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Ο
Σωτήρης Τσιόδρας επέστρεψε χθες με
έκτακτες ανακοινώσεις για τους εμβο-
λιασμούς από το υπουργείο Υγείας. Η
επανεμφάνιση του καθηγητή Παθολογίας

και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και προ-
έδρου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, μόνο τυ-
χαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Συμπίπτει με μια κρίσιμη καμπή της επιδημίας στη
χώρα, με τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη να
βρίσκονται στο «κόκκινο» και τις ΜΕΘ στη Βόρεια
Ελλάδα να παρουσιάζουν πληρότητα σχεδόν 90%. Η
επιδημιολογική έκρηξη στη Θεσσαλία την κατατάσ-
σει τρίτη με βάση την έκθεση του ΕΟΔΥ με 536 κρού-
σματα και τριψήφια στις ΠΕ Λάρισας (270), Μαγνη-
σίας (141) και Τρικάλων (101), την ώρα που στον Βόλο

η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα αγγίζει το
176%!

Ο λόγος του καθηγητή είναι εξαιρετικά επιδραστι-
κός στην κοινωνία και είναι σίγουρο πως θα έχει απή-
χηση στους πολίτες που στέκονται με επιφύλαξη απέ-
ναντι στο «δώρο» της επιστήμης, όπως είχε χαρακτη-
ρίσει το εμβόλιο για τον κορονοϊό ο κ. Τσιόδρας.

Τα δε στοιχεία που παρουσίασε είναι πέρα για πέρα
συντριπτικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση: Με
τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα έχουμε αποφύγει
έως τώρα 8.400 θανάτους και 5.560 νοσηλείες σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και 5.530 διασωλη-
νώσεις. Ενώ αν είχε εμβολιαστεί το 95% του πληθυ-
σμού, θα είχαμε αποφύγει επιπλέον 1.200 θανάτους. 

Ο καθηγητής μίλησε μόνο με τη γλώσσα των αριθ-
μών. Μια γλώσσα σκληρή που τσακίζει «ψεκασμέ-

νες» θεωρίες και σενάρια συνωμοσίας. Λέει μόνο την
αλήθεια χωρίς συναισθηματισμούς. «Όσο αυξάνει η
εμβολιαστική κάλυψη σε έναν πληθυσμό εμφανίζον-
ται κρούσματα και σε εμβολιασμένους. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό», ξε-
καθάρισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, δίνοντας την καλύτε-
ρη απάντηση σε όσους χρησιμοποιούν το επιχείρημα
«γιατί να κάνω το εμβόλιο αφού κολλάνε και οι εμβο-
λιασμένοι;».

Την ώρα που αρνητές, νέοι σε ηλικία, πεθαίνουν
κάθε μέρα και την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα plus
προκαλεί νέα ανησυχία, η επανεμφάνιση Τσιόδρα
ίσως είναι κάτι σαν το τελευταίο καμπανάκι στις
κούρσες μεγάλων αποστάσεων στον στίβο. Οφείλου-
με να το ακούσουμε, αν θέλουμε να τερματίσουμε
την πανδημία…
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Π
αρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συ-

νέντευξη του πρώην πρωθυπουργού

και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα

στον καλό συνάδελφο Αντώνη Σρόιτερ

στο δελτίο του Alpha.

Η συνέντευξη αυτή δεν έβγαλε αυτό που λέμε

«μεγάλη είδηση». Όπως ενθυμείσθε, την προηγού-

μενη φορά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε συνέν-

τευξη για να μας πει ότι ο κ. Πολάκης έπειτα από πε-

ρίπου οκτώ μήνες τελικά έκανε την ανάγκη φιλοτι-

μία και εμβολιάστηκε. Όμως, αυτήν τη φορά ο κ.

Τσίπρας στα… μουλωχτά έβγαλε δύο ειδήσεις, στις

οποίες άδειασε μεγαλοπρεπώς πολλά από τα στε-

λέχη του και, φυσικά, και τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη είδηση αφορούσε τις παρελάσεις. Εκεί

που είχαν πάρει σβάρνα τα κανάλια διάφοροι χα-

ρακτηρίζοντας μεγάλο λάθος την απόφαση της κυ-

βέρνησης να γίνουν κανονικά (με τους προβλεπό-

μενους υγειονομικούς περιορισμούς, όπως η χρή-

ση μάσκας), ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε

ότι δεν βλέπει τον λόγο να μη γίνουν. Αυτό βέβαια

δεν έγινε τυχαία. Και συνδέεται με τη δεύτερη εί-

δηση που έβγαλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση του κ. Τσίπρα να «στηρίξει» τις παρε-

λάσεις -κόντρα ακόμη και στους νεολαίους του και

άλλα αριστερά στελέχη του κόμματός του- κρύβε-

ται στις δημοσκοπήσεις. Διότι όλες μα όλες κατα-

γράφουν ως μεγάλο λάθος του ΣΥΡΙΖΑ να μη στηρί-

ξει την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Πα-

ράλληλα, όσες είχαν το ερώτημα για τις παρελά-

σεις, η συντριπτική πλειονότητα ήταν υπέρ της

απόφασης της κυβέρνησης στο να γίνουν. Με τον

τρόπο αυτόν ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι όσο

και να προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ακυρώσει τις δημο-

σκοπήσεις, ο ίδιος τις διαβάζει.

Η δεύτερη, λοιπόν, είδηση ήταν ότι ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε να διαφωνεί με τα όσα έλεγαν τα

στελέχη του και η Κουμουνδούρου για τις δημο-

σκοπήσεις. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός έκα-

νε ότι δεν ξέρει τι δηλώνουν τα στελέχη του για τις

δημοσκοπήσεις, όταν επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κα-

ταγγείλει όχι μόνο τη μία εταιρεία (Opinion Poll)

αλλά και άλλες!

Η απόφαση αυτή του κ. Τσίπρα δεν έγινε τυχαία.

Όταν ακόμη και φιλική προς τον ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευ-

σε δημοσκόπηση που επιβεβαιώνει επί της ουσίας

όλα όσα καταγράφουν και οι υπόλοιπες δημοσκο-

πήσεις.

Η ανώμαλη αυτή προσγείωση οδήγησε τον πρώην

πρωθυπουργό σε αλλαγή γραμμής, πιο κοντά σε

αυτήν της πραγματικότητας. Είναι αυτό που επιση-

μαίναμε και εμείς, ότι είναι καλύτερο να διαβάζουν

το μήνυμα που τους μεταφέρει ο «αγγελιοφόρος»

απ’ ό,τι να τον… πυροβολούν σε κάθε ευκαιρία.

Από την άλλη, σε αυτήν τη στροφή ίσως να τον

υποχρέωσε και η υπενθύμιση που του έκαναν ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ

για τις δημοσκοπήσεις που γίνονταν επί των ημε-

ρών του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, θα έχει αρκετό ενδιαφέ-

ρον να δούμε τι θα δούμε, αν τελικά η έρευνα επε-

κταθεί και από την περίοδο του 2015 μέχρι σήμερα.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά από εκεί που η Κουμουν-

δούρου υποστήριζε ότι καθαρός ουρανός αστρα-

πές δεν φοβάται, έκανε πίσω και τώρα δεν θέλει να

ερευνηθεί η περίοδος διακυβέρνησης του τόπου

από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Ο Τσίπρας άρχισε την... παρέλαση 

θα έχει αρκετό ενδιαφέρον
να δούμε τι θα δούμε, 
αν τελικά η έρευνα επεκταθεί
και από την περίοδο 
του 2015 μέχρι σήμερα

“
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Α
υτήν τη φορά ο Γιώργος
Παπανδρέου δεν πήγε
στο Καστελόριζο για ανα-
κοινώσεις. Επέλεξε να

ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
για την αρχηγία στο ΚΙΝΑΛ έχοντας
φόντο την Ακρόπολη και αφού
πρώτα είχε ενημερώσει τη Φώφη
Γεννηματά για την απόφασή του. Η
κυρία Γεννηματά τού ευχήθηκε κα-
λή επιτυχία και τώρα το ερώτημα εί-
ναι πόσοι θα απομείνουν να παί-
ξουν στο Game of Thrones του ΚΙ-
ΝΑΛ. Ο Παπανδρέου, μάλιστα, είχε
ζητήσει κάμερα από την ΕΡΤ για τις
δηλώσεις του, στις οποίες τόνισε ότι
στόχο έχει «η Προοδευτική Παρά-
ταξη να ξαναγίνει μεγάλη και ισχυ-
ρή» και να υπάρξει μια πρόταση
«προοδευτικής διακυβέρνησης
ενάντια στη συντηρητική».

Η υποψηφιότητα Παπανδρέου
είναι σαφές ότι αλλάζει τα δεδομέ-
να της προεκλογικής κούρσας, η
οποία έτεινε στο να λάβει χαρακτή-
ρα μιας βαρετής εσωκομματικής
διαδικασίας. Από την πρώτη στιγμή
που βγήκαν στον αέρα οι προθέσεις
του Γιώργου Παπανδρέου, τα εσω-
κομματικά του ΚΙΝΑΛ εκτοξεύτη-
καν στις πρώτες ειδήσεις της επι-
καιρότητας.

Ταυτόχρονα όμως αυτή η κίνηση
του πρώην πρωθυπουργού έχει
«χωρίσει» στα δύο τον κόσμο της
παράταξης. Από τη μια πλευρά είναι
οι «παπανδρεϊκοί» και όλοι αυτοί
που τον πίεζαν να κατέβει στην
κούρσα της διαδοχής. Από την άλλη
βρίσκεται ένα πλήθος που δεν ανή-
κει απαραίτητα στο πλάι των άλλων
υποψηφίων και θεωρεί ότι ο κ. Πα-
πανδρέου «ό,τι είχε να δώσει το
έδωσε», υπενθυμίζοντας με νόημα
ότι είναι αυτός που έφυγε από το
ΠΑΣΟΚ ιδρύοντας το ΚΙΔΗΣΟ, το
οποίο δεν κατάφερε ούτε να το βά-
λει στη Βουλή. Όταν αυτές οι ενστά-
σεις τίθενται υπόψη υποστηρικτών
του κ. Παπανδρέου, ισχυρίζονται ότι
οι αντιδράσεις αυτές κατευθύνονται
από συμφέροντα που ανέκαθεν
χτυπούσαν τον Παπανδρέου και τώ-
ρα ενοχλούνται από τη δυναμική

που αναπτύσσει ο γιος του ιδρυτή
του ΠΑΣΟΚ. Το βέβαιο είναι ότι ο κ.
Παπανδρέου μπαίνει στην αφετη-
ρία χωρίς ιδιαίτερο προβάδισμα
από τους αντιπάλους του, ειδικά
από τους Ανδρουλάκη - Λοβέρδο,
και αυτό προμηνύει έναν σκληρό
προεκλογικό αγώνα.

Κανένας από τους υποψηφίους
δεν φαίνεται διατεθειμένος να υπο-
χωρήσει. Ο μόνος που αφήνει παρά-
θυρο ανοιχτό για την απόσυρση της
υποψηφιότητάς του είναι ο Βασίλης
Κεγκέρογλου, παρά το γεγονός ότι
χθες σε μια κίνηση εντυπωσιασμού
κατέθεσε 6.837 υπογραφές που
στηρίζουν την υποψηφιότητά του. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, και οι έξι
καλούνται πλέον να αναπροσαρμό-
σουν τα σχέδιά τους. Ο Ανδρέας Λο-
βέρδος θα συνεχίσει να κινείται επι-
θετικά και, όπως όλα δείχνουν, δεν

πρόκειται να διστάσει να έρθει σε
ανοιχτή σύγκρουση με τον Γ. Παπαν-
δρέου. Ενδεικτικά του κλίματος που
επικρατεί στο επιτελείο του είναι
όσα έγραψε σε άρθρο της η βουλευ-
τής του ΚΙΝΑΛ και υποστηρίκτρια
της υποψηφιότητάς του Χαρά Κεφα-
λίδου: «Κάθε νέα ηγεσία έρχεται για
να οδηγήσει τον χώρο στο αύριο, όχι
για να πάρει ρεβάνς για το χθες. Ού-
τε για να αποκαταστήσει την προσω-
πική εικόνα. Ούτε για να κλείσει
προσωπικούς λογαριασμούς με την
Ιστορία. Ούτε για να επαναλάβει το
παρόν, που την άλλη στιγμή έχει γί-
νει ήδη παρελθόν!».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, προς το
παρόν, διατηρεί χαμηλούς τόνους
και στέλνει το μήνυμα πως «η ανα-
γέννηση της παράταξης περνά μέσα
από την ανανέωση». Ο Χάρης Κα-
στανίδης από την Κέρκυρα έριξε τα

καρφιά του, τονίζοντας ότι «αν οι
υποψηφιότητες που αίφνης προσε-
τέθησαν ή προστίθενται βοηθούν
την εκλογική διαδικασία, θα σας
έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημα-
σία όχι ο αριθμός, αλλά τι κομίζει
έκαστος».

Ο Παύλος Γερουλάνος μιλώντας
στον Real FM υποστήριξε ότι «κα-
νείς δεν χρειάζεται να φοβάται
υποψηφιότητες σε μια προεκλογι-
κή διαδικασία. Θα ακουστούν πε-
ρισσότερες ιδέες, θα συζητηθούν,
θα ανταλλάξουμε και μεταξύ μας
ιδέες». Προσπάθεια διεμβόλισης
της «ρητορικής Λοβέρδου» φαίνε-
ται ότι επιχειρεί ο Παύλος Χριστί-
δης, κάνοντας λόγο για ΠΑΣΟΚ της
νέας εποχής, προσθέτοντας ότι αυ-
τό «δεν έχει να κάνει μόνο με τα
σύμβολα, έχει να κάνει κυρίως με
πολιτικές επιλογές».

Ο Παπανδρέου 
ανακοίνωσε 
και επισήμως ότι 
είναι υποψήφιος!

Από το... Καστελόριζο στην Ακρόπολη

Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται, και δη εν-
τόνως, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χθες ήταν κεντρικό θέμα
στην πολύωρη συνεδρία του Πολιτικού Συμ-
βουλίου, όπου ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε
το Συνέδριο να διεξαχθεί στις 24 με 27 Φε-
βρουαρίου και διά ζώσης, αν οι υγειονομικές
συνθήκες το επιτρέψουν. Σήμερα αρχίζει το
συνέδριο της Νεολαίας με ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνέλθει
η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης για να
επικυρώσει τις αποφάσεις που έλαβε χθες το
Πολιτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προγραμ-
ματίζονται Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλες τις
πρωτεύουσες των 13 περιφερειών της χώ-
ρας...

Στόχος του προέδρου Αλέξη Τσίπρα είναι
να διεξαχθεί το συνέδριο στα τέλη Φεβρουα-
ρίου, όπως είχε εξάλλου δεσμευτεί, και κυ-

ρίως να εξελιχθεί σε μια «ενωτική διαδικα-
σία» και με κοινή προς τα έξω έκφραση και
όχι σε «μάχη χαρακωμάτων» των πολλών
«εσωκομματικών ομάδων και μηχανισμών».

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε
άνοιγμα στην κοινωνία, να πραγματοποιηθεί
έπειτα από τρίμηνη καμπάνια και πολιτική και
οικονομική εξόρμηση με εγγραφή νέων με-
λών και προγραμματικές περιφερειακές συν-
διασκέψεις, ανοιχτές στις τοπικές κοινωνίες.

Προς επίτευξη του στόχου της «ενότητας
και της κοινής προς τα έξω έκφρασης» πέφτει
στο τραπέζι και η πρόταση για δημιουργία
Εθνικού Συμβουλίου, το οποίο θα συναπαρτί-

ζεται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα έχει
ρόλο ανώτατου οργάνου και στόχο την ομαλή
πολιτική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ
κομματικών στελεχών και εκλεγμένων βου-
λευτών… Επιπλέον, κυριαρχούν τα εξής βασι-
κά θέματα:
� Το μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων για
το συνέδριο - ορισμένοι επέμεναν να είναι
μειωμένος ο αριθμός. 
� Η ποσόστωση για τα μέλη της Προοδευτικής
Συμμαχίας. Επί τούτου η «Ομπρέλα» θέλει να
πέσει από το 20% στο 10%. 
� Τα αριστίνδην μέλη.

� Τα Αναπτυξιακά Συνέδρια στις 13 πρω-
τεύουσες των 13 περιφερειών, με στόχο να
μελετηθούν τα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα της κάθε περιφέρειας… 

Πέραν όλων τούτων, κυριάρχησε και το με-
γάλο θέμα της «πολιτικής ταυτότητας» του
κόμματος. Αν, δηλαδή, θα είναι ένα κόμμα,
όπως λέει σήμερα το καταστατικό του, από τη
«ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι το προοδευτι-
κό Κέντρο» ή θα είναι ένα κόμμα της καθαρά
«ριζοσπαστικής Αριστεράς», όπως επιθυμούν
τα μέλη της «Ομπρέλας».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Πολιτικού Συμ-
βουλίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερα-
σπίστηκε το άνοιγμα προς το κοινωνικό Κέν-
τρο και προς τούτο επέδειξε ανάλογο ύφος
και επιχειρηματολογία. 

Γιάννης Παργινός

Στις 24 με 27 Φεβρουαρίου και 
διά ζώσης το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 



Μ
ε μια πρόταση αλά… εμ-
βόλια προσέρχεται ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης στις
Βρυξέλλες, όντας σε συ-

νεννόηση και με τον Ιταλό πρωθυπουρ-
γό Μάριο Ντράγκι, προκειμένου η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την
ενεργειακή κρίση με μια μεγάλη, από
κοινού προμήθεια φυσικού αερίου, το
οποίο στη συνέχεια θα διαμοιραστεί
στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια
πρόταση-νοητή συνέχεια τόσο της
προμήθειας των εμβολίων που έκανε η
Ένωση ως οντότητα, όσο και του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης, για το οποίο η ΕΕ δα-
νείστηκε για πρώτη φορά ενιαία. 

Συζητώντας χθες με τον παγκοσμίου
φήμης οικονομολόγο Τζέφρι Σακς σε
εκδήλωση της εφημερίδας «Καθημε-
ρινή», ο πρωθυπουργός επανέλαβε
πως η ελληνική κυβέρνηση ήδη από
τον Σεπτέμβριο του 2019 πρωτοστατεί
σε επίπεδο ΕΕ στον καθορισμό τολμη-
ρών και φιλόδοξων στόχων αναφορικά
με τη δραστική μείωση εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου και επέμεινε
πως η χώρα μας θα εκπληρώσει τις δε-
σμεύσεις της παρά την ενεργειακή κρί-
ση που ενέσκηψε. Αφού υπενθύμισε
πως η ελληνική κυβέρνηση έλαβε ση-
μαντικά μέτρα για την απορρόφηση
των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού
αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος,
ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, επα-
νακατέθεσε στον δημόσιο διάλογο την
πρόταση, που υποστηρίζεται επίσης
και από την Ιταλία, για κοινή αγορά φυ-
σικού αερίου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός χτύπησε
και καμπανάκι για τις συνέπειες που θα
έχει μια αλματώδης αύξηση των τιμών
της ενέργειας για τους καταναλωτές,
λέγοντας ότι μπορεί σε ένα τέτοιο σε-
νάριο να δούμε ένα αναβαπτισμένο κί-
νημα των «κίτρινων γιλέκων». «Είναι
αδύνατον να κερδίσουμε αυτήν τη μά-
χη εάν δεν απευθυνθούμε στην καρδιά
και το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Και
για να γίνει αυτό, πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι η δραματική αύξηση της τι-
μής του φυσικού αερίου που παρατη-

ρούμε αυτή την περίοδο δεν θα μετα-
φραστεί σε σημαντικές αυξήσεις στο
κόστος του ρεύματος και της θέρμαν-
σης. Διαφορετικά, ενδέχεται να δούμε
ένα υπερενισχυμένο κίνημα “κίτρινων
γιλέκων” σε όλη την Ευρώπη», είπε. 

Κατά πληροφορίες της «Political»,
πάντως, θεωρείται δύσκολο η Σύνοδος
Κορυφής να καταλήξει αύριο σε από-
φαση για κοινή προμήθεια φυσικού
αερίου. Μπορεί, βεβαίως, να παραπέμ-
ψει το ζήτημα προς λεπτομερή αξιολό-
γηση στο Συμβούλιο των Υπουργών
Ενέργειας, προκειμένου να ληφθεί
απόφαση στη συνέχεια. 

H Αίγυπτος
Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, στά-

θηκε και σε άλλη μια πτυχή της σχέσης
Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία την κα-
θιστά στρατηγική, και δεν είναι άλλη
από τη συμφωνία ηλεκτρικής διασύν-
δεσης. Χθες, ο κ. Μητσοτάκης επισή-
μανε τη μείζονα γεωπολιτική και όχι
μόνο σημασία της συμφωνίας για την
ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου και
Ελλάδας με στόχο τη μεταφορά φθη-
νής πράσινης ενέργειας από την Αίγυ-
πτο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως
εν μέσω μιας περιόδου, όπου η ενερ-

γειακή κρίση προκαλεί μεγάλη ανησυ-
χία σε κυβερνήσεις και πολίτες ανά την
ευρωπαϊκή ήπειρο. 

«Η φθηνή ενέργεια που μπορεί να
παράξει η Αίγυπτος πρέπει να βρει διέ-
ξοδο προς την Ευρώπη», σημείωσε ο κ.
Μητσοτάκης. Επισήμανε, δε, ότι «για
αυτό η συμφωνία καθορισμού των θα-
λασσίων ζωνών, που υπογράψαμε με
την Αίγυπτο, είναι τόσο μεγάλης γεω-
πολιτικής σημασίας. Δεν θα ρωτήσου-
με κανέναν, ελπίζω να υπάρξει μεγα-
λύτερη υποστήριξη από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε τονίζοντας
τονίζοντας πως η Ανατολική Μεσόγει-
ος και ειδικότερα κράτη όπως το Ισ-
ραήλ και η Αίγυπτος μπορούν να δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο ως προς
τη διαφοροποίηση των πηγών προμή-
θειας ενέργειας της ΕΕ.

Προσοχή στα… κίτρινα γιλέκα

Πρωτοβουλία  Μητσοτάκη
- Ντράγκι για αγορά 
φυσικού αέριου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Πρόταση για τους ψαράδες!
Μια πρόταση-ρελάνς προς την Τουρκία έκανε ο
πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε με
τον οικονομολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο Columbia, Τζέφρι Σακς, στο πλαίσιο του συ-
νεδρίου «Athens ESG & Climate Crisis Sum-
mit», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος».
Όταν η συζήτηση ήρθε στο θέμα της υπεραλίευ-
σης στη Μεσόγειο, ο πρωθυπουργός έδειξε τους
«πειρατές» του Αιγαίου, Τούρκους ψαράδες, λέ-
γοντας ότι πρέπει Ελλάδα και Τουρκία να καθί-
σουν στο ίδιο τραπέζι και να καθορίσουν τις ζώ-
νες όπου θα επιτρέπεται η αλιεία.
Άλλωστε είναι ουκ ολίγα τα περιστατικά επιθετι-
κής συμπεριφοράς των Τούρκων αλιέων σε ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα όπου υπάρχουν ψαρότοποι
με τη συνδρομή βέβαια και του Λιμενικού τους!
«Ποιος ξέρει», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «ίσως σε
κάποιο σημείο να μπορέσουμε να συνεργαστού-
με και με την Τουρκία σε αυτό το θέμα, αντί να
χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τις παραβιάσεις
της Τουρκίας στα χωρικά μας ύδατα και να εμ-
πλεκόμαστε σε όλες αυτές τις διαμάχες γύρω
από την αλιεία».
Και τόνισε ότι θα ήταν πιο εποικοδομητικό εάν
καθόμασταν να λάβουμε αποφάσεις ως γειτονι-
κές χώρες προσδιορίζοντας τις ζώνες όπου θα
απαγορεύεται η αλιευτική δραστηριότητα.
Εξήγησε, μάλιστα: «Στην πραγματικότητα, αυτό
που συμβαίνει είναι πως η ποσότητα ιχθύων που
αναπαράγεται, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, στις
ζώνες όπου απαγορεύεται η αλιεία είναι αρκετή,
ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια αλιευτικής
δραστηριότητας στις ζώνες αυτές. Είμαι υπέρ-
μαχος της ιδέας πως αυτός είναι ο τρόπος με τον
οποίο θα πρέπει να κινηθούμε, πρόθυμοι να συ-
νεργαστούμε με τις γειτονικές χώρες που ενδια-
φέρονται να το κάνουν το ίδιο, αλλά και απόλυτα
προσηλωμένοι στην ιδέα ότι μπορούμε να το κά-
νουμε και μόνοι μας εντός των ελληνικών χωρι-
κών υδάτων».
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ήδη έχει συζητή-
σει το θέμα με τον Μάριο Ντράγκι για το ενδεχό-
μενο να συνεργαστούμε με την Ιταλία για να ξε-
κινήσουμε αυτό το έργο στην Αδριατική.
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Τ
ις προάλλες παρακολούθησα μία πολιτική
συζήτηση στη γαλλική τηλεόραση, στην
οποία συμμετείχαν διάφορες προσωπικότη-

τες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό
χώρο. Συντονιστής ήταν ο Έλληνας Νίκος Αλιάγας. 

Μολονότι γνωρίζω ότι ο δημοσιογράφος διαπρέ-
πει στη γαλλική τηλεόραση, η έκπληξή μου ήταν
μεγάλη στην αρχή, διότι ο συντονισμός μιας συζή-
τησης σε τέτοιο επίπεδο είναι μια δύσκολη υπόθε-
ση και απαιτεί ξεχωριστές ικανότητες.

Όμως, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι έκανα λά-
θος που εξεπλάγην, διότι αφενός ο κ. Αλιάγας δια-
θέτει και με το παραπάνω αυτές τις ικανότητες,
αφετέρου εργάζεται στη Γαλλία, όπως πολλοί άλλοι
Έλληνες ιατροί, μηχανικοί, καθηγητές, ερευνητές
που διαπρέπουν στους τομείς τους, σε μια χώρα με
έντονη παράδοση στη δημοκρατία, από την οποία
εκπορεύεται ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά της, η
αξιοκρατία. Αξιοκρατία δεν υπάρχει χωρίς συνεχή
και συστηματική αξιολόγηση.

