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Με τον ήλιο 
τα μπάζω, με τον
ήλιο τα βγάζω..

Η καταιγίδα 
έδειξε τις 

αδυναμίες μας

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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Περισσότεροι
υποψήφιοι
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Με δόσεις
η εξόφληση
λογαριασμών 
ρεύματος
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Γιατί ξυπνάμε γύρω στις 3 
το πρωί και επικεντρωνόμαστε 
στους φόβους μας;
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«Ν
α αγοράσουμε φυσικό αέριο ως Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε με τα
εμβόλια». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έρχεται ξανά με μια νέα πρόταση να

δώσει λύση στο αδιέξοδο που προκαλεί η παγκόσμια
ενεργειακή κρίση. Το έκανε με την πανδημία και το
«πράσινο» ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού
που υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες. Ευτυχώς που δεν
άκουσαν τα ειρωνικά έως χλευαστικά σχόλια των Συ-
ριζαίων. Τελικώς αποδείχτηκε ότι ήταν μια σπουδαία
ιδέα που η εφαρμογή της βοήθησε σημαντικά τη με-
τακίνηση των πολιτών εντός της ΕΕ, καθώς και την
ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βα-
σίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν.

Χθες, κατά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργαρίτη Σχοινά στο Μέγαρο Μαξίμου, ο  Κυριάκος
Μητσοτάκης σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν
προτάσεις «όπως η δυνατότητα αγοράς φυσικού αε-
ρίου ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξανακάνουμε δηλαδή
στο φυσικό αέριο αυτό το οποίο κάναμε εξαιρετικά
επιτυχημένα στα εμβόλια». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση Μητσοτάκη -
που άκουσε με ενδιαφέρον ο επίτροπος- δύναται να
λειτουργήσει προσθετικά στις επτά παρεμβάσεις που
ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κομισιόν με την εργαλει-
οθήκη, καθώς είναι πλέον δεδομένο ότι μόνο με κοι-
νή ευρωπαϊκή δράση θα μπορέσουμε να βγούμε συ-

νολικά από το πρόβλημα που προκαλεί η παγκόσμια
ενεργειακή κρίση.

Να τονιστεί, επίσης, ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει
η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των
ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής
κυβέρνησης έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν εθνικοί
πόροι, αλλά και πόροι που απορρέουν από το σύστη-
μα εκπομπών των ρύπων, για να μπορέσουν να στη-
ριχθούν τα νοικοκυριά, ώστε να δουν όσο το δυνατόν
μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και να βοηθηθούν κυρίως οι πιο ευάλωτοι, μει-
ώνοντας το κόστος της θέρμανσης ενόψει του δύ-
σκολου χειμώνα που έρχεται.
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Δ
εν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ισχυρι-

στεί ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν

πληρώνουν… αλμυρά για να έχουν από

το κράτος τα αυτονόητα. Παιδεία, υγεία και υπο-

δομές. Αυτή τη φορά δεν ήταν οι φωτιές που ανέ-

δειξαν τα προβλήματα. Ήταν οι αναμενόμενες

πλημμύρες, για τις οποίες μάλιστα είχαμε καταρ-

τίσει και σχέδια αντιμετώπισής τους. Αλλά και

αυτές ήρθαν να αποκαλύψουν ότι ακόμη και σή-

μερα το ελληνικό κράτος δεν δείχνει ότι είναι σε

θέση να αντιμετωπίσει με επάρκεια τα προβλή-

ματα που μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή κα-

ταιγίδα. 

Χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσω τις προσπά-

θειες κανενός, η πραγματικότητα είναι ότι για άλλη

μια φορά οι πολίτες ένιωσαν ότι ζουν σε ένα κράτος

που λειτουργεί σωστά μόνο σε ιδανικές συνθήκες.

Δρόμοι που έγιναν λίμνες, είτε από κακοτεχνίες εί-

τε από βουλωμένα φρεάτια. Διακοπές ρεύματος σε

περιοχές και φυσικά μποτιλιαρίσματα, που ήρθαν

για άλλη μια φορά να ταλαιπωρήσουν χιλιάδες οδη-

γούς. Και βεβαίως δεν είναι λύση μιας ευνομούμε-

νης Πολιτείας να αντιμετωπίζει τα πάντα με την…

οδηγία «μείνετε σπίτι». Πρώτον, διότι δεν μπορούν

οι εργαζόμενοι να μένουν σπίτι καθώς από ό,τι γνω-

ρίζω δεν έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση Τσίπρα για

τη θέσπιση αργίας σε κάθε κακοκαιρία. Και δεύτε-

ρον, αν μη τι άλλο, αφού τα φαινόμενα δεν μας ήρ-

θαν ξαφνικά, θα έπρεπε να έχουν φροντίσει τα σχο-

λεία να παραμείνουν κλειστά. Όχι μόνο το απόγευ-

μα, όταν σύρθηκαν εσπευσμένα να κλείσουν όσα

λειτουργούσαν απόγευμα, λες και το πρωί είχαμε

ηλιοφάνεια. Ούτε βέβαια να κάνουν ανακοινώσεις

αργά το απόγευμα χθες για να πουν ότι τα κλείνουν

σήμερα, γιατί είχαν πρόβλεψη για έκτακτα καιρικά

φαινόμενα. Αυτά δείχνουν προχειρότητα και όχι

σωστό σχεδιασμό.

Δεν θα αναφερθώ στην απορία που εκφράζουν οι

περισσότεροι οδηγοί, αν δηλαδή υπάρχει ακόμη το

ένδοξο πάλαι ποτέ τμήμα της Τροχαίας.

Οι τροχονόμοι φαίνεται πως είναι είδος εν ανε-

παρκεία πλέον στην πατρίδα μας. Εξαντλούνται μό-

νο στο να κόβουν κλήσεις για παράνομο παρκάρι-

σμα ή να βγαίνουν στους δρόμους μόνο για εισπρα-

κτικούς λόγους.

Τα γράφω αυτά με την ελπίδα κάποιοι να ευαισθη-

τοποιηθούν και κάποια πράγματα μέσα σε αυτόν τον

αιώνα να αλλάξουν. Όπως πολύ σωστά έχει επιση-

μάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλ-

λά και άλλοι, η κλιματική κρίση είναι πλέον εδώ. 

Άρα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι έκτακτα, που θα

τα αντιμετωπίζουμε με SMS (που χρήσιμα είναι, αλ-

λά λύση δεν είναι να μένουμε κλεισμένοι μέσα) και

σπασμωδικά μέτρα. Χρειάζονται σχεδιασμός, συ-

νέργειες και κυρίως ένα κράτος που θα λειτουργεί

σωστά και θα είναι παντός καιρού.

Διότι οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα δεν

μπορούν να κάνουν κανέναν να εφησυχάζει. 

Ευτυχώς, πάντως, μέχρι την ώρα που κλείναμε το

σημείωμά μας δεν υπήρχαν θύματα και αυτό είναι

σημαντικό, αν αναλογιστούμε τι έχουμε βιώσει σε

αυτήν τη χώρα. Αλλά πλέον δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι

πολίτες γκρινιάζουν και έχουν δίκιο. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ο… Μπάλλος μάς χόρεψε για τα καλά

Χωρίς καμία διάθεση να
υποτιμήσω τις προσπάθειες
κανενός, η πραγματικότητα
είναι ότι για άλλη μια φορά 
οι πολίτες ένιωσαν 
ότι ζουν σε ένα κράτος 
που λειτουργεί σωστά μόνο
σε ιδανικές συνθήκες

“
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Σε... δόσεις οι λογαριασμοί ρεύματος

Ε
ίδηση σημαντική για την καθημε-
ρινότητα του πολίτη έβγαλε η χθε-
σινή συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον

αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Political», έρχεται κυβερνητικό
σχέδιο αποπληρωμής σε δόσεις για τους λο-
γαριασμούς θέρμανσης στο πλαίσιο των
βραχυπρόθεσμων μέτρων για την προστασία
των οικογενειακών προϋπολογισμών από
την ενεργειακή κρίση. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η εργαλειοθήκη που ανακοίνωσε η Κομι-
σιόν δίνει ανάσα στην κυβέρνηση, καθώς
προτείνεται μορατόριουμ για την πληρωμή
λογαριασμών ενέργειας για ευάλωτους πε-
λάτες και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετω-
πίζουν σοβαρές δυσκολίες να επιτρέπεται
στα νοικοκυριά να εξοφλήσουν τις ήδη
υπάρχουσες και νέες οφειλές σε δόσεις και
επείγουσες συμπληρώσεις για νοικοκυριά
με μετρητές πληρωμής, ώστε να επιτρέπεται
να εξοφλήσουν τη συμπλήρωση σε δόσεις.

Το κυβερνητικό σχέδιο βρίσκεται υπό επε-
ξεργασία από το οικονομικό επιτελείο για το
εύρος των δικαιούχων σχετικά με την απο-
πληρωμή των λογαριασμών που θα έρθουν
φουσκωμένοι λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι
ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των μέ-
τρων που ήδη έχουν ανακοινωθεί και μετά το
2022 - περιλαμβάνουν επιδότηση των λογα-
ριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, διπλασιασμό
του επιδόματος θέρμανσης και έκπτωση 15%

για τους οικιακούς καταναλωτές φυσικού
αερίου.

Συντονισμός δράσεων
Οι δύο άνδρες συζήτησαν το φλέγον ζήτη-

μα της αύξησης των τιμών της ενέργειας αλ-
λά και το πώς θα γίνει συντονισμός των δρά-
σεων μέσα στους κόλπους της ΕΕ για τη στή-
ριξη των νοικοκυριών. Κατά τη συνάντηση
αυτή ο πρωθυπουργός προανήγγειλε σειρά
ρυθμίσεων για όσους δεν θα μπορούν να αν-
τέξουν τις μεγάλες αυξήσεις που αναπόφευ-
κτα θα υπάρξουν στη θέρμανση.

Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα όσα
πρότεινε τα προηγούμενα 24ωρα η Κομισιόν
για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση
που αναμένεται να παρουσιάσει, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις, ύφεση την άνοιξη του

2022, είπε: «Κρατώ από τις παρατηρήσεις
της Επιτροπής κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαί-
τερα σημαντικό και θα το υιοθετήσουμε και
εμείς: τη δυνατότητα να μπορέσουν οι συμ-
πολίτες μας, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως
μια απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης,
να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εν-
τός εύλογου χρονικού διαστήματος, μέσω
ενός συστήματος ρυθμίσεων, έτσι ώστε να
μην είναι πολύ μεγάλη η οικονομική επιβά-
ρυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι «τα μέ-
τρα που προτείνει η Επιτροπή κινούνται
ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθε-
τημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυ-
βέρνησης» και υπενθύμισε την έμφαση που
δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη των νοικοκυ-
ριών και ιδιαίτερα των ευάλωτων όσον αφο-

ρά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το
κόστος της θέρμανσης τον χειμώνα που έρ-
χεται.

Μια από τις λύσεις που προτείνει, επίσης,
η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της ενεργει-
ακής κρίσης είναι η δυνατότητα αγοράς φυ-
σικού αερίου ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Να
επαναληφθεί, δηλαδή, η πρακτική που υιο-
θετήθηκε με την αγορά εμβολίων κατά του
κορονοϊού. Από την πλευρά του, ο κ. Σχοινάς
είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ ταυτίζεται με τις
ελληνικές, τις γαλλικές και τις ισπανικές
προτάσεις και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο Κορυφής για ακόμη μία φορά η ευ-
ρωπαϊκή ηγεσία θα καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι μόνο η κοινή ευρωπαϊκή δράση βοη-
θάει να βγούμε συνολικά από το πρόβλημα.

Αναβλήθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία
Αναβλήθηκε τελικά η σημερινή συζήτηση στη Βου-

λή για την πανδημία εξαιτίας της κακοκαιρίας
«Μπάλλος» που πλήττει τη χώρα. Υπενθυμίζεται πως
ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στην Ώρα του
Πρωθυπουργού να συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση
για την πανδημία που είχε καταθέσει ο Αλέξης Τσί-
πρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο
της Βουλής Κώστα Τασούλα και του ζήτησε να μιλή-
σει με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να μετατεθεί
για άλλη μέρα η συζήτηση. Ο Αλέξης Τσίπρας συμ-

φώνησε και η συζήτηση αναμένεται να γίνει τη Δευ-
τέρα.

Την ίδια ώρα σε σκληρή δήλωση κατά της κυβέρνη-
σης προέβη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με
αφορμή το βίντεο με μαθητές σε σχολείο της Νέας
Φιλαδέλφειας που προσπαθούν να βγουν από το
πλημμυρισμένο σχολείο μέσω αυτοσχέδιας γέφυρας
που έστησαν οι καθηγητές με θρανία.

«Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά μονότονα θα
προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες κάπου αλλού. Πε-
ριμένουμε να δούμε αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

να επικαλεστεί ξανά τον Θεό ή θα είναι πιο δημιουρ-
γικός αυτήν τη φορά. Όσο για την κυρία Κεραμέως,
θα συνεχίσει να μιλάει για αξιολόγηση σχολικών μο-
νάδων αδυνατώντας να κατανοήσει ότι μαθητές, εκ-
παιδευτικοί και γονείς έχουν ήδη αξιολογήσει την
ίδια ως τη χειρότερη και πιο αδιάφορη για τα πραγμα-
τικά προβλήματα υπουργό Παιδείας της Μεταπολί-
τευσης. Το σίγουρο είναι ότι για άλλη μια φορά η κυ-
βέρνηση δείχνει ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να προ-
στατεύσει την ασφάλεια της κοινωνίας», σημείωσε ο
Νάσος Ηλιόπουλος.

Τι συζητήθηκε
στη συνάντηση 
του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
με τον αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 
Μαργαρίτη Σχοινά 

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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Δεν βγήκε λευκός καπνός 
από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων της Βουλής, 
καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδειξε
καμία συναινετική διάθεση

Δ
εν βγήκε λευκός καπνός από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της
Βουλής, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έδειξε καμία συναινετική διά-

θεση να συμπεριλάβει στη δική του πρότα-
ση για Εξεταστική τη διεύρυνση της έρευ-
νας για ενδεχόμενη χειραγώγηση της κοι-
νής γνώμης και στα δικά του χρόνια διακυ-
βέρνησης.

Φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
έχει λησμονήσει τις κατ’ επανάληψη δημο-
σκοπήσεις σε προσκείμενα σε αυτόν μέσα
ενημέρωσης πριν από τις εκλογές του 2019,
στις οποίες έφερναν τον ΣΥΡΙΖΑ στα… ίσα
με τη ΝΔ. Έτσι, στην επόμενη Διάσκεψη
των Προέδρων σε μία εβδομάδα θα αποφα-
σιστεί η μέρα συνεδρίασης της Ολομέλειας
προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί
η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξε-
ταστικής Επιτροπής, που, όπως όλα δεί-
χνουν, θα συσταθεί πολύ σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη χθεσινή
συνεδρίαση έγινε μια εξαντλητική συζήτη-
ση σε πολιτικό, νομικό και συνταγματικό
επίπεδο, καθώς πρόκειται για μια πρωτό-
γνωρη διαδικασία, αφού για πρώτη φορά
ενεργοποιείται το άρθρο 68 του Συντάγμα-
τος, το οποίο δίνει το δικαίωμα στην αντιπο-
λίτευση να προτείνει και να συσταθεί Εξε-
ταστική Επιτροπή για την αναζήτηση πολιτι-
κών ευθυνών.

Το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης, η
οποία θα ολοκληρωθεί, ωστόσο, την επό-
μενη Πέμπτη (21/10), είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
αλλάζει την πρότασή του και αυτή θα θέσει
προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέ-
λεια, με τη γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Όλγα Γεροβασίλη να ξεκαθαρίζει, με αφορ-
μή τις φήμες και τις πληροφορίες περί χρο-
νικών διευρύνσεων στα δύο θέματα της

πρότασής του, ότι,όσον αφορά το ζήτημα
της ενημερωτικής καμπάνιας για τον κορο-
νοϊό, δεν μπορεί να υπάρξει χρονική διεύ-
ρυνση, γιατί αφορά αποκλειστικά την πε-
ρίοδο της πανδημίας, ενώ άφησε ανοικτό
το ενδεχόμενο διεύρυνσης για το θέμα δη-
μοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες σχετίζον-
ται όμως με κρατικό χρήμα μόνο.

Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης δεν αφορά, άλλωστε, δημοσκοπήσεις
ΜΜΕ, κομμάτων ή προσώπων, μπορεί να
υπάρξει συζήτηση στην Εξεταστική με
ανοιχτό ορίζοντα (προς τα πίσω εννοείται)
με βάση και σχετικές απόψεις και προτά-
σεις από το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση,
που θα ψηφίσουν ούτως ή άλλως την πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή είναι η πρότασή μας, δεν αλλάζει
και όποιος θέλει την ψηφίζει», τόνισε η κυ-
ρία Γεροβασίλη στους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες μετά το τέλος της Διάσκεψης
των Προέδρων, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος
της Βουλής Κώστας Τασούλας είχε αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν τροποποι-

ήσεις επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη
και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, ξεκα-
θαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα αντιπρότα-
σης και αν τεθεί άλλη πρόταση, θα συσταθεί
άλλη Εξεταστική. «Τώρα συζητάμε για την
“παράξενη” πλειοψηφία του 120», είπε χα-
ρακτηριστικά, καθώς το αναθεωρημένο
Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα στην αντιπολί-
τευση, δύο φορές μέσα σε μια τετραετία, να
προτείνει και να ψηφιστεί σύσταση Εξετα-
στικής με 120 ψήφους.

Πάντως, από τη σημερινή συνεδρίαση
απουσίαζαν το Κίνημα Αλλαγής και το
ΜέΡΑ25, κόμματα που έχουν συμφωνή-
σει αρχικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η
Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζεται ότι
έχει ζητήσει χρονική διεύρυνση και για
τα δύο θέματα της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ, από
το 2015, αίτημα που είχε αποδεχτεί η
Κουμουνδούρου. Ωστόσο, έπειτα από
όσα είπε η Όλγα Γεροβασίλη, αναμένεται
η τελική στάση των δύο κομμάτων και
ενώ είναι ζητούμενη ακόμη η θέση της
ΝΔ, αν συμφωνεί, δηλαδή, με την πρότα-

ση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η ΝΔ με

αφορμή και τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ ευελ-
πιστεί σε αλλαγή της στάσης του, ωστόσο
επισημαίνουν ότι με τις ψήφους του ΚΚΕ,
της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 συγ-
κεντρώνεται ο μαγικός αριθμός «120» για
τη σύσταση Εξεταστικής με πρόταση της
αντιπολίτευσης για πρώτη φορά στα κοινο-
βουλευτικά χρονικά (την αλλαγή την έκανε
η ΝΔ) και για ένα μείζον θέμα που αφορά
τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη διαχείριση
του κρατικού χρήματος.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Μία Εξεταστική εν… αναμονή!

Φωτιά έπιασε το τοπίο στο Κίνημα Αλλα-
γής. Την ώρα που στο πολιτικό προσκήνιο οι
υποψήφιοι για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ έχουν
αναστείλει τις προεκλογικές τους δραστη-
ριότητες, άρχισε να βρέχει νέες υποψηφιό-
τητες. Τις τελευταίες 24 ώρες στο Κίνημα Αλ-
λαγής όλα έδειχναν ότι έχει βρεθεί κοινός τό-
πος για την πορεία διεξαγωγής των εσωκομ-
ματικών εκλογών, τελικά όμως υπολόγιζαν
χωρίς τον Παύλο Γερουλάνο και τον Βασίλη
Κεγκέρογλου.

Με έντονες αναφορές στη Φώφη Γεννηματά
και διακριτικές αποστάσεις από κάποιες πολι-
τικές επιλογές της ο κ. Γερουλάνος κατέθεσε
τη δική του πρόταση για υποψηφιότητα στις
εσωκομματικές εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου.
«Η μη συμμετοχή της προέδρου Φώφης Γεν-
νηματά σε αυτήν τη διαδικασία περιορίζει την

αντιπροσώπευσή μας στην κοινωνία και είναι
σημαντικός και ορατός ο κίνδυνος να στερηθεί
η διαδικασία τη συμμετοχή πολιτών, οι οποίοι
συναποτελούν ένα πολιτικό δυναμικό που
έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ», αναφέρει
χαρακτηριστικά δίνοντας το στίγμα των προθέ-
σεών του. Συμπληρώνει, δε, με νόημα ότι αυτό
γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο «όταν οι εθνικές
εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι εξαι-
ρετικά κρίσιμες για τον τόπο μας».

Η υποψηφιότητα Γερουλάνου έρχεται να τα-
ράξει τα εσωκομματικά νερά, την ώρα που κά-
ποιοι βεβιασμένα άρχισαν να βγάζουν προ-

γνωστικά. Ο κ. Γερουλάνος αντλεί ψήφους από
μια ευρύτερη δεξαμενή και βεβαίως από την
παπανδρεϊκή πτέρυγα. Το γεγονός αυτό τον
αναδεικνύει σε έναν ισχυρό παίχτη που ανα-
κατεύει την τράπουλα με το «καλημέρα».

Στις καταθέσεις υποψηφιοτήτων ήρθε να
προστεθεί και αυτή του γραμματέα της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου. Πρόκειται για
μια υποψηφιότητα με προφανή στόχο να συ-
σπειρώσει την ψήφο που θα κατευθυνόταν στη
Φώφη Γεννηματά.

Παρά ταύτα, πριν ακόμη εκδηλωθούν οι νέ-
ες υποψηφιότητες, ο πολύπειρος Χρήστος

Πρωτόπαπας, στενός συνεργάτης της Φώφης
Γεννηματά, μπροστά στον κίνδυνο να δημι-
ουργηθεί χάος, φρόντισε να βάλει στον «πά-
γο» ονόματα και προσδοκίες. Μιλώντας στο
ρ/φ του Alpha 9,89 έστειλε αυστηρό μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις τονίζοντας: «Καλό
θα είναι να μη χρησιμοποιήσει κανείς το όνο-
μα της κυρίας Γεννηματά». Πλέον τα βλέμμα-
τα είναι στραμμένα στα αρμόδια κομματικά
όργανα. Πάντως θα πρέπει να θεωρείται δε-
δομένο ότι η ΕΔΕΚΑΠ με τη σύμφωνη γνώμη
και των άλλων τριών υποψηφίων θα δώσει την
παράταση που ζητούν οι κύριοι Γερουλάνος,
Κεγκέρογλου προκειμένου να μαζέψουν τις
5.000 υπογραφές ή το 15% των μελών της ΚΕ
που απαιτείται για την επικύρωση των υποψη-
φιοτήτων τους.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

«Βρέχει» υποψηφιότητες
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
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Ξυπνάς περίπου στις 3 το πρωί και είσαι επιρ-
ρεπής στο να σκέφτεσαι τους φόβους και τις
αδυναμίες σου; Δεν είσαι ο μόνος που το κάνει
αυτό. Οι σκέψεις αυτές είναι συχνά ενοχλητικές.
Είναι εντυπωσιακό ότι αυτές οι ανησυχίες εξα-
τμίζονται στο φως της μέρας, αποδεικνύοντας
ότι η σκέψη στις 3 το πρωί ήταν εντελώς παράλο-
γη και μη παραγωγική.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας στις 3 το πρωί;
Σε έναν κανονικό νυχτερινό ύπνο η νευροβιο-

λογία μας φτάνει σε σημείο καμπής γύρω στις 3
ή 4 το πρωί.

Η θερμοκρασία του σώματος αρχίζει να αυξά-
νεται, ο ρυθμός ύπνου μειώνεται, η έκκριση με-
λατονίνης (η ορμόνη του ύπνου) έχει κορυφωθεί
και τα επίπεδα κορτιζόλης (ορμόνη του στρες)
αυξάνονται, καθώς το σώμα προετοιμάζεται για
το ξεκίνημα της μέρας. Όλη αυτή η δραστηριότη-
τα συμβαίνει ανεξάρτητα από τις συνθήκες του
περιβάλλοντος, όπως το φως της αυγής. Στην
πραγματικότητα ξυπνάμε πολλές φορές κάθε

βράδυ και ο ελαφρύς ύπνος είναι πιο συνηθι-
σμένος στο δεύτερο μισό της νύχτας. Όταν ο
ύπνος μας πάει καλά, απλώς αγνοούμε αυτά τα
ξυπνήματα. Προσθέστε, όμως, λίγο άγχος και
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ξύπνημα να γίνει
μια κατάσταση πλήρους αυτογνωσίας.

Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό;
Έχετε παρατηρήσει ότι οι σκέψεις στις 3 το

πρωί είναι πολύ εστιασμένες στον εαυτό σας; Στο
ήσυχο σκοτάδι είναι εύκολο να γλιστρήσετε εν

αγνοία σας σε μια κατάσταση ακραίας εγωκεν-
τρικότητας. Κυκλώνοντας την έννοια «εγώ»,
μπορούμε να δημιουργήσουμε επώδυνα συναι-
σθήματα, όπως ενοχές ή τύψεις ή να στρέψουμε
τις κουρασμένες σκέψεις μας στο πάντα αβέβαιο
μέλλον, δημιουργώντας φόβους χωρίς βάση.

Δίνοντας προσοχή στις αισθήσεις μας, συγκε-
κριμένα στον ήχο της αναπνοής μας, επαναφέ-
ρουμε τις λειτουργίες του σώματος.

Αν εξακολουθήσουμε να κάνουμε τις ίδιες αρ-
νητικές σκέψεις έπειτα από 15 ή 20 λεπτά, ανά-
βουμε ένα χαμηλό φως και διαβάζουμε.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να φαίνεται κοσμική,
αλλά στις 3 το πρωί είναι πολύ συμπονετική και
μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε από τη μη
παραγωγική σκέψη μας. 

Είναι σημαντικό να θέλουμε να αποφύγουμε
την καταστροφική σκέψη. Το να ξυπνάμε και να
ανησυχούμε στις 3 το πρωί είναι πολύ κατανοητό
και ανθρώπινο. Είναι στο χέρι μας να διαχειρι-
στούμε την κατάσταση αυτή με τον πιο συμβατό
για τον καθένα μας τρόπο.

Η
15η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα
Λευκού Μπαστουνιού των τυφλών. Το
λευκό μπαστούνι είναι παγκοσμίως το τε-

χνικό βοήθημα το οποίο, ύστερα από εκπαίδευση,
χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης,
ώστε να ανιχνεύουν τα εμπόδια στην πορεία τους
και να κινούνται με ανεξαρτησία και ασφάλεια.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
40-45 εκατομμύρια είναι οι ολικά τυφλοί άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσμο σήμερα, ενώ στην Ελλάδα
αγγίζουν τους 25.000-30.000. Ο αριθμός αυτός
μεγαλώνει, αν υπολογίσουμε και τα άτομα που
έχουν σοβαρές βλάβες στην όρασή τους.

Ο δραστήριος πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με άλλα
μάτια», δικηγόρος Βαγγέλης Αυγουλάς, μας
υπενθυμίζει πώς είναι η καθημερινότητα για
έναν τυφλό.

«Πριν από 33 χρόνια γεννήθηκα τυφλός. Σή-
μερα, υπογράφω αυτό το άρθρο ως δικηγόρος
με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο, ως μέλος της
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ και
ως ιδρυτής μιας κοινωνικής επιχείρησης που δί-
νει κατά προτεραιότητα θέσεις εργασίας σε ανά-
πηρα άτομα. Εύκολο; Καθόλου. Γιατί ζω στην Ελ-
λάδα, τη χώρα του παράδοξου, όπου πολλά αυ-
τονόητα δεν αποτελούν πραγματικότητα. Κι
εδώ… τα αυτοκίνητα δικαιούνται να κυκλοφο-

ρούν εξίσου στους δρόμους και στα πεζοδρόμια,
ενώ οι πεζοί πουθενά. Οι οδηγοί όδευσης τυ-
φλών (οι ειδικές ανάγλυφες λωρίδες στα πεζο-
δρόμια που με βοηθούν να προσανατολίζομαι με
το λευκό μπαστούνι) είναι συχνά κατειλημμένοι
από σκουπίδια ή τραπεζοκαθίσματα. Πολλές φο-
ρές, μάλιστα, δεν υπάρχουν καν πεζοδρόμια για
να τοποθετηθούν. Έχουμε ψηφίσει τόσους νό-
μους, και οι σκύλοι-οδηγοί τυφλών συνεχίζουν
να αντιμετωπίζονται ως απλά κατοικίδια. Οι ράμ-
πες συχνά δεν πληρούν τις προδιαγραφές, ενώ
οι θέσεις στάθμευσης των ΑμεΑ χρησιμοποι-
ούνται συνήθως από όσους δεν το δικαιούνται.
Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τους τυφλούς ως
ανίκανους προς δικαιοπραξία και τους παραβιά-
ζουν το απόρρητο, απαιτώντας επιπλέον σε κάθε
συναλλαγή την υπογραφή δύο μαρτύρων, με το
Κράτος Δικαίου να τηρεί σιγή ιχθύος. Η ανεργία
των ΑμεΑ καταγράφεται στα ύψη, σε μια εποχή
που τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές των
τυφλών “μιλάνε”, (διαθέτουν, δηλαδή, ειδικά
προγράμματα ανάγνωσης της οθόνης) ενώ συ-
ναντάμε μέχρι και τυφλούς προγραμματιστές
υπολογιστών. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που
βοηθά τους αναπήρους να ενταχθούν στην εργα-
σία και την εκπαίδευση δεν χορηγείται συστημα-
τικά από το κράτος, αλλά τον πληρώνουμε -αν

έχουμε, φυσικά, τη δυνατότητα- από την τσέπη
μας. Όλα αυτά στην Ελλάδα των πάνω από
1.000.000 ΑμεΑ� ένα πλήθος ανάπηρων ατόμων
που ωστόσο δεν βλέπετε συχνά γύρω σας, διότι
δεν αντέχουν όλοι να αντιπαλέψουν τις αμέτρη-
τες δυσκολίες της καθημερινότητας, με αποτέ-
λεσμα πολλοί να εγκλωβίζονται στα σπίτια τους ή
να φυλακίζονται σε ιδρύματα», αναφέρει ο κ.
Αυγουλάς. 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης θέλουν προ-
σβασιμότητα και ισότιμες ευκαιρίες. Θέλουν να
δουλέψουν και επιθυμούν την επαγγελματική
καταξίωση. «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα όλα
τα χρόνια, ώστε να γίνει μια πιο ανθρωποκεντρι-
κή στροφή. Ιστορικά θετική εξέλιξη είναι, για πα-
ράδειγμα, η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Αναπηρία, με εμβληματικούς θε-
σμούς όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Προσβασιμότη-
τας και ο Προσωπικός Βοηθός για τα ανάπηρα
άτομα να έχουν νομοθετηθεί ήδη. Παράλληλα,
έστω και υπό την πίεση του κορονοϊού, έχουμε
εισέλθει στην ηλεκτρονική εποχή: με ένα κλικ
εκδίδουμε πιστοποιητικά, κλείνουμε ραντεβού
στον ΕΦΚΑ και στους δήμους και λαμβάνουμε
στο κινητό μας τη συνταγή γιατρού και το παρα-
πεμπτικό των ιατρικών μας εξετάσεων», τονίζει ο
Βαγγέλης Αυγουλάς.

Γιατί ξυπνάμε γύρω στις 3 το πρωί 
και επικεντρωνόμαστε στους φόβους μας;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Διεθνής Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού

Ίσες ευκαιρίες και προσβασιμότητα

Βαγγέλης
Αυγουλάς 



Ζοφερή κατάσταση
Συνεχίζει ανοδικά ο

πληθωρισμός στην Ευ-
ρωζώνη, καθώς οι τιμές
ενέργειας κινούνται
υψηλότερα, κάνοντας
τους κεντρικούς τραπε-
ζίτες σε όλο τον κόσμο
να αναρωτιούνται πότε
επιτέλους θα μειωθούν
οι τιμές καταναλωτή.
Κατά 3,4% αναμένεται να
έχουν αυξηθεί οι τιμές καταναλωτή στις 19 χώρες του ευρώ τον Σεπτέμ-
βριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την πρώτη
εκτίμηση της Eurostat. Είναι το πιο υψηλό σημείο των τελευταίων 13 ετών.
Τον Αύγουστο ήταν στο 3%.

Τους πόνεσε
Πολλές μέρες μετά οι Τούρ-
κοι συνεχίζουν να αναφέ-
ρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν υποστή-
ριξε ότι η Ελλάδα έγινε η
χώρα στην καρδιά της Ευ-
ρώπης πολεμώντας εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, όπως έγραψε η
τουρκική «Haber Turk». «Η
Ελλάδα είναι το λίκνο του
πολιτισμού, δημιούργησε
αυτό που είμαστε», είπε ο
Μακρόν και οι γείτονές μας
δεν το χωνεύουν με τίποτα.

Αθάνατη Ελλάδα
Από το μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομι-
κών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων περνούν πιθανές υποθέσεις κατα-
στρατήγησης μέτρων στήριξης των πυρόπλη-
κτων από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Φαίνε-
ται, όμως, πως υπήρξαν προσπάθειες τροπο-
ποίησης του Ε9 προκειμένου να εισαχθούν δι-
καιώματα νέων ακινήτων μετά την ανακοίνωση
των μέτρων της κυβέρνησης για τους πυρόπλη-
κτους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συγκεκριμέ-
να κτίρια έχουν δηλωθεί πάνω από 500 φορές
(σε ισάριθμα διαφορετικά ΑΦΜ).

Οι κληρονόμοι
Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική πλατφόρμα στον ιστό-

τοπο του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου με την υποβολή ηλε-
κτρονικής αίτησης οι κληρονόμοι 14.600 συνταξιούχων
με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι απε-
βίωσαν προτού εισπράξουν τα αναδρομικά που δι-
καιούνται, να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν. Η
διαδικασία αφορά τα αναδρομικά που προκύπτουν από
τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιούχων
με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης που απεβίωσαν με-
τά την 1η Οκτωβρίου 2019. Υπάρχουν παράπονα, πάν-
τως, για το πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. 

Οι απρόβλεπτες εξελίξεις με την Εvergrande

Ο
ι εξελίξεις με τον όμιλο Evergrande βρί-
σκονται στην πρώτη θέση των αναλύσεων
στα μεγαλύτερα οικονομικά φόρουμ ανά τον

κόσμο. Μιλάμε για την κατάρρευση ενός κατασκευα-
στικού κολοσσού που απειλεί να συμπαρασύρει ολό-
κληρη την κινεζική οικονομία, καθώς ο κλάδος των
ακινήτων στην Κίνα αντιπροσωπεύει το 30% του ΑΕΠ
της χώρας. Ο όμιλος Evergrande, ο μεγαλύτερος κα-

τασκευαστικός όμιλος της χώρας, καταρρέει λόγω
χρεών, αφού πρώτα τα ακίνητα φούσκωσαν με καθα-
ρό αέρα. Πολλοί θα πουν και τι μπορεί να σημαίνει για
εμάς η κατάρρευση ενός κατασκευαστικού ομίλου
στην Κίνα. Η απάντηση είναι το προηγούμενο με τη
χρεοκοπία της Lehman Brothers το 2008. Και τότε
ελάχιστοι γνώριζαν αυτό το όνομα, όμως το έμαθαν
καλά στη συνέχεια.
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Μ
ετά την αγορά της μοίρας των 24 υπερ-

σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών

Rafale και τη συμφωνία για την απόκτηση

των τριών γαλλικών φρεγατών, η Ελλάδα είναι

έτοιμη να συνεχίσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα με

μια ακόμη πολύ σημαντική προμήθεια στρατιωτι-

κού υλικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολεμι-

κό Ναυτικό είναι έτοιμο να αποκτήσει παράλληλα

τρεις κορβέτες Gowind νέας γενιάς, οι οποίες επί-

σης θα είναι γαλλικής προέλευσης.

Η αγορά αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2022.

Η ελληνική έκδοση των συγκεκριμένων πλοίων θα

είναι η Gowind 500, που θα διαθέτει αντιαεροπορι-

κούς πυραύλους Mica, καθώς επίσης και πυραύ-

λους επιφανείας Exocet. Για πολλούς θεωρείται

βέβαιο ότι θα παραγγείλουμε συνολικά τέσσερις,

με το κόστος για τη καθεμία να φτάνει γύρω στα

350 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των

όπλων που θα φέρει. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό εί-

ναι ότι η χώρα μας θα αγοράσει και το δικαίωμα κα-

τασκευής των κορβετών, κάτι που σημαίνει ότι θα

μπορεί να κατασκευάζει νέα αντίστοιχα πλοία και

στα δικά της ναυπηγεία.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα αποκτήσει και τις

κορβέτες Gowind, οι τρεις Belh@rra θα συνεπι-

κουρούνται από τρεις κορβέτες, οπότε καθεμία

νέα φρεγάτα θα έχει από μία κορβέτα να την καλύ-

πτει. Η Belh@rra, δηλαδή, θα παρέχει την αντιαε-

ροπορική άμυνα περιοχής για την ομάδα κρούσης,

της οποίας θα είναι η ναυαρχίδα και στην οποία

ομάδα θα συμμετέχουν παλαιότερες φρεγάτες,

πυραυλάκατοι, σκάφη υποστήριξης και υποβρύ-

χια. Στην ομάδα κρούσης οι κορβέτες Gowind θα

παρέχουν ανθυποβρυχιακή προστασία.

Δημιουργούνται, λοιπόν, οι προϋποθέσεις για

την ύπαρξη τριών πλέον ομάδων κρούσης (task

force), οι οποίες θα μπορούν να προβάλουν ισχύ

σε μια ακτίνα μεγαλύτερη των 100 χλμ. η καθεμία.

Μέσα σε αυτή την περίμετρο τα υπόλοιπα σκάφη

θα δημιουργούν τις υπόλοιπες διαστρωματώσεις

άμυνας εναντίον απειλών από την επιφάνεια, τον

αέρα και τα υποβρύχια.

Οι Gowind ενσωματώνουν όλες τις τεχνολογίες

στελθ, τις οποίες έχει αναπτύξει το Naval Group

τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλάμε για κυρίαρχο ελ-

ληνικό Πολεμικό Ναυτικό έπειτα από αυτό του Ισ-

ραήλ σε όλη την περιοχή.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Έρχονται
και οι κορβέτες

anetnews24@gmail.com 



Π
ανηγυρική ήταν η επανεκλογή του
επικεφαλής των ευρωβουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμα-

ράκη στο προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος.

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, όπως γράφει ο
«Ελεύθερος Τύπος», ύστερα από μια ομιλία-
αναδρομή στη δραστηριότητά του ως αντιπρο-
έδρου αρμόδιου για τις σχέσεις του ΕΛΚ με
τους εθνικούς βουλευτές, χειροκροτήθηκε
από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι με 147 ψήφους σε
σύνολο 173 ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους
στο πρόσωπο του πρώην προέδρου της Βου-
λής των Ελλήνων και πρώην προέδρου της
Νέας Δημοκρατίας.

ΓΓια ποιους στάζει 
φαρμάκι ο Κυρανάκης;

Δεν τα έχει καλά με τους υπουργούς που
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Το καταλάβαμε.
Με μια αιχμηρή ανακοίνωση σχολίασε ο
βουλευτής Νοτίου Τομέα της ΝΔ Κωνσταντί-
νος Κυρανάκης την ομιλία του πρώην πρω-
θυπουργού Κ. Καραμανλή στην εκδήλωση
του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμαν-
λής», με αφορμή την 47η επέτειο από την
ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. «Δικαίωση
για την παράταξη και τον ίδιο προσωπικά, το
θερμό χειροκρότημα των προερχόμενων από
την Κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ», σχολία-
σε με νόημα ο βουλευτής της ΝΔ «δείχνον-
τας» προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και τον ευ-
ρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Σήμερα οι αποφάσεις 
για δακτύλιο
Σήμερα, Παρασκευή, σε διευρυμένη κυβερ-
νητική σύσκεψη, θα ληφθούν οι αποφάσεις
σχετικά με την επαναφορά του δακτυλίου
στην Αθήνα, όπως τόνισε ο υπουργός Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας.
Σχετικά με τις ενστάσεις που υπάρχουν για
τον περιορισμό της καθημερινής ελεύθερης
κυκλοφορίας στον δακτύλιο των αυτοκινήτων
τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6, ο υπουργός
είπε ότι το ζήτημα θα τεθεί στη σύσκεψη, αλ-
λά είναι δεδομένο ότι τα αυτοκίνητα αυτά
έχουν γίνει πλέον πλειοψηφία.

Στουρνάρας VS Πολάκη: 
Η συνέχεια στα δικαστήρια

Η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρ-
ση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη (με 174
υπέρ έναντι 97 κατά και 9 «παρών» σε σύνο-
λο 280 ψηφισάντων), για τη μήνυση που έχει
καταθέσει εναντίον του ο Γιάννης Στουρνά-
ρας. Οπότε η συνέχεια στα δικαστήρια, όπου
ο Παυλάρας ο αψύς θα πρέπει να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του. Θυμίζω ότι ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρ-
νάρας είχε υποβάλει μήνυση για «συκοφαν-
τική δυσφήμηση» και «εξύβριση» με αφορ-
μή μια ανάρτηση του τέως αναπληρωτή
υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στο αγαπημέ-
νο του Facebook, όπου του ζητούσε εξηγή-
σεις με το γνωστό μειλίχιο ύφος του («ελε-
εινέ και τρισάθλιε αρχιτραπεζίτη») για υπό-
θεση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς προς
εφοπλιστές και χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ
τους, ενώ το δικό του δάνειο ύψους 100.000
ευρώ το έκανε η ΤτΕ «φύλλο και φτερό». Ο
κ. Πολάκης βεβαίως δεν φοβάται κανέναν
και τίποτα, ούτε τον Στουρνάρα ούτε τις μη-
νύσεις του. Όρμα, Παυλή…

Η κακοκαιρία 
χτύπησε και τη Βουλή

Θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας «Μπάλλος»
που έπληξε ολόκληρη την πρωτεύουσα,
έπεσε και η Βουλή. Νερά εισχώρησαν στο
περιστύλιο, ενώ έπεσε και κομμάτι από το
μάρμαρο 150 ετών στον εξωτερικό της χώρο.
Αμέσως πάντως κινητοποιήθηκαν οι αρμό-
διες υπηρεσίες της Βουλής, προκειμένου
να διασφαλίσουν πως κανένα από τα αντι-
κείμενα αξίας -μεταξύ των οποίων και η πε-
ρίφημη ταπισερί με τη «Σχολή των Αθη-
νών»- δεν θα τεθεί σε κίνδυνο.
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Σαρώνει 
ο Βαγγέλης 
στο ΕΛΚ

Για να ξέρετε, μεταξύ των Νεο-
δημοκρατών που ήταν στην
εκδήλωση του Ιδρύματος Κα-
ραμανλή βρέθηκε και ένας

«ξένος». Τι εννοώ ξένος; Εκτός
κόμματος. Ο Mr «Ποτάμης», κύ-

ριος Σταύρος Θεοδωράκης. Βέβαια ο Σταύρος εί-
ναι πλέον δημοσιογράφος και όπως έμαθα ετοιμά-
ζει ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για τον αείμνηστο
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Έτσι εξηγείται η παρου-
σία του εκεί.

Χ
ρο
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Διαγραφές 
στις τοπικές της Αχαΐας

Μαθαίνω ότι στις εσωκομματικές εκλογές
της ΝΔ τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Αρ-
κετοί υποψήφιοι τοπικών και νομαρχιακών
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα με τις αναρ-
τήσεις τους εναντίον υπουργών και στελεχών
της κυβέρνησης. Στην Αχαΐα, μου λένε, οι δια-
γραφές υποψηφίων πάνε σύννεφο… Υπάρ-
χουν υποψήφιοι, για παράδειγμα, που σχολιά-
ζουν αρνητικά την ελληνογαλλική συμφωνία
και κάποιοι άλλοι που δημιουργούν διχαστικές
τάσεις μεταξύ Μητσοτακικών και Καραμανλι-
κών. Αναρωτιέμαι γιατί κατεβαίνουν υποψήφι-
οι στη ΝΔ, αφού δεν θέλουν το κόμμα;



Ο στρατηγός που πάτησε τα 100!
Μια θρυλική μορφή των Ειδικών Δυνάμεων της Ελλάδας, ο Ιερολοχίτης - καταδρομέας αντι-

στράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας έδωσε το «παρών» στο ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πε-
σόντων Ιερολοχιτών στο ομώνυμο μνημείο στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα, παρουσία του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου. Ο στρατηγός Κόρκας Κωνσταντίνος του
Αθανασίου γεννήθηκε στο χωριό Πουλίτσα Κορινθίας το 1921. Το 1940 εισήλθε στη Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και με τους άλλους πρωτοετείς συμμαθητές του πολέμησε στη Μάχη
της Κρήτης. Ακολούθως διέφυγε στη Μέση Ανατολή και συνέχισε τη φοίτησή του στη ΣΣΕ, που
τελούσε «εν εκστρατεία» στην Αλεξάνδρεια, από την οποία και αποφοίτησε το 1943 με τον βαθ-
μό του ανθυπολοχαγού (ΠΖ). Εντάχθηκε εθελοντικώς στη δύναμη του Ιερού Λόχου υπό τον συν-
ταγματάρχη Χρ. Τσιγάντε. Αποστρατεύτηκε το 1980 με τον βαθμό του αντιστρατήγου και με τον
τίτλο του «Επίτιμου Διοικητού της 1ης Στρατιάς».

ΤΤο επιτυχημένο
δίδυμο Μαρινάκη
- Μπρατάκου

Η συσπείρωση της βάσης της ΝΔ
αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα
του κόμματος, μαζί με το άνοιγμα
στη νεολαία. Μέσα σε αυτό το κλίμα
αποκτά μεγαλύτερη πολιτική σημα-
σία το συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαή-
μερο του Δεκεμβρίου. Θα είναι
εκλογικό και θα εκλέξει τη νέα Πο-
λιτική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά
της θα αναδείξει τον νέο γραμματέα
του κόμματος. Ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σύντομα θα
ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις
του, αλλά όπως όλα δείχνουν το δί-
δυμο του Παύλου Μαρινάκη με τον
πολύπειρο διευθυντή του κόμματος
Γιάννη Μπρατάκο θεωρείται μια επι-
τυχημένη συνταγή. Συνεπώς ο Μα-
ρινάκης είναι αυτό που λέμε επι-
κρατέστερος για γραμματέας. Ο
προεκλογικός αγώνας προφανώς
και θέλει πολύ τρέξιμο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Κ
άποιοι προφανώς είδαν τις αποστολές βοήθειας στους σεισμόπληκτους
του Αρκαλοχωρίου σαν ευκαιρία να καθαρίσουν τα ντουλάπια τους από
ό,τι ήθελαν να πετάξουν, στέλνοντας κουρέλια ή άχρηστα ρούχα. Αποκριά-

τικες στολές, νυφικά, βρόμικα εσώρουχα είναι μερικά από τα είδη που εστάλησαν
στους σεισμόπληκτους. Ο αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Γιανναράκης έγινε έξαλ-
λος ο άνθρωπος και έγραψε στο Facebook: «Αγαπητοί αδελφοί, βοηθώ τον συνάν-
θρωπό μου σημαίνει σέβομαι την αξιοπρέπειά του και την ανάγκη του. Μας έχετε
στείλει πολλούς τόνους ρούχα άχρηστα, αποκριάτικες στολές, νυφικά, κουβέρτες
σκοροφαγωμένες, φορεμένα σκισμένα καλσόν, άπλυτα εσώρουχα, σκισμένα σεν-
τόνια, χιλιάδες παπούτσια σκισμένα. Βοηθώ σημαίνει σέβομαι, όχι ξεσκαρτάρω
πατάρι, ντουλάπα. Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Σεβασμός. Εκατοντάδες εθε-
λοντές προσπαθούν να ξεχωρίσουν ρούχα ενώ θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλ-
λο. Σας παρακαλούμε. Μη στέλνετε κουρέλια και σκουπίδια».

