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Ο
Γιώργος Παπανδρέου κατά καιρούς αρέ-
σκεται σε συμβολισμούς. Τον Απρίλιο του
2010 το σκηνικό ήταν γραφικό και ηλιόλου-
στο. Ο Γιώργος Παπανδρέου φορώντας μια

μοβ γραβάτα και με το Καστελόριζο φόντο δήλωνε:
«Είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική να ζητήσουμε
και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης
που από κοινού δημιουργήσαμε». Μια φράση που
άλλαξε για πάντα τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Από
εκείνη τη στιγμή το όμορφο νησί σταμάτησε να είναι
μια απλή, ακριτική κουκκίδα πάνω στον χάρτη και
έγινε σύμβολο της μεγαλύτερης ελληνικής περιπέ-

τειας του 21ου αιώνα. Τον Οκτώβριο του 2021 με φόν-
το μια ντουλάπα ανακοινώνει ότι μπαίνει στην κούρ-
σα για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Και το μυστικό ίσως
βρίσκεται εκεί, στην ντουλάπα. Γιατί αν δεν πρόκειται
για το χρονοντούλαπο της Ιστορίας, που έλεγε ο Αν-
δρέας, ίσως είναι η ντουλάπα στην οποία κρύβονται
οι τραγικές αναμνήσεις από το ματωμένο μνημόνιο,
τα «λεφτά υπάρχουν» ή οι «σκελετοί» της πολιτικής
του διαδρομής. Αφού κατάφερε να συρρικνώσει το
κόμμα που παρέλαβε θριαμβευτικά, αφού κατάφερε
να το διασπάσει, αφού διέγραψε τον «καταλληλότε-
ρο» Κώστα Σημίτη, αφού έστησε ένα περιθωριακό
σχήμα (στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 έλαβε

με το κόμμα που ίδρυσε, το ΚΙΔΗΣΟ, 152.557 ψή-
φους), τώρα εμφανίζεται ως φορέας της «νέας αλλα-
γής» και στα 70 του χρόνια επιχειρεί να πάρει τη δική
του ρεβάνς. Από ποιους, όμως; Από τους συντρό-
φους του ή από την Ιστορία την ίδια; Και γιατί «νέα αλ-
λαγή»; Για να κινητοποιήσει συναισθηματικά το πα-
λαιό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, ανανεώνοντας το σύν-
θημα του πατέρα του από το μακρινό 1981; Ωστόσο, το
2021 δεν είναι 2007!

Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες, θα πει κάποιος.
Ίσως και όχι, αν αναλογιστεί κανείς ότι ενδεχομένως
με την υποψηφιότητά του καθίσταται φαβορί για την
προεδρία του Κινήματος Αλλαγής.
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O
ταν ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας
αποχωρούσε από την τακτική ενημέρω-
ση που γινόταν στο υπουργείο Υγείας,
έλεγε πως, εάν τον ξαναβλέπαμε στις

οθόνες, δεν θα ήταν για καλό.
Πράγματι, ο Σωτήρης Τσιόδρας την Τετάρτη επα-

νεμφανίστηκε.
Και ίσως να άργησε κιόλας, θα λέγαμε. Σίγουρα,

όμως, δεν φταίει εκείνος αλλά όσοι του επιτέθηκαν
και τον στοχοποίησαν, με αποτέλεσμα να τον αναγ-
κάσουν να βγει από το κάδρο. Η αποχώρησή του από
την ενημέρωση, όπως είχαμε από τότε τονίσει, ήταν
απώλεια στον αγώνα κατά της πανδημίας. 

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και μια φωνή πολύ-
τιμη χάθηκε.

Πραγματικά δεν γνωρίζουμε εάν η χθεσινή του
εμφάνιση θα βοηθήσει πρακτικά. Δηλαδή, εάν δού-
με περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες να τρέ-
χουν να εμβολιαστούν, μπας και ξεκολλήσουμε
από τις μέτριες επιδόσεις που καταγράφουμε τον
τελευταίο καιρό στον εμβολιασμό.

