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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Λύτρωση ή νέα
δεινά φέρνει 

ο ΓΑΠ στο ΚΙΝΑΛ;

Στην κυβέρνηση 
μήπως να συζητήσουν 

για τους μισθούς;

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  32 ΣΕΛ. 3

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 5

ΝΔ: Υποκρισία
ΣΥΡΙΖΑ για
τη Χρυσή Αυγή

ΠOΤΕ ΑΝΟIΓΕΙ 
Η ΠΛΑΤΦOΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠIΔΟΜΑ 
ΘEΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 30

Γράφουν

ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο μύθος για επιστροφή 
στην κανονικότητα και για
ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον
ΣΕΛ. 7

Οι γυναίκες στην
ψηφιακή εποχή

AΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛH

Φωνάζει ο κλέφτης για 
να φοβηθεί ο νοικοκύρης...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 6

ΤΡΙΠΛH
ΑΣΠIΔΑ
σε Αιγαίο και 
Μεσόγειο με 
κοινή διακήρυξη

«Να προχωρήσουμε
στα δώδεκα μίλια» ΣΕΛ. 11

ΒΓΗΚΕ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ -  3.739 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΧΘΕΣ! ΣΕΛ. 20

ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
«ψεκασμένων» στις παρελάσεις!
Ασκήσεις... ετοιμότητας στο Διαδίκτυο - Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΕΚΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΟΝ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Χειρουργική 
επέμβαση σε… 
τρεις διαστάσεις 
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Σ
υναγερμός έχει σημάνει,
σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τόσο στο υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη
όσο και σε άλλους φορείς της
Πολιτείας, οι οποίοι καταγρά-
φουν τα όσα διαδίδονται τις τε-
λευταίες ώρες στο Διαδίκτυο. 

Και αυτό γιατί οι αντιεμβολια-
στές ετοιμάζονται να πραγμα-
τοποιήσουν... πορείες και δια-
μαρτυρίες τη μέρα των παρελά-
σεων. 

Ήδη η κυβέρνηση έχει ενημε-
ρωθεί για τις προθέσεις τους
και ο αρμόδιος υπουργός ετοι-

μάζει πλάνο αντιμετώπισης των
«ψεκασμένων». Βέβαια, κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει ότι
ενδέχεται οι διάφοροι αντιεμ-
βολιαστές να διεισδύσουν ανά-
μεσα σε πολίτες που θα έχουν
πάει να δουν την παρέλαση και
να στήσουν επεισόδια από τη
μια στιγμή στην άλλη, αιφνιδιά-
ζοντας τους υπευθύνους των
εορτασμών και την ΕΛΑΣ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Θεο-
δωρικάκος ήδη έχει κάνει σε
«καυτές» περιοχές συσκέψεις
με όλους τους φορείς για να
μην αιφνιδιαστούν από διάφο-

ρους αντιεμβολιαστές, οι οποί-
οι παίζουν άλλα παιχνίδια και
στόχος τους είναι να στήσουν
«πολιτικό μαγαζί» στα πρότυπα
της Χρυσής Αυγής και των αγα-
νακτισμένων. 

Ιδιαίτερα μέτρα θα υπάρχουν
τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και
σε Αθήνα, Πειραιά και Κρήτη.
Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν
η πανδημία όχι απλώς παραμέ-
νει εδώ, αλλά χθες έφτασε στα
3.793 νέα κρούσματα, ενώ μια
νέα μετάλλαξη, η «Δ plus», αρ-
χίζει να εμφανίζεται ως και-
νούργια απειλή.



Η
Ελλάδα με μια σειρά στοχευμένων και
μελετημένων διπλωματικών κινήσεων
ξαναβρίσκει τη θέση που της αρμόζει
στη διεθνή σκακιέρα. Με τον «αέρα» των

εξαιρετικά σημαντικών αμυντικών συμφωνιών με
τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αθήνα ενι-
σχύει περαιτέρω τις περιφερειακές συμμαχίες της
και αναβαθμίζει τον στρατηγικό της ρόλο στην πε-
ριοχή της Μεσογείου ως πυλώνα σταθερότητας. Σε
αυτό το κλίμα, η 9η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής
Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου που πραγματοποι-
ήθηκε χθες, επαναβεβαίωσε τη στρατηγική σημα-
σία που αποδίδει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στο πλέγμα περιφερειακών σχημάτων
συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε κοινές αντι-
λήψεις για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυ-
πριακό, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλ-

λά και στη Λιβύη ενόψει των εκλογών της 24ης Δε-
κεμβρίου, στη Συρία και τον Λίβανο, καθώς και η
δυναμική συνεργασίας με αιχμή του δόρατος τον
τομέα της ενέργειας.

Αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι πριν από λί-
γες ημέρες ο υπουργός Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Mo-
hamed Shaker υπέγραψαν μνημόνιο για την
ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου - Ελλάδας,
μια συμφωνία με μεγάλη γεωπολιτική και
ενεργειακή σημασία, η οποία επιβεβαιώνει τη
στρατηγική σχέση Αθήνας - Καΐρου. Πρόκει-
ται για την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με
την Αφρική, για ένα έργο που θα διέρχεται από
την οριοθετημένη ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΖ και
μπορεί να μεταφέρει στην Ευρώπη μέσω Ελ-
λάδας φθηνή «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια,

μετατρέποντας τη χώρα μας σε ενεργειακό
κόμβο. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργα-
σίας για την ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται σε
μια περίοδο που η συζήτηση για την εφοδια-
στική αλυσίδα και την ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης βρίσκεται στην κορυφή του προ-
βληματισμού στις Βρυξέλλες, ενώ το θέμα θα
απασχολήσει και την επικείμενη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παράλληλα, και προϊόντος του χρόνου, αποδει-
κνύεται ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αι-
γύπτου δεν είναι ευκαιριακή, αλλά εδράζεται σε
κοινά συμφέροντα και αποκτά μακροχρόνια προ-
οπτική, καθώς στο τιμόνι των τριών χωρών βρί-
σκονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Αναστα-
σιάδης και ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.
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Ο
λα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι δύ-

σκολος. Οι αυξήσεις στην ενέργεια

έχουν πυροδοτήσει μια σειρά από ανα-

τιμήσεις που φαίνεται ότι για την ώρα

δεν μαζεύονται. 

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής

δείχνουν ότι δεν θα φτάσουν και η ακρίβεια θα

πλήξει το μέσο νοικοκυριό, που συνήθως τα προ-

γράμματα στήριξης δεν προστατεύουν, οδηγώντας

παράλληλα σε ιδιότυπη απομείωση του θεωρητικά

καλού (για την εποχή) μισθού του.

Ουσιαστικά όσοι δεν μπορούν να κρύψουν εισο-

δήματα και έχουν έναν μισθό 1.500 ευρώ μένουν

απροστάτευτοι, καθώς είναι αυτοί που πληρώνουν

τα μέτρα στήριξης.

Για αυτό και η επιδοματική πολιτική είναι καλή

μεν, αλλά αποκλείει τους ειλικρινείς φορολογού-

μενους. Ίσως η κυβέρνηση θα έπρεπε να επανεξε-

τάσει το θέμα των φόρων σε καύσιμα και σε βασικά

προϊόντα διατροφής.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, σε ό,τι αφορά την

ανάπτυξη πάει πιο καλά από ό,τι περίμενε. Οι πλη-

ροφορίες από τους ντόπιους και ξένους αναλυτές

μιλούν για μια ανάπτυξη που θα φτάσει το 7%. Αυτό

σημαίνει ότι ο κουμπαράς θα γεμίσει με περισσό-

τερα χρήματα. Θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα ζη-

τούσαμε ύστερα από ό,τι περάσαμε όλα αυτά τα

χρόνια να σπάσει μεμιάς ο κουμπαράς. Αλλά μή-

πως οι κ.κ. Μητσοτάκης, Σταϊκούρας και Σκυλακά-

κης θα έπρεπε να δουν ξανά το θέμα του βασικού

μισθού; Μια αύξηση θα ενισχύσει από τη μια το οι-

κογενειακό εισόδημα, αλλά θα βοηθήσει και από

την άλλη να περιοριστούν η απαισιοδοξία και η

ανασφάλεια των πολιτών, που όλα αυτά τα χρόνια

δοκιμάζονται από τις περικοπές και τα προγράμ-

ματα άγριας λιτότητας.

Οι όποιες αποταμιεύσεις των πολιτών στην πο-

ρεία θα εξαντληθούν.

Για αυτό και επιμένουμε ότι πρέπει άμεσα να

υπάρξουν ανακοινώσεις. Η ενεργειακή κρίση και

η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και στους λο-

γαριασμούς ενέργειας, όπως και στο κόστος παρα-

γωγής, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για καθυ-

στερήσεις.

Αν από τον Νοέμβριο το κύμα των λογαριασμών

ρεύματος χτυπήσει τα νοικοκυριά, αυτό θα μείνει

ως αίσθηση. Διότι η αντιπολίτευση είναι με το…

όπλο παρά πόδα προκειμένου να αρχίσει τη σπέ-

κουλα για μια ανάλγητη προς τη μεσαία τάξη κυ-

βέρνηση. Και ας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που τη γο-

νάτισε για να εμφανίσει «ματωμένα πλεονάσμα-

τα».

Αποτέλεσμα τα όποια μέτρα στήριξης να εξαφα-

νιστούν από την πραγματικότητα που θα διαμορ-

φωθεί. 

Για αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι είναι ώρα η

κυβέρνηση να σκεφτεί σοβαρά το θέμα της αύξη-

σης του κατώτατου μισθού, σε ένα τέτοιο επίπεδο

που να μη θεωρείται η όποια αύξηση ως κοροϊδία.

Εξάλλου δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Η συζήτηση

έχει ήδη ξεκινήσει στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι

περισσότερες χώρες έχουν κιόλας προαναγγείλει

τις αυξήσεις για το 2022. Λογικός ο φόβος για αύ-

ξηση του πληθωρισμού (αν και εκεί έχουμε περι-

θώρια σε σχέση με την ΕΕ), αλλά υπάρχει ένας

ακόμη μεγαλύτερος, αυτός του στασιμοπληθωρι-

σμού. Διότι κάποιος που δεν έχει εισόδημα, δεν

καταναλώνει. Αποτέλεσμα ο φαύλος κύκλος της

οικονομίας να επιστρέφει. Τόσο απλά…

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Στην κυβέρνηση μήπως να 
συζητήσουν για τους μισθούς;

Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει στην
Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι περισσότερες
χώρες έχουν κιόλας προαναγγείλει 
τις αυξήσεις για το 2022

“
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Α
υστηρά μηνύματα στην Τουρκία
για τις μονομερείς της ενέργειες
και το τουρκολιβυκό μνημόνιο
απηύθυναν χθες μέσω του κειμέ-

νου Διακήρυξης της Τριμερούς Συνόδου Κο-
ρυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος
της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο πρό-
εδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι
από το «Χίλτον». 

«Οι θέσεις μας ταυτίζονται στην καταδίκη της
προκλητικής πρακτικής και της επιθετικής ρη-
τορικής της Τουρκίας», ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του με-
τά την ολοκλήρωση της συνόδου. Ο πρωθυ-
πουργός αναφέρθηκε στην κοινή πορεία των
τριών χωρών, λέγοντας πως πρόσθεσαν «δύο
ακόμα μνημόνια που αφορούν τη διασύνδεση
για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συ-
νεργασία σε θέματα αποδήμων».

«Η ενέργεια καθίσταται γέφυρα μεταξύ της
Αιγύπτου προς την Ευρώπη», είπε χαρακτηρι-
στικά, στον απόηχο και της υπογραφής της
ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. 

Αναφορικά με την Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης
τόνισε πως η ηγεσία της Άγκυρας δείχνει να
μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών.
«Οι βλέψεις της Τουρκίας συνιστούν απειλή για
την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Δεν προοι-
ωνίζονται εποικοδομητική στάση για την επίλυ-
ση του Κυπριακού. Μοναδικός δρόμος προ-
όδου είναι οι δεσμευτικές αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», συνέχισε, προ-
σθέτοντας πως «η Ελλάδα δηλώνει τις προθέ-
σεις της με τις πράξεις της. Υπογράφει συμφω-
νίες συνεργασίας πάντα υπό το φως του διε-
θνούς δικαίου. Και οι τρεις μας χώρες έχουν
αποδείξει την προσήλωση στη διεθνή νομιμό-

τητα». «Δείξαμε τον δρόμο για την οικοδόμηση
σχέσεων συνεργασίας και καλής γειτονίας μα-
κριά από λογικές επιβολής μονομερούς αυθαι-
ρεσίας, απειλών πολέμου, πρακτικών που σί-
γουρα δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα», τόνισε.

Βάση το διεθνές δίκαιο
Την πρόθεση της Αιγύπτου να ενισχυθεί η

συνεργασία της με την Ελλάδα και την Κύπρο
στον τομέα της ενέργειας, γνωστοποίησε ο
πρόεδρος της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

«Μεγάλο σχέδιό μας είναι η ίδρυση του φό-
ρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσο-
γείου για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων όλων των χωρών με σεβα-
σμό στο διεθνές δίκαιο», συνέχισε. 

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό,
τονίζοντας πως η Αίγυπτος στηρίζει τη δίκαιη
επίλυσή του επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου
και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. «Στηρίζουμε
επίσης τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη
Λιβύη και την απομάκρυνση όλων των ξένων
στρατευμάτων», είπε. 

Η κοινή διακήρυξη
Μέσω του κειμένου της Κοινής Διακήρυξης

της Συνόδου, οι τρεις χώρες απευθύνουν μήνυ-
μα προς την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις
και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το
διεθνές δίκαιο, όπως η παρενόχληση ερευνητι-
κών πλοίων που έχουν αδειοδοτηθεί από την
Ελλάδα ή την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι σε
ένα επιθετικό περιβάλλον ή υπό την απειλή
χρήσης βίας δεν μπορεί να διενεργηθεί παρα-
γωγικός διάλογος με αποτελέσματα. Υπογραμ-
μίζουν επίσης τη σημασία «του σεβασμού της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων
όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αντι-
κατοπτρίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δί-
καιο της Θάλασσας».

Απορρίπτουν τις παράνομες γεωτρήσεις και
σεισμικές έρευνες από τουρκικά σκάφη στην
κυπριακή ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα, σε θαλάσσιες
περιοχές που έχουν ήδη οριοθετηθεί σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο. Οι τρεις ηγέτες καταδικά-
ζουν και τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνι-
κού εναέριου χώρου και όλες τις άλλες παρά-

νομες δραστηριότητες σε περιοχές που βρί-
σκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της Ελλά-
δας, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολι-
βυκό μνημόνιο και το Μνημόνιο Κατανόησης
Στρατιωτικής Συνεργασίας και Συνεργασίας
Ασφάλειας που υπεγράφησαν τον Νοέμβριο
2019 μεταξύ Τουρκίας και κ. Φαγιέζ αλ-Σάραζ
παραβιάζουν τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το
εμπάργκο όπλων των ΗΕ στη Λιβύη, καθώς,
όπως αναφέρουν, «αμφότερα υπονομεύουν
την περιφερειακή σταθερότητα. Επιπλέον, το
μνημόνιο για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσ-
σιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει
κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν
συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και
δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα». 

Μητσοτάκης: «Οι βλέψεις της 
Άγκυρας συνιστούν απειλή για την
ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Λήξη συναγερμού αναφορικά με τη στατι-
κότητα του κτιρίου της Βουλής σήμανε ο Κώ-
στας Τασούλας, μεταφέροντας τις καθησυ-
χαστικές εκτιμήσεις της τεχνικής υπηρεσίας
ότι το κτίριο είναι ασφαλές και δεν υπάρχει
κανένας κίνδυνος για βουλευτές και εργαζό-
μενους.

Τις ανησυχίες προκάλεσαν οι δηλώσεις του
καθηγητή του Πολυτεχνείου Παναγιώτη Κα-
ρύδη σε μέσα ενημέρωσης για ρηγματώσεις
που έχουν προκληθεί στο κτίριο, κυρίως λόγω
των επεκτάσεων από μπετόν και νέες κατα-
σκευές, όπως το υπόγειο πάρκινγκ που κατα-
σκευάστηκε το 1999. Σύμφωνα με τον κ. Κα-
ρύδη, πρόκειται για έναν «πολύ μακρύ διά-

δρομο» και έτσι τα αυτοκίνητα μέσα στο πάρ-
κινγκ αναπτύσσουν ταχύτητα και δημιουρ-
γούν δονήσεις, κάτι το οποίο «δεν είναι σωστό
να συμβαίνει σε παλιά κτίρια».

«Τόσο το γκαράζ όσο και το γυάλινο σκέπα-
στρο στην Ολομέλεια έχουν βελτιώσει την κα-
τάσταση, δεν δημιουργούν προβλήματα», εί-
πε ο κ. Τασούλας, επισημαίνοντας, πάντα σύμ-
φωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι οι ρηγ-
ματώσεις που έχουν εντοπιστεί είναι επιφα-

νειακές και ότι η κατασκευή του γκαράζ ενί-
σχυσε τη στατικότητα. Επίσης, μετά τον σει-
σμό του Ιουλίου του 2019 έγινε ενδελεχής
έλεγχος από τεχνικά κλιμάκια στους χώρους
του Κοινοβουλίου και εκτιμήθηκε ότι όλα τα
κτίρια είναι λειτουργικά. Αναφορικά με τις
ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον καθη-
γητή Παναγιώτη Καρύδη, ο κ. Τασούλας είπε
ότι «είναι καλοδεχούμενες οι ανησυχίες, τις
έχουμε υπόψη μας, ωστόσο η μελέτη στην

οποία βασίστηκε ο κ. Καρύδης έγινε προ
15ετίας». 

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από το πέ-
ρασμα του «Μπάλλου», όταν το νερό μπήκε στο
εσωτερικό περιστύλιο, στον χώρο της έκθεσης
για τα 200 χρόνια από το 1821, ο κ. Τασούλας εί-
πε ότι θα εκπλησσόταν και ο ίδιος αν με τέτοια
βροχή δεν έμπαινε νερό, ανακοινώνοντας πάν-
τως ότι έχουν ξεκινήσει στεγανοποιήσεις. Για
το μάρμαρο, τέλος, που έπεσε από την πλευρά
του Αγνώστου Στρατιώτη, ο πρόεδρος της Βου-
λής είπε ότι αύριο θα μπει ένας γερανός και θα
εξεταστούν εκ νέου τα αετώματα από κοινού
με το υπουργείο Πολιτισμού. 

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τασούλας: Κανένα θέμα 
με το κτίριο της Βουλής

Τριμερής «ασπίδα» στην Τουρκία
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Θ
ύελλα αντιδράσεων προκάλε-
σε η απόφαση του Πενταμε-
λούς Εφετείου Αναστολών για
την αποφυλάκιση του καταδι-

κασμένου Χρυσαυγίτη πυρηνάρχη της Νί-
καιας Γιώργου Πατέλη, οδηγώντας σε
σκληρή αντιπαράθεση τον ΣΥΡΙΖΑ με την
κυβέρνηση. Η ανάρτηση του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, στην οποία «δανείστηκε» στίχους του
Οδυσσέα Ελύτη, αφήνοντας πολιτικές
αιχμές για την αποφυλάκιση, πυροδότησε
την αντίδραση της κυβέρνησης.

«Κι ούτε μια μέρα, μια στιγμή στον τόπο
αυτόν, που να μη γίνεται άδικο και φονικό
κανένα. Οδ. Ελύτης», έγραψε ο Αλέξης
Τσίπρας, με το κυβερνών κόμμα να στηλι-
τεύει την παρέμβαση αυτή, σημειώνοντας
ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι με κυ-
βέρνηση Νέας Δημοκρατίας οδηγήθηκε η
Χρυσή Αυγή στη Δικαιοσύνη και ολοκλη-
ρώθηκε η επίμαχη δίκη που οδήγησε τους
νεοναζί στη φυλακή. «Και με τον νέο Ποι-
νικό Κώδικα που προτείνει η κυβέρνηση
αυξάνονται τα όρια πραγματικής έκτισης
ποινής στα 3/5 και τα 4/5, από 2 και 3/5 αν-
τιστοίχως. Ο κ. Τσίπρας θέλει να τα ξεχά-
σει. Οι πολίτες ξέρουν και θυμούνται»,
αναφέρει η ΝΔ.

Θυμίζει, επίσης, στον πρόεδρο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ότι:

1. Η Δικαιοσύνη στα κράτη δικαίου είναι
ανεξάρτητη. Ο κ. Τσίπρας κάνει στοιχείο
της πολιτικής αντιπαράθεσης απόφαση
δικαστηρίου και δη του Εφετείου Αθηνών,
στην οποία προφανώς δεν μπορεί και δεν
πρέπει να παρέμβει άλλη κρατική λει-
τουργία.

2. Με τη Χρυσή Αυγή μαζί κατέβαιναν
στις πλατείες των αγανακτισμένων. Μαζί
έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά. Μαζί οι
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και οι υπόδικοι
βουλευτές της ΧΑ συμμετείχαν και φωτο-
γραφίζονταν σε επικοινωνιακές παραστά-
σεις στο Καστελόριζο. Μαζί υπερψήφιζαν
κρίσιμα νομοσχέδια, όπως την απλή ανα-
λογική, λέγοντας ότι «δεν υπάρχουν μη
ευπρόσδεκτες ψήφοι». Οι μαϊμού εταιρεί-
ες δημοσκοπήσεων που έστηνε έδιναν
στη Χρυσή Αυγή 10% λίγες εβδομάδες
πριν μείνει εκτός Βουλής.

Η Πειραιώς θυμίζει ακόμη ότι με τον
Ποινικό Κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ πα-
ραμονές των εκλογών άλλαξαν προς το
ευνοϊκότερο οι ποινές για τη διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης και καταργή-
θηκε η στέρηση των πολιτικών τους δι-
καιωμάτων. 

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρ-
τησή του τόνιζε αναφέροντας στίχους του
Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ούτε μια μέρα, μια
στιγμή στον τόπο αυτόν, που να μη γίνεται
άδικο και φονικό κανένα». Υπενθύμισε,
δε, ο κ. Τσίπρας ότι «στη δίκη της Χρυσής
Αυγής ο Γιώργος Πατέλης είχε καταδικα-

στεί σε κάθειρξη 10 ετών για ένταξη σε εγ-
κληματική οργάνωση και για απλή συνέρ-
γεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα».
Προχθές 18 Οκτωβρίου ο καταδικασθείς
αφήνεται ελεύθερος με αναστολή, πεί-
θοντας το Πενταμελές Συμβούλιο Αναστο-
λών -4 υπέρ, 1 κατά- για «ψυχολογικά θέ-
ματα του παιδιού του», προσκομίζοντας
και σχετική «ψυχιατρική γνωμάτευση». 

Ο εισαγγελέας πρότεινε την αποφυλά-
κισή του με σκεπτικό πως «δεν υπάρχει
σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας
πράξης, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα
τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους

ενόψει συγκεκριμένων συνθηκών».
Η αποφυλάκιση Πατέλη προκάλεσε την

οργή στην οικογένεια Φύσσα, η οποία μέ-
σω των συνηγόρων της σχολίασε: «Όταν οι
συμπάθειες δεν κρύβονται, έχουμε απο-
φάσεις σαν τη σημερινή του Πενταμελούς
Εφετείου Αναστολών Αθήνας».

Παρέμβαση Αρείου Πάγου
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασί-

λης Πλιώτας θα εξετάσει αν χωράει αναίρε-
ση στην απόφαση Πενταμελούς Εφετείου
της Αθήνας, με την οποία αποφυλακίστηκε
το στέλεχος της Χρυσής Αυγής.

Αντιπαράθεση με... φόντο τη ΧΑ

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Για μικροπολιτική σκοπιμότητα στη στρατηγική του για τη
διαχείριση της πανδημίας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην τηλεόραση του Alpha.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του που χάνε-
ται περίπου «ένα χωριό» κάθε εβδομάδα, επαναλαμβάνον-
τας ότι από τον Αύγουστο βρισκόμαστε στις χειρότερες θέ-
σεις της Ευρώπης στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοί-
κων, και, παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει «σφυρίξει τη λή-
ξη» της πανδημίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης κατηγόρησε και πάλι την κυβέρνηση ότι «παρακάμπτει
τους επιστήμονες» και «εκπέμπει μήνυμα και κλίμα χαλα-
ρότητας» για τους εμβολιασμένους, ενώ ιδιαίτερη μνεία
έκανε για το ποσοστό ανεμβολίαστων άνω των 80 ετών που
είναι στο 25%.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια καμ-
πάνια που δεν είχε στόχο «να πείσει» τους πολίτες να εμβο-
λιαστούν, αλλά να «αποτελέσει το όχημα προκειμένου ο κ.
Μητσοτάκης να αποκτήσει ερείσματα σε μέσα ενημέρωσης».

«Πρέπει πρώτα πρώτα να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός ότι η πολιτική που ακολούθησε όλους τους προ-
ηγούμενους μήνες, η πολιτική του να βαυκαλίζεται και να

ωραιοποιεί μια πραγματικότητα θέλοντας να πάρει τα εύση-
μα ότι νίκησε την πανδημία, ήταν αποτυχημένη», τόνισε ο κ.
Τσίπρας, κατηγορώντας τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι στην όλη
του στρατηγική «είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του το μι-
κροκομματικό, μικροπολιτικό όφελος».

Για τις παρελάσεις, όπως και για τα μεγάλα γεγονότα, είπε
ότι δεν έχει νόημα να ακυρωθούν, αλλά πρέπει να επισημαν-
θεί στους πολίτες να κρατούν μάσκες και αποστάσεις, κα-
θώς ακόμη και ο εμβολιασμένος νοσεί. «Πρέπει όλοι να κα-
τανοήσουμε ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό μας όπλο», ενώ
επανέλαβε την ανησυχία του για τα χαμηλά ποσοστά εμβο-
λιασμού, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Ερωτηθείς για την πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, διευ-
κρίνισε ότι δεν άνοιξε πόλεμο με τις εταιρείες δημοσκοπή-
σεων, αλλά ζήτησε διερεύνηση για διασπάθιση δημόσιου
χρήματος και επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης
εν μέσω της λίστας Πέτσα κατά τη διάρκεια της πανδημίας
και κατά μιας συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία πήρε επί-
σης κρατικό χρήμα. Σε ερώτηση γιατί δεν δέχεται την Εξετα-
στική από το 2015, απάντησε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να
φοβηθεί, γιατί δεν έδωσε δημόσιο χρήμα σε ΜΜΕ ή σε δη-
μοσκοπικές εταιρείες».

