωγή του από την Κά-
λυμνο και ήρθε στην
Ελλάδα για να ανα-
δειχθεί σε επίτιμο
διδάκτορα από το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής για την προ-
σφορά του, σύμφωνα με τις πανεπιστημιακές
αρχές, στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού
και της γλώσσας στις ΗΠΑ. Όπως μεταδίδουν,
μάλιστα, ομογενειακά Μέσα, στη βράβευσή
του τον εκθείασε ως «υπόδειγμα πολιτικού»
και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον οποίο έχουν
χτίσει και προσωπική φιλία. Μετά την τελετή
ο Μπιλιράκης συνέχισε το ταξίδι του στη Ρό-
δο, όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και έπει-
τα στην Κάλυμνο, απ’ όπου κατάγεται. Εγρά-
φη, μάλιστα, ότι ο Γκας είναι ξάδερφος με τον
γνωστό τραγουδιστή Βαλάντη.
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Έξαλλος 
ο Χατζηδάκης 
με υπαλλήλους 
του ΕΦΚΑ

Τι γίνεται σε τούτο τον κόσμο; Οι
Κουτσολιούτσοι εγκαλούν τη δι-
οίκηση της Folli Follie γιατί,
όπως λένε, η εταιρεία, μεταξύ

άλλων, δεν είχε σύστημα εσωτε-
ρικού ελέγχου και οι οικονομικές

καταστάσεις της δεν αποτυπώθηκαν
σωστά. Δεν ξέρω αν είναι να γελάς ή να κλαις τελικά.
Τους πειράζει που η νέα διοίκηση βάζει σύστημα ERP
(τη δουλειά πήρε η Ergologic) και διαμαρτύρονται με
το επιχείρημα να μη χαθούν πολύτιμα στοιχεία ενόψει
της δίκης.
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Ο λαϊκισμός οδηγεί σε 
επικίνδυνες ατραπούς

Η αναφορά του σε φέρετρα με Έλληνες στρατιώτες
στη ζώνη του Σαχέλ όχι μόνο ήταν άστοχη αλλά και
αποτροπιαστική. Ο τύπος δεν ορρωδεί προ ουδενός. Ο
Αλέξης Τσίπρας έχει ποτιστεί με το δηλητήριο του λαϊ-
κισμού και δεν ξέρει τι λέει. Και δυστυχώς δεν υπάρ-
χει ένας άνθρωπος στην Κουμουνδούρου να τον προ-
στατεύσει. Η παρουσία του στη Βουλή άγγιξε τα όρια
του εθνικού διχασμού. Δεν πειράζει. Η Ιστορία θα
γράψει για όλους, για κάποιους με μελανά χρώματα…
«Τα περί φέρετρων που είπατε είναι ό,τι πιο άθλιο έχω
ακούσει σε αυτή την αίθουσα», είπε σε οργίλο ύφος ο
κ. Μητσοτάκης, απαντώντας σε αποστροφή του κ. Τσί-
πρα περί του κινδύνου να χαθούν Έλληνες στρατιώτες
σε γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Η αριστερή που ψήφισε τη συμφωνία 
Θα έλεγε κανείς ότι η κυρία Αδάμου είναι το πρόσωπο των ημερών, αφού η κίνησή της ήταν

αναπάντεχη. Μια βουλευτής που προέρχεται από αριστερό κόμμα να επιτελεί το εθνικό της κα-
θήκον, δεν είναι κάτι σύνηθες. Η συμφωνία, βεβαίως, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την
Ολομέλεια της Βουλής έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία και με 191 ψήφους υπέρ έναντι 109
κατά. Την υπερψήφισαν οι βουλευτές ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνικής Λύσης, ο Κωνσταντίνος Μπο-
γδάνος και η ανεξάρτητη βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου. Ποια είναι η κυρία Αδάμου; Η Κων-
σταντίνα Αδάμου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 φέτος
τον Ιούλιο. Η κυρία Αδάμου είχε εκλεγεί βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα του Γιάνη
Βαρουφάκη, αλλά, όπως τόνιζε στην ανακοίνωσή της, αναγκάστηκε να ανεξαρτητοποιηθεί,
αφήνοντας αιχμές για αντιδημοκρατικές πρακτικές.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

E
να δώρο έδωσε η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας στον Νότη Μηταράκη και
ένα πήρε η ίδια από τον Μαργαρίτη

Σχοινά. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δώ-
ρισε στον υπουργό Μετανάστευσης Νότη
Μηταράκη μια γραβάτα, καθότι ο τελευταί-
ος είχε γενέθλια. Μια μεταξένια γραβάτα με
περιστέρια την έβαλε μέσα σε ειδικό κουτί
με το εθνόσημο και την πρόσφερε στον
υπουργό, ο οποίος χάρηκε τόσο πολύ λέ-
γοντας ότι δεν το περίμενε. Οι γραβάτες αυ-
τές είναι δημιουργία της Μαίρης Κατράν-
τζου, φτιάχνονται στο Σουφλί και αγορά-

στηκαν από την Προεδρία της Δημοκρατίας
προκειμένου να δοθούν ως εθιμοτυπικό
δώρο της Προεδρίας σε διάφορες προσω-
πικότητες. Η ίδια, πάντως, η κυρία Σακελ-
λαροπούλου πήρε δώρο μια σημαία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, την οποία της πρόσφε-
ρε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Μαργαρίτης Σχοινάς. Είναι η ίδια η ση-
μαία, η έπαρση της οποίας έγινε παρουσία
της στην Ακρόπολη (στις 9 Μαΐου) για τα 40
χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην
Ενωμένη Ευρώπη αλλά και τα 200 χρόνια
της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Το
...
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Η τρίτη συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ
Εκτός από τους Κιναλίτες και τους Παλαιοπασόκους, έρχεται και τρίτη φράξια

στη Χαριλάου Τρικούπη. Ως τρίτη συνιστώσα λογίζονται όσοι διαφωνούν με την
επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, που συζητιέται πολύ το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τις
εσωκομματικές εκλογές. «Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ με τα ιστορικά χαρακτη-
ριστικά του αποτελεί τη βασική δύναμη αυτού του σχεδίου. Η συγκέντρωση δυνά-
μεων, όμως, από το σύνολο της Κεντροαριστεράς με δυνάμεις του Προοδευτικού
Κέντρου, της Οικολογίας και της Ανανεωτικής Αριστερός είναι μια υπόθεση που
απαιτεί υπερβάσεις», επισημαίνουν. Το κείμενο υπογράφεται από στελέχη που
ανήκουν στην πρώην ΔΗΜΑΡ, όπως ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Γιώργος Μπουλμ-
πασάκος, ο Γιώργος Γιάνναρος, η Ισμήνη Μώρου, η Έφη Παγκάλου, ο Γιώργος Σια-
καντάρης και η Νίκη Φούντα, στελέχη των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημο-
κρατία, όπως ο Μιχάλης Χάλαρης, ο Θόδωρος Τσέκος, ο Θόδωρος Καρούνος και ο
Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης, και στελέχη που προέρχονται από το Ποτάμι, όπως ο
Παναγιώτης Καρκατσούλης, η Έφη Στεφοπούλου και η Ευτυχία Αλεβιζάτου.

Για να ξέρετε, στο πλαίσιο της διμε-
ρούς Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλά-
δας και ΗΠΑ υπήρξε η μεταστάθμευση
μαχητικών αεροσκαφών F-15 της US-
AFE και προσωπικού υποστήριξής
τους στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λά-
ρισα, υπό την επωνυμία «Castle
Forge». Κατά τη διάρκεια της παραμο-
νής των αμερικανικών μαχητικών στην
Ελλάδα, έγιναν συνεκπαιδεύσεις σε
συνεργασία και με τους τρεις κλάδους
των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και με
τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕ-
ΘΑ σε διάφορες αποστολές.

LOCK

Πολλά δώρα διακινούνται τελευταία

O Ευκλείδης 
ο… τούμπας
Αφού πρώτα βγήκε και είπε ότι η χώρα
μας θα έπρεπε να υιοθετήσει με τους
Τούρκους μια συμφωνία ανάλογη με αυτή
των Πρεσπών, μετά επιχείρησε να ανα-
σκευάσει. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, τρο-
μαγμένος πιθανώς από τις αντιδράσεις
εναντίον του, επιχείρησε να τα «μαζέψει»
με μια διευκρινιστική δήλωσή του, ακο-
λουθώντας την πάγια τακτική της καταγγε-

λίας «διαστρέβλω-
σης» των δηλώσεών
του, επιχειρώντας να
κάνει το άσπρο μαύ-
ρο. «Πώς αλλιώς να
εξηγήσω ότι δια-
στρεβλώνουν κάθε
αναφορά στην εξω-
τερική πολιτική;», εί-
πε και προσπάθησε
να πείσει ότι όταν λέ-

ει να υπάρχει «συμφωνία» με την Τουρ-
κία, το εννοούσε όπως «χρησιμοποιεί ο
κόσμος τη λέξη στην καθημερινότητά του
και όχι με όρους Διεθνούς Δικαίου και δι-
πλωματίας». Τι είχε πει στην καταπληκτι-
κή του δήλωση, την οποία δήθεν διαστρέ-
βλωσαν; «Πάντα είχαμε πρόβλημα με την
Τουρκία. Και τι κάνουμε όταν έχουμε ένα
πρόβλημα; Βάζουμε το κεφάλι στην άμμο
και λέμε ότι δεν τα λύνουμε αυτά», ήταν η
εισαγωγή του Ευκλείδη Τσακαλώτου προ-
τού πετάξει τη… βόμβα: «Και πρόβλημα
είχαμε και με τον βόρειο γείτονά μας και ο
Αλέξης Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία να
λυθεί αυτό το μέτωπο. Ότι λύθηκε αυτό το
μέτωπο θα σήμαινε να αρχίσουμε ένα και-
νούργιο μέτωπο, να κάνουμε μία συμφω-
νία με την Τουρκία. Πρέπει, δηλαδή, και
να έχουμε μία καλή άμυνα…». Πατριωτά-
ρα ο Ευκλείδης!

Ο δήμαρχος Γρεβενών
ευχαριστεί τον Δημητριάδη 

Τις θερμές του ευχαριστίες στον γενικό γραμ-
ματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη
εκφράζει ο δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δαμά-
στης για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα
για δύο απινιδωτές. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα προσφέροντας
δύο ολοκαίνουργιους απινιδωτές για τις ανάγκες
των αθλητικών δομών του δήμου. Αναλυτικά, το
ευχαριστήριο μήνυμα του δημάρχου Γρεβενών
έχει ως εξής: «Εκ μέρους όλων των δημοτών θα
ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες
προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο και ιδιαίτερα
τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού κ.
Γρηγόρη Δημητριάδη για την άμεση ανταπόκρισή
του σε σχετικό αίτημά μας, προσφέροντας δύο
ολοκαίνουργιους απινιδωτές, οι οποίοι θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες αθλητικών δομών του Δήμου
Γρεβενών. Οι πολύτιμες αυτές ιατρικές συ-
σκευές, που έχουν ήδη παραληφθεί, θα τοποθε-
τηθούν τις επόμενες μέρες στο Δημοτικό Στάδιο
“Μίλτος Τεντόγλου” και στο Κλειστό Γυμναστήριο
Γρεβενών, παράσχοντας αποτελεσματικά και ανά
πάσα στιγμή τις πρώτες βοήθειες, προστατεύον-
τας έτσι την υγεία των αθλούμενων συνδημοτών
μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».
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Γιάννης Μπρατάκος

Ο εναλλακτικός 
ροκάς «τύπος» που έγινε 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 18

Ο
Γιάννης Μπρατάκος
είναι ο γιος του
Άγγελου. Οκέι. Αυτό το
ξέρουμε. Όμως δεν

είναι μόνο αυτό. Είναι γενικός
διευθυντής της Νέας
Δημοκρατίας και πρόεδρος του
ΕΒΕΑ. Οκέι, κι αυτό το ξέρουμε,
αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Βασικά, είναι ένας άνθρωπος
αυτοδημιούργητος που κινείται
ξέροντας τα όριά του σε όλο το
φάσμα: από την αλητεία μέχρι
την επιχειρηματικότητα, από το
χιούμορ μέχρι τη σκληρή αλλά
αληθινή σοβαρότητα. Μη σας
ξεγελά το τεχνοκρατικό του στιλ.
Τεχνοκράτης είναι, όχι
χαρτογιακάς. Αυτό που λέγαμε
παλιά «και του σαλονιού και του
λιμανιού».
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Δεν συνηθίζει να «πουλά» επι-
κοινωνιακά την προσωπική του
ζωή στα media. Λίγοι ξέρουν τη
διαδρομή του. 

Μιλά περισσότερο με τη δουλειά
του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε
ποτέ ανάγκη να δουλέψει για επι-
βίωση. Προσέξτε, έχει δυο βασικά
χαρακτηριστικά που καθορίζουν το
ήθος του ανδρός: Είναι Μανιάτης
και λάτρης της τζαζ μουσικής.
Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο;
Ακούει παντού τζαζ και ροκ. 

Αν κάποιος τον επισκεφθεί στο
γραφείο του, θα καταλάβει τι εν-
νοώ. Αγαπημένος του τραγουδι-
στής είναι ο Tony Bennett και
ακούει συνέχεια μουσική, είτε ερ-
γάζεται είτε τρέχει για να γυμνα-
στεί. Εντάξει, κάνει και κάποια
ροκ διαλείμματα με τους Rolling
Stones και τον David Bowie.

Μπήκε στο κουρμπέτι νωρίς,
από το λύκειο, το 4ο Νέας Σμύρ-
νης. Τα Σαββατοκύριακα και τα
καλοκαίρια εργαζόταν σε βίντεο
κλαμπ της Νέας Σμύρνης που
εκείνη την εποχή άκμαζαν. Επίσης
κατά καιρούς, ως φοιτητής, δού-

λευε σε μπαρ ως σερβιτόρος και
μπάρμαν. «Ψήθηκε», δηλαδή, από
μικρός και για αυτό πήρε αρκετά
επιχειρηματικά ρίσκα στη ζωή
του, παρά το γεγονός ότι ο πατέ-
ρας του τού έλεγε να μην απλώνει
τα πόδια του πέρα από το σεντόνι
του. Τα περισσότερα ρίσκα τού
βγήκαν, γιατί πάντα ήξερε τα όριά
του, από την «αλητεία» μέχρι την
επιχειρηματικότητα. 

Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι εί-
ναι πολύ ισχυρός και πολύ σταθε-
ρός χαρακτήρας. Σπούδασε Μη-
χανικός Παραγωγής και έκανε
μεταπτυχιακό στην Πολιτική Οι-
κονομία στο London School of
Economics.

Η επαγγελματική του καριέρα
είναι βασισμένη στο διεθνές λογι-
σμικό SAP. Ξεκίνησε να δουλεύει
στην πολυεθνική εταιρεία SAP
HELLAS το 1995, μετά εργάσθηκε
έως το 1999 στις Βρυξέλλες για τη
νορβηγική πολυεθνική NORSK
HYDRO και το 1999 ίδρυσε την DD
SYNERGY που είναι μια εξαιρετι-
κά επιτυχημένη εταιρεία πληρο-
φορικής. Ψάξαμε να μάθουμε αν

έχει κάποιο χόμπι. Μάταια. «Τι
χόμπι να έχει, δουλεύει 25 ώρες
το 24ωρο», λένε οι φίλοι του. Το
μόνο που κάνει είναι να τρέχει.
Τρέχει μεγάλες αποστάσεις καθη-
μερινά για να αποφορτιστεί. Από
δέκα χιλιόμετρα και πάνω. 

Πριν από κάποια χρόνια είχε
τρέξει και στον Αυθεντικό Μαρα-
θώνιο της Αθήνας, τεράστια εμ-
πειρία ζωής και κάτι για το οποίο
δηλώνει περήφανος στις παρέες
του. 

Στον ελεύθερο χρόνο του προ-
σπαθεί να πηγαίνει με παλιούς
συμμαθητές του και φίλους που
διατηρεί από τον στρατό για καφε-
δάκι στη Νέα Σμύρνη. 

Η σχέση του με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι
σχέση καθαρής και αμοιβαίας εμ-
πιστοσύνης. 

Όμως ένας από τους καλύτε-
ρους φίλους του στην πολιτική
είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
Στην περίπτωσή τους ισχύει η
έννοια της πραγματικής φιλίας
και όχι  της στεγνής πολιτ ικής
γνωριμίας.

Η αγάπη για τη Μάνη
και ο Ολυμπιακός
Όπως κάθε γνήσιος Μανιάτης λατρεύει τον τόπο κατα-
γωγής του. Στο χωριό του, την Κοίτα Λακωνίας, διατηρεί
έναν παραδοσιακό μανιάτικο πύργο, στον οποίο πηγαί-
νει τα καλοκαίρια για να ηρεμεί και να ξεκουράζεται.
Είναι το ησυχαστήριό του και αυτό το πράγμα το έχει εμ-
φυσήσει στα παιδιά του. Τη Μάνη την αγαπούν πολύ και
οι γιοι του. Το σημαντικότερο γεγονός της ζωής του είναι
η γέννηση των παιδιών του, του Άγγελου και του Αλέ-
ξανδρου. Με τα παιδιά του ξαναζεί την ίδια λαχτάρα που
ένιωθε μικρός να έρθει το καλοκαίρι και να μπορέσει να
ξεκλέψει μερικές μέρες στη Μάνη…
Ο Γιάννης Μπρατάκος δεν είναι από τους ανθρώπους
που φοβούνται. Η μόνη ίσως φορά που «πάγωσε» ήταν
όταν έχασε έναν αδερφικό του φίλο από χρήση ναρκω-
τικών. Αυτό τον λύγισε στην κυριολεξία. Σχεδόν τίποτα
άλλο δεν μπορεί να τον λυγίσει. Ειδικά η έπαρση και η
αγένεια τις οποίες αντιμάχεται όπου βρεθεί κι όπου
σταθεί. Απεχθάνεται αυτούς που θεωρούν ότι «τους
χρωστάει ο Θεός» και αποφεύγει αυτούς που μιλούν
ασταμάτητα και δεν ακούν ποτέ.
Το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος. Αγαπά, λένε, τον
Πανιώνιο γιατί μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, αλλά είναι
Ολυμπιακός. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν τι ομάδα είναι,
απαντά: «Κι εγώ και οι γιοι μου είμαστε Ολυμπιακοί».
Όπως καταλάβατε, δεν τους άφησε και περιθώριο…

Αγαπά τον Πανιώνιο, αλλά είναι Ολυμπιακός Διατηρεί ισχυρή φιλία με τον Γρηγόρη ΔημητριάδηΟι δύο γιοι του λατρεύουν τη Μάνη, όπως και ο ίδιος άλλωστε

Η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης Δουλεύει 25 ώρες το 24ωρο λένε όσοι τον γνωρίζουν…

Στο χωριό του, την Κοίτα Λακωνίας, διατηρεί έναν παραδοσιακό μανιάτικο πύργο,
στον οποίο πηγαίνει τα καλοκαίρια για να ηρεμεί και να ξεκουράζεται

Απεχθάνεται αυτούς που θεωρούν ότι «τους χρωστάει ο Θεός»
και αποφεύγει αυτούς που μιλούν ασταμάτητα και δεν ακούν ποτέ



Από τoν Ηλία Παλιαλέξη 

Σ
το ολοκληρωμένο σχέδιο του
υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για την αντιμε-
τώπιση του κυκλοφοριακού

προβλήματος αναφέρθηκε ο Κώστας
Καραμανλής, μιλώντας σε ραδιοφωνι-
κή εκπομπή, εξαγγέλλοντας, μάλιστα,
έναν νέο «Καθαρό Δακτύλιο» για το
κέντρο της πρωτεύουσας, ο οποίος θα
τεθεί σε ισχύ στις 25 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών εξήγησε ότι το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα «Ανάσα για την Αθήνα»
επαναφέρει τον δακτύλιο με μία δια-
φορετική λογική, ενώ θα βασίζεται σε
πρώτη φάση στη λογική των μονών -
ζυγών, με κατάργηση των χιλιάδων
εξαιρέσεων και κλείσιμο στα «παρα-
θυράκια», καθώς, ως γνωστόν, μέχρι
σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκί-
νητα τα οποία εξαιρούνται από το δα-
κτύλιο.