Το
...
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Ο Σκέρτσος για το ΚΙΝΑΛ 
Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε τηλεο-

πτική του συνέντευξη αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συ-
νεργασίας της ΝΔ με το Κίνημα Αλλαγής και έχουν εν-
διαφέρον όσα είπε: «Δεν υπάρχουν διλήμματα για συ-
νεργασίες, δεν υπάρχει ανάγκη για συνεργασίες ειδικά
με δυνάμεις που υπερασπίζονται την αντι-μεταρρύθμι-
ση και την αδράνεια, και το ΚΙΝΑΛ έχει κάνει δυστυχώς
τέτοιες επιλογές. Αν δεν είχε κάνει αυτές τις επιλογές,
κάποιοι άνθρωποι θα ήταν στο ΚΙΝΑΛ αλλά το έχουν εγ-
καταλείψει. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι πολλοί ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ υπερ-
ψηφίζουν σταθερά στις δημοσκοπήσεις τις επιλογές της κυβέρνησης». Μάλιστα ο
υπουργός υπεραμύνθηκε της πολιτικής που εφαρμόζει η ΝΔ, η οποία όπως είπε
«καλύπτει το ευρύ φάσμα από την Κεντροαριστερά, το Κέντρο, την Κεντροδεξιά
και τη Δεξιά εφαρμόζοντας μια πατριωτική, μεταρρυθμιστική και φιλελεύθερη
πολιτική, που έχει ανάγκη ο τόπος και έχει καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια».

Έξαλλος ο αρχιμανδρίτης
Γιανναράκης στο Αρκαλοχώρι

Κόσμος και κοσμάκης
στη Θεσσαλονίκη
Ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου
της ΚΕΔΕ, οι οποίες θα κορυφωθούν
στις 16 Οκτωβρίου, τηρώντας αυστηρά
όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτό-
κολλα για τον περιορισμό της διάδοσης
της πανδημίας της Covid-19, όπως είπε
και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης
Παπαστεργίου. Ήδη στη Θεσσαλονίκη
βρίσκονται ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, ο αναπληρωτής
υπουργός Στέλιος Πέτσας και εκπρό-
σωποι των πολιτικών κομμάτων, ο υφυ-

πουργός Εσω-
τερικών Σταύ-
ρος Καλαφά-
της, ο πρόεδρος
της ΕΝΠΕ Από-
στολος Τζιτζι-
κώστας, ο πρό-
εδρος της Ένω-
σης Δήμων Κύ-
πρου Ανδρέας
Βύρας, ο πρό-

εδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ
Νίκος Τράκας, ο πρόεδρος της ΠΟΠ-
ΟΤΑ Μάρκος Δαρδαμάνης. Πολύς κό-
σμος και αρκετοί υπουργοί. Οι συζητή-
σεις θα κινηθούν γύρω από τη θεσμική
εξέλιξη της Αυτοδιοίκησης στις νέες
συνθήκες, τα οικονομικά των δήμων,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δή-
μων, τη διαχείριση κρίσεων και κατα-
στροφών. Εκτός από Πέτσα και Βορίδη,
στο Βελλίδειο βρίσκονται και άλλοι
υπουργοί και υφυπουργοί, μεταξύ των
οποίων ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ο Θοδωρής Λι-
βάνιος, ο Γιάννης Τσακίρης και ο Γιώρ-
γος Γεωργαντάς.
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ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Βουλευτής Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ

«Θα πούμε “ναι” και σε πρόταση
για διεύρυνση της Εξεταστικής»

«Καταθέσαμε πρόταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής για να διερευνη-
θούν όλες οι περιπτώσεις χει-

ραγώγησης της κοινής γνώμης με σπατάλη δη-
μοσίου χρήματος». Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων,
ο Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής Β1’ Βόρειου
Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, και προσθέτει: «Φυ-
σικά και θα δεχτούμε τη διεύρυνση της ερευνώ-
μενης χρονικής περιόδου όσο προταθεί, από
όποιον προταθεί. Καθαρός ουρανός αστραπές
δεν φοβάται. Επί των ημερών μας δεν υπήρχαν
λίστες Πέτσα… Λίστες Λαγκάρντ ψάχναμε και
βάζαμε χρήματα στο δημόσιο ταμείο». 
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Στην Αυστρία, ο καγκελάριος Σεμπά-
στιαν Κουρτς παραιτείται, γιατί φέρε-
ται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο με στη-
μένες δημοσκοπήσεις και προσωπική
προβολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εισηγείται τη
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τις έρευνες κοινής γνώμης στην Ελλά-
δα. Έχετε κάποια στοιχεία; Αν η ΝΔ
προτείνει διεύρυνση της χρονικής πε-
ριόδου διερεύνησης από το 2015, θα το
δεχτείτε;
Καταθέσαμε πρόταση Εξεταστικής

Επιτροπής για να διερευνηθούν όλες οι
περιπτώσεις χειραγώγησης της κοινής
γνώμης με σπατάλη δημοσίου χρήματος.
Ζητάμε να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει
των οποίων δόθηκαν τα 42 εκατ. ευρώ σε
ΜΜΕ, από τις λίστες Πέτσα 1 και 2, η απο-
τυχημένη εκ του αποτελέσματος εμβο-
λιαστική καμπάνια του υπουργείου Υγεί-
ας, η χρηματοδότηση της Enterprise Gre-
ece για τη διεθνή καμπάνια προβολής της
κυβέρνησης, καθώς και η χρηματοδότη-
ση με δημόσιο χρήμα του ιδιοκτήτη της
δημοσκοπικής εταιρείας Opinion Poll, τα
αποτελέσματα της οποίας έχει αρνηθεί να
ελέγξει η κυβερνητική πλειοψηφία, η
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής, παρά το αίτημα και τα ατράντα-
χτα σχετικά στοιχεία της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. 

Η στρατηγική χειραγώγησης μέρους
του Τύπου από την κυβέρνηση Μητσοτά-
κη πρέπει να ερευνηθεί μέχρι τέλους. Η
κυβέρνηση λειτουργεί με αδιαφάνεια,
ιδιαίτερα στα θέματα που έχουν να κά-
νουν με την ενημέρωση. Διαφάνεια, κοι-
νωνική λογοδοσία και λειτουργία των θε-
σμών είναι το αίτημα της μεγάλης κοινω-
νικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευ-
σης στη Βουλή. Φως παντού. 

Φυσικά και θα δεχτούμε τη διεύρυνση
της ερευνώμενης χρονικής περιόδου όσο
προταθεί, από όποιον προταθεί. Καθαρός
ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Επί των
ημερών μας δεν υπήρχαν λίστες Πέτσα…
Λίστες Λαγκάρντ ψάχναμε και βάζαμε
χρήματα στο δημόσιο ταμείο.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Εξετα-
στική Επιτροπή είναι προπομπός για
την προοδευτική κυβέρνηση που θέ-
λει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας;
Μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΚΙ-
ΝΑΛ, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ 25, την Ελληνι-
κή Λύση; Αυτοί μεταξύ τους θέλουν να
συνεργαστούν; Τους ρωτήσατε; 
Η αποδοχή της πρότασης από τα κόμ-

ματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι
σημαντική και θετική εξέλιξη, αλλά έχει
τα όρια που διαφαίνονται από το περιεχό-
μενο της πρότασης και της έρευνας. Το
πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πλέον ο

Κυρ. Μητσοτάκης, με τις αδιαφανείς πρα-
κτικές του και στις σκοτεινές διαδρομές
των αμέσων συνεργατών του, κατορθώνει
και βάζει απέναντί του το 60% της τελευ-
ταίας εκλογικής αποτύπωσης του 2019.

Η προοδευτική κυβέρνηση είναι κάτι
πολύ πιο σύνθετο πολιτικά και προγραμ-
ματικά. Δείτε τι συμβαίνει στην Πορτογα-
λία, στην Ισπανία και, τελευταία, στη Γερ-
μανία. Η πολιτική και εκλογική ήττα της
Δεξιάς βάζει όλες τις προοδευτικές δυ-
νάμεις μπροστά στις ευθύνες τους. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία την επόμε-
νη μέρα της εκλογικής ήττας του κ. Μη-
τσοτάκη θα είναι κομμάτι της λύσης και
της αποτροπής αδιεξόδων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του 2019
ηττήθηκε από τη ΝΔ με διαφορά περί-
που 8%. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι
σήμερα; Για ποιον λόγο οι πολίτες να
επιλέξουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμε-
νες εκλογές;
Έχουν αλλάξει τα δύο χρόνια διακυ-

βέρνησης της ΝΔ. Μια κυβέρνηση και
ένας πρωθυπουργός που βαφτίζουν τις

αποτυχίες - επιτυχίες, που δείχνουν με
τον πιο κυνικό τρόπο τις ταξικές τους
αναφορές και το ποιους υπηρετούν και
προσέχουν. Πούλησαν μέσω των media
στους Έλληνες πολίτες την ιδέα ενός επι-
τελικού κράτους και σήμερα βιώνουμε
την κατάρρευση όχι μόνο του «επιτελι-
κού», αλλά του κράτους γενικότερα. Ενός
κράτους που ζητάει από τον κάθε πολίτη
να προστατευτεί μόνος του από τον Covid,
να σβήνει μόνος τους τις φωτιές, να
φροντίζει μόνος του να μην πλημμυρίσει
το σπίτι του και από πάνω να τον κοροϊ-
δεύουμε, λέγοντάς του ότι θα έπρεπε να
ασφαλίσει το σπίτι του ή ότι δεν συνδέον-
ται οι πυρκαγιές με τις πλημμύρες. 

Αυτά έχουν αλλάξει από τις εκλογές
του 2019. 

Σας βλέπουμε να πανηγυρίζετε τη νίκη
του SPD στη Γερμανία, ενώ την ίδια
στιγμή το Die Linke κατέρρευσε εκλο-
γικά. Τελικά, τι κόμμα είστε; Σοσιαλι-
στικό, σοσιαλδημοκρατικό, της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς;
Κάθε αλλαγή στην Ευρώπη σε προ-

οδευτική κατεύθυνση είναι για εμάς, και
ελπίζουμε για όλους τους προοδευτικούς
Έλληνες πολίτες, μια καλή είδηση. Ιδιαί-
τερα όταν πρόκειται για την πιο –αντικει-
μενικά– σημαντική χώρα της Ευρώπης.
Θεωρούμε ότι ένας άνεμος αλλαγής φυ-
σάει στην Ευρώπη της λιτότητας και της

ενιαίας οικονομικής σκέψης. Αυτό εν μέ-
ρει επηρεάζει και τον δικό μας προγραμ-
ματικό λόγο, δίνει μεγαλύτερα περιθώρια
κοινωνικών διεκδικήσεων, αναπόφευκτα
αναπροσαρμόζει και τη στρατηγική συμ-
μαχιών σε ολόκληρο το προοδευτικό
στρατόπεδο. 

Σε αυτό το ευρύ στερέωμα κινείται ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως ο μεγάλος πολιτικός εκ-
φραστής της σύγχρονης Αριστεράς στη
μεγάλη δημοκρατική παράταξη. 

«
«Καθαρός ουρανός αστραπές
δεν φοβάται. Επί των ημερών
μας, δεν υπήρχαν λίστες 
Πέτσα… Λίστες Λαγκάρντ 
ψάχναμε και βάζαμε χρήματα
στο δημόσιο ταμείο» 

neleftheroglou64@gmail.com

στον
Νίκο Ελευθερόγλου



Α
ν υπάρχει κάτι που μπορεί κα-
νείς εύκολα να συμπεράνει
από τα νέα εξοπλιστικά προ-
γράμματα που βρίσκονται σε

εξέλιξη αυτό το διάστημα είναι η αλλαγή
στο δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η
απόκτηση νέων σύγχρονων μέσων, όπως
τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τα ανα-
βαθμισμένα Viper, οι φρεγάτες Belharra
και στο μέλλον οι νέες κορβέτες και τα F-
35, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση
του παλιού οπλοστασίου και την προσθή-
κη «έξυπνων» όπλων, δείχνει μια σαφέ-
στατη αναβάθμιση της αποτρεπτικής ικα-
νότητας της χώρας αλλά και την προσαρ-
μογή των Ενόπλων Δυνάμεων στο νέο πε-
ριβάλλον των σύγχρονων απειλών.

Για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας
οι αμυντικοί εξοπλισμοί βρίσκονταν εκτός
ατζέντας, ενώ κάποιοι προτίμησαν να το
«ρισκάρουμε», μειώνοντας στο ελάχιστο
τον προϋπολογισμό των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Το αποτέλεσμα ήταν να καθηλωθεί
και στη συνέχεια να απαξιωθεί ο στόλος
των Mirage 2000 με μόλις 2.500 με 3.000
ώρες πτήσης για κάθε μονοθέσιο τουλά-
χιστον αεροπλάνο, να μειωθούν δραματι-
κά οι διαθεσιμότητες των C-130 και των C-
27, να πετάει μόλις ένα ΝΗ-90 και να λή-
ξουν οι πιστοποιήσεις εκατοντάδων βλη-
μάτων και οπλικών συστημάτων που είχε
πληρώσει ο ελληνικός λαός από το υστέ-
ρημά του.

Το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα συστή-
ματα φάνηκε στην ελληνοτουρκική κρίση
του 2020, όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις απέ-
δειξαν ότι ακόμη και με πλοία 40 και πλέ-
ον ετών μπορούν να επιτελέσουν το καθή-
κον τους, προασπίζοντας την εδαφική
ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώμα-
τα της χώρας. Εδώ και δύο χρόνια, όμως,
η Ελλάδα κάνει άλματα προς τη νέα επο-
χή, η οποία απαιτεί σύγχρονες Ένοπλες
Δυνάμεις με εξειδικευμένο και άρτια εκ-
παιδευμένο προσωπικό και, φυσικά, τα
κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση της
αποστολής του, ώστε να μη χρειαστεί να το
«ρισκάρουμε».

Τα τελευταία δύο «πακέτα» που ήρθαν
στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμ-
μάτων και Συμβάσεων δείχνουν ξεκάθα-
ρα την αλλαγή φιλοσοφίας στην πολιτική
και στρατιωτική ηγεσία. Το υπερηχητικό
βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Rampage
είναι ίσως η σημαντικότερη προσθήκη στο
ελληνικό οπλοστάσιο. 

Ένας πύραυλος που φαίνεται να ξεπερ-
νά την εμβέλεια απαγόρευσης πτήσεων
που επιβάλλουν οι S-400. Η λεπτομέρεια
αυτή προκαλεί εφιάλτες στην Άγκυρα,

διότι πρόκειται ίσως για το πιο αξιόπιστο
όπλο που μπορεί να πλήξει πυροβολαρ-
χίες S-400, καθιστώντας το πανάκριβο
ρωσικό σύστημα ευάλωτο υπό συγκεκρι-
μένες συνθήκες. 

Το 2019, μάλιστα, ισραηλινά F-16, κάνο-
ντας χρήση του συγκεκριμένου όπλου,
κατέστρεψαν ιρανικό εργοστάσιο παρα-
γωγής πυραύλων στη Συρία, το οποίο,
σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, προστα-
τευόταν από αντιαεροπορικά συστήματα
S-300 ή, κατά άλλους, S-400. Το Ram-
page είναι σχεδόν αδύνατο να αναχαιτι-
στεί εξαιτίας της υπερηχητικής του ταχύ-
τητας και της καθοδήγησης με δορυφορι-
κό σύστημα και η επιλογή του από την Πο-
λεμική Αεροπορία δεν έγινε τυχαία. 

Οι Έλληνες επιτελείς γνωρίζουν ότι
ακόμη και τα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη
θα διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο απέναντι
σε μια αντιαεροπορική ομπρέλα S-400.

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσονται και οι
συλλογές Spice, που μετατρέπουν τις
απλές βόμβες των 1.000 και 2.000 λιβρών
σε «έξυπνα» κατευθυνόμενα όπλα με εμ-
βέλεια που ξεπερνά τα 30 ναυτικά μίλια,
αλλά και οι Spike NLOS, που μπορούν
πλήξουν στόχους με ακρίβεια χιλιοστού
και να εκτοξευθούν τόσο από ελικόπτερα
όσο και από πλοία. 

Στο «πακέτο» που έφερε το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας στη Βουλή προβλέπεται
και η επαναπιστοποίηση των Scalp για τα

Mirage 2000-5 και Rafale F3R. Πρόκειται
για μια ακόμη «εγκληματική» αμέλεια της
προηγούμενης ηγεσίας, η οποία δεν μερί-
μνησε για τη διατήρηση της επιχειρησια-
κής αξιοποίησης του πανάκριβου αλλά
και άκρως αποτελεσματικού όπλου των
γαλλικών αεροσκαφών, που αποτέλεσε,
άλλωστε, και έναν από τους βασικούς λό-
γους που αγοράστηκαν τα συγκεκριμένα
μαχητικά.

Στο νέο οπλοστάσιο πρέπει κανείς να
συμπεριλάβει και τους Meteor που θα φέ-
ρουν τα Rafale. 

Με τρομακτική εμβέλεια που ξεπερνά
τα 100 χιλιόμετρα και τέσσερις φορές την
ταχύτητα του ήχου, πρόκειται ίσως για τον
ισχυρότερο πύραυλο αέρος αέρος στον
κόσμο που θα δώσει ασύγκριτο πλεονέ-
κτημα στην Ελλάδα για την εξασφάλιση
της αεροπορικής υπεροχής στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το νέο «δόγμα» των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα τελευταία δύο «πακέτα»
που ήρθαν στην Επιτροπή 
Εξοπλιστικών Προγραμμάτων
και Συμβάσεων δείχνουν 
ξεκάθαρα την αλλαγή 
φιλοσοφίας στην πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία



Ξ
εκάθαρη καταδίκη των τουρκικών
προκλήσεων και του casus belli
εναντίον της Ελλάδας, αλλά και θω-
ράκιση της χώρας εναντίον οποιασ-

δήποτε απειλής, αποτελεί η ανανεωμένη
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας που υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ο Νί-
κος Δένδιας και ο Αμερικανός ομόλογός του
Άντονι Μπλίνκεν. 

Για πρώτη φορά, μάλιστα, αποτυπώνεται
σε επίσημο κείμενο η απόρριψη της επεκτα-
τικής πολιτικής της Τουρκίας και της απειλής
πολέμου σε βάρος της χώρας μας, ενώ ταυ-
τόχρονα Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες
επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αμοι-
βαία προστασία της κυριαρχίας και της εδα-
φικής ακεραιότητάς τους κατά ενεργειών
που απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης
και της ένοπλης επίθεσης. Τη σχετική αναφο-
ρά περιέχει και η επιστολή του Άντονι Μπλίν-
κεν προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, ένα μονομερές πολιτικό κείμενο που
δεσμεύει αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, υποδηλώνοντας την αποφασιστικότητα
της Ουάσιγκτον για την προστασία της Ελλά-
δας έναντι κάθε είδους εξωτερικής απειλής. 

Ψήφος εμπιστοσύνης
«Η υπογραφή της Συμφωνίας Αμοιβαίας

Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμέ-
νων Πολιτειών σφραγίζει την ποσοτική και
ποιοτική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανι-
κών σχέσεων. Και ταυτόχρονα, αποτελεί ηχη-
ρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας ως
πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην
ταραγμένη περιοχή μας», ανέφερε στο μήνυ-
μά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυ-
πουργός τόνισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «δε-
σμεύονται για την από κοινού αντιμετώπιση
απειλών ή προκλήσεων εναντίον της πατρί-
δας μας» και «διακηρύσσουν την ανάγκη σε-
βασμού της κυριαρχίας, της ακεραιότητας
και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με
βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». 

Ο Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε τον ρόλο
της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την
Ουάσιγκτον να επενδύει γεωπολιτικά στην
Αθήνα σε αντίθεση με την Άγκυρα, όπου για
πρώτη φορά δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόθε-
ση ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με
την Τουρκία. Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πο-

λιτείες φαίνεται να απομακρύνονται επιτέ-
λους από τη λογική των ίσων αποστάσεων και
να μη βάζουν στο «ίδιο καλάθι» την Ελλάδα
και την Τουρκία.

Κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών υπο-
γραμμίζουν ότι με την αναθεωρημένη συμ-
φωνία αυξάνεται το αποτύπωμα των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών στην Ελλάδα, θωρακίζοντας
τη χώρα διπλωματικά και στρατιωτικά, τόσο
μέσω της ρητής αναφοράς στην προστασία
της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ελ-
λάδας όσο και με την ενισχυμένη παρουσία
αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές-κλει-
διά όπως ο Έβρος και η Κρήτη. Οι αλλαγές
στο άρθρο ΙΙ της MDCA εντάσσουν νέες τοπο-
θεσίες στη συμφωνία και συγκεκριμένα, το
Στρατόπεδο «Γεωργούλα» στον Βόλο, το Πε-
δίο Βολής Λιτοχώρου, το Στρατόπεδο «Γιαν-
νούλη» στην Αλεξανδρούπολη και τη Ναυτι-
κή Βάση της Σούδας, η οποία αναβαθμίζεται
και επεκτείνεται με νέες εγκαταστάσεις. Πα-
ράλληλα, επιτρέπεται η χρήση των εκσυγ-
χρονισμένων εγκαταστάσεων και από τις ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η επιλογή
τοποθεσιών όπως το Στρατόπεδο της Αλε-
ξανδρούπολης, μετά τα γεγονότα του Έβρου,
αλλά και η Κρήτη, με την Άγκυρα να εμμένει
στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, κα-
ταδεικνύουν την πρόθεση της Ουάσιγκτον να
διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα σε περιοχές καί-
ριας σημασίας για τα εθνικά συμφέροντα.
Μάλιστα, στη συμφωνία προβλέπεται η ανά-
πτυξη αμερικανικών δυνάμεων όχι μόνο στην
Κρήτη αλλά και σε οποιοδήποτε ελληνικό νη-
σί, επιβεβαιώνοντας την de facto άσκηση
πλήρους κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά
αλλά και τη δυνατότητα στρατιωτικοποίησής
τους, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί τη δυνατό-

τητα επέκτασης και σε νέες εγκαταστάσεις
όταν αυτό κριθεί σκόπιμο. Άλλωστε, η ανανέ-
ωση είναι για πρώτη φορά πενταετής και μετά
την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται
σε ισχύ, εκτός αν μια από τις δύο πλευρές ζη-
τήσει γραπτώς τον τερματισμό της.

Ασπίδα προστασίας
«Είναι μια συμφωνία που κατοχυρώνει τα

ελληνικά συμφέροντα και θεωρούμε ότι δη-
μιουργεί μια ασπίδα προστασίας της χώρας
μας. Επίσης, δημιουργεί ένα κέλυφος κατά το
οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να επενδύσουν στην
Ελλάδα, στη βελτίωση όχι μόνο των αμυντι-
κών εγκαταστάσεων της χώρας αλλά και μέ-
σα σε ένα ευρύτερο και γενικότερο πλαίσιο
συνεργασίας που δημιουργείται και βελτιώ-
νεται», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και υπο-
γράμμισε ότι «αυτή η συμφωνία, όπως και η
προηγούμενη που είχε υπογραφεί με τη Γαλ-
λία, δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε.
Αντίθετα, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότη-
τας και βελτίωσης της ζωής των κοινωνιών
της περιοχής μας». Μάλιστα, σε ερώτηση δη-
μοσιογράφου σχετικά με το τι σημαίνει η
υπογραφή των δύο συμφωνιών για την Τουρ-
κία, ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Είμαι βέβαι-
ος ότι θα το χαιρετίσουν με μεγάλη χαρά».

