
Αν προέκυπτε θέμα 
εκλογών και ψηφίζαμε 
την ερχόμενη Κυριακή,
εσείς ποιο κόμμα 
θα ψηφίζατε;

Με 47% προηγείται 
ο Κυριάκος 
στην καταλληλότητα
για πρωθυπουργός

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 233 www.political.gr

Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Πολυθρόνα 
για πεντέξι 
(και βάλε)

Ασπίδες 
πάνω από 
την Ελλάδα
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«Η χώρα χτίζει 
συμμαχίες με 
στρατηγικό βάθος»
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ΔΙΨΗΦΙΑ ΠΑΛΙ
η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Δημοσκόπηση της Interview «φωτογραφίζει» το πολιτικό σκηνικό

OKTΩΒΡΙΟΣ 2021

Οι υπουργοί που
προηγούνται
στην αξιολόγηση 
των πολιτών 

Mε 63% προηγείται 
η ΝΔ στην παράσταση
νίκης έναντι 
20% του ΣΥΡΙΖΑ

Η συμφωνία με 
τη Γαλλία, το νέο
ισχυρό χαρτί για 
την κυβέρνηση

1 32 «Η χώρα θα πήγαινε 
χειρότερα με κυβέρνηση
Τσίπρα», λέει το 52%
των ερωτηθέντων
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Ω
ς πότε οι δαίμονες αυτής της χώρας θα
κατατρέχουν τους πολίτες της; Ως πότε
οι αμαρτίες ενός τριτοκοσμικού κρά-
τους θα γίνονται εφιάλτης της καθημε-

ρινότητάς μας; Ως πότε θα ζούμε κοιτάζοντας αμή-
χανα τις πληγές μας; Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώ-
πινες ζωές και απώλειες περιουσιών φωνάζοντας
«πού είναι το κράτος»; 

Οι εικόνες με τους δρόμους ποτάμια, τις πλατεί-
ες… λιμνοθάλασσες, τα αυτοκίνητα «βαρκούλες»,
τα βυθισμένα λεωφορεία και τους μαθητές πάνω
στη «γέφυρα» με τα θρανία, είναι ριμέικ από ταινίες
που βλέπουμε κάθε χρόνο εδώ και πολλές δεκαε-
τίες. Χθες ήταν η Μάνδρα, ο Ποδονίφτης, το Μοσχά-

το. Σήμερα είναι η Χαμοστέρνας, η Ποσειδώνος, ο
Κηφισός. Μόνο ο τίτλος αλλάζει. Το στόρι είναι ίδιο.
Όπως και οι τραγικοί πρωταγωνιστές: εργολάβοι,
δήμοι, Πολιτεία. Όλοι τους υποψήφιοι για το Όσκαρ
ανευθυνότητας. Όμως, και οι κομπάρσοι παραμέ-
νουν πάντα οι ίδιοι. Οι έρμοι οι φορολογούμενοι
που πληρώνουν αδρά το κράτος για να ζουν μέσα
στην ίδια λούπα. Όπως στο φιλμ η «Μέρα της Μαρ-
μότας».

Είναι αλήθεια ότι μέσα σε οκτώ ώρες τόσο ο όγ-
κος της βροχής που έπεσε όσο και η έντασή της
ήταν πρωτοφανείς. Στην Αττική, για παράδειγμα,
κατά τη διάρκεια ενός χρόνου πέφτουν συνήθως
400 με 500 χιλιοστά βροχής. Την Πέμπτη, όταν

άνοιξαν οι ουρανοί, έριξαν τη μισή από την ετήσια
ποσότητα. Ο όγκος του νερού θεωρητικά ήταν αδύ-
νατο να βρει την απαιτούμενη διέξοδο. Οι πλημμύ-
ρες ήταν αναπόφευκτο να συμβούν σε πολλά ση-
μεία της πόλης. Ωστόσο, το επιχείρημα ότι φταίει για
όλα η καταιγίδα δεν ισχύει πάντα. Οι καταιγίδες δεν
είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Είναι δε-
δομένες και τακτικές. Παρουσιάζονται σχεδόν πάν-
τα κάθε φθινόπωρο όπως τα βουλωμένα φρεάτια,
τα μπαζωμένα ρέματα και οι κακοτεχνίες σε δημό-
σια έργα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνα-
τόν η χώρα να λειτουργεί ομαλά μόνο υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες «θερμοκρασίας και πίεσης».

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟK2

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

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νίκος Ελευθερόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

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

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Αγάπη Κόρμπε

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

Eγκλωβισμένοι στη «Μέρα της Μαρμότας»





Π
Α

Ν
ΕΛ

Λ
Α

Δ
ΙΚ

Η
 Ε

ΡΕ
ΥΝ

Α
O

K
TΩ

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP O ΘΕΜΑT4

Αν προέκυπτε θέμα 
εκλογών και ψηφίζαμε 
την ερχόμενη Κυριακή,
εσείς ποιο κόμμα 
θα ψηφίζατε;

Η ΝΔ παραμένει πρώτη 
με διψήφια διαφορά

Τ
ρία βασικά θέματα απασχόλησαν την

επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της

διενέργειας της έρευνας: η επιστρο-

φή στην κανονικότητα για τους εμβο-

λιασμένους, η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και οι τιμές

της ενέργειας. Αν και η αποδοχή της απόφασης της κυβέρνησης

να «επιτρέψει» στους εμβολιασμένους να ζουν μια κανονική ζωή

είναι υψηλή (7 στους 10 συμφωνούν), δεν είναι ακόμη λίγοι εκεί-

νοι που είτε από φόβο είτε γιατί τους βολεύει (lock-

down, παραμονή στο σπίτι και τηλεργασία, διαβίω-

ση με επιδόματα κ.λπ.) διαφωνούν. 

Αν σωστά πράττουν αυτοί που διαφωνούν, θα φανεί

τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες με την καθημερινή αναφορά

των κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή γνώμη στο μεγα-

λύτερο μέρος της θέλει κανονικότητα και η κυβέρνηση αυτό μάλ-

λον άκουσε περισσότερο παρά τις εισηγήσεις των ειδικών.

του
Δημήτρη Βασιλειάδη

Πολιτικός αναλυτής, Interview



Σ
ημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας ήταν και η υπογρα-

φή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλ-

λίας. Με δύο ερωτήσεις για το θέμα αυτό αποτυπώνουμε

τη στάση της κοινής γνώμης: 6 στους 10 πιστεύουν ότι η συμφωνία

θωρακίζει την άμυνα της χώρας, ενώ ακριβώς το ίδιο ποσοστό

διαφωνεί με τη στάση της Αριστεράς, από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το

ΚΚΕ, να την καταψηφίσει στη Βουλή. Το θέμα αναδεικνύει και τις

ιδεολογικές προσεγγίσεις που έχει η Δεξιά/Κεντροδεξιά/Κέντρο

με την Αριστερά σε τέτοιου είδους θέματα.

Περίπου ένα 33% πιστεύει ότι η επιδότηση στους λογαριασμούς

ρεύματος και το επίδομα θέρμανσης θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της χειμερινής περιόδου. 

Αν και ακόμη οι αυξήσεις δεν έχουν γίνει αισθητές στους λογα-

ριασμούς των καταναλωτών, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφρά-

ζουν φόβο ότι με αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

η θέρμανση φέτος θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και για αυτό

περίπου έξι στους δέκα δείχνουν από καθόλου έως λίγο αισιόδο-

ξοι για την πορεία της οικονομίας.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

OKTΩΒΡΙΟΥ 2021Η συμφωνία με τη Γαλλία
είναι το νέο ισχυρό χαρτί
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Ο
σημαντικότερος παράγοντας διαμόρ-

φωσης της πρόθεσης ψήφου δεν εί-

ναι άλλος από τη στάση της αντιπολί-

τευσης στο θέμα της ελληνογαλλικής αμυντι-

κής συμφωνίας. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνη-

ση «κέρδισε» πόντους αποδοχής (όχι απαραί-

τητα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου, άλλωστε

δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές), απέναν-

τι κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε. 

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αν την επό-

μενη Κυριακή είχαμε εκλογές τα ποσοστά θα

ήταν: ΝΔ 35,3%, ΣΥΡΙΖΑ 22,3%, ΚΙΝΑΛ 7%, ΚΚΕ

5,5%, Ελληνική Λύση 4,8%, ΜέΡΑ25 3,9%, άλλο

9,3% και Αναποφάσιστοι 10,9%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας για την

οικονομία, όπου το 38% δηλώνει αισιόδοξο,

ενώ το 58% απαισιόδοξο, όπως και ότι το 52%

πιστεύει πως με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η χώ-

ρα θα πήγαινε χειρότερα. Τέλος, στην έρευνα

καταγράφεται και η δημοτικότητα των υπουρ-

γών, με τους Δένδια, Πιερρακάκη, Σταϊκούρα,

Γεωργιάδη, Θεοδωρικάκο, Κικίλια, Παναγιω-

τόπουλο, Χατζηδάκη, Βορίδη και Σκρέκα να

είναι στις πρώτες δέκα θέσεις.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

OKTΩΒΡΙΟΥ 2021Τι λένε οι πολίτες για
υπουργούς και οικονομία
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Γ
ια άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η ρήση
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι έξω πά-
με καλά. Διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει καταφέρει μεθοδικά και

αθόρυβα να «κλείσει» αυτήν την περίοδο συμφωνίες
σημαντικές, που θωρακίζουν σε κάθε επίπεδο τη χώ-
ρα μας. Μπορεί να μας… τρώει πολλές φορές η καθη-
μερινότητα, αλλά κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μά-
τια στο ότι η Ελλάδα, από μια χώρα που είχε πάει ως
«μετοχή» στα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στο ναδίρ,
μετατράπηκε σε ισχυρό χαρτί για τους συμμάχους
της. Δεν θα ασχοληθώ με το κατά πόσο αυτό οφείλεται
και σε στρατηγικά λάθη που έκανε η Τουρκία ή σε άλ-
λες επιλογές της γείτονος χώρας, που την οδήγησαν
σε απαξία.
Σημασία για μένα στη διεθνή σκακιέρα έχει, κυρίως,
το τι ετοιμάζεις εσύ και όχι το τι πράττουν οι άλλοι. Η
Ελλάδα, λοιπόν, και οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δένδιας
απέδειξαν ότι ξέρουν πού πρέπει να πάνε το «καράβι»
σε ταραγμένους γεωπολιτικά καιρούς.
Τόσο η συμφωνία με τη Γαλλία όσο και οι συμφωνίες

που ακολούθησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-
κής και με την Αίγυπτο έρχονται να επιβεβαιώσουν
ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχει σαφής προσανατολισμός
και επιλογή τού ότι το «ανήκομεν εις την Δύσιν» γίνε-
ται με συγκεκριμένα πράγματα και θέσεις.
Το ότι πετύχαμε κάτι που στα χρόνια των μνημονίων
ήταν αδύνατο, να βάλουμε ξανά την Ελλάδα στον χάρ-
τη, ούτε αυτονόητο ήταν ούτε δεδομένο.
Χρειάστηκαν πολλές εργατοώρες, δύσκολες δια-
πραγματεύσεις και, κυρίως, διπλωματικός σχεδια-
σμός.
Η Ελλάδα πλέον απέκτησε ισχυρές ασπίδες στην πε-
ριοχή, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι είμαστε μό-
νοι και ανίσχυροι. Κυρίως δε διέψευσε αυτό που γρα-
φόταν και λεγόταν, ότι η Αμερική αποσύρει το ενδια-
φέρον της για την περιοχή και επιλέγει την επιστρο-
φή στην πολιτική του οίκαδε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμφωνία, αλλά και με
τη δεσμευτική επιστολή που υπέγραψαν, δείχνουν
εμπράκτως ότι η Μεσόγειος τους ενδιαφέρει και ότι η
Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, στον

οποίο γεωπολιτικά πρέπει να επενδύσουν.
Γι’ αυτό, ειλικρινά, απορώ με την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ,
να μην ψηφίζει τις συμφωνίες με επιχειρήματα που
δεν πείθουν ούτε τους ίδιους του τους ψηφοφόρους.
Ο… καταγγελτικός λόγος, όχι μόνο δεν πείθει εντός
της Ελλάδας, αλλά τον αποδυναμώνει και ως εναλλα-
κτική επιλογή στο εξωτερικό. Δεν μπορεί πραγματι-
κά, όταν έχεις κυβερνήσει τη χώρα, να επιστρέφεις
σε έναν αριστερό ακτιβισμό κατηγορώντας τους αντι-
πάλους σου ότι τα δίνουν όλα σε ΗΠΑ και Γαλλία. Καλό
θα ήταν στην Κουμουνδούρου να σκεφθούν εκ νέου
τη στρατηγική τους. 
Η επιλογή τού να μπαίνουν μόνοι τους στη γωνία δεν
βοηθά ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα. Σε κάποια
πράγματα πρέπει να δίνουμε άλλη εικόνα και στους
εχθρούς και στους φίλους. Ότι στα σοβαρά, αν μη τι
άλλο, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Για το εσωτερικό
έχουμε τους Μπάλλους, και όχι μόνο. Σε αυτά, όπως
και σε άλλα, μπορούμε να συγκρουστούμε. Για συμ-
φωνίες που ενισχύουν και θωρακίζουν τη χώρα μας,
εκτιμώ πως όχι. 

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ασπίδες πάνω από την Ελλάδα

Σημασία για μένα στη διεθνή σκακιέρα
έχει, κυρίως, το τι ετοιμάζεις εσύ και όχι
το τι πράττουν οι άλλοι. Η Ελλάδα, λοιπόν,
και οι κ.κ. Μητσοτάκης και Δένδιας 
απέδειξαν ότι ξέρουν πού πρέπει 
να πάνε το «καράβι» σε ταραγμένους 
γεωπολιτικά καιρούς

“
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Βουλευτής Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών της ΝΔ

«Σ
τη δημοσιογραφία αναδει-
κνύεις ένα πρόβλημα. Στο
Πανεπιστήμιο το αναλύεις.
Στην πολιτική το λύνεις…»

λέει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος εξηγώντας
μας τους λόγους για τους οποίους επέστρε-
ψε στην κεντρική πολιτική σκηνή, ύστερα
από δέκα χρόνια απουσίας. Σε μια εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξή του στην «Ρ», μας απο-
καλύπτει πώς είναι σήμερα οι σχέσεις του
με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή και τι κρατάει από εκείνον. Επίσης,
μιλάει για τη Μάρα Ζαχαρέα και μας αποκα-
λύπτει το μυστικό ενός επιτυχημένου γά-
μου, αλλά και άγνωστες πτυχές της ζωής
του.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αντιμετω-
πίσει πολλές προκλήσεις. Κατά την άπο-
ψή σας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρό-
κληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διά-
στημα;
Δεν είναι μόνο μία, αλλά τουλάχιστον

τρεις οι προκλήσεις του επόμενου διαστή-
ματος. Η πρώτη πιστεύω πως συνδέεται με
το τέλος της πανδημίας. Η δεύτερη πως
συνδέεται με τις επιπτώσεις στην οικονομία
και το νέο περιβάλλον ανάπτυξης που δια-
μορφώνεται στο εξής, και η τρίτη είναι αυτή
που σχετίζεται με την αυξανόμενη τουρκική
προκλητικότητα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρί-
ζει πως η κυβέρνηση δεν φέρει προς
επικύρωση τη Συμφωνία των Πρεσπών
γιατί φοβάται τη διάσπαση. Θεωρείτε
πως η κύρωση της Συμφωνίας από τη
Βουλή μπορεί να «σπάσει» την κυβερνη-
τική συνοχή ή να επιφέρει πρόωρες
εκλογές;
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Η θέση της ΝΔ

απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση
ήταν σαφής: Διαφωνούμε με την εκχώρηση
γλώσσας και ταυτότητας που προβλέπεται
στην Συμφωνία, αλλά, εάν υπογραφεί, τότε
η χώρα είναι υποχρεωμένη να την τηρήσει.
Ήμασταν ξεκάθαροι. Όλοι αντιλαμβανόμα-
στε τι θα σήμαινε να αμφισβητήσει η Ελλάδα
μια διεθνή Συνθήκη, με έναν προκλητικό
γείτονα στην Ανατολή, ο οποίος θα το έβλε-
πε αυτό ως μάννα εξ ουρανού για να αμφι-
σβητήσει συνθήκες που εγκατέστησαν την
ηρεμία στην περιοχή και ξεκαθάρισαν τα
σύνορα προ εκατό ετών. Τη θέση της ΝΔ
γνωρίζουν όλοι όσοι συμμετείχαν στο ψη-
φοδέλτιό της και εξελέγησαν βουλευτές.

στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

«Σταθερή μου αγάπη
είναι η μαγειρική και 
η ενασχόλησή μου 
με τη γη» 
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Πώς δικαιούνται τώρα, λοιπόν, να προκαλέ-
σουν διασπαστικές κινήσεις;

Επιστρέψατε στην ενεργό πολιτική ύστε-
ρα από 10 ολόκληρα χρόνια. Πώς αλλά
και γιατί το αποφασίσατε;
Δεν θα κρύψω πως ο ένας από τους δύο

λόγους της επιστροφής μου στην ενεργό πο-
λιτική ήταν η ηθική δικαίωση από τον λαό,
διότι έφυγα εν μέσω άθλιων και κατασκευα-
σμένων εις βάρος μου κατηγοριών. Δικαιώ-
θηκα στη Δικαιοσύνη και ήθελα τη δικαίωση
στη συνείδηση των πολιτών. Ο πρώτιστος,
όμως, είναι η άποψη που διατύπωσα στους
φοιτητές μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, όταν με ρώτησαν εάν προτιμώ τη
δημοσιογραφία, το πανεπιστήμιο ή την πολι-
τική. Τους απάντησα ως εξής: «Στη δημοσιο-
γραφία αναδεικνύεις ένα πρόβλημα. Στο
πανεπιστήμιο το αναλύεις. Στην πολιτική το
λύνεις». Αυτό με ενδιαφέρει στην πολιτική.
Και γι’ αυτό δεν με απογοητεύει ποτέ. Είναι
το πεδίο δράσης και αποτελεσματικότητας.

Υπήρξαν φίλοι σας που προσπάθησαν να
σας αποτρέψουν από αυτήν την απόφασή
σας, λέγοντας «πού πας να μπλέξεις πά-
λι»;
Βεβαίως και υπήρξαν. Πρώτη ήταν η Μά-

ρα. Όμως, κατανόησε απολύτως τους λό-
γους της επανόδου μου, παρότι κι αυτή πλή-
ρωσε αρκετά τη δική μου εμπλοκή στην πο-
λιτική. 

Είχε στοχοποιηθεί και η ίδια…
Και πολύ μάλιστα. Σας θυμίζω ότι έχασε

τη δουλειά της και μάλιστα τρεις φορές, διό-
τι η τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑ-
ΣΟΚ θεωρούσε πως η σύζυγός μου δεν
έπρεπε να εργάζεται αφού εγώ ήμουν
υπουργός. Είχε μάλιστα εκδώσει και σχετι-
κή ανακοίνωση. 

Όλη η οικογένειά σας επηρεάστηκε από
αυτήν την υπόθεση;
Εκτός από τη σύζυγό μου, όλοι πλήρωσαν

κάποιο τίμημα. Κυρίως της κοινωνικής απα-
ξίωσης. 

Σε αυτήν τη δύσκολη δεκαετία, που απεί-
χατε από την πολιτική, ποιοι στάθηκαν δί-
πλα σας;
Οι πραγματικοί φίλοι! 

Τώρα που έχει περάσει πολύς καιρός από
την υπόθεση Βατοπεδίου, πώς κρίνετε
όλη αυτή την ιστορία;
Ακριβώς όπως και τότε. Δύο επιχειρημα-

τίες του εκδοτικού χώρου που είχαν προ-
βλήματα με τη Δικαιοσύνη ζήτησαν την πα-
ρέμβασή μου για να τους τα λύσω. Στον έναν
είπα επί λέξει «είμαι υπουργός και ο αδελ-
φός μου είναι άνεργος. Δεν είμαι στην πολι-

τική για να εξυπηρετώ τους φίλους μου ή
τους συγγενείς μου». «Τότε θα δεις τι έχεις
να πάθεις», ήταν η απάντηση. Και είδα να
φουσκώνει ένα δήθεν σκάνδαλο, να σκάει
στην πλάτη μου και σε μια ολόκληρη κυβέρ-
νηση και να δοκιμάζει τις θεσμικές αντοχές
ενός συστήματος που κατέρρευσε στο βά-
ρος της εκδοτικής και επιχειρηματικής
εξουσίας, θάβοντας στα ερείπιά του για χρό-
νια την αλήθεια.

Αυτό που έχει μείνει χαραγμένο στη μνή-
μη μου είναι το βράδυ της 22ης Οκτωβρί-
ου 2008. Μέσα σε μια κατάμεστη Βουλή,
εσείς από το βήμα της Ολομέλειας ανα-
φερθήκατε στον πατέρα σας, λέγοντας
πως είστε γιος ενός ταχυδρόμου. Γιατί
ξεσηκώθηκαν τόσες αντιδράσεις από
αυτήν τη φράση σας;
Αυτό που είχα πει εκείνο το βράδυ στη

Βουλή και θυμάστε, κα Καραβοκύρη, είναι:
«Κύριε Παπανδρέου, ανήκουμε σε άλλους
κόσμους. Γεννηθήκατε πολιτικά ισχυρός.
Είμαι ο γιος ενός ταχυδρόμου. Οι δρόμοι μας
και οι πορείες μας υπήρξαν διαφορετικές.
Σε όλη μου τη διαδρομή, οδηγός υπήρξε η
ηθική, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Δεν βρί-
σκομαι στην πολιτική για τον εαυτό μου. Δεν
βρίσκομαι στην πολιτική για την εξουσία».
Ήθελα με αυτήν την αποστροφή να αναδεί-
ξω ότι η δική μου ηθική δεν μου επιτρέπει να
συκοφαντώ τον πολιτικό μου αντίπαλο για
να αποκομίσω κομματικά οφέλη. Και για να
απαντήσω ευθέως και στο ερώτημα σας,
όσοι ενοχλήθηκαν από την ταπεινή μου κα-
ταγωγή μπορούν να συνεχίσουν να γυαλί-
ζουν τα οικόσημά τους. Εγώ οικόσημο έχω
την ηθική μου και τη δουλειά μου.

Με τον Κώστα Καραμανλή πώς είναι η
σχέση σας σήμερα;
Όπως πάντα. Εξαιρετική.

Επί οκτώμισι χρόνια υπήρξατε στο πλευ-
ρό του πρώην πρωθυπουργού, ως ο στε-
νότερος συνεργάτης του. Ποια φράση

κρατάτε από εκείνον;
«Από άποψη εχεμύθειας είσαι ό,τι πιο

κοντά στον… τάφο έχω γνωρίσει», μου είπε
κάποτε. Δεν θα σας πω περισσότερα για να
μην τον διαψεύσω.

Εργαστήκατε ως δημοσιογράφος επί 20
χρόνια σε επιτελικά πόστα. Ποια θεωρεί-
τε πως ήταν η μεγαλύτερη δημοσιογρα-
φική επιτυχία σας;
Θεωρώ πως ήταν μια παγκόσμια αποκλει-

στικότητα που προβλήθηκε σε όλα τα ΜΜΕ
του πλανήτη: Οι συνεντεύξεις στα χιονισμέ-
να βουνά της Βοσνίας με τους καταζητούμε-
νους ηγέτες Κάρατζιτς και στρατηγό Μλάν-
τιτς, πρωταγωνιστές του πολέμου της Γιουγ-
κοσλαβίας, τη δεκαετία του ’90. Όμως, αυτό
που θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστο εί-
ναι το ταξίδι στη στρατόσφαιρα, όταν μετείχα
σε πτήση μηδενικής βαρύτητας για την εκ-
παίδευση αστροναυτών της Ευρωπαϊκής
Διαστημικής Υπηρεσίας (European Space
Agency). Η έλλειψη βαρύτητας ήταν μια
συγκλονιστική εμπειρία για εμένα αλλά, πα-
ράλληλα, ήταν και μια μεγάλη δημοσιογρα-
φική επιτυχία για την εποχή εκείνη.

Από όσο γνωρίζω, από πολύ μικρός είχα-
τε το «μικρόβιο» του δημοσιογράφου.
Θαυμάζατε κάποιον συγκεκριμένο δη-
μοσιογράφο τότε και θέλατε να τα ακο-
λουθήσετε τα χνάρια του;
Θαύμαζα τον Φρέντυ Γερμανό. Του έστει-

λα μάλιστα δημοσιευμένα κείμενά μου στη
μαθητική εφημερίδα που βγάζαμε στο Λύ-
κειο της Καισαριανής. Θυμάμαι πως κι εκεί-
νος μου αφιέρωσε μισή σελίδα στην «Κυ-
ριακάτικη Ελευθεροτυπία», κι έκλεισε το
κείμενό του με τη φράση «καλώς ορίσατε
νέε συνάδελφε»! Λίγο αργότερα θα γινόμα-
σταν φίλοι.

Με τη Μάρα Ζαχαρέα μετράτε σχεδόν
τριάντα χρόνια κοινής πορείας. Ποιο εί-
ναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου; 
Προ ετών, ο Πάπας δήλωσε πως «ήρωες

δεν είναι εκείνοι που χωρίζουν, αλλά εκείνοι
που μένουν παντρεμένοι». Ο ηρωισμός
απαιτεί θυσίες. Αμοιβαία υπομονή και αμοι-
βαίες υποχωρήσεις. Πάνω απ’ όλα, βέβαια,
αληθινή αγάπη, σεβασμό στον άλλον. Αυτό
είναι το μυστικό.

Και στη Μάρα Ζαχαρέα ποια στοιχεία του
χαρακτήρα της έχετε ξεχωρίσει;
Πάρα πολλά. Κυρίως, όμως, την ορθολο-

γικότητα που την συνδυάζει –και ειλικρινά
δεν ξέρω πώς καταφέρνει και το κάνει αυ-
τό– με μια παιδική ψυχή. Καταφέρνει και
συνδυάζει τη στρατηγική οργάνωση και την
επιμονή στον στόχο, κάτι που ανέδειξε μόλις
έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στα 32
χρόνια ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης ότι
ανέχεται τις παραξενιές μου επί 32 χρόνια!

Τι απολαμβάνετε να κάνετε στον ελεύθε-
ρο χρόνο σας; Έχετε κάποιο χόμπι; 
Σταθερή μου αγάπη είναι η μαγειρική και

η ενασχόλησή μου με τη γη. 

Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε; 
Φτιάχνω εδώ και δεκαετίες δικό μου κόκ-

κινο κρασί, φυτεύω καλοκαιρινά και χειμω-
νιάτικα λαχανικά και ζυμώνω κάθε βδομάδα
εδώ και πολλά χρόνια το ψωμί του σπιτιού
με προζύμι και νόστιμα αλεύρια από παλαιό
πετρόμυλο που έχω ανακαλύψει στην
Ηλεία.

Γνωρίζω όμως πως, εκτός από αυτά, έχε-
τε πολύ μεγάλη αγάπη και για το διάβα-
σμα. Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευταία;
Θα σας πω ότι μόνο τον τελευταίο μήνα

έχω διαβάσει καμιά δεκαριά βιβλία για τον
πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, διότι έδωσα
μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα
για τον Καποδίστρια ως πολιτικό και συγ-
κέντρωνα στοιχεία για αυτό. Την τελευταία
εβδομάδα, μπορώ να σας πω ότι διάβασα
την «Επανάσταση του ’21» του Γιώργου Κα-
ραμπελιά και τις «Παραποιημένες Ειδή-
σεις» του Γιώργου Πλειού. Επίσης, το προ-
σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του
2022, μετράει;

Μετράει πολύ…««Όσοι ενοχλήθηκαν από 
την ταπεινή μου καταγωγή 
μπορούν να συνεχίσουν 
να γυαλίζουν τα οικόσημά τους.
Εγώ οικόσημο έχω την ηθική
μου και τη δουλειά μου»
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ΑΝΔΡEΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ 
Υφυπουργός Εξωτερικών

«Η χώρα χτίζει συμμαχίες 
με στρατηγικό βάθος»

««Θα είμαστε δίπλα στους πολλούς,
θα είμαστε δίπλα σε όλους 
τους Έλληνες, εργαζομένους, 
συνταξιούχους, επιχειρηματίες. 
Αυτή είναι η ΝΔ της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 
Αυτή είναι η κυβέρνησή μας»
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«Η
κυβέρνηση αποδεικνύει
ότι η χώρα μας μπορεί και
χτίζει ισχυρές συμμαχίες
με στρατηγικό, αμυντικό

και αποτρεπτικό βάθος», λέει στην «Ρ», λίγο
μετά την ανανέωση της Συμφωνίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, ο υφυ-
πουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Από-
δημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης. «Η
απάντηση στον αναθεωρητισμό της Άγκυρας
είναι η αποτρεπτική ενίσχυση της πατρίδας
μας σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπε-
δο», προσθέτει και εκτιμά ότι «η Τουρκία
εκνευρίζει τη διεθνή έννομη τάξη». 

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανανέωσαν για πέντε
χρόνια τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργα-
σίας μεταξύ τους, με την προοπτική αυτή να
παραταθεί επ’ αόριστον. Τι σηματοδοτεί αυ-
τό για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τη χώρα μας;
Η υπογραφή του δεύτερου τροποποιητι-

κού πρωτοκόλλου Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι η
στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκε-
ται στο υψηλότερο σημείο της. Αυξάνει το
στρατηγικό και στρατιωτικό αποτύπωμα της
πατρίδας μας. Ελλάδα και ΗΠΑ γίνονται στην
περιοχή πιο ισχυρή δύναμη ειρήνης και ευη-
μερίας. Όπως τόνισε και ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, η
χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο και
πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η κυ-
βέρνηση αποδεικνύει ότι η χώρα μας μπορεί
και χτίζει ισχυρές συμμαχίες με στρατηγικό,
αμυντικό και αποτρεπτικό βάθος.

Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας τέθηκε σε
ισχύ μετά την ψήφισή της από την Ελληνι-
κή Βουλή. Θεωρείτε ότι ο εκνευρισμός
της Άγκυρας αυτή την περίοδο οφείλεται
εν πολλοίς και σε αυτήν;
Η ελληνική κυβέρνηση και τα υπουργεία

Εξωτερικών και Άμυνας έχουμε μελετήσει
προσεκτικά τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Επιχειρούμε και πετυχαίνουμε η Ελλάδα να
προασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυ-
ριαρχικά της δικαιώματα, την ώρα που η
Τουρκία εδώ και δύο χρόνια έχει αλλάξει
δόγμα. Αυτό τους είπαμε και στην Άγκυρα.
Αυτά που ζητούν δεν μπορούν και δεν θα γί-
νουν αποδεκτά. Η απάντηση στον αναθεωρη-
τισμό της Άγκυρας είναι η αποτρεπτική ενί-
σχυση της πατρίδας μας σε διπλωματικό και
στρατιωτικό επίπεδο. Απόρροια αυτής της

στρατηγικής είναι και η ιστορική αμυντική
συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία ενισχύει την
Ελλάδα, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Και σας θυμίζω
ότι η συμφωνία δεν στρέφεται κατά κανενός.
Είναι καθαρά αμυντική. Αν λοιπόν η γείτονα
εκνευρίζεται από την ενίσχυση των συμμα-
χιών της πατρίδας μας, κακώς το κάνει. Σί-
γουρα όμως, η Τουρκία εκνευρίζει τη διεθνή
έννομη τάξη. Ενοχλείται γιατί η Ελλάδα έχει
αποδείξει ιστορικά ότι αμύνεται για την πα-
τρίδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς θα
συνεχίσουμε την ενεργητική, εξωτερική πο-
λιτική με αυτοπεποίθηση, αίσθημα πατριωτι-
κής ευθύνης και εθνικής ομοψυχίας. Εντός
και εκτός της χώρας έχουμε καταστήσει σα-
φές ότι η πατρίδα μας έχει γυρίσει την πλάτη
στη μεμψιμοιρία του ανίσχυρου και ανάδελ-
φου έθνους. 

Μένοντας στα της Τουρκίας, σας ανησυχεί
ότι ύστερα από ένα καλοκαίρι χαμηλών
εντάσεων σε σχέση με το προηγούμενο,
μπορεί να έχουμε αναζωπύρωση των
προκλήσεων; 
Δεν μας εφησυχάζουν τα λίγα διαστήματα

«χαμηλών εντάσεων». Ξέρουμε τις αναθεω-
ρητικές τάσεις της Τουρκίας οι οποίες εμφα-
νίστηκαν πριν από το πρόσφατο ιδεολόγημα
της «Γαλάζιας πατρίδας». Την ψευδαίσθηση
αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Και το ξέρουμε συν τοις άλλοις γιατί το είχαν
«διαφημίσει» μέσω της υιοθέτησης του δόγ-
ματος περί στρατηγικού βάθους.

Σήμερα λοιπόν, σαν να μην έφτανε η απει-
λή πολέμου –το παράνομο casus belli του
1995– παρατηρούμε την κορύφωση του
νομικού, πολιτικού, λογικού εξτρεμισμού. 
Η Τουρκία τολμά να ζητά την αποστρατικο-

ποίηση των νησιών μας λες και μας δίνει μα-

θήματα καλής γειτονίας. Ποιος; Η Τουρκία
που έχει αναπτύξει απέναντι από τα ελληνικά
νησιά τη μεγαλύτερη αποβατική στρατιά της
Μεσογείου.  Εμείς από την πλευρά μας υπο-
γραμμίζουμε σε κάθε επίπεδο πως η μία και
μόνη διαφορά μας με την Τουρκία μπορεί να
λυθεί. Ειρηνικά. Ας εγκαταλείψει λοιπόν η
γείτονα την παραβατική συμπεριφορά και ας
προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για
οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας
επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δι-
καίου της Θάλασσας. Δεν ανησυχούμε, γιατί
και ξέρουμε και είμαστε αποφασισμένοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά Εξεταστική για τη «λίστα
Πέτσα» και τις δημοσκοπήσεις και σας
κατηγορεί ότι θέτετε ζήτημα διεύρυνσης
του πεδίου έρευνας, από το 2015 έως σή-
μερα, μόνο και μόνο γιατί δεν καταφέρατε
να αποφύγετε τη συζήτηση. Τι απαντάτε;
Οι σκιές κάνουν κακό στη Δημοκρατία.

Εμείς λέμε έλεγχος παντού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακρι-
βώς λέει; Το βασικό ερώτημα είναι αν την πε-
ρίοδο της πανδημίας έπρεπε να ενημερω-
θούν οι πολίτες για την προστασία της ζωής
τους από μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά επι-
κίνδυνη παγκόσμια απειλή. Για τον αόρατο και
ύπουλο εχθρό. Η απάντηση λοιπόν για εμάς
είναι ξεκάθαρη: Η ενημέρωση είναι απαραί-
τητη. Και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά έπρεπε να
γίνουν με αστραπιαίες ταχύτητες. Είχαμε τον
ορισμό των έκτακτων συνθηκών. Εμείς λοι-
πόν αναλάβαμε το καθήκον μας. Ισχύει το ίδιο
και για τον ΣΥΡΙΖΑ; Έβαλε, όπως ισχυρίζεται,
πλάτη για την υγειονομική θωράκιση της κοι-
νωνίας; Οι πολίτες θυμούνται τον κ. Τσίπρα
που καλούσε σε διαδηλώσεις αναλαμβάνον-
τας το ρίσκο της διασποράς. Θυμούνται επί-
σης και τα αντιεμβολιαστικά παραληρήματα
του κ. Πολάκη. Δεν έβαλε πλάτη λοιπόν την

ώρα της κρίσης και έρχεται σήμερα για να ρί-
ξει λάσπη. Επαναφέρει τις ιδεοληψίες του για
να στήσει δικαστήρια για ΜΜΕ, δημοσιογρά-
φους και δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, δεν ζητά
ενημέρωση για τον τρόπο που έγινε η ενημε-
ρωτική καμπάνια. Επιζητά τη σκανδαλολογία.
Όμως να είστε σίγουροι ότι θα πέσει για μια
ακόμα φορά στον λάκκο που σκάβει για τους
πολιτικούς του αντιπάλους. Στην πολιτική,
όπως γνωρίζετε, έχει σημασία τι καταγγέλλε-
ται και από ποιον. Τι ακριβώς καταγγέλλει λοι-
πόν ο ΣΥΡΙΖΑ; Διασυνδέσεις εξουσίας με δη-
μοσκοπικές εταιρείες; Απευθείας «διαβου-
λεύσεις» με «λεβέντες» και «καμάρια»; Από-
πειρα ελέγχου τον «αρμών της εξουσίας»; Εν-
διαφέρον! Ας το ψάξουμε. 

Η μεγάλη ανησυχία που καταγράφεται σε
όλους τους πολίτες έχει να κάνει με την
ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Μή-
πως, οι ελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν
από τη ΔΕΘ «σβήσουν» λόγω του κύματος
ανατιμήσεων;
Μιλώ ευθέως! Αυτή η κρίση, εννοώ την

ενεργειακή, αλλάζει τα δεδομένα. Από την
άλλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που
να πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν στάθηκε δί-
πλα σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις αυτά τα 2,5 χρόνια. Διέθεσε 40 δισ. ευ-
ρώ! Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η κυβέρνη-
σή μας, που προέρχεται από τη λαϊκή παρά-
ταξη της ΝΔ, θα πράξει τα δέοντα. Φυσικά,
δεν μπορώ να σας προκαταλάβω την ώρα που
«κινείται η Γη» τα εξειδικευμένα μέτρα. Μπο-
ρώ να σας προκαταλάβω τη βούλησή μας: Θα
είμαστε δίπλα στους πολλούς, θα είμαστε δί-
πλα σε όλους τους Έλληνες, εργαζομένους,
συνταξιούχους, επιχειρηματίες. Αυτή είναι η
ΝΔ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή είναι η
κυβέρνησή μας.a

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr
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Τ
ην ώρα που το Κίνημα Αλλαγής και
ευρύτερα η παράταξη του ΠΑΣΟΚ
περνά στην πιο κρίσιμη φάση της
ιστορίας του, ο Θεόδωρος Μαργαρί-

της, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμ-
ματος, επιχειρεί μια ψύχραιμη αποτύπωση των
γεγονότων. Προτείνει προσοχή και περισυλλο-
γή, ενώ επισημαίνει με νόημα ότι «δεν πρέπει
να γίνουν τσαπατσουλιές στη διαδικασία». Ο κ.
Μαργαρίτης, εκτός των άλλων, είναι ένα από τα
πρόσωπα που συμμετέχουν στη λεγόμενη «τρί-
τη συνιστώσα» του ΚΙΝΑΛ. Όπως λέει, «η πο-
λυτασική συγκρότηση και ενιαία στρατηγική εί-
ναι ένα ικανό σχήμα για το μέλλον». Αίσθηση,
ωστόσο, προκαλεί η άποψή του για τα βαρίδια
που δεν επιτρέπουν στο ΚΙΝΑΛ να αναπνεύσει
δημοσκοπικά, αλλά και για την αντιπαράθεση
με φόντο τα ιστορικά σύμβολα της παράταξης.

Ποια είναι τα νέα δεδομένα που δημιουργεί
η απόσυρση της υποψηφιότητας της Φώ-
φης Γεννηματά;
H πολύ μεγάλη υποστήριξη στην κοινωνία

στο πρόσωπο της Φώφης Γεννηματά επιβρα-
βεύει την πολιτική και προσωπική της στάση
στα δημόσια πράγματα. Θέλω να τονίσω ότι
πολλές επιθέσεις που είχε δεχτεί στο παρελ-
θόν η κυρία Γεννηματά έχουν σχέση και με τη γυναι-
κεία ταυτότητα. Στην πολιτική έχω εμπεδώσει πια την
αίσθηση ότι δεν είναι εύκολο -για να μην πω αποδεκτό-
να είναι μια γυναίκα αρχηγός κόμματος. Στην Ελλάδα
είμαστε ακόμη πολύ πίσω από τα αντίστοιχα βήματα
που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Όσο για το ΚΙΝΑΛ, θεω-
ρώ ότι η κυρία Γεννηματά ήταν ένα πολύ κρίσιμο ση-
μείο ισορροπίας ανάμεσα σε όλες τις τάσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και όλες τις άλλες συνεργα-
ζόμενες δυνάμεις (ΚΙΔΗΣΟ, Ανανεωτική Αριστερά και
άλλες κινήσεις). Χρειάζονται, λοιπόν, τώρα μεγάλη πε-
ρισυλλογή και προσοχή. 

Θεωρείτε ότι πρέπει να παγώσουν επ’ αόριστον οι
εσωκομματικές διαδικασίες;
Οι διαδικασίες εκλογής αρχηγού από τη βάση είναι

μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Πρέπει, όμως,
να εξασφαλίσει μεγάλη συμμετοχή και αποδοχή. Δεν
είναι σωστό να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα που
έχει αποφασιστεί ομόφωνα, αλλά θα ήταν λάθος και
μια ακραία βιασύνη που αδυνατίζει αυτές τις δύσκολες
ώρες τις απαραίτητες συναινέσεις και συνεννοήσεις.
Χρειάζεται μια σύνθεση δύο αναγκών. Να εκλεγεί ο νέ-
ος πρόεδρος, αλλά να μη γίνουν και τσαπατσουλιές στις
διαδικασίες.

Είστε ένας από αυτούς που έχουν συνυπογράψει

ένα κείμενο-παρέμβαση στο πλαίσιο της εσωκομ-
ματικής διαδικασίας. Ποιες είναι οι προθέσεις σας
και πώς σχολιάζετε τις αιτιάσεις περί «τρίτης συνι-
στώσας»;
Το εγχείρημα που ξεκίνησε το 2015 με τη Δημοκρα-

τική Συμπαράταξη έχει προχωρήσει, αλλά απαιτεί την
ακόμη πιο πλατιά συσπείρωση δυνάμεων. Τη συνέχεια
του ελπιδοφόρου ανοίγματος του 2017, παρά τα λάθη
και τις προσωποκεντρικές στρατηγικές. Είναι προφα-
νές ότι το ΠΑΣΟΚ με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά
αποτελεί τη βασική δύναμη αυτού του σχεδίου. Η συγ-
κέντρωση δυνάμεων, όμως, από το σύνολο της Κεντρο-
αριστεράς με δυνάμεις του Προοδευτικού Κέντρου, της
Οικολογίας και της Ανανεωτικής Αριστεράς είναι μια
υπόθεση που απαιτεί υπερβάσεις. Που δεν περιορίζε-
ται στην αγωνία της ιστορικής δικαίωσης, αλλά βάζει
στο επίκεντρο τη νέα γενιά, τα δυναμικά στρώματα της
κοινωνίας, τα νέα κινήματα. Η επιμονή στο σχήμα του
ΚΙΝΑΛ με πολυτασική συγκρότηση και ενιαία στρατη-
γική είναι ένα ικανό σχήμα για το μέλλον. Αυτό είναι το
μήνυμα της Πρωτοβουλίας για τη Σοσιαλδημοκρατική

Ανανέωση, που συγκροτήθηκε από τρεις
συλλογικότητες. Την πολιτική κίνηση
Ανανεωτική Αριστερά, τις Κινήσεις Πολι-
τών για τη Σοσιαλδημοκρατία και τα στε-
λέχη που προέρχονται από το Ποτάμι.
Πρακτικά ονομάστηκε «Τρίτη συνιστώ-
σα» στο ΚΙΝΑΛ, εκτός, δηλαδή, από το
ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΗΣΟ.

Ποια είναι τα «βαρίδια» που δεν επιτρέ-
πουν μέχρι τώρα στο Κίνημα Αλλαγής να
διαδραματίσει και πάλι πρωταγωνιστικό
ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας;

Το ΚΙΝΑΛ θα προχωρήσει όταν δώσει
την εικόνα μιας πολιτικής πρότασης που
κοιτά προς το μέλλον και όχι προς το ιστο-
ρικό παρελθόν της Δημοκρατικής Παρά-
ταξης. Η ανάκαμψη της Σοσιαλδημοκρα-
τίας σε όλη την Ευρώπη αποτελεί μια ελπί-
δα για την αλλαγή των συσχετισμών. Σε
αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται νέα
στοιχεία πολιτικής. Αυτά που αφορούν την
οικολογία, τα νέα κινήματα, τις ευαισθη-
σίες της «Ανοιχτής Κοινωνίας», τις και-
νούργιες μορφές επικοινωνίας. Δηλαδή,
την ίδια την αλλαγή του κομματικού φο-
ρέα, ώστε να είναι πιο ελκυστικός στους

πολίτες. Αντίθετα, η εικόνα που περιορίζεται σε πρώην
κυβερνητικούς αξιωματούχους, βαρονίες παραγόντων
και παρελθοντολογία δυσκολεύει την επαφή με τη νέα
γενιά, με τα δυναμικά στρώματα της κοινωνίας.

Πώς κρίνετε την αντιπαράθεση γύρω από την επι-
στροφή στα ιστορικά σύμβολα της παράταξης;
Η εμπλοκή της εσωκομματικής διαδικασίας διαλό-

γου για το μέλλον της παράταξης μονόπλευρα στο πε-
δίο των συμβόλων είναι κατώτερη των περιστάσεων. Η
πολιτική ταυτότητα, άλλωστε, αφορά ιδέες και προτά-
σεις. Ο εσωκομματικός λαϊκισμός -ας πούμε- με την
επίκληση στον τίτλο ΠΑΣΟΚ αδικεί και το ΠΑΣΟΚ και
την ιστορία του. Θυμίζω την επιλογή του Ανδρέα Πα-
πανδρέου να μετασχηματίσει την Ένωση Κέντρου σε
ΠΑΣΟΚ, αντί να μείνει στα ιστορικά σχήματα, ώστε να
ανταποκριθεί στις διαφορετικές συνθήκες της εποχής.
Το ίδιο και το ιταλικό ΚΚ, το οποίο για να κινηθεί πιο
άνετα προς τον χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας μετεξε-
λίχθηκε σε Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας. Το κύριο
ζήτημα είναι, λοιπόν, να προχωρήσει το ΚΙΝΑΛ με φρέ-
σκιες ιδέες προς τα εμπρός. Η ανανέωση του κοινωνι-
κού κράτους, η πράσινη ανάπτυξη, η υπέρβαση των
στερεοτύπων του εθνικισμού, η εναλλακτική απάντηση
στον νεοφιλελευθερισμό και η αντιμετώπιση του αρι-
στερού λαϊκισμού είναι πολίτικα επίδικα για μια ουσια-
στική συζήτηση. Πιο σημαντικά από τα σύμβολα.Θ
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Ο εσωκομματικός λαϊκισμός αδικεί
και το ΠΑΣΟΚ και την ιστορία του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Ε
νάμιση περίπου χρόνο από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, η
παγκόσμια οικονομία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει την πιο
ισχυρή ανάκαμψη, η οποία αναμένεται να είναι άνιση μεταξύ των

χωρών. Όπως δείχνουν τα στατιστικά, θα καταγραφεί ισχυρή ανάπτυξη,
ακόμη και όταν πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες πλήττονται.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στο 5,6% φέτος, σε
μεγάλο βαθμό λόγω της δύναμης σε μεγάλες οικονομίες όπως οι Ηνω-
μένες Πολιτείες και η Κίνα. Και ενώ η ανάπτυξη για σχεδόν κάθε γωνιά
του κόσμου έχει προβλεφθεί προς τα πάνω για το 2021, πολλοί συνεχί-
ζουν να παλεύουν με την Covid-19. 

Καθώς η πανδημία συνεχίζει να φουντώνει, θα διαμορφώσει και τον
δρόμο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να συμβάλουν ξεχωρι-
στά περίπου στο ένα τέταρτο της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2022. 

Η ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων οι-
κονομιών αναμένεται να επιταχυνθεί στο 6% φέτος, βοηθούμενη από την
αυξημένη εξωτερική ζήτηση και τις υψηλότερες τιμές των βασικών προ-
ϊόντων.  Ωστόσο, η ανάκαμψη πολλών χωρών περιορίζεται από τη λεγό-
μενη αναζωπύρωση της Covid-19 λόγω του άνισου εμβολιασμού και της
μερικής απόσυρσης των κυβερνητικών μέτρων οικονομικής στήριξης. 

Χωρίς την Κίνα, η ανάπτυξη αναμένεται να ξεδιπλωθεί με μικρότερο
ρυθμό 4,4%. Μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές για τις αναδυόμενες αγο-
ρές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες πιθανότατα θα εξασθενίσουν
από τις διαρκείς κληρονομιές της πανδημίας.

Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας οικονομιών προβλέπεται ότι θα μετρια-
στεί στο 4,7% το 2022, καθώς οι κυβερνήσεις θα αποσύρουν σταδιακά την
πολιτική υποστήριξη.

Μεταξύ των οικονομιών χαμηλού εισοδήματος, όπου ο εμβολιασμός
έχει καθυστερήσει, η ανάπτυξη έχει αναθεωρηθεί χαμηλότερα, στο 2,9%. 

Οι εύθραυστες και επηρεασμένες από συγκρούσεις οικονομίες χαμη-
λού εισοδήματος έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και τα κα-
τά κεφαλήν εισοδηματικά κέρδη έχουν περιοριστεί τουλάχιστον κατά μια
δεκαετία. 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η ανάκαμψη αναμένεται να είναι ισχυρότε-
ρη στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, σε μεγάλο βαθμό λόγω της δύ-
ναμης της ανάκαμψης της Κίνας. 

Στη Νότια Ασία, η ανάκαμψη εμποδίζεται από τις σοβαρές αναζωπυ-
ρώσεις του ιού στην Ινδία και το Νεπάλ. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια

Αφρική, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική αναμένεται να
σημειώσουν πολύ ρηχή ανάπτυξη για να αντισταθμίσουν τη
συρρίκνωση του 2020. Η ανάκαμψη της Υποσαχάριας Αφρι-
κής αναμένεται να παραμείνει εύθραυστη λόγω του αργού
ρυθμού εμβολιασμού και των καθυστερήσεων σε μεγάλες
επενδύσεις σε υποδομές και στον τομέα των εξορυκτικών.

Οι μεγάλες αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες
οικονομίες αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τα νέα κρού-
σματα. Ωστόσο, οι προοπτικές υπόκεινται σε σημαντική αβε-
βαιότητα. 

Μια πιο επίμονη πανδημία, ένα κύμα πτωχεύσεων εταιρει-
ών, οικονομικό άγχος ή ακόμη και κοινωνικές αναταραχές θα
μπορούσαν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, η
ταχύτερη επιτυχία στην εξάλειψη της Covid-19 και οι μεγαλύ-
τερες επιπτώσεις από την προηγμένη ανάπτυξη της οικονο-
μίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πιο έντονη παγκόσμια
ανάπτυξη.

Ακόμα κι έτσι, η πανδημία αναμένεται να έχει προκαλέσει σοβαρές
αποτυχίες στα αναπτυξιακά κέρδη. Αν και το κατά κεφαλήν εισόδημα
αναμένεται να είναι 4,9% μεταξύ των αναδυόμενων αγορών και των ανα-
πτυσσόμενων οικονομιών φέτος, προβλέπεται ότι θα είναι ουσιαστικά
σταθερό στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα που χάθηκε το 2020 δεν θα ανακτηθεί
πλήρως μέχρι το 2022 στα δύο τρίτα περίπου των αναδυόμενων αγορών
και των αναπτυσσόμενων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων των τριών
τετάρτων των εύθραυστων χωρών χαμηλού εισοδήματος που πλήττονται
από συγκρούσεις.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, περίπου 100 εκατομμύρια άν-
θρωποι αναμένεται να έχουν πέσει ξανά σε ακραία φτώχεια. Αυτές οι δυ-
σμενείς επιπτώσεις έγιναν πιο έντονες από τις πιο ευάλωτες ομάδες -
γυναίκες, παιδιά και ανειδίκευτους και ανεπίσημους εργαζόμενους. 

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός, ο οποίος έχει αυξηθεί μαζί με την οικο-
νομική ανάκαμψη, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται το υπόλοιπο
του έτους. Ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει εντός του εύρους στόχου
για τις περισσότερες χώρες. Σε εκείνες τις αναδυόμενες αγορές και τις
αναπτυσσόμενες οικονομίες στις οποίες ο πληθωρισμός αυξάνεται πά-
νω από τον στόχο, αυτή η τάση ενδέχεται να μη δικαιολογεί την ανταπό-
κριση της νομισματικής πολιτικής υπό τον όρο ότι είναι προσωρινή και οι

προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν καλά αγκυρο-
βολημένες.

Παράλληλα, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και η επι-
τάχυνση του συνολικού πληθωρισμού μπορεί να επιδεινώ-
σουν την αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια σε χώρες
χαμηλού εισοδήματος. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να διασφαλί-
σουν ότι τα αυξανόμενα ποσοστά πληθωρισμού δεν θα οδη-
γήσουν σε αποδέσμευση των προσδοκιών για τον πληθωρι-
σμό και θα αντισταθούν στη χρήση επιδοτήσεων ή ελέγχων
τιμών για να μειώσουν το βάρος της αύξησης των τιμών των
τροφίμων, καθώς αυτά αυξάνουν το υψηλό χρέος και δημι-
ουργούν περαιτέρω ανοδική πίεση στις παγκόσμιες γεωργι-
κές τιμές.

Η ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου μετά την ύφεση
πέρυσι προσφέρει μια ευκαιρία στις αναδυόμενες αγορές
και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να ενισχύσουν την οικο-

νομική ανάπτυξη. Το κόστος των συναλλαγών είναι κατά μέσο όρο μισό
υψηλότερο στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονο-
μίες από τις προηγμένες οικονομίες και η μείωσή τους θα μπορούσε να
ενισχύσει το εμπόριο και να τονώσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Με την απαλλαγή από την πανδημία να είναι πολύ ελκυστική σε πολλά
μέρη, αλλά μακριά από άλλα μέρη, οι δράσεις πολιτικής θα είναι κρίσι-
μες. Η εξασφάλιση δίκαιης διανομής εμβολίων θα είναι απαραίτητη για
τον τερματισμό της πανδημίας. Η εκτεταμένη ελάφρυνση του χρέους θα
είναι σημαντική για πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος. Οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής θα πρέπει να καλλιεργήσουν την οικονομική ανάκαμ-
ψη με δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα, ενώ θα παρακολουθούν
στενά τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμη άποψη, αναζωογο-
νώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, διευρύνοντας την πρόσβαση στην ψη-
φιακή συνδεσιμότητα και επενδύοντας σε πράσινες υποδομές για να ενι-
σχύσουν την ανάπτυξη σε μια πράσινη, ανθεκτική και χωρίς αποκλει-
σμούς πορεία.

Θα χρειαστεί παγκόσμιος συντονισμός για να τερματιστεί η πανδημία
μέσω εκτεταμένου εμβολιασμού και προσεκτικής μακροοικονομικής
διαχείρισης για να αποφευχθούν κρίσεις μέχρι να φτάσουμε στο επιθυ-
μητό και την ανάκαμψη.
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H
απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής στις 12 Οκτωβρίου 1944 τιμήθηκε για άλλη
μια φορά με την καθιερωμένη παρουσία των επισήμων

στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπου έγινε η έπαρση της ελληνι-
κής σημαίας. Μια εκδήλωση η οποία πέρασε «στα ψιλά», μιας και
τα ΜΜΕ της χώρας αφιέρωσαν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αντίθετα,
ο ποδοσφαιρικός αγώνας των εθνικών ομάδων Σουηδία - Ελλάδα
που έγινε στη Στοκχόλμη το βράδυ της ίδιας ημέρας μονοπώλησε
το ενδιαφέρον των MME, κάνοντας μάλιστα και ρεκόρ τηλεθέα-
σης με 23,2%.

Ακούγοντας τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και Σουηδίας πριν
από το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα, με φόντο τις σημαίες των
δύο χωρών να κυματίζουν στα χέρια των Ελλήνων και των Σουη-
δών φιλάθλων αντίστοιχα, ενστικτωδώς επιχείρησα ένα σύντομο
ιστορικό flashback.

12 Οκτωβρίου 2021 - 12 Οκτωβρίου 1944. Εβδομήντα επτά χρό-
νια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύ-
ματα κατοχής. Τότε, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944, σύσσωμος ο
λαός της Αθήνας πανηγύριζε τη νίκη κατά των ναζιστικών στρα-
τευμάτων κατοχής. Ήταν η μεγάλη δικαίωση του ελληνικού λαού
που πολέμησε τον ιταλικό φασισμό στην Πίνδο και τις ορδές του
Χίτλερ στο Ρούπελ, που έδωσε τη νικηφόρα μάχη της ενωμένης
εθνικής αντίστασης ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής
με χιλιάδες θύματα που δολοφονήθηκαν στα ολοκαυτώματα των
μαρτυρικών πόλεων και χωριών αλλά και στα ναζιστικά στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία, «ο επιτή-
δειος ουδέτερος» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η χώρα η οποία
καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου διατηρούσε στενές οικονομι-

κές σχέσεις με τον Χίτλερ. Η χώρα που με την περίφημη συμφω-
νία Permittenttrafiken της 8ης Ιουλίου 1940 έδωσε τη δυνατότητα
στα γερμανικά στρατεύματα να περνούν transit από τη σουηδική
επικράτεια με κατεύθυνση τη Νορβηγία και τη Φινλανδία. Η χώρα
που πωλούσε τόνους σιδηρομετάλλευμα στη Γερμανία που ήταν
τόσο απαραίτητο για τη χιτλερική πολεμική μηχανή. Όμως το πιο
βασικό εμπόρευμα που πωλούσε η Σουηδία στη Γερμανία ήταν τα
περίφημα σουηδικά ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν ως γνωστόν αποτε-
λούν βασικό εξάρτημα για τη λειτουργία σχεδόν όλων των μηχα-
νημάτων αλλά και των αυτοκινήτων και των αεροπλάνων. Όμως το
πρωτοποριακό διπλό ρουλεμάν αυτοευθυγράμμισης που είχε
εφεύρει ο Σουηδός μηχανικός Sven Gustaf Wingqvist και το
οποίο κατασκεύαζε αποκλειστικά η σουηδική εταιρεία SKF ήταν
περιζήτητο. Οι Σύμμαχοι υποστήριζαν ότι, αν η Σουηδία σταμα-
τούσε να πουλά στη Γερμανία σιδηρομετάλλευμα, ρουλεμάν και
μηχανές κατασκευής ρουλεμάν, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει
τουλάχιστον έναν χρόνο πιο πριν. 

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η εξαγωγή σουηδικών
ρουλεμάν στη Γερμανία αντιστοιχούσε το έτος 1938 στο 9,1% των
συνολικών σουηδικών εξαγωγών ρουλεμάν. Το ποσοστό αυτό
έφτασε το 1943 στο 64,9%! Κάνοντας λοιπόν χοντρές μπίζνες με
τους Ναζί, αναπτύχθηκαν περαιτέρω η σουηδική βιομηχανία αλ-
λά και οι σουηδικές τράπεζες, ενώ η Σουηδία καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του πολέμου προμηθευόταν από τους Ναζί φτηνό κάρβουνο
που όμως προερχόταν από τη Σιλεσία της κατακτημένης Πολω-
νίας, ενώ βέβαια οι κάτοικοι της Σουηδίας και ιδίως της Στοκχόλ-
μης είχαν στη διάθεσή τους πληθώρα αγαθών, σε αντίθεση με
τους κατοίκους της Αθήνας που τους θέρισε η πείνα τον χειμώνα

του 1941-1942. Η στάση της Σουηδίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και η συνεργασία της με τους Ναζί πρόσφατα αποτέλεσαν σημείο
σύγκρουσης ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας
Carl Bildt και σε κορυφαίους πολιτικούς της Νορβηγίας αλλά και
τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή Jan Aage Fjortoft, που κατήγγειλαν
τη φιλοναζιστική στάση της Σουηδίας (www.euronews.com
12/4/2021).