«Αυτό θα λήξει. Ο μόνος τύπος αυτο-
κινήτων που θα εξαιρούνται θα είναι τα

ηλεκτρικά, για αυτό θα το ονομάσουμε
“Καθαρό Δακτύλιο”», δήλωσε ο κ. Κα-
ραμανλής.

Ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο
πραγματοποιεί ήδη μελέτη για να επα-
ναπροσδιοριστούν τα γεωγραφικά όρια
του Δακτυλίου, καθώς χρειάζεται ανα-
προσαρμογή ο σχεδιασμός του και εν-
δεχομένως να «ανοίξει» ο κύκλος του.

Η δεύτερη άμεση κίνηση που σχε-
διάζεται είναι η αναπροσαρμογή του
ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων
στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επηρε-
άζει σημαντικά το επίπεδο της συμφό-
ρησης στην πρωτεύουσα. «Αυτή τη
στιγμή το ζήτημα που υπάρχει με την
τροφοδοσία δημιουργεί πραγματικό
έμφραγμα στο κέντρο της Αθήνας.
Άποψή μας είναι ότι πρέπει να αναπρο-
σαρμοστεί το ωράριο και να ξέρει ο κα-
θένας πότε πρέπει να κάνει τροφοδο-
σία και πώς πρέπει να κάνει την τροφο-
δοσία», εξήγησε ο υπουργός.

Το τρίτο μακροπρόθεσμο μέτρο του
σχεδίου «Ανάσα για την Αθήνα», που
ανακοίνωσε ο κ. Καραμανλής, αφορά

στην αποδοχή μιας πρότασης του Συλ-
λόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων: Θα
δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Παρατηρητή-
ριο Μεταφορών στην Αττική, ένας θε-
σμοθετημένος ενιαίος φορέας, καθώς
στο ζήτημα του κυκλοφοριακού στην
πρωτεύουσα εμπλέκονται δήμοι, η πε-
ριφέρεια και δύο υπουργεία. «Επομέ-
νως, νομίζω ότι ένας θεσμοθετημένος
ενιαίος φορέας θα μας λύσει μακρο-
πρόθεσμα αρκετά προβλήματα», εκτί-
μησε ο κ. Καραμανλής.

Όσον αφορά στον «Μεγάλο Περίπα-
το», καταρχάς σημείωσε ότι είναι σω-
στή η γενικότερη κατεύθυνση, καθώς
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώ-
πης ο στόχος των σχεδίων Βιώσιμης

Αστικής Κινητικότητας είναι να βγουν
τα αυτοκίνητα από το κέντρο, ενώ εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι «εκεί που
υπάρχουν δυσλειτουργίες ο δήμος και
ο δήμαρχος θα σκύψουν πάνω από το
ζήτημα και θα κάνουν διορθώσεις».

Σκηνές που θύμισαν ταινία... γουέστερν του Χόλιγουντ
εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο
της Αθήνας, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρη-
σαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό ενός κλεμμένου ΙΧ οχή-
ματος.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 το πρωί έξω από δημοτικό
σχολείο στη Βούλα, όταν ένας 35χρονος Αλβανός -σεση-
μασμένος για πληθώρα κλοπών και υποθέσεις ναρκωτι-
κών- εκμεταλλεύτηκε το... λάθος που έκανε μια μητέρα να
αφήσει στη μίζα το κλειδί του οχήματός της μέχρι να βάλει
το παιδί της στο δημοτικό σχολείο. Ο κακοποιός μπήκε στο
λευκό ΙΧ αυτοκίνητο και έφυγε από το σημείο, με την ιδιο-
κτήτρια να ειδοποιεί την ΕΛΑΣ, συγκεκριμένα το Αστυνομι-
κό Τμήμα Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Δόθηκε σήμα
στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί ξεκίνη-

σαν αναζητήσεις, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ λίγο μετά τις
9 να εντοπίζουν το κλεμμένο όχημα σταθμευμένο στη συμ-
βολή των οδών Μάρνη και Αριστοτέλους, λίγα μέτρα μα-
κριά από το υπουργείο Υγείας.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ακροβολίστηκαν και περίμεναν να

φανεί κάποιο άτομο για να μπει στο ΙΧ αυτοκίνητο. Όταν

εμφανίστηκε ο 35χρονος Αλβανός, τον κύκλωσαν και με

προτεταμένα όπλα τού ζήτησαν να κατέβει, με τον κακο-

ποιό να βάζει όπισθεν και να πετάει κάτω μία μηχανή της

Αστυνομίας και έναν άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ. 

Τότε ένας συνάδελφός του πυροβόλησε τουλάχιστον

έξι φορές για εκφοβισμό, τραυματίζοντας τον 35χρονο

στα πόδια. Ο δράστης της κλοπής νοσηλεύεται φρουρού-

μενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο αστυνομι-

κός με τραύματα στα χέρια και τα πόδια από την πτώση στο

401 ΓΣΝΑ, όπου και τον επισκέφτηκε ο υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Τέλος στις χιλιάδες 
εξαιρέσεις και στα 
«παραθυράκια», ξεκαθάρισε
ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής

Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας - Χειροπέδες σε σεσημασμένο Αλβανό 
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Επιστρέφει στις 
25 Οκτωβρίου 
ο «Καθαρός
Δακτύλιος»
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Εισαγγελική έρευνα 
για τα επεισόδια στα
ΕΠΑΛ Σταυρούπολης 

Στο εισαγγελικό στόχαστρο για τη διά-
πραξη σοβαρότερων αδικημάτων πέραν
των ήδη σχηματιζόμενων δικογραφιών για
τα οποία ερευνώνται από τον αρμόδιο ει-
σαγγελέα, βρίσκονται από χθες οι εμπλε-
κόμενοι στα πρόσφατα βίαια επεισόδια και
τους ξυλοδαρμούς στη Σταυρούπολη Θεσ-
σαλονίκης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφε-
τών Θεσσαλονίκης, Άγγελος Καμηλάρης,
μετά την εντολή του εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα, παρήγγειλε
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ζητώντας τη διερεύνηση διάπραξης αδικη-
μάτων, όπως αυτά της εγκληματικής οργά-
νωσης, με ναζιστικά και ρατσιστικά χαρα-
κτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρ-
τη ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός,
απευθυνόμενος προς του εισαγγελείς
Αθηνών και Θεσσαλονίκης (περιοχές όπου
εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα περι-
στατικά βίας από ακροδεξιά στοιχεία), είχε
ζητήσει να υπάρξει συνολική διερεύνηση
αυτών των επεισοδίων και να διακριβωθεί
η τέλεση τυχόν βαρύτερης ποινικής απα-
ξίας αδικημάτων, όπως είναι η συγκρότη-
ση εγκληματικής οργάνωσης κ.ά.

Στην παραγγελία του ο κ. Πλιώτας ανέ-
φερε ότι ήδη η δικαιοσύνη έχει παρέμβει
για τα συγκεκριμένα περιστατικά, επιση-
μαίνοντας όμως ότι υπάρχει «έδαφος και
αφορμή» για περαιτέρω «δικονομική πα-
ρέμβαση, προς τον σκοπό ελέγχου διακρί-
βωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας
αξιοποίνων συμπεριφορών, μη καλυπτό-
μενων από τις ήδη ασκηθείσες ποινικές
διώξεις».

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν μέ-
χρι στιγμής για τα γεγονότα της Θεσσαλονί-
κης αφορούν πλημμεληματικού χαρακτή-
ρα πράξεις όπως διατάραξη κοινής ειρή-
νης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, οπλο-
φορία κ.ά., ενώ τώρα θα διερευνηθεί και το
ενδεχόμενο ύπαρξης εγκληματικής οργά-
νωσης πίσω από τις ακροδεξιές επιθέσεις.

Μαρία Δήμα 

Ε
ξακολουθεί να σαρώνει στο
πέρασμά της η κακοκαιρία
«Αθηνά», η οποία ταλαιπωρεί
από την Τετάρτη τη χώρα μας,

ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των
μετεωρολόγων δεν φαίνεται ότι θα εξα-
σθενήσει μέχρι τα μέσα της επόμενης
εβδομάδας. Οι κακές καιρικές συνθή-
κες, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντο-
νες βροχοπτώσεις και τους δυνατούς
ανέμους, έχουν δημιουργήσει προβλή-
ματα σε πολλές περιοχές. 

Ζημιές έχουν καταγραφεί σε Ήπειρο,
Κέρκυρα, Παξούς, Κεφαλονιά και Λά-
ρισα, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δέν-
τρων από τους ισχυρούς ανέμους στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
στην περιοχή Καρίτσα του Δήμου Αγιάς
έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας των έν-
τονων καιρικών φαινομένων. Προβλή-
ματα από την κακοκαιρία έχουν προ-
κληθεί και σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
Συγκεκριμένα, κλειστές ήταν χθες το
πρωί οι γραμμές Καβάλα - Πρίνος Θά-
σου, Κεραμωτή - Λιμάνι Θάσου και
Ηγουμενίτσα - Λευκίμμη.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα ανα-
μένονται τοπικά ισχυρές βροχές και
καταιγίδες, με αυξημένη πιθανότητα
χαλαζοπτώσεων στα δυτικά. Αναλυτι-
κά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται
στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με
εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνη-
σα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυ-
ρά, κυρίως στα νησιά του Ιονίου, στη
Δυτική Στερεά, στη Βορειοδυτική Πε-
λοπόννησο, στην Ανατολική Θεσσαλία,
στην Εύβοια και στα νησιά του Ανατολι-
κού Αιγαίου. Αυξημένη είναι η πιθανό-
τητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυ-
ρίως στα δυτικά.  Το meteo κρούει για
μία ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τις πυρόπληκτες περιοχές της
Εύβοιας, καθώς αναμένεται να δεχ-
θούν σημαντικές ποσότητες βροχής.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις
με παροδικές βροχές και ενδεχομέ-
νως σποραδικές καταιγίδες μέχρι το
απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βό-
ρεια. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα εί-
ναι επίσης βροχερός. Η θερμοκρασία

θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία
από 2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη
Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 18, στην
Ήπειρο από 8 έως 22 βαθμούς, στη
Θεσσαλία από 8 έως 19, στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά από 11 έως 25 βαθμούς,
στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 22 και
στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου
από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ στην Κρή-
τη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα
φτάσουν στους 27 και 29 βαθμούς
Κελσίου αντίστοιχα. Οι άνεμοι θα πνέ-
ουν στο Βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βο-
ρειοανατολικοί με εντάσεις έως 7 μπο-
φόρ και στο Νότιο Αιγαίο από μεταβαλ-
λόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4
μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νό-
τιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις
έως 6 μποφόρ.

Επιμένει η «Αθηνά» με 
βροχές μεγάλης διάρκειας

Πού αναμένεται να χτυπήσει
η κακοκαιρία - Αγωνία 
για την Εύβοια



Κέρκυρα 

Διεθνές συνέδριο 
«Ι. Καποδίστριας, ο οραματιστής»

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο οργανώνει ο Δήμος Κεντρι-
κής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το τρέχον Σαββατοκύ-
ριακο, με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, ο οραματιστής». Συμμε-
τέχουν ιστορικοί, καθηγητές και προσωπικότητες των γραμμά-
των που έχουν μελετήσει τη ζωή, το έργο αλλά και την εποχή που
έζησε και έδρασε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Στόχος
του συνεδρίου είναι να φωτίσει την πορεία του Ιωάννη Καποδί-
στρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και το όραμά του για τον
σύγχρονο κόσμο.

Λάρισα

Συνέδριο του δικτύου 
Major Cities of Europe

Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 13-15 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί
στη Λάρισα το ετήσιο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του δικτύου
Major Cities of Europe, με τίτλο «From here to where? Succeed
in the post Covid transformation». Το συνέδριο τελεί υπό την αιγί-
δα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του υπουργείου
Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ, του e-Trikala,
του ΣΕΠΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Αποτελεί προπομπό του μεγάλου διά ζώ-
σης συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα,
για αυτό και ο Δήμος Λαρισαίων είναι συνδιοργανωτής. Το πρό-
γραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαφορετικές προοπτι-
κές και προσεγγίσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφα-
ση στις προσδοκίες των πολιτών.

Το 4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου εγκαινίασαν σε κοινή εκδήλωση ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το
4ο Γυμνάσιο, δυναμικότητας 180 μαθητών, είναι από τις πλέον σύγχρονες σχολικές μονάδες
και κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το
σχολείο διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο γραφεία, ενώ διαθέτει και άνετο αύ-
λειο χώρο, γυμναστήριο και γήπεδα. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας: «Συνεχίζουμε με αμείωτο
ρυθμό την κατασκευή νέων σχολείων αλλά και τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφι-
στάμενων σχολικών μονάδων. Ολοκληρώσαμε παρεμβάσεις σε 52 σχολικά συγκροτήματα
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Όπως τόνισε ο κ. Τσακίρης, «από σήμερα
τα παιδιά μας αποκτούν ένα σύγχρονο σχολικό κτίριο, που με τη λειτουργία του συμβάλλει στην
επίλυση του προβλήματος της σχολικής στέγης στην περιοχή».

Η τελευταία φάση διαβούλευσης για το
νέο ΕΣΠΑ Κρήτης έκλεισε με τη μονοθε-
ματική συνεδρίαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου, στη διάρκεια του
οποίου εκφράστηκαν όλες οι συμμετέ-
χουσες παρατάξεις. Το συμβούλιο ενημε-
ρώθηκε αναλυτικά για την πρόταση που
διαμορφώνεται από την προϊσταμένη της
Διαχειριστικής Αρχής, η οποία θα υπο-
βληθεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και θα ακολουθήσει ο έλεγχος
της Κομισιόν για την τελική έγκριση. «Αυ-
τή η δεκαετία μπορεί να είναι μια δεκαετία
που θα έχει η Κρήτη ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για
εμάς και θέλουμε μέσα από τα έργα στο
νέο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και κάθε
χρηματοδοτικό εργαλείο, να έχουμε το
καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Υπογράμμισε, μάλιστα, πως ο ρόλος της
περιφέρειας θα είναι έντονα διεκδικητι-
κός για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Κρήτη 

Έκλεισε η διαβούλευση
για το νέο ΕΣΠΑ

Τζιτζικώστας και Τσακίρης εγκαινίασαν 
το 4ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Βόλβη 

Δημοπρατήθηκε ο βιολογικός 
σταθμός Σταυρού - Βρασνών

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου
και του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στις πε-
ριοχές Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης. Η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) ως
κύριος του έργου, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Θεσ-
σαλονίκης (ΑΝΕΘ) ως αναθέτοντα φορέα και δικαιούχο της
πράξης, δημοπράτησε το έργο «Κατασκευή και λειτουργία
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού
και Βρασνών», που είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020».

Παλλήνη 

Η παράταξη της Ραχήλ Μακρή 
διέγραψε… τη Ραχήλ Μακρή…

Συνέβη κι αυτό. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Καρ-
κούλιας και Παναγιώτης Μήλας, που είχαν εκλεγεί με επικε-
φαλής την πρώην βουλευτή Ραχήλ Μακρή, προέβησαν στη
διαγραφή της κυρίας Μακρή. Οι δυο σύμβουλοι εφάρμοσαν
κατά γράμμα τον νόμο 4555/2018, σύμφωνα με τον οποίο, εάν
η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, με αιτιολο-
γημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων αυτών,
είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος ο οποίος είναι μέλος
της. Της διαγραφής είχε προηγηθεί η αποχώρηση των Σπύρου
Κωνσταντά και Θόδωρου Σμυρλιάδη για σοβαρές διαφωνίες
με την επικεφαλής. Κατόπιν τούτου, η Ραχήλ Μακρή καθίστα-
ται ανεξάρτητη.
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Δ
εν υπάρχουν καλά νέα για την Αυ-
τοδιοίκηση στο προσχέδιο του κρα-
τικού προϋπολογισμού για το έτος

2022 που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Αυτό
ήταν το βασικό θέμα που απασχόλησε τη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικών ΟΤΑ Γ. Μουράτογλου, παρότι
υπάρχει αύξηση του «καλαθιού» των ΚΑΠ,
η αύξηση αυτή δεν μεταφέρεται αναλογικά
και στην επιχορήγηση των δήμων. Η προ-
βλεπόμενη αύξηση σε σχέση με φέτος της
τακτικής επιχορήγησης των δήμων για το
2022 είναι μόλις 22 εκατ. ευρώ, ενώ αν
εφαρμόζονταν οι προβλέψεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας, τότε αυτή θα έπρεπε να
ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο

προσχέδιο δεν αποτυπώνονται δαπάνες
των δήμων για την πανδημία, δεν υπάρχει
πρόβλεψη για απόδοση παρακρατηθέντων
πόρων, ενώ ελάχιστες είναι οι αποδόσεις
στους δήμους από το εθνικό σκέλος του
ΠΔΕ. Αντιθέτως, το 2022 προβλέπεται για
τους δήμους πλεόνασμα ύψους 146 εκατ.
ευρώ. Αναφερόμενος στο θέμα του προ-
ϋπολογισμού, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Πα-
παστεργίου υπογράμμισε ότι δεν μπορεί
μόνο η Αυτοδιοίκηση να πληρώνει το μάρ-
μαρο της κρίσης παρατεταμένα για μια δε-
καετία. «Η Αυτοδιοίκηση έχει φτάσει στα
όριά της, δεν μπορούμε να πάμε παρακά-
τω. Δυστυχώς, είναι όλα αυτά τα έκτακτα
που πλέον δεν είναι τόσο έκτακτα και “σκά-
νε” σ’ εμάς, όπως καθαρίστριες σχολείων,
αύξηση στις τιμές ρεύματος κ.λπ.».

«Σε έχω έννοια» από τον Δήμο Περιστερίου
Ο Δήμος Περιστερίου αποστέλλει κάθε

μήνα εκατοντάδες πακέτα στους Περιστε-
ριώτες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά
από την πόλη τους και προέρχονται από άπο-
ρες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές ή με χαμηλό
εισόδημα οικογένειες. Το πρωτοποριακό
κοινωνικό πρόγραμμα «Σε έχω έννοια» πε-
ριλαμβάνει ένα μεγάλο πακέτο με όλα τα
τρόφιμα (λάδι, μακαρόνια, χυμούς φρούτων,
αλλαντικά, κονσέρβες, δημητριακά, όσπρια, γάλα, καφέ κ.ά.) και είδη ατομικής υγιεινής. Πρόκει-
ται για πρωτοβουλία του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη, ώστε κανένας φοιτητής της πόλης να μη
στερηθεί τα είδη πρώτης ανάγκης, υποστηρίζοντας το δικαίωμα όλων στη μόρφωση. «Καλύπτουμε
τις ανάγκες των φοιτητών μας, που σπουδάζουν μακριά από την πόλη, γιατί εξάλλου αυτοί είναι το
καλύτερο Περιστέρι», τονίζει ο κ. Παχατουρίδης.

Να ενταχθούν και οι
δήμοι στον μηχανισμό
στήριξης για το ρεύμα  
Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του
ρεύματος συνεπάγονται δυσβά-
σταχτες επιβαρύνσεις των δήμων
και εκ των πραγμάτων θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις
στα δημοτικά τέλη καθαρισμού,
φωτισμού, στην ύδρευση και άρ-
δευση, αν δεν υπάρξει οικονομική
στήριξη των δήμων και των ΔΕΥΑ.
Η διαπίστωση αυτή έγινε από όλα
τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ κατά την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζή-
τηση του θέματος. Ως πρώτο βήμα
αποφασίστηκε να διατυπωθεί
επείγον αίτημα της ΚΕΔΕ προς τα
συναρμόδια υπουργεία για να εν-
ταχθούν και οι δήμοι στον μηχανι-
σμό στήριξης που δημιουργεί η
κυβέρνηση για τα νοικοκυριά.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε:
«Δεν θα μπορούμε να σηκώσου-
με, με τα οικονομικά δεδομένα
που διανύουμε εν μέσω πανδη-
μίας, τέτοια κόστη. Ως εκ τούτου,
θεωρούμε αυτονόητο ότι στον μη-
χανισμό στήριξης που δημιουρ-
γείται για να στηριχθούν τα νοικο-
κυριά, θα πρέπει να μπει και η Αυ-
τοδιοίκηση».