Κατά την τελετή των υπογραφών, ο Άντονι
Μπλίνκεν τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Ελ-
λάδας ως «αξιόπιστου εταίρου στο ΝΑΤΟ», σε
αντίθεση με την Τουρκία, η οποία θέτει σε
κίνδυνο τη συνοχή της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι ΗΠΑ
αναγνωρίζουν και ζητούν τον πλήρη σεβα-
σμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλά-
δας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη

και στην υφαλοκρηπίδα της, υπογραμμίζον-
τας ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας είναι δεσμευτικό για όλες τις χώ-
ρες. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η
στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ
παραμένει ακέραια και δυναμική, ενώ οι δύο
συμφωνίες της Αθήνας, με Ουάσιγκτον και
Παρίσι, αλληλοσυμπληρώνονται και δεν είναι
ανταγωνιστικές. Αποτελούν, μάλιστα, σταθμό
στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα
για την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική
ασφάλεια. «Η σημερινή υπογραφή του δεύ-
τερου πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
Ελλάδας - ΗΠΑ αποτελεί ορόσημο στις σχέ-
σεις των δύο χωρών. Επιβεβαιώνει τη δέ-
σμευση και απόφασή τους να εμβαθύνουν
και να διευρύνουν περαιτέρω τη στρατηγική
αμυντική εταιρική σχέση και συνεργασία
τους για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμε-
ών τους και τη συνεισφορά τους στην ασφά-
λεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης πε-
ριοχής». Αυτό τόνισε ο υπουργός Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος.
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Για πρώτη φορά 
αποτυπώνεται σε επίσημο 
κείμενο η απόρριψη 
της επεκτατικής πολιτικής 
της Τουρκίας και της απειλής
πολέμου σε βάρος 
της χώρας μας

Ισχυρή συμφωνία και με τις ΗΠΑ



Σ
αρωτικό είναι το πέρασμα του κύ-
ματος κακοκαιρίας, που πήρε το
προσωνύμιο «Μπάλλος», με κα-
ταρρακτώδεις βροχοπτώσεις,

καταιγίδες αλλά και χαλάζι σε κάποιες πε-
ριοχές να προκαλούν μεγάλα προβλήματα
απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδας, ενώ σε
πολλές περιοχές ενεργοποιήθηκε το
«112». Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα
σχολεία όλων των βαθμίδων σε Αττική,
Εύβοια και Χαλκιδική. Χθες το βράδυ, σή-
μανε συναγερμός στην ΕΜΑΚ για τον εν-
τοπισμό αγνοούμενου στην περιοχή του
Πικερμίου. «Αντιμετωπίζουμε ένα επικίν-
δυνο καιρικό φαινόμενο, πολύ σοβαρό,
ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας»,
ανέφερε χθες ο υπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στος Στυλιανίδης. «Έχουμε προλάβει ήδη
πολλά περιστατικά που θα μπορούσαν να
εξελιχθούν δυσάρεστα», είπε χαρακτηρι-
στικά, τονίζοντας πως έχουμε μπροστά
μας ένα δύσκολο διήμερο.

Σε... αγριεμένα ποτάμια μετατράπηκαν
οι μεγάλοι οδικοί άξονες της Αττικής, με
τους αστυνομικούς της Τροχαίας να πα-
ρεμβαίνουν σε δεκάδες περιπτώσεις,
πραγματοποιώντας διακοπές κυκλοφο-
ρίας για να προλάβουν τα χειρότερα. Ιδίως
σε περιοχές όπου γίνονται έργα και υπάρ-
χουν χώματα και πέτρες οι δρόμοι μετα-
τράπηκαν σε χειμάρρους, παρασύροντας

οχήματα και προκαλώντας μποτιλιαρί-
σματα. Η κατάσταση γινόταν ακόμη πιο
δύσκολη, καθώς σε οδικές αρτηρίες,
όπως οι λεωφόροι Κηφισίας, Μεσογείων,
Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος κ.ά., φωτει-
νοί σηματοδότες είχαν βγει εκτός λει-
τουργίας και η κίνηση των οχημάτων γινό-
ταν εντελώς άτακτα, με αποτέλεσμα να
προκληθούν και ατυχήματα.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες
είναι αυτή μαθητών σχολικού συγκροτή-
ματος στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίοι
σχημάτισαν «γέφυρα» με τα θρανία τους
προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν
χωρίς να βουτηχτούν στα νερά και τη λά-
σπη μέχρι τον λαιμό. Την ίδια ώρα, στον
Κολωνό η οδός Αριάδνης μετατράπηκε
κυριολεκτικά σε ποτάμι, καθώς το νερό
στον δρόμο ξεπέρασε σε ύψος τα 60 εκα-
τοστά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν
υπόγεια, ημιυπόγεια και ισόγεια σπίτια
και καταστήματα. Στην Ιερά οδό, στο ύψος
του σταθμού του μετρό «Ελαιώνας»,
πλημμύρισε ο δρόμος με αποτέλεσμα να
υπάρχει δυσκολία στην κίνηση των αυτο-
κινήτων.

Στη Νέα Σμύρνη, συγκεκριμένα στην
οδό Ιωνίας, έναν κεντρικό δρόμο της πό-
λης που μετατράπηκε σε χείμαρρο, δέν-
τρα έπεσαν πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ
κάποια παρασύρθηκαν και έπεσαν σε άλ-
λα οχήματα. Το χώμα που με τη βροχό-
πτωση έγινε λάσπη βούλωσε τα φρεάτια
και ένα γυμναστήριο στον ίδιο δρόμο έγι-
νε... κολυμβητήριο, καθώς το νερό που
μπήκε μέσα σκέπασε σχεδόν τα πάντα.
«Μπήκε όλο το νερό μέσα στο μαγαζί, η
καταστροφή είναι ολική. Στον κάτω όροφο
στα αποδυτήρια έχει δύο μέτρα νερό», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της
επιχείρησης.

Νέο «χτύπημα» για την Εύβοια 
Στο έλεος του «Μπάλλου» και η πολύ-

παθη Εύβοια, με τις Αρχές να πραγματο-
ποιούν προληπτική εκκένωση των παρα-
λιακών οικισμών της Αγίας Άννας, του
Αχλαδιού και της Κοτσικιάς στη βόρεια
πλευρά του νησιού. Παράλληλα, στον Δή-
μο Διρφύων - Μεσσαπίων ξεκίνησαν ερ-

γασίες κατεδάφισης της γέφυρας στα Πο-
λιτικά λόγω των προβλημάτων που μπορεί
να προκληθούν από τις πλημμύρες, ενώ
σήμερα θα μπει γέφυρα τύπου Μπέλεϊ.

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε στο
νησί το κύμα κακοκαιρίας, με δρόμους να
μετατρέπονται σε ποτάμια από τις έντονες
βροχοπτώσεις, πολίτες να εγκλωβίζονται
και να χρειάζονται τη συνδρομή ελικοπτέ-
ρου Super Puma για να μπορέσουν να σω-
θούν και την Πυροσβεστική να πραγματο-
ποιεί δεκάδες απεγκλωβισμούς και παρο-
χές βοήθειας σε πολίτες. Οι μεγαλύτερες
ζημιές εντοπίζονται στη Μέση και τη Νότια
Κέρκυρα, όπως στη Μεσογγή, τους Αγίους
Δέκα, τα Μωραΐτικα και τις Μπενίτσες.

Δεν λέει να… κοπάσει η ισχυρότατη κακοκαιρία «Μπάλ-
λος», η οποία λόγω της σφοδρότητάς της δημιούργησε πο-
λύ σοβαρά προβλήματα στις περισσότερες περιοχές της
χώρας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές και καται-
γίδες θα συνεχιστούν και σήμερα, ενώ, σύμφωνα με τους
μετεωρολόγους, λήξη... συναγερμού αναμένεται αύριο
Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ισχυρές βροχές και κα-
ταιγίδες αναμένονται και σήμερα, καθώς επίσης σχετικά
χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και
στο Ιόνιο. Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι θα φθάσουν τα 8 έως 9
Μποφόρ στα δυτικά.  Στην Αττική αναμένονται βροχές και

καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ υπάρχει πιθανότητα
χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση
από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοα-
νατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 Μποφόρ,
από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3
έως 5 και τοπικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο
των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυ-
τικής χώρας και στην Πίνδο. Χαλαζοπτώσεις θα σημει-
ωθούν σε Αιγαίο και Ιόνιο, καθώς επίσης σε παράκτιες πε-
ριοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Στερεάς και εν-
δεχομένως της Χαλκιδικής. Προς το τέλος του 24ώρου τα

φαινόμενα θα περιοριστούν κατά κύριο λόγο στη Θράκη,
στη Μακεδονία, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσα-
λία, στη Δυτική Πελοπόννησο και στο Νότιο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από
1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και
στη Θράκη από 8 έως 19, στη Θεσσαλία από 8 έως 14, στην
Ήπειρο από 9 έως 20, στη Στερεά από 12 έως 21, στην Πελο-
πόννησο από 14 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 20,
στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 17 έως 20, στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 25, στις Κυκλάδες από
19 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 25 και στην Κρήτη
από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σε ποτάμια μετατράπηκαν
οι μεγάλοι οδικοί άξονες
της Αττικής - Σοβαρά 
προβλήματα στην επαρχία 

Πού θα «χτυπήσει» σήμερα η κακοκαιρία - Πότε θα εξασθενήσει

PΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ14

Σαρώνει όλη
τη χώρα 
ο «Μπάλλος»



Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα 

«E
φταιξε στο ότι με περιέ-
παιζε πίσω από την πλάτη
μου. Ξέρω ότι δεν ήταν λό-
γος αυτός να κάνω αυτή

την απερίγραπτη πράξη…». Κυνική και
ατάραχη περιέγραψε το αποτρόπαιο έγ-
κλημά της, απολογούμενη χθες ενώπιον
των τακτικών και λαϊκών δικαστών του
Πρωτοβάθμιου Κακουργιοδικείου της
Αθήνας, η 37χρονη Έφη Κακαράντζουλα,
που τον Μάιο του 2020 επιτέθηκε αναίτια
στην Ιωάννα Παλιοσπύρου με βιτριόλι,
καταστρέφοντάς της τη ζωή. 

« Ήθελα να πονέσει όπως πόνεσε κι
εμένα η ψυχή μου», είπε σε κάποιο ση-
μείο της απολογίας της, ισχυριζόμενη
πως δεν ήθελε να τη σκοτώσει.

Απαθής
Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε και η απα-

θής στάση τής κατηγορούμενης όταν ο
πρόεδρος της έδρας τής έδειξε φωτογρα-
φίες της Ιωάννας αμέσως μετά τη φρικια-
στική επίθεση αλλά και τις πολλαπλές χει-
ρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υπο-
βλήθηκε, για να δει το κακό που της προ-
κάλεσε με το βιτριόλι. Η κατηγορούμενη
δεν φάνηκε να κλονίζεται και όταν ο πρό-
εδρος τη ρώτησε «γιατί το κάνατε;», η κα-
τηγορούμενη απάντησε με ψυχραιμία: «Σί-
γουρα ξέρω ότι δεν άξιζε για κανέναν και
για τίποτα να περάσει αυτή την ταλαιπωρία
και να υποφέρουν δύο οικογένειες…». 

Στη διάρκεια της απολογίας της η κατη-
γορούμενη απέδωσε την πράξη της στην
εμμονή της με τον 40χρονο Νώντα, με τον
οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση, λέγον-
τας ότι εκείνος της δημιουργούσε ανα-
σφάλεια, καθώς δεν της απαντούσε ποτέ
στις ερωτήσεις της για το «τι συμβαίνει με
το θύμα».

Βέβαια, από ό,τι έχει προκύψει από την

κατάθεση στο ακροατήριο τόσο του
40χρονου όσο και της Ιωάννας Παλιοσπύ-
ρου, πότε δεν είχαν συναντηθεί από κοντά,
απλώς είχαν ανταλλάξει κάποια μηνύματα
στο Facebook, ενώ το θύμα στη συνέχεια
τον είχε διαγράψει. «Τον ρώτησα ευθέως
τι συμβαίνει με την Ιωάννα, αλλά δεν μου
απάντησε. Όσες φορές τον ρώτησα δεν
μου είπε. Μου άφησε αμφιβολίες. Προ-
σπάθησα να απομακρυνθώ, γιατί δεν με
άφηνε να προχωρήσω στη ζωή μου», είπε
η κατηγορούμενη για τον 40χρονο, ανα-
φέροντας πως αργότερα άρχισε να τους
παρακολουθεί. 

«Την παρακολούθησα για να δω αν βρί-
σκεται μαζί του, όχι για να της επιτεθώ. Με
είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχε σχέση με
αυτόν τον άνθρωπο και είδα από τη δρα-
στηριότητα στο Facebook ότι δεν ευστα-
θούσαν αυτά. Ήμασταν γνωστές και δεν
υπήρχε λόγος να με σεβαστεί», είπε για

την Ιωάννα η κατηγορούμενη. «Τοποθέτη-
σα το GPS στο αυτοκίνητό του. Και μου
έδινε στίγμα, τον είχα δει και στην Πλάτω-
νος και στη Μακρυγιάννη και σε άλλες πε-
ριοχές. Ήταν δυο τα GPS. Δεν παρακο-
λουθούσα και τους δυο παράλληλα. Είτε
έβλεπα αυτή ή τον Νώντα το ίδιο ήτανε, δι-
πλός κόπος ήτανε» είπε.

Αναφερόμενη στην Ιωάννα σε άλλο ση-
μείο της απολογίας της είπε: «Έφταιξε στο
ότι με περιέπαιζε πίσω από την πλάτη μου.
Ξέρω ότι δεν ήταν λόγος αυτός να κάνω αυ-
τή την απερίγραπτη πράξη. Για κανέναν λό-
γο. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος. Μόνο
αυτό είναι. Το ορκίζομαι». Για το καυστικό
υγρό είπε ότι το προμηθεύτηκε από έναν
Πακιστανό στο κέντρο της Αθήνας, ενώ την
ιδέα για αυτού του είδους την επίθεση την
αντέγραψε από ένα ντοκιμαντέρ στην τηλε-
όραση που έδειχνε επιθέσεις με βιτριόλι ως
μέσο εκδίκησης μεταξύ γυναικών.

«Δεν πήρα απαντήσεις»
«Σήμερα περίμενα να ακούσω κάποιες

απαντήσεις. Δυστυχώς και σήμερα δεν
πήρα καμία απάντηση», δήλωσε στους
δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση
της απολογίας της κατηγορούμενης η
Ιωάννα Παλιοσπύρου.

«Όσα ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη
καταρρίπτονται από τα στοιχεία της δικο-
γραφίας. Ακόμη και όταν ο πρόεδρος της
έδειξε τις φωτογραφίες μου με τα χει-
ρουργεία και με όλα όσα έχω τραβήξει,
εκείνη έμεινε απαθής και ατάραχη», πρό-
σθεσε.

ΑΑστυνομικές σχολές: Πότε θα γίνουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις 
Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2022 θα διεξαχθούν οι

προκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψήφιους που επι-
θυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στις Αστυνομικές και
τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές του Λιμενικού Σώ-
ματος και του Πυροσβεστικού Σώματος στις φετινές πα-
νελλαδικές εξετάσεις. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί
από τα συναρμόδια υπουργεία ότι οι προκαταρκτικές εξε-
τάσεις θα πραγματοποιούνταν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμ-
βριο λόγω της εφαρμογής του διπλού μηχανογραφικού
για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, αποφασίστηκε να διε-

ξαχθούν την άνοιξη. Συγκεκριμένα, η αρχική εγκύκλιος
του υπουργείου Παιδείας όριζε ότι οι υποψήφιοι, πριν από
τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου εκάστου
έτους θα πρέπει να γνωρίζουν, πέραν της βαθμολογίας
τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικα-
νότητά τους ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις. 

Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των προκα-
ταρκτικών εξετάσεων καθώς και άλλες λεπτομέρειες για
τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα
υπάρξει σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να εκδο-

θεί στις αρχές του επόμενου έτους. Εν τω μεταξύ, εκκρε-
μεί το θέμα με τις 116 κενές θέσεις στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων, οι οποίες για πρώτη φορά στις περσινές πα-
νελλαδικές δεν καλύφθηκαν λόγω της εφαρμογής της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Παράλληλα, εκφράζονται
φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς, ως είθισται,
θα υπάρξουν εισακτέοι που για προσωπικούς λόγους δεν
θα φοιτήσουν τελικά στη Σχολή και ταυτόχρονα δεν υπάρ-
χουν επιλαχόντες για να πληρώσουν τις θέσεις.

Εύη Πανταζοπούλου

Κυνική εμφανίστηκε 
κατά την απολογία της
η 37χρονη κατηγορούμενη 
στη δίκη για το βιτριόλι
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Θράσος: «Η Ιωάννα με περιέπαιζε»



Περιφέρειες - δήμοι της ΕΕ

Ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε 
το Βαρόμετρο 2021

Το βαρόμετρο των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ για το
2021 και τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις τοπικές
κοινωνίες της Ευρώπης παρουσίασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Η παρουσίαση έγινε στην έναρξη της συνόδου της Ολομέλειας
της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, παρουσία περιφερειαρχών και
δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Το φετινό βαρόμετρο καταγρά-
φει τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού και ο κ. Τζιτζικώ-
στας προειδοποίησε ότι η πανδημία πλήττει τις τοπικές οικονο-
μίες και δημιουργεί κενό 180 δισ. ευρώ στις περιφέρειες και τους
δήμους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του βαρόμετρου, η ανά-
καμψη συνολικά της ΕΕ από την πανδημία υπονομεύεται από τη
στάση ορισμένων κυβερνήσεων που αρνούνται τη συμμετοχή των
περιφερειών και των δήμων στα σχέδιά τους για την αξιοποίηση
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το φετινό βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» του Ιδρύματος
«Θεοφανώ» απονεμήθηκε στους επιστήμονες που εφηύραν το
πρώτο εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, τους δρ Uğur Şahin και

Özlem Türeci. Με την ευκαιρία της απονομής, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας εξήρε το έργο και την

προσφορά των δύο επιστημόνων, που βγάζουν την ανθρωπότη-
τα από μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, σώζοντας εκατομ-

μύρια ζωές. Παράλληλα, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στη σημασία
της επιλογής της Θεσσαλονίκης ως έδρας του Ιδρύματος «Θεο-

φανώ» και της επιλογής της Ροτόντας για τη φιλοξενία της τε-
λετής απονομής του βραβείου. «Η δημιουργία ενός τέτοιου θε-

σμού με ευρωπαϊκές αξιώσεις είναι μια πρωτοβουλία που
αναμφίβολα κοσμεί τη Θεσσαλονίκη», κατέληξε ο κ. Ζέρβας.

Τα αίτια και οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς
στην Π.Ε. Φωκίδας τον περασμένο Αύγου-
στο κυριάρχησαν στο προχθεσινό περιφε-
ρειακό συμβούλιο της οικείας περιφέρειας.
Ομόφωνα στηρίχθηκε το αίτημα του Δήμου
Δωρίδος για την ίδρυση και λειτουργία Πυ-
ροσβεστικού Κλιμακίου Ερατεινής. Ταυτό-
χρονα, τα πλημμυρικά φαινόμενα της Βό-
ρειας Εύβοιας και το ενδεχόμενο εκδήλω-
σης νέων ήταν θέματα που εξετάστηκαν κα-
τά τη συνεδρίαση έπειτα από εκτενή ενημέ-
ρωση του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού και
του αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κε-
λαϊδίτη. Ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός
δήλωσε ότι «αποφασίσαμε να αιτηθούμε
την επαναχρηματοδότηση του πολύπαθου
έργου “Ραπταίοι - Νέα Στύρα - Στύρα” στον
νότιο άξονα της Εύβοιας αλλά και τη χρημα-
τοδότηση σημαντικών έργων, όπως ενδει-
κτικά το ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας, η ύδρευση της
Αντίκυρας, το Επιμελητήριο Φωκίδας, οι
οδικές συντηρήσεις της Φθιώτιδας, οι κτη-
νοτροφικές υποδομές στην Ευρυτανία και η
μελέτη για το φράγμα Αράχοβας, ύψους
11.314.000 ευρώ».

! Στερεά Ελλάδα

Έργα ύψους 
11.314.000 ευρώ στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο

Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»: Ύμνος
στην επιστήμη, τιμή στη Θεσσαλονίκη

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αρχαία Ολυμπία

Εξόρμηση για ενίσχυση
του τουρισμού

Η τελετή αφής της
Ολυμπιακής Φλόγας στις
18 Οκτωβρίου ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Πεκίνου το 2022
προσφέρει στον ιστορικό
Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
την ιδανική ευκαιρία για
την έναρξη μιας νέας και
αναμορφωμένης επικοινωνιακής καμπάνιας για προ-
σέλκυση τουριστών από τις μεγάλες αγορές. Ο ιστορι-
κός δήμος ετοιμάζει κύκλο εξορμήσεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η ενί-
σχυση της τουριστικής φυσιογνωμίας του Δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας και η διαμόρφωση μιας θετικής προ-
οπτικής στον τομέα αυτό.

Αλεξανδρούπολη

Σχέδιο φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων

Στην εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχη-
μάτων (ΣΦΗΟ) προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης που υπέγραψε
ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης με τον ανάδοχο-μελε-
τητή. Σημειώνεται ότι το ΣΦΗΟ είναι βασικό προαπαι-
τούμενο για την εγκατάσταση των δημοσίως προσβάσι-
μων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την
ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Η εκπόνηση του
ΣΦΗΟ περιλαμβάνει ανάλυση υφιστάμενης κατάστα-
σης - χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, χωρο-
θέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευ-
σης Η/Ο, έκθεση διαβούλευσης, ολοκλήρωση φακέ-
λου - εφαρμογή σχεδίου. Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο, ενώ ο
χρόνος ολοκλήρωσής της ορίζεται στους τρεις μήνες.
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Τ
ην ανάγκη να διαμορφωθεί ένα
νέο μοντέλο Πολιτικής Προστα-
σίας, βασισμένο στην Περιφερει-

ακή Διαχείριση, με έμφαση στην πρόλη-
ψη και στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων
με στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης και
άμεσης αντιμετώπισης και διαχείρισης
των κρίσεων, υπογράμμισε ο περιφερει-
άρχης Αττικής και α’ αντιπρόεδρος της
ΕΝΠΕ Γιώργος Πατούλης σε παρέμβασή
του ως επικεφαλής της ελληνικής αντι-
προσωπείας στην 146η Ολομέλεια της
Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυ-
ξέλλες.

Ειδικότερα, κατά τη θεματική συζήτηση
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, με
αφορμή και τη διεθνή Ημέρα Μείωσης
του Κινδύνου των Καταστροφών, ο κ. Πα-
τούλης τόνισε πως «η ανταπόκριση σε κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η οικο-

δόμηση ανθεκτικότητας σε πόλεις και πε-
ριφέρειες γίνονται όλο και περισσότερο
το μέτρο της προσαρμογής μας στα δεδο-
μένα της κλιματικής κρίσης». 

Στη συνέχεια ο περιφερειάρχης χαρα-
κτήρισε την περιφερειακή διαχείριση «το
κλειδί για τη βελτίωση του συστήματος
της Πολιτικής Προστασίας», υπογραμμί-
ζοντας πως «η Πολιτική Προστασία πρέπει
να σχεδιάζεται, να εξοπλίζεται, να υλο-
ποιείται και να παρεμβαίνει προληπτικά
και κατασταλτικά με βάση τις τοπικές και
περιφερειακές ιδιομορφίες και όχι με βά-
ση προσεγγίσεις εκ των άνωθεν». 

Τέλος, ολοκληρώνοντας την παρέμβα-
σή του τόνισε ότι «επιβάλλεται μια άμεση
αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστα-
σίας. Και αυτό είναι κάτι προς το οποίο κι-
νούνται πολλές κυβερνήσεις, εντός και
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Καθημερινή μεταφορά των φοιτητών 
Ξεκίνησε για ακόμη μια χρονιά το ειδι-

κό δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινω-
νίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη
δωρεάν μεταφορά των φοιτητών της πό-
λης στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγρά-
φου. Έτσι, κάθε μέρα το λεωφορείο θα
φεύγει στις 8 το πρωί από τον κόμβο του
προαστιακού επί της λεωφόρου Ηρακλεί-
ου για να κατευθυνθεί, μέσω Αττικής
Οδού, προς την Πανεπιστημιούπολη.
Όπως τονίζει ο δήμαρχός της Νίκος
Μπάμπαλος, «δρομολογούμε, λοιπόν, και φέτος την ειδική γραμμή της Δημοτικής Συγκοι-
νωνίας. Και μπορούμε να το κάνουμε, καθώς φροντίσαμε να αγοράσουμε πριν από λίγα
χρόνια καινούργια λεωφορεία ώστε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του δήμου μας. Καλή
και παραγωγική χρονιά στους φοιτητές μας».