Από την άλλη, βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τη σουηδική
αντιναζιστική αντίσταση, καθώς και φωτεινές επίσημες εξαιρέ-
σεις όπως αυτή του Σουηδού διπλωμάτη Raoul Wallenberg, ο
οποίος το 1944 έσωσε χιλιάδες Εβραίους στην Ουγγαρία. Όμως η
περίπτωση Wallenberg ήταν η εξαίρεση, καθώς έγγραφα και με-
λέτες, όπως η Έκθεση το 2006 του Swedish Research Council,
ανέδειξαν τη σχέση της Σουηδίας με τη ναζιστική Γερμανία. Μια
ιστορική κηλίδα την οποία προσπαθεί να απαλείψει η σύγχρονη
Σουηδία μέσα από πρόσφατες κινηματογραφικές δημιουργίες.
Τελικά, όπως προκύπτει από μελέτες, έπειτα από πιέσεις των
ΗΠΑ και καθώς ο Χίτλερ είχε πλέον αρχίσει να υποχωρεί λόγω
της προέλασης του Κόκκινου Στρατού αλλά και της απόβασης των
Συμμάχων στη Νορμανδία, η Σουηδία αποφάσισε να διακόψει εν-
τελώς την εξαγωγή ρουλεμάν στη ναζιστική Γερμανία. Τότε το
ημερολόγιο έδειχνε 12 Οκτωβρίου 1944! Δυο μέρες μετά, στις 14
Οκτωβρίου 1944, η εφημερίδα της Στοκχόλμης «Svenska Dag-
bladet» δημοσιεύοντας την είδηση της απελευθέρωσης της Αθή-
νας από τους Ναζί στη σελίδα 3 με πηχυαίους τίτλους έγραφε: «Η
ελληνική σημαία πάνω από την Αθήνα». Ενδιαφέρον, λοιπόν, το
σύντομα αυτό ιστορικό flashback με αφορμή τον ποδοσφαιρικό
αγώνα Σουηδίας - Ελλάδας το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2021.

Αθήνα - Στοκχόλμη, 12 Οκτωβρίου 1944. Μια ματιά πίσω στον χρόνο

Παγκόσμιος συντονισμός για οικονομική ανάκαμψη



Μνήμες από τη... Μήδεια
Π

ριν από περίπου οκτώ μή-
νες η «Μήδεια» αναδείκνυε
τα κενά στην προετοιμασία
για έντονα καιρικά φαινό-

μενα που πλέον τείνουν να γίνουν κανο-
νικότητα, με δεδομένη και την κλιματική
αλλαγή που έχει μετατραπεί σε κλιματι-
κή κρίση. Οκτώ μήνες μετά ο «Μπάλ-
λος», που χτύπησε νωρίτερα του αναμε-
νομένου, ήρθε για να αναδείξει ξανά δο-
μικά κενά στις πολιτικές πρόληψης,
ιδίως στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης.

Η βραδινή σύσκεψη της Πέμπτης, που
έγινε κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στην Πολιτική Προστασία, είχε χα-
ρακτηριστικά θρίλερ, με δεδομένα τα
όσα ακούστηκαν εντός αυτής για την
πρόβλεψη ως προς τα καιρικά φαινόμε-
να. Λίγη ώρα πριν από τη σύσκεψη είχε
προηγηθεί επικοινωνία του πρωθυ-
πουργικού γραφείου με την ΕΜΥ, όπου
αποτυπώθηκε το εύρος του προβλήμα-
τος. Και εντός της σύσκεψης πρώτα ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης (που δεν ήταν παρών και έφτασε
λίγο πριν από τη δήλωση του κ. Στυλια-
νίδη), αμέσως μετά ο Νίκος Χαρδαλιάς
και στη συνέχεια και άλλοι έθεσαν το
ζήτημα της απαγόρευσης κυκλοφορίας
ΙΧ στον Κηφισό και την Παραλιακή κατά
τις πρωινές ώρες.

Κατά πληροφορίες της «Political»,
όμως, στη σύσκεψη έγινε μια ανοιχτή
συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Ο
υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρή-
στος Στυλιανίδης, ο οποίος για πρώτη
φορά έρχεται σε τόσο στενή επαφή με
την ελληνική αβελτηρία στο σκέλος της
πρόληψης, αναζήτησε ευθύνες κυρίως
από την Περιφέρεια Αττικής. Παρών στη
θέση του κ. Πατούλη ήταν ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πολιτικής Προστασίας Βασί-
λης Κόκκαλης, ο οποίος άκουσε τον κ.
Στυλιανίδη να τον ρωτά γιατί δεν υπήρ-
χαν σκαπτικά μηχανήματα στη γέφυρα
κάτω από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος
Νιάρχος, όπου «πνίγηκε» το λεωφορείο
του ΟΑΣΑ, με τον κ. Κόκκαλη να απαντά
ότι θα μπορούσε να στείλει εκείνη την
ώρα. Τότε ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης απάντησε ότι είχε

έρθει αυτός, επ’ ονόματι του υπουργεί-
ου, σε συνεννόηση με ιδιωτική εταιρεία
για να σταλούν σκαπτικά μηχανήματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Στυλια-
νίδης έθεσε και το ζήτημα των καθυστε-
ρήσεων στα έργα της περιφέρειας στον
Σαρανταπόταμο της Ελευσίνας. 

Μπλεγμένες γραμμές
Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι οκτώ

μήνες μετά τη «Μήδεια» κράτος, δήμοι
και περιφέρειες δεν έχουν ξεμπλέξει τις
αρμοδιότητές τους. Για παράδειγμα, τους
τελευταίους μήνες δεν λύθηκε κανένα
πρόβλημα ως προς τις συμφυρόμενες
αρμοδιότητες, για παράδειγμα, σχετικά

με το ποιος έχει την ευθύνη για τον καθα-
ρισμό των ρεμάτων, καθώς εντός σχεδίου
η ευθύνη ανήκει άλλοτε στον δήμο και την
ΕΥΔΑΠ και άλλοτε στην τοπική Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και
την αρμόδια περιφερειακή ενότητα (με
επικεφαλής τον αρμόδιο αντιπεριφερει-
άρχη). Εκτός σχεδίου την αρμοδιότητα
την έχει η περιφέρεια. Όσον αφορά τον
καθαρισμό των φρεατίων, η αρμοδιότητα
ανήκει άλλοτε στον δήμο ή την περιφέ-
ρεια για το υπέργειο μέρος τους και άλλο-
τε στην τοπική Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης για το δίκτυο.

Επίσης, εκκρεμεί ακόμη το νομοσχέδιο
για «ξεμπέρδεμα αρμοδιοτήτων», το

οποίο είχε προαναγγελθεί αμέσως μετά
τη «Μήδεια», κι όμως είναι ακόμη σε στά-
διο συζήτησης μεταξύ υπουργείου Εσω-
τερικών, δήμων και περιφερειών, καίτοι ο
πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί μετά τις
«πολεμικές» σκηνές του Φεβρουαρίου
ότι πολύ σύντομα θα ξεχωρίσει η ήρα από
το σιτάρι.

Οκτώ μήνες μετά τα χιόνια,
κράτος, δήμοι και περιφέρειες
δεν έχουν ξεμπλέξει 
τις αρμοδιότητές τους

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Στον απόηχο των προβλημάτων που προκάλεσε το νέο σφοδρό
κύμα κακοκαιρίας την ερχόμενη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός θα
απαντήσει στη Βουλή στην αναβληθείσα επίκαιρη ερώτηση του
Αλέξη Τσίπρα για τις εξελίξεις με την πανδημία. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς
που δεν φυγομαχούν στο θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
καθώς ήδη έχει απαντήσει σε περισσότερες από δέκα επίκαιρες
ερωτήσεις στη Βουλή και έχει προκαλέσει με δική του πρωτο-
βουλία περί τις 4 προ ημερησίας συζητήσεις για το φλέγον θέμα
του κορονοϊού, θα ενημερώσει το Σώμα τόσο για τους τρόπους
διαχείρισης της πανδημίας όσο και για την ετοιμότητα του κρατι-
κού μηχανισμού από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας
«Μπάλλος».

Μάλιστα, παρά τα πλείστα προβλήματα, ο Κυρ. Μητσοτάκης,
αφού επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής για την αναβολή

της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς θα ήταν άκαιρο και άτοπο σε
μια τόσο δύσκολη μετεωρολογικά μέρα να συζητούν οι αρχηγοί
στη Βουλή για την πανδημία, προσδιόρισε τη συζήτηση σε άμεσο
χρόνο, προκειμένου να μην ασκηθεί στο ελάχιστο μικροκομματι-
κή κριτική περί φυγομαχίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας
στην επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει κατηγορεί την κυ-
βέρνηση ότι «την ώρα που η πανδημία θερίζει, οι δαπάνες στο
ΕΣΥ μειώνονται και η δημόσια υγεία βγαίνει στο σφυρί». Στο
πλαίσιο αυτό αναμένεται να κινηθεί η τοποθέτηση του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας, κατά τον ίδιο,
την ιδεολογική διαμάχη στο ζήτημα της πανδημίας ανάμεσα στον
άκρατο φιλελευθερισμό, που επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας υγείας, και το κοινωνικό κράτος, που πρέπει να στη-
ριχθεί με δημόσιους πόρους. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Δευτέρα το... ραντεβού Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή
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Κ
ρύος ιδρώτας λούζει την Άγκυρα
μετά την υπογραφή των αμυντι-
κών συμφωνιών της Αθήνας με
Παρίσι και Ουάσιγκτον. Το δόγμα

Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής με τη Γαλ-
λία και η ρητή δέσμευση των Ηνωμένων Πο-
λιτειών για την προστασία της εδαφικής
ακεραιότητας, της κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έναντι
οποιασδήποτε απειλής έχουν προκαλέσει
την έντονη ενόχληση της Τουρκίας, η οποία
ξεσπά την οργή της μέσω προκλητικών δη-
μοσιευμάτων στον φιλοκυβερνητικό Τύπο.

Η «Γενί Σαφάκ» κυκλοφόρησε με τον
προσβλητικό τίτλο «Τι πίνεις, Δένδια;», υπο-
στηρίζοντας πως «ο υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας Νίκος Δένδιας απείλησε την
Τουρκία κατά τη συνάντηση που είχε με τον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν». H «Χουριέτ» ανέφερε ότι επε-
κτείνεται η αμερικανική παρουσία στην Ελ-
λάδα, τονίζοντας ότι το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης και το στρατόπεδο «Γιαννούλη»
απέχουν μόλις 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα
της Τουρκίας. 

Οι πρώτες αντιδράσεις της Άγκυρας φα-
νερώνουν την έντονη ανησυχία των επιτε-
λών της Τουρκίας για την αμυντική και δι-

πλωματική θωράκιση της χώρας αλλά και τα
άλματα που κάνει η Ελλάδα στο πεδίο των
εξοπλισμών. Ταυτόχρονα, η κριτική που δέ-
χεται η κυβέρνηση Ερντογάν στο εσωτερικό
είναι δριμεία, με την αντιπολίτευση να επιρ-
ρίπτει τις ευθύνες για το ναυάγιο της εξωτε-
ρικής πολιτικής αποκλειστικά στον Τούρκο
πρόεδρο. Το σερί των κακών χειρισμών του
Ερντογάν και το ανατολίτικο παιχνίδι με τη
Δύση και τη Ρωσία όχι μόνο οδήγησαν στη
διεθνή απομόνωση της Τουρκίας και στον
χαρακτηρισμό της ως «ταραξία» του ΝΑΤΟ,
αλλά επέφεραν και ολέθρια πλήγματα στην
οικονομία της.

Είναι ενδεικτικό, μάλιστα, ότι για πρώτη
φορά από τη δεκαετία του ’90 η Τουρκία
βρίσκεται εκτός G20, καταλαμβάνοντας
πλέον την 21η θέση στον δείκτη με τις ισχυ-
ρότερες οικονομίες του πλανήτη. Το γεγο-
νός αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη
θέση του Ερντογάν, καθώς από το 2018, όταν

και εφαρμόστηκαν οι συνταγματικές αλλα-
γές, με τον Τούρκο πρόεδρο να συγκεντρώ-
νει όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του, η
χώρα κατρακύλησε τέσσερις θέσεις στον
συγκεκριμένο δείκτη, φτάνοντας από τη 17η
στην 21η. Τούρκοι αναλυτές προειδοποιούν
ότι ακόμη και η αγορά των F-16, με την
οποία η Άγκυρα προσπαθεί να διασώσει την
Αεροπορία της, δεν θα είναι εύκολη υπόθε-
ση, καθώς η ελεύθερη πτώση της λίρας κα-
θιστά σχεδόν απαγορευτικό το κόστος από-
κτησης νέων αεροσκαφών.

Aλλαγή ρότας
Την ανασφάλεια της Άγκυρας επιτείνει

και η αλλαγή ηγεσίας στη Γερμανία, αφού ο
στενότερος «σύμμαχος» της Τουρκίας στην
Ευρώπη φαίνεται να αλλάζει ρότα, καθώς
πληθαίνουν οι φωνές που τάσσονται κατά
της εξαγωγής των υποβρυχίων 214 στο
τουρκικό Ναυτικό. Τόσο οι Πράσινοι όσο και
το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών
έχουν ταχθεί ανοιχτά κατά της πώλησης των
έξι υποβρυχίων, όσο η Τουρκία απειλεί την
Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εκφράζει με κάθε
τρόπο την ικανοποίησή της για την αναγνώ-
ριση του ρόλου της ως πυλώνα σταθερότη-

τας από τις μεγαλύτερες διεθνείς δυνάμεις,
ρόλος που αντανακλάται στις δύο αμυντικές
συμφωνίες που υπέγραψε μέσα σε έναν
μήνα, ενώ στην επιστολή του Άντονι Μπλίν-
κεν η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «περιφε-
ρειακός ηγέτης».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ψήφο εμ-
πιστοσύνης και στην Αίγυπτο, με τον γερου-
σιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ να χαρακτηρίζει
το Κάιρο «βασικό εταίρο των ΗΠΑ και πυ-
λώνα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο»
στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της
χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Η Ουάσιγ-
κτον εδώ και καιρό έχει δώσει την «ευλο-
γία» της στα τριμερή σχήματα Ελλάδας -
Κύπρου - Αιγύπτου και Ελλάδας - Κύπρου -
Ισραήλ, ως εγγυητές της σταθερότητας στην
περιοχή, απέναντι, μάλιστα, στην αυξανόμε-
νη προκλητικότητα της Τουρκίας.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τούρκοι σε απόγνωση, βγάζουν
εφημερίδες για να βρίσουν 
τον Δένδια μετά τις επιτυχίες 
με Γαλλία και ΗΠΑ

Εκπρόσωπος... Τύπου η «Γενί Σαφάκ»



Ε
υτυχώς ο Μιχάλης βρήκε δουλειά, γιατί
το είχα άγχος. Με απόφαση του ΔΣ του
ΕΛΙΑΜΕΠ, ο τέως υπουργός Προστα-

σίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανα-
λαμβάνει ειδικός σύμβουλος, επικεφαλής του
Προγράμματος Εσωτερικής Ασφάλειας του
Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής. Πριν από λίγες μέρες ο κ.
Χρυσοχοΐδης είχε κάνει την πρώτη του δημό-
σια εμφάνιση μετά την απομάκρυνσή του από
την κυβέρνηση σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ με
θέμα «Ακροδεξιός εξτρεμισμός στην εποχή
της πανδημίας».

ΟΟ Τσίπρας ήρθε 
από άλλον πλανήτη;
Για πρωτοφανή ανικανότητα του κράτους να αν-
τεπεξέλθει στα αμέτρητα προβλήματα που προ-
κάλεσε η κακοκαιρία «Μπάλλος» έκανε λόγο ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανάρτησή του στα so-
cial media ανέφερε: «Υπάρχουν διαχρονικές
ευθύνες για ένα κράτος με αδυναμίες. Το να μη
λειτουργεί όμως καθόλου, ούτε στη βροχή ούτε
στη φωτιά ούτε στο χιόνι, είναι κάτι που δεν το εί-
χαμε ξαναζήσει. Εύχομαι κουράγιο και αντοχή
στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται». Πρέ-
πει επειγόντως να αλλάξει συμβούλους. Είναι
δυνατόν να τα λέει αυτά ο άνθρωπος που επί των
ημερών του κάηκαν σε μια φωτιά 102 συμπολίτες
μας και πέθαναν 24 σε μια βροχή;

Διακρίνω εμπλοκή 
με το Ταμείο Ανάκαμψης 
Μια ανησυχητική καθυστέρηση θα υπάρξει με
τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Με καθυ-
στερήσεις στην έγκριση αλλά και στην εκταμί-
ευση των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία,
τα οποία θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την
επανεκκίνηση της οικονομίας, που το 2021 στο-
χεύει σε ανάπτυξη 6,1%, ξεκίνησε η εφαρμογή
του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η
εκταμίευση της πρώτης δόσης των 3,5 δισ. ευ-
ρώ μετατίθεται για τον Φεβρουάριο ή τον Μάρ-
τιο έναντι του Οκτωβρίου, που προέβλεπε το αρ-
χικό χρονοδιάγραμμα, γεγονός που αναμένεται
να επηρεάσει τον προγραμματισμό και για τις
πληρωμές του 2022.

Η υποψηφιότητα
Κεγκέρογλου

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, γραμματέας της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και από τους πλέ-
ον στενούς συνεργάτες της κυρίας Γεννημα-
τά, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Προ-
φανώς και έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι έχει
ελπίδες να εκλεγεί. Όμως, επειδή όλοι στην
Ελλάδα ζούμε, καλό θα ήταν να σκεφτούμε
για ποιον λόγο προέβη σε αυτή την κίνηση. Οι
καλές γλώσσες λένε ότι θέλησε να καλύψει
το κενό της Φώφης Γεννηματά στη διεκδίκη-
ση της ηγεσίας και να εκπροσωπήσει τα χι-
λιάδες μέλη και στελέχη που στήριξαν διά
της υπογραφής τους την υποψηφιότητά της.
Οι άλλες, οι κακές γλώσσες, λένε ότι κατέβη-
κε για να επιδιώξει «συμμαχίες και διαπραγ-
ματεύσεις» για τον δεύτερο γύρο (12 Δεκεμ-
βρίου), αν δεν εκλεγεί πρόεδρος από τον
πρώτο (5 Δεκεμβρίου), και να είναι ρυθμιστι-
κός παράγοντας στην επόμενη μέρα, ακόμη
και αν δεν είναι αρχηγός.

Η περίπτωση του
Γερουλάνου 

Περνάμε στην έτερη υποψηφιότητα του sir
Παύλου Γερουλάνου. ΟΚ, ο Παύλος ήταν άν-
θρωπος του Γιώργου Παπανδρέου στο παρελ-
θόν, γνωστά αυτά. Όμως, μετά την αποχώρηση
του ΓΑΠ ο Παύλος ακολούθησε μια αυτόνομη
πορεία χωρίς να είναι υποτακτικός του Γιώρ-
γου. Βασικά δεν ήταν ποτέ, ακόμη και όταν ο
Παπανδρέου ήταν πρωθυπουργός, ο Παύλος
έλεγε στα ίσια την άποψή του. Δεν ξέρω αν
στην κούρσα της διαδρομής θα φτάσει στο τέ-
λος, πάντως το ΠΑΣΟΚ το αγαπάει…
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Ο Χρυσοχοΐδης 
στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Στις κρυφές δημοσκοπήσεις μα-
θαίνω ότι τσιμπάει μία μονάδα η
ΝΔ και ταυτόχρονα χάνει 1 μο-
νάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά, μετά

την ελληνογαλλική συμφωνία
αρχίζει πάλι να αναθαρρεύει η

Πειραιώς. Αν, μάλιστα, ξεμπερδέψουμε
και με την πανδημία την άνοιξη, βλέπω το Πάσχα αρ-
νιά και κάλπες μαζί…
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Ευχάριστα νέα για την Covid
Την άποψη ότι την άνοιξη του 2022 θα μπορέσουμε
να επιστρέψουμε στην κανονικότητα εξέφρασε ο
Ουγκούρ Σαχίν, ο οποίος μαζί με την Εζλέμ Τουρε-
τσί είναι οι πρώτοι που ανέπτυξαν εμβόλιο κατά του
κορονοϊού. Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν με το
πανευρωπαϊκό βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»
σε ειδική τελετή στη Ροτόντα, στη Θεσσαλονίκη και
προχθές συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα που
διοργάνωσε το Ίδρυμα Θεοφανώ στο Μέγαρο Μου-
σικής με θέμα «Εξασφαλίζοντας την ευημερία τού
αύριο μέσω της επιστήμης».



Θετικά σχόλια για Στυλιανίδη
Στην πρώτη του κρίσιμη στιγμή ο Χρήστος Στυλιανίδης φάνηκε να πατάει γερά

στα πόδια του επιχειρησιακά. Παρά το γεγονός ότι το κράτος έχει πολλά προβλήμα-
τα στις υποδομές, ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
κατάφερε όχι μόνο να κινητοποιήσει το υπουργικό συμβούλιο, αλλά να πάρει και
ταχύτατες αποφάσεις, να κλείσει δρόμους, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και να
ζητήσει από όλους τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Έτσι πρέπει να λει-
τουργεί ένα σύγχρονο κράτος.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σ
ε περιπέτειες έχει μπει ο νε-
όκοπος εκδότης Τάσος
Μπούρας, ο οποίος φαίνεται

πως, αν και γνώστης του αθλητι-
κού ρεπορτάζ, πέτυχε να βάλει
αυτογκόλ με την πρώτη κατεβα-
σιά. 

Η απόφασή του να κάνει…
φράγμα και αντικανονικό τάκλιν
σε καθημερινή εφημερίδα, η
οποία θέλησε να εκπροσωπείται
στην Ένωση Ιδιοκτητών Ημερή-
σιων Εφημερίδων Αθηνών, άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου. Και επειδή το παλικαράκι με το οποίο έμπλεξε δεν ξεχνά, του
ευχόμαστε καλά ξεμπερδέματα. 

Το τι σέρνει στον πάλαι ποτέ… κολλητό του Κοντομηνά δεν περιγράφεται. Τζαμ-
πατζή τον ανεβάζει, ταβλαδόρο τον κατεβάζει. Μάλιστα, ως… γάτος ρεπόρτερ έχει
αναλάβει (αν δεν τον προλάβουν άλλοι) να ξετινάξει τον εσχάτως ιδιοκτήτη της
«Sportday», που, όπως υποστηρίζει (θέλουμε να πιστεύουμε καθ’ υπερβολή) δη-
μοσίευμα, χρωστάει ακόμη και τα παντελόνια που φοράει.

Πάντως, η υπόθεση Μπούρα φαίνεται πως είναι ακόμη στην αρχή, μια και στο
παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο ερωτήσεων βουλευτών της ΝΔ, καθώς, όπως
έγραφαν, στο παρελθόν κυκλοφορούσε στο υπουργείο Άμυνας με άνεση στα γρα-
φεία των αξιωματικών και σε ορισμένες περιπτώσεις συνόδευε έμπορο όπλων
στις… διαπραγματεύσεις για τα εξοπλιστικά που έκανε! Όσο για τους σημερινούς
φίλους του, του την έπεφταν καιρό για τις συναναστροφές του με τον Πάνο Καμμέ-
νο και για διακοπές στα χιόνια, που τον κατηγορούσαν ότι έκαναν μαζί!

Εμείς θα λέγαμε ότι το ματς δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και τα ημίχρονα θα έχουν
ενδιαφέρον για τον ιδιοκτήτη της πολύπαθης αθλητικής εφημερίδας «Sportday».

Το
...
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Ποια θα αντικαταστήσει τη Σουρανή
Η Άννα - Μαρία - Ελένη Μπούρα βρίσκεται τα

τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες, στην Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European
External Action Service - EEAS), στο τμήμα που
ασχολείται με τα Δυτικά Βαλκάνια και έχει ασχο-
ληθεί, μάλιστα, έντονα με το Κόσοβο, έχοντας
διατελέσει και σύμβουλος για τον διάλογο Πρί-
στινας - Βελιγραδίου. Μέχρι πρόσφατα ήταν επι-
κεφαλής της ομάδας εργασίας της EEAS για την
περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Επικεφαλής
του διπλωματικού γραφείου του κ. Μητσοτάκη θα είναι πλέον η κυρία Μπούρα και
η Ελένη Σουρανή θα αναλάβει την πρεσβεία της Μόσχας. Η κυρία Μπούρα πήρε το
βάπτισμα του πυρός στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι, στις συνομι-
λίες με τον Εμανουέλ Μακρόν.

KOYIZ: Ξέρει κανείς τι θα κάνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με την ελληνοαμερικανική
αμυντική συμφωνία; Θα την καταψη-
φίσει όταν έρθει στη Βουλή; Όπως
έκανε και με τη συμφωνία Μητσοτά-
κη - Μακρόν; Ήρεμα ρωτάω…

LOCK

Καλά ξεμπερδέματα, Τάσο Μπούρα

«Καρφιά» Πέτσα 
σε δημάρχους 
Για «απογοητευτική εικόνα στην Αττική»
έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, σημειώνον-
τας ότι δεν είχαν καθαριστεί τα φρεάτια.
Δεν μπορώ να το εκλάβω παρά σαν καρφί
για ορισμένους δημάρχους και τοπικούς
άρχοντες. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος
στην κακοκαιρία «Μπάλλος» και τα προ-
βλήματα που προκάλεσε, ο κ. Πέτσας είπε
στον ΑΝΤ1 πως «αυτό που έχει σημασία
να ξέρουμε όλοι είναι ότι σε περιπτώσεις
κακοκαιρίας, όπως αυτή, υπάρχουν πάρα
πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα που είναι
επικίνδυνα και πρέπει να τα σημάνουμε
στους πολίτες για να τα αποφεύγουν». «Σε
πολλές περιοχές δεν είχαν καθαριστεί
φρεάτια -και σε περιοχές της Αττικής- και
είχαμε τα αποτελέσματα που είδαμε, ενώ
σε περιοχές, όπως το Μαρκόπουλο, χρει-
άζεται μια σειρά παρεμβάσεων για
υδραυλικά έργα και για τη διαχείριση των
ομβρίων υδάτων, διότι συχνά ο δρόμος
διοχετεύει τα όμβρια και δεν υπάρχει μια
διαχείριση για την κίνηση των ομβρίων
υδάτων κάτω από τον δρόμο», σημείωσε.

To 112 αναστάτωσε 
και τους δημάρχους 

Στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου
«Ιωάννης Βελλίδης» ήχησαν τα κινητά τηλέ-
φωνα των δημάρχων και των εκπροσώπων
των δήμων που συμμετέχουν στο ετήσιο συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στη
Θεσσαλονίκη λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο
λόγος για το μήνυμα από το 112 που δέχτηκαν
στα κινητά τους τηλέφωνα εξαιτίας των
ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιο-
χή. Στο βήμα του συνεδρίου εκείνη την ώρα
βρισκόταν ο υφυπουργός Εσωτερικών για
θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Κα-
λαφάτης.
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Ο Σπήλιος Λιβανός 
απεχθάνεται τον διχασμό 
και τον λαϊκισμό 
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Ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων αναμφίβολα φέρει βαριά πολιτική
κληρονομιά, αφού ο πατέρας του, ο Διονύσης
Λιβανός, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις

τόσο επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας όσο και
(αργότερα) επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, στο οποίο
μετακινήθηκε λόγω της φιλίας του με τον Ανδρέα
Παπανδρέου. Κάτι όχι ευρέως γνωστό είναι ότι είναι ο
Σπήλιος Λιβανός κρατάει και από την οικογένεια του
αείμνηστου Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε μεταξύ Κηφισιάς
και Μεσολογγίου. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο
Αθηνών. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές
Επιστήμες στο University Amherst της Μασαχουσέτης
των ΗΠΑ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στις
Διεθνείς Σχέσεις και τη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση
στο University of Reading της Αγγλίας.
Όλη του την παιδική και εφηβική ηλικία την πέρασε
είτε κλοτσώντας μια μπάλα είτε προσπαθώντας να
σκοράρει σε μια μπασκέτα. Πάντως, η ενασχόλησή του
με την μπάλα ήταν σχεδόν αποκλειστική και είχε λάβει
διαστάσεις μανίας. Ταυτόχρονα, το σχολικό περιβάλλον
τού προσέφερε γόνιμο έδαφος για επώαση των
πρώτων… πολιτικών ανησυχιών. Άρα, μπάλα, πολιτική,
ιστορία και λογοτεχνία ήταν τα τέσσερα στοιχεία που
είχε το μενού της εφηβικής του ζωής. Το πέμπτο
στοιχείο που καθόρισε την εφηβική του ζωή δεν θα
σας το γράψω, καθότι ο κύριος Λιβανός είναι εδώ και
χρόνια ένας ευτυχής οικογενειάρχης με τρία παιδιά!
Άλλωστε, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται…
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Η ασχολία του με την πολιτική δεν ήταν τυχαία. Το οικογε-
νειακό του περιβάλλον ήταν αρκετό για να διαμορφώσει τις
πεποιθήσεις του. Τα γεγονότα που τον καθόρισαν και δημι-
ούργησαν αναπόδραστες ατραπούς στη σκέψη και την πο-
ρεία του ήταν η δικτατορία, ο διχασμός που ένιωσε ότι ενυ-
πήρχε στην κοινωνία τότε και η φυλάκιση και εξορία του πα-
τέρα του Διονύση Λιβανού και του θείου του Παναγιώτη Κα-
νελλόπουλου. Ο αγώνας για μια ενωμένη δημοκρατική κοι-
νωνία έγινε ακούσια, για τον νεαρό Σπήλιο, μια αγωνία ζωής.

Άλλο μεγάλο γεγονός που χάραξε τους ορίζοντες της
ζωής του σε προσωπικό επίπεδο ήταν αναμφίβολα ο γάμος
του με τη Δόμνα Κυρζοπούλου και ο ερχομός των τριών παι-
διών τους: του Διονύση, της Δανάης και της Αλίκης… Όπως
λέει στους φίλους του, «ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι
ο ρόλος αυτός θα με “υποχρέωνε” γλυκά και αθόρυβα να
προσπαθώ συνεχώς για την καλύτερη εκδοχή μου». Ο θάνα-
τος του πατέρα του Διονύση Λιβανού και του θείου του Πα-
ναγιώτη Κανελλόπουλου ήταν δύο γεγονότα που τον λύγι-
σαν. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε μπροστά, γιατί είναι φύσει
αισιόδοξος άνθρωπος.