Στην τελική ευθεία
το Καταφύγιο 
Αδέσποτων ζώων 
Στην τελική φάση μπαίνει η κατα-
σκευή του Καταφυγίου Αδέσπο-
των ζώων στο Μαρκόπουλο Αττι-
κής από τον Σύνδεσμο για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
(ΣΒΑΠ), καθώς ολοκληρώθηκαν
οι διαγωνιστικές διαδικασίες για
την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας.
Μετά τις εγκρίσεις που ακολου-
θούν και αφορούν την Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση και τον προ-
συμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο η ανάδοχη εταιρεία,
που ήταν και μειοδότρια στον δια-
γωνισμό, θα ξεκινήσει τις εργα-
σίες κατασκευής του. Υπενθυμί-
ζουμε ότι ο χρόνος κατασκευής
του έργου είναι 15 μήνες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης. Πρόκειται για ένα διαδημοτι-
κό έργο που θα πληροί όλες τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ
και η λειτουργία του σχεδιάζεται
βάσει και του νέου νομοθετικού
πλαισίου που αφορά τα αδέσποτα
ζώα συντροφιάς.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
ενώ η αντιπολίτευση εμφανί-
ζεται ενωμένη και ενιαία
απέναντι στη δημοτική αρχή,
βάζουν στο περιθώριο μόνο
έναν από τους επικεφαλής
της αντιπολίτευσης; Μάλι-
στα, παρά το γεγονός ότι οι
πολιτικές αντιλήψεις τους
απέχουν πολύ, εξετάζουν
ακόμη και το ενδεχόμενο να
κατέβουν στις εκλογές όλοι
μαζί, προκειμένου να απαλ-
λαγούν από τη σημερινή δι-
οίκηση, αλλά σε αυτή την
προσπάθεια εξαιρούν μόνο
το… «μαύρο πρόβατο». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δίκτυο κόκκινων
κάδων στο Μαρούσι
Ο Δήμος Αμαρουσίου τοποθετείται
δυναμικά και στον τομέα της εναλλα-
κτικής ανακύκλωσης, διευρύνοντας
το υφιστάμενο δίκτυο κόκκινων κά-
δων σε 41 σημεία και στις 17 γειτο-
νιές της πόλης. Οι κόκκινοι κάδοι
εξυπηρετούν τη συλλογή μεταχειρι-
σμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης
και λοιπών υφασμάτινων υλικών
(ρούχα, παπούτσια, πάνινα παιχνίδια,
τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κ.λπ.). «Η
ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος
ζωής. Το δίκτυό μας μπλε, καφέ και
κόκκινων κάδων συνεχώς μεγαλώ-
νει. Οι κάτοικοι και όσοι εργάζονται
στην πόλη μας πρέπει να συμβάλλουν
στην προσπάθειά μας για τη διαλογή
των απορριμμάτων στην πηγή, καθώς
είναι ο μόνος τρόπος σε συνδυασμό
με τον σεβασμό του Κανονισμού Κα-
θαριότητας του δήμου μας, για να δια-
τηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό,
προασπίζοντας ταυτόχρονα τη δημό-
σια υγεία», επισημαίνει ο δήμαρχος
Θόδωρος Αμπατζόγλου.

«Δεν μπορεί μόνο η Αυτοδιοίκηση 
να πληρώνει την κρίση μια δεκαετία»



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι όροι για την επέκταση του μετρό
«Συγκεκριμένα προαπαιτούμενα» και «συγκεκριμένες

δεσμεύσεις» ζητάει για τα έργα επέκτασης του μετρό ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Όπως τόνι-
σε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητά «να μη χαθεί ούτε ένα
δέντρο. Για όσο χρόνο διαρκούν τα έργα, όσα δέντρα
βγουν από τη θέση τους να μεταφυτευτούν τώρα στα ση-
μεία που θα υποδειχθούν από τον δήμο. Τα έξοδα αγοράς
και μεταφύτευσης να βαρύνουν την Αττικό Μετρό. Η δια-
τήρηση του πράσινου ισοζυγίου στην Αθήνα είναι αδια-
πραγμάτευτη για τη Δημοτική Αρχή», τόνισε και επιθυμεί
«να είναι στο ελάχιστο δυνατό η μείωση του δημόσιου
χώρου και θα ελέγχουμε με τις δικές μας υπηρεσίες την
απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλεί-
ας και τη δημιουργία διόδων διέλευσης». Για να είναι σί-
γουρος ο δήμαρχος προτείνει τη σύναψη «Μνημονίου
Συνεργασίας» με την Αττικό Μετρό, το οποίο θα έρθει
προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τσάμπα η φασαρία
Πολύς θόρυβος έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όπου θέμα ήταν η εκλογή στε-

λεχών στις Επιτροπές του δήμου. Τρεις παρατάξεις, η «Λαϊκή Συ-

σπείρωση» και οι δύο που προέρχονται από την εξωκοινοβου-

λευτική Αριστερά, έστειλαν επιστολές ότι δεν θα συμμετέχουν,

ενώ και οι παρατάξεις του Νάσου Ηλιόπουλου και του Παύλου

Γερουλάνου αποχώρησαν πριν ξεκινήσει. Όλοι διαμαρτυρόμενοι

για τον νόμο που προβλέπει ότι υποχρεωτικά μια θέση θα κατα-

λάμβανε στέλεχος της «Ελληνικής Αυγής», όμως δεν είχαν υπο-

λογίσει τις εξελίξεις. Τόσο ο επικεφαλής της παράταξης Ηλίας

Κασιδιάρης όσο και τα υπόλοιπα στελέχη της έχουν ανεξαρτητο-

ποιηθεί και η μόνη που έχει μείνει είναι η Ουρανία Μιχαλολιά-

κου, η οποία όμως αποφάσισε να μη διεκδικήσει τη θέση… Έτσι,

η όλη αντίδραση φάνηκε να έγινε χωρίς λόγο, αν και ο στόχος

ήταν η πρόβλεψη του νόμου και όχι μόνο η συγκυρία. 

Βγήκε διάδοχος
Με οριακή πλειοψηφία η παράταξη του πρώην δημάρχου Μετα-

μόρφωσης Μιλτιάδη Καρπέτα εξέλεξε τον νέο επικεφαλής της και
υποψήφιο δήμαρχο το 2023. Θυμίζουμε ότι ο κ. Καρπέτας μετά τη, μη
αναμενόμενη για τον ίδιο, ήττα στις προηγούμενες εκλογές είχε δη-
λώσει ότι θα αποχωρήσει ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του. Η
διαδικασία ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και αρχικά οι υποψήφιοι
ήταν τρεις, οι Κώστας Κολοβός, Θοδωρής Σφυρής και Γιώργος Χρο-
νόπουλος. Όταν έφτασε η ώρα της κάλπης παρέμειναν οι υποψηφιό-
τητες του Σφυρή και του Χρονόπουλου, καθώς ο Κολοβός αποφάσισε
να αποσυρθεί από τη διαδικασία. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε
μεταξύ των μελών της δημοτικής ομάδας, επικράτησε με 9 έναντι 7 ο
Γιώργος Χρονόπουλος. Τώρα ξεκινά η δύσκολη περίοδος για τον κ.
Χρονόπουλο που θα πρέπει να πείσει κι εκείνους που δεν τον ψήφι-
σαν, ώστε να αποφύγει τις… διαρροές. 

Καταγγέλλουν «εργασιακό 
μεσαίωνα» 
«Τραγικές συνθήκες εργασίας» στον Δήμο Ζακύν-
θου καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο
Εργαζομένων Καθαριότητας. Συγκεκριμένα καταγ-
γέλλει «εργασιακό μεσαίωνα», καθώς οι εργαζόμε-
νοι στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους χωρίς να
έχουν εμβολιαστεί, χωρίς «μέσα ατομικής προστα-
σίας». Όπως υποστηρίζουν, «οι συνθήκες είναι τρα-
γικές, 100 εργαζόμενοι στεγάζονται σε ακατάλλη-
λους χώρους χωρίς να έχουν εμβολιαστεί όπως
προβλέπεται εδώ και τρία χρόνια, χωρίς μέσα ατο-
μικής προστασίας, χωρίς απολύμανση του χώρου,
τα ποντίκια είναι κατά χιλιάδες, τα αυτοκίνητα είναι
ανασφάλιστα χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ,
χωρίς λάστιχα, χωρίς φώτα, χωρίς να υπάρχει φά-
κελος Υγείας για κάθε εργαζόμενο»!

Εμβολιασμοί Covid 
και από δήμους 
Πλέον και οι δήμοι μπαίνουν στη μάχη του εμ-
βολιασμού κατά του Covid-19, καθώς, σύμφωνα
με το άρθρο 31 του νέου νόμου 4839/2021, δίνε-
ται η δυνατότητα να γίνονται εμβολιασμοί και
στα δημοτικά ιατρεία. Συγκεκριμένα, ο νέος νό-
μος ορίζει ότι «στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών κατά του κορονοϊού Covid-19 για τον εμ-
βολιασμό ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με πε-
ριορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημό-
σια αγαθά, εντάσσονται δήμοι μέσω των δημοτι-
κών ιατρείων τους». Πάντως για τον καθορισμό
των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν προκει-
μένου να γίνει δυνατή η ασφαλής εκτέλεση των
εμβολιασμών στα δημοτικά ιατρεία, αναμένεται
να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ.

Σε ποιον δήμο της
Αττικής, από
τους περιφε-
ρειακούς του
Πειραιά,

έχουν ξεκινή-
σει έντονες διερ-

γασίες για την αντικατάσταση
του επικεφαλής της παράταξης
της μείζονος αντιπολίτευσης;
Από τα βασικά που του καταμαρ-
τυρούν δεν έχουν να κάνουν με
την αντιπολιτευτική δράση ή τις
θέσεις του, αλλά με το γεγονός
ότι η μόνιμη κατοικία του είναι
μακριά από την πόλη… Πάντως,
αυτό το γεγονός δεν έχει εμποδί-
σει πολλούς άλλους να κερδί-
σουν εκλογές! 

Π
ολύ νωρίς έχει ξεκινήσει η έντονη διαμάχη μεταξύ «γαλάζιων»

υποψηφίων στο Χαλάνδρι, με στόχο όλων, βέβαια, να είναι ο εκλε-

κτός του Μοσχάτου που θα ενώσει και τους υπόλοιπους, ώστε να

καταφέρει να «εκθρονίσει» τον Σίμο Ρούσσο. Πιθανότατα, η αφορμή για το

«ξέσπασμα» της διαμάχης είναι οι διαρροές για το «μπάσιμο» του γνωστού

ηθοποιού Χάρη Ρώμα, που έχει βλέψεις (και σημαντικές στηρίξεις) για να

διεκδικήσει τη θέση. Όμως από αυτή είναι προφανές ότι δεν έχει παραιτη-

θεί ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Κουράσης, όπως και οι πρώην συνεργάτες

του και «αντάρτες» του στις προηγούμενες εκλογές Μάνος Κρανίδης, Γιάν-

νης Λαδόπουλος και Παναγιώτης Βάσιος. Όλοι αυτοί κάνουν τις κινήσεις

τους αυτή την εποχή και, αν κρίνουμε από την «ένταση», δύσκολα θα πει-

στεί κάποιος να κάνει πίσω υπέρ κάποιου εκ των υπολοίπων…

Ανοιχτό μέτωπο 
Όσο πάνε και χειροτερεύουν οι σχέ-
σεις του δημάρχου Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού Σταύρου Τσίρμπα
με το σωματείο εργαζομένων, με το
τελευταίο να τον κατηγορεί πλέον και
για «εργοδοτική τρομοκρατία που
εκφράζεται με απολύσεις δημοτικών
υπαλλήλων». Μπορεί το φαινόμενο
να μην είναι γενικευμένο αλλά οι ερ-
γαζόμενοι πιάνονται από συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις, όπου συνάδελ-
φοί τους βρέθηκαν εκτός δήμου με
«ασήμαντες» για τους ίδιους αφορ-
μές κι ενώ εργάζονταν επί χρόνια
στον δήμο και έχουν βάλει στο στό-
χαστρο τόσο συγκεκριμένους αντι-
δημάρχους όσο και τον δήμαρχο,
κλιμακώνοντας επικίνδυνα την αντι-
παράθεση… 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, προς τα βορειοδυτικά της Αθήνας, δέχεται επιθέσεις από αντιπολίτευση (και όχι
μόνο) για τη νέα ιστοσελίδα του δήμου; Το επίμαχο είναι το κόστος της, καθώς κάποιοι που ξέρουν λένε ότι εί-
ναι «ετοιματζίδικη» και δεν έπρεπε να κοστίσει πάνω από 100 ευρώ, γεγονός που δεν δικαιολογεί τα κάτι λιγό-
τερα από 25.000 ευρώ που ξοδεύτηκαν με απευθείας ανάθεση…
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Ποιος θα επικρατήσει
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Σ
το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μετά τον κορονοϊό και στα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία αναφέρθηκε, μεταξύ άλ-
λων, μιλώντας στην «Ρ», ο γενικός γραμ-

ματέας του Δήμου Νέας Σμύρνης Μιχάλης Χρη-
στάκης, ένας εκ των εμπειρότερων τεχνοκρατών
που ασχολείται διαχρονικά με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. Επίσης, ο κ. Χρηστάκης, με την ιδιότητα
του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθέ-
νη», μίλησε για τον προγραμματισμό και τις δρά-
σεις της Ένωσης. 

Ποιος είναι ο κομβικός ρόλος των γενικών
γραμματέων στους δήμους;
Ο γενικός γραμματέας του δήμου είναι ένα πρό-

σωπο επιλογής του δημάρχου, που υποστηρίζει
τον δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλο-
ποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο δή-
μαρχος με απόφασή του. Πρόκειται ουσιαστικά
για τον «άνθρωπο» του δημάρχου, ένα πρόσωπο
εμπιστοσύνης, που αναλαμβάνει τον συντονισμό
των Υπηρεσιών του δήμου και αποφορτίζει τον δή-
μαρχο από έναν σημαντικό όγκο καθημερινών δι-
οικητικών ζητημάτων, με τρόπο που ο δήμαρχος
να μπορεί να ασκήσει τον συντονιστικό επιτελικό
του ρόλο και να χαράξει και να υλοποιήσει πολιτι-
κή για την περιοχή που ασκεί χωρική αρμοδιότητα
ο δήμος. Σήμερα, οι δήμοι διορίζουν γενικό γραμ-
ματέα με βάση την κείμενη νομοθεσία και προϋποθέσεις.
Μετά την απόφαση διορισμού, ο δήμαρχος υπογράφει την
απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στον
γενικό γραμματέα, ο οποίος μεταξύ άλλων:
� Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις, συντονίζει τις

υπηρεσίες του δήμου κατά την άσκηση του έργου τους
και ειδικότερα στην υλοποίηση των πολιτικών αποφά-
σεων.

� Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής
δράσης των υπηρεσιών του δήμου και την προσαρμογή
της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινω-
νίας.

� Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνω-
ση και τη λειτουργία δομής στρατηγικού σχεδιασμού
και επιχειρησιακού προγραμματισμού, ποιότητας δια-
δικασιών και διεκδίκησης με υλοποίηση έργων και
ενεργειών χρηματοδοτούμενων από τον δήμο και την
αντίστοιχη εκτέλεση των απαραίτητων για αυτόν διοι-
κητικών διαδικασιών.

Πώς θεωρείτε, από τη μακρόχρονη εμπειρία σας, ότι
θα είναι η επόμενη ημέρα για την Αυτοδιοίκηση μετά
τον κορονοϊό; Από τη μία πλευρά έχουμε σημαντικές
οικονομικές απώλειες, αλλά από την άλλη πλευρά
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Με την εκδήλωση της πανδημίας η Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση ανταποκρίθηκε δυναμικά, όπως και στην περίοδο της
κρίσης, αποτελώντας το κύριο ανάχωμα, καθώς βοήθησε
τον πολίτη στην αντιμετώπιση της κρίσης και ειδικά στην
κοινωνική της πτυχή. Το Οικονομικό Παρατηρητήριο του
υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το 2020 η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση δεν είχε μόνο στέρηση εσόδων αλλά και

αύξηση δαπανών. Σύμφωνα με αυτό, η πανδημία το 2020
κόστισε συνολικά στην Αυτοδιοίκηση 569 εκατ. ευρώ. Εξ
αυτών τα 206 εκατ. ευρώ λόγω της απώλειας ιδίων εσό-
δων και τα 363 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης δαπανών.

Βέβαια, οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που διαπιστώνου-
με πλέον στην οικονομία θα δημιουργήσουν θετικό αντί-
κτυπο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά με καθυστέ-
ρηση χρονική ανάλογη της περιόδου της πανδημίας.

Μια σημαντική διάσταση όμως, που είναι κομβική κλη-
ρονομιά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η αναγκαιότητα
για διαχείριση κρίσεων, που οδήγησε στη δημιουργία και
ενεργοποίηση ανάλογων μηχανισμών, που ήρθαν για να
μείνουν στη διοίκηση των δημοτικών υπηρεσιών.

Στη διάρκεια της πανδημίας είδαμε μια ιδιαίτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις
δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργήθηκαν νέοι
κανόνες επαφής με το κοινό, έγινε μια καλύτερη τυποποί-
ηση και προσέγγιση στην εξυπηρέτηση του πολίτη από τις
δομές και το προσωπικό των ΟΤΑ, ενσωματώθηκαν λει-
τουργικά και διευρύνθηκαν οι δυνατότητες της ψηφιακής
διακυβέρνησης. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο γιγάντιο
πραγματικά άλμα που έγινε στον τομέα της ψηφιακής δια-
κυβέρνησης, με στόχο τη διαφανή και άμεση εξυπηρέτη-
ση του πολίτη μέσα από ιστοσελίδες και πλατφόρμες
όπως τα gov.gr, my kep-live, myoaedlive, e-efka κ.ά. Πολ-

λοί δήμοι της χώρας προχώρησαν σε καινο-
τομίες στην ψηφιακή διακυβέρνηση με ση-
μαντικές προοπτικές για το άμεσο μέλλον.

Πώς θα λειτουργήσουν τα χρηματοδοτικά
εργαλεία, όπως είναι το Πρόγραμμα «Αν-
τώνης Τρίτσης», το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Τα-
μείο και το Ταμείο Ανάκαμψης, για την Αυ-
τοδιοίκηση;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σήμερα στη
διάθεσή της μια πληθώρα χρηματοδοτικών
εργαλείων, όπως:
� Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
� Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).
� Το Πράσινο Ταμείο.
� Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας με το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0».

Τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία
επιδιώκουν τον περιορισμό των οικονομι-
κών και κοινωνικών επιπτώσεων από την
πανδημία, την αντιμετώπιση παραγωγικών
και επενδυτικών κενών, την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας, τη βελτίωση της οικονομικής και
κοινωνικής ανθεκτικότητας κ.ά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αντι-
μετωπίσει σωστά αυτές τις προκλήσεις-ευ-
καιρίες, με σωστό προγραμματισμό, οργά-

νωση, προετοιμασία και δημιουργία ανάλογων δομών,
που σε κάποιους δήμους ήδη υπάρχουν από το 2015. Με
την ενίσχυση αυτών των δομών και παράλληλα με την εκ-
παίδευση στελεχών, θα είμαστε όλοι σε θέση να στηρί-
ξουμε τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική ευκαιρία που πα-
ρουσιάζεται διαχρονικά για μια σημαντική αναπτυξιακή
πορεία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα και οι δράσεις της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων «Κλεισθέ-
νης»; 
Από το 2011 και μετά, η συνεργασία του «Κλεισθένη» με

τους 332 δημάρχους της χώρας και τους 222 σήμερα γενι-
κούς γραμματείς δήμων επικεντρώνεται στην παροχή
πληροφορίας, στην έγκαιρη ενημέρωση, στη διάχυση τε-
χνογνωσίας και στην επίλυση προβλημάτων υπηρεσιακού
και διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο «Κλεισθένης» οργανώ-
νει ημερίδες τοπικού χαρακτήρα και συνέδρια εθνικής
εμβέλειας, με μεγάλη συμμετοχή δημάρχων, αιρετών, γε-
νικών γραμματέων, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών παρα-
γόντων των ΟΤΑ, τους οποίους και ευχαριστούμε δημό-
σια. Στόχος της Ένωσης «Κλεισθένης» είναι η ενίσχυση
της τοπικότητας με επιστημονικές εκδηλώσεις στην Περι-
φέρεια, όπου οι αποστάσεις αποτελούν αντικίνητρο, αλλά
η ανάγκη για γνώση και υποστήριξη είναι πολύ μεγαλύτε-
ρη απ’ ό,τι στην πρωτεύουσα.