Ευρωπαϊκή νύχτα 
χωρίς ατυχήματα

Για μια ακόμη χρονιά η ΚΕΔΕ τελεί
υπό την αιγίδα της την επιτυχημένη
δράση ευαισθητοποίησης για τους
κινδύνους της οδήγησης υπό την
επήρεια αλκοόλ «Ευρωπαϊκή νύ-
χτα χωρίς ατυχήματα». Πρόκειται
για διοργάνωση που ξεκίνησε το
1995 ως πανευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία ευαισθητοποίησης για την
οδική ασφάλεια και έφτασε να απο-
τελεί σήμερα παγκόσμιο θεσμό με
εκατοντάδες συμμετοχές σε όλο τον
κόσμο με κύριο σκοπό την προώθη-
ση της κουλτούρας οδικής ασφά-
λειας. Η εν λόγω εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο σε
πόλεις και χώρους διασκέδασης σε
όλη την Ελλάδα, πάντα σε συνεργα-
σία με τους δήμους, τα πανεπιστή-
μια, τους τοπικούς φορείς, τους
συλλόγους και το δίκτυο εθελον-
τών του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς».
Η ΚΕΔΕ καλεί τους δήμους να συμ-
μετέχουν ενεργά στην προώθηση
των μέτρων για την οδική ασφά-
λεια και την ανάπτυξη της κουλτού-
ρας για την ασφαλή οδήγηση.

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
δήμαρχος έχει μπει στη δια-
δικασία να διαπραγματευτεί
τα «σύνορα» της πόλης με
γειτονικό δήμο και έχει ξε-
σηκώσει θύελλα αντιδράσε-
ων; Μάλιστα, το θέμα φαίνε-
ται να έχει προχωρήσει πο-
λύ, καθώς ήδη «στήνεται»
σχετική επιτροπή, γεγονός
που θεωρείται αιτία πολέ-
μου για αντιπολίτευση αλλά
και ομάδες πολιτών που κα-
τοικούν στην «επίμαχη πα-
ραμεθόριο». 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σεμινάριο για 
διαδικτυακές απάτες
Η Περιφέρεια Αττικής και το Περι-
φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττι-
κής, στο πλαίσιο του έργου «Δρά-
σεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και
Ψηφιακού Εγγραμματισμού», θα
πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου δωρεάν Διαδικτυακό
Σεμινάριο (Webinar) με θέμα «Δια-
δικτυακές Απάτες, Προστασία Ψη-
φιακών Συσκευών, Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων». Στο
πλαίσιο της σχετικής δράσης, προ-
σκαλούν τους γονείς και πολίτες
της Αττικής, στελέχη του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, επαγγελ-
ματίες και κάθε ενδιαφερόμενο να
λάβουν μέρος. Με την ολοκλήρωση
του κάθε Webinar οι συμμετέχον-
τες θα λάβουν σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης. Με αφορμή τον
προγραμματισμό της σχετικής
δράσης, ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης επισημαίνει ότι
μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης
μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισ-
σότερο η ασφάλεια και να προστα-
τευτούν τόσο οι νέοι όσο και γενι-
κότερα οι χρήστες του Διαδικτύου. 

Γ. Πατούλης: «Χρειαζόμαστε νέο
μοντέλο Πολιτικής Προστασίας» Έκλεισαν οι λακκούβες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
επιδιόρθωσης του οδοστρώματος
σχεδόν στο σύνολο του οδικού δι-
κτύου του Δήμου Ραφήνας - Πι-
κερμίου, με τις εργασίες να διαρ-
κούν συνολικά έξι μήνες, ενώ το
εντυπωσιακό εμβαδό των ασφαλ-
τοστρώσεων έφθασε τις 4.140 τ.μ.
Η αποκατάσταση των φθορών, που
καταγράφηκαν είτε έπειτα από αυ-
τοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών
του δήμου είτε ύστερα από ενημέ-
ρωση των πολιτών, αφορούσε στο-
χευμένες παρεμβάσεις σε τμήμα-
τα των δρόμων, όπου είχαν πραγ-
ματοποιηθεί τεχνικά έργα, αλλά
και επιδιόρθωση σε κοινές λακ-
κούβες. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς,
«μαζί με τα μεγάλα έργα οι μικρό-
τερης εμβέλειας παρεμβάσεις που
άπτονται της καθημερινότητας
συμπληρώνουν την εικόνα ενός
δήμου που ενδιαφέρεται για τις
άμεσες ανάγκες των πολιτών».



Την αναστολή της λειτουργίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΑΠΘ αποφάσισε η Κοσμητεία της, πριν
καν συμπληρωθεί μία εβδομάδα μαθημάτων, καθώς -
όπως καταγγέλλει- «παρεμποδίζεται ο έλεγχος των πι-
στοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης και βεβαιώσε-
ων αρνητικών rapid tests στην είσοδο του κεντρικού κτι-
ρίου». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοσμητείας,
ομάδες ατόμων «που αυτοπροσδιορίζονται ως σχήματα
φοιτητών, με φραστική βία αλλά και απειλές σωματικής
βίας προς τους υγειονομικούς ελεγκτές» παρεμποδί-
ζουν τον προβλεπόμενο έλεγχο. Το γεγονός αυτό φέρε-
ται να είχε ως αποτέλεσμα να εισέρχονται στο κεντρικό
κτίριο της σχολής φοιτητές χωρίς να έχουν επιδείξει τα
σχετικά πιστοποιητικά. 

«Η ανεξέλεγκτη είσοδος ατόμων επιδεινώνει με βε-

βαιότητα την κατάσταση με απροσδιόριστες για την ώρα
συνέπειες όταν στο κεντρικό κτίριο της σχολής έχουν
ήδη εντοπιστεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα», κατα-
λήγει στην ανακοίνωσή της η Κοσμητεία και καλεί όσους
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε εγρή-
γορση, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια για διά ζώ-
σης διδασκαλία των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή έχει
προκαλέσει την αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων, οι
οποίοι τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές και οι διοικήσεις
των σχολών φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την
απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας της υγεί-
ας των φοιτητών. Μάλιστα, έχουν προγραμματίσει για
σήμερα κινητοποιήσεις έξω από την Κοσμητεία της σχο-
λής και την Πρυτανεία του πανεπιστημίου.

Εύη Πανταζοπούλου

Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου 

Θ
ετικοί στον εμβολιασμό των παι-
διών δηλώνουν οι ιδιώτες παι-
δίατροι σε έρευνα της ALCO που
έγινε για λογαριασμό της Ένω-

σης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων
Αττικής. 

Σε δείγμα 500 παιδιάτρων από όλη τη χώ-
ρα την περίοδο 17-28 Σεπτεμβρίου 2021, το
54% των παιδιάτρων κάνουν σύσταση για
τον αντιγριπικό εμβολιασμό των παιδιών,
ενώ το 46% λέει «ναι» στο αντιγριπικό εμβό-
λιο αλλά στα παιδιά που ανήκουν στις ευπα-
θείς ομάδες. Το 86% των παιδιάτρων συστή-
νει τον εμβολιασμό κατά της μηνιγγίτιδας β’. 

Σε ό,τι αφορά τη νόσο Covid-19, το 95%
των παιδιάτρων συστήνει τον εμβολιασμό
των παιδιών άνω των 12 ετών εφόσον έχει
υπάρξει θετική γνωμοδότηση και αδειοδό-
τηση από διεθνείς φορείς. Από το 5% των
παιδιάτρων (26 παιδίατροι) που δεν συστή-
νουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, το 61%
αναφέρει πως δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά
και το 23% πως είναι καλύτερα το παιδί να
περάσει τη νόσο. Η εκτίμηση των παιδιά-
τρων για τους γονείς που δεν θέλουν καθό-
λου τον εμβολιασμό των παιδιών τους γενι-
κά, με όλα τα εμβόλια, είναι κατά μέσο όρο
στο 9%! 

Το 89% των παιδιάτρων εκτιμά πως ο για-
τρός επηρεάζει τη γνώμη των γονιών και το
75% από αυτούς πιστεύει ότι οι γονείς θα
προτιμούσαν να εμβολιάσουν τα παιδιά

τους στο ιατρείο. Κι όμως η συμμετοχή τους
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν είναι με-
γάλη. Στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου
που έγινε από μέλη της Ένωσης Ελευθερο-
επαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, οι παι-
δίατροι αναφερόμενοι στη μικρή συμμετο-
χή τους στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για
τον κορονοϊό, επικαλούνται φόβους σχετι-
κά με τον τρόπο συντήρησης του εμβολίου,
γραφειοκρατικά κωλύματα, αλλαγή στην
εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου σε περίο-
δο ιώσεων και το ότι πρέπει να συμπληρώ-
σουν έξι παιδιά για να προμηθευτούν το
φιαλίδιο. 

Ωστόσο η πλειοψηφία των παιδιάτρων
αναφέρει πως παρακολουθούν καθημερινά

τις εξελίξεις της πανδημίας, ενώ τα μέσα
από τα οποία ενημερώνονται είναι τα έγκυ-
ρα ιατρικά περιοδικά, το υπουργείο Υγείας
και η Επιτροπή Εμβολιασμών καθώς και το
Διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό
των παιδιάτρων, το 93,2% από αυτούς που
ρωτήθηκαν δήλωσαν πως έχουν εμβολια-
στεί.

ΑΑύξηση των 
διασωληνωμένων
- 46 νέοι θάνατοι 

Αυξήθηκε ο ημερήσιος αριθμός των
θανάτων από κορονοϊό το τελευταίο
24ωρο στη χώρα μας, όπως και ο αριθ-
μός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
Covid-19 που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι
2.601, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με
κορονοϊό είναι 46, ενώ από την έναρξη
της επιδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 15.289 θάνατοι. Το 95,4% είχε
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70
ετών και άνω. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι είναι 347. Η
διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Με-
ταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι, 305 (87,9%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολια-
σμένοι και 42 (12,1%) είναι πλήρως εμ-
βολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 220. 

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική,
καθώς από τα 2.601 νέα κρούσματα που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ οι 548 μολύνσεις
εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο. Στη
Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 404 νέες
μολύνσεις και στην Αχαΐα 54. Στις 60
υπολογίζονται οι μολύνσεις στον
Έβρο, ενώ 207 είναι τα κρούσματα στη
Λάρισα. 

Το 9% των γονιών 
είναι αρνητικό - Τι δείχνει
έρευνα της ALCO 

Υπέρ του εμβολιασμού 
των παιδιών οι ειδικοί 

ΑΠΘ: Καταγγελίες για απειλές κατά υγειονομικών
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Π
ρωτοβουλία μεγάλης γεωπο-
λιτικής και ενεργειακής ση-
μασίας για ολόκληρη την ΕΕ
αποτελεί η πρώτη διασύνδε-

ση της Ευρώπης με την Αφρική στην πε-
ριοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι
βάσεις της οποίας μπήκαν στην Αθήνα την
Πέμπτη με τις υπογραφές της συμφωνίας
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -
Αιγύπτου. Με τη συμφωνία η χώρα μας
φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος ηλεκτρικής
πράσινης ενέργειας, ενώ συμβάλλει δυ-
ναμικά στη συζήτηση για την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης.

«Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγρά-
φη από την Ελλάδα και την Αίγυπτο εξα-
σφαλίζει τη ροή της πράσινης ενέργειας
και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά σε
ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτον-
τας: «Η διασύνδεση των δικτύων μεταφο-
ράς μεταξύ των δύο χωρών μας αντιπρο-
σωπεύει μια τολμηρή στρατηγική πρωτο-
βουλία».

Άριστες σχέσεις
Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως πρό-

κειται για μια συμφωνία προϊόν των άρι-
στων σχέσεων Αθήνας - Καΐρου, η οποία
προσφέρει και διαβεβαιώσεις για την κυ-
ριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας επί των θαλάσσιων ζωνών της,
καθώς υπάρχει ρητή σχετική αναφορά
στην ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των
δύο χωρών στις ΑΟΖ και στις θαλάσσιες
ζώνες τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση του
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η εν λόγω συμφωνία βαδίζει στα χνάρια
της συμφωνίας οριοθέτησης θαλάσσιων
ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αί-
γυπτο, η οποία υπογράφηκε στις 6 Αυγού-
στου 2020.

Επιπλέον εκτιμάται ότι το μνημόνιο κα-
τανόησης για την ηλεκτρική διασύνδεση
μέσω της πόντισης υποθαλάσσιου καλωδί-
ου θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια
εφοδιασμού της περιοχής, αυξάνοντας τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας, ενώ
θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Για συμφωνία-ορόσημο, που αναβαθ-
μίζει τη συνεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου
και τον ρόλο της χώρας μας στην ευρύ-
τερη περιοχή, ενώ βελτιώνει την ασφά-
λεια εφοδιασμού και υποστηρίζει την

πράσινη μετάβαση, έκανε λόγο ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην τε-
λετή υπογραφής μνημονίου συνεργα-
σίας για την ηλεκτρική διασύνδεση των
δύο χωρών. Το μνημόνιο υπεγράφη χθες
το μεσημέρι στην Αθήνα από τον κ. Σκρέ-
κα και τον υπουργό Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ
της Αιγύπτου Mohamed Shaker, και προ-
βλέπει τη σύσταση ομάδας εργασίας υψη-
λού επιπέδου, που θα αναλάβει τα επόμε-
να βήματα για τη μελέτη, αδειοδότηση και
υλοποίηση του έργου. Σημειώνεται ότι οι
βάσεις για την υπογραφή της συμφωνίας
είχαν τεθεί κατά την επίσκεψη του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο
Κάιρο τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της οποίας ο
κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον κ. Shaker

και συζήτησε τα σχέδια για ηλεκτρική δια-
σύνδεση των δύο χωρών.

«Με το μνημόνιο συνεργασίας προ-
ωθούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλά-
δας - Αιγύπτου, η οποία θα μεταφέρει κα-
θαρή ενέργεια που θα παράγεται από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προκει-
μένου να εξάγεται στις βορειότερες χώ-
ρες και την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Σκρέκας.
Ο υπουργός επισήμανε ότι η συμφωνία θα
επιταχύνει τη δημιουργία ενεργειακού
διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο και
θα αυξήσει την ασφάλεια και την ανθεκτι-
κότητα του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ
σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη
ηλεκτρική διασύνδεση στην Ανατολική
Μεσόγειο, που θα ενισχύσει την περιφε-
ρειακή ενοποίηση της αγοράς ενέργειας,

επιτρέποντας σε όλες τις πλευρές να αυ-
ξήσουν τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό τους μείγμα.

Ο υπουργός Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ της
Αιγύπτου Mohamed Shaker έκανε λόγο
για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην
ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών, τις
οποίες χαρακτήρισε εξαίρετες. Υπογράμ-
μισε τα οικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη της συμφωνίας για τις δύο χώρες,
καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας
εφοδιασμού, ενώ σημείωσε ότι πρόσφατα
η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία για την
κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη
Σαουδική Αραβία, ισχύος 3.000 μεγαβάτ
και προϋπολογισμού 1,8 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι μνημόνιο συ-
ναντίληψης για την ηλεκτρική διασύνδεση
Κύπρου και Αιγύπτου υπογράφεται το
Σάββατο 16 Οκτωβρίου στη Λευκωσία,
πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος του έρ-
γου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελ-
λάδας, Αιγύπτου, στο πλαίσιο της σχετικής
τριμερούς συμφωνίας.
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Υπογράφηκε η ηλεκτρική 
διασύνδεση Ελλάδας 
- Αιγύπτου - Γεωπολιτικά 
και ενεργειακά οφέλη 
για ολόκληρη την ΕΕ 

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας 

Η ενεργειακή κρίση απειλεί πλέον και
την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για πετρέλαιο
κατά μισό εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει τον
πληθωρισμό και να επιβραδύνει την παγκόσμια ανάκαμψη από την πανδημία
της Covid-19, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).
Μάλιστα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Οργανισμός εκτίμησε ότι η παγκόσμια
ζήτηση για πετρέλαιο την επόμενη χρονιά προβλέπεται τώρα να ανακάμψει στα
προ της πανδημίας επίπεδα. Μάλιστα, η άνοδος στη ζήτηση το περασμένο τρί-
μηνο οδήγησε στη μεγαλύτερη μείωση στα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου
σε οκτώ χρόνια, ανέφερε ο Οργανισμός, ενώ τα επίπεδα αποθεμάτων στις χώ-
ρες του ΟΟΣΑ ήταν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις αρχές του 2015.

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης
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Α
πίστευτο τέχνασμα σκαρ-
φίστηκε το περιβάλλον κα-
τηγορούμενου για ληστεία,

προκειμένου να κρίνει το δικαστή-
ριο ότι ο μάρτυρας κατηγορίας
ήταν αναξιόπιστος. Στη θέση του
κατηγορούμενου έστειλαν τον…
φίλο του. Η αποκάλυψη όμως προ-
κάλεσε την έντονη αντίδραση του
δικαστηρίου. Όταν έγινε η δίκη με τον πραγματικό κατη-
γορούμενο, τον έκρινε αθώο, καθώς δεν αποδείχτηκε η
εμπλοκή του.

Όλα συνέβησαν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημά-
των Θεσσαλονίκης με κατηγορούμενο για ληστεία που
διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2015, έναν 56χρονο ομο-
γενή. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη από αστυνομικούς
τρεις μέρες αργότερα ύστερα από υπόδειξη του ηλικιω-
μένου θύματος της ληστείας. Υποστήριξε ότι το πρόσωπο

που είδε στην πλατεία Αριστοτέλους
ήταν μεταξύ των επτά δραστών που
τον έριξαν στο έδαφος και του άρπα-
ξαν τα χρήματα. Από την πρώτη ώρα,
όμως, αρνείται ότι είχε συμμετοχή.
Στο δικαστήριο ο 56χρονος δεν κά-
θισε στο εδώλιο, αλλά έστειλε τον
φίλο του. «Δεν είχαμε άλλον τρόπο
να αποδείξουμε ότι δεν ήταν αυτός ο

ληστής», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο οποίος
ανέλαβε την ευθύνη του τεχνάσματος στο δικαστήριο.
Όμως, τον κατηγορούμενο-μαϊμού το θύμα της ληστείας
δεν τον αναγνώρισε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι είχαν
περάσει πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να είναι σίγου-
ρος. Τότε ο συνήγορος αποκάλυψε το πραγματικό πρόσω-
πο και η δίκη οδηγήθηκε σε επανάληψη. Το δικαστήριο θα
διαβιβάσει τα πρακτικά στον δικηγορικό σύλλογο για τον
πειθαρχικό έλεγχο του δικηγόρου. 

Την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της
Κρήτης που δοκιμάζονται από τις συνεχόμενες ισχυρές
σεισμικές δονήσεις εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. «Έχασαν τη

γη κάτω από τα πόδια τους», είπε χαρακτηριστικά και εξή-
γησε πως αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί αυτοδιοικητικοί
από το νησί της Κρήτης δεν μπόρεσαν να δώσουν το «πα-
ρών» στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης.

Συμπαράσταση στους Κρητικούς 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνέδριο διά 
ζώσης ύστερα 
από τρία χρόνια 
Οι αυτοδιοικητικοί όλης της
χώρας συναντήθηκαν και πάλι
διά ζώσης έπειτα από διάστημα
περίπου τριών ετών. Το τελευ-
ταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ είχε
διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του
2018 και πάλι στη Θεσσαλονί-
κη. Ακολούθησαν τον Μάιο του
2019 οι εκλογές και στη συνέ-
χεια ήρθε η πανδημία του κο-
ρονοϊού, που δεν επέτρεπε να
γίνουν τέτοιου είδους μαζικές
εκδηλώσεις, παρά μόνο με τη-
λεδιάσκεψη.

Το παράπονο 
του Ζέρβα
Το παράπονό του μετέφερε από
το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνος Ζέρβας. Και ποιο είναι
αυτό; Όπως είπε, παρά το ότι ο
Δήμος Θεσσαλονίκης βραβεύτη-
κε πριν από λίγο καιρό ως ο δή-
μος με την καλύτερη επίδοση
στην ανακύκλωση στη χώρα, εν-
τούτοις αναγκάζεται να αγοράσει
με ιδίους πόρους -για πρώτη φο-
ρά- μπλε κάδους, γιατί ο φορέας
αδυνατεί εδώ και χρόνια να προ-
μηθεύσει νέους, ως οφείλει.
«Ενώ χρειάζονται μεγάλα και
γρήγορα βήματα, νιώθω, νιώθου-
με ότι σε πολλούς τομείς ακόμη...
μπουσουλάμε!», συμπλήρωσε ο
κ. Ζέρβας.

Μες στη... χαρά 
ο Ιγνάτιος 

Διπλά χαρούμενος δήλωσε ο
πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρ-
χος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης από το βήμα του συνε-
δρίου της ΚΕΔΕ. Από τη μία γιατί οι
εργασίες έγιναν διά ζώσης έπειτα
από αρκετό καιρό και από την άλλη
επειδή διεξήχθησαν στη Θεσσαλο-
νίκη.

«Η Φώφη να βγει 
πιο δυνατή»

Ο κ. Παπαστεργίου δεν παρέλειψε στον χαιρετι-
σμό του να ευχηθεί περαστικά και στην πρόεδρο
του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά. «Να βγει πιο δυνατή
από την περιπέτεια της υγείας της», είπε από το βή-
μα του συνεδρίου. Την ίδια ώρα, ο Ανδρέας Λοβέρ-
δος, ένας εκ των υποψηφίων για την προεδρία του
κόμματος, βρισκόταν στις πρώτες θέσεις και πα-
ρακολουθούσε τις εργασίες του συνεδρίου.

Μοίρασε... εγκώμια 
σε νυν και πρώην
Με θερμά λόγια μίλησε ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στον χαιρετισμό
του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τόσο για τον τωρι-
νό πρόεδρο Δημήτρη Παπαστεργίου όσο και
για τον πρώην, τον δήμαρχο Αμπελοκήπων -
Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου. Χαρακτήρισε
τον κ. Κυρίζογλου από το βήμα του συνεδρίου
«γείτονα, δάσκαλο και συνοδοιπόρο» και τον
ευχαρίστησε για όλα όσα προσέφερε στην Αυ-
τοδιοίκηση.

Συνέπεια στους χρόνους 
Από την αρχή του συνεδρίου ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Δημ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε στους
ομιλητές ότι θα πρέπει να είναι συνεπέστατοι
με τον χρόνο ομιλίας. Και τους εξήγησε πως
μόλις τον ξεπερνούν, θα χτυπάει ένα καμπα-
νάκι για να ολοκληρώνουν το σκεπτικό τους.
Έτσι, όταν ήρθε η σειρά του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και
ακούστηκε ο σχετικός ήχος, είπε ο υπουργός
χαριτολογώντας: «Το καμπανάκι του “απειλη-
τικού” προέδρου. Πέρασε ο χρόνος μου»! 
Από την άλλη, όταν ανέβηκε στο βήμα ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και
ρυθμίστηκε ο χρόνος της ομιλίας, ήρθε το
σχόλιο από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Παπα-
στεργίου, που προκάλεσε τα γέλια των συνέ-
δρων. «Όσο δίνετε πράγματα, κ. υπουργέ, θα
αυξάνεται ο χρόνος σας», είπε ο δήμαρχος
Τρικκαίων προς τον κ. Βορίδη.

Διαδικτυακός χαιρετισμός
από τον Απόστολο 

Η τεχνολογία ήταν σύμμαχος του Απόστολου
Τζιτζικώστα και από τις Βρυξέλλες έδωσε δια-
δικτυακά το «παρών» στο έκτακτο συνέδριο της
ΚΕΔΕ. Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας λόγω των υποχρεώσεών του στη 19η Εβδο-
μάδα των Περιφερειών και των Πόλεων απου-
σίαζε από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν θα μπο-
ρούσε να μη χαιρετίσει το συνέδριο. Έτσι, εμ-
φανίστηκε στη γιγαντοοθόνη και μίλησε για μια
ενωμένη Αυτοδιοίκηση, αν και χιλιόμετρα μα-
κριά από το «Ιωάννης Βελλίδης». 

Έβαλε τον φίλο του να δικαστεί... αντ’ αυτού



Ε
κτός κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας βρί-
σκονται πλέον τρία μέλη της επιτροπής νομι-
σματικής πολιτικής με εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Ωστόσο, η απόφασή του αυτή βύθισε

σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο την τουρκική λίρα. Συγκε-
κριμένα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καρατόμησε τους ανα-
πληρωτές κυβερνήτες της MPC Σεμίχ Τουμέν και Ουγούρ
Ναμίκ Κιουτσούκ και το μέλος Αμπντουλάχ Γιαβάς, βυθί-
ζοντας εκ νέου την τουρκική λίρα. Στη θέση τους διόρισε
τον Τάχα Τσακμάκ ως αναπληρωτή διοικητή της κεντρικής
τράπεζας και τον Γιουσούφ Τούνα ως μέλος της MPC.