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση με όχημα την πανδημία
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Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή

της

Άννας 
Καραμανλή

Βουλευτής Β3

Νοτίου Τομέα

Αθηνών ΝΔ

Η
ψηφιακή εποχή ανήκει (και) στις γυναί-
κες ή ο κόσμος της τεχνολογίας παραμέ-
νει θαυμαστός πλην όμως κυρίως ανδρι-

κός; Αλήθεια, όταν μιλάμε για ανάπτυξη ιστοσε-
λίδας, για συντήρηση και επισκευή Η/Υ, για προ-
γραμματισμό λογισμικού, πόσο συχνά το μυαλό
μας πάει σε γυναίκες πληροφορικάριους; Μή-
πως γιατί παραδοσιακά η πληροφορική είναι
συνδεδεμένη με τους άνδρες;

Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ανα-
φέρεται πως είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των
εφήβων κοριτσιών που δηλώνουν ότι ενδιαφέ-
ρονται να εργαστούν ως επαγγελματίες στον το-
μέα των τεχνολογιών και πληροφοριών. Τα στοι-
χεία της Eurostat για το 2018 έδειξαν ότι τα κορί-
τσια και οι γυναίκες που σπούδαζαν Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό μει-
ονότητα, μειοψηφία.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων για τις «Γυναίκες
στην Ψηφιακή Εποχή» που δημοσίευσε το 2020 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται πως οι Τεχνο-
λογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών είναι
ένας τομέας με χαμηλό ποσοστό γυναικών εργα-
ζομένων. Παρατηρείται απουσία των γυναικών
από τον σχεδιασμό της τεχνολογίας, των εφαρ-
μογών της, τον σχεδιασμό της αξιοποίησης αυ-

τών των εφαρμογών στη διοίκηση και την οικο-
νομία. Χαρακτηριστικό είναι πως στον τομέα δια-
μόρφωσης των κωδίκων οι γυναίκες συμμετέ-
χουν σε ποσοστό μόλις 30%. Σημαντικό, πάντως,
είναι ότι στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες πα-
ρατηρείται διαχρονικά μείωση του χάσματος με-
ταξύ των φύλων.

Πολλές γυναίκες εγκαταλείπουν την ανώτατη
εκπαίδευση, τις ακαδημαϊκές ευκαιρίες και τη
σταδιοδρομία τους στον τομέα των τεχνολογιών
και πληροφοριών, καθώς δεν μπορούν να ισορ-
ροπήσουν μεταξύ επαγγελματικής και οικογε-
νειακής ιδιωτικής ζωής ή και εξαιτίας του αν-
δροκρατούμενου περιβάλλοντος, που δημιουρ-
γεί τέτοιου είδους στερεοτυπικές αντιλήψεις που
δυσχεραίνουν την επαγγελματική εξέλιξή τους
στον τομέα της Πληροφορικής.

Στην Ελλάδα, μια νέα γενιά Ελληνίδων φαίνε-
ται πως μπαίνει δυναμικά στον χώρο της τεχνο-
λογίας.

Στην ηλικιακή κατηγορία 16-24 ετών στις βα-
σικές ψηφιακές δεξιότητες οι νέες γυναίκες ξε-
περνούν τους άνδρες κατά δύο ποσοστιαίες μο-
νάδες και το ποσοστό των Ελληνίδων που απο-
φοιτούν από σχολές Επιστήμης, Τεχνολογίας,
Μηχανολογίας ή Μαθηματικών είναι μεγαλύτερο
από τον μέσο όρο της ΕΕ. Επιπλέον η χώρα μας
εμφανίζει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απα-

σχόλησης γυναικών στην ΕΕ στον κλάδο της
Πληροφορικής. 

Οι γυναίκες πλέον εισέρχονται δυναμικά στον
χώρο και σώζουν την κατάσταση.

Προτεραιότητά μας είναι η παροχή κινήτρων
για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και για
δημιουργία περισσότερων επαγγελματικών ευ-
καιριών σε γυναίκες, με στόχο τη μείωση της ψη-
φιακής ανισότητας και του ψηφιακού αναλφαβη-
τισμού και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύ-
λων στον ψηφιακό τομέα με ανάπτυξη πολιτικών
και δράσεων όπως είναι το Κέντρο Καινοτομίας
για γυναίκες ή η λειτουργία εργαστηρίων για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων των κοριτσιών στους το-
μείς της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Θε-
τικών Επιστημών (STEM) ή τα μέτρα που έχουν
θεσπιστεί για την εξισορρόπηση της επαγγελμα-
τικής και οικογενειακής ζωής.

Είμαστε αρωγοί στην ενθάρρυνση της συμμε-
τοχής των κοριτσιών και γυναικών στον τομέα
της τεχνολογίας, στην υπέρβαση εμποδίων από
το πρώιμο κιόλας στάδιο, δηλαδή από το σχολείο,
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, στη
διασφάλιση της ψηφιακής διά βίου μάθησής
τους. 

Η εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος θα ενι-
σχύσει την ευημερία και θα διασφαλίσει την κοι-
νωνική δικαιοσύνη μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ο μύθος για επιστροφή στην κανονικότητα 
και για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον

Κ
ατά την περίοδο της πανδη-
μίας, οι στόχοι που ετίθεντο
ήταν η χρονική περίοδος της

επιστροφής στην κανονικότητα. Ορι-
σμένοι εξ υμών -έστω και δειλά- μι-
λούσαμε για μια νέα κανονικότητα,
την οποία ούτε μπορούσαμε να προσ-
διορίσουμε ούτε να φανταστούμε. Η
πανδημία αύξησε το επίπεδο της αβε-
βαιότητας σε όλους τους τομείς. Κα-
νείς μας δεν σκέφτηκε ότι η λεγόμενη
(οικονομική, κοινωνική και πολιτική)
αβεβαιότητα είναι ένα μόνιμο και δο-
μικό στοιχείο στις βιοτικές κοινωνίες. 

Αυτό που αυξάνει ή μειώνει τον
βαθμό αβεβαιότητας είναι οι συνθή-
κες και το περιβάλλον που διαμορφώ-
νεται από αυτές. Άρα, ο πρώτος μύθος
που πρέπει να καταρριφθεί είναι ότι
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η
αβεβαιότητα είναι παρούσα.

Ο δεύτερος και κυριότερος μύθος
της εποχής μας είναι η λεγόμενη
«επιστροφή στην κανονικότητα». Και

μόνο με τη χρήση της λέξης «επιστρο-
φή» χαρακτηρίζεται η μεταφορά μας
στο παρελθόν, πράγμα αδύνατον κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το πα-
ρελθόν είναι ένας χρονικός προσδιο-
ρισμός του παλιού που περνά και δεν
μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτό.

Η πανδημία (που στην παρούσα
φάση βρίσκεται στο τέλος της αρχής
και όχι στην αρχή του τέλους) διαμορ-
φώνει μια νέα μορφή, ένα νέο πλαίσιο
κοινωνικής, οικονομικής αλλά και
πολιτικής ζωής. Μην ξεχνάμε ότι ακό-
μα και η Ενωμένη Ευρώπη για πρώτη
φορά διαφοροποίησε το πλαίσιο δρά-
σης της, μετασχηματίζοντας την πολι-
τική των αριθμών σε πολιτική των κοι-
νωνιών. Για πρώτη φορά επένδυσε
στην ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα,
αφήνοντας -τουλάχιστον προς το πα-
ρόν- πίσω τη μονεταριστική της (λόγω
Γερμανίας) πολιτική. 

Η «επιστροφή στην κανονικότητα»
είναι σαν να συζητάμε ότι μετά τη λήξη

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε
επιστροφή των κοινωνιών στην προ
του πολέμου ζωή. Τότε, σε παγκόσμιο
επίπεδο, οι κοινωνίες τραυματικά και
ολιστικά υπήρξαν διαφορετικές.
Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα
ύστερα από μια παγκόσμια δεκαετή
οικονομική κρίση και μια (back to
back) υγειονομική που παράγει ταυ-
τόχρονα και οικονομική κρίση. Η λει-
τουργία των κοινωνιών και η ενσυναί-
σθηση των ανθρώπων δεν θα είναι
ποτέ ίδιες.

Με το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, όπως και στην πρόσφατη ελ-
ληνική ιστορία με την έλευση της Με-
ταπολίτευσης, δημιουργήθηκε μια
ισχυρή αισιοδοξία, εδραιώθηκε η δη-
μοκρατία και προσφέρθηκαν οι ευ-
καιρίες για μια νέα ανάπτυξη και για
μια νέα κοινωνία. 

Η εφευρετικότητα, η καινοτομία, οι
νέες αναδυόμενες αγορές, η παιδεία,
ο πολιτισμός και ο πλουραλισμός άν-

θισαν. Πρόσφεραν διεξόδους, δημι-
ούργησαν νέα αστική και εργατική τά-
ξη. Η ανοικοδόμηση των οικονομιών
βοήθησε τις κοινωνίες να αντεπεξέλ-
θουν στις νέες συνθήκες, να δημιουρ-
γηθούν νέα επαγγέλματα και να απαι-
τηθούν νέες γνώσεις και νέες δεξιό-
τητες.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα.
Μετά τον μεγάλο «πολυετή πόλεμο»
της οικονομικής ύφεσης και της παν-
δημίας, μια νέα συνθήκη δημιουργεί-
ται και ένα νέο μέλλον ανατέλλει με
(ίσως συγκρατημένη προς το παρόν)
αισιοδοξία. Αυτή είναι η μεγάλη ευ-
καιρία τού σήμερα που οι νέοι θα δρά-
ξουν και θα ενταχθούν δημιουργικά,
παραγωγικά, μετοχικά και αποτελε-
σματικά (με τη βοήθεια μιας εκσυγ-
χρονιστικής δημιουργικής ωριμότη-
τας των ηλικιακά μεγαλύτερων) στον
σχεδιασμό και στο εφαρμοστικό πλαί-
σιο τους μέλλοντός τους, γιατί το πε-
πρωμένο φυγείν αδύνατον.
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Μηνύματα από το μέλλον

Α
ν το πρώτο κύριο μήνυμα της ομιλίας Καρα-
μανλή -στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα
47α «γενέθλια» της ΝΔ- ήταν ότι η όποια

αναγκαία προσαρμογή στα νέα δεδομένα δεν επι-
τρέπεται να μας κάνει να ξεχνάμε ότι «πάντα οι
κοινωνίες ανθούν και προοδεύουν μόνο όταν οι
πολλοί αισθάνονται ότι μετέχουν στη συλλογική
προσπάθεια, στις ευκαιρίες και την ισότιμη κατα-
νομή των καρπών της προόδου», το δεύτερο σί-
γουρα ήταν η επισήμανση ότι «οφείλουμε να κατα-
βάλουμε κάθε προσπάθεια για τη διαμόρφωση
συνθηκών σύμπνοιας, ομοψυχίας και εθνικής συ-
νεννόησης». Τα δύο αυτά μηνύματα αποτελούν βα-
σικές παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή, που αποτέλεσαν οδηγούς πορείας τόσο για
τον ίδιο όσο και για τον τέως πρωθυπουργό.

Η επίκληση της Ιστορίας, για την επιβεβαίωση
των δεινών που έχουν επιφέρει στον τόπο οι διχα-
σμοί και το τοξικό πολιτικό κλίμα, με την επισή-
μανση ότι «θα μπορούσε κανείς να μνημονεύσει το
1920, το 1940 και κατά έναν τρόπο και το 1963»,
ήταν αναγκαία. 

Η αναφορά στο 1963 μόνο τυχαία δεν πρέπει να
θεωρηθεί. Το πιθανό ξάφνιασμα που προκαλεί η,
ενδεικτική, αναφορά του 1963 οφείλεται στο γεγο-
νός της μη επαρκούς ιστορικής ανάλυσης των αι-
τίων, των κινήτρων και κυρίως των μακροχρόνιων
επιπτώσεων των πολιτικών εξελίξεων της περιό-
δου 1961-1965. 

Ούτε η αναφορά στην απόπειρα παραπομπής
του Κ. Καραμανλή στο Ειδικό Δικαστήριο το 1965
έγινε τυχαία. Ήταν απλώς μια υπενθύμιση ότι οι
προσωπικές φιλοδοξίες και τα πολιτικά πάθη που

ταλαιπώρησαν τον τόπο δεν έχουν θέση σε μια πα-
ράταξη που, σύμφωνα με τις ιδεολογικές αρχές
της, είναι «ταυτόχρονα εθνική και λαϊκή».

Οι στείρες αντιπαραθέσεις και οι πολιτικοί «σκυ-
λοκαβγάδες» τραυματίζουν τη Δημοκρατία και κο-
στίζουν πανάκριβα στην κοινωνία και το έθνος. Η
χώρα θα είχε αποφύγει τα οικονομικά αδιέξοδα
και δεν θα εμφανιζόταν σήμερα αδύναμη απέναντι
στις διεθνείς προκλήσεις. Η δημιουργία του διχα-
στικού κλίματος μετά τη Μεταπολίτευση, οφειλό-
μενη κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, ήταν αχρείαστη και ανα-
χρονιστική οπισθοδρόμηση. Το «απόψε πεθαίνει η
Δεξιά» του 1981, το πολιτικό τσιτάτο της «δεξιάς
παρένθεσης» του 1994, η προσπάθεια του ΓΑΠ να
ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή, αποδεικνύουν
ότι η μετάλλαξη του διχασμού είναι στο DNA της
«Αλλαγής». Αρκεί να αναλογιστούμε πόσο διαφο-
ρετικές θα ήταν οι εξελίξεις αν, έστω και μετά την
καταστροφική δεκαετία του ’80, είχε επιδιωχθεί η
χάραξη μιας εθνικής πορείας ανασυγκρότησης με
τη συνεννόηση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ σε βασικούς άξονες
οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής.

Αντί γι’ αυτό, προτιμήθηκε η «ανίερη συμμαχία»
με τους «βαρόνους» των ΜΜΕ, οι οποίοι ανέλαβαν
τη χειραγώγηση της κοινωνίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο αποκορύφωμα της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ απέρριπτε την έκκληση Καραμανλή για
ένα μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης υπό τις επευ-
φημίες των διαπλεκόμενων. Χαρακτηριστικά είναι
τα πρωτοσέλιδα εκείνης της εποχής, συγκεκριμέ-
να: Καραμανλής: «Η κρίση απαιτεί συναίνεση»,
Παπανδρέου: «Μόνη λύση οι κάλπες» - «Τα Νέα»

(13/2/09). Αντίστοιχα δημοσιεύματα: «Επιδρομή
χωρίς κουκούλα σε μισθούς-συντάξεις» και «Λη-
στεία χωρίς κουκούλα» - « Έθνος» (3/3/09 και
19/3/09), «Μέτρα-σοκ» - «Ελευθεροτυπία»
(19/3/09). Αυτά έπραττε ο «πρίγκιπας της Αλλα-
γής» ενώ η κρίση κορυφωνόταν και τα διαπλεκό-
μενα τροφοδοτούσαν τις στείρες διενέξεις γιατί
από αυτές τρέφονται και χάρις σε αυτές ανθούν και
εξουσιάζουν. 

Με την ίδια, χαρακτηριστική, αδιαφορία για τη
χώρα και την κοινωνία ο κύριος Παπανδρέου -τυ-
φλωμένος, στην καλύτερη περίπτωση, από τη φι-
λοδοξία- όχι μόνο εκβίασε τις πρόωρες εκλογές,
αλλά και την οδήγησε στο προεκλογικό χάος της
παροχολογίας και της σκανδαλολογίας. Στην προ-
σπάθειά του να χρεώσει στον πολιτικό του αντίπα-
λο τις ευθύνες και το βάρος των δικών του αποτυ-
χιών, βύθισε τη χώρα στην πιο βαθιά κρίση της Με-
ταπολίτευσης.

Αφού οι διχασμοί ήταν πάντα καταστροφικοί -
ακόμα και αυτός που, μετά τη Μεταπολίτευση, στη-
ρίχτηκε σε «επαναστάτες χωρίς αιτία»- είναι και-
ρός να κατανοήσουμε ότι το μήνυμα της συνεννόη-
σης έρχεται από το μέλλον που θέλουμε να οικο-
δομήσουμε ως έθνος και ως χώρα. Οι διχασμοί,
ιδιαίτερα αυτοί που πυροδοτούνται από ιδιοτελή
συμφέροντα, πολιτικά ή οικονομικά, και από μι-
κρόνοες εμπάθειες και εγωισμούς, πρέπει να
«κλειδωθούν στα χρονοντούλαπα της ιστορίας».
Ενθαρρυντική ήταν λοιπόν η επισήμανση του πρω-
θυπουργού στον κύριο Τσίπρα να μην προσωπο-
ποιούνται οι πολιτικές διαφορές, αφού «είμαστε
αντίπαλοι, όχι εχθροί».  
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Σ
τη δημοκρατία, η παραγωγική αντιπολί-
τευση εισφέρει όχι μόνο στην ποιοτική
της βελτίωση, αλλά κυρίως στην καλυτέ-

ρευση της θέσης της χώρας και των πολιτών. 
Αντιθέτως, η έλλειψη ειλικρίνειας, σοβαρών

προτάσεων και πειστικού λόγου δεν εξυπηρετεί
ούτε την ανάγκη αυτή ούτε βεβαίως προσδίδει
στην ίδια την αντιπολίτευση την εικόνα μιας αξιό-
πιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. 

Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα περίμενε κα-
νείς, μετά μάλιστα την τραυματική για τη χώρα
εμπειρία, από την περίοδο της διακυβέρνησής
του, να επεδίωκε την αξιόπιστη λειτουργία του
ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η αλήθεια όμως
είναι παντελώς διαφορετική. Οι ιδεοληψίες τον
έχουν ανεπανόρθωτα τραυματίσει πολιτικά, επι-
βεβαιώνοντας κάτι που ο Βίκτωρ Ουγκώ έχει
διατυπώσει, ότι «… η συνήθεια είναι το εκτρο-
φείο των σφαλμάτων». 

Είναι βέβαια αλήθεια ότι η αποτελεσματική
διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με

πρόσφατα παραδείγματα την ελληνο-γαλλική
συμφωνία, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
και τις επιτυχίες της χώρας στην οικονομία, στη
δημιουργία θέσεων εργασίας, στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, δεν ευνοεί καμιά σύγκριση μετα-
ξύ της σημερινής κυβέρνησης και της χθεσινής
του ΣΥΡΙΖΑ και, βέβαια, δημιουργεί εικόνα χά-
σματος μεταξύ τους.

Αυτό όμως και πάλι δεν θα εμπόδιζε έστω τη
μερική αυτοβελτίωσή τους. Επιλέγουν πάντα το
λάθος.  Η πρόσφατη απόφασή τους να προτεί-
νουν σύσταση εξεταστικής επιτροπής προφανώς
γίνεται, μόνο και μόνο, για λόγους εφήμερου εν-
τυπωσιασμού. 

Άλλωστε, τα επιμέρους ζητήματα που θέτει ο
ΣΥΡΙΖΑ έχουν απαντηθεί θεσμικά πέντε φορές
στη Βουλή των Ελλήνων, με δημοσιοποίηση λί-
στας των ΜΜΕ που συμμετείχαν στις καμπάνιες
ενημέρωσης των πολιτών, σε μια στιγμή πρωτο-
φανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, που η
ενημέρωση αποτελεί υποχρέωση ενός σοβαρού

κράτους. Πέραν όμως αυτών, φέρει στη μνήμη
του ελληνικού λαού τις τραγικές ενέργειες του
ΣΥΡΙΖΑ με τους στημένους διαγωνισμούς και τα
βοσκοτόπια, τις εξωχώριες εταιρείες και τα εκα-
τομμύρια που δίνονταν για να στηθεί φίλα προ-
σκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδα, εταιρείες ορι-
σμένου χρόνου που είχαν φτιάξει μετακλητοί στο
Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο που κυβερνούσε
με ομάδες φοιτητών, στενών συνεργατών
υπουργού και συνεργάτη του κ. Τσίπρα, να ξανα-
θυμηθούμε δημοσκοπήσεις «μαϊμού» που επι-
χειρούσαν να χαμηλώσουν τη διαφορά της Νέας
Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηλώνοντας το
εξαιρετικά προκλητικό, ναζιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής.

Έτσι, η συγκεκριμένη συμπεριφορά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ θυμίζει την παροιμία: «Φωνάζει ο κλέφτης
για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Απηχεί όμως δυ-
στυχώς μια εικόνα δυσάρεστη και, κυρίως, για
την αξιωματική αντιπολίτευση που έχει περιέλ-
θει σε μόνιμη πολιτική δυσθυμία. 

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης…» 



Χ
αρμόσυνα νέα για 500 οικογένειες στα
Μετέωρα του Δήμου Παύλου Μελά,
που είναι επί δεκαετίες σε ένα ιδιότυ-

πο καθεστώς ομηρίας. Για το θέμα υπήρξε συ-
νάντηση του υφυπουργού Μακεδονίας - Θρά-
κης Σταύρου Καλαφάτη και του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα με τον
δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζί-
δη. Το θέμα είναι η ρυμοτομική τακτοποίηση
της περιοχής, ώστε να πάψουν τα σπίτια να θε-
ωρούνται αυθαίρετα. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι πολύ σύντομα το θέμα θα λυθεί.
Υπήρξε διαβεβαίωση των υπουργών... Λεπτο-
μέρειες δεν έμαθα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει
πολιτική βούληση.

ΠΠάει βουρ για τα
οικόπεδα της Κύπρου
Η κρατική εταιρεία Τουρκικά Πετρέλαια (TPAO)
ζητεί άδεια για έρευνες πετρελαίου σε έξι πε-
ριοχές στη Μεσόγειο, σύμφωνα με την τουρκική
εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο συγκεκριμέ-
νο τεύχος αναφέρεται ότι
η ΤΡΑΟ ζήτησε άδεια από
τη Γενική Διεύθυνση
Ορυχείων και Πετρελαϊ-
κών Υποθέσεων
(MAPEG) για έρευνες στα
οικόπεδα P30-c, P31-d,
P31-c, R30-b1, R30-b2,
R31-a1, R31-a2 και R31-
b1. Η αίτηση υποβλήθηκε
στις 13 Οκτωβρίου. Η
Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με έρευνες και
γεωτρήσεις παντού. Οι χάρτες που δημοσίευσε
το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αγνοούν παντε-
λώς τη συμφωνία για ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου, φτάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα
έως την Κάσο, τη Ρόδο, στα έξι μίλια από την Πά-
φο και περιλαμβάνουν την περιοχή του παράνο-
μου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Θα κυνηγούν και 
τα χρέη στους δήμους
Υπάρχουν, μαθαίνω, σκέψεις για συμμετοχή
της ΑΑΔΕ στο κυνήγι της είσπραξης των βε-
βαιωμένων προστίμων και χρεών προς τους
δήμους. Το σχέδιο, που βρίσκεται στο τραπέζι
των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου,
το αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος,
μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανέ-
φερε ότι «πρέπει να βοηθήσουμε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση να εισπράττει τα έσοδά της και
εκεί ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα
χρησιμοποιήσουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων για κάποια έσοδα που είναι
δύσκολο στους δήμους να τα εισπράττουν με
αποτελεσματικότητα». Όπως είπε, ο ρόλος
της ΑΑΔΕ θα είναι καθαρά εισπρακτικός, για
να προσθέσει ότι «όσο πιο αδύναμος είναι ο
δήμος και πιο μεγάλη η αδυναμία του να ει-
σπράττει έσοδα, αυτό στην πραγματικότητα
βλάπτει και αδικεί τους δημότες».

Η Δήμητρα κατά 
του Γιώργου

Η επανεμφάνιση του ΓΑΠ ενεργοποίησε μέ-
χρι και τα πολιτικά αισθήματα της Δήμητρας.
Η Δήμητρα Λιάνη, τελευταία σύζυγος του
ιστορικού ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Αν-
δρέα Παπανδρέου, μέσω μιας ανάρτησής της
στον προσωπικό της λογαριασμό στο Face-
book επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό
και γιο του Ανδρέα, Γιώργο Παπανδρέου. Με-
ταξύ άλλων, λέει πως διχάζει και αποσυνθέ-
τει ό,τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ: «40 χρόνια
μετά τη μεγαλειώδη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981,
η Ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, κα-
θώς ο Γιώργος Παπανδρέου έχοντας την
ιστορική απαξίωση στο πρόσωπό του διχάζει
και αποσυνθέτει ό,τι απέμεινε από το ΠΑ-
ΣΟΚ, ενώ έχει ένα ακόμη προσυπογεγραμ-
μένο γραμμάτιο: “να εκχωρήσει την ΑΟΖ και
τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες στην
Τουρκία”! Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι απαρνήθηκε
ολοκληρωτικά την πολιτική παρακαταθήκη
του Ανδρέα, ότι υποστήριξε το ανθελληνικό
“ναι” στο κατάπτυστο σχέδιο Ανάν, ότι προ-
ώθησε το υποτακτικό “ναι” στο Δημοψήφι-
σμα του 2015, ότι χαιρέτισε ως θετικό το
εθνικά μειοδοτικό “ναι” στα Σκόπια ώστε να
ονομάζονται Μακεδονία και ότι εκφέρει αδί-
στακτα και καθημερινά το προκλητικό “ναι”
στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση! Ε, όχι! Ο λα-
ός έχει και μνήμη και κρίση! Οι Ανδρεϊκοί
Δημοκράτες Πατριώτες παραμένουν πολιτι-
κά ορφανοί και αυτός σταθερά διαχρονικός,
ιδεολογικός αντίπαλος και πολέμιός τους!».
Πριονοκορδέλα τον πάει η Μιμή...