Ασφαλώς, λοιπόν, η διοίκηση του καναλιού δεν
εμπιστεύτηκε στον Αλιάγα αυτήν τη θέση επειδή
είναι ωραίος. Έχει προφανώς και άλλα πολύ πιο
ουσιαστικά προσόντα.Δεδομένων και των δυσάρε-

στων πρόσφατων γεγονότων με αιχμή την πολύπα-
θη Παιδεία, η σύγκριση με την ελληνική πραγματι-
κότητα έγινε αναπόφευκτα στο μυαλό μου και για
άλλη μία φορά με γέμισε με θλίψη. Στη χώρα που
γέννησε τη δημοκρατία, περίπου 2 εκατομμύρια
άνθρωποι (εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτε-
ρο τομέα) αρνούνται να αποδεχθούν ότι κάποιος
πρέπει να τους αξιολογεί συστηματικά. Βασικό
επιχείρημα «ποιος κρίνει τους αξιολογητές, οι
οποίοι θα κρίνουν εμάς;». Παντού αναξιοπιστία. 

Ένας φαύλος κύκλος. Ακόμη και στην ευρύτερη
κοινωνία δύσκολα και απρόθυμα οι Έλληνες απο-
δεχόμεθα ότι κάποιος μπορεί να μας αξιολογήσει
και να μας κρίνει για το έργο μας. 

Είναι αποτέλεσμα μιας κακής ριζωμένης νοο-
τροπίας που πηγάζει πολλές φορές από την οικο-
γένεια: «Ποιος θα κρίνει εσένα; Αφού είσαι ο καλύ-
τερος». Όμως, δυστυχώς όλοι μας γινόμαστε θύ-
ματα αυτής της νοοτροπίας, διότι κατ’ αυτό τον τρό-
πο σπάνια και μόνο κατά σύμπτωση άνθρωποι με
ικανότητες μπορούν να ανελιχθούν. Χωρίς ένα σύ-
στημα συνεχούς και συστηματικής αξιολόγησης,
το βέβαιο είναι ότι ακατάλληλοι άνθρωποι θα βρί-
σκονται σε καίριες θέσεις. Τις συνέπειες αυτού τις
ζούμε σήμερα εμείς οι Νεοέλληνες.

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να μάθει να απαιτεί
και να αποδέχεται την αξιολόγηση. Είναι κρίμα,
γιατί οι Έλληνες παντού στον κόσμο -εκτός Ελλά-
δας-, όπου κρίνονται και αξιολογούνται, διαπρέ-
πουν. Συνεισφέρουν με το ταλέντο και τις ικανότη-
τές τους στην ευημερία των κοινωνιών στις οποίες
ζουν. Τους δίνει αυτή την ευκαιρία η αξιοκρατία
που επικρατεί στις χώρες αυτές. Αλλά τι ξέρουν οι
κουτόφραγκοι;

Περί αξιολόγησης και αξιοκρατίας

του
Μίνωος 
Λιάκου 

Μαθηματικός

Τ
ο ΝΑΤΟ βρίσκεται στο στάδιο της διαβού-
λευσης για τη διαμόρφωση του νέου Στρα-
τηγικού Δόγματος με ορίζοντα το 2030. Στη

διαβούλευση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και
τα εθνικά Κοινοβούλια, δημιουργώντας ισχυρά
ερείσματα αντιπροσώπευσης και μεταφέροντας τις
ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Ο ρό-
λος αυτός αναγνωρίζεται και ενισχύεται από τον
ίδιο τον ΓΓ του ΝΑΤΟ κ. Γενς Στόλτενμπεργκ, ο
οποίος και παρευρέθηκε στις σχετικές εργασίες
προσφάτως στη Λισαβόνα. Θα ακολουθήσει από
τον Μάρτιο 2022 το στάδιο των δύσκολων διακυ-
βερνητικών διαπραγματεύσεων. 

Ποιες είναι, όμως, οι κύριες κατευθύνσεις των
αλλαγών στο στρατηγικό δόγμα; Το 2019, ο πρό-
εδρος Μακρόν άνοιξε τη συζήτηση σχετικά με το
μέλλον του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας ευθέως ως
ανεπαρκή τον υφιστάμενο σχεδιασμό. Οι ΗΠΑ με-
ταβάλλουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους
αποδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στον Ειρηνικό
Ωκεανό και στην εξέλιξη εμπορικών, βιομηχανι-
κών και στρατιωτικών ανταγωνισμών σε αυτήν την
πλευρά του πλανήτη. Η έκβαση των επιχειρήσεων
στο Αφγανιστάν, αλλά και στη Συρία, μας αποκάλυ-
ψε νέους περιορισμούς στη δράση του ΝΑΤΟ, τον
ρόλο άλλων περιφερειακών δυνάμεων, αλλά και
τις αντιστάσεις των τοπικών κοινωνιών. 

Οι εξελίξεις αυτές βρίσκουν την Ευρώπη μάλλον
απροετοίμαστη. Θεωρούμε δεδομένη την ειρήνη,

την οποία πράγματι έχουμε επιτύχει επί δεκαετίες
στην ήπειρο. Αλλά δεν αποδίδουμε τη δέουσα προ-
σοχή στις εξωτερικές απειλές, όπως συμβαίνει με
τα ζητήματα της ενέργειας και τις ασύμμετρες
απειλές στις οποίες είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Το
ποσοστό των δαπανών για αμυντικό εξοπλισμό πα-
ραμένει χαμηλό. Περιορισμένη παραμένει και η
βούληση για έναν ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την
άμυνα και την ασφάλεια. Η Ευρώπη εξακολουθεί
να είναι καθηλωμένη στις βεβαιότητες της μεταπο-
λεμικής εποχής για παροχή προστασίας από τις
ΗΠΑ. Δεν υπάρχει, όμως, διευθέτηση ζητημάτων
ασφαλείας δίχως αμοιβαιότητα. 

Η Ελλάδα κινήθηκε δυναμικά, καθώς είναι από
τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης η οποία αντιλαμ-
βάνεται την πραγματικότητα των κινδύνων για την
εθνική κυριαρχία. Με νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα
και νέες αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και ΗΠΑ,
αλλά και σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με ισχυ-
ρές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το Ισ-
ραήλ και η Αίγυπτος, δημιουργεί ένα ευμενές δι-
πλωματικό και επιχειρησιακό πλαίσιο για την αντι-
μετώπιση της οιασδήποτε απειλής.

Ωστόσο, οι διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν τον αναντικατάστατο ρόλο του
ΝΑΤΟ. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος δια-
θέτει την ισχυρότερη επιχειρησιακή ικανότητα,
προάγει την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και
επιτρέπει την ενισχυμένη πολιτική συνεργασία των

κρατών. Είναι ευπρόσδεκτη, ακόμη, η επαναφορά
της έμφασης στις φιλελεύθερες δημοκρατικές
αξίες τις οποίες μοιράζονται τα μέλη του.

Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αρθούν στο
ύψος της πρόκλησης του νέου στρατηγικού δόγμα-
τος του ΝΑΤΟ με διάθεση αμοιβαιότητας, ενίσχυ-
σης των υποδομών ασφάλειας και ισχυρή πολιτική
βούληση. Αποτελεί σημαντική συνθήκη για την
ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης, η οποία ενώνει
Ευρώπη και ΗΠΑ. Αλλά και τη μόνη ρεαλιστική επι-
λογή για τη βιωσιμότητα της ευημερίας των κρατών
και των λαών της Ευρώπης.

Την επόμενη δεκαετία θα χρειαστούμε ισχυρά
αντίδοτα στις απειλές οι οποίες ανακύπτουν στον
τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας των δι-
κτύων επικοινωνίας, της ενέργειας, των ασύμμε-
τρων απειλών από την τρομοκρατία και κατά της
ομαλής διακίνησης αγαθών, αλλά και στην ανάδυ-
ση περιφερειακών δυνάμεων οι οποίες θα λει-
τουργήσουν αναθεωρητικά και εις βάρος της διε-
θνούς νομιμότητας και του status quo.

Η συζήτηση αυτή πρέπει να αποκτήσει μεγαλύ-
τερη δημοσιότητα. Γιατί μόνο μέσω της εκτίμησης
των μεσοπρόθεσμων κινδύνων θα διασφαλίσουμε
ένα βιώσιμο μέλλον για τις σημερινές και τις επό-
μενες γενιές. Η Ευρώπη αποτελεί έναν ισχυρό πό-
λο δημοκρατίας και ελευθερίας. Αλλά, θα πρέπει
να πρωτοστατήσει και στα ζητήματα άμυνας και
ασφάλειας. 

της
Μαριέττας
Γιαννάκου

Βουλευτής 
Επικρατείας 
της ΝΔ, 
αντιπρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης 
του ΝΑΤΟ

Η Ευρώπη ενώπιον των προκλήσεων του ΝΑΤΟ 



του
Δημήτρη 
Μαρκόπουλου 

Βουλευτής 
Β’ Πειραιά 
της ΝΔ
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34 δισ. ευρώ για δήμους και περιφέρειες έχουν εγκριθεί από την ΕΕ

Η
ΕΕ κινείται συστηματικά και αποφασιστικά.
Υψηλά ποσά διατίθενται σε δήμους και περιφέ-
ρειες για την ολοκλήρωση των έργων τους. Στην

Ελλάδα εγκαινιάζονται έργα και ελάχιστοι παράγοντες
της Αυτοδιοίκησης το αναφέρουν.

Στη συνέντευξη Τύπου της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας των Δήμων και των Περιφερειών 2021, η Επιτρο-
πή έκανε απολογισμό της υλοποίησης της συνδρομής
στην ανάκαμψη για τη συνοχή και τις περιοχές της Ευ-
ρώπης (REACT-EU). Μέσω του REACT-EU έχουν εγκρι-
θεί 34,1 δισ. ευρώ και έχουν ήδη καταβληθεί 3,5 δισ. ευ-
ρώ σε μόλις τέσσερις μήνες, γεγονός που το καθιστά το
πρώτο μέσο του NextGenerationEU που πραγματοποιεί
πληρωμές για την ανάκαμψη των κρατών-μελών.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα
Φερέιρα τόνισε: «Η πολιτική συνοχής βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της φάσης έκτακτης
ανάγκης της πανδημίας και είναι και πάλι μία από τις ση-
μαντικότερες πολιτικές για την ανάκαμψη στην ΕΕ. Τα
μέσα της πολιτικής συνοχής έχουν παράσχει τον ανα-
γκαίο υγειονομικό εξοπλισμό στους πολίτες και έχουν

προσφέρει σανίδα σωτηρίας σε μικρές επιχειρήσεις,
συμβάλλοντας παράλληλα καθοριστικά στην ψηφιακή
και την πράσινη μετάβαση ολόκληρης της ΕΕ. Με ικανο-
ποίηση διαπιστώνω ότι τα επιτεύγματα αυτά αναγνωρί-
ζονται επίσης ολοένα και περισσότερο από τους Ευρω-
παίους πολίτες. Το έδαφος και οι άνθρωποι πρέπει να
παραμείνουν στο επίκεντρο των προσπαθειών ανάκαμ-
ψης των κρατών-μελών».

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιω-
μάτων Νικολά Σμιτ επεσήμανε: «Πίσω από κάθε ευρώ
που δαπανάται μέσω του ΕΚΤ υπάρχει επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό. Τα διαρθρωτικά ταμεία και το τα-
μείο συνοχής της ΕΕ, και ιδίως το πρόγραμμα REACT-
EU, αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη από
την πανδημία. Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, οι εταιρείες κα-
τάφεραν να διατηρήσουν τους εργαζομένους στις θέ-
σεις εργασίας τους και πακέτα τροφίμων παραδόθηκαν
σε όσους είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή είναι η αλ-
ληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη και χαίρομαι που βλέπω
ότι αυτή η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην
ανάκαμψη αποδίδει καρπούς».

Σε μόλις τέσσερις μήνες εγκρίθηκε το 86% των διαθέ-
σιμων πόρων του REACT-EU για το τρέχον έτος. 21,7 δισ.
ευρώ κινητοποιούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης, 12 δισ. ευρώ μέσω του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 410 εκατ. ευρώ μέ-
σω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους.

Η χρηματοδότηση REACT-EU συμπληρώνει τη δέσμη
μέτρων της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμε-
τώπιση του κορονοϊού (CRIL), η οποία κινητοποίησε πά-
νω από 21 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επειγου-
σών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των τομέων
που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία του κο-
ρονοϊού.

Χρήσιμες πληροφορίες για την κοινή γνώμη, οι οποί-
ες, όμως, δεν ανακοινώθηκαν από τους «τοπικούς άρ-
χοντες» στην πατρίδα μας.

Η Ευρώπη στηρίζει, η Ελλάδα οφείλει να διεκδικεί
και ο λαός σωστά απαιτεί άμεση ολοκλήρωση υποδο-
μών και μετάβαση σε μια νέα εποχή με περισσότερες
διευκολύνσεις στις μεταφορές-ηλεκτρικά λεωφορεία,
καινοτομία και στον τρόπο ζωής.
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του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

O
χι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ως αντίπαλο
τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας, όσο
και αν ακουστεί πολιτικά αλαζονικό, δεν

αποτελεί το «αντίπαλο δέος» για τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη. Η διαφορά επιπέδου, λόγου, στρατηγικής,
απόψεων και εφαρμοσμένων πολιτικών είναι εμ-
φανής ακόμη και στους αντιπάλους του νυν πρωθυ-
πουργού. Όχι. Η εγχώρια Αριστερά, όσα και αν πον-
τάρει σε εκλογικά συστήματα, σε ανωμαλίες, σε
ανατροπές, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα
προβλήματα. Και αυτό ο πολίτης το γνωρίζει.

Και αφού όλα αυτά είναι όπως τα γράφουμε, τότε
από πού θα πρέπει να φυλαγόμαστε; Τι πρέπει να
προσέξουμε; Πού κρύβεται το πρόβλημα που μπο-
ρεί να μας οδηγήσει σε δυσκολίες;

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
Μοναδικός αντίπαλος για την κυβέρνηση της ΝΔ

είναι η καθημερινότητα. Όμως, αυτός ο αντίπαλος
δεν είναι τυχαίος. Είναι μεγάλος. Κρύβεται παντού.
Κρύβεται στους δρόμους με τη μορφή της μεγάλης
κίνησης που αγανακτεί εσχάτως τους Αθηναίους.
Κρύβεται στην πανδημία και στο υγειονομικό σύ-
στημα που, αν και αντέχει, καθημερινά δοκιμάζε-
ται. Κρύβεται στις τιμές τις οποίες η κυβέρνηση πο-
λεμά να μην ανέβουν. Κρύβεται στην εφαρμογή των
πολύ σωστών νόμων που έχουμε εδώ και δύο χρό-
νια ψηφίσει και τους οποίους περιμένει ο πολίτης
να αποδώσουν καρπούς. Κρύβεται ο αντίπαλος της
καθημερινότητας στην πάταξη της γραφειοκρατίας,
την οποία με φιλότιμη προσπάθεια η κυβέρνηση
Μητσοτάκη έχει περιορίσει σημαντικά, όμως υπάρ-
χει και άλλος αγώνας που πρέπει και εκεί να δοθεί.

Ο αντίπαλος της καθημερινότητας κρύβεται στα

καιρικά φαινόμενα που πλέον είναι όχι έκτακτα, αλ-
λά εξόχως τακτικά και οφείλουμε με επιτυχία να
αντιμετωπίζουμε.

Με έναν πρωθυπουργό που δίνει μαθήματα
επάρκειας, με έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει
ήδη υψηλή αποδοχή λόγω της αποτελεσματικότη-
τάς του, λογικό είναι ο πήχης να μην είναι πλέον χα-
μηλά. Δεν είναι σωστό σε κάθε δυσκολία να συγ-
κρινόμαστε με τον κακό ΣΥΡΙΖΑ και με τον κατώτε-
ρο των προσδοκιών Αλέξη Τσίπρα. 

Ο πολίτης έχει κτίσει μια άλλου τύπου σχέση εμ-
πιστοσύνης προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη και αυτό αποτελεί την πρόκληση για όλους
εμάς. Είτε τους υπουργούς και λειτουργούς της
κυβέρνησης είτε τους βουλευτές που τη στηρί-
ζουμε.

Η καθημερινότητα δεν αφήνει χώρο για εφησυ-
χασμό. Και πιστέψτε με: είναι πολύ πιο δύσκολος,
πολύ πιο ύπουλος, πολύ πιο σύνθετος αντίπαλος

από οποιοδήποτε κόμμα, από οποιονδήποτε ηγέτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον αναμετριέται με την
Ιστορία. Και στόχος του δεν μπορεί παρά να είναι
ένας. Να εξακολουθήσει να δίνει λύσεις στα καθη-
μερινά προβλήματα των πολιτών. Στα μεγάλα αλλά
και στα μικρά ζητήματα. Να συνεχίσει αυτήν τη
σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα, η οποία βασί-
ζεται στην επάρκεια που επιδεικνύει και στη δια-
χείριση που με τρόπο εξαιρετικό κάνει.

Ένας ηγέτης που εδώ και 26 μήνες λειτουργεί εν-
τός δύσκολων συνθηκών, κάτω από καταιγισμό αρ-
νητικών συγκυριών και με διαρκή κυβερνητική...
ορθοπεταλιά δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Όμως, η
καθημερινότητα ως αντιπολίτευση της ΝΔ θέλει
προσοχή. 

Ο Έλληνας πολίτης είναι κουρασμένος. Εξαντλη-
μένος. Και αυτό η κυβέρνηση το γνωρίζει, επιδιώ-
κοντας γρήγορες λύσεις για τα καθημερινά προ-
βλήματα που εμφανίζονται.

Η καθημερινότητα



«Μ
έσα στο α’ εξάμηνο του 2022 το
θέμα των εκκρεμών συντάξεων
θα έχει λυθεί και δεν θα υπάρ-

χουν υπερημερίες», διαβεβαίωσε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ. Ο κ.
Χατζηδάκης εξήγησε πως αυτήν τη στιγμή εκ-
κρεμούν 129.000 κύριες συντάξεις, ενώ κάθε
μήνα εκδίδονται 20.000 συντάξεις. Στόχος της
κυβέρνησης είναι μέσα στους επόμενους μή-
νες να φτάσουμε στις 30.000 τον μήνα. Σχετικά
με τις 444 συντάξεις χηρείας που εκκρεμούν,
επανέλαβε ότι έχει δώσει εντολή στον διοικη-
τή του ΕΦΚΑ να κλείσει το θέμα. «Δεν πρόκει-
ται να κάνω πίσω σε αυτό», τόνισε. Τέλος, ανέ-
φερε ότι έχει στείλει περιπτώσεις υπαλλήλων
στο Πειθαρχικό, επειδή ταλαιπωρούν τον κό-
σμο και δεν εξυπηρετούν όπως πρέπει.

ΠΠερί lockdown
Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει με το
ενδεχόμενο ενός καθολικού lockdown, έρ-
χεται η Λετονία και αναγκάζεται να επιβάλει
κανονικό lockdown διάρκειας ενός μήνα
εξαιτίας της έξαρσης σε κρούσματα και θα-
νάτους, που πιέζουν το σύστημα υγείας. Ξέ-
ρετε τι ποσοστό εμβολιασμού έχει αυτή η
χώρα; Περίπου 54%, σύμφωνα με τα ευρω-
παϊκά στοιχεία. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι στη
Βόρεια Ελλάδα, σε πολλούς νομούς και πε-
ριοχές, τα ποσοστά εμβολιασμού κινούνται
μεταξύ 40% και 50%! Η αύξηση των κρουσμά-
των πανελλαδικά τις τελευταίες επτά μέρες,
σε σχέση με τις προηγούμενες επτά, έφτασε
στο 17%, των νεκρών στο 8% (μέσος όρος 34
νεκροί τη μέρα) και των διασωληνωμένων
στο 6%. Αντιλαμβάνεστε πού πάει η κατάστα-
ση, φαντάζομαι…

Επιφυλακτικός 
ο Σκυλακάκης 
για νέες παροχές
Επιφυλακτικός όσον αφορά τη συζήτηση για
νέες παροχές εμφανίστηκε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, μία μέρα μετά τη συνάντηση των εκπρό-
σωπων της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Σε
συνέντευξή του ο κ. Σκυλακάκης είπε χαρα-
κτηριστικά ότι «το έλλειμμα είναι πάρα πολύ
σημαντικό φέτος, είμαστε στο 7,3 και δεν
υπάρχει αυτήν τη στιγμή δημοσιονομικός
χώρος, υπάρχει σημαντικό έλλειμμα». Άντε
να σας το κάνω φραγκοδίφραγκα: μην περι-
μένετε 13η σύνταξη για χαμηλοσυνταξιού-
χους. No money.

Ο Πλεύρης στο πλευρό
της Μυρτούς

Να και μια καλή είδηση. Το Ανώτατο Υγειονο-
μικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη των
εξόδων θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε
η Μυρτώ να συνεχίσει τη θεραπεία της στην
εξειδικευμένη κλινική στη Γερμανία. Την
έγκριση ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θά-
νος Πλεύρης με ανάρτησή του στο Twitter
και πρόσθεσε: «Είμαστε όλοι δίπλα της». Θυ-
μίζουμε ότι η 23χρονη σήμερα Μυρτώ, σε
ηλικία 15 ετών, είχε δεχτεί στην Πάρο άγρια
επίθεση από Πακιστανό, ο οποίος την άφησε
με 100% ποσοστό αναπηρίας, με την κοπέλα
να παραμένει σε αφασία, χωρίς να μπορεί να
επικοινωνήσει με το περιβάλλον της, ενώ
έχει υποστεί πλήρη κινητική παράλυση στα
κάτω άκρα.

Εξεταστικές 
και ευτράπελα

Η υπόθεση με την Εξεταστική για τις δημο-
σκοπήσεις βλέπω να γίνεται «τσίρκο». Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θέλει να γίνουν δύο Εξεταστικές: μία
για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη
Τσίπρα και μία για τη διακυβέρνηση της ΝΔ
και κάποια στιγμή να αποφασίσει η Ολομέ-
λεια της Βουλής να ενοποιηθούν. Περίεργα
πράγματα, που θα οδηγήσουν σε ευτράπελα.
Ελπίζω να επικρατήσει η σοβαρότητα.
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Κόντρα Χατζηδάκη
με υπαλλήλους
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Κίνδυνος ελλείψεων
τα Χριστούγεννα 

Πρωτοφανείς καταστάσεις καταγράφονται
στην ποντοπόρο ναυτιλία αυτή την περίοδο, κα-
θώς η προσπάθεια που καταβάλλεται για να κα-
ταπολεμηθεί η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας
έχει φέρει στο προσκήνιο ακόμη και τα φορτηγά
πλοία, τα οποία εμφανίζονται να κερδίζουν από
αυτήν τη συγκυρία. Ειδικότερα, στην απέλπιδα
προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν απόθεμα
ενόψει της εορταστικής περιόδου, εμπορικές
αλυσίδες-κολοσσοί, όπως οι αμερικανικές Wal-
mart, Target, Home Depot, Dollar Tree και Co-
stco, έχουν αρχίσει να ναυλώνουν τα δικά τους. Ο
κίνδυνος να έχουμε ελλείψεις προϊόντων την πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων είναι υπαρκτός…



Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Κάποια στιγμή σε αυτήν τη χώρα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Το λέω τούτο επειδή ρωτήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-
κάκος τι θα γίνει με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Για τα πανεπιστήμια, λοιπόν, είπε
πως «αποτελούν χώρους μόρφωσης και ελευθερίας» και για αυτό «όσοι βρίσκονται
εκεί, φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι, πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια». Στη
συνέχεια έκανε λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει σε ορισμένα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα λόγω της δύναμης της αδράνειας του παρελθόντος», για να προ-
σθέσει πως «οι πρυτανικές αρχές έχουν την ευθύνη των σχεδίων ασφαλείας και
εφαρμογής της νομιμότητας, όπως προβλέπει ο νόμος». Μια χαρά τα λέει ο υπουργός.
Δεν μπορεί να κρύβεται το πανεπιστημιακό κατεστημένο…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η
νέα δίωξη κατά του πρώην αρχηγού της Πυροσβεστικής για την τραγωδία
στο Μάτι μπλέκει τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Θα θυμάστε ότι πριν
από έναν χρόνο ήρθε στο φως ηχητικό ντοκουμέντο του πρώην αρχηγού

της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου να απειλεί τον πραγματογνώμονα
που διερευνούσε την τραγωδία στο Μάτι. Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε τελικά
σε βάρος του για παράβαση καθήκοντος και απόπειρα παράνομης βίας επαναφέ-
ρει κάποια από τα ερωτήματα. Όχι αυτά που θέτει η ΝΔ. Ο Ματθαιόπουλος δεν είχε
πει ότι υπήρχαν «άνωθεν πολιτικές εντολές συγκάλυψης»; Και αφού είχε πει τέ-
τοια πράγματα, γιατί δεν τον μήνυσε αμέσως ο Αλέξης; Ή, έστω, η Γεροβασίλη; 
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Πρόβλημα με τον Λέκκα
Το πέρασμα του «Μπάλλου» έφερε και

πολιτικές δυσφορίες, μαθαίνω. Κυβερνη-
τικά στελέχη είναι εκνευρισμένα με τις
δημόσιες δηλώσεις του καθηγητή Δυνα-
μικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλο-
γίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστρο-
φών του ΕΚΠΑ και προέδρου στον Οργα-
νισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας, Ευθύμιου Λέκκα. Ο Λέκκας
εμφανίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του ΑΝΤ1 και επισήμανε ότι οι βροχο-
πτώσεις στην Αττική δεν ήταν «ακραίο
καιρικό φαινόμενο». Μάλιστα, συνέκρινε
με συγκεκριμένα νούμερα τον όγκο της βροχόπτωσης της περασμένης Πέμπτης
και Παρασκευής με τις φονικές καταιγίδες που είχαν πλήξει τη Μάνδρα το 2017,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι στη Μάνδρα είχε πέσει διπλάσιος όγκος νερού.
Το καταπληκτικό είναι ότι τις δηλώσεις του Λέκκα τις διακινούσαν Συριζαίοι σε δη-
μοσιογράφους και αυτό το τελευταίο εξόργισε ακόμη περισσότερο το Μαξίμου.