Στη βάση αυτή προγραμματίζουμε το Επιστημονικό Συ-
νέδριο για Διοικητικές Καινοτομίες στη Βέροια (σε χρόνο
που θα επιτρέψει η πανδημία) και την 3η Ετήσια Συνάντη-
ση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ στην Ξάν-
θη, τον Μάιο του 2022.Μ
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Σ
τις δικαστικές αίθουσες μετα-
φέρεται η κόντρα των εκπαι-
δευτικών ομοσπονδιών με το
υπουργείο Παιδείας με αιχμή

την αξιολόγηση, έπειτα από την αγωγή
που κατέθεσε η υπουργός Νίκη Κεραμέ-
ως και συζητήθηκε χθες, με την οποία ζη-
τούσε να κηρυχθεί παράνομη η απεργία-
απόχη από την αξιολόγηση που προκήρυ-
ξε η ΑΔΕΔΥ. Σε ανακοίνωσή της, η υπουρ-
γός καταγγέλλει ότι πρόκειται «για μεθό-
δευση καθώς η εν λόγω απεργία-αποχή
γίνεται για τους ίδιους ακριβώς λόγους
και με τα ίδια ακριβώς αιτήματα που προ-
έβαλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
των εκπαιδευτικών στη δική τους απερ-
γία-αποχή που κρίθηκε παράνομη, πριν
από έξι ημέρες». 

Τη Δευτέρα, εν τω μεταξύ, ημέρα που η
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ),
η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης και η ΑΔΕΔΥ έχουν εξαγγείλει
24ωρη απεργία, θα συζητηθούν οι εφέ-
σεις που έχουν ασκήσει τα συνδικαλιστι-
κά όργανα δασκάλων, καθηγητών και
ιδιωτικών εκπαιδευτικών στην απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία
κρίθηκε παράνομη η απεργία-αποχή τους
από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Μάλι-
στα, οι εκπαιδευτικοί έχουν προγραμματί-
σει κινητοποίηση έξω από το Εφετείο της
Αθήνας. «Το δικαίωμα στην απεργία είναι
απολύτως σεβαστό, αρκεί η κινητοποίηση
να είναι νόμιμη και να μην επιχειρεί ακύ-
ρωση νόμων που έχουν ψηφιστεί από τη
Βουλή των Ελλήνων», αναφέρει η κυρία
Κεραμέως.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της ΔΟΕ
μπαίνει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο κατηγορεί για
εξαπάτηση σχετικά με τον αριθμό των
σχολικών μονάδων που έχουν υποβάλει

εκθέσεις αξιολόγησης. Όπως επισημαί-
νει, σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία, «ο
πρόεδρος του ΙΕΠ διεξάγει εκστρατεία
διαστρέβλωσης της πραγματικότητας κα-
θώς εμφανίζονται χιλιάδες εκπαιδευτικές
μονάδες να έχουν αναρτήσει στη σχετική
πλατφόρμα του ΙΕΠ τις εκθέσεις αποτίμη-
σης του σχολικού έτους 2020-2021, όταν η
απεργία-αποχή έχει συμμετοχή έως και
95%. Συνεπώς το ΙΕΠ αναφέρεται, κυρίως,
σε ενέργειες μεμονωμένων προσώπων τα
οποία λειτουργούν παράνομα (όταν δεν
έχουν συνεδριάσει και αποφασίσει θετικά
οι σύλλογοι διδασκόντων)». Επιπλέον, η
ομοσπονδία ισχυρίζεται ότι μεγάλος αριθ-
μός των αναρτήσεων αντιστοιχεί σε «κε-
νές αναρτήσεις» που δηλώνουν την αδυ-

ναμία των σχολικών μονάδων να παρου-
σιάσουν έκθεση αποτίμησης λόγω της
περσινής συμμετοχής των συλλόγων δι-
δασκόντων στην απεργία-αποχή. 

Προχωρά ο ηλεκτρονικός φάκελος
Παρά τις αντιδράσεις που συναντά ο θε-

σμός της αξιολόγησης, ο ηλεκτρονικός
φάκελος των εκπαιδευτικών θα τεθεί από
φέτος σε εφαρμογή. Σε αυτόν καταχωρί-
ζονται, από τον ίδιο τον διδάσκοντα, οι έγ-
γραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησής του, οι
εκθέσεις των αξιολογητών του και οποι-
οδήποτε άλλο έγγραφο ή τεκμήριο σχετί-
ζεται με την αξιολόγηση. Ειδικότερα,
όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση,
καταχωρούνται «τεκμήρια σχετικά με την

επιμορφωτική του εμπειρία, το σχετικό με
την παιδαγωγική και διδακτική συγγραφι-
κό έργο του, το διδακτικό έργο του, η συμ-
μετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά
προγράμματα καθώς και κάθε είδους
δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική
αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαι-
δευτική και διδακτική διαδικασία».

Στο μικροσκόπιο η διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία - Μειώθηκαν τα κρούσματα 
Δυόμισι φορές λιγότερα κρούσματα κορονοϊού στις ηλι-

κίες 15-18 καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον
Αύγουστο, ενώ για τις ηλικίες 4-18 καταγράφηκαν συνολι-
κά 3.000 λιγότερα κρούσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, στα εγκαίνια του 11ου
τετραθέσιου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς.

Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι «είμαστε πάντοτε σε πάρα
πολύ μεγάλη επιφυλακή, παρακολουθούμε πάρα πολύ
στενά την εξέλιξη της πανδημίας», καθώς «η κυβέρνηση
έχει αποφασίσει να επενδύσει παρά πολύ στη διά ζώσης
εκπαίδευση». «Έχουμε, όμως, ήδη κλείσει τον μήνα Σε-

πτέμβριο και έχουμε ήδη συγκεντρωτικά στοιχεία για τον
Σεπτέμβριο. Το ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο, το οποίο δεν
είναι τυχαίο αλλά πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς μας,
πιστώνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης, στους μαθητές
και τους γονείς, είναι το γεγονός ότι όταν δει κανείς τα
στοιχεία του Σεπτεμβρίου, είχαμε 3.000 λιγότερα κρού-
σματα σε παιδιά από 4 έως 18 ετών τον Σεπτέμβριο, όταν τα
σχολεία μας ήταν ανοιχτά και γίνονταν εκατομμύρια τεστ,
σε σχέση με τον Αύγουστο που τα σχολεία ήταν κλειστά
και γίνονταν πολύ λιγότερα τεστ. Είναι το πρώτο στοιχείο
που έχει σημασία. Το δεύτερο στοιχείο, που επίσης έχει
σημασία, είναι ότι μειώθηκαν δραστικά τα κρούσματα στις

ηλικίες 15-18. Έχουμε περίπου 2,5 φορές λιγότερα κρού-
σματα τον Σεπτέμβριο σε αυτές τις ηλικίες και αυτό νομίζω
οφείλεται αφενός στον εμβολιασμό, αφετέρου στην πιστή
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων», επισήμανε η
κυρία Κεραμέως.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.324 νέα κρούσματα
Covid-19 το τελευταίο 24ωρο έπειτα από 201.746 τεστ. Συ-
νολικά 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 334 νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων 288 (86,23%) εί-
ναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 46
(13,77%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τέλος, έγιναν 185
εισαγωγές και δόθηκαν 165 εξιτήρια.

Να κηρυχθεί παράνομη 
η απεργία που προκήρυξε 
η ΑΔΕΔΥ ζήτησε η Νίκη Κεραμέως
- Για εξαπάτηση κάνει λόγο η ΔΟΕ

Στα δικαστήρια η... αξιολόγηση 
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Σ
τα 500 εκατ. ευρώ ανέρχεται η
δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε
η κυβέρνηση για την αντιμετώ-
πιση της οξείας ενεργειακής

κρίσης που αναμένεται να προκαλέσει
σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοι-
κοκυριά.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν χθες ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, διπλα-
σιάζεται η επιδότηση στην έκπτωση του
ηλεκτρικού ρεύματος έως το τέλος του
έτους, με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα
νοικοκυριά. Όπως εκτιμάται, το συνολικό
κόστος ανέρχεται σε 326 εκατ. ευρώ.

Διευρύνονται τα κριτήρια για το επίδομα
θέρμανσης. Το επίδομα αυξάνεται κατά
36% για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, κατά
49% για νοικοκυριά με ένα παιδί, κατά 59%
για νοικοκυριά με δύο παιδιά και κατά 68%
για νοικοκυριά με τρία παιδιά. Για κάθε
προστατευόμενο παιδί αυξάνεται κατά
20% (αντί για 10% που ίσχυε). Το συνολικό
κόστος ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ.

Πάνω από ένα εκατομμύριο υπολογί-
ζονται οι δικαιούχοι που θα λάβουν για
φέτος το επίδομα θέρμανσης, ενώ διευ-
ρύνονται σημαντικά τόσο τα περιουσιακά
όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως
ανακοίνωσε στην εξειδίκευση των μέτρων
στήριξης των νοικοκυριών ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης.

Επίσης να σημειωθεί ότι το επίδομα
θέρμανσης φέτος θα το λάβουν και όσοι
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Το ελάχιστο ποσό από 80 ευρώ πάει
στα 100, ενώ το ανώτερο από τα 650 ευρώ
στα 750.

Αναλυτικά, αυξάνεται η βάση υπολογι-
σμού του επιδόματος, από 220 ευρώ στα
300 (αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται με
τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν
συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως
1,62 ανάλογα με το ψύχος της περιοχής).

Παραδείγματα
• Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή

βαθμοημέρας 0,43) για μια οικογένεια με
δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 114
ευρώ πέρυσι, σε 181 ευρώ φέτος.

• Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συν-
τελεστή βαθμοημέρας 0,71) για μια οικο-
γένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλ-
θει, από 188 ευρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ
φέτος.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε διεύρυνση
των κριτηρίων ένταξης. Ειδικότερα, αυξά-
νονται τα εισοδηματικά κριτήρια, από
12.000 για τον άγαμο σε 14.000 ευρώ. Σε
περίπτωση οικογένειας, το επίδομα ανέρ-
χεται σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυξά-
νεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί
για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Συνεπώς το εισοδηματικό όριο αυξάνεται:
1. Από 24.000 για την οικογένεια με δύο

παιδιά, στα 26.000 ευρώ,
2. Από 26.000 για την οικογένεια με τρία

παιδιά, στα 29.000 ευρώ. Αυξάνονται τα
περιουσιακά κριτήρια:

Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ.

Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας
για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.

Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται να εί-
ναι επιλέξιμο το 80% των νοικοκυριών που
θα καταναλώσουν τις επιδοτούμενες μορ-
φές καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης, φυ-
σικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέ-
λετ). Υπολογίζεται ότι περί τα 1,8 εκατ. νοι-

κοκυριά καταναλώνουν τις εν λόγω μορ-
φές καυσίμου, εκ των οποίων περί τα 1,45
εκατ. νοικοκυριά είναι επιλέξιμα για το
συγκεκριμένο επίδομα. 

Διπλασιάζεται η επιδότηση 
στην έκπτωση του ηλεκτρικού
ρεύματος - Αυξάνεται έως και
κατά 68% το επίδομα θέρμανσης,
διευρύνονται τα κριτήρια

Μισό δισ. ευρώ «ασπίδα»στις ανατιμήσεις
Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης

Διπλασιασμό της επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια,
πρόσθετη μείωση για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο Κοι-
νωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και εμπορικές εκπτώσεις στο ρεύ-
μα και το φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας,
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:
• Η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου αυξάνεται από τα
30 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κα-
τανάλωση έως 300 κιλοβατώρες τον μήνα. Πρακτικά η επιδό-
τηση ανεβαίνει από τα 9 στα 18 ευρώ τον μήνα.

• Επιπλέον η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε πρόσθετες εκπτώσεις
για τις καταναλώσεις από 300 έως 600 κιλοβατώρες τον μήνα,
πάνω από την έκπτωση 30% που χορηγεί από τον Αύγουστο και

απευθύνεται σύσταση στους εναλλακτικούς προμηθευτές να
προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις.

• Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η
επιδότηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 24
ευρώ τον μήνα «ώστε», όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «να μη δουν
καμία αύξηση στους λογαριασμούς».

• Στο φυσικό αέριο η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα προχωρήσει σε έκ-
πτωση 15% προς τους προμηθευτές προκειμένου εκείνοι να τη
μετακυλήσουν στους οικιακούς καταναλωτές. Υπενθυμίζεται
ότι από πέρυσι το φυσικό αέριο (όπως και άλλα καύσιμα θέρμαν-
σης πέρα από το πετρέλαιο) εντάχθηκε στο επίδομα θέρμανσης. 

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οριστικοποίηση των
όρων, της διαδικασίας, αλλά και του μηχανισμού πιστοποί-
ησης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η έκπτωση θα φτάσει στους
τελικούς οικιακούς καταναλωτές, θα πραγματοποιηθεί σε συ-
νεργασία με όλους τους ιδιώτες παρόχους.

Κ. Σκρέκας: Επιπλέον μείωση και στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
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Σ
την πώληση του 100% της Intra-
soft προχώρησε η οικογένεια
Κόκκαλη, ύστερα από πολύμη-
νες διαπραγματεύσεις με τη δα-

νέζικη NetCompany. Πρόκειται για μία
από τις μεγαλύτερες εξαγορές ελληνικής
εταιρείας πληροφορικής και η συνολική
αποτίμηση μαζί με τα δάνεια ανέρχεται
στα 235 εκατ. ευρώ. 

Ο Σωκράτης Κόκκαλης, ιδρυτής και
πρόεδρος της Intracom Holdings, ανα-
φερόμενος στη συναλλαγή, δήλωσε:
«Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας
της Intracom υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύ-
τατη προσαρμογή της στο οικονομικό πε-
ριβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε
νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η συ-
ναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμ-
πλεκόμενα μέρη: η NetCompany και η
Intrasoft International ξεκινούν μια πολ-
λά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοι-
νό όραμα και η Intracom, με τη σειρά της,
έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επεν-
δυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημι-
ουργώντας αξία για τους μετόχους της».

H πώληση της Ιntrasoft International,
μετά 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυ-
ξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση
που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω
ενδυνάμωση της δραστηριότητας της In-
tracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυ-
ση των μακροπρόθεσμων προοπτικών
της και της αξίας που μπορεί να προσφέ-
ρει στους μετόχους της.

Με την ολοκλήρωση της πώλησης της
Ιntrasoft International, ο συνδυασμός
ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης

που αποκτά η Intracom Holdings τής
προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά
τα 300 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα επι-
διωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω από τα
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότη-
σης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η In-
tracom Holdings έχει σχεδιάσει να συμ-
μετάσχει.

Χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυ-
μένη, εξωστρεφή και διαφοροποιημένη
επενδυτική προσέγγιση, η Intracom
Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμ-
μετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται
δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην
καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής σε
αναπτυσσόμενους τομείς της οικονο-
μίας, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η

ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές υπηρε-
σίες και σύνθετα real estate develop-
ments.

Επιπλέον, η εταιρεία, εκμεταλλευόμε-
νη την εμπειρία και τεχνογνωσία που δια-
θέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη
επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμ-
βανομένης της συμμετοχής της σε καινο-
τόμα startup, τεχνολογικά σχήματα και
συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.

Σταδιακά, η φυσιογνωμία της Intracom
Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική
εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τε-
χνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείρι-
ση εταιρειών και στη δημιουργία υπερα-
ξίας θα επικεντρώνεται στη βελτιστοποί-
ηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρει-

ών του ομίλου και θα διασφαλίζει αύξη-
ση των αποδόσεων των επενδύσεών της.
Κατ’ αποτέλεσμα, θα μπορεί υπό αυτήν
την προσέγγιση να επιτυγχάνει σε μονι-
μότερη βάση μεγαλύτερη αξία για τους
μετόχους της ίδιας και για τους μετόχους
των θυγατρικών της.

Στη NetCompany το 100% της Intrasoft 

Στα 235 εκατ. η αποτίμηση της
εξαγοράς - Η νέα στρατηγική της
Intracom και το μήνυμα του
προέδρου Σωκράτη Κόκκαλη
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Γ. Καραγιάννης: «Πάνω από 9.300 αυτοψίες στις σεισμόπληκτες περιοχές»
Περισσότερες από 9.300 αυτοψίες έχουν πραγματοποι-

ηθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, όπως έκανε
γνωστό στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης. Μά-
λιστα, την Παρασκευή ξεκίνησαν και οι δευτεροβάθμιοι
έλεγχοι στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τον σει-
σμό. Στην περιοχή έφθασαν ήδη οι πρώτοι 34 οικίσκοι και οι
12 σχολικές αίθουσες, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν φτά-
σει στο σύνολο τις 22. Ειδικότερα, μέχρι την Πέμπτη το από-

γευμα είχαν διενεργηθεί αυτοψίες σε 9.327 κτίρια, εκ των
οποίων χαρακτηρίστηκαν «κατοικήσιμα» τα 4.122 και «μη
κατοικήσιμα» τα 5.205. «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής έχουν τονίσει πολλάκις τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη στήρι-
ξη των πληγέντων και αυτό κάνουμε πράξη», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον επερωτώντα
βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου (ΚΙΝΑΛ), εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του, καθώς όπως είπε: «Πάνω στα συντρίμμια δεν
κάνουμε πολιτική. Κοινός μας στόχος -όλων των πολιτικών-
είναι η ανακούφιση των κατοίκων που επλήγησαν».

Ο υφυπουργός Υποδομών ανέφερε, τέλος, ότι υπάρχει
μέριμνα και για την κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων, σε
συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, ώστε μετά την
έκδοση των Πρωτοκόλλων Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρ-
ροπων Κτιρίων ο δήμος να προβεί στις κατεδαφίσεις μέσω
της επιδότησής τους από το υπουργείο Εσωτερικών.
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Μεταποίηση 
και εξαγωγές 
«ψηλώνουν» το ΑΕΠ

Σπουδαίο… συμπλήρωμα στην εντυπω-
σιακή αύξηση των τουριστικών εισπράξεων
αναμένεται να αποτελέσουν φέτος οι εξαγω-
γές των ελληνικών προϊόντων και η βιομηχα-
νική παραγωγή, δημιουργώντας προσδοκίες
για επιτάχυνση της ανάπτυξης πέρα και από
τους αναθεωρημένους στόχους της κυβέρ-
νησης, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι συν-
τηρητικοί. 

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι
τον Αύγουστο σημειώθηκε εντυπωσιακή αύ-
ξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών κα-
τά 34,6%, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ενι-
σχύθηκε κατά 10,1% και η μεταποίηση κατά
6,2%. Ακόμη και το γεγονός ότι οι εισαγωγές
αγαθών κατά τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά
38,3%, συνιστούν ισχυρή ένδειξη για πολύ
υψηλότερη διαμόρφωση του φετινού ΑΕΠ. Η
αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο ανήλθαν
στα 2,795 δισ. ευρώ έναντι 2,076 δισ. ευρώ,
ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου
2021 διαμορφώθηκαν στα 24,928 δισ. ευρώ
έναντι 19,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα. 

Από την άλλη πλευρά, η εντυπωσιακή ανά-
καμψη της βιομηχανικής παραγωγής στη-
ρίχθηκε στην αύξηση της παραγωγής ηλε-
κτρικού ρεύματος κατά 25,5%, αλλά και της
μεταποίησης κατά 6,2%. Έτσι, στο οκτάμηνο
Ιανουαρίου-Αυγούστου, ο δείκτης ενισχύθη-
κε κατά 9,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο πε-
ρυσινό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον
περασμένο Αύγουστο εκτινάχθηκε η αύξηση
στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
κατά 35,5%, τα φαρμακευτικά προϊόντα αυξή-
θηκαν 35,2%, ο εξοπλισμός μεταφορών
25,2%, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
20,7%, η παραγωγή δερμάτινων ειδών 17,9%,
τα μεταλλικά προϊόντα 16%, τα είδη ένδυσης
14,1% και η παραγωγή μη μεταλλικών ορυ-
κτών προϊόντων 14%.