Αλλά εκείνο που μπορώ να βεβαιώσω με το χέρι
στην καρδιά, είναι ότι με όσα είπε ο κ. Τσιόδρας

αφαίρεσε από το αντιεμβολιαστικό κίνημα το τε-
λευταίο φύλλο συκής. 

Διότι ο καθηγητής με την παροιμιώδη ηρεμία του
έκανε το αυτονόητο. Ενημέρωσε με στοιχεία για το
τι θα είχε συμβεί, εάν δεν είχαν βρεθεί τα εμβόλια
και πόσο περισσότερους νεκρούς θα είχαμε στη
μαύρη λίστα των θυμάτων. 

Ο κ. Τσιόδρας στην… επανεμφάνισή του τόνισε
ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
από την έναρξη των εμβολιασμών έως τις 11 Οκτω-
βρίου 2021 έχουμε αποφύγει με τον εμβολιασμό
8.413 θανάτους, 5.561 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 5.530
διασωληνώσεις. Αν είχαμε επιτύχει 95% εμβολια-
στική κάλυψη σε ηλικίες άνω των 50 έως τα μέσα
Ιουλίου, θα είχαμε περίπου 1.200 λιγότερους θανά-
τους.

Ο κ. Τσιόδρας επίσης παρουσίασε στοιχεία, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της μελέτης που έγινε, τα
οποία επιβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια εμφανίζουν
εξαιρετική αποτελεσματικότητα σχετικά με τη σο-
βαρή νόσο, δηλαδή νοσηλεία σε ΜΕΘ, διασωλήνω-
ση και θάνατο σε όλες τις ηλικίες. Το μεγαλύτερο
όφελος διατηρείται στους ηλικιωμένους, οι οποίοι

εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νό-
σου και θανάτου.

Σε επίπεδο νοσηλείας σε ΜΕΘ, παρατηρείται ση-
μαντικότατη μείωση από τον εμβολιασμό της τάξε-
ως του 95% σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Εί-
κοσι φορές μείωση κινδύνου στους εμβολιασμέ-
νους. Εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα εμ-
φανίζουν όλα τα εμβόλια. Εξαιρετικά υψηλή είναι η
προστασία στους άνω των 60 ετών για νοσηλεία σε
ΜΕΘ, της τάξεως από 91% έως και 98%. Ακόμα και οι
ατελώς εμβολιασμένοι με μία δόση έχουν προστα-
σία της τάξεως του 77%.

Κυρίως όμως ο κ. Τσιόδρας έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου ενόψει του χειμώνα. 

Εκτίμησε ότι αναμένεται να ξεφύγει η κυκλοφο-
ρία τόσο του κορονοϊού όσο και άλλων αναπνευστι-
κών λοιμώξεων, και ζήτησε να πετύχουμε υψηλό-
τερα ποσοστά εμβολιασμού. Τώρα, εάν κάποιοι δεν
θέλουν να πειστούν από την κυβέρνηση ή τα κόμ-
ματα γιατί θέλουν να το παίζουν… αντισυστημικοί,
ας ακούσουν τον Τσιόδρα. 

Εκτός αν πιστεύουν ότι πρέπει την… αντισυστη-
μικότητά τους να την πληρώσουμε όλοι εμείς.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Η πανδημία, ο Τσιόδρας και οι αντιεμβολιαστές

Τώρα, εάν κάποιοι δεν 
θέλουν να πειστούν 
από την κυβέρνηση 
ή τα κόμματα γιατί θέλουν να
το παίζουν… αντισυστημικοί,
ας διαβάσουν 
τα επιστημονικά δεδομένα

“
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Σ
ε διάταξη μάχης μπαίνουν οι
υποψήφιοι για την ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ. Η εκλογική κάθοδος
του Γιώργου Παπανδρέου

στην εσωκομματική αρένα θυμίζει το
λαϊκό μότο «όλοι σας και μόνος μου».
Σε μια προσπάθεια να πάρει προβάδι-
σμα στη μάχη των εντυπώσεων, ο κ. Πα-
πανδρέου απηύθυνε ψηφιακό κάλεσμα
συλλογής υπογραφών. Μέσα σε 15 ώρες
υπέγραψαν υπέρ της υποψηφιότητάς
του 20.000 άτομα και 80 μέλη της ΚΕ, με
αποτέλεσμα να «πέσει» η πλατφόρμα.