Μην ακούω χαζά για τα media του
ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε κανάλια υπάρχουν
στα σκαριά ούτε τίποτα… Εδώ δεν
μπορούν να βάλουν σε μια τάξη τα
παραδοσιακά κομματικά τους μέσα
ενημέρωσης, τι ΣΥΡΙΖΑ Channel να
φτιάξουν; Οι άνθρωποι είναι μυρω-
διάδες…

LOCK

Σιγή ιχθύος για τον Ματθαιόπουλο 

«Γαλάζιες» εκλογές
και ανανέωση
Σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών βρί-
σκεται και η ΝΔ το τελευταίο διάστημα,
καθώς στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου θα διε-
ξαχθεί το τακτικό συνέδριο του κόμματος
και θα εκλεγεί η νέα Πολιτική Επιτροπή. Η
έως τώρα διαδικασία έχει ξεπεράσει τις
προσδοκίες των επιτελών της Πειραιώς,
καθώς σε μια περίοδο που δεν είναι φορτι-
σμένη πολιτικά και δεν υπάρχει κανένα
εσωκομματικό διακύβευμα, οι εγγραφές
των μελών έχουν φτάσει τις 134.802. Το εν-
διαφέρον είναι ότι από αυτές τις εγγραφές,
το 24%, δηλαδή οι 32.352, έχουν γίνει με
ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ το 22%, ήτοι
29.656, είναι μέλη ηλικίας έως 35 ετών. Το
στοιχείο, ωστόσο, στο οποίο δίνει μεγάλη
έμφαση το κομματικό επιτελείο είναι ότι το
26% των εγγραφών αφορά μέλη που δεν εί-
χαν ποτέ ξανά καμία σχέση με τη Νέα Δη-
μοκρατία. Σε απόλυτο αριθμό πρόκειται
για 35.048 πολίτες, που έρχονται για πρώτη
φορά σε επαφή με το κυβερνών κόμμα.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ανα-
νέωση υπάρχει και στους υποψήφιους
προέδρους, καθώς το 64% θέτει για πρώτη
φορά υποψηφιότητα και το 36% διεκδικεί
την επανεκλογή του. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει ότι οι πρόεδροι ΔΕΕΠ (παλιές ΝΟ-
ΔΕ) θα ανανεωθούν τελικά σε ένα μεγάλο
ποσοστό, ίσως και άνω ή πέριξ του 50%.

Αλλαγές στη 
Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
Από σήμερα 21 έως τις 24 Οκτωβρίου θα
διεξαχθεί το Συνέδριο της Νεολαίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Στο Συνέδριο αναμένεται να απο-
χωρήσει από τη θέση του γραμματέα ο
Σωτήρης Αλεξίου, ο οποίος θα κάνει το
διδακτορικό του, ενώ φαβορί για τη θέση
εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης,
διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός. Σύμφω-
να με πληροφορίες, θα υπάρχουν μεγά-
λη ανανέωση αλλά και διεύρυνση του
Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας.



Έμπλεξε
Ο ιδρυτής μίας από
τις πιο γνωστές
ρωσικές εταιρείες
παροχής υπηρε-
σιών ασφαλείας
στον κυβερνοχώ-
ρο, της Group-IB,
συνελήφθη με την
κατηγορία της
προδοσίας. Το Forbes Russia ανέφερε ότι ο 35χρονος διευθύνων
σύμβουλος της Group-IB, Ίλια Σάτσκοφ, θα τεθεί υπό κράτηση για του-
λάχιστον δύο μήνες, ενώ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 20 ετών, εάν
κριθεί ένοχος. Το TASS ανέφερε ότι κατηγορείται πως έδωσε διαβαθ-
μισμένες πληροφορίες σε ξένη μυστική υπηρεσία, ο ίδιος όμως αρνεί-
ται τις κατηγορίες.

Δεν εφαρμόζεται
Με δεδομένη την προεκλογική
δέσμευση της κυβέρνησης ότι
δεν θα κλείνουν οι δρόμοι της
Αθήνας με τη ρύθμιση των δια-
δηλώσεων, το υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης θα ασχοληθεί προσε-
χώς με έναν νόμο που ψηφίστη-
κε αλλά στην πράξη δεν εφαρμό-
ζεται. Και όλα αυτά ενώ το κυ-
κλοφοριακό χάος είναι πλέον
καθημερινότητα επειδή έχει
μειωθεί η χρήση των ΜΜΜ λόγω
πανδημίας. Αυτό είναι ένα ου-
σιαστικό πρόβλημα που έχει να
διαχειριστεί η κυβέρνηση. 

Το χάπι 
Την ανησυχία
τους για τα χαμη-
λά ποσοστά εμβο-
λιασμών στην
κοινότητα εκ-
φράζουν οι λοιμωξιολόγοι. Επιφυλακτικός με την απο-
τελεσματικότητα των αντιιικών φαρμάκων που ανακοι-
νώνονται από εταιρείες εμφανίστηκε ο κ. Βασιλακό-
πουλος δηλώνοντας κατηγορηματικά: «Δεν πρόκειται
να βρεθεί χάπι που με το που θα το πάρεις θα γίνεσαι
100% καλά. Κανένα από τα αντιιικά που έχουν ανακοι-
νωθεί δεν έχει κριθεί με αναλυτικό και επιστημονικό
τρόπο από εμπειρογνώμονες».

Έχει στόχο
Στη δυνατότητα στήριξης των Ελλήνων κα-

ταναλωτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων νοικο-

κυριών, που παρέχει το υπό σύσταση Ταμείο

Ενεργειακής Μετάβασης, αναφέρεται συνε-

χώς ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Πε-

ριβάλλοντος Κ. Σκρέκας.  «Μας δίνεται η δυ-

νατότητα να αξιοποιήσουμε τους πόρους που

έρχονται από το σύστημα δημοπρασιών-δι-

καιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-

κα, ώστε να κατευθυνθούν μέσα από το ειδικό

Ταμείο για την Ενεργειακή Μετάβαση».

Ποιοι θα δώσουν τη λύση στο αίτημα

Τ
α τρία μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, ένας
πρόεδρος Πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες,
θα κρίνουν την τύχη του Δημήτρη Κουφοντίνα,

βασιζόμενα στις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν
σήμερα και αξιολογώντας το υφιστάμενο καθεστώς
για τους καταδικασμένους σε πολλές φορές ισόβια
κρατούμενους.

Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία

θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα, αναμένεται να
αποτελέσει και «πιλότο» για τους υπόλοιπους έγ-
κλειστους στις ελληνικές φυλακές για τη δράση τους
στη «17Ν». Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο,
ο οποίος καταδικάστηκε ως ιδρυτικό μέλος της ορ-
γάνωσης και αρχηγός της «17Ν», τον Βασίλη Τζωρ-
τζάτο, τον Σάββα Ξηρό και τον αδελφό του, Χριστό-
δουλο.

ΠΕΜΠΤΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ETN10

Ανάπτυξη 6,1% προβλέπει για το 2021 έκθε-
ση σχετικά με την αξιολόγηση των μακρο-
οικονομικών προβλέψεων του προσχεδί-

ου του προϋπολογισμού του 2022 του Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου. Στο σχόλιο αναφέρεται ότι ο
ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το
έτος 2021 θα διαμορφωθεί σε 6,1% και αξιολογεί-
ται ως ρεαλιστική θέση, μολονότι αποκλίνει ση-
μαντικά από τις εκτιμήσεις των άλλων διεθνών
οργανισμών.
Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση
στις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών νε-
ότερων στοιχείων σε σχέση με εκείνα που έχουν
ενσωματώσει οι διεθνείς φορείς και ειδικότερα
των ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ (Σεπτέμβριος
2021) αναφορικά με τη μεταβολή του ΑΕΠ κατά το
β’ τρίμηνο του έτους. 
Οι προβλέψεις του προσχεδίου για τη μεταβολή
του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για τα έτη 2021
και 2022 είναι αναθεωρημένες σε σχέση με αυτές
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2022-2025. Για το 2021 η αναθεώρη-
ση είναι προς τα πάνω, ενώ για το 2022 οι εκτιμή-
σεις είναι πιο συντηρητικές.
Το αναθεωρημένο αυτό σενάριο, σημειώνει το
Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κρίνεται ρεαλιστικό
με δεδομένη τη δημοσίευση των στοιχείων της
ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου, τα οποία συνηγο-
ρούν σε μια πιο ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ το 2021
σε σχέση με αυτή που είχε εκτιμηθεί. 
Ιδιωτική κατανάλωση: Σε ό,τι αφορά το 2022, η κύ-
ρια πηγή αβεβαιότητας αφορά την εξέλιξη της
πανδημίας. Εκτιμώντας ότι αυτή θα έχει τεθεί υπό
πλήρη έλεγχο, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλω-
σης κατά 2,9% κρίνεται εύλογη. Επιπλέον, η εκτι-
μώμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας στο 14,3%
αναμένεται να συνδράμει στην τόνωση της ιδιωτι-
κής κατανάλωσης. 
Δημόσια κατανάλωση: Λαμβάνοντας υπόψη τη
σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, προβλέπε-
ται ο βαθμιαίος περιορισμός των καταναλωτικών
δαπανών του Δημοσίου, οι οποίες αυξήθηκαν ση-
μαντικά λόγω των μέτρων ελέγχου της πανδη-
μίας. Δεδομένων των παραπάνω, είναι αναμενό-
μενη η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν σίγουρα την τάση.
Όμως η πραγματική εικόνα της αγοράς είναι αυτή
που θα απογοητεύσει ή θα ικανοποιήσει.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Ο προϋπολογισμός
και τα στοιχεία

anetnews24@gmail.com 



Μ
ήνυμα στις τράπεζες να αυ-
ξήσουν τις χρηματοδοτή-
σεις τους ειδικά προς τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις

έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του για ενημέ-
ρωση της αρμόδιας επιτροπής από τους
εκπροσώπους των τραπεζών αναφορικά
με την παροχή ρευστότητας στην πραγμα-
τική οικονομία.

Όπως είπε ο υπουργός, το 22% των αιτή-
σεων για δάνειο που υποβάλλουν οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
απορρίπτεται, ενώ το αντίστοιχο μέσο ευ-
ρωπαϊκό ποσοστό είναι 8%, καλώντας τα
τραπεζικά ιδρύματα να επαναξιολογή-
σουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να επιλέ-
ξουν περισσότερες βιώσιμες επιχειρή-
σεις για δανειοδότηση. Αποτιμώντας την
πορεία παροχής ρευστότητας, ο υπουργός
Οικονομικών εξήγησε ότι τα στοιχεία της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών «επιβεβαι-
ώνουν ότι οι τράπεζες διοχετεύουν ρευ-
στότητα στην πραγματική οικονομία, όχι
όμως στην επιθυμητή ένταση και έκταση». 

Περνώντας στις παρεμβάσεις του οικο-
νομικού επιτελείου, είπε ότι η κυβέρνηση
παρείχε τους τελευταίους 18 μήνες στις
επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες
ρευστότητα ύψους 16,4 δισ. ευρώ χωρίς
να υπολογίζονται τα μέτρα στήριξης της
απασχόλησης και της διευκόλυνσης σε
φορολογικές και δανειακές υποχρεώσεις

Τις θέσεις και τους λόγους για τους
οποίους η χρηματοδότηση της πραγματι-
κής οικονομίας από τις τράπεζες είναι μεν
ενισχυμένη αλλά όχι επαρκώς για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, εξήγησαν ο Δη-
μήτρης Μαλλιαρόπουλος, διευθυντής Οι-
κονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας της
Ελλάδας, και ο Βασίλης Ράπανος, πρό-
εδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Ο κ. Μαλλιαρόπουλος αναγνώρισε ότι η
χρηματοδότηση κατευθύνεται κυρίως

προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο κ.
Ράπανος σημείωσε ότι πράγματι υπάρ-
χουν παράπονα επιχειρήσεων και νοικο-
κυριών, ωστόσο πρόσθεσε ειδικά για τις
επιχειρήσεις ότι η απόρριψη δανεισμού
τους οφείλεται στη χαμηλή πιστοληπτική
δυνατότητά τους. Πολλές επιχειρήσεις
δεν έχουν οικονομικά στοιχεία, βαρύνον-
ται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν
διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, έχουν αρνητικά ή ανεπαρκή
κεφάλαια, ενώ παρουσιάζουν υπερβολι-
κή δανειακή επιβάρυνση. Τα περισσότερα
από αυτά τα στοιχεία συνδέονται με το ότι
το μέγεθος των ελληνικών ΜμΕ είναι πά-
ρα πολύ μικρό, τόνισε ο επικεφαλής της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Πάντως, όπως υπογράμμισε, παρά τη
δύσκολη σημερινή συγκυρία οι ελληνικές
τράπεζες έχουν εκταμιεύσει δάνεια 11 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8,9
δισ. ευρώ από ίδια κεφάλαια. 

Κριτική στην κυβέρνηση ότι έχει γίνει
«παρατηρητής της έλλειψης ρευστότητας

στην πραγματική οικονομία» άσκησε η
αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη
Αχτσιόγλου, τονίζοντας ότι οι τράπεζες
έχουν λάβει μια πρωτοφανή ρευστότητα
τα τελευταία δύο χρόνια, την οποία δεν
διοχετεύουν στην οικονομία. 

Για τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων
των τραπεζών, η κυρία Αχτσιόγλου σημεί-
ωσε ότι «διαπιστώνουν το πρόβλημα, αλλά
δεν λένε αν προτίθενται να κάνουν κάτι»,
ενώ «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν
μεγάλη πίεση, στα όρια της επιβίωσης,
λόγω έλλειψης ρευστότητας».

ΣΣτέλλα Παπαμιχαήλ

«Ανοίξτε με προσοχήτις... κάνουλες»

Ο υπουργός Οικονομικών 
υποστήριξε ότι οι τράπεζες
διοχετεύουν ρευστότητα στην
πραγματική οικονομία, όχι όμως
στην επιθυμητή ένταση και έκταση
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Στην Αθήνα χτυπά από σήμερα η καρδιά των ευρωπαϊ-
κών Κοινοβουλίων, καθώς ξεκινούν οι διήμερες εργασίες
της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Προέδρων Κοινοβουλίων
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα θέματα που θα βρεθούν
στην ατζέντα των συζητήσεων αφορούν το πώς αντιμετω-
πίστηκε από τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια η πανδημική κρί-
ση αλλά και το μέλλον της Ευρώπης. 

Περισσότεροι από 50 πρόεδροι εθνικών αντιπροσωπευ-
τικών σωμάτων και κοινοβουλευτικών συνελεύσεων διε-

θνών οργανισμών, και περίπου 300 εκπρόσωποι πρόκειται
να μετάσχουν στις συζητήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθεί
επίσης συνάντηση των γενικών γραμματέων των Κοινο-
βουλίων αύριο, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, υπό την προ-
εδρία του γενικού γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Γιώργου Μυλωνάκη. 

Ενδιαφέρον θα έχουν και οι διμερείς συναντήσεις, ενώ ο
Κώστας Τασούλας θα συναντηθεί με τους προέδρους των
Κοινοβουλίων της Αρμενίας, της Αλβανίας, της Αυστρίας,

του Ισραήλ, της Ρωσίας και της Βόρειας Μακεδονίας.
Οι εργασίες της διάσκεψης πλαισιώνονται από πολιτι-

στικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:
• Την ξενάγηση των προέδρων στην ιστορική επετειακή

έκθεση «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελ-
λήνων δύο αιώνες μετά» στο Μέγαρο της Βουλής 

• Συναυλία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέ-
ων στο νότιο προαύλιο του Μεγάρου της Βουλής (σήμερα,
19.45).

Στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Προέδρων των Ευρωκοινοβουλίων 

Σόου Πολάκη
Δεν χάνει ευκαιρία να στήσει καβγά

ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή. Μάλιστα
χθες εμφανίστηκε στην Επιτροπή Οι-
κονομικών Υποθέσεων, παρότι δεν εί-
ναι μέλος, επειδή είχε δει στο πρό-
γραμμα ότι θα ενημέρωνε τα μέλη της ο
Γιάννης Στουρνάρας. 

Όταν αντιλήφθηκε ότι ο επικεφαλής
της Τράπεζας της Ελλάδας έχει εκπρο-
σωπηθεί από άλλο μέλος, έστησε ένα
μικρό σόου, εγκαλώντας τον κ. Στουρ-
νάρα που δεν παρέστη. 

«Το πρόγραμμα της Βουλής έγραφε
ότι θα έρθει ο κ. Στουρνάρας. Γι’ αυτό
είμαι εδώ σήμερα. Ζήτησα αντικατά-
σταση, γι’ αυτό είμαι εδώ», διαμαρτυ-
ρήθηκε ο κ. Πολάκης στο προεδρείο
της επιτροπής, για να συνεχίσει να
εκτοξεύει τα πυρά του προς τον διοικη-
τή: «Περιμέναμε! Ο κ. Στουρνάρας δεν
εκτιμά την εθνική αντιπροσωπεία; Ή
ήξερε τι θα ακούσει».

Η βεντέτα που έχει ξεκινήσει ο Παύ-
λος Πολάκης με τον Γιάννη Στουρνάρα
κρατάει αρκετό καιρό και κορυφώθηκε
με την απόφαση της Ολομέλειας για
άρση ασυλίας του πρώην υπουργού του
ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από μήνυση για συκο-
φαντική δυσφήμηση που του υπέβαλε
ο κ. Στουρνάρας.

Την απάντηση στον λόγο απουσίας
του Γιάννη Στουρνάρα έδωσε ο διευ-
θυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Με-
λετών της Τράπεζας της Ελλάδας Δη-
μήτρης Μαλλιαρόπουλος, λέγοντας ότι
έπρεπε να συμμετάσχει σε τηλεδιά-
σκεψη με την ΕΚΤ.



Κ
όλαφο για την Τουρκία αποτελεί
η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις προς ένταξη
χώρες, η οποία χτυπά τρία ση-

μαντικά «καμπανάκια» στην Άγκυρα, για την
Ανατολική Μεσόγειο, το Μεταναστευτικό και
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η έκθεση χαιρετίζει την αποκλιμάκωση
στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά προειδοποιεί
την Τουρκία ότι «σε περίπτωση ανανέωσης
μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων που
παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα
και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της,
προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέρον-
τά της και των κρατών-μελών της». Ακόμη,
προτρέπει την Άγκυρα να υποστηρίξει ενερ-
γά τις διαπραγματεύσεις για μία δίκαιη λύση
στο Κυπριακό, στο πνεύμα των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Συγκεκριμένα για τα Βαρώσια, καλεί την
Άγκυρα «να πάρει πίσω άμεσα τις μονομερείς
ενέργειες που ανακοινώθηκαν στις 20 Ιουλί-
ου 2021 και όλα τα βήματα που έγιναν από τον
Οκτώβριο του 2020 που αντιβαίνουν στα σχε-
τικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών». Πε-
ριλαμβάνει ακόμη αυστηρό μήνυμα για την
αποφυγή προκλητικών ενεργειών εναντίον
των γειτόνων της. «Να αποφύγει απειλές και
ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής
γειτονίας, να εξομαλύνει τις σχέσεις της με
την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί
την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της
ΕΕ στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο
τους καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δι-
καιώματα, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ
άλλων και του δικαιώματος έρευνας και εκ-
μετάλλευσης φυσικών πόρων» καλεί την
Τουρκία η Κομισιόν, ενώ απαιτεί να σταματή-
σει άμεσα κάθε απόπειρα γεώτρησης στις
θαλάσσιες ζώνες των κρατών-μελών. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, όπου καταγράφονται «σο-
βαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημο-
κρατικών θεσμών της Τουρκίας», με την Κο-
μισιόν να εγκαλεί την Άγκυρα γιατί δεν αντι-
μετώπισε τις ανησυχίες της Ένωσης για την
«επιδείνωση του κράτους δικαίου, των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων και της ανεξαρτησίας
του δικαστικού σώματος». Στο μέτωπο του
Μεταναστευτικού, ενώ καταγράφεται πρό-
οδος, τονίζεται η εργαλειοποίηση που επιχεί-

ρησε η Τουρκία «ενθαρρύνοντας ενεργά με-
τανάστες και πρόσφυγες να ακολουθήσουν
το χερσαίο δρομολόγιο προς την Ευρώπη μέ-
σω της Ελλάδας». 

Όπως αναμενόταν, η έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής προκάλεσε την αντίδραση της
Άγκυρας, που απάντησε σε σκληρή γλώσσα,
κατηγορώντας την Κομισιόν ότι μεταφέρει τις
ελληνικές θέσεις. «Απορρίπτουμε τις ασυνε-
πείς και προκατειλημμένες ελληνικές θέσεις
που περιλαμβάνονται στην έκθεση, για θέμα-
τα που σχετίζονται με την Ανατολική Μεσό-
γειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, τα οποία δεν
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτή η
μεροληπτική και άδικη στάση δεν συμβάλλει
στη λύση του προβλήματος και προκαλεί συ-
νέχιση των εντάσεων», καταλήγει η ανακοί-
νωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι-
κών. 

«Οι τουρκικές αντιδράσεις εξηγούνται μό-
νο αν η Τουρκία προσλαμβάνει τον εαυτό της
ως επιτιθέμενο κράτος. Υπό οποιαδήποτε άλ-

λη έννοια, είναι παντελώς ακατανόητες», διε-
μήνυσε ο Νίκος Δένδιας και τόνισε πως η Ελ-
λάδα δεν αρνείται τη συνεργασία με την
Τουρκία «με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι
θα αντιληφθεί ότι ο κανόνας είναι το Διεθνές
Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θα
παραιτηθεί από το casus belli εναντίον της
Ελλάδας και θα συνυπογράψει την UNC-
LOS». 

Οργισμένη ήταν και η απάντηση της Τουρ-
κίας για την κοινή δήλωση Ελλάδας - Κύπρου
- Αιγύπτου, την οποία χαρακτήρισε «εκδήλω-
ση εχθρικής πολιτικής». 

Η Άγκυρα δεν μπορεί να κρύψει την ενό-
χλησή της κυρίως για το γεγονός ότι το Κάιρο
στηρίζει τόσο ξεκάθαρα τις θέσεις της Αθή-
νας και της Λευκωσίας, ειδικά αν αναλογιστεί
κανείς το διπλωματικό κεφάλαιο που έχει
δαπανήσει η Τουρκία για την αναθέρμανση
των σχέσεων με την Αίγυπτο. «Η συμπερίλη-
ψη της Αιγύπτου σε αυτήν τη δήλωση είναι
ένδειξη ότι η αιγυπτιακή διοίκηση δεν έχει

καταλάβει ακόμη με ποιον μπορεί να συνερ-
γαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει
η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, στην οποία
μάλιστα γίνεται λόγος για «μαξιμαλιστικές
και παράνομες αξιώσεις» της Ελλάδας και
των Ελληνοκυπρίων. 

Ο εκνευρισμός της Τουρκίας, η οποία έχει
μείνει χωρίς συμμάχους στην Ανατολική Με-
σόγειο, εκφράστηκε χθες και με υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά. Δύο τουρκικά F-16
αφού πέταξαν πάνω από το Φαρμακονήσι και
τους Λειψούς, διαχωρίστηκαν και πραγματο-
ποίησαν διαδοχικές διελεύσεις πάνω από τις
Οινούσσες.  
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Κομισιόν καλεί 
την Τουρκία «να πάρει πίσω
άμεσα τις μονομερείς 
ενέργειες» για τα Βαρώσια

Έκθεση-φωτιά για την Άγκυρα

Όσο η Τουρκία επιδίδεται σε λεονταρισμούς, η Ελλάδα κάνει σημαν-
τικά βήματα στο διπλωματικό πεδίο, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας
ως περιφερειακής δύναμης σταθερότητας.  Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται
σήμερα στην Τρίπολη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Υπουργική Σύ-
νοδο «Πρωτοβουλία για τη Σταθερότητα στη Λιβύη». 

Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί χώρες γειτονικές προς τη Λιβύη αλλά
και οι χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία του Βερολίνου, και οι ερ-
γασίες θα εστιαστούν στην ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της
αφρικανικής χώρας.  Σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας τόνισε: «Η Ελλά-
δα επανήλθε στη Λιβύη με έναν σκοπό: Να βοηθήσει, μέσα στο πλαίσιο

των δικών της δυνατοτήτων, να επανέλθει η Λιβύη στον δρόμο της στα-
θερότητας και της ασφάλειας. Να επανέλθει στον δρόμο αυτόν που θα
εξασφαλίσει καλύτερο μέλλον για την κοινωνία της, για τον λαό της.
Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχουν για αυτό αυτονόητες
προϋποθέσεις. Και η πρώτη είναι η αποχώρηση των μισθοφόρων και η
αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, όπως, επίσης, η ελεύθερη έκ-
φραση της θέλησης του λιβυκού λαού μέσα από εκλογές. Στις 24 Δε-
κεμβρίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Με αυτή την ατζέντα, και χωρίς την παραμικρή ιδιο-
τέλεια, διότι δεν έχουμε, προσέρχεται η Ελλάδα στη Λιβύη».

Διάσκεψη για τη Λιβύη



Ξ
εκινά και πάλι τις έρευνες το γαλ-
λικό πλοίο «Nautical Geo» για
λογαριασμό της κοινοπραξίας
του East Med. Η Navtex που εξέ-

δωσε η Λευκωσία ενεργοποιείται σήμερα
και διαρκεί μέχρι το Σάββατο, ενώ η νέα
περιοχή ερευνών εντοπίζεται μεταξύ
Λάρνακας και Λεμεσού, εκεί όπου βρί-
σκεται το οικόπεδο 1. Μια περιοχή που
αποτελεί ασφαλή επιλογή, καθώς απέχει
αρκετά από το σημείο όπου το «Nautical
Geo» παρενοχλήθηκε από τις τουρκικές
φρεγάτες, με αποτέλεσμα να διακόψει τις
έρευνές του στις 4 Οκτωβρίου.

