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Νικώντας τον φόβο του 
κορονοϊού μέσα από τον 
εμβολιασμό, να νικήσουμε 
και τον καρκίνο του μαστού

XΡΙΣΤIΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν είναι ποτέ εύκολο 
ν’ ακούς ότι έχεις καρκίνο.  
Ένα είναι σίγουρο, πως δεν

έχω κάνει ποτέ πίσω από 
καμία μάχη στη ζωή μου. 
Δεν θα λιποψυχήσουμε.     

Δεν θ’ αλλάξουμε

αλλά και 
αγωνία για 
την Ντόρα
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Σ
ε άλλη μία κακόγουστη και φθηνή παράστα-
ση επιδόθηκε χθες από το βήμα της Βουλής ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αλέξης Τσίπρας, καθώς είχε το πολιτικό θράσος να
καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για τη διαχείριση
της πανδημίας. Ξεπερνώντας κάθε όριο υποκρι-
σίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συμπεριφέ-
ρεται σαν να έχει τελειώσει η πανδημία και τον
πρωθυπουργό ότι «είναι απών και κρύβεται».

Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο. Μιλάει ο
άνθρωπος που έλεγε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια και
ότι η κυβέρνηση ξεστοκάρει στους νέους μια συγ-
κεκριμένη μάρκα εμβολίων. Μνημειώδης, δε, ήταν
η πρότασή του για αντικατάσταση των εγκεκριμέ-
νων εμβολίων με εμβόλια Ρωσίας ή Κούβας. Μιλά-
ει ο άνθρωπος που ανέχτηκε και ενθάρρυνε τη δι-
γλωσσία εντός του κόμματός του και άφηνε τον

πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, το αγαπημέ-
νο του πρωτοπαλίκαρο από τα Σφακιά, να ηγηθεί
ενός αντιεμβολιαστικού αγώνα ως ένδειξη ανυπα-
κοής και αντίστασης στο σύστημα. Μιλάει ο άνθρω-
πος που άσκησε κριτική με κραυγές και fake news
σε κάθε μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση στην προ-
σπάθειά της να αντιμετωπίσει την πανδημία, χωρίς
να βρει ποτέ κάτι σωστό όλους αυτούς τους μήνες.
«Παντού στον πλανήτη η υγειονομική μάχη υπήρξε
εθνική υπόθεση. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω για
το τι έγινε στην πατρίδα μας», ανέφερε με νόημα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον Αλέξη
Τσίπρα. 

Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να πει και να κάνει η κυ-
βέρνηση για να πείσει τους πολίτες ότι το εμβόλιο
είναι ασφαλές και επιβεβλημένο; Η ίδια η ζωή δεί-
χνει ξεκάθαρα ποιοι και πού κινδυνεύουν. Όσο πιο

πολλοί είναι οι εμβολιασμένοι σε μια περιοχή, τόσο
λιγότερες οι νοσηλείες και οι απώλειες. Αν οι ενή-
λικοι άνω των 60 είχαν εμβολιαστεί στο 95% αντί
του 80% που δυστυχώς είναι σήμερα, οι διασωλη-
νωμένοι αντί για 360 θα ήταν λίγο παραπάνω από
50.

Η αλήθεια είναι μία κι ας μην αρέσει στον Αλέξη
Τσίπρα και το κόμμα του: Το ελληνικό κράτος επιτέ-
λεσε στο ακέραιο το καθήκον του δίνοντας πρό-
σβαση σε όλους σε όποιο εμβόλιο ήθελαν να κά-
νουν. Ωστόσο, αν θέλουν πραγματικά η Ελλάδα να
πιάσει τους στόχους για την ανοσία στην κοινότητα,
να ηγηθούν μιας εκστρατείας υπέρ του εμβολια-
σμού. Κι ας ενοχληθεί το 18% των ψηφοφόρων του
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φέρεται να είναι αρνητές… 
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Η υποκρισία μιας επίκαιρης ερώτησης 



Μ
ε μια ανάρτηση-σοκ η Ντόρα
Μπακογιάννη έκανε χθες το πρωί
γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο.
«Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς

ότι έχεις καρκίνο», γράφει στη συγκλονιστική
της ανάρτηση και… ξεκαθαρίζει ότι, όπως δεν
έκανε ποτέ πίσω σε καμία μάχη στη ζωή της,
δεν πρόκειται να κάνει ούτε τώρα. «Νιώθω
αποφασισμένη για αυτήν τη νίκη», τονίζει.

«Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να
παλεύω για αυτό τον τόπο που τόσο αγαπώ,
παράλληλα με τη θεραπεία μου», λέει και
στέλνει ένα μήνυμα στους άλλους 499 ανθρώ-
πους με την ίδια ασθένεια (πολλαπλό μυέλω-
μα) στην Ελλάδα: «Αυτή είναι μια ασθένεια με
την οποία μαθαίνεις να ζεις. Παράλληλα. Ταυ-
τόχρονα. Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα
θέμα στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι πα-
ραπάνω. Δεν θα λιποψυχήσουμε. Δεν θα αλ-
λάξουμε».

H ανάρτηση
«Πεντακόσιοι άνθρωποι τον χρόνο διαγι-

γνώσκονται με πολλαπλό μυέλωμα στην Ελ-
λάδα. Ένας από αυτούς είμαι πλέον κι εγώ.

Πολλαπλό μυέλωμα σε πολύ αρχικό στάδιο
και με την καλύτερη δυνατή πρόγνωση για την
πορεία της νόσου. Δεν είναι ποτέ εύκολο να
ακούς ότι έχεις καρκίνο. Αυτό που δεν ελέγ-
χεις, αυτό που σου ’ρχεται ξαφνικά από το
πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισσότερο. Και

σε τρομάζει, όχι μόνο για σένα, αλλά για
όσους αγαπάς και σε αγαπούν. Ωστόσο, η
ασθένεια αυτή παλεύεται και νικιέται. Και αν
ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει
ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου. Θα
συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να πα-
λεύω για αυτό τον τόπο που τόσο αγαπώ, πα-
ράλληλα με τη θεραπεία μου. Στους άλλους
499 ένα έχω να πω: αυτή είναι μια ασθένεια με
την οποία μαθαίνεις να ζεις. Παράλληλα. Ταυ-
τόχρονα. Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα
θέμα στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι πα-
ραπάνω. Δεν θα λιποψυχήσουμε. Δεν θα αλ-
λάξουμε. Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την
αλήθεια. Δεν είμαι άλλωστε το είδος του αν-
θρώπου που κρύβεται. Είμαι στα χέρια εξαι-
ρετικών γιατρών που έχει η χώρα μας και νιώ-
θω αποφασισμένη για αυτήν τη νίκη και πολύ
αισιόδοξη για το μέλλον».  Τα σημάδια και τα
συμπτώματα του πολλαπλού μυελώματος
μπορεί να ποικίλλουν και, στην αρχή της νό-
σου, μπορεί να μην υπάρχει κανένα. Όταν εμ-
φανιστούν, μπορεί να είναι: πόνος στα οστά,
ειδικά στη σπονδυλική στήλη ή στο στήθος
σας, ναυτία, δυσκοιλιότητα, απώλεια όρεξης,
ψυχική ομίχλη ή σύγχυση, κούραση, συχνές
λοιμώξεις, απώλεια βάρους, αδυναμία ή μού-
διασμα στα πόδια, υπερβολική δίψα.

Οι αιτίες
Δεν είναι σαφές τι είναι αυτό που προκαλεί

το μυέλωμα. Οι γιατροί γνωρίζουν ότι το μυέ-
λωμα ξεκινά με ένα ανώμαλο κύτταρο πλά-
σματος στον μυελό των οστών (τον μαλακό
ιστό που παράγει αίμα και υπάρχει στο κέντρο
των περισσότερων οστών). Τα ανώμαλα κύτ-
ταρα πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

Επειδή τα καρκινικά κύτταρα δεν ωριμά-
ζουν και στη συνέχεια πεθαίνουν όπως τα φυ-
σιολογικά κύτταρα, συσσωρεύονται και, εντέ-
λει, κατακλύζουν την παραγωγή υγιών κυττά-
ρων. Στον μυελό των οστών τα κύτταρα μυε-
λώματος γίνονται περισσότερα από τα υγιή
λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, οδηγώντας
σε κόπωση και αδυναμία καταπολέμησης λοι-
μώξεων.

Τα κύτταρα μυελώματος συνεχίζουν να
προσπαθούν να παράγουν αντισώματα, όπως
κάνουν τα υγιή κύτταρα πλάσματος, αλλά πα-
ράγουν ανώμαλα αντισώματα που δεν μπορεί
να χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Αντ’ αυτού,
τα ανώμαλα αντισώματα (μονοκλωνικές πρω-
τεΐνες ή πρωτεΐνες Μ) συσσωρεύονται στο
σώμα και προκαλούν προβλήματα, όπως βλά-
βη στους νεφρούς. Τα καρκινικά κύτταρα
μπορούν επίσης να προκαλέσουν βλάβη στα
οστά που αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων.

Πιθανές επιπλοκές
� Συχνές λοιμώξεις: τα κύτταρα μυελώματος

αναστέλλουν την ικανότητα του σώματος να
καταπολεμά τις λοιμώξεις.

� Προβλήματα οστών: το πολλαπλό μυέλωμα
μπορεί να επηρεάσει τα οστά σας, οδηγών-
τας σε πόνο στα οστά, αραίωση των οστών
και κατάγματα.

� Μειωμένη νεφρική λειτουργία: το πολλαπλό
μυέλωμα μπορεί να προκαλέσει προβλή-
ματα στη νεφρική λειτουργία, συμπεριλαμ-
βανομένης της νεφρικής ανεπάρκειας. Τα
υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα,
που σχετίζονται με τη διάβρωση των οστών,
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα των
νεφρών να φιλτράρουν τα απόβλητα του αί-
ματος. Οι πρωτεΐνες που παράγονται από τα
κύτταρα μυελώματος μπορούν να προκα-
λέσουν παρόμοια προβλήματα.

� Χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
(αναιμία): καθώς τα κύτταρα μυελώματος
ξεπερνούν σε αριθμό τα φυσιολογικά κύτ-
ταρα αίματος, το πολλαπλό μυέλωμα μπο-
ρεί επίσης να προκαλέσει αναιμία και άλλα
προβλήματα αίματος.
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«Δεν είναι ποτέ εύκολο να ακούς
ότι έχεις καρκίνο. Αυτό που δεν
ελέγχεις, αυτό που σου ’ρχεται
ξαφνικά από το πουθενά, αυτό 
σε τρομάζει περισσότερο»

Σοκ και αγωνία για την Ντόρα

Συγκινητική ανάρτηση
Μια συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της μητέρας του
Ντόρας Μπακογιάννη έκανε ο γιος της Κώστας Μπακογιάννης. 
Ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του αναφέρεται με λατρεία στη μητέρα
του, την αποκαλεί βράχο και τον πιο δυνατό άνθρωπο που ξέρει και ευχαριστεί
όλους για τις ευχές τους και την αγάπη που της δίνουν.  Έγραψε στο Insta-
gram: «Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την αγάπη και τη στήριξη που
μας δίνετε σήμερα. Η αγάπη σώζει και η μάνα μου παίρνει αυτή τη στιγμή πε-
ρίσσευμα απ’ όλους. Τη δίνει όλη της τη ζωή απλόχερα και τώρα που την παίρ-
νει πίσω τής είναι πολύτιμη. Έχει περάσει πολλά, αλλά είναι και ο πιο δυνατός
άνθρωπος που ξέρω, αληθινός βράχος. Μια κουβέντα μόνο προς όλους: να
εξετάζεστε, μη διστάζετε, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Η πρώτη αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη έγινε σε εκδήλωση για τις γερ-
μανικές εκλογές μαζί με τους Δημήτρη Καιρίδη, Ευριπίδη Στυλιανίδη και Θο-
δωρή Ρουσόπουλο μετά τον «χαλασμό» ευχών που δέχτηκε: «Ευχαριστώ για
το απίστευτο κύμα συμπαράστασης που έχω λάβει από το πρωί. Ένα δημόσιο
πρόσωπο με χιλιόμετρα έχει υποχρέωση να πει την αλήθεια και για τα θέματα
υγείας του και να στείλει και ένα μήνυμα σε όσους περνάνε το ίδιο πρόβλημα.
Ο καρκίνος είναι αρρώστια που πολεμιέται, σήμερα ακόμη καλύτερα από το
παρελθόν. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα δώσουμε τη μάχη. Δεν είναι η πρώτη
ατυχία, ελπίζω να είναι η τελευταία και να βγω πιο δυνατή». «Μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όλους, διότι τα μηνύματα που έχω λάβει από όλους τους πολιτικούς
χώρους είναι τόσο συγκινητικά και μου δίνουν τόση δύναμη», πρόσθεσε.
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Σ
το προσφιλές σπορ της παραποίησης
των στοιχείων της πραγματικότητας
σχετικά με τους δείκτες της πανδημίας
επιδόθηκε, όπως υποστηρίζει η ΝΔ,

για ακόμη μια φορά στη Βουλή ο Αλέξης Τσί-
πρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον εγκαλεί
ότι είναι μεγάλο μεθοδολογικό λάθος να απομο-
νώνει στοιχεία συγκεκριμένων εβδομάδων και
να μη βλέπει τη μεγάλη εικόνα. «Πολιτική με ψέ-
ματα και επεξεργασμένα στατιστικά είναι μια
επικίνδυνη πολιτική», τόνισε ο πρωθυπουργός,
υπενθυμίζοντας τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο
θέμα της πανδημίας, που υπονόμευσαν την εμ-
βολιαστική προσπάθεια της χώρας.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του
Παύλου Πολάκη, είχε φτάσει στο σημείο να ζη-
τά να χορηγηθεί στους πολίτες ένα φάρμακο, το
οποίο δήθεν η κυβέρνηση δεν έδινε στους πο-
λίτες, όταν το CDC των ΗΠΑ έλεγε «μην το πά-
ρετε, είναι για μοσχάρια και αγελάδες». Όπως
είπε ο πρωθυπουργός, ο κ. Πολάκης, ως επικε-
φαλής του αντιεμβολιαστικού κινήματος, εμ-
βολιάστηκε τελικά με το ζόρι, όταν κατάλαβε ότι
δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του ως
γιατρού.

Ωστόσο, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να πατά σε
δύο βάρκες στο θέμα του εμβολιασμού δεν
εξαντλείται στον πρώην αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, καθώς στη χθεσινή του τοποθέτηση ο κ.
Τσίπρας χρησιμοποίησε το κατεξοχήν επιχεί-
ρημα των αντιεμβολιαστών, ότι το 12% των εμ-
βολιασμένων καταλήγει στις ΜΕΘ, και όχι ότι το
88% που καταλήγει προέρχεται από τη δεξαμε-
νή των ανεμβολίαστων.

«Αυτό “το 12% που καταλήγει στις ΜΕΘ” το
χρησιμοποιούν οι αντιεμβολιαστές και ήρθατε
εδώ να το χρησιμοποιήσετε», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης, προσθέτοντας ότι η πιθανότητα να ασθε-
νήσει κάποιος εμβολιασμένος με κορονοϊό εί-
ναι ίδια με την εποχική γρίπη. Κάλεσε, δε, τον
Αλέξη Τσίπρα να μην επαναλαμβάνει αυτήν τη
θέση, εκτός αν θέλει να απευθυνθεί στο αντιεμ-
βολιαστικό κοινό, στο οποίο ο αρχηγός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ φιγουράρει πρώτος στις δημοσκοπήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε για μια
ακόμη φορά το μήνυμα ότι «η μόνη απάντηση
που έχουμε απέναντι στη μάστιγα του κορονοϊ-
ού είναι το εμβόλιο και ότι αυτά είναι ασφαλή
καθώς έχουν γίνει ήδη πάνω από 6,6 δισεκα-
τομμύρια εμβόλια σε όλο τον κόσμο». Ξεκαθά-
ρισε για ακόμη μια φορά πως η θέση της κυ-
βέρνησης είναι δεδομένη, ότι η οικονομία και η
κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν, ενώ διέψευσε
τις αιτιάσεις ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση έχει ση-
μάνει λήξη του συναγερμού για τον κορονοϊό.

«Τι έχετε να πείτε για τα σχολεία; Άνοιξαν
υποδειγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα
παιδιά, στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε λιγότε-
ρα κρούσματα στις ηλικίες αυτές απ’ όσα είχα-
με τον Αύγουστο. Είναι ανοικτά με κανόνες. Η
εστίαση είναι ανοικτή με κανόνες. Και αν υπάρ-
χουν καταστήματα που δεν τηρούν τον νόμο, θα
επιβληθεί πρόστιμο. Αλλά πείτε μας, διαφωνεί-
τε αν αυτή είναι η σωστή πολιτική; Η μάσκα εξα-
κολουθεί να είναι απαραίτητη. Πότε δεν είπαμε

“βγάλτε τις μάσκες”», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης,
απαριθμώντας όλες τις πρωτοβουλίες που
λαμβάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις
επιστημονικές αρχές για την αναχαίτιση της
πανδημίας.

Χρησιμοποιώντας και προσωπικό τόνο, ο κ.
Μητσοτάκης απευθύνθηκε στον κ. Τσίπρα, λέ-
γοντας ότι «δεν μπορείτε να ασκείτε κριτική χω-
ρίς να λέτε ποια είναι η άποψή σας. Θέλετε πιο
αυστηρά μέτρα ή απελευθέρωση; Εμείς διαλέ-
ξαμε τον μέσο δρόμο», κατηγορώντας τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακολουθώντας την τακτική
τού «όχι σε όλα» δεν έχει καμία ουσιαστική πρό-
ταση να καταθέσει στο τραπέζι του διαλόγου.

Από εκεί και πέρα, ο Κυρ. Μητσοτάκης
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη μικρή
σχετικά με τον μέσο όρο εμβολιαστική κάλυψη
στη Θεσσαλονίκη, προτρέποντας στον εμβολια-
σμό την ηλικιακή ομάδα 60+ αλλά και τους νέ-
ους 13-25 ετών. Μάλιστα, όπως είπε ο πρωθυ-
πουργός, αν οι ενήλικοι άνω των 60 ετών είχαν
εμβολιαστεί στο 95% αντί του 80% που είναι σή-
μερα, τότε οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ δεν θα
ήταν 360, αλλά λίγο παραπάνω από 50.

Για τις περαιτέρω κινήσεις της κυβέρνησης ο
κ. Μητσοτάκης διασαφήνισε ότι δεν πρόκειται
να επιβληθούν νέοι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ ανέ-
δειξε την παράμετρο της ατομικής ευθύνης, το-
νίζοντας ότι σήμερα η γνώση για την αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού είναι παντού και πως εκεί-
νος δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν πολίτη
να κάνει το αυτονόητο για το δικό του καλό αλλά
και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του.

Λάβρος για ακόμη μια φορά κατά των πρωτο-
βουλιών της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, κατηγορώντας την ότι έχει σημάνει
λήξη στο θέμα της πανδημίας και έχει δημιουρ-
γήσει ένα κλίμα εφησυχασμού στην κοινωνία,
με το επιχείρημα ότι οι εμβολιασμένοι νοσούν
δυσκολότερα. Επιτέθηκε εκ νέου με σφοδρότη-
τα για το θέμα της ενημερωτικής καμπάνιας στα
ΜΜΕ, λέγοντας ότι «ο Κουρτς ήταν ένα απλό μα-
θητούδι δίπλα στον Κυρ. Μητσοτάκη». Υποστή-
ριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση μέσω της διαφημι-
στικής εκστρατείας έδωσε χρήματα και σε περι-
φερειακά Μέσα που προωθούσαν θεωρίες συ-
νωμοσίας για την πανδημία.

«Δεν αντέχει το επιχείρημα ότι στηρίζουμε αν-
τιεμβολιαστές επειδή δώσαμε διαφήμιση σε όλα
τα Μέσα, εκ των οποίων και σε ένα συγκεκριμένο
περιφερειακό κανάλι. Το ΕΣΡ έχει δυνατότητα να
παρέμβει και έχει επιβάλει πρόστιμα», απάντησε
και σε αυτή την αιχμή ο πρωθυπουργός.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Σκληρές κόντρες
με… αγελάδες
και fake news

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έστειλε για μια ακόμη φορά το
μήνυμα ότι «η μόνη απάντηση
που έχουμε απέναντι στη 
μάστιγα του κορονοϊού 
είναι το εμβόλιο



Σ
την αντεπίθεση περνά η ΝΔ με
αφορμή την πρόταση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής της Βουλής, με αντι-

κείμενο έρευνας τα χρήματα που δόθηκαν
για την ενημερωτική καμπάνια που αφορά
την πανδημία αλλά και τις στημένες δημο-
σκοπήσεις. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή,
σηκώνοντας το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα,
πρότεινε στα κόμματα, προκειμένου να μη
μετατραπεί σε κοκορομαχία και αυτή η
Εξεταστική, να καταλήξουν σε μια ουδέ-
τερη πρόταση, ώστε να ερευνηθούν τόσο
θέματα κρατικών χρηματοδοτήσεων όσο
και ενδεχόμενη χειραγώγηση δημοσκο-
πήσεων από το 2015 έως το 2021. Ο πρω-
θυπουργός ανέπτυξε στην επιχειρηματο-
λογία του αυτό που επιτάσσει η κοινή λο-
γική, δηλαδή να συσταθεί μια Εξεταστική
Επιτροπή από κοινού με αυτό το αντικεί-
μενο, χαρακτηρίζοντας κατάκτηση για το
κοινοβουλευτικό σύστημα μια τέτοια προ-
οπτική. 

«Να τα ψάξουμε όλα. Από τότε που εί-
μαι αρχηγός της ΝΔ έχουν γίνει καμιά
300αριά δημοσκοπήσεις από το 2016.
Όλες έπεσαν μέσα. Να δούμε ποιες ήταν

οι εταιρείες που εμφανίστηκαν από το
πουθενά, έπεσαν έξω και εξαφανίστηκαν.
Δεν σας φταίνε οι δημοσκοπήσεις που χά-
σατε με δέκα μονάδες τις εκλογές», είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ρίχνοντας το μπα-
λάκι στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να τροπο-
ποιήσει τη δική του πρόταση, ώστε η χρο-
νική έρευνα να συμπεριλάβει και τη δική
του διακυβέρνηση. 

Λίγη ώρα αργότερα η αξιωματική αντι-
πολίτευση, στυλώνοντας για ακόμη μια
φορά τα πόδια, απέρριψε την πρόταση του

πρωθυπουργού, επιμένοντας στην προ-
σπάθειά της να αποκομίσει μικροκομμα-
τικά οφέλη από την Εξεταστική και όχι να
διεισδύσει σε βάθος η έρευνα. Ζήτησε, δε,
από τη ΝΔ να καταθέσει την πρότασή της
για χρονική διεύρυνση της έρευνας αφού
συγκληθεί η επιτροπή, γνωρίζοντας
ωστόσο ότι κοινοβουλευτικά και νομικά
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Τούτο συμ-
βαίνει διότι η πρόταση που θα ψηφιστεί
στην Ολομέλεια, εν προκειμένω του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δεσμεύει τις εργασίες της επιτροπής

που λαμβάνει την εντολή για το αντικείμε-
νο και τον χρόνο της έρευνας από το ίδιο
το Σώμα. Εγκάλεσε, δε, την κυβέρνηση ότι
σε ενδεχόμενη κοινή πρόταση των κομ-
μάτων για Εξεταστική θα στερήσει δι-
καιώματα από την αντιπολίτευση και θα
παραβιάσει το Σύνταγμα, προτείνοντας
άλλη Εξεταστική Επιτροπή, με παρεμφε-
ρές θέμα. 

Με το αδιέξοδο που δημιουργείται με
αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, πιο
ορατό από ποτέ φαντάζει το ενδεχόμενο
δύο Εξεταστικών Επιτροπών που θα λει-
τουργήσουν παράλληλα στη Βουλή, κάτι
που θα έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωση
της έρευνας και στα μάτια της κοινής γνώ-
μης. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση θα
ξεδιαλύνει την Πέμπτη, οπότε και ο πρό-
εδρος της Βουλής θα ορίσει τον χρόνο συ-
ζήτησης στην Ολομέλεια και θα ξεκαθαρί-
σει τις προθέσεις της η κοινοβουλευτική
πλειοψηφία.

ΝΔ: Εξεταστική από το 2015 

Ο Μητσοτάκης σήκωσε 
το γάντι για την Επιτροπή 
με θέμα τα γκάλοπ

ΤΡΙΤΗ 19 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ5

Πριν από μερικές μέρες, Ελλάδα και Αίγυ-
πτος απέδειξαν την εγγύτητα των σχέσεών
τους υπογράφοντας τη συμφωνία για την ηλε-
κτρική διασύνδεση των δύο χωρών μέσω υπο-
θαλάσσιου καλωδίου. Φυσικά, η χάραξη της
νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύ-
πτου είναι σαφές πως γίνεται στη βάση της
υφιστάμενης συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ
που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020 και
αποτελεί το πλέον ισχυρό όπλο διεθνούς νομι-
μότητας της Αθήνας και του Καΐρου, έναντι των
αυθαιρεσιών που επιχειρεί να επιβάλει η Άγ-
κυρα μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου. 

Η στενή σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, όμως,
δεν εξαντλείται στην υπογραφή του υποθα-
λάσσιου καλωδίου, που είναι game changer
στο ενεργειακό παίγνιο της Ευρώπης και στη
σχέση με την Αφρική. Τουναντίον, σημαντική
θα είναι η σημερινή τριμερής σύνοδος ηγετών
που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο «Χίλτον»,
σε μια ακόμα συνάντηση υψηλού επιπέδου. 

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ
αλ-Σίσι θα φτάσει στην Αθήνα νωρίς το πρωί
και αμέσως θα κατευθυνθεί στο Μέγαρο Μαξί-
μου για να δει τον πρωθυπουργό. Στη συνέχεια
θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου

Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται από
χθες το βράδυ στην Ελλάδα. Όπως είναι φυσι-
κό, σε μια περίοδο που η Άγκυρα εκδηλώνει
τον έντονο εκνευρισμό της για τις διμερείς

συμφωνίες της Ελλάδας με Γαλλία και ΗΠΑ και
μεταφέρει το πεδίο της έντασης στην Κύπρο, η
τριμερής είναι μια επισφράγιση σε επίπεδο
συμβολισμών ότι η στρατηγική σχέση των

τριών χωρών αυτήν τη στιγμή παραμένει ισχυ-
ρή.  Οι τρεις ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία δι-
μερών συναντήσεων και στη συνέχεια θα προ-
βούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ η τριμερής θα
ολοκληρωθεί το μεσημέρι με γεύμα. Είναι, δε,
σαφές ότι Αθήνα και Κάιρο τελούν σε πλήρη
συντονισμό, παρά το φλερτ της Τουρκίας προς
την Αίγυπτο. 

Μάλιστα, οι Αιγύπτιοι φέρονται να έχουν
διαμηνύσει στην Άγκυρα ότι δεν πρόκειται να
κάνουν καμία κίνηση εις βάρος τής στρατηγικά
εταιρικής τους σχέσης με την Αθήνα, από τη
στιγμή κιόλας που υπάρχει άρτιος συντονισμός
σε όλα τα επίπεδα και στενή, προσωπική σχέ-
ση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Αλ-Σίσι. 