Τα σενάρια του 5%
Από πού πηγάζει η επιθετικότητα του ΣΥΡΙΖΑ
το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά το γεγο-
νός ότι το κόμμα της Κουμουνδούρου κατα-
κρημνίζεται στις δημοσκοπήσεις; «Από το
σενάριο του 5%», μου λέει ένας έμπειρος πο-
λιτικός αναλυτής… Τι είναι πάλι τούτο; Είναι
το σενάριο που κάποιοι έχουν πουλήσει στον
Αλέξη Τσίπρα και φαίνεται ότι το έχει φάει
αμάσητο. Ότι, δηλαδή, στην πρώτη Κυριακή
των εκλογών η Αριστερά θα συνασπιστεί σε
τετρακομματική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ,
ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 και θα σχηματίσει κυβέρνη-
ση μειοψηφίας! Αυτό, λοιπόν, το σενάριο έχει
κάτω του 5% πιθανότητες. Το φοβερό, όμως,
δεν είναι ότι κάποιοι τα πουλάνε αυτά στον
Αλέξη ως πραγματικότητα. Το τρομερό είναι
ότι ο άνθρωπος τα πιστεύει…
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Πέτσας και
Καλαφάτης 
για τα Μετέωρα

Πόσα είναι τελικά τα κόκκινα δά-
νεια; Με έχετε μπερδέψει. Οι
τράπεζες μας λένε ότι είναι πε-
ρίπου 4 με 5 δισ. ευρώ τα μη

εξυπηρετούμενα και ο Γιάννης
Στουρνάρας επιμένει να τα ανεβά-

ζει στα 9 δισ. ευρώ. Ποιον να πιστέψου-
με; Πάντως, ελπίζω να έχουν δίκιο οι τράπεζες και
να πέφτει έξω ο Γιάννης. Αλλιώς θα ψάχνουμε για
μαντίλι να κλαίμε.
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Ο χειμώνας θα είναι 
πολύ δύσκολος 
Την πλήρη ετοιμότητα των μονάδων λιγνίτη και φυ-
σικού αερίου ζητά ο διαχειριστής του συστήματος
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ζήτη-
σης ενόψει του χειμώνα. Είχε προηγηθεί αίτημα
της ΡΑΕ προς τον ΑΔΜΗΕ να προβεί σε μελέτη για
την επάρκεια της χώρας κατά το τρίμηνο Δεκεμβρί-
ου - Φεβρουαρίου, με τον διαχειριστή να διαπιστώ-
νει ότι τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της
ΔΕΗ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τε-
λευταίας δεκαετίας. Έτσι, λοιπόν, σε περίπτωση
απότομης αύξησης της ζήτησης το σύστημα θα
φτάσει να καλύπτει οριακά τις ανάγκες. Αυτός είναι
και ο λόγος που οι μονάδες της ΔΕΗ όχι μόνο πρέ-
πει να είναι έτοιμες, αλλά πρέπει να έχουν και τις
απαραίτητες ποσότητες καυσίμου. Ταινιόδρομοι,
εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα, που είχαν παρο-
πλιστεί στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, πλέον
επισκευάζονται προκειμένου να είναι έτοιμα για τις
ανάγκες των ορυχείων της Πτολεμαΐδας. Κοινώς
δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα…



Ο Πλεύρης απέδειξε ότι δεν παίρνει 
χαμπάρι τίποτα και κανέναν 

Ο υπουργός Υγείας παρενέβη αμέσως και απέλυσε γιατρό, ο οποίος κατηγορείται για παιδερα-
στία και μάλιστα σε βάρος του ίδιου του παιδιού του. Παρά το γεγονός ότι έχει ασκηθεί δίωξη για κα-
κουργήματα από τον Μάιο 2019 και παραπέμφθηκε με βούλευμα για να δικαστεί, ο γιατρός παρέμε-
νε στη θέση του, ενώ τα πειθαρχικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου ανέμεναν να τελεσιδικήσει η
υπόθεση. Ο παιδίατρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα κατηγορείται για
σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του ίδιου του παιδιού του κατ’ εξακολούθηση. Ο Θανάσης Πλεύ-
ρης, μόλις πληροφορήθηκε την περίπτωση, έκοψε αμέσως τον γόρδιο δεσμό και με εντολή του
απολύθηκε άμεσα ο γιατρός. 
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σ
υμφωνία διοικητικής
δικαστικής συνεργα-
σίας μεταξύ του

υπουργείου Δικαιοσύνης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και
του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης του κράτους του Κατάρ
υπεγράφη μεταξύ του Έλλη-
να υπουργού Δικαιοσύνης
Κώστα Τσιάρα και του ομο-
λόγου του Masoudbin Mo-
hammed Al Ameri. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις εθνικές νομοθεσίες, συμφωνήθη-
καν η ανταλλαγή εμπειριών με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των διοικητι-
κών συστημάτων των δύο χωρών, καθώς και η στενή συνεργασία για την ανάπτυξη
ευκαιριών κατάρτισης δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλή-
λων και διοικητικού προσωπικού των δύο χωρών μέσω της συμμετοχής σε ειδικά
προγράμματα κατάρτισης. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο
λειτουργίας των εθνικών δικαστικών συστημάτων, για τη σημασία των ρυθμών
απονομής Δικαιοσύνης στην προέλκυση επενδύσεων και τον ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, όπως η Διαμε-
σολάβηση και η Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην
Ντόχα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας συμμετείχε στο Global Security
Forum, που διοργάνωσε το The Soufan Center, με θέμα «Ο ρόλος της δικαστικής
συνεργασίας στη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας».
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Τι θα κάνουν οι Έλληνες στο Σαχέλ 
Οι πρώτες επαφές για την εφαρμογή της ελλη-

νογαλλικής αμυντικής συμφωνίας αρχίζουν αυ-
τή την Πέμπτη με την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕ-
ΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στη
Γαλλία και τις συνομιλίες που θα έχει με τον αρ-
χηγό των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Θα εξε-
τασθούν όλες οι δυνατότητες αμυντικής συνερ-
γασίας, όπως κοινές ασκήσεις, στάθμευση
στρατευμάτων (σε ξηρά, θάλασσα και αέρα) στις
δύο χώρες, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεκπαι-
δεύσεις και πολλά άλλα ζητήματα αμοιβαίου στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Θεω-
ρείται βέβαιο ότι θα συζητηθεί και το θέμα της αποστολής στρατευμάτων στο Σα-
χέλ. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει πρώτα η ελληνική κυβέρνηση να πάρει την
έγκριση του ΚΥΣΕΑ και εν συνεχεία της Βουλής των Ελλήνων. Πάντως, αν είναι να
σταλούν Έλληνες στρατιώτες, δεν θα είναι περισσότεροι από 50 και η αποστολή
τους θα είναι μόνο για περιπολίες.

Με βούλευμα του Δικαστικού Συμ-
βουλίου είχαμε την πλήρη απαλλαγή
τού ενός εκ των βασικών κατηγο-
ρουμένων, που δεν είναι άλλος από
τον Νίκο Μανιαδάκη. Θυμίζω ότι ο
καθηγητής κ. Μανιαδάκης είχε βρε-
θεί από τη θέση του προστατευόμε-
νου μάρτυρα στη θέση του κατηγο-
ρούμενου. Τώρα, με την αθώωσή του,
βγαίνουν από το κάδρο της υπόθε-
σης και ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο
Ανδρέας Λοβέρδος, οι οποίοι υποτί-
θεται ότι είχαν χρηματιστεί από τον
Μανιαδάκη. Βρε πώς ξηλώνεται το
πουλόβερ του κύριου Μίμη…

LOCK

Ελλάδα και Κατάρ συμφώνησαν 
σε διοικητική δικαστική συνεργασία

Αλήθεια ποιος είναι
ο Bill Papas 
που ψάχνουν όλοι; 
Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μαθαίνω
ότι έχουν ξεσηκωθεί οι Αρχές στην Αυ-
στραλία και κάτι ξένες τράπεζες και τον
αναζητούν παντού. Ο Bill Papas (Βασίλης
Παπαδημητρίου) είναι ένας ομογενής,
ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ξάνθης, που αντιμε-
τωπίζει στην Αυστραλία σοβαρές κατηγο-
ρίες για εμπλοκή σε τεράστια οικονομική
απάτη σε βάρος των τραπεζών Westpac,
Sumitomo Mitsui Banking και Société
Générale. Προ ημερών οι ειδικοί εκκαθα-
ριστές της εταιρείας McGrathNicol, που
εξετάζουν το σχήμα της απάτης που φέρε-
ται να έστησαν ο Bill Papas και ο συνεργά-
της του Vincenzo Tesoriero, αποφάνθη-
καν ότι ως επικεφαλής του Ομίλου Forum
ο Papas απέσπασε με πλαστές συμβάσεις
και πλαστά συμβόλαια μίσθωσης πάνω
από 500 εκατ. δολάρια, ήτοι 100 εκατ. δο-
λάρια περισσότερα απ’ ό,τι ήταν η αρχική
εκτίμηση. Και οι ελεγκτές της McGrathNi-
col διαπίστωσαν ότι τα κακώς κείμενα δεν
ξεκίνησαν το 2018, αλλά από το 2013. Ήδη
οι αστυνομικές αρχές της Αυστραλίας
έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις εταιρείες
του Bill Papas και εκκρεμεί απόφαση του
Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για την
προσωποκράτησή του. Δεδομένου ότι ο
Βασίλης Παπαδημητρίου είναι πλέον μό-
νιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν πα-
ρέστη καν στη δίκη του στην Αυστραλία,
επικαλούμενος τη μία πως κόλλησε κορο-
νοϊό, την άλλη πως δεν είχε τα ναύλα για το
εισιτήριο και την τρίτη ότι έπαθε κρίση πα-
νικού, η συνέχεια της υπόθεσης αναμένε-
ται με ενδιαφέρον.

Ποιοι φοβούνται 
την Εξεταστική για 
τις δημοσκοπήσεις;

Το θέμα έχει αρχίσει να γυρίζει μπούμε-
ρανγκ για την Κουμουνδούρου, διότι στο σπί-
τι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί.
Έπρεπε να τα γνώριζαν αυτά στον ΣΥΡΙΖΑ,
που τώρα δεν θέλουν Εξεταστική από το
2015. Ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός
εκπρόσωπος ,
αποδίδει την άρ-
νηση της αντιπο-
λίτευσης σε αυτή
την πρόταση στο
γεγονός ότι δεν
θέλει να ξαναπέ-
σουν πάνω της
τα φώτα της δη-
μοσιότητας «και ξαναθυμηθούμε βοσκοτό-
πια, εξωχώριες, τα εκατομμύρια που πηγαί-
ναν εδώ κι εκεί για να στηθούν εφημερίδες,
δημοσκοπήσεις που έβγαζαν τη διαφορά στο
2,1% λίγο πριν από τις εκλογές και τη Χρυσή
Αυγή στα ύψη και μέσα στη Βουλή και μια
σειρά από άλλα πράγματα».



Μεγάλη συνεργασία
Η κοινοπραξία των

ομίλων ΤΙΤΑΝ και
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΗ συμμετέχει
στους διαγωνισμούς
για τις ΣΔΙΤ Μονάδων
Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων (ΜΕΑ) στην
Αττική και στην Κεν-
τρική Μακεδονία. Η κοινοπραξία κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου
επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην α’ φάση των διαγω-
νισμών για τις ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονο-
μίας της Αττικής, του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πειραιά και του Δυτικού Τομέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα προβλήματα
Στριμωγμένη και σχεδόν αναγκασμένη
είναι η βρετανική κυβέρνηση να βρει
άμεσα λύση στο τεράστιο πρόβλημα έλ-
λειψης οδηγών βαρέων οχημάτων. Αν
και η υπερασπιστική της πολιτικής σχε-
τικά με το Brexit δεν το επιτρέπει, είναι
σχεδόν αναπόφευκτο να αναζητηθούν
αλλοδαποί οδηγοί. Τις τελευταίες ημέ-
ρες στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλά βενζι-
νάδικα έχουν κλείσει προσωρινά, κα-
θώς ενώ υπάρχει απόθεμα καυσίμων,
δεν υπάρχουν οδηγοί να τα μεταφέρουν
από τις κεντρικές δεξαμενές. Στα υπό-
λοιπα πρατήρια που λειτουργούν δημι-
ουργούνται ουρές από κόσμο.

Η εξωστρέφεια της ΔΕΗ  
Επενδύσεις πάνω από 1,3 δισ. ευρώ στα Βαλκάνια
σχεδιάζει η ΔΕΗ για την περίοδο 2022-2026, προ-
κειμένου να αξιοποιήσει ευκαιρίες στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών, να μειώσει το κόστος παρα-
γωγής ρεύματος και να πετύχει τον στόχο της εξό-
δου από την ελληνική αγορά. Το επενδυτικό πλάνο
της επιχείρησης περιλαμβάνει συνολικά κεφάλαια
ύψους 8,4 δισ. ευρώ ως το 2026, τα οποία θα προέλ-
θουν κατά κύριο λόγο από οργανική κερδοφορία,
δανεισμό αλλά και από τα έσοδα συνολικού ύψους 2
δισ. που φέρνει στα ταμεία της ΔΕΗ η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, που
αποφασίστηκε πρόσφατα. 

Ανθρώπινα
Στην πιάτσα των ιεραρχών συζητείται ότι ευνο-

ούμενος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και

Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι ο

αρχιεπίσκοπος Γαλλίας Εμμανουήλ, ο οποίος χαί-

ρει της εκτίμησης του πατριάρχη τόσο για το ήθος

όσο και για τις ικανότητές του. Ως γνωστόν, ο κ. Ελ-

πιδοφόρος είναι Φαναριώτης και κάτοχος τουρκι-

κού διαβατηρίου, που αποτελεί και προϋπόθεση

για την ανέλιξή του στον πατριαρχικό θρόνο, κάτι

που δεν διαθέτει το «αγαπημένο παιδί» του κ.

Βαρθολομαίου, Εμμανουήλ.

Τα θέματα που απασχολούν την κυβέρνηση

Κ
αμπανάκια έχουν χτυπήσει στην κυβέρνηση
για την πορεία της πανδημίας στη Βόρεια Ελ-
λάδα αλλά και για το εισαγόμενο κύμα ακρί-

βειας, που απειλεί το καλάθι της νοικοκυράς. Το επό-
μενο διάστημα θα γίνουν εστιασμένες κινήσεις και
στα δύο αυτά μέτωπα, καθώς το διάστημα που μεσο-
λαβεί μέχρι τα Χριστούγεννα θεωρείται ιδιαίτερα
κρίσιμο.  Στο μέτωπο της πανδημίας, οι επιδημιολο-
γικοί δείκτες παραμένουν σταθεροί, ωστόσο προ-
βληματισμό προκαλεί η πίεση που σταδιακά εκδη-
λώνεται στο σύστημα υγείας σε περιοχές με χαμηλή

εμβολιαστική κάλυψη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα
στοιχεία σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας οι εισα-
γωγές στα νοσοκομεία ξεπερνούν τις εξαγωγές. Σε
αυτήν τη φάση το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέ-
τρων παραμένει εκτός συζήτησης, ωστόσο πολλά θα
κριθούν από την πορεία της πανδημίας τον τρέχοντα
μήνα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν ανησυχούν
μόνο για το κλίμα χαλαρότητας που επικρατεί σε
ένα κομμάτι των πολιτών αλλά και για τις έντονες
αντιδράσεις που υπάρχουν από τους λεγόμενους
αρνητές.
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Με τον όρο φτώχεια αναφερόμαστε στην
οικονομική κατάσταση που χαρακτηρί-
ζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για

την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών.
Το κατώφλι των βασικών αναγκών που ορίζει το
όριο της φτώχειας διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Η φτώχεια ανάγεται να μετριέται σε χρήματα και
αντανακλά τους κατά κεφαλήν διαθέσιμους από
τους πραγματικούς οικονομικούς πόρους μιας
χώρας. Η έννοια της φτώχειας μπορεί να χωρίζε-
ται ως εξής:
* Ως απόλυτη φτώχεια ορίζεται το ποσοστό του
πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα καθορι-
σμένο ποσό δολαρίων την ημέρα. 
* Ως σχετική φτώχεια ορίζεται το ποσοστό των
ατόμων σε μια χώρα που ζουν με εισόδημα κατώ-
τερο ενός συγκεκριμένου ποσοστού του διάμε-
σου εισοδήματος (συνήθως 50%) στη χώρα. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο
κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται το 21,4% του
πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Αρχή για το οικονομικό έτος 2020.
Πανελλαδικά αντιμέτωπο με τη φτώχεια βρίσκε-
ται το 17,7% του πληθυσμού. Υψηλότερο ποσοστό
φτώχειας από το Βόρειο Αιγαίο έχουν οι Περιφέ-
ρειες Δυτικής Ελλάδας (27%), Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης (26,1%), Δυτικής Μακεδονίας
(25,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (21,7%). Χαμηλό-
τερο ποσοστό φτώχειας από τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου έχουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων
(10%), Αττικής (12,1%), Νοτίου Αιγαίου (14%), Κρή-
της (14,1%), Ηπείρου (17,4%), Στερεάς Ελλάδας
(19,9%) και Πελοποννήσου (20,4%).
Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των
5.269 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυ-
ριό και σε 11.064 ευρώ για νοικοκυριά με δύο
ενήλικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας
κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του διάμε-
σου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδή-
ματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε
8.781 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε σε
17.263 ευρώ.
Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας εκτιμώνται σε 701.405 σε σύνολο 4.115.678
νοικοκυριών και τα μέλη τους σε 1.856.081 στο
σύνολο των 10.514.769 ατόμων του εκτιμώμενου
πληθυσμού της χώρας.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Να αντιμετωπιστεί
η φτώχεια

anetnews24@gmail.com 
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Ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος
Κατρούγκαλος, μιλώντας στην «Ρ»,
υπερασπίζεται τη μη ψήφιση της ελλη-
νογαλλικής συμφωνίας από τον ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΠΣ, για τους λόγους που εκτενώς εξέθεσε ο
Αλέξης Τσίπρας, και επιπλέον γιατί «δεν συμπε-
ριέλαβε τα ελληνικά ναυπηγεία στην κατασκευή
των φρεγατών», κάτι που διαπραγματευόταν η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος τάσσε-
ται υπέρ της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα
12 μίλια και υπενθυμίζει ότι «δεν είναι μόνον
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι και δέσμευση του
πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών»,
αλλά ξεχάστηκε, «μετά τις κυβερνητικές δηλώ-
σεις για “κόκκινη γραμμή” στα 6 μίλια». Για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών,
ο τομεάρχης Εξωτερικών της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης προτείνει: «Χάγη, που είναι η στρατη-
γική επιλογή της χώρας ήδη από το 1975». 

Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος δεν αποκλείει το εν-
δεχόμενο «ο Κυρ. Μητσοτάκης να επιχειρήσει
την απόδρασή του από τις πολλαπλές κυβερνητι-
κές αποτυχίες μέσω εκλογών».

Είστε ο ηθικός αυτουργός τού «όχι» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ στην αμυντική συμφωνία Γαλλίας -
Ελλάδας. Μετά την υπερψήφισή της, μήπως
κάπου και για κάτι έχετε αναθεωρήσει τη θέ-
ση σας;
Ο εισηγητής ήμουν του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όχι ο «ηθι-

κός αυτουργός». Για συλλογική πολιτική απόφα-
ση μιλάμε, όχι για έγκλημα. Δεν βυζαντινολογώ
με τις διακρίσεις, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι για τα θέ-
ματα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μιλάμε ψύχραιμα
και ακριβολογώντας, χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού ή επι-
δίωξης μικροκομματικών κερδών.  Ως πατριωτικό κόμμα
ακολουθούμε πάντα αυτήν την αρχή, αντίθετα με την πρα-
κτική δημαγωγίας που επέδειξε η ΝΔ την περίοδο της δια-
πραγμάτευσης και της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, αποκλειστικά για λόγους εκλογικούς. Έχουμε εξη-
γήσει διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυ-
νατόν να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία. Πέραν άλλων αδυ-
ναμιών (π.χ. εμείς διαπραγματευόμασταν συμμετοχή των
ελληνικών ναυπηγείων στην κατασκευή φρεγατών, για να
μη μαραζώσει η εθνική αμυντική βιομηχανία), η συμφωνία
έχει δύο πολύ σημαντικά προβλήματα: 

Πρώτον, δεν εξασφαλίζει στρατιωτική αρωγή εκεί που
ασκείται το τελευταίο διάστημα κυρίως η πίεση της επιθετι-
κότητας της Τουρκίας, στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα.

Δεύτερον, προβλέπει εμπλοκή με μάχιμο εκστρατευτικό
σώμα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Γαλλίας στο εμ-
πόλεμο Σαχέλ. Η συμμετοχή μας αυτή καταργεί το πάγιο
δόγμα της διπλωματίας μας, κατά το οποίο η Ελλάδα, ως φι-
λειρηνική χώρα, πρέπει να είναι πάντα πυλώνας σταθερό-
τητας και εξαγωγέας σταθερότητας, όχι στρατευμάτων.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, και μέλος της άτυ-
πης ομάδας συμβούλων του Αλέξη Τσίπρα, επαίνεσε
την επίμαχη συμφωνία. Πώς κρίνετε την άποψή του;
Διαταράσσονται οι σχέσεις του με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;
Εγώ ο ίδιος χαρακτήρισα, και μάλιστα στη Βουλή, στρα-

τηγικά ορθή απόφαση την προσέγγιση Γαλλίας - Ελλάδας,

μέσω μιας αμυντικής συμφωνίας που θα εξυπηρετούσε τα
εθνικά μας συμφέροντα, όχι σαν αυτή που ήρθε στη Βουλή.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουργός της χώ-
ρας το 2015, ήταν αυτός που ξεκίνησε τη σχετική διαπραγ-
μάτευση, συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο Ολάντ συμ-
φωνία για στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και
Γαλλίας. Να μην ξεχνάμε και ότι η Γαλλία, ως μεσογειακή,
ναυτική δύναμη έχει ίδια εθνικά συμφέροντα να αντιταχθεί
στην προβολή ισχύος και στην παραβίαση της διεθνούς νο-
μιμότητας εκ μέρους της Τουρκίας, υποστηρίζει τη στρατη-
γική αυτονομία της Ευρώπης και προωθεί την ιδέα της ευ-
ρωπαϊκής κυριαρχίας. Αυτά ισχύουν, δεν αναιρούν όμως τα
προβληματικά σημεία, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμέ-
νως. Όταν επιστρέψουμε στην κυβέρνηση, θα αξιοποι-
ήσουμε το άρθρο 31 της Συνθήκης για να την τροποποι-
ήσουμε ως προς τις προβλέψεις της, που δεν εξυπηρετούν
τα εθνικά μας συμφέροντα.

Στα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα για επέ-
κταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και για μο-
νομερή οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ;
Να σας θυμίσω ότι η επέκταση στα 12 μίλια και στην Κρή-

τη δεν αποτελεί μόνον πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά δέ-
σμευση τόσο του πρωθυπουργού όσο και του υπουργού

Εξωτερικών, που δόθηκε στη Βουλή κατά τη
συζήτηση της συμφωνίας ΑΟΖ με την Ιταλία.
Φαίνεται να ξεχάστηκε μετά τις κυβερνητικές
δηλώσεις ότι η «κόκκινη γραμμή» μας είναι τα
6 μίλια… 

Ως προς τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες
με την Τουρκία, η πάγια θέση της χώρας είναι
η οριοθέτησή τους με προσφυγή στη Χάγη.

Πιστεύετε ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο της
Χάγης είναι η λύση; Και τι πρέπει να προηγη-
θεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή της χώρας
ήδη από το 1975, όταν προτάθηκε η προσφυγή
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Τούρκο
πρωθυπουργό Ντεμιρέλ. Ενώ είχε γίνει αρχι-
κά αποδεκτή, πολύ σύντομα η Τουρκία υπανα-
χώρησε, διότι η δική της αναθεωρητική στρα-
τηγική επιλογή δεν είναι η νομιμότητα, αλλά η
προβολή ισχύος. Συνεπώς, δεν θα αποδεχθεί
ποτέ χωρίς πίεση την πρόταση για λύση της
διαφοράς μέσω Χάγης. 

Για τον λόγο αυτόν προτείναμε, χωρίς αντα-
πόκριση από την κυβέρνηση, να αξιοποιηθεί η
ευκαιρία της Προεδρίας Μπάιντεν, ώστε να
υπάρξει ανάλογη πίεση προς στην Τουρκία.

Ζητήσαμε επίσης από τον Κυρ. Μητσοτάκη
να μην παραχωρήσει «δωρεάν» την αναβάθμι-
ση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας - ΕΕ,
αλλά να συνδυάσει τη συναίνεσή της για έναρ-
ξη σχετικών διαπραγματεύσεων με την τουρ-
κική δέσμευση για προσφυγή στη Χάγη για τις
θαλάσσιες οικονομικές ζώνες.

Η πατρίδα μας θα έπρεπε να επιδιώκει –πάντα με «κόκ-
κινες γραμμές» και χωρίς αφέλεια– την ενεργή προσπά-
θεια επίλυσης της διαφοράς μας. Η αναβλητική διπλωματία
που έχει επιλέξει στα ελληνοτουρκικά ο κ. Μητσοτάκης εί-
ναι αντίθετη με τα εθνικά μας συμφέροντα.

Κατά τη δική σας κρίση, το κράμα –πανδημία, οικονο-
μία, ελληνοτουρκικά– μπορεί να οδηγήσει σε εξελί-
ξεις, ακόμα και σε πρόωρες εκλογές;
Δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο ο Κυρ. Μητσοτά-

κης να επιχειρήσει την απόδρασή του από τις πολλαπλές
κυβερνητικές αποτυχίες μέσω εκλογών.

Για πόσο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμένει
απαθής σε πρωτοβουλίες, όπως αυτή των ΗΠΑ στον Ει-
ρηνικό; Μπορεί να υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός στρα-
τός;
Δεν είναι μόνον η συμφωνία που θα έπρεπε να λειτουρ-

γήσει ως καταλύτης για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και
εξωτερική πολιτική, το καμπανάκι ήχησε ήδη από τη μονο-
μερή και χωρίς διαβούλευση αμερικανική αποχώρηση από
το Αφγανιστάν.  Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
έναντι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στους στενά αλληλοσυνδεόμενους
τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας πρέπει να
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση.  Πολιτική βάση της αυτονομίας αυτής αποτελεί η ιδέα
της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, το να θεωρεί, δηλαδή, η ΕΕ
και να υπερασπίζεται ως δικά της σύνορα τα σύνορα κάθε
χώρας. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο θα ήταν κάτι τέτοιο
για τα εθνικά μας συμφέροντα.ΓΙ
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«Να προχωρήσουμε στα 12 μίλια» 

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr



Τ
ην ώρα που οι ηγέτες της Ελλά-
δας, της Κύπρου και της Αιγύ-
πτου συζητούσαν στην Αθήνα για
τη συνεργασία στα μείζονα περι-

φερειακά ζητήματα της άμυνας, της
ασφάλειας και της ενέργειας, στα επιτε-
λεία των τριών χωρών επικρατούσε πυρε-
τός διαβουλεύσεων για τον σχεδιασμό της
διακλαδικής άσκησης «Μέδουσα 21», η
οποία αποτελεί την ενσάρκωση της διευ-
ρυμένης αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα
στην Αθήνα, τη Λευκωσία και το Κάιρο. 