Την ίδια ώρα, ο Βασίλης Κεγκέρογλου
εγκατέλειψε την κούρσα διαδοχής,
όπως αναμενόταν, και θα στηρίξει τον
Γιώργο Παπανδρέου. «Όπως είχα δη-
λώσει με ειλικρίνεια και παρρησία, έγ-
καιρα και δημοσίως, η υποψηφιότητα
του προέδρου Γιώργου Παπανδρέου
αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο στο Κί-
νημα Αλλαγής, αλλά και σε όλο το πολι-
τικό σκηνικό της χώρας», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Ο Γιώργος Παπανδρέου επανδρώνει
με γοργούς ρυθμούς το επιτελείο του με
ανθρώπους της εμπιστοσύνης του, με
τους οποίους είχε αποδεδειγμένα καλή
συνεργασία στο παρελθόν, όπως οι Δη-
μήτρης Ρέππας, Μιχάλης Καρχιμάκης,
Φίλιππος Σαχινίδης, Γιώργος Πεταλω-
τής, Γιώργος Ελενόπουλος, Νίκος Ζιώ-
γας, Γ. Παναγόπουλος, Αφροδίτη Παπα-
θανάση κ.ά. Το στρατηγείο του έχει εγ-
κατασταθεί στα γραφεία του Ιδρύματος
«Ανδρέα Γ. Παπανδρέου». Στο επικοι-
νωνιακό του οπλοστάσιο ήδη κάνει λόγο
για «Νέα Αλλαγή», προτάσσοντας ως
ιδεολογικό φόντο την ανάγκη για «προ-
οδευτική διακυβέρνηση απέναντι στη
συντήρηση».

Στην υποψηφιότητα Παπανδρέου
αναφέρθηκε και το διεθνές ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο Bloomberg, ση-
μειώνοντας πως «ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου, ο Έλληνας πρωθυπουργός που προ-
χώρησε στο αίτημα για το πρώτο σχέδιο
διάσωσης της χώρας, θέλει να επιστρέ-
ψει στην πολιτική σκηνή. Μια δεκαετία
μετά την έξοδό του, διεκδικεί την αρχη-
γία του Κινήματος Αλλαγής».

Οι έξι υποψήφιοι ετοιμάζουν τα πλά-

να τους, καθώς από σήμερα αρχίζει και
επίσημα ο προεκλογικός αγώνας. Προς
το παρόν, μόνο ο Ανδρέας Λοβέρδος
έχει ανεβάσει τους τόνους, αφήνοντας
αιχμές για την υποψηφιότητα του
πρώην πρωθυπουργού. Από την Κρήτη,
όπου βρέθηκε, επιχείρησε εμμέσως
πλην σαφώς να αποκωδικοποιήσει με
αιχμηρό τρόπο τα περί «προοδευτικής
διακυβέρνησης», που αναφέρει ο κ.
Παπανδρέου, λέγοντας πως «η δική μου
υποψηφιότητα θα καταστρέψει κάθε
σενάριο που μπροστά μου λανσάρεται
ως δήθεν προοδευτική διακυβέρνηση
ΚΙΝΑΛ - ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και Βαρουφά-
κη». Η απάντηση, όμως, στους ισχυρι-
σμούς του Ανδρέα Λοβέρδου ήρθε από
τον Χάρη Καστανίδη: «Διάβασα ότι “ο
όρος προοδευτική διακυβέρνηση είναι
ύποπτος”. Δεν υπάρχουν ύποπτοι όροι.
Αποκτούν διαφορετική σημασία ανάλο-
γα με τους ανθρώπους που εκφωνούν
τις λέξεις».

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία
συλλογής υπογραφών και ανακηρύχ-
θηκαν και επίσημα οι υποψηφιότητες.
Μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, ισχυρό
αποτύπωμα άφησε και ο Νίκος Ανδρου-
λάκης, καταθέτοντας με τη σειρά του
20.000 υπογραφές μελών και 110 από
την ΚΕ. «Τώρα είναι η ώρα της δικής μας
πολιτικής αντεπίθεσης. Όχι μόνο με τη
δύναμη της ιστορίας και των αναμνήσε-
ων, αλλά κυρίως με την προοπτική για
την επόμενη μέρα», δήλωσε με νόημα ο
κ. Ανδρουλάκης. 