Η κίνησή του είχε ως αποτέλεσμα η λίρα να κάνει νέα
βουτιά στο ιστορικό χαμηλό των 9,1900 έναντι του δολαρί-
ου, καταγράφοντας απώλεια της τάξης του 1%, την ώρα που
φέτος η λίρα έχει αποδυναμωθεί κατά περίπου 19%, εξαι-
τίας των ανησυχιών που εκφράζονται για τη νομισματική
πολιτική που ακολουθεί ο Τούρκος ηγέτης. Οι αλλαγές
στην MPC έγιναν αφού η προεδρία είχε ανακοινώσει την
Τετάρτη το βράδυ ότι ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον διοι-
κητή της κεντρικής τράπεζας Σαχάπ Καβτσίογλου, δημο-
σιοποιώντας μια φωτογραφία στην οποία εικονίζονται ο
Ερντογάν και δίπλα του ο διοικητής.

Πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τόσο ο Γιαβάς όσο και ο
Κιουτσούκ είχαν αντιταχθεί τελευταία σε μερικές απο-
φάσεις που είχε λάβει η MPC, ενώ ο Κιουτσούκ είχε

επίσης ταχθεί τα προηγούμενα χρόνια εναντίον της πώ-
λησης συναλλαγματικών αποθεμάτων για τη στήριξη
της λίρας.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα πληροφο-
ρίες ανέφεραν ότι ο Ερντογάν δεν φαίνεται να στηρίζει
πια τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας
Σαχάπ Καβτσίογλου, καθώς η επικοινωνία τους περιο-
ρίζεται στα απολύτως απαραίτητα. Αξίζει να σημειωθεί
πως μόλις πριν από επτά μήνες ο Ερντογάν είχε απολύ-
σει τον προκάτοχό του Νάτσι Άγκμπαλ, ένα γεράκι της
νομισματικής πολιτικής που είχε αυξήσει τα επιτόκια
στο 19%.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Ερντογάν έχει προχωρήσει σε
μια σειρά από αλλαγές στην κεντρική τράπεζα, καθώς έχει
καρατομήσει τρεις διοικητές τραπεζών. Ωστόσο, ο πληθω-
ρισμός εκτοξεύτηκε στο 19,58%, ενώ η λίρα παρουσιάζει
συνεχώς πτώση.

Ποια «φίλη της Ελλάδας» 
αναμένεται 
να υπουργοποιηθεί

Αν οι Φιλελεύθεροι εξασφαλίσουν και το υπουργείο
Άμυνας, μάλλον θα δούμε υπουργό τη Μαρί Άγκνες
Στρακ-Τσίμερμαν, πρώην δήμαρχο του Ντίσελντορφ και
γνωστή «φίλη της Ελλάδας», καθώς κάνει διακοπές επί
30 χρόνια στη χώρα μας, συνήθως με μηχανή μεγάλου
κυβισμού. Αξέχαστο της έχει μείνει το καλοκαίρι του
2015, όταν η γερμανική Βουλή είχε συγκληθεί εκτάκτως
για να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελ-
λάδα, αλλά η ίδια παραλίγο να χάσει την ψηφοφορία, κα-
θώς είχε απομονωθεί με τη μηχανή της στους… Αρκιούς,
ακριτικό νησί κοντά στην Πάτμο, και χρειάστηκε αρκετές
μέρες για να επιστρέψει στο Βερολίνο. Πάντως, υποψη-
φιότητα για το υπουργείο Άμυνας βάζει και ο γενικός
γραμματέας του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ. Προέρχεται από
οικογένεια στρατιωτικών, ο ίδιος δεν έχει υπηρετήσει
στον στρατό, αλλά αυτό δεν θεωρείται πρόβλημα, καθώς
η Γερμανία έχει καταργήσει την υποχρεωτική θητεία.

Ο δράστης των επιθέσεων με τόξο και βέλη προχθές
Τετάρτη στην Κόνγκσμπεργκ στη Νοτιοδυτική Νορβη-
γία, που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέν-
τε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, είναι Δα-
νός, 37 ετών και μόνιμος κάτοικος της πόλης, όπως
ανακοίνωσε η αστυνομία. 

Η αστυνομία αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα
την πληροφορία αυτή «εξαιτίας των φημών στους ιστό-
τοπους κοινωνικής δικτύωσης για ανθρώπους που δεν
συνδέονται» με την επίθεση στη μικρή πόλη περίπου
28.000 κατοίκων, η οποία απέχει 68 χιλιόμετρα από την
πρωτεύουσα, το Όσλο. 

Η επίθεση είναι η πιο πολύνεκρη που έχει υποστεί η
Νορβηγία από τον Ιούλιο του 2011, όταν ο ακροδεξιός
Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ δολοφόνησε 77 ανθρώ-
πους σε δύο επιθέσεις στο Όσλο και στο μικρό νησάκι
Ούτεγια. 

Όπως μετέδωσαν νορβηγικά Μέσα, ο φερόμενος ως
δράστης είχε προαναγγείλει την πράξη του, ανεβάζον-

τας πριν από λίγες ημέρες βίντεο στο YouTube με τις
ικανότητές του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο
δράστης στόχευε ανθρώπους για 30 λεπτά, προτού
επέμβει η αστυνομία. Πάντως, δεν δόθηκαν στη δημο-
σιότητα άλλα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.
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Με μεταμεσονύκτιο διάταγμα έδιωξε 
τρία μέλη της επιτροπής καθορισμού 
επιτοκίων, οδηγώντας το νόμισμα της χώρας
στο χαμηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών

Καταρρέει η λίρα
μετά τις απολύσεις
του «σουλτάνου»

Επίθεση με τόξο στη Νορβηγία: Δανός πολίτης ο δράστης, πέντε οι νεκροί



T
ην εργαλειοθήκη της Κομισιόν
για την ανάσχεση των επιπτώσε-
ων της «ενεργειακής ακρίβειας»
αξιολογεί σε πιστοληπτικό και

δημοσιονομικό επίπεδο το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου,
ανάλογα με τα χρηματοδοτικά περιθώρια,
να αποφασίσει νέες παρεμβάσεις στην πε-
ρίπτωση που συνεχιστούν οι ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου
Οικονομικών, το κοινοτικό πακέτο αξιολο-
γείται βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για
τις κρατικές ενισχύσεις, του ύψους των
πόρων που θα απελευθερώσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση αλλά και των αντοχών του
δημόσιου ταμείου.

Η σχετική διαδικασία βρίσκεται εν εξε-
λίξει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν
πως στην κυβέρνηση το ενδιαφέρον επι-
κεντρώνεται στις επιδοτήσεις του ενερ-
γειακού κόστους είτε με απορρόφηση μέ-
ρους της επιβάρυνσης στους λογαρια-
σμούς των οικιακών καταναλωτών είτε με
τη χορήγηση «κάρτας ενέργειας», δηλαδή
ενός είδους επιδόματος ενέργειας για
ευάλωτα νοικοκυριά ή με συνδυασμό και
των δύο. 

Επίσης, επί τάπητος βρίσκονται διευκο-
λύνσεις για την πληρωμή των οφειλών
από ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο με
τμηματική εξόφλησή τους σε πολλές και
μικρές δόσεις, καθώς και η αναστολή των
αποσυνδέσεων από το δίκτυο σε ευάλωτα
νοικοκυριά με κρατικές εγγυήσεις στις
εταιρείες.

Εξάλλου χθες ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του
με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Μαργαρίτη Σχοινά αναφέρθηκε
στη δυνατότητα να μπορέσουν οι πολίτες

να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
από το κόστος θέρμανσης εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος μέσω ενός συστή-
ματος ρυθμίσεων.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σκέψη για
μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανά-
λωσης και τον ΦΠΑ, καθώς το μέτρο θα
προκαλέσει πλήγμα στα κρατικά ταμεία,
δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι φόροι
συνεισφέρουν σημαντικά στο σκέλος των
εσόδων. Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακά-
κης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπει κό-
φτης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κα-
θώς δεν υπάρχει περιθώριο για βίαιες
μειώσεις του ΦΠΑ στην αγορά.

Όπως ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουρ-

γείου Οικονομικών, το πλαίσιο για τη στή-
ριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι
υπό διαμόρφωση και συνεπώς ακόμη δεν
έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις. 

Πάντως, επιδίωξη της κυβέρνησης εί-
ναι χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα ευ-
ρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία ώστε να πε-
ριορίσει τον αντίκτυπο από την ενεργει-
ακή ακρίβεια στα νοικοκυριά και στην
αγορά.

Η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είναι ότι οι αυξημένες τιμές στην ενέργεια
θα διατηρηθούν μέχρι τον Απρίλιο, κάτι
που δημιουργεί νέα δεδομένα. Το οικονο-
μικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις και εξετάζει νέο πλέγμα μέτρων
που θα συζητηθεί με τους θεσμούς στο

πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης, προκειμέ-
νου να υπάρξει μία κατ’ αρχήν συμφωνία
για το είδος, το ύψος και τις πηγές χρημα-
τοδότησης νέων έκτακτων ενισχύσεων, οι
οποίες δεν θα επηρεάσουν το έλλειμμα
και δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο
προϋπολογισμό. 

Έρχεται η «κάρτα ενέργειας»

Νέα επιδότηση για το ρεύμα 
και πολλές δόσεις στην 
εξόφληση των λογαριασμών 
- Υπό διαμόρφωση 
το νέο πλαίσιο από το ΥΠΟΙΚ
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η Αμαλία Κάτζου

Στα τέλη Νοεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης
Προς τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατ-

φόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ προκειμένου τα νοικοκυ-
ριά να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμαν-
σης. Η καταβολή θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, με πά-
νω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά να λαμβάνουν ποσά
που ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν τα 750 ευρώ.
Το συνολικό κονδύλι για τη σεζόν 2021-2022 θα φθάσει τα
168 εκατ. ευρώ από 84 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ξεκινά η διανομή του πετρελαίου
θέρμανσης, που θα είναι ακριβότερο κατά 30% έως και
40%, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς. 

Η τιμή διάθεσης για τη χειμερινή περίοδο εκτιμάται ότι
θα ξεκινήσει στην Αθήνα στο 1,10-1,15 ευρώ το λίτρο, από
0,78 ευρώ πέρυσι, στην ηπειρωτική χώρα περίπου στο
1,20 το λίτρο (από 0,90 ευρώ πέρυσι) και στα νησιά κοντά
στο 1,30 (από 1 ευρώ πέρυσι). Η τιμή του πετρελαίου δια-

τηρείται σταθερά πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, κα-
θώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση επηρεάζει τη ζήτηση,
ενώ η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποίησε για
άνοδο της μεταβλητότητας και υψηλότερες τιμές. 

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, σε συνεργασία με το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ΔΕΠΑ Εμπο-
ρίας θα εκπονήσει σχέδιο βάσει του οποίου θα απορρο-
φηθεί κατ’ ελάχιστον το 15% των ανατιμήσεων.



Γ. Στουρνάρας: 
Το 2023 θα επιστρέψει 
η κανονικότητα 
στις τράπεζες

Το 2023 θα εί-
ναι έτος επι-
στροφής των
τραπεζών στην
κανονικότητα,
ενώ έως το 2030
θα γίνουν επεν-
δύσεις τουλάχι-
στον 50 δισ. ευ-
ρώ στις ανανεώ-
σιμες πηγές
ενέργειας και την αποθήκευση ενέργει-
ας. Τις σχετικές αισιόδοξες προβλέψεις
διατύπωσε χθες ο διοικητής της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
κατά τη συνάντηση που είχε με το προ-
εδρείο του συλλόγου των εργαζομένων
στην Alpha Bank. O κεντρικός τραπεζίτης
της χώρας εξέφρασε την απόλυτη πίστη
του για την πλήρη επάνοδο του τραπεζι-
κού συστήματος στον... ίσιο δρόμο, ενώ οι
προοπτικές του, λόγω και των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, θα βελτιώνονται
συνεχώς τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Στουρ-
νάρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά
τα μεγάλα προβλήματα των ευρωπαϊκών
αγορών μέσα στην πανδημία, το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα θα παίξει καθοριστι-
κό ρόλο τα επόμενα χρόνια, αφού θα είναι
ο παράγοντας χρηματοδότησης της αλλα-
γής του ενεργειακού μοντέλου της χώ-
ρας, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το 2030
θα επενδυθούν στα συστήματα αποθή-
κευσης ενέργειας, αναβάθμισης δικτύων,
παραγωγής αιολικής - ηλιακής ενέργειας
κ.λπ. πάνω από 50 δισ. ευρώ. Σημείωσε,
μάλιστα, με έμφαση ότι «αυτό τον σχεδια-
σμό του ενεργειακού μοντέλου μόνο το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να
εξασφαλίσει και να χρηματοδοτήσει».

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι για την
ομαλή μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή,
που θα αποτελέσει νέο μοντέλο εσόδων
για τις τράπεζες, απαιτείται η ουσιαστική
μετεκπαίδευση του προσωπικού που θα
αναλάβει τη νέα διαμόρφωση και ανα-
βαθμισμένη προοπτική του δικτύου, ώστε
να ανταποκριθεί το προσωπικό στις νέες
απαιτήσεις που περνούν μέσα από υπη-
ρεσίες συμβουλευτικής. Ανέφερε, δε, ότι
παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες όσο
και οι ευρωπαϊκές δεν είναι έτοιμες ακό-
μη να αναλύσουν τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής κρίσης στις κεφαλαιακές ανάγ-
κες τους, εντούτοις η προσαρμογή στα
δεδομένα αντιμετώπισης αυτής της κρί-
σης θα είναι άμεση.

Τ
ο 70% των φυσικών προσώ-
πων και μία στις τρεις επιχει-
ρήσεις που υπέβαλαν φέτος
φορολογική δήλωση δεν πλή-

ρωσαν ή έχουν επιστροφή φόρου, ενώ
είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της κα-
τάρρευσης του περσινού τζίρου χιλιά-
δων επιχειρήσεων προέκυψε μέσο πο-
σό επιστροφής 23.530 ευρώ!

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
μετά την επεξεργασία του συνόλου των
δηλώσεων. Από την εκκαθάριση των
αρχικών αλλά και των τροποποιητικών
δηλώσεων προκύπτει ότι τα περσινά ει-
σοδήματα επηρεάστηκαν για έναν με-
γάλο αριθμό φορολογουμένων από τα
μειωμένα έσοδα που είχαν λόγω των
αναστολών συμβάσεων αλλά και του
προγράμματος «Συν-Εργασία», στο
πλαίσιο των κρατικών μέτρων στήριξης
για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας. Συνολικά, υποβλήθη-
καν 6.394.404 δηλώσεις, οι οποίες αν-
τιστοιχούν σε 8.760.634 φορολογούμε-
νους. Επίσης, υποβλήθηκαν 300.516
τροποποιητικές δηλώσεις. Πιο συγκε-
κριμένα:

1. Από το σύνολο των φορολογουμέ-
νων οι 4.459.188 δεν πληρώνουν φόρο,
ενώ 1.407.411 έχουν επιστροφή φόρου. 

2. Οι φορολογούμενοι που καλούνται
να πληρώσουν επιπλέον φόρο είναι
2.878.920 και το συνολικό ποσό ανέρ-
χεται σε 2,74 δισ. ευρώ. Έτσι, η μέση
φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνε-
ται στα 952 ευρώ. 

3. Από τις 281.724 επιχειρήσεις προ-

κύπτει φόρος για τις 205.153 από αυτές,
οι οποίες πρέπει να πληρώσουν μέχρι
τα τέλη Φεβρουαρίου συνολικά 3,198
δισ. ευρώ. Έτσι, το μέσο ποσό που κα-
λούνται να καταβάλλουν διαμορφώνε-
ται στα 15.588 ευρώ. 

4. Για 65.176 επιχειρήσεις δεν προ-
έκυψε πρόσθετος φόρος, ενώ 19.023
είχαν επιστροφή ύψους 447,6 εκατ. ευ-
ρώ. Έτσι, το μέσο επιστρεφόμενο ποσό
διαμορφώνεται στα 23.530 ευρώ!

Η μεγάλη διαφορά στις επιστροφές
φόρου έχει να κάνει με το γεγονός ότι
πέρυσι είχε γίνει αυξημένη παρακρά-
τηση επί του φόρου που προέκυψε για
τα εισοδήματα του 2019 και σε συνδυα-
σμό με την υποχώρηση των φορολογη-
τέων κερδών λόγω της πανδημίας το
2020 προέκυψε υψηλό ποσό επιστρο-
φής. Σημειώνεται ότι η εξόφληση του
φετινού φόρου γίνεται σε 8 δόσεις, ενώ
οι τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητα
εξόφλησης του φόρου σε 12 άτοκες δό-
σεις μέσω πιστωτικής κάρτας. 

CCoca Cola: Δωρεά 
1 εκατ. ευρώ 
στις πυρόπληκτες
περιοχές της Αττικής

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμ-
βάνει ως ανάδοχος αποκατάστασης
και αναδάσωσης την αποκατάσταση
των περιοχών της Βόρειας Αττικής,
ειδικότερα της Βαρυμπόμπης, με
δωρεά ύψους 1 εκατ. ευρώ. Η δω-
ρεά ανακοινώθηκε στον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στα Σκρέκα από την κυρία Μαρία
Αναργύρου-Νίκολιτς, γενική διευ-
θύντρια της εταιρείας, σε συνάντη-
ση που είχαν στο κτίριο της οδού
Μεσογείων. Με τη δωρεά θα χρημα-
τοδοτηθεί η άμεση κατασκευή
επειγόντων αντιδιαβρωτικών - αν-
τιπλημμυρικών έργων των καμέ-
νων εκτάσεων στην περιοχή της
Βαρυμπόμπης, ώστε να υπάρξει αν-
τιπλημμυρική θωράκιση και να αν-
τιμετωπιστεί η διάβρωση του εδά-
φους. Ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δή-
λωσε ότι «στη μεγάλη προσπάθεια
για την αποκατάσταση των πυρό-
πληκτων περιοχών και την προσαρ-
μογή των δασικών οικοσυστημάτων
στις προκλήσεις της κλιματικής
κρίσης η πρωτοβουλία της Coca-
Cola Τρία Έψιλον είναι ιδιαίτερα
σημαντική». Η κυρία Αναργύρου-
Νίκολιτς επεσήμανε ότι η δωρεά
αυτή έρχεται σε συνέχεια της άμε-
σης δράσης που παρείχε το καλο-
καίρι η εταιρεία.

Περίπου 6 δισ. θα πληρώσουν
2,9 εκατομμύρια φυσικά 
πρόσωπα και 205 χιλιάδες
επιχειρήσεις

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Χωρίς φόρο επτά
στους δέκα και μία
στις τρεις εταιρείες
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Σ
υνολικές επενδύσεις άνω των
2,5 δισ. ευρώ δρομολογούνται
στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, οι οποί-

ες αναμένεται να αλλάξουν άρδην την
εικόνα της παραλιακής ζώνης της Αττι-
κής και να ωθήσουν σε περαιτέρω άνο-
δο τις τιμές των ακινήτων. 

Τα νέα projects σε συνδυασμό με τις
αναπλάσεις που πραγματοποιούνται
κατά μήκος της αθηναϊκής ακτογραμ-
μής, αναμένεται να προσελκύσουν το
ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και ξένων
αγοραστών. Ήδη σύμφωνα με στελέχη
της αγοράς οι τιμές των ακινήτων σε
πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων
έχουν αρχίσει να αυξάνονται σημαντικά
τους τελευταίους μήνες, καταγράφον-
τας σχεδόν διψήφια ποσοστά. Μία από
τις μεγαλύτερες επενδύσεις που δρο-
μολογούνται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα εί-
ναι τα Αστέρια Γλυφάδας. Το project,
συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ.
ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη ενός
πεντάστερου ξενοδοχείου, δυναμικότη-

τας 400 κλινών, αλλά και μια σειρά ακό-
μη άλλων αναπτύξεων όπως κατοικίες
και καταστήματα. 

Επίσης, στα ύψη έχει εκτοξεύσει τις
τιμές των ακινήτων στις περιοχές που
βρίσκονται κοντά στο Ελληνικό η δημι-
ουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Σε
εξέλιξη βρίσκεται και η ανάπλαση του
Φαληρικού Όρμου που θα ενοποιήσει
το κομμάτι από το Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας μέχρι και τον Άλιμο, καθιστών-

τας πλέον την παράκτια περιοχή πιο εύ-
κολα προσβάσιμη για τους κατοίκους
όχι μόνο των γύρω δήμων, αλλά και
όλου του Λεκανοπεδίου. 

Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να
επηρεάσει σημαντικά σε επίπεδο αγο-
ραστικού ενδιαφέροντος περιοχές
όπως η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα και το
Ελληνικό, αλλά και άλλες όπως το Πα-
λαιό Φάληρο, η Βάρη, το Λαγονήσι, η
Παλαιά Φώκαια και τα Λεγρενά.

Ομολογιακή έκδοση για τη Μισσιριάν 
Κοινοπρακτική Ομολογιακή Έκδοση ύψους

έως 68 εκατ. ευρώ της εταιρείας μεταποίησης
και εμπορίας Ανατολικών Καπνών Μισσιριάν ΑΕ
οργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη συμμετοχή
της Εθνικής και της Alpha Bank. Η σύμβαση
υπεγράφη στις αρχές της εβδομάδας στο κεντρι-
κό κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλο-
νίκη. Στην έκδοση, η τράπεζα λειτουργεί ως εκ-
πρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος
καταβολών, ενώ η Εθνική και η Alpha Bank ως
αρχικοί ομολογιούχοι. Όπως αναφέρεται στη
σχετική ενημέρωση, τα εξειδικευμένα στελέχη
της Τράπεζας Πειραιώς από τις μονάδες Τραπε-
ζικής Επιχειρήσεων και Κοινοπρακτικών Δανεί-
ων, σε συνεργασία με παράγοντες της Εθνικής
και της Alpha Bank δημιούργησαν ένα καινοτό-
μο δανειακό προϊόν, με σκοπό την πλήρη κάλυ-
ψη του παραγωγικού/συναλλακτικού κυκλώμα-
τος της Μισσιριάν ΑΕ.

Ψάλτης: Η Alpha Bank φορέας
για ανάπτυξη της οικονομίας
Στην ετοιμότητα της Alpha Bank να στηρίξει
ενεργά την επιχειρηματικότητα και την ανά-
πτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών αναφέρθη-
κε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank
Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα του 5ου Ετήσιου
Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Με-
τά». Στο πάνελ υπό τον τίτλο «Οι δύο όψεις των
πραγμάτων στη διεθνή και την ευρωπαϊκή οι-
κονομία: Η θέση της Ελλάδας», με τη συμμετο-
χή και των κ.κ. Ευ. Βενιζέλου και Ευ. Μυτιλη-
ναίου, ο Βασίλης Ψάλτης εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανα-
κάμψει με θεαματικό ρυθμό φέτος, όπως υπο-
δηλώνεται από την ηπιότερη του αναμενομέ-
νου ύφεση το α’ τρίμηνο του 2021, την εντυπω-
σιακή άνοδο στο β’ τρίμηνο και την ταχεία επι-
στροφή των εσόδων από τον τουρισμό σε υψη-
λά επίπεδα.

Beyond 4.0: Η έκθεση
τεχνολογίας για τη ΝΑ Ευρώπη

Στον στόχο να αποτελέσει η Beyond 4.0 μια
διεθνή, περιφερειακή έκθεση τεχνολογίας για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη στα πρότυπα της MWC
της Βαρκελώνης, η οποία θα υποστηρίξει την
ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή τεχνολογικό
κόμβο τα επόμενα χρόνια, αναφέρθηκε στη
διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου ο
πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας. Η
έκθεση θα πραγματοποιηθεί έως τις 16 Οκτωβρί-
ου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης, υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-Hel-
expo, Be-Best και Industry Disruptors Game
Changers.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με το 2020 διαμορφώθηκε η επι-
βατική κίνηση του εννιαμήνου του 2021 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
που διαχειρίζεται η Fraport Greece, ξεπερνώντας τα 13,9 εκατ. επιβάτες,
με τον μήνα Σεπτέμβριο να παρουσιάζει πολύ θετικές επιδόσεις, κλείνον-
τας στα 3,4 εκατ. επιβάτες. Η κίνηση για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμ-
βρίου 2021 είναι λίγο πάνω από το 53% της αντίστοιχης του εννιαμήνου του
«κανονικού» 2019, ενώ ειδικά ο Σεπτέμβριος του 2021 είναι σχεδόν στο
80% του Σεπτεμβρίου του 2019. Συγκεκριμένα, προ πανδημίας, στο εννιά-
μηνο της χρονιάς-ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού η επιβατική κίνηση εί-
χε διαμορφωθεί στα 26,2 εκατ. επιβάτες, ενώ ο Σεπτέμβριος του 2019 είχε
κλείσει με κίνηση στα 4,46 εκατ. επιβάτες. Ακριβώς οι επιδόσεις του πρώ-
του μήνα του φθινοπώρου φέτος βοηθούν, ώστε να μετριαστούν οι απώλει-
ες της πανδημίας στα ελληνικά αεροδρόμια.