Φίλους δεν αλλάζει εύκολα. Οι καλύτεροί του φίλοι είναι
από τη νηπιακή του ηλικία και όταν τον ρωτούν δηλώνει

πραγματικά τυχερός που συμπορεύεται με τους ίδιους φί-
λους σχεδόν πέντε δεκαετίες. Λόγω του φόρτου εργασίας
δεν έχει τη δυνατότητα να τους βλέπει καθημερινά, αλλά με
έναν μοναδικό τρόπο είναι πάντα εκεί ο ένας για τον άλλο σε
όλες τις σημαντικές στιγμές. Είναι κοντά στους φίλους του
και στα όμορφα και στα άσχημα, γιατί οι σχέσεις τους έχουν
σφυρηλατηθεί από την παιδική ηλικία και καθώς η ζωή προ-
χωράει «τα βλέμματα γλυκαίνουν, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί
και τώρα το μαθαίνουν», όπως έχει πει και ο Σαββόπουλος.

Ως φοιτητής έκανε όλες τις δουλειές. Έχει δουλέψει σε
βενζινάδικο, σε μαγαζί αθλητικών ειδών αλλά και σε εφη-
μερίδες («Βήμα» και «Ελευθεροτυπία») για να βγάλει χαρ-
τζιλίκι.

Η κοσμοθεωρία του στηρίζεται στο σύνθημα «Ζήσε τη μέ-
ρα». Αγαπάει πολύ τη ζωή και προσπαθεί να στέκεται θετικά
σε όλες τις εκφάνσεις και τα σκαμπανεβάσματά της. Και στα
άσχημα και στα καλά. Πιστεύει πολύ στη ρήση «Κάθε εμπό-
διο για καλό». Ίσως για αυτό αγαπάει και την πολιτική, γιατί
καμία μέρα δεν είναι ίδια και ποτέ δεν μπορείς να προβλέ-
ψεις με ασφάλεια την επόμενη. Όταν θέλει να ηρεμήσει,
προτιμά τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας. Τη θάλασσα την
ευχαριστιέται στις Κυκλάδες, αν και, όπως λέει, του λείπει το

κολύμπι, διότι δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Ειδικά αυ-
τή την περίοδο δεν έχει καθόλου χρόνο ούτε για να μεταβαί-
νει στην εκλογική του περιφέρεια, την Αιτωλοακαρνανία.
Τον λιγοστό χρόνο που καταφέρει να ξεκλέβει τον αφιερώνει
στη γυναίκα και τα παιδιά του. Το δικαιούνται, άλλωστε. 

Κοιμάται και ξυπνάει με την ελπίδα ότι κάποτε θα κοπά-
σουν τα πράγματα και θα βρει χρόνο να χαθεί στα διαβάσμα-
τά του, να περπατήσει στο βουνό και να βγει για μια ωραία
ποδηλατάδα. Να δει θέατρο, που το αγαπάει πολύ, και να
γευματίσει με φίλους ανέμελα. Δεν ζητάει πολλά, αλλά τα
απλά και τα ωραία της ζωής!

Έχει άριστες σχέσεις με τα παιδιά του και ακούει τη μουσι-
κή που του επιβάλλουν τα τρία «εφηβάκια» του σπιτιού
του…. Μέσα του λατρεύει την κλασική μουσική και την τζαζ.
Συγκινείται εύκολα με τα ακούσματα της χρυσής εποχής του
ελληνικού τραγουδιού 1960-1970 των Θεοδωράκη - Ξαρχά-
κου και θεωρεί κορυφαίο τραγουδοποιό τον Διονύση Σαβ-
βόπουλο. Όσοι τον γνωρίζουν λένε ότι ο Σπήλιος θέλει καθα-
ρές κουβέντες. Απεχθάνεται το ψέμα, το δήθεν και τις άχρη-
στες κόντρες. Σε πολιτικό επίπεδο τον τρομάζουν ο διχα-
σμός και ο λαϊκισμός. Όλα τα παραπάνω τα αποφεύγει, γιατί
έχει μάθει να μιλάει με τη δουλειά του. 

Στα χέρια του πρώην πρωθυπουργού και θείου του Παναγιώτη Κανελλόπουλου Πάντα σε στενή συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Με τον Κώστα Καραμανλή σε παλαιότερες εποχές

Στην Αεροπορία στα μέσα της δεκαετίας του ’80 Ο γάμος του με τη Δόμνα 

Η κοσμοθεωρία του στηρίζεται στο σύνθημα «Ζήσε τη μέρα». Αγαπάει πολύ τη ζωή 
και προσπαθεί να στέκεται θετικά σε όλες τις εκφάνσεις και τα σκαμπανεβάσματά της.

Και στα άσχημα και στα καλά. Πιστεύει πολύ στη ρήση «Κάθε εμπόδιο για καλό»

Αποφοίτηση στο πανεπιστήμιο

Ο πατέρας Διονύσης και ο θείος Κανελλόπουλος



«Μ
ε το ΠΑΣΟΚ δεν πλήτ-
τεις ποτέ», συνήθιζαν -
όχι άδικα- να λένε οι
παλιοί κοινοβουλευτι-

κοί και αυτό συνεχίζεται με την πολιτική
μετεξέλιξή του σε ΚΙΝΑΛ. Μετά την «κα-
ταιγίδα» υποψηφιοτήτων για την ηγεσία,
το πολιτικό παιχνίδι πλέον στο εσωτερικό
του Κινήματος «απλώνει» για τα καλά. Το
«βιβλίο υποψηφιοτήτων», ωστόσο, παρα-
μένει ανοιχτό, καθώς δεν αποκλείεται στο
«παρά ένα» ο Γιώργος Παπανδρέου να
υποκύψει στις πιέσεις που δέχεται και να
καταθέσει υποψηφιότητα, κάτι που, όπως
είναι φυσικό, θα προκαλέσει ολική ανα-
τροπή στο προεκλογικό σκηνικό του ΚΙ-
ΝΑΛ.

Χθες στο παζλ των υποψηφιοτήτων
προστέθηκε και αυτή του Παύλου Χρηστί-
δη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του
εκπροσώπου Τύπου του ΚΙΝΑΛ. Εκ των
στενών συνεργατών της Φώφης Γεννημα-
τά και ένα από τα πρόσωπα στα οποία η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επένδυσε πολιτικά
για την ανανέωση της φυσιογνωμίας του
κόμματος.

«Τα όνειρά μας είναι πιο ισχυρά από τις
αναμνήσεις μας. Ειδικά της δικής μου γε-
νιάς. Αλλά και τα δύο μαζί, ως ένα ισχυρό
μείγμα, μας δένουν, μας μαθαίνουν και
μας εξελίσσουν. Το ραντεβού με την Ιστο-

ρία συνεχίζεται και αναμένεται πιο ανα-
τρεπτικό παρά ποτέ. Για να γίνει αυτό,
όμως, πράξη πρέπει να υπερβούμε τον
εαυτό μας. Ό,τι μέχρι χθες θεωρούσαμε
δεδομένο και κατοχυρωμένο αλλάζει.
Πρέπει να φύγουμε μπροστά και αυτό θα
κάνουμε, το μέλλον του Κινήματός μας
πρέπει να είναι ένα μέλλον συμπεριληπτι-
κό, ενωτικό, εξωστρεφές και νικηφόρο.
Είναι στο χέρι μας», υπογραμμίζει ο Παύ-
λος Χρηστίδης. Είχε προηγηθεί επικοινω-
νία με την κυρία Γεννηματά. Στενοί συνερ-
γάτες της, όμως, εξέπεμπαν μια δυσφορία
για την υποψηφιότητα Χρηστίδη, στέλνον-
τας μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις
ότι σε κανέναν δεν έχει δοθεί «χρίσμα» να
μιλάει εξ ονόματός της. Από το περιβάλ-
λον του πρώην εκπροσώπου Τύπου σχο-
λίαζαν πως «δεν θα μπούμε σε αντιπαρά-
θεση για μια ανθρώπινη, ζεστή συζήτηση
ανάμεσα στην πρόεδρο και τον Παύλο».

Η υποψηφιότητα Χρηστίδη μαζί με
εκείνη του Παύλου Γερουλάνου δημιουρ-
γούν νέα δεδομένα. Και οι δύο αντλούν
ψηφοφόρους από την ίδια δεξαμενή, ειδι-

κά από τον χώρο των «Γεννηματικών» και
της νεολαίας. Σε αυτό το πεδίο υπάρχει
και η «σφήνα» του Βασίλη Κεγκέρογλου.
Μάλιστα, για τον γραμματέα της ΚΟ υπάρ-
χει μια διπλή ανάγνωση για αυτή την πρω-
τοβουλία του. Ορισμένοι λένε ότι λειτούρ-
γησε ως «τρέιλερ» για να εκδηλωθούν και
άλλες υποψηφιότητες, όπως οι Γερουλά-
νος και Χρηστίδης, οι οποίοι ναι μεν ήθε-
λαν, αλλά διατηρούσαν ισχυρές ενστά-
σεις. Η άλλη οπτική έχει να κάνει περισ-
σότερο με το «πασοκικό θυμικό» του και
την αντίθεσή του στις «πρεσβείες» των
άλλων υποψηφίων.

Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτών των κι-
νήσεων, πέρα των θεμιτών φιλοδοξιών, οι
τρεις νέες υποψηφιότητες αποσκοπούν
κυρίως στο να καλύψουν το κενό πολιτι-
κής έκφρασης που δημιουργήθηκε μετά
την αποχώρηση της Φώφης Γεννηματά
από την κούρσα της διαδοχής. Είναι γεγο-
νός, πάντως, ότι δίνουν μια άλλη διάσταση
στην έως τώρα προεκλογική διαδρομή, η
οποία έτεινε προς την αδιαφορία. Τώρα
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δημι-
ουργείται ένας νέος πόλος προσέλκυσης
πολιτών, που για διάφορους λόγους είχαν
απομακρυνθεί από τα πολιτικά δρώμενα.
Ειδικά, δε, το προφίλ των Γερουλάνου και
Χρηστίδη, ασχέτως με το αποτέλεσμα της
κάλπης, βάζει τη «μαγιά» για την επόμενη

μέρα και την ανάδειξη στην πρώτη γραμ-
μή ενός νέου πολιτικού δυναμικού με
όρεξη για δουλειά και απεξαρτημένο από
τις «αμαρτίες» του παρελθόντος. Στο
πλαίσιο της κινητικότητας των άλλων υπο-
ψηφίων, ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια κί-
νηση εντυπωσιασμού ανακοίνωσε πρώ-
τος την κατάθεση 5.200 υπογραφών από
μέλη του μητρώου του κόμματος. Για την
ιστορία, η συλλογή υπογραφών για τη
Φώφη Γεννηματά, παρά το γεγονός ότι
σταμάτησε την εκστρατεία της, ανήλθε
στις 20.000 υπογραφές.

Η αρμόδια κομματική επιτροπή (ΕΔΕ-
ΚΑΠ) επί των διαδικασιών έπειτα από μια
μαραθώνια και θυελλώδη συνεδρίαση
αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα των
τριών νέων υποψηφίων και να δώσει πα-
ράταση μέχρι τις 21 Οκτωβρίου για τη συλ-
λογή των 5.000 υπογραφών ή του 15% των
μελών της ΚΕ που απαιτούνται για την
ανάδειξη των υποψηφιοτήτων.

Περιμένοντας τον... Μεσσία
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Στο ΚΙΝΑΛ οι εν αναμονή 
αρχηγοί έφτασαν τους έξι, 
ενώ ο Παπανδρέου δεν έχει
ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης 

Ο
σμή σκανδάλου αναδίδεται σε
έρευνα που διέταξε η διοίκηση
του Νοσοκομείου «Γ. Παπανικο-
λάου» της Θεσσαλονίκης ύστερα

από καταγγελίες ότι σε συγκεκριμένα τμή-
ματα του ιδρύματος χρεώνονταν επιθέματα
σε ονόματα νεκρών! Με τον τρόπο αυτό,
σύμφωνα με τις καταγγελίες, δαπανήθηκαν
αδικαιολόγητα τεράστια χρηματικά ποσά
από τα ταμεία του νοσοκομείου. Η έρευνα,
μάλιστα, στρέφεται σε προμήθειες που συν-
δέονται με επιθέματα αυξημένου κόστους.

Έγκυρες πληροφορίες της «Karfitsa»
αναφέρουν ότι εδώ και λίγες μέρες έγιναν
καταγγελίες απευθείας στην κορυφή της
πυραμίδας του νοσοκομείου, στη διοίκηση,
που έδειξε άμεσα ανακλαστικά στην αντιμε-
τώπιση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις κα-
ταγγελίες, συγκεκριμένος κύκλος προσώ-
πων του ιδρύματος εμφανίζεται να οργάνω-
νε αυξημένο αριθμό παραγγελιών για επι-
θέματα υψηλού κόστους και για την αιτιολό-
γηση της χρήσης τους καταχωρούνταν σε
ονόματα πρώην ασθενών του νοσοκομείου,
οι οποίοι όμως είχαν πεθάνει. Μάλιστα, πη-
γές έλεγαν ότι γίνονταν μέχρι και εικονικές
εισαγωγές στο νοσοκομείο με τα ονόματα
των συγκεκριμένων νεκρών!

Πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση
έλεγαν στην «Karfitsa» ότι η διοίκηση του
νοσοκομείου άμεσα αντέδρασε και διέταξε
τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτα-
σης που είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να
ξετυλιχτεί όλο το κουβάρι και να διαπιστω-
θεί αν τα καταγγελλόμενα είναι αληθινά,
δείχνοντας αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει
το τοπίο. Ο υποδιοικητής του νοσοκομείου
Δημήτρης Βαλαρούτσος έχει αναλάβει την
εποπτεία όλων των ενεργειών και σε συνεχή

γνώση βρίσκεται η διοικήτρια Μαρία Γιοκα-
τζή. Μάλιστα, για την υπόθεση ήδη έχουν
ενημερωθεί οι υπεύθυνοι της Υγειονομικής
Περιφέρειας και η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας, που ζήτησε να γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες. Το μήνυμα που στάλθη-
κε, μάλιστα, ήταν αν όντως υπάρχουν ζητή-
ματα διαφθοράς στις προμήθειες και στη
χρήση των επιθεμάτων να διαβιβαστούν όλα
τα ευρήματα στον εισαγγελέα. 

Θόρυβος και έλεγχοι
Στο νοσοκομείο, μάλιστα, ήδη έχει γίνει

θόρυβος, καθώς στο πλαίσιο της Ένορκης
Διοικητικής Εξέτασης άρχισαν να διαρρέον-
ται τα πρώτα ονόματα που θα κληθούν να κα-
ταθέσουν και στα οποία θα ζητηθεί να εξηγή-
σουν τις διαδικασίες. Άλλωστε, οι καταγγε-
λίες που έγιναν αφορούν συγκεκριμένα
πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν κινή-
σει τη συγκεκριμένη ιστορία και δεν υπερ-
βαίνουν τα είκοσι. Παράλληλα, στο πλαίσιο
της ίδιας ΕΔΕ γίνεται εξονυχιστική έρευνα

των προμηθειών του τελευταίου διαστήμα-
τος σε επιθέματα και της καταγραφής από
συγκεκριμένες κλινικές και τμήματα. Ακόμη
γίνεται έλεγχος μέχρι και στις εισαγωγές του
τελευταίου διαστήματος με διασταύρωση
στοιχείων ασθενών, για να διακριβωθεί αν
έγιναν εικονικές εισαγωγές με ονόματα
πρώην ασθενών που είχαν πεθάνει. Άγνωστο
παραμένει, βέβαια, αν συνέβη αυτό, με ποιον
τρόπο κατάφεραν να παραβούν το σύστημα
καταγραφών του κάθε ασθενούς, που δεί-
χνει αν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό. Αυτό
που σχολιαζόταν δυσμενώς στους υγειονο-
μικούς κύκλους είναι ότι στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο, που έχει πρωτοστατήσει στη
μάχη κατά του κορονοϊού και, μάλιστα, με
πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, την ώρα
που κάποιοι έδιναν μάχη για να σώσουν
ζωές, άλλοι φέρονται να… έβλεπαν τη ροή
των προμηθειών σε επιθέματα. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η διοίκηση εμφανιζόταν αποφασι-
σμένη να δώσει τέλος σε τέτοια φαινόμενα,

αν, βέβαια, είναι αληθείς οι καταγγελίες. Βέ-
βαιο θεωρείται ότι η Ένορκη Διοικητική Εξέ-
ταση που είναι σε εξέλιξη θα ολοκληρωθεί
άμεσα, προκειμένου να μη μένουν σκιές, την
ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των
υγειονομικών στο «Γ. Παπανικολάου» εξα-
κολουθεί να δίνει τη μάχη για την αντιμετώ-
πιση του ισχυρού κύματος κρουσμάτων κο-
ρονοϊού που πλήττει τη Θεσσαλονίκη και τη
Βόρεια Ελλάδα αυτή την περίοδο.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου
«Γ. Παπανικολάου» διέταξε
έρευνα ύστερα από
πληροφορίες που αναδίδουν
οσμή σκανδάλου με δαπάνες
τεράστιων χρηματικών ποσών
από τα ταμεία 

Χρέωναν επιθέματα σε ονόματα νεκρών! 
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Δυσκολίες στην προσαρμογή κατά την επιστροφή
τους στα αμφιθέατρα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν αρ-
κετοί φοιτητές, τόσο λόγω της αποχής τους από τη διά
ζώσης εκπαίδευση τον τελευταίο χρόνο όσο και λόγω
των αυστηρών μέτρων και περιορισμών που έχουν επι-
βληθεί. Καθώς ολοένα και περισσότεροι φοιτητές βιώ-
νουν αυτό το άγχος, το Εργαστήριο Ψυχολογίας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ εξέδωσε
έναν Οδηγό Αυτοβοήθειας για την ψυχοκοινωνική
υποστήριξή τους με βασικές κατευθύνσεις την προ-
σαρμοστικότητα, την ενσυναίσθηση, το αίσθημα ευθύ-

νης και την ανοχή.  Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η
επιστροφή πρέπει να γίνει σταδιακά και απαιτεί χρόνο,
οι συγγραφείς του οδηγού καθησυχάζουν τους ανα-
γνώστες ότι είναι φυσιολογικό οι φοιτητές, ειδικά οι
πρωτοετείς και δευτεροετείς, να έχουν ανάμεικτα συ-
ναισθήματα, χαρά αλλά και άγχος, φόβο ή σύγχυση, για
την επιστροφή τους στα πανεπιστήμια. Τους προτρέ-
πουν, μάλιστα, να ανεχτούν την αβεβαιότητα, τη ρευ-
στότητα και την ασάφεια και να μη σπαταλάνε την ενέρ-
γειά τους προσπαθώντας να αποδιώξουν τα συναισθή-
ματα αυτά, καθώς και να αναγνωρίσουν ότι και άλλοι
συμφοιτητές τους έχουν πληγεί από την πανδημία είτε

έχοντας χάσει άτομα από την οικογένειά τους ή έχον-
τας βιώσει ενδοοικογενειακή βία ή προβλήματα ψυχι-
κής υγείας.

Για τους λόγους αυτούς, η ενσυναίσθηση θα μπορού-
σε να λειτουργήσει ευεργετικά όχι μόνο για τους ίδιους
αλλά και για τους συμφοιτητές τους. Στην ίδια λογική,
σύμφωνα με τον οδηγό, η επίδειξη ανοχής απέναντι
στις ακαδημαϊκές δυσκολίες μπορεί να αποτρέψει αντι-
παραθέσεις και συγκρούσεις, οι οποίες προσθέτουν
επιπλέον άγχη. Τέλος, βασική αρχή είναι και η τήρηση
των υγειονομικών προϋποθέσεων ως έμπρακτη από-
δειξη του αισθήματος ευθύνης. 

Οδηγός βοήθειας σε φοιτητές με δυσκολίες προσαρμογής

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ



Σ
τις κατηγορίες οχημάτων που θα
έχουν ελεύθερο πάσο για τον
νέο Δακτύλιο κατέληξαν οι συμ-
μετέχοντες στην ευρεία σύσκε-

ψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Η σύσκεψη έγινε υπό τον υπουργό Επι-
κρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και συμμε-
τείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης
Θεοδωρικάκος, ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας,
ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύ-
σκεψη αποφασίστηκε ότι στον Δακτύλιο θα
μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα υβριδικά οχήμα-
τα, τα αυτοκίνητα φυσικού αερίου και όλα
όσα έχουν κινητήρα Euro 6 (με την προ-
ϋπόθεση να εκπέμπουν κάτω από  120
γραμμάρια CO2). 

Επιπλέον, συμφωνήθηκε να αυστηρο-
ποιηθεί το πλαίσιο ελέγχων από την Τρο-

χαία για παραβάσεις που αφορούν τον Δα-
κτύλιο. Υπολογίζεται ότι περίπου 250.000
αυτοκίνητα, που έμπαιναν πριν ελεύθερα,
θα γυρίσουν στο σύστημα «μονά - ζυγά».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποφασί-
στηκε οι άδειες δακτυλίου που χορηγούν-
ται από την αστυνομία να μειωθούν κατά
50%, καθώς σήμερα υπολογίζεται ότι αυτές
ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες.

Ο συνολικός αριθμός των ΙΧ που κυκλο-

φορούν σήμερα στην Αττική ανέρχεται σε

2,3 εκατ. εκ των οποίων ηλεκτρικά, φυσι-

κού αερίου και υβριδικά είναι τα 7.654.

Παράλληλα εκτιμάται ότι με κινητήρες Eu-

ro 6 (χαμηλών ρύπων) είναι κάτω από

300.000 οχήματα στην Αθήνα.
Έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της τροφο-

δοσίας των καταστημάτων, καθώς σήμερα
αυτή επιτρέπεται κατά τις ώρες 7π.μ.-
11π.μ., 2.30 μ.μ.-5 μ.μ. και 7μ.μ.-11μ.μ. Η
εισήγηση του υπουργείου Υποδομών θέλει
την τροφοδοσία των καταστημάτων να
πραγματοποιείται έως τις 8 το πρωί και με-
τά τις 9 το βράδυ. Θα υπάρχουν εξαιρέσεις
σε διάρκεια μίας ώρας το μεσημέρι για μι-

κρά φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή
προϊόντα (π.χ. φάρμακα κ.ά.).

Σε ισχύ από τις 25 Οκτωβρίου
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υποδομών

και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής είχε
προαναγγείλει την επαναφορά του Δακτυ-
λίου από τις 25 Οκτωβρίου, αποκαλύπτον-
τας, αρχικά, ότι ελεύθερο πάσο θα έχουν
μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα. Σε επόμενες
δηλώσεις του, ωστόσο, τόνισε ότι «θα συζη-
τηθεί ποια οχήματα θα εξαιρεθούν». 
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Γκρέμισαν το… «αναρχο-αυθαίρετο» εντός του Πολυτεχνείου
«Τα πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι χώροι κα-

τασκευής αυθαιρέτων, ούτε χώροι βίας. Οφείλουν
να είναι κέντρα μόρφωσης, επικοινωνίας, ελευ-
θερίας και επομένως χώροι ασφάλειας για τους
φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό. Υπη-
ρετούμε τη νομιμότητα και τα πραγματικά δικαιώ-
ματα των νέων».
Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, λί-
γο μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το
γκρέμισμα του… αυθαίρετου, που έχτιζε ομάδα η
οποία τοποθετείται πολιτικά στην εξωκοινοβου-
λευτική Αριστερά, εντός των χώρων του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  Η  καταγγελία που
έφτασε στην αστυνομία αφορούσε μικρή ομάδα
ατόμων που έχτιζε με τούβλα τον δικό της χώρο
έξω από τα αμφιθέατρα της Σχολής Εφαρμοσμέ-

νων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜ-
ΦΕ) του ΕΜΠ, ενώ παράλληλα παρεμπόδιζε τους
ελέγχους για τα πιστοποιητικά Covid-19. Το πρωί
της Πέμπτης, ο κοσμήτορας της σχολής Σταύρος
Κουρκούλης μαζί με δύο μέλη του πανεπιστημίου
προσπάθησαν να σταματήσουν τις εν εξελίξει ερ-
γασίες ανέγερσης του «αυθαιρέτου», καθώς δεν
υπήρχε η σχετική οικοδομική άδεια. Ωστόσο,
απωθήθηκαν και εξυβρίστηκαν από ομάδα φοιτη-
τών που βρίσκονταν στο σημείο και λειτουργού-
σαν ως ομάδα περιφρούρησης.
Στη συνέχεια, ο πανεπιστημιακός λειτουργός

απευθύνθηκε στο ΑΤ Ζωγράφου όπου κατήγγειλε
το γεγονός και σχηματίστηκε δικογραφία για πα-
ράβαση του Ν. 4495/2017 «Περί Ελέγχου και Προ-
στασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος». Έτσι, το
πρωί της Παρασκευής, παρουσία εισαγγελέα και

υπαλλήλου της Πολεοδομίας, γκρεμίστηκε το
«αυθαίρετο» και απομακρύνθηκαν τα οικοδομικά
υλικά από συνεργεία του δήμου. Ταυτόχρονα, η
ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του
οδηγού του αυτοκινήτου που μετέφερε τα οικοδο-
μικά υλικά (άμμο, τσιμέντο, τούβλα) και ακόμη
τριών ατόμων που συμμετείχαν στις εργασίες της
παράνομης κατασκευής. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι η αίθουσα όπου γίνονταν οι… εργασίες ανακα-
τασκευής, είχε καταληφθεί προ μηνών από ομάδα
αντιεξουσιαστών, ωστόσο υπέστη ζημιές σε επει-
σόδια μεταξύ τους. Η προανακριτική διαδικασία
είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για να καταλάβει κανείς
το μέγεθος των εργασιών, αρκεί να αναφέρουμε
ότι το βάρος των υλικών οικοδομής υπολογίζεται
σε περίπου έναν τόνο!

Κώστας Παπαδόπουλος

Ποια οχήματα θα
έχουν ελευθέρας
στον Δακτύλιο

Πράσινο φως σε ηλεκτρικά,
υβριδικά, φυσικού αερίου
και σε όσα έχουν κινητήρα 
Euro 6 - Θα μειωθούν 
κατά 50% οι άδειες



Ο χρησμός ενός παλιού: 
«Θα πάνε ασαράντιστοι»!

Πηγαδάκια πολλά γίνονται μεταξύ των δημάρχων στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη κι
εκεί λέγονται πολλά. Ένα από αυτά, το είπε από το βήμα
του συνεδρίου ένας παλιός κι έμπειρος δήμαρχος, ο δή-
μαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζο-
γλου. «Αν δεν προχωρήσει γρήγορα το “Αντώνης Τρίτσης”,
πολλοί νέοι συνάδελφοι θα πάνε ασαράντιστοι», τόνισε
χαρακτηριστικά ο «παλιός» για τους «νέους», επισημαί-
νοντας την καθυστέρηση στη μετάβαση από το «Φιλόδη-
μος» στο «Τρίτσης».

Βόλος

ΕΔΕ για τρεις υπαλλήλους 
της Πολεοδομίας 

Ένορκη Διοικητική Εξέταση θα διεξαχθεί για τρεις υπαλ-
λήλους της Πολεοδομίας του δήμου, ύστερα από σχετική
απόφαση του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου. Στόχος είναι να
διερευνηθούν πράξεις ή παραλείψεις των τριών υπαλλή-
λων στη διαδικασία έκδοσης άδειας εργασιών μικρής κλί-
μακας από ιδιώτη σε δημοτική έκταση, στην περιοχή
Ασπρόγεια Διμηνίου. Παράλληλα θα κατατεθεί και μηνυτή-
ρια αναφορά στην Εισαγγελία Βόλου προκειμένου να διε-
ρευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε εθνικό οδηγό στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας και καινοτομίας προσδιόρισε ως κεντρικό στόχο ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης Beyond 4.0. «Το
σημαντικότερο όλων είναι πως η πόλη μας -φορείς και οργανισμοί- δεν κα-
ταναλώνει απλώς τεχνολογικές λύσεις, αλλά παράγει και εξάγει τεχνογνω-
σία», σημείωσε ο κ. Ζέρβας, κάνοντας αναφορά στο πλέγμα των πρωτοβου-
λιών που έχει αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού. Στη συνέχεια, προσδιόρισε δύο στόχους: την ανάδειξη
της πόλης σε εθνικό οδηγό των εξελίξεων τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης και-
νοτομίας όσο και σε επίπεδο υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων, αλλά και σε
κέντρο καινοτομίας με περιφερειακή ισχύ για την ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου.

Έκθεση με θέμα «Οι βιβλιοθήκες της Μακεδο-
νίας στην τοπική ιστορία» διοργανώνει ο Δήμος
Κατερίνης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Πρόκει-
ται για μια διαδημοτική έκθεση, καθώς με πρω-
τοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι βιβλιο-
θήκες της Μακεδονίας ενώνουν τις δυνάμεις
τους για να τιμήσουν την εθνική επέτειο για την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώ-
νοντας περιοδικές εκθέσεις. Κάθε βιβλιοθήκη
δημιούργησε λάβαρα που αφηγούνται ιστορικά
γεγονότα, εξεγέρσεις, συγκρούσεις με τον κα-
τακτητή, καθώς και κοινωνικές, οικονομικές,
εκπαιδευτικές εκφάνσεις, οι οποίες αφορούν τη
ζωή των Ελλήνων. «Με τη δημοτική μας βιβλιο-
θήκη συμμετέχουμε στη σπουδαία αυτή περιο-
δική έκθεση. Η κοινή πρωτοβουλία του Δήμου
Θεσσαλονίκης με πόλεις και φορείς της Μακε-
δονίας θέτει στο προσκήνιο άγνωστες πτυχές
της δράσης επώνυμων και ανώνυμων αγωνι-
στών, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία». τονί-
ζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Κατερίνης Κώ-
στας Κουκοδήμος.