Στις 7.000 υπογραφές υποστήριξης
έφθασε ο Παύλος Χριστίδης. Αιτιολο-
γώντας την απόφασή του να κατέβει
υποψήφιος, υποστήριξε ότι «θέλει να
εκφράσει τις αγωνίες των Ελλήνων και
ειδικά της νέας γενιάς της πατρίδας μας
για κοινωνική δικαιοσύνη, για ίσες ευ-
καιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση
και την εργασία, για καλύτερες συνθή-
κες και καλύτερους μισθούς, όπως αρ-

μόζει στην πιο καταρτισμένη γενιά, για
να σταματήσουμε να είμαστε η πρώτη
μεταπολεμική γενιά που ζει χειρότερα
από τους γονείς της».

Ο Παύλος Γερουλάνος κατέθεσε
6.245 υπογραφές πολιτών από όλη τη
χώρα. Δίνοντας το στίγμα του, ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Στον δρόμο για μια
Ελλάδα δυνατή, για μια κοινωνία ανοι-
κτή, για μια οικονομία παραγωγική,
όλες και όλοι έχουν λόγο και ρόλο. Ξε-
κινάμε ένα ωραίο ταξίδι». 

«Η δική μου υποψηφιότητα 
θα καταστρέψει κάθε σενάριο
που μπροστά μου λανσάρεται
ως δήθεν προοδευτική 
διακυβέρνηση ΚΙΝΑΛ - ΣΥΡΙΖΑ,
ίσως και Βαρουφάκη»

Ο Λοβέρδος πήρε το… όπλο του
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: 82 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΕ 
ΚΑΙ 20.000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ!
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 20.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΚΑΙ 110 ΜΕΛΩΝ ΚΕ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: 7.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: 6.245 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: 8.393 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ: 5.200 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΑΙ 1.000 ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ 8.000 
ΑΠΟ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 
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Η εσωκομματική αντιπολίτευση
μετά το Πολιτικό Συμβούλιο 
πάει στην Κεντρική Επιτροπή

Σ
υνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 24 με
27 Φεβρουαρίου «και διά ζώσης, αν
το επιτρέψουν οι υγειονομικές συν-
θήκες» εισηγήθηκε ο Αλέξης Τσί-

πρας στο προχθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο και
η πρότασή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 

Ομοίως αποδεκτή αναμένεται να γίνει αυτή
η πρόταση και από την Κεντρική Επιτροπή
Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ) που θα συνέλθει αυτό
το Σαββατοκύριακο με φόντο τις εξελίξεις στο
ΚΙΝΑΛ και με πρώτη τη Μαριλίζα Ξενογιαννα-
κοπούλου να κλείνει το... μάτι σε ενδεχόμενη
συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ σε περίπτωση εκλο-
γής του Γιώργου Παπανδρέου!

Ακόμη και στην -καθόλου απορριπτέα- πε-
ρίπτωση προκήρυξης πρόωρων εκλογών την
άνοιξη, «το κόμμα θα είναι στην τσίτα», όπως
ομολογούν εκπρόσωποι όλων των τάσεων,
κάτι το οποίο βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα, κα-
θώς του προσφέρει «άνεση κινήσεων», όπως
ακούγεται, στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Θέματα-αγκάθια
Παρά ταύτα, υπάρχουν και ορισμένες δυ-

σαρέσκειες από το δείπνο στην οικία του
«παππού» Αλέκου Φλαμπουράρη, οι οποίες
εκδηλώθηκαν τότε, καταπραΰνθηκαν στη συ-
νέχεια και υποτροπιάζουν τώρα, ενόψει της
αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτρο-
πής Ανασυγκρότησης. Οι Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος και Νίκος Μπίστης εξέφρασαν έντονη
πολιτική δυσαρέσκεια που δεν προσκλήθη-
καν στο δείπνο του «παππού» -έκαναν λόγο
για πολιτική εσωστρέφεια-, αλλά ο Χρήστος
Σπίρτζης καθησύχασε τους συντρόφους του. 