Στη φετινή «Μέδουσα» θα συμμετά-
σχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
με τα οποία η Αθήνα έχει επίσης υπογρά-
ψει αμυντική συμφωνία, η οποία μάλιστα,
όπως και στην περίπτωση της Γαλλίας,
διαθέτει ρήτρα κοινού αμυντικού δόγμα-
τος. Με άλλα λόγια, οι δύο χώρες συμφώ-
νησαν τον Νοέμβριο του 2020 να παρά-
σχουν στρατιωτική συνδρομή σε περίπτω-
ση που ένα από τα δύο μέρη δεχτεί επίθε-
ση από την Τουρκία. Τα συμπεράσματα,
μάλιστα, στα οποία κατέληξαν οι Έλληνες
επιτελείς από τις κοινές ασκήσεις με τα
Εμιράτα και τη συμμετοχή της χώρας στη
«Μέδουσα 19» ήταν εξόχως θετικά ως
προς το επίπεδο ετοιμότητας και την επι-
χειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυ-
νάμεων των ΗΑΕ.

Στη φετινή «Μέδουσα», η οποία θα διε-
ξαχθεί από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου
στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και
του Μυρτώου Πελάγους, οι αεροπορικές,
ναυτικές και επίγειες δυνάμεις της Ελλά-
δας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και των

Εμιράτων θα έχουν τη δυνατότητα να συ-
νεργαστούν σε απαιτητικά αεροναυτικά
σενάρια και αποβατικές επιχειρήσεις. 

Μέχρι τότε, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν
παίρνουν ανάσα, με την Πολεμική Αερο-
πορία να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώμα-
τα από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μέση Ανα-
τολή. Ο επιχειρησιακός χάρτης στο ελλη-
νικό αρχηγείο έχει γεμίσει με μπλε στίγ-
ματα από τα αεροσκάφη που συμμετέχουν
σε ασκήσεις και διεθνείς δραστηριότητες,
εκπροσωπώντας τη χώρα μας τόσο σε πε-
ριφερειακό όσο και σε νατοϊκό επίπεδο.
F-16 της 343 Μοίρας «Αστέρια» πέταξαν
από την 115 Πτέρυγα Μάχης της Σούδας
μέχρι τις Κανάριες Νήσους, όπου συμμε-
τέχουν στη συμμαχική άσκηση «OCEAN
SKY 21» που διοργανώνει η ισπανική αε-
ροπορία. Τα ελληνικά Block 52+ διαπρέ-
πουν σε όλα τα σενάρια εναέριας μάχης,
πετώντας είτε σε μεικτούς σχηματισμούς
είτε απέναντι από τα ισπανικά F-18 και τα
γαλλικά Rafale. 

Μία ακόμη τετράδα μαχητικών αερο-
σκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
και συγκεκριμένα της 336 Μοίρας «Όλυμ-
πος» βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ και τη βά-
ση Ovda, για να λάβει μέρος σε μία από τις
κορυφαίες αεροπορικές ασκήσεις παγ-

κοσμίως, την ισραηλινή «Blue Flag 21». Τα
ελληνικά «γεράκια» θα λάβουν μέρος σε
επιχειρήσεις στα νότια της χώρας, απέ-
ναντι στις καλύτερες αεροπορίες του κό-
σμου και τα πιο εξελιγμένα μαχητικά της
Δύσης, όπως τα ισραηλινά F-35, F-15 και
F-16, τα ινδικά Rafale, τα Eurofighter Ty-
phoon της Γερμανίας και της Μεγάλης
Βρετανίας και τα αμερικανικά F-16 Viper.

Παράλληλα, αμερικανικά F-15 και ελ-
ληνικά F-16 επιχειρούν από κοινού από
την 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας και
ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαί-
σιο της άσκησης «Castle Forge», ενώ τα
ελληνικά μαχητικά κάνουν καθημερινά
επίδειξη ισχύος στο Αιγαίο, αναχαιτίζον-
τας τα τουρκικά αεροσκάφη που παραβιά-
ζουν τον εθνικό εναέριο χώρο και το FIR
Αθηνών. 

Την ίδια ώρα, η Τουρκία παρακολουθεί
«εγκλωβισμένη» στα σύνορά της την προ-
βολή σημαίας που κάνει η ελληνική Πολε-
μική Αεροπορία, ενώ τα μηνύματα από την
Ουάσιγκτον είναι μάλλον απαγορευτικά
για το ενδεχόμενο απόκτησης νέων αερο-
σκαφών. Απαντώντας σε ερώτηση δημο-
σιογράφου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ διέψευσε τις εξαγγελίες Ερντο-
γάν για αγορά 40 νέων F-16 και αναβάθμι-
ση ακόμη 80 αεροσκαφών από τα χρήμα-
τα που πλήρωσε η Τουρκία για τα F-35. Η
είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός στην
Άγκυρα, η οποία στερεύει από λύσεις για
να διατηρήσει τα αεροσκάφη της στον αέ-
ρα, με τον μέσο όρο του στόλου της να
βγαίνει εκτός υπηρεσίας το 2030. 

Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας
Το Κέντρο Αριστείας Ολοκληρωμένης

Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής
Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Κρήτη εγκαινίασε
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος, παρουσία του υφυπουργού
Νίκου Χαρδαλιά και των αρχηγών των Γε-
νικών Επιτελείων. Ο κ. Παναγιωτόπουλος
τόνισε πως η λειτουργία του κέντρου απο-
τελεί σημαντική προσθήκη και αναδει-
κνύει τη γεωπολιτική και στρατηγική ση-
μασία της Κρήτης. «Η Ελλάδα είναι σταθε-
ρός, αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος
του ΝΑΤΟ. Υπήρξαμε πάντα δεσμευμένοι
στις θεμελιώδεις κοινές αξίες και ιδανικά
της Συμμαχίας, και αναλαμβάνουμε πρω-
τοβουλίες μέσω των οποίων προάγονται η
συνοχή και η ενότητα. Η σημερινή τελετή
αναπαριστά ένα ακόμη ορόσημο της συ-
νεισφοράς μας στη Συμμαχία», τόνισε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας.
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Ελληνικά «φτερά» 
από τον Ατλαντικό 
έως  τη Μέση Ανατολή

Τα… πλοκάμια της «Μέδουσας 2021»



Ε
υρωπαϊκή απάντηση για τις
απαράδεκτες ενέργειες της Άγ-
κυρας στα Βαρώσια ετοιμάζει ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένω-

σης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής,
Ζοζέπ Μπορέλ, η οποία θα περιλαμβάνει
νέα λίστα με κυρώσεις σε βάρος της
Τουρκίας. 

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο
Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό το φως της πα-
ραβατικής συμπεριφοράς της Άγκυρας
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου
και των συνεχιζόμενων παραβιάσεων
στην περιοχή των Βαρωσίων, ζητήθηκε
από τον κ. Μπορέλ να καταρτίσει έναν κα-
τάλογο με μέτρα κατά της Άγκυρας και μά-
λιστα χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις με-
ταξύ των κρατών-μελών. Ακόμη, ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΕΕ, αναφερόμενος στο
περιστατικό με το ερευνητικό «Nautical
Geο», καταδίκασε την «απαράδεκτη πα-
ρέμβαση» της Τουρκίας εναντίον ευρω-
παϊκών πλοίων που δρουν στην κυπριακή
ΑΟΖ και τόνισε ότι «τα κράτη-μέλη εξέ-
φρασαν την ισχυρή αλληλεγγύη τους προς
την Ελλάδα και την Κύπρο». Ο κ. Μπορέλ
τόνισε επίσης ότι οι τουρκικές ενέργειες
δημιουργούν ένταση και υπονομεύουν την
επανάληψη των διαπραγματεύσεων για
την επίλυση του Κυπριακού. 

Η Αθήνα συνεχίζει να αναδεικνύει το
θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και
μετά το Λουξεμβούργο, ο Νίκος Δένδιας
ενημερώνει και τον αραβικό κόσμο για
την επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Πρώτος σταθμός του υπουργού Εξωτερι-
κών είναι το Ομάν, όπου θα συναντηθεί με
τον ομόλογό του αλλά και αξιωματούχους
της αραβικής χώρας, με τους οποίους θα
συζητήσει την ενίσχυση των διμερών
σχέσεων καθώς και τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη
περιοχή του Κόλπου. Προγραμματίζεται
ακόμη η υπογραφή δύο σημαντικών συμ-
φωνιών. Η πρώτη θα αφορά την απαλλαγή
των θεωρήσεων για τους κατόχους δι-
πλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών
διαβατηρίων και η δεύτερη θα είναι ένα
μνημόνιο κατανόησης για πολιτικές δια-

βουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Την
Πέμπτη, ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Τρί-
πολη, όπου θα συμμετάσχει στη διάσκε-
ψη για το μέλλον της Λιβύης, με την Αθή-
να να αναλαμβάνει ρόλο «γέφυρας» με-
ταξύ της Ευρώπης και της αφρικανικής
χώρας. 

Ταυτόχρονα, και οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες επιζητούν ενεργότερη διπλωματική
δραστηριοποίηση στη Λιβύη. Η αμερικα-
νική Βουλή των Αντιπροσώπων προχώ-
ρησε στην υπερψήφιση νομοσχεδίου που
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε
οποιονδήποτε απειλεί την ειρήνη, την
ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας.
Το νομοσχέδιο που έχει σαφή στόχευση
στην Άγκυρα, ευθυγραμμίζεται με τη θέ-
ση της Αθήνας για άμεση απομάκρυνση
των μισθοφόρων και των ξένων στρατευ-
μάτων από τη χώρα, ώστε να οδηγηθεί σε
εκλογές μέσα σε καθεστώς ομαλότητας.
Η ίδια αναφορά γίνεται και στο αμερικα-
νικό κείμενο, ενώ ζητείται η ενεργός
υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες
του ΟΗΕ για να τηρηθεί το εμπάργκο
όπλων στη Λιβύη. Μέχρι τώρα, την απο-

στολή αυτή έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή
επιχείρηση «IRINI» με ελληνικές φρεγά-
τες να περιπολούν στα ανοιχτά της Λι-
βύης, πραγματοποιώντας ελέγχους σε
ύποπτα φορτηγά πλοία. Το αμερικανικό
νομοσχέδιο αναμένεται να ενεργοποι-
ηθεί αφού εγκριθεί και από τη Γερουσία. 

Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν που πραγμα-
τοποιεί περιοδεία στην Αφρική, εξαπο-
λύει νέες απειλές και ύβρεις κατά της Δύ-
σης. Στην ομιλία του στο κοινοβούλιο της
Αγκόλας, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «η
τύχη της ανθρωπότητας δεν μπορεί και
δεν πρέπει να αφεθεί στο έλεος μιας χού-
φτας χωρών που κέρδισαν τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο», ενώ στη συνέχεια τα έβα-
λε με τη Γαλλία, την οποία κατηγόρησε για
εγκλήματα εις βάρος της αφρικανικής
ηπείρου κατά την περίοδο της αποικιο-
κρατίας. 

«Η Γαλλία εκμεταλλεύτηκε την Αφρική
ως μια ήπειρο-αποικία της. Έχουν σκο-
τωθεί πολλοί άνθρωποι. Εκατοντάδες χι-
λιάδες έχουν δολοφονηθεί. Κυρίως στην
Αλγερία και τη Ρουάντα», ανέφερε ο
Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τη Γαλλία

«καθεστώς τυραννίας και αδικίας». 
Στη ρητορική του μίσους επενδύει και ο

εθνικιστής εταίρος του Ερντογάν, Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, που τα έβαλε με όλους
και με όλα. «Εντός του ΝΑΤΟ σκάβουν χα-
ρακώματα εναντίον της Τουρκίας. Στο Αι-
γαίο και την Ανατολική Μεσόγειο τοποθε-
τούν νάρκες. Απειλούν την Τουρκία, κά-
νουν επίδειξη δύναμης. Η Γαλλία που
διαφώνησε με τις ΗΠΑ στην Ωκεανία, έρ-
χεται και πουλάει τα όπλα της στην Ελλά-
δα», ανέφερε ο Μπαχτσελί. 

Η Αθήνα παραμένει σε διπλωματική
και στρατιωτική ετοιμότητα, παρακολου-
θώντας με προσοχή τις κινήσεις της Άγ-
κυρας, αφού όσο πέφτει η δημοτικότητα
του Τούρκου προέδρου, τόσο κλιμακώ-
νονται οι προκλήσεις σε ρητορικό επίπε-
δο αλλά και στο πεδίο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΙΠΛΩΜΑΤΙΑΔ13

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Την ώρα που ετοιμάζονται 
νέες κυρώσεις, ο Ερντογάν
απειλεί τη Γαλλία 

Τουρκία σε βέρτιγκο διαρκείας



Σ
οκαρισμένη η τοπική κοινωνία της
Ρόδου από τις ανατροπές και τις
νέες αποκαλύψεις για την καταγ-
γελία βιασμού ενός 8χρονου κο-

ριτσιού, που, όπως αποδείχτηκε, ήταν μια
πλεκτάνη που έστησε θεία της ανήλικης
για να αρπάξει μερικές εκατοντάδες ευρώ
από την 33χρονη μητέρα του παιδιού!

Η ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου δεν ήταν
παρά ένα μέρος του σχεδίου της «σατανι-
κής» θείας, η οποία θέλησε να εκμεταλ-
λευτεί την άγνοια που είχε η μητέρα της
8χρονης σε ιατρικά θέματα (και το γεγονός
ότι είναι άτομο μειωμένου καταλογισμού).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εμ-
φάνισε κάποια λοίμωξη στα γεννητικά της
όργανα και παραπονέθηκε στη μητέρα της
για φαγούρα και ερυθρότητα στην ευαί-
σθητη περιοχή. Το λάθος της 33χρονης
ήταν πως αντί να πάει το παιδί σε έναν για-
τρό ή στο νοσοκομείο, φωτογράφισε με το
κινητό της τηλέφωνο τα γεννητικά όργανα
του κοριτσιού και έστειλε τη φωτογραφία
σε θεία της 8χρονης (από την πλευρά του
πατέρα της ανήλικης). 

Η «σατανική» γυναίκα, δήθεν έντρομη,
προθυμοποιήθηκε να «εξετάσει» την ανι-
ψιά της και φορώντας γάντι στο χέρι προ-
κάλεσε ρήξη στον παρθενικό υμένα του

κοριτσιού, με αποτέλεσμα το παιδί να φαί-
νεται ότι είχε βιαστεί παρά φύσιν. Στη συ-
νέχεια η θεία της 8χρονης ανέφερε στη
μητέρα ότι η ανήλικη είναι θύμα σεξουαλι-
κής κακοποίησης, ότι έχει ενημερωθεί το
Χαμόγελο του Παιδιού, ότι θα της πάρουν
την επιμέλεια των παιδιών και ότι μπορεί
να... βοηθήσει μια φίλη της, αρκεί να πάρει
200 ευρώ για να «κουκουλώσει» την κα-
ταγγελία. Η μητέρα της 8χρονης δεν είχε τα
χρήματα και τότε η «σατανική» θεία άρχισε
να απαιτεί 500 ευρώ για να τα δώσει στη
δήθεν φίλη της στο Χαμόγελο του Παιδιού,
καθώς -όπως υποστηρίζει- θα κατηγο-
ρούνταν ο παππούς του κοριτσιού.

Τα χρήματα, όμως, δεν υπήρχαν και για
να «εκδικηθεί» τη μητέρα και τον παππού
της ανήλικης προχώρησε σε καταγγελία
στις Αρχές και ξεκίνησε μια αστυνομική,
δικαστική και ιατρική έρευνα με απίστευ-
τες ανατροπές και σοκαριστικό φινάλε.
Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθε-
σης έπαιξε το γεγονός ότι κανένα άλλο από
τρία αδερφάκια της 8χρονης δεν είχε εν-

δείξεις κακοποίησης, ενώ τα δύο μεγαλύ-
τερα (12 και 11) μίλησαν στους αστυνομι-
κούς και τους παιδοψυχολόγους με τα κα-
λύτερα λόγια για τον παππού τους, αναφέ-
ροντας, μάλιστα, ότι τους λείπει (το διάστη-
μα που απαγορευόταν να έχει επαφή μαζί
τους). Τελικά η «σατανική» θεία το πρωί
της Τρίτης ομολόγησε κατά τη διάρκεια της
προανάκρισης και σε βάρος της σχηματί-
ζεται δικογραφία, με τη Δικαιοσύνη να έχει
πλέον τον λόγο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο παππούς
των παιδιών βρέθηκε άδικα στο στόχα-

στρο λόγω της ανωμοτί κατάθεσης που
κλήθηκε να δώσει στις Αρχές, ενώ θύμα
κοινωνικού ρατσισμού στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης έπεσε η 33χρονη μητέρα
του κοριτσιού.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει η υποβολή
των αιτήσεων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ για τη δήλω-
ση των συγγραμμάτων που επιθυμούν να προμη-
θευτούν οι φοιτητές. Την ίδια μέρα αναμένεται να
αρχίσει και η διανομή των φοιτητικών συγγραμ-
μάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιανουαρίου
2022. Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα παραμείνει ανοιχτό
για τις αιτήσεις των φοιτητών έως τις 24 Δεκεμ-
βρίου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι, εφόσον η γραμματεία του τμήματός
τους έχει ορίσει διαφορετική ημερομηνία έναρ-

ξης ή λήξης των δηλώσεων διδακτικών συγγραμ-
μάτων, θα ισχύσει αυτή. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, η υποβολή των αιτήσεων προμήθειας διδα-
κτικών συγγραμμάτων θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί έως την ημερομηνία που έχει ορίσει το
υπουργείο Παιδείας.

Πάντως, είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν
καθυστερήσεις στη διαδικασία, καθώς προς το
παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα παράδοσης των
συγγραμμάτων με κούριερ, δεδομένου ότι δεν
έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση

σε συγκεκριμένη εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα συγγράμματα, για τα οποία
δεν έχει οριστεί σημείο διανομής εντός της Περι-
φερειακής Ενότητας, στην οποία εδρεύει το τμή-
μα των ενδιαφερόμενων φοιτητών, να εμφανίζον-
ται διαθέσιμα προς επιλογή, αλλά με σημαντικές
καθυστερήσεις στην αποστολή τους. Ωστόσο, μέ-
χρι να επιλεγεί εταιρεία ταχυμεταφοράς οι φοιτη-
τές θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη
δήλωσή τους ώστε να παραλάβουν κάποιο άλλο
άμεσα διαθέσιμο σύγγραμμα.

Σοκ: Σατανική θεία
«σκηνοθέτησε» τον
βιασμό της 8χρονης

Κακοποίησε το ανήλικο 
κορίτσι και έστησε πλεκτάνη
για... 200 ευρώ, 
κατηγορώντας τον παππού

P ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ14

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ξεκινούν οι δηλώσεις για τα φοιτητικά συγγράμματα χειμερινού εξαμήνου



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ρ
ιζικές αλλαγές φέρνει στις φετινές
πανελλαδικές ο ορισμός των μα-
θημάτων με συντελεστή βαρύτη-
τας από τα πανεπιστημιακά τμήμα-

τα σε συνδυασμό με την Ελάχιστη Βάση Ει-
σαγωγής (ΕΒΕ) που δύνανται να… διορθώ-
σουν τα ιδρύματα, αν και εφόσον το επιθυ-
μούν, μετά την πρώτη και απογοητευτική εμ-
πειρία που είχαν πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι
μέχρι σήμερα τα μαθήματα με συντελεστή
βαρύτητας (1,3 και 0,7) ήταν συγκεκριμένα
για τους υποψήφιους κάθε Ομάδας Προσα-
νατολισμού.

Αισιόδοξος ότι τα πανεπιστήμια «έμαθαν
από τα λάθη τους πέρυσι, που είχαν ως απο-
τέλεσμα να μείνουν εκτός Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης χιλιάδες μαθητές, και θα διορ-
θώσουν τις αστοχίες», εμφανίζεται μιλών-
τας στην «Political» ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλά-
δος (ΟΕΦΕ) Γιάννης Βαφειαδάκης. 

«Πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής της
ΕΒΕ, τα πανεπιστήμια δεν επέδειξαν καλά
αντανακλαστικά. Πολλά από αυτά επέλεξαν
τον υψηλότερο συντελεστή ΕΒΕ (1,2) και δεν
κατάφεραν να καλύψουν τις θέσεις των ει-
σακτέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι
Αρχιτεκτονικές Σχολές που έμειναν άδειες
λόγω των ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα, παρά το
γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι σχεδόν αρί-
στευσαν. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν κατα-
λάβει ότι είχαν λάθος προσέγγιση και θα
προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις,
εκτός και αν κινούνται με άλλη τακτική. Στο
ΠΑΔΑ, για παράδειγμα, πέρυσι, σε τμήμα με
200 εισακτέους έμειναν κενές 60 θέσεις.
Δεν αποκλείεται το τμήμα αυτό να διατηρή-
σει την περσινή ΕΒΕ σκεπτόμενο ότι δεν κιν-
δυνεύει η βιωσιμότητά του και ταυτόχρονα

είναι πιο εύκολη η εκπαιδευτική διαδικασία.
Τέτοιες τακτικές, βεβαίως, ανατρέπουν την
κεντρική πολιτική στον αριθμό των εισακτέ-
ων και αυτό είναι σοβαρό θέμα», σημειώνει
ο ίδιος. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΦΕ, το τι
μέλλει γενέσθαι με τις φετινές πανελλαδι-
κές θα εξαρτηθεί από τους συντελεστές ΕΒΕ
που θα αποφασίσουν τα τμήματα καθώς και
από τα μαθήματα που θα επιλέξουν να έχουν
συντελεστή. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο θα
παίξει και το κατά πόσο το υπουργείο Παι-
δείας θα προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμη-
μάτων που πέρυσι είχαν ελάχιστους εισα-
κτέους, λιγότερους από δέκα, καθώς και αν
θα δημιουργηθούν τεχνολογικά τμήματα.
«Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη πέ-
ρυσι με τα τμήματα Μαθηματικών. Το Μαθη-
ματικό της Σάμου, της Καστοριάς και της Λα-
μίας είχαν ελάχιστους εισακτέους. Αντιθέ-
τως, στο Μαθηματικό της Αθήνας με βάση το
15, οι 100 πρώτοι είχαν βαθμολογία μεγαλύ-

τερη του 17-18. Αυτό σημαίνει ότι το Μαθη-
ματικό έχει ένα κοινό αλλά η προσφορά εί-
ναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Έχει ενδια-
φέρον, λοιπόν, να δούμε αν θα συγχωνευ-
θούν κάποια από αυτά τα τμήματα και κατά
πόσο θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων»,
εξηγεί ο κ. Βαφειαδάκης.

Όσον αφορά τον ορισμό των μαθημάτων
που θα έχουν συντελεστές βαρύτητας από τα
ίδια τα τμήματα, αναφέρει ότι επί της αρχής
πρόκειται για μια σωστή σκέψη και είναι εκ-
παιδευτικά ορθό να έχουν τα πανεπιστήμια
αυτού του είδους την αυτονομία: «Δεν ήταν
λογικό, για παράδειγμα, να εισάγονται υπο-
ψήφιοι σε τμήμα Χημικών έχοντας εξεταστεί
στα μαθηματικά ως μάθημα βαρύτητας και
όχι στη χημεία. Αντιστοίχως, στα τμήματα
Φυσικής έπρεπε πρώτο μάθημα βαρύτητας
να είναι η φυσική». Ο κ. Βαφειαδάκης βάζει
στην εξίσωση και την επιστροφή της Τριτο-
βάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που
έχει προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργεί-

ου Παιδείας, τονίζοντας πως «μια σοβαρή
τεχνολογική εκπαίδευση είναι απαραίτητη
στη χώρα, τα τεχνικά επαγγέλματα ήδη, αλ-
λά πολύ περισσότερο στο μέλλον, θα είναι
πολύ διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζουμε
αυτήν τη στιγμή. Για παράδειγμα, τα έξυπνα
σπίτια δεν μπορούν να εξυπηρετούνται από
ανεπαρκείς απόφοιτους». Μάλιστα, καταλή-
γει επιρρίπτοντας ευθύνες στον Κώστα Γα-
βρόγλου, ο οποίος εν μια νυκτί ανωτατοποί-
ησε τα ΤΕΙ, αναφέροντας ότι «η στρέβλωση
ξεκίνησε επί υπουργίας του». 

Ο ορισμός των μαθημάτων 
με συντελεστή βαρύτητας από
τα πανεπιστημιακά τμήματα
φέρνει ριζικές αλλαγές

Πανελλήνιες: Πώς θα κριθούν οι εισακτέοι
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Το IRONMAN 70.3 Greece Costa Navarino επιστρέφει
αυτή την Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος και πιο
απαιτητικός μονοήμερος αγώνας τριάθλου στον κόσμο θα
πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στη χώρα μας, στις εγ-
καταστάσεις της Costa Navarino και το ευρύτερο μεσογει-
ακό τοπίο της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Θα συμμετά-
σχουν 1.300 αθλητές από 63 χώρες, οι οποίοι καλούνται να
καλύψουν 1,9 χλμ. κολύμβηση, 90,1 χλμ. ποδηλασία και 21,1
χλμ. τρέξιμο. 

Αθλητές κάθε εθνικότητας και κάθε ηλικίας από 19 έως
73 ετών, επισκέπτες, συνοδοί, θεατές και εθελοντές θα
βρεθούν στη μεσσηνιακή γη για να επικροτήσουν τη δύνα-

μη ψυχής και το κουράγιο όλων των συμμετεχόντων που θα
αποδείξουν ότι «τα πάντα είναι δυνατά». Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της διοργάνωσης του IRONMAN 70.3 Θανάσης Πα-

παδημητρίου τόνισε: «Εύχομαι οι προσπάθειες των τελευ-
ταίων μηνών και της σκληρής δουλειάς για την άρτια διεξα-
γωγή μιας τόσο εντυπωσιακής διοργάνωσης να αποζημιώ-
σουν όλους όσοι θα συμμετάσχουν, εμπλουτίζοντας με μια
ακόμη αξιομνημόνευτη εμπειρία τη ζωή τους». 

Ο πρόλογος του IRONMAN 70.3 Greece Costa Navarino,
γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία το 2019. Συνολι-
κά 1.500 αθλητές από 61 χώρες, 800 εθελοντές που συμμε-
τείχαν με ενθουσιασμό και περισσότεροι από 3.000 επισκέ-
πτες, τοποθέτησαν τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και ολό-
κληρη την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των αθλητικών
διοργανώσεων.