Κατερίνη

«Οι βιβλιοθήκες 
της Μακεδονίας 
στην τοπική ιστορία»

Εθνικός οδηγός στην ψηφιακή 
τεχνολογία και καινοτομία

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλονίκη

ΕΝΠΕ 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές 
πράξεις Μαΐου-Ιουνίου 2021

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ ( Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος), κατά τη συνεδρίασή του σε πλήρη απαρτία (παρόν-
τα και τα πέντε μέλη), την προηγούμενη Τετάρτη, ενέκρινε
ομόφωνα τις οικονομικές πράξεις της ΕΝΠΕ για το δίμηνο
Μαΐου-Ιουνίου 2021. Ο πρόεδρος του οργάνου Νίκος Παπα-
γεωργίου ενημέρωσε εγγράφως για την ανωτέρω απόφαση
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ, καθώς και την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αθήνα 

Ανοιχτός διαγωνισμός για 
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων»

Σε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή ανα-
δόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτι-
ρίων δήμου Αθηναίων», προϋπολογισμού 5,74 εκατ. ευρώ,
προχωρά ο Δήμος Αθηναίων. Στόχος είναι οι αναγκαίες πα-
ρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση σε πέντε σχολικές
μονάδες (έξι κτίρια) και σε δύο κτίρια υπηρεσιών του δήμου.
Το έργο προβλέπεται τόσο στο τεχνικό πρόγραμμα της Διεύ-
θυνσης Κτιριακής Υποδομής όσο και στον προϋπολογισμό του
δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση και
χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) και Ίδιους Πόρους (3.746.786,01 ευρώ επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη πράξης και 1.993.213,99 ευρώ ίδιοι πόροι).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
προσφορά και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ανά τμήμα,
σε 24 μήνες.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Τ
α μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού συζη-
τούνται αυτές τις μέρες στο Ετήσιο Τα-

κτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποι-
είται στη Θεσσαλονίκη με στόχο να αποτελέ-
σει ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα για την Αυ-
τοδιοίκηση. Το στίγμα για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι έδωσε στην ει-
σήγησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρ-
χος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου:
«Πρέπει να προχωρήσουμε στις τολμηρές
αλλαγές που θα μας λύσουν τα χέρια και θα
μας επιτρέψουν να είμαστε ακόμη πιο χρήσι-
μοι στους πολίτες». 

Όσον αφορά το πάντα κυρίαρχο θέμα των
οικονομικών τόνισε: «Το κράτος μάς ζητά να
τηρήσουμε τη νομοθεσία όπως π.χ. για τα
αποθεματικά μας. Αλήθεια, το κράτος θα τη-
ρήσει τη νομοθεσία για τα χρήματα που συ-
στηματικά πλέον δεν μας αποδίδονται; Και

στους δήμους και στην ΚΕΔΕ. Πλέον ο λογα-
ριασμός έχει χτυπήσει ταβάνι. Πάνω από 12
δισ. οφείλονται στους δήμους και 53 εκατομ-
μύρια σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ. Και αντί να πάρουμε,
δίνουμε κιόλας».

Ως ένα βασικό πρόβλημα πρόβαλε και
αυτό της υποστελέχωσης των δήμων, ση-
μειώνοντας πως για την κινητικότητα λύση
θα είναι να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των
δήμων ή τουλάχιστον μετακίνηση μόνον
από δήμους σε δήμους. Όσον αφορά τις
αναγκαίες νέες προσλήψεις επισήμανε:
«Δεν βλέπουμε νέες προσλήψεις. Θα μεί-
νουμε μόνοι μας στα δημαρχεία, χωρίς νέο
αίμα, με υπαλλήλους χωρίς δεξιότητες και
δυνατότητα να ακολουθήσουμε τις αυξανό-
μενες απαιτήσεις των πολιτών μας, αφού η
τελευταία φορά που μπήκε σημαντικός
αριθμός προσωπικού ήταν με το διάταγμα
Παυλόπουλου το 2004».

Έρχονται προσλήψεις στους δήμους
Στο ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων

στους δήμους αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά
την ομιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, βγά-
ζοντας και την πιο ευχάριστη είδηση για τους
δημάρχους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «εί-
ναι δέσμευση ότι μέχρι τον Μάρτιο θα έχουν
κάτσει 1.191 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι». Ταυτό-
χρονα, επισήμανε ότι προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης είναι να προσληφθεί στους δήμους «επιστημονικό προσωπικό», αναφέροντας συγκε-
κριμένα «μηχανικούς, οικονομικούς, πληροφορικάριους». Ακόμη ο κ. Βορίδης έδωσε προοπτική
και για την επόμενη χρονιά, αναφέροντας ότι «θα δούμε το πώς μπορούμε να επιταχύνουμε και την
πρόσληψη στο 2022, ενδεχομένως και με αυτούς τους πίνακες θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε
την εικόνα».

Ζητείται λύση 
για τα έργα 
Στα βασικά θέματα που έθεσε στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ ο Δημήτρης
Παπαστεργίου ήταν και η καθυ-
στέρηση στην εκτέλεση του
επενδυτικού προγράμματος «Αν-
τώνης Τρίτσης». Όπως επισήμα-
νε: «Θα πρέπει να είμαστε ειλι-
κρινείς. Υπήρξαν καθυστερήσεις
στη μετάβαση από τον “Φιλόδη-
μο” στον “Τρίτση”. Θετικό το ότι
για πρώτη φορά οι δήμοι συμμε-
τέχουν στην επιτροπή αξιολόγη-
σης και κρατάμε τη δέσμευση
του κ. Πέτσα για ενίσχυση του
προγράμματος με επιπλέον 1 δισ.
ευρώ. Όμως οι ανάγκες των δή-
μων φάνηκε πως είναι τεράστιες,
πολύ μεγαλύτερες από αυτές που
ο “Τρίτσης” μπορεί να σηκώσει,
συνεπώς πρέπει άμεσα, σήμερα,
να ξεκαθαρίσουμε τι μένει στον
“Τρίτση”, τι μπορεί να πάει στο
ΕΣΠΑ και τι στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης». Παράλληλα, για το Ταμείο
Ανάκαμψης υποστήριξε ότι ακό-
μη επικρατεί μια ασάφεια σε
σχέση με τον ρόλο των δήμων και
έκανε σαφές ότι «θα ήταν κατα-
στροφικό να μείνουν εκτός σχε-
διασμού οι δήμοι της χώρας».

Στ. Πέτσας: «Θα
φτάσει τα 3,1 δισ. το
“Αντώνης Τρίτσης”» 
Με ένα σημαντικό «δώρο» για
τους δήμους βρέθηκε στο συνέ-
δριο της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, καθώς στον χαιρετισμό
του έκανε λόγο για ονομαστικό
προϋπολογισμό ύψους 3,125 δισ.
για το επενδυτικό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμέ-
να, αναφερόμενος στα χρηματο-
δοτικά εργαλεία της Αυτοδιοίκη-
σης, ανέφερε ότι σήμερα το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» βρί-
σκεται στα 2,5 δισ. και γίνεται μια
προσπάθεια να προστεθεί 1 ακόμη
δισ. για να αυξηθεί κι άλλο ο χώ-
ρος των επενδυτικών έργων. Υπο-
γράμμισε πάντως ότι «σε καμία
περίπτωση δεν θα φτάσουμε τα
6,1 δισ. που αποτελεί και το σύνο-
λο των προτάσεων που έχουν κα-
ταθέσει οι δήμοι».

Κάθετα αντίθετος ήταν ο
υπουργός Εσωτερικών Μά-
κης Βορίδης για την αύξηση
των μισθών των δημάρχων,
που είναι ένα από τα αιτήμα-
τα των αιρετών, υποστηρί-
ζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν
μπορεί να συμβεί όσο
ισχύουν οι μειωμένοι μισθοί
για τους εργαζόμενους.
Ωστόσο ο κ. Βορίδης «έκλει-
σε το μάτι» στους δημάρχους
για έμμεση ενίσχυση των
απολαβών τους, ειδικά όσον
αφορά «μια σειρά δαπανών»
που τους βαρύνουν και πρό-
κειται να καλυφθούν από άλ-
λους πόρους. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Με προσοχή 
η μεταρρύθμιση
Τη δική του άποψη για την πολυσυζη-
τημένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Είμαι δεξιός
και συντηρητικός και δέχομαι μόνο
μια μεταρρύθμιση μελετημένη, ώρι-
μη και συγκροτημένη, και όχι της τε-
λευταίας στιγμής και όπως όπως».
Την ίδια ώρα δεν έχασε την ευκαιρία
να μιλήσει και για τις προηγούμενες
μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι κα-
θημερινά ακόμη τρέχει να μαζέψει
τις μεταρρυθμίσεις της προηγούμε-
νης κυβέρνησης με την απλή αναλο-
γική, το προεκλογικό σπάσιμο των
δήμων κ.λπ. και τόνισε την αναγκαιό-
τητα η όποια μεταρρύθμιση να μπει σε
ένα σωστό πλαίσιο. Ακόμη διέψευσε
φήμες που θέλουν να επανεξετάζεται
το 43% ως όριο εκλογής των δημοτι-
κών αρχών.

Κυριάρχησαν τα οικονομικά 
και η υποστελέχωση

Έμμεσες 
αυξήσεις

Σ Υ Ν E Δ Ρ Ι Ο  Κ Ε Δ Ε
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Σ
τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει η Αυτοδιοί-
κηση, όπως η έλλειψη

προσωπικού, αναφέρθηκε με-
ταξύ άλλων, μιλώντας στην
«Ρ», ο δήμαρχος Νίκαιας-
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης.
Επίσης, ο κ. Ιωακειμίδης
έκρουσε το «καμπανάκι», για
ακόμη μία φορά, για τον Κηφι-
σό, ο οποίος πιθανόν να μην
«αντέξει» σε κάποιο έντονο
καιρικό φαινόμενο. 

Γιατί κρούσατε το «καμπα-
νάκι» για τον Κηφισό, σχε-
τικά με το ενδεχόμενο να
μην «αντέξει» σε ένα έντο-
νο καιρικό φαινόμενο;
Το έργο του Κηφισού τελεί-

ωσε το 2004. Όμως τελείωσε
ένα έργο που σχεδιάστηκε με
στοιχεία του 1982. Όταν θέ-
λουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο έργο, παίρνουμε τα στατιστικά στοιχεία 50 ή 100 ετών και
φροντίζουμε αυτό το έργο να μην ξεπεραστεί μέσα στα επόμενα 50 ή 100 χρόνια. Ο Κηφισός
σχεδιάστηκε, δυστυχώς, για 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια που μετρήθηκαν τα στοιχεία ήταν από το
1932 μέχρι το 1982. Τι σχέση έχουν οι βροχοπτώσεις αυτής της περιόδου με αυτές που ζούμε
τώρα;

Τι σχέση έχει η «τσιμεντοποίηση» του Λεκανοπεδίου τότε με την «τσιμεντοποίηση» του Λε-
κανοπεδίου σήμερα; Τρίτον, όλα αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια από το 2020 και από το 1982 σχεδόν
40, πολλά ρέματα έχουν προστεθεί που πηγαίνουν τα νερά τους στον Κηφισό, τα οποία δεν
υπήρχαν πριν. Τέλος, έρχονται τώρα οι φωτιές, καίνε ένα σημαντικό κομμάτι των βουνών μας,
με συνέπεια τα νερά να καταλήγουν στον Κηφισό. Όλα αυτά τα ζητήματα καθιστούν πολύ δύ-
σκολο το θέμα του Κηφισού και είναι πιθανό το ενδεχόμενο μιας πλημμύρας τα επόμενα χρό-
νια ή τους επόμενους μήνες. Φυσικά, είναι πολύ λογικό να αγωνιούμε. 

Πρακτικά τι θα μπορούσε να γίνει, δήμαρχε;
Τρία πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν τώρα. Το πρώτο είναι να μπει ένα σύστημα τηλε-ει-

δοποίησης ώστε να ξέρουμε με το «112» ότι θα πλημμυρήσει η περιοχή. Είναι σημαντικό αυτό,
για να κλείσουν τα σπίτια και να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα. Το δεύτερο είναι να τελειώσουν
γρήγορα τα παραλιακά έργα στο Μοσχάτο, ώστε να μπορέσει ευκολότερα να παροχευτευτεί ο
Κηφισός. Το τρίτο είναι να γίνουν κορμοδέματα πάνω στα βουνά, ώστε το νερό να καθυστερή-
σει να φτάσει στον Κηφισό. Η καθυστέρηση αυτών των 5 ή 10 λεπτών είναι πολύ σημαντική,
όταν έχεις τη μεγάλη βροχή. 

Πώς εξελίσσεται το δημοτικό σας έργο; 
Το να είσαι παλιός δήμαρχος είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Νομίζω είναι μια τετραετία πολύ

δύσκολη για τους καινούργιους δημάρχους. Έρχονται πολλά έργα στον δήμο. Υπολογίζουμε
ότι περίπου 100 εκατ. ευρώ είναι τα έργα αυτής της τετραετίας. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει με-
γάλη καθυστέρηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο πρέ-
πει να απαντήσει το υπουργείο Εσωτερικών, είναι το θέμα του προσωπικού. Η Αυτοδιοίκηση
δουλεύει με όλο και λιγότερο προσωπικό. Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν το 2008, έχουν πε-
ράσει ήδη αρκετά χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού μας συνταξιοδοτήθηκε, οι
υπόλοιποι που έμειναν είναι πολύ μεγάλοι. Πάσχουμε παντού. 

Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη 

Η Αυτοδιοίκηση δουλεύει
συνεχώς με λιγότερο 
προσωπικό

«Τ
ους επόμενους μήνες
το Κτήμα Φιξ θα πε-
ριέλθει στην κυριότη-

τα του Δήμου Ηρακλείου Αττι-
κής», τόνισε ο δήμαρχος Νίκος
Μπάμπαλος, μιλώντας στην «Ρ»,
ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– πρό-
θεσή του είναι αυτό να μετατραπεί
σε ένα «μικρό Σταύρος Νιάρχος».
Ο κ. Μπάμπαλος αναφέρθηκε επί-
σης στα επεισόδια που σημειώθη-
καν στην κεντρική πλατεία του δή-
μου. 

Ποια είναι η θέση σας, δήμαρχε,
για τα πρόσφατα επεισόδια στην
κεντρική πλατεία του Νέου Ηρα-
κλείου;

Υπήρχε μία πολιτική εκδήλωση
στην κεντρική πλατεία από μία ορ-
γάνωση, την ΚΕΡΦΑ. Είχαμε δώ-
σει τη σχετική άδεια. Πριν ξεκινή-
σει αυτή η εκδήλωση, έγινε επίθε-

ση από 10-15 άτομα με κουκούλες και κράνη. Τα άτομα αυτά επιτέθηκαν με βιαιότητα τραυματί-
ζοντας και διαλύοντας την εκδήλωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, καταδίκασε αυτά τα
γεγονότα που στιγμάτισαν την πόλη μας. Καταδικάζουμε συλλήβδην τέτοια γεγονότα. Πράξεις
εγκληματικές, από εγκληματική οργάνωση, δεν έχουν χώρο στην πόλη μας, δεν έχουν χώρο
στο δημοκρατικό Ηράκλειο. Επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουν χώρο σε καμία δημοκρατική πόλη. 

Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός που συνέβη στην πόλη σας;
Επειδή ακριβώς με προβληματίζει το γεγονός αυτό, την επομένη μέρα ζήτησα να δω τον

υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Θεοδωρικάκο, ακριβώς για να «θωρακίσουμε» σε επί-
πεδο καταστολής και πρόληψης την πόλη. Επαναλαμβάνω, δεν ταιριάζουν σε μία πόλη όπως εί-
ναι το Ηράκλειο τέτοια περιστατικά.

Πώς εξελίσσεται η υπόθεση απόκτησης του Kτήματος Φιξ; 
Το αίτημα για την απόκτηση από τον Δήμο Ηρακλείου του Kτήματος Φιξ είναι αίτημα διαχρο-

νικό μετά τη Μεταπολίτευση. Ο χρόνος των έξι μηνών που ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε τη
διαδικασία δεν είναι μεγάλος. Κηρύξαμε την απαλλοτρίωση, ζητήσαμε προσφορές από τράπε-
ζες, για τη δανειοδότηση της αγοράς. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής κρίθηκε ότι μπορεί να δανει-
οδοτηθεί. Θέλουμε να κάνουμε το Κτήμα Φιξ ένα «μικρό Σταύρος Νιάρχος». 

Υπήρχαν τα περιθώρια εναλλακτικού τρόπου απόκτησης του οικοπέδου, όχι με δανειοδό-
τηση; 
Όχι, δεν υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι. Ξεκινάω με ένα κατηγορηματικό όχι. Από το 2014, που

εκλέχτηκα πρώτη φορά δήμαρχος, χτύπησα πολλές πόρτες υπουργών για να δω αν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί ο δήμος για να αποκτήσει το ακίνητο αυτό. Κανείς υπουργός, ούτε με αυτήν
ούτε με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένος ή δεν μπορούσε να αγοραστεί το
κτήμα και να αποδοθεί η κυριότητά του στον δήμο. Θέλουμε αυτό το Κτήμα να περιέλθει στην
κυριότητα του δήμου. Παρόλο που έχουμε κάνει μελέτη ως δημοτική αρχή, ξεκινάμε από το μη-
δέν για την αξιοποίησή του, μετά την απόκτησή σου. Γι’ αυτό έχω δεσμευτεί και απέναντι στους
δημότες αλλά και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα ξεκινήσουμε την επόμενη ημέρα
της απόκτησης για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε εκεί. Χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε
θυσία για να το πάρουμε και να το αποδώσουμε στους δημότες, όμως ταυτόχρονα να τονίσω ότι
δεν θα επιβαρύνουμε τον δημότη ούτε με ένα λεπτό του ευρώ. 

Νίκος Μπάμπαλος Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό

Θέλουμε να κάνουμε 
το Κτήμα Φιξ ένα «μικρό
Σταύρος Νιάρχος»



Σ
οβαρά προβλήματα, μεγάλες κατα-
στροφές και ζημιές, αλλά και τον θά-
νατο ενός 69χρονου στην Εύβοια,
προκάλεσε χθες -για δεύτερη συνε-

χόμενη ημέρα- το νέο δυνατό χτύπημα της κα-
κοκαιρίας «Μπάλλος» σε όλη τη χώρα. Πρωτό-
γνωρες εικόνες στην Αττική και στη Θεσσαλο-
νίκη, όπου οι κάτοικοι δοκιμάστηκαν από τα
έντονα φαινόμενα. 

Νεκρός εντοπίστηκε χθες ένας 69χρονος
βοσκός που αγνοούνταν στην Εύβοια μετά τις
ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο άντρας εντοπίστηκε εντός κοίτης ρέ-
ματος από ελικόπτερο της Πυροσβεστικής,
χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή κοντά
στον συνοικισμό του δημοτικού διαμερίσματος
Μεσοχωρίων-Τσακαίοι. 

O 69χρονος βοσκός είχε καλέσει την Πυρο-
σβεστική για να ζητήσει βοήθεια, καθώς είχε
εγκλωβιστεί στην περιοχή. Βρέθηκε νεκρός
μακριά από το αυτοκίνητό του, το οποίο παρα-
σύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα της κα-
ταιγίδας. Προηγουμένως είχαν εντοπίσει κομ-
μάτια του αυτοκινήτου του. Ο άτυχος άνδρας
επικοινώνησε το απόγευμα της Πέμπτης ζη-
τώντας βοήθεια, λέγοντας «κινδυνεύω, με πα-
ρασέρνουν τα νερά», και από εκεί και μετά
έκλεισε η γραμμή του τηλεφώνου του.

Τα δόντια του έδειξε και χθες ο «Μπάλλος»
στη Θεσσαλονίκη. Δρόμοι πλημμύρισαν και η
κίνηση των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς
άξονες διεξαγόταν με ιδιαίτερη δυσκολία και
χαμηλές ταχύτητες. Μάλιστα, επιβάτες ιδιωτι-
κού λεωφορείου λαχτάρισαν, καθώς τις πρωι-

νές ώρες υποχώρησε τμήμα οδοστρώματος
επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλα-
μαριά, με συνέπεια το μπροστινό μέρος του
οχήματος να πέσει μέσα σε γούβα. Σύμφωνα
με μαρτυρίες των επιβατών, ακούστηκε ένας
εκκωφαντικός θόρυβος και ξαφνικά το λεω-
φορείο, που πραγματοποιεί μεταφορά εργαζο-
μένων, ακινητοποιήθηκε. 

Κανείς από τους 15 εργαζόμενους δεν τραυ-
ματίστηκε και όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά
από το όχημα. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κα-
λαμαριάς αναφέρει ότι η ΕΥΑΘ ξεκινάει με κα-
τεπείγουσες διαδικασίες «το έργο επισκευής
του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης και απο-
κατάστασης του οδοστρώματος επί της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως». 

Όπως επισημαίνεται, «το 2020 είχε σημει-
ωθεί αντίστοιχο φαινόμενο στην είσοδο της
Εθνικής Αντιστάσεως. Η ΕΥΑΘ είχε προγραμ-

ματίσει την αποκατάσταση του αγωγού, όμως
το έργο δεν πρόλαβε να ξεκινήσει και σημει-
ώθηκε το ατυχές συμβάν».

Κατέρρευσε μπαλκόνι
Η έντονη κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα να

δοκιμαστεί για μία ακόμη ημέρα χθες η Αττική.
Η ισχυρή νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να
πλημμυρίσουν κεντρικοί δρόμοι. Στο Χαλάνδρι,
στην οδό Κούρτεση, μπαλκόνι πέμπτου ορόφου
πολυκατοικίας έπεσε ξαφνικά στον τέταρτο, λί-
γο μετά τις 8 το πρωί, χωρίς ευτυχώς να υπάρ-
ξουν τραυματίες. Το περιστατικό προκάλεσε
την άμεση κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής
του Χαλανδρίου, που ήρθε σε συμφωνία με ξε-
νοδοχείο της περιοχής και εξασφάλισε στέγη
για τις οικογένειες της συγκεκριμένης πολυκα-
τοικίας. Στο Παγκράτι και στη Σπύρου Μερκού-
ρη, η ένταση της βροχόπτωσης είχε σαν συνέ-

πεια την πτώση δέντρου στο οδόστρωμα, με
αποτέλεσμα να κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφο-
ρίας και να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυρο-
σβεστικής για την απομάκρυνσή του. Η κακο-
καιρία χτύπησε και την Ηλεία. Σε πολλές περιο-
χές του νομού, κυρίως από τον Κάμπο μέχρι και
την Αμαλιάδα, σημειώθηκαν πολλά προβλήμα-
τα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντο-
νης βροχόπτωσης. Ισχυροί άνεμοι σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις με ριπές πάνω από… 11 Μπο-
φόρ «χτύπησαν» την Κρήτη, ενώ τεράστιες πο-
σότητες νερού έπεσαν σε πολύ σύντομο χρονι-
κό διάστημα στις περισσότερες περιοχές, προ-
καλώντας σοβαρότατες ζημιές.

Παρέμβαση εισαγγελέως
Παράλληλα, την παρέμβαση της προϊσταμέ-

νης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας
Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσαν
οι εικόνες που καταγράφηκαν την Πέμπτη, με το
λεωφορείο που εγκλωβίστηκε από τη βροχή
κάτω από γέφυρα, κοντά στο ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος». Η κυρία Παπαγεωργακοπούλου
έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αί-
τια του πλημμυρικού φαινομένου και να διαπι-
στωθεί εάν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα
και εάν είχαν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρι-
κά έργα από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες
ζημιές σε όλη τη χώρα 
από τη σφοδρή κακοκαιρία 
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Καταστροφικό 
το πέρασμα του «Μπάλλου»



Εξασθενεί σήμερα ο «Μπάλλος»
- Ανεβαίνει η θερμοκρασία, 
υποχωρούν οι άνεμοι  - 
Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες
ζημιές σε όλη τη χώρα 
από τη σφοδρή κακοκαιρία 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΕΛΛΑΔΑ27

Covid-19: «Βράζουν» 
Λάρισα και Ημαθία

ΒεβαρΗμένο είναι το επιδημιο-
λογικό φορτίο σε Λάρισα και Ημα-
θία, σύμφωνα με τον τελευταίο
χάρτη του κορονοϊού στη χώρα
μας, ενώ την ίδια στιγμή ανησυχία
προκαλεί η νέα αύξηση στον αριθ-
μό των διασωληνωμένων. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα κορονοϊού που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.665, εκ των οποίων 9
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό
είναι 27, ενώ από την έναρξη της
πανδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 15.317 θάνατοι. Το 95,4%
είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός
των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 368. Το
80,4% έχει υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Με-
ταξύ των ασθενών που νοση-
λεύονται διασωληνωμένοι, 323
(87,77%) είναι ανεμβολίαστοι ή με-
ρικώς εμβολιασμένοι και 45
(12,23%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθε-
νών Covid-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 209. 

Όπως φαίνεται από τον επιδη-
μιολογικό χάρτη, η διασπορά της
πανδημίας δεν δείχνει σημάδια
ύφεσης, με τη Βόρεια Ελλάδα να
παρουσιάζει αυξημένες ημερή-
σιες μολύνσεις και το Λεκανοπέ-
διο να εμφανίζει αυξητικές τά-
σεις. Σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση του ΕΟΔΥ, από τα 2.665
κρούσματα κορονοϊού, τα 423 εν-
τοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα
496 στην Αττική, ενώ σε τριψήφια
νούμερα σκαρφάλωσαν η Λάρισα
με 174 και η Ημαθία με 119.

Σ
ταδιακή υποχώρηση θα παρου-
σιάσει από σήμερα η κακοκαι-
ρία «Μπάλλος», που το τελευ-
ταίο διήμερο σάρωσε τα πάντα

στο πέρασμά της στις περισσότερες πε-
ριοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί
πως χθες κατέγραψαν βροχή οι 413 από
τους 414 ενεργούς μετεωρολογικούς
σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεω-
ρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών. Μοναδικός σταθμός
που δεν κατέγραψε βροχόπτωση ήταν αυ-
τός του ακριτικού Καστελόριζου.

Από χθες το βράδυ πάντως, τα έντονα
καιρικά φαινόμενα έχουν εξασθενήσει,
επηρεάζοντας κυρίως τη Θράκη, τη Μακε-
δονία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, το
Νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο. 

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα θα ση-
μειωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποί-
ες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολι-
κά τμήματα της χώρας, με παράλληλη
άνοδο της θερμοκρασίας στα κεντρικά και
βόρεια ηπειρωτικά. 

Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 6
Μποφόρ στα πελάγη. 

Πιο αναλυτικά, οι βροχές έως το από-
γευμα θα περιοριστούν κυρίως στην Πε-
λοπόννησο και στο Αιγαίο και έως το βρά-
δυ στη Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο. Η
θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα
κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου,
στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη
από 10 έως 18, στη Θεσσαλία από 9 έως 19,
στην Ήπειρο από 9 έως 21, στην Στερεά
από 12 έως 21, στην Πελοπόννησο από 11
έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως
19, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 14
έως 19, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
από 14 έως 21, στις Κυκλάδες από 15 έως
22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 22 και
στην Κρήτη από 15 έως 23 βαθμούς Κελ-
σίου. 

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αι-
γαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευ-
θύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ, όμως από το
απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βο-
ρειοδυτικούς ίδιας έντασης. Εξαίρεση

αποτελεί ο Θερμαϊκός, όπου οι άνεμοι θα
πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3
έως 5 και από το απόγευμα 4 έως 6 Μπο-
φόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από
βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μπο-
φόρ και από το μεσημέρι 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με
πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως
το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο
των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 21
βαθμούς Κελσίου. Ίδιο το σκηνικό του
καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθ-
μούς Κελσίου.

Υποχωρεί σταδιακά 
η έντονη κακοκαιρία
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Δ
εν έχει παραλάβει μέχρι στιγμής
το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών το πόρισμα της Hill Inter-
national αναφορικά με την επι-

στροφή της Αττικής Οδού στο ελληνικό Δη-
μόσιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες της «Political», το σχετικό πόρισμα
αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τις
αρχές Νοεμβρίου, οπότε οποιαδήποτε εκτί-
μηση για το τι θα συμβεί με την Αττική Οδό
είναι επισφαλής. Αρμόδιοι κύκλοι δήλωσαν
στην «Political» πως στο υπουργείο Μετα-
φορών και Υποδομών δεν υπάρχει καμία
ενημέρωση για το πόρισμα της Hill Interna-
tional, διαψεύδοντας ουσιαστικά δημοσίευ-
μα που υποστήριζε πως η Αττική Οδός παρα-
μένει στην Άκτωρ έως το 2024. 

Υπενθυμίζεται ότι η Hill International NV
έχει επιλεγεί και προσληφθεί από τις αρχές
του χρόνου από το αρμόδιο υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών, ώστε να ελέγξει μια
σειρά από δεδομένα. Τα οποία σε σημαντικό
βαθμό θα μπορούσαν δώσουν απαντήσεις
στο ερώτημα που από καιρό έχει τεθεί στην
αγορά, αλλά και εντός του υπουργείου Υπο-
δομών, για το κατά πόσο τα στοιχεία «δεί-
χνουν» ότι η σύμβαση πρέπει να επιστρέψει
στο Δημόσιο σε περίπου τρία χρόνια από τώ-
ρα, καθώς τυπικά λήγει Σεπτέμβριο-Οκτώ-
βριο του 2024, ή αν ήδη έχουν επιτευχθεί οι
οικονομικοί στόχοι. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το
σενάριο περί πρόωρης επιστροφής του as-
set στο Δημόσιο κυκλοφορεί εδώ και χρό-
νια, ενώ πλέον οδεύουμε προς τη λήξη της
σύμβασης. Επιπρόσθετα, επισήμως δεν
υπάρχει καμία ενημέρωση, άλλωστε είναι
φανερό ότι ακόμα απαιτείται κάποιο χρονικό
διάστημα. 

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα έχει ενδιαφέ-
ρον, αφενός γιατί μέσα στο 2022 αναμένεται
το ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει διαδικασίες σχετικά
με τον καινούργιο διαγωνισμό για την Αττική
Οδό με νέα, πολυετή παραχώρηση του αυτο-
κινητόδρομου, αφετέρου επειδή ήδη το αρ-
μόδιο υπουργείο έχει ξεκινήσει διαγωνι-
σμούς ή διεργασίες για επεκτάσεις του οδι-
κού άξονα πέραν της παραχώρησης.

Η θέση της Άκτωρ
Αναφερόμενος στην Αττική Οδό ο πρό-

εδρος της εταιρείας Χρήστος Παναγιωτό-
πουλος ξεκαθάρισε πως μέχρι και σήμερα,
από τον έλεγχο που διεξάγει το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, δεν έχει προκύ-
ψει κάποιο πρόβλημα και πως η σύμβαση

τρέχει κανονικά με χρονικό όριο λήξης το
2024. Η συμμετοχή της Άκτωρ Παραχωρή-
σεις είναι δεδομένη και ανέφερε πως υπάρ-
χει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εντός και εκτός
Ελλάδας από funds.