Η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης,
που συνέρχεται το Σαββατοκύριακο, καλείται
να αποφασίσει για τρεις επιτροπές: 
• Επιτροπή Πολιτικής Απόφασης Συνεδρίου.
• Επιτροπή Καταστατικού. 

• Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. 
Ενόψει αυτών των διεργασιών, τα ερωτήμα-

τα που απασχολούν όχι μόνον τους δύο ήδη
διαμαρτυρόμενους -Θεοχαρόπουλος και
Μπίστης- αλλά και τις λοιπές τάσεις είναι ο
τρόπος εκλογής και οι ποσοστώσεις. 

Αριστίνδην μέλη: Κατά το προχθεσινό Πο-
λιτικό Συμβούλιο πολλά μέλη του καταψήφι-
σαν την πρόταση για συμμετοχή 150 μη κομ-
ματικών προσωπικοτήτων στο συνέδριο. Ο
αριθμός 150 προσωπικοτήτων-μη μελών είναι
ακανθώδες θέμα, καθώς ακόμη και σε περί-

πτωση που όλες οι τάσεις συναινέσουν στον
αριθμό 150 των προσωπικοτήτων, δεν συγκλί-
νουν στον τρόπο επιλογής τους. 

Ο γρίφος γίνεται πιο δύσκολος, καθώς πέ-
φτει στο τραπέζι και για 50 προσωπικότητες-
μη μέλη στη Νέα Κεντρική Επιτροπή, σε σύνο-
λο 250 μελών που θα εκλέξει το συνέδριο. 

Ποσόστωση Προοδευτικής Συμμαχίας
Επίσης, για τη συμμετοχή με ποσόστωση

20% των μελών της Προοδευτικής Συμμα-
χίας στη Νέα Κεντρική Επιτροπή διαφωνίες
εξέφρασαν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πά-
νος Σκουρλέτης, ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος
Φίλης, ο Θοδωρής Δρίτσας και ο Πάνος Λάμ-
πρου, οι οποίοι αντέτειναν αντί του 20% το
10%. Τελικά η πρόταση για 20% συμμετοχή
πέρασε κατά πλειοψηφία. Δεύτερος γύρος

θα υπάρξει στην ΚΕΑ του Σαββατοκύριακου. 

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Το ποιοι θα συμμετέχουν στην Κεντρική

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) εί-
ναι επίσης ένα ακανθώδες θέμα. Θα είναι μια
ολιγομελής και ευέλικτη επιτροπή 30-50 με-
λών; Πώς θα εκλεγούν τα μέλη της; Ποια η
σχέση της με την ΚΕΑ; Μέλη της Προοδευτι-
κής Συμμαχίας αντιδρούν στο ολιγομελές
σχήμα, καθώς καθίσταται από δύσκολη έως
και αδύνατη η εκλογή τους από έναν κομματι-
κό μηχανισμό που δεν ανταποκρίνεται στα νέα
δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και, αντίθετα, κυ-
ριαρχεί το «παλαιό 3%». Εξαιτίας της διαφω-
νίας προκρίνεται η μετονομασία της ΚΕΑ σε
ΚΟΕΣ. Και σε αυτό το θέμα θα υπάρξουν αντι-
παραθέσεις στην ΚΕΑ. 

Συνέδριο Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Μέσα στο ανωτέρω περιγραφέν πολιτικό

κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από χθες 21 μέχρι
τις 24 Οκτωβρίου διεξάγεται το συνέδριο της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο απηύθυνε χαιρε-
τισμό ο Αλέξης Τσίπρας: «Μέσα από το συνέ-
δριό μας οφείλουμε να κάνουμε απολογισμό
της δράσης των προηγούμενων χρόνων και να
σκιαγραφήσουμε τον κόσμο που θα μας χω-
ράει όλους και όλες, για ένα μέλλον με ισότη-
τα, δικαιοσύνη και κοινωνική χειραφέτηση.
Να πείσουμε τους πάντες ότι ο κόσμος, όχι
μόνο αλλάζει, αλλά μπορεί να αλλάξει προς το
καλύτερο. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη απέ-
ναντι στην Ιστορία». 