Στα ανοιχτά της Πάφου, ωστόσο, παρα-
μένει μία τουρκική φρεγάτα, ενώ η υπό-
λοιπη αρμάδα του τουρκικού Ναυτικού
έχει μετακινηθεί βορειότερα και συνο-
δεύει πλέον το «Ορούτς Ρέις», που συνε-
χίζει τις παράνομες έρευνες στα βόρεια
του νησιού και σε τμήμα της κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Αθήνα και Λευκωσία αναμένουν πλέον
τις επόμενες κινήσεις της Άγκυρας, η
οποία δεν αποκλείεται να επιχειρήσει και
πάλι να εμποδίσει τις έρευνες του γαλλι-
κού πλοίου. Άλλωστε, η ρητορική που
έχουν υιοθετήσει ανώτατοι αξιωματούχοι
του Ερντογάν μυρίζει μπαρούτι και θυμί-
ζει έντονα το καλοκαίρι του 2020. Στην πε-

ριοχή, όμως, που δέσμευσε η Λευκωσία
περιπολεί σε μόνιμη σχεδόν βάση μια γαλ-
λική φρεγάτα και η Τουρκία θα πρέπει να
υπολογίσει ότι η παρεμπόδιση του «Nauti-
cal Geo» δεν θα είναι απλή υπόθεση.

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί κύκλοι
χαρακτηρίζουν κρίσιμο το διάστημα μέχρι
τις αρχές του 2022, καθώς η Άγκυρα δεί-
χνει αποφασισμένη να μεταφέρει την έν-
ταση στην κυπριακή ΑΟΖ, κλιμακώνοντας,
μάλιστα, σε σημείο που «δεν αποκλείεται
να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο», όπως
αναφέρουν χαρακτηριστικά. Οι ίδιες πη-
γές εκτιμούν ότι στόχος της Τουρκίας εί-
ναι να δείξει ότι το «μνημόνιο» που υπέ-
γραψε με τη Λιβύη είναι ακόμη σε ισχύ,
επιχειρώντας ίσως να στείλει το «Ορούτς
Ρέις» σε περιοχές νότια της Κρήτης μετά
τις 16 Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει η Nav-
tex που το κρατά στα βόρεια της Κύπρου.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισ-
σότερο, καθώς στα τέλη Νοεμβρίου αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν οι προγραμματισμένες
έρευνες της αμερικανικής Exxon Mobil και

της γαλλικής Total σε αδειοδοτημένα οικό-
πεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Δεν αποκλείεται,
μάλιστα, η Άγκυρα να δοκιμάσει τα ανα-
κλαστικά τους, αν και την προηγούμενη
φορά που εμφανίστηκε αμερικανικό γεω-
τρύπανο η Άγκυρα επέλεξε να αντιδράσει
μόνο σε ρητορικό επίπεδο. Δεν έγινε το
ίδιο, όμως, με την ιταλική Eni, όπου οι
τουρκικές φρεγάτες εμπόδισαν τη δοκιμα-
στική γεώτρηση της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα και Λευκω-
σία βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή ώστε
να κινητοποιήσουν όλους τους μηχανι-
σμούς αντίδρασης απέναντι στις τουρκι-
κές προκλήσεις. Τις τελευταίες μέρες,
πάντως, η Τουρκία επιχειρεί να «τεστά-
ρει» τις αντιδράσεις της Αθήνας. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση της Τρίτης,
όταν δέκα τουρκικά μαχητικά παραβίασαν
τον εθνικό εναέριο χώρο, την ώρα, μάλι-
στα, που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργα-
σίες της τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου -
Αιγύπτου. Αν και τα τουρκικά μαχητικά
επέστρεψαν στις βάσεις τους με «τσαλα-
κωμένο» ηθικό, μετρώντας αρκετά «kills»
κατά τη διάρκεια των εικονικών εμπλο-
κών με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλα-
κής που έσπευσαν να τα αναχαιτίσουν, η
επιλογή αυτής της Τουρκίας να προκαλέ-
σει και πάλι πάνω από το Αιγαίο δείχνει ότι

δυσκολεύεται να «χωνέψει» το γεγονός
ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον τον πιο ση-
μαντικό εταίρο της Ευρώπης, των ΗΠΑ και
του αραβικού κόσμου στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Ναυτικό drone έφτιαξε η Τουρκία
Την ίδια ώρα, η τουρκική αμυντική βιο-

μηχανία συνεχίζει να προσφέρει «λύ-
σεις» στις Ένοπλες Δυνάμεις των γειτό-
νων. Το πρώτο UAV ναυτικής συνεργασίας
«Aksungur» παραδόθηκε στο Πολεμικό
Ναυτικό της Τουρκίας, αφού ολοκλήρωσε
τις δοκιμές στο έδαφος και τον αέρα. Σύμ-
φωνα με τους κατασκευαστές του, μπορεί
να μεταφέρει έως 750 κιλά ωφέλιμο φορ-
τίο και να παραμένει στον αέρα έως 50
ώρες. Στον αντίποδα, η ΕΑΒ χάνει το ένα
χρονοδιάγραμμα μετά το άλλο στην ανα-
βάθμιση των ελληνικών αεροσκαφών P3
που δεν αναμένεται να παραδοθούν πριν
από τα μέσα της δεκαετίας. 
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Crash test με το «Nautical Geo»

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Navtex που εξέδωσε 
η Λευκωσία ενεργοποιείται
σήμερα και διαρκεί
μέχρι το Σάββατο
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«Με τα εμβόλια 
γλιτώσαμε 8.400
θανάτους»

Tη σημασία του εμβολιασμού 
τονίζει η μελέτη που παρουσίασε 
ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας 

Ε
ξαιρετικά ασφαλή και αποδοτικά είναι τα
εμβόλια κατά της Covid-19 και αυτό απο-
δεικνύεται περίτρανα και από τα ελληνικά

δεδομένα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Παθολο-
γίας και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ, μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
του υπουργείου Υγείας και πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρείας Λοιμώξεων Σωτήρης Τσιόδρας, πα-
ρουσιάζοντας ελληνική ανάλυση που αφορά τα
αποτελέσματα της εμβολιαστικής προσπάθειας
στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
από την έναρξη των εμβολιασμών έως τις 11
Οκτωβρίου έχουμε αποφύγει με τον εμβολιασμό
8.413 θανάτους, 5.561 νοσηλείες σε ΜΕΘ και
5.530 διασωληνώσεις. Αν είχαμε επιτύχει 95% εμ-
βολιαστική κάλυψη σε ηλικίες άνω των 50 έως τα
μέσα Ιουλίου, θα είχαμε περίπου 1.200 λιγότε-
ρους θανάτους. Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε ότι, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της μελέτης, τα εμβόλια εμ-
φανίζουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα σχετι-
κά με τη σοβαρή νόσο, δηλαδή νοσηλεία σε ΜΕΘ,
διασωλήνωση και θάνατο σε όλες τις ηλικίες. Το
μεγαλύτερο όφελος διατηρείται στους ηλικιωμέ-
νους, οι οποίοι εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο σοβαρής νόσου και θανάτου.

Επίσης, εκτίμησε ότι ενόψει της χειμερινής
περιόδου αναμένεται να «ξεφύγει» η κυκλοφο-
ρία τόσο του κορονοϊού όσο και άλλων αναπνευ-
στικών λοιμώξεων, τονίζοντας ότι «η τεράστια ση-
μασία αυτών των δεδομένων για τη δημόσια υγεία
είναι προφανής». Τα ευρήματα αυτά, πρόσθεσε,
τονίζουν το επιπρόσθετο όφελος για τη δημόσια
υγεία, το οποίο μπορούμε να πετύχουμε με υψη-
λότερα ποσοστά εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε μεγά-
λες ηλικίες που κινδυνεύουν περισσότερο.

«Όσο αυξάνει η εμβολιαστική κάλυψη σε έναν
πληθυσμό, εμφανίζονται κρούσματα της νόσου
και στους εμβολιασμένους, αυτό όμως δεν σημαί-
νει ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό και
οδηγεί αρκετούς σε λανθασμένη αντίληψη ότι τα
εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν προστατεύουν,
οδηγώντας σε άρνηση να εμβολιαστούν», επισή-
μανε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Η σημερινή περίοδος
δεν προμηνύεται εύκολη, είπε ο καθηγητής ανα-
φέροντας ότι δεδομένα από τη Ρουμανία, με εμ-
βολιαστική κάλυψη πληθυσμού γύρω στα 34%,
δείχνουν ένα «τεράστιο και καταστροφικότατο
τέταρτο κύμα της νόσου», το οποίο συνοδεύεται

από σημαντικές απώλειες που ξεπερνούν τους
500 ανθρώπους ανά ημέρα. Στη Ρωσία, με το 34%
πλήρως εμβολιασμένο, χθες καταγράφηκαν πά-
νω από 1.000 θάνατοι.

Η ελληνική μελέτη 
Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από την

έναρξη του εμβολιασμού μέχρι τις 11 Οκτωβρίου
και αφορούν σοβαρή νόσηση, την αποτελεσματι-
κότητα όλων των εμβολίων συνολικά, αλλά και
κάθε ένα ξεχωριστά, ενώ επίσης προσαρμόστηκε
ανά ηλικιακές κατανομές. Της τάξης του 91% είναι
η μείωση κινδύνου για τον πλήρως εμβολιασμένο.

Στην αθροιστική επίπτωση ανά 100.000 πληθυ-
σμού της πιθανότητας κάποιος να πεθάνει όταν εί-
ναι ανεμβολίαστος, ατελώς εμβολιασμένος και
πλήρως εμβολιασμένος, καταγράφονται σημαντι-
κή προστασία και υψηλή αποτελεσματικότητα του
εμβολίου. Σε σχέση με τους θανάτους η προστα-
σία του εμβολίου της Pfizer για τους πλήρως εμ-
βολιασμένους είναι της τάξεως του 90%, του Mo-
derna στο 97%, του AstraZeneca στο 94%, ενώ
υπολείπεται ελαφρά το Johnson & Johnson.
Όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, γίνεται συζήτηση και
στην επιτροπή εμβολίων για το θέμα της ανάγκης
ενισχυτικής δόσης με αυτό το εμβόλιο, ιδιαίτερα
σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υψηλή παραμένει η
αποτελεσματικότητα των εμβολίων στους άνω
των 60 ετών και, όπως δείχνει η μελέτη, είναι
υψηλότερη για τα εμβόλια mRNA και AstraZene-
ca.

Σε επίπεδο νοσηλείας σε ΜΕΘ παρατηρείται ση-
μαντικότατη μείωση από τον εμβολιασμό της τάξε-
ως του 95% σε σχέση με τους ανεμβολίαστους.
Εξαιρετικά υψηλή είναι η προστασία στους άνω
των 60 ετών για νοσηλεία σε ΜΕΘ, της τάξεως από
91% έως και 98%. Ακόμη και οι ατελώς εμβολιασμέ-
νοι με μία δόση έχουν προστασία της τάξεως του
77%. Στους κάτω των 60 ετών διατηρείται το εξαιρε-
τικό όφελος του εμβολίου σε σχέση με νοσηλεία
σε ΜΕΘ. Στη μελέτη αναλύθηκαν και δεδομένα για
την «προ-Δέλτα» και «μετα-Δέλτα» περίοδο. Στην
«προ-Δέλτα» περίοδο τα δεδομένα για τους θανά-
τους είναι από 92% μέχρι 98% αποτελεσματικότητας
των εμβολίων και στη «μετα-Δέλτα» από 71% μέχρι
96%.



Σ
ε ανησυχητικά επίπεδα κινείται η δια-
σπορά του κορονοϊού στη χώρα πριν
καν μπει ο χειμώνας, με τους ειδικούς
να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

για τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Οι λοιμω-
ξιολόγοι ανησυχούν για την ανοδική τάση στην
καταγραφή των ημερήσιων κρουσμάτων, σε
συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση που παρατη-
ρείται στις νοσηλείες νεότερων ανθρώπων αλλά
και το «φρακάρισμα» των ΜΕΘ στα νοσοκομεία
της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, το υψηλότερο πο-
σοστό θετικότητας παρατηρείται στη Δράμα με
1,91%, στη Λάρισα με 1,70% και στην Ιθάκη με
1,56%.

Τα νέα εργαστηριακά, επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευ-
ταίες 24 ώρες είναι 3.279, εκ των οποίων 6 εντο-
πίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου
της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορο-
νοϊό είναι 38, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 15.485 θάνατοι. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένοι είναι 351. Μεταξύ αυτών, 311 (88,6%)
είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι
και 40 (11,4%) πλήρως εμβολιασμένοι. Οι εισα-

γωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 213.

Από τα συνολικά 3.279 κρούσματα, τα 659
προέρχονται από την Αττική και τα 523 από τη
Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια μέρα σε τριψήφια
νούμερα κινούνται οι ημερήσιες μολύνσεις σε
Λάρισα (199), Μαγνησία (157) και Ημαθία (133).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες
στη δημοσιότητα από τον ΕΟΔΥ για την εβδομά-
δα 11-17 Οκτωβρίου, το σύνολο των ασθενών
ηλικίας 4-18 ετών είναι 4.493, αποτελώντας το
26% (-3,7% από την προηγούμενη εβδομάδα) του
συνόλου των κρουσμάτων. Ακόμη, την εβδομά-
δα αναφοράς 11-17 Οκτωβρίου το ποσοστό θετι-
κότητας ήταν 1,35% σε σύνολο 1.280.617 εργα-
στηριακών ελέγχων και 0,28% σε σύνολο
1.831.175 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

AstraZeneca: Φτιάχνουν 
εμβόλιο ειδικά για τη Δέλτα 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης -οι ίδιοι που βρίσκονται
πίσω από το εμβόλιο Covid-19 της AstraZeneca- άρχισαν να αναπτύσσουν
ένα νέο εμβόλιο, ειδικά κατά του στελέχους Δέλτα του κορονοϊού. Η εργα-
σία τους βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και το εμβόλιο ουσιαστικά θα
αποτελεί μια τροποποίηση του αρχικού εμβολίου που είχαν δημιουργήσει.
Μια πηγή σχετική με θέμα δήλωσε στη βρετανική «Ιndependent» ότι η
ανάπτυξη μιας νέας εκδοχής του εμβολίου γίνεται εν μέσω αύξησης των
κρουσμάτων κορονοϊού και των θανάτων στη Βρετανία, «προκειμένου να
υπάρχει κάτι στο ράφι έτοιμο για μαζική παραγωγή, αν χρειαστεί». Δεν δι-
ευκρινίστηκε σε πόσο χρόνο θα είναι έτοιμο το εμβόλιο.

Δεν είναι, επίσης, σαφές αν το νέο εμβόλιο έχει να κάνει και με την εμ-
φάνιση στη χώρα της νέας παραλλαγής Δέλτα+ (Delta Plus), που σταδιακά
κερδίζει έδαφος και η οποία φαίνεται να είναι κάπως πιο μεταδοτική (κατά
10% έως 15%, σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις) από την κανονική Δέλτα.
Στις αρχές Οκτωβρίου σχεδόν το 10% των νέων κρουσμάτων στην Αγγλία
οφειλόταν στη Δέλτα+. Ο Έλληνας καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστημί-
ου της Οξφόρδης Άρης Κατζουράκης ανέφερε ότι αν η εκτίμηση περί με-
γαλύτερης κατά 10%-15% μεταδοτικότητας επιβεβαιωθεί, τότε η Δέλτα+
(γνωστή και ως μετάλλαξη ΑΥ.4.2) «θα επικρατήσει τελικά».

Με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος στο κέντρο της Αθήνας, επιστρέφει
το μέτρο του δακτυλίου με δραστική, ωστόσο, πε-
ρικοπή των εξαιρέσεων συνολικά κατά 50% και
πρώτα από όλα για τους βουλευτές και τα κόμματα,
καθώς και με ψηφιακές άδειες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε, από τις
25 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 22 Ιουλίου 2022 για
τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες
07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00
έως 15.00, θα επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλο-
φορία των Ι.Χ. και των φορτηγών με μέγιστη απο-
δεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέ-
χρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τε-
λευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους και
με το σύστημα των μονών-ζυγών.

Ελεύθερα κυκλοφορούν, ανεξαρτήτως μονών-
ζυγών, τα αυτοκίνητα EURO 6, εφόσον εκπέμ-

πουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120
γρ./χλμ., καθώς και όλα τα οχήματα τεχνολογίας,
ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατα-
σκευής και οχήματα υγραερίου εκ κατασκευής.
Κυκλοφορούν φυσικά, για την είσοδο και την
έξοδό τους, και τα αυτοκίνητα μόνιμων κατοίκων
της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του
δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδια-
στούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου, η οποία
χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δή-
μου Αθηναίων. Οι άδειες δακτυλίου περιορίζον-
ται στο 50% επί του συνόλου και «μαχαίρι πέφτει»
κυρίως στις άδειες των πολιτικών, προκειμένου
να δώσουν το καλό παράδειγμα για την εφαρμογή
του δακτυλίου. Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές,
από τρεις άδειες δακτυλίου, θα δικαιούνται δύο.
Ενώ τα γραφεία υπουργών και υφυπουργών, από
15 άδειες, θα δικαιούνται επτά.

Ανησυχία των ειδικών για τη μεγάλη
αύξηση στις νοσηλείες νεότερων 
ανθρώπων 

Στο «κόκκινο» τα
κρούσματα - Θρίλερ
σε τρεις περιοχές 

Επιστρέφει ο δακτύλιος με άγριο
«ψαλίδι» στις άδειες πολιτικών
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Βόλος

«Θα σας κάνω μαύρους στο ξύλο»,
απείλησε ο δήμαρχος

Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη-παρουσίαση της νέας επένδυ-
σης «Μονάδα Αποθήκευσης, Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυ-
σικού Αερίου (LNG)» στον Βόλο. Λίγο πριν από την έναρξη και ενώ
προσέρχονταν στην εκδήλωση τα μέλη της Περιβαλλοντικής
Πρωτοβουλίας, Στέλιος Λημνιός και Κώστας Βολιώτης, ο δήμαρ-
χος Αχιλλέας Μπέος άρχισε να τους απειλεί ότι… «θα τους κάνει
μαύρους στο ξύλο». Ακολούθησε αναστάτωση, αλλά με την επέμ-
βαση της αστυνομίας, κι αφού υποβλήθηκαν μηνύσεις, τα πνεύ-
ματα ηρέμησαν και τα δύο μέλη της Περιβαλλοντικής Πρωτοβου-
λίας παρέμειναν στην αίθουσα.

Τύρναβος

Στο δικαστήριο για οφειλές
δεδουλευμένων

Δημοσιογράφος που είχε προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης
του δημάρχου δεν πληρώθηκε ποτέ, καθώς ο δήμος είχε ήδη
συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ειδικών συνεργατών του
δημάρχου. Παρά ταύτα, ο δημοσιογράφος με αγωγή του διεκδι-
κεί, και με τον νόμιμο τόκο, το ποσό των 8.642 ευρώ για τις υπη-
ρεσίες που παρείχε ανελλιπώς. Στην αγωγή του, ο δημοσιογρά-
φος αναφέρει πως «εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά του, στο
γραφείο που του είχε παραχωρηθεί και στο οποίο προσερχόταν
καθημερινά, από τις 07.00 μέχρι και τις 15.00, όπως και οι υπό-
λοιποι συνάδελφοί του, υποκείμενος καθ’ όλα στον έλεγχο, τις
εντολές και τις οδηγίες του δημάρχου»..

Τη δυνατότητα να αθλούνται δωρεάν στις εγκαταστάσεις του Πανελλή-
νιου Γυμναστικού Συλλόγου στο Πεδίον του Άρεως έχουν πλέον οι δη-
μότες της Αθήνας, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αθη-

ναίων σε συνεργασία με τον ιστορικό σύλλογο. Προϋπόθεση συμμετο-
χής στα προγράμματα άθλησης είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19 ή πιστοποιητικό νόση-
σης (εντός εξαμήνου), βεβαιώσεις που θα πρέπει να καταθέσουν κατά

την εγγραφή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οφείλουν να προσκομί-
ζουν κάθε φορά στη γραμματεία το αποτέλεσμα μοριακού ή rapid test.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των Αθηναίων αναλαμβάνοντας δυναμικές πρωτοβουλίες και στον το-

μέα της άθλησης, με δωρεάν προγράμματα για όλους τους ενήλικες.
Ευχαριστούμε θερμά τον ιστορικό Γυμναστικό Σύλλογο της πόλης μας,
τον Πανελλήνιο, για αυτήν τη δημιουργική και πολύτιμη συνεργασία»,

τονίζει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης.

Κάθετα αντίθετη στο «Υδροηλεκτρικό Έρ-
γο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο,
ΠΕ Τρικάλων» της ΔΕΗ ΑΕ, καθώς και στη
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»,
είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δήλω-
σε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης,
σε σύσκεψη που προηγήθηκε, με τη συμμε-
τοχή του δημάρχου Γιώργου Παπαναστασί-
ου και φορέων της περιοχής. «Η μελέτη εί-
ναι ελλιπής. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή
όχι μόνο εκφράζουμε την αντίθεσή μας, αλ-
λά θα φέρουμε το ζήτημα και στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο, ώστε το ανώτατο δια-
βουλευόμενο όργανο να λάβει γνώση και
ομόφωνα να διατυπώσει τη σαφή αντίρρησή
του. Διότι το ζήτημα δεν είναι καν τοπικό,
δεν είναι ζήτημα μόνο της Αιτωλοακαρνα-
νίας. Η ορθή διαχείριση των φυσικών πό-
ρων είναι ζήτημα που αφορά συνολικά τη
Δυτική Ελλάδα, αλλά και όλη τη χώρα»,
υπογράμμισε ο περιφερειάρχης.

! Δυτική Ελλάδα

Η περιφέρεια αντίθετη
στο υδροηλεκτρικό
στον Αχελώο

Δωρεάν άθληση στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Συμβάσεις 850.000 ευρώ 
για έργα στην ΠΕ Αργολίδας

Συμβασιοποιήθηκαν έργα προϋπολογισμού 850.776
ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, όπως ενη-
μέρωσαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας και ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Γιάννης Μαλ-
τέζος. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής έργα: Συντή-
ρηση της εθνικής οδού Ναύπλιο - Λυγουριό, με προϋπο-
λογισμό 299.831 ευρώ. Συντήρηση στο τμήμα Άργος -
Κουτσοπόδι, με προϋπολογισμό 240.955 ευρώ. Βελτίωση
του δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Νέας Τίρυνθας, με προϋπο-
λογισμό 109.107 ευρώ. Οδοφωτισμός στο τμήμα Λευκά-
κια - Δρέπανο της επαρχιακής οδού 5, με προϋπολογισμό
188.482 ευρώ. Προμήθεια ειδών και υλικών Πολιτικής
Προστασίας προϋπολογισμού 12.398 ευρώ.

Αμπελόκηποι - Μενεμένη

Καμία αύξηση στα δημοτικά 
τέλη το 2022

Ουδεμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και
καθαριότητας για το έτος 2022 αποφάσισε το Δημοτικό
Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του δημάρχου. «Στην
απόφασή μας αυτή προχωρήσαμε παρά τις τεράστιες μει-
ώσεις των πόρων των δήμων, με κοινωνική ευαισθησία,
λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του πληθυσμού μας (κά-
τοικοι με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι κ.λπ.), την οικονο-
μική κρίση και την κρίση στην αγορά, την αυξημένη ανερ-
γία, το κόστος ζωής και τη μείωση του εισοδήματος όλων
των πολιτών», δηλώνει η Δημοτική Αρχή. 
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Σ
την τελική ευθεία μπαίνει η μετατρο-
πή μιας έκτασης 1.500 στρεμμάτων
της Χωματερής της Φυλής σε Πάρκο

Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ). Σε ειδική τελετή που πραγμα-
τοποιήθηκε προχθές στον Δήμο Φυλής πα-
ρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη
Γεωργιάδη και του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, υπεγράφησαν οι συμ-
βάσεις από τον δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού και τον εργολάβο που αναδείχθη-
κε από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Το
έργο, προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ, χρη-
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Πρόκειται για ένα ση-
μαντικό περιβαλλοντικό έργο, το οποίο έχει
ως στόχο τη μετατροπή ενός υποβαθμισμέ-
νου χώρου σε έναν υπερτοπικό πόλο πρα-
σίνου και αναψυχής. Ταυτόχρονα η ηλε-
κτρική ενέργεια που θα παραχθεί θα διατε-

θεί, κατά προτεραιότητα, σε 5.000 ευάλωτα
νοικοκυριά του Δήμου Φυλής. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης τόνισε: «Οφείλουμε πολλά στους
κατοίκους της Δυτικής Αττικής, γιατί έχουν
βάλει πλάτη για την ανάπτυξη της Αττικής».
Ο περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε το
έργο ως «ορόσημο για τις προσπάθειες
που στοχεύουν στον δραστικό περιορισμό
της ταφής απορριμμάτων και το οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής». Από την πλευ-
ρά του ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς τόνι-
σε ότι «η υπογραφή των συμβάσεων απο-
τελεί την αρχή της υλοποίησης του ονείρου
της ενεργειακής και υδρολογικής αυτοτέ-
λειας του Δήμου Φυλής», ενώ πρόσθεσε
ότι βασικός στόχος παραμένει η εξασφάλι-
ση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας σε όλα τα νοικοκυριά του
Δήμου Φυλής.

Συσκευές απολύμανσης 
του αέρα στη δημοτική συγκοινωνία 

Συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης
του αέρα τοποθέτησε ο Δήμος Πειραιά στα
λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας,
στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για
την προστασία της δημόσιας υγείας από την
πανδημία του κορονοϊού. Στόχος είναι οι
κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης,
οι οποίοι μετακινούνται δωρεάν με τη δη-
μοτική συγκοινωνία, να βρίσκονται σε ένα
όσο το δυνατόν ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από ιούς. Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης
Μώραλης βρέθηκε στο δημοτικό γκαράζ επί της οδού Θηβών, όπου ενημερώθηκε εκτενώς
για τα οφέλη του νέου αυτού εξοπλισμού, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για αξιόπιστη, απο-
τελεσματική και διεθνώς πιστοποιημένη συσκευή που έχει και το πλεονέκτημα του μηδενι-
κού κόστους συντήρησης.