Ο μεγαλύτερος αγώνας τριάθλου στον κόσμο επιστρέφει στην Πελοπόννησο



Αθήνα

Αντιπλημμυρικά έργα 
στην Ακαδημία Πλάτωνος

Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος,
που αντιμετώπισε προβλήματα στην πρόσφατη κακοκαιρία, ανέ-
λαβε ήδη ο δήμος της πρωτεύουσας. Το ανακοίνωσε ο δήμαρχος
Κώστας Μπακογιάννης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, την περασμένη Δευτέρα, απαντώντας στην κριτική των πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης για τις επιπτώσεις που είχε το πέρα-
σμα της κακοκαιρίας «Μπάλλος» από την Αθήνα. «Εμείς», είπε ο
κ. Μπακογιάννης, «δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και δεν κά-
νουμε παιχνίδι ευθυνών». Ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε ότι έπεσε
το ένα τρίτο της βροχής ενός χρόνου, ενώ υπογράμμισε ότι εξαι-
τίας της κλιματικής αλλαγής τέτοια φαινόμενα θα είναι όλο πιο
συχνά και εντονότερα. «Αυτά», πρόσθεσε, «ξεπερνούν μια δημο-
τική αρχή και τη θητεία της. Χρειάζεται ένας νέος σχεδιασμός για
την Αθήνα και τις υποδομές της».

Παιδικοί σταθμοί - ΚΔΑΠ

Σύστημα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης

Ένα νέο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Παρου-
σιών» σε φορείς-δομές του προγράμματος «Εναρμόνιση οικο-
γενειακής και επαγγελματικής ζωής» και του προγράμματος
«Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας» της περιόδου 2021-2022, έχει θέσει σε λειτουργία από τη
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Συγκεκριμένα, με το εν λό-
γω πρόγραμμα θα γίνεται ηλεκτρονική παρακολούθηση των πα-
ρουσιών των εξυπηρετούμενων ατόμων των δύο προαναφερ-
θέντων προγραμμάτων.

Η εφορία θα εισπράττει για λογαριασμό των δήμων τα παλιά χρέη
προς τους ΟΤΑ, σύμφωνα με όσα είπε από το βήμα του συνεδρίου
της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θόδωρος Σκυλακάκης. Η κυβέρνηση, έχοντας ως εμπειρία

την αδυναμία των δήμων να εισπράξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
των δημοτών τους, βάζει στο παιχνίδι την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσπραξη των βεβαιωμένων δημοτι-
κών προστίμων και χρεών. Σημειώνεται πως, την παρούσα περίο-
δο, τα χρέη προς δήμους αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ. «Πρέπει να βοη-
θήσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εισπράττει τα έσοδά της και

εκεί ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κάποια έσοδα που εί-
ναι δύσκολο στους δήμους να τα εισπράττουν με αποτελεσματικό-

τητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης παρουσιάζον-
τας το κυβερνητικό σχέδιο.

Χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ για έργα
αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές
της Βόρειας Εύβοιας εξασφάλισε η οικεία
περιφέρεια. Συγκεκριμένα, με απόφαση
του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Γιάννη Τσακίρη, εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ
866 του ΠΔΕ 2021 το έργο «Αποκατάσταση
βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ
Εύβοιας & Εργασίες αντιπλημμυρικής προ-
στασίας στην περιοχή των Δήμων Μαντου-
δίου - Λίμνης - Αγ. Άννας & Ιστιαίας - Αιδη-
ψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών»,
προϋπολογισμού 39.752.000 ευρώ. «Η χρη-
ματοδότηση των σημαντικών έργων αντι-
πλημμυρικής προστασίας δίνει τεράστια
ώθηση στην κοινή μας προσπάθεια για την
ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Άμε-
σα θα προχωρήσουμε σε δημοπράτηση των
έργων», δήλωσε ο περιφερειάρχης Φάνης
Σπανός.

! Στερεά Ελλάδα

Σαράντα εκατ. ευρώ
για αντιπλημμυρικά
έργα στη B. Εύβοια

Στις ΔΟΥ οι οφειλές προς τους δήμους

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Για 9η χρονιά «Sail for Pink»
ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Στη μεγάλη εκστρατεία στήριξης και ενημέρωσης για
τον καρκίνο του μαστού, η οικεία περιφέρεια συμμετέχει
ενεργά, με το bazaar που διοργανώνει με επιτυχία στο
Κτίριο Υπηρεσιών της περιφέρειας, στη Δυτική Θεσσαλο-

νίκη, τα έσοδα
του οποίου θα
διατεθούν στον
σύλλογο «Άλ-
μα Ζωής».
Όπως τόνισε ο
περιφερειάρ-
χης Απόστολος
Τζιτζικώστας,
« σ τ η ρ ί ζ ε ι

ενεργά την εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Άλμα Ζωής” Νομού
Θεσσαλονίκης, καθώς η προσφορά του είναι ουσιαστική,
πολύτιμη και ανεκτίμητη. Ευχαριστώ επίσης τον Ιατρικό
και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που συ-
νεισφέρουν με κάθε μέσο στη μεγάλη μάχη για έναν κό-
σμο χωρίς καρκίνο του μαστού».

Νότιο Αιγαίο

«Επιστροφή σε μειωμένους
συντελεστές ΦΠΑ»

Υπέρ της επιστροφής των μειωμένων συντελεστών
ΦΠΑ τάσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πνοή δη-
μιουργίας Νοτίου Αιγαίου» και αντιπρόεδρος του Εποπτι-
κού Συμβουλίου ΕΝΠΕ Χαράλαμπος Κόκκινος. «Η δίκαιη
διεκδίκηση και η ικανοποίηση του αιτήματος για επιστρο-
φή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μας απο-
τελούν πλέον μεγάλη κοινωνική ανάγκη και πρέπει να γί-
νουν πράξη», τονίζει ο κ. Κόκκινος. Συμπληρώνει, δε, ότι
ο μειωμένος ΦΠΑ σε πέντε μόνο νησιά (Κω, Λέρο, Λέσβο,
Σάμο, Χίο), με αιτία το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, δη-
μιουργεί «κατηγοριοποίηση των νησιών μας».
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Ο
πρόεδρος του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων (ΤΠΔ) Δημή-
τρης Σταμάτης ανακοίνωσε στο συ-

νέδριο της ΚΕΔΕ ότι σε συνεννόηση με την
ΚΕΔΕ σχεδιάζεται ένα νέο εργαλείο για την
αντιμετώπιση ενός σημαντικού προβλήμα-
τος που ταλαιπωρεί τους δήμους και αφο-
ρά τις απαλλοτριώσεις.

Συγκεκριμένα, ανήγγειλε ότι θα δοθεί
στους δήμους η δυνατότητα μέχρι τη λήξη
των δικαστικών εκκρεμοτήτων για τις
απαλλοτριώσεις, αντί να δεσμεύσει ο ίδιος
ο δήμος πόρους από τα ταμεία του, τα ποσά
να τα εγγυάται το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Και όταν τελειώσουν όλες οι
δικαστικές διαδικασίες των προσφυγών, ο
δήμος είτε θα πληρώσει την εγγύηση στο
ΤΠΔ, είτε θα πάρει δάνειο και το ποσό στον
δικαιούχο θα το καταβάλει το ΤΠΔ. Επίσης
ο κ. Σταμάτης αναφέρθηκε στα δύο επεν-

δυτικά προγράμματα που έχει συνάψει το
Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για χρηματοδότηση των δήμων. Το
πρώτο θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ.
Έχουν εγκριθεί 2,135 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί τα 992
εκατ. ευρώ. Παράλληλα αναφέρθηκε σε
δύο ακόμη προγράμματα όπου εμπλέκον-
ται και οι δήμοι: Το πρόγραμμα «Ηλέκτρα»,
προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ,
για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών
και δημόσιων υποδομών. Και το πρόγραμ-
μα «Νέαρχος», που αφορά τον εκσυγχρο-
νισμό των υποδομών μικρών λιμένων. Τέ-
λος, σε ό,τι αφορά τη μείωση των επιτοκίων
των δανείων των δήμων και την αναχρημα-
τοδότηση των δανείων με νέα δάνεια, ο κ.
Σταμάτης παρέπεμψε το θέμα στο οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης για οποι-
αδήποτε απόφαση.

Συνδιοργάνωση του Μαραθωνίου 
Με την παρουσία του περιφερειάρχη Ατ-

τικής Γιώργου Πατούλη παρουσιάστηκε ο
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο
οποίος θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 13
και 14 Νοεμβρίου. Τον Μαραθώνιο οργα-
νώνει ο ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές την Πε-
ριφέρεια Αττικής, τους Δήμους Αθηναίων
και Μαραθώνα, την Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή και με μεγάλο χορηγό την ΟΠΑΠ
ΑΕ. Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει στη
διοργάνωση του Μαραθώνιου με το ποσό των 409.000 ευρώ. Η γιορτή θα ξεκινήσει με την
αφή της μαραθώνιας φλόγας την παραμονή του αγώνα στον Τύμβο του Μαραθώνα. Θα
πραγματοποιηθούν τρεις διαδρομές, η αυθεντική του Μαραθωνίου των 42.195 μέτρων, των
10 καθώς και των 5 χιλιομέτρων. Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στη μεγάλη βαρύτητα που δί-
νει η Περιφέρεια Αττικής σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα και υπογράμμισε ότι για τον λόγο
αυτό έχουν διπλασιαστεί τα ποσά χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή των μαραθωνίων. 

Ζητούνται 
οριστικές λύσεις  

Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφα-
λής τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο
Στυλιανίδη και παρόντος του υφυ-
πουργού Πολιτικής Προστασίας
Ευάγγελου Τουρνά, επισκέφτηκε την
Ελευσίνα, καθώς είχε προηγηθεί
πρόσκληση του δημάρχου Αργύρη
Οικονόμου να γίνει αυτοψία στον
«δύσκολο» Σαρανταπόταμο, η υπερ-
χείλιση του οποίου κατά το παρελ-
θόν είχε προκαλέσει πολλές κατα-
στροφές. Κατά την αυτοψία, τόσο ο
δήμαρχος όσο και ο αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κο-
σμόπουλος αναφέρθηκαν στις ενέρ-
γειες που έγιναν από κοινού, προ-
κειμένου η κακοκαιρία «Μπάλλος»
που χτύπησε και την Ελευσίνα τις
προηγούμενες ημέρες να είναι δια-
χειρίσιμη. Όπως υποστήριξε ο κ. Οι-
κονόμου: «Η περιοχή μας απαιτεί
ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης.
Οι λύσεις που θα δοθούν πρέπει να
είναι οριστικές, βιώσιμες, με μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
οι εσωκομματικές εκλογές
για την τοπική οργάνωσης
της Νέας Δημοκρατίας
έχουν προκαλέσει τριγμούς
στα αυτοδιοικητικά στελέχη
και δημιουργούν κινδύνους
πολυδιάσπασης; Για την
ακρίβεια, η «γαλάζια» πα-
ράταξη είναι έτσι κι αλλιώς
διασπασμένη, αλλά η σκλη-
ρή διαμάχη για την οργάνω-
ση υπονομεύει την προσπά-
θεια που είχε ξεκινήσει για
συμπόρευση στις εκλογές
του 2023. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Παιδική λέσχη 
ανάγνωσης 
Ένα διαδραστικό βιωματικό πρό-
γραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για
παιδιά, εγκαινιάζει φέτος η βιβλιο-
θήκη του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχι-
κού. Ακολουθώντας το μοντέλο του
game-based learning, το πρόγραμ-
μα θα χωρίζεται σε δύο ενότητες: 1.
Επεξεργασία βιβλίου, με αναγνώ-
σεις, αφηγηματικές τεχνικές, δια-
φοροποιημένες οπτικές και διαμε-
σολαβημένες συζητήσεις. 2. Δημι-
ουργική έκφραση, με εργαστήρια
ζωγραφικής, εικαστικών, παιχνιδι-
ού ρόλων, δημιουργικής γραφής
και θεατρικού παιχνιδιού. Όπως
αναφέρει ο δήμαρχος Δημήτρης
Γαλάνης: «Σκοπός του προγράμμα-
τος είναι να ξεδιπλώσουμε με τα
παιδιά τον μαγικό κόσμο των βι-
βλίων. Θα τα ξεφυλλίσουμε, θα τα
σχολιάσουμε, θα τα μυρίσουμε, θα
τα ζωγραφίσουμε, θα τα παίξουμε,
θα τα τραγουδήσουμε. Θα τα συναν-
τήσουμε στα θεατρικά μας παιχνί-
δια, στις εικαστικές μας δημιουρ-
γίες, στις επιστημονικές μας παρα-
τηρήσεις, στις οικολογικές μας
αναζητήσεις».

Νέο εργαλείο χρηματοδότησης 
των δήμων για απαλλοτριώσεις

Ημέρα υιοθεσίας
στον Δήμο 
Κηφισιάς 

Με σύνθημα «Αδέσποτα-Δεύτερη
Ευκαιρία», ο δήμος Κηφισιάς και η
«Living Better Together KΟΙΝΣΕΠ»
διοργανώνουν ημέρα υιοθεσίας αλ-
λά και μια γιορτή για τα αδέσποτα το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου στις 11.00,
στο πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου»
στη Νέα Ερυθραία. Στο πλαίσιο αυτό
περιμένουν μικρούς και μεγάλους να
γνωρίσουν εκπληκτικούς αδέσπο-
τους σκύλους και αν είναι έτοιμοι,
ίσως να βρουν τον ιδανικό και να τον
υιοθετήσουν. Κάθε σκύλος είναι ξε-
χωριστός, οι διοργανωτές θα αναλύ-
σουν τον χαρακτήρα τους και θα δεί-
ξουν στους επισκέπτες στον χώρο
πώς να αναγνωρίζουν τη διάθεσή
τους μέσα από τη γλώσσα του σώμα-
τός τους. Θα δείξουν ποιος είναι ο
σωστός τρόπος για να πλησιάσουμε
έναν σκύλο και πώς να επικοινωνού-
με μαζί του, ενώ θα απαντήσουν σε
ερωτήσεις.



ΠΠνίγηκε για να 
σώσει τα εγγόνια του
Με τραγικό τρόπο έληξαν χθες οι διακο-
πές για μια οικογένεια τουριστών από την
Αγγλία που βρίσκονταν στην Κρήτη. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ένας παππούς μαζί
με τα δύο του εγγονάκια πήγαν να απολαύ-
σουν το απογευματινό τους μπάνιο στις
Γούβες Ηρακλείου. Τα ισχυρά θαλάσσια
ρεύματα όμως παρέσυραν και τους τρεις,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν
έξω. Το περιστατικό αντιλήφθηκαν οι
λουόμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι της
περιοχής, που μπήκαν μέσα και έριξαν
σωσίβια προκειμένου να βγάλουν τα δύο
παιδιά, ηλικίας 7 και 8 χρόνων, και τον  πε-
ρίπου 65χρονο παππού τους. Αρχικά βγή-
καν με ασφάλεια τα δύο μικρά αγόρια, ενώ
στη συνέχεια εντατικοποιήθηκαν οι προ-
σπάθειες για να σωθεί και ο παππούς. Δυ-
στυχώς, όμως, ο άτυχος άνδρας είχε εγ-
κλωβιστεί στα βράχια που υπάρχουν στην
περιοχή, αφήνοντας εκεί την τελευταία
του πνοή.
«Προσπαθήσαμε να τον τραβήξουμε στη
στεριά, αλλά ήταν πολύ δυνατά τα ρεύματα
και δεν μπορούσαμε. Με τη βοήθεια του
Λιμενικού Σώματος, τελικά η σορός του
άνδρα ανασύρθηκε και τοποθετήθηκε στο
σκάφος», ανέφερε εργαζόμενος της πε-
ριοχής που έσπευσε να βοηθήσει στην
επιχείρηση διάσωσης. Οι άνδρες του Λι-
μενικού Σώματος παρέλαβαν τη σορό και
τη μετέφεραν στο λιμανάκι της περιοχής
όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφο-
ρίες του cretapost, τα δύο αγοράκια μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση
σοκ χωρίς όμως να φέρουν εμφανή τραύ-
ματα. Πληροφορίες που ακόμη δεν έχουν
επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι ο παππούς
αντιλήφθηκε ότι τα παιδιά κινδύνευαν στη
θάλασσα και βούτηξε για να τα σώσει, ενώ
στη συνέχεια τα ρεύματα παρέσυραν και
τους τρεις στα βράχια.

Τ
ην παρέμβαση του εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου Βασι-
λείου Πλιώτα προκάλεσε η
απόφαση του Πενταμελούς

Εφετείου της Αθήνας με την οποία
αποφυλακίστηκε ο πρώην πυρηνάρ-
χης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής Γιώρ-
γος Πατέλης, που είχε καταδικαστεί
για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
και για απλή συνέργεια στη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουρ-
γός της χώρας ζήτησε να του διαβιβα-
σθεί η απόφαση του δικαστηρίου, έτσι
ώστε να μελετήσει το σκεπτικό της,
προκειμένου να αποφασίσει αν θα
πρέπει να ασκηθεί αναίρεση.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφε-
τείου Αναστολών κατά πλειοψηφία
έκαναν δεκτή τη Δευτέρα την αίτηση
αποφυλάκισης του χρυσαυγίτη κατα-
δικασθέντα στην υπόθεση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυ-
γής, στον οποίο έχει επιβληθεί δεκαε-
τής κάθειρξη.

Η πλευρά του πρώην πυρηνάρχη
επικαλέστηκε στο δικαστήριο ψυχο-
λογικά θέματα του παιδιού του, προ-

σκομίζοντας ψυχιατρικές γνωματεύ-
σεις. Κατά την πρότασή του ο εισαγγε-
λέας που πρότεινε την αποφυλάκισή
του, είπε πως «δεν υπάρχει σοβαρά
μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πρά-
ξης καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα
τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους
ενόψει συγκεκριμένων συνθηκών»,
ενώ παράλληλα έκανε λόγο για «υπο-
δειγματικό κρατούμενο».

Το δικαστήριο του επέβαλε τους πε-
ριοριστικούς όρους της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα και την υποχρεω-
τική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα
περιοχής κατοικίας του το πρώτο πεν-
θήμερο κάθε μήνα μέχρι την έκδοση
της απόφασης του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου.

Η έξοδος από τη φυλακή του Γιώρ-
γου Πατέλη προκάλεσε θύελλα αντι-
δράσεων, ενώ οι συνήγοροι της οικο-
γένειας του αδικοχαμένου Παύλου
Φύσσα (Ελευθερία Τομπατζόγλου και
Χρύσα Παπαδοπούλου) σε ανακοίνω-
σή τους, αναφερόμενες στο σκεπτικό
των μελών του δικαστηρίου, σημει-
ώνουν μεταξύ άλλων ότι «όταν οι συμ-
πάθειες δεν κρύβονται, έχουμε απο-

φάσεις σαν τη σημερινή του Πενταμε-
λούς Εφετείου Αναστολών Αθήνας. 

Έναν μόλις χρόνο μετά την επιβολή
της ποινής στους καταδικασθέντες-μέ-
λη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, το Πενταμελές Εφετείο Αναστο-
λών της σημερινής δικασίμου, θεώρη-
σε, κατά πλειοψηφία, πως ο πυρηνάρ-
χης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης πλη-
ροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση
αναστολής της ποινής του έως την εκδί-
καση της υπόθεσης από το Εφετείο, πα-
ραβλέποντας ουσιαστικά την επικινδυ-
νότητα των πράξεων για τις οποίες κα-
ταδικάστηκε. Προφανώς, για την πλει-
οψηφία της σύνθεσης του Πενταμελούς
Εφετείου, οι δράστες-μέλη εγκληματι-
κής οργάνωσης και συνεργοί σε αν-
θρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι
επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές».

Την αναίρεση της απόφασης
αναμένεται να εξετάσει 
ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, Βασίλειος Πλιώτας

Προσωρινό μπλόκο στην
αποφυλάκιση Πατέλη 
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Γ. Καραγιάννης: «Στην Κρήτη 
αντιμετωπίζουμε με πράξεις όλα
τα ζητήματα. Έχουν διενεργηθεί
αυτοψίες σε 11.505 κτίρια»

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης

«Δ
εν έχουμε φύγει ούτε
μέρα από την Κρήτη.
Έχουν ξεκινήσει να δί-
νονται χρήματα στους

πληγέντες, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόντου-
σαν μέχρι και 18 μήνες. Έχουν ξεκινήσει
οι εργασίες αποκατάστασης στα σχολεία
και έχουν σταλεί ήδη 22 σχολικές αίθου-
σες, ενώ έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε
11.505 κτίρια». Με αυτές τις βασικές το-
ποθετήσεις ο υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές,
Γιώργος Καραγιάννης, έκανε λόγο για μια
δυναμική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη
στην Κρήτη με στόχο την αποκατάσταση
των ζημιών από τον σεισμό.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες
ερωτήσεις των Χάρη Μαμουλάκη (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) και Εμμανουήλ Συντυχάκη (ΚΚΕ), στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο
κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε στη «συστη-
ματική και μεθοδική δουλειά που γίνεται
από την πλευρά της κυβερνήσεως για την
αποκατάσταση των πληγέντων» και επι-
σήμανε ότι -εκτός ελαχίστων περιπτώσε-
ων- οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σε μεγάλο
βαθμό έχουν ολοκληρωθεί, καταθέτον-
τας και συγκεκριμένα στοιχεία.

«Δεν έχουμε φύγει ούτε μέρα από την
περιοχή», είπε ο υφυπουργός τονίζοντας
ότι «από τις 8 Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει
και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι στα κτίρια
που κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο χαρα-
κτηρίστηκαν “μη κατοικήσιμα”».

Όπως έκανε γνωστό, μέχρι την Κυριακή

είχαν διενεργηθεί αυτοψίες σε 11.505 κτί-
ρια, εκ των οποίων 5.353 έχουν χαρακτη-
ρισθεί κατοικήσιμα και 6.152 μη κατοική-
σιμα. Ειδικά για τον Δήμο Μινώα-Πεδιά-
δας, από τα πρώτα αποτελέσματα, σε 420
κτίρια που επανελέγχθηκαν προκύπτει
ότι τα 189 είναι «κατοικήσιμα - χρήζουν
επισκευών». Επίσης, έχουν συνταχθεί
και 51 Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύ-
νων Ετοιμόρροπων Κτιρίων (ΠΑΕΕΚ),
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κα-
τεδάφισής τους από τους δήμους.

Επιπλέον, όπως είπε, οι έλεγ-
χοι συνεχίζονται, ώστε να
οριοθετηθούν όλες οι πλη-
γείσες περιοχές και εντός
των ημερών θα υπάρξει
συμπληρωματική ΚΥΑ
για δήμους της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρα-
κλείου (Δήμος Βιάννου,
Γόρτυνας, Φαιστού και Χερσο-
νήσου), καθώς και περιοχές του
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Μάλιστα,
απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τόνισε ότι «επί ημερών σας 2015-2019
έγιναν 8 σεισμοί και οι πολίτες πήραν
χρήματα ύστερα από 18 μήνες, ενώ με
εμάς, στο Αρκαλοχώρι, έχουν ήδη πάρει
χρήματα».

Όσον αφορά τη στέγαση των σεισμό-
πληκτων, ο υφυπουργός σημείωσε ότι εί-
ναι μείζονος σημασίας και επανειλημμέ-
νως το υπουργείο έχει ζητήσει από τους
δήμους να ενημερώσουν για τους χώ-

ρους υποδοχής των οικί-
σκων. Ήδη από τις 6 Οκτω-

βρίου έχουν φθάσει οι πρώ-
τοι 34 οικίσκοι στον Δήμο Μι-

νώα-Πεδιάδας και μόλις τα προ-
ηγούμενα εικοσιτετράωρα εγκαταστάθη-
καν, αφού αυτό δεν ήταν δυνατό χωρίς τις
απαραίτητες εργασίες σε δίκτυα αποχέ-
τευσης και ΟΚΩ.

Όσον αφορά την αποκατάσταση των ζη-
μιών στα σχολεία της περιοχής, στις 11
Οκτωβρίου παραδόθηκαν σε λειτουργία,
στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, επτά
αίθουσες διδασκαλίας και ένα WC. Στις 13
Οκτωβρίου παραδόθηκαν, στον χώρο του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου στο Αρκαλο-
χώρι για χρήση από τα 1ο και 2ο Δημοτικά

Σχολεία Αρκαλοχωρίου, δεκαπέντε αί-
θουσες διδασκαλίας και δύο WC και μέσα
στα επόμενα εικοσιτετράωρα και τα δύο
αυτά σχολεία θα λειτουργήσουν κανονι-
κά. Ακόμα, με επείγουσες διαδικασίες
από την ΚΤΥΠ, έχουν ήδη ξεκινήσει οι
επισκευές σε τέσσερα σχολεία στο Αρκα-
λοχώρι και το Καστέλι.

«Είμαστε πάντα
δίπλα στους
σεισμόπληκτους»

Με ένα πρόγραμμα έργων, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, ο Δή-
μος Αθηναίων κατασκευάζει σε σχολεία 131 νέα, σύγχρονα
αναβατόρια και ανελκυστήρες, νέες ράμπες σε 185 και
τουαλέτες προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία σε 236
σχολεία. Συνολικά, υποδομές πρόσβασης μαθητών με
αναπηρία αποκτούν 257 σχολεία της Αθήνας.

Ήδη τα σχετικά έργα που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιού-
λιο ολοκληρώθηκαν στο 2ο Ειδικό Δημοτικό και 2ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Αθηνών, καθώς και στο 113ο Νηπιαγωγείο
της Αθήνας. Όπως αναφέρει ο δήμος, μέχρι το τέλος του

χρόνου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε
15 ακόμη σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Η χρηματοδότηση
είναι από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» του υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και από ιδίους πόρους. Ο χρονικός
ορίζοντας ολοκλήρωσης τους είναι 18 μήνες. Οι παρεμβά-
σεις στα σχολικά κτίρια αποτελούν, υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση του δήμου, έναν μόνο κρίκο από την αλυσίδα
των έργων του Δήμου Αθηναίων για τα άτομα με αναπηρίες.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπα-
κογιάννης τόνισε: «Οι άνθρωποι με αναπηρίες αξίζουν τον

σεβασμό της πόλης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κά-
νουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τη ζωή και την
καθημερινότητά τους. Η αρχή έγινε από τα σχολικά κτίρια,
στα οποία δημιουργούμε σταδιακά τις κατάλληλες υποδο-
μές για τους μαθητές με κινητικά προβλήματα, ώστε να
μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα σχολικό περι-
βάλλον φιλικό και ασφαλές. Δέσμευσή μας είναι ότι θα συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά για μία πόλη χωρίς
διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς, με ισότιμη με-
ταχείριση όλων των πολιτών της».

Αποκτούν υποδομές για μαθητές με αναπηρία 257 σχολεία της Αθήνας



«Τ
σουχτερά» πρόστιμα για επιχει-
ρήσεις και ανεμβολίαστους ερ-
γαζομένους προβλέπει η κοινή
υπουργική απόφαση που ορίζει

τη διαδικασία διενέργειας των rapid tests και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Σύμφωνα με την απόφαση, θεσπίζεται η
υποχρέωση για τους εργαζομένους του ιδιω-
τικού τομέα με φυσική παρουσία στον χώρο
εργασίας, του υποχρεωτικού rapid test με δι-
κή τους επιβάρυνση. 