Δεύτερος γύρος για τον Τσίπρα
parginos@paraskhnio.gr

του
Γιάννη Σπ. Παργινoύ

Τσακαλώτος: «Και να χάσουμε,
δεν φεύγει ο Αλέξης»

«Η μεσαία τάξη δεν έχασε στις μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε σε συνέντευξή
του στην Όλγα Τρέμη και το newsbomb ο πρώην υπουργός Οικονομικών και κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ευκλείδης Τσακαλώτος, προσθέτοντας πως «αντιθέτως, πολλοί
ελεύθεροι επαγγελματίες κέρδισαν σε διαθέσιμο εισόδημα».

Αναφερόμενος στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, ο πρώην υπουργός Οικονομικών
τονίζει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει το «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων
που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για πιο προωθημένα μέτρα και προσωρινές μειώσεις φόρων
κόντρα στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Απαντώντας, δε, σε όσους του άσκησαν κριτική για τη δη-
μιουργία του «μαξιλαριού», τους διαμηνύει πως «η εμπειρία έχει δείξει ότι οι παροχές λίγο πριν
από τις εκλογές δεν δουλεύουν».

Στην περίπτωση εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, απαντά πως δεν θα υπάρξει θέμα ηγεσίας για
τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα στοιχημάτιζα σε αυτό», λέει χαρακτηριστικά, ενώ χρεώνει στην κυ-
βέρνηση πως «για να στηρίξει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της παίζει και με την άκρα Δεξιά».

Τέλος, ερωτηθείς για το ΚΙΝΑΛ και τις εκλογές νέας ηγεσίας, λέει ότι εκείνο που θα ήθελε ο
ίδιος είναι «η Σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει και να γίνει πραγματική Σοσιαλδημοκρατία», ενώ
θεωρεί εφικτή την προοπτική της προοδευτικής διακυβέρνησης.
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Α φού τακτοποιούν εαυτούς και αλλήλους,
μοιράζουν υποσχέσεις στους υπόλοι-
πους που επιμένουν να ζουν με ψευδαι-

σθήσεις και να μπαινοβγαίνουν στους προθαλά-
μους της εκάστοτε εξουσίας με την ελπίδα ότι θα
έρθει και η δική τους σειρά!

Ένας νομός που αργοσβήνει και αιμορραγεί και
μια ηγεσία που προέρχεται κάθε φορά από τις όποιες
εκλογικές αναμετρήσεις συνεχίζει να διαχειρίζεται
την υποτιθέμενη ανάπτυξη με κομματικά βολέματα
και προκλητικούς διορισμούς, ψεύτικες υποσχέσεις
και ενίοτε σε διώξεις μη φίλων και προσκείμενων σε
αυτούς! Και αυτό έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβά-
δας, γιατί είναι ίσως η μοναδική περίπτωση ανά την
Ελλάδα όπου σε έναν νομό δεν υπάρχει αντιπολίτευ-
ση και φυσικά έλεγχος της εκάστοτε εξουσίας.

Ακόμα και η λεγόμενη τέταρτη εξουσία στην
πλειονότητά της είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία!

Κάναμε μια πρόταση να γίνουν οι μονοεδρικές
διεδρικές για να υπάρχουν έλεγχος και αντίλογος
στους εκάστοτε εκλεγμένους στο Κοινοβούλιο και
σε όλους τους χώρους διοίκησης, αλλά κάποιοι
προτιμούν τη διαφορετικού τύπου δημοκρατία.