Η διμερής συνεργασία Αθήνας και Καΐρου,
δε, προχωρά και σε ζητήματα «χαμηλής πο-
λιτικής», όπως η ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ
είναι ενδεικτικό ότι οι υπογραφές που έπε-
σαν στην Αθήνα την Παρασκευή είναι προϊόν
της προεργασίας που είχε ξεκινήσει από τον
Ιούνιο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
επισκεφθεί τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμ-
πντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και είχαν συζητήσει επί
του θέματος. 

Γιώργος Ευγενίδης

Συμμαχία χωρίς αστερίσκους με την Αίγυπτο

Η Μέρκελ στην Αθήνα μετά το «ΟΧΙ»
Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου η Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα, όχι

για το τελευταίο… ταγκό, αλλά για το τελευταίο «βαλς» σε μια πρωτεύουσα που σημάδεψε την
πολιτική της πορεία. Η κυρία Μέρκελ διανύει τις τελευταίες της εβδομάδες στην καγκελαρία,
καθώς η κεντρική εκτίμηση είναι πως ως τα Χριστούγεννα θα έχει σχηματιστεί στη Γερμανία ο
νέος κυβερνητικός συνασπισμός-Φανάρι υπό την ηγεσία του Όλαφ Σολτς και τη συμμετοχή
Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων. 

Έτσι, το Σάββατο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν,
με τον οποίο διατηρεί άρτια σχέση και ήταν μια σταθερά στα 16 χρόνια της παρουσίας της στην
καγκελαρία. Και η Ελλάδα, όμως, ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της πορείας της. Η ίδια μάλι-
στα, πριν από λίγους μήνες, αναγνώρισε ως τη δυσκολότερη στιγμή της θητείας της όταν ζήτη-
σε πολλές θυσίες από τους Έλληνες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σταθεροποίησης. Στην
Αθήνα θα συναντηθεί με τον κ. Μητσοτάκη, ενώ μένει να φανεί πόσο εκτενές θα είναι το πρό-
γραμμά της. Την πρόσκληση απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής
ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στη Σλοβενία και έγινε αποδεκτή. 

Το διεθνές πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, πάντως, είναι πυκνό. Τη Δευτέρα θα βρεθεί στο
Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και στις αρχές Νοεμβρίου στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στη
Γλασκόβη. Στις 12 Νοεμβρίου θα είναι στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για τη Λιβύη που συγκαλεί
ο Εμανουέλ Μακρόν.



Α
νατροπές πολλαπλών ταχυτήτων
προκαλεί στο εσωκομματικό τοπίο
του Κινήματος Αλλαγής ο Γιώργος
Παπανδρέου. Ύστερα από έναν

διερευνητικό κύκλο επαφών με όλους τους
υποψηφίους, πλην εξαιρετικού απροόπτου,
μπαίνει και αυτός με τη σειρά του στην κούρ-
σα διαδοχής για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, σημα-
τοδοτώντας την επιστροφή των δεινοσαύρων!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «γρίφος» για
τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού λύ-
θηκε κατά τη διάρκεια της τηλεσυνάντησης
που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Κατεβαί-
νω γιατί θέλω να μεγαλώσω την παράταξη»,
φέρεται να του είπε, ζητώντας παράλληλα τη
στήριξή του σε αυτή την προσπάθεια. Νωρίτε-
ρα, με μια ανάρτηση πολλαπλών ερμηνειών
με αφορμή την επέτειο της εκλογικής νίκης
του ’81, έκανε λόγο για «Αφετηρία νέων αγώ-
νων για να οικοδομήσουμε μια προοδευτική
προοπτική…».

Σήμερα θα βρίσκεται στην Κωνσταντινού-
πολη. Η επίσημη ανακοίνωση μπορεί να γίνει
μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, οπότε πιθα-
νότατα θα καταθέσει και τις 45 υπογραφές
των μελών (15%) της ΚΕ που απαιτούνται από
τη διαδικασία, διότι δεν υπάρχουν τα χρονικά
περιθώρια της συλλογής των 5.000 υπογρα-
φών. 

Στο διά ταύτα, η επιστροφή του Γιώργου

Παπανδρέου δεν συμπίπτει με τους καλύτε-
ρους οιωνούς. Ειδικότερα, το πολιτικό κλίμα
στον ευρύτερο χώρο της παράταξης δεν έχει
καμία σχέση με την εποχή που ο κ. Παπαν-
δρέου, τον Γενάρη του 2004, έπαιρνε το δα-
χτυλίδι της διαδοχής από τον Κώστα Σημίτη.
Και μόνο οι έξι υποψηφιότητες που έχουν κα-
τατεθεί μαρτυρούν τον κατακερματισμό που
έχει υποστεί το Κίνημα Αλλαγής. Πολλοί είναι
αυτοί που χρεώνουν την εν λόγω κατάσταση
στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό του
κλίματος είναι το βιτριολικό σχόλιο του πρώην
υπουργού Γιώργου Φλωρίδη: «Φαντάζομαι
ότι στα πλαίσια της “πρωτοβουλίας ενότητας
της παράταξης” που ανέλαβε ο ΓΑΠ συναν-
τώντας τους υποψήφιους προέδρους του ΚΙ-
ΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, θα τους λέει να μη διασπάσουν
το ΠΑΣΟΚ όπως έκανε αυτός το 2015 και να μη
ξαναδιαγράψουν τον Κ. Σημίτη, όπως έκανε
αυτός το 2008».

Την ίδια στιγμή, από τους έξι υποψήφιους
μόνο ο Βασίλης Κεγκέρογλου φαίνεται ότι θα
εγκαταλείψει την κούρσα των υποψηφιοτή-
των. 

Το μήνυμα που εκπέμπει ο Νίκος Ανδρου-
λάκης είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε
βήμα πίσω και θα συνεχίσει τον αγώνα για την
υποψηφιότητά του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μια καθαρά συμ-
βολική κίνηση με πολλά μηνύματα επέλεξε τη

γενέτειρα των Παπανδρέου, το Καλέντζι, για
να στείλει το δικό του μήνυμα: «[…]Η ηγεσία
της Δημοκρατικής Παράταξης είναι μια εξαι-
ρετικά σοβαρή πολιτική υπόθεση για να την
αφήσουμε έρμαιο ανομολόγητων σκοπιμοτή-
των και επιδιώξεων…». Παράλληλα ζήτησε
από τον Γιώργο Παπανδρέου, εάν σκοπεύει να
κατέβει, να το ανακοινώσει και γρήγορα.

Σε διαδικασία συλλογής των απαραίτητων
υπογραφών βρίσκεται ο Παύλος Γερουλάνος,
ο οποίος αναφερόμενος στη συνάντηση που
είχε με τον κ. Παπανδρέου είπε: «Αυτό που
μένει από τη συζήτηση είναι μια ειλικρινής
αγωνία όλων μας για το πώς θα πάνε τα πράγ-
ματα στην παράταξη από δω και πέρα».

Ο Παύλος Χρηστίδης προτάσσει ως αιχμή
του δόρατος τη νέα γενιά και την ανάγκη ολι-
κής επανεκκίνησης της παράταξης. «Μια νέα
αρχή πολιτική, ηθική, αξιακή, με βάση τη σύν-
θεση, όχι τη διάλυση των προηγουμένων, ως
συνέχεια όλων αυτών που έκανε και διαμόρ-
φωσε η Φώφη Γεννηματά με τεράστια προ-
σπάθεια», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Με ένα δηκτικό σχόλιο ήταν η πρώτη πα-
ρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου: «Έχω
λόγο αλλά δεν υπάρχει ισχυρότερος λόγος
από τη σιωπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι
βασική προϋπόθεση για να κάνει κανείς πολι-
τική είναι να διατηρεί τη σοβαρότητά του και
ως εκ τούτου εύχομαι καλή επιτυχία στη δια-

δικασία που, κατά το καταστατικό του, οργα-
νώνει τώρα το ΚΙΝΑΛ».

Την ώρα που οι πολιτικοί μονομάχοι ετοι-
μάζονται να βγάλουν τα μαχαίρια από τα θη-
κάρια, ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η ανάρτη-
ση της Φώφης Γεννηματά που δίνει τη μάχη
για την υγεία της στο νοσοκομείο «Ευαγγελι-
σμός»: «Σαν σήμερα, πριν 40 χρόνια, ο λαός
πίστεψε στην Αλλαγή και άλλαξε τη μοίρα του.
Η ελπίδα δεν διαψεύστηκε. Το έργο των κυ-
βερνήσεων της Αλλαγής απλώνεται στο σήμε-
ρα και μας στήριξε στα δύσκολα. Σήμερα, η
ανάγκη για μια νέα Αλλαγή επανέρχεται. Η
παράταξη της Αλλαγής είναι εδώ, να πρωτα-
γωνιστήσει ξανά και να δώσει ελπίδα. Με το
κεφάλι ψηλά, το βλέμμα στο μέλλον, ενωμένη
και δυνατή, όπως αξίζει στην ιστορία της. Για
μια μεγάλη Νέα Αλλαγή».
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Η επιστροφή(;) του Παπανδρέου,
οι σπόντες των Βενιζέλου και 
Φλωρίδη και η ταραχή 
των δελφίνων

Τζουράσικ Παρκ το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ



Καλό το πακέτο
Για τη μείωση των τελών

κινητής τηλεφωνίας, που
ανέφερε ο πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης
εξειδίκευσε ότι η κατάργηση
θα αφορά φυσικά πρόσωπα
15 ως 29 ετών, ενώ η μείωση
των τελών κινητής τηλεφω-
νίας θα αγγίζει το 10% για
φυσικά πρόσωπα άνω των
30 ετών και η ισχύς του μέ-
τρου θα αρχίσει από 1 Ια-
νουαρίου του 2022. Η έκπτωση μεταφέρεται σε επόμενους παρόχους
σε περίπτωση φορητότητας και αφορά όλες τις συνδέσεις, είτε πρόκει-
ται για συμβόλαιο ή καρτοκινητά. 

Τα κίνητρα
Φορολογικά κίνητρα με σκοπό
τη διευκόλυνση των συνενώσε-
ων, των πάσης φύσεως εταιρι-
κών μετασχηματισμών και συ-
νεργασιών των μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων σε πλήρη
αρμονία με τον εταιρικό νόμο
για τους εταιρικούς μετασχημα-
τισμούς, προβλέπει το σχέδιο
νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επι-
χειρήσεων».   Στόχος του οικο-
νομικού επιτελείου είναι η αντι-
μετώπιση της «νηπιακής θνησι-
μότητάς» τους και η αύξηση της
παραγωγικότητάς τους.

Το σχέδιο 
Στην ελληνική αστυνομία έχουν ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο για την αντιμετώπιση των περιθωρια-
κών που κάνουν επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.
Οι Αρχές δεν αποκλείουν το σχέδιο να είναι ορ-
γανωμένο από ομάδες νεαρών που θέλησαν να
χτυπήσουν ταυτόχρονα σε τελείως διαφορετι-
κές περιοχές της Αττικής και να προκαλέσουν
φθορές. Μάλιστα, αναλυτές στη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Αττικής δεν απέκλειαν το
ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι επιθέσεις αυτές
και το επόμενο διάστημα.

Θετικό βήμα 
Δεκαέξι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες δεσμεύτη-

καν για καλύτερη ενημέρωση και έγκαιρη αποζημίωση

των επιβατών σε περίπτωση ακυρώσεων πτήσεων, σε

συνέχεια συζητήσεων με την επιτροπή και τις εθνικές

αρχές προστασίας των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η

επιτροπή είχε ειδοποιήσει τις αρχές επιβολής της συ-

νεργασίας για την προστασία των καταναλωτών τον Δε-

κέμβριο του 2020 σχετικά με την αντιμετώπιση των πρα-

κτικών ακύρωσης και αποζημίωσης πολλών αεροπορι-

κών εταιρειών στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19.

Κίνα, ο γίγαντας με τα πήλινα πόδια

Τ
ο κρυφό χρέος των τοπικών κυβερνήσεων της
Κίνας έχει εκτιναχτεί σε επίπεδα που υπερβαί-
νουν το μισό ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με οικο-

νομολόγους της Goldman Sachs. Όπως αναφέρεται
σε έκθεση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας,
το συνολικό χρέος των «οχημάτων χρηματοδότησης
των τοπικών κυβερνήσεων» ανήλθε στα 8,2 τρισ. δο-
λάρια στο τέλος του περασμένου έτους, επίπεδο

υπερτριπλάσιο από αυτό του 2013. Το ποσό αυτό αντι-
στοιχεί περίπου στο 52% του ΑΕΠ και είναι μεγαλύτε-
ρο από εκείνο του επίσημου κρατικού χρέους. Σύμ-
φωνα με την έκθεση, οι «αδιαφανείς» συμφωνίες με-
ταξύ κινεζικών τραπεζών ή κρατικών επιχειρήσεων
με αναπτυσσόμενες χώρες αφήνουν δεκάδες μεταξύ
αυτών να βαρύνονται με χρέη, που δεν εμφανίζονται
στους ισολογισμούς τους.
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Μια ακόμα συγκριτική έρευνα της Eurostat
αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα της γήραν-
σης του πληθυσμού στην κατά κυριολεξία

«Γηραιά» Ευρώπη. 
Ωστόσο, ο χάρτης ανά χώρα και ανά περιφέρεια
προκαλεί προβληματισμό, αφού ήδη η Ελλάδα κα-
ταγράφεται στις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό
εξάρτησης των ηλικιωμένων από τους νεότερους,
δηλαδή πρακτικά με το μεγαλύτερο ποσοστό των
ανθρώπων άνω των 65 ετών σε αναλογία με τους
εργαζόμενους. Η αναλογία συνταξιούχων/εργαζο-
μένων έχει επιβαρυνθεί ιδιαιτέρως σε όλη την Ευ-
ρώπη τα τελευταία είκοσι χρόνια, παρά το ότι πολ-
λοί προσδοκούσαν πως η ευμάρεια της νεόκοπης
Ευρωζώνης θα βοηθούσε στο να αυξηθεί το ποσο-
στό των γεννήσεων.  Από τον χάρτη της Eurostat
προκύπτει ότι επιβαρυμένοι δείκτες καταγράφον-
ται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
Οι προβολές στην επόμενη 30ετία είναι αυτές που
προβληματίζουν ακόμα περισσότερο, καθώς η γή-
ρανση του πληθυσμού θα γίνει πιο έντονη. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης το ποσοστό γήρανσης θα ξεπεράσει το 52%, δη-
λαδή θα αναλογούν λιγότεροι από δύο εργαζόμενοι
σε κάθε συνταξιούχο.
Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, το 2050 θα αντιμε-
τωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη με-
τά την Πορτογαλία, με την αναλογία των ατόμων άνω
των 65 ετών σε σχέση με τα άτομα 15-64 ετών να
φτάνει στο 62,6% από 35,1% σήμερα.
Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει αναδείξει πολλές φο-
ρές το πρόβλημα, σε συνάρτηση με τις πιέσεις που
ήδη ασκεί το δημογραφικό στο δημοσιονομικό και
το ασφαλιστικό. Για αυτό έχει προτείνει αύξηση
των παραγωγικών επενδύσεων και εισροή ξένων
άμεσων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης
αξίας, εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα. Η
διατηρήσιμη και ισχυρή ανάπτυξη αυξάνει την
απασχόληση και ισχυροποιεί τα κίνητρα των νέων
για είσοδο στην αγορά εργασίας. Εξομαλύνει τα
προβλήματα του ασφαλιστικού, ανακόπτει την τάση
φυγής των νέων στο εξωτερικό και ενθαρρύνει την
απόφαση για δημιουργία οικογένειας.
Επίσης πρέπει να εφαρμοστούν ενεργητικές πολι-
τικές απασχόλησης αλλά και παροχής κινήτρων για
την οικειοθελή παράταση του εργασιακού βίου, σε
αντιδιαστολή με την υποχρεωτική αύξηση της νό-
μιμης ηλικίας συνταξιοδότησης που συνήθως προ-
καλεί κοινωνική δυσαρέσκεια. Φαίνεται ότι αυτό
θα είναι το πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών
στην Ευρώπη.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το τεράστιο 
πρόβλημα 
της γήρανσης

anetnews24@gmail.com 
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Η
κυρία Αθηνά Κακούρη, η οποία δεν είναι
απλώς κορυφαία μυθιστοριογράφος, αλλά
ανήκει και στην ελίτ της ελληνικής διανόη-

σης, σε ένα πολύ πρόσφατο άρθρο της στα «Νέα»
καταγράφει όλες τις εκδηλώσεις επιθετικότητας
και κακοπιστίας της γείτονος σε μεγάλο χρονικό
βάθος: 

Μεταξύ των αδιαμφισβήτητων αληθειών που
αναδεικνύει, αναφέρει την πολιτική διώξεων που
οδήγησε στην εκρίζωση των Ελλήνων της Πόλης,
την καιροσκοπική ουδετερότητα που η χώρα αυτή
τήρησε, κατά παράβαση συμβατικών υποχρεώσεών
της, όταν το 1940 μας επιτέθηκε η Ιταλία, τις βιαιο-
πραγίες κατά των ομοεθνών μας και τις λεηλασίες
του 1955 (τα Σεπτεμβριανά), την εισβολή στην Κύ-
προ το 1974, την αμφισβήτηση βραχονησίδων και
τις αναφορές στη «γαλάζια πατρίδα» κ.ο.κ. Για να
καταλήξει στο συμπέρασμα πως μόνο προς το συμ-
φέρον της χώρας μας δεν είναι η εκ μέρους μας επί-
δειξη «καλής θέλησης».

Επαναλαμβάνω πως η διακεκριμένη συγγραφέ-
ας ουδόλως παραποιεί την πραγματικότητα, αντίθε-
τα μνημονεύει μόνο αλήθειες (έννοια που κατά την
κυρίαρχη ετυμολογική προσέγγιση συνδέεται με τη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης…).

Επειδή όμως η συνύπαρξη -μάλιστα όχι μόνο η
ειρηνική!- με κάποιον γείτονα προϋποθέτει κατα-
νόησή του, κατανόηση δηλαδή και της δικής του
οπτικής γωνίας, προκειμένου να ανιχνεύονται οι
αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά του, προσπαθώ
να σκεφθώ τι αλήθειες θα εισκόμιζε στον σχετικό
διάλογο ένας Τούρκος διανοούμενος ομότεχνος της
Ελληνίδας συγγραφέως, π.χ. ο κ. Ισμέτ ή Ισμαήλ Κα-
κούρογλου (καθ’ υπόθεση επίσης μη στερούμενος
ιστορικές γνώσεις και επίσης μη πάσχων από αμνη-

σία). Πιστεύω, λοιπόν, πως αυτός θα μνημόνευε άλ-
λα -εξίσου αληθή- γεγονότα.

Στα τέλη της όγδοης δεκαετίας του 19ου αιώνα, η
Τουρκία μάς προσέφερε χωρίς πόλεμο τη Θεσσαλία
και σημαντικό μέρος της Ηπείρου, σε στιγμή μάλι-
στα κατά την οποία -όπως αναφέρει και ο Μαρκεζί-
νης στην Ιστορία του- η πίεση του διεθνούς παρά-
γοντα προς την κατεύθυνση αυτή είχε εκλείψει λό-
γω κυβερνητικών αλλαγών στις μεγάλες δυτικοευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις.

Το 1897 η χώρα του υπέστη ένοπλη ελληνική επί-
θεση, μας συνέτριψε επί του πεδίου της μάχης, αλ-
λά δεν διεκδίκησε σχεδόν κανένα εδαφικό ωφέλη-
μα…

Το 1912 με άλλες βαλκανικές δυνάμεις τούς κη-
ρύξαμε τον πόλεμο, με βασική μομφή στο καθε-
στώς των Νεοτούρκων ότι δεν είχε εισαγάγει την
απλή αναλογική, ώστε να έχουν κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση οι εθνικές μειονότητες…

Το 1919 ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε με διε-
θνή εντολή στην Ιωνία, αργότερα δε εισέβαλε στα
βάθη της τουρκικής ενδοχώρας, κατά τη διάρκεια
δε αυτής της εισβολής και ιδίως της υποχώρησης
ίσως δεν επέδειξε απολύτως αβρή συμπεριφορά
προς τους άμαχους (και τις άμαχες…). 

Το 1936 η τουρκική κυβέρνηση -διά δηλώσεως
του ΥΠΕΞ Αράς- δέχτηκε να ερμηνεύσει τη συνθήκη
του Μοντρέ ως επιτρέπουσα τον επανεξοπλισμό και
των νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης, κάτι που δεν
αναφερόταν στο συμβατικό κείμενο.

Το 1946-1947 η χώρα του δεν αντέδρασε στην ιτα-
λοελληνική συνθήκη για τα Δωδεκάνησα.

Ακόμη το 1974 η ελληνική κυβέρνηση ανέτρεψε
το με διεθνείς συμβάσεις κατοχυρωμένο θεσμικό
καθεστώς της Κύπρου, αναγκάζοντας την Τουρκία,

ως εγγυήτρια κατά τις συμβάσεις δύναμη, να επέμ-
βει για να αποκαταστήσει τη διεθνή και εσωτερική
νομιμότητα. 

Τέλος, σήμερα, ενώ η Ελλάδα προβάλλει κάποιες
αξιώσεις για τα δικαιώματα που δημιουργεί το Κα-
στελόριζο, έχει συνάψει μια σειρά από διμερείς ή
τριμερείς συμφωνίες, περιφερειακές και πλέον ευ-
ρύτερες, αντικειμενικά στρεφόμενες κατά της χώ-
ρας του…

Γενικότερα δε η Τουρκία ουδέποτε, μετά τη συγ-
κρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, έχει ει-
σβάλει στην επικράτειά του, ενώ το αντίστροφο δεν
ισχύει…

Ως προς τη μη στρατιωτική βοήθεια από την Τουρ-
κία, όταν η Ελλάδα υπέστη ιταλική επίθεση, θα μπο-
ρούσε να εστιάσει πως ανάλογη «βοήθεια» -δηλαδή
αγωνιστικούς χαιρετισμούς- έστειλε και ο Ελ. Βενι-
ζέλος στη Σερβία (πριν βέβαια συγκροτηθούν οι αν-
τιμαχόμενοι συνασπισμοί…), παρά την ύπαρξη
πρόσφατης τότε αμυντικής συνθήκης, όταν αυτή
στις αρχές του θέρους του 1914 υπέστη εισβολή από
την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία. 

Συμπεράσματα… 
Πρώτον: Διαχρονικά αθώα συλλογικά υποκείμε-

να δεν υπάρχουν, όπως και δεν υπάρχουν έθνη τα
οποία στο δίπολο θύτης-θύμα είχαν πάντα τον δεύ-
τερο ρόλο.

Δεύτερον: Το κάθε έθνος (μπορεί να) έχει τη δική
του επιλεκτική μνήμη, άρα και τις δικές του αλήθει-
ες, εξίσου «αληθινές».

Τρίτον: Αδυναμία κατανόησης των αληθειών του
άλλου ούτε την ειρηνική συνύπαρξη ευνοεί αλλά -
ενδεχομένως- ούτε και τα εθνικά συμφέροντα κα-
θενός εκ των εχόντων ροπή στην επιλεκτική μνήμη
(και βέβαια στην επιλεκτική αμνησία…).

ΟΟκτώβριος, μήνας της σποράς για το δικό μας
ημισφαίριο, είναι και διεθνώς ο μήνας ευαι-
σθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Με

έναν δόκιμο παραλληλισμό, είναι ο μήνας που προ-
σπαθούμε να εμφυτεύσουμε στην κοινωνία τη γνώση
για αυτό τον τύπο καρκίνου, με κυρίαρχο στόχο την έγ-
καιρη διάγνωση, με την οποία μπορεί να αντιμετωπι-
σθεί πλήρως.  Τα χρόνια της πανδημίας και κάτω από
τον φόβο της επαφής με τον κορονοϊό, η πρόσβαση
των πολιτών στα διαγνωστικά και νοσηλευτικά κέντρα
για τις ετήσιες προληπτικές εξετάσεις έγινε δυσκολό-
τερη. Είναι όμως σημαντικό να εμπεδώσουμε ότι ο
καρκίνος δεν περιμένει.

Ο καρκίνος του μαστού με μια μαστογραφία, σε
ετήσια βάση για γυναίκες άνω των 40, χωρίς επιβαρυ-
μένη κληρονομικότητα, είναι μια μάχη που μπορεί να
κερδηθεί. Τώρα και με τη δυνατότητα του εμβολια-
σμού πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα των
ετήσιων προληπτικών ελέγχων, για να μην επιτρέψου-

με στον καρκίνο του μαστού να καλπάσει ξανά. Με
όπλο μας την πρόληψη και με την εισαγωγή ολοένα
και πιο σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων να αλλά-
ξουμε τα στατιστικά μεγέθη. Να τον ελαχιστοποιήσου-
με σαν αιτία θανάτου και το 85% των ασθενών που πα-
ρουσιάζει επιβίωση άνω της 5ετίας, με το γεγονός αυ-
τό να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έγκαιρη διά-
γνωση, να προσεγγίσει το 100%.

Στην πρόληψη επικεντρώνεται και η χάραξη της
κεντρικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, με πλήθος δράσεων, όπως η προώθηση
της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής,
και η εισαγωγή δωρεάν προληπτικών διαγνωστικών
εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, όπως πρό-
γραμμα δωρεάν μαστογραφίας, ανά δύο έτη, για όλες
τις γυναίκες ηλικίας 49 και 50 ετών που καλύπτεται εξ
ολοκλήρου από τον ΕΟΠΥΥ. 

Στόχος μας είναι το μήνυμα να φτάσει και στις πιο
ευάλωτες και σε όσες ζουν σε απομακρυσμένες πε-

ριοχές. Η κοινωνία των πολιτών είναι δίπλα μας και η
συμβολή της είναι κρίσιμη στην επιτυχία αυτού του
εγχειρήματος. Οδηγός μας είναι οι γυναίκες με καρκί-
νο του μαστού που πια μιλάνε ανοιχτά για την εμπειρία
τους και γίνονται φάροι φωτεινοί που διαχέουν το μή-
νυμα σε όλη την επικράτεια. 

Ένας τέτοιος φάρος έσβησε για την Αχαΐα φέτος. Η
Λιολιώ η Κολυπέρα, η πρόεδρος του «Άλματος
Ζωής», έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Πέρσι τέτοιο
καιρό βρισκόταν στο γραφείο του πρωθυπουργού μι-
λώντας για την εμπειρία και τη μάχη της με τον καρκί-
νο του μαστού. Φέτος, η φωνή της θα φτάσει ξανά μέ-
σα από εμάς.  Οι πολιτικές για την πρόληψη του καρκί-
νου του μαστού συνέχισαν να εφαρμόζονται μέσα
στην πανδημία με τους περιορισμούς που αυτή επέ-
βαλλε. Η σταδιακή επιστροφή μας στην κανονικότητα
θα τις ενισχύσει και θα τις διευρύνει. Νικώντας τον
φόβο του κορονοϊού μέσα από τον εμβολιασμό, να νι-
κήσουμε και τον καρκίνο του μαστού.   

Ελλάς - Τουρκία αντιγνωμία;

Νικώντας τον φόβο του κορονοϊού μέσα από τον 
εμβολιασμό, να νικήσουμε και τον καρκίνο του μαστού

της
Xριστίνας
Αλεξοπου ́λου

Βουλευτής 
Αχαϊας της ΝΔ

του
Θανάση 

Διαμαντόπουλου



Οι γεωπολιτικές αλλαγές εξελίσσονται 
θετικά για την ελληνική οικονομία

ΘΕΣΕΙΣ9POLITICAL

Τα Τιπ πολιτικής επικοινωνίας που δημοσιεύονται
από την ψηφιακή εφημερίδα «Political» δεν είναι αποτέ-
λεσμα ενδελεχούς έρευνας αλλά εμπειρικής παρατήρη-
σης επιτυχιών αλλά και λαθών αρκετών πολιτικών προ-
σώπων.