Βεβαίως, για την Ελλάκτωρ η Αττική Οδός
αποτελεί ένα σημαντικό asset, καθώς συνει-
σφέρει σημαντικά στο κομμάτι των λειτουρ-
γικών ταμειακών ροών του ομίλου. Σημει-
ώνεται πως πέρυσι η παραχώρηση της Αττι-
κής Οδού ΑΕ συνεισέφερε 151,6 εκατ. στα
συνολικά έσοδα του ομίλου, ύψους 892,3
εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021
συνεισέφερε 30,6 εκατ. στα συνολικά έσοδα
του ομίλου, ύψους 193 εκατ. ευρώ. 

Αναφορικά με τις προοπτικές της Άκτωρ, ο
κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι μέσα στο
2021 θα υπογράψει έργα 1 δισ. ευρώ, σημει-
ώνοντας πως μέχρι στιγμής έχουν κερδηθεί
έργα 800 εκατ. ευρώ.

Οι συμβάσεις που έχουν αντίστοιχα υπο-
γραφεί είναι για δημόσια έργα 262 εκατ. ευ-
ρώ και ιδιωτικά έργα 175 εκατ. ευρώ, δηλαδή
συνολικά 437 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Παράλ-
ληλα, ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε πως
μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν υπογρα-
φεί επιπλέον δημόσια έργα 519 εκατ. ευρώ
και άλλα 25 εκατ. ευρώ σε ιδιωτικά (σύνολο
544 εκατ. ευρώ). Δηλαδή, συνολικά θα έχουν
υπογραφεί μέσα στο 2021 έργα άνω του 1
δισ. ευρώ.

Η Άκτωρ, όπως ανέφερε, έχει συμμετά-
σχει σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς.
Για το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα συμ-
μετάσχει σε μεγάλους διαγωνισμούς έργων
ύψους 6 δισ. ευρώ που αφορούν σιδηρο-
δρομικά έργα της ΕΡΓΟΣΕ (4 δισ. ευρώ) και
έργα-ΣΔΙΤ, ενώ σε γενικό πλαίσιο η εταιρεία
θα διεκδικήσει μερίδιο από τα προς δημο-
πράτηση έργα συνολικού ύψους 15 δισ. ευ-
ρώ.

Για το έργο στο μετρό Θεσσαλονίκης ο κ.
Παναγιωτόπουλος αποκάλυψε πως έχει
συμφωνηθεί με το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών η παράδοση προς λειτουργία
την 31η Δεκεμβρίου 2023. Στο νέο αυτό χρο-
νοδιάγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η λει-
τουργία του σταθμού Βενιζέλου, για τον
οποίο ανέφερε πως αναμένεται η υπογραφή
της συμπληρωματικής σύμβασης.

Έως τις αρχές 
Νοεμβρίου 
το πόρισμα
για επιστροφή
στο Δημόσιο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Καμία ενημέρωση του
υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών - Κανονικά
τρέχει η σύμβαση, 
λέει η Άκτωρ

Α Τ Τ Ι Κ H Ο Δ O Σ
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ΥΠΟΙΚ: Μικρότερο 
έλλειμμα, λόγω 
αυξημένων εσόδων 

Οι πληρωμές των δόσεων του φόρου εισο-
δήματος και του ΕΝΦΙΑ, τον Σεπτέμβριο,
έκαναν τη… διαφορά στον προϋπολογισμό,
ο οποίος περιόρισε το έλλειμμα στο εννεά-
μηνο κατά σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σε σχέση με
τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομι-
κών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, στο διάστημα Ια-
νουαρίου-Σεπτεμβρίου, εισπράχθηκαν επι-
πλέον φορολογικά έσοδα, ύψους 943 εκατ.
ευρώ, σε σχέση με τις προβλέψεις, συμβάλ-
λοντας ουσιαστικά στη μείωση του ελλείμ-
ματος στα 10,148 δισ. ευρώ έναντι αρχικού
στόχου 13,011 δισ. ευρώ. Επιπλέον, το πρω-
τογενές έλλειμμα περιορίστηκε στα 5,958
δισ. ευρώ έναντι στόχου 8,855 δισ. ευρώ, ως
αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων κατά
1,36 δισ. ευρώ (διαμορφώθηκαν στα 39,452
δισ. ευρώ). Οι δαπάνες στο εννεάμηνο δια-
μορφώθηκαν στα 49,6 δισ. ευρώ και ήταν
μειωμένες κατά 1,503 δισ. ευρώ έναντι του
στόχου. 

AAΔΕ: Αυξήθηκε 
η φοροδιαφυγή στις
επιχειρήσεις στο 50% 

Η κάλυψη των απωλειών λόγω του lock-
down αποτελεί τη βασική αιτία για τη θεα-
ματική αύξηση της φοροδιαφυγής στις επι-
χειρήσεις, καθώς από το 40% προ της παν-
δημίας αυξήθηκε στο 50%! Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγού-
στου έγιναν 11.282 έλεγχοι σε ισάριθμες
επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν παραβάσεις
σε 5.746 από αυτές. Έτσι, το ποσοστό δια-
μορφώθηκε στο 50,9%, ενώ στους παραβά-
τες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 6,32 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ολοκλη-
ρώθηκαν 131 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ
και η ΑΑΔΕ απενεργοποίησε 110 ΑΦΜ φο-
ρολογουμένων, οι οποίοι στέρησαν διαφυ-
γόντα έσοδα 22,38 εκατ. ευρώ από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, σε 611 πε-
ριπτώσεις επιχειρήσεων αποκαλύφθηκαν
διαφυγόντα έσοδα 403,46 εκατ. ευρώ. Το
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
διενήργησε 265 φορολογικούς ελέγχους,
βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα, ύψους
116,24 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι αρμόδιοι ελεγ-
κτικοί μηχανισμοί υπέβαλαν 1.138 μηνυτή-
ριες αναφορές για ποινικά αδικήματα φο-
ροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.

Μ
ε αυξημένη τιμή τουλάχι-
στον κατά 50% διατίθεται από
χθες το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, ενώ η κυβέρνηση επι-

σπεύδει τις διαδικασίες για να δοθεί το
επίδομα θέρμανσης ακόμη και μέσα στον
Νοέμβριο στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με στοιχεία των πρατηριού-
χων, η τιμή διάθεσης στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη κινείται στο 1,15 ευρώ ανά
λίτρο, στις περιοχές της κεντρικής και
βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας φτάνει
στο 1,20-1,25 ευρώ και στη νησιωτική Ελ-
λάδα έως και το 1,30 ευρώ, ανάλογα με
την απόσταση, το μεταφορικό κόστος και
την εταιρεία. Σημειώνεται ότι πέρυσι η
ελάχιστη τιμή είχε διαμορφωθεί στα 0,85
ευρώ. Επιπλέον, ότι η διεθνής τιμή του
πετρελαίου έχει φτάσει στα 84 δολάρια
το βαρέλι, σημειώνοντας υψηλό τριετίας,
ενώ η τιμή του φυσικού αερίου εξακο-
λουθεί να κινείται γύρω στα 100 ευρώ ανά
μεγαβατώρα. 

Φέτος, εκτιμάται ότι θα υπάρξει υψη-
λότερη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης,
λόγω της εκτόξευσης του τιμών του φυ-
σικού αερίου. Ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μι-
λώντας χθες στη Βουλή, ανέφερε ότι η
κρίση στις τιμές του ενεργειακού κό-
στους θα αποκλιμακωθεί το αργότερο
έως τον προσεχή Απρίλιο. Την ίδια στιγ-
μή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-

νησης τρέχει τις διαδικασίες, προκειμέ-
νου μέσα στον Νοέμβριο να ανοίξει η
πλατφόρμα των δηλώσεων, έτσι ώστε να
καταβληθεί το συντομότερο δυνατό το
επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα δώσει
μια καλή ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά. Σύμφωνα με όσα έχει ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση, από τη διεύρυν-
ση των κριτηρίων για το επίδομα θέρμαν-
σης, θα ωφεληθούν τουλάχιστον
1.450.000 νοικοκυριά, έναντι περίπου
707.328 κατά την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. 

Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση,
το ελάχιστο ποσό του επιδόματος θα αυ-
ξηθεί από τα 80 στα 100 ευρώ, ενώ το μέ-
γιστο ποσό από τα 650 στα 750 ευρώ. Αυ-
τό σημαίνει ότι το επίδομα θα είναι αυξη-
μένο κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς
εξαρτώμενα τέκνα, 49% για ζευγάρι με
ένα παιδί, 59% για ζευγάρι με δύο παιδιά
και 68% για ζευγάρι με τρία παιδιά και πά-
νω. 

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, φέ-
τος το όριο για τον άγαμο αυξάνεται στα
14.000 από 12.000 ευρώ πέρυσι, ενώ στα

20.000 ευρώ παραμένει για τον έγγαμο,
τις μονογονεϊκές οικογένειες και όσους
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Το ποσό της επιδότησης αυξάνεται κα-
τά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ενώ πέρυ-
σι ήταν 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το
εισοδηματικό κριτήριο ανεβαίνει στα
23.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί,
στα 26.000 ευρώ (από 24.000) για οικο-
γένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα, στα
29.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παι-
διά, στα 32.000 ευρώ για οικογένεια με
τέσσερα παιδιά, στα 25.000 ευρώ για οι-
κογένεια με έναν γονέα και ένα παιδί, στα
28.000 ευρώ για οικογένεια με έναν γο-
νέα και δύο παιδιά, στα 31.000 ευρώ για
οικογένεια με έναν γονέα και τρία παιδιά
και στα 34.000 ευρώ για οικογένεια με
έναν γονέα και τέσσερα παιδιά. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Στο 1,15-1,30 ευρώ 
ανά λίτρο - Επισπεύδει 
το ΥΠΟΙΚ την καταβολή 
του επιδόματος - Πόσο θα
κοστίσει στους καταναλωτές
- Περισσότεροι από 1 εκατ. 
οι δικαιούχοι 

Με τιμές που «καίνε» 
το πετρέλαιο θέρμανσης



Τ
ο Λιμάνι του Πειραιά βρίσκε-
ται στο σταυροδρόμι ανάμεσα
σε τρεις ηπείρους. Αυτή η μο-
ναδική γεωγραφική του θέση

δημιουργεί τις συνθήκες και δίνει στο
λιμάνι αλλά και στη χώρα τις βασικές
προϋποθέσεις, ώστε να αποτελέσει ένα
σημαντικό εμπορευματικό, τουριστικό
και εφοδιαστικό σε παγκόσμιο επίπεδο
κέντρο, ενώ ταυτόχρονα συνδέει την εν-
δοχώρα με τα πολυάριθμα ελληνικά νη-
σιά. Ωστόσο, εδώ και μια πενταετία υλο-
ποιούνται στο λιμάνι με ταχύτατους
ρυθμούς και οι απαραίτητες επενδύσεις
καθώς και μια σειρά από έργα, σύμφω-
να με ένα ολοκληρωμένο πλάνο στη βά-
ση μιας ολιστικής στρατηγικής, που
στόχο έχει την πλήρη αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του λιμένα, υπό τη
νέα διοίκηση του ΟΛΠ μέσω των επεν-

δύσεων της Cosco Shipping. Ήδη μέσα
σε πολύ λίγα χρόνια έχει αναδειχθεί ως
το ηγετικό λιμάνι της Μεσογείου στη με-
ταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ενώ και
σε παγκόσμιο επίπεδο η βελτίωση στην
κατάταξή του ήταν θεαματική: από την
93η θέση το 2010, ανέβηκε το 2020 στην
26η. Έως και το 2021, ο Όμιλος Cosco
Shipping πραγματοποίησε επενδύσεις

που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Με την
κατασκευή του Προβλήτα 2 και του
Προβλήτα 3 ο Όμιλος Cosco Shipping
υλοποίησε επενδύσεις που ξεπερνούν
τα 600 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τις
άριστες υπηρεσίες στη διαχείριση εμ-
πορευματοκιβωτίων, τα οποία ξεπερ-
νούν πλέον σε αριθμό τα 7,2 εκατομμύ-
ρια TEU ετησίως.

Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις
σε μεσαίου μεγέθους εταιρείες

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της ευρύτε-
ρης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώ-
σιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και
την εναρμόνιση των εργασιών της με τις αρχές
υπεύθυνης τραπεζικής, συνεχίζει να παρέχει,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, χρηματοδο-
τήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια
που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας
και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental,
Social and Governance - ESG) που συνδυάζουν
την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με
την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η
Τράπεζα Πειραιώς ενέταξε κριτήρια ESG σε νέες
χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων μεσαίου μεγέ-
θους. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν τις
επιχειρήσεις: ΒΙΟΜΕΣ ΑΕ, Pelopac ΑΕ, Φιλώτας
Μπέλλας ΑΕ.

Έκλεισε η συμφωνία 
της Εθνικής για το Frontier
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη
οριστικής συμφωνίας με κοινοπραξία αποτε-
λούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών
εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress In-
vestment Group καθώς και την doValue Gree-
ce για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας
(Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητι-
κής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης
χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων
συνολικής λογιστικής αξίας άνω των 6 δισ. ευ-
ρώ. Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολο-
γιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραι-
ότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει
υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το
ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων του Ν. 4649/2019 για το πρόγραμμα παρο-
χής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών
ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των
ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής
(Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Ενι-
σχύεται στο 18,5% ο δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας της τράπεζας. 

Συμφωνία Mobile Technology - ACS 
Η Mobile Technology προχώρησε στη σύναψη

συμφωνίας με την ACS για την προμήθεια, εγκα-
τάσταση και τεχνική υποστήριξη συνολικά 205
σταθμών με «έξυπνες» θυρίδες KePol, οι οποίες
και θα καλύψουν το σύνολο της ελληνικής επι-
κράτειας. Πρόκειται, σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, για την πρώτη εγκατάσταση smart
lockers (έξυπνες θυρίδες) που θα πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα και θα παρέχει στους κατανα-
λωτές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν (ή και
να παραδίδουν) τα δέματά τους με τη μέθοδο
Click & Collect, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη επα-
φή, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (24/7).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Με οκτώ ελληνικές εταιρείες έριξε αυλαία η The smarter E Europe Restart
2021, η κορυφαία πλατφόρμα για την ενεργειακή βιομηχανία στην Ευρώπη, που
διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Μόναχο από τη Solar Promotion GmbH, η οποία
αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικότερα, οι ελληνικές εταιρείες που
έλαβαν μέρος στη διοργάνωση: Elvan SA, ILVIEF SA, Inaccess, Nanotechnology
Lab LTFN, Organic Electronic Technologies PC (OET), Recom Technologies, SK
Evangelopoulos and Co και Solbotix SA. Η επιτυχία της έκθεσης υπογραμμίζε-
ται από τα νούμερα που σημείωσε, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 450
εκθέτες, οι οποίοι κατέλαβαν 45.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, και καλωσόρισε
26.000 επισκέπτες από 93 χώρες. Η έκθεση αποτελεί την ομπρέλα των επιτυχη-
μένων εκθέσεων Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe και EM-
Power Europe, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ενεργειακής βιο-
μηχανίας, σύμφωνα με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Περισσότεροι από 70.000 εμπορικοί επισκέπτες επισκέφτηκαν τη Διεθνή
Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga 2021, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων
και ποτών στον κόσμο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κολονία της Γερμα-
νίας, από τις 9 ως τις 13 Οκτωβρίου. Η Ελλάδα, με 172 εκθέτες, είχε την έβδο-
μη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός
που αποδεικνύει τη δυναμική των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως αυτή αν-
τανακλάται και στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. Το εθνικό περίπτερο,
το οποίο ξεχώρισε ανάμεσα σε 98 άλλες εθνικές συμμετοχές, οργανώθηκε
από την Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου) και φιλοξένησε σε 1.800 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου
σημαντικούς εξαγωγείς τροφίμων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν τόσο
επιτόπια παρουσία όσο και ηλεκτρονική, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
ANUGA@HOME, στην οποία συμμετείχαν επιπλέον 13 εκθέτες.

Anuga: Δυναμική παρουσία ελληνικών εξαγωγικών 

Οκτώ ελληνικές επιχειρήσεις στη The smarter E Europe Restart

ΟΛΠ: Στην κορυφή του ευρωπαϊκού
χάρτη λιμένων ο Πειραιάς 



Στη Ρόδο κλιμάκιο της Alpha
Bank, υπό τον Β. Ψάλτη

Δ
ιήμερο κύκλο συναντήσεων με επιχειρηματίες
και στελέχη της τράπεζας στη Ρόδο πραγματο-
ποίησε κλιμάκιο της διοίκησης της Alpha Bank,

με επικεφαλής τον CEO του ομίλου Βασίλη Ψάλτη. Ο CEO
της τράπεζας συνοδευόταν από τον γενικό διευθυντή W-
holesale Banking Γιάννη Εμίρη και τα στελέχη της Διεύ-
θυνσης Εμπορικής Τραπεζικής της Alpha Bank υπό τον
Τηλέμαχο Γεωργάκη. Η επίσκεψη στη Ρόδο, δείγμα της
εμπιστοσύνης της Alpha Bank στις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της τουριστικής πρωτεύουσας των Δωδεκανή-
σων ως premium προορισμού, σηματοδοτεί το αυξημέ-
νο ενδιαφέρον της Alpha Bank για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία αλλά και
τη δέσμευσή της να λειτουργήσει ως εταίρος και σύμ-
βουλος της ελληνικής επιχειρηματικότητας για την εκ-
πόνηση σύγχρονων αναπτυξιακών πλάνων και τη βέλτι-
στη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Κατά τη διάρ-
κεια της διήμερης επίσκεψης, πρώτης για τον CEO της
τράπεζας στο νησί ύστερα από 15 και πλέον έτη, ο κ.
Ψάλτης, συνοδευόμενος από τη διευθύντρια Καταστη-
μάτων Αττικής ΙΙ, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Νήσων Μα-
ρία Παπαγεωργίου, συναντήθηκε με το προσωπικό των
τεσσάρων καταστημάτων που διατηρεί ο όμιλος στη Ρό-
δο, δίνοντας το στίγμα αναφορικά με τις στρατηγικές
προτεραιότητες της Alpha Bank στο πλαίσιο του «Pro-
ject Tomorrow».

ΟΤΕ: Στο 1,214% αυξήθηκαν οι ίδιες μετοχές

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος
απόκτησης ιδίων μετοχών, την περίοδο 08/10/2021-
14/10/2021, αγόρασε συνολικά 257.923 ίδιες μετοχές.
Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η εταιρεία κα-
τέχει 5.547.040 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,214% του συ-
νόλου των μετοχών της εταιρείας.

Μεγαλύτερο μερίδιο σε αγορά 
2 δισ. διεκδικεί η Αγγελάκης

Η ενίσχυση της θέσης της στο ράφι, με τοποθέτηση νέ-
ων προϊόντων, η αύξηση της δυναμικότητάς της στην
πρωτογενή παραγωγή και οι εξαγωγές, κυρίως σε Ευ-
ρώπη και Μέση Ανατολή, με «οδηγό» το Ελαιοπουλάκι,
αποτελούν τους βασικούς μεσοπρόθεσμους στόχους
της Αγγελάκης, από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες
μονάδες παραγωγής κοτόπουλου στην Ελλάδα. Η εται-
ρεία άντεξε στην πανδημία την ώρα που πολλές πτηνο-
τροφικές μονάδες αναζητούν «σανίδα σωτηρίας» στον
πτωχευτικό νόμο μετά την καθίζηση των πωλήσεων και
τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Η πτηνοτροφία είναι
μια αγορά με τζίρο στη λιανική περί τα 2 δισ. ευρώ, η
οποία βαίνει σε αναδιάρθρωση μετά την κρίση, με την
Αγγελάκης να ενισχύει το μερίδιό της, που κυμαίνεται σε
3-4%, αν και δεν θεωρείται απόλυτα ενδεικτικό λόγω της
πολυπλοκότητας των μετρήσεων σε διάφορα στάδια της
αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Στοχεύει πάντως σε
τζίρο 27 εκατ. ευρώ το 2021 από περίπου 20 εκατ. ευρώ
πέρυσι (χρονιά που εμφάνισε επίσης καθαρά κέρδη
26.146 ευρώ από ζημιές 1.439 ευρώ το 2019).

Deloitte: Πλάνο για 
πρόσληψη 400 εργαζομένων 

H Deloitte με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και
προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες και προοπτικές που
φέρνει το Future of Work, επενδύει στη νέα γενιά και
ιδιαίτερα σε εκείνους με γνωστικό αντικείμενο από τα
πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της
Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM), προκειμένου
να εντοπίσει και να εξελίξει τους ταλαντούχους επαγ-
γελματίες του αύριο που θα στελεχώσουν θέσεις εργα-
σίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό,
έχοντας οργανώσει την παρουσία της στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και πρόσφατα στην Πάτρα,
δίνει την ευκαιρία σε 400 νέους να ενταχθούν στο δυνα-
μικό της, για αντικείμενα ενδιαφέροντος που σχετίζον-
ται με τους τομείς των Consulting, Risk Advisory, Tax
Advisory, Financial Advisory και Audit & Assurance.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Aegean: Επανεκκίνηση πτήσεων 
από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο, Ρώμη

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης
συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση TTG Travel
Experience που πραγματοποιήθηκε τις προ-
ηγούμενες μέρες στο Ρίμινι της Ιταλίας. Οι
πολλαπλές και συντονισμένες προσπάθειες
όλων των φορέων «κάτω από την ομπρέλα»
του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης,
έφεραν ως αποτέλεσμα την απευθείας σύνδε-
ση της Θεσσαλονίκης με τους δυο βασικούς
προορισμούς που καλύπτουν όλη την Ιταλία,
Ρώμη και Μιλάνο, τρεις φορές την εβδομάδα,
από 28 Μαρτίου μέχρι 29 Οκτωβρίου. «Στόχος
μας η διεύρυνση των δρομολογίων όλο τον
χρόνο», δήλωσε με ένα μεγάλο «ευχαριστώ»
προς την Αegean η πρόεδρος του Οργανισμού
Τουρισμού Θεσσαλονίκης και αντιπεριφερει-
άρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης Βούλα Πατουλίδου κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχε με τον υπεύθυνο της
Aegean Airlines για τη Νότια Ιταλία Gianni Do-
nati, την key account manager Maria Terrano-
va και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΘ
Κωστή Χαντζαρίδη.

Entersoft: Συνέχιση της ανάπτυξης
εσόδων και κερδών 
Η Entersoft συνεχίζει την ανάπτυξη των
εσόδων της στο εννεάμηνο του 2021 σε σχέ-
ση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο ομίλου τα
έσοδα ανήλθαν σε 17,39 εκατ. ευρώ έναντι
11,61 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι,
σημειώνοντας αύξηση 50%. Τα κέρδη προ
φόρων του ομίλου αυξήθηκαν και αυτά με
τον ίδιο ρυθμό και ανήλθαν σε 4,71 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 3,15 εκατ. την αντίστοιχη περυσι-
νή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Πάμε Στοίχημα: 
Μοίρασε πάνω από 15 εκατ.

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει
κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την
εβδομάδα από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2021,
τα κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατ. ευρώ. Ο μεγά-
λος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο
Αγρίνιο, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέ-
λεσμα» σε 14 αγώνες από το Challenge Cup
της Σκωτίας, τη League One και τη Νational
League της Αγγλίας και με 1 ευρώ κέρδισε
9.886,11 ευρώ, αναφέρει ανακοίνωση. Στο Πά-
με Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 11
Οκτωβρίου, στις ελληνικές ιπποδρομίες στο
Markopoulo Park, στο ΣΚΟΡ 6 (σωστή πρό-
βλεψη του νικητή σε έξι συνεχόμενες ιππο-
δρομίες) 9 νικητές κέρδισαν από 2.782,20 ευ-
ρώ. Στο Τετραπλό (τέσσερις πρώτοι ίπποι με τη
σωστή σειρά) της όγδοης ιπποδρομίας, 6 νικη-
τές κέρδισαν από 1.762,31 ευρώ.
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Π
αρά τις αυξημένες τιμές στα
καύσιμα, παρατηρείται αύ-
ξηση στην κυκλοφορία των
οχημάτων στα μεγάλα αστικά

κέντρα, κυρίως στο Λεκανοπέδιο Αττι-
κής. Γεγονός που ξαναφέρνει στο προ-
σκήνιο το θέμα της επιτάχυνσης της
ηλεκτροκίνησης. Φρεσκάρουμε λοιπόν
τη μνήμη μας με στοιχεία για την εξέλι-
ξη των ηλεκτρικών οχημάτων, στην Ευ-
ρώπη και διεθνώς, μέσα από διάφορες
επίσημες πηγές.  Οι εκτιμήσεις της αυ-
τοκινητοβιομηχανίας θέλουν τους κι-
νητήρες εσωτερικής καύσης και τα ση-
μερινά καύσιμα να παραμένουν η κυ-
ρίαρχη πηγή κίνησης των οχημάτων για
τις επόμενες δεκαετίες, με το μερίδιο
αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων να
κυμαίνεται μεταξύ 3% και 10% έως το
2025.

Μια άλλη πρόβλεψη που έδωσε στη
δημοσιότητα το πρώτο εξάμηνο του

τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Μεταφορών και Περιβάλλον-
τος θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά επιβατικά
αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά θα κα-
ταστούν φτηνότερα από τα αντίστοιχα
συμβατικά, που θα κινούνται με ορυκτά
καύσιμα το αργότερο μέχρι το 2027. 

Τα ελαφρά φορτηγά και τα τύπου βαν
επίσης θα γίνουν φτηνότερα από τα πε-
τρελαιοκίνητα μέχρι το 2025.

Προτιμήσεις Ευρωπαίων
Πανευρωπαϊκά, το μερίδιο αγοράς

για τα βενζινοκίνητα συνεχίζει να μει-
ώνεται: Το πρώτο εξάμηνο του 2019 αν-
τιπροσώπευαν το 63,4% του συνόλου.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 το ποσοστό
αυτό είχε μειωθεί στο 59,8% και τον Ιού-
λιο του 2021 έφτασε στο 59,0%. Στοιχεία
για τη διετία 2019-2021 δείχνουν ότι κα-
ταγράφεται μείωση στις πωλήσεις των
diesel οχημάτων, που φτάνει περίπου
τις 207.000 μονάδες, ενώ οι ταξινομή-
σεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων ση-
μειώνουν αύξηση κατά 125.000 το διά-
στημα 2019-2021 (από Ιούλιο σε Ιούλιο). 

Ελληνική πραγματικότητα 
Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αυτοκινή-

των ΣΕΑΑ (αποτελεί ένα από τα πλέον
ιστορικά κλαδικά όργανα της χώρας –
1934–, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα
κυκλοφορούσαν μόλις 33.060 οχήμα-
τα), αναφέρει: «Στους οκτώ πρώτους
μήνες του 2021 ταξινομήθηκαν 82.914
επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 52.939 την
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημει-
ώνοντας αύξηση 56,6%. Οι πωλήσεις
των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτο-
κινήτων αποτελούν την πρώτη επιλογή
στις προτιμήσεις των καταναλωτών
έναντι των πετρελαιοκίνητων. Τον πε-
ρασμένο μήνα, το 46,5% των καινούρ-
γιων επιβατικών αυτοκινήτων που πω-
λήθηκαν ήταν βενζινοκίνητα. Αναλυτι-
κότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομή-
θηκαν 6.198 επιβατικά αυτοκίνητα
έναντι 6.853 τον Αύγουστο του 2020. Εκ
των 6.198 επιβατικών αυτοκινήτων,

2.880 ήταν βενζινοκίνητα (46,5%), 1.009
πετρελαιοκίνητα (16,3%), 1.511 υβριδικά
(24,4%), 9 διπλού καυσίμου (0,1%), 156
φυσικού αερίου (2,5%), 68 ηλεκτρικά
(1,1%) και 295 plug-in υβριδικά (4,8%).
Ένα στα δύο (48,6%) επιβατικά αυτοκί-
νητα που πωλήθηκαν τον Ιούλιο είχε κι-
νητήρα έως 1.400 κυβικά εκατοστά».

Μεγαλύτερος στόλος
Η Κίνα, με περισσότερα από 4,5 εκα-

τομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει
τον μεγαλύτερο στόλο, αν και το 2020 η
Ευρώπη είχε τη μεγαλύτερη ετήσια αύ-
ξηση 3,2 εκατομμύρια. Τα ηλεκτρικά
οχήματα με μπαταρία (BEV) αντιπρο-
σώπευαν τα δύο τρίτα των νέων ταξινο-
μήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
τα δύο τρίτα των αποθεμάτων το 2020.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων,

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα σημερινά καύσιμα 
θα παραμείνουν η κυρίαρχη πηγή κίνησης των οχημάτων 
για τις επόμενες δεκαετίες, εκτιμά η αυτοκινητοβιομηχανία

Αγώνας δρόμου 
για τα ηλεκτροκίνητα 
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σύμφωνα με την Ιnternational Energy
Agency (Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας),
συρρικνώθηκε κατά 22% το 2020. Παρά
το γεγονός αυτό, οι ταξινομήσεις νέων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπερδιπλα-
σιάστηκαν σε 1,4 εκατομμύρια, αντι-
προσωπεύοντας μερίδιο πωλήσεων
10%: H Γερμανία κατέγραψε 395.000
νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η Γαλλία
185.000. Το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε
τα 176.000 και στη Νορβηγία οι πωλή-
σεις έφτασαν σε υψηλά ποσοστά 75%,
αυξημένες περίπου κατά το ένα τρίτο
από το 2019. Επίσης, τα μερίδια πωλή-
σεων ηλεκτρικών ξεπέρασαν το 50%
στην Ισλανδία, το 30% στη Σουηδία και
άγγιξαν το 25% στην Ολλανδία. 