ΚΕΔΕ: Προτάσεις
για το υπαίθριο 
εμπόριο   

Τις θέσεις του Α’ Βαθμού Αυτοδιοί-
κησης, σχετικά με το υπό συζήτηση
νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο,
μετέφερε ο γενικός γραμματέας της
ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης στη
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Παραγωγής και Εμπορίου της Βου-
λής, καταθέτοντας ταυτόχρονα τις
θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δή-
μων Ελλάδος. Όπως επισήμανε στην
παρέμβασή του: «Εκτός από ορισμέ-
νες τεχνικές διορθώσεις, ο πυρήνας
του σχεδίου νόμου και οι επιμέρους
ρυθμίσεις μάς βρίσκουν σύμφω-
νους, εφόσον βέβαια ληφθούν υπό-
ψη και συμπεριληφθούν οι προτά-
σεις μας για τα τέλη δραστηριοποί-
ησης, δηλαδή να εισπράττονται από
τον οικείο δήμο σε ποσοστό 100%
και όχι στο 75%, όπως προβλέπεται
από το σχέδιο νόμου». 
Επίσης υπενθύμισε τις προτάσεις
της ΚΕΔΕ για την αρμοδιότητα επί
των κυριακάτικων αγορών και τη
μείωση των κυρώσεων προστίμων. 

Ποιος δήμαρχος της Αττι-
κής δέχθηκε πρόσφατα σο-
βαρό πλήγμα χάνοντας έναν
από τους κυριότερους συ-
νεργάτες του; Σε αυτή την
περίπτωση δεν πρόκειται
για κάποια ανεξαρτητοποί-
ηση ή απώλεια στην παρά-
ταξη αλλά «απώλεια» βασι-
κού συνεργάτη επικοινω-
νίας που εδώ και πολύ και-
ρό φρόντιζε το προφίλ του
δημάρχου και της προώθη-
σης του έργου του. Ίσως να
έπαιξε ρόλο ότι το προφίλ
έχει δεχθεί πλήγματα τον
τελευταίο καιρό…

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στην εφορία τα χρέη
προς τους δήμους 
Χρέη προς δήμους που αγγίζουν τα
3 δισ. ευρώ εξετάζει να μεταφέρει
για είσπραξη από την εφορία η κυ-
βέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θόδωρος Σκυλακάκης, η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ-
ΔΕ) προτίθεται να αναλάβει τον ρό-
λο του «εισπράκτορα» για λογαρια-
σμό των δήμων αναγνωρίζοντας την
αδυναμία τους να εισπράξουν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές των δημοτών
τους. Όπως τόνισε, ο ρόλος της ΑΑ-
ΔΕ θα είναι καθαρά εισπρακτικός
και θα ακολουθήσει το μοντέλο που
έχει εφαρμοστεί, και μάλιστα με
επιτυχία, στις απλήρωτες κλήσεις
της δημοτικής αστυνομίας. Τέλος,
έκανε σαφές ότι, εφόσον το σχέδιο
αυτό υλοποιηθεί, το κράτος θα μει-
ώσει τη δαπάνη για τους ΟΤΑ.

Σε πάρκο 1.500 στρεμμάτων 
μετατρέπεται η Χωματερή 

Δ H Μ Ο Σ  Φ Υ Λ H Σ
Δωρεάν νομική
πληροφόρηση  

Επανέρχεται σε δράση η υποστη-
ρικτική δομή πληροφόρησης και
συμβουλευτικής συνταξιούχων, ατό-
μων πλησίον της σύνταξης, εργαζο-
μένων και ανέργων που έχει δημι-
ουργήσει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ. Η υποστηρικτική δομή θα επα-
ναλειτουργήσει από τη Δευτέρα 1
Νοεμβρίου 2021, ώρες 16.00 έως
20.00 κατόπιν ραντεβού, όπου νομι-
κοί σύμβουλοι και σύμβουλοι απα-
σχόλησης θα βρίσκονται την πρώτη
και την τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα στο
Δημαρχείο Ιλίου, προκειμένου να
παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες εξειδι-
κευμένης πληροφόρησης και επαγ-
γελματικής συμβουλευτικής. Συγκε-
κριμένα, θα υποδέχονται και θα επε-
ξεργάζονται ερωτήματα που αφο-
ρούν το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο
κοινωνικής ασφάλισης όπως θεμε-
λίωση και κατοχύρωση συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος, συντάξεις χηρεί-
ας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και
μειωμένες συντάξεις, απασχόληση
συνταξιούχων κ.λπ.



Ξεκίνησε η δίκη του
Ζακ Κωστόπουλου

Με τις σπαρακτικές καταθέσεις των
γονιών του 33χρονου ακτιβιστή της ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητας Ζακ Κωστόπουλου ξε-
κίνησε χθες, ενώπιον του Μεικτού Ορ-
κωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, η δίκη
για τον θάνατό του στο κέντρο της Αθή-
νας, με έξι κατηγορούμενους.

Ο πατέρας του θύματος Ευθύμιος
Κωστόπουλος περιέγραψε το παιδί του
ως άνθρωπο που ήθελε να αλλάξει τον
κόσμο, είχε κοινωνική ζωή, ήταν χα-
ρούμενος και είχε την οικονομική στή-
ριξη της οικογένειάς του. Παράλληλα, ο
μάρτυρας επέρριψε ευθύνες και στους
αστυνομικούς για «απόκρυψη στοιχεί-
ων» σχετικά με τον θάνατο του παιδιού
του. Αναφερόμενος στο βίντεο που είδε
το φως της δημοσιότητας με το λιντσά-
ρισμα του γιου του, ο κ. Κωστόπουλος
κατέθεσε: «Είδα το βίντεο, κάτω το εί-
χαν το παιδί με αίματα και να τον κλο-
τσοπατάνε. Και πριν λίγους μήνες ένας
σκότωσε ένα γατάκι και τώρα είναι μέ-
σα και αυτοί είναι έξω! Πώς είναι δυνα-
τόν! Συγγνώμη για την οργή μου αλλά
έχω θυμό μέσα μου για αυτό που συνέ-
βη! Δεν είναι πράγματα αυτά σε μια πο-
λιτισμένη χώρα».

Από την πλευρά της η μητέρα του Ζακ
ζήτησε από τους δικαστές να αποδώ-
σουν δικαιοσύνη για «το μίσος που δέχ-
θηκε» το παιδί της χωρίς να γνωρίζει
τον λόγο. «Τίποτα δεν δικαιολογεί τον
φόνο ενός ανθρώπου, ούτε η περιουσία
μας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σε
άμυνα, θα μπορούσαν να τον αφήσουν
μέσα στο μαγαζί και να κάνουν τη σύλ-
ληψή του. Και έτσι ίσως το παιδί μου να
ήταν εδώ και να σας έλεγε γιατί μπήκε
στο μαγαζί…», είπε ανάμεσα στα άλλα η
Ελένη Κωστοπούλου. Η δίκη θα συνεχι-
στεί στις 9 Νοεμβρίου.

Από τη Μαρία Δήμα

Σ
τοιχεία τα οποία φέρονται να εί-
ναι ενοχοποιητικά για τον
πρώην αναπληρωτή υπουργό
Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγ-

γελόπουλο κατέθεσε με υπόμνημά του
στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβου-
λίου του Ειδικού Δικαστηρίου, λίγο πριν
ολοκληρώσει την έρευνά της για την υπό-
θεση της Novartis, Κωνσταντίνα Αλεβιζο-
πούλου, ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής.

Στις νέες «βόμβες» που εξαπολύει ο
επιχειρηματίας, όπως ισχυρίζεται, εμπε-
ριέχονται, μεταξύ των άλλων, διάλογοι της
συνάντησης που έγινε στο Μέγαρο Μαξί-
μου στις 10 Μαρτίου 2016, παρουσία του
ίδιου, του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και
του τότε υπουργού Επικρατείας Νίκου
Παππά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αυτούς
τους διαλόγους προκύπτει ότι ο Δημήτρης
Παπαγγελόπουλος ζήτησε από τον επιχει-
ρηματία Σάμπυ Μιωνή «τα έξοδα» για λο-
γαριασμό του εκδότη της εφημερίδας
«Δημοκρατία» Ιωάννη Φιλιππάκη. «Τα
έξοδα», όπως τονίζεται στο υπόμνημα,
ήταν εκβιαστική κίνηση καταβολής χρη-
μάτων, προκειμένου να σταματήσει ο πό-
λεμος κατά Μιωνή από την εφημερίδα
«Δημοκρατία» για οικονομικά και φορο-
λογικά θέματα. 

Στο υπόμνημα παρουσιάζεται ο λεπτο-
μερής διάλογος που φέρεται να έγινε στο
Μαξίμου: 
ΝΝίκος Παππάς: «Έχει γίνει ήδη μία συζή-

τηση χθες παρουσία και του Φιλιππάκη,
όπου η παρέμβαση του Μίμη ήταν ση-
μαντική για να καταλάβει και αυτός ότι
είναι επιθυμητό να βρεθεί μία λύση, να

αποσυμπιεσθούν τα πράγματα και ως
συνέχεια της συνάντησης τώρα πρέπει
να κάτσουμε εδώ πέρα να δούμε και να
βρούμε, να σχεδιάσουμε μία λύση, ανα-
λάβαμε χθες με τον Μίμη να του κάνου-
με ένα σχέδιο συμβιβαστικής λύσης.
Μίμη, τα λέω καλά;».

Δημ. Παπαγγελόπουλος: «Ναι».
Νίκος Παππάς: «Κάπως έτσι δεν είπαμε;

Θα του κάνουμε ένα χαρτί στο οποίο θα
γράφουμε τι κινήσεις θα κάνει η κάθε
πλευρά ούτως ώστε να αρχίσει να απο-
συμπιέζεται. Ο Σάμπυ μού μετέφερε στη
συνάντηση που είχαμε προχθές το από-
γευμα το θέμα του Μεταξά και το μείζον
για τον Φιλιππάκη είναι το θέμα των
αγωγών».

Δημ. Παπαγγελόπουλος: «Και των εξόδων
που έχει κάνει μέχρι τώρα».

Σάμπυ Μιωνής: «Κοιτάξτε να δείτε, να το
ξεκαθαρίσουμε […]».

Δημ. Παπαγγελόπουλος: «Και άλλο ένα
έχει βάλει. Πώς θα εγγυηθούμε ότι δεν
[…]».

Νίκος Παππάς: «Η εγγύηση είναι εντάξει,
εμείς θα εγγυηθούμε».

Σάμπυ Μιωνής: «Δεν είναι έτσι τα πράγμα-
τα».

Δημ. Παπαγγελόπουλος: «Εγώ λέω τι εί-
πε» (εννοεί ο Ιωάννης Φιλιππάκης).

Σάμπυ Μιωνής: «Και θα σας πω εγώ τι λέω
εγώ. Δεν είναι έτσι».

Σκότωσε τη μητέρα
του και εξαφανίστηκε

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε
ένας διαπληκτισμός ανάμεσα σε μια
54χρονη γυναίκα και τον 20χρονο γιο
της σε διαμέρισμα επί της οδού Βέροιας
στο Αιγάλεω. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε
νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος, με ένα
κουζινομάχαιρο (το φονικό όπλο) δίπλα
και την ΕΛΑΣ να αναζητεί τον 20χρονο
ως τον βασικό ύποπτο της άγριας δολο-
φονίας.
Το μακάβριο θέαμα αντίκρισε αρχικά
ένα από τα πέντε παιδιά της 54χρονης,
το οποίο ειδοποίησε την Άμεση Δράση
και ενημέρωσε ότι το πρωί έφυγε και
άφησε τον αδερφό του με τη μητέρα
τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέ-
θεσε ακόμη στις Αρχές ότι ο 20χρονος
αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
και είναι χρήστης ουσιών, ενώ και η γει-
τονιά έκανε λόγο για συχνούς καβγά-
δες, με αυτόν που σημειώθηκε το μεση-
μέρι της Τετάρτης να αποδεικνύεται
μοιραίος. Όταν έφτασαν στο σημείο οι
πρώτοι αστυνομικοί και οι διασώστες
του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν απλώς ότι η γυ-
ναίκα είχε καταλήξει, ενώ ο ιατροδικα-
στής που εξέτασε τη σορό της 54χρονης
εντόπισε βαθιά τραύματα από μαχαιριές
στον λαιμό και το στήθος.Από την ΕΛΑΣ
έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό
για τον εντοπισμό και την προσαγωγή
του 20χρονου, που είναι ο βασικός ύπο-
πτος για την άγρια δολοφονία της μητέ-
ρας του, ενώ προανάκριση για το αιμα-
τηρό περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Κώστας Παπαδόπουλος

Κατέθεσε υπόμνημα 
με στοιχεία που «καίνε» 
τον πρώην αναπληρωτή
υπουργό Δικαιοσύνης 
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Νέες βόμβες
Μιωνή για τον 
Παπαγγελόπουλο



Γράφει ο Ηλίας Παλιαλέξης

«Ο
ι υποδομές στη χώρα θα
πάνε σε άλλο επίπεδο τα
επόμενα χρόνια», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο υφυ-

πουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρ-
μόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος Καρα-
γιάννης, καθώς το επόμενο διάστημα ξεκι-
νάει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έρ-
γων ύψους 13 δισ. ευρώ. Ο κ. Καραγιάννης
ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα διοδίων
στο πλαίσιο της εφαρμογής του Καθαρού
Δακτυλίου στην Αθήνα και επεσήμανε ότι
με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό
55.000 αυτοκίνητα θα φύγουν από
τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Σε κεντρική θέση στον σχεδια-
σμό του υπουργείου βρίσκεται το
πακέτο των 3,3 δισ. ευρώ για σιδη-
ροδρομικά έργα: ο προαστιακός της
Δυτικής Αττικής, το μετρό προς Ίλιον, το
μετρό και το τραμ του Πειραιά, τα έργα της
γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ο ΒΟΑΚ
και το Flyover στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότε-
ρα, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός μι-
λώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, οι τρεις
σταθμοί του μετρό του Πειραιά θα είναι
έτοιμοι τον Ιούλιο του 2022, με στόχο το
μεγάλο λιμάνι να γίνει κυκλοφοριακό κέν-
τρο με το μετρό και το τραμ. Ταυτόχρονα, η
απόσταση λιμάνι Πειραιά - αεροδρόμιο με
το μετρό θα διανύεται σε μόνο 50 λεπτά,
ενώ τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει και το
τραμ τα δρομολόγιά του στην πόλη.

Τα εργοτάξια της γραμμής 4 
Όσον αφορά τα έργα της γραμμής 4 του

μετρό της Αθήνας, ο κ. Καραγιάννης επε-
σήμανε ότι ήδη έχουν στηθεί εργοτάξια σε
πολλές περιοχές και έχουν ξεκινήσει οι

πρόδρομες εργασίες. «Για παράδειγμα,
στο Κολωνάκι ή σε άλλες δεκαπέντε πε-
ριοχές. Ήδη έχουν ξεκινήσει πρόδρομες
εργασίες τηρώντας τα χρονοδιαγράμματά
μας. Υπολογίζουμε ότι περίπου 55.000
οχήματα καθημερινά θα φύγουν από τους
δρόμους, αφού περίπου 340.000 χρήστες
θα χρησιμοποιούν τη γραμμή 4 του με-
τρό», τόνισε.

Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι οι Θεσ-
σαλονικείς θα έχουν και μετρό και αρχαία
το 2023: «Παραλάβαμε ένα μετρό το οποίο
δεν είχε ράγες στο 40%. Δεν ήταν έτοιμοι
όλοι οι κεντρικοί σταθμοί. Ούτε η Βενιζέ-
λου ούτε η Αγίας Σοφίας. Είχαμε δύο συρ-
μούς από τους 18 που χρειάζονταν για τη
Θεσσαλονίκη και κάποιοι λέγανε ότι το
μετρό είναι έτοιμο. Το μετρό στη Θεσσα-

λονίκη θα είναι έτοιμο το 2023. Θα το δουν
όλοι οι Θεσσαλονικείς». Μέχρι τέλος του
χρόνου θα υπάρχει προσωρινός ανάδο-
χος για τη Νέα Ανατολική Περιφερειακή
Οδό της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο Flyo-
ver, «ένα έργο-κόσμημα», όπως το χαρα-
κτήρισε, που θα λυτρώσει τη Θεσσαλονίκη
από το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Το επόμενο διάστημα -μέχρι τα τέλη του
χρόνου- θα προκηρυχθούν 3,3 δισ. που
θα αφορούν σιδηροδρομικά έργα για όλη
τη χώρα, καθώς και επέκταση του προ-
αστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα, με τον
διαγωνισμό να ξεκινάει εντός του έτους.

ΒΟΑΚ: Οδική ασφάλεια και ανάπτυξη
Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης ο

υφυπουργός είπε ότι το έργο είναι πλέον

ενιαιοποιημένο και για τα 294 χιλιόμετρά
του από τη Σητεία έως τον Κίσσαμο. Ένα
έργο που θα εξασφαλίσει την οδική ασφά-
λεια αλλά και που ταυτόχρονα θα φέρει
τουλάχιστον 80.000 με 90.000 θέσεις ερ-
γασίας στην Κρήτη: «Το επόμενο εξάμηνο
θα ξεκινήσουν διαγωνισμοί ύψους 675
εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα για ζητήματα
οδικής ασφάλειας για παρεμβάσεις σε
7.000 σημεία». 

Γ. Καραγιάννης: «Δεν υπάρχει
θέμα διοδίων στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του Καθαρού
Δακτυλίου στην Αθήνα»

Νέα έέργα 13 δισ. ευρώ σε υποδομές 

ΠΕΜΠΤΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ19
Στο όραμά του για την ΕΛΑΣ

αλλά και στις ενέργειες που κά-
νει η πολιτική και φυσική ηγεσία
του Σώματος αναφέρθηκε ο
υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την
ομιλία του στην εκδήλωση για τον
εορτασμό της «Ημέρας της Αστυ-
νομίας» και του Προστάτη της,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

«Ως Πολιτεία οφείλουμε να
ενισχύουμε με κάθε τρόπο την
ΕΛΑΣ. Σε προσωπικό και μέσα.
Με εκπαίδευση, νέες τεχνολο-
γίες και διεθνείς συνεργασίες»,

σημείωσε αρχικά ο κ. Θεοδωρι-
κάκος και συνέχισε λέγοντας ότι
«ενισχύουμε την παρουσία της
αστυνομίας στις γειτονιές. 

Καμία γωνιά αυτής της χώρας
δεν είναι για εμάς λιγότερο ση-
μαντική. Συνεργαζόμαστε στενά
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
αναπτύσσουμε κοινή δράση με
τη δημοτική αστυνομία όπου
υπάρχει. Προσθέτουμε δυνά-

μεις. Οι νέοι αστυνομικοί είναι
ήδη στα αστυνομικά τμήματα της
Αττικής, οι τοποθετήσεις ολο-
κληρώνονται στις αρχές του Νο-
εμβρίου, γεγονός που θα μας
επιτρέψει να προσθέσουμε 100
νέα περιπολικά, στελεχωμένα σε
νυχτερινές περιπολίες. Καλύ-
πτουμε έτσι ένα κενό σε μια πε-
ριοχή όπου εντοπίζεται το 70%
της εγκληματικότητας, ενώ υπη-

ρετεί μόλις το 30% της δύναμης
του Σώματος».

Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη αναφέρθηκε για μια ακό-
μη φορά στις ενέργειες που γί-
νονται για την ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών, κάτι που θα επιτρέ-
ψει να ενταχθούν ακόμη περισ-
σότεροι αστυνομικοί στον επιχει-
ρησιακό σχεδιασμό για τη μάχη
με το έγκλημα. «Θέλουμε να απε-

λευθερώσουμε δυνάμεις από
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αλλά και για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι
θα πηγαίνουν όλο και λιγότερο
στα αστυνομικά τμήματα. Κάνου-
με όλα τα απαραίτητα βήματα για
μια αστυνομία φιλική στον πολί-
τη, φιλική απέναντι στους νέους -
το λέω και το εννοώ και ζητώ να
γίνεται πράξη- και αποτελεσμα-
τική απέναντι στο έγκλημα», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο Τάκης
Θεοδωρικάκος.

Κώστας Παπαδόπουλος

Θεοδωρικάκος: «Βγάζουμε 
τους αστυνομικούς από τα γραφεία»



ΠΕΜΠΤΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΑΚΕΔΟΝΙΑM20

Τι θα κάνει ο Πέτρος;
Η «ανακωχή» στο ΚΙΝΑΛ παρήλθε και η συζή-

τηση στη Θεσσαλονίκη αρχίζει να ζεσταίνεται σε
ό,τι αφορά τα πρόσωπα που πρόσκεινται στους
υποψηφίους. Οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη
συνεχίζονται, ενώ από τους υποψήφιους βου-
λευτές της Α’ Θεσσαλονίκης, ήδη ο αντιδήμαρχος
Νεάπολης Συκεών Αντώνης Σαουλίδης έχει εκ-
φραστεί υπέρ της υποψηφιότητάς του ανοιχτά.
Όπως και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Πέτρος Λεκάκης, ο οποίος ακόμη δεν έχει
αποφασιστεί τι θα πράξει σε περίπτωση εκλογής
του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα παραμείνει στον κεν-
τρικό δήμο στο πλευρό του Κωνσταντίνου Ζέρβα,
ή θα εγείρει μεγαλύτερες φιλοδοξίες καθόδου
στην κεντρική σκηνή; 

Μ
ε τη συγκλονιστική
κατάθεση της μητέρας
του 25χρονου οικια-

κού βοηθού, που βρέθηκε νε-
κρός σε πισίνα βίλας στο Πανό-
ραμα, ξεκίνησε η δίκη για το
έγκλημα στο Πενταμελές Στρα-
τοδικείο Θεσσαλονίκης. Στο
εδώλιο του κατηγορούμενου
για ανθρωποκτονία με δόλο
κάθεται ο 36χρονος γιος της οι-
κογένειας, στην οποία εργαζόταν ο νεαρός από τη Σρι
Λάνκα.

Η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο ότι κατέθεσε υπό-
μνημα στις ανακριτικές αρχές δύο χρόνια μετά το έγ-
κλημα, όταν είχε συγκεντρώσει στοιχεία που της κίνη-
σαν υποψίες και έδειχναν τον 36χρονο. Ο γιος της οικο-

γένειας κατατέθηκε στο δικαστή-
ριο ότι ήταν το τελευταίο πρόσω-
πο που είδε τον 25χρονο μπάτλερ
στη βίλα. Εκείνος αρνείται την
κατηγορία λέγοντας ότι έφυγε το
επόμενο πρωί για τη στρατιωτική
μονάδα όπου υπηρετούσε, χωρίς
να αντιληφθεί τίποτα.

« Ένας αστυνομικός μου είπε
ότι ο γιος μου έκανε σεξουαλική
πράξη και τον έπνιξαν», κατέθεσε

η γυναίκα. «Η μητέρα του κατηγορούμενου μου είπε ότι
πρέπει να φύγω από την Ελλάδα. Είπε ότι κινδυνεύω και
προθυμοποιήθηκε να μου κάνει τα έξοδα να μείνω στη
Σρι Λάνκα. Εγώ της είπα ότι θα επιστρέψω», συμπλή-
ρωσε. Η δίκη στο Στρατοδικείο διακόπηκε για να συνε-
χιστεί την προσεχή Δευτέρα με καταθέσεις μαρτύρων.

Φεύγουν οι λαμαρίνες από την πλατεία Ελευθερίας,
μετά το πράσινο φως από το ΚΑΣ για την κατάχωση των
αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στον χώρο. Για όσο διάστη-

μα θα διαρκέσει η μελέτη κατασκευής υπόγειου πάρ-
κινγκ, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Θεσσαλονί-
κης θα έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν στο σημείο. 

Επιτέλους αλλάζει πρόσωπο η πλατεία Ελευθερίας 

Οι δεύτερες σκέψεις 
για τις εκλογές
Ο συνωστισμός υποψηφίων στις δυο εκλογικές
περιφέρειες υποχρεώνει το Μαξίμου να κάνει
και δεύτερες σκέψεις για το «μοίρασμα της
τράπουλας» σε αυτοδιοίκηση και περιφέρεια.
Άλλωστε, ήδη πρόσωπα από την περιφέρεια
ετοιμάζονται να μετακομίσουν είτε κεντρικά εί-
τε αυτοδιοικητικά, όπως οι αντιπεριφερειάρχες
Κ. Γιουτίκας, Δ. Ασλανίδης, είτε κάποια να ανα-
βαθμιστούν, όπως η Μελίνα Δερμεντζοπούλου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καμία έκπληξη 
στις εσωκομματικές 
Πλησιάζουν οι εσωκομματικές εκλο-
γές της ΝΔ στις ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσ-
σαλονίκης και τα φαβορί δεν αλλά-
ζουν ούτε και αναμένουμε εκπλή-
ξεις. Το σίγουρο είναι ότι οι νέοι επι-
κεφαλής θα έχουν ισχυρό ρόλο, αφού
θα οργανώσουν ουσιαστικά και τις
επόμενες εκλογές στις αντίστοιχες
περιφέρειες. Προφανώς θα έχουν
λόγο και ισχύ και στις αυτοδιοικητι-
κές. Ο Θόδωρος Μητράκας και ο Θω-
μάς Βράνος δεν δείχνουν να ανησυ-
χούν, ενώ η δραστηριοποίησή τους
ενέγραψε και άλλα μέλη στην παρά-
ταξη και εισέρρευσαν και χρήματα
στα ταμεία. 

Εγκώμια 
από τον Ζέρβα 
Με θερμά λόγια μίλησε ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης για
τον κ. Ζαούτη στις δηλώσεις
που ακολούθησαν μετά τη
συνάντησή τους. Τον χαρα-
κτήρισε «εξαιρετικό επιστή-
μονα» που ανέλαβε μια δύ-
σκολη θέση. Μάλιστα, ο κ.
Ζέρβας είπε πως είναι πολλά
τα θέματα με τα οποία ασχο-
λείται ο ΕΟΔΥ πέρα από την
πανδημία του κορονοϊού και
ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη-
ρίζει κάθε προσπάθεια.