Ό,τι διαβάζετε, το κατέγραψα, βγάζοντας τα συμπερά-
σματα, στο πεδίο της μάχης.  Είναι, θα λέγαμε, ένα συντα-
γολόγιο έξυπνων φράσεων, που στοχεύουν να σας βγά-
λουν από μια δύσκολη θέση, να γίνουν viral στα σόσιαλ,
να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά σας, να απογει-
ώσουν το προφίλ, την εικόνα σας. Όπως ένα έξυπνο
tweet πολιτικό θεωρείται ένα δυνατό όπλο, έτσι και  η
χρήση των έξυπνων φράσεων-τιπ ενισχύει και ενδυνα-
μώνει την εικόνα ενός πολιτικού. Τα Τιπ μετατρέπουν ένα
πολιτικό πρόσωπο από σχολιαστή γεγονότων σε παρα-
γωγό ιδεών που ακούγονται καλύτερα και περισσότερο.
Διευρύνουν το πολιτικό ακροατήριο.

Έξυπνα τιπ, σύμβολο κύρους και ευρυμάθειας για
όσους τα χρησιμοποιούν.

Κρατήστε τα!
1. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, ποτέ δεν σταματά-

με αντίπαλο, όταν βαδίζει σε λάθος δρόμο.

2. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, ο πολιτικός πολιτι-
σμός ξεκινά όταν υποτάσσεται το «εγώ» στο «εμείς».

3. Ευφυής πολιτικός είναι όποιος παίρνει το «ναι, θα
σε ψηφίσω» από τον πολίτη χωρίς να το ζητήσει άμεσα
και ευθέως.

4. Οι στρογγυλές συζητήσεις των πολιτικών αντί να
λειτουργούν ως εκκολαπτήρια σοβαρών πολιτικών συ-
ζητήσεων προς όφελος των πολιτών, λειτουργούν ως μη-
χανή πολιτικής εξαπάτησης. Ο λόγος, αντί να συζητάνε
για το αύριο, αλληθωρίζουν για το χθες!

5. «Όλοι ίδιοι είναι», η πιο αγαπημένη φράση όλων
των «απολιτίκ» πολιτών, που μπερδεύουν την κομματική
τοποθέτηση με την πολιτική θέση.

6. Τα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου σε μια δημοσκό-
πηση κινδυνεύουν να αλλάξουν είτε γιατί ο χρόνος μέχρι
το στήσιμο της κάλπης είναι πολύς και η πολιτική ρευ-
στότητα με τα νέα γεγονότα μπορούν να τα αλλάξουν, είτε
γιατί καιροφυλαχτεί ο μεγάλος εχθρός της αποχής, που
στις δημοσκοπήσεις δεν καταγράφεται!

Άλλο να ψηφίζουμε τηλεφωνικά και άλλο να τρέχου-
με στα εκλογικά κέντρα. Η πρόθεση ψήφου είναι ένδειξη
τάσης του εκλογικού σώματος και μόνο.

7. Άξιος πολιτικός είναι εκείνος που ενδιαφέρεται να
εμπνεύσει στους πολίτες εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σεβα-
σμό, και όχι απαραίτητα συμπάθεια. Άλλωστε, όποιος θέ-
λει το καλό μας, μας κάνει και κλαίμε, λέει ο θυμόσοφος
λαός.

8. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, το γνωστό σε
όλους τους ψυχολόγους «σύνδρομο του απατεώνα», ότι
μια λανθασμένη πίστη, μια περίεργη σύμπτωση, σας
έφερε στη θέση που δεν θεωρείτε ότι αξίζετε, παίζει
πρωτεύοντα ρόλο.

Αποφύγετε τον ρόλο του loser. Μπείτε στην πινακο-
θήκη των μεγάλων.

Αξίζετε, ακόμη και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει!
9. Όπως για την κατάκτηση μιας ωραίας γυναίκας ή

ενός δυναμικού άνδρα απαιτείται η χρήση της στρατηγι-
κής επιλεκτικής αδιαφορίας, το ίδιο ισχύει και για την
εξουσία. Μην ξεχνάτε πώς κολλάει το γραμματόσημο!

10. Στην πολιτική επικοινωνία, πολλοί οι «ειδήμονες»,
λίγοι οι επαγγελματίες με αποδείξεις!

11. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, όταν η πλεύση γί-
νεται χωρίς πυξίδα, τότε η βύθιση είναι δεδομένη ως αυ-
τοεκπληρούμενη προφητεία.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Η
ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τελευταία πολύ
καλές κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα της
περιοχής μας. Η χώρα μας μπορεί πλέον να κά-

νει τις επιλογές της, χωρίς όμως να διακόπτει τους δε-
σμούς της με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Σε μια λεπτή, πε-
ρίπλοκη και εύθραυστη ισορροπία, η Αθήνα έκανε ανα-
τροπές και διατήρησε τις σχέσεις της με τις κορυφαίες
χώρες, που καθορίζουν τη «διεθνή τάξη». Η Ελλάδα δεν
εγκλωβίστηκε στο δίλημμα «μαζί μας ή εναντίον μας»,
ακόμα και όταν οι αποφάσεις δεν ήταν εύκολες ή προ-
φανείς. Όπως συμβαίνει τα τελευταία 47 χρόνια, τα γεω-
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της χώρας λαμβά-
νουν πρώτα υπόψη τη βασική παράμετρο ποιος μπορεί
να συμβάλει περισσότερο στην άμυνα της χώρας μας
απέναντι σε κάθε είδους απειλή εξ Ανατολών. Τόσο λοι-
πόν η ελληνογαλλική συμμαχία όσο και η ανανέωση της
ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας στέλνουν
ένα ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Η περίοδος γεωπολιτικών αλλαγών που διανύουμε,
είναι γεγονός πως βρίσκει την ηγεσία της χώρας μας
αρκετά σοφότερη ως προς τη διαχείριση μεγάλων και
δύσκολων κρίσεων. Το 2019 δεν θα μπορούσε κανείς να
προβλέψει μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, και
όμως βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα καθεστώς απει-
λής της δημόσιας υγείας, που άλλαξε τη ζωή μας. Η οι-
κονομική κρίση που δημιουργήθηκε πριν από μια δε-
καετία, δυστυχώς διατηρήθηκε και εξακολουθεί να μας
επηρεάζει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρω-
παϊκή κρίση χρέους μετατόπισε τους στόχους για την

ευρωπαϊκή οικονομία και επηρέασε σημαντικά την ευ-
ρωπαϊκή πολιτική. Με φόντο την ανάσχεση της πανδη-
μίας και της ακρίβειας, ο βασικός γνώμονας για την
ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει να διασφαλίζει οικο-
νομική και κοινωνική ευημερία. Ωστόσο ο όρος της κοι-
νωνικής ευημερίας έχει πάψει να έχει «πολιτική μετα-
χείριση» και έχει προσλάβει οικονομική διάσταση,
ώστε να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και τις
πληθωριστικές πιέσεις για όσο διαρκέσουν. Άλλωστε,
όποια χώρα περάσει πιο γρήγορα από τη θεωρία στην
πράξη, θα ξεπεράσει συντομότερα και τις επιπτώσεις
της πανδημίας.

Στην Ελλάδα πρέπει να περιοριστούν οι μεμψιμοι-
ρίες, καθώς είναι «καταστροφική πολυτέλεια» σε μια
χρονική συγκυρία, όπου ταυτόχρονα ισχυρές και αδύ-
ναμες οικονομίες επιχειρούν τη μετά πανδημία ανάτα-
ξή τους με τη δημιουργία «αντισωμάτων» έναντι μελ-
λοντικών οικονομικών απειλών. Όποια χώρα, μάλιστα,
καταφέρει να περάσει πιο γρήγορα από την θεωρία
στην πράξη, θα είναι η πλέον κερδισμένη. Ακόμα και
ιστορικά, αναμένεται η μετάβαση στη μετά πανδημία
εποχή να φέρει μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις,
όπως αντίστοιχα συνέβη στις οικονομίες του πλανήτη
αμέσως μετά την τιθάσευση της πανδημίας της ισπανι-
κής γρίπης του 1919. Οι προκλήσεις της οικονομίας για
το επόμενο έτος έχουν τη διεθνή τους διάσταση για την
παραγωγή, το εμπόριο, τις μεταφορές και τη ναυτιλία.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνεχίζουν να «δοκιμάζον-
ται» οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ και την Κί-

να, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, αφού ο διεθνής επι-
χειρηματικός τομέας έχει μετατραπεί σε γεωπολιτικό
πεδίο μάχης με τις μεγάλες εταιρείες στην «πρώτη
γραμμή». Ως γνωστόν, έκλεισε και η συμφωνία 136 χω-
ρών για επιβολή ελάχιστου φόρου 15% σε πολυεθνι-
κούς κολοσσούς, που θα φέρει 150 δισ. ευρώ έσοδα
στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Το 2021 θα συνεχίσει να εγκυμονεί κινδύνους, παρά
το γεγονός ότι είναι μια χρονιά οικονομικής ανάκαμψης
σε ευρωπαϊκή κλίμακα, που φαίνεται να επηρεάζει θε-
τικότερα όλων την οικονομία της χώρας μας, κυρίως
λόγω της προικισμένης γεωπολιτικής της θέσης στην
Ευρώπη, αφού αποτελεί σημαντικό εμπορικό και ενερ-
γειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει σω-
ρεία προκλήσεων με την κλιματική αλλαγή, τις αυξή-
σεις του ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών,
που ταλανίζει τον μεταποιητικό τομέα, καθώς και τις
μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και καταναλωτικά
αγαθά, που αποτελεί μια ιδιόμορφη απειλή για το εισα-
γωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Το ενοχλητικό είναι
πως συχνά πυκνά καλείται να αντιμετωπίσει μια εριστι-
κή και απρόβλεπτη «γείτονα χώρα» που απειλεί διαρ-
κώς να διαταράξει το status που εδράζει σε διεθνείς
συνθήκες και όχι μόνο. Το καθησυχαστικό είναι πως σε
όσα δύσκολα μέτωπα την έχουμε αντιμετωπίσει διπλω-
ματικά, η Ελλάδα έχει καταφέρει να βγει νικήτρια, σε
ένα γεωπολιτικό τοπίο που μπορεί να αλλάζει γρήγορα,
αλλά εξελίσσεται υπέρ μας.
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Κορκίδη

Πρόεδρος
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Μ
ήνυμα συμπαράστασης στην Ντόρα
Μπακογιάννη, η οποία διαγνώσθηκε
με πολλαπλό μυέλωμα και το γνω-

στοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησής της στα so-
cial media, έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα, ευχόμενή της περαστικά.
«Εύχομαι όπως όλοι μας στην κυρία Μπακο-
γιάννη να βγει νικήτρια από αυτήν τη δοκιμα-
σία. Η δύναμη και το ψυχικό της σθένος μας
διαβεβαιώνουν για την αίσια έκβαση αυτής
της περιπέτειας. Σιδερένια!», έγραψε χαρα-
κτηριστικά με ανάρτησή της στο Facebook.ΗΗ «γαλάζια» παρέα 

της Νάξου
Εγράφη από μερίδα του Τύπου ότι το καλοκαίρι
υπήρχε μάζωξη «γαλάζιων» βουλευτών στο αγα-
πημένο νησί του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, τη
Νάξο. Και ότι περίπου ο Μπογδάνος έφτιαξε τον
Αύγουστο δεξιά φράξια με τους βουλευτές που
βρέθηκαν στο νησί. Ποιοι ήταν αυτοί; Ήταν ο
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βασίλης Σπανάκης,
ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου, ο Γιάννης Μελάς και ο Δημήτρης
Μαρκόπουλος. Το έψαξα το θέμα. Οι άνθρωποι
όντως πήγαν μετά των οικογενειών τους στο νη-
σί, αλλά δεν ήταν όλοι μαζί μια παρέα. Μόνο μία
φορά συνέφαγε ο Μπογδάνος με την Ασημακο-
πούλου. Οι υπόλοιποι δεν έκαναν παρέα μαζί,
ούτε τραπέζια… 

O Τζιτζικώστας ενοχλεί
τους Σκοπιανούς 
Ο πρόεδρος των Σκοπίων, o Στέβο Πενταρόφ-
σκι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελ-
λάδα, εξέφρασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας δεν έχει αλλάξει ακόμα τις ταμπέ-
λες από «Σκόπια» σε «Βόρεια Μακεδονία». Δεν
παίζονται οι γείτονές μας. Και την πίτα ολόκλη-
ρη και τον σκύλο χορτάτο…

Φλωρίδης κατά
Παπανδρέου

Τα συντροφικά μαχαιρώματα θα μονοπωλή-
σουν την επικαιρότητα στο ΚΙΝΑΛ. Με καυ-
στικό τρόπο σχολίασε την… πρωτοβουλία
Παπανδρέου και ο πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης. «Φαντάζομαι ότι
στα πλαίσια της “πρωτοβουλίας ενότητας της
παράταξης” που ανέλαβε ο ΓΑΠ συναντώντας
τους υποψήφιους προέδρους του
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, θα τους λέει να μη διασπά-
σουν το ΠΑΣΟΚ όπως έκανε αυτός το 2015
και να μη ξαναδιαγράψουν τον Κ. Σημίτη,
όπως έκανε αυτός το 2008», έγραψε χαρα-
κτηριστικά στο Facebook.

O Tάκης το έριξε 
στο μπάσκετ… 

Στο τουρνουά 3Χ3 με ομάδες μπάσκετ από όλα
τα σώματα της αστυνομίας, που διεξήχθη στον
προαύλιο χώρο της παλιάς σχολής Αξιωματι-
κών της ΕΛΑΣ, συμμετείχε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, το
πρωί της περασμένης Κυριακής. Ο υπουργός
ενδεδυμένος με την απαραίτητη αθλητική πε-
ριβολή και με αρκετά χαλαρή διάθεση, εντυ-
πωσίασε τους συμμετέχοντες με τις ικανότη-
τές του στο παρκέ. Εντάξει, δεν είναι και για το
NBA, αλλά μια χαρά τα πήγε…
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Το μήνυμα 
της Γκάγκα 
στην Ντόρα

«Δεν υπάρχει ισχυρότερος λό-
γος από τη σιωπή. Το μόνο που
έχω να πω είναι ότι βασική
προϋπόθεση για να κάνει κά-

ποιος πολιτική είναι να διατηρεί
τη σοβαρότητά του, και ως εκ τού-

του εύχομαι καλή επιτυχία στη διαδικα-
σία που κατά το καταστατικό του οργανώνει το ΚΙ-
ΝΑΛ». Τάδε έφη Βενιζέλος για όσα συμβαίνουν στο
ΚΙΝΑΛ. Να πω ότι έχει άδικο; Ψέματα θα πω…
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Άνοιξε «πόλεμο» ο Ψαριανός 
Ο πρώην βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός είχε τη
φαεινή ιδέα να δημοσιεύσει μια fake φωτογραφία
από το πλημμυρισμένο σχολείο στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, στην οποία φαίνεται μια μαθήτρια να περπα-
τάει μέσα στα νερά χωρίς πρόβλημα. Μάλιστα
έγραψε ότι η πραγματική φωτογραφία, στην οποία
οι μαθητές ανεβαίνουν στα θρανία για να βγουν από
την τάξη, είναι προϊόν προπαγάνδας. Όπως ήταν
φυσικό, ο Σύλλογος Διδασκόντων 1ου ΓΕΛ Νέας
Φιλαδέλφειας βγήκε από τα ρούχα του με τον Ψα-
ριανό. Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει
πως ο Γρηγόρης Ψαριανός φαίνεται να προτιμάει
την προπαγάνδα έναντι της ενημέρωσης, «διότι μια
μικρή, ελάχιστη έρευνα θα αρκούσε για να συμπε-
ράνετε τις πραγ-
ματικές διαστά-
σεις όσων εκτυ-
λίχθηκαν στις
14/10 στο 1ο ΓΕΛ
Ν. Φιλαδέλφει-
ας». Ωστόσο,
όπως συνεχίζει,
θα θεωρήσουν
πως ήταν «σφάλ-
μα» από τον
πρώην βουλευτή
και για αυτό απαι-
τούν μια δημόσια
συγγνώμη.



Έπιασε… δουλειά ο ανεξάρτητος Μπογδάνος
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος πήγε στο ΑΤ Ομονοίας και έκανε αυτοψία για τις ελλείψεις που

υπάρχουν. Μάλιστα, έκανε και τη σχετική ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια: «Οργανική δύναμη 189. Υπηρετούν 23. Τα γραφεία
δικογραφιών, αστυνόμευσης και διαχείρισης κλειστά. Λιμνάζουν 170 δικογραφίες. Παρά τα εκατοντάδες οφειλόμενα
ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδιες αξιωματικών υπηρεσίας, ούτε των ανακριτικών υπαλλήλων. Λειτουργεί ένα μόνο όχημα»,
έγραψε ο κ. Μπογδάνος, ρίχνοντας βεβαίως το καρφί του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι θα καταθέσει και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα έκανε και δεύτερη ανάρτηση στηλιτεύοντας την απα-
γόρευση της λιτανείας στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης: «Στην Αθήνα επετράπη ακόμα μία πολυπληθής μουσουλ-
μανική θρησκευτική πομπή και συνάθροιση. Σύμφωνα, λοιπόν, με την αρχή της ισονομίας, η εξαγγελθείσα απαγόρευση
της συμμετοχής πιστών στη λιτανεία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος των
χριστιανών», έγραψε ο κ. Μπογδάνος.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Με έναν διαφορετικό τρόπο υποδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας τον Μάκη Βο-
ρίδη στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος και ο υπουργός Εσωτερικών
είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με αντικείμενο τα ζητήματα της συμπρω-
τεύουσας, ωστόσο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας επιφύλασσε μια έκπληξη για τον
υπουργό. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Πριν ξεκινήσουν την επίσημη συνάντησή τους,
αντάλλαξαν αρκετές κουβέντες σε χαλαρό κλίμα και άκουσαν μουσική από το
juke box που έχει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. «Πολύ ωραίο», ακούγεται να λέει ο
υπουργός, με τον δήμαρχο να του απαντά «πού να το δεις το βράδυ, με τα φώτα…
δες χρώματα!». Ο κ. Ζέρβας επέλεξε το πολύ γνωστό τραγούδι «Αν θυμηθείς το
όνειρό μου», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Νίκου Γκάτσου. Κάνει
θραύση, πάντως, το μηχάνημα. Το έχει δείξει σε όλους ο δήμαρχος.

Το
...
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Το ΚΚΕ για τον Μπογιόπουλο
Το ΚΚΕ είναι έξαλλο από την αγωγή που κατέ-

θεσε τον περασμένο Ιούλιο η Ένωση Απόστρα-
των Αξιωματικών Στρατού κατά του δημοσιο-
γράφου Νίκου Μπογιόπουλου και μάλιστα φέρ-
νει το θέμα στη Βουλή. Η αγωγή που εκδικάζεται
στις 21 Οκτωβρίου, κατατέθηκε με την κατηγορία
της συκοφαντίας. Η Ένωση αξιώνει από τον δη-
μοσιογράφο την καταβολή 70.000 ευρώ για
«ηθική βλάβη» και τη φυλάκισή του για έξι μή-
νες «ως μέσον εκτελέσεως της απόφασης που
θα εκδοθεί». Αφορμή για την αγωγή στάθηκαν όσα είπε ο δημοσιογράφος σε ρα-
διοφωνική του εκπομπή και περιγράφονταν σε άρθρο του τον Αύγουστο του 2020,
για τις αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών
Στρατού σε Γράμμο και Βίτσι. Τώρα να σας πω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς ζητά
με την ερώτησή του το ΚΚΕ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Να αθωώσει τον
Μπογιόπουλο; Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά… Ο υπουργός δεν είναι δικαστής.

Άνω κάτω έχουν γίνει συνδικαλιστές
με τον δήμαρχο σε γνωστό δήμο της
Αττικής. Όπως καταγγέλλει ο πρό-
εδρος των εργαζομένων στον συγ-
κεκριμένο δήμο, ο δήμαρχος μιλών-
τας σε εργαζόμενους είπε -μεταξύ
άλλων- ότι θα… τους συνδικαλιστές
(άκρως σεξιστική απειλή). Το θέμα
θα συζητηθεί στο επικείμενο Δημο-
τικό Συμβούλιο και προβλέπω να γί-
νεται Κούγκι!

LOCK

Το juke box του Ζέρβα κάνει θραύση 

Η επίσκεψη 
της Μέρκελ  
Η επίσκεψη της απερχόμενης καγκελαρί-
ου προγραμματίζεται για την Παρασκευή
29 Οκτωβρίου, την επομένη της επετείου
του ελληνικού «ΟΧΙ» στον φασισμό. Η
«αγαπητή φίλη» του Ταγίπ Ερντογάν ήταν
ξεκάθαρη κατά την επίσκεψή της το περα-
σμένο Σάββατο στην Τουρκία. Μετά το πέ-
ρας της συνάντησής της με τον Ερντογάν
είπε: «Το μόνο πράγμα που μπορώ να σας
πω ότι θα μείνει το ίδιο και με την επόμενη
γερμανική κυβέρνηση: η σχέση της Τουρ-
κίας με τη Γερμανία θα συνεχιστεί, με τις
καλές και τις κακές όψεις της». Το ίδιο θα
πει βεβαίως και στην Αθήνα, θέλοντας να
ξεκαθαρίσει ότι η γεωστρατηγική και φι-
λοτουρκική αντίληψη της Γερμανίας δεν
θα αλλάξει, όποιο και αν είναι το κυβερνη-
τικό σχήμα που θα αναλάβει την εξουσία.
Και όλως τυχαίως επειδή η Μέρκελ αγα-
πάει τις μπίζνες, το 2022 η γερμανική εται-
ρεία Next E.go θέλει να φτιάξει εργοστά-
σιο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων
στην Ελλάδα, μια επένδυση ύψους 100
εκατ. ευρώ.

Ψάχνει περιφερειάρχη
και δεν βρίσκει

Ο πρόεδρος, μου λένε, έχει σοβαρό πρό-
βλημα υποψηφίων, όχι μόνο για τις βουλευ-
τικές αλλά και για τις αυτοδιοικητικές. Να,
για παράδειγμα, δεν βρίσκει κάποιον να κα-
τεβάσει στην Περιφέρεια Αττικής. Βλέπεις, η
Ρένα Δούρου είναι «κόκκινο πανί» στη συ-
νείδηση των πολιτών μετά την τραγωδία στο
Μάτι. Άσε που δεν τη θέλει, έτσι κι αλλιώς…
Έχει πάρει φορά ο Αλέξης και κάνει κρού-
σεις σε διάφορους δημάρχους που έχουν
μεγάλη δημοφιλία και δεν είναι δηλωμένοι
δεξιοί. Το κακό είναι ότι προς το παρόν έχει
εισπράξει μόνο αρνήσεις. Βαριά η καλογερι-
κή…
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός Υποδομών

και Μεταφορών

«Οι προκλήσεις 
της αντιπολίτευσης 

δεν θα μείνουν αναπάντητες» 

Για τις αλλαγές στον συγκοινωνιακό χάρτη της χώ-
ρας και στις μεταφορές, με στόχο τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών, τη μείωση στο εισι-

τήριο των αστικών συγκοινωνιών αλλά και το νέο νομο-
σχέδιο για τις άδειες οδήγησης μίλησε στην εφημερίδα
«Political» ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδό-
πουλος, εξηγώντας ποιες τομές περιλαμβάνει το κυβερνη-
τικό σχέδιο. Στόχος, να βελτιωθούν οι συνθήκες μεταφο-
ράς των επιβατών με την ενίσχυση των δρομολογίων στα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Πα-
παδόπουλος και στην επένδυση των υδατοδρομίων, τα
οποία αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, αποκαλύπτοντας ότι το

πρότζεκτ βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σύντομα θα
ξεκινήσουν οι πρώτες πιλοτικές πτήσεις. Παράλληλα, ο
υφυπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στην απώλεια εσό-
δων στον ΟΑΣΑ λόγω του ψαλιδίσματος στα δρομολόγια
που έφερε το lockdown λόγω περιορισμού στις μετακινή-
σεις, εξηγώντας τους δύο τρόπους που θα φέρουν έσοδα
στα ταμεία. «Η στοχοποίηση των δημοσκοπήσεων φανε-
ρώνει το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνει ακόμη ο
υπουργός Μεταφορών και προσθέτει: «Η ρητορική της αν-
τιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα έχει οξυνθεί με στελέ-
χη της να απειλούν με ρεβανσισμούς, ενώ και η στάση της
στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής δείχνει μια σαφή πρό-
θεση για πόλωση του κλίματος», ξεκαθαρίζοντας ότι οι
προκλήσεις δεν θα μένουν αναπάντητες. 
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Τι νέο να περιμένουμε στον τομέα των μετα-
φορών το 2022; Θα αλλάξει κάτι χειροπια-
στά προς το καλύτερο στην καθημερινότητά
μας;
Η σημερινή κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα

πολύπλευρο έργο για την ενίσχυση των συγ-
κοινωνιακών υποδομών και των μεταφορικών
υπηρεσιών της χώρας και όσο περνάει ο και-
ρός, φαίνονται περισσότερο τα αποτελέσματα
αυτής της προσπάθειας. 

Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας ενισχύ-
θηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με περισσότερα
από 400 οχήματα και έγιναν προσλήψεις 600
οδηγών και τεχνιτών για πρώτη φορά ύστερα
από δώδεκα χρόνια. Το ίδιο ισχύει και στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου ο στόλος του ΟΑΣΘ διπλασιά-
στηκε από τα 235 στα 470 λεωφορεία κατά το
ίδιο διάστημα.  Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται
και υπάρχει εκτίμηση ότι τους επόμενους μή-
νες, όταν θα έχουν προστεθεί επιπλέον λεωφο-
ρεία στους στόλους και θα έχει παγιωθεί η χρή-
ση τους στο πρόγραμμα των δρομολογίων, οι
συνθήκες μεταφοράς των επιβατών θα βελτιω-
θούν ακόμη περισσότερο. 

Επόμενο βήμα είναι η αγορά των 770 νέων
λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκ
των οποίων τα 350 θα είναι ηλεκτρικά για τις
αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα και όταν ολοκληρω-
θεί, θα διαμορφωθεί μια υποδομή δεκαετιών
στις οδικές συγκοινωνίες των δύο πόλεων. 

Στα μέσα σταθερής τροχιάς, περιμένουμε
τον επόμενο μήνα την έναρξη των δρομολο-
γίων του τραμ από το Νέο Φάληρο στον Πει-
ραιά, ενώ το καλοκαίρι του ’22 προγραμματίζε-
ται η ολοκλήρωση των τριών σταθμών του με-
τρό που απομένουν για την επέκτασή του προς
τον Πειραιά: Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο και
Μανιάτικα. Αυτό συνεπάγεται τη σύνδεση του
Πειραιά με το αεροδρόμιο σε 50 λεπτά, αλλά
και τη δυνατότητα που θα έχουν οι επιβάτες να
χρησιμοποιήσουν απευθείας τη γραμμή του
μετρό για τη σύνδεση με το πρώτο λιμάνι της
χώρας.  Στον σιδηρόδρομο, ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής έχει
ανακοινώσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδη-
ροδρομικών έργων που έχει γίνει στη χώρα,
ύψους 3,3 δισ. ευρώ, το οποίο θα αναδείξει τον
σιδηρόδρομο σε κομβικό μέσο για την ανάπτυ-
ξη των επιβατικών αλλά και των εμπορευματι-
κών μεταφορών και, μάλιστα, με χαμηλό περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα. Η αναβάθμιση του δι-
κτύου θα φέρει υψηλότερες ταχύτητες που θα
καταστήσουν ελκυστικό τον σιδηρόδρομο, ενώ
η σύνδεση με τα έξι μεγάλα λιμάνια της χώρας
θα ανοίξει νέους εμπορικούς δρόμους. 