Η αύξηση των ταξινομήσεων ηλε-
κτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη,
παρά την οικονομική ύφεση, οφείλεται:
α) το 2020 ήταν το έτος-στόχος για τα
πρότυπα εκπομπών CO2 της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης που περιορίζουν τις μέσες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) ανά χιλιόμετρο για νέα αυτοκίνη-
τα και β) πολλές ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις αύξησαν τα προγράμματα επιδότη-
σης των ηλεκτρικών οχημάτων, στο
πλαίσιο κινήτρων για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ταξινομήσεις διεθνώς 
Η αγορά αυτοκινήτων των ΗΠΑ μει-

ώθηκε 23% το 2020. Στον Καναδά η αγο-
ρά νέων αυτοκινήτων συρρικνώθηκε
κατά 21%, ενώ οι ταξινομήσεις νέων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέμειναν
σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε
σχέση με το προηγούμενο έτος στις
51.000. 

Στη Νέα Ζηλανδία σημειώθηκε πτώ-
ση κατά 22% στις ταξινομήσεις νέων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2020 και
στην Ιαπωνία, όπου η συνολική αγορά
νέων αυτοκινήτων συρρικνώθηκε κατά
11% από το επίπεδο του 2019, οι ταξινο-
μήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων μει-
ώθηκαν κατά 25% το 2020.

Υπολογίζεται ότι οι κυβερνήσεις σε
όλο τον κόσμο δαπάνησαν 14 δισεκα-
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ για κίνητρα
άμεσης αγοράς και φορολογικές εκ-
πτώσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα το
2020, αύξηση 25% σε ετήσια βάση.
Ωστόσο, το μερίδιο των κυβερνητικών
κινήτρων στις συνολικές δαπάνες για
ηλεκτρικά οχήματα μειώθηκε, από πε-
ρίπου 20% το 2015, σε 10% το 2020.

Παγκοσμίως, περίπου 370 μοντέλα
ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν διαθέσι-
μα το 2020, αύξηση 40% από το 2019.

Λεωφορεία-φορτηγά
Οι εγγραφές ηλεκτρικών λεωφορεί-

ων και ηλεκτρικών βαρέων φορτηγών
(HDT) αυξήθηκαν το 2020 στην Κίνα,
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το
παγκόσμιο απόθεμα ηλεκτρικών λεω-
φορείων ήταν 600.000 το 2020 και το
απόθεμα ηλεκτρικού HDT ήταν 31.000.

Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί
στην αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων:
78.000 νέα οχήματα το 2020, αύξηση 9%
σε ετήσια βάση και μερίδιο πωλήσεων
27%. 

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών λεωφο-
ρείων στην Ευρώπη ήταν 2.100, αύξηση
περίπου 7%, πολύ κάτω από τον διπλα-
σιασμό των ταξινομήσεων που σημει-
ώθηκαν το 2019. Τα ηλεκτρικά λεωφο-
ρεία αποτελούν πλέον το 4% όλων των
νέων ταξινομήσεων λεωφορείων στην
Ευρώπη. Στη ΗΠΑ υπήρχαν 580 νέες
ταξινομήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων
το 2020, μειωμένες κατά σχεδόν 15%
από το 2019.

Στη Νότια Αμερική, η Χιλή πρωτοστα-

τεί καταγράφοντας 400 ηλεκτρικά λεω-

φορεία το 2020 για συνολικό απόθεμα

άνω των 800. Η Ινδία αύξησε τις ταξινο-

μήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων κατά

34% σε 600 το 2020.

Οι παγκόσμιες εγγραφές  ηλεκτρικών

βαρέων φορτηγών (HDT) ήταν 7.400 το

2020, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με

το προηγούμενο έτος. Το παγκόσμιο

απόθεμα ηλεκτρικών HDT αριθμεί

31.000. Η Κίνα συνεχίζει να κυριαρχεί

στην κατηγορία, με 6.700 νέες εγγρα-

φές το 2020, αύξηση 10%, αν και πολύ

χαμηλότερη από την τετραπλάσια αύξη-

ση το 2019. Οι εγγραφές ηλεκτρικών

HDT στην Ευρώπη αυξήθηκαν 23% σε

περίπου 450 οχήματα και στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες αυξήθηκε σε 240 οχήμα-

τα. Τα ηλεκτρικά φορτηγά εξακολου-

θούν να βρίσκονται κάτω από το 1% των

πωλήσεων και στα δύο. 

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας πριν

από τη ενεργειακή κρίση εκτιμούσε ότι

ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινή-

των, λεωφορείων, φορτηγών και βαρέ-

ων φορτηγών στους δρόμους αναμένε-

ται να φτάσει τα 145 εκατ. έως το 2030.

POLITICAL

Σταδιακή 
μετάβαση 
Στην Ελλάδα, πολύ πρό-
σφατα δημιουργήθηκε το
θεσμικό πλαίσιο για την
ηλεκτροκίνηση. Προς
την κατεύθυνση αυτή,
όπως έχει δηλώσει ο
υπουργός Υποδομών-Με-
ταφορών Κώστας Καρα-
μανλής και με γνώμονα
τη σταδιακή μετάβαση σε
μια πιο καθαρή αυτοκίνη-
ση, η κυβέρνηση εισήγα-
γε το πρόγραμμα επιδοτή-
σεων «Go Electric» για
την αγορά ηλεκτρικών
οχημάτων, ύψους 65
εκατομμυρίων ευρώ για
τη διετία 2020-2021.
Τους πρώτους επτά μή-
νες του 2021, οι αγορές
ηλεκτρικών οχημάτων
κυμάνθηκαν στο 5,4%
των συνολικών αγορών
οχημάτων. Ταυτόχρονα,
προετοιμάζεται ένα πρό-
γραμμα για την ανάπτυξη
δημόσιων υποδομών
φόρτισης, ώστε να γίνει
η ηλεκτροκίνηση περισ-
σότερο ελκυστική για
τους πολίτες, ενώ μια με-
γάλη προσπάθεια εισα-
γωγής της ηλεκτροκίνη-
σης στις αστικές δημό-
σιες συγκοινωνίες είναι
σε εξέλιξη, με έμφαση
στην Αθήνα και τη Θεσσα-
λονίκη, και με τη στήριξη
του Ταμείου Ανάκαμψης
και των Διαρθρωτικών
Ταμείων (ΕΣΠΑ).
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Ε
ισαγγελείς στην Τουρκία εξέδωσαν
χθες εντάλματα σύλληψης σε βά-
ρος 224 ατόμων ύποπτων για σχέ-
σεις με δύο διαφορετικές οργανώ-

σεις, τις οποίες η τουρκική κυβέρνηση θεω-
ρεί τρομοκρατικές. Συνολικά 115 από τους
υπόπτους έχουν ήδη συλληφθεί σε όλη την
Τουρκία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων Anadolu, προσθέτοντας ότι 54 από
τους συλληφθέντες είναι ύποπτοι για σχέσεις
με την ακροαριστερή οργάνωση Επαναστατι-
κό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα/Μέτωπο
(DHKP/C). 

Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν

επιθέσεις, μετέδωσε το «Ανατολή», χωρίς να
κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Το DHKP/C πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω
από μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις που
έγιναν στην Τουρκία το 2013 και το 2015. Άλ-
λοι 61 από τους συλληφθέντες, σύμφωνα
πάντα με το Anadolu, είχαν σχέσεις με τον
μουσουλμάνο ιερωμένο Φετουλάχ Γκιουλέν,
που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ. Οι ύποπτοι
αυτοί κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι δι-
είσδυσαν στο αρχηγείο της τουρκικής χωρο-
φυλακής. Η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί
πως ο Γκιουλέν είναι υπεύθυνος για τον σχε-
διασμό της αποτυχημένης απόπειρας στρα-

τιωτικού πραξικοπήματος το 2016 εναντίον
της κυβέρνησης του προέδρου Ταγίπ Ερντο-
γάν. Ο ίδιος ο Γκιουλέν αρνείται τις κατηγο-
ρίες.

Εντωμεταξύ ολοένα και πληθαίνουν οι
αναφορές για βίαιες επαναπροωθήσεις Αφ-
γανών προσφύγων στην ανατολική Τουρκία,
δύο μήνες μετά την κατάληψη του Αφγανι-
στάν από τους Ταλιμπάν. 

Έρευνα της εφημερίδας «Guardian», που
περιλαμβάνει δεκάδες συνεντεύξεις με θύ-
ματα επαναπροωθήσεων, δικηγόρους αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στα
ανατολικά σύνορα της γείτονος χώρας αλλά

και ανεξάρτητους παρατηρητές, φανερώνει
πως η πρακτική των απελάσεων εφαρμόζεται
πλέον συστηματικά, συνοδευόμενη συχνά
από βίαιες συλλήψεις, βασανισμούς και βά-
ναυσες πρακτικές από την πλευρά των τουρ-
κικών συνοριακών δυνάμεων. 

«Δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι πλέον άν-
θρωπος», δηλώνει χαρακτηριστικά στη βρε-
τανική εφημερίδα ο 22χρονος Αφγανός
Μουχαμντουλάχ Σανγκίν, ο οποίος ισχυρίζε-
ται πως διέσχισε τα σύνορα Τουρκίας και Ιράν
τρεις φορές για να ζητήσει άσυλο, πέφτοντας
κάθε φορά θύμα βίας και παράτυπων διαδι-
κασιών απέλασης. 

Κατά την επίσκεψή της στην Ισπανία

προκειμένου να λάβει ένα ακόμη βραβείο,

η Άνγκελα Μέρκελ αποφάσισε να στείλει

ένα SOS όσον αφορά το μέλλον του οικο-

δομήματος της ΕΕ και του σχεδίου της

«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Το έκανε,

δε, στο φόντο των πρόσφατων εξελίξεων,

που έχουν φέρει στο προσκήνιο εξαιρετι-

κά δυσμενή σενάρια - ανάμεσα στα οποία

και εκείνο που έχει να κάνει με την απο-

χώρηση της Πολωνίας, μετά το Ηνωμένο

Βασίλειο. «Ας μην κοροϊδεύουμε τους

εαυτούς μας. Φυγόκεντρες δυνάμεις ερ-

γάζονται αδιαλείπτως στην ΕΕ εδώ και

πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά η

Μέρκελ, σημειώνοντας ότι οι φυγόκεν-

τρες αυτές δυνάμεις βρίσκουν χώρο να

ενισχυθούν και να δράσουν όταν η ΕΕ

αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις δεσμεύ-

σεις της, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές και

οικονομικές αντιθέσεις να διευρύνονται

υπέρμετρα.  Εντωμεταξύ οι ηγέτες των

τριών κομμάτων -SPD, Die Gruene και

FDP- συμφώνησαν σε βασικά θέματα,

όπως στην αύξηση του κατώτατου ωρομί-

σθιου: από 9,35 ευρώ που είναι σήμερα θα

αυξηθεί στα 12 ευρώ, όπως αναφέρει η

γερμανική εφημερίδα «Bild». Οι ηγέτες

του κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών

(SPD), των Πρασίνων (Die Gruene) και των

Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) ανακοί-

νωσαν σε συνέντευξη Τύπου χθες στο Βε-

ρολίνο πως είπαν «ναι» και στην αύξηση

του κατώτατου μισθού, κάτι που δεν ήταν

εύκολο εν μέσω πανδημίας, όπως σχολιά-

ζει ο γερμανικός Τύπος.

Η Μέρκελ προειδοποιεί: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλείται με διάλυση!

Βρετανία: Νεκρός ο βουλευτής των 
Συντηρητικών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
Στα τραύματά του υπέκυψε ο Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος σερ
Ντέιβιντ Άμες, ο οποίος την Παρασκευή δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από εκ-
κλησία Μεθοδιστών στην περιοχή Λέι ον Σι, στο Έσεξ, όπου και εκλέγεται. Σύμφω-
να με την τοπική αστυνομία, ο δράστης συνελήφθη και δεν αναζητείται συνεργός.
Σύμφωνα με το Skynews, ο 69χρονος βουλευτής δέχθηκε πολλές μαχαιριές από
τον άγνωστο άνδρα χωρίς να έχει γίνει σε αυτήν τη φάση γνωστός ο λόγος. Ο σερ
Άμες βρισκόταν στο σημείο στο πλαίσιο συνάντησης με ψηφοφόρους της εκλογι-
κής περιφέρειάς του. 

Αφγανιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος 
στην Κανταχάρ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς
Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν ύστερα από ισχυρή
έκρηξη που σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος κατά τη διάρκεια της προσευχής της Πα-
ρασκευής στην πόλη Κανταχάρ, στο Αφγανιστάν. Η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος
Iman Bargah, το οποίο είναι το μεγαλύτερο για Σιίτες πιστούς στην πόλη. Φωτογρα-
φίες από τη σκηνή δείχνουν σπασμένα παράθυρα και ανθρώπους ξαπλωμένους στο
έδαφος, ενώ άλλοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Ειδικές δυνάμεις των Ταλιμπάν έφτα-
σαν στην περιοχή «για να προσδιορίσουν τη φύση του συμβάντος και να οδηγήσουν
τους δράστες στη δικαιοσύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Εσωτερικών, Qari Sayed Khosti. 

Κ
Τουρκία: 224 ύποπτοι για… τρομοκρατία



Σ
την Ελλάδα κατέφθασε το νέο Renault Arkana

και η ελληνική εισαγωγική εταιρεία Β.Ι. Θεοχα-
ράκης διοργάνωσε μια ειδική εκδήλωση για
τους ανθρώπους του ειδικού Τύπου, ώστε να

γνωρίσουν από κοντά το καινούργιο γαλλικό μοντέλο.
H «Political» βρέθηκε στην επίσημη παρουσίαση

της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας και οδήγησε επί
ελληνικού εδάφους, και ειδικότερα από την Αθήνα
προς το Λουτράκι με επιστροφή, το νέο Renault
Arkana, που πραγματικά εντυπωσιάζει σε πολλά ση-
μεία, όπως στο εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης, στη
μοναδική σχεδίαση που διαθέτει αλλά και στην ποι-
ότητα κατασκευής του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν τα στελέχη της Β.Ι.
Θεοχαράκης, το Renault Arkana ξεκίνησε αρχικά να
πωλείται μόνο στη Ρωσία, αλλά μετά την ευρεία αποδο-
χή που είχε από τους καταναλωτές, η γαλλική αυτοκι-
νητοβιομηχανία αποφάσισε να το εισαγάγει και στην
ευρωπαϊκή αγορά. Το Renault Arkana αποτελεί ένα
παγκόσμιο Coupe - SUV μοντέλο, γνωστό και ως CUV,
που φέρει μοναδική σχεδίαση, υψηλή τεχνολογία και,
βέβαια, προσιτή τιμή.

Άλλωστε η Renault με το Arkana εισβάλλει σε μια
κατηγορία που κυριαρχείται από τα premium μοντέλα
των Mercedes-Benz και BMW, τα οποία όμως διατίθεν-
ται σε διπλάσιες ή ακόμη και πολλαπλάσιες τιμές από
εκείνες του γαλλικού μοντέλου χωρίς να διαθέτουν κά-
ποια εξαιρετική καινοτομία ή μοναδικότητα.

Το Renault Arkana με τιμή από 25.290 ευρώ και
υπερπλήρη εξοπλισμό σίγουρα δεν έχει να ζηλέψει
απολύτως τίποτα από τα ανταγωνιστικά μοντέλα των
Mercedes-Benz και BMW, αντίθετα οι Γερμανοί κατα-
σκευαστές «τρέμουν» τη γαλλική απειλή που εισέβαλε
στην premium κατηγορία σε άκρως δελεαστική τιμή σε
σχέση με τα πολύ ακριβότερα Mercedes-Benz GLC
Coupe και BMW X4.

Το Renault Arkana αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο

για τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς είναι το
πρώτο της αυτοκίνητο Coupe SUV το οποίο διαθέτει
σπορ και στιβαρή σχεδίαση με χαμηλό αεροδυναμικό
συντελεστή.

Στο εμπρόσθιο μέρος έχει τοποθετηθεί η αναγνωρί-
σιμη μάσκα, όπου δεσπόζει και το μεγάλο λογότυπο της
εταιρείας, ενώ ο προφυλακτήρας τονίζει τα δυναμικά
χαρακτηριστικά του γαλλικού μοντέλου. Τα φωτιστικά
σώματα είναι Full LED και διακρίνονται για την εσοχή
που εισβάλλει στον προφυλακτήρα.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η LED γραμμή που είναι
πλέον χαρακτηριστική σε όλα τα Renault, ιδίως όταν
νυχτώνει, ενώ επίσης τα προστατευτικά στο κάτω μέρος
του προφυλακτήρα τονίζουν τα δυναμικά χαρακτηρι-
στικά του γαλλικού μοντέλου.

Πολυτέλεια και υψηλή τεχνολογία
Η καμπίνα επιβατών του Renault Arkana ξεχωρίζει

για την έμφαση στη λεπτομέρεια που έχουν δώσει οι
σχεδιαστές της, αλλά και για την υψηλή δόση τεχνολο-
γίας που διαθέτει.

Ο οδηγός στην απλή έκδοση έχει μπροστά του δύο
μεγάλα αναλογικά όργανα με ψηφιακή οθόνη ανάμεσά
τους, ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει ένας ψη-
φιακός πίνακας οργάνων 10,2 ιντσών.

Στον τομέα του εξοπλισμού το Arkana διαθέτει τα
πάντα από τη βασική του έκδοση, μεταξύ των οποίων
και 14 συστήματα για την υποβοήθησή του.

140 ή 145 ίπποι
Το Renault Arkana διατίθεται με δύο κινητήρια μη-

χανικά σύνολα που συνοδεύονται από υβριδικά συστή-
ματα.

Ειδικότερα, η βασική έκδοση αφορά μια mild hybrid
εκδοχή με βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,3 λίτρου
TCE, με ηλεκτρική υποβοήθηση 12V απόδοσης 140 ίπ-
πων και 260 Nm ροπής. Το συγκεκριμένο σύνολο συνο-

δεύεται αποκλειστικά με αυτόματο 7τάχυτο κιβώτιο.
Η δεύτερη εκδοχή αφορά μια full hybrid έκδοση με

ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,6 λί-
τρου και δύο ηλεκτρικούς κινητήρες με συνολική από-
δοση 145 ίππων. Το συγκεκριμένο σύνολο συνδυάζεται
με ένα πρωτοποριακό αυτόματο κιβώτιο, το οποίο δεν
διαθέτει συμπλέκτη.

Γαλλική φρεγάτα!
Παρότι μεγάλο σε μέγεθος και με σημαντική απόστα-

ση από το έδαφος, το Renault Arkana πραγματικά εντυ-
πωσιάζει ακόμη και τον πλέον απαιτητικό οδηγό από τα
πρώτα κιόλας χιλιόμετρα που θα διανύσει μαζί του.

Κατά την πορεία μας στο εθνικό οδικό δίκτυο από την
Αθήνα προς την Κόρινθο, το Arkana με τους 140 ίππους
που είχαμε στη διάθεσή μας, κινούμενο στα όρια του
ΚΟΚ, κατάφερε να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα
την κατανάλωση καυσίμου, η οποία κυμάνθηκε σε μό-
λις 5,8 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Βέβαια, σε καμία περί-
πτωση δεν υστερούσε στα καλέσματα του οδηγού και
μάλιστα επιτάχυνε χωρίς κανένα σημάδι κόπωσης έως
και τα 180 χλμ./ώρα, με αντίκτυπο βέβαια στην κατανά-
λωση, που σε αυτά τα χιλιόμετρα ανερχόταν σε 7,9 λί-
τρα.

Μέσα στην πόλη, το Arkana με το αυτόματο κιβώτιο
αποδείχθηκε εξαιρετικό στα μποτιλιαρίσματα, ενώ ο
οδηγός λόγω της υψηλής θέσης οδήγησης νιώθει πολύ
καλύτερα σε σχέση με το κάθισμα ενός συμβατικού
hatchback μοντέλου. Επίσης οι αυξημένες διαστάσεις
του σε καμία περίπτωση δεν θα προβληματίσουν τον
οδηγό του, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας κά-
νει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι. 

Τώρα, με τιμή διάθεσης από τα 25.290 ευρώ και
υπερπλήρη εξοπλισμό, είναι πολύ εύκολο να αντιλη-
φθεί κανείς γιατί «τρέμουν» οι γερμανικές Mercedes-
Benz και BMW με την εισβολή του Arkana στην premi-
um κατηγορία των Coupe SUV μοντέλων…
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Χωρίς την καταβολή φόρου αλλά και την κάλυψη του Πόθεν Έσχες μπορούν
να αποκτήσουν από την 1η Οκτωβρίου χιλιάδες νέοι το δικό τους αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, όταν οι γονείς δίνουν χρήματα στα παιδιά τους (γονική παροχή),
δεν θα επιβάλλεται φόρος 10% επί του ποσού που παρέχεται, είτε αυτό προορί-
ζεται για την αγορά ενός αυτοκινήτου είτε για την υλοποίηση ενός επιχειρημα-
τικού σχεδίου είτε για άλλον σκοπό, όπως για παράδειγμα την κάλυψη τεκμη-

ρίων. Για παράδειγμα, έστω πατέρας δίνει στον γιο του που δεν έχει κανένα ει-
σόδημα το ποσό των 10.000 ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με τον παλαιό νόμο, η φορολογία της εν λόγω παροχής θα ήταν
10.000 x 10% = 1.000 ευρώ και μάλιστα θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση στην
εφορία του πατέρα με υπόχρεο καταβολής του φόρου τον γιο για το ποσό των
1.000 ευρώ.
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Χωρίς φόρο η απόκτηση αυτοκινήτου από νέους

Οδηγούμε στην Ελλάδα 
το νέο Renault Arkana

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ο λυμπιακός και ΠΑΟΚ αρχίζουν από
αύριο τη... διαβολοβδομάδα τους σε
Ελλάδα και Ευρώπη, προτού αναμε-

τρηθούν μεταξύ τους την επόμενη Κυριακή στο
«Καραϊσκάκης». Μέχρι τότε μεσολαβούν δύο
ματς-αποκαλυπτήρια για την πορεία τους στο
Europa League για τον πρωταθλητή Ολυμπια-
κό και στο Conference League για τον κυπελ-
λούχο ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει αύριο με τον ΠΑΣ
στα Γιάννενα, ομάδα δυσκολοκατάβλητη που
πάντα του βάζει δύσκολα. Μετά έχει να πάει
στη Φρανκφούρτη για να αντιμετωπίσει τη
σούπερ φορμαρισμένη Άιντραχτ στο 3ο ματς
του ομίλου του Europa League. Οι «ερυθρό-
λευκοι» είναι πρωτοπόροι στη βαθμολογία του
ομίλου με δύο νίκες (2-1 την Αντβέρπ στο Φά-

ληρο, 3-0 τη Φενέρ στην Πόλη), αλλά η Άιν-
τραχτ υπέταξε ολόκληρη Μπάγερν 2-1 μέσα
στο Μόναχο την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ, πρωτοπόρος της βαθμολογίας της
Super League 1 με έναν βαθμό διαφορά από
τον Ολυμπιακό, υποδέχεται τον επίσης πρωτο-
πόρο Βόλο στην Τούμπα. Και την προσεχή Πέμ-
πτη ο «δικέφαλος του Βορρά» πετάει για τη Δα-
νία, όπου θα αντιμετωπίσει την Κοπεγχάγη
(παίζει χωρίς τον τραυματία Ζέκα) στο 3ο ματς
του ομίλου του Conference League. Νίκη 2-0
στο Γιβραλτάρ εναντίον της Λίνκολν και ισοπα-
λία 1-1 στην Τούμπα κόντρα στη Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας, τα αποτελέσματά του στον όμιλο. 

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού και του
ΠΑΟΚ αύριο και την Πέμπτη θα είναι οδηγοί για
το μεταξύ τους ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, η

ΑΕΚ με τον… γερμανοαναθρεμμένο Αργύρη
Γιαννίκη στον πάγκο, ο οποίος υποσχέθηκε
γκολ και θέαμα, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον
Ατρόμητο, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Λα-
μίας με τον Άρη, ο οποίος πρέπει να καλύψει
και το χάντικαπ τιμωρίας με αφαίρεση έξι βαθ-
μών, καθότι κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας
του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ. Το
πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάββατο: Απόλ-
λων Σμ. - Αστέρας Τρ. (18.15, Cosmote TV), Πα-
ναθηναϊκός - Ιωνικός (20.30, Cosmote TV). Αύ-
ριο, Κυριακή: Παναιτωλικός - ΟΦΗ (16.00,
Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Βόλος (16.00, Nova),
ΑΕΚ - Ατρόμητος (20.30, Cosmote TV), ΠΑΣ
Γιάννινα - Ολυμπιακός (20.30, Nova). Δευτέρα:
Λαμία - Άρης (19.30, Cosmote TV).

«Διαβολοβδομάδα» 
για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ 12

Βόλος 12

Ολυμπιακός 11

ΑΕΚ 10

ΠΑΣ Γιάννινα 9

Παναθηναϊκός 7

Παναιτωλικός 5

Ιωνικός 5

Λαμία 4

ΟΦΗ 4

Άρης 2

Απόλλων Σμ. 2

Αστέρας Τρ. 2

Ατρόμητος 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
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Σ
υνελήφθη από την αστυ-
νομία της Μομπάσα ο Ιμ-
πραήμ Ρότιτς ως βασικός

ύποπτος της δολοφονίας της συ-
ζύγου του, της Κενυάτισσας
αθλήτριας Άγκνες Τζεμέτ Τιρόπ
την περασμένη Τρίτη.

Ήδη έχει μεταφερθεί στην
πρωτεύουσα της χώρας, το Ναϊ-
ρόμπι, για να ανακριθεί. Οι συνα-
θλητές της αδικοχαμένης παγκό-
σμιας πρωταθλήτριας στα 5.000
μ. είχαν ευθύς εξαρχής υποπτευ-
τεί τον σύζυγό της ως τον δολο-
φόνο και έτσι η αστυνομία έφτασε
στα ίχνη του. Όπως είναι γνωστό,
η Άγκνες Τιρόπ βρέθηκε νεκρή
από πολλαπλές μαχαιριές που
δέχτηκε, κυρίως στην κοιλιακή

χώρα. Οι συναθλητές της ανησύ-
χησαν που δεν κατέβηκε για προ-
πόνηση. Η αρχική σκέψη ήταν
πως έπεσε θύμα ληστείας, αλλά
με τις πρώτες ανακρίσεις οι συ-
ναθλητές της ανέφεραν στην
αστυνομία ότι ο Ρότιτς είναι ύπο-
πτος, γιατί η Άγκνες διατηρούσε

τυπικές σχέσεις μαζί του τον τε-
λευταίο χρόνο και, όπως έλεγε,
την κακομεταχειριζόταν. Η
25χρονη Άγκνες ήταν 4η στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
στα 5.000 μ. και 3η στα Παγκό-
σμια Πρωταθλήματα του 2017 και
του 2019.

Σκόραρε με πέναλτι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν σε
φιλικό παιχνίδι μεταξύ βετεράνων διεθνών ποδοσφαιριστών και ομάδας γιατρών
που έδωσαν τη μάχη για την πανδημία. Στο φιλικό, που έληξε 1-1, έπαιξαν παλιές
δόξες του γαλλικού ποδοσφαίρου, όπως οι Σόνι Άντερσον, Ρούντι Γκαρσιά,
Μπενουά Σερού, Αλέν Ζιρές, η Κατρίν Λαρά και ο Μάριους Τρεζόρ.

Χειροπέδες στον σύζυγο της Τιρόπ! Στους 19 οι θετικοί 
στον κορονοϊό 

Άλλοι έξι, στο σύνολο 19, είναι οι ποδοσφαιρι-
στές και συνοδοί της Εθνικής Ελπίδων που προ-
σβλήθηκαν από κορονοϊό στο ταξίδι από το Μινσκ
της Λευκορωσίας στη Λάρνακα μέσω Κωνσταντι-
νούπολης και Αθήνας. Οι θετικοί ήρθαν στην
Αθήνα από την Κύπρο με ειδική πτήση και θα τε-
θούν σε καραντίνα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θετικοί στον κορο-
νοϊό ήταν οι ποδοσφαιριστές του Τσιγγάρας και
Τσαούσης.

Παράπονα για τη διαιτησία

Η εθνική Αργεντινής νίκησε 1-0 το Περού για τα
προκριματικά του Μουντιάλ, διεύρυνε το αήττητό
της στα 25 ματς, αλλά ο Λιονέλ Μέσι είχε παράπο-
να από τη διαιτησία για το πέναλτι που δόθηκε σε
βάρος της ομάδας του - ο Γιουτούν έστειλε την
μπάλα στο δοκάρι. Ο Μέσι έγραψε σχετικά στα
social media: «Δύσκολο ματς, είχε πολύ αέρα και
ο αντίπαλος δεν μας άφησε χώρους για να παί-
ξουμε. Ο συγκεκριμένος διαιτητής κάθε φορά
που βρίσκεται σε δικά μας ματς κάνει τα ίδια, σαν
να το κάνει επίτηδες». 

Ανεβαίνει στη λίστα ο Γιάννης 
Στο Νο28 των καλυτέρων παικτών του ΝΒΑ

όλων των εποχών τοποθέτησε το περιοδικό
«Slam» τον πρωταθλητή με τους Μιλγουόκι

Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο και δις MVP.
Η κορυφή ανήκει φυσικά στον Μάικλ
Τζόρνταν. Εντός των ημερών το ΝΒΑ θα
ανακοινώσει τη λίστα με τους 75 καλύ-

τερους μπασκετμπολίστες όλων των
εποχών και μένει να δούμε ποια θέση θα

δώσει στον Γιάννη.

Στην Αυστραλία ο Πρίγιοβιτς
Στην Αυστραλία θα συνεχίσει και κατά πάσα πι-

θανότητα θα κλείσει την καριέρα του ο διεθνής
Σέρβος στράικερ, πρώην του ΠΑΟΚ, Αλεξάνταρ
Πρίγιοβιτς. Νέα του ομάδα η Γουέστερν Γιουνάι-
τεντ, που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Α’
Κατηγορίας. Στην ίδια ομάδα αγωνίστηκε και
έκλεισε την καριέρα του ο σημερινός τεχνικός δι-
ευθυντής της ΑΕΚ, ο Παναγιώτης Κονέ. Ο Πρίγιο-
βιτς, 30 χρόνων, υπέγραψε για τέσσερα χρόνια.