Ειδικότερα:
1. Υποχρέωση για διενέργεια rapid test για

να προσέλθουν στην εργασία τους έχουν:
α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ή με πρακτική άσκηση.

β) Όσοι εντάσσονται σε προγράμματα του
ΟΑΕΔ και απασχολούνται σε δήμους, περιφέ-
ρειες κ.λπ.

γ) Οι καταρτιζόμενοι / μαθητευό-
μενοι/σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των ΑΕΙ
που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία
στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε
φορείς του ιδιωτικού τομέα. 
2. ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβληθούν σε

rapid test οι εργαζόμενοι που έχουν εμβολια-
στεί (και είναι κάτοχοι του σχετικού Πιστοποι-
ητικού Εμβολιασμού), ή έχουν νοσήσει από
κορονοϊό το τελευταίο εξάμηνο και διαθέτουν
Πιστοποιητικό Νόσησης).

3. Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που
εργάζονται με φυσική παρουσία (ισχύει άλλη
απόφαση), όπως και οι ναυτικοί και τα μέλη
πληρωμάτων, καθώς και οι εργαζόμενοι που
εμπίπτουν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. 
4. Το αντίτιμο του τεστ επιβαρύνει τον εργα-

ζόμενο και θα διενεργείται μία φορά την
εβδομάδα, ενώ θα ισχύει για μία εβδομάδα. 

5. Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζο-
μένων του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει υποχρέ-
ωση για δύο τεστ την εβδομάδα, με χρονική
απόσταση κατ’ ελάχιστον 2 ημερών ή 48 ωρών
μεταξύ των δυο τεστ. Η υποχρέωση για δυο
τεστ την εβδομάδα (αντί για ένα) αφορά στους
εργαζομένους σε εστίαση, τουριστικές επι-
χειρήσεις, μεταφορές προσώπων, τηλεοπτι-
κές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές
παραγωγές, ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης
(σχολεία, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξέ-
νων γλωσσών, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.ά.),
υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί
από την υποχρέωση εμβολιασμού για τους
λόγους υγείας που προβλέπονται από τον νό-
μο. Οι εργαζόμενοι αυτών των κλάδων που

εργάζονται μία ή δυο ημέρες την εβδομάδα με
χρονική απόσταση κατά μέγιστο μίας ημέρας
μεταξύ αυτών (π.χ. Δευτέρα-Τετάρτη), υπο-
χρεούνται στη διενέργεια rapid test μία φορά
την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν από την
προσέλευση στον τόπο εργασίας. Αυτοί που
εργάζονται δύο φορές την εβδομάδα με χρο-
νική απόσταση τουλάχιστον δύο ημέρες ή
τρεις φορές την εβδομάδα και πάνω υποχρε-
ούνται σε διενέργεια rapid test δύο φορές την
εβδομάδα.

6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέρ-
γειας rapid test με δική τους επιβάρυνση οι
εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα για τους
οποίους συντρέχουν ιατρικοί λόγοι για να μην
εμβολιαστούν. Οι εν λόγω εργαζόμενοι κατ’
εξαίρεση μπορούν να υποβληθούν σε rapid
test δωρεάν, σε δημόσιες δομές.

Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητι-
κό, μετά την καταχώριση αυτή ο εργαζόμενος
μπορεί να εκδίδει από το gov.gr Βεβαίωση
Αρνητικού Αποτελέσματος, ενώ αν είναι θετι-
κό, τότε ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον
εργοδότη και ισχύουν τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα του ΕΟΔΥ (καραντίνα κ.λπ.). 

Όσοι εργαζόμενοι δεν υποβάλλονται σε ra-
pid test, θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ
για κάθε παράβαση εβδομαδιαίως σε περι-
πτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ
για μερική απασχόληση.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει την υπεύ-
θυνη δήλωση με την κατάσταση των εργαζο-
μένων, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης,
επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000
ευρώ.

O εργοδότης δεν επιτρέπεται ρητά να απα-
σχολήσει εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε
περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος από τις
αρμόδιες Αρχές και βρεθεί να το έχει πράξει,
του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ. 

Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε
πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για
την υποχρέωση διενέργειας rapid test, του
επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ άπαξ.

Ποια πρόστιμα προβλέπονται
σύμφωνα με την ΚΥΑ για 
επιχειρήσεις και εργαζομένους
στον ιδιωτικό τομέα 
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Πώς θα γίνονται τα rapid
tests των ανεμβολίαστων 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Συναγερμός και αγωνία για τη μετάλλαξη «Δ+» 
Την ώρα που η Δέλτα «καλπάζει» στη χώρα μας, δυσάρεστα

είναι τα νέα που έρχονται από τη Βρετανία, καθώς μια νέα με-
τάλλαξή της προκαλεί ολοένα αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 6% των νέων περιστατι-
κών Covid-19, που έχουν αναλυθεί γενετικά, οφείλεται στη νέα
αυτή μετάλλαξη, γνωστή και ως Δέλτα+ (Delta Plus).

Ήδη οι επιστήμονες μελετούν κατά πόσο πρόκειται για μια
νέα απειλή, αν και οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να διαφεύγει
από τα υπάρχοντα εμβόλια. Μέχρι στιγμής δεν έχει χαρακτηρι-
στεί ως παραλλαγή που αποτελεί πηγή ανησυχίας (variant of
concern). H Δέλτα είχε αποκτήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό φέ-
τος τον Μάιο, αφότου είχε πλέον υπερκεράσει την παραλλαγή
Άλφα λόγω αυξημένης μεταδοτικότητας. Η ΑΥ.4.2 εντοπίστηκε
για πρώτη φορά τον Ιούλιο και έκτοτε αργά αλλά σταθερά εξα-
πλώνεται. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι

είναι σημαντικά πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Στο μεταξύ,
«έκρηξη» σημειώθηκε χθες στα επιβεβαιωμένα κρούσματα
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, θέτοντας σε κατά-
σταση συναγερμού τους ειδικούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τις μετρήσεις του ΕΟΔΥ, τα νέα κρούσματα είναι 3.739, εκ των
οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 29, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
15.447 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 356. Μεταξύ αυτών, 312 (87,64%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 44 (12,36%) είναι
πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 192 (ημερήσια μεταβολή
-9,43%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 208
ασθενείς.
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Ζητούν την άμεση αποφυλάκισή
του - Για απαράδεκτη 
παρέμβαση κάνει λόγο η Άγκυρα 

Οι φημισμένοι παγετώνες της Αφρικής θα εξαφανιστούν
μέσα σε δύο δεκαετίες, 118 εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι
αντιμετωπίζουν ξηρασίες, πλημμύρες ή ακραία ζέστη, ενώ
η κλιματική αλλαγή μπορεί να μειώσει κατά 3% το ΑΕΠ της
αφρικανικής ηπείρου μέχρι τα μέσα του αιώνα, προειδο-
ποίησε σήμερα η Υπηρεσία για το Κλίμα του ΟΗΕ. Η τελευ-
ταία έκθεση για την κατάσταση του κλίματος της Αφρικής,
που συνέταξε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός
(WMO), σε συνεργασία με υπηρεσίες της Αφρικανικής
Ένωσης, σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα της ικανότητας

της αφρικανικής ηπείρου να προσαρμοστεί στις όλο και
συχνότερες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με μια συλλογή δεδομένων, το 2020 ήταν η
τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί στην Αφρική:
0,86 βαθμοί Κελσίου πάνω από τη μέση θερμοκρασία των
τριών δεκαετιών πριν από το 2010. Η θερμοκρασία εκεί
έχει αυξηθεί με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις
ζώνες υψηλού γεωγραφικού πλάτους, ωστόσο οι επιπτώ-
σεις από αυτό το φαινόμενο παραμένουν καταστροφικές.

«Η ραγδαία συρρίκνωση των τελευταίων εναπομεινάν-

των παγετώνων στην ανατολική Αφρική, οι οποίοι αναμέ-
νεται να λιώσουν εντελώς στο άμεσο μέλλον, σηματοδοτεί
την απειλή μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής για το γήινο σύ-
στημα», αναφέρει στον πρόλογο της έκθεσης ο γενικός
γραμματέας του WMO Πέτερι Τάαλας.

Η έκθεση προβλέπει ότι με τους παρόντες ρυθμούς και
οι τρεις τροπικοί παγετώνες της Αφρικής -το Κιλιμάντζαρο
στην Τανζανία, το όρος Κένυα στην Κένυα και το όρος
Ρουενζόρι στην Ουγκάντα- θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το
2040.

ΟΗΕ: Οι παγετώνες της Αφρικής θα εξαφανιστούν μέσα σε δύο δεκαετίες

Ο Γκέιτς έστελνε
ανήθικα emails
σε εργαζόμενες 
από το 2008
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις
για τον Μπιλ Γκέιτς με αφορμή το
πολύκροτο διαζύγιό του. Ο 65χρο-
νος δισεκατομμυριούχος παρενο-
χλούσε εργαζόμενες της Micro-
soft, στέλνοντάς τους ανήθικα
emails. Τα emails του Μπιλ Γκέιτς
προς τις δύο εργαζόμενες της Mi-
crosoft χρονολογούνται από το
2008, όταν ήταν ακόμα παντρεμέ-
νος με την πρώην σύζυγό του Με-
λίντα. Σε αυτά, όπως αναφέρει δη-
μοσίευμα της «Wall Street Jour-
nal», o δισεκατομμυριούχος τις
παρενοχλούσε, παρά την απόρρι-
ψη που δεχόταν από εκείνες. Τε-
χνικοί της Microsoft ανακάλυψαν
τα εν λόγω emails και νομικοί
σύμβουλοι της εταιρείας κάλεσαν
τον Γκέιτς σε έκτακτο μίτινγκ, ζη-
τώντας του να σταματήσει αυτή τη
συμπεριφορά. Σύμφωνα μάλιστα
με τη «Wall Street Journal», τα
στελέχη της εταιρείας δεν δίστα-
σαν να χαρακτηρίσουν τα μηνύμα-
τά του ως «ανήθικα», «ακατάλλη-
λα» και «προσβλητικά».
Στο μεταξύ, στη Γερμανία, ο εκδο-
τικός οίκος Axel Springer απέλυ-
σε την Κυριακή τον διευθυντή
σύνταξης της εφημερίδας «Bild»,
Γιούλιαν Ράιχελτ, έπειτα από τις
καταγγελίες για κατάχρηση εξου-
σίας και εκμετάλλευση σχέσεων
εξάρτησης έναντι γυναικών συνα-
δέλφων του. Η λύση της συνεργα-
σίας με τον κ. Ράιχελτ ήρθε μετά
και τις νέες πληροφορίες για τη
συμπεριφορά του ακόμη και μετά
τη «διαδικασία συμμόρφωσης», η
οποία ολοκληρώθηκε την περα-
σμένη άνοιξη. 

Ράπισμα στον Ταγίπ από 
δέκα πρεσβείες για Καβαλά
Δ

έκα πρεσβείες χωρών, δυτικών
συμμάχων της Τουρκίας, συμ-
περιλαμβανομένων των ΗΠΑ
και της Γερμανίας, ζήτησαν

χθες την «επείγουσα απελευθέρωση» του
μαικήνα και προσωπικότητας της Κοινω-
νίας των Πολιτών στην Τουρκία, Οσμάν Κα-
βαλά, μια παρέμβαση που η Άγκυρα χαρα-
κτήρισε απαράδεκτη. 

Ο 63χρονος Καβαλά, πλούσιος επιχειρη-
ματίας και φιλάνθρωπος, συνελήφθη τον
Οκτώβριο του 2017 με διάφορες κατηγο-
ρίες, σχετιζόμενες με τις αντικυβερνητικές
διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί το 2013 και
το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.
Παραμένει προφυλακισμένος πάνω από
τρία χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί.

Ο Καβαλά αρνείται όλες τις κατηγορίες
αλλά δεν έχει αποφυλακιστεί, παρά την κα-
ταδίκη της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον
Δεκέμβριο του 2019. Αφού αθωώθηκε πέ-
ρυσι για τη συμμετοχή του στις διαδηλώ-
σεις του 2013, συνελήφθη την επομένη και
στη συνέχεια προφυλακίστηκε, κατηγο-
ρούμενος αυτή τη φορά ότι επιδίωξε να
ανατρέψει την κυβέρνηση κατά την από-
πειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς
και για κατασκοπεία. Οργανώσεις προ-
άσπισης δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει
τις δίκες του Καβαλά συμβολικές της κατα-
στολής ενάντια σε αντιφρονούντες στην
Τουρκία.

Οι πρεσβείες ζήτησαν χθες μια δίκαιη
και γρήγορη επίλυση της υπόθεσης του
Καβαλά, τέσσερα χρόνια μετά τη φυλάκισή
του. «Οι συνεχείς καθυστερήσεις στη δίκη
του, συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευ-
σης διαφορετικών υποθέσεων και της δη-
μιουργίας νέων ύστερα από μια προηγού-

μενη αθώωση, επισκιάζουν τον σεβασμό
στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και
στη διαφάνεια στο τουρκικό δικαστικό σύ-
στημα», ανέφεραν. Οι πρεσβείες του Κανα-
δά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλαν-
δίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και των
ΗΠΑ κοινοποίησαν την ανακοίνωσή τους
στο Twitter. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης
τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Νέα Ζηλαν-
δία, αλλά το Reuters δεν μπόρεσε να επα-
ληθεύσει ανεξάρτητα.

Αντιδρώντας, ο Τούρκος υπουργός Εσω-
τερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι η
Τουρκία είναι ένα δημοκρατικό κράτος δι-
καίου. «Είναι απαράδεκτο πρέσβεις να κά-

νουν σύσταση και υπόδειξη στο δικαστικό
σώμα σε μια υπόθεση που βρίσκεται σε
εξέλιξη», έγραψε στο Twitter. «Η σύστασή
σας και η υπόδειξή σας ρίχνουν σκιά στην
κατανόησή σας για τον νόμο και τη δημο-
κρατία», έγραψε ο Σοϊλού.

Ο Καβαλά θα εμφανιστεί και πάλι ενώ-
πιον δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου.



Στην αύξηση των διαδικασιών και τη γεωγραφική επέκτα-
ση του myEFKAlive προχωρούν τα υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Συγκεκριμένα, η δυνατότητα εξυπηρέτησης του πολίτη από
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης καλύπτει πλέον
γεωγραφικά τους κατοίκους των νησιών του Ιονίου καθώς
και τους κατοίκους των νησιών του Βορειοανατολικού Αι-
γαίου. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να επεκταθεί σε
όλη τη νησιωτική χώρα και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2022 σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, με την προσθήκη

τεσσάρων ακόμα διαδικασιών αυξάνονται σε 16 οι ψηφιακές
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας και διευ-
κολύνουν σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τον e-
ΕΦΚΑ. Οι τέσσερις νέες διαδικασίες είναι:

1. Βεβαίωση εγγραφής για μη μισθωτούς.
2. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης για μη μισθωτούς.
3. Διεκπεραίωση αιτήματος για χρόνο ασφάλισης σε περί-

πτωση απώλειας ενσήμων (για ασφαλισμένους τ. ΙΚΑ).
4. Διεκπεραίωση αιτήματος για την έκδοση Απογραφικού

Δελτίου Αγροτών.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε μέσω της ιστοσε-
λίδας του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) είτε μέσω του gov.gr. Ο πολί-
της εισέρχεται στην υπηρεσία με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών Taxisnet και μπορεί να κλείνει το ραντεβού του
από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου του, ή ακόμα
και από το κινητό του. Την ημέρα του ραντεβού ο ενδιαφερό-
μενος συνδέεται μέσω βιντεοκλήσης με έναν υπάλληλο του
ΕΦΚΑ προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις για πιστοποιητικά,
επιδόματα ή για να ενημερωθεί για ένα συνταξιοδοτικό ή
ασφαλιστικό του ζήτημα.

Τ
α «ραβασάκια» με τον λογα-
ριασμό των επτά κύκλων της
επιστρεπτέας προκαταβολής
θα αποστείλει το προσεχές

διάστημα η ΑΑΔΕ σε περίπου 700.000
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες. Τα ποσά που θα πρέπει να
επιστραφούν θα αναρτηθούν στον
προσωπικό λογαριασμό των φορολο-
γουμένων στην ψηφιακή πύλη
myAADE. Οι υπόχρεοι με τους κωδι-
κούς πρόσβασης στο Taxis θα αναζη-
τήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές,
όπου θα αναγράφονται και το σύνολο
που έχουν λάβει αλλά και το ποσό που
θα πρέπει να επιστρέψουν.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελμα-
τίες έχουν δυο επιλογές για την απο-
πληρωμή των οφειλών προς το κράτος
από τις επιστρεπτέες προκαταβολές
και συγκεκριμένα:

1Να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν
σε 60 μηνιαίες δόσεις το 50% της

ενίσχυσης που έλαβαν αρχής γενομέ-
νης από τον Ιανουάριο του 2022. Συγ-
κεκριμένα, όσοι έλαβαν την κρατική
χρηματοδότηση θα αποπληρώσουν τα
χρέη τους από τον Ιανουάριο του 2022
έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2027.

2Να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό
που έχουν λάβει με επιπλέον

«κούρεμα» ύψους 15% επί του επι-
στρεπτέου τμήματος όλων των επι-
στρεπτέων προκαταβολών. Αυτή η επι-
λογή δείχνει η λιγότερο ελκυστική με
δεδομένα τα σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφέρει,
όπως επισημαίνουν οι λογιστές, τις

επιχειρήσεις ή τους επαγγελματίες
που έχουν λάβει υψηλά ποσά κατά
τους επτά γύρους και διαθέτουν την
απαραίτητη ρευστότητα να τακτοποι-
ήσουν τους λογαριασμούς τους με το
«μπόνους» της έκπτωσης.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια που έλα-
βαν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελμα-
τίες μέσω του προγράμματος των επι-
στρεπτέων προκαταβολών είναι «κου-
ρεμένα» έως 75%. Το ποσοστό επι-
στροφής όλων των επιστρεπτέων προ-
καταβολών έχει μειωθεί ανάλογα με
την πτώση των ακαθάριστων εσόδων
της επιχείρησης. Ειδικότερα, με την
προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η ρήτρα
διατήρησης εργαζομένων που προ-
βλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέ-
ας, επιστρέφεται:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ια-
νουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακα-
θάριστα έσοδα το 2019:
� το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθά-

ριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με
το 2019 άνω του 70% και καταγρά-
φουν ζημίες προ φόρων.

� το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακα-
θάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση
με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και
καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

� το 50% για τις λοιπές επιχειρήσεις.
β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν

κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακα-
θάριστα έσοδα το 2019:
� το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθά-

ριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με
το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει
θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019)
άνω του 30% και καταγράφουν ζη-
μίες προ φόρων.

� το 33,3% για τις λοιπές επιχειρήσεις.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ
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Σε περίπου 700.000 
επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες
- Δύο επιλογές για την 
αποπληρωμή των ποσών

Έρχονται τα «ραβασάκια» για 
την επιστρεπτέα προκαταβολή



ΔΔΕΗ: «Πράσινο φως»
για ΑΜΚ και πώληση
του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Με ευρεία πλειοψηφία η γενική συνέλευ-
ση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε την αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευ-
ρώ αλλά και τη συναλλαγή με την οποία ολο-
κληρώνεται η πώληση του 49% των μετοχών
του ΔΕΔΔΗΕ στο αυστραλιανό fund Mac-
quarie.

Στη γενική συνέλευση προσήλθε το 99%
των συμμετεχόντων, οι οποίοι εκπροσω-
πούν το 73,69% του μετοχικού κεφαλαίου
της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης
Γιώργο Στάσση, η υπό μελέτη αύξηση μετο-
χικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματο-
δότηση του επικαιροποιημένου στρατηγι-
κού σχεδίου της εταιρείας, έτσι ώστε να
δρομολογηθούν επενδύσεις ύψους 5,3 δισ.
ευρώ τα επόμενα τρία έτη και συνολικά 8,4
δισ. ευρώ έως το 2026. Η υλοποίηση του
επενδυτικού προγράμματος θα οδηγήσει
έως το 2024 στην αύξηση της εγκατεστημέ-
νης ισχύος στα 7,2 GW από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων και
των υδροηλεκτρικών έργων. Επιπλέον, στο
τέλος του 2026 η ΔΕΗ θα έχει συνολική εγ-
κατεστημένη ισχύ 9,1 GW, έχοντας ως στόχο
τη διαμόρφωση των λειτουργικών κερδών
στο 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Όπως αναρωτήθηκε ο κ. Στάσσης, «αν δεν
ενισχυθεί κεφαλαιακά η εταιρεία σήμερα
που οι αγορές ανθούν, υπάρχει διαθεσιμό-
τητα κεφαλαίων και η χώρα αναδεικνύεται
ως επενδυτικός προορισμός, τότε πότε μπο-
ρεί να συμβεί αυτό;», προσθέτοντας ότι η
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα παράσχει
ισχυρά κεφάλαια για την υλοποίηση των
επόμενων στρατηγικών κινήσεων της επι-
χείρησης. Ο κ. Στάσσης, απαντώντας σε σχε-
τική ερώτηση, επεσήμανε ότι «δεν ήταν επι-
λογή να πουληθεί το σύνολο του ποσοστού
των μετοχών, αλλά να προχωρήσει η περαι-
τέρω μετοχοποίησή της με την είσοδο πλει-
άδας επενδυτών και θεσμικών επενδυτών,
καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στην εται-
ρεία να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηματο-
δότηση του επενδυτικού προγράμματος της
και να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία».

Η
επιστροφή στον λιγνίτη και η
προσδοκία για αύξηση των απο-
θεμάτων νερού στους υδροηλε-
κτρικούς σταθμούς θα αποτελέ-

σουν τα βασικά όπλα του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας έτσι ώστε από τη
μία να διασφαλιστεί η επάρκεια ηλεκτρικού
ρεύματος και από την άλλη να αντιμετωπι-
στεί η ξέφρενη άνοδος των τιμών ενέργειας.

Όπως δηλώνει αρμόδια πηγή στην «Po-
litical», «η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει
ότι κατά το κρίσιμο διάστημα Νοεμβρίου -
Μαρτίου δεν θα υπάρξει έλλειψη ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ακόμη και αν υπάρξουν
ακραίες καιρικές συνθήκες, ενώ από την
άλλη πλευρά υπάρχουν τρόποι για να αν-
τιμετωπιστεί η έκρηξη των τιμών». Οι ανη-
συχίες της κυβέρνησης εδράζονται στο
ενδεχόμενο επικράτησης πολύ χαμηλών
θερμοκρασιών για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα μέσα στην καρδιά του χειμώνα,
σε συνδυασμό με ένα νέο σπιράλ ανόδου
των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου
και της χονδρικής τιμής του ρεύματος λό-
γω πιθανής εκτόξευσης της ζήτησης
έπειτα από μια παρατεταμένη κακοκαιρία.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και της
ΔΕΗ, σε συνεργασία με τους παρόχους ηλε-
κτρικής ενέργειας, λαμβάνει υπόψη μια
αναμενόμενη μείωση της παραγωγής από
φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω μικρότερης
ηλιοφάνειας, αλλά από την άλλη πλευρά
υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ότι οι βρο-
χές θα αυξήσουν τα αποθέματα στους ταμι-
ευτήρες των υδροηλεκτρικών μονάδων.
Επιπλέον, η διατήρηση των χονδρικών τιμών
του ρεύματος σε υψηλά επίπεδα μπορεί να

αντισταθμιστεί σε σημαντικό βαθμό από την
παραγωγή ενέργειας μέσω λιγνίτη. Με εξαί-
ρεση ένα λιγνιτωρυχείο που είναι κλειστό
λόγω συντήρησης, όλες οι υπόλοιπες μονά-
δες σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη είναι
διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή να παράξουν
ηλεκτρική ενέργεια, περιορίζοντας σημαν-
τικά το κόστος.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος υπάρχει η
αισιοδοξία ότι το ενεργειακό μείγμα αιολι-
κής ενέργειας, λιγνίτη και νερού μπορεί να
συμμετάσχει καθοριστικά στην αύξηση της
εγχώριας συμμετοχής στο ισοζύγιο, περιο-
ρίζοντας σε αξιοσημείωτο βαθμό τη ζήτηση
για φυσικό αέριο. Ειδικά ο λιγνίτης αποτελεί
αυτήν τη στιγμή τη φθηνότερη μορφή ενέρ-
γειας και παρά το γεγονός ότι η χώρα βρί-
σκεται σε διαδικασία απολιγνιτοποίησης και
ενεργειακής μετάβασης, μπορεί να απο-
δειχθεί ως σωτήριο ορυκτό προκειμένου να
μην υπάρξει πρόβλημα με την ενεργειακή
επάρκεια της χώρας, ακόμη και σε περίπτω-
ση ενός παρατεταμένου χειμώνα.

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα έχει
ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα
θέρμανσης, ενώ οι δικαιούχοι θα
λάβουν, σε πρώτη φάση τουλάχι-
στον, τα χρήματα που είχαν εισπρά-
ξει κατά την περσινή περίοδο. Σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευ-
ξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Κα-
λημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος
Σκυλακάκης, «ένα μέρος του επιδό-
ματος θα δοθεί ως προκαταβολή μέ-
χρι τις 10 Δεκεμβρίου σε αυτούς
που είχαν πάρει επίδομα θέρμανσης
πέρυσι, ενώ στη συνέχεια θα πά-
ρουν το σύνολο του ποσού που δι-
καιούνται έως τις 30 Δεκεμβρίου,
εφόσον τα τιμολόγια αγοράς είναι
μεγαλύτερα». Μέχρι την ίδια ημε-
ρομηνία θα λάβουν το επίδομα και οι
καινούργιοι δικαιούχοι, με βάση τις
προϋποθέσεις που έχει ανακοινώ-
σει η κυβέρνηση. Επιπλέον, σύμφω-
να με τον κ. Σκυλακάκη, δεν μπορεί
να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης στα καύσιμα λό-
γω του υψηλού δημοσιονομικού ελ-
λείμματος. Όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, «αν μπορούσα, θα το έκανα
αύριο το πρωί», ενώ σε σχέση με το
ενδεχόμενο χορήγησης κοινωνικού
μερίσματος στο τέλος του έτους, ο
αναπληρωτής υπουργός σημείωσε
ότι δεν μπορεί να εισηγηθεί στον
πρωθυπουργό έκτακτο επίδομα σε
χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλό-
μισθους, καθώς κάτι τέτοιο δεν το
επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.