Αιφνιδίασε 
ο Ζαούτης 
Αρκετά νωρίτερα από το προκαθο-
ρισμένο ραντεβού έφτασε στο δη-
μαρχείο ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ,
Θεοκλής Ζαούτης, σε σημείο να
αιφνιδιαστούν οι δημοσιογράφοι
που κλήθηκαν να καλύψουν το γε-
γονός, βλέποντας πως η συνάντηση
με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ήταν
ήδη σε εξέλιξη. Βέβαια, στις δηλώ-
σεις που ακολούθησαν απάντησαν
σε όλα τα ερωτήματα και για την
πανδημία και για τους εμβολια-
σμούς, «αποζημιώνοντας» τους
ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο δη-
μαρχείο.

Ετοιμάζεται ο Αλέξανδρος 
Εκτός από τις ζυμώσεις στα εσωκομματικά

της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, στον ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονί-
κης δόθηκε η αίσθηση ότι υπάρχει νηνεμία.
Μάλλον όμως και εκεί περιμένουμε νέα πρόσω-
πα. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και δυο φο-
ρές ασημένιος Ολυμπιονίκης και σημερινός
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Αλέξανδρος
Νικολαΐδης παίζει δυνατά ως πρόσωπο τόσο για
την κεντρική πολιτική σκηνή στην Α’ Θεσσαλονί-
κης όσο και για την αυτοδιοίκηση. Αυτό με δε-
δομένο ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν θα βάλει
εκ νέου υποψηφιότητα στον κεντρικό δήμο. 

Πυκνώνουν οι επισκέψεις 
Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει πάλι την προσεχή

Τρίτη 26 Οκτωβρίου μέσα σε διάστημα δυο
εβδομάδων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης προκειμένου να παραστεί στην επίσημη
δοξολογία για τη γιορτή του πολιούχου της Θεσ-
σαλονίκης Αγίου Δημητρίου και την επέτειο
απελευθέρωσης της πόλης το 1912. Το ίδιο και η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, η οποία μάλιστα θα επισκεφτεί και
πάλι την πόλη για τα εγκαίνια της «Βυζαντινής
Βιβλιοθήκης».

Δολοφονία στο Πανόραμα: 
Συγκλόνισε η μάνα του μπάτλερ 
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Ο
λεγόμενος πρωθυπουργός του
ψευδοκράτους Ερσάν Σανέρ
υπέβαλε χθες την παραίτησή του
από όλα τα αξιώματα και ανακοί-

νωσε πως αποχωρεί από την πολιτική. Ο λό-
γος που οδήγησε τον Σανέρ στην απόφαση
τερματισμού της πολιτικής του καριέρας εί-
ναι ένα «ροζ» βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο
ίδιος και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Στο βίντεο,
ο Σανέρ σε χώρο που μοιάζει με γραφείο, κά-
νει βιντεοκλήση με νεαρή γυναίκα, στην
οποία μοιάζει να δίνει οδηγίες και εκείνη να
γδύνεται. Το βίντεο δεν κυκλοφόρησε ανοι-
χτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω
του περιεχομένου του, αλλά το είδαν πολλοί
που το έλαβαν μέσω μηνυμάτων. Στο βίντεο

έκανε αναφορά στο Twit-
ter ο Τούρκος δημοσιο-
γράφος Ερκ Ατζιαρέρ,
επικαλούμενος τον επι-
χειρηματία Χαλί Φαλγια-
λί, ο οποίος είχε το βίντεο
στην κατοχή του. Το βίν-
τεο τελικώς κατέληξε
στον Τούρκο αρχιμαφιό-
ζο Σεντάτ Πέκερ, ο οποίος
τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε πόλεμο
με την κυβέρνηση Ερντογάν και ανθρώπους
που τον στηρίζουν, όπως ο Ερσάν Σανέρ. Από
εκείνη τη στιγμή και μετά η παραίτηση και η
έξοδος από την πολιτική για τον Σανέρ ήταν
μονόδρομος.  «Από αριθμό που αγοράστηκε

από τη “Νότια” Κύπρο,
προήλθε το “ροζ” βίντεο
που κυκλοφόρησε τις τε-
λευταίες ώρες στα χέρια
πολιτών και πολιτικών»,
δήλωσε ο Σανέρ.

Σε δηλώσεις του χθες,
ανέφερε ότι επιχειρείται
δολοφονία της προσωπι-
κότητάς του, δέκα ημέρες

αφότου άρχισε ο προεκλογικός αγώνας στα
Κατεχόμενα, σημειώνοντας πως επίθεση δεν
δέχεται μόνο ο ίδιος, αλλά και η οικογένεια
και τα μέλη του κόμματός του (Κόμμα Εθνι-
κής Ενότητας).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τουρκοκυ-

πριακή εφημερίδα «Yeniduzen», ο Ερσάν
Σανέρ υποστηρίζει ότι το βίντεο το οποίο
από προχθές βράδυ κάνει τον γύρο του Δια-
δικτύου στα Κατεχόμενα, έτυχε επεξεργα-
σίας και δημοσιοποιήθηκε από αριθμό που
αγοράστηκε στις ελεύθερες περιοχές. Ση-
μείωσε, δε, ότι δικηγόροι του έχουν αναλά-
βει την υπόθεση, ωστόσο εξέφρασε παρά-
πονο, λέγοντας πως δεν περίμενε πως άτο-
μο θα συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο στον
ίδιο, στην οικογένεια και το κόμμα του. «Εί-
ναι σαφές», είπε, «ότι κάποιος θέλει να με
αποτρέψει από το να υπηρετήσω την αγα-
πημένη μου χώρα, το κόμμα μου, χρησιμο-
ποιώντας άσχημα και αθέμιτα μέσα, αντί
πολιτικού αγώνα».

Οι ελλείψεις των αγαθών έχουν αρχίσει να γίνον-
ται συνηθισμένο φαινόμενο σε όλον τον κόσμο, τό-
σο εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19 όσο και για
άλλους παράγοντες. Από τον καφέ μέχρι τον άν-
θρακα, βασικά προϊόντα παρουσιάζουν ελλείψεις
ανάλογα με τη χώρα και τις ιδιαίτερες συνθήκες
που επικρατούν.

Επιχειρήσεις και καταναλωτές στην Κίνα πλήττον-
ται από ελλείψεις σε χαρτί, τρόφιμα, κλωστοϋφαν-

τουργικά προϊόντα, παιχνίδια και μικροτσίπ για i-
Phone. Το πρόβλημα προέρχεται κυρίως από την κρί-
ση ηλεκτρικής ενέργειας. Περισσότερο από το ήμισυ
της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από
τον άνθρακα, η τιμή του οποίου έχει αυξηθεί παγκο-
σμίως. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να μετακυλιστεί
στους Κινέζους καταναλωτές λόγω ενός αυστηρού
ανώτατου ορίου τιμών, οπότε οι εταιρείες ενέργειας
μειώνουν την παραγωγή.

Στις ΗΠΑ λείπουν τα παιχνίδια και το χαρτί τουαλέ-
τας. Μέρος του προβλήματος είναι η συμφόρηση στα
αμερικανικά λιμάνια. Στη Βραζιλία, ο καφές. Η σοβα-
ρότερη ξηρασία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα ευθύνε-
ται εν μέρει για την απογοητευτική συγκομιδή καφέ
φέτος, καθώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς και η
έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό σημαίνει ότι ο
καφές θα ακριβύνει σε όλο τον κόσμο, καθώς η Βρα-
ζιλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας

καφέ. Στην Ινδία είναι σε έλλειψη τα αυτοκίνητα και
τα τσιπ ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μεγαλύτερη
αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας, η Maruti Suzuki,
είδε την παραγωγή της να πέφτει κατακόρυφα, εν μέ-
ρει λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ υπολογι-
στών. Η στροφή στην τηλεργασία οδήγησε σε περαι-
τέρω αύξηση της ζήτησης. Η έλλειψη εξαρτημάτων
που εισάγει η Ινδία έχει επιδεινωθεί από την ενεργει-
ακή κρίση στη χώρα.

Τσιπ για υπολογιστές, χαρτί τουαλέτας και… καφές αρχίζουν και σπανίζουν

Ροζ  βίντεο «έκαψε» τον ψευτοπρωθυπουργό

Χειροπέδες σε 11 υπόπτους για φοροαπάτη 
από τη μαφιόζικη οργάνωση Ντραγκέτα 
Η αστυνομία στη Γερμανία, στην Ιταλία και τη Βουλγαρία συνέλαβε 11 ανθρώπους και
πραγματοποίησε έφοδο σε 46 κατοικίες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο έρευνας για
φορολογική απάτη από την ιταλική μαφία, που σχετίζεται με το εμπόριο πολυτελών
αυτοκινήτων, ανέφερε η γερμανική αστυνομία. Οι κύριοι ύποπτοι που συνελήφθησαν
ανήκουν στην Ντραγκέτα, την πιο ισχυρή μαφιόζικη οργάνωση στην Ιταλία, και κατη-
γορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φορολογική απάτη ύψους 13
εκατομμυρίων ευρώ, ανέφερε η αστυνομία. Οι δράστες διεκδίκησαν παράνομα ΦΠΑ
πουλώντας πολυτελή αυτοκίνητα αρκετές φορές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
γνωστοποίησε η αστυνομία. Οι ύποπτοι θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον δικαστή,

Ιατρικό επίτευγμα στη Νέα Υόρκη: 
Μεταμόσχευσαν νεφρό από χοίρο σε άνθρωπο
Μια πρωτοφανής για τα ιστορικά χρονικά επιτυχία σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου για πρώτη φο-
ρά ένα νεφρό το οποίο αναπτύχθηκε στο σώμα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου μεταμοσχεύ-
θηκε σε άνθρωπο και λειτουργεί κανονικά. Μολονότι παραμένουν προς απάντηση αρκετά ερωτήμα-
τα σχετικά με τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου από ένα τέτοιο μόσχευμα, οι ειδικοί θεωρούν ότι το
επίτευγμα αποτελεί ορόσημο στο πεδίο της ξενομεταμόσχευσης (μεταμόσχευσης ανάμεσα σε δια-
φορετικά είδη έμβιων όντων). Η επέμβαση έγινε στο Ιατρικό Κέντρο Langone του Πανεπιστημίου
της Νέας Υόρκης (ΝΥU), σύμφωνα με τους «New York Times», και η ιατρική ομάδα που την πραγμα-
τοποίησε, με επικεφαλής τον δρα Ρόμπερτ Μοντγκόμερι, διευθυντή του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύ-
σεων του NYU Langone, δεν έχει κάνει ακόμη σχετική δημοσίευση σε ιατρικό περιοδικό.



Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θέλει να φέρει νωρίτε-
ρα την πρεμιέρα των φορολογικών δηλώσεων και συγκεκριμένα από
τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, ώστε φορολογούμενοι και λογιστές
να έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τη
συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων, και να σταματήσει το φαι-
νόμενο των συνεχών παρατάσεων που παρατηρούνται τα τελευταία
χρόνια.

Μιλώντας στο συνέδριο Law Forum on Taxation, ο Γιώργος Πιτσι-
λής τόνισε ότι η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ώστε οι φορείς να
στέλνουν τα στοιχεία που είναι προσυμπληρωμένα στη φορολογική

δήλωση (αποδοχές, τόκοι καταθέσεων, δάνεια κ.λπ.) μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου, ώστε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ξε-
κινάει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Στόχος είναι να μπορέσουν
οι φορολογούμενοι να καταβάλλουν μικρότερα ποσά σε περισσότε-
ρες δόσεις. Πάντως για να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων από τον Μάρτιο είναι αναγκαία συνθήκη το ηλεκτρονικό
σύστημα Taxisnet να ανοίξει το αργότερο τον Φεβρουάριο και να
έχουν αποσταλεί εγκαίρως όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις προκει-
μένου να συμπεριληφθούν στις φορολογικές δηλώσεις των φορολο-
γουμένων.

Τ
έλος Οκτωβρίου αναμένεται να
πληρωθούν περίπου 29.000
«δύσκολες» περιπτώσεις νέων
συνταξιούχων που δικαιούνται

αναδρομικά. Συγκεκριμένα, οι 29.000
νέοι συνταξιούχοι που δεν έχουν πιστω-
θεί ποσά ακόμη αφορούν πολύπλοκες
περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι
και περίπου 5.000 συνταξιούχοι που ερ-
γάζονται. Οι συγκεκριμένοι θα λάβουν
μόνο τα αναδρομικά που έχουν συσσω-
ρευτεί (από τον Μάρτιο του 2020) από τη
μείωση του πέναλτι κατά 30%, καθώς δεν
έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία το λογι-
σμικό για τη μείωση του πέναλτι σε μηνι-
αία βάση. Για να πληρωθεί ένας συνταξι-
ούχος αναδρομικά και αυξήσεις, θα
πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋπο-
θέσεις:

Πρώτον, να έχει πάνω από 30 χρόνια
ασφάλισης.

Δεύτερον, να έχει συνταξιοδοτηθεί
πριν από τον Μάιο του 2016 (οι μετά τον
Μάιο 2016 έχουν ήδη λάβει αναδρομικά,
ενώ 29.000 περιπτώσεις που εκκρεμούν
θα έχουν πληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου).

Τρίτον, να διατηρεί μικρή ή μηδενική
προσωπική διαφορά (ν. 4387/2016-νό-
μος Κατρούγκαλου).

Από ένα πλήθος 1,8 εκατομμυρίων
συνταξιούχων προκύπτει πως και τις
τρεις παραπάνω προϋποθέσεις σωρευ-

τικά καλύπτουν οι 133.692. Οι συγκεκρι-
μένοι συνταξιούχοι είδαν χρήματα στους
λογαριασμούς τους ενώ οι μόνιμες αυ-
ξήσεις στις συντάξεις τους θα ξεκινή-
σουν από τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνε-
ται στα 195 ευρώ, ενώ έχει πραγματοποι-
ηθεί παρακράτηση φόρου 20%.

Υπάρχει όμως και ένα πλήθος 215.000
συνταξιούχων πριν από το Μάιο του
2016, όπου ο επανυπολογισμός των συν-
τάξεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί και
πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος του
έτους. Πρόκειται για εξαιρετικά σύνθε-
τες περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω
επεξεργασίας. Από αυτούς υπολογίζεται
πως μόνο οι 40.000-50.000 τελικά θα
πληρωθούν αναδρομικά, καθώς θα πλη-
ρούν και τις τρεις παραπάνω προϋποθέ-
σεις.

Πληρώνονται οι αυξήσεις 
στους «παλιούς» 

Στο τέλος Οκτωβρίου, παράλληλα με
την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρί-
ου, θα καταβληθούν σε πέντε δόσεις και
οι αυξήσεις στους παλιούς συνταξιού-

χους (με πάνω από 30 συντάξιμα έτη). Οι
αυξήσεις δεν θα υπερβαίνουν τα 50 ευ-
ρώ, καθώς οι περισσότεροι παλιοί συν-
ταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφο-
ρά.

Κληρονόμοι
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι ηλεκτρονι-

κές αιτήσεις στην ειδική πλατφόρμα
στον e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) από
τους κληρονόμους 14.600 συνταξιούχων
που απεβίωσαν. H διαδικασία αφορά τα
αναδρομικά που προκύπτουν από τον
επανυπολογισμό των συντάξεων, κατ’
εφαρμογή του ν. 4670/2020, των συντα-
ξιούχων με πάνω από 30 χρόνια ασφάλι-
σης που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτω-
βρίου 2019.

Ο κάθε δικαιούχος κληρονόμος επιλέ-
γει το είδος της αίτησης που θα υποβάλει
ανάλογα με το εάν έχει δημοσιευθεί δια-

θήκη ή όχι. Επισημαίνεται ότι οι δικαιού-
χοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά, χωρίς
καμία καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά
που ζητούνται, με βάση το κληρονομικό
δίκαιο από την ενιαία ψηφιακή πύλη του
δημοσίου www.gov.gr, μέσω της διαλει-
τουργικότητας μεταξύ των φορέων που
καταργεί τις γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Πίστωση ποσών σε 29.000
«δύσκολες» περιπτώσεις
νέων συνταξιούχων - Ποιες
είναι οι τρεις βασικές 
προϋποθέσεις

Από τον Μάρτιο θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το 2021

Αναδρομικά: 
Νέο κύμα πληρωμών
τέλος Οκτωβρίου
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Κλείσιμο έως το 
τέλος του έτους των
εκκρεμών συντάξεων

Τη διπλή διαβεβαίωση ότι έως το τέλος του
έτους θα έχει κλείσει το θέμα των πληρωμών
χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων αλλά και ότι
μέσα στο 2022 θα είναι γεγονός η δραστική
μείωσή τους μέσω και της έκδοσης της «ψη-
φιακής» σύνταξης παρείχε ο υπουργός Ερ-
γασίας Κωστής Χατζηδάκης στις επαφές
που είχε με εκπροσώπους των θεσμών, στο
πλαίσιο της δωδέκατης αξιολόγησης. 

Σημειώνεται ότι εντός του Νοεμβρίου θα
έχουν τεθεί σε πλήρη... δράση οι λογιστές
και οι δικηγόροι που θα προκύψουν μέσα
από τη διαδικασία επιλογής για την επιτά-
χυνση της απονομής των συντάξεων και,
σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, πριν από το
τέλος του έτους θα είναι γεγονός η εκκαθά-
ριση τουλάχιστον 30.000 συντάξεων μηνι-
αίως. Με τους ρυθμούς αυτούς εκτιμάται ότι
έως τον προσεχή Ιούνιο θα έχει «ξεφρακά-
ρει» η συντριπτική πλειονότητα των αιτημά-
των για συνταξιοδότηση, ενώ θα επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες έτσι ώστε στις σύνθετες
περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης να πε-
ριοριστεί ο χρόνος έγκρισης σε ελάχιστους
μήνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση
του αριθμού των εκκρεμών συντάξεων απο-
τελούσε μνημονιακή και αποτελεί μεταμνη-
μονιακή υποχρέωση της χώρας.

Ομοβροντία θετικών
εκθέσεων για 
οικονομία, τράπεζες, ΧΑ

Πλήθος θετικών εκθέσεων για την ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας, το τραπεζικό
σύστημα και τις προοπτικές του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών δημοσιοποιήθηκε χθες. Πιο
συγκεκριμένα, ο αμερικανικός οίκος της C-
itigroup επιβεβαίωσε την εκτίμησή της για
αύξηση του φετινού ΑΕΠ κατά 8,8% φέτος
και 4,6% το 2022, κάτι που μεταφράζεται σε
επιπλέον 20 δισ. ευρώ, από τα χαμηλά της
ύφεσης του 2020. Ο οίκος προβλέπει ισχυρή
ανάπτυξη λόγω των πόρων του Ταμείου Ανά-
καμψης τα επόμενα χρόνια. Σε έκθεσή της
για τις ελληνικές τράπεζες ο βρετανικός
χρηματοοικονομικός οίκος HSBC αναφέρει
ότι οι αποτιμήσεις τους είναι ιδιαιτέρως
φθηνές και ο δείκτης τιμής προς κέρδη ανά
μετοχή θα είναι μονοψήφιος το 2022, κάτι
που τις καθιστά επενδυτική ευκαιρία. Τέλος,
ο αμερικανικός οίκος της Goldman Sachs
προβλέπει ότι ο γενικός δείκτης του Χρημα-
τιστηρίου Αθηνών θα ανέλθει στις 1.000 μο-
νάδες, κάτι που έχει να συμβεί από το 2014.

Δ
ιευκολύνσεις στον οφειλέ-
τη προκειμένου να αποδεί-
ξει ότι βρίσκεται σε αδυνα-
μία πληρωμών παρέχει ο

Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος αφο-
ρά πλέον το σύνολο των φυσικών προ-
σώπων. Όπως διευκρινίζει σε σχετική
εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων, η επιλεκτική εκπλήρω-
ση ληξιπρόθεσμων χρηματικών υπο-
χρεώσεων δεν αίρει την παύση πλη-
ρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται
και στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμη
και μιας σημαντικής ληξιπρόθεσμης
χρηματικής οφειλής, αλλά παρέχεται
η διευκόλυνση απόδειξης από τον
οφειλέτη ότι έχει περιέλθει σε φάση
παύσης πληρωμών. Στη σχετική εγκύ-
κλιο αναλύεται η διαδικασία που προ-
βλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας για τα
φυσικά πρόσωπα έπειτα από πληθώρα
ερωτημάτων αλλά και σύγχυση που
δημιουργήθηκε στους άμεσα εμπλε-
κόμενους. Ειδικότερα, τα εννέα «κλει-
διά» της εγκυκλίου είναι τα εξής:

1. Ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση
πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξι-
πρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τον
ΕΦΚΑ και τις τράπεζες, τα οποία αντι-
στοιχούν στο τουλάχιστον 40% των συνο-
λικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών,
εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέω-

σή του είναι μεγαλύτερη από τις 30.000
ευρώ.

2. Όταν ο οφειλέτης επικαλεστεί αδυ-
ναμία πληρωμών, θα καλείται να αποδεί-
ξει ότι βρίσκεται γενικά και μη αναστρέ-
ψιμα σε «επαπειλούμενη αδυναμία εκ-
πλήρωσης» των υποχρεώσεών του. 

3. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβά-
λει ο ίδιος στο δικαστήριο αίτηση πτώ-
χευσης, καθώς και βεβαίωση της αρμό-
διας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη
προς το Δημόσιο. Στη βεβαίωση αυτή πε-
ριλαμβάνονται οι βεβαιωμένες οφειλές
και οι φορολογικές εκκρεμότητες που
μπορεί να έχει. 

4. Όταν η αίτηση πτώχευσης υποβάλ-
λεται από πιστωτή ή πιστωτές, τότε πρέ-
πει να υπάρχει και προτεινόμενος σύνδι-
κος, ο οποίος με υπεύθυνη δήλωση θα
αναφέρει ότι αποδέχεται τον διορισμό
του και δεν έχει κάποιο κώλυμα.

5. Όταν ο οφειλέτης κηρυχθεί σε κατά-
σταση πτώχευσης, τότε αναστέλλονται τα
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των πι-
στωτών κατά αυτού. Σύμφωνα με την ΑΑ-
ΔΕ, στην απαγόρευση περιλαμβάνονται

τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης, καθώς
και τα μέτρα διασφάλισης οφειλών, που
μπορεί να λάβει η Εφορία, στα οποία εμ-
πίπτουν η υποθήκη και η συντηρητική
κατάσχεση. 

6. Αναστέλλεται η λήψη ασφαλιστικών
μέτρων για την είσπραξη των πτωχευτι-
κών χρεών του οφειλέτη, καθ’ όλη τη
διάρκεια της πτώχευσης. 

7. Όταν επέλθει η πτώχευση του οφει-
λέτη, το Δημόσιο δεν μπορεί να προχω-
ρήσει στη λήψη αναγκαστικών μέτρων
εκτέλεσης σε βάρος του, εκτός και αν
έχει εγγράψει κάποια υποθήκη, οπότε
μπορεί να προχωρήσει σε επίσπευση και
αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης. 

8. Δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων σε
βάρος της περιουσίας που απομένει στον
οφειλέτη μετά την πτώχευση, εφόσον
αυτή δεν περιλαμβάνεται στην περιουσία
που είχε πριν, αλλά αποκτήθηκε μετα-
πτωχευτικά. 

9. Οι πλειστηριασμοί των περιουσια-
κών στοιχείων των πτωχών θα γίνονται
μόνο ηλεκτρονικά.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ 
για τη διαδικασία που 
προβλέπεται - Τα εννέα
«κλειδιά» της εγκυκλίου

Πώς προστατεύονται όσοι
κηρύσσουν πτώχευση 



Τ
ην τελική συμφωνία με τη Macquarie
Asset Management για την πώληση
του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ

ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ύστερα από την έγκρι-
ση της συναλλαγής από τη Γενική Συνέλευ-
ση των μετόχων. Όπως επισημαίνεται, η
επένδυση της Macquarie Asset Manage-
ment θα υλοποιηθεί για λογαριασμό θεσμι-
κών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων
συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστι-
κών εταιρειών. Η Macquarie Asset Man-
agement θα συνεργαστεί στη μακροχρόνια
ιδιοκτησία και ανάπτυξη της επιχείρησης
με τη ΔΕΗ, η οποία θα διατηρήσει το υπό-
λοιπο 51% της συμμετοχής της. Ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώρ-
γος Στάσσης δήλωσε: «Το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πολύτιμο
περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και ο εκσυγ-
χρονισμός του αποτελεί στρατηγική μας
προτεραιότητα. Το επενδυτικό σχέδιο του
ΔΕΔΔΗΕ είναι υψίστης σημασίας για τον
Όμιλό μας, τους Έλληνες καταναλωτές, την
ασφάλεια εφοδιασμού και το περιβάλλον.
Με την ισχυρή υποστήριξη ενός τόσο έμ-

πειρου και διεθνούς επιπέδου συνεργάτη
όπως η Macquarie, θα αναπτύξουμε μαζί
ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης
και αυτοματοποίησης του εθνικού μας δι-
κτύου που θα διευκολύνει την αυξανόμενη
ηλεκτροδότηση της οικονομίας και θα προ-
σφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες
σε όλους τους πολίτες. Παράλληλα, η ΔΕΗ
θα προχωρήσει ενισχυμένη στην υλοποί-
ηση του επενδυτικού της σχεδίου για την
επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και ταυτόχρονα στη
χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου σχεδίου

επέκτασης σε γειτονικές χώρες τα επόμενα
χρόνια». Ο Martin Bradley, senior manag-
ing director της Macquarie Asset Manage-
ment, ανέφερε: «Χαιρετίζουμε την ευκαι-
ρία να πραγματοποιήσουμε αυτήν τη ση-
μαντική επένδυση στην Ελλάδα και να συ-
νεργαστούμε με τη ΔΕΗ για τον εκσυγχρο-
νισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας». Η ολοκλήρωση της συναλλα-
γής θα πραγματοποιηθεί μετά την εκπλή-
ρωση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης,
που αναμένεται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του
2022.