Η
απογείωση των τιμών του φυ-
σικού αερίου κατά 108,5% τον
τελευταίο χρόνο, σε συνδυα-
σμό με την αύξηση των πρώ-

των υλών παγκοσμίως, αλλά και τις ζη-
μιές στην παραγωγή πολλών αγροτικών
προϊόντων, λόγω του αυγουστιάτικου
καύσωνα, διαμόρφωσαν τον πληθωρι-
σμό Σεπτεμβρίου στο 2,2%, συμβάλλον-
τας καθοριστικά στην αύξηση του κό-
στους του «καλαθιού» του μέσου νοικο-
κυριού, σε σχέση με τον Αύγουστο. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πολύ με-
γάλες ήταν και οι αυξήσεις στη βενζίνη
(18,3%). Σε σχέση με τον Αύγουστο παρα-
τηρήθηκαν οι εξής αυξήσεις: Φυσικό αέ-
ριο (12,8%), ελαιόλαδο (11,8%), αρνί και
κατσίκι (7,3%), λαχανικά νωπά (6,9%),
ψωμί (2,5%), φρούτα νωπά (2,2%), ψάρια
νωπά (2,1%), οικιακές υπηρεσίες (1,9%),
μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (1,8%),
άλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,6%),
διαρκή αγαθά αναψυχής (1,3%), Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (1,3%), είδη άμεσης
κατανάλωσης νοικοκυριού (1,1%), μοσχά-
ρι (0,9%), ιατρικές, οδοντιατρικές και πα-
ραϊατρικές υπηρεσίες (0,5%), εστιατόρια
- ζαχαροπλαστεία - καφενεία (0,5%), νο-
σοκομειακή περίθαλψη (0,4%) και καύσι-
μα αυτοκινήτου - βενζίνη (0,3%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε:
Αλλαντικά (2,9%), τυριά (2,8%), πουλερικά

(2%) και τηλεφωνικές υπηρεσίες (0,2%). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβολή

του πληθωρισμού σε σχέση με τον Αύ-
γουστο διαμορφώθηκε στο 1,9%, ενώ,
από τη σύγκριση σε ετήσια βάση, προκύ-
πτει ότι οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις
προκύπτουν για την ομάδα «Μεταφορές»
(7,8%), λόγω των σημαντικών αυξήσεων
των τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά, και-
νούργια αυτοκίνητα και αεροπορικά εισι-
τήρια. Με ποσοστό 4,7% ακολουθεί η
ομάδα «Στέγαση», λόγω των αυξήσεων
στις τιμές του φυσικού αερίου, του ηλε-
κτρικού ρεύματος και του πετρελαίου
θέρμανσης. Επιπλέον, λόγω των εξελίξε-
ων των τελευταίων 4-5 μηνών, έχει επη-
ρεαστεί σοβαρά και η ομάδα «Διατροφή
και μη αλκοολούχα ποτά», η οποία πα-
ρουσίασε άνοδο κατά 3,1%, λόγω των αυ-
ξήσεων σε: ψωμί, αρνί και κατσίκι, νωπά
ψάρια, αυγά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα
έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, σο-
κολάτες - προϊόντα σοκολάτας. Μέρος
της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από
τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημη-
τριακά για πρωινό, χοιρινό, αλλαντικά, γι-

αούρτι, γλυκά κουταλιού - μαρμελάδες -
μέλι.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες δευτε-
ρεύουσας σημασίας για τα νοικοκυριά
εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολύ
μικρούς ρυθμούς ανόδου. Χαρακτηριστι-
κή είναι η περίπτωση των μειώσεων σε
προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συ-
σκευές και επισκευές, ενώ σχεδόν ανε-
παίσθητη είναι η αύξηση στις τιμές των
φροντιστηρίων, αλλά και στις οδοντιατρι-
κές υπηρεσίες και τα φαρμακευτικά
προϊόντα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο παρατη-
ρήθηκαν μικρές έως και πολύ σημαντι-
κές μειώσεις στην ένδυση-υπόδηση, στις
τηλεφωνικές υπηρεσίες, στα είδη ατομι-
κής φροντίδας και στα ασφάλιστρα των
οχημάτων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο 2,2% τον Σεπτέμβριο -
«Έκρηξη» τιμών σε φυσικό
αέριο, ρεύμα, βενζίνη και
σημαντικές αυξήσεις σε
κρέατα και ελαιόλαδο

Φωτιά στον πληθωρισμό
έβαλαν καύσιμα, τρόφιμα 



Τ
ην εφαρμογή myHealth, μέσω
της οποίας οι πολίτες απο-
κτούν πρόσβαση στο υγειονο-
μικό τους προφίλ από το κινη-

τό τηλέφωνο, υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ
σε συνεργασία με την Byte Computer
για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΗΔΙΚΑ). Το νέο mobile app επιτρέπει
στον πολίτη να βλέπει και να διαχειρίζε-
ται από το κινητό του τις φαρμακευτικές
συνταγές, τα παραπεμπτικά για εξετά-
σεις και τις ιατρικές βεβαιώσεις που
έχουν εκδοθεί με την άυλη συνταγογρά-
φηση, εύκολα, γρήγορα και με ασφά-
λεια, ενώ σύντομα θα εμπλουτιστεί και
με νέα ιατρικά στοιχεία. Η εφαρμογή εί-
ναι το επόμενο βήμα του πολυδιάστατου
έργου της ηλεκτρονικής και άυλης συν-
ταγογράφησης, που έχει υλοποιηθεί με

τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ. Η εφαρμο-
γή είναι διαθέσιμη δωρεάν, για Αndroid
και ΙΟS κινητές συσκευές. Ήδη, πάνω
από 100.000 πολίτες έχουν κατεβάσει
και χρησιμοποιούν το myHealth app.
Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες μπο-
ρούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο

κινητό τους (push notifications) για κά-
θε νέα συνταγή ή παραπεμπτικό για
εξέταση που εκδίδεται στον ΑΜΚΑ
τους, να έχουν άμεση πρόσβαση σε
πληροφορίες για φάρμακα που λαμβά-
νουν ή έχουν λάβει, καθώς και σε ση-
μειώσεις του γιατρού.

Quest: Χορηγός στο «Πανόραμα 
Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας»

Για μία ακόμη χρονιά
ο Όμιλος Quest υπο-
στηρίζει ενεργά τη
διοργάνωση «Πανόρα-
μα Επιχειρηματικότη-
τας και Σταδιοδρο-
μίας», στο πλαίσιο της
διαχρονικής συνει-
σφοράς του στην εκ-
παιδευτική κοινότητα
με στόχο τη διασύνδεσή της με τον επιχειρηματι-
κό κόσμο, και συμβαδίζοντας με τις αξίες του
ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία
καινοτόμου αξίας για την κοινωνία, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. «Πιστεύουμε στη δύναμη
της τεχνολογίας να αλλάζει τον κόσμο. Έλα μαζί
μας!» είναι το μήνυμα που στέλνει ο Όμιλος
Quest στους νέους με τη φετινή του παρουσία
στη διοργάνωση. Το «Πανόραμα Επιχειρηματι-
κότητας και Σταδιοδρομίας» φέτος διεξάγεται
ψηφιακά (7-9 Οκτωβρίου). Ο πρόεδρος του Ομί-
λου Quest Θ. Φέσσας είναι ο κεντρικός ομιλητής
τους συνεδρίου ενώ τις σκέψεις τους μοιράζον-
ται με τους συμμετέχοντες o Γιάννης Λουμάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Uni
Systems, και o Κωστής Σταυρόπουλος, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της iSquare,
Developers και System Architects του ομίλου.

ΕΑΕΕ: Άνοδος παραγωγής 
9,5% το οκτάμηνο
Συνεχιζόμενη αύξηση παραγωγής στα ασφα-
λιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επεν-
δύσεις ενισχύει την παραγωγή του συνόλου
της ασφαλιστικής αγοράς για τον Αύγουστο. Η
παραγωγή Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 δια-
μορφώθηκε στα 2,82 δισ. ευρώ, αυξημένη κα-
τά 9,5% σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

ΟΕΤ: Το ελληνικό success
story στην Intersolar Europe

Ένα μοναδικό success story καταγράφει η ελ-
ληνική εταιρεία Organic Electronic Technolo-
gies στην Intersolar Europe, τη μεγαλύτερη διε-
θνώς έκθεση για την ηλιακή βιομηχανία (φωτο-
βολταϊκά και solar panels). Η ελληνική εταιρεία
ΟΕΤ κέρδισε τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας
μεταξύ άλλων εφαρμογές που αξιοποιούν πλή-
ρως το φως της ημέρας και ενσωματώνονται
ταυτόχρονα στην τάση των έξυπνων βιώσιμων
«πράσινων» πόλεων, όπως τζάμια με ενσωματω-
μένα εύκαμπτα τρίτης γενιάς φωτοβολταϊκά, το
100% ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο που λει-
τουργεί με ΑΠΕ σε οποιοδήποτε μέρος του κό-
σμου, αλλά και το ηλιακό πάρκινγκ φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της να στηρίζει τους νέους της χώ-
ρας, υλοποιεί τον 7ο κύκλο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project
Future, το οποίο διευρύνεται με νέες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής και με νέες
συνεργασίες. Το Project Future, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το
ReGeneration, συνδέει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και
παρέχει σε νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται στη σύγχρονη
αγορά. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου: «Υλοποιούμε το Project Fu-
ture από το 2018 με συνέπεια και με στόχο να προσφέρουμε σε νέους που κά-
νουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, εφόδια χρήσιμα για την επαγ-
γελματική τους ανέλιξη. Ήδη, 1.700 νέοι, απόφοιτοι του προγράμματος, έχουν
βρει θέση εργασίας μέσω του Project Future. Στην Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε
ότι η ποιοτική εξειδικευμένη εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση
σε μια σύγχρονη οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης».

Νέα σύνδεση με τα Χανιά, την πρώτη από το
2019, εισάγει στο θερινό πρόγραμμα του
2022 η Brussels Airlines, με συχνότητα
δύο φορές την εβδομάδα και με έναρξη των
πτήσεων από τις 7 Μαΐου. Τα highlights του
προγράμματος για το καλοκαίρι του 2022
περιλαμβάνουν ακόμη την Κέρκυρα, το
Ηράκλειο, την Κω, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο.
Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία θα συ-
νεχίσει να προσφέρει δρομολόγια προς
προορισμούς επαγγελματικών ταξιδιών σε
μεγάλα αστικά κέντρα. Η εταιρεία καταγρά-
φει μεγάλη αύξηση της ζήτησης.

Brussels Airlines: Επαναφέρει τις πτήσεις προς Χανιά

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος του Project Future της Τρ. Πειραιώς

Η άυλη συνταγογράφηση 
στο κινητό από ΟΤΕ για ΗΔΙΚΑ



ΤΑΙΠΕΔ: Ολοκληρώθηκε
η μεταβίβαση επιπλέον
16% του ΟΛΠ στην Cosco

Ο
λοκληρώθηκε την Τετάρτη η χρηματιστηριακή
μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών της
ΟΛΠ ΑΕ στην Cosco Shipping (Hong Kong) Co.,

Limited από το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου
(ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ. Η ολο-
κλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροπο-
ποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου και της OΛΠ ΑΕ και της κύρωσής της
από τη Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η Cosco Ship-
ping (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την τροπο-
ποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ)
και τη Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ). Η Cosco Shipping
(Hong Kong) Co., Limited κατέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμη-
μα των 88 εκατ. ευρώ για το 16% των μετοχών της OΛΠ
ΑΕ, πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, κα-
θώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ, ση-
μειώνεται. Σημειώνεται ακόμη ότι το ποσοστό των δι-
καιωμάτων ψήφων του Δημοσίου που κατέχει η εταιρεία
ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ στην ΟΛΠ κατήλθε από 23,1378% σε 7,1378%.

Πρόγραμμα Start School of Integration 

Τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος Start
School of Integration της Socialinnov, που εστιάζει
στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με
σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, πα-
ρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. 
Το πρόγραμμα START School of Integration υλοποι-
ήθηκε από τη Socialinnov με την υποστήριξη της Mi-
crosoft και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών, σε συνεργασία με το Περιοδικό
Δρόμου «Σχεδία» - Διογένης ΜΚΟ.

Tikun Europe: Δυναμική 
παρουσία σε ιατρικά συνέδρια
στην Ελλάδα

Η Tikun Europe, φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής και-
νοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλών προδια-
γραφών, με έδρα την Ελλάδα και δραστηριοποίηση σε όλη
την Ευρώπη, ξεκίνησε ενεργά τη συμμετοχή της στον διά-
λογο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών
μέσω της παρουσίας της σε σημαντικά ιατρικά συνέδρια
που διοργανώνονται από έγκριτους επιστημονικούς φορείς
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Νίκος Μπέης, διευθύ-
νων σύμβουλος, επισήμανε: «Η Tikun Europe, η παγκόσμια
εταιρεία φαρμακευτικής κάνναβης, ολοκληρώνει την πα-
ραγωγική της επένδυση στην Ελλάδα, με στόχευση τη λει-
τουργία υπερσύγχρονης φαρμακευτικής μονάδας παραγω-
γής σε ιδιόκτητη έκταση 56.000μ2 στην Κόρινθο. Η στήριξη
συνεδρίων που ενισχύουν την εποικοδομητική συζήτηση
και ενημέρωση με έγκριτους ιατρικούς επιστήμονες, για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών, είναι ση-
μαντικός στόχος της εταιρείας μας».

Τα καταστήματα IQOS λαμβάνουν
πιστοποίηση «Covid-Shield»

Τα καταστήματα
ΙQOS πιστοποιήθη-
καν ως «Covid-
Shield» από τον
ανεξάρτητο διαπι-
στευμένο φορέα
πιστοποίησης TÜV
Austria για δεύτε-
ρη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας την ασφαλή
εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «Covid-
Shield» αναπτύχθηκε από την TÜV Austria με γνώμονα
την υγεία, την ασφάλεια και την επιχειρηματική συνέχεια.
Οι εξαιρετικές αξιολογήσεις που έλαβαν τα καταστήματα
IQOS από τους ίδιους τους καταναλωτές για την ασφάλεια
στη φυσική εμπειρία εξυπηρέτησης έθεσαν τις βάσεις για
την ασφαλή και παράλληλα υψηλή καταναλωτική εμπει-
ρία εντός των καταστημάτων. H ασφάλεια των καταναλω-
τών και των εργαζομένων είναι για εμάς απόλυτη προτε-
ραιότητα, δηλώνει η επικεφαλής του δικτύου.
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Watt+Volt: Νέα σημεία φόρτισης
για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

Στη Watt+Volt η ενίσχυση της ηλεκτροκίνη-
σης είναι στρατηγικός στόχος, με τη βοήθειά της
προάγεται η «πράσινη» ενέργεια και προστα-
τεύεται το περιβάλλον. Έτσι, δίνεται μεγάλη έμ-
φαση στη διεύρυνση του δικτύου Chargespot
μέσω της προσθήκης νέων σημείων φόρτισης
σε όλη την Ελλάδα. Στις πιο πρόσφατες προσθή-
κες ανήκουν οι συνεργασίες όπως αυτή των πο-
λυτελών ξενοδοχείων Grecotel, της αλυσίδας
τροφίμων «Βιολογικό χωριό» και των καταστη-
μάτων παπουτσιών Parex. Μέσα από το δίκτυο
Chargespot καθώς και με την αντίστοιχη εφαρ-
μογή που διατίθεται εντελώς δωρεάν, η
Watt+Volt προσφέρει στους κατόχους ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων πρόσβαση σε πάνω από
100.000 φορτιστές σε Ελλάδα και εξωτερικό,
αλλά και τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα
και με ασφάλεια τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης
για να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους.

Ασφάλιση του πρώτου drone διανομής
φαρμάκων από την Anytime
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα γνωστά
drones, που αναμένεται να αποτελέσουν πυ-
λώνα παγκόσμιας ανάπτυξης σε πολλούς το-
μείς, φέρνουν μια νέα εποχή και στην ταχυμε-
ταφορά εμπορευματικών αγαθών μικρού όγ-
κου. Τα drones υπόσχονται να εξασφαλίζουν
πλεονεκτήματα, να διευκολύνουν τη ζωή των
ανθρώπων και να βελτιώσουν την εμπειρία
τους σε απλά καθημερινά πράγματα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρώτο drone
που πέταξε δοκιμαστικά στα Τρίκαλα, μεταφέ-
ροντας φάρμακα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας. Από αυτό το ξεχωρι-
στό εγχείρημα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει
η Anytime της Interamerican. H Anytime
ασφάλισε το drone που πέταξε δοκιμαστικά
στα Τρίκαλα, μεταφέροντας φάρμακα.

Βράβευσε τους συνεργάτες της που
ξεχώρισαν η Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία παρά τις ιδιαί-
τερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της παν-
δημίας παραμένει δυναμικά στην πρώτη θέση
στον ασφαλιστικό κλάδο, βράβευσε την «Gold-
en Team» της. Όλους εκείνους τους συνεργά-
τες του Εταιρικού Παραγωγικού της Δικτύου
που κατάφεραν εν μέσω αντιξοοτήτων να ξεχω-
ρίσουν για τα παραγωγικά τους αποτελέσματα
τη διετία 2019-2020. Ο πρόεδρος της εταιρείας
Χριστόφορος Σαρδελής και ο διευθύνων σύμ-
βουλος Σταύρος Κωνσταντάς παρέθεσαν δεί-
πνο στους διακεκριμένους συνεργάτες της
Εθνικής Ασφαλιστικής την Παρασκευή 1 Οκτω-
βρίου, στο Golf Prive Manor House στη Γλυφά-
δα, προκειμένου να τους τιμήσουν για τις επιδό-
σεις τους.
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Τ
α περισσότερα ορυχεία άνθρα-
κα και λιγνιτωρυχεία στην ΕΕ
κλείνουν ή έκλεισαν, το πετρέ-
λαιο έχει παραμεριστεί ως ρυ-

πογόνο επίσης. Οι τιμές του φυσικού αε-
ρίου απογειώνονται, η ζήτηση της ηλε-
κτρικής ενέργειας είναι στα ύψη. Τα πυ-
ρηνικά ξανάρχονται στο προσκήνιο ως
πηγή μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προτεί-
νονται ως η μοναδική λύση για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας
απειλεί την Ευρώπη. Το Eurogroup εκ-
φράζει ανησυχίες ότι η εκτίναξη των
ενεργειακών τιμών θα έχει αντίκτυπο
κατά των πολιτικών της Πράσινης Συμ-
φωνίας. Οι διεθνείς οικολογικές οργα-
νώσεις καλούν τον κόσμο σε «Επανά-
σταση για ένα μέλλον χωρίς ορυκτά
καύσιμα». Και ο χειμώνας είναι προ των
πυλών. Κοντολογίς, μπρος γκρεμός

(ενεργειακή κρίση ) και πίσω ρέμα (κλι-
ματική κρίση).

Ζήτηση άνθρακα
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν ταυτο-

χρόνως, με τις κυβερνήσεις να πονοκε-
φαλιάζουν για την επίλυση της ενεργει-
ακής εξίσωσης, τα «βρόμικα καύσιμα»
καλούνται αλλού ανοιχτά και αλλού στα
μουλωχτά να συμβάλουν στη διαχείριση
του ενεργειακού προβλήματος: Στην Ευ-
ρώπη, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εκδήλωσαν ενδιαφέρον να
αγοράσουν ινδονησιακό άνθρακα, στις
ΗΠΑ οι τιμές του έφτασαν σε υψηλό δύο
ετών λόγω της αυξημένης ζήτησης και
της μειωμένης προσφοράς, στην Κίνα
παρελήφθη το πρώτο θαλάσσιο φορτίο
από το Καζακστάν κ.λπ. Συνολικά, ο άν-
θρακας αποτελεί το 27% της παγκόσμιας
κατανάλωσης ενέργειας. Φυσικά, στις
φτωχές ή φτωχότερες χώρες, ο άνθρα-
κας είναι η μόνη λύση για την κάλυψη
των ενεργειακών τους αναγκών, καθώς
το περιβάλλον έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Αντιμετώπιση επιπτώσεων
Μπροστά στην ενεργειακή καταιγίδα,

η Κομισιόν προετοιμάζει δέσμη μέτρων

σε δύο δόσεις έως το τέλος του έτους για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Απ’
την άλλη, έχουμε τον στόχο η ΕΕ να γίνει
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, που
καθιστά ακριβότερες τις άδειες για εκ-
πομπές του CO2 και τα ορυκτά καύσιμα.
Και καθώς πρέπει να αναχαιτιστεί η ανο-
δική πορεία των τιμών ενέργειας, απει-
λούνται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία και ο χρόνος μετάβασης προς μια
κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Κυριολε-
κτικά φαύλος κύκλος!