Θα μου επιτρέψετε, όμως, να κάνω μια ειδι-
κή αναφορά στο θέμα των υδατοδρομίων, το
οποίο είχα την τύχη να δρομολογήσω από την
προηγούμενη θητεία μου ως υφυπουργού Με-
ταφορών, με τη χορήγηση των πρώτων αδειών
για τα υδατοδρόμια στην Κέρκυρα και τους Πα-
ξούς. Νομίζω, πλέον, ότι βρισκόμαστε στην τε-
λική ευθεία προκειμένου να δούμε τις πρώτες
πιλοτικές πτήσεις και αυτό είναι κάτι σπουδαίο
για τη χώρα, καθώς μιλάμε, ουσιαστικά, για ένα
νέο μέσο μεταφοράς. 

Οι πολίτες δείχνουν μια διστακτικότητα να
χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς εν
μέσω πανδημίας υπό τον φόβο της διασπο-
ράς. Πόσο έχει επηρεάσει αυτό τα έσοδα
των συγκοινωνιακών φορέων;
Η πανδημία εκδηλώθηκε σε μια περίοδο που

είχε ξεκινήσει η ανάταξη των αστικών συγκοι-
νωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και
αυτό, δυστυχώς, επηρέασε καθοριστικά τη
χρήση τους από τους πολίτες. Άλλωστε, η επι-
βολή των μέτρων περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας που υπαγόρευαν οι υγειονομικοί κανόνες,
είχε από μόνη της ως άμεσο αποτέλεσμα μια
τεράστια μείωση της επιβατικής κίνησης, που
προσέγγισε ακόμη και το 90% κάποιες μέρες,
κατά το πρώτο lockdown την άνοιξη του 2020.
Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των εσόδων για
τον ΟΑΣΑ κατά το συγκεκριμένο διάστημα του
χρόνου, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
την προηγούμενη χρονιά, το 2019, που ήταν η
τελευταία χωρίς πανδημία και μπορεί να λη-
φθεί ως μέτρο σύγκρισης. Ειδικά τον Απρίλιο
του 2020, η μείωση των εσόδων σε σχέση με
τον Απρίλιο του 2019 ξεπέρασε τα 11 εκατ. ευ-
ρώ. Ασφαλώς, όταν αίρονται τα μέτρα περιορι-
σμού της κυκλοφορίας, τα διαφυγόντα έσοδα
περιορίζονται. Εκτιμώ πως αυτές οι απώλειες
θα καλυφθούν όταν βρεθούμε στη φάση εξό-
δου από την πανδημία για δύο λόγους. Πρώτον,
η ανησυχία σταδιακά θα εξαλείφεται και δεύ-
τερον, έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί πολλές
από τις παρεμβάσεις που σας περιέγραψα και
το συγκοινωνιακό δίκτυο θα προσφέρει καλύ-
τερες και περισσότερες υπηρεσίες, που θα φέ-
ρουν και αύξηση της επιβατικής κίνησης και
κατ’ επέκταση των εσόδων. 

Η ενεργειακή κρίση πόσο έχει επηρεάσει
και τις μεταφορές; Από την εμπειρία σας,
μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς σας
για μονιμοποίηση του χαμηλού ΦΠΑ 13%
που σημαίνει και πάγωμα της τιμής των ει-
σιτηρίων;

Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω ότι η φορολογική
πολιτική είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα του
υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, θεωρώ πως
η πολιτική να μειώνουμε τους φόρους δεν είναι
συγκυριακή αλλά συνειδητή επιλογή της παρά-
ταξής μας. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
η σημερινή κυβέρνηση μείωσε και πάλι την τι-
μή του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες
που είχε αυξηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Θεωρώ, λοιπόν, πως δεν θα ανατραπεί αυ-
τός ο σχεδιασμός. 

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέ-
διο νόμου σχετικά με τις εξετάσεις για την
απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Πόσο
εφαρμόσιμα είναι όσα προβλέπει; Έχουμε δει
πολλούς νόμους να μένουν στα χαρτιά.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δημιουρ-
γηθεί ένα σύστημα που θα διασφαλίζει όσο
καλύτερα το αδιάβλητο της διαδικασίας εξέ-
τασης των υποψήφιων οδηγών και ταυτόχρο-
να θα βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης
των υποψήφιων οδηγών.  Η παρέμβαση ξεκι-
νάει από τη στιγμή που αρχίζει ένας υποψή-
φιος οδηγός την εκπαίδευση με καλύτερο υλι-
κό, εισάγει δικλείδες διαφάνειας στη θεωρη-
τική εξέταση, αλλά και στην πρακτική δοκιμα-
σία. 

Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε μια κα-
λύτερη νοοτροπία ως οδηγοί και να αναβαθμί-
σουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Έχετε
δίκιο ότι τα προβλήματα της συγκεκριμένης
διαδικασίας είναι μια συζήτηση που, όπως εί-
πα, την ακούμε από τα μαθητικά μας χρόνια. Τι
αλλάζει τώρα;

Θεωρώ πως σήμερα έχουμε στη φαρέτρα
μας δύο όπλα που μας επιτρέπουν να αισιοδο-
ξούμε, τη συσσωρευμένη εμπειρία και την τε-
χνολογία. Πάνω απ’ όλα, όμως, υπάρχει η βού-
ληση να καθιερώσουμε ένα λειτουργικό και
διαφανές σύστημα που θα θεραπεύσει όλες
αυτές τις παθογένειες και, κυρίως, θα βγάζει
καλύτερους οδηγούς στους δρόμους.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το κόμμα σας
σταθερά πρώτο και με διαφορά από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις θα έχουν και
αυτές την εξεταστική τους. Γιατί πιστεύετε ότι
αμφισβητεί την αξιοπιστία τους το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την αξιοπιστία των δη-
μοσκοπήσεων γιατί τα αποτελέσματά τους είναι
δυσάρεστα. Όλες οι δημοσκοπήσεις από όλες
τις εταιρείες δείχνουν διψήφια διαφορά της ΝΔ
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και σταθερά μεγάλη υπερο-
χή του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη
Τσίπρα.

Πιστεύετε ότι αν ήταν αντίστροφα τα αποτε-
λέσματα ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα αμφισβητούσε; Επι-
τρέψτε μου να διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις
επ’ αυτού. 

Θα ήθελα, όμως, να προσθέσω και κάτι ακό-
μη, από την εμπειρία μου στην πολιτική. Ίσως,
εκτός από το προβάδισμα της ΝΔ, το πιο ανη-
συχητικό στοιχείο για το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης είναι η καθήλωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από εκείνα
των τελευταίων εκλογών και, επιπλέον, οι αρ-
νητικές κρίσεις των πολιτών από την πλειονό-
τητα των πολιτών. 

Με αυτά τα δεδομένα, προφανώς, η στοχο-
ποίηση των δημοσκοπήσεων φανερώνει το
αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι
η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και
δεν πρόκειται να πάμε σε πρόωρες εκλογές.
Από την άλλη, νομοτελειακά η επόμενη χρονιά
θα είναι προεκλογική. Βλέπετε να πολώνεται
ακόμα περισσότερο το κλίμα;

Δεν θα έλεγα ότι στην πολιτική υπάρχει
νομοτέλεια. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ
σπουδαίο έργο σε πάρα πολλούς τομείς και
κατάφερε να κρατήσει όρθια την οικονομία
μέσα σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και άλ-
λων σοβαρών κρίσεων. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θέτει ως προτεραιότητα την πρόοδο
του κυβερνητικού έργου και σε αυτή την κα-
τεύθυνση εντείνουμε όλοι τις προσπάθειές
μας. Πράγματι, η ρητορική της αντιπολίτευ-
σης το τελευταίο διάστημα έχει οξυνθεί με
στελέχη της να απειλούν με ρεβανσισμούς,
ενώ και η στάση της στο θέμα της Εξεταστι-
κής Επιτροπής δείχνει μια σαφή πρόθεση
για πόλωση του κλίματος. Αυτή η στάση μαρ-
τυρά αδυναμία και δεν θεωρώ ότι πρέπει να
παρακολουθήσουμε αυτήν τη στροφή προς
την πόλωση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχει
ήδη καταστεί σαφές ότι οι προκλήσεις δεν θα
μένουν αναπάντητες.

«Ενισχύουμε τις συγκοινωνιακές
υποδομές και τις μεταφορικές
υπηρεσίες της χώρας - 
Καθιερώνουμε λειτουργικό 
και διαφανές σύστημα, που θα
θεραπεύσει όλες αυτές τις 
παθογένειες και θα βγάζει 
καλύτερους οδηγούς 
στους δρόμους

στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Σ
το Μπορντό της Γαλλίας μεταβαί-
νει μέσα στις επόμενες μέρες η
τρίτη και τελευταία ομάδα ιπτά-
μενων Ελλήνων προκειμένου να

εκπαιδευτεί στο νέο απόκτημα της Πολε-
μικής Αεροπορίας, τα Rafale F3R. 

Οι τέσσερις πιλότοι μαζί με τους άλλους
οκτώ που βρίσκονται ήδη στη «φωλιά»
των Rafale στο Μερινιάκ θα γίνουν οι εκ-
παιδευτές της 332 Πολεμικής Μοίρας
«Γεράκι» που θα μυήσουν τους συναδέλ-
φους στους στα μυστικά των γαλλικών
«ριπών».

Τα τέσσερα «γεράκια» που επέλεξε το
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για να ταξι-
δέψουν στη Γαλλία μέχρι το τέλος του μή-
να είναι έμπειροι πιλότοι με τουλάχιστον
500 ώρες πτήσεων, όπως άλλωστε και οι
οκτώ που ήδη εκπαιδεύονται. Πρόκειται
για στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας
με μεγάλη εμπειρία σε αναχαιτίσεις στο
Αιγαίο αλλά και με συμμετοχές σε διε-
θνείς ασκήσεις, που θα αφήσουν τα F-16
και τα Mirage στα οποία υπηρετούσαν μέ-
χρι τώρα και θα περάσουν στα Rafale F3R.

Η τελευταία τετράδα θα παρακολουθή-
σει τα θεωρητικά μαθήματα στη Γαλλία
ώστε οι χειριστές να γνωρίσουν τα συστή-
ματα του αεροσκάφους και στη συνέχεια

θα εξοικειωθούν στο περιβάλλον πτήσης
του Rafale χρησιμοποιώντας τον εξομοι-
ωτή που βρίσκεται εγκατεστημένος στο
Μερινιάκ. Σε αντίθεση με τους συναδέλ-
φους τους που πήγαν νωρίτερα στη Γαλ-
λία, οι τέσσερις αεροπόροι που συμπλη-
ρώνουν τη δωδεκάδα θα πραγματοποι-
ήσουν τις πρώτες τους πτήσεις στο πιλο-
τήριο των Rafale επί ελληνικού «εδά-
φους». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του
ΓΕΑ, οι πτήσεις εξοικείωσης θα γίνουν
στην Τανάγρα, όταν τα πρώτα έξι Rafale
φτάσουν στην 332 Μοίρα στα τέλη του
έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Οι πρώτες δύο σειρές, ωστόσο, που ξε-
κίνησαν την εκπαίδευσή τους στα μέσα
της χρονιάς, έχουν σχεδόν κατακτήσει τον
τίτλο του «εκπαιδευτή», πετώντας καθη-
μερινά με τα διθέσια και το μονοθέσιο
Rafale που έχει ήδη παραλάβει η Πολεμι-
κή Αεροπορία. Όπως τονίζουν αρμόδιες
πηγές, η εκπαίδευση είναι «εντατική» και

«επίπονη», αφού οι αεροπόροι δοκιμά-
ζονται σε κάθε πιθανό σενάριο εναέριας
μάχης ώστε να «ξεκλειδώσουν» όλα τα
μυστικά των υπερσύγχρονων αεροσκα-
φών.

Ταυτόχρονα, με εντατικούς ρυθμούς
εργάζονται και οι αξιωματικοί της επιτρο-
πής παραλαβής της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας που εξετάζουν ενδελεχώς το τέταρτο
αεροσκάφος που θα «βαφτεί» στα γαλα-
νόλευκα. 

Πρόκειται για το μονοθέσιο με τον σει-
ριακό αριθμό 411, που γίνεται φύλλο και
φτερό προκειμένου να ελεγχθούν τόσο τα
ηλεκτρονικά όσο και τα δομικά στοιχεία
του αεροπλάνου, το οποίο είναι ελαφρώς
μεταχειρισμένο.

Στη συνέχεια, θα γίνουν εξαντλητικές
δοκιμές στον αέρα και στο έδαφος και
εφόσον το αεροσκάφος «αριστεύσει» στα
τεστ που θα υποβληθεί, θα γίνει το τέταρτο
ελληνικό Rafale.

Μήνυμα από τη Θάσο
Μήνυμα με αποδέκτρια την Τουρκία

έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νί-
κος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος επισκέ-
φτηκε τη Θάσο με αφορμή την επέτειο των
109 ετών από την απελευθέρωσή της. Ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος παρακολούθησε
την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Λιμένος Θάσου και στη συ-
νέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Πε-
σόντων του νησιού, διαμηνύοντας ότι όταν
οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι δυ-
νατές, τότε και η Ελλάδα είναι δυνατή,
«διότι διαθέτει αποτρεπτική ισχύ». «Όπως
και τότε, έτσι και σήμερα ο αγώνας παρα-
μένει πάνω στους ίδιους βασικά άξονες.
Αφενός μία εντατική προσπάθεια έτσι
ώστε η Ελλάδα να αυξήσει την επιρροή
της, αυξάνοντας και εκτείνοντας τις συμ-
μαχίες της στην περιοχή, αφετέρου ένας
αδιάκοπος και εντατικός αγώνας για την
ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώ-
ρας με την αναβάθμιση των συστημάτων
που ήδη είναι στη διάθεσή των, αλλά και
την πρόσκτηση καινούργιων, όπως τα αε-
ροσκάφη και τα πλοία για τα οποία συμ-
φωνήσαμε πρόσφατα», τόνισε ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος.

Το Αρχηγείο Στόλου στον Ναύσταθμο
της Σαλαμίνας επισκέφτηκε ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς,
συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Ο κ. Χαρ-
δαλιάς συνεχίζει τις επαφές του με Σχη-
ματισμούς και Μονάδες των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, στο πλαίσιο της ανάληψης των
νέων καθηκόντων του.
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Τέσσερα «γεράκια» σε ειδική αποστολή
Στο Μπορντό
της Γαλλίας 
μεταβαίνει 
μέσα στις 
επόμενες 
μέρες η τρίτη
και τελευταία
ομάδα 
ιπτάμενων 
Ελλήνων



Τ
ο ζήτημα της τουρκικής παρα-
βατικότητας έναντι των ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων
και της ελληνικής κυριαρχίας

αλλά και τις επιθετικές ενέργειες της Άγ-
κυρας στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας έθε-
σαν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερι-
κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Νίκος
Δένδιας και ο Κύπριος ομόλογός του Νί-
κος Χριστοδουλίδης.

Τις τελευταίες μέρες η Άγκυρα έχει
ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη της έντα-
σης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσό-
γειο, με έμπειρους διπλωμάτες να εκτι-
μούν ότι η προκλητική συμπεριφορά της
θα συνεχιστεί. Η «καυτή» ζώνη αναμένε-
ται να μεταφερθεί στην κυπριακή ΑΟΖ,
όπου σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα γεωτρήσεων της Λευκωσίας,
με πρώτη την αμερικανική Exxon Mobil
στα τέλη Νοεμβρίου και στη συνέχεια τη
γαλλική Total και την ιταλική Eni, τη γεώ-
τρηση της οποίας είχαν παρεμποδίσει στο
παρελθόν τουρκικά πολεμικά πλοία.

Οι προθέσεις της Τουρκίας
Η Άγκυρα έδωσε το στίγμα των προθέ-

σεών της με την «πειρατική» κατάληψη
της περιοχής ερευνών του «Nautical
Geo» από φρεγάτες και κορβέτες του
τουρκικού ναυτικού και το ίδιο έχει εξαγ-
γείλει ότι θα πράξει και απέναντι στα γεω-
τρύπανα των εταιρειών που έχουν εξα-
σφαλίσει τις σχετικές άδειες για έρευνες
από τη Λευκωσία. Οι λεονταρισμοί της
Τουρκίας, πάντως, δεν είναι καθόλου βέ-
βαιο ότι θα βρουν έδαφος έναντι των
Αμερικανών που έχουν δικαιώματα στο
οικόπεδο 10, όμως δεν αποκλείεται η Άγ-
κυρα να βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με
τους Γάλλους, εφόσον αποφασίσουν να
εμποδίσουν τη γεώτρηση της Total.

Είναι κατανοητό ότι η Άγκυρα θα θελή-
σει να δοκιμάσει την αντίδραση τόσο της
Ουάσιγκτον όσο και του Παρισιού ως
απάντηση στις αμυντικές συμφωνίες που
υπέγραψαν με την Αθήνα. Διπλωματικοί
κύκλοι εκτιμούν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν δεν θα διστάσει να οδηγήσει την
κατάσταση στα όρια εξαιτίας της πίεσης
που δέχεται στο εσωτερικό, με τη «Γαλά-
ζια Πατρίδα» να αποτελεί πια το μοναδικό

αφήγημα στο οποίο μπορεί να επενδύσει
ο Τούρκος πρόεδρος.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το κρεσέντο
προκλητικότητας τόσο από την πλευρά
της Άγκυρας, μέσω του Φουάτ Οκτάι, του
αντιπροέδρου και στενού συνεργάτη του
Ερντογάν, όσο και του ανδρείκελου που
τοποθέτησε στη θέση του ηγέτη των
Τουρκοκυπρίων, του Ερσίν Τατάρ. Ο
Οκτάι, δίνοντας ένα ρεσιτάλ εμπρηστικής
ρητορικής, υποστήριξε ότι η Κύπρος είναι
τουρκική από το 1571, χαρακτηρίζοντας
«εισβολείς» τους Ελληνοκυπρίους. Ο
Τούρκος αντιπρόεδρος, υποστήριξε ακό-
μη ότι θα συνεχιστεί το άνοιγμα των Βα-
ρωσίων, ενώ εξαπέλυσε απειλές κατά της
Αθήνας και της Λευκωσίας για το «Nauti-
cal Geo» αλλά και με αφορμή τις αμυντι-
κές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ερσίν Τατάρ,
ο οποίος μίλησε για «τουρκική κυριαρ-
χία» από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική
Μεσόγειο. «Στον αγώνα στην Ανατολική

Μεσόγειο μέχρι και τον κόλπο της Αλε-
ξανδρέττας, στη “Γαλάζια Πατρίδα” και
τους αιθέρες, η παρουσία της Τουρκίας
είναι σημαντική για την ασφάλεια της Κύ-
πρου, όπως και η “ΤΔΒΚ” είναι σημαντική
για την ασφάλεια της Τουρκίας», είπε ο
Τατάρ.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, συνεχί-
ζει τον διπλωματικό μαραθώνιο στο πλαί-
σιο της θωράκισης των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της χώρας. Για σήμερα είναι
προγραμματισμένη η τριμερής Σύνοδος
Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου,
ενώ αύριο ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει
στο Ομάν, όπου θα έχει σειρά επαφών.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα
επισκεφτεί την Τρίπολη της Λιβύης για
μια πολύ σημαντική διάσκεψη, στην
οποία θα συμμετέχουν η Σαουδική Αρα-
βία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Ισπανία, η
Μάλτα και η Ελλάδα. Στη συνάντησή του
με τη Λίβυα υπουργό Εξωτερικών Ναγίλα
ελ Μανγκούς ο κ. Δένδιας τόνισε την

ανάγκη για γρήγορη αποχώρηση των μι-
σθοφόρων και των ξένων στρατευμάτων,
ώστε η χώρα να προχωρήσει με ομαλότη-
τα στις εκλογές. Τέλος, την ερχόμενη
Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών θα με-
ταβεί στο Λονδίνο, όπου θα υπογράψει τη
συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας Ελ-
λάδας - Ηνωμένου Βασιλείου.
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Η Άγκυρα θα θελήσει
να δοκιμάσει την αντίδραση
τόσο της Ουάσιγκτον όσο και
του Παρισιού ως απάντηση
στις αμυντικές συμφωνίες
που υπέγραψαν με την Αθήνα

Η... καυτή ζώνη των προκλήσεων



Π
ραγματοποιήθηκε χθες στην Αρχαία
Ολυμπία η Τελετή Αφής της Ολυμ-
πιακής Φλόγας για τους Χειμερι-
νούς Αγώνες του 2022, που θα φιλο-

ξενηθούν στο Πεκίνο (4-20 Φεβρουαρίου). Η
τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμ-
πία σύμφωνα με το παραδοσιακό τελετουργι-
κό, αλλά χωρίς την παρουσία κοινού λόγω των
περιοριστικών μέτρων για την Covid-19.

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε λίγο μετά τις
12.00 το μεσημέρι, από τις ακτίνες του ήλιου
στον ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία, λίκνο
των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Παρόντες
ήταν η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της
ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, εκπρόσωποι της ελληνικής
και της κινέζικης Ολυμπιακής Επιτροπής και
διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι.

Για δεύτερη διαδοχική φορά (προηγήθηκε η
Αφή της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο) και τρίτη στην ιστορία των σύγ-
χρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η παραδοσιακή
τελετή διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών. Η
πρώτη φορά ήταν το 1984, όταν η Ελλάδα θέλη-
σε με τον τρόπο αυτόν να διαμαρτυρηθεί για τον
εμπορικό χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός Ξανθή Γεωργίου, ως Ελληνίδα
ιέρεια, άναψε τη Φλόγα με τον παραδοσιακό
τρόπο, χάρη στις ακτίνες του ήλιου που περ-

νούσαν από ένα κάτοπτρο.
«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που

ζούμε ακόμα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώ-
νες του Πεκίνου 2022 θα είναι μια σημαντική
στιγμή για να φέρουμε τον κόσμο κοντά σε ένα
πνεύμα ειρήνης, φιλίας και αλληλεγγύης.
Όπως έχει δείξει, σαφώς, η παγκόσμια πανδη-
μία του κορονοϊού, δεν μπορούμε παρά να αν-
τιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη τις πολλές προ-
κλήσεις αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει ειρή-
νη χωρίς αλληλεγγύη», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ.

Παρέμβαση ακτιβιστών
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της

τελετής, τρεις ακτιβιστές, υπέρμαχοι των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, εισήλθαν στον χώρο
του αρχαίου σταδίου και ναού, όπου ανάβει πα-
ραδοσιακά η Ολυμπιακή Φλόγα, και προσπά-
θησαν να ξεδιπλώσουν ένα πανό αμέσως μετά
την Αφή, όμως απομακρύνθηκαν από τους άν-
δρες ασφαλείας. Από την πλευρά της η ΕΟΕ
εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, τονί-
ζοντας: «Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας αντι-
προσωπεύει 3.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας
και δέσμευση για την ειρήνη και τον διάλογο. Η
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σέβεται το ατο-
μικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης
αλλά είναι απογοητευτικό που αυτή η παραδο-
σιακή πολιτιστική εκδήλωση “χρησιμοποιήθη-

κε” από μεμονωμένα άτομα για άλλους σκο-
πούς».

Νέες εγκαταστάσεις
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια

των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, με την παρουσία
της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κα-
τερίνας Σακελλαροπούλου. Την κορδέλα στα εγ-
καίνια στην Αρχαία Ολυμπία έκοψαν ο πρό-
εδρος της ΔΟΑ Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος
της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Σπύρος
Καπράλος. Η ανακαίνιση περιλαμβάνει νέα λει-
τουργικά δωμάτια, νέες αίθουσες εστιατορίων
και διδασκαλίας, νέες αθλητικές εγκαταστά-
σεις, αντικατάσταση όλων των υπόγειων και
επιφανειακών συστημάτων ύδρευσης και απο-
χέτευσης με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρι-
σμού, χωρίς επεμβάσεις στην εξωτερική εμφά-
νιση των χώρων, που διατήρησαν την ιστορική,
και πρωτότυπη εμφάνισή τους.

Πραγματοποιήθηκε χθες 
στην Αρχαία Ολυμπία η Τελετή
Αφής για τους Χειμερινούς 
Αγώνες στο Πεκίνο 

Άρχισε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας
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Στις 12 Ιανουαρίου 2022 προσδιορίστηκε να διεξαχθεί ενώπιον του
Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η δίκη για τον βιασμό της
ανήλικης ιστιοπλόου με κατηγορούμενο τον 38χρονο προπονητή της.
Πρόκειται για υπόθεση που έφτασε στη Δικαιοσύνη τον περασμένο
χειμώνα, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που είχε ανοίξει με-
τά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις στις οποίες είχε προχωρήσει η
ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου. 

Η πράξη βιασμού φέρεται να τελέστηκε πριν από δέκα χρόνια,
όταν η αθλήτρια ήταν 11 χρονών, από τον τότε προπονητή της, ο οποί-
ος είναι ήδη προφυλακισμένος.

Στην καταγγελία προέβη αρχικά στον εισαγγελέα η Σοφία Μπεκα-
τώρου, η οποία ήταν σε συνεννόηση με την αθλήτρια. Στη συνέχεια,

με απόλυτη μυστικότητα το θύμα προσήλθε συνοδευόμενο από τους
γονείς της στον εισαγγελέα, όπου και επιβεβαίωσε ότι επί σειρά ετών
από τα 11 της είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον 38χρονο σήμερα προ-
πονητή της. Ο κατηγορούμενος θα καθίσει στο εδώλιο, προκειμένου
να λογοδοτήσει για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση κατ’
εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρόταση παραπομπής του ο αρμόδιος ει-
σαγγελέας είχε αναφέρει προς τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου
ότι ο κατηγορούμενος «χωρίς αιδώ ομολόγησε ότι είχε ολοκληρω-
μένες σεξουαλικές σχέσεις με την ανήλικη αθλήτριά του. Εκμεταλ-
λεύτηκε την απειρία της και την εμπιστοσύνη των γονιών της σε
εκείνον».