Attica Group: Απάντηση περί 
επικείμενης απορρόφησης της ANEK

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατόπιν ερωτήματος
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δη-
μοσιεύματα του Τύπου που αφορούσαν προχω-
ρημένες συζητήσεις για απορρόφηση της ΑΝΕΚ
από την Attica Group, η τελευταία ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι κατά την πάγια τακτική της
δεν προβαίνει σε
σχολιασμό των
ποικίλων αναφο-
ρών και δημοσι-
ευμάτων που
βλέπουν καθη-
μερινά το φως
της δημοσιότητας. Η εταιρεία, όπως επισημαίνει,
«διερευνά διαρκώς τις συνθήκες και προϋποθέ-
σεις για ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην
ελληνική και διεθνή αγορά και ενημερώνει υπεύ-
θυνα το επενδυτικό κοινό όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Καλεί, δε,
το επενδυτικό κοινό «να βασίζει τις επενδυτικές
του επιλογές μόνον σε επίσημες ανακοινώσεις ή
Δελτία Τύπου της εταιρείας».

Discover the World: Νέα 
συνεργασία με Nordwind Airlines
Η Discover the World παρουσίασε τη νέα συ-
νεργασία της με τον ρωσικό αερομεταφορέα
Nordwind Airlines. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμέ-
να Αθηνών και καλεσμένους τουριστικούς
πράκτορες και δημοσιογράφους του ταξιδιω-
τικού χώρου. Η ρωσική αεροπορική εταιρεία
χαμηλού κόστους, με έδρα τη Μόσχα και βάση
στο διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, προ-
σφέρει από τον Ιούνιο εβδομαδιαίες πτήσεις
από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη προς τις
πόλεις Κράσνονταρ και Μινεράλνιε Βόντι αντί-
στοιχα, με άμεση ανταπόκριση προς Μόσχα. Η
εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει περαιτέρω τη
δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2022, προ-
σθέτοντας στο δίκτυό της απευθείας πτήσεις
μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Αγίας Πε-
τρούπολης.

Aegean: Πτήσεις προς Κύπρο, 
Βαλκάνια με έκπτωση έως 35%

Πτήσεις προς την Κύπρο και πέντε πόλεις των
Βαλκανίων με έκπτωση έως 35% προσφέρει η
Aegean σε όσους κάνουν τις επόμενες ημέρες
την κράτηση για το ταξίδι τους. Η προσφορά
αφορά κρατήσεις που θα γίνουν έως και τις 26
Οκτωβρίου και πτήσεις που θα πραγματοποι-
ηθούν 10/11 και 27/3. Οι προορισμοί για τους
οποίους προβλέπεται έκπτωση 35% είναι οι εξής:
Βελιγράδι, Λάρνακα, Σκόπια, Βουκουρέστι, Τί-
ρανα και Σόφια.
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Η αλλαγή του συστήματος με το οποίο χορηγούνται οι άδειες σε παραγωγούς πωλητές στις λαϊ-
κές αγορές, η δυνατότητα του παραγωγού να μετατρέψει την άδειά του σε επαγγελματική, η
υποχρέωση κάθε επαγγελματία να εισαγάγει μέχρι τις 8 το πρωί στην πλατφόρμα του e-κατανα-
λωτής την τιμή εκκίνησης των προϊόντων που διαθέτει καθώς και την ποσότητα, είναι ζητήματα
που απασχόλησαν το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων των φορέων που είχαν κληθεί σε
ακρόαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, που επεξεργάζεται το νομοσχέ-
διο για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου. «Με το νομοσχέδιο
αυτό θέλουμε να αποκλείσουμε την άνιση μεταχείριση», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, σε σχέση με το ζήτημα της μοριοδότησης,
και υπογράμμισε πως πρέπει οι νέοι και οι νέες που θέλουν να μπουν στην παραγωγική διαδι-
κασία, να μπορούν αυτό να το κάνουν με διαφάνεια και να έχουν ίσες ευκαιρίες.

Στα 16,5 δισ. ευρώ έφτασε το σύνολο των ασφαλισμένων κεφα-
λαίων για μεταφερόμενα εμπορεύματα το 2020 και αφορά 66.376
συμβόλαια, μέρος των οποίων παραμένει σε ισχύ και εντός του
2021. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Επιτροπής Περιουσίας, Αν-
τασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιρειών Ελλάδας για το 2020, με στοιχεία 19 ασφαλιστικών
επιχειρήσεων. Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί
το 2020 δηλώθηκαν 1.039 ζημιές εντός του 2020. Πληρώθηκαν
αποζημιώσεις ύψους 1,05 εκατ. ευρώ εντός του 2020, ενώ σχη-
ματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων
1,6 εκατ. ευρώ.

Εμπόριο: Αλλάζουν όλα στη μοριοδότηση στις υπαίθριες αγορές

Ασφαλιστικές: Αποζημιώσεις 1,05 εκατ. για εμπορεύματα

ΔΕΗ: Συμφωνία για την πώληση 
του 49% του ΔΕΔΔΗΕ



Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
Απορροφά τα κόστη
αλλά δεν αποκλείει
ανατιμήσεις

Μ
ε το 96% των προμηθευτών της στην Ελλάδα και
το 83% της οικονομικής δραστηριότητας που
αφορά προμηθευτές εντός των τειχών, η Αθη-

ναϊκή Ζυθοποιία ελέγχει τον κίνδυνο από τις ελλείψεις
και τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, αν και χρειάστηκε
να πληρώσει αυξήσεις της τάξης του 6-6,5% στους παρα-
γωγούς κριθαριού με τους οποίους συνεργάζεται, για να
τους στηρίξει σε μια συγκυρία που τα κόστη τους έχουν
αυξηθεί, αλλά και για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες
ποσότητες, καθώς οι τιμές στην αγορά ξεπερνούν αυτές
στα τυπικά συμβόλαια. Η εταιρεία συνεργάζεται με
2.000 παραγωγούς σε 19 νομούς στο πλαίσιο προγράμ-
ματος συμβολαιακής γεωργίας. Το 35% του κριθαριού
που χρησιμοποιεί για πρώτη ύλη έχει πιστοποιηθεί ως
προϊόν ορθής γεωργικής πρακτικής και στόχος είναι να
φτάσει το 100% στο μέλλον. Έχει απορροφήσει τις ανατι-
μήσεις σε υλικά συσκευασίας, όπως αλουμίνιο και πλα-
στικό, προχωρώντας πάντως σε κάποιες οριακές αυξή-
σεις τον Φεβρουάριο, που δεν ξεπέρασαν όμως το 1,5%
στις τιμές καταναλωτή.

Η Eurobank χορηγός του βραβείου 
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»
H Eurobank είναι υποστηρικτής του διεθνούς κύρους και
εμβέλειας βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ», το οποίο
απονεμήθηκε στο ζευγάρι των επιστημόνων που ανέπτυξε
το πρώτο εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, τους δόκτορες
Uğur Şahin και δρ. Özlem Türeci, σε ειδική τελετή που
διοργανώθηκε στο
εμβληματικό μνη-
μείο της Ροτόντας
στη Θεσσαλονίκη,
παρουσία της ΑΕ
της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατε-
ρίνας Σακελλαρο-
πούλου και κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ευρώπη.
Η Eurobank υποστηρίζει επίσης και τον νέο θεσμό που εγ-
καινιάζει, φέτος, η διοικούσα και συμβουλευτική επιτροπή
του Ιδρύματος Θεοφανώ, τη «Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέ-
ζης Θεοφανώ», με θέμα «Εξασφαλίζοντας την ευημερία
του αύριο μέσω της επιστήμης».

Ελλάκτωρ: Στο 29,78% 
ανέβηκε το ποσοστό 
Μπάκου - Καϋμενάκη

Μια ανάσα από το 30% βρίσκεται το ποσοστό των εφο-
πλιστών μετά τις αγορές μετοχών της προηγούμενης
εβδομάδας, όπως γνωστοποίησε η Ελλάκτωρ με ανακοί-
νωση στο χρηματιστήριο. Η μέτοχος Kiloman Holdings
Limited, η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Δ. Μπάκο και Ι.
Καϋμενάκη, αναφορικά με την από 3/8/2021 γνωστοποί-
ησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και σε
συνδυασμό με σημαντική μεταβολή (≥3%) στο ποσοστό και
στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Kiloman άμεσα και
έμμεσα στην Ελλάκτωρ ΑΕ, ενημέρωσε στις 15/10/2021 ότι
το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφά-
λαιο της Ελλάκτωρ διαμορφώθηκε από 26,6751% σε
29,7841% (ήτοι άμεση συμμετοχή 48.889.926 μετοχές και
ποσοστό 14,0411% και έμμεση 54.815.876 μετοχές και πο-
σοστό 15,7430%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
της Ελλάκτωρ.

Intracom: Πούλησε συμμετοχή 
σε τουριστικό ακίνητο στη Μύκονο
Η Intracom ανακοινώνει ότι στις 18/10/2021 η, κατά ποσο-
στό 82,64%, θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία In-
tradevelopment υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την
εταιρεία Amicross LTD για την πώληση και μεταβίβαση του
συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία με την
επωνυμία Devenetco Ltd, ήτοι ποσοστό 50%. Η Devenetco
Ltd, μέσω των θυγατρικών της, είναι κυρία ακίνητης περι-
ουσίας στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, επί της οποίας αναπτύσ-
σεται συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών. Η ολοκλήρωση
της συναλλαγής τελεί υπό όρους και αιρέσεις, προβλέπεται
δε να λάβει χώρα έως τις 30/11/2021. Ως βασικό τίμημα της
συναλλαγής ορίστηκε το ποσό των 28.500.000 ευρώ. Το τε-
λικό τίμημα θα καθορισθεί βάσει των όρων και αιρέσεων
που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία.
Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από τη Intracom
Holdings επί της πορείας της συναλλαγής.
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Άλμα 180% στα EBITDA
της Sunlight το πρώτο εξάμηνο

Η Sunlight, μέλος του διεθνούς επενδυτικού
ομίλου Olympia, ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά
αποτελέσματα εξαμήνου, με αύξηση της τάξης
του 180% στα κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) και 68% αύξηση στον κύκλο
εργασιών, συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2020.
Σημειώνοντας σημαντικές οικονομικές επιδόσεις
για ακόμη μία φορά, η εταιρεία συνεχίζει να υλο-
ποιεί το διαφοροποιημένο επενδυτικό της πλάνο
σε εγκαταστάσεις, υποδομές, επέκταση, στην
έρευνα και ανάπτυξη και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Παράλληλα, επενδύει στη μεγιστοποίηση της πα-
ραγωγικής δυναμικότητάς της για συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας μολύβδου-οξέος και
ιόντων λιθίου, καθώς επίσης στην ανάπτυξη, πα-
ραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων. Ο κύκλος
εργασιών της Sunlight για το Α’ εξάμηνο του 2021
ανήλθε σε 126 εκατ. ευρώ αντί 75 εκατ. ευρώ στο
ίδιο διάστημα της περασμένης χρονιάς, αύξηση
κατά 68%.

Μοτοδυναμική: Αύξηση 24,5% 
στις πωλήσεις εννεαμήνου

Με ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη
έκλεισε το εννεάμηνο για τη Μοτοδυναμι-
κή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγ-
κεκριμένα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύ-
ξηση κατά 24,5% και ανήλθαν στα 74,3 εκατ.
ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,1 εκατ.
ευρώ, σχεδόν διπλάσια από αυτά του 2020.
Τα αποτελέσματα προ φόρων ξεπέρασαν τα
6 εκατ., όταν την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο παρουσίαζαν ζημία. Οι πωλήσεις δι-
κύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha)
διατηρούν τη θετική τους πορεία παρά τα
προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα,
παρουσιάζοντας στο εννεάμηνο αύξηση
28% στα 42,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι πωλή-
σεις αυτοκινήτων (Porsche) επλήγησαν ιδι-
αίτερα στο Γ’ τρίμηνο από την περιορισμένη
διαθεσιμότητα και έτσι διαμορφώνονται
πλέον στο εννεάμηνο στα 13,3 εκατ. ευρώ,
μειωμένες κατά 18%. 

«Πράσινες» οι νέες κάρτες SIΜ 
της Vodafone

Η Vodafone ανακοινώνει τη διάθεση των Eco-
SIM, δηλαδή των νέων οικολογικών καρτών SIM
από ανακυκλωμένο πλαστικό, στο πλαίσιο της δέ-
σμευσης της εταιρείας να μειώσει τον αντίκτυπό
της στο περιβάλλον. Ο όμιλος Vodafone θα ξεκινή-
σει να παρέχει στους πελάτες του τις νέες οικολο-
γικές κάρτες SIM -τοποθετημένες σε πλαίσιο αν-
τίστοιχο μισής πιστωτικής κάρτας, κατασκευα-
σμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό, αντικαθι-
στώντας έτσι σταδιακά τις παραδοσιακές κάρτες
SIM που κατασκευάζονται αυτήν τη στιγμή από
καινούργιο πλαστικό. Οι αποκαλούμενες Eco-SIM
θα κυκλοφορήσουν το 2022 τόσο στην Ελλάδα
όσο και σε 14 ακόμη αγορές του Ομίλου Vodafone.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Επικίνδυνες αποστολές
Ο

λυμπιακός και ΠΑΟΚ ρίχνονται απόψε στη μά-
χη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, με πολύ
δύσκολα εκτός έδρας ματς. Οι «ερυθρόλευκοι»

(22.00, Cosmote TV) θα αντιμετωπίσουν στη Γερμανία
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στους ομίλους του Europa
League και ο «Δικέφαλος του Βορρά» (19.45, Cosmote
TV) στη Δανία θα τεθεί αντιμέτωπος με την Κοπεγχάγη,
στους ομίλους του Conference League. Την Κυριακή, οι
δυο τους θα αναμετρηθούν στο «Καραϊσκάκης». 

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται στη βαθμολογία του
ομίλου έχοντας δυο νίκες, 2-1 επί της βελγικής Αντβέρπ
στο Φάληρο και το εκκωφαντικό 3-0 επί της Φενέρμπα-
χτσε στην Πόλη. Ο Πορτογάλος προπονητής Πέδρο Μαρ-
τίνς θα επαναφέρει στη βασική ενδεκάδα τον Ελ Αραμπί
στη γραμμή κρούσης, αντί του Τικίνιο, ενώ δίπλα στον
αδιαπραγμάτευτο Γιαν Εμβιλά θα παίξει ο έχων εμπειρία

από το γερμανικό πρωτάθλημα Καμερουνέζος Κουντέ,
στη θέση του κουρασμένου Μπουχαλάκη. Ο Μαντί Κα-
μαρά θα συμπληρώσει την τριάδα. Μασούρας και Ακιμ-
πού Καμαρά οι σίγουροι στην επίθεση και στην άμυνα, ο
Ανδρούτσος θα ξεκινήσει ως δεξιός μπακ, αντί του Λα-
λά. Οι υπόλοιποι, Ρέαμπτσιουκ αριστερά, Παπασταθό-
πουλος και Σισέ κεντρικά μπακ και ο Βατσλίκ κάτω από
τα δοκάρια. Να υπενθυμίσουμε ότι από τον κάθε όμιλο
προκρίνεται ο επικεφαλής στους «16» και ο δεύτερος
παίζει αγώνα μπαράζ με ομάδα που θα τερματίσει στην
3η θέση των ομίλων του Champions League.

Ο ΠΑΟΚ πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το σοκ του αγώνα
με τον Βόλο την περασμένη Κυριακή, όταν προηγήθηκε
4-1 και ισοφαρίστηκε σε 4-4. Στα μέχρι τώρα δυο ματς, η
ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει μία νίκη 2-0 επί
της Λίνκολν στο Γιβραλτάρ και ισοπαλία 1-1 με τη Σλό-

βαν Μπρατισλάβας στην Τούμπα. Θα έχει απουσίες στην
Κοπεγχάγη, όπως αυτή του Ισλανδού κεντρικού μπακ
Ίνγκασον.

Κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν θα παίξει για τη δανέζικη ομά-
δα ο αρχηγός της, διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, Κάρ-
λος Ζέκα που είναι τραυματίας. 

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Πασχαλάκης, κεντρι-
κά μπακ οι Βαρέλα και Μιχαηλίδης, αριστερά ο Σίντκλεϊ
και δεξιά ο Ροντρίγκο. Στη μεσαία γραμμή Σβαμπ και
Εσίτι θα είναι οι κόφτες, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο
Ελ Καντουρί και στην επίθεση ο Ντόγκλας Αγκούστο, πί-
σω από τον Σφιντέρσκι. 

Από κάθε όμιλο ο πρώτος της βαθμολογίας προκρίνε-
ται απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και ο δεύτε-
ρος θα παίξει μπαράζ με κάποια από τις ομάδες που θα
τερματίσουν στην 3η θέση του Europa League.
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Παρόντος του Ματιέ Βαλμπουενά και απόντος του Καρίμ
Μπενζεμά άρχισε χθες η δίκη στο Παρίσι για την πολύκροτη
υπόθεση εκβιασμού εις βάρος του παίκτη του Ολυμπιακού από
τον σέντερ φορ της Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό την απόσπαση
χρημάτων για να μην αποκαλύψει «ροζ» βίντεο. Η απουσία του
Μπενζεμά προκάλεσε την οργή των δικηγόρων του Βαλμπουε-
νά, που ζήτησαν από το δικαστήριο να προσμετρηθεί στην ποινή
και το γεγονός ότι ο άσος της Ρεάλ περιφρόνησε την ακροαματι-
κή διαδικασία. Ο Βαλμπουενά τόνισε ενώπιον του δικαστηρίου:
«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μπλόφα. Μετά κατάλαβα ότι έλεγαν
αλήθεια. Δεν σκέφτηκα ποτέ να δώσω τα χρήματα για να μη βγει
στη δημοσιότητα το βίντεο και κατήγγειλα το γεγονός στις αρ-
χές. Ο Τζιμπρίλ Σισέ με ενημέρωσε ότι υπάρχει αυτό το βίντεο».
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπενζεμά, σε συνεννόηση με
τέσσερα ακόμα άτομα, μεσολάβησε ώστε να πάρει από τον
Βαλμπουενά 150.000 ευρώ, προκειμένου να μη δοθεί στη δημο-
σιότητα το εν λόγω βίντεο, όπου φέρεται ως πρωταγωνιστής ο
παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μπενζεμά κινδυνεύει με φυλάκιση
έως και πέντε χρόνια και πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Δίκη για sex tape: Παρών ο Βαλμπουενά, απών ο Μπενζεμά Ο Κλάτενμπεργκ 
για τις επίμαχες

Στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φά-
σεων της αγωνιστικής, ο Άγγλος διαιτητής Μαρκ
Κλάτενμπεργκ υποστήριξε ότι καλώς ο διαιτητής
Ευαγγέλου σφύριξε το πέναλτι στο χέρι του Ρέ-
αμπτσιουκ στο ματς ΠΑΣ - Ολυμπιακός. Τόνισε,
ακόμα, ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι εις βάρος της
ΑΕΚ στην ανατροπή του Κλωναρίδη του Ατρομή-
του από τον Ρότα.

Κερδισμένοι 
Μέσι και Λίβερπουλ

Μεγάλη νίκη 3-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης μέ-
σα στην Ισπανία πέτυχε η Λίβερπουλ στους ομί-
λους του Champions League. Με δυο γκολ ο Μέ-
σι οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν σε νίκη 3-2 επί
της Λειψίας στο Παρίσι. Τα αποτελέσματα: 1ος
όμιλος: Μπριζ - Μάντσεστερ Σίτι 1-5, Παρί Σεν
Ζερμέν - Λειψία 3-2. 2ος όμιλος: Ατλέτικο Μα-
δρίτης - Λίβερπουλ 2-3, Πόρτο - Μίλαν 1-0. 3ος
όμιλος: Μπεσίκτας - Σπόρτινγκ 1-4. Άγιαξ - Ντόρ-
τμουντ 4-0. 4ος όμιλος: Σαχτάρ - Ρεάλ Μαδρίτης
0-5, Ίντερ - Σερίφ Τίρασπολ 3-1.

Η ιστορία των δυο πέναλτι
Στο παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν - Λειψία 3-2 για

το Champions League, οι Παριζιάνοι κέρδισαν
πέναλτι. Από σεβασμό, ο Κιλιάν Εμπαπέ εί-

πε στον Μέσι να το εκτελέσει.
Όπως και έκανε ο Αργεντινός
και σκόραρε. Όταν η Παρί ξα-
νακέρδισε πέναλτι, ο Μέσι

απευθύνθηκε στον Εμπαπέ:
«Εσύ αυτήν τη φορά». Το εκτέλε-

σε ο Γάλλος, το έχασε. Στο τέλος ο
Εμπαπέ αποθέωσε τον Μέσι: «Είναι

ο καλύτερος του κόσμου και το έδειξε
και με τα δυο γκολ που πέτυχε σήμερα».

Νοκ άουτ ο Γέφτιτς
Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Ελβετό

μέσο της ΑΕΚ, Ντάρκο Γέφτιτς. Ο παίκτης που ξε-
κίνησε καλά τον αγώνα με τον Ατρόμητο την πε-
ρασμένη αγωνιστική και τραυματίστηκε, θα μεί-
νει εκτός δράσης για δυο εβδομάδες, καθότι υπέ-
στη βαρύ διάστρεμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει
το παιχνίδι με τον Βόλο την προσεχή Κυριακή, αλ-
λά και αυτό κόντρα στον Άρη στο ΟΑΚΑ τη μεθε-
πόμενη.

Τέλος εποχής για Μπερτομέου
Παρελθόν αποτελεί από τη EuroLeague του μπάσκετ ο επικεφαλής της

Καταλανός Τζόρντι Μπερτομέου. Οι συνεχείς οικονομικές απώλειες των
συλλόγων, τα πενιχρά έσοδα, ο καταμερισμός τους και η αδυναμία εξεύρε-
σης άλλων οικονομικών πηγών ήταν οι κύριοι λόγοι της απόφασης, μαζί με
την ανάγκη εξέλιξης, οικονομικής βιωσιμότητας και νέου οράματος. Η συγ-
κεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μεγάλη δικαίωση για τον Παναθηναϊκό και τον
Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μόνο αυτός είχε καταγγείλει οικονομικές ατα-
σθαλίες του Μπερτομέου και ρεβανσισμό από τους διαιτητές εις βάρος του.

Φόρεσε το δαχτυλίδι του! 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του φόρεσαν το χρυσό δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο
ΝΒΑ πριν από το ματς της πρεμιέρας με τους Νετς και το… τίμησαν. Με σούπερ εμφάνιση νίκησαν 
127-104 την παρέα του Ντουράντ και του Χάρντεν στο Μιλγουόκι. Ο Γιάννης πέτυχε 32 πόντους σε
30 λεπτά, ο Θανάσης 6, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο νεαρός Καλαϊτζάκης για 1:16, χωρίς να σκοράρει.



P
O
L
IT
IC
A
L
G
O
S
S
IP

Π
Ε

Μ
Π

ΤΗ
2

1
 O

K
T
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

28 «Η Λίμνη 
των Κύκνων» 

στον πάγο
• Μεγάλη συναυλία της Νατάσσας
Μποφίλιου αύριο το βράδυ, στο
«W:Hall» των Βρυξελλών.

•Η Μυρτώ Αλικάκη πρωτα-
γωνιστεί στο νέο videoclip της
Φωτεινής Βελεσιώτου.

• Ο Δημήτρης Μπάσης ξεκίνησε πε-
ριοδεία στις μεγαλύτερες πόλεις της
Αμερικής.

•Πρεμιέρα απόψε για την
«Αυτοψία» του Αντώνη Σρόι-
τερ στον Alpha.

• Απέναντί του, η Αννίτα Πάνια με το
«Ανοιχτά» στο Open. Πρώτη καλε-
σμένη η Άννα Βίσση με γράμμα-έκ-
πληξη από τον Νίκο Καρβέλα!

•Σε διαδικασία κατάψυξης
ωαρίων βρίσκεται η πρώην
«Survivor» Ανθή Σαλαγκούδη.

• 300.000 ευρώ δίνει ο Ατζούν Ιλιτζα-
λί στον πρώτο νικητή του «Survivor»
Γιώργο Αγγελόπουλο για να επιστρέ-
ψει στον Άγιο Δομίνικο.

•Μελαχρινή η Παναγιώτα
Βλαντή για τις ανάγκες της

σειράς «Ου φονεύσεις».

• «Χωρίς εμένα ο Στάθης Ψάλτης θα
είχε μείνει δευτεραγωνιστής», ισχυ-
ρίσθηκε ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευ-
στρατιάδης.

•Η Κατερίνα Στανίση είχε
συμφωνήσει με τον αδικοχα-

μένο Παντελή Παντελίδη να
της γράψει τραγούδι, αλλά
δεν πρόλαβε…

• Ξανά εισαγωγή στο νοσοκομείο για
τη μητέρα της Σίσσυς Χρηστίδου.

•«Επιθυμία του πατέρα μου
Αντρέα Μπάρκουλη ήταν να

γίνω ποδοσφαιριστής ή ηθο-
ποιός. Κυρίως, καλός άνθρω-
πος»,  αποκάλυψε ο Νίκος
Μπάρκουλης.

• Συγκίνησε η ομιλία της 26χρονης
Εριέττας Κούρκουλου σε συνέδριο
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Αποκάλυψε τις πολλές προσπάθειες
που έκανε για να μείνει έγκυος.

Ο
ι καλύτεροι χορευτές καλλιτεχνικού πα-
τινάζ από τα περίφημα «Μπαλέτα της
Αγίας Πετρούπολης» έρχονται στην
Αθήνα. Σαράντα εκπληκτικοί αθλητές

θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό το παραμυθέ-
νιο αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «Η Λίμνη των Κύ-
κνων» σε μια εντυπωσιακή παράσταση που χαρα-
κτηρίζεται ως το «μπαλέτο των μπαλέτων». 

Παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Ρωσία, τη χώρα
που έχει σπουδαία ιστορία στο καλλιτεχνικό πατι-
νάζ, θα εμφανισθούν στην «παγωμένη» σκηνή του
μεγαλύτερου θεάτρου της πόλης, του «Christmas
Theater», χαρίζοντας στους θεατρόφιλους ένα
τριήμερο (11, 12 και 13 Νοεμβρίου) μοναδικό θέαμα
γεμάτο λάμψη και αρμονία. 