Στο ΓΕΜΗ καταχωρίστηκε το Σχέδιο Διάσπασης των ΕΛΠΕ δι’ απόσχι-
σης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοει-
δών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας. Παράλληλα τα
σχετικά έγγραφα δημοσιεύθηκαν στον ιστόστοπο της εταιρείας: «Η
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ ανακοινώνει ότι το Σχέδιο Διάσπασης δι’
απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρε-
λαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας, το οποίο εγ-
κρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
30/09/2021, έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δη-
μοσιευθεί στον διαδικτυακό του τόπο στις 12/10/2021 και στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας».

Fraport: Στα 13,9 εκατ. η κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια 

ΕΛΠΕ: Στη δημοσιότητα το Σχέδιο Διάσπασης

Επενδύσεις 2,5 δισ. στα νότια προάστια
εκτοξεύουν τη ζήτηση ακινήτων



Alpha Bank: Κεφάλαιο
κίνησης σε μικρομεσαίες
κατασκευαστικές

Η
Alpha Bank υλοποιώντας με προσήλωση και
συνέπεια τη δέσμευσή της για τη στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικότητας, υπέγραψε

συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη
διάθεση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ». Μέ-
σω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», θα χορη-
γηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) του κατα-
σκευαστικού και μελετητικού κλάδου νέα μεσομακρο-
πρόθεσμα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη
των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προέκυψαν
λόγω της πανδημίας και για την απρόσκοπτη εκτέλεση
συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου
συμφέροντος. Ειδικότερα, η Alpha Bank θα χρηματοδο-
τήσει επιλέξιμες ΜμΕ που θα υπαχθούν στη δράση με
τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους: Υψηλό ποσό χρηματο-
δότησης έως του ποσού 200.000 ευρώ, χωρίς την υπο-
χρέωση προσκόμισης παραστατικών τεκμηρίωσης δα-
πανών. Προνομιακό επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλί-
σεις, χάρη στο εγγυημένο κατά 80% κεφάλαιο από το
«Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ». Δυνατότητα επιχο-
ρήγησης της προμήθειας εγγύησης από το «Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», για περαιτέρω μείωση του κό-
στους δανεισμού των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Ευελι-
ξία αποπληρωμής, έως πέντε έτη. Τα παραπάνω δάνεια
θα χορηγηθούν έως την 31/12/2021, καθώς συνδέονται
με την ισχύ του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έναντι των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Τζιρακιάν: Διακοπή συνεργασίας 
με τον εσωτερικό ελεγκτή
Η εταιρεία Σωληνουργεία Λιμπάρ. Τζιρακιάν Profil ΑΕ
ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας της με τον
εσωτερικό ελεγκτή Βασίλειο Φραγκούλη. Η διοίκηση
της εταιρείας, μεριμνώντας για την αντικατάστασή
του, βρίσκεται, ήδη, σε διαδικασία αναζήτησης νέου
εσωτερικού ελεγκτή για την πλήρωση της συγκεκρι-
μένης θέσης, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη
ανακοίνωση.

ΤΙΤΑΝ: Ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη
το πρόγραμμα together

Το πρόγραμμα together ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη. Είναι

μια πρωτοβουλία του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Ευκαρπίας και

του φορέα καινοτομίας Youthnest για νέες και νέους

επαγγελματίες 25-35 ετών στην ευρύτερη περιοχή της

Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζοντας τόσο τις ανάγκες όσο

και τις προκλήσεις τους, το πρόγραμμα together έχει ως

στόχο την ενδυνάμωση 150 νέων που ζουν και εργάζονται

στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, και την προώθηση

της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσω-

πικής τους ζωής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δω-

ρεάν και δεν προϋποθέτει πτυχίο ή εξειδίκευση. Την εκ-

δήλωση παρουσίασης του προγράμματος τίμησαν με την

παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Πε-

ριβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κων-

σταντίνος Γιουτίκας και ο περιφερειακός σύμβουλος Νι-

κόλαος Τζόλλας. Η πρωτοβουλία together αναπτύσσεται

ως ένα ολιστικό πεντάμηνο πρόγραμμα (Δεκέμβριο-

Απρίλιο) αποτελούμενο από τέσσερις πυλώνες δράσης

με στόχο μεταξύ άλλων την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων.

Demokritos Growth Hub: Η ΓΣΕΒΕΕ 
παρέδωσε το επιχειρησιακό σχέδιο
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς χαρακτήρι-
σε την πρόταση για το Demokritos Growth Hub οραματι-
κή και αναφέρθηκε στην υψηλής ποιότητας δουλειά του
Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Γεροντίτης αναφέρθηκε εν
συντομία στην ίδρυση και λειτουργία της πρότυπης τότε
Σχολής Μηχανικών «Δημόκριτος». Στη χρυσή εποχή του
και στον ανεκτίμητο ρόλο του στην τεχνική εκπαίδευση,
στην τοπική και στην εθνική οικονομία. Ο πρόεδρος της
ΚΕΕΕ Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου επικρότησε την πρωτο-
βουλία του Επιμελητηρίου Εύβοιας, χαρακτηρίζοντάς την
ως μία από τις σπουδαιότερες και πλέον εύστοχες ανα-
πτυξιακά, που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από ένα
επιμελητήριο για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματι-
κότητας του αύριο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Εύρηκα: Στόχος η «υπεράσπιση»
των μεριδίων αγοράς

Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους
μπαίνει σε πρώτο πλάνο από τη βιομηχανία
απορρυπαντικών Εύρηκα, που έχει διευρύνει τη
συνεργασία της με τον όμιλο Σαράντη και εστιά-
ζει στην αύξηση των πωλήσεων κερδοφόρων
κατηγοριών και στη διαφύλαξη των μεριδίων
που κέρδισε πέρυσι, κατά τη διάρκεια των πε-
ριοριστικών μέτρων και της καραντίνας. Η παν-
δημία, λόγω της αυξημένης ζήτησης για απορ-
ρυπαντικά, καθαριστικά και είδη για την περι-
ποίηση του σπιτιού, ευνόησε τα προϊόντα Εύρη-
κα, που ισχυροποίησαν τη θέση τους στο ράφι.
Οι πωλήσεις της Εύρηκα Ελλάς ενισχύθηκαν
πέρυσι κατά 21,5% στα 62,33 εκατ. ευρώ από
51,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. 

Κοινοπραξία επενδυτών 
απέκτησε το 45% της Softone
Ο όμιλος εταιρειών Softone, μέλος του επεν-
δυτικού ομίλου Olympia, ανακοινώνει την
είσοδο του Μάρκου Βερέμη και ενός διε-
θνούς επενδυτικού ομί-
λου υπό τον Franck
Cohen στο μετοχικό κε-
φάλαιο και το ΔΣ της εται-
ρείας. Η συμμετοχή του
Franck Cohen στο ΔΣ επι-
βεβαιώνει τη στρατηγική
προσαρμογής του ομίλου
Softone στα πρότυπα δι-
οίκησης διεθνών εταιρει-
ών τεχνολογίας. Η επένδυση αυτή γίνεται εξ
ολοκλήρου μέσω της εξαγοράς του συνόλου
των μετοχών των Γ. Καρατζίκου, Δ. Βαλαχή,
Ν. Αρενίκη και Σ. Βογλίτση, οι οποίοι μετά τη
συναλλαγή παραιτούνται και από τη θέση
τους ως μέλη του ΔΣ της Softone, με τους Γ.
Καρατζίκο και Δ. Βαλαχή να παραμένουν έμ-
μισθοι σύμβουλοι της εταιρείας.

Μεταλουμίν: Αύξηση
τζίρου κατά 32% το 2020

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η γνωστή
βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου Μετα-
λουμίν, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά
από το 1969, ανακοινώνει διψήφια αύξηση
του κύκλου εργασιών της, στηριζόμενη για το
έτος 2020 κυρίως σε διεύρυνση του μεριδίου
της στην εγχώρια αγορά. Αντίστοιχα καλή πο-
ρεία των οικονομικών μεγεθών αναμένει η δι-
οίκηση της εταιρείας και για το 2021. Ειδικό-
τερα, τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020
έχουν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών διαμορ-
φώθηκε σε 13.441.458,40 ευρώ, παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 32,1%. Η καθαρή κερδο-
φορία αυξήθηκε κατά 146,2% σε 0,73 εκατ. ευ-
ρώ από 0,29 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μένει ο Φαν’τ Σχιπ - 
Τι θα γίνει με τους τρεις

Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Ολλαν-
δός προπονητής Τζον Φαν’τ Σχιπ θα συνεχίσει στον
πάγκο της Εθνικής Ελλάδας. Το είπε -εμμέσως
πλην σαφώς- ο ισχυρός άνδρας της ΕΠΟ μετά την
παραίτηση του Θοδωρή Ζαγοράκη, ο Παναγιώτης
Δημητρίου, αναπληρωτής πρόεδρος. Εξέφρασε
«προσωπικές απόψεις», αλλά σε τι θα διαφέρουν
από τις θεσμικές; Και από τη στιγμή που ο Πανα-
γιώτης Δημητρίου, ο οποίος ελέγχει την ΕΠΟ, θα
εισηγηθεί παραμονή, ο Ολλανδός θα παραμείνει.
Υπό μία προϋπόθεση, ότι η Εθνική ομάδα θα φέρει
αποδεκτό αποτέλεσμα (έως ήττα με μικρό σκορ)
στο ματς με την Ισπανία τον επόμενο μήνα στο προ-
τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Μουν-
τιάλ και θα νικήσει το Κόσοβο στο φινάλε. Οι Ισπα-
νοί, οι οποίοι βρέθηκαν στη 2η θέση της βαθμολο-
γίας μετά τη νίκη 2-0 της Σουηδίας επί της Ελλάδας
την περασμένη Τρίτη, θα έρθουν μόνο για νίκη στο
ΟΑΚΑ, γιατί αλλιώς θα μπλέξουν σε ματς-μπαράζ.
Και την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται τη
Σουηδία. Η Ελλάδα έχει μαθηματικές ελπίδες κα-
τάληψης της 2ης θέσης, αν νικήσει την Ισπανία και
το Κόσοβο στο ΟΑΚΑ και η Ισπανία δεν νικήσει τη
Σουηδία στο φινάλε.
Ο Παναγιώτης Δημητρίου είπε και κάτι ακόμη εξί-
σου σημαντικό. Πως η Εθνική ομάδα έχει ανάγκη
τους «κομμένους» Παπασταθόπουλο, Μανωλά και
Σιόβα, που κατά τον Φαν’τ Σχιπ υπέπεσαν σε πει-
θαρχικά παραπτώματα και έκτοτε δεν ξανακλήθη-
καν. Ο Δημητρίου τόνισε σχετικά: «Επιθυμία μου
είναι να επιστρέψουν τα τρία παιδιά. Όμως, το ποι-
ους θα καλέσει ο προπονητής δεν είναι θέμα ούτε
του προέδρου ούτε της ομοσπονδίας. Είναι θέμα
δικό του αν θα τους καλέσει και των παικτών αν θα
το αποδεχθούν. Ο προπονητής κάνει τις επιλογές
στην Εθνική. Ξεκαθαρίζω, πάντως, ότι είναι ελεύ-
θερος να τους καλέσει από πλευράς ομοσπον-
δίας». Ας το θεωρήσαμε και αυτό δεδομένο, παρά
τις δηλώσεις του αναπληρωτή πρόεδρου ότι η πόρ-
τα είναι ανοιχτή, ότι οι τρεις δεν πρόκειται να ξανα-
κληθούν στην Εθνική ομάδα. Ο Ολλανδός μπορεί να
μην κατάφερε -ως φαίνεται- να προκριθεί με την
Εθνική στα τελικά του Μουντιάλ, αλλά έχει δημι-
ουργήσει ένα άκρως οικογενειακό κλίμα και σε
αυτό θα ποντάρει για τις επόμενες διοργανώσεις,
το Nations League - Euro 2024.
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Π
αγκόσμιο σοκ προκάλεσε στην οικογένεια του στίβου
και όχι μόνο η δολοφονία της Κενυάτισσας αθλήτριας
μεγάλων αποστάσεων Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ μέσα

στο σπίτι της στην πόλη Ίτεν στη Δυτική Κένυα. Οι συναθλητές
και συναθλήτριες της Τιρόπ ανέφεραν πως το τελευταίο διά-
στημα αντιμετώπιζε προβλήματα με τον γάμο της. Μάλιστα,
μια φίλη της, με την οποία προπονούνταν μαζί, δήλωσε ότι εί-
χαν βρεθεί τελευταία φορά την Κυριακή, όταν η Τιρόπ τής εί-
πε πως ήθελε ένα διάλειμμα. Συμφώνησαν να ξαναπροπονη-
θούν μόλις θα ένιωθε καλύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέ-
χρι χθες η αστυνομία δεν είχε βρει τον σύζυγο της αδικοχα-
μένης αθλήτριας, ο οποίος ζούσε μαζί της και είναι ύποπτος
για τη δολοφονία της. Στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, που έγιναν στο Τόκιο, η Τιρόπ τερμάτισε στην 4η θέση στα
5.000μ., ήταν 3η στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2017 στο Λονδί-
νο, το ίδιο και στην Ντόχα δύο χρόνια αργότερα. «Η Κένυα
έχασε ένα διαμάντι, μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες
αθλήτριες στη διεθνή σκηνή χάρη στις αξιοσημείωτες επιδό-
σεις της στην πίστα», ανακοίνωσε η Athletics Kenya.

Σοκ με τη δολοφονία της Τιρόπ - Άφαντος ακόμη ο σύζυγος Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
στο Κύπελλο Ελλάδας

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός σε μονό παιχνίδι θα
αναμετρηθούν στην 5η φάση του Κυπέλλου Ελ-
λάδος. Τα παιχνίδια θα γίνουν το τριήμερο 26, 27
και 28 Οκτωβρίου. Τα ζευγάρια: Λευκίμμη - Άγιος
Νικόλαος, Τρίκαλα - Νίκη Βόλου, Λεβαδειακός -
Αστέρας Τρ., Πανσερραϊκός - Βόλος, Ατρόμητος -
Παναθηναϊκός, Ιωνικός - Ξάνθη, Απόλλων Σμύρ-
νης - Κηφισιά, Λάρισα - ΠΑΣ Γιάννινα, Αναγέννη-
ση Καρδίτσας - Καλλιθέα, ΟΦΗ - Αχέρων Κανα-
λακίου, Ηλιούπολη - Λαμία, Παναχαϊκή - Παναι-
τωλικός.

Στο ραντάρ της Μπαρτσελόνα 
Στο ραντάρ της

Μπαρτσελόνα ξα-
ναμπήκε ο νεαρός
διεθνής επιθετικός
της Νόριτς και
πρώην του ΠΑΟΚ
Χρήστος Τζόλης,
σύμφωνα με την κα-
ταλανική εφημερίδα
«Sport». Τον είχε
βολιδοσκοπήσει και
πριν από τρία χρό-
νια, όταν ακόμη ο Τζόλης ήταν 16 ετών και έπαιξε
σε τουρνουά στη Βαρκελώνη. Η Μπάρτσα, όπως
είναι γνωστό, έχει τεράστια οικονομικά προβλή-
ματα και επενδύει σε μικρούς σε ηλικία παίκτες.

Πάλι «Μακεδόνες» 
οι Βορειομακεδόνες

Στο παιχνίδι Βόρεια Μακεδονία - Γερμανία 0-4
την περασμένη Τρίτη για τα προκριματικά του
Μουντιάλ 2022 δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα

σχετικά με τις προθέσεις των Σκοπιανών
να αλλάξουν ονομασία. Έπαιξαν

κανονικά ως «Μακεδονία», αυ-
τό ανέγραφαν οι φανέλες των
διεθνών, αυτό έδειχνε και η

τηλεόραση που μετέδωσε το
ματς. Είχε το γνωστό «MKD». Την
ευθύνη της τηλεοπτικής παραγω-

γής, ως γνωστόν, έχει η FIFA.

«Περιμένουμε 
ποσοστό από τις εισπράξεις»

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) Σπύρος
Καπράλος τόνισε ότι το γήπεδο «Καραϊσκάκης»
οφείλει χρήματα στη συνομοσπονδία. Όπως επι-
σήμανε, με τη σύμβαση παραχώρησης του γηπέ-
δου για 49 χρόνου στον Ολυμπιακό ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μετά τον 15ο χρό-
νο, έπρεπε να δίνει ποσοστά στην ΕΟΕ. Δηλαδή,
από το 2019.

Λύγισε στην παράταση 
Ένα χαμένο ριμπάουντ και ένα άστοχο σουτ του Κώστα

Σλούκα οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε ήττα 79-78 στην παρά-
ταση από την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Κανονικός αγώ-
νας, 67-67. Τα δεκάλεπτα: 10-17, 27-32, 55-47, 67-67, 79-
78. Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 12 (2),
Λαρεντζάκης 6 (2), Φαλ 11, Μάρτιν 2, Βεζένκοβ 12 (1), Πρίν-
τεζης, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ 5, ΜακΚίσικ 10.

Στους «8»
με ανατροπή 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε δύσκολα 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-2) τον μαχητικό Άλεξ ντε Μινόρ και προκρίθηκε
στους «8» του Indian Wells. Και αυτό το ματς με ανατροπή, όπως και το προηγούμενο με τον Ιταλό Φονίνι. 
Ο Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά βελτιώθηκε στη συνέχεια και στο 3ο σετ 
ήταν απολαυστικός. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Γεωργιανός Νικολόζ Μπασιλασβίλι. 
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Η… αταξία 
της «χρυσής» 
κληρονόμου!

•  Έξαλλοι οι φαν του Γρηγόρη Πε-
τράκου. Ο τραγουδιστής που δήλωνε
όλο το καλοκαίρι κατά του εμβολίου
για τον κορονοϊό, έκανε… κωλο-
τούμπα και εμφανίζεται σε μαγαζί
για εμβολιασμένους θαμώνες!

• Σοκαριστικές αποκαλύψεις
από τον Χάρη Βαρθακούρη:
«Το 2014 κάηκε το σπίτι μας,
πήγε να πνιγεί η κόρη μας,
έριξαν φόλα στον σκύλο».
Ποιος έκανε ποδαρικό;

•  Το βέλγικο ριάλιτι αγάπης «The
Bachelor» ήρθε στην Ελλάδα για γυ-
ρίσματα στην Ερμιόνη και το Πόρτο
Χέλι.

• Η Νόρα Βαλσάμη διέψευσε
πως αντιμετωπίζει προβλή-
ματα υγείας.

•  Large η Έφη Σαρρή. Παραδέχτηκε
πως στο παρελθόν πλήρωσε 10.000
ευρώ για ρούχο πίστας.

• Baby boom! Η Κατερίνα Στι-
κούδη μπήκε χθες το μεση-
μέρι στο μαιευτήριο για να
γεννήσει με φυσιολογικό το-
κετό το αγοράκι της! Ο χαζομ-
παμπάς Βαγγέλης Σερίφης
ήταν φυσικά στο πλευρό της. 

•  Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «The
Chase» φημολογείται πως θα πα-
ρουσιάσει στο Mega η Μαρία Μπε-
κατώρου και όχι το σόου «X-Factor».

• Αρνείται να μιλήσει στις κά-
μερες για τις καταγγελίες της
στο #MeToo η Άννα Μαρία
Παπαχαραλάμπους. «Θα το
κάνω κάποια στιγμή αργότε-
ρα», δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους.

•  Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί εσπευσμένα ο τε-
λικός του «The Voice». Ο παρουσια-
στής Γιώργος Λιανός ξεκινά «Sur-
vivor»!

Σ
είστηκε το λονδρέζικο αρι-
στοκρατικό lobby από την
τελευταία καλλιτεχνική
αταξία της βαθύπλουτης

κληρονόμου Αλεξίας Μαυρολέων. Η
Ελληνοελβετίδα ξανθιά καλλονή και
διάσημη εικαστικός πόζαρε για χάρη
της τέχνης γυμνόστηθη στο Insta-
gram, προκαλώντας σοκ στην εφο-
πλιστική οικογένεια που εδρεύει στη
βρετανική πρωτεύουσα, αλλά και στο
διεθνές τζετ σετ. 

Η όμορφη νεαρή γόνος της γνω-
στής ναυτιλιακής δυναστείας φωτο-
γραφήθηκε με… μαρκαρισμένα ση-
μεία του στήθους της και παραδέ-
χτηκε δημόσια στο Διαδίκτυο πως εί-
ναι δικά της, όταν ρωτήθηκε σχετικά
από follower της. Στην πραγματικό-
τητα, το προκλητικό ενσταντανέ απο-
τελεί ένα γυμνό καλλιτεχνικό μοτίβο,
που η ίδια υπερασπίζεται στα έργα
της, με σκοπό -όπως αναφέρει σε
συνεντεύξεις της- τη συντριβή των
ταμπού στον φεμινισμό και τη σε-
ξουαλικότητα. 

Η ταλαντούχα Αλεξία, γεννημένη
το 1996 στο Λονδίνο, χαίρει απεριόρι-
στης εκτίμησης στον χώρο των τε-
χνών. Με σπουδές φωτογραφίας και

γλυπτικής (BFA) στη Νέα Υόρκη, πα-
ρουσιάζει έργα της σε σημαντικές
εκθέσεις όπως στη διάσημη γκαλερί
«The Stable» και δημιουργικές περ-
φόρμανς με επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Στο Μανχάταν διατηρεί δικό της
διαμέρισμα στην περιοχή Upper East
Side, με την κολλητή φίλη της Ολυμ-
πία (κόρη του πρίγκιπα Νικόλαου και
της Μαρί Σαντάλ), που κάνει καριέρα
στις πασαρέλες, να διαμένει στην ίδια
γειτονιά. Το περασμένο καλοκαίρι, τα
δύο κορίτσια απόλαυσαν την ελληνι-
κή φιλοξενία στο σπίτι του τέως βασι-
λιά Κωνσταντίνου στο Πόρτο Χέλι. με
την Αλεξία να φωτογραφίζει το διά-
σημο μοντέλο στη φύση. 

Μάλιστα, υπογράφει τη διαφημι-
στική σειρά καλλυντικών της τελευ-
ταίας, όπως και τις επαγγελματικές
φωτογραφίσεις της τρίτης στην πα-

ρέα, Έλα Ρίτσαρντ, εγγονής του Κιθ
Ρίτσαρντ των Rolling Stones. 

Ξένο δημοσίευμα αναφέρει πως η
«χρυσή» κληρονόμος χρησιμοποιεί
σαν όχημα το σώμα της σε διαφορετι-
κά είδη τέχνης: «Πολύ συχνά χρησι-
μοποιεί το ίδιο της το σώμα ως εκ-
φραστικό μέσο για την αποτύπωση
εμπειριών από τον προσωπικό ή και
τον ευρύτερο κοινωνικό της κύκλο.
Πολλές φορές τα έργα της εκμεταλ-
λεύονται την προκλητικότητα του γυ-
μνού για να σχολιάσουν σχέσεις
εξουσίας και ελέγχου, ή διακρίνονται
για την αιχμηρή ειρωνεία με την
οποία κοιτάζουν την ιεραρχία, τα στε-
ρεότυπα και το κοινωνικό κατεστη-
μένο». Σε άλλο σημείο υπογραμμίζε-
ται: «Κατά τη διάρκεια της ζωής της
πολλοί και διάφοροι άνθρωποι, τόποι
και καταστάσεις επηρέασαν την πρα-
κτική της -ιδίως η οικογένειά της- κι
όλα αυτά την οδήγησαν να κατακτή-
σει διαφορετικές τεχνικές και μέσα».