Από τη Μαρία Δήμα

Γ
ια το αδίκημα του βιασμού διώκε-
ται από χθες ακόμα ένας ηθοποι-
ός, πράξη η οποία προέκυψε μετά
την αποτίμηση των στοιχείων που

προσκομίστηκαν στην Εισαγγελία της Αθή-
νας από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
έπειτα από τη θύελλα των αποκαλύψεων
του ελληνικού #ΜeΤoo.
Στην άσκηση της ποινικής δίωξης προχώ-
ρησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κωνσταν-
τίνος Σπυρόπουλος, για το κακούργημα του
βιασμού, το οποίο σύμφωνα με την καταγ-
γέλλουσα ο κατηγορούμενος φέρεται να τέ-
λεσε σε βάρος της το 2020. Κατόπιν τούτου,
η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε διαβι-
βάσθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ο οποίος
αναμένεται το προσεχές διάστημα να καλέ-
σει σε απολογία τον κατηγορούμενο ηθο-
ποιό.
Μετά και τη νέα δίωξη που ασκήθηκε σε
κατηγορούμενο από τον χώρο του θεάτρου,
οι ηθοποιοί που διώκονται για βιασμό είναι
συνολικά τρεις, δεδομένου ότι για τέτοιου
είδους κατηγορίες έχουν προφυλακιστεί ο
Πέτρος Φιλιππίδης και ο πρώην καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δη-
μήτρης Λιγνάδης, ο οποίος διώκεται και για
το αδίκημα του βιασμού σε βάρος ανηλί-
κων. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των σχε-
τικών ερευνών ακόμη ένας ηθοποιός
ελέγχθηκε κατόπιν καταγγελίας για το αδί-
κημα του βιασμού, αλλά τελικά η υπόθεση
μπήκε στο αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω κατη-
γορούμενος ηθοποιός -ο οποίος έχει συμ-
μετάσχει σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές-
όταν κλήθηκε να παράσχει εξηγήσεις με
την ιδιότητα του υπόπτου, φέρεται να αρνή-
θηκε την αποδιδόμενη σε αυτόν αξιόποινη
πράξη, υποστηρίζοντας πως για ό,τι έγινε
υπήρχε η συναίνεση της καταγγέλλουσας.
Ωστόσο, ο εισαγγελέας με βάση το σύνολο
του αποδεικτικού υλικού τού απήγγειλε το
κακούργημα του βιασμού, ενώ στο πλαίσιο
της εισαγγελικής έρευνας που προηγήθη-
κε με βάση τους φακέλους του ΣΕΗ, η υπό-
θεση μπήκε στο αρχείο για έναν ακόμη άν-
δρα ηθοποιό που καταγγέλθηκε επίσης για
βιασμό.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο
διάστημα αναμένονται τα βουλεύματα του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας
με τα οποία οι δικαστές θα αποφανθούν για
την παραπομπή ή μη σε δίκη για τους προ-
σωρινά κρατούμενους Δημήτρη Λιγνάδη
και Πέτρο Φιλιππίδη.

ΑΑποφυλακίζεται 
ο «πυρηνάρχης»
της Νίκαιας 

Έναν χρόνο μετά την έκδοση της

ιστορικής απόφασης του Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων της Αθή-

νας για τη μεγάλη υπόθεση της εγκλη-

ματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυ-

γής, αποφυλακίζεται ο διαβόητος

«πυρηνάρχης» της Νίκαιας Γιώργος

Πατέλης.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφε-

τείου Κακουργημάτων της Αθήνας

έκαναν δεκτή κατά πλειοψηφία την

αίτηση αποφυλάκισης του πρώην

«πυρηνάρχη» Νίκαιας, ο οποίος με

βάση την απόφαση είχε καταδικαστεί

σε κάθειρξη 10 χρόνων για ένταξη σε

εγκληματική οργάνωση και για απλή

συνέργεια στη δολοφονία του 34χρο-

νου μουσικού Παύλου Φύσσα.

Η πλευρά του κατηγορούμενου επι-

καλέστηκε ψυχολογικά θέματα του

παιδιού του, προσκομίζοντας ψυχια-

τρικές γνωματεύσεις. Υπέρ της αίτη-

σης αναστολής εκτέλεσης της ποινής

του Γιώργου Πατέλη τάχθηκε και ο ει-

σαγγελέας της έδρας, ο οποίος πρό-

τεινε την αποφυλάκισή του, λέγοντας

πως «δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πι-

θανότητα τέλεσης νέας πράξης καθώς

το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε

για συγκεκριμένους λόγους ενόψει

συγκεκριμένων συνθηκών».

Ο πρώην χρυσαυγίτης είχε καθίσει

στο εδώλιο για τα αδικήματα της έντα-

ξης, συμμετοχής και διεύθυνσης εγ-

κληματικής οργάνωσης, απλής συ-

νέργειας σε ανθρωποκτονία και πα-

ράνομης κατοχής πυρομαχικών.

Απολογούμενος στο δικαστήριο αρ-

νήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμε-

νος ότι δεν γνώριζε τίποτα, δείχνοντας

ως μοναδικό υπεύθυνο της δολοφο-

νίας του άτυχου μουσικού τον Γ. Ρου-

πακιά. «Δεν έβαλα κανέναν να κάνει

φόνο. Πραγματικά λυπάμαι που κατέ-

ληξε αυτό το παιδί. Το καταδικάζω αυ-

τό που έγινε. Με πέταξαν στη φυλακή

σαν σκουπίδι. Όταν με πήρε ο Ρουπα-

κιάς και μου είπε ότι μαχαίρωσε κά-

ποιον, του είπα “κόψε τον λαιμό σου”»,

είχε πει χαρακτηριστικά στην απολο-

γία του στο δικαστήριο για τη στυγερή

δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Το αδίκημα φέρεται 
να τελέστηκε το 2020 - 
Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Ένας ακόμη ηθοποιός
κατηγορείται για βιασμό 

Στις 12 Ιανουαρίου 2022 η πρώτη δίκη - 
ορόσημο για το ελληνικό #MeΤoo
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Ηγουμενίτσα

Δρομολογείται η αντικατάσταση
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης

Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Μελέτη αντικατάστασης εσωτερι-
κών δικτύων ύδρευσης ΔΕ Δήμου Ηγουμενίτσας», αρχικού προ-
ϋπολογισμού 740.230 ευρώ. Ανάδοχος εταιρεία είναι η Θαλής
Μελετητική ΕΕ και η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύ-
σεων. «Με την υπο-
γραφή σύμβασης και
των εξ αυτής παρα-
γόμενων αποτελε-
σμάτων - έργων συ-
νολικής αξίας μεγα-
λύτερης των
40.000.000 ευρώ, η
ΔΕΥΑΗ δρα εκσυγ-
χρονιστικά και στο-
χευμένα, μεθο-
δεύοντας την εξολο-
κλήρου αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης σε συγκε-
κριμένες περιοχές, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις στο σύ-
νολο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας. Αγωγοί
πρόκειται να αντικατασταθούν για την κάλυψη των νέων χωρικών,
πληθυσμιακών και κοινωνικών δεδομένων, όπως αυτά έχουν δια-
μορφωθεί στον δήμο μας», ανακοινώνει η Δημοτική Αρχή.

Δέκα «πάρκα τσέπης» μέχρι τέλος
του χρόνου στην Αθήνα

Πολλαπλασιάζονται τα «pocket parks - πάρκα τσέπης» στην
πυκνοδομημένη πρωτεύουσα. Το 7ο δημιουργήθηκε στον Άγιο
Αρτέμιο, σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της
πρωτεύουσας, το Παγκράτι. Με τη δωρεά της Nova, μέλους της
United Group, ο Δήμος Αθηναίων μέσω του προγράμματος «Υιο-
θέτησε την πόλη σου» δημιουργεί έναν μικρό, ωστόσο σημαντι-
κό πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή του Αγίου Αρτεμίου. Στόχος
της Δημοτικής Αρχής, όπως λέει ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν ανοί-
ξει και δοθεί στους δημότες δέκα «pocket parks - πάρκα τσέ-
πης» το λιγότερο.

Εκδηλώσεις για να τιμήσει τον Μακεδονικό Αγώνα
διοργάνωσε η οικεία περιφέρεια στη συμπρωτεύουσα.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας παρέστη
στη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου και απηύθυνε την κεντρική ομι-

λία της ημέρας, ενώ στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι
στον ανδριάντα του Παύλου Μελά και των Μακεδονο-
μάχων, στην πλατεία Εθνικής Αμύνης. «Ο Μακεδονι-

κός Αγώνας αποτέλεσε τον σημαντικότερο, τον πιο κα-
θοριστικό κρίκο στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την

απελευθέρωση της Μακεδονίας. Και σήμερα, αποτελεί
μία από τις πιο ένδοξες, τις πιο λαμπρές σελίδες της

πορείας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Της πορείας
που οδήγησε στον διπλασιασμό του εδάφους της Ελλά-

δας», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Το πρόγραμμα «Προώθηση οίνων και ποι-
οτικών αγροτικών προϊόντων σε αγορές τρί-
των χωρών», με κύριους στόχους την Κορέα
και την Ιαπωνία, υλοποιεί με επιτυχία η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία
με τα τοπικά επιμελητήρια. Επιδίωξη είναι η
ανάδειξη των προωθούμενων προϊόντων σε
σπεσιαλιτέ και κορυφαία ποιοτικά προϊόντα
της Ευρώπης και η ένταξή τους στην ελίτ
των αγροτοδιατροφικών προϊόντων της
ηπείρου μας. Κατά την παρουσίαση του
προγράμματος, ο περιφερειάρχης Νεκτά-
ριος Φαρμάκης ανέφερε: «Ξεκινήσαμε με
την προώθηση των κρασιών ΠΟΠ και ΠΓΕ
στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κορέας,
ένα πρόγραμμα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ περί-
που, με εξαιρετικά μέχρι τώρα αποτελέσμα-
τα. Συνεχίζουμε με δύο ακόμα προγράμμα-
τα, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για την προώθηση
φρούτων και λαχανικών, όπως είναι για πα-
ράδειγμα οι φράουλες, αλλά και οι βρώσι-
μες ελιές της Δυτικής Ελλάδας, στις χώρες
της ΕΕ».

! Δυτική Ελλάδα

Προωθεί 
αγροτοδιατροφικά
προϊόντα 
στην Άπω Ανατολή

Εκδηλώσεις για τον Μακεδονικό Αγώνα

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Θεσσαλία

Κονδύλι 1,8 εκατ.
για αποκατάσταση 
οδικού δικτύου

Νέο έργο, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, δημοπρατείται άμεσα,
με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για αποκατάσταση
του οδικού δικτύου, στο
τμήμα Μαυρόλοφος-Φυ-
λάκη-Πέρδικα. «Σε συ-
νεργασία με την αντιπερι-
φερειάρχη Μαγνησίας
Δωροθέα Κολυνδρίνη,
τους περιφερειακούς
συμβούλους και τις τεχνι-
κές μας υπηρεσίες αποκαθιστούμε την οδική ασφάλεια
στο δίκτυο που συνδέει τους τρεις οικισμούς», δηλώνει ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ικανο-
ποιούμε τις ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής για
ασφαλή επικοινωνία και επενδύουμε σε έργα που βελ-
τιώνουν την καθημερινότητα, δημιουργούν συνθήκες
ανάπτυξης και προσφέρουν θέσεις εργασίας», προσθέτει
ο περιφερειάρχης.

Ήπειρος

Ενοποίηση αρχαιολογικού 
χώρου Νικόπολης

Τον διαγωνισμό για την παράκαμψη του αρχαιολογικού
χώρου της Νικόπολης κατακύρωσε η Οικονομική Επιτρο-
πή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ανάδοχο εταιρεία
«Αφοί Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ Iντερκάτ». Ο προϋπολογι-
σμός ανέρχεται στα 15.252.000 ευρώ. Στην ίδια συνεδρία-
ση, εγκρίθηκαν οι προγραμματικές συμβάσεις: Περιφέ-
ρειας και Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαν-
νίνων, με προϋπολογισμό 1.256.000 ευρώ. Περιφέρειας
Ηπείρου και Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, με προ-
ϋπολογισμό 184.000 ευρώ. Και Περιφέρειας Ηπείρου και
Γενικού Νοσοκομείου - ΚΥ Φιλιατών, με προϋπολογισμό
136.550 ευρώ.
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Τ
η διασφάλιση διακριτών κατηγοριών
δράσης με δικαιούχους τους δήμους σε
όλα τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά

προγράμματα που τρέχουν και τη δημιουργία
ενός οριζόντιου Αναπτυξιακού Προγράμματος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ), συνολικού
προϋπολογισμού πάνω από 7 δισ. ευρώ, ζητά η
ΚΕΔΕ. Τη θέση αυτή κατέθεσε για λογαριασμό
της διοίκησης της ΚΕΔΕ ο Δημήτρης Καφαντά-
ρης, γενικός γραμματέας της Ένωσης, ανοί-
γοντας τη συζήτηση για τον αναπτυξιακό ρόλο
των δήμων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία
τους στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Επίσης,
ο κ. Καφαντάρης περιέγραψε ως απαραίτητες
προϋποθέσεις για την προώθηση της τοπικής
ανάπτυξης την επαναοριοθέτηση των αρμοδιο-
τήτων κράτους - Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση
του αναπτυξιακού ρόλου των δήμων με εκσυγ-
χρονισμό των υπηρεσιών τους και της διοικητι-
κής ικανότητας. Από την πλευρά της κυβέρνη-

σης, στα μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία ανα-
φέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ειδικότερα στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», σημειώνοντας
ότι εξετάζεται η δυνατότητα ώριμες προτάσεις
που είναι στο «Τρίτσης» και ταιριάζουν με το
Ταμείο Ανάκαμψης, τα ειδικά του προγράμμα-
τα, «να τις μεταφέρουμε και να δημιουργήσου-
με επιπλέον χώρο στο πρόγραμμα “Τρίτσης”».
Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως εί-
πε, έχει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση πολλά
πράγματα. Εκτός από το πρόγραμμα «Έξυπνες
Πόλεις», προβλέπει πολλές αστικές αναπλά-
σεις, επιμέρους μικρά αντιπλημμυρικά έργα
και έργα οδικής ασφάλειας, καθώς και ένα με-
γάλο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, που
έχει κομμάτια και ενίσχυσης των δήμων. Επί-
σης θα υπάρχει συμμετοχή των δήμων και στο
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και σε έργα για τον
οδοφωτισμό.

Δ. Παπαστεργίου: «Να ανασταλεί 
το τέλος ταφής των απορριμμάτων»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου, θέτοντας στο τραπέζι της συζήτη-
σης του συνεδρίου το ζήτημα του τέλους
ταφής των απορριμμάτων, ζήτησε την ανα-
στολή της είσπραξής του, τουλάχιστον μέ-
χρι το τέλος αυτής της προγραμματικής πε-
ριόδου (31 Δεκεμβρίου 2023). Υποστήριξε
μάλιστα αυτή την άποψη τονίζοντας ότι
«στο ΕΣΠΑ τρέχουν πάρα πολλές μονάδες
επεξεργασίας, και εκ των πραγμάτων, οι
δήμοι που ενέταξαν έργα, χρειάζονται τα χρήματα για την ολοκλήρωσή τους. Η διαφωνία
μας είναι ότι δεν μπορεί να θεωρούνται οι δήμοι υπεύθυνοι ή οι μόνοι υπεύθυνοι για την
κατάσταση στα απορρίμματα σήμερα», τόνισε για να προσθέσει ότι «τα λάθη είναι πολλά,
έρχονται από πολύ πίσω και κυρίως δεν αφορούν τους δήμους, αλλά οφείλονται στην ατολ-
μία ή στην αναποφασιστικότητα που υπήρξε στον σχεδιασμό για την ανακύκλωση και τα
απορρίμματα στη χώρα». 

Πού οφείλεται 
η καθίζηση 

Αποκαλυπτική της αιτίας του κακού
ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι μη-
χανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής και του Δή-
μου Χαλανδρίου που βρέθηκαν στο
σημείο που υποχώρησε το οδόστρω-
μα στην οδό Πανανικολή. Όπως απο-
δείχθηκε, ένας αγωγός δικτύου του
ΟΤΕ τέμνεται με αγωγό ομβρίων(!),
δημιουργώντας ένα κενό που δημι-
ούργησε στην κατάρρευση. Η πρωτο-
φανής κακοτεχνία χρονολογείται
αρκετά χρόνια πίσω, δεδομένου ότι
έργα ομβρίων δεν έχουν γίνει τις τε-
λευταίες δεκαετίες ενώ και το τσι-
μεντένιο κανάλι του ΟΤΕ δεν είναι
πλέον σε χρήση. Ήδη τα συνεργεία
της Περιφέρειας Αττικής εργάζονται
για το γκρέμισμά του, διαβεβαι-
ώνοντας τον Δήμο Χαλανδρίου ότι
θα γίνει ό,τι είναι δυνατό για την
αμεσότερη αποκατάσταση της ζημιάς
και της κυκλοφορίας στο σημείο.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
σχολιάστηκε πολύ στο Συ-
νέδριο της ΚΕΔΕ για την
αφοσίωση που έδειχνε στην
παρακολούθηση των εργα-
σιών και των δράσεων; Φυ-
σικά, αυτοί που σχολίαζαν
είναι αυτοί που γνωρίζουν
ότι ο συγκεκριμένος δήμαρ-
χος έχει προκαλέσει πολ-
λές αντιδράσεις στον δήμο
του, επειδή δεν συμμετέχει
σχεδόν ποτέ στις συνεδριά-
σεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Αυξάνονται 
οι λεωφορειακές
γραμμές για 
τους φοιτητές 
Ξεκινούν από σήμερα, Τρίτη 19
Οκτωβρίου, τα δρομολόγια των λε-
ωφορείων του Δήμου Πεντέλης για
Πανεπιστημιούπολη και Πολυτε-
χνειούπολη Ζωγράφου, με σκοπό
την εξυπηρέτηση των φοιτητών
που διαμένουν στις δημοτικές κοι-
νότητες Μελισσίων, Νέας Πεντέ-
λης και Πεντέλης. Λόγω της μεγά-
λης συμμετοχής φοιτητών θα λει-
τουργήσουν δύο γραμμές με αφε-
τηρία τον Δήμο Πεντέλης και προ-
ορισμούς ένα πούλμαν προς την
Πολυτεχνειούπολη (ΕΜΠ) και ένα
πούλμαν προς την Πανεπιστημιού-
πολη (ΕΚΠΑ) στην περιοχή Ζωγρά-
φου. Τα λεωφορεία θα πραγματο-
ποιούν στάσεις και εντός της Πανε-
πιστημιούπολης και Πολυτεχνει-
ούπολης αντιστοίχως, προκειμέ-
νου να αποβιβάζονται οι φοιτητές
κοντά στη σχολή τους.

Ζητείται ειδικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα με χρηματοδότηση 7 δισ.

Κ Ε Δ Ε - Ο Τ Α
Αυτοψία 
του περιφερειάρχη 

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης επισκέφτηκε τα έργα
στον Φαληρικό Όρμο, προκειμένου
να ενημερωθεί για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος που προκλή-
θηκε στην παλιά παραλιακή εξαι-
τίας της κακοκαιρίας. Όπως διαπι-
στώθηκε, το πρόβλημα που δημι-
ουργήθηκε οφείλεται στο γεγονός
ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί
στο σύνολό του. Ωστόσο επισημαί-
νεται ότι αυτά τα προβλήματα θα
εκλείψουν οριστικά σε περίπου
τρεις μήνες, με την ολοκλήρωση
των έργων της Α’ Φάσης του Φαλη-
ρικού Όρμου, στην παραλιακή λεω-
φόρο. Όπως τόνισε ο κ. Πατούλης:
«Για πρώτη φορά εκτελείται από την
περιφέρεια ένα ευρύ πρόγραμμα
αντιπλημμυρικών έργων στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλ-
λων, καθαρισμοί ρεμάτων με προ-
ϋπολογισμό πάνω από 13 εκατ. ευ-
ρώ και καθαρισμοί φρεατίων με
προϋπολογισμό πάνω από 24 εκατ.
ευρώ». 



Τ
α παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν κατά
του κορονοϊού, τονίστηκε χθες στην
καθιερωμένη ενημέρωση για το Εθνι-
κό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης,

ενώ την ίδια στιγμή ανησυχητικοί είναι οι αριθ-
μοί των ημερήσιων κρουσμάτων αλλά και των
θανάτων από Covid-19. 

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, σε
μελέτη παιδιών και εφήβων διαπιστώθηκε ότι ο
ιός βρίσκεται σε εκκρίσεις και το ιικό φορτίο εί-
ναι εξαιρετικά υψηλό, ανεξάρτητα από την ηλι-
κία ή το βάρος της νόσησης. Αυτό σημαίνει,
όπως υπογράμμισε η κυρία Θεοδωρίδου, ότι τα
παιδιά μεταδίδουν και αποτελούν «ρεζερ-
βουάρ» για τη διευκόλυνση νέων μεταλλάξεων.
«Επειδή ο χειμώνας πλησιάζει, τα παιδιά πρέπει
να εμβολιαστούν κατά της Covid, ενώ πρέπει να
γίνει εμβολιασμός ευάλωτων και ενηλίκων κατά
της γρίπης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η Μαρία Θεοδωρίδου είπε πως το μο-
νοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson βρί-
σκεται σε αναμονή για την αξιολόγηση από διε-
θνείς επιστημονικούς φορείς. «Η θετική γνωμο-
δότηση συστήνει δεύτερη δόση με την πάροδο

δύο μηνών στους άνω των 18 ετών. Με τη δεύτε-
ρη δόση η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 90%»,
όπως είπε.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 3.164, εκ των οποίων 15
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κο-
ρονοϊό είναι 43, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.418 θάνα-
τοι. 

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 347. Μεταξύ αυτών, 307
(88,47%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβο-
λιασμένοι και 40 (11,53%) είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 212.

Νέο βαθμολόγιο με 
υπογραφή Θεοδωρικάκου 

Ήταν κάτι που για χρόνια αποτελούσε αίτημα των αστυ-
νομικών, ωστόσο, χρειάστηκε η αποφασιστικότητα του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου,
προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές στο Προεδρικό
Διάταγμα. Ο λόγος για το νέο βαθμολόγιο των στελεχών
της ΕΛΑΣ, το οποίο επικυρώθηκε το πρωί της Δευτέρας
στην Κατεχάκη με τη συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με
τον αν. υπουργό Οικονομικών Θοδωρή Σκυλακάκη, πα-
ρουσία του Λευτέρη Οικονόμου και συνδικαλιστών του
Σώματος. 

«Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και στην
κυβέρνηση για τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδει-
ξαν, επιλύοντας ένα διαχρονικό αίτημα όλων των αστυνο-
μικών. Ένα δίκαιο βαθμολόγιο που δημιουργεί προσδο-
κίες, εξέλιξη και κίνητρα», τόνισε μετά τη συνάντηση ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών
Υπαλλήλων Γρηγόρης Γερακαράκος.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Ώρες αγωνίας ζουν οι οικογένειες
των δύο σοβαρά τραυματισμένων
μελών του τεχνικού τιμ του Πανελ-
λήνιου Πρωταθλήματος Motocross,
που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατά-
σταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωρ-
γίου».  Ήταν 1.20 το μεσημέρι της
Κυριακής και οι αγώνες στην πίστα
των Γιαννιτσών ήταν σε εξέλιξη. Ο
16χρονος αναβάτης μιας Enduro μηχανής, σύμφωνα με τα
πρώτα στοιχεία των Αρχών, έδειξε να πατάει σε ένα νερο-
φάγωμα από τις πρόσφατες βροχές και έχασε τον έλεγχο
την ώρα που «απογειωνόταν» για να περάσει το μικρό λο-
φάκι της πίστας. Ο νεαρός επιδίωξε να ελέγξει στον αέρα
τη μηχανή, όμως δεν τα κατάφερε και κατέληξε πάνω σε
μια πινακίδα που καταγράφει τον χρόνο του αγώνα. Η πι-
νακίδα υποχώρησε και έπεσε πάνω στον χώρο όπου το τε-
χνικό τιμ των αγώνων φροντίζει βλάβες σε μηχανές που
συμμετέχουν στον αγώνα και έχουν μπει στα πιτς. Η πινα-

κίδα κατέληξε σε έναν 27χρονο και
έναν 16χρονο. Επιπλέον πάνω τους
έπεσε και ο 16χρονος οδηγός της
μηχανής χτυπώντας τον ήδη τραυ-
ματισμένο με το κράνος που φορού-
σε κατά την πτώση του.

Ο 27χρονος έπεσε αναίσθητος,
ενώ σοβαρά τραυματίστηκε και ο
16χρονος. Και οι δύο διακομίστηκαν

στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκφράζουν έντονες ανησυχίες
ειδικά για την κατάσταση του 27χρονου, που έχει σοβαρές
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε πο-
λύωρη χειρουργική επέμβαση. Την ίδια ώρα οι αστυνομι-
κές Αρχές των Γιαννιτσών συνεχίζουν την έρευνα για τις
συνθήκες του δυστυχήματος. Αρχικά συνελήφθησαν ο
16χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και ο 60χρονος διορ-
γανωτής των αγώνων, οι οποίοι με εντολή του εισαγγελέα
Γιαννιτσών αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κώστας Καντούρης 

Στα 3.164 τα κρούσματα μέσα 
σε ένα 24ωρο - 43 οι νέοι θάνατοι 

«Ρεζερβουάρ» 
νέων μεταλλάξεων
είναι τα παιδιά

Ατύχημα στα Γιαννιτσά: Αγωνία για τους τραυματίες 
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Μάτι: Δίωξη στον
πρώην αρχηγό της
Πυροσβεστικής 

Για δύο αδικήματα πλημμεληματικού
χαρακτήρα διώκεται ο πρώην αρχηγός
της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαι-
όπουλος, σχετικά με την υπόθεση της
φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τον Ιούλιο
του 2018, με τους 102 νεκρούς. Ειδικό-
τερα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Νίκος
Αντωναράκος, μετά την ολοκλήρωση
της προκαταρκτικής εξέτασης που
αφορούσε ενδεχόμενη συγκάλυψη των
ευθυνών, άσκησε σε βάρος του Βασίλη
Ματθαιόπουλου ποινική δίωξη για «πα-
ράβαση καθήκοντος» και «απόπειρα
παράνομης βίας».

Η δίωξη ασκήθηκε με αφορμή μήνυ-
ση που είχε υποβάλει ο πραγματογνώ-
μονας Δημήτρης Λιότσιος, ο οποίος εί-
χε οριστεί από την Εισαγγελία της Αθή-
νας στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
εξέτασης για την αναζήτηση ποινικών
ευθυνών σχετικά με την εθνική τραγω-
δία, αλλά και με τις καταθέσεις που είχε
δώσει στον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέ-
ρη, ο οποίος χειρίστηκε την ανάκριση,
και στις οποίες κατήγγειλε επί της ου-
σίας ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου
να συγκαλύψει τους υπεύθυνους για
την πυρκαγιά στο Μάτι.

Ο Δ. Λιότσιος είχε στραφεί με τη μή-
νυσή του κατά του τότε αρχηγού της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προς
επίρρωσιν των ισχυρισμών του, προ-
σκόμισε στις εισαγγελικές Αρχές και
την ηχογραφημένη συνομιλία του με
τον Βασίλη Ματθαιόπουλο. Τέλος, ση-
μειώνεται ότι η απαγγελία δίωξης εναν-
τίον του τότε αρχηγού της Πυροσβεστι-
κής έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρό-
ταση του εισαγγελέα πρωτοδικών
Γιώργου Πολυκράτη για την παραπομ-
πή σε δίκη 27 κατηγορουμένων για τη
φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ
έλος στην απεργία-αποχή από την

αξιολόγηση αποφάσισε η Ομοσπον-

δία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

(ΟΛΜΕ), καθώς μόλις το 54% τάχθηκε

υπέρ της επαναπροκήρυξής της την ώρα που

απαιτούνται οι ψήφοι των δύο τρίτων των κατά

τόπους Ενώσεων. Ωστόσο, ήδη, πολλές Ενώσεις

(ΕΛΜΕ) έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν, το

επόμενο διάστημα, σε στάσεις εργασίας με τη

στήριξη του συνδικαλιστικού τους οργάνου.