Πώς θα καταβληθεί 
το επίδομα θέρμανσης

Λύσεις ανάγκης για το 
ενεργειακό πρόβλημα αναζητεί
για τους επόμενους 
μήνες η κυβέρνηση 
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Λουκάς Γεωργιάδης

Σανίδα σωτηρίας
ο λιγνίτης 
και οι... βροχές!



Ν
α εξασφαλιστεί η επάρκεια του
υλικού για την ανάπτυξη του απα-
ραίτητου αριθμού νέων φυτών

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, των έργων
αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν
υποστεί πλήγμα από φυσικές καταστρο-
φές, με επιπλέον μεσοπρόθεσμη στοχοθε-
σία που αφορά τη δημιουργία Τράπεζας
Δασικού Γενετικού Υλικού είναι ο στόχος
της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Μότορ
Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ
(ΜΟΗ), με την υπογραφή μνημονίου συ-
νεργασίας διάρκειας πέντε ετών με δυνα-
τότητα ανανέωσης με το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Το μνημόνιο υπέγραψαν τη Δευτέρα ο
αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος Ευάγγελος Γκουντούφας και ο ανα-
πληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Ιωάννης Κοσμαδάκης.

Όπως έγινε γνωστό, η Μότορ Όιλ (Ελλάς)
Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ (ΜΟΗ) εκδήλωσε
την πρόθεσή της προς τις αρμόδιες υπηρε-

σίες του ΥΠΕΝ να συμμετάσχει σε κοινές
δράσεις που αφορούν τη συλλογή, επεξερ-
γασία, παραγωγή και πιστοποίηση του δα-
σικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο
χρησιμοποιείται για την παραγωγή φυτών.
Πρόκειται για φυτά που προορίζονται για
αναδασώσεις και πάσης φύσεως φυτοτε-
χνικά έργα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι για την
εκτέλεση έργων αναδασώσεων τα φυτά
που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι
αυτόχθονα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ελλη-
νική βιοποικιλότητα, η οποία απειλείται με

τον αφανισμό αυτόχθονων και ενδημικών
ειδών της χλωρίδας της χώρας.

Το ΥΠΕΝ, από την πλευρά του, πρότεινε
προς την εταιρεία να συνεργαστούν και να
αναλάβουν δράσεις από κοινού στο Κέντρο
Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης
Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, το
οποίο βρίσκεται στην Αμυγδαλέζα Αχαρ-
νών και ανήκει στη Διεύθυνση Δασικών
Έργων και Υποδομών της ανωτέρω γενικής
διεύθυνσης. Έτσι χθες υπεγράφη μνημόνιο
συνεργασίας για τη στήριξη του Κέντρου
Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης
του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
στην Αμυγδαλέζα Αττικής μεταξύ του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και της Motor Oil. Το δασικό εκκοκκιστήριο
της Αμυγδαλέζας είναι ο μοναδικός προμη-
θευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δη-
μόσια και ιδιωτικά φυτώρια. Στόχος είναι η
Κεντρική Αποθήκη Δασικών Σπόρων να
εξελιχθεί και να εκσυγχρονιστεί με μηχα-
νήματα σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι ώστε
σύντομα να μετατραπεί σε Τράπεζα Διατή-
ρησης Δασικού Γενετικού Υλικού.

Διπλή βράβευση για τον Όμιλο Ηρακλή
Διπλή βράβευση κέρδισε ο Όμιλος Ηρακλής

στα Manufacturing Excellence Awards 2021.
Κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Πε-
ριβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική» για τις
πρωτοβουλίες που υλοποιεί για την ταχύτερη
μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές
κατασκευές. Ο όμιλος υλοποιεί μακροχρόνιο
περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που πε-
ριλαμβάνει επενδύσεις αναβα ́θμισης και εκσυγ-
χρονισμού των εγκαταστάσεών του με εξοπλι-
σμό τελευται ́ας τεχνολογι ́ας, καθώς και δράσεις
περαιτέρω απανθρακοποίησης της παραγωγι-
κής του διαδικασίας και υποκατάστασης ορυ-
κτών πρώτων υλών και καυσίμων με εναλλακτι-
κά υλικά.

Info Quest: Επεκτείνει 
τη συνεργασία της με την Xiaomi
Στη συνεργασία της με την Xiaomi συνεχίζει
να επενδύει η Info Quest Technologies, εται-
ρεία του Ομίλου Quest, όπως ανέφερε ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλός της Δημή-
τρης Εφορακόπουλος, με την ευκαιρία της πα-
ρουσίασης των νέων έξυπνων κινητών της Xi-
aοmi. Όπως επισήμανε ο κ. Εφορακόπουλος, η
παρουσία της Xiaοmi στην Ελλάδα από τον Δε-
κέμβριο του 2016 μέσω της διανομής της Info
Quest Technologies σηματοδότησε το άνοιγμα
της παρουσίας της στην Ευρώπη. Μιλώντας με
αφορμή την παρουσίαση των νέων έξυπνων κι-
νητών Xiaomi 11T και Xiaomi 11T Pro, που
προσφέρουν μια σειρά από καινοτόμα κινημα-
τογραφικά χαρακτηριστικά, ο κ. Εφορακόπου-
λος επισήμανε επίσης ότι η Info Quest Tech-
nologies ετοιμάζει ένα νέο υπερσύγχρονο
κέντρο διανομής για την υποστήριξη των δρα-
στηριοτήτων της.

Real Consulting: Απέκτησε 
το 60% της Cloudideas

Η Real Consulting ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι προέβη σε συμφωνία με την Clou-
dideas για την εξαγορά του 60% των μετοχών της.
Η Cloudideas GmbH είναι γερμανική εταιρεία, η
οποία εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών
που σχετίζονται με την πλατφόρμα Salesforce,
την κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης πελατει-
ακών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο. 

Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως
άνω μετοχών ανέρχεται σε 800.000 ευρώ, με
πρώτη καταβολή το ποσό των 250.000 ευρώ, ενώ
το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους προ-
βλεπόμενους όρους, η οποία αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022. Η Real
Consulting με την εξαγορά του 60% των μετοχών
της Cloudideas επεκτείνει τις δραστηριότητές
της στη Γερμανία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Την πρωτοβουλία «W for Women» ανακοινώνει η Wind Ελλάς με στόχο την ουσιαστική και έμ-
πρακτη ενδυνάμωση των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία. Η
νέα πρωτοβουλία της εταιρείας εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της για τη Διαφορετικότητα
και Ενσωμάτωση, που στηρίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους και έρ-
χεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κουλτούρα των ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις
και στερεότυπα. Ο Νάσος Ζαρκαλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind, δήλωσε για
τη νέα πρωτοβουλία: «Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών και
στην αναγνώριση της αξίας που παράγουν και να συνεισφέρουμε στον κοινωνικό διάλογο για
την ισότιμη πρόσβασή τους σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Η πρωτοβουλία για την εν-
δυνάμωση των γυναικών συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες μας, την εταιρική κουλτούρα και τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουμε θέσει».

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού της «Τhe alpha blueprint» και τους τρεις βασικούς
πυλώνες παρεμβάσεων, που είναι η Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, η Βελτίωση του Λει-
τουργικού Μοντέλου και η Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας, παρου-
σίασε η διοίκηση της Αlpha Bank σε διαδικτυακή εκδήλωση. Ο διευθύνων σύμβουλος
της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης εξήγησε τη νέα εταιρική κουλτούρα και τις αξίες του
οργανισμού. «Το πλάνο επενδύσεων σε τεχνολογία για το σύνολο της περιμέτρου του
μετασχηματισμού προϋπολογίζεται σε περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ», ανέφερε,
προσθέτοντας ότι μέσω των επενδύσεων αυτών ενισχύεται δραστικά ο τομέας του web
και mobile banking, που γίνεται πλέον βασικό κανάλι πωλήσεων και εξυπηρέτησης,
με το κατάστημα να αναβαθμίζεται σε κομβικό σημείο παροχής υπηρεσιών προστιθέ-
μενης αξίας και ουσιαστικής σχέσης μεταξύ πελατών και στελεχών.

Wind Ελλάς: Πρωτοβουλία «W for Women»

Alpha Bank: Επενδύσεις 430 εκατ. ευρώ στον μετασχηματισμό της

Πρωτοβουλία της Motor Oil για την
αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών



Ανέβασε τα κέρδη 
στην πανδημία 
η αλυσίδα Vero

Μ
ε ενισχυμένα μεγέθη πέρασε τη δοκιμασία της
Covid-19 ο Όμιλος Vero, που δραστηριοποιείται
σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία και εμφάνισε

πέρυσι αύξηση κύκλου εργασιών κατά 5,85% και αύξηση
καθαρής κερδοφορίας κατά 32,6%. Ειδικότερα, ο όμιλος
έκλεισε πέρυσι με κύκλο εργασιών 126,4 εκατ. ευρώ
από 119,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Το μει-
κτό κέρδος ανήλθε σε 27,8 εκατ. ευρώ από 25,14 εκατ.
ευρώ αντίστοιχα με αύξηση 10,5%. Τα κέρδη προ φόρων
διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ από 11,5 εκατ. ευρώ
με αύξηση 4,3%, ενώ τα αποτελέσματα της περιόδου με-
τά από φόρους ήταν 12,8 εκατ. ευρώ από 9,6 εκατ. ευρώ
ενισχυμένα κατά 33%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύ-
ναμα διαμορφώθηκαν σε 21,7 εκατ. ευρώ από 14 εκατ.
ευρώ για τον όμιλο και η καθαρή του θέση σε 181,4 εκατ.
ευρώ από 169,13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Δημιούργησε
νέα καταστήματα σε Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.

Βιολογικό Χωριό: Ανανεώθηκε 
το κατάστημα στο Νέο Ηράκλειο

Η αλυσίδα λιανικής βιολογικών τροφίμων Βιολογικό Χωριό,
στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης του δι-
κτύου της, προχώρησε στην ανακαίνιση του μεγαλύτερου
καταστήματός της στο Νέο Ηράκλειο. Όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, το ανανεωμένο κατάστημα,
συνολικής έκτασης 350 τ.μ., μαζί με τις επιλογές άριστης
ποιότητας σε βιολογικά, vegan, vegetarian, gluten free και
οικολογικά προϊόντα προετοιμάζει τμήμα για το Vegan S-
nack Bar «Crudo», καθώς και healthy bar με ροφήματα και
snack από 100% φυσικές πρώτες ύλες.

Ξεκίνησε η λειτουργία της
Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Ηλείας

Η Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας ΑΕ με μετόχους
τις εταιρείες ΑΒΑΞ ΑΕ - Μεσόγειος ΑΕ ανακοινώνει την
έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Ηλείας, της πρώτης ΣΔΙΤ
στην οποία θα εφαρμόζονται η μέθοδος της ξηρής αναε-
ρόβιας χώνευσης και το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα
επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας. Ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έρ-
γα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα θα παράγει σε
ετήσια βάση έως και 5.100MWh πράσινης ηλεκτρικής
ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και πλέον
νοικοκυριών. Πιο αναλυτικά, στην 25ετή διάρκεια της λει-
τουργίας της η ΜΕΑ ΠΕ Ηλείας θα υποδέχεται και θα επε-
ξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων σύμμεικτων
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Ν. Ηλείας με δυ-
ναμικότητα 80.000 τόνους ετησίως. 

Interamerican: 4.140 πελάτες εξυπηρετεί
καθημερινά το Contact Center
Στην αιχμή της στρατηγικής για
την εστίαση στον πελάτη, το
Contact Center της Interameri-
can τίμησε και φέτος την Εθνι-
κή Εβδομάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών. Αυτή η αναφορά στον
πελάτη έχει θεσμοθετηθεί κατά
την πρώτη εβδομάδα του
Οκτωβρίου ως μια υπενθύμιση
της προτεραιότητας για τη συνεχή δημιουργία και απόδοση αξίας
για τον πελάτη σε περισσότερες από 60 χώρες του κόσμου, όπως
σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου εξυπηρετήθηκαν περισσότερες από 1.130.088 κλή-
σεις και αιτήματα, δηλαδή ημερησίως κατά μέσο όρο 4.140 πελά-
τες! Ο δείκτης ποιοτικού ελέγχου NPS (Net Promoters Score),
που αφορά κυρίως στην πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε τρί-
τους, ξεπέρασε το ιδιαίτερα υψηλό όριο 70.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Κινήσεις στήριξης της Leroy Merlin
στους πυρόπληκτους πολίτες

Οι πρωτοφανείς και εκτεταμένες πυρκαγιές

που έπληξαν τη χώρα μας τον περασμένο Αύγου-

στο, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες και ανυπο-

λόγιστες καταστροφές, οδήγησαν τη Leroy Mer-

lin να προβεί σε μια σειρά από δράσεις προκειμέ-

νου όχι μόνο να υποστηρίξει με ό,τι μέσα διαθέτει

την ανακούφι-

ση των πλη-

γεισών περιο-

χών, αλλά να

εστιάσει και

στην επόμενη

μέρα, συμ-

β ά λ λ ο ν τ α ς

στην πρόληψη

και αποφυγή παρόμοιων καταστροφών. Συγκε-

κριμένα, η Leroy Merlin, που επιλέγει να βοηθή-

σει τις κοινότητες που έχουν ανάγκη και τους αν-

θρώπους τους με την άμεση βοήθεια προς τις

πληγείσες περιοχές, προχώρησε στις εξής ενέρ-

γειες: Δωρεές προϊόντων στους δήμους που

έχουν ανάγκη με την παροχή προϊόντων επι-

σκευών (αλυσοπρίονα, εργαλεία, βαφές, πλαστι-

κές σακούλες κ.λπ.), εθελοντική εργασία της

ομάδας της Leroy Merlin και δωρεά προϊόντων σε

δήμους για το βάψιμο σχολείων, εκπτώσεις 15%

για την επισκευή των σπιτιών των συμπολιτών

μας στην Αττική που επηρεάστηκαν από τις φω-

τιές. Η έκπτωση εφαρμόζεται ακόμα και στα προ-

ϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά και θα

ισχύει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αύξηση πωλήσεων και μεικτών
κερδών το 2020 για την PepsiCo
Hellas

Θετικά είναι τα αποτελέσματα της υλοποί-

ησης του τριετούς στρατηγικού επιχειρη-

ματικού σχεδίου της PepsiCo Hellas για την

ενίσχυση της επιχειρηματικής και οικονο-

μικής θέσης της εταιρείας μετά και την ολο-

κλήρωση της απορροφήσεως της Pepsico

HBH Μ. ΕΠΕ από την Tasty Foods ΑΒΓΕ και

τη μετονομασία της τελευταίας σε PepsiCo

Hellas, όπως καταδεικνύεται στην ανακοί-

νωση των αποτελεσμάτων του δωδεκαμή-

νου του 2020. Αναφορικά με τα αποτελέ-

σματα κερδοφορίας στον κλάδο τροφίμων,

το μεικτό κέρδος της χρήσεως ανήλθε σε

ποσό 59.016.648,80 ευρώ έναντι ποσού

55.978.539,62 ευρώ τη χρήση του 2019. Οι

πωλήσεις από 117.492.369,57 ευρώ το 2019

διαμορφώθηκαν σε 120.806.889,36 ευρώ το

2020, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 3.314.519,79

ευρώ και σε ποσοστό 2,82%.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο των πρωταθλητών Μιλ-
γουόκι Μπακς και δυο φορές MVP είναι ο τέταρ-
τος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ,

σύμφωνα με το οικονομικοπολιτικό περιοδικό
«Forbes». Κερδίζει περίπου 69 εκατ. ευρώ τον χρόνο
με βάση το συμβόλαιό του και τους χορηγούς του.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα χρήματα από
τους μεν και τους δε είναι περίπου μοιρασμένα. Δη-
λαδή, 34,38 εκατ. ευρώ από την ομάδα του και τα υπό-
λοιπα από τους σπόνσορες, 34,62 εκατ. ευρώ. Τα
χρήματα αυτά είναι περισσότερα από όσα κερδίζει
ένα άλλο αστέρι του ΝΒΑ, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ των
Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Ντάμιαν Λίλαρντ των
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ο Τζέιμς Χάρντεν των
Μπρούκλιν Νετς παίρνουν σχεδόν τα ίδια με τον
Ουέστμπρουκ.

Στην πρώτη θέση των πλέον ακριβοπληρωμένων
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λεμπρόν
Τζέιμς, επίσης των Λέικερς, που κατά το περιοδι-
κό εισπράττει ετησίως 96 εκατ. ευρώ από το συμ-
βόλαιό του και άλλα 70 εκατ. ευρώ από σπόνσο-
ρες. Ο Λεμπρόν είναι ο μοναδικός μπασκετμπο-
λίστας στην ιστορία του ΝΒΑ που συγκρίνεται
από πολλούς ακόμα και με το τοτέμ Μάικλ
Τζόρνταν. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο
Στεφ Κάρι των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο
οποίος ενθυλακώνει 80 εκατ. ευρώ, και ο Κέ-
βιν Ντουράντ των Μπρούκλιν Νετς με 76 εκατ.
ευρώ.

Το ΝΒΑ έδωσε στη δημοσιότητα και το συμ-
βόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, το λεγό-
μενο και salary cap, το οποίο υπέγραψε τον
Δεκέμβριο του 2020 και έχει εξαετή ισχύ.
Έχει λαμβάνειν: για την περίοδο 2021-22 το
ποσό των 34,38 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο
2022-23 το ποσό των 36,63 εκατ. ευρώ. Για τη
σεζόν 2023-24 τα χρήματα που θα εισπράξει
είναι 39,3 εκατ. ευρώ. Για την επόμενη χρο-
νιά, 2024-25, το ποσό των 42 εκατ. ευρώ και
44,81 εκατ. ευρώ για την τελευταία σεζόν
2025-26. Στο σύνολο ο διεθνής σούπερ σταρ
θα βάλει στην τσέπη του περί τα 200 εκατ.
ευρώ, μόνο από το συμβόλαιο.

Γιάννης 
από… 
χρυσάφι! 
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Αρχίζει σήμερα στο Παρίσι η εκ-
δίκαση της πολύκροτης υπόθεσης
που συντάραξε τη γαλλική κοινω-
νία - και όχι μόνο την ποδοσφαιρι-
κή. Στο εδώλιο θα καθίσει ο σούπερ
άσος τη Ρεάλ Μαδρίτης Καρίμ
Μπενζεμά έπειτα από μήνυση για
εκβιασμό που του έκανε ο Ματιέ
Βαλμπουενά του Ολυμπιακού. Σύμ-
φωνα με το κατηγορητήριο, ο Κα-
ρίμ Μπενζεμά είχε πληρώσει τρία
άτομα προκειμένου να εκβιάσουν
τον Βαλμπουένα και να του απο-
σπάσουν χρήματα, απειλώντας ότι
θα δημοσιοποιούσαν οπτικοακου-
στικό υλικό σεξουαλικού περιεχο-
μένου με εκείνον πρωταγωνιστή. Η
ποινή που προβλέπεται σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι φυλάκιση έως

και πέντε χρόνια και πρόστιμο
75.000 ευρώ. Η υπόθεση αυτή με
αφετηρία το 2015 είχε ως αποτέλε-
σμα τον εξαετή αποκλεισμό του
Καρίμ Μπενζεμά από την εθνική
Γαλλίας. Ο τεχνικός των «τρικολόρ»
Ντιντιέ Ντεσάμπ τον επανέφερε,

παρά τις αντιδράσεις μέρους του
πολιτικού προσωπικού της χώρας.
Ο Μπενζεμά την προηγούμενη
εβδομάδα οδήγησε τη Γαλλία στην
κατάκτηση του Nations League,
πετυχαίνοντας ένα γκολ στη νίκη 2-
1 της Γαλλίας επί της Ισπανίας. 

Στο σκαμνί σήμερα ο Μπενζεμά Στάζει μέλι για Γιαννίκη
Με τα καλύτερα λόγια για τον Αργύρη Γιαννίκη

μίλησε ο διεθνής Τούρκος μέσος της Ίντερ Χακάν
Τσαλχάνογλου. Οι δυο τους συνυπήρξαν στην
Καρλσρούη, όταν ο Έλληνας κόουτς είχε την Κ19.
Όπως δήλωσε ο Τούρκος, ο Γιαννίκης δίνει έμφα-
ση στα νέα παιδιά: «Έχει την ικανότητα να αναδει-
κνύει νέα ταλέντα και δίνει τεράστια σημασία
στην τακτική. Είναι νέος και φιλόδοξος».

Στη… γωνία ο Ζιντάν 

Το ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αταλάντα εί-
ναι το μεγάλο ματς απόψε στους ομίλους του Ch-
ampions League. Αν δεν κερδίσει η Γιουνάιτεντ,
παραμονεύει ο… Ζιντάν για τη θέση του Σόλ-
σκιερ. Τα άλλα παιχνίδια: Μπαρτσελόνα - Ντιναμό
Κιέβου, Σάλτσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ, Μπεν-
φίκα - Μπάγερν, Γιουνγκ Μπόις - Βιγιαρεάλ, Λιλ -
Σεβίλλη, Τσέλσι - Μάλμε, Ζενίτ - Γιουβέντους. 

Το μεγαλείο 
του Ντε Μπρόινε

Ο διεθνής Βέλγος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι
Κέβιν ντε Μπρόινε είναι στη λίστα των υποψη-
φίων για τη «Χρυσή Μπάλα», αλλά έκανε το ανή-
κουστο για τη σύγχρονη εποχή. Πρότεινε τους
ψηφοφόρους να ψηφίσουν τον Ρόμπερτ Λεβαν-
τόφσκι, τον Πολωνό σέντερ φορ της Μπάγερν! Ο
Λεβαντόφσκι κέρδισε και πέρυσι το τρόπαιο αυτό
και φέτος συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα,

σπάζοντας το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.

UEFA: 
«Επιτρέπονται 

οι πυρσοί»
Η UEFA σχεδιάζει να επιτρέψει το

άναμμα πυρσών από τους θεατές κατά

τη διάρκεια των δικών της διοργανώσε-

ων (Champions League, Europa League,

Conference League, Euro, Nations League), κάτι

που είχε απαγορεύσει η ίδια τον Δεκέμβριο του

2017. Θα επιτρέπει το λεγόμενο «pyro show», υπό

την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι κανόνες

ασφαλείας, τους οποίους η ίδια θα θεσπίσει.

Η Φλόγα παραδόθηκε στους Κινέζους
Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους διοργανωτές των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων, που θα φιλοξενηθούν τον ερχόμενο Φεβρουά-
ριο στο Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τελετής χθες στο
Παναθηναϊκό Στάδιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής Σπύρος Καπράλος παρέδωσε την Ολυμπιακή Δάδα στον αντιπρό-
εδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του «Πεκίνο 2022» Γιου Ζαϊκίνγκ, ο
οποίος στη συνέχεια άναψε έναν κόκκινο φανό στα χρώματα των Χει-
μερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2022.

Κίτρινη 
απόδραση

Ο Άρης νίκησε 1-0 τη Λαμία στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας και έχει πλέον 5 βαθμούς 
στη βαθμολογία, καθότι του έχουν αφαιρεθεί έξι, επειδή κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία του
Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Τσέχος Μπράμπετς στο 50’.
Από το 36’ η Λαμία έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ελευθεριάδη.
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Εθνικό Θέατρο: Sold out
οι πρώτες πρεμιέρες

• Ο δημοσιογράφος Ντίνος Σιω-

μόπουλος βάφτισε τον γιο του,

ενώ σε λίγους μήνες θα υποδε-

χτεί την κόρη!

• Κανείς δεν έχει καταλάβει

τι συμβαίνει με τη Μαίρη

Συνατσάκη και το φημολο-

γούμενο σύμφωνο συμβίω-

σης με τον Νίκο Μουτσινά,

την ώρα που είναι σε σχέση

με τον Ίαν Στρατή!

•«Με παίρνει η γυναίκα μου Δέ-

σποινα και μου λέει “έσπασαν τα

νερά”», αποκάλυψε σε σημείο τη-

λεοπτικής συνέντευξής του ο Ντέ-

μης Νικολαΐδης, χωρίς να προσθέ-

σει το «πρώην»!

• «Η Έλενα Τσαβαλιά δεν

ζηλεύει», ισχυρίστηκε για

τη σύζυγό του ο Μάρκος Σε-

φερλής, με εξαίρεση τη φο-

ρά που θαυμάστρια του την

«έπεσε» στα μπουζούκια!

«Της γύρισε το μάτι», απο-

κάλυψε.

•Μέλη βασιλικών οικογενειών κα-

ταφτάνουν στην Αθήνα για τον λαμ-

περό γάμο του πρίγκιπα Φίλιππου

(γιος του Κωνσταντίνου Γλίξμ-

πουργκ) με τη Νίνα Φλορ.

• Ο αδελφός του γαμπρού

πρίγκιπας Παύλος και η σύ-

ζυγός του Μαρί Σαντάλ βρί-

σκονται ήδη εδώ!

•Αν και είχε δύσκολο τοκετό, η Κα-

τερίνα Στικούδη και ο σύζυγός της

Βαγγέλης Σερίφης είναι τρελαμέ-

νοι από χαρά με τον γιο τους. 

• Ο μπέμπης φημολογείται

πως θα βαφτιστεί Βύρωνας.

•Γκράντε δεξίωση σε γνωστό

beach bar της Μυκόνου για τη βά-

φτιση των δύο παιδιών του μεγαλο-

επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της

επιχείρησης Δημήτρη Καλαμαρά.

Τ
α φώτα του πολιτισμού ανάβουν ξανά στο
Εθνικό Θέατρο μετά την πολύμηνη σιγή
που επέβαλε η πανδημία αλλά και τα γε-
γονότα που ήρθαν στο φως για τον πρώην

διευθυντή Δημήτρη Λιγνάδη. Το ολοκαίνουργιο ρε-
περτόριο για το δεύτερο μισό του 2021 περιλαμβά-
νει σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με
λαμπερούς θιάσους, κοστούμια και σκηνικά και ήδη
sold out πρεμιέρες.

Στις φετινές παραγωγές υπάρχει μια σημαντική
πρωτοποριακή κίνηση της καλλιτεχνικής διεύθυν-
σης, η οποία αποφάσισε την ισάριθμη συμμετοχή
γυναικών και αντρών στη σκηνοθεσία, ενώ για πρώ-
τη φορά θα παίξει ηθοποιός με σύνδρομο Ντάουν.