Η Γαλλία (η οποία σημειωτέον στηρί-
ζεται στους πυρηνικούς σταθμούς πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) και η
Ισπανία και η Ελλάδα προτείνουν τη δη-
μιουργία ευρωπαϊκού στρατηγικού απο-
θέματος φυσικού αερίου – επίσης όμως
βρόμικου καυσίμου, σύμφωνα με τις με-
γάλες διεθνείς περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις, οι οποίες καλούν τον κόσμο να
συμμετάσχει στην «Επανάσταση για ένα
μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα».

Επικρίσεις περιβαλλοντιστών
Προσφάτως μάλιστα οι μεγαλύτερες

από εκείνες, μεταξύ αυτών η Green-
peace, σε συνεργασία με Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις, προχώρησαν σε ακτι-
βιστικές ενέργειες αποκλείοντας την εί-
σοδο στο διυλιστήριο της Shell στο Ρό-
τερνταμ. Επικρίνουν τους πετρελαϊκούς
κολοσσούς ότι «αφιερώνουν μεγάλο μέ-
ρος της επικοινωνίας τους στην παρα-
πληροφόρηση για το κλίμα και το “πρά-
σινο ξέπλυμα” –το 81% των διαφημίσεων
κάθε εταιρείας χαρακτηρίζεται ως
green washing–. λειτουργώντας με τέ-
τοιον τρόπο ώστε να αποπροσανατολί-
σουν, να καθυστερήσουν και να αποτρέ-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Αντιμέτωπες η ενεργειακή με την κλιματική κρίση 
και στη μέση οι αποφάσεις των κυβερνήσεων για αναχαίτιση
των τιμών χωρίς παρεκτροπές από την Πράσινη Συμφωνία 

Μπρος γκρεμός 
και πίσω ρέμα 



ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

33 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ψουν την πραγματική δράση για το κλί-
μα, που τόσο απεγνωσμένα χρειάζεται ο
κόσμος». Και υποστηρίζουν την Ευρω-
παϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για τη συγ-
κέντρωση σε όλη την Ευρώπη ενός εκα-
τομμυρίου επαληθευμένων υπογραφών
μέσα σε έναν χρόνο, με στόχο την απα-
γόρευση των διαφημίσεων και τις χορη-
γίες των ορυκτών καυσίμων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση – θεωρούν δε ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είναι νομικά υποχρεω-
μένη να ανταποκριθεί και να εξετάσει το
ενδεχόμενο να μετατρέψει το σχετικό
αίτημα σε ευρωπαϊκό νόμο. 

Η εκτίμησή τους είναι ότι «η εποχή των
φτηνών ορυκτών καυσίμων έχει περάσει
ανεπιστρεπτί και η εμμονή εταιρειών σε
ψευδεπίγραφες λύσεις και προπαγάνδα,
όπως το ορυκτό αέριο, μας εξαναγκά-
ζουν σε ένα δυσοίωνο μέλλον για τη ζωή
μας και τον πλανήτη. Λιγότερο από ένας
μήνας απομένει μέχρι τη Διάσκεψη του
ΟΗΕ για το κλίμα (COP26) στη Γλασκώ-
βη, και η Ευρώπη ασχολείται με το πώς
θα αυξηθεί η παραγωγή ορυκτού αερίου
που θα μας εγκλωβίσει σε περισσότερες
εκπομπές, τη στιγμή που πρέπει να
απαλλαγούμε από αυτήν την εξάρτηση.
Η ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ευ-

ρώπη έχει ενορχηστρωθεί από το λόμπι
του ορυκτού αερίου και του πετρελαίου,
εις βάρος των καταναλωτών και του πλα-
νήτη. Ο αντιπερισπασμός από το κλίμα
και οι τακτικές καθυστέρησης κρατούν
την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη
αγκιστρωμένες στα ορυκτά καύσιμα, εμ-
ποδίζοντας την επειγόντως αναγκαία
πράσινη και δίκαιη μετάβαση. Ήρθε η
ώρα να πούμε όχι άλλη προπαγάνδα, όχι
άλλη ρύπανση, όχι άλλο κέρδος εις βά-
ρος των ανθρώπων και του πλανήτη. Οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι μο-
νόδρομος για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής».  Το ελληνικό γραφείο
της Greenpeace έχει επανειλημμένως
υπογραμμίσει «την ανάγκη ολικής στρο-
φής της χώρας μας προς τις ΑΠΕ και εγ-
κατάλειψης ακόμα και του φυσικού αε-
ρίου», αν και έχει χαρακτηριστεί από την
ΕΕ ως καύσιμο μετάβασης για μια Ευ-
ρώπη μηδενικού άνθρακα. 

Ομφαλοσκοπούμε
Στον αντίποδα, παραθέτουμε την (πε-

ριεκτική) τοποθέτηση του Κωστή Σταμ-
πολή, προέδρου και εκτελεστικού διευ-
θυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευ-
ρώπης (ΙΕΝΕ): Ενώ εμείς «ομφαλοσκο-

πούμε γύρω από τις ΑΠΕ και το μάννα εξ
ουρανού που κάποτε θα μας προσφέ-
ρουν, κλείνουμε τη μία μετά την άλλη τις
λιγνιτικές μας μονάδες και διώχνουμε
εταιρείες και επενδυτές που θέλουν να
παραγάγουν πετρελαϊκό και φυσικό αέ-
ριο (που όμως καλύπτουν το 80% των
ενεργειακών αναγκών του πλανήτη) από
τα κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί, η
Τουρκία εντείνει τις έρευνες και την πα-
ραγωγή φυσικού αερίου στη Μαύρη Θά-
λασσα, λειτουργεί όλες τις μονάδες άν-
θρακα που διαθέτει, βελτιώνοντας διαρ-
κώς την αποδοτικότητά τους, αξιοποιεί
τη γεωθερμία που διαθέτει με περισσό-
τερα από 1,2 GW εγκατεστημένη ισχύ και
τώρα κατασκευάζει, με ρωσική τεχνολο-
γία της Rosatom, τον πρώτο σταθμό πυ-
ρηνικής ενέργειας, ισχύος 4,5 GW, που
θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. 

Η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει πλήρως
δαιμονοποιήσει την πυρηνική ενέργεια,
επικαλούμενη δήθεν θέματα ασφαλείας
και σεισμικότητας, ενώ την ίδια στιγμή η
κυβέρνηση έχει απαιτήσεις και μεγαλε-
πήβολα σχέδια για καθαρή ενέργεια και
μηδενικούς ρύπους».  Όμως, καταλήγει ο
κ. Σταμπολής, «η εξίσωση δεν βγαίνει,
ενώ η κοινή λογική έχει πάει περίπατο».

POLITICAL

Γαλλικές σκέψεις
Η Γαλλία, προκειμένου
να διασφαλίσει την ενερ-
γειακή της επάρκεια,
εξετάζει παράλληλα με
την ενίσχυση των ΑΠΕ
και την προώθηση επεν-
δύσεων σε μικρούς πυρη-
νικούς σταθμούς, η λει-
τουργία των οποίων θα
συμπληρώνει τη συμβατι-
κή ηλεκτροπαραγωγή
της χώρας. Οι μονάδες
αυτές θα έχουν ισχύ δέκα
φορές μικρότερη από
τους παραδοσιακούς πυ-
ρηνικούς σταθμούς, δια-
θέτουν όμως πλεονεκτή-
ματα, όπως η μεγαλύτερη
ευελιξία και ευκολότερη
εγκατάσταση.



Τ
ην Τουρκία επέλεξε ως μία από τις τελευ-
ταίες χώρες που θα επισκεφτεί η Άνγκελα
Μέρκελ λίγο προτού παραδώσει την εξου-
σία. Η Γερμανίδα καγκελάριος αποδέχτη-

κε την πρόσκληση που της είχε απευθύνει ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και πρόκειται να μεταβεί στην Τουρ-
κία στις 16 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον
λόγο της επίσκεψης της Άνγκελα Μέρκελ στην
Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε
στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών λόγω
των πολιτών τουρκικής καταγωγής που ζουν στη
Γερμανία και λειτουργούν «ως γέφυρα» στη γεω-
στρατηγική σημασία της Τουρκίας αλλά και στη «με-
γάλη συνεισφορά» της χώρας στο Μεταναστευτικό,
η οποία, όπως είπε, αναγνωρίζεται από όλους στην
Ευρώπη.

Σχετικά με τις διαφωνίες που έχουν εκφραστεί σε
θέματα όπως ο σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμά-
των, ο Στέφεν Ζάιμπερτ σημείωσε ότι πάγια θέση
της γερμανικής κυβέρνησης αποτελεί η διατήρηση
της απευθείας επικοινωνίας, παρά τις διαφορές,
προκειμένου να εκφράζεται και η κριτική, όπως με-

ταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εντωμεταξύ, η απερχόμενη
καγκελάριος της Γερμανίας συναντήθηκε την Πέμ-
πτη με τον Πάπα Φραγκίσκο κατά την αποχαιρετι-
στήρια επίσκεψή της σε Ρώμη και Βατικανό και συ-
ζήτησε μαζί του τις αλλαγές που προϋποθέτει στον
καθημερινό τρόπο ζωής η αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, όμως, δραματικές
ήταν οι εξελίξεις στο κόμμα της, τους Χριστιανοδη-
μοκράτες (CDU), καθώς με καθυστέρηση αρκετών
ημερών εξέφρασε την προθυμία να υποβάλει την
παραίτησή του ο υποψήφιος διάδοχός της εκ μέ-
ρους του CDU Άρμιν Λάσετ.

Η Μέρκελ και ο Φραγκίσκος, που έχουν συναντη-
θεί αρκετές φορές στο παρελθόν, μίλησαν κατ’ ιδίαν
στην παπική βιβλιοθήκη στο Βατικανό για 45 λεπτά.
Σε συνέντευξή του στο ισπανικό ραδιόφωνο πριν
από έναν μήνα, ο Πάπας είχε χαρακτηρίσει τη Μέρ-
κελ μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές φυσιογνω-
μίες στον κόσμο. Στη συνέχεια, η καγκελάριος της
Γερμανίας είχε συνάντηση με τον Ιταλό πρωθυ-
πουργό Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είχε διατελέσει και
επικεφαλής της ΕΚΤ. Παρά τη θερμή συνάντηση, η
Μέρκελ επανέλαβε την πάγια θέση του Βερολίνου
εναντίον μιας αναδιανεμητικής Ένωσης. 

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την
υπόθεση της σύγκρουσης του
αμερικανικού πυρηνοκίνητου
υποβρυχίου «USS Connecticut»
με άγνωστο αντικείμενο στη Νό-
τια Θάλασσα της Κίνας. 

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό
Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαιώνει
τον τραυματισμό τουλάχιστον έν-
τεκα ναυτών.

Το υποβρύχιο, σύμφωνα με
αμερικανικά ΜΜΕ, συγκρούστη-
κε υποθαλάσσια με άγνωστο αν-
τικείμενο στη Νότια Σινική Θά-
λασσα στις 2 Οκτωβρίου, σύμφω-
να με τον ιστότοπο του αμερικανι-
κού Πολεμικού Ναυτικού USNI
News. Τώρα επιστρέφει στο λιμά-
νι του 7ου Στόλου των ΗΠΑ, όπως

επιβεβαίωσε στο USNI News εκ-
πρόσωπος του αμερικανικού
στόλου στον Ειρηνικό. 

«Η ασφάλεια του πληρώματος
παραμένει η κορυφαία προτεραι-
ότητα του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα τραύματα που έχουν υποστεί
οι ναύτες δεν απειλούν τη ζωή
τους», δήλωσε από πλευράς του ο
κυβερνήτης του υποβρυχίου
Μπιλ Κλίντον. «Το υποβρύχιο πα-
ραμένει σε ασφαλή και σταθερή
κατάσταση. Η μονάδα και οι χώ-
ροι πυρηνικής πρόωσης του “USS
Connecticut” δεν επηρεάστηκαν
και παραμένουν πλήρως λειτουρ-
γικοί», πρόσθεσε. «Βαθιά ανησυ-
χία» εξέφρασε η Κίνα για το περι-
στατικό. 

Πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας σε
τζαμί σημειώθηκε στη διάρκεια της
προσευχής της Παρασκευής στην
επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν. Οι
πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για δε-
κάδες νεκρούς - οι ίδιες μαρτυρίες
ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων
ακόμη και στα 100 με ακόμη δεκάδες
τραυματίες. «Έχουμε δεχτεί πάνω από
90 τραυματίες και πάνω από 15 νε-
κρούς, ωστόσο ο αριθμός θα αλλάξει.
Εξακολουθούμε να παραλαμβάνουμε
περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε
στο Γαλλικό Πρακτορείο εργαζόμενος
της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. Επιχειρηματίας
της περιοχής έσπευσε στο περιφερειακό νοσοκομείο της Κουντούζ για να δει αν οι γιατροί
χρειάζονται αίμα και περιγράφει σκηνές φρίκης. «Είδα πάνω από 40 πτώματα. Τα ασθενοφό-
ρα πήγαιναν πίσω στο σημείο της έκρηξης για να μεταφέρουν τους νεκρούς», είπε στο AFP. Ο
αριθμός των νεκρών θεωρείται ότι θα αυξηθεί. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν
στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου και έκλαιγαν για τους συγγενείς τους.
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Με τον «σουλτάνο»
ως το τέλος της
η Άνγκελα Μέρκελ

Αφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί - Δεκάδες τα θύματαΣύγκρουση - μυστήριο αμερικανικού
υποβρυχίου στη Σινική Θάλασσα



H
Toyota κατάφερε να κατασκευάσει
ένα αυτοκίνητο με μοναδική σχεδία-
ση, το εφοδίασε με πολλή τεχνολογία
και οικονομικούς κινητήρες χαμηλού

κυβισμού συνδυασμένους με υβριδικά συστήμα-
τα, και έριξε το γάντι στους ανταγωνιστές.

Ο λόγος για το C-HR, το οποίο με βενζινοκινητήρα
χωρητικότητας 1,8 λίτρου, ο οποίος συνδυαστικά με
έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδει 122 ίππους, αποτελεί
μια τίμια λύση με χαμηλό κόστος χρήσης.

Όσον αφορά το κόστος απόκτησης, κυμαίνεται στα
23.120 ευρώ, αλλά η πολυετής εγγύηση, η αξιοπιστία,
τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και η υψηλή μεταπω-
λητική αξία χρυσώνουν το χάπι…

Μοναδική σχεδίαση
Το λογότυπο C-HR σημαίνει Coupe High Rider και

όπως αποδείχθηκε, είναι ακριβώς ό,τι ορίζει και το
όνομα του αυτοκινήτου. Το C-HR αποτελεί ένα
crossover που διαφέρει εντελώς από τα υπόλοιπα
ανταγωνιστικά μοντέλα με απίστευτη αεροδυναμική
και μοναδικά φωτιστικά σώματα. Οι coupe διαθέσεις
του αυτοκινήτου ενισχύονται από τις κρυμμένες χει-
ρολαβές των πίσω θυρών, την αεροτομή, τα φτερά αλ-
λά και γενικότερα τις «άγριες» διαθέσεις του μοντέ-
λου που διακρίνονται και στο εμπρόσθιο και στο πίσω
μέρος του αμαξώματος.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του Toyota C-HR οι μηχανικοί του

ιαπωνικού εργοστασίου έχουν εισαγάγει υψηλή δό-
ση τεχνολογίας και φαίνεται όλο το ταμπλό. Την πα-
ράσταση κερδίζει η μεγάλη οθόνη αφής που συγκεν-
τρώνει όλες τις επιμέρους λειτουργίες, με εύκολο

χειρισμό. Η ποιότητα κατασκευής και συναρμογής
κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, θα μπορούσε
να μην είχε γίνει τόσο μεγάλη χρήση πλαστικών. Στον
τομέα του εξοπλισμού, το C-HR διαθέτει τα πάντα.

Το Toyota C-HR της δοκιμής μας κινούσε ο 4κύλιν-
δρος βενζινοκινητήρας χωρητικότητας 1,8 λίτρου, ο
οποίος σε συνεργασία με τον ηλεκτροκινητήρα απο-
δίδει 122 ίππους και 142 Nm ροπής.

Το C-HR αποτέλεσε και το πρώτο μοντέλο της ια-
πωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο οποίο δεν
υπάρχει η επιλογή πετρελαιοκινητήρα, οπότε οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ βενζι-
νοκίνητης υβριδικής έκδοσης 1,8 και 2 λίτρων.

Η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρόσθιους τρο-
χούς μέσω του ιδιόρρυθμου αλλά εξελιγμένου κιβω-
τίου που θυμίζει CVT.

Στην πράξη, ο κινητήρας ξεχωρίζει για την πολιτι-
σμένη και γραμμική λειτουργία του και τις γρήγορες
εκκινήσεις του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζει
«φωτιά» στο οδόστρωμα.

Άλλωστε ο προσανατολισμός του αυτοκινήτου εί-
ναι η οικονομία καυσίμου και όχι οι επιδόσεις.

Στην πράξη, λοιπόν, το υβριδικό μοντέλο της Toy-
ota καταφέρνει να κινηθεί καταναλώνοντας περίπου
4,5 λίτρα βενζίνης για κάθε 100 χιλιόμετρα, ωστόσο,
όταν εξοικειωθεί ο οδηγός με το υβριδικό σύστημα,
τότε η κατανάλωση μειώνεται περαιτέρω και μπορεί
να πέσει ακόμη και κάτω από 3,9 λίτρα για κάθε 100
χιλιόμετρα.

Αντίθετα, η κατανάλωση καυσίμου στο εθνικό οδι-
κό δίκτυο αυξάνεται, καθώς ο βενζινοκινητήρας λει-
τουργεί συνεχώς αν ο οδηγός είναι με το… πόδι στο
πάτωμα, αλλά και πάλι δεν θα ξεπεράσει τα 6,5-7 λί-
τρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι μη-
δενικά όπως προαναφέραμε και το C-HR κινείται
ελεύθερα εντός του δακτυλίου.

Στον δρόμο το C-HR αποδείχθηκε ότι διαθέτει όλα
τα προσόντα των ιαπωνικών αυτοκινήτων τα οποία
προσδίδουν ασφάλεια και στιβαρότητα.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το ιαπωνικό μοντέλο κι-
νείται οικονομικά όταν ο δείκτης του ταχύμετρου κι-
νείται πλησίον των ορίων που θέτει ο ΚΟΚ, ενώ αν ο
οδηγός εκμεταλλευθεί τις κατηφόρες και τα ίσια
κομμάτια του αυτοκινητοδρόμου, θα ευνοηθεί καθώς
θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου.

Ωστόσο, αν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί γρήγο-
ρα, θα έρθει αντιμέτωπος με την αυξημένη κατανά-
λωση αλλά και το βουητό που παράγεται από το κιβώ-
τιο, που είναι μονότονο…

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με συνεχείς στροφές,
το C-HR αποδείχθηκε πως διαθέτει υψηλά περιθώ-
ρια πρόσφυσης και η σφιχτή ανάρτηση δεν επιτρέπει
στο αμάξωμα να παίρνει έντονες κλίσεις.

Μέσα στην πόλη, το C-HR κινείται με απόλυτη άνε-
ση και οικονομία και αποδείχθηκε και ιδιαίτερα ευέ-
λικτο, ωστόσο, η ορατότητα στο πίσω μέρος θα λέγα-
με ότι είναι κάπως περιορισμένη.

Μάλιστα, σε μεγάλα μποτιλιαρίσματα στους κεντρι-
κούς οδικούς άξονες των πόλεων το C-HR κινείται με
μηδενική κατανάλωση και χωρίς θόρυβο, καθώς
αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας.