Και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

(ΔΟΕ) απέρριψε την εισήγηση των μελών της για

επαναπροκήρυξη της απεργίας-αποχής από την

αξιολόγηση, ωστόσο, θα εξετάσει το ενδεχόμενο

συνέχισης των κινητοποιήσεων άλλης μορφής

και θα καταλήξει σε οριστική απόφαση το ερχό-

μενο Σάββατο, σε συνέλευση των προέδρων των

συλλόγων.

Την ίδια ώρα, η ΟΛΜΕ αποφάσισε πως στο

εξής και κάθε φορά που θα απαιτείται από τους

εκπαιδευτικούς να παράσχουν υπηρεσίες τη-

λεκπαίδευσης, θα παρουσιάζονται στο σχολείο

τους και θα απαιτούν τον απαραίτητο χώρο, εξο-

πλισμό και σύνδεση από την υπηρεσία. Όπως

επισημαίνει η ομοσπονδία, «καθ’ όλη την περίο-

δο της πανδημίας το υπουργείο δεν παρείχε τον

απαραίτητο εξοπλισμό σε εκπαιδευτικούς και

μαθητές, με αποτέλεσμα αφενός να αγοράζουν

με δικά τους έξοδα τον εξοπλισμό που χρειάζον-

ταν και να χρεώνονται με πανάκριβες συνδέσεις

στο Διαδίκτυο και αφετέρου χιλιάδες μαθητές

να αποκλείονται από την τηλεκπαίδευση».

Επιπλέον, το συνδικαλιστικό όργανο των κα-

θηγητών κήρυξε απεργία-αποχή από τις διαδι-

κασίες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

στους μαθητές των υπό κατάληψη σχολικών μο-

νάδων. Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του

υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που τελούν

υπό κατάληψη πραγματοποιείται τηλεκπαίδευ-

ση μόνο για τους μαθητές που δεν συμμετέχουν

σε αυτήν. 

Στο μεταξύ, έως και πέντε ώρες την εβδομά-

δα θα καλούνται να διδάσκουν υπερωριακά,

είτε υποχρεωτικά ή προαιρετικά, οι εκπαιδευ-

τικοί κάθε σχολικής μονάδας, ασχέτως ειδι-

κότητας, με απόφαση του διευθυντή ή του

προϊσταμένου, προκειμένου να καλυφθούν τα

διδακτικά κενά. Σύμφωνα με απόφαση του

υπουργείου Παιδείας, η ανάθεση υπερωρια-

κής διδασκαλίας επιτρέπεται εφόσον οι εκ-

παιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρε-

τούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύ-

πτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό

ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών

της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της

ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων. 

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας επιχει-

ρεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο στη διαδικα-

σία της αξιολόγησης, η οποία σε πολλά σχο-

λεία έχει μείνει πίσω λόγω της, μέχρι προσφά-

τως, απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι ο διευθυντής ή ο

προϊστάμενος της σχολικής μονάδας έχει το

δικαίωμα να αναθέτει στο διδακτικό προσωπι-

κό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών,

εκτός του διδακτικού και εντός του εργασια-

κού ωραρίου.

NNovartis: Απαλλάχθηκε 
ο Νίκος Μανιαδάκης

Την οριστική απαλλαγή του πρώην προ-
στατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση
της Novartis, καθηγητή Νίκου Μανια-
δάκη, από τις κατηγορίες της παθητικής
δωροδοκίας, που του είχαν απαγγελθεί
εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση της
φαρμακοβιομηχανίας, αποφάσισε το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθή-
νας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μανιαδάκης
πριν βρεθεί στη θέση του κατηγορούμε-
νου είχε συμπεριληφθεί στους προστα-
τευόμενους μάρτυρες, ιδιότητα η οποία
του αφαιρέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου
2018, και ακολούθως για την ίδια υπό-
θεση ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον
του για το αδίκημα της παθητικής δωρο-
δοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δημο-
σίου, σχετικά με τον χρηματισμό αξιω-
ματούχων του υπουργείου Υγείας από
τη φαρμακοβιομηχανία Novartis.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των δικηγό-
ρων του Θεόδωρου Μαντά, Θεοδώρας Χ.
Μίχου και Ευστάθιου Σκαλούμπακα,
τρία χρόνια αργότερα το Δικαστικό Συμ-
βούλιο, συντασσόμενο πλήρως με τη
σχετική εισαγγελική πρόταση και τη
διάταξη έκδοσης τυπικών κλήσεων της
ανακρίτριας Διαφθοράς, κατέληξε ομό-
φωνα στην απαλλαγή του Ν. Μανιαδάκη,
με το σκεπτικό ότι στα καθήκοντα του
κατηγορουμένου δεν περιλαμβανόταν
ούτε η διαμόρφωση της τιμής των φαρ-
μάκων ούτε η κυκλοφορία νέων φαρμά-
κων ούτε η διαμόρφωση της φαρμακευ-
τικής νομοθεσίας. Επομένως, δεν μπο-
ρεί να γίνει λόγος για υπηρεσιακή πρά-
ξη αντίθετη με τα καθήκοντά του και συ-
νακόλουθα δεν μπορεί να γίνει κατηγο-
ρία σε βάρος του για την αποδιδόμενη
σε αυτόν αξιόποινη πράξη.

Η ΟΛΜΕ λέει «όχι» στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
σε υπό κατάληψη 
σχολικές μονάδες
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Τέλος η απεργία
-αποχή από
την αξιολόγηση 
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Ποιοι μιντιακοί κύκλοι στη Θεσσα-
λονίκη μοιράζουν ήδη υποσχέ-
σεις στήριξης σε υποψήφιους

πολιτευτές για τις επόμενες εκλο-
γές; Και όχι μόνο για την κεντρική

πολιτική σκηνή αλλά και για την Αυτοδιοίκηση.Μ
έσα σε τρεις μήνες κατάφερε και έκανε 19 επι-
θέσεις με αρπαγές τσαντών σε διάφορες πε-
ριοχές της Θεσσαλονίκης, από την Περαία και

τους Νέους Επιβάτες μέχρι τη Νεάπολη. Το Μονομελές
Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε έναν 38χρονο σε
κάθειρξη 14 χρόνων και τον έστειλε στη φυλακή, δεχό-
μενο ότι σε αρκετές από τις επιθέσεις οι γυναίκες κατέ-
ληξαν στο έδαφος. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση
εγκύου - ο 38χρονος καταδικάστηκε ότι τράβηξε την
τσάντα της καθώς επέβαινε σε δίκυκλο και την έριξε
στο έδαφος τραυματίζοντάς την. Τουλάχιστον άλλες
τρεις γυναίκες κατέθεσαν ότι βρέθηκαν κάτω και ορι-
σμένες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ληστείας.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τον περασμένο Φε-
βρουάριο ύστερα από κινητοποίηση της ΕΛΑΣ έπειτα
από μια απόπειρα ληστείας. Το κατηγορητήριο περι-
λάμβανε 24 επιθέσεις-καρμπόν με το δίκυκλο που έκα-
νε θόρυβο με την εξάτμισή του και ήταν το χαρακτηρι-

στικό του, όπως περιέγραψαν οι γυναίκες-θύματα.
Ωστόσο, ο ίδιος στην απολογία του δέχτηκε μόνον τις

οκτώ, υποστηρίζοντας ότι δεν χτύπησε καμία γυναίκα.
Το δικαστήριο τελικά τον καταδίκασε για τέσσερις λη-
στείες, μία απόπειρα και 14 κλοπές, επιβάλλοντας συ-
νολική ποινή κάθειρξης 14 ετών, χωρίς να δεχτεί κανέ-
να ελαφρυντικό. Παρά το αίτημα του κατηγορούμενου
δεν έγινε δεκτό να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφε-
σή του και επέστρεψε στις φυλακές, καθώς όλο αυτό το
διάστημα ήταν προσωρινά κρατούμενος.

Το τζουκμπόξ που υπάρχει στο γραφείο του δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης κλέβει πάντα τις εντυπώσεις. Μά-
λιστα, είναι αρκετοί οι υψηλοί προσκεκλημένοι με
τους οποίους συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας
και έκαναν μια... στάση μπροστά του για να ακούσουν

ένα τραγούδι. Από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου έως την πρόεδρο της Επι-
τροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου - Δα-
σκαλάκη και με τελευταίο «επισκέπτη» τον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.

Έβαλαν το... τζουκμπόξ να παίξει!

Ενός λεπτού... 
σιγή για τον Σίμο

Ο Σίμος Δανιηλίδης δεν σταματιέται εύκολα
όταν ανεβαίνει ως ομιλητής στο βήμα. Κάτι
ανάλογο συνέβη και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ο
δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών σε αρκετά έντο-
νο τόνο και με βροντερή φωνή τοποθετήθηκε
για τις διεκδικήσεις των δήμων. Παρά τις προ-
σπάθειες του προεδρείου να ολοκληρώσει τη
σκέψη του, καθώς ξεπέρασε κατά πολύ τον
χρόνο ομιλίας, ο Σίμος επέμενε και μάλιστα
φώναζε ακόμη πιο δυνατά. Με την ολοκλήρωση
ακούστηκε ο πρόεδρος και δήμαρχος Τρικ-
καίων Δημήτρης Παπαστεργίου να λέει προς
τους συνέδρους: «Ενός λεπτού σιγή να ηρεμή-
σουν τα ηχεία και τα αυτιά μας»!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Ηρακλής 
ακολουθεί 
τον Καράογλου
Τα «κυανόλευκα» αισθήματά
του έδειξε για ακόμη μια φορά
ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ επισκέφτηκε τη Διε-
θνή Έκθεση Beyond 4.0, σχο-
λιάζοντας στα social media:
«O Ηρακλής είναι μαζί μου
παντού!», όπως φαίνεται και
στη φωτογραφία που απεικο-
νίζει έναν ψηφιακό πίνακα
που αναγράφει το όνομα της
αγαπημένης ομάδας του βου-
λευτή. 

Πρόλαβε 
ο Απόστολος 
Στο παρά... δύο ο πρόεδρος της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας και περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας έδωσε το
«παρών» στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που
έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τζιτζικώ-
στας απουσίαζε στις Βρυξέλλες,
ωστόσο με την επιστροφή του στην
πόλη το πρώτο πράγμα που έσπευσε
να κάνει ήταν να βρεθεί κοντά στους
δημάρχους, έστω και στο κλείσιμο
των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θέ-
λησε να αποδείξει και να επαναλάβει
πως περιφέρειες και δήμοι είναι ενω-
μένες και παλεύουν από κοινού για τα
προβλήματα των πολιτών.

Για το υπαίθριο
εμπόριο 
Με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της
ΝΔ και εισηγητή του Σχεδίου Νόμου για
το υπαίθριο εμπόριο Στράτο Σιμόπουλο
είχαν συνάντηση αντιπροσωπεία της
Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγο-
ρών Κεντρικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας
- Θράκης ο πρόεδρος της Ε’ Λαϊκής
Αθηνών Χρήστος Μπάκας και ο αντιπρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
και πρόεδρος της Β’ Πειραιώς Γιώργος
Ηλίας. Οι εκπρόσωποι του υπαίθριου
εμπορίου ενημέρωσαν τον εισηγητή της
ΝΔ για τα σημεία του νομοσχεδίου που
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης ή ακόμη
και αλλαγής και τα οποία έχουν θέσει
υπόψη όλων των αρμοδίων.

Σε πελάγη ευτυχίας ο Ηλίας
Μπαμπάς έγινε ο Ηλίας Ζάχαρης, επικεφαλής

δημοτικής παράταξης στον Δήμο Νεάπολης -
Συκεών. Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο ένα
υγιέστατο κοριτσάκι και η οικογένεια πλέει σε
πελάγη ευτυχίας. Είναι χαρακτηριστικός ο τρό-
πος που υποδέχτηκε ο κ. Ζάχαρης το νέο μέλος
με μια ανάρτηση και τη σχετική φωτογραφία στο
Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλώς
την πριγκίπισσά μας».

Μετρά τις πληγές 
του ο Δήμος Θέρμης
Αίτημα να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης οι περιοχές του Δήμου Θέρμης, οι
οποίες επλήγησαν από την πρόσφατη κακο-
καιρία «Μπάλλος», υπέβαλε η δημοτική αρχή
προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω επιστολής του
δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου και αφο-
ρά τις κοινότητες Βασιλικών, Σουρωτής, Αγίας
Παρασκευής και Λιβαδίου της δημοτικής ενό-
τητας Βασιλικών και Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ν.
Ρυσίου και Ταγαράδων της δημοτικής ενότη-
τας Θέρμης.

Καταδίκη 14 χρόνων σε τσαντάκια 



Ο
πρώτος γύρος των δημοτικών εκλο-
γών στη Βόρεια Μακεδονία, που διε-
ξήχθη την περασμένη Κυριακή, δεί-
χνει ότι το κυβερνών Σοσιαλδημο-

κρατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ
υφίσταται σημαντικές απώλειες, ενώ ενισχυμένο
εμφανίζεται το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιό
VMRO-DPMNE. Οι συγκεκριμένες εκλογές
έχουν λάβει καθαρά χαρακτήρα αναμέτρησης
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τα
ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση
να είναι σχεδόν εξαφανισμένα από την ατζέντα.

Τι θα σημάνει, όμως, η επικράτηση του VMRO-
DPMNE για τη Συμφωνία των Πρεσπών; Το θέμα εί-
ναι ένα από τα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ του
πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζά-
εφ και του αρχηγού του μεγαλύτερου κόμματος της
αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι.
Ο Ζόραν Ζάεφ υπερασπίζεται με θέρμη τη Συμφω-
νία των Πρεσπών σημειώνοντας ότι με αυτήν ανοί-
γει ο δρόμος για την ένταξη της Βόρειας Μακεδο-
νίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ενώ ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι
τη θεωρεί «επιζήμια» για τα εθνικά συμφέροντα της
χώρας.

Οι δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν για την ανά-
δειξη δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων σε 80

δήμους της χώρας και στον μητροπολιτικό δήμο των
Σκοπίων. Στις περιπτώσεις που κανείς υποψήφιος
δεν κατορθώσει να αποσπάσει από τον πρώτο γύρο
ποσοστό άνω του 50%, θα οργανωθεί δεύτερος γύ-
ρος, στις 31 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων του πρώτου γύρου.

Το ενδιαφέρον των δημοτικών αυτών εκλογών
στρέφεται και στο ποιος θα επικρατήσει στον Δήμο
των Σκοπίων, όπου θα κριθούν έως έναν βαθμό και
οι εντυπώσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσμα-
τα που ανακοίνωσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή, το
VMRO-DPMNE επικρατεί σε σειρά μεγάλων δήμων
της χώρας, ενώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η
μάχη για τον μητροπολιτικό Δήμο των Σκοπίων θα
κριθεί στον δεύτερο γύρο στις 31 Οκτωβρίου.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκο-
σκι έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του.
Από την πλευρά του, ο Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε την αι-
σιοδοξία ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στον δεύ-
τερο γύρο των δημοτικών εκλογών. 

Ο Έντι Ράμα στέλνει... 
δορυφόρους στο Διάστημα

Δύο δορυφόρους ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το 2022 στο
Διάστημα η Αλβανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις του πρω-
θυπουργού Έντι Ράμα, οι οποίες συνοδεύτηκαν από καυ-
στικά σχόλια της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στην αλβανική
Βουλή, ο Ράμα έκανε γνωστό ότι την επόμενη χρονιά θα
εκτοξευτούν στο Διάστημα οι δορυφόροι «Αλβανία 1» και
«Αλβανία 2», κάνοντας λόγο για είσοδο της Αλβανίας σε
διαστημικά προγράμματα στο μέλλον. Οι ανακοινώσεις του
Ράμα έτυχαν των ειρωνικών σχολίων του επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Λούλζιμ Μπάσα, ο οποίος τον κατηγόρησε
πως «οι Αλβανοί πεινούν και ο Ράμα στέλνει δορυφόρους
στο Διάστημα». Παράλληλα, υπερηχητικό πύραυλο σε τρο-
χιά εκτόξευσε η Κίνα, παρουσιάζοντας μια νέα διαστημική
της δυνατότητα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Financial
Times». Το περιστατικό αιφνιδίασε την αμερικανική υπηρε-
σία πληροφοριών, καθώς δείχνει ότι «η Κίνα έχει κάνει εκ-
πληκτική πρόοδο στην ανάπτυξη των υπερηχητικών όπλων
της». «Δεν έχουμε ιδέα πώς το έκαναν αυτό», φέρεται να
λέει μια πηγή.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες σε ηλικία
84 ετών ο πρώτος Αφροαμερικανός υπουργός
Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ από επιπλοκές της
Covid-19. Ο στρατηγός Πάουελ είχε υπηρετήσει
ως υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση
Μπους από το 2001 έως το 2005. Είχε γεννηθεί στη
Νέα Υόρκη και είχε κομβικό ρόλο στην αμερικα-
νική εισβολή στο Ιράκ το 2003. Νοσηλευόταν με
κορονοϊό στο νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ στο Μέ-
ριλαντ και ήταν πλήρως εμβολιασμένος, όπως
ενημέρωσε η οικογένειά του μέσω Facebook.

Στο μεταξύ, εξιτήριο πήρε ο πρώην πρόεδρος
των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον την Κυριακή, από το Ιατρι-
κό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιρβάιν της Καλι-
φόρνιας, όπου νοσηλευόταν από την περασμένη
εβδομάδα λόγω μιας λοίμωξης στο ουροποιητικό.
Στα πλάνα που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, ο 75χρο-
νος εμφανίζεται να αποχωρεί από το νοσοκομείο
συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την πρώην
υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Φορούσε

προστατευτική μάσκα, έδειχνε αρκετά ευδιάθε-
τος και αποχαιρέτησε φεύγοντας τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές του ιατρικού κέντρου.
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Ήττα για Ζάεφ στον
πρώτο γύρο των 
δημοτικών εκλογών

Πέθανε ο Κόλιν Πάουελ από επιπλοκές της Covid-19

Τι θα σημάνει η επικράτηση 
του VMRO-DPMNE 
για τη Συμφωνία των Πρεσπών



Π
αρεμβάσεις σε πολλά επί-
πεδα, εκτός από τα μέτρα
στήριξης ύψους 2,4 δισ.
ευρώ που έχουν ήδη συμ-

περιληφθεί στο προσχέδιο προϋπολο-
γισμού 2022, εξετάζει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης για το επό-
μενο έτος, προκειμένου να ανακουφί-
σει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
που πλήττονται από το κύμα ακριβείας
και ειδικά από την εκτίναξη των τιμών
των καυσίμων και της ενέργειας.

Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνη-
σης θα «κλειδώσουν» τις επόμενες
εβδομάδες και θα συμπεριληφθούν
στην εισηγητική έκθεση του προϋπο-
λογισμού 2022 που θα κατατεθεί εντός
του Νοεμβρίου στη Βουλή. Το εύρος
αυτών των πρόσθετων παρεμβάσεων
θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την
πορεία εκτέλεσης του τρέχοντος προ-
ϋπολογισμού, αλλά και από το τελικό
ύψος της ανάπτυξης του 2021.

Η θετική πορεία των εσόδων τον Σε-
πτέμβριο (+29% με υπέρβαση 1,1 δισ.
ευρώ και 2,9% στο εννεάμηνο με υπέρ-
βαση 900 εκατ. ευρώ) ενισχύει την πε-
ποίθηση του οικονομικού επιτελείου
ότι και ο αναθεωρημένος στο 6,1% του
ΑΕΠ στόχος για ανάπτυξη φέτος είναι
«συντηρητικός». Και βεβαίως μεγαλύ-
τερη ανάπτυξη και αυξημένα δημόσια
έσοδα θα δημιουργήσουν πρόσθετο
δημοσιονομικό χώρο.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται θα
είναι συμβατές αφενός με τη «ρήτρα
διαφυγής» και αφετέρου θα αξιοποι-
ούν την «εργαλειοθήκη» της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την αντιμετώπιση
του κύματος ενεργειακής ακρίβειας.

Στοχευμένα μέτρα
Αυτό σημαίνει πως τα έκτακτα και

προσωρινά μέτρα εισοδηματικών ενι-
σχύσεων και φοροαπαλλαγών θα
αφορούν τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά
από την υγειονομική και την ενεργει-
ακή κρίση. Στη βάση αυτή εξετάζονται
σε πρώτη φάση ο διπλασιασμός του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης και η δυνατότητα πληρωμής των
λογαριασμών ρεύματος σε δόσεις, η
χορήγηση κοινωνικού μερίσματος
στους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν
έλαβαν αναδρομικά και η καταβολή
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στους υγειονομικούς που παραμέ-
νουν στην πρώτη γραμμή της μάχης
κατά της πανδημίας.

Αναφορικά με τον διπλασιασμό του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-

γύης, το μονοπρόσωπο νοικοκυριό
από 200 ευρώ ανά μήνα θα λαμβάνει
400 ευρώ ανά μήνα. Για κάθε επιπλέον
ενήλικο μέλος του νοικοκυριού η προ-
σαύξηση του εγγυημένου ποσού από
100 ευρώ ανά μήνα θα πάει στα 200 ευ-
ρώ. Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικο-
κυριού η προσαύξηση του εγγυημένου
ποσού κατά 50 ανά μήνα θα αυξηθεί
στα 100 ευρώ. Το ανώτατο όριο του εγ-
γυημένου ποσού που ορίζεται σήμερα
στα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως
της σύνθεσης του νοικοκυριού θα αυ-
ξηθεί στα 1.800 ευρώ μηνιαίως.

Σε δεύτερη φάση, η κυβέρνηση εξε-

τάζει την κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και στον ιδιωτικό τομέα και
στους συνταξιούχους πριν από το
2023, αλλά και τη μείωση της προκα-
ταβολής φόρου.

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή της
ΔΕΗ με τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στο
μετοχικό κεφάλαιο και την είσοδο ξένων επενδυτών.
Σήμερα το πρωί διενεργείται η έκτακτη γενική συνέλευ-
ση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία θα ληφθεί
απόφαση σχετικά με την πρόταση της διοίκησης για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί τη νέα εποχή
στην 71χρονη ιστορία της επιχείρησης, με το Δημόσιο να
μειώνει τη συμμετοχή του κάτω και από το πλειοψηφικό

όριο, το 51%. Θα κατέλθει στο 33%, στο μειοψηφικό ποσο-
στό καθοριστικής σημασίας (blocking minority). Υπεν-
θυμίζεται ότι σήμερα ποσοστό 34% ανήκει στο Υπερτα-
μείο και 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των
μετοχών είναι κατανεμημένο σε μετόχους. Με ανακοί-
νωσή του, το Υπερταμείο έχει αφήσει να εννοηθεί πως
δεν θα προχωρήσει στην αύξηση του ποσοστού της συμ-
μετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. 

Τα επόμενα βήματα της αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου και εφόσον η γενική συνέλευση ανάψει το πράσι-

νο φως, είναι το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών
προς το τέλος του μήνα, όπως επίσης και η τιμή διάθε-
σης των νέων μετοχών. Στις αρχές του Νοεμβρίου ανα-
μένεται η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη
χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου στρατηγικού
σχεδίου της εταιρείας και θα της επιτρέψει να αυξήσει
το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 5,3 δισ. ευρώ τα επό-
μενα τρία χρόνια και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026.

Σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου
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Στο τραπέζι κοινωνικό 
μέρισμα - Σκέψεις για 
κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης για ιδιωτικούς
υπαλλήλους 
και συνταξιούχους 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Νέο πλέγμα
μέτρων στήριξης
από το ΥΠΟΙΚ

Η «Ρ» πρώτη είχε αποκαλύψει από τις 6/10
το σχέδιο της κυβέρνησης για πάγωμα της
εισφοράς αλληλεγγύης σε εργαζόμενους
και συνταξιούχους



ΤΡΙΤΗ 19 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL XΡΗΜΑ25

ΑΑΔΕ: Νέα απλοποιημένα
ψηφιακά έντυπα δηλώσεων

Τέσσερις νέες απλοποιημένες ψηφιακές
πλατφόρμες δηλώσεων ανακοίνωσε η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιταχύ-
νοντας τις διαδικασίες για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορο-
λογούμενους. Οι φόρμες αυτές μπορούν να
αποθηκευτούν και να συμπληρωθούν απευ-
θείας χωρίς χειρόγραφη συμπλήρωση ή
χειρόγραφη υπογραφή, καθώς αρκεί για την
ταυτοποίηση του υπόχρεου η χρήση των
κωδικών του Taxisnet. Πιο συγκεκριμένα,
πρόκειται για την «Αίτηση για χορήγηση
αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης
οφειλής», γνωστή και ως Α100, η οποία αν-
τικαθιστά το έντυπο Α9, την «Αίτηση απόδο-
σης τελών χαρτοσήμου» (Α200), τη «Δήλω-
ση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών
στοιχείων» (Δ210) και τη «Δήλωση έναρξης,
μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρη-
σης» (Δ211).

Τα νέα έντυπα απευθύνονται σε επιχειρή-
σεις, ενώ ενοποιούν σε ενότητες τις πληρο-
φορίες των εντύπων Μ2-Μ11. Η ΑΑΔΕ προ-
γραμματίζει έως το τέλος του έτους τη λει-
τουργία επιπλέον 40 ψηφιακών φορμών για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολο-
γουμένων.

Πληρωμές για «Συν-Εργασία»
και επιδόματα ΕΦΚΑ-ΟΑΕΔ

Με την καταβολή των χρημάτων στους ερ-
γαζομένους που έχουν ενταχθεί στον μηχα-
νισμό «Συν-Εργασία» ξεκινά από σήμερα η
υλοποίηση του προγράμματος πληρωμών
από το υπουργείο Εργασίας, τον e-ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί
ανέρχεται σε 90,3 εκατ. ευρώ και αφορά πε-
ρίπου 141.000 δικαιούχους. Σήμερα κατα-
βάλλονται 7,9 εκατ. ευρώ σε 37.297 δικαιού-
χους του μηχανισμού «Συν-Εργασία» Σε-
πτεμβρίου, καθώς και 19,2 εκατ. ευρώ σε
35.380 δικαιούχους αδειών ειδικού σκοπού.

Έως την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ θα πληρώσει
13,5 εκατ. ευρώ για επιδόματα μητρότητας,
κύησης, ασθενείας, ατυχήματα, καθώς και
έξοδα κηδείας σε 24.500 δικαιούχους, 15,1
εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους εφάπαξ και
10.000 ευρώ σε 20 κληρονόμους για επικου-
ρικές συντάξεις θανόντος συγγενούς. Τέ-
λος, έως την Παρασκευή ο ΟΑΕΔ θα καταβά-
λει 15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους
επιδομάτων ανεργίας και άλλων 19 εκατ. σε
4.500 δικαιούχους επιδοτούμενων προ-
γραμμάτων απασχόλησης και 600.000 ευρώ
σε 70 μητέρες ως επίδομα μητρότητας.

Μ
εγαλύτερα περιθώρια
για εκπτώσεις και ευελι-
ξία για τον υπολογισμό
του ΕΝΦΙΑ για 7,3 εκα-

τομμύρια κατόχους ιδιοκτησιών αφή-
νει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς
η σημαντικά βελτιωμένη εικόνα των
φορολογικών εσόδων στο εννεάμηνο,
ως αποτέλεσμα της σημαντικής ανά-
καμψης της οικονομίας, επιτρέπει τη
λήψη πιο φιλολαϊκών αποφάσεων.