Ποδαρικό θα κάνει στις 22 Οκτωβρίου «Ο εχθρός
της τάξης» του Νάιτζελ Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γε-
ωργίας Μαυραγάνη, στο Μικρό Εθνικό, ενώ την αυ-
λαία της Κεντρικής Σκηνής θα ανοίξει ανήμερα την
28η Οκτωβρίου το έργο «Φουέντε Οβεχούνα» του
Λόπε δε Βέγα, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.
Τον θίασο απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Χα-
τζόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Βασιλική Τρουφά-
κου, Μαρία Σαββίδου αλλά και η Λωξάντρα Λούκας,
η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που συμμε-
τέχει σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Η παρά-
σταση θα ξεκινήσει με το... δεξί, αφού είναι ήδη sold
out!

Στη σκηνή «Ελένη Παπαδάκη» (Rex) θα παρου-
σιαστεί «Η φάρμα των ζώων» του Τζορτζ Όργουελ,
σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Το έργο, με προ-
γραμματισμένη πρεμιέρα την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου,

φιγουράρει ανάμεσα στα 100 καλύτερα αγγλικά μυ-
θιστορήματα του 20ού αιώνα.

Μία μέρα μετά, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου,
σειρά έχει το επίσης sold out «Λεωφορείον ο Πό-
θος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Θανάση
Σαράντου. Στη σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» θα δού-
με τους πρωταγωνιστές Αποστόλη Τότσικα, Ίντρα
Κέιν, Λάμπρο Κτεναβό, Νικόλα Μακρή, Πηνελόπη
Μαρκοπούλου, Νάνσυ Μπούκλη, Κωνσταντίνα Τά-
καλου.

Στην Κεντρική Σκηνή του Μικρού Εθνικού (Κτίριο
Τσίλλερ) θα φιλοξενηθεί «Το αγόρι στο θεωρείο»
της Αγγελικής Δαρλάση, σε διασκευή της Άνδρης
Θεοδότου και τη σκηνοθετική υπογραφή της Σοφίας
Μαραθάκη. Πρεμιέρα, Σάββατο 20 Νοεμβρίου.

«Η Αιολική Γη» του Ηλία Βενέζη, σε σκηνοθεσία
Τάκη Τζαμαργιά, είναι το μεγάλο φετινό στοίχημα
του Εθνικού Θεάτρου. Με αφορμή την επέτειο της
Μικρασιατικής Καταστροφής, θα παρουσιαστεί στη
σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» (Rex) μια υπερπαρα-
γωγή με θίασο 22 ηθοποιών να ακροβατούν ανάμε-
σα στον ρεαλισμό και την ποίηση. Η πρεμιέρα έχει
οριστεί για την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου.

Για το 2022 έχουν προγραμματιστεί τα έργα «Πο-
νηρό πνεύμα» του Νόελ Κάουαρντ, σε σκηνοθεσία
Γιάννη Χουβαρδά, «Ματωμένος γάμος» του Φεδερί-
κο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκα-
νάρη, «Τρωίλος και Χρυσηίδα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
με τη σκηνοθετική υπογραφή της Μαρίας Πανουρ-
γιά και «Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές» του Μαξ
Φρις, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Τα λόγια του πατέρα Μαλλιά κουβάρια…

«Εγώ δεν το χρειάζομαι το εμβόλιο», ισχυρί-
στηκε ο Γρηγόρης Πετράκος. Ο τραγουδιστής
και σύντροφος της ηθοποιού Θεοφανίας Πα-
παθωμά εμφανίστηκε στο «Πρωινό» και
υποστήριξε πως καθηγητής πανεπιστημίου
τον διαβεβαίωσε πως από τον βλεννογόνο
της δικής του μύτης δεν περνάει κορονοϊός.
Ωστόσο, η ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα προς
τον καλεσμένο αν νιώθει «Ρομπέν των Δα-
σών» για την αντιδραστική θέση του απέναν-
τι στο εμβόλιο, προκάλεσε το διαδικτυακό
μένος της τηλεοπτικής «Βιολέτας», η οποία
πέρασε γενεές δεκατέσσερις τον δημοσιο-
γράφο σε μακροσκελές ποστ εναντίον του.

Ambassador ο Φώτης

Παρουσιαστής, επιχειρηματίας, δημοσιογράφος,
ηθοποιός και σύντομα πρέσβης στην αγορά του
62ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης. Ο πολυτάλαντος Φώτης Σεργουλό-
πουλος ανακοινώθηκε πως αναλαμβάνει θέση-
κλειδί στο φετινό film market (4-14 Νοεμβρίου)
που ετοιμάζεται πυρετωδώς να υποδεχτεί ση-
μαντικές προσωπικότητες από το εγχώριο και
ξένο σινεμά. Το φετινό φεστιβάλ αναμένεται να
είναι το λαμπρότερο όλων των εποχών, με τον
σκηνοθέτη Μανώλη Μαυρή -κατέκτησε στο Φε-
στιβάλ Καννών το βραβείο «Canal+»- να υπο-
γράφει τα ευφάνταστα σποτ της διοργάνωσης.

Οι σέξι φωτογραφίες της Δέ-
σποινας Βανδή, ντυμένης σε to-
tal black με σούπερ μίνι φόρε-
μα και «καυτές» πόζες που κό-
βουν την ανάσα, ταρακούνησαν
για τα καλά το Instagram. Η μο-
ναχοκόρη της τραγουδίστριας,
Μελίνα Νικολαΐδη, έσπευσε
από τους πρώτους να σχολιάσει
το ανατρεπτικό styling της
fashion icon διάσημης μητέρας
της, με την επική ατάκα, «Εντά-
ξει, μαμά, είσαι θεά!», εκφρά-
ζοντας την αγάπη και τον θαυ-
μασμό της.

Πέντε μαραθώνιοι
σε πέντε ημέρες! 
Περπατάει και δεν… φτάνει η Μαρία
Κωνσταντάκη! Η δημοφιλής ηθοποιός
αποδέχτηκε την πρόκληση να διανύσει
πεζή τη διαδρομή Ναύπλιο-Αθήνα για
να στηρίξει και να διαδώσει το σημαντι-
κό έργο του Συλλόγου Γονέων με Νεο-
πλασματική Ασθένεια «Η φλόγα», με
ημερήσιο πρόγραμμα 40 χιλιομέτρων.
«Είμαι τυχερή που φαίνομαι μπροστά σ’
αυτή την προσπάθεια, άτυχη που θα
περπατήσω 210 χιλιόμετρα», σχολίασε
με χιούμορ.

Αποθέωσε τη μαμά 

Η
αποφοίτηση της ηθοποιού Θεοδώρας Βουτσά από το
αμερικανικό πανεπιστήμιο Hofstra ήταν οικογενειακή
υπόθεση. Η δευτερότοκη κόρη του αείμνηστου Κώστα

Βουτσά ανέσυρε μια throwback φωτογραφία της τελετής από το
οικογενειακό άλμπουμ και αποκάλυψε: «Όλοι μαζί, οικογενει-
ακά! Ο Κωστής, η Θεανώ και η Νίκκω (η αδελφή της) στη Νέα
Υόρκη. Ήταν η πρώτη φορά που διέκοψε πρόβες για να ταξιδέ-
ψει. Ήρθε να με δει. Κι εκεί, μετά την αποφοίτηση, μου είπε:
“Τώρα είσαι μόνη σου. Ό,τι αποφασίσεις να κάνεις, είναι δική
σου επιλογή και ευθύνη. Εγώ σε μεγάλωσα, σε σπούδασα, σου
έδωσα όσα εφόδια θεώρησα εγώ απαραίτητα. Τώρα κάνε ό,τι
καταλαβαίνεις”. Αν και μου είπε “τώρα είσαι μόνη σου”, ήταν
πάντα εκεί. Όταν γύρναγα Αθήνα και πήγαινα στο θέατρο να τον
βρω, όλοι -από τις ταξιθέτριες μέχρι τον ηχολήπτη- ήξεραν τα
νέα μου!».
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Και επίσημα μαζί
Ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου και ο σύντροφός του Γιώργος Μα-
κρής παντρεύτηκαν! Οι δύο μπαμπάδες του 3χρονου Νικηφόρου επι-
σημοποίησαν τη χρόνια σχέση τους με σύμφωνο συμβίωσης, ανακοι-
νώνοντας τα ευχάριστα νέα στο Instagram συνοδεία πολλών φωτο-
γραφιών! «Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα�μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη», έγραψε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Τα καλύτερά μας
χρόνια» ποζάροντας στο πλευρό του αγαπημένου του. 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Μ
ε επιτυχία, για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα, αντιμετώπισε η ειδικευμένη
ομάδα του Metropolitan Hospital,
με τη βοήθεια 3D εκτύπωσης, περί-

πτωση ασθενούς 41 ετών με σοβαρή καλοήθη
στένωση τραχείας, η οποία εμφανίσθηκε ως επι-
πλοκή διασωλήνωσης ύστερα από πνευμονία
λόγω Covid-19 και νοσηλεία σε μονάδα εντατι-
κής θεραπείας. Η ασθενής μετά την πλήρη ανάρ-
ρωση και αποκατάστασή της από τη λοίμωξη πα-
ρουσίασε συριγμό και δύσπνοια, επιδεινούμενη
σε κάθε σωματική δραστηριότητα. Η αξονική
τραχήλου και θώρακος ανέδειξε σοβαρή στένω-
ση στη μεσότητα της τραχείας. H εύκαμπτη
βρογχοσκόπηση ανέδειξε επίσης εικόνα στένω-
σης με μήκος 2,5 εκ. σε απόσταση 1,8 εκ. από την
κύρια τρόπιδα με συνοδό έξωθεν πίεση του πρό-
σθιου τοιχώματος της τραχείας.

Λόγω της θέσης και της έκτασης της βλάβης
ήταν δύσκολη η ακριβής προεγχειρητική μελέτη
για τον κατάλληλο και συνολικό σχεδιασμό της
επέμβασης. Χρησιμοποιήθηκε προεγχειρητικά
3D εκτύπωση της τραχείας σε σχέση με το στέρ-
νο, που ανέδειξε με λεπτομέρεια την παραμόρ-
φωση της αρχιτεκτονικής και της πορείας της
στην πάσχουσα περιοχή.

Η χειρουργική της τραχείας είναι απαιτητική,

δεδομένου ότι έχει υψηλό ποσοστό εμφάνισης
επιπλοκών - έως 39% και ποσοστό θνητότητας
2,3%. Για αυτό και πρέπει να πραγματοποιείται
από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα σε νοσοκο-
μείο που διαθέτει τον απαραίτητο σύγχρονο εξο-
πλισμό.

Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με υβριδική
επέμβαση: συνδυασμό ταυτόχρονα ανοιχτής και
ενδοσκοπικής προσέγγισης. Μέσω τραχηλικής
τομής έγινε ανατομική παρασκευή της τραχείας
έως την κυρία τρόπιδα και λύση των ισχυρών
συμφύσεων με τους παρακείμενους ιστούς στο

σημείο της στένωσης. Εν συνεχεία διενεργήθη-
κε βρογχοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο,
όπου έγιναν διαδοχικές διαστολές, προκειμένου
να επανακτήσει η τραχεία την αρχική της διάμε-
τρο. Η ασθενής έλαβε εξιτήριο τη δεύτερη μετεγ-
χειρητική ημέρα.

Η εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα του Met-
ropolitan Hospital αποτελείται από τον διευθυν-
τή θωρακοχειρουργό Αχιλλέα Λιούλια, τον διευ-
θυντή πνευμονολόγο Κωνσταντίνο Κατή, τον επι-
μελητή θωρακοχειρουργό Μιχάλη Τσιμπινό, τον
επιμελητή & επιστημονικό υπεύθυνο Τμήματος
Επεμβατικής Πνευμονολογίας Νικόλαο Κουφό,
την αναισθησιολόγο Θεανώ Δεμέστιχα και τον
φυσικό MSc και συνεργάτη του Εργαστηρίου 3D
Απεικόνισης και Εκτύπωσης του Metropolitan
Hospital Νικόλαο Αγγέλου.
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Πραγματοποιήθηκε στο Metropolital
Hospital σε ασθενή με σοβαρή 
καλοήθη στένωση τραχείας 
με χρήση 3D printed μοντέλου

Το 3D printed μοντέλο
Η χρήση του 3D printed μοντέλου βοήθησε
στη συνολική εκτίμηση του είδους, της
έκτασης και της ανατομικής θέσης της
στένωσης της τραχείας και στον σχεδια-
σμό της αντιμετώπισής της με την περι-
γραφείσα υβριδική επέμβαση, αποφεύ-
γοντας έτσι μια βαρύτερη επέμβαση με με-
γαλύτερο ποσοστό επιπλοκών και πολυή-
μερη νοσηλεία και αποκατάσταση.

Χειρουργική επέμβαση
σε… τρεις διαστάσεις
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο, θα σας αλ-
λάξει ριζικά, τόσο στις προσωπικές σας σχέ-
σεις όσο και στις συνεργασίες σας. Είναι η πε-
ρίοδος που θα κάνετε τον απολογισμό σας, θα
αναρωτηθείτε τι σας δένει με τον/τη σύντροφό
σας. Θα σκεφτείτε ότι το να αναλώνεστε σε κα-
βγάδες και αντιπαραθέσεις δεν έχει κανένα
αποτέλεσμα και σας πάει πολύ πίσω. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι
θα φέρει πολύ έντονο παρασκήνιο, που σίγουρα
δεν θα είναι ήρεμο και ακίνδυνο. Θα πρέπει να
είστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε σας κίνηση,
γιατί παραμονεύουν κάποια εχθρικά προς εσάς
πρόσωπα, που δεν θα σταματήσουν μέχρι να
κερδίσουν αυτό που θέλουν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού μπορεί να εί-
ναι γενικότερα μια δύσκολη περίοδος, αλλά
εσάς θα σας βοηθήσει να χτίσετε, ακόμη και σε
ασταθείς συνθήκες, τα όνειρά σας, να ανοίξετε
τους ορίζοντές σας και να απαλλαγείτε από το
δύσκολο παρελθόν. Είστε σε μια καλή περίοδο
και θα το καταλαβαίνετε, μέρα με τη μέρα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Πανσέληνος σας φέρνει πολλές υποχρεώ-
σεις, τόσο στο οικογενειακό σας περιβάλλον
όσο και στον τομέα της εργασίας. Θα έχετε έντο-
νο στρες, γιατί θα βλέπετε ότι όλα σας εναντιώ-
νονται και κανείς δεν σας καταλαβαίνει. Ίσως
μάλιστα εσείς που έχετε γεννηθεί από 18 έως
22 Ιουλίου να έχετε έναν δύσκολο χωρισμό ή
μια έντονη αντιπαράθεση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος σήμερα στο ζώδιο του Κριού εί-
ναι ιδιαίτερα φορτισμένη και θέλει καλή δια-
χείριση των καταστάσεων. Μη ρισκάρετε και
μην εμπλακείτε σε λεκτικές αντιπαραθέσεις,
που το μόνο που θα καταφέρετε θα είναι να χά-
σετε το δίκιο σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σε μια αρκετά φορτισμένη περίοδο, με την Πανσέ-
ληνο στο όγδοο ηλιακό σας σπίτι, θα έχετε την
ανησυχία των οικονομικών σας πόρων. Βέβαια τη
μεγαλύτερη ένταση θα ζήσετε εσείς που έχετε
γεννηθεί από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου, καθώς κα-
λείστε να κλείσετε παλιούς λογαριασμούς και
υποχρεώσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονά
σας, δηλαδή απέναντι από το δικό σας ζώδιο,
και οι σχέσεις σας μπαίνουν σε περίοδο που
όλα πλέον βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι η
στιγμή που κάποιοι θα έρθουν να σας θυμίσουν
τα λάθη που έχετε κάνει και καλείστε να αντι-
δράσετε βάζοντας τα όριά σας, ή να υποταχτείτε
σε μια άνιση σχέση ή συνεργασία. Σίγουρα θα
έχετε έντονα γεγονότα εσείς που έχετε γεννη-
θεί από 19 έως 23 Οκτωβρίου. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Πανσέληνος δημιουργεί μια ένταση στον
εργασιακό σας χώρο, αλλά για εσάς των τε-
λευταίων ημερών του ζωδίου σας, θα υπάρ-
ξουν και ανησυχίες για την υγεία σας. Το
επόμενο διάστημα των γενεθλίων σας θα εί-
ναι αρκετά έντονο και χρειάζεστε να έχετε
υγεία στο σώμα και στο πνεύμα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια πολύ έντονη Πανσέληνος για εσάς, που αν
και βρίσκεται σε συμβατό ζώδιο με το δικό σας,
θα βγάλει πολλή ένταση και ανατροπές που δεν
περιμένατε. Ίσως μάλιστα να εμπλακείτε σε μια
οικονομική υπόθεση, που θα σας δημιουργήσει
αντιπαραθέσεις με αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Ανήκετε και εσείς στα ζώδια που θα έχουν δυ-
σκολίες αυτή την περίοδο, λόγο των πλανητι-
κών όψεων που δεν σας επιτρέπουν ακόμη να
ζήσετε πιο ήρεμα. Η Πανσέληνος έχει τόση έν-
ταση προς το δικό σας ζώδιο, που αναμφίβολα
θα νιώσετε την παρουσία της. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αν και αυτή η Πανσέληνος στον Κριό δεν θα
σας ενοχλήσει ιδιαίτερα, θα νιώσετε και εσείς
κούραση και ένταση, που πολλές φορές δεν
θα καταλαβαίνετε από πού έχουν προέλθει.
Επίσης, να είστε φειδωλοί στις δηλώσεις
σας, γιατί μπορεί να προκαλέσετε αντιπαρα-
θέσεις, χωρίς να έχετε αυτή την πρόθεση. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ίσως αυτή η Πανσέληνος να είναι η ολοκλήρω-
ση μιας οικονομικής ή νομικής αντιπαράθεσης,
με τα καλά ή άσχημα αποτελέσματά της, ανάλο-
γα με το προσωπικό σας ωροσκόπιο. Έτσι, μην
αφήσετε εκκρεμότητες που σας ταλαιπωρούν,
εφόσον όλα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που
σας λένε «ή τώρα ή ποτέ».

Σ
ήμερα η Πανσέληνος στο ζώδιο του Κριού, στις
27 μοίρες, στο τρίτο δηλαδή δεκαήμερο του
ζωδίου, κορυφώνεται στις 16.56 ώρα Ελλάδας.
Τα φώτα Ήλιος και Σελήνη, σε αντίθετα ζώδια,

όπως γίνεται πάντα με την Πανσέληνο, όπου αυτή τη
φορά ο Ήλιος στον Ζυγό και η Σελήνη στο ζώδιο του
Κριού, θα διογκώσουν το Εγώ/Κριός, με το
Εμείς/Ζυγός, δύο δυνάμεις που θα μας απασχολήσουν
και θα υπάρξουν έντονες αντιπαραθέσεις και
αναφορές στο πού βρισκόμαστε και ποιους έχουμε
επιλέξει να βρίσκονται δίπλα μας. Σε αυτό το φεγγάρι
θα υπάρξει η δύσκολη συμμετοχή του Άρη και του
Πλούτωνα. Επομένως αυτή η Πανσέληνος είναι
αρκετά έντονη και εκδικητική, όπου μάχονται μαζί της
ο πολέμιος Άρης, φανερά και ξεκάθαρα, με τον
βασιλιά του σκότους Πλούτωνα. Έτσι οι ανθρώπινες
σχέσεις δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως, με κρυφές
ενέργειες που θα αποκαλυφθούν αργότερα. Καλό
είναι να προσέχουμε και να αποφεύγουμε εκείνους
που μας βγάζουν ό,τι κακό και πληγωμένο μπορεί να
βρίσκεται μέσα μας.  Εκείνοι που θα επηρεαστούν
περισσότερο από αυτή την Πανσέληνο, είναι τα ζώδια
του Παρορμητικού Σταυρού, Κριός, Καρκίνος, Ζυγός
και Αιγόκερως, του τρίτου δεκαημέρου. Αναλυτικά…
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O
πως χειρίστηκε τα πράγματα ο
Γιώργος Α. Παπανδρέου, ακόμη κι
αν επιχειρήσει να δραπετεύσει
από την ατέχνως προαναγγελθείσα

υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΚΙ-
ΝΑΛ, θα δυσκολευτεί. Συνεπώς, εκτός συγ-
κλονιστικού απροόπτου, υπό τη μορφή ατρα-
πού διαφυγής η υποψηφιότητά του θα πρέπει
να θεωρείται δεδομένη ως κατάληξη των επα-
φών, συνομιλιών και συσκέψεων με ορατούς
αλλά και αφανείς συνεργάτες του από τα πα-
λιά. Για να μη συνυπολογίσουμε την εύγλωττη
δήλωσή του για τις «18 του Οκτώβρη 1981» ή τα
μισόλογα ενός τουλάχιστον εκ των ήδη υπο-
ψηφίων με τους οποίους συναντήθηκε.

Τι θα χρειασθεί ο (κατά πάσα πιθανότητα) νέ-
ος υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ,
εκτός από τους τίτλους ιδιοκτησίας τού άλλοτε
κραταιού ΠΑΣΟΚ, το οποίο ίδρυσε ο πατέρας
του; Το όνομα, σε μια πολιτική σκηνή που οι
πρώτοι ρόλοι περνούν από γενιά σε γενιά, το
διαθέτει. Πιστεύει ότι με τη βοήθεια του πανί-
σχυρου «συνδικαλιστικού» και τη συσπείρωση
περί την υποψηφιότητά του των «Γεννηματι-
κών» (αλλά και των «δημογερόντων» που νο-
σταλγούν τις παλιές και δοξασμένες ημέρες)
θα κινητοποιήσει ένα απρόσμενα μεγάλο
«εκλογικό σώμα». Εκτιμάται ότι οι παράγοντες
αυτοί θα τον φέρουν άνετα στον δεύτερο γύρο
- αν τα πράγματα δεν ξεκαθαρίσουν από τον
πρώτο, υπό την προϋπόθεση όμως της από-
συρσης δύο ή τριών «όμορων» υποψηφιοτή-
των. Από εκεί και μετά, λένε, τα πράγματα θα
είναι εύκολα.

Εύκολα σε τι; Και για πού; Για την οικοδόμη-
ση της «προοδευτικής προοπτικής», όπως

ανέφερε στη δήλωσή του; Πόσο πειστικός,
όμως, μπορεί να γίνει ένας πολιτικός στα 70
χρόνια του επαγγελλόμενος την ανανέωση
(και διεύρυνση συνάμα) της παρατάξεώς του;
Όταν, μάλιστα, έχει διατελέσει αρχηγός της,
μάλλον διά... αναρρήσεως (όπως ευφυώς άν-
θρωποι της πολιτικής επικοινωνίας παρατη-
ρούν) παρά διά εκλογής. Και όταν ως πρωθυ-
πουργός, παρά τις καλές προθέσεις και το εκ-
συγχρονιστικό προφίλ που ουδείς αμφισβήτη-
σε, πρωταγωνίστησε σε καταστάσεις μάλλον
τραγελαφικές. Κι όλα αυτά πριν φθάσουμε
στην πρόταση για δημοψήφισμα και στην, εν
συνεχεία, παραίτησή του αλλά και τις απίστευ-
τες μεθοδεύσεις, ώστε να τον διαδεχθούν
πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του, με-
ταξύ των οποίων και ο τότε πρόεδρος της Βου-
λής;

Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε τη διάσπαση
την οποία προκάλεσε στο κόμμα το οποίο πα-
νηγυρικά τον εξέλεξε, μπορούμε να εικάσου-
με ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Είτε
είναι είτε δεν είναι υποψήφιος. Είτε εκλεγεί εί-
τε όχι. Το ΚΙΝΑΛ από αύριο -καταληκτική ημε-
ρομηνία των υποψηφιοτήτων- έως τις 5 ή 12
Δεκεμβρίου, που έχουν προγραμματιστεί ο

πρώτος και ο δεύτερος γύρος των εσωκομμα-
τικών εκλογών, θα εισέλθει (έχει ήδη εισέλθει)
σε μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Ίσως και
πόλωσης. Παλιά πάθη θα επανεμφανιστούν
στο προσκήνιο. Πολιτικά αδικήματα που υπο-
πτευόμαστε -κι ας μην έχουν αποδειχθεί- θα
αποκαλυφθούν. Και η σιωπή θα είναι λιγότερη
ηχηρή ή εύγλωττη από όσο σήμερα - για να δα-
νειστούμε κάτι από τον αφορισμό του Ευ. Βενι-
ζέλου. Ιδίως εάν αρχίσει να γίνεται λόγος για
«επιστροφή της πολιτικής» ή, ακόμη χειρότε-
ρα, να διατυπώνονται υπαινιγμοί περί «συμφε-
ρόντων» ή «εκκρεμοτήτων».

Αυτά είναι το κακό σενάριο. Υπάρχει και το
καλό, παρότι στην περίπτωση αυτή ο Γ. Α. Πα-
πανδρέου θα πρέπει να αποδείξει ότι κίνητρο
για τους έως τώρα χειρισμούς και αποφάσεις
του είναι η αγωνία του για το μέλλον της (προ-
οδευτικής) παράταξης και όχι η προσωπική
του δικαίωση. Το καλό σενάριο έχει να κάνει
είτε με απόσυρση των ανθυποψηφίων του είτε
με, εκ μέρους τους, αποδοχή μιας μεταβατικής
προεδρίας ή, τέλος, με μια διακριτή νίκη του
ιδίου που δεν θα θέσει αστερίσκους εσωστρέ-
φειας, νέων προσωπικών στρατηγικών ή ξεκα-
θαρίσματος νέων (εκτός των παλαιών) λογα-
ριασμών. Τα δύο πρώτα σενάρια έχουν ήδη
«καεί». Μένει το τρίτο. Ως μοναδικός πλέον
δρόμος για τον πρώην πρωθυπουργό. Ώστε να
αποφύγει να έχει την τύχη που επιφύλαξε ο
ίδιος στον προκάτοχό του Κώστα Σημίτη. Ή η
σημερινή πρόεδρος Φώφη Γεννηματά, πριν
από σχεδόν δύο χρόνια, στον Ευάγγελο Βενι-
ζέλο. Όλοι συμφωνούν ότι η Ιστορία δεν επα-
ναλαμβάνεται. Όσο και να είναι, όμως, τους
κύκλους της τους κάνει.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Όποια απόφαση λάβει 
ο Γ. Α. Παπανδρέου μετά και τους 
χειρισμούς του την τελευταία 
εβδομάδα, το ΚΙΝΑΛ θα εισέλθει 
σε μακρά περίοδο εσωστρέφειας,
που δεν θα τερματιστεί με 
την εκλογή του νέου προέδρου 

Λύτρωση ή νέα δεινά φέρνει ο ΓΑΠ στο ΚΙΝΑΛ;