Παράλληλα η διαδικασία παρκαρίσματος είναι
«παιχνιδάκι» με τη βοήθεια της κάμερας οπισθοπο-
ρείας, ενώ τα ελαστικά με υψηλό προφίλ επιτρέπουν
τις «αναβάσεις» σε πεζοδρόμια και τα περάσματα
από λακκούβες χωρίς να υπάρχει ο φόβος τραυματι-
σμού των ελαστικών.
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Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίζουν να πωλούν κάποιοι επιτήδειοι παράνομα
σαν… ποδήλατα τα ηλεκτρικά scooters από την Κίνα με αυξημένη επιδότηση, δημι-
ουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου που τα αντί-
στοιχα δίκυκλα τα πωλούν ως μοτοποδήλατα τα οποία χρειάζονται δίπλωμα και
ασφάλεια.

Αντίθετα, στα κινέζικα scooters που έχουν εισαχθεί παράνομα ως ποδήλατα ο κά-
τοχός τους κινείται χωρίς να πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και ασφάλεια.

Επίσης, τα παράνομα ηλεκτρικά scooters που πωλούνται σαν ηλεκτρικά ποδήλα-

τα επιδοτούνται σε ποσοστό 40%, ενώ τα ηλεκτρικά scooters επιδοτούνται μέσω του
προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με ποσοστό 20%! Είναι εύκολο να αντιληφθεί
κανείς πόσο μειώνεται η τιμή του παράνομου scooter που κυκλοφορεί ως ποδήλατο
με κάποιο αντίστοιχο που έχει άδεια κυκλοφορίας ως μοτοποδηλάτου…

Ωστόσο η νομοθεσία έχει ψηφιστεί και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2021,
αλλά όπως φαίνεται τόσο οι Αρχές όσο και κάποιοι επιτήδειοι έχουν γεμίσει την αγο-
ρά με παράνομα ηλεκτρικά scooters τα οποία και διαφημίζουν ότι είναι ποδήλατα
και δεν χρειάζεται να διαθέτεις άδεια οδήγησης ή ασφάλεια για να κινηθείς με αυτά.
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Ηλεκτρικά scooters πωλούνται παράνομα σαν… ποδήλατα με αυξημένη επιδότηση!

Toyota 
C-HR Hybrid 
με 122 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Η Εθνική ομάδα ξεκινά απόψε στο δύ-
σβατο μονοπάτι πρόκρισης στα τελικά
του Μουντιάλ 2022 με επικίνδυνες δια-

δρομές στο Μπατούμι, όπου θα αντιμετωπίσει τη
Γεωργία (19.00, Cosmote TV - Open TV), και τη
Σουηδία την προσεχή Τρίτη στη Στοκχόλμη
(21.45). Με δυο νίκες, μπορεί να ελπίζει. Τουλά-
χιστον, όμως, θέλει νίκη απόψε και μάλιστα με
πολλά γκολ, γιατί πρώτο κριτήριο πρόκρισης για
τις ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση της
βαθμολογίας και θα οδηγηθούν σε μπαράζ πρό-
κρισης (ρεαλιστικός στόχος για την Εθνική,
αφού η Ισπανία «δεν παίζεται») είναι η διαφορά
τερμάτων. Και υστερεί σ’ αυτό έναντι της Σουη-
δίας, που υποδέχεται απόψε το Κόσοβο. Με βά-
ση το πρόγραμμα του Νοεμβρίου, όπου η Εθνική
μας θα υποδεχτεί το Κόσοβο και την Ισπανία, οι
δυο νίκες σήμερα και την Τρίτη είναι κάτι περισ-
σότερο από «must». Με τη Γεωργία στην Τούμ-
πα, είχε έρθει ισόπαλη 1-1…
Σε αυτή την υπέρβαση που κυνηγάει η Εθνική
με Γεωργία και Σουηδία, χτυπήθηκε από σοβα-

ρές απουσίες. Στις μακροχρόνιες των Φορτού-
νη, Κουρμπέλη, Γαλανόπουλου, προστέθηκαν
και αυτές του Ζέκα και του Κυριάκου Παπαδό-
πουλου, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή και
του νεαρού φορ Τάσου Δουβίκα. 
Ωστόσο, είναι άκρως ενθαρρυντικό που βασικά
στελέχη της είναι σε άριστη κατάσταση, όπως ο
Βλαχοδήμος, ο Πασχαλάκης ή ο Αθανασιάδης
αν χρειαστεί, ο Μασούρας, ο νεαρός Αλεξαν-
δρόπουλος του Παναθηναϊκού, προφανώς ο
Κώστας Τσιμίκας με τον αρχηγό μας Τάσο Μπα-
κασέτα που εντυπωσιάζει με τη φανέλα της
Τράμπζονσπορ, αλλά και τον Ντίνο Μαυροπάνο,
ο οποίος όχι μόνο είναι βασικός στη Στουτγκάρ-
δη, αλλά σκοράρει κιόλας. 
Σε καλή κατάσταση είναι και οι δυο της Άλκμα-
αρ, Χατζηδιάκος και Παυλίδης. Είναι ένα θέμα,
ωστόσο, η κούραση του Μπουχαλάκη που έχει
τραβήξει όλο το… κουπί του Ολυμπιακού, αλλά
και του Σιώπη, που δεν παίζει βασικός στην
Τράμπζονσπορ. 
Όσον αφορά την ενδεκάδα, ο Ολλανδός τεχνι-

κός θα ξεκινήσει με τον Βλαχοδήμο στα γκολ-
πόστ και τρία κεντρικά μπακ μπροστά από αυτόν,
τους Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο και Τζαβέλλα.
Μπακ-χαφ ο Ανδρούτσος δεξιά και ο Τσιμίκας
αριστερά. Μπουχαλάκης και Αλεξανδρόπουλος
συμπληρώνουν την τετράδα του κέντρου και
στην επίθεση, Μασούρας, Παυλίδης και Μπα-
κασέτας. Ετοιμοπόλεμοι back up, οι Μάνταλος,
Πέλκας, Γιαννούλης. 
Το πρόγραμμα του ομίλου
9 Οκτωβρίου 
Γεωργία - Ελλάδα (19.00)
Σουηδία - Κόσοβο
12 Οκτωβρίου 
Κόσοβο - Γεωργία
Σουηδία - Ελλάδα (21.45)
11 Νοεμβρίου 
Γεωργία - Σουηδία
Ελλάδα - Ισπανία (21.45)
14 Νοεμβρίου 
Ελλάδα - Κόσοβο (21.45)
Ισπανία - Σουηδία

Πρώτος «τελικός» στη Γεωργία 

Ισπανία 13 (13-5)

Σουηδία 9 (7-3)

Ελλάδα 6 (5-4)

Κόσοβο 4 (3-9)

Γεωργία 1 (2-9)

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Ε
ίναι σχεδόν απίστευτο! Οι 14 από τις 20 ομάδες
της Premier League στην Αγγλία ανήκουν σε ξέ-
να χέρια. Τελευταίοι που αγόρασαν αγγλική ομά-

δα, τη Νιούκαστλ, είναι οι Σαουδάραβες πρίγκιπες Μο-
χάμεντ μπιν Σαλμάν και Γιασίρ αλ Ρουμαγιάν για περισ-
σότερα από 350 εκατ. ευρώ, τα οποία κατέβαλαν την
Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Η Μάντσεστερ Σίτι
ανήκει στον σεΐχη Μαντζούρ από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Στον Σαουδάραβα Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ
ανήκει η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στον Ιρανό Φαρχάντ Μο-
σίρι η Έβερτον, στην ταϊλανδέζικη οικογένεια των Σρι-
βαντχαναπράμπχα η Λέστερ, στον Κινέζο Γκάο Γισένγκ
η Σαουθάμπτον και στην κινεζική επενδυτική Fosun In-
ternational η Γουλβς. Σε αμερικάνικα χέρια έχουν πε-
ράσει η Λίβερπουλ (Τζον Χένρι), η Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ (αδελφοί Γκλέιζερ), η Άρσεναλ (Σταν Κρόνκε), η
Κρίσταλ Πάλας (Τζον Χάρις) και η Άστον Βίλα (Γουές
Έντενς, συνιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη

Αντετοκούνμπο). Φυσικά, η Τσέλσι εδώ και χρόνια ανή-
κει στον Ρώσο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Και η Γουότφορντ
στον Ιταλό Τζίνο Πότσο. 

Την ψυχολογική τόνωση που είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός έφερε στην ομάδα η τεράστια νίκη
στο ΟΑΚΑ απέναντι στην πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε. Το «τριφύλλι» ήταν συγκλονιστικό και με
κορυφαίο τον Νεμάνια Νέντοβιτς, που πέτυχε 13 πόντους στην τελευταία περίοδο, νίκησε 91-
87 την τουρκική ομάδα. Τα δεκάλεπτα: 20-21, 45-46, 64-67, 91-87. Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
(Πρίφτης): Πέρι 9 (2), Μέικον 13, Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 14 (1), Κασελάκης, Γουάιτ 12

Σε ξένα χέρια η Premier League… Μαντσίνι και Βιάλι 
στα Pandora Papers

Μετά τον Κάρλο Αντσελότι, τον Πεπ Γκουαρν-
τιόλα και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, άλλοι δυο
αστέρες του ποδοσφαίρου συμπεριλήφθηκαν στη
λίστα των Pandora Papers. Πρόκειται για τον τε-
χνικό της εθνικής Ιταλίας Ρομπέρτο Μαντσίνι και
τον φίλο του στο προπονητικό τιμ και άλλοτε συμ-
παίκτη του στη Σαμπντόρια, Τζιανλούκα Βιάλι.
Στη λίστα αναφέρεται ότι οι δυο τους σχετίζονται
με υπεράκτιες εταιρείες - φορολογικούς παρα-
δείσους, στις βρετανικές Παρθένους Νήσους.

«Κλείνει» εισιτήριο για Κατάρ 

Η εθνική Βραζιλίας, αν και βρέθηκε πίσω στο
σκορ, νίκησε τελικά 3-1 εκτός έδρας τη Βενε-
ζουέλα και επικύρωσε το εισιτήριό της για τα τε-
λικά του Κατάρ το 2022. Ο Ραμίρεζ το γκολ των
γηπεδούχων που προηγήθηκε, Μαρκίνιος,
Μπαρμπόσα και Άντονι εκείνα των Βραζιλιάνων.
Στο άλλο ματς, Παραγουάη - Αργεντινή 0-0. Οι
Αργεντινοί έχασαν πολλές ευκαιρίες για γκολ και
ο Μέσι ήταν εκπληκτικός.

«Τσεκάρει» 
Αγκιμπού ο Κλοπ 

Όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δί-
κτυο CBS, η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται άμεσα για
τον νεαρό παίκτη του Ολυμπιακού Αγκιμπού Κα-

μαρά και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελί-
ξεις ακόμα και την προσεχή μεταγραφι-
κή περίοδο του Ιανουαρίου. Τον 20χρο-
νο μεσοεπιθετικό παρακολούθησαν

άνθρωποι του Γερμανού τεχνικού της
Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, τόσο στο

ματς με τη Φενέρμπαχτσε όσο και στο
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. 

Ολυμπιακός: Τιμωρία 
για τα καπνογόνα

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όρ-
γανο της Super League αποφάσισε να τιμωρήσει
τον Ολυμπιακό για τα καπνογόνα στο παιχνίδι με
τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική κεκλεισμέ-
νων των θυρών. Έτσι, το ματς με τον ΠΑΟΚ θα διε-
ξαχθεί χωρίς κόσμο. Επιπλέον στον Ολυμπιακό
επιβλήθηκε χρηματική ποινή 13.000 ευρώ.

Στον τελικό 
με επική ανατροπή
Σε ένα εκπληκτικό ματς, η Γαλλία νίκησε με ανα-
τροπή 3-2 (από 0-2) το Βέλγιο και προκρίθηκε στον
τελικό του Nations League, όπου στο Σαν Σίρο του
Μιλάνου θα αντιμετωπίσει αύριο (21.45 Cosmote
TV, Open TV) την Ισπανία, νικήτρια 2-1 της Ιταλίας
στον άλλο ημιτελικό. Καράσκο και Λουκάκου τα
γκολ των Βέλγων. Μπενζεμά, Εμπαπέ (πέν.) και
Ερναντέζ στις καθυστερήσεις των Γάλλων. 

Νίκη 
ψυχολογίας! 
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Έριδες στον δρόμο
για τα βραβεία Όσκαρ

• Εκτός «J2US» αύριο η Κέλλυ Κελε-

κίδου, λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-

σεων. Θα την αντικαταστήσει η Ελένη

Χατζίδου.

• Ο Νίκος Ευαγγελάτος πόζα-

ρε στο σκάφος του παρέα με

τους δύο γιους του. 

• Δύο χρόνια κυνηγούσε την Ελένη

Ράντου ο ερωτευμένος Βασίλης Πα-

πακωνσταντίνου. «Φρόντιζα τυχαία

να εμφανίζομαι μπροστά της», απο-

κάλυψε σε συνέντευξή του.

• Μεταφέρεται η ώρα προβο-

λής του «The Bachelor». Κάθε

Τετάρτη και Πέμπτη θα ξεκινά

στις 22.30.

• Πρεμιέρα για το «Celebrity game

night» με τη Σμαράγδα Καρύδη, την

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στο Mega.

• Κωνσταντίνος Χριστοφόρου,

Καλομοίρα, Mohombi,

Joanne, Νίκος Γκάνος και ο

γιος του Γιάννη Πάριου, γνω-

στός ως «Good job Nicky»,

κατέθεσαν τραγούδια για τη

Eurovision 2022.

• Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν αποκα-

λύπτει αν είναι και πάλι ζευγάρι με τον

τράπερ Snik. Αρκέστηκε στη δήλωση:

«Θα γινόταν υπέροχος μπαμπάς».

• Έληξε η κόντρα της Κατερί-

νας Καινούργιου με τον τηλε-

οπτικό «Εργένη» Αλέξη Παπ-

πά. Ο ηθοποιός μίλησε στην

εκπομπή της και στο τέλος αλ-

ληλοεξέφρασαν τον θαυμα-

σμό τους!

• Συγκίνησε η Αλεξάνδρα Ούστα:

«Ήθελα τον χρόνο μου για να πενθή-

σω τον Σάκη Μπουλά».

• Ο Ηλίας Ψινάκης ετοιμάζει

ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον

από την πλευρά του ΑΝΤ1 για

την προβολή του.

Ε
πτά ελληνικές κινηματογραφικές παρα-
γωγές βρίσκονται στην τελική ευθεία και
«παλεύουν» για την ψήφο που θα τους
χαρίσει μια θέση στη λαμπερή διοργάνω-

ση των Όσκαρ 2022 στην κατηγορία «Καλύτερη Διε-
θνής Ταινία». 

Ο «Αλέξανδρος ο Μακεδών» του Τάκη Βογόπου-
λου, το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει
να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου
Γεωργόπουλου, τα «Καλάβρυτα 1943» του Νικόλα
Δημητρόπουλου, τα «Μικρά Όμορφα Άλογα» του
Μιχάλη Κωνσταντάτου, το «Πρόστιμο» του Φωκίωνα
Μπόγρη, ο «Ράφτης» της Σόνιας Λίζας Κέντερμαν
και το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη είναι οι ται-
νίες που διεκδικούν το «χρίσμα» από το υπουργείο
Πολιτισμού και το ΕΑΚ, προκειμένου να διαγωνι-
σθούν στη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση και
απονομή βραβείων. Η απόφαση αναμένεται τις επό-
μενες ημέρες και η αγωνία των συντελεστών είναι
στο… κόκκινο. 

Ωστόσο, πριν από λίγα 24ωρα, η Ελληνική Ακαδη-
μία Κινηματογράφου ανακοίνωσε την πρότασή της
επιλέγοντας το «Digger» για το ταξίδι στο… Χόλι-
γουντ, κίνηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση
του υποψήφιου σκηνοθέτη Τάκη Βογόπουλου. 

«Η ταινία μου “Αλέξανδρος ο Μακεδών” είναι
εκείνη που πρέπει να διαγωνισθεί στα φετινά βρα-
βεία. Ο “Αλέξανδρος” είναι ο μοναδικός που μπορεί
να φέρει Όσκαρ στην Ελλάδα. Όχι επειδή είναι η
ταινία μου, αλλά γιατί είναι η αλήθεια», δήλωσε
αποκλειστικά στην «Political» ο δημιουργός. Και
πρόσθεσε: «Η Ακαδημία έσπευσε να προτείνει μια
ταινία με ξένο τίτλο! Και ο νοών νοείτω. Μα υπάρχει
πιο διάσημο όνομα στον πλανήτη από του Μεγάλου
Αλέξανδρου; Χιλιάδες χρόνια και η φήμη του συνε-
χίζεται… Όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα, γιατί

την τελική απόφαση έχει το Υπουργείο Πολιτισμού».
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ετοίμαζε την ήδη πο-

λυβραβευμένη στο εξωτερικό ταινία επί τέσσερα
χρόνια με γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους
που πρώτη φορά επέτρεψαν την είσοδο σε κάμερες.
Το στόρι αναφέρεται στις τελευταίες ώρες του θρυ-
λικού βασιλιά της Μακεδονίας, με τον οποίο ο πρω-
ταγωνιστής ισχυρίζεται πως έχει «μεταφυσική»
σχέση. 

«Σε ηλικία 12 ετών ο “Αλέξανδρος ο Μακεδών”
μου συστήθηκε μέσα από τα κλασικά εικονογραφη-
μένα που διάβαζα. Έφτιαξα ένα σπαθί τότε, σαν το
δικό του, και στο μυαλό μου υπήρχε μόνο εκείνος
και η θρυλική ζωή του. Μεγαλώνοντας, επιθυμούσα
εκείνη την παιδική φαντασίωση να της δώσω εικόνα
και λόγο, με την ωριμότητα, τη σοβαρότητα και την
εμπειρία μου τόσων χρόνων στον χώρο της Τέχνης.
Να τιμήσω την αληθινή ιστορία μιας παγκόσμιας φυ-
σιογνωμίας. Ενός σπουδαίου Έλληνα», αποκάλυψε. 

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Ο Τάκης Βογόπουλος



Η Αλίκη γράφει… ΟΟ Φιλιππίδης στο θέατρο

Ο μοναχογιός του Πέτρου Φιλιππίδη είναι ο
πρωταγωνιστής της θεατρικής παράστασης
«Συμφορά από το πολύ μυαλό» του Αλεξάντρ
Γκριμπογέντοφ που θα παρουσιαστεί στο θέα-
τρο της «Οδού Κυκλάδων». Ο έμπειρος σκη-
νοθέτης Στάθης Λιβαθηνός εμπιστεύτηκε τον
πρώτο ρόλο στον Δημήτρη Φιλιππίδη λόγω
του μεγάλου ταλέντου που διαθέτει στην υπο-
κριτική, ενώ την ίδια ώρα τρέχουν οι δικαστι-
κές εξελίξεις για τον προφυλακισμένο πατέρα
του. Ο νεαρός ηθοποιός πόζαρε στην επίσημη
φωτογράφιση του θιάσου, αγνώριστος, με
μακριά μούσια και μαλλιά.

Ρομαντικό διήμερο για το ερωτευμένο ζευγάρι
Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνο Δανιά στη
λίμνη Δόξα της Κορινθίας. Η παρουσιάστρια του
«Love it» πόζαρε στον λογαριασμό της με φόντο
το απίθανο τοπίο, συνοδεύοντας ωστόσο το εν-
σταντανέ με μια άστοχη φιλοσοφική ανάρτηση:
«Τελικά όλα είναι θέμα οπτικής και προοπτικής.
Γυρνάς την πλάτη σε ό,τι σε χαλάει και κοιτάς
εκεί που τα… νερά είναι πιο καθαρά». Και ποιος
ήταν πίσω της; Ο σύντροφός της που τράβηξε τη
φωτογραφία!

Αντίστροφα μετράει η Τζόυς
Ευείδη για τον ερχομό των φε-
τινών Χριστουγέννων. Αν και
μας χωρίζουν 76 ημέρες μέχρι
την 25η Δεκεμβρίου, η ηθοποι-
ός βρίσκεται ήδη σε γιορτινό
mood και το αποκάλυψε στο In-
stagram. Η τηλεοπτική Σταυ-
ρούλα της σειράς «Το Καφέ της
Χαράς» ανάρτησε μια παιδική
φωτογραφία της δίπλα στο οι-
κογενειακό χριστουγεννιάτικο
δέντρο, γράφοντας στη λεζάν-
τα: «Άντε… αργούν τα Χριστού-
γεννα;». 