Καταρχάς, σύμφωνα με διασταυρωμέ-
νες πληροφορίες της «Political», θα
υπάρξουν παρεμβάσεις έτσι ώστε να μην
εφαρμοστούν οι νέες αυξημένες τιμές
των ακινήτων σε περιοχές που επλήγη-
σαν από τις θεομηνίες. Πέρα από τα μέ-
τρα που έχουν ανακοινωθεί για τους πυ-
ρόπληκτους με απαλλαγές από την πλη-
ρωμή του ΕΝΦΙΑ, αναμένεται να γίνουν
διορθωτικές κινήσεις για τις περιοχές
που δοκιμάζονται από τους σεισμούς και
τις πλημμύρες σε σχέση με την ισχύ των
νέων αντικειμενικών αξιών. Από την άλλη
πλευρά, η κατάργηση του συμπληρωμα-
τικού φόρου στις μεγάλες περιουσίες
σηματοδοτεί ανακατατάξεις, ενώ παρά
την αύξηση των τιμών ζώνης σε χιλιάδες
περιοχές, το υπουργείο Οικονομικών
προσανατολίζεται στη μείωση της τιμής
υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ώστε να προ-
κύψουν ακόμη και μειώσεις για τους

ιδιοκτήτες ακινήτων. Το οικονομικό επι-
τελείο της κυβέρνησης, με βάση τον νέο
δημοσιονομικό χώρο, θα φέρει μέσα
στον επόμενο μήνα το τελικό σχέδιο για
τον ΕΝΦΙΑ, έχοντας ως στόχο να ευνοή-
σει τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων ως αντιστάθμισμα για την εκρηκτι-
κή αύξηση των τιμών της ενέργειας. 

Η ειδική επιτροπή, που έχει συσταθεί
από το καλοκαίρι με εντολή του υπουρ-
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα,
έχοντας ως σκοπό τη σύνταξη μελέτης
για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των
νέων αντικειμενικών αξιών από την
1/1/2022, πρέπει να παραδώσει τα σχετι-
κά στοιχεία μέσα στις πρώτες μέρες του
Νοεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι το βασικό σενάριο πε-
ριλαμβάνει την εφαρμογή ενός και μόνο
φόρου, δηλαδή του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα
ενσωματώσει αναλογικά και με κοινωνι-
κά δίκαιο τρόπο τα έσοδα από την κατάρ-
γηση του συμπληρωματικού φόρου που
επιβάλλεται σήμερα στις περιουσίες με
αντικειμενική αξία ακινήτων άνω των
250.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι για τη
συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών
ακινήτων θα προκύψει η πληρωμή μι-
κρότερου φόρου, ακόμη και σε περιοχές
που θα υπάρξει σημαντική αύξηση των
τιμών ζώνης και κατ’ επέκτασιν των αντι-
κειμενικών αξιών. Από την ανακατανομή
των εσόδων του ΕΝΦΙΑ (ο εισπρακτικός
στόχος παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ) θα
προκύψουν επιβαρύνσεις για περιορι-
σμένο αριθμό ιδιοκτητών που μέχρι σή-
μερα εξαιρούνται από την εφαρμογή του
συστήματος των τιμών ζώνης. Σημειώνε-
ται ότι, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώ-
σει το υπουργείο Οικονομικών, περίπου
3.500 νέες ζώνες θα ενταχθούν στο αντι-
κειμενικό σύστημα προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η Μύκονος (αύξηση έως
και 250% στις τιμές ζώνης).

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Με φόντο την κατάργηση 
του συμπληρωματικού 
φόρου από το 2022 - Μέσα
στον Νοέμβριο οι τελικές
αποφάσεις - «Παράθυρο»
για ακόμη μεγαλύτερες
εκπτώσεις από το νέο έτος

Σενάρια πιο ευνοϊκών
αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ



Σ
ε νέα εποχή ανάπτυξης μπαίνουν
τα μεταλλεία Κασσάνδρας, κα-
θώς μετά την υπογραφή της νέας

επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελ-
ληνικός Χρυσός και της Πολιτείας έχουν
ξεκινήσει οι απαραίτητες προπαρα-
σκευαστικές κινήσεις προκειμένου να
μπει το έργο της πλήρους ανάπτυξης των
μεταλλείων σε τροχιά υλοποίησης. Πα-
ράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την
προσωρινή αναστολή του μεταλλείου
των Μαύρων Πετρών, το οποίο αντιμετω-
πίζει έλλειψη αποθεμάτων μεταλλεύμα-
τος. Η Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε
τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη 2021-2024
με σειρά λειτουργικών αλλά και οικονο-
μικών ορόσημων, που δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για την έναρξη εμπορικής
παραγωγής στο παγκόσμιας κλάσης με-
ταλλείο των Σκουριών. Ο Oδικός Χάρτης
αποτελεί μέρος της εφαρμογής τής πρό-
σφατα κυρωμένης Επενδυτικής Συμφω-
νίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και
της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έθε-

σε το πλαίσιο για την πλήρη ανάπτυξη
των μεταλλείων Κασσάνδρας, μια από τις
μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις
στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ανα-
δείξει τη χώρα σε κορυφαίο παραγωγό
χρυσού στην Ευρώπη. Πρωταρχικός
στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι ο
μετασχηματισμός των μεταλλείων Κασ-
σάνδρας σε μια αποτελεσματική, υγιή
και κερδοφόρο επιχείρηση, με ενισχυ-

μένες θέσεις εργασίας, όρους Βιώσιμης
Ανάπτυξης και προοπτικές μακροπρόθε-
σμης ευημερίας των κοινοτήτων της ΒΑ
Χαλκιδικής. Για να επιτευχθεί αυτό η Ελ-
ληνικός Χρυσός επικεντρώνεται στην
εξυγίανση των μεταλλείων της Ολυμπιά-
δας και των Μαύρων Πετρών με την υλο-
ποίηση ενεργειών για την αύξηση του
επιπέδου ασφάλειας, παραγωγής και
παραγωγικότητας.

ΔΕΠΑ: 30 χρόνια στηρίζει 
την ενεργειακή οικονομία

Σύμφωνα με την εταιρεία, «για 30 και πλέον
χρόνια η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει σταθερά την
ενεργειακή οικονο-
μία της χώρας. Αυτό
συνεχίζει να κάνει
και σε αυτήν τη δύ-
σκολη συγκυρία του
ενεργειακού κλά-
δου, όχι μόνο της Ελ-
λάδας, αλλά όλης της
Ευρώπης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, θα εκπονήσουμε σχέ-
διο με το οποίο θα απορροφήσουμε κατ’ ελάχι-
στον το 15% των ανατιμήσεων στο φυσικό αέριο,
στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά της χώρας
μας». Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δηλώνει σε ανακοίνω-
ση ότι η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό αλλά και
βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυ-
ξη και την ευημερία. Αποστολή της είναι, σημει-
ώνει, να την προσφέρει με οικονομία και ασφά-
λεια σε όλους τους Έλληνες.

Alpha Bank: Υπηρεσία 
δωρεάν αποστολής εμβασμάτων
Νέα ονομασία και νέες δυνατότητες αποκτά το
Alpha Quick Trsanfer της Alpha Bank, η υπη-
ρεσία δωρεάν αποστολής εμβασμάτων έως 500
ευρώ σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, μετονομάζεται σε IRIS Online
Payments, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο
κομμάτι της μεταφοράς χρημάτων τόσο προς
την Alpha Bank όσο και προς τις άλλες τράπε-
ζες. Οι πελάτες της Alpha Bank μπορούν μέσα
από την εφαρμογή να αποστείλουν έως και 500
ευρώ τη μέρα σε άλλους λογαριασμούς, δι-
κούς τους σε άλλη τράπεζα, ή τρίτων σε οποι-
αδήποτε τράπεζα χωρίς καμία προμήθεια. Το
μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να εισα-
γάγουν τον αριθμό του κινητού ή τον ΑΦΜ του
παραλήπτη και τα χρήματα φτάνουν την ίδια
στιγμή στον λογαριασμό του.

ΕΤΕ: Πρόγραμμα 
υγείας μέσω e-banking 

Μέσω e-banking διαθέτει η Εθνική Τράπεζα
με το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας Full Πρό-
ληψη, το οποίο προσφέρει πλούσιες παροχές
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το Full Πρό-
ληψη, που δημιουργήθηκε από την Εθνική
Ασφαλιστική, αποτελεί ένα πρόγραμμα πρόλη-
ψης για την υγεία, το οποίο με ένα χαμηλό ασφά-
λιστρο παρέχει δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
έως 700 ευρώ ή 2.000 ευρώ ανάλογα με το πακέ-
το ασφάλισης που θα επιλέξετε όπως και ετήσιο
check-up και ειδικά πακέτα προληπτικού ελέγ-
χου σε συμβεβλημένα κέντρα, καθώς και εξέτα-
ση μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορονοϊό
(SARS-CoV-2) με ελάχιστη συμμετοχή.
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Η ετήσια συνάντηση της AUSA είναι η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση συστημάτων αμυντικού
εξοπλισμού στη Βόρεια Αμερική, που παρέχει διασύνδεση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων
και της βιομηχανίας, καθώς και την ευκαιρία να παρουσιαστούν από κοντά νέα μηχανήματα,
συστήματα και τεχνολογίες. Αυτή ήταν η 8η χρονιά που η Ελλάδα συμμετείχε στην AUSA
διοργανώνοντας το ελληνικό περίπτερο και κάθε χρόνο η ελληνική αντιπροσωπεία γίνεται
όλο και μεγαλύτερη. Οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες είναι παγκόσμιοι ηγέτες σε εξοπλι-
σμό και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και η AUSA αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να επι-
δείξουν τις δυνατότητές τους όχι μόνο στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και σε αυτές των υπόλοι-
πων συμμαχικών εταίρων που συμμετέχουν. Η ελληνική συμμετοχή στην AUSA 2021 στό-
χευε στην ανάδειξη της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου που διακρίνουν τα ελλη-
νικά προϊόντα, αλλά και στην προώθηση της διεθνούς σταθερότητας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας «Beyond Circularity»
της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ με τον τελικό που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του GreenTech
Symposium. Μέσω του διαγωνισμού καινοτομίας αναδείχθηκαν καινοτόμες
ιδέες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότη-
τας για τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών. Νικητές αναδείχθηκαν μεταξύ εννέα
συμμετεχόντων η υβριδική εταιρεία Αγροτεχνολογίας Solmeyea, η οποία κέρ-
δισε την πρώτη θέση στην κατηγορία Company Solution και το έπαθλο των 4.000
ευρώ, και η MOA μεταξύ τριών συμμετεχόντων, η οποία έλαβε την πρώτη θέση
και το αντίστοιχο έπαθλο των 1.000 ευρώ στην κατηγορία Idea Solution. Τιμητι-
κές διακρίσεις έλαβαν και οι εταιρείες Zero Innova Smart Water (2η θέση) και η
Industrial Zones: Rezos IoT Sixth Sense (3η θέση) στην κατηγορία Idea Solu-
tion, καθώς και οι εταιρείες PCN Materials και AMEN New Technologies κατα-
λαμβάνουν αντίστοιχα τη 2η και 3η θέση στην κατηγορία Company Solution.

Enterprise Greece: Συμμετοχή στην έκθεση αμυντικού εξοπλισμού στις ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας «Beyond Circularity»

Ελληνικός Χρυσός: Νέα εποχή 
ανάπτυξης για τα μεταλλεία Κασσάνδρας



SocGen: Διαγραφή
από MSCI της Jumbo
με προσθήκη της ΔΕΗ

Η
Société Générale εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση των
δεικτών της MSCI τον επόμενο μήνα θα έχει έντονο
ελληνικό ενδιαφέρον, αφού προβλέπει ότι θα

υπάρξουν δύο προσθήκες και μια διαγραφή από τον εγχώ-
ριο δείκτη MSCI Greece. Οι πιθανές εισροές και εκροές
που προβλέπει ανέρχονται αθροιστικά σε 33,4 εκατ. δολά-
ρια. Οι πιθανές εκροές της Jumbo ανέρχονται στα 88,4
εκατ. δολάρια, οι πιθανές εισροές για την ΕΤΕ στα 74,7
εκατ. δολάρια και, τέλος, για τη ΔΕΗ στα 47,7 εκατ. δολάρια
οι πιθανές εισροές. Αν λάβουν χώρα όλες οι αλλαγές που
προβλέπει η γαλλική τράπεζα, ο δείκτης MSCI Greece θα
αυξήσει τη βαρύτητά του κατά 0,009% στις αναδυόμενες
αγορές. Η Société Générale εκτιμά τη διαγραφή της Jum-
bo εξαιρετικά πιθανή, ενώ οι προσθήκες των τίτλων της
Εθνικής Τράπεζας και της ΔΕΗ είναι «high conviction». Οι
λόγοι διαγραφής της Jumbo είναι το μέγεθος, ενώ για τις
άλλες δύο οι λόγοι προσθήκης είναι η αύξηση του ειδικού
βάρους του κλάδου στους δείκτες.

Intracom Telecom: Ανάληψη 
έργου στο Βελιγράδι

H Intracom Telecom ανακοίνωσε την ανάληψη έργου «Έξυ-
πνων Πόλεων» στο Βελιγράδι για τη βελτίωση της συνολι-
κής ποιότητας του αέρα της πόλης μέσω έξυπνης παρακο-
λούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα με το
έργο αυτό, θα εγκατασταθεί ένα ευρύ δίκτυο σταθμών πα-
ρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε όλη την πόλη, το
οποίο θα επιβλέπει και θα καταγράφει ατμοσφαιρικούς ρύ-
πους και διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, οι οποί-
ες συνδέονται στενά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως η
θερμοκρασία, η πίεση, ο άνεμος, η υγρασία κ.λπ.

Γ. Χατζηθεοδοσίου: 
Η ΕΕ  αναγνωρίζει το 
πρόβλημα με τις ανατιμήσεις

«H Κομισιόν ζητά μέτρα προστασίας επιχειρήσεων και
νοικοκυριών που είναι συμβατά με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο διάστημα έχει
ανοίξει η συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες που θα έχουν
οι ανατιμήσεις στην οικονομία και την αγορά. Ειδικά οι εκ-
πρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας και του επιχει-
ρηματικού κόσμου κρούσαμε έγκαιρα τον κώδωνα του
κινδύνου, καθώς έχουμε αντιληφθεί σε πόσο δύσκολη πε-
ρίοδο εισερχόμαστε και τι κίνδυνοι υπάρχουν για τη βιω-
σιμότητα των επιχειρήσεων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης
του λειτουργικού κόστους. Και αισθανόμαστε μια μικρή
δικαίωση μαθαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι
απλώς αναγνωρίζει το πρόβλημα που προκαλεί η ραγδαία
αύξηση των τιμών της ενέργειας, αλλά καταθέτει και συγ-
κεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή του».

ΕΛΠΕ: Σε 1,4 δισ. ευρώ 
η καθαρή αξία του κλάδου διύλισης
Σε 1,4 δισ. ευρώ εκτίμησε η Grant Thornton την αναπροσαρμο-
σμένη καθαρή αξία του κλάδου διύλισης των ΕΛΠΕ - Ελληνικών
Πετρελαίων, στο πλαίσιο της απόσχισής του και της δημιουργίας
της εταιρείας συμμετοχών. Ο όμιλος των ΕΛΠΕ, όμως, διαθέτει
μια σειρά από συμμετοχές ΕΚΟ Εμπορία, ΕΚΟ Διεθνείς Συμμετο-
χές, Παραχωρήσεις, ΔΕΠΑ Εμπορίας, κοινή εταιρεία με Edison
και όλα πρέπει να συμπληρωθούν από τους επενδυτές. Σύμφωνα
με την έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας, η εύλογη
αξία στοιχείων ενεργητικού ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ, ενώ η εύλο-
γη αξία υποχρεώσεων ανήλθε σε 4,4 δισ. ευρώ. Η αναπροσαρμο-
σμένη καθαρή θέση του κλάδου ανέρχεται σε 1,45 δισ., από τα
οποία ποσό 153,99 εκατ. ευρώ αφορά φορολογικά αποθεματικά
και προβλέψεις που σχημάτισε η Διασπώμενη και σχετίζονται με
τον κλάδο όπως ορίζεται στο Σχέδιο Διάσπασης.
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ΕΔΑ Αττικής: Νέα επιδότηση της
εγκατάστασης θέρμανσης με αέριο

Ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου το νέο πρό-
γραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης
φυσικού αερίου της ΕΔΑ Αττικής. Η επιδότηση
αφορά νέες συνδέσεις για κεντρικές ή αυτό-
νομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών επί του
νέου δικτύου φυσικού αερίου που κατα-
σκευάστηκε έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μέσω
του νέου προγράμματος η ΕΔΑ Αττικής επιδο-
τεί μέρος του συνολικού κόστους μετατροπής
της εσωτερικής εγκατάστασης για χρήση φυ-
σικού αερίου σε κατοικίες. Το επιδοτούμενο
ποσό σε περίπτωση αυτονομιών είναι 400 ευ-
ρώ, ενώ στην περίπτωση κεντρικών θερμάν-
σεων μπορεί να φθάσει έως τις 3.000 ευρώ. Το
νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβά-
σεις σύνδεσης που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ
Αττικής από τις 15 Οκτωβρίου 2021 και μέχρι
εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Πλαστικά Θράκης:
1η Δεκεμβρίου η αποκοπή 
του προσωρινού μερίσματος
Η Πλαστικά Θράκης αποφάσισε τη διανομή
προσωρινού μερίσματος για την εταιρική
χρήση 2021. Το προσωρινό μέρισμα ανέρχε-
ται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. ευρώ
(μεικτό ποσό), ήτοι σε 0,1086 ευρώ ανά μετο-
χή (μεικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακρά-
τηση φόρου ποσοστού 5%, συνεπώς το καθα-
ρό καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού
μερίσματος θα ανέλθει σε 0,10316 ευρώ ανά
μετοχή, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέ-
χει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκο-
πής. Ως ημερομηνία αποκοπής του προσωρι-
νού μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 1 Δε-
κεμβρίου ως ημερομηνία προσδιορισμού
των δικαιούχων την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου
και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυ-
τού την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου.

Έκτακτο μέρισμα 
0,248 ευρώ μοιράζει ο ΟΤΕ

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του πο-
σοστού που κατείχε η ΟΤΕ (54%) στην Telekom
Romania Communications SA, όπως ανακοι-
νώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή
έκτακτου μερίσματος στους μετόχους της συ-
νολικού ποσού 113,3 εκατ. ευρώ ή μεικτού πο-
σού 0,248 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα αρχί-
σει να καταβάλλεται την Παρασκευή 19 Νοεμ-
βρίου. Το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαυ-
ξηθεί με βάση τον αριθμό των μετοχών σε κυ-
κλοφορία μείον τις ίδιες μετοχές που θα κατέ-
χει η ΟΤΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Από-
κτησης Ιδίων Μετοχών μέχρι την ημερομηνία
αποκοπής του μερίσματος.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ι σχυρές… ανάσες ζωής πήρε το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο την προηγούμενη
αγωνιστική με το εκπληκτικό 4-4 (από

4-1) του ΠΑΟΚ με τον Βόλο στην Τούμπα,
την εναλλαγή στην κορυφή της βαθμολο-
γίας, όπου πέρασε μόνος πρώτος ο Ολυμ-
πιακός μετά τη δύσκολη νίκη του 2-1 επί
του ΠΑΣ στα Γιάννενα, το ξέσπασμα του
Παναθηναϊκού 4-1 επί του Ιωνικού με χατ
τρικ τού υπό… διωγμόν το περασμένο κα-
λοκαίρι Ισπανού στράικερ Καρλίτος, την
«ανάσταση» της ΑΕΚ, που νίκησε 3-0 τον
Ατρόμητο, και τη μεγάλη νίκη 2-1 του ΟΦΗ
επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Είναι η
πρώτη φορά έπειτα από χρόνια που εναλ-
λάσσονται στην κορυφή οι «μεγάλοι» και
αυτό προσδίδει ενδιαφέρον.

Στην Τούμπα έγινε το αδιανόητο, από αυ-

τά τα παράδοξα και απίθανα που καθιστούν
το ποδόσφαιρο τον «βασιλιά των σπορ». Ο
Βόλος προηγήθηκε 1-0 και μέσα σε 18 λε-
πτά ο ΠΑΟΚ το ανέτρεψε σε 4-1! Στο δεύτε-
ρο μέρος ο Βόλος σκόραρε άλλες τρεις φο-
ρές! Ο ΠΑΟΚ έχει να δεχτεί περισσότερα
από τέσσερα γκολ στην Τούμπα από επαρ-
χιακή ομάδα από το μακρινό 1973, όταν εί-
χε ηττηθεί 5-3! Μακράν το πιο όμορφο πο-
δόσφαιρο παίζει ο Βόλος στα μέχρι τώρα
έξι παιχνίδια του πρωταθλήματος, κατα-
γράφοντας ένα άνευ προηγουμένου ρε-
κόρ. Είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθε-
ση με 15 γκολ ενεργητικό και τη χειρότερη
άμυνα με 12 γκολ παθητικό! Τι σημαίνει
αυτό πρακτικά; Ότι ενδιαφέρεται για το θέ-
αμα πρωτίστως και η βαθμολογική συγκο-
μιδή έρχεται μέσα από αυτό. Βρίσκεται στη

2η θέση της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑ-
ΟΚ και την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ με τον γερ-
μανοαναθρεμμένο Αργύρη Γιαννίκη στον
πάγκο υπέταξε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο
στο ΟΑΚΑ, παίζοντας ελκυστικό ποδό-
σφαιρο κατά διαστήματα. Την προσεχή Κυ-
ριακή θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι των απο-
καλύψεων μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ,
ενώ η ΑΕΚ θα πάει να παίξει με τον Βόλο
στο Πανθεσσαλικό.

Δεν είναι υπερβολή να εντάξουμε τον
Βόλο στους «Big» και από πέντε που είναι
(Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ,
Άρης) να γίνουν έξι. Ο Παναθηναϊκός ταξι-
δεύει στην Τρίπολη για να παίξει κόντρα
στον Αστέρα, ο οποίος πέτυχε την πρώτη
του νίκη 1-0 επί του Απόλλωνα στη Ριζού-
πολη. 

«Φωτιά» στην κορυφή! 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός ...............14

ΠΑΟΚ .........................13

Βόλος .........................13

ΑΕΚ ............................13

Παναθηναϊκός ...........10

ΠΑΣ Γιάννινα ..............9

ΟΦΗ ...........................7

Παναιτωλικός ............5
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Ιωνικός ....................... 5

Λαμία .......................... 4
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Τελικά, πέραν πάσης αμφιβο-
λίας, το πόλο είναι το εθνικό μας
σπορ. Μετά το ασημένιο μετάλλιο
της Εθνικής ανδρών στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του Τόκιο, ένα
ακόμα, επίσης ασημένιο, προστέ-
θηκε στην πλούσια συλλογή του
αθλήματος, από την Εθνική νέων
γυναικών αυτή τη φορά. Στον τελι-
κό του Παγκοσμίου Πρωταθλήμα-
τος που έγινε στη Νετάνια του Ισ-
ραήλ, έχασε 10-5 από την Ισπανία,
αλλά παραμένει σταθερά στους με-
γάλους του κόσμου. Ένα χαμένο
πέναλτι της Μαρίας Μυριοκεφαλι-
τάκη στην πρώτη περίοδο σκόρπισε
απογοήτευση, με συνέπεια οι Ισπα-
νίδες να προηγηθούν 5-1. Οι Ελλη-
νίδες φορτώθηκαν με άγχος, έκα-

ναν την αντεπίθεσή τους, αλλά δεν
ήταν αρκετή. Ισορροπημένα ήταν τα
άλλα οκτάλεπτα: 1-5, 0-1, 3-3, 1-1.
Ελλάδα: Ζαφειράκη, Τριχά 1, Φουν-
τωτού, Σιούτη, Κανετίδου 1, Γιαννο-

πούλου, Νίνου 1, Μυριοκεφαλιτάκη
1, Κατσιμπρή, Μπιτσάκου, Κοντονή
1, Τορνάρου, Καρύτσα. Το χάλκινο
μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία, νι-
κήτρια 12-10 της Ιταλίας.

Μας έκαναν περήφανους! Με κελεμπίες στο γήπεδο
Δεν έχει προηγούμενο αυτό που έγινε στο παι-

χνίδι Νιούκαστλ - Τότεναμ 2-3. Πολλοί οπαδοί της
γηπεδούχου πήγαν στο Σεντ Τζέιμς Παρκ φορών-
τας… κελεμπίες! Είχαν τον λόγο τους. Ο νέος
ιδιοκτήτης, Σαουδάραβας Μοχάμεντ Μπεν Ραχ-
μάν, είναι ζάπλουτος, έχει περισσότερα χρήματα
από τον Καταριανό Κελαϊφί της Μάντσεστερ Σίτι
και υποσχέθηκε μεταγραφές 200 εκατ. ευρώ, μό-
νο για αρχή…

«Υιοθετήστε ένα κουταβάκι»

Σε μια αξιέπαινη ενέργεια της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι πο-
δοσφαιριστές μετέφεραν κουτάβια κατά την είσο-
δό τους στον αγωνιστικό χώρο, πριν από το ματς
με τον Ατρόμητο 3-0. Όλοι κρατούσαν από ένα
κουταβάκι στα χέρια τους. Ήταν μία από τις δρά-
σεις της Ένωσης για την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας στην υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Ύστε-
ρα από αυτό, υπήρξαν πολλοί ενδιαφερόμενοι. 

Ματσάρα στη Μαδρίτη
Στη Μαδρίτη θα γίνει απόψε το μεγάλο ματς των

ομίλων του Champions League: η Ατλέτικο θα
υποδεχτεί τη Λίβερπουλ. Τα άλλα ματς: Κλαμπ
Μπριζ - Μάντσεστερ Σίτι (19.45), Μπεσίκτας -
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19.45). Πόρτο - Μίλαν, Πα-
ρί Σεν Ζερμέν - Λειψία, Άγιαξ - Ντόρτμουντ, Σα-
χτάρ Ντόνετσκ - Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ - Σέριφ
Τίρασπολ θα αρχίσουν στις 22.00. Όλα τα ματς θα
μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Επεισόδια και 
πυροβολισμοί
στον αέρα
Τα επεισόδια δεν έλειψαν από τα

ευρωπαϊκά γήπεδα το Σαββατοκύρια-
κο. Στο παιχνίδι Ολιμπιόκο Μοντίγιο -

Βιτόρια στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα
της Πορτογαλίας, οι θεατές εισέβαλαν

στον αγωνιστικό χώρο και οι αστυνομικοί πυρο-
βόλησαν στον αέρα. Στη Σλοβακία, διακόπηκε το
ντέρμπι κορυφής Σπάρτακ Τρνάβα - Σλόβαν
Μπρατισλάβας (αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Confe-
rence League), επίσης λόγω εισβολής των θεα-
τών στον αγωνιστικό χώρο.

Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς
Αυτή τη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατά-
φερε. Έχασε 2-1 σετ από τον Γεωργιανό Νικο-
λόζ Μπασιλασβίλι και αποκλείστηκε από τη συ-
νέχεια του Indian Wells. Τα σετ: 6-4, 2-6, 6-2.
Στο πρώτο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής έπαιξε
κακό τένις και ξέσπασε στη… ρακέτα του. Έπαιξε
πολύ καλά στο δεύτερο, αλλά στο τρίτο ήταν και
πάλι μακριά από τον καλό του εαυτό και δίκαια
αποκλείστηκε.