Ο ακριβότερος στον κόσμο
Ο νεαρός φορ της Ντόρτμουντ, ο Νορβηγός Έρ-
λινγκ Χάαλαντ, για πρώτη φορά ξεπέρασε σε χρη-
ματιστηριακή αξία τον Γάλλο επιθετικό της Παρί
Σεν Ζερμέν Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Χάαλαντ, σύμφωνα
με την ολλανδική εταιρεία KPMG, που είναι ένας
από τους «Big 4» ελεγκτές των τιμών των παι-
κτών, κοστίζει 144 εκατ. ευρώ έναντι 139,5 εκατ.
ευρώ του Εμπαπέ. Τρίτος ο Άγγλος στράικερ της
Τότεναμ Χάρι Κέιν με 121,2 εκατ. ευρώ.

Γκολτζής 
ο Μακρόν
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Ο Σπύρος Μπιμπίλας
στο «The Crown»! 

•Πολλά νεύρα έχει η Αργυρώ Μπαρμ-

παρήγου με την αιφνίδια απόφαση

του ΣΚΑΪ να αλλάξει ώρα στην εκπομ-

πή της. Αποτέλεσμα; Στον πάτο η τη-

λεθέαση.

• Εξιτήριο πήρε από το μαιευ-

τήριο η Κατερίνα Στικούδη. Ο

μπέμπης δεν είχε πάρει θέση,

οπότε αναβλήθηκε ο προ-

γραμματισμένος τοκετός.

•Ο Νίκος Μπάρκουλης, ο γιος του

αξέχαστου Ανδρέα Μπάρκουλη, είναι

πολύ ερωτευμένος! Το κορίτσι του εί-

ναι εκτός σοουμπίζ.

• Συγκλόνισαν οι αποκαλύ-

ψεις του νεαρού ηθοποιού

Πάρη Σκαρτσολιά για τον

πρόσφατο θάνατο του πατέρα

του: «Είχε καρκίνο, αλλά πέ-

θανε από τροχαίο».

•Στα «μαχαίρια» Σμαράγδα Καρύδη

και «Soula glamorous» μετά τον δη-

μόσιο υπαινιγμό της δεύτερης ότι ο

σκύλος της ηθοποιού έπαιζε με... δο-

νητή. Στην πραγματικότητα ήταν ένα

κόκκινο κόκαλο-παιχνίδι. 

• «Λίγο οξυγόνο χρειάστη-

κα», λέει τώρα ο Νίκος Οικο-

νομόπουλος για το διάστημα

που νοσηλεύτηκε στο νοσο-

κομείο με κορονοϊό, διαψεύ-

δοντας ότι ήταν ένα βήμα πριν

από την εντατική.

•«Θα πω ότι τον αγαπώ και όχι ότι τον

αγαπούσα», εξομολογήθηκε η Εβελί-

να Παπούλια για τον αδικοχαμένο Νί-

κο Σεργιανόπουλο.

• Αναβλήθηκαν τα χθεσινά

εγκαίνια της σκηνής «Ωμέγα»

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

λόγω των καιρικών συνθη-

κών. Η εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί την ερχόμενη Πα-

ρασκευή.

E
να απέραντο πλατό στήθηκε στη θρυλική
θαλαμηγό του Αριστοτέλη Ωνάση «Χριστί-
να» για τις ανάγκες των γυρισμάτων της
δημοφιλέστατης βρετανικής σειράς «The

Crown». Πρόκειται για την υπερπαραγωγή του Net-
flix «Το στέμμα», με το πολύκροτο σενάριο να κάνει
focus στη βιογραφική διαδρομή της βασίλισσας
Ελισάβετ από τη στέψη και τον γάμο της μέχρι το
επεισοδιακό διαζύγιο της «Λαίδης Ντι».

Το ολοκαίνουργιο διάσημο καστ των Imelda
Staunton, Elizabeth Debicki και Dominic West μα-
ζί με τον δικό μας Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος συμ-
μετέχει στην 5η σεζόν, πήρε θέσεις στο παγκοσμί-
ου φήμης διάσημο γιοτ, με τις πρώτες φωτογρα-
φίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σε ένα από τα
ενσταντανέ της «Daily Mirror» πρωταγωνιστεί ο
πρόεδρος του ΣΕΗ στον ρόλο του Γιάννη Λάτση.
Είναι από τη σκηνή που ο εφοπλιστής «καπετάν
Γιάννης», όπως ήταν γνωστός, φορώντας μπλε σα-
κάκι, λευκό παντελόνι και καπέλο «Captain» υπο-
δέχεται στη θαλαμηγό του την πριγκίπισσα Νταϊ-
άνα με τον τότε σύζυγό της και διάδοχο του θρό-
νου Κάρολο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, στις χθεσινές τηλεοπτικές
του δηλώσεις, ανέφερε ότι η φωτογραφία τραβή-
χτηκε με τηλεφακό από πολύ μεγάλη απόσταση,
ενώ αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον
ρόλο του ή τις εξελίξεις της ιστορίας. Ισχυρίστηκε
πως έχει υπογράψει συμβόλαιο εχεμύθειας με την

παραγωγό εταιρεία, όπως συνηθίζεται στο εξωτερι-
κό, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για την γκεστ εμφά-
νιση στη διάσημη σειρά. Ο γνωστός ηθοποιός επι-
σήμανε, ωστόσο, στην εκπομπή της Κατερίνας Και-
νούργιου πως στην πολύχρονη καριέρα του έχει κά-
νει πολύ σπουδαιότερους ρόλους από αυτόν.

Η επιλογή των παραγωγών του «Στέμματος» να
χρησιμοποιήσουν τη θαλαμηγό «Χριστίνα» στα γυ-
ρίσματα δεν ήταν τυχαία. Στο πολυτελέστατο σκά-
φος έχουν φιλοξενηθεί από τον μεγιστάνα Αριστο-
τέλη Ωνάση ηχηρές προσωπικότητες της πολιτικής
και του θεάματος. Στα υπέροχα σαλόνια της έχουν
απολαύσει λουκούλλεια γεύματα από τον Ουίνστον
Τσόρτσιλ, τον Νουρέγεφ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ρί-
τσαρντ Μπάρτον και τον Τζον Κένεντι μέχρι την
Γκρέτα Γκάρμπο, τη Λιζ Τέιλορ αλλά και τις συντρό-
φους και συζύγους του Μαρία Κάλλας και Τζάκι Κέ-
νεντι.

Όσο για τη βασίλισσα Ελισάβετ, φημολογείται ότι
είναι φαν της σειράς. Η φιλοβασιλική εφημερίδα
«Daily Express» σε δημοσίευμά της ανάφερε ότι η
βασιλομήτωρ είδε τα επεισόδια μαζί με τον γιο της,
τον πρίγκιπα Εδουάρδο, και τη γυναίκα του Σοφία, οι
οποίοι διαθέτουν λογαριασμό στη διάσημη πλατ-
φόρμα online streaming ταινιών και τηλεοπτικών
σειρών. Μάλιστα, φέρεται να σχολίασε ότι κάποια
γεγονότα παρουσιάστηκαν πολύ δραματικά, ενώ εί-
χε ενοχληθεί από το πώς αποτυπώθηκε σεναριακά
η σχέση Κάρολου - Φιλίππου στη 2η σεζόν.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Εντυπωσιακή αλλαγή! ΜΜεγαλώνει ωραία ο Χαλκιάς

Τι και αν «τρέχει» ο χρόνος σαν νερό; Ο
69χρονος Τάσος Χαλκιάς νιώθει σαν ώριμος
έφηβος, έτοιμος για τα επόμενα λάθη του!
«Mε κοίταζα σε κάποιες φωτογραφίες, πριν
από δεκαπέντε, πριν από είκοσι πέντε χρόνια.
Ε, λοιπόν, ναι, έχω μεγαλώσει αρκετά και
έχω και διαφορετικά μυαλά! Αυτό τώρα δεν
ξέρω αν είναι και πολύ καλό. Θα δείξει, στην
τελική δεν είναι και η ώρα του απολογισμού.
Μου μένουν ακόμη κάποια λάθη να διαπρά-
ξω!», παραδέχτηκε στο Instagram.

Ο Τέρενς Κουίκ «χτυπά» από την Κύπρο. Έπειτα
από μια πολύχρονη διαδρομή στην πολιτική, ο
δημοσιογράφος επέστρεψε μπροστά από τις τη-
λεοπτικές κάμερες ως newscaster στο κεντρικό
δελτίο του ΕxtraTV της Κύπρου. Μαζί του, η εν-
τυπωσιακή Τζώρτζια Παναγή, που γνωρίσαμε
από το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» και είναι
ιδιαίτερα δημοφιλής στο Νησί της Αφροδίτης.
«Αυτό που έκανε μια ζωή», αποκάλυψε ο Τέρενς
Κουίκ στο Twitter, ποζάροντας με τη σεξοβόμβα
Μαρία Αλεξάνδρου και τον Γιάννη Φλωρινιώτη.

Θηρίο έγινε η 11χρονη κόρη
του Μελέτη Ηλία, όταν ο ηθο-
ποιός προσπάθησε να τη φωτο-
γραφίσει για να της ευχηθεί δη-
μοσίως για τα γενέθλιά της!
«Πώς καταλαβαίνεις ότι το μω-
ρό σου μπήκε στην προεφηβεία;
Όταν της ζητάς να τη βγάλεις
μια φωτογραφία και αντ’ αυτού
τρως 2 φάσκελα! Να είσαι πάν-
τα έτσι δυναμική, αντιδραστική
και τσαούσα, κοριτσάρα μου»,
έγραψε με χιούμορ ο διάσημος
μπαμπάς.

Τα φάσκελα... βροχή

Η μουσική συνύπαρξη της Μαρινέλλας
με τον Μάριο Φραγκούλη είναι η φετινή
μονίμως sold out παράσταση της χρο-
νιάς! Ο διεθνούς φήμης τενόρος, ευ-
γνώμων για τη σημαντική συνεργασία,
αποκάλυψε στο Διαδίκτυο: «Είμαι
πραγματικά χαρούμενος για την τόσο
καλή και δυνατή συνεργασία με την τό-
σο σπουδαία και μοναδική Μαρινέλλα!
Ευχαριστώ όλους τους φίλους αλλά και
τους μουσικούς. Περνάμε μαζί μια
πραγματικά συγκινητική εμπειρία!».

Ενθουσιασμένος ο τενόρος

H
πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη βάφτηκε ξανθιά. Η Ιτα-
λίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι, λίγες εβδομάδες μετά τις
sold out εμφανίσεις της στο Ηρώδειο με την παράσταση
«Μαρία Κάλλας», επέστρεψε στα κινηματογραφικά πλα-

τό σε ρόλο-έκπληξη. Σαγηνευτική και πιο όμορφη από ποτέ, η πρω-
ταγωνίστρια πόζαρε μπροστά σε έναν καθρέφτη με τα μακριά της
μαλλιά, λυτά, ανακοινώνοντας το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Θα
ενσαρκώσει τη μοναδική Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία «The girl in
the fountain» του σκηνοθέτη Antongiulio Panizzi, που θα κάνει
πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο στις 30 Νοεμ-
βρίου. Η Μπελούτσι θα υποδυθεί τη μόνιμη μούσα του Φεντερίκο
Φελίνι, μια γυναίκα με έντονη γοητεία -όπως και η ίδια- μια ηθο-
ποιό-καλλονή που ξετρέλανε πλήθη και κυρίως τον αντρικό πληθυ-
σμό τη δεκαετία του ’60 με το έντονό της σεξαπίλ.
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Ντουέτο-έκπληξη
Η μουσική συνύπαρξη του Νίκου Κοκλώνη με την Κατερίνα Και-
νούργιου στο stage του αποψινού «J2US» αναμένεται να εκπλήξει
τηλεθεατές και κριτική επιτροπή! Ο παρουσιαστής του σόου και η
οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Alpha θα ενώσουν τις φω-
νές τους για «καλό σκοπό» με τον τραγουδιστή Νίκο Κουρκούλη σε
ρόλο δάσκαλου φωνητικής. Η «Super Κατερίνα» έδωσε στη δημο-
σιότητα φωτογραφίες από τις πρόβες!

Επιστροφή στα δελτία

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
ι ειδικοί έχουν δει ότι η πανδημία δυστυχώς σε
πολλούς ασθενείς αφήνει long Covid συμπτώ-
ματα ύστερα από μήνες! Στην πρώτη Διαδικτυα-
κή Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας, του 7ου Κύ-

κλου Διαλέξεων του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμε-
ρικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με θέμα «Σημαντικές συνέ-
πειες έπειτα από νόσηση Covid-19», όλοι οι ειδικοί εξήγη-
σαν γιατί πρέπει να εμβολιαστούμε. «Ο εμβολιασμός είναι
αναγκαίος σε όλες τις ηλικίες. Και αυτό γιατί έχει παρατη-
ρηθεί ότι, ακόμη και σε ηλικιακά νέους ασυμπτωματικούς
ασθενείς, εμφανίστηκαν συμπτώματα long Covid ύστερα
από τέσσερις μήνες. Για παράδειγμα, ανοσμία και απώλεια
γεύσης», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογι-
κής Εταιρείας Γεώργιος Τσιβγούλης, καθηγητής Νευρολο-
γίας ΕΚΠΑ, διευθυντής της Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΕΚ-
ΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν. 

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι μέχρι σήμερα το μόνο
όπλο απέναντι στη νόσο Covid-19 είναι ο εμβολιασμός, δε-
δομένου ότι ένα ποσοστό όσων νόσησαν εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει σοβαρά αναπνευστικά, νευρολογικά και ψυ-
χικά προβλήματα. Το 1/3 των ασθενών που έχουν επιβιώ-
σει από την ασθένεια αντιμετωπίζει, για άγνωστο μέχρι
στιγμής χρονικό διάστημα, σοβαρές νευρολογικές διατα-
ραχές, όπως κόπωση ή έντονη κούραση, δυσκολία συγ-
κέντρωσης, διαταραχή προσοχής, δυσκολία πνευματικής
εργασίας, κεφαλαλγία, εμβοές, αγχώδης διαταραχή, ψύ-
χωση, διαταραχές ύπνου, επώδυνα σύνδρομα. Το θετικό
είναι πως, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα επιστημο-
νικών μελετών που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, με-
τά την πάροδο έξι μηνών φαίνεται ότι οι όποιες εγκεφαλι-
κές αλλοιώσεις έχει προκαλέσει στους ασθενείς η νόσος
είναι λειτουργικά αναστρέψιμες. Περισσότερες νευρολο-
γικές επιπλοκές αφήνει σε άτομα που νοσηλεύτηκαν σε
μονάδα αυξημένης φροντίδας ή ΜΕΘ, συγκεκριμένα σε

γυναίκες με ιστορικό αγχώδους και ψυχικής διαταραχής,
καθώς και σε παχύσαρκους άνδρες. Προβλήματα, όμως,
παρατηρούνται και στο αναπνευστικό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και κα-
θηγητής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστη-
μίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης, το 24% όσων νοσούν από
Covid-19 θα παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα (δύ-
σπνοια κ.λπ.) και το 5% πιθανά θα εκδηλώσει πνευμονική
ίνωση. Παρά ταύτα, όπως δείχνουν τα πρώτα ευρήματα με-
λετών στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές, το
90% με 95% των ασθενών θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ το
10% θα έχει μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες. Η πνευμονι-
κή ίνωση είναι επικίνδυνο σύνδρομο, το οποίο διαταράσσει
σε ποσοστό 100% την καθημερινότητα του ασθενούς και
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Οι ασθενείς που κινδυ-
νεύουν να εμφανίσουν πνευμονική ίνωση είναι συνήθως
αυτοί που νόσησαν βαριά, με υψηλές ανάγκες οξυγόνου,
διασωληνώθηκαν, είναι μεγάλης ηλικίας, είναι άνδρες, πα-
χύσαρκοι, νοσηλεύτηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ομότιμος κα-
θηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Παύλος
Σακκάς, δεν έχουν καταγραφεί μείζονες ψυχικές συνέπει-
ες, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραν-
τίνας, διαπιστώθηκε αύξηση της κατανάλωσης αντικατα-
θλιπτικών και αγχολυτικών φαρμάκων στη χώρα, ενώ εκτι-
μάται ότι η χρήση ναρκωτικών, όπως η κοκαΐνη, πενταπλα-
σιάσθηκε στην Αττική. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι 
ο κορονοϊός αφήνει συμπτώματα σε 
πολλούς ασθενείς ύστερα από μήνες 

Επιπτώσεις
στην ψυχική
υγεία 
Σύμφωνα με τον ομότιμο
καθηγητή κ. Σακκά, ενώ δεν
είχαμε μείζονες ψυχικές
συνέπειες, οι ασθενείς
βίωσαν έντονο μετατραυμα-
τικό στρες, κατάθλιψη και
ενοχές, ενώ επίσης εμφά-
νισαν γκρίνια, επίκληση
βοήθειας, αύξηση κατανά-
λωσης αντικαταθλιπτικών
(>20%), αγχολυτικών (100%)
και αντιψυχωσικών φαρμά-
κων, καθώς και ναρκωτικών
ουσιών. Όσον αφορά τις
κοινωνικές αντιδράσεις,
σχετικά με την άρνηση
ύπαρξης της νόσου, αλλά
και της αναγκαιότητας του
εμβολιασμού, ο καθηγητής
Ψυχιατρικής τις απέδωσε
στα εξής: στη διάρκεια της
πανδημίας, καθώς αρχικά
υπήρχε αισιοδοξία για γρή-
γορο τέλος, στην καραντίνα,
στην παραπληροφόρηση
μέσω social media και στην
άρνηση της ύπαρξης της
νόσου από μικρή μειοψη-
φία του κόσμου.

Τι είναι τα long Covid συμπτώματα
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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)
Σήμερα θα δείξετε το ενδιαφέρον σας σε κά-
ποιο πρόσωπο, που θα ανακαλύψετε σε αυτό
μια καλή φιλία, έναν συνεργάτη, μια συναισθη-
ματική σχέση που θα έχει την ανταπόκριση που
θα θέλατε. Από την άλλη, η Σελήνη στο δωδέ-
κατο ηλιακό σας σπίτι βοηθά την απαλλαγή σας
από παλιά τραύματα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Σήμερα θα υπάρχει και πάλι μια θετικά τοποθε-
τημένη μέρα προς εσάς, με τον Ήλιο και τον Δία
να δίνουν τη θετική τους ενέργεια σε κοινωνικά
θέματα αλλά και στις επαγγελματικές σας βλέ-
ψεις. Εξαιρετική όψη για εσάς σχηματίζει και ο
ανάδρομος Ερμής με την Αφροδίτη, όπου βοηθά
τις κοινωνικές σας επαφές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είναι ιδανική στιγμή να σχεδιάσετε το μέλλον,
να ονειρευτείτε, να φροντίσετε κάποιο προσε-
χές ταξίδι σας, να αναθερμάνετε τις σχέσεις σας
και να νιώσετε όμορφα, ακόμη και να μείνετε
στο σπίτι. Το εξάγωνο του ανάδρομου Ερμή με
την Αφροδίτη βοηθά να διασκεδάσετε και να
νιώσετε χαρά μέσα από τις σχέσεις σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η ερωτική και κοινωνική σας ζωή δείχνει μια
αναγεννησιακή στιγμή, όπως επίσης και οι
ξεκάθαρες συζητήσεις με τους άλλους θα
σας ευνοήσουν σημαντικά. Σημαντική μέρα
για να περιποιηθείτε τον χώρο σας και να τον
ετοιμάσετε για τις πιο κρύες μέρες του χει-
μώνα που έρχονται. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα έχετε και πάλι τη θετική επιρροή
Ήλιου και Δία να ενεργοποιεί τα επαγγελματικά
σας αλλά και να ολοκληρώνει μια πολύ ευνοϊ-
κή συναισθηματική σας στιγμή. Η θετική όψη
ανάδρομου Ερμή - Αφροδίτη κάνει ευχάριστη
τη μέρα σας, όπως επίσης σας κάνει και αρκετά
τυχερούς. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι κατάλληλη μέρα για να φτιάξετε την ψυ-
χολογία σας, αλλά να δείτε και μέσα από τα
αγαπημένα σας πρόσωπα την εξέλιξή σας.
Μία μέρα που θα σας απασχολήσουν οι σχέ-
σεις σας με τους άλλους, αλλά με μια αισιό-
δοξη τάση, γεμάτη από ευκαιρίες. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτές τις δύο μέρες νιώσατε ότι συμβαίνει κάτι
μαγικό στη ζωή σας, ακόμη και αν όλα σας
έχουν κουράσει και απελπίσει. Ανοίξτε τα φτε-
ρά σας σήμερα, να κάνετε νέες γνωριμίες ή να
μιλήσετε με πρόσωπα που έχετε καιρό να συ-
ναντήσετε.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τη Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων νιώθετε
και σήμερα μια συναισθηματική ηρεμία. Επί-
σης, ο ανάδρομος Ερμής σε καλή όψη με την
Αφροδίτη είναι μια καλή ένδειξη οικονομι-
κής άνθισης και συναισθηματικής κάλυψης. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με ένα θετικό πλανητικό εξάγωνο του ανά-
δρομου Ερμή - Αφροδίτης το Σάββατο θα έχει
μια πολύ καλή συναισθηματική πορεία. Επί-
σης, η Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων σάς δίνει
περισσότερη ενσυναίσθηση με τους προβλη-
ματισμούς που υπάρχουν στα μέλη της οικογέ-
νειάς σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αξιοποιήστε τη μέρα σας για να κάνετε επιτυχη-
μένες συζητήσεις και να κερδίσετε οικονομικά
οφέλη από μια νέα συνεργασία. Ακόμη και αυτά
να μη συμβούν, η μέρα σας θα είναι πολύ θετική
στις επαφές σας με τους άλλους. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είστε από τους ευνοημένους των ημερών και
θα πρέπει να προχωρήσετε χωρίς αναστολές
και πισωγυρίσματα. Η καλή πλανητική όψη
της Αφροδίτης με τον ανάδρομο Ερμή σάς δί-
νει μια εξωστρέφεια που θα σας βοηθήσει να
εκφράσετε τα συναισθήματά σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο θα σας
προκαλέσει έντονα συναισθήματα, άγχος και
σκέψεις που μπορεί να διαδραματίζονται στο
μακρινό παρελθόν. Μια επικοινωνία με αγα-
πημένο σας πρόσωπο θα σας κάνει να ανανε-
ώσετε την ψυχολογική σας κατάσταση και να
νιώσετε πολύ καλύτερα.

Hμετάβαση σήμερα της
Σελήνης στο ζώδιο των
Ιχθύων δίνει συναισθήματα
ανασφάλειας αλλά και

συναισθηματικών διακυμάνσεων. Ο
Ήλιος και ο Δίας συνεχίζουν να δίνουν
την εξαιρετική όψη του τριγώνου, που
μας κάνει περισσότερο αισιόδοξους και
τυχερούς. Ο Ερμής συνεχίζει την
ανάδρομη πορεία του και λίγο πριν
ξεκινήσει την ορθή πλέον πορεία στις
18/10, συναντά σε θετική όψη την
Αφροδίτη, που βοηθά τις επαφές μας
και γλυκαίνει τα λόγια που μπορεί να
εξομαλύνουν τεταμένες καταστάσεις. 
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Η
κατάσταση, όπως εξελίσσεται η μάχη
της διαδοχής στο ΚΙΝΑΛ, είναι απο-
καλυπτική. Πρόκειται λιγότερο για
αναμέτρηση τάσεων, απόψεων ή επι-

χειρημάτων και περισσότερο για διαγκωνισμό
προσωπικών φιλοδοξιών. Ο αριθμός των ρα-
γδαία αυξανόμενων υποψηφιοτήτων καταδει-
κνύει την πολιτική (και όχι μόνο) κρίση που
βιώνει το κόμμα αυτό ως συνέχεια του άλλοτε
κραταιού ΠΑΣΟΚ. Αποδεικνύει, παράλληλα, τον
δεσπόζοντα ρόλο που είχε η Φώφη Γεννηματά
στη διατήρηση της στοιχειώδους συνοχής του.
Η ιστορία διδάσκει ότι οι φυγόκεντρες τάσεις
πλήττουν ισχυρότερα τους μικρούς παρά τους
μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς. Ιδίως
αυτούς που κινούνται στον μεσαίο χώρο, στον
χώρο του πολιτικού Κέντρου, φιλοδοξώντας να
γίνουν οι συνεχιστές της «μεγάλης δημοκρατι-
κής παράταξης». Με άλλο όνομα κάθε φορά.

Αν διαβάσουμε, έστω διαγωνίως, τις επιστο-
λές ή ανακοινώσεις των έως τώρα υποψηφίων,
δύσκολα θα βρούμε μια άποψη και δυσκολότε-
ρα θα σχηματίσουμε εικόνα για τα πολιτικά προ-
τάγματα του ΚΙΝΑΛ υπό την ηγεσία ενός εκά-
στου εξ αυτών. Για τα μείζονα προβλήματα και
την αντιμετώπισή τους. Την ενεργειακή κρίση,
την κλιματική αλλαγή, την πανδημία, το Προ-
σφυγικό, τη θέση της χώρας στην ΕΕ, την εξωτε-
ρική πολιτική της χώρας. Ούτε θα πάρουμε μια
ιδέα για τις συμμαχίες και τη στάση του έναντι
των κομμάτων που από καιρό έχουν διεισδύσει
στον πολιτικό χώρο που φιλοδοξεί να εκφράσει.
Αντίθετα, θα βρούμε έναν σωρό ωραίες λέξεις
και γενικόλογες αναφορές στο «έθνος», την
«παράταξη», τη «νεολαία», τη «γενιά», το «μέλ-
λον του κινήματος» και πάει λέγοντας. Ένας πιο
τολμηρός ή πιο καπάτσος από τους άλλους δια-

βεβαιώνει ότι θα διπλασιάσει, εκλογικά υποθέ-
τω, τις κομματικές δυνάμεις και όλοι μαζί δια-
βεβαιώνουν ότι «κανένας δεν περισσεύει».

Και πώς σε ένα κόμμα του 7% ή 8% να περισ-
σέψει; Αφού όποιος δυσαρεστηθεί ή (χτύπα ξύ-
λο) αναχωρήσει, όλο και κάτι θα πάρει μαζί του.
Βλέπετε, από τις ιστορικές βαρονίες τού άλλοτε
κραταιού ΠΑΣΟΚ στο ΚΙΝΑΛ απέμειναν λιγοστά
τιμάρια, τα οποία άλλοι ως «γεννηματικοί», ως
«παπανδρεϊκοί» ή «σημιτικοί», ως γενικώς ή ει-
δικώς εκσυγχρονιστές, σοσιαλδημοκράτες
κ.λπ. επιζητούν να εκφράσουν. Δεν είναι καθό-
λου τυχαίο ότι στο παρασκήνιο της διαδοχής
πρωταγωνιστούν οι παλιές καραβάνες του ΠΑ-
ΣΟΚ. Οι της Ανανεωτικής Αριστεράς, όσοι, δη-
λαδή, από τη ΔΗΜΑΡ δεν πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ να
κάνουν την Προοδευτική Συμμαχία αλλά πήραν
τον δρόμο για τη Χαρ. Τρικούπη, στέκονται απέ-
ξω και κοιτάζουν.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι η διαδικασία
εκλογής του νέου προέδρου θα προχωρήσει
κανονικά και δεν θα εμφανιστεί ως από μηχα-
νής θεός «ενωτική» (άρα ισχυρή) υποψηφιότη-
τα που θα ανατρέψει το σκηνικό. Σε τι θα ομο-
νοήσουν αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι (και όσοι

τους ακολουθούν) οι οποίοι διαφωνούσαν έως
χθες για όλα: από τη διαδικασία της ψηφοφο-
ρίας έως το ποσό της συνδρομής των εκλογέων;
Αν το ερώτημα αυτό κριθεί πρόωρο, ας πάμε σε
κάτι απλούστερο: πόσους πολίτες θα συγκινή-
σει, ποια, μέσω της διαδικασίας αυτής, θα είναι
η απήχηση του ΚΙΝΑΛ στην κοινωνία; Το 2017
στις εσωκομματικές εκλογές έλαβαν μέρος
220.000. Πόσοι θα προσπεράσουν σήμερα τον
ακήρυκτο πόλεμο των έξι (άνευ απροόπτου)
υποψηφίων για να μετάσχουν σε διαδικασία
που δεν αφορά καμία «μεγάλη δημοκρατική
παράταξη», αλλά ένα κόμμα που, στην καλύτε-
ρη, κρατά τη θέση της ήσσονος αντιπολιτεύσε-
ως στο Κοινοβούλιο, πελαγοδρομώντας μεταξύ
ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας;

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πέρα από
τακτικισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες επι-
γόνων, άλλη λύση από τη γενναία απόφαση της
αυτοδιάλυσης του ΚΙΝΑΛ και επανίδρυσής του
δύσκολα θα υπάρξει. Ό,τι δεν επετεύχθη στο
παρελθόν, όποια προσπάθεια υπονομεύτηκε
από παλαιοκομματικούς συσχετισμούς, ισορ-
ροπίες, αποκλεισμούς και προσωπικές στρατη-
γικές πρέπει να επαναληφθεί με προίκα την εμ-
πειρία των τελευταίων χρόνων. Αλήθεια είναι
πως ένα τέτοιο εγχείρημα καλείται να υπερβεί
το μεγάλο εμπόδιο επιλογής του προσώπου
που θα ηγηθεί. Στο πολιτικό Κέντρο ο ρόλος του
επικεφαλής, προέδρου ή αρχηγού για λόγους
ιστορικούς και πολιτικούς ήταν ανέκαθεν κα-
θοριστικός. Όπως και να έχει, το δίλημμα παρα-
μένει. Αυτός ο πολιτικός σχηματισμός ή θα αλ-
λάξει ή τα υπολείμματά του θα αφομοιωθούν
από τα κόμματα που ήδη τον έχουν αποψιλώσει.
Ή από άλλα που, ενόψει και της απλής αναλογι-
κής, ίσως κάνουν την εμφάνισή τους.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο πόλεμος των προσωπικών 
φιλοδοξιών στο ΚΙΝΑΛ δείχνει
ότι άλλος δρόμος από την 
επανίδρυσή του δεν υπάρχει. 
Η αναμέτρηση των επιγόνων των
Παπανδρέου και Γεννηματά 
οδηγεί στην εξαΰλωση 
των δυνάμεών του...

Πολυθρόνα για πεντέξι (και βάλε)