Ανυπομονεί για 
τα Χριστούγεννα

O χρόνος είναι καλός φίλος της Γλυκε-
ρίας. Από την αρχή της καριέρας της μέ-
χρι σήμερα, παρότι μετρά αρκετές δε-
καετίες στη σκηνή του πενταγράμμου,
εμφανισιακά δεν έχει αλλάξει και πολύ.
Στο throwback ενσταντανέ που δημοσί-
ευσε στον λογαριασμό της, η μόνη δια-
φορά με σήμερα είναι το μήκος των
μαλλιών και κάποιες γλυκιές ρυτίδες.
«Πίσω στο παρελθόν και στις αξέχα-
στες βραδιές της “Όμορφης νύχτας”!»
σχολίασε με νοσταλγία.

Να ’ταν τα νιάτα δυο φορές!

Μ
ια άγνωστη ιστορία ήρθε στο φως για την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη. Η λαμπερή πρωταγωνίστρια το 1964 αρθρο-
γραφούσε στην εφημερίδα «Εμπρός», δίνοντας συμ-
βουλές στους αναγνώστες, με αναφορές και στην προ-

σωπική της ζωή. «Η στήλη ονομάζεται “Η Αλίκη γράφει” με τα πρώ-
τα άρθρα να συμπίπτουν χρονικά με τους αρραβώνες της με τον Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ αποδίδοντας με τρυφερό τρόπο τις στιγμές ευ-
τυχίας», αναφέρει ο Άρης Λουπάσης. Χαρακτηριστική ήταν η απάν-
τηση της Αλίκης σε νεαρή θαυμάστρια με το ψευδώνυμο «Ονειρο-
πόλα Τζοβάννα», η οποία ζητούσε συμβουλές πώς να γίνει γρήγορα
διάσημη ηθοποιός. «Μπορεί να μη σου αρέσουν αυτά που θα διαβά-
σεις, αλλά προτιμώ να χάσω μια θαυμάστρια: Αν αντέχεις την απο-
τυχία. Αν δέχεσαι γενναία την ψυχρότητα του κοινού που δεν σε χει-
ροκροτεί. Αν δεν λυγίζεις μπροστά στην αδιαφορία» ήταν μεταξύ
άλλων οι συμβουλές της αξέχαστης πρωταγωνίστριας.
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Ατελείωτα ξενύχτια
Τη νυχτερινή ζωή του Άμστερνταμ απολαμβάνουν ο Άγγελος Λά-
τσιος με τη φημολογούμενη σύντροφό του Γαία Μερκούρη και τον
γιο της Μαρίας Μπακοδήμου, Άρη, που σπουδάζει στην ολλανδική
πρωτεύουσα. Το «καμάρι» της Ελένης Μενεγάκη και η κόρη της
Δωροθέας Μερκούρη τα περνάνε… ζάχαρη -όπως φαίνεται και στις
φωτογραφίες που δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο- πίνοντας και χο-
ρεύοντας στα πιο διάσημα κλαμπ της πόλης!

«Μπούμερανγκ» η φιλοσοφία

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Σ
ε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί μέσω του
εμβολιασμού να δαμάσει την Covid-19, οι Έλ-
ληνες επιστήμονες έρχονται με θεραπευτικές
μεθόδους να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση

της πανδημίας. Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης,
με επικεφαλής τον καθηγητή Παθολογίας και Λοιμώξε-
ων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ευάγγελο Γιαμαρέλ-
λο-Μπουρμπούλη, σχεδίασε τη μοναδική στον κόσμο
ολοκληρωμένη μελέτη φάσης 3. Αυτή η θεραπευτική
προσέγγιση του καθηγητή εφαρμόστηκε σε 29 κέντρα
στην Ελλάδα και σε 8 στην Ιταλία και έδειξε πως είχε θε-
αματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της θεραπεί-
ας της πνευμονίας από Covid-19. «Αυτό στο οποίο συ-
νεισφέρουμε δεν είναι ένα φάρμακο αλλά μια θεραπευ-
τική στρατηγική. Πιο συγκεκριμένα, όταν ασθενείς με
Covid-19 πνευμονία εισάγονται στο νοσοκομείο, τότε
πρέπει να υποβληθούν σε μια εξέταση αίματος η οποία
δείχνει τον κίνδυνο να επιδεινωθούν, να αναπτύξουν
αναπνευστική ανεπάρκεια και να χρειαστούν νοσηλεία
σε ΜΕΘ. Η εξέταση αυτή λέγεται suPAR. Αν η εξέταση
βρεθεί αυξημένη, τότε πρέπει ο ασθενής να ξεκινήσει
αμέσως θεραπεία με το φάρμακο anakinra. Με τον τρό-
πο αυτό εξασφαλίζονται τέσσερις παράλληλοι στόχοι: α)
τριπλασιάζεται η πιθανότητα πλήρους ίασης, β) μειώνε-
ται κατά 50% ο κίνδυνος παραμονής επί μακρόν σε ΜΕΘ,
γ) μειώνεται κατά 55% ο κίνδυνος θανάτου, και δ) μει-
ώνονται οι εισαγωγές στη ΜΕΘ ανακουφίζοντας το σύ-
στημα υγείας. Πρέπει να τονισθεί ότι έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης φάσης 3
της στρατηγικής μας και είναι έτοιμη προς εφαρμογή

στην καθημερινή ιατρική πράξη. Η μεγάλη αποτελεσμα-
τικότητα του φαρμάκου anakinra εκδηλώνεται όταν το
φάρμακο χορηγηθεί εγκαίρως προτού ο ασθενής επι-
δεινωθεί και χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ», αναφέρει ο
καθηγητής. Όταν το φάρμακο πάρει έγκριση από τον
ΕΜΑ, η κυκλοφορία του θα αφορά τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και θα είναι προς νοσοκομειακή χρήση.
Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί αυτός ο ιός τελικά είναι τό-
σο… επίμονος. 

«Η μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση αποδίδεται
στο ότι ο ιός ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα. Η αντίδραση που πυροδοτείται από αυτή την
κινητοποίηση θέτει τη ζωή σε κίνδυνο. Ο μοναδικός
τρόπος αντιμετώπισης είναι να ανιχνεύσουμε νωρίς
τον ασθενή στον οποίο ξεκινά αυτή η κινητοποίηση
και να την αναχαιτίσουμε πολύ προτού θέσει τη ζωή
σε κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η θερα-
πευτική μας στρατηγική έχει δύο στάδια: στο πρώτο
μετράμε τον βιοδείκτη suPAR στο αίμα ώστε να διαπι-
στώσουμε αν έχει ξεκινήσει ή όχι αυτή η κινητοποί-
ηση. Στο δεύτερο ξεκινάμε νωρίς θεραπεία σε εκεί-
νους τους ασθενείς για τους οποίους διαπιστώνουμε
ότι η κινητοποίηση που προκαλεί ο ιός έχει ξεκινή-
σει», μας εξηγεί ο καθηγητής.
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kpapakosto@yahoo.gr

Oι επιστήμονες στη χώρα μας έρχονται με
θεραπευτικές μεθόδους να βοηθήσουν
στην αντιμετώπιση της Covid-19

«Εμπιστεύομαι 
τον εμβολιασμό»
Ο καθηγητής απαντά σε
όσους δεν έχουν πεισθεί
ακόμα να εμβολιαστούν αλλά
και στην πιθανότητα σε λίγο
καιρό να ξεκινήσει εμβολια-
σμός και στα παιδιά 5-11
ετών στην Ελλάδα. «Ο εμβο-
λιασμός είναι ένα σημαντικό
όπλο κατά της πανδημίας. Ο
πιθανός κίνδυνος από τον εμ-
βολιασμό είναι μηδαμινός
μπροστά στην ωφέλεια που
προσφέρει. Δεν είμαι παιδία-
τρος ώστε να απαντήσω σχε-
τικά, αλλά ως επιστήμονας
εμπιστεύομαι απόλυτα τη
στρατηγική του εμβολιασμού
ως εκείνη μέσω της οποίας
μπορούμε να κερδίσουμε τη
ζωή μας πίσω», αναφέρει ο κ.
Γιαμαρέλλος.

Φάρμακο-ελπίδα 
με ελληνική σφραγίδα 

Ευάγγελος Γιαμαρέλλος-
Μπουρμπούλης, καθηγητής ΕΚΠΑ
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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)
Μία καλύτερη εβδομάδα αυτή για εσάς τους
Κριούς, εφόσον θα απολαύσετε κάποιες ευχά-
ριστες στιγμές με αγαπημένα σας πρόσωπα. Η
Αφροδίτη στη νέα της θέση, αυτή του Τοξότη,
έχει να σας δώσει μία συμβατή με εσάς ενέρ-
γεια, αλλά και να εξαλείψει τις στενάχωρες
στιγμές των περασμένων ημερών. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για σας τους Ταύρους, αυτή η εβδομάδα θα έχει
αρκετό άγχος. Βρίσκεστε σε μία περίοδο όπου
ετοιμάζονται εκ νέου αλλαγές, τόσο προσωπι-
κές όσο και επαγγελματικές, όπου θέλετε να
κάνετε το καλύτερο, αλλά θα πρέπει να ρίξετε
την ταχύτητα, γιατί δεν θα μπορέσετε να αντέξε-
τε την πίεση των ημερών.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, βρίσκεστε
ενεργοί συναισθηματικά και μάλιστα βάζετε νέ-
ες βάσεις σε θέματα που νιώθετε καλά μέσα
εκεί. Για άλλους θα υπάρξουν καλές προσωπι-
κές ευκαιρίες, για άλλους θα υπάρξουν νέα
επαγγελματικά ξεκινήματα, όπου όλα θα έχουν
μία καλή πορεία. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αυτή η εβδομάδα θα γλυκάνει κάποιες κατα-
στάσεις, όπου θα μπορέσετε να βάλετε σε μία
τάξη την καθημερινότητά σας. Επαγγελματι-
κές προτάσεις που είχαν καθυστερήσει θα
έρθουν και πάλι στο προσκήνιο. Επιπλέον, θα
προκύψουν οικονομικά οφέλη, που θα σας
δώσουν μία θετική ανάσα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Ξεκινά η εβδομάδα με θετικούς κραδασμούς,
εφόσον η Αφροδίτη στο πέμπτο ηλιακό σας
σπίτι, στο ζώδιο του Τοξότη, σας βοηθά να ανα-
νεώσετε την προσωπική σας ζωή. Η επικοινω-
νία σας γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και θα συμβεί
κάποιο γεγονός που θα σας δώσει μία νότα αι-
σιοδοξίας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας τους Παρθένους, θα μπορούσα να πω
ότι περνάτε μία περίοδο που οι έγνοιές σας
εστιάζουν περισσότερο στη οικονομική σας
σταθερότητα, αλλά και τον τρόπο που ει-
σπράττετε τα συναισθήματα των άλλων. Έχε-
τε αρκετά παράπονα από τα αγαπημένα σας
πρόσωπα και αντιλαμβάνεστε τις ψεύτικες
συμπεριφορές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτή η εβδομάδα θα είναι η συνέχεια μίας πο-
λυτάραχης περιόδου, που δεν μπορείτε να αντι-
ληφθείτε αρκετά πράγματα λόγω των πολλών
γεγονότων που συμβαίνουν. Nα απολαύσετε τα
καλά που συμβαίνουν και να αφήσετε για αργό-
τερα τα ερωτηματικά της ζωής σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή την εβδομάδα θα έχετε πολλές οικονο-
μικές δυνατότητες και μάλιστα θα σταθερο-
ποιήσετε κάποιες υλικές σας επιθυμίες. Από
την άλλη, η πολυαστρία στο δωδέκατο ηλια-
κό σας σπίτι σάς βάζει στη διαδικασία να σκέ-
φτεστε κάποια πράγματα που έχουν παίξει
σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για σας τους Τοξότες, αυτή η εβδομάδα, θα λει-
τουργήσει πολύ υποστηρικτικά για την προσω-
πική σας ζωή. Η Αφροδίτη πλέον στο δικό σας
ζώδιο δημιουργεί πολύ καλές όψεις με τον
Κρόνο, αλλά και τον ανάδρομο Ερμή, οπότε και
αναπτύσσονται πολύ καλές συναισθηματικές
προϋποθέσεις, όπου θα στηρίζονται στην αμοι-
βαία εμπιστοσύνη και συνεννόηση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για σας τους Αιγόκερους, θα υπάρξουν καλές
προοπτικές στα οικονομικά σας έως το τέλος
της εβδομάδας, κάτι που μάλιστα το περιμένα-
τε. Επίσης, θα προσπαθήσετε να βάλετε σε μία
σειρά κάποιες επαγγελματικές σας δραστηριό-
τητες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από θετικές
προκλήσεις, όπου θα έχουν και πνευματικές
προεκτάσεις. Ίσως μάλιστα να κάνετε και μία
νέα γνωριμία, με την οποία θα έχετε την αί-
σθηση ότι γνωρίζεστε από παλιά. Επίσης θα
έχετε την ευκαιρία να δεχτείτε την εύνοια από
πρόσωπα που είναι κλειδί για μία υπόθεση
που σας αφορά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας του Ιχθύες θα υπάρξουν συναισθημα-
τικές και οικονομικές ανακατατάξεις, κάτι
που συμβαίνει αυτή την περίοδο σε μεγάλη
συχνότητα. Βέβαια, μία βοήθεια που θα έρθει
μέσα από τον κοινωνικό σας κύκλο ή από πρό-
σωπο που είναι της απολύτου εμπιστοσύνης
σας θα σας δώσει φτερά για να προχωρήσετε,
στην κατά τα άλλα απαιτητική αυτή περίοδο. 

A υτή η εβδομάδα θα
δώσει μία θετική ώθηση
στις ζωές μας, θα
απαλύνει τις εντάσεις

και θα φροντίσει να ξεπεραστούν
πολλοί καθημερινοί
προβληματισμοί μας. 
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Κ
άποιοι βλέπουν μακριά. Ή, τουλάχι-
στον, μακρύτερα από άλλους. Η
«αιφνίδια» επανεμφάνιση στην πο-
λιτική σκηνή προσώπων στο παρελ-

θόν προβεβλημένων και σήμερα, υποτίθεται,
παροπλισμένων προκαλεί το ενδιαφέρον και
πυροδοτεί σενάρια. Η αλήθεια είναι πως τα σε-
νάρια συνηθίζουν να μένουν ευσεβείς ή ασε-
βείς (ανάλογα από την όχθη που ο καθείς τα πα-
ρατηρεί) πόθοι. Ωστόσο, αφενός ο άδηλος (πα-
ρά τις επανειλημμένες πρωθυπουργικές διαβε-
βαιώσεις) χρόνος διεξαγωγής των εκλογών,
αφετέρου το «ελκυστικό» εκλογικό σύστημα
της απλής αναλογικής, όταν μάλιστα συσχετι-
στούν με τα διογκούμενα προβλήματα και την
κινητικότητα στο εσωτερικό των περισσότερων
κομμάτων, ανοίγουν τον ορίζοντα ενός «πει-
θαρχημένου» (κάποιοι θα έλεγαν «στατικού»)
πολιτικού συστήματος.

Η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντ.
Σαμαρά αλλά και οι επανειλημμένες τελευταία
παρεμβάσεις του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Ευάγγ. Βενιζέλου ήταν τα βότσαλα που τάραξαν
τα νερά της λίμνης. Μεταξύ των δύο, ο πολιτικός
λόγος του πρώην αντιπροέδρου της συγκυβερ-
νήσεως Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ σχολιά-
στηκε περισσότερο. Όχι επειδή η παρέμβαση
του Αντ. Σαμαρά ήταν πολιτικά ήσσονος σημα-
σίας. Κάθε άλλο, από την ώρα που επέμενε στη
χάραξη ιδιαίτερα ισχυρών γραμμών στα μείζονα
εθνικά θέμα και ασκούσε όχι έμμεση αλλά και
άμεση κριτική σε κυβερνητικούς χειρισμούς,
όπως, φέρ’ ειπείν, αυτόν της διεύρυνσης. Αλλά

επειδή οι τοποθετήσεις του Ευάγγ. Βενιζέλου
είχαν ένα ελάχιστα στοιχισμένο και κομματικά
συσπειρωμένο ακροατήριο, από το οποίο, ού-
τως ή άλλως, απουσιάζει η συγκολλητική ουσία
της εξουσίας. Και, επιπλέον, επειδή τις διέκρινε
ο άνεμος που πνέει εκτός των κομματικών κλι-
σέ, κάνοντας διακριτά τα επιχειρήματα. Είτε
επρόκειτο για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ.
Ελπιδοφόρο είτε για την πανδημία είτε για την
ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.

Το ωραίο με την προμήθεια των γαλλικών
φρεγατών και μαχητικών ήταν ότι τις επιφυλά-
ξεις που διατύπωσε ο πρώην επικεφαλής του
ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 2 της συμφωνίας «παπαγά-
λισε» η αξιωματική αντιπολίτευση, κάνοντας
τον πρώην άσπονδο εχθρό της όψιμο, αν όχι φί-
λο, «μέντορά» της. Αλλά ούτε και εκεί ευτύχη-
σε, καθώς ο Ευάγγ. Βενιζέλος αποτίμησε θετι-
κή για τα εθνικά συμφέροντα τη συμφωνία και
τάχθηκε υπέρ της ψήφισής της, την ώρα που ο
Αλ. Τσίπρας από το βήμα της Βουλής δήλωνε

ότι, όταν έλθει εν τη βασιλεία του, «θα την αλλά-
ξει». Ωστόσο, η παρέμβαση Βενιζέλου ήταν επι-
πλέον χρήσιμη, γιατί περιέγραψε ένα αντιπολι-
τευτικό μοντέλο, ενδεχομένως πιο αποτελε-
σματικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ
και σίγουρα εποικοδομητικό για τα συμφέρον-
τα της χώρας.

Επιπλέον, αποκάλυψε την αμηχανία τής καθ’
ημάς Κεντροαριστεράς και υπενθύμισε την
αναποτελεσματικότητά της στη διαχείριση κρί-
σεων, καθώς ο αντιπολιτευτικός λόγος στις μέ-
ρες μας δεν μπορεί να είναι ούτε «μετωπικός»
ούτε «ίσων αποστάσεων». Και δεν θα διασφαλί-
σει την απόσταση μεταξύ των κομμάτων της αν-
τιπολίτευσης και της κυβέρνησης αν συνεχίσει
στο μονότονα επαναλαμβανόμενο μοτίβο του
λαϊκιστικού οίστρου και των κοσμητικών επιθέ-
των. Η αντιπολίτευση θα είναι διακριτή, εφόσον
είναι εποικοδομητική. Αν στοχεύει, αντί στις εν-
τυπώσεις, στην επίλυση των προβλημάτων. Η
Κεντροαριστερά, το συντεταγμένο τμήμα της
οποίας εκφράζουν κομματικά πρωτίστως ο Αλ.
Τσίπρας και δευτερευόντως η Φ. Γεννηματά, αν
δεν βρει πειστικές απαντήσεις στις κρίσεις της
οικονομίας, της αγοράς, της πανδημίας ή του
Προσφυγικού, αν δεν τοποθετηθεί προγραμμα-
τικά απέναντι στα εθνικά ζητήματα, στις προ-
κλήσεις της τεχνολογίας και τις αλλαγές που
αυτή επιφέρει στην εργασία και στο κοινωνικό
κράτος, θα παραμείνει παροπλισμένη. Το πρό-
βλημά της είναι μάλλον πολιτικό παρά οργανω-
τικό. Οπότε ας πάψει να ασχολείται τόσο με τα
συνέδρια κι ας δει επιτέλους τη μεγάλη εικόνα.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η αντιπολίτευση, είτε «επιθετική»
είτε «ίσων αποστάσεων», 
θα παραμείνει αντιπολίτευση που
τρέχει πίσω από τις εντυπώσεις.
«Διακριτή» θα είναι μόνο 
αν κατορθώσει να γίνει 
εποικοδομητική...

Οι ωδίνες της Κεντροαριστεράς
και η μεγάλη εικόνα