Η «Λίμνη των Κύκνων» είναι πιθανότατα το πιο
αγαπημένο μπαλέτο όλων των εποχών. Το αντάζ, το
πα-τε-ντε, η μεγάλη βαριασιόν της Οντέτ και ο χο-
ρός των μικρών κύκνων, αλλά και το σόλο του Μαύ-
ρου Κύκνου, απαιτούν από τους χορευτές τόσο
υψηλή τεχνική που φτάνει στα ύψη της δεξιοτε-
χνίας. Όταν όλα αυτά πρέπει να παρουσιαστούν πά-
νω σε μια τεράστια παγοπίστα, τότε γίνεται απλώς
συναρπαστικό και κόβει την ανάσα! 

Το παραμύθι στο οποίο είναι βασισμένο το μπαλέ-
το αφηγείται τις αισθηματικές περιπέτειες ενός νέ-
ου πρίγκιπα και μιας όμορφης κοπέλας, την οποία
ένας κακόβουλος μάγος μεταμορφώνει σε λευκό

κύκνο. Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φίλες της περ-
νούν τη ζωή τους παγιδευμένες στη μορφή του κύ-
κνου από τότε που τις μάγεψε ο μάγος Ρόθμπαρτ. Τα
μάγια μπορεί να λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρ-
χεται με την όψη του ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ,
που ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Ο μάγος αποπει-
ράται να τον ξεγελάσει και να τον παντρέψει με την
κόρη του Οντίλ, τον μαύρο κύκνο, που μοιάζει εκ-
πληκτικά με την Οντέτ. Ο Ζίγκφριντ σύντομα αντι-
λαμβάνεται την παγίδα του μάγου, παίρνει στην αγ-
καλιά του την αγαπημένη του και πετούν μαζί για τον
ουρανό.

Τα «St. Petersburg State Ice Ballet» ξεκίνησαν
την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα το 1967 και
έγιναν παγκοσμίως γνωστά προτείνοντας στο κοινό
μια νέα μορφή χορού, όπου το κλασικό μπαλέτο
συνδυάζεται με το καλλιτεχνικό πατινάζ. Το κύρος
τους έχει πια εδραιωθεί διεθνώς, αφού έχουν κερ-
δίσει πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς
και έχουν δώσει περισσότερες από 8.000 παραστά-
σεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα «Μπαλέτα στον πά-
γο της Αγίας Πετρούπολης» χρωστούν τη μεγάλη
φήμη τους στον χορογράφο Κονσταντίν Ρασάντιν, ο
οποίος ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής το 1980.
Ο Ρασάντιν ήταν για 23 χρόνια κορυφαίος χορευτής
στο Θέατρο Μαρίνσκι (πρ. Κίροφ) και έχει χορέψει
μαζί με τη Μακάροβα, τον Νουρέγιεφ και τον Μπα-
ρίσνικοφ.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα



Στην εντατική ο Ανδρέας Άνοιξε γυμναστήριο

Ο Στράτος Τζώρτζογλου το γύρισε στο... επι-
χειρείν. Ο ηθοποιός και η σύζυγός του Σοφία
Μαργιόλα άνοιξαν ένα υπερσύγχρονο fitness
personal gym στους Αμπελόκηπους για
άθληση και προπόνηση υψηλών απαιτήσεων,
σε συνεργασία-έκπληξη με την Ολυμπιονίκη
Κατερίνα Θάνου και τον προπονητή στίβου
Χρήστο Τζέκο. Ο πρωταγωνιστής σύστησε
τους συνεργάτες του στο Διαδίκτυο, ενώ απο-
κάλυψε το μυστικό των κοιλιακών του: «Δο-
κίμασα TX EMS Wireless πριν μπω στη “Φάρ-
μα” και είδα εκπληκτικά αποτελέσματα. Make
the new body, make the new you!».

Ο καλός μας άνθρωπος

Ένα αρχειακό φωτογραφικό ντοκουμέντο της
δεκαετίας του ’60 παρουσιάζει τον αξέχαστο κω-
μικό ηθοποιό Θανάση Βέγγο με τη σύζυγό του
Ασημίνα και τα παιδιά τους σε βάφτιση! Το ζευ-
γάρι ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα του ελληνι-
κού κινηματογράφου και παντρεύτηκε όταν ο
ηθοποιός γύριζε τον «Δράκο» το 1956. Έμειναν
μαζί και αγαπημένοι μέχρι το τέλος της ζωής του
το 2011. Επί δεκαετίες ο Θανάσης Βέγγος δεν
έδινε συνεντεύξεις, επειδή κάποτε τα λόγια του
είχαν παρερμηνευτεί, όπως ανέφερε το Elena’s
Diary.

Έλαμψε η Στεφανία στα ολλαν-
δικά Όσκαρ. Η 18χρονη περσινή
εκπρόσωπος της Ελλάδας στη
Eurovision τραγούδησε στα 56α
Gouden Televizier - Ring Gala
2021 μαγεύοντας το κοινό. «Τι
απίστευτη βραδιά και τι τιμή!»,
σχολίασε η νεαρή τραγουδί-
στρια, η οποία αναμένεται σύν-
τομα στην Ελλάδα. Θα παρου-
σιάσει το νέο της CD single και
θα συμμετάσχει σε διαφημιστι-
κή καμπάνια με τη Βίκυ Καγιά.

Εμφανίσεις 
για εμβολιασμένους
Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπειτα από 18 μή-
νες απουσίας από το θέαμα -λόγω της
πανδημίας- επιστρέφει το Σάββατο 20
Οκτωβρίου σε μεγάλη μουσική σκηνή!
Με μόνη παράκληση να είναι όλοι εμβο-
λιασμένοι, ο δημοφιλής ερμηνευτής
αποκάλυψε: «Θα τραγουδήσουμε τα
άπαντα! Καινούργιο υλικό αλλά και ανα-
δρομή στους 14 δίσκους, σε τραγούδια
αγαπημένα. Πλιζ, να είστε εμβολιασμέ-
νοι, μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε».

Μετά τα  Όσκαρ 
στην Ελλάδα

Δ
ιασωληνωμένος νοσηλεύεται ο Αντρέας Μικρούτσικος
στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», με την κατάσταση της
υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο δημοφιλής παρουσια-

στής αναμενόταν αυτές τις μέρες να πάρει εξιτήριο από το νοσο-
κομείο -έπειτα από επέμβαση στον προστάτη, στην οποία υπο-
βλήθηκε πριν από δύο εβδομάδες-, ωστόσο η υγεία του αιφνι-
διαστικά υποτροπίασε. Παρουσίασε έντονο αναπνευστικό πρό-
βλημα, ενώ εντοπίστηκε και υγρό στους πνεύμονες, γεγονός
που ανησύχησε τους θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι άμεσα
αποφάσισαν τη μεταφορά του σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύντροφός του Έλενα Μαστραγ-
γελή και ο μοναχογιός του Στέργιος περνούν ώρες αγωνίας, ενα-
ποθέτοντας τις ελπίδες τους στον Θεό. Η εύθραυστη υγεία του
«Mr Big Brother» οφείλεται σε χρόνια προβλήματα, τα οποία
επιδεινώθηκαν μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου του αδελ-
φού Θάνου.

ΠΕΜΠΤΗ 21 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL GOSSIP29

Με νέες ιστορίες
Οι περσινές τηλεοπτικές «Ιστορίες μόδας» της Κάτιας Ζυγούλη στην
ΕΡΤ μπορεί να μην κατέκτησαν τους τηλεθεατές, ωστόσο η σύζυγος
του Σάκη Ρουβά θα συνεχίσει και φέτος τη συνεργασία της με τη δη-
μόσια τηλεόραση. Η πρώην εστεμμένη και πολύτεκνη μαμά θα πα-
ρουσιάσει την εκπομπή «Ιστορίες όμορφης ζωής», αφιερωμένη σε
όλα τα μικρά καθημερινά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή
μας καλύτερη!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τ
ο σύνδρομο Cushing είναι μια ασθένεια
που προκαλείται είτε από αυξημένη πα-
ραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια
είτε από υπερβολική χρήση κορτιζόλης

ή άλλων στεροειδών ορμονών, φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία πα-
θήσεων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο
λύκος. 

O καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και διευθυντής Χειρουργικής
Κλινικής Δημήτρης Λινός μάς εξηγεί ότι τις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος στην έκβαση των ασθενών με σύνδρο-
μο Cushing, μια πάθηση που προκαλεί, μεταξύ
πολλών άλλων, και παχυσαρκία. Σύμφωνα με
έρευνα, τα ποσοστά επιβίωσης έχουν αυξηθεί
από το 2000, αν και παραμένουν σε χαμηλά επί-
πεδα σε σχέση με τους ανθρώπους χωρίς το
σύνδρομο. Οι ειδικοί σκέφτονται την εφαρμογή
πιο επιθετικών θεραπειών. Σαφώς υπάρχει με-
γάλη εξέλιξη στη βελτίωση των μεθόδων διά-
γνωσης, των χειρουργικών τεχνικών και στην πιο
εξειδικευμένη φαρμακοχειρουργική φροντίδα.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου το
προσδόκιμο ζωής των ασθενών να αγγίξει εκεί-
νο του γενικού πληθυσμού. 

Χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πάσχουν
από σύνδρομο Cushing είναι η παχυσαρκία κεν-
τρικού τύπου (δηλαδή συγκέντρωση του πλεο-
νάζοντος βάρους στην περιοχή της κοιλιάς) με

αδύνατα άκρα και το σχήμα του προσώπου, το
οποίο είναι στρογγυλό, κόκκινο και γεμάτο (φεγ-

γαροπρόσωποι). Οι ασθενείς εμφανίζουν κόπω-
ση, πονοκέφαλο, καμπούρα, συγκέντρωση λί-
πους μεταξύ της αριστερής και δεξιάς ωμοπλά-
της, ραγάδες στο δέρμα της κοιλιάς, των μηρών
και των μπράτσων. Συχνά εμφανίζουν τριχοφυΐα
στο πρόσωπο, λεπτό δέρμα που μελανιάζει εύ-
κολα, διακοπή εμμήνου ρύσεως, στυτική δυσ-
λειτουργία, μείωση της γονιμότητας, οστεοπό-
ρωση, υπεργλυκαιμία κ.ά. Στις επιπλοκές περι-
λαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης, οι σοβα-
ρές λοιμώξεις, τα κατάγματα λόγω της οστεοπό-
ρωσης, οι πέτρες στα νεφρά και η αύξηση του
όγκου της υπόφυσης. 

Το σύνδρομο Cushing οδηγεί, δηλαδή, σε ση-
μαντική νοσηρότητα και υπερβολική θνησιμότη-
τα, αν δεν αντιμετωπιστεί. Ακόμη και σε περι-
πτώσεις που αντιμετωπίζεται, υπάρχει συχνά
σημαντική επιβάρυνση για την υγεία. Τα αίτια του
θανάτου υπογραμμίζουν την ανάγκη για επιθετι-
κή διαχείριση της νόσου, του καρδιαγγειακού
κινδύνου, πρόληψη της θρομβοεμβολής, έλεγχο
των λοιμώξεων και εξομάλυνση του επιπέδου
της κορτιζόλης. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η συγκεκριμένη πάθηση,
μεταξύ πολλών άλλων, 
προκαλεί και παχυσαρκία

Χειρουργική 
αντιμετώπιση 
«Όσο πιο σύντομα ξεκινήσει η θεραπεία
τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση για τον
ασθενή. Η άμεση χειρουργική επέμβαση
είναι η βάση της θεραπείας του συνδρόμου
Cushing για την αφαίρεση του όγκου που
προκαλεί την πάθηση, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις. Σήμερα, με την τεχνική της οπί-
σθιας ενδοσκοπικής επινεφριδεκτομής,
είτε συνήθως του ενός επινεφριδίου που
φέρει τον όγκο είτε σπανιότερα και των
δύο επινεφριδίων, όταν η νόσος δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, έχου-
με πολύ λιγότερες επιπλοκές και ο ασθε-
νής επιστρέφει στο σπίτι και στη δουλειά
του σε λίγες μέρες. Η θεραπεία δεύτερης
γραμμής εξατομικεύεται και μπορεί να πε-
ριλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και ακτι-
νοθεραπεία. Σε κάθε περίπτωση, η προ-
σπάθεια γίνεται για την ομαλοποίηση των
επιπέδων της κορτιζόλης, καθώς και των
νοσημάτων που συνοδεύουν το σύνδρομο,
όπως υπέρταση, διαβήτης και παχυσαρ-
κία», καταλήγει ο κ. Δημήτρης Λινός.

Σύνδρομο Cushing: 
Γιατί απειλεί τη ζωή Δημήτρης Λινός, 

καθηγητής Χειρουργικής
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, μία μέρα μετά την Παν-
σέληνο, που πραγματοποιήθηκε στο δικό σας
ζώδιο, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ανεξάρ-
τητα σε ποιο δεκαήμερο ανήκετε. Επίσης σήμε-
ρα θα νιώσετε οικονομική ανασφάλεια, και κα-
λό είναι να την περιορίσετε, αποφεύγοντας τον
πειρασμό να ρισκάρετε τα χρήματά σας ή να εί-
στε απρόσεκτοι σε κάποιες αγορές σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο σας έχει
γεμίσει με ανασφάλειες και κακή ψυχολογία,
κάτι που δύσκολα μπορείτε να διαχειριστείτε.
Εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο, μια
επαγγελματική παραφωνία θα σας κάνει να
επανεξετάσετε τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε σε μια περίοδο αρκετών αλλαγών, όχι απα-
ραίτητα κακών, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν προ-
σπάθειες για να χτίσετε τα σχέδιά σας. Για εσάς
κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, υπάρχει μια πο-
λύ θετική σταθεροποιητική δύναμη, που σας την
προσφέρει ο Κρόνος, αλλά θα πρέπει να μη χάνε-
τε ούτε λεπτό τις ευκαιρίες που σας δίνονται. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη σήμερα στο πρώτο προς δεύτερο δε-
καήμερο του Ταύρου, φέρνει μαζί της πολύ θυ-
μό και έκρυθμες καταστάσεις, από τη χθεσινή
Πανσέληνο. Δεν είναι η καλύτερη μέρα για να
κάνετε σημαντικά πράγματα. Αφήστε λίγες μέ-
ρες, ώστε να ηρεμήσουν στο σύνολό τους οι κα-
κοί πλανητικοί συνδυασμοί, για να μπορέσετε
να λειτουργήσετε πιο δυναμικά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα θα πρέπει να βρείτε το σθένος να αντι-
μετωπίσετε μια συναισθηματική πρόκληση και
ίσως να έχετε κακή ψυχολογία για να σκεφτεί-
τε με επιείκεια κάποια πρόσωπα που σας έχουν
ταλαιπωρήσει. Μην αφήσετε τα πράγματα στην
τύχη τους, αλλά με εξαίρεση σήμερα, αποφύγε-
τε τις αποφάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου δεν είναι κακή
θέση για το δικό σας ζώδιο, αλλά είναι μια πλη-
γωμένη Σελήνη, που ακόμη και τα καλά της τα δί-
νει με πόνο. Έτσι, αφήστε τα πράγματα ως έχουν
και προχωρήστε με σύνεση, σε κάθε σας βήμα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εσείς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου βρίσκε-
στε ακόμη κάτω από την επιρροή της χθεσινής
Πανσελήνου, όπου δεν σας έχει αφήσει τις κα-
λύτερες εντυπώσεις. Είναι η περίοδος που
πρέπει να αλλάξετε κάποια πράγματα στη ζωή
σας, ώστε να βγείτε από μια δύσκολη αναφορά
καταστάσεων και ανθρώπων, που δεν σας ται-
ριάζουν και σας πληγώνουν με τη συμπεριφο-
ρά τους. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
σας κάνει περισσότερο ανήσυχους με την
προσωπική σας ζωή αλλά και με τις επαγ-
γελματικές σας δραστηριότητες. Έχετε πε-
ρίεργη ψυχολογία, που δεν σας βοηθά να ξε-
καθαρίσετε μέσα σας τις καταστάσεις. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σήμερα θα υπάρξουν πολλά θέματα που θα πρέ-
πει να σκεφτείτε, κυρίως πάνω στην εργασία σας,
όπου θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια στασιμότητα,
που δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε. Βέβαια εί-
ναι μια χρονική στιγμή που θα υπάρξει γρήγορη
τακτοποίηση των προβληματισμών σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα ασχοληθείτε με οικονομικές υποθέ-
σεις, αλλά και με συναισθηματικά θέματα που
δεν σας καλύπτουν. Ηρεμία και καλή διάθεση
να έχετε. Φροντίστε να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί, κυρίως εσείς που είστε γονείς, γιατί θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα
που αφορά την οικογένειά σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς που ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο
θα υπάρξουν κάποιες οικογενειακές υποθέ-
σεις, που η διαχείρισή τους θα αποδειχθεί δύ-
σκολη, ενώ θα πρέπει να δώσετε βάση στην
υγεία ενός δικού σας προσώπου. Εσείς που
έχετε γεννηθεί γύρω στις 11 Φεβρουαρίου,
απολαύστε την καλή σας τύχη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τα ψαράκια είναι μια περίοδος που
νιώθετε έξω από τα νερά σας. Είναι στιγμές που
βλέπετε ότι τα κοντινά σας πρόσωπα αρνούνται
να καταλάβουν τις ανάγκες σας, κάτι που δυ-
στυχώς δεν μπορείτε να αλλάξετε. Και επειδή ο
χρόνος είναι γιατρός όλων, εμπιστευτείτε τον,
για ακόμη μία φορά.

H Σελήνη σήμερα, μία μέρα μετά την
Πανσέληνο, βρίσκεται στο ζώδιο του
Ταύρου. Το ζώδιο αυτό είναι αρκετά

υποστηρικτικό στον δορυφόρο της Γης, αλλά σήμερα
συνεχίζει να δέχεται σκληρές όψεις από τον Κρόνο
και λίγο πριν αλλάξει η μέρα, θα δεχθεί την Ουράνια
ενέργεια, όπου θα βάλει και πάλι την ηρεμία μας στο
χρονοντούλαπο. Αναταραχές και ξαφνικά γεγονότα θα
σοκάρουν, ενώ οι περισσότεροι από εμάς θα έχουμε
την αίσθηση ενός κινδύνου που δεν λέει να μας
εγκαταλείψει. Επίσης ο Ερμής σε αντίθεση με τον
Χείρωνα, δείχνει την ανάγκη όλων μας να βγούμε από
ένα τέλμα, να ακούσουμε καλά νέα και να
αναζητήσουμε θεραπεία μέσω της λογικής και των
πληροφοριών. Αναλυτικά για σήμερα, τι θα
συναντήσουν τα δώδεκα ζώδια…
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Ε
ίναι αξιοθαύμαστα τα κυβερνητικά αν-
τανακλαστικά όταν πρόκειται για διά-
ψευση αυξήσεων. Χθες, ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Ι. Οικονόμου και ο

υφυπουργός στο υπουργείο Υποδομών Γ. Καρα-
γιάννης, με ένα στόμα-μια φωνή, ξεκαθάρισαν
ότι δεν τίθεται θέμα διοδίων στο κέντρο της Αθή-
νας. Αυτό μας έλειπε τη χρονιά που στα χαρτιά
μόνο δεν είναι προεκλογική. Χώρια που τα διό-
δια στο κέντρο είναι για άλλη γη, άλλα μέρη κι όχι
για τούτα εδώ τα χώματα που, εκτός της κακιάς
σκουριάς, ούτε αυξήσεις πιάνουν, ούτε νουθε-
σίες, ούτε τίποτα. Οπότε επιστροφή στη σταθερή
αξία του δακτυλίου. Πιο σταθερού (με περισσό-
τερες, όμως, εξαιρέσεις) και από τον ΕΝΦΙΑ ή
την εισφορά αλληλεγγύης. Εμπλουτισμένου και
προσαρμοσμένου στις νέες τεχνολογίες της ηλε-
κτροκίνησης, συν κάτι υβριδικά και (εκ κατα-
σκευής - όχι πατέντας) οχήματα φυσικού αερί-
ου. Οι λοιποί, μονά-ζυγά, ανάλογα με το τελευ-
ταίο ψηφίο της πινακίδας τους.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο, δηλαδή, για την αν-
τιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
του κυκλοφοριακού. Το τελευταίο ποτέ δεν το
λέγαμε φωναχτά, αλλά τώρα και να θέλαμε δεν
μπορούμε. Γιατί, αν θέλεις από το «δαχτυλίδι του
ΟΤΕ» στην Κηφισίας μία ώρα (και βάλε) για να
φτάσεις στο κέντρο, δεν είναι ο καημός της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σε παίρνει. Άλλα
είναι. Τι άλλο δεν λέμε φωναχτά; Ότι η ασφυξία
στους δρόμους οφείλεται (και) στον κορονοϊό.
Μπορεί όλοι να διαβεβαιώνουν πως τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς είναι επαρκή (κάποιοι ισχυρί-
ζονται, μάλιστα, πως είναι και συνεπή), αλλά,
όπως και να το κάνεις, πρωί και μεσημέρι «πα-
τείς με πατώ σε» είναι. Το οποίο σημαίνει ότι δι-

πλοεμβολιασμένος ή τριπλοεμβολιασμένος και
με μάσκα τη μια πάνω στην άλλη, ο Covid δεν
αστειεύεται αν ο κύριος δίπλα (ή πάνω σου) είναι
αρνητής εκ πεποιθήσεως. Οπότε, τα αυτοκίνητα
έπνιξαν τους δρόμους, ο χρόνος που τρώμε στις
διαδρομές μάκρυνε, η κατανάλωση καυσίμου
αυξήθηκε, η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτινάχθη-
κε και πάει λέγοντας.

Αρέσει ή όχι (καθώς οφείλουμε να αναγνωρί-
σουμε τη βελτίωση, την τελευταία διετία, στον
αριθμό και τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής με-
ταφοράς), δεν είναι μόνο ο κορονοϊός που ευθύ-
νεται για το πήξιμο στους δρόμους. Ούτε οι πο-
ρείες των «αραία, αραία, καμιά σαρανταρέα», οι
οποίες, καλή του ώρα του Χρυσοχοΐδη εκεί στο
ΕΛΙΑΜΕΠ που βρίσκεται, σχεδόν εξαλείφθηκαν.
Εμείς όλοι που γκρινιάζουμε με τους δίπλα και
ελεεινολογούμε τους από πάνω μας, μια ευθύνη
την έχουμε. Για τον τρόπο που οδηγούμε. Και για
το πώς παρκάρουμε. Για το «εμείς να είμαστε
καλά και οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούνε». Χώ-
ρια που βρίσκουμε και τα κάνουμε. Γιατί πιο εύ-
κολα συναντάς τροχονόμο στο «βαρελάκι» στην
Κηφισιά να μαζεύει τα Χριστούγεννα δώρα, πα-
ρά συνάδελφό του να ρυθμίζει την κίνηση, να
κάνει υποδείξεις, να δίνει επιτέλους το «πα-

ρών». (Εκτός κι αν διέρχεται αυτοκίνητο VIP.) Η
υπηρεσία της Τροχαίας είναι υποστελεχωμένη.
Τόσο απλά. Και υπολειτουργεί. Έχει μικρή συ-
νεργασία με το υπουργείο Μεταφορών (δεν ξέ-
ρω αν βελτιώθηκε η κατάσταση αλλά, ως πριν
από λίγα χρόνια, αν η Τροχαία σού έπαιρνε το δί-
πλωμα, το υπουργείο Μεταφορών, με υπεύθυνη
δήλωση απώλειας, σου εξέδιδε καινούργιο) και
μικρότερη με τη δημοτική αστυνομία. Η οποία
διακρίνεται στην κοπή κλήσεων. Ως εκεί.

Και πάμε στο πρόβλημα των εκδηλώσεων και
επισκέψεων ξένων ηγετών στο κέντρο της Αθή-
νας. Δεν λέω. Φυσικά και θα επισκεφθούν το
κέντρο της πρωτεύουσας αρχηγοί κρατών. Πρό-
εδροι. Πρωθυπουργοί. Φυσικά και θα συναντή-
σουν τον πρόεδρο της κυβερνήσεως στο Μέγα-
ρο Μαξίμου και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
παραδίπλα. Για ποιο, όμως, λόγο πρέπει να μέ-
νουν άπαντες, από την πρόεδρο της ΕΕ ως τον
πρόεδρο της κάτω Βουλής της Άνω Ζουαζιλάν-
δης στα ξενοδοχεία της πλατείας Συντάγματος;
Και γιατί κάποιες συναντήσεις δεν γίνονται πα-
ρά πέρα; Στο «Νιάρχος», φερειπείν. Και από
εκεί φαίνεται η Ακρόπολη. Όσο για τις εκδηλώ-
σεις; Δεν λέω. Θαυμάσιος ο Μαραθώνιος. Οι
δρόμοι αντοχής και ημιαντοχής. Το Ράλλυ
Ακρόπολις. Οι ποδηλατικοί γύροι. Αλλά μήπως
να κάνουμε μια επιλογή; Γιατί σίγουρα και όλοι
αυτοί δεν ρυπαίνουν. Αλλά κάνουν τη ζωή μας
δύσκολη. Μας τσαταλιάζουν τα νεύρα. Και το
χειρότερο: δεν λύνουν το πρόβλημά μας, ακόμη
κι αν ρίξουμε κάμποσα δεκαχίλιαρα από τα πε-
ρισσευούμενα για το επόμενο (επιδοτούμενο
πάντως) ηλεκτρικό μας αμάξι. Που να το θυμη-
θείτε: σε λίγα χρόνια ούτε αυτό θα μπαίνει ελεύ-
θερα στον δακτύλιο!

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η υπηρεσία της Τροχαίας 
είναι υποστελεχωμένη. Και 
υπολειτουργεί. Πιο εύκολα 
συναντάς τροχονόμο στο 
«βαρελάκι» στην Κηφισιά παρά
συνάδελφό του να ρυθμίζει την
κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης

Καλός ο δακτύλιος, αλλά πάρτε και κάνα μέτρο!