Ωστόσο, για την ακριβή καταγωγή
της Αλεξίας, ποιοι είναι δηλαδή οι γο-
νείς της, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρί-
ου που δεν έχουν καταφέρει να λύ-
σουν ούτε οι έμπειροι κοσμικογρά-
φοι της Γηραιάς Αλβιώνας!



«Juno to Jupiter» Sexy «Survivor»

Ασημίνα Ιγγλέζου vs «Μπάλλος»: 1-0! Ποιος
μπορεί να συγκριθεί με την πρώην παίκτρια
του ριάλιτι επιβίωσης που «ταρακουνά» κα-
θημερινά τα πλήθη με τις καυτές φωτογρα-
φίες της το Instagram; Ούτε το φθινόπωρο
ούτε οι μπόρες και οι καταιγίδες! Η 41χρονη
hot αθλήτρια του ορεινού τρεξίματος δεν λέ-
ει να αποχωριστεί το καλοκαίρι και επέλεξε
την Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές ξεκού-
ρασης, ποζάροντας με μικροσκοπικό μπικίνι,
που αναδεικνύει την καλογυμνασμένη σι-
λουέτα αλλά και τα πλούσια προσόντα της,
έτοιμη για βουτιές!

Μάχη με την κατάθλιψη

Εξομολόγηση καρδιάς από τη Μαρία Αντουλινά-
κη. Η πρωταγωνίστρια της παράστασης «Παγί-
δα», που υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας, μίλησε
για τη χρόνια μάχη που δίνει με τους ψυχαναγκα-
σμούς. «Συνέχεια παλεύω με την κατάθλιψη.
Δεν τελειώνει ποτέ, είναι σαν τη δίαιτα. Χάνεις
κιλά, ξαναπαίρνεις. Έχεις τα πάνω σου και τα κά-
τω σου. Άνθρωποι που έχουν περάσει τέτοια ψυ-
χικά νοσήματα είναι συνήθως χαμογελαστοί
προς τα έξω», ανέφερε στο Mega και πρόσθεσε:
«Όλοι δεν έχουμε ψυχαναγκασμούς; Θέλω να
είναι καθαρό το σπίτι μου».

Ο Κούπερ είναι το πιο τυχερό
σκυλί της ελληνικής τηλεόρα-
σης. Πέρυσι τον γέμιζε χάδια η
Φαίη Σκορδά, ενώ φέτος τον
αγκαλιάζει η Ελένη Μενεγάκη!
Ο τετράποδος φίλος του Δημή-
τρη Ουγγαρέζου έχει μεγάλη
πέραση στις παρουσιάστριες,
με την «ωραία Ελένη» να του
έχει ιδιαίτερη αδυναμία. «Τον
έχω αγαπήσει πολύ και χαίρο-
μαι που είναι μαζί μας καθημε-
ρινά», αποκάλυψε στο Insta-
gram.

Μας σύστησε τη σύζυγό του
Το πιο διάσημο κλαρίνο στο Διαφάνι, ο
τηλεοπτικός Κυριάκος στην επιτυχημέ-
νη σειρά «Άγριες μέλισσες», μας σύ-
στησε την αγαπημένη του σύζυγο. «Οι-
κογενειακές στιγμές με την Έλενα»,
έγραψε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής στον
προσωπικό του λογαριασμό, ποζάρον-
τας με το... έτερον ήμισυ και μητέρα του
μοναχογιού του, ο οποίος ήρθε στον κό-
σμο τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύσ-
σωμο το καστ του σίριαλ έστειλε διαδι-
κτυακές ευχές ευτυχίας.

Νέος έρωτας

Ο
παγκοσμίου φήμης Έλληνας συνθέτης Βαγγέλης Παπα-
θανασίου επέστρεψε στη μουσική σκηνή με ένα συγ-
κλονιστικό άλμπουμ εμπνευσμένο από την πρωτοπορια-

κή αποστολή της NASA στον πλανήτη Δία με το διαστημικό σκά-
φος «Juno». Ο πολυβραβευμένος «Vangelis» στη νέα δισκογρα-
φική του δουλειά, που κυκλοφόρησε χθες συνοδεία βιντεοκλίπ,
συμπεριέλαβε ήχους από εκτόξευση διαστημόπλοιου αλλά και
από τα διαφορετικά στάδια του ταξιδιού, δεμένα αρμονικά με τη
μουσική του μαέστρου και τη φωνή της Ρουμάνας σταρ της όπε-
ρας Angela Gheorghiou - από τις μεγαλύτερες σοπράνο όλων
των εποχών. Ο σημαντικός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος έχει τι-
μηθεί από τη ΝΑSA με ειδικό μετάλλιο, εμπνεύστηκε από τη δια-
στημική αποστολή, επειδή έχει άρωμα... ελληνικής μυθολογίας,
αφού το «Jupiter» στα ρωμαϊκά σημαίνει Ήρα. Η σπουδαιότερη
θεά του Ολύμπου, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν η
μητέρα των θεών και των ανθρώπων και σύζυγος του Δία.
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Η φανέλα με το 9
Τριάντα τρία χρόνια πέρασαν από τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας του
Παντελή Βούλγαρη «Η φανέλα με το 9» και ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο
οποίος είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εξέφρασε δημοσίως την ευ-
γνωμοσύνη του στον σημαντικό σκηνοθέτη. «Είχα την ευλογία να
πρωτοπερπατήσω στον δρόμο της υποκριτικής μέσα από αυτή την
ταινία! Σε ευχαριστώ, Παντελή Βούλγαρη, που μου εμπιστεύτηκες
αυτό τον ρόλο», ανέφερε συγκινημένος ο ηθοποιός.



Τ
α μάτια δεν είναι μόνο ο καθρέφτης της
ψυχής. Στην πραγματικότητα μας απο-
καλύπτουν πολλά για την υγεία της καρ-
διάς. Κάποιες αιφνίδιες αλλαγές στην

όραση, όπως το θόλωμα, τα σκοτεινά σημεία και οι
σκιές, μπορεί να αποτελούν ένδειξη απόφραξης
στα αιμοφόρα αγγεία τους, η οποία με τη σειρά της
μπορεί να προμηνύει ένα επερχόμενο εγκεφαλικό
επεισόδιο. Ολοένα περισσότερα επιστημονικά δε-
δομένα υποδηλώνουν ότι οι αδιόρατες, πρώιμες
βλάβες στα μικροσκοπικά αγγεία των ματιών μπο-
ρεί να αποτελούν προάγγελο καρδιαγγειακών νο-
σημάτων. Ενδείξεις ύποπτες για καρδιολογικά
προβλήματα είναι και οι ασυνήθιστες εκδηλώσεις
στα μάτια, όπως η δημιουργία κιτρινωπών, επίπε-
δων πλακών στο βλέφαρο ή ακόμη και η συστολή
και διαστολή της κόρης των ματιών με κάθε χτύπο
της καρδιάς. 

«Ολοένα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα
υποδηλώνουν ότι ορισμένοι θεμελιώδεις μηχανι-
σμοί αποτελούν ταυτοχρόνως βάση των καρδιαγ-
γειακών παθήσεων και πολλών οφθαλμοπαθειών,
κυρίως όσων σχετίζονται με την ηλικία και με χρό-
νιες παθήσεις», λέει ο χειρουργός - οφθαλμίατρος
δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος και συμπληρώνει:
«Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, π.χ., η ηλικιακή
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το γλαύκωμα και η
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι παθήσεις
αυτές όχι μόνο μοιράζονται έναν ισχυρό υποκεί-
μενο παθογενετικό μηχανισμό με τα καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, αλλά οι οφθαλμοπάθειες ενδέχεται
να ωφελούνται από τους ίδιους τύπους θεραπείας.

Η συσχέτιση καρδιαγγειακών και οφθαλμικών πα-
θήσεων είναι τέτοια, ώστε πρόσφατη μελέτη έδει-
ξε πως μια προηγμένη οφθαλμολογική εξέταση
μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση της καρδιοπά-
θειας. Η εξέταση λέγεται οπτική τομογραφία συ-
νοχής και σε μελέτη με 160 εθελοντές διαπιστώ-
θηκε ότι ανιχνεύει μικροσκοπικές βλάβες στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών, που προκα-
λούνται από ισχαιμία λόγω απόφραξης σε κάποια
αρτηρία του. Η ισχαιμία σημαίνει μειωμένη αιμά-

τωση. Όταν συμβεί αυτό, τα κύτταρα του χιτώνα
πεθαίνουν και δημιουργούνται χαρακτηριστικά
“σημάδια” που ονομάζονται ισχαιμικές περιαγγει-
ακές βλάβες αμφιβληστροειδούς. Η νέα μελέτη
έδειξε πως όσοι έχουν τέτοιου είδους βλάβες δια-
τρέχουν κατά 60% μεγαλύτερο κίνδυνο να πάσχουν
από υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσο. Μάλιστα,
όσο περισσότερες είναι οι περιαγγειακές βλάβες
του αμφιβληστροειδούς, τόσο πιθανότερη είναι η
καρδιαγγειακή νόσος». 

Ένα άλλο σπάνιο οφθαλμολογικό σύμπτωμα, το
επίμονο οίδημα (πρήξιμο) των ματιών, μπορεί να
είναι συνέπεια της κυανωτικής καρδιοπάθειας.
Αυτή είναι μια συγγενής καρδιακή πάθηση (ένα
καρδιολογικό πρόβλημα που υπάρχει από τη γέν-
νηση του ατόμου) και προκαλεί μειωμένα επίπεδα
οξυγόνου στο αίμα. Υπάρχουν, όμως, και οφθαλμι-
κές εκδηλώσεις που έχουν τη ρίζα τους σε πολύ
συνηθισμένα καρδιαγγειακά προβλήματα. Όταν,
π.χ., τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς είναι λεπτά,
στενά και αδιαφανή, η αιτία μπορεί να είναι η υπέρ-
ταση. Αν ανιχνευτεί απόφραξη σε κάποια αρτηρία
του αμφιβληστροειδούς, η αιτία μπορεί να είναι ένα
επικείμενο σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο, π.χ.
η κολπική μαρμαρυγή (σοβαρή καρδιακή αρρυθ-
μία) ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
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kpapakosto@yahoo.gr

Αιφνίδιες αλλαγές στην όραση
ενδέχεται να προμηνύουν 
επικίνδυνες παθήσεις

Πότε πρέπει να πάμε 
στον οφθαλμίατρο; 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που μας οδη-
γούν επειγόντως στον οφθαλμίατρο. Όπως
το να χάσει κανείς παροδικά την όρασή
του από το ένα μάτι. Ο ασθενής θα πρέπει
να ελεγχθεί επειγόντως από τον γιατρό.
Πάντως, τα καρδιαγγειακά προβλήματα
δεν προκαλούν μόνο άμεσα συμπτώματα
στα μάτια. Μπορεί να αυξάνουν και τον
κίνδυνο αναπτύξεως ορισμένων οφθαλ-
μοπαθειών. Αρκετές μελέτες, για παρά-
δειγμα, έχουν συσχετίσει την αποφρακτι-
κή νόσο της καρωτίδας με αυξημένη συ-
χνότητα της ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας και της διαβητικής αμφι-
βληστροειδοπάθειας.

Τα μάτια «μαρτυρούν»
την υγεία της καρδιάς 

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, 
χειρουργός - οφθαλμίατρος 
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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)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα αυτή συνεχίζει να
έχει αρκετές εντάσεις με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα, αλλά ισορροπεί με την παρουσία της
Σελήνης στον ενδέκατο τομέα σας, όπου σας
χαρίζει κοινωνικές συναναστροφές. Είναι η
στιγμή να επικοινωνήσετε με φιλικά σας πρό-
σωπα, αλλά και να οργανώσετε καλύτερα την
καθημερινότητά σας.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς, η νέα θέση της Σελήνης είναι αρκετά
άβολη και δημιουργεί συναισθηματική αστά-
θεια και επαγγελματικές ανησυχίες. Σε αυτό το
πέρασμά της η Σελήνη θα δεχθεί και θετικές
όψεις, οπότε θα υπάρξουν ευνοϊκά αποτελέ-
σματα, κυρίως στα επαγγελματικά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μια θετική μέρα για εσάς, όπου πολλά πράγματα
λειτουργούν βάσει των δικών σας επιθυμιών.
Ιδίως εσείς που ανήκετε στο πρώτο και δεύτερο
δεκαήμερο, είστε αρκετά ευνοημένοι. Θα μπο-
ρέσετε να προχωρήσετε μια προσωπική σας
επιλογή και να έχετε επιτυχία σε νομικές υποθέ-
σεις και θέματα που έχουν να κάνουν με το εξω-
τερικό. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσάς τους Καρκίνους, αυτή η περίοδος δεν σας
αφήνει να ηρεμήσετε, αλλά καλό είναι να επω-
φεληθείτε από μια νέα οικονομική προσφορά,
που θα έρθει την καταλληλότερη στιγμή. Οικο-
γενειακά θέματα, αλλά και υποθέσεις με κάποιο
ακίνητο, θα συνεχίσουν να σας απασχολούν. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, τα πράγματα
στην προσωπική σας ζωή είναι αρκετά καλά,
βέβαια σε ό,τι αναφέρομαι, παίζει ρόλο και το
προσωπικό σας ωροσκόπιο. Θα ξαναπώ ότι
πρέπει να προσέχετε αυτά που λέτε, γιατί ο τρό-
πος σας μπορεί να μην είναι ο πιο κατάλληλος
και να δημιουργεί στους άλλους εκνευρισμό. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, κυρίως του πρώτου δε-
καημέρου, θα υπάρξουν πολύ καλές ευκαιρίες
στα επαγγελματικά σας, όπως επίσης σε ό,τι έχει
να κάνει με τα οικονομικά σας, όπου θα έχετε ει-
σοδήματα από πηγές που δεν περιμένατε. Η προ-
σωπική σας ζωή ανανεώνεται και μάλλον ζητάτε
το απλό και το σίγουρο, χωρίς υπερβολές. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε από τους ταλαιπωρημένους των ημερών,
αλλά σήμερα θα πάρετε ένα καλό νέο, θα έχετε
μια όμορφη στιγμή με αγαπημένο σας πρόσω-
πο, όπως επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να επι-
κοινωνήσετε με πρόσωπα από το παρελθόν,
που μεταξύ σας υπάρχουν ακόμη όμορφα συ-
ναισθήματα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια μέρα που θα έχετε την αμέριστη βοήθεια
της οικογένειάς σας, σε οποιοδήποτε θέμα
σας απασχολεί. Βέβαια η πολυαστρία στο
δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι σάς κάνει αρκε-
τά νευρικούς και κάποιες φορές άδικους με
τους άλλους. Βέβαια την αδικία μπορεί να τη
βιώσετε και εσείς, μέσα από την καθημερι-
νότητά σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας γλυκαίνει τις μέρες
σας και σας κάνει να ελπίζετε σε μια καλύτερη
και πιο ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Η Σελήνη
σε θετική όψη με την Αφροδίτη σάς δίνει το δι-
καίωμα να αποκτήσετε τη δική σας φωλιά, έτσι
όπως τη φαντάζεστε και όπως σας αξίζει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Εσείς οι Αιγόκεροι θα έχετε μια μέρα γεμάτη
από προσωπικές προκλήσεις και ίσως παρου-
σιαστούν θέματα οικονομικά, που θα πρέπει να
διαχειριστείτε ήρεμα και με ωριμότητα. Ίσως
μάλιστα ένα οικονομικό ζήτημα αφορά εσάς και
ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και τώρα καλεί-
στε να το διευθετήσετε. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, σε σύ-
νοδο με τον Κρόνο, ορίζει μια καλή και συνετή
περίοδο, όπου θα πρέπει να δαμάσετε τα συ-
ναισθήματά σας και να βάλετε σειρά σε κάθε
καθημερινή σας δραστηριότητα. Η θέση αυτή
της Σελήνης ανοίγει τους ορίζοντές σας για
νέες κοινωνικές δραστηριότητες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Εσείς που έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο,
θα νιώσετε κάποιες αλλαγές σε προσωπικό
επίπεδο, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτω-
ση, θα έχετε μια ανασφάλεια σε ό,τι κάνετε, εάν
το κάνετε σωστά. Έχετε αμφιβολία για όλους
και όλα και αυτό εν μέρει είναι κάτι που δεν έχει
προκληθεί από εσάς, αλλά από πρόσωπα που
σας έκαναν να χάσετε την εμπιστοσύνη σας.

ΗΣελήνη περνά σήμερα στο ζώδιο του

Υδροχόου και δέχεται την επιρροή του

Κρόνου. Είναι μια μέρα που δημιουργεί

ανάγκη για συναισθηματικό έλεγχο,

όπως επίσης μας προτρέπει να στηρίξουμε τις

επιδιώξεις μας μέσα από ώριμες ενέργειες. Η

σύνοδος Ήλιου με Άρη, στο ζώδιο του Ζυγού,

συνεχίζει να απασχολεί τους γεννημένους 13, 14,

15 Οκτωβρίου, 9, 10, 11 Απριλίου, 10, 11, 12

Ιανουαρίου και 12, 13, 14 Ιουλίου. Αναλυτικότερα

για τα δώδεκα ζώδια… 
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Ε
πεισόδιο πρώτο: Αθήνα, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο. Ομάδα νεαρών πλη-
σιάζει τον φοιτητή Οδυσσέα Β. «Εσύ
δεν είσαι αυτός που βγαίνει στα κανά-

λια και λέει ότι θέλει την πανεπιστημιακή
αστυνομία;», τον ρώτησαν. Δεν ξέρω τι τους
απάντησε πριν τον κάνουν τόπι στο ξύλο.
Όμως, δεν μπορεί. Αυτός θα ήταν. Ποιος άλλος,
τόσο αισιόδοξος, θα τηλεφωνούσε στο «100»
να καταγγείλει το περιστατικό και να ζητήσει τη
συνδρομή των αστυνομικών σε πανεπιστημια-
κό χώρο; Επεισόδιο δεύτερο: Θεσσαλονίκη,
Αριστοτέλειο. Πρώτη μέρα έναρξης της διά
ζώσης διδασκαλίας και οι φοιτητές συνω-
θούνται σε σκάλες και διαδρόμους για να
μπουν στα αμφιθέατρα. Ο ένας πάνω στον άλ-
λο, πατείς με πατώ σε, άλλοι με πιστοποιητικά
εμβολιασμού και κάποιοι όχι, περίμεναν να
περάσουν τον υγειονομικό έλεγχο, ο οποίος,
δεδομένης της κατάστασης και των συνθηκών,
καθυστερούσε. Εμφανίστηκαν τότε οι γνωστές
ομάδες κρούσης (δίχως εισαγωγικά), αυτοα-
ποκαλούμενες «φοιτητικά σχήματα», για να
αρχίσει το γνωστό πατιρντί. Κάτι η απειλή σω-
ματικής βίας κατά των υγειονομικών ελεγ-
κτών, κάτι τα «γαλλικά», συν κάτι «ψιλές» στα
μουλωχτά και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Η
κοσμητεία της Σχολής των Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου ανέστειλε τη λειτουργία
της για να προλάβει προφανώς τα χειρότερα.

Η συνέχεια αναμενόταν χθες το απόγευμα, κα-
θώς οι φοιτητικοί σύλλογοι κάλεσαν με ανακοίνω-
σή τους τούς φοιτητές στη σχολή. Για να καταδικά-
σουν τις ομάδες κρούσης, θα υποθέσετε. Σιγά. Για
να καταγγείλουν (κατά σειρά) την κυβέρνηση, τις
πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου και τη διοί-

κηση της σχολής για «απουσία ολοκληρωμένου
σχεδίου προστασίας της υγείας των φοιτητών». Η
οποία (απουσία) λαμβάνει, που λένε, χώρα, ενώ η
κυβέρνηση «δίνει δισεκατομμύρια για τις επιχει-
ρήσεις του ΝΑΤΟ, αλλά δεν δίνει φράγκο για τους
φοιτητές». Αν πίσω από τις γραμμές της ανακοίνω-
σης διαβάσατε την αποδοκιμασία της ελληνογαλλι-
κής αμυντικής συμφωνίας, καλά κάνατε. Αλλά το
θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι η επανάλη-
ψη της ίδιας θλιβερής ιστορίας. Της απειλής ή της
άσκησης φραστικής και σωματικής βίας σε χώ-
ρους που υποτίθεται ότι η ελευθερία διακίνησης
ιδεών είναι ύψιστο αγαθό.

Στην περίπτωση του φοιτητή, εναντίον του
οποίου η ομάδα νεαρών βιαιοπράγησε, άντε να
δεχτώ την οποιαδήποτε «εξήγηση». Ότι ήταν
«βαλτός». (Αλήθεια, ποιων;) Ότι ήταν… πανελί-
στας. Ότι εκπροσωπούσε παράταξη που τάσσεται
υπέρ της αστυνόμευσης. Είτε κάτι από όλα αυτά
ήταν είτε πρέσβευε τη σωτηρία της θαλάσσιας χε-
λώνας στη Μεσόγειο και της λευκής αρκούδας
στα Απέννινα Όρη, μικρή σημασία έχει. Ο ξυλο-
δαρμός ενός ανθρώπου επειδή οι απόψεις του
απέχουν από αυτές των βασανιστών του δεν είναι
γενικώς και αορίστως αντιδημοκρατική ενέργεια.
Είναι νέτα σκέτα φασισμός.

Στα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη ισχύουν

πάνω - κάτω τα ίδια. Μπορεί τα αμφιθέατρα να είναι
μικρά, τα εργαστήρια λιγοστά και οι διάδρομοι στε-
νοί. Με δυο λόγια, μπορεί οι πανεπιστημιακές υπο-
δομές, τις οποίες συστηματικά ατιμώρητοι κατα-
στρέφουν οι κάθε λογής καταληψίες, να είναι ανε-
παρκείς. Μπορεί ο σχεδιασμός των υγειονομικών
μέτρων να ήταν (αν ήταν) ατελής. Μπορεί τα κονδύ-
λια για την Παιδεία, την έρευνα και για ό,τι θέλετε
και αγαπάτε να είναι ανεπαρκή. Μπορεί όλα αυτά
και άλλα τόσα. Η λύση συνεπώς είναι η ενίσχυση
της χρηματοδότησης, η εξεύρεση πόρων, η χρηστή
διοίκηση από καθ’ ύλην σχετικούς, η ενίσχυση της
διδασκαλίας και της έρευνας, η ελευθερία της επι-
κοινωνίας και της ανταλλαγής ιδεών, η συνεργασία
των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, των
σχολών των ιδρυμάτων. Δεν είναι οι ομάδες κρού-
σης που μπουκάρουν όπου και όποτε γουστάρουν,
βρίζοντας και απειλώντας. Πώς να το κάνουμε;

Δεν είναι τραγικό ότι σημειώνονται τέτοια περι-
στατικά. Τραγικό είναι πως επαναλαμβάνονται με
τη σιωπηρή αποδοχή που επιβάλλουν άλλοτε η
σκοπιμότητα και άλλοτε η αδυναμία. Και τραγικό-
τερο (αντί να συζητάμε για πανεπιστημιακές αστυ-
νομίες που, και αυτοί που τις ψήφισαν, από τη μια
τις θέλουν και από την άλλη τις τρέμουν) ότι οι, εν-
τός του συνταγματικού τόξου, πολιτικές δυνάμεις
δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αυτονόητο.
Πως η βία δεν είναι επιχείρημα. Δεν έχει θέση
πουθενά - πολύ περισσότερο στο πανεπιστήμιο.
Όπως και ο ακραίος κομματισμός, ο παραγοντι-
σμός, οι συντεχνίες. Εφόσον σε αυτό το ελάχιστο
δεν υπάρξουν σύμφωνο ευθύνης και δέσμευση,
εκατό νόμους-πλαίσια για την ανώτατη εκπαίδευ-
ση να ψηφίσει η Βουλή, στο ίδιο σημείο ασάλευτοι,
όταν ο κόσμος τρέχει γύρω μας, θα στεκόμαστε.
Συζητώντας κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Είναι τραγικό για τη χώρα και
τη δημόσια εκπαίδευση 
τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά
βίας στα πανεπιστήμια, με τη σιωπηρή
αποδοχή που επιβάλλουν άλλοτε
η σκοπιμότητα και άλλοτε η αδυναμία 

Με τον ήλιο τα μπάζω, με τον ήλιο τα βγάζω…