Συρτάκι από
Μπακασέτα -
Σιώπη

Συρτάκι χόρεψαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα Φενέρμπαχτσε - Τράμπζονσπορ 1-3 στην Πόλη
οι διεθνείς μας Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης. Ο Μπακασέτας πέτυχε δύο γκολ για την ομάδα της Τραπε-
ζούντας. «Δεν ξέρω να χορεύω, αλλά το έκανα με την προτροπή του Αμπντουλκαντίρ», οι δηλώσεις του αρχηγού της
Εθνικής μας ομάδας, που είναι και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με επτά γκολ.
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Σκοτεινές αποκαλύψεις
στο «Showbiz Thriller»

• Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είχε γενέ-
θλια! Έκλεισε τα 67!

• Σε χρόνο-ρεκόρ θα επι-
στρέψει η Κατερίνα Στικού-
δη στο «J2US», παρότι έγινε
μαμά ενός υγιέστατου αγορι-
ού πριν από λίγα 24ωρα.

• Η Βίκυ Καγιά εμφανίστηκε στην
πρεμιέρα του «Dancing with the S-
tars» με μοβ φόρεμα που δεν την κο-
λάκευε. «Κακοχυμένο σακί», υπο-
στήριξε το Twitter.

• Η τραγουδίστρια Ανέτ Αρν-
τάνι, γνωστή από το «Fame
Story», θα κινηθεί νομικά
εναντίον στιχουργού που
προσπάθησε να τη βιάσει.

• Εντυπωσιακή «Halloween νύφη»
με... σούπερ μίνι η κόρη της Τατιάνας
Στεφανίδου, Λυδία. 

• Θύμα διαδικτυακής απάτης
ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου.

• Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή
ύψους 1 εκατ. ευρώ για να σταματή-
σει ο «Σασμός» θα καταθέσει ο γιος
της πραγματικής «ηρωίδας» στη σει-
ρά.

• Τίτλοι τέλους στο ειδύλλιο
της Τζένης Καζάκου με τον
Στέλιο Λεγάκη.

• Εκτός εκπομπής χθες το πρωί η
Μπέττυ Μαγγίρα λόγω του αιφνίδιου
θανάτου της μητέρας της.

• Η Ελένη Ράντου σκηνοθετεί
τον σύζυγό της Βασίλη Πα-
πακωνσταντίνου στη μουσι-
κή παράσταση «Κοινή ησυ-
χία».

• Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε
στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμα-
νού ότι δεν είναι ζευγάρι με τη Φαίη
Σκορδά.

• Ο «Bachelor» Αλέξης Παπ-
πάς πάει στα δικαστήρια τον
πρώην συμπαίκτη του στο
«Survivor» Κώστα Παπαδό-
πουλο για τον χαρακτηρισμό
«αρσενική βίζιτα».

Σ
οκάρουν οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις
του δημοσιογράφου Βασίλη Λούκα και του
ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη
αναφορικά με τις άγνωστες λεπτομέρειες

και συγκυρίες θανάτου πασίγνωστων Ελλήνων
«πρωταγωνιστών» της showbiz.

Ο παρουσιαστής της θρυλικής μουσικής εκπομ-
πής «Star club» και ο γνωστός ντετέκτιβ ανέσυραν
από το αρχείο τις υποθέσεις των Νίκου Σεργιανό-
πουλου, Χριστίνας Ωνάση, Κώστα Ταχτσή, Ρένας
Παγκράτη, Νικόλα Άσιμου, Βάσου Ανδριανού, Μένη
Κουμανταρέα και Λευτέρη Βουρνά και έπειτα από
πολύμηνη, προσεκτική και εντατική μελέτη των ια-
τροδικαστικών εκθέσεων έφεραν στο φως νέα στοι-
χεία που καταγράφονται με λεπτομέρειες στο βι-
βλίο «Showbiz Thriller».

Πρόκειται για μια έκδοση τελετουργική, γεμάτη
σασπένς και μυστήριο, με τις απρόσμενες αποκαλύ-
ψεις να φέρνουν τα πάνω κάτω σε όλα όσα γνωρίζα-
με μέχρι σήμερα για το άδοξο τέλος διάσημων Ελ-
λήνων και ξένων αστέρων, όπως ανέφερε στην «Po-
litical» ο Βασίλης Λούκας.

«Βρέθηκα μπροστά σε καταστάσεις και υποθέ-
σεις έντονα περίεργες και, κυρίως, ανεξιχνίαστες
για πρόσωπα που πέθαναν αιφνίδια, ψυχρά και
απρόσμενα. Αυτοκτονίες, ιστορίες τρέλας, φόβος
και αναπάντητα ερωτήματα. Αποκαλύπτω λεπτομέ-
ρειες για το πτώμα του Τζιμ Μόρισον που δεν είδε
ποτέ κανείς, το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση του

Νίκου Σεργιανόπουλου που φοβόταν για τη ζωή του,
τον μυστηριώδη θάνατο της Χριστίνας Ωνάση στην
μπανιέρα, με την Έμι Γουαϊνχάουζ να έχει το ίδιο τέ-
λος με πανομοιότυπο τρόπο», τόνισε με αφορμή την
παρουσίαση του «Showbiz Thriller» στο ιστορικό
στέκι του «Κόμη». Ο Χρήστος Δάντης και το ραδιο-
τηλεοπτικό δίδυμο Τάκης Γιαννούτσος - Θοδωρής
Βαμβακάρης μίλησαν για όλα όσα απίστευτα κατα-
γράφονται στις σελίδες του βιβλίου, που «τρέχει» με
φόρα πλέον για την τρίτη έκδοση, ενώ σκιαγράφη-
σαν το προφίλ του συγγραφέα, ο οποίος έχει συνο-
μιλήσει με τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικό-
τητες του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι Βαγγέλης
Παπαθανασίου, Μαντόνα, Φρέντι Μέρκιουρι, Στινγκ,
Έμα Σάπλιν, Σίρλεϊ Μπάσεϊ αλλά και μέλη των Scor-
pions και των Iron Maiden.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα «σκοτεινά»
αρχεία θανάτου των Έλβις Πρίσλεϊ, Μέριλιν Μον-
ρόε, Τζον Λένον, Μπρους Λι, Αν Νικόλ Σμιθ, αλλά
και της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Για τη «Λαίδη Ντι»
αποκαλύπτεται η παρουσία μιας μακρινής ξαδέλ-
φης της πάνω στην παριζιάνικη γέφυρα τη στιγμή
που συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, εξάπτοντας
ακαριαία τη φαντασία του αναγνώστη που εύκολα
«παγώνει» μπροστά σε ακατανόητα «deja vu».

Η συγγραφή του «Showbiz Thriller» ολοκληρώ-
θηκε το 2020, ωστόσο λόγω της πανδημίας η επίση-
μη παρουσίαση χρειάστηκε να καθυστερήσει έναν
ολόκληρο χρόνο!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Άστραψε και βρόντηξε «Το πιο όμορφο πλάσμα» 

Με ένα απίθανο φωτογραφικό αφιέρωμα
στην πολύχρονη φιλία τους, η Σμαράγδα Κα-
ρύδη γιόρτασε στο Instagram τα γενέθλια
της Βίκυς Βολιώτη. «Το πιο όμορφο πλάσμα
στην οικουμένη. Η αδελφή μου, που θέλω μια
μέρα να μπορέσω να αποκτήσω την καλοσύ-
νη της, την παιδική ψυχή της, τα ταλέντα της
που είναι πολλά και θέλω να έρθει η ώρα να
σας δείξει κι αυτά που κρατάει κρυφά. Να σε
χαιρόμαστε, σ’ αγαπώ», ευχήθηκε στην εορ-
τάζουσα.

Οι «Πρωταγωνιστές» 
στον Alpha

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επιστρέφει στα τηλεο-
πτικά πλατό με τους «Πρωταγωνιστές». Το τρέι-
λερ ήδη προβάλλεται στον «αέρα» του Alpha με
τον βιρτουόζο του κλαρίνου Θανάση Βασιλόπου-
λο να παίζει το «Stray» των Calexico και τον
Σταύρο Θεοδωράκη να κλείνει το μάτι στην κά-
μερα. «Οι νέες αρχές έχουν ανάγκη από παλιούς
φίλους. Και οι “Πρωταγωνιστές” από πάθος»,
έγραψε ο δημοσιογράφος στο Facebook, αποκα-
λύπτοντας πως με τον σολίστα τούς ενώνουν
χρόνια φιλίας, από την εποχή που ο μουσικός
έμενε σε καταυλισμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός
από «παιδί της νύχτας» όπως
λέει και το τραγούδι του, είναι
και παιδί της θάλασσας! Γέννη-
μα θρέμμα Πειραιώτης, ο ατρό-
μητος σταρ δεν πτοείται από τις
κακοκαιρίες που πλήττουν την
Αθήνα, απολαμβάνοντας καθη-
μερινά τις βουτιές του στις πα-
ραλίες των νοτίων προαστίων.
«Και μετά το σκοτάδι της βρο-
χής, το φως του Ήλιου, το μπλε
της θάλασσας», σχολίασε.

Εξώφυλλο… ακτινογραφία!
Στη μακρόχρονη πορεία της στο τρα-
γούδι, η Καίτη Γαρμπή έχει υποστηρίξει
τις πιο ανατρεπτικές επαγγελματικές
προκλήσεις, όπως το πρότζεκτ με τις
ακτινογραφίες το 2013, βασισμένο σε
ιδέα της Βικτώριας Βελλοπούλου: «Με
έπεισε και πήγαμε στο νοσοκομείο και
βγάλαμε αληθινές ακτινογραφίες θώ-
ρακα και άκρων! Το είχαμε σκεφτεί για
εξώφυλλο δίσκου, αλλά οι ιθύνοντες
νόες εκείνης της εποχής το βρήκαν πο-
λύ προχωρημένο!» έγραψε με νόημα.

Χειμερινός 
κολυμβητής

E
κνευρισμένη η Άντζελα Γκερέκου με τα δημοσιεύματα
που θέλουν γνωστό επιχειρηματία στη ζωή της, τρεις μή-
νες μετά τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου. Η πρωταγω-

νίστρια της σειράς «Η Γη της Ελιάς» δεν έκρυψε την αγανάκτησή
της για τη φημολογούμενη σχέση και απάντησε αυστηρά: «Δεν
είχα σκοπό να σχολιάσω τίποτα, αλλά επειδή βλέπω ότι το θέμα
παίρνει διαστάσεις και ενοχλούνται άτομα από το κοντινό περι-
βάλλον μου, θα το κάνω. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό εί-
ναι ότι όποιος δημοσιογράφος εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του
για να γράψει ανυπόστατες και ψευδείς ιστορίες, θα έπρεπε να
ντρέπεται! Δεν σέβεστε ούτε εμένα, ούτε το παιδί μου αλλά κυ-
ρίως τον σύζυγό μου που έχασα μόλις πριν από τρεις μήνες!»
έγραψε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Κρίμα που δεν αντιλαμβά-
νεστε την ιδιωτικότητα και το πένθος των ανθρώπων γράφοντας
τόσα ψέματα… Λυπάμαι!».
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Είναι έγκυος!
Ύστερα από πολύμηνες προσπάθειες, η Εριέττα Κούρκουλου και ο
Βύρωνας Βασιλειάδης θα γίνουν γονείς. Την ανακοίνωση της εγκυ-
μοσύνης έκανε συγκινημένη η μέλλουσα μαμά στο Instagram, απο-
καλύπτοντας πως το πρώτο τους παιδάκι είναι αγόρι: «Με τον γιο μας
στην κοιλιά μου αυτή τη φορά, εύχομαι σε όλες τις γυναίκες που προ-
σπαθούν, να κρατήσουν σύντομα το παιδάκι τους αγκαλιά!».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Κ
ατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε αλ-
λάξει η ερωτική μας ζωή και διάθεση.
Ειδικά όσοι δεν είχαν σταθερό δεσμό
έκαναν δεύτερες σκέψεις όταν έπρεπε

να βρεθούν πιο… κοντά σε ένα ερωτικό ταίρι. Ο
εμβολιασμός έναντι του νέου κορονοϊού φαίνεται
ότι έχει πλέον οφέλη και στην ερωτική μας ζωή.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό
του Ανδρολογικού Ινστιτούτου με τη μέθοδο των
διαδικτυακών ερωτηματολογίων μέσω της πλατ-
φόρμας Pollfish, σε δείγμα 2.000 ανδρών και γυ-
ναικών 18-34 ετών από ολόκληρη την Ελλάδα,
έδειξε πως επτά στους δέκα ερωτώμενους έχουν
ήδη εμβολιαστεί και από αυτούς οι μισοί δήλωσαν
πως θα προχωρούσαν άφοβα σε ερωτική σχέση
ακόμα και με ανεμβολίαστους, καθώς φαίνεται η
ασφάλεια της προστασίας διώχνει τις αναστολές!
Αντίθετα, από τους ανεμβολίαστους μόνο τρεις
στους δέκα θα έκαναν σχέση με κάποιον επίσης
ανεμβολίαστο. Στο δείγμα 2.000 ατόμων που εξε-
τάστηκε στη νέα έρευνα του Ανδρολογικού Ινστι-
τούτου το 70% είχε προχωρήσει σε εμβολιασμό
και το κύριο ζητούμενο ήταν η αποτύπωση της
διάθεσης, του φόβου και των πρακτικών που ακο-
λουθούν οι νέοι αυτή την περίοδο.

Το βασικό ερώτημα της έρευνας ήταν αν μια
νέα γνωριμία θα μπορούσε να διακοπεί σε περί-
πτωση που ένας ή μια από τους συντρόφους ήταν
ανεμβολίαστος, ή αν αντίστοιχα ο εμβολιασμός θα
δημιουργούσε ασφάλεια για την εκκίνηση μιας

νέας ερωτικής σχέσης με ένα άγνωστο πρόσωπο.
Η μεγάλη πλειοψηφία (71%) θεωρεί πως το εμβό-
λιο δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στις ερωτικές

αναζητήσεις, παρ’ όλα αυτά πάνω από 8 στους 10
δηλώνουν πως δεν θα δίσταζαν να συνάψουν
ερωτικό δεσμό με κάποιον ανεμβολίαστο, δεί-
χνοντας ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει καμία διάθε-
ση αποκλεισμού. «Υπήρξαν υποψίες πως ο φόβος
και η απειλή της πανδημίας θα απέτρεπαν νέες
γνωριμίες και περιπέτειες στους νέους ανθρώ-
πους, που μετά το lockdown διψούσαν για τη γοη-
τευτική αλλά και επικίνδυνη ζωή που κρύβει ο
έρωτας», σημειώνει ο πρόεδρος του Ανδρολογι-
κού Ινστιτούτου δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινί-
δης, χειρουργός-ουρολόγος, ανδρολόγος. Αντί-
θετα, οι ανεμβολίαστοι δηλώνουν επιφυλακτικοί
στο να ξεκινήσουν νέες σχέσεις με άτομα που δεν
γνωρίζουν, καταδεικνύοντας ότι ο φόβος της παν-
δημίας παραμένει ισχυρός παρά τη διαφαινόμενη
άρνησή τους να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.
Η ανακοίνωση και μόνο της ύπαρξης του εμβολί-
ου έναν χρόνο πριν σε προηγούμενη έρευνα του
Ανδρολογικού Ινστιτούτου έδειξε ότι συνετέλεσε
στην άνοδο της λίμπιντο. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Οφέλη και στην ερωτική ζωή 
φαίνεται πως έχει ο εμβολιασμός 
κατά του κορονοϊού

Αίσθημα ασφάλειας 
Στην παρούσα φάση της πανδημίας, όπου
πάνω από τους μισούς Έλληνες έχουν ήδη
εμβολιαστεί, ρωτήθηκαν οι νέοι άνθρωποι
οι οποίοι συνήθως είναι πιο ελεύθεροι και
έτοιμοι για την περιπέτεια του έρωτα. «Ο
φόβος της μεταδοτικότητας απέτρεψε
πολλούς νέους από το να μπουν σε νέες
περιπέτειες και αυτή ακριβώς την αλλαγή
στη διάθεση ερωτικής αναζήτησης θελή-
σαμε να συγκρίνουμε ανάμεσα σε δυο βα-
σικές πληθυσμιακές ομάδες που δημιούρ-
γησαν πάθη και εντάσεις (υπέρμαχοι και
ενάντιοι στον εμβολιασμό). Οι εμβολια-
σμένοι λοιπόν σε μεγάλο ποσοστό δεν θα
είχαν πρόβλημα να προχωρήσουν σε σχέ-
σεις με ανεμβολίαστους, δείχνοντας με
αυτόν τον τρόπο ότι το εμβόλιο δημιουργεί
αίσθηση ασφάλειας σε όσους το έχουν
πραγματοποιήσει, θωρακίζοντας όχι μόνο
βιολογικά αλλά και ψυχολογικά τους ερα-
στές της μιας βραδιάς», αναφέρει ο δρ
Χρήστος Φλιάτουρας, χειρουργός-ουρο-
λόγος, ανδρολόγος.

Εμβόλιο: «Προνόμια»και στον έρωτα! 

Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
χειρουργός-ουρολόγος, ανδρολόγος
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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)
Μια βοηθητική μέρα, λίγο πριν από την Πανσέ-
ληνο που θα πραγματοποιηθεί στο δικό σας
ζώδιο. Ο Άρης, πλανήτης κυρίαρχος του ζωδί-
ου σας, έρχεται σε θετική όψη με τον Δία, κάτι
που θα σας δώσει ώθηση για κάποιο σχέδιό
σας. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι η περίοδος αυτή
είναι ακόμη τεταμένη και εκρηκτική, οπότε θα
πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί σε κάθε
τομέα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Εσείς οι Ταύροι, μία μέρα πριν από την Πανσέ-
ληνο στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα συνε-
χίσετε να αισθάνεστε ψυχολογικές μεταπτώ-
σεις και βάρη από το παρελθόν. Είναι η μέρα που
θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να μείνετε μόνοι
σας και να κάνετε έναν απολογισμό των τελευ-
ταίων μηνών. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσείς οι Δίδυμοι είστε σε μια περίοδο που αλλά-
ζουν πολλά πράγματα στη ζωή σας, κάνετε νέα
σχέδια, σκέφτεστε πράγματα που αφορούν τις
φιλοδοξίες σας, τον κοινωνικό σας κύκλο και
όλο αυτό μέσα από δυσκολίες, που όμως σας κά-
νουν πιο δυνατούς και πλούσιους σε εμπειρίες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους θα είναι σήμερα έντο-
νη η επιρροή της Πανσελήνου, που πραγματο-
ποιείται αύριο στον άξονα που αφορά την οικο-
γένεια και την καριέρα. Ίσως μάλιστα εσείς που
ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας να
έχετε επαναστατήσει για μια εξέλιξη σε αυτούς
τους δύο πολύ σημαντικούς τομείς της ζωής
σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Μια μέρα που θα θελήσετε να ενεργήσετε γρή-
γορα και θετικά προς μία κατεύθυνση. Ίσως μά-
λιστα να επικοινωνήσετε με πρόσωπα που θε-
ωρείτε πολύ σημαντικά για εσάς και να βρείτε
λύσεις που θα είναι οι πιο κατάλληλες για την
προσωπική σας ζωή ή για μια συνεργασία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Λίγο πριν από την Πανσέληνο του Οκτωβρίου, που
θα πραγματοποιηθεί αύριο, στο όγδοο ηλιακό σας
σπίτι, έχετε έντονη την αίσθηση της αναγέννησης
και της ασφάλειας, μέσα από την ύλη. Ίσως μάλι-
στα να σας έρθει μια αχτίδα αισιοδοξίας, που θα
σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια σκέψη σας, που
είχατε πνίξει λόγω συνθηκών. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η θετική όψη του Άρη, που βρίσκεται στο δικό
σας ζώδιο, με τον Δία, παραπέμπει σε μια τάση
αισιοδοξίας, με μικρή διάρκεια. Βρίσκεστε
στην ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου και
καλείστε να αντιμετωπίσετε εκείνα που σας
φοβίζουν, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι πολλά εκείνα που σας απασχολούν και
βρίσκεστε σε μια περίοδο με πλούσια πλα-
νητική ενέργεια. Έχετε λοιπόν και σήμερα να
σκεφτείτε, αλλά και να δράσετε όταν αυτό θα
πρέπει να γίνει. Δεν φοβάστε εκείνους που
σας πολεμούν, εξάλλου έχετε μάθει να μά-
χεστε και μέσα από αυτές τις μάχες έρχεται η
αναγέννησή σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια καλή μέρα για εσάς, όσον αφορά την επι-
κοινωνία σας και τους ανθρώπους που θέλετε
να βρίσκονται στη ζωή σας. Ίσως να πρέπει να
είστε πιο προσεκτικοί στα έξοδα που κάνετε σή-
μερα, γιατί η υπεραισιοδοξία θα σας σπρώξει να
κάνετε λάθη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Βρίσκεστε στην ενέργεια της Πανσελήνου που
πραγματοποιείται αύριο, σε έναν πολύ σημαν-
τικό τομέα της ζωής σας, εκείνο της οικογένει-
ας και της καριέρας. Θέλει λοιπόν πολύ καλούς
χειρισμούς, για να μην έχετε απώλειες, συναι-
σθηματικές και υλικές. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τον Δία σε ορθή πορεία, στο τρίτο δεκαή-
μερό σας, έχετε έναν καλό λόγο να νιώθετε
γεμάτοι θετική ενέργεια για το μέλλον. Βέ-
βαια βρίσκεστε και εσείς σε μια αναστάτωση,
λόγω της αυριανής Πανσελήνου, που φέρνει
στην επικοινωνία σας έντονες αντιπαραθέ-
σεις. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, το μοντέλο που έχετε ανα-
πτύξει αυτή την περίοδο είναι του θύτη ή του θύ-
ματος. Και εδώ θα πω ότι ίσως και να σας βο-
λεύει αυτή η κατάσταση, γιατί όλα έχουν γίνει
για εσάς αρκετά πολύπλοκα και αποζητάτε να τα
έχετε πιο ξεκάθαρα στο μυαλό σας. 

Σήμερα ο Άρης, από το ζώδιο του
Ζυγού, σε αδύναμη θέση βέβαια,
σχηματίζει τη θετική όψη
τριγώνου με τον Δία (σε ορθή

πορεία) από το ζώδιο του Υδροχόου. Θα
υπάρξουν, λοιπόν, βοηθητικά
ξεκινήματα, σκέψεις, ευκαιρίες, που θα
φροντίσουν τα ζώδια της φωτιάς και του
αέρα του τρίτου δεκαημέρου. Αναλυτικά
για τα δώδεκα ζώδια… 
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ταν ξεκίνησα να γράφω στον υπολογι-

στή μου το σημερινό κείμενο, σκεπτό-

μουν άλλα πράγματα. Θέματα τα οποία

θα ήθελα να αναδείξω στο πλαίσιο της

επικαιρότητας. Λίγο η συζήτηση στη Βουλή για την

πανδημία και η αντιπαράθεση Μητσοτάκη - Τσίπρα,

λίγο η αναμενόμενη επίσκεψη της Μέρκελ και όλα

όσα συμβαίνουν στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, και ολίγον

από τις επιλογές για τον… δακτύλιο, αποτελούσαν

αφορμή για το άρθρο της ημέρας.

Όλα τα παραπάνω θα έδιναν την ευκαιρία να σχο-

λιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και ενώ είχα

ξεκινήσει να γράφω τις πρώτες αράδες, έσκασε η

είδηση-βόμβα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη πάσχει

από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Την πληροφορία

την έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια με μια ανάρτησή

της.

Για άλλη μια φορά με τη γενναιότητα που τη χα-

ρακτηρίζει δημοσιοποίησε τη δική της ανηφορική

πορεία. Μια πορεία που έρχεται σαν συνέχεια

όσων αποκάλυψε η Φώφη Γεννηματά για τη δική

της προσωπική μάχη.

Γιατί οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο δί-

νουν πολλές και πολλαπλές μάχες, με μια αξιοθαύ-

μαστη γενναιότητα. Πράγματι, στο άκουσμα της εί-

δησης πάθαμε σοκ. Αλλά βλέποντας την αντίδρασή

τους δεν μπορείς παρά να υποκλίνεσαι στη δύναμη

αυτών των γυναικών.

Έγραψε μεταξύ άλλων η Ντόρα: 

«Δεν είναι ποτέ εύκολο ν’ ακούς ότι έχεις καρκί-

νο. 

Αυτό που δεν ελέγχεις, αυτό που σου ’ρχεται

ξαφνικά από το πουθενά, αυτό σε τρομάζει περισ-

σότερο. 

Και σε τρομάζει, όχι μόνο για σένα, αλλά για

όσους αγαπάς και σ’ αγαπούν. 

Ωστόσο η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικιέται. 

Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει

ποτέ πίσω από καμία μάχη στη ζωή μου. 

Θα συνεχίσω να δουλεύω κανονικά και να πα-

λεύω γι’ αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ, παράλλη-

λα με τη θεραπεία μου.

… Ένα έχω να πω: αυτή είναι μια ασθένεια με την

οποία μαθαίνεις να ζεις. Παράλληλα. Ταυτόχρονα. 

Είναι άλλη μια συνθήκη, άλλο ένα θέμα στην κα-

θημερινότητα.

Δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν θα λιποψυχήσου-

με. Δεν θ’ αλλάξουμε. 

Πιστεύω ότι σας χρωστούσα την αλήθεια. 

Δεν είμαι άλλωστε το είδος του ανθρώπου που

κρύβεται.

Είμαι στα χέρια εξαιρετικών γιατρών που έχει η

χώρα μας και νιώθω αποφασισμένη για αυτήν τη

νίκη και πολύ αισιόδοξη για το μέλλον».

Όλο αυτό το μήνυμα της Ντόρας θα μπορούσαν να

το έχουν γράψει χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που

δίνουν τη μάχη κόντρα στον καρκίνο.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει αυ-

τούς τους ανθρώπους. Να διευκολύνει με κάθε μέ-

σο και τρόπο τόσο τους ίδιους όσο και τους συγγε-

νείς τους. 

Σε αυτήν τη μάχη με τον καρκίνο κανείς δεν πρέ-

πει να είναι μόνος και κανείς δεν πρέπει να νιώθει

μόνος.

Η ψυχολογία είναι μεγάλο όπλο σε αυτόν τον πό-

λεμο. Σίγουρο δεν είναι εύκολο να ακούς ότι έχεις

καρκίνο, αλλά είναι πιο εύκολο να τον αντιμετωπί-

σεις, όταν το σύστημα Υγείας είναι δίπλα σου. 

Όταν σου προσφέρει όρους αξιοπρέπειας και

σεβασμού στη θεραπεία σου. Πράγματα που τη ση-

μασία τους μπορείς να καταλάβεις όταν τα βιώσεις

ο ίδιος ή κάποιος κοντινός σου άνθρωπος. 

Μια ακόμη μάχη για την Ντόρα ξεκίνησε. Έχει

δείξει ότι μπορεί και ξέρει να κερδίζει. Και είμα-

στε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρει. Όπως είμαστε

και δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό μας που δοκιμάζε-

ται από τον καρκίνο και στις ημέρες μας πλέον δεν

είναι ανίκητος. Ας ελπίσουμε οι πληροφορίες ότι

είναι στην τελική ευθεία το εμβόλιο να επιβεβαι-

ωθούν. Ώστε σε αυτήν τη μάχη να έχουμε και άλλα

όπλα.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Είμαστε δίπλα στον αγώνα της (κάθε) Ντόρας 

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας 
να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους.
Να διευκολύνει με κάθε μέσο 
και τρόπο τόσο τους ίδιους όσο 
και τους συγγενείς τους

“