Την έχουν καταντήσει να είναι το πολίτευμα του
μέτρου και της μετριότητας…

Γιατί δεν μιλά κανείς σε αυτή την πόλη; Όλοι βο-
λεύονται;

Τι μπορείς, όμως, να κάνεις σε έναν λαό που έχει
πάθει μιθριδατισμό και που κουβαλάει ακόμη κα-
τάλοιπα του παρελθόντος;

Τι μπορείς να κάνεις για να πείσεις τον ψηφοφό-
ρο ότι η εκάστοτε εκλεγμένη εξουσία προτού εκλε-
γεί διακηρύττει ότι πρέπει να καταπολεμηθεί το
ρουσφέτι, αλλά όταν εκλέγεται το προωθεί περισ-
σότερο;

Γνωρίζει κάποιος πόσοι προσλήφθηκαν στην
Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου,
στη Βουλή, στα υπουργικά γραφεία, στις περιφέ-
ρειες, στους δήμους και σε όποιες άλλες υπηρε-
σίες του Δημοσίου;

Η Ελλάδα του βολέματος και του ρουσφετιού στο
μεγαλείο της!

Φυσικά, θα ισχυριστεί κάποιος ότι βρίσκουν
δουλειά στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

Ποιοι, όμως, είναι αυτοί και με ποια κριτήρια;
Μήπως οι εκλεκτοί, οι κομματικοί φίλοι, μήπως

όσοι έχουν προσβάσεις σε κομματικούς αξιωμα-
τούχους;

Πού είναι η αξιοκρατία και η διαφάνεια;
Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία προσλαμβά-

νονται; Γιατί το χρήμα βγαίνει από τις τσέπες των
φορολογούμενων πολιτών και πρέπει να γνωρί-
ζουν πώς το διαχειρίζεται η κάθε εξουσία.

Ας σεβαστούν επομένως υποτυπωδώς αυτή την

κατάχρηση, πόσο μάλλον όταν η χώρα χτυπήθηκε
από το περιβόητο brain drain!

Τι μπορείς, όμως, να κάνεις σε αυτή την τόσο αρ-
ρωστημένη κατάσταση που δεν λέει να διορθωθεί;

Προτείνω ένα απλό πράγμα.
Οι διορισμοί σε συγγενικά πρόσωπα που ασκούν

οποιαδήποτε εξουσία να απαγορευτούν και ο αριθ-
μός συνεργατών να μειωθεί δραστικά, ώστε να αρ-
χίσει να βρίσκει ο πολίτης την εμπιστοσύνη για ισο-
νομία, ισοπολιτεία και δημοκρατία.

Δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι όσοι ασχολούν-
ται με τα κοινά πρέπει να αποδέχονται το κόστος
του περιορισμού των προνομίων και όχι να βο-
λεύονται οικογενειακώς;

Μήπως πρέπει να γράψουμε και τα ονοματάκια
τους;

Το μεγάλο στοίχημα της σημερινής κυβέρνησης
είναι να γυρίσει την πλάτη σε τέτοιου είδους φαινό-
μενα βολέματος και να δείξει δείγματα αξιοκρα-
τίας και διαφάνειας.

Τα Γρεβενά και κατ’ επέκταση η Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας θέλουν ανθρώπους που να αντέ-
χουν τους ρόλους που τους δίνει με την ψήφο του
ο… «σοφός λαός».

Ο οποίος την επομένη το μετανιώνει!
Αλλά ξανακάνει πάλι λάθος επιλογές!

Γιατί δεν μιλάει κανείς σε αυτή την πόλη;

του
Ευθύμη 

Τσακνάκη 

Η
ελληνική κυβέρνηση σε μόλις δύο χρόνια
έχει πετύχει στόχους που αποτελούσαν
επιδίωξη πολλών ετών. Έχει αναπτύξει

μια δυναμική εξωτερική πολιτική. Έχει καταφέρει
να αναδιαμορφώσει την εικόνα της χώρας μας
στον εθνικό και παγκόσμιο χάρτη. Έχει χαράξει
ένα στρατηγικό σχέδιο με βασικούς πυλώνες την
προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων, τη συνεργασία και την εξωστρέ-
φεια. Ένα σχέδιο που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο
και το δίκαιο της θάλασσας. Ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας εργάστηκαν πάνω σε αυτό το σχέδιο
και κατάφεραν να προωθήσουν μια νέα αντίληψη
στην ελληνική εξωτερική πολιτική με πολυεπίπεδη
θεματολογία και γεωγραφική διπλωματική προ-
σπάθεια.

Τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η κυβέρνησή μας
προχωρά με πράξεις και εφαρμόζει με επιτυχία
μια δυναμική ενεργητική εξωτερική πολιτική με
βασικό γνώμονα την προώθηση των ελληνικών
συμφερόντων. Από την ανάληψη των καθηκόντων
της έχει υπογράψει 107 διμερείς συμφωνίες και 39
πολυμερείς συμβάσεις. Συμφωνίες ύψιστης σημα-
σίας που αποτελούν ζητούμενα δεκαετιών.

Συγκεκριμένα, έχουν υπογραφεί συμφωνίες
οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ και υφα-
λοκρηπίδα) με την Αίγυπτο και την Ιταλία, έχει συμ-

φωνηθεί με την Αλβανία να υπάρξει κοινή προ-
σφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση
των διαφορών και έχουν επεκταθεί τα χωρικά ύδα-
τα της χώρας μας στο Ιόνιο. Παράλληλα, η Ελλάδα
έχει ενισχύσει τη σχέση της με το Ισραήλ αλλά και
με τη Σαουδική Αραβία, χώρες που αποτελούν
ισχυρές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο ίδιο διάστημα έχουν συναφθεί ιστορικές
συμφωνίες, όπως η συμφωνία Στρατηγικής Συνερ-
γασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η συμ-
φωνία εγκαθίδρυσης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέ-
σης με τη Γαλλία για τη συνεργασία στην άμυνα και
την ασφάλεια, που αποτελεί κορυφαία εθνική επι-
τυχία. Αμφότερες οι συμφωνίες περιλαμβάνουν
ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθε-
σης από τρίτη χώρα. Ξεχωριστής σημασίας είναι
και η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας με τις ΗΠΑ, που εμβαθύνει, επεκτείνει και δι-
ευρύνει τη διμερή συνεργασία, αλλά και η συμφω-
νία με την Αίγυπτο, η οποία περιλαμβάνει την ηλε-
κτρική διασύνδεση των δύο χωρών. Όλες οι συμ-
φωνίες αυτές έχουν τεράστιες οικονομικές, ενερ-
γειακές και γεωπολιτικές προεκτάσεις και είναι
αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας υπό
τον πρωθυπουργό. Ένα ακόμη μακρόπνοο βήμα
για την Ελλάδα που αλλάζει, για την Ελλάδα που
δυναμώνει τους συμμαχικούς δεσμούς της. Ένα
βήμα που αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας στην

Ευρώπη, στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Με-
σόγειο, ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητά της και
θωρακίζει την εδαφική μας κυριαρχία και τα κυ-
ριαρχικά μας δικαιώματα.

Η χώρα μας αναγνωρίζεται πλέον από όλους
τους συμμάχους μας τόσο εντός όσο και εκτός Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην επι-
στολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας μας,
έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας αμοιβαί-
ας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας αποτελεί περι-
φερειακό ηγέτη και πυλώνα σταθερότητας. Και η
δήλωση αυτή δεν αποτελεί μόνο τιμή για όλη αυτή
την προσπάθεια, αποτελεί εθνική επιτυχία.

Μια επιτυχία που αποτυπώνεται σε κάθε Ελληνί-
δα και κάθε Έλληνα. Μια ξεκάθαρη εθνική στρατη-
γική που ενισχύει την ασφάλεια, την αισιοδοξία και
την υπερηφάνεια στη χώρα μας.

Η Ελλάδα, μια χώρα που ανήκει στην ευρωπαϊκή
οικογένεια, έχει κάνει πλέον το μεγάλο άλμα στο
μέλλον. Έχει γίνει μια χώρα δυναμική στον παγκό-
σμιο χάρτη. Μια χώρα με σταθερή τροχιά ανάπτυ-
ξης σε όλα τα επίπεδα. Με μια εξωτερική πολιτική
με αποκλειστικό σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση
των εθνικών μας συμφερόντων. Είναι βέβαιο ότι
όλο αυτό το σχέδιο που εκτυλίσσεται με ταχύτα-
τους ρυθμούς ανεβάζει τη χώρα μας πιο ψηλά.

του
Ανδρέα 
Νικολακόπουλου

Βουλευτής Ηλείας
με τη ΝΔ, 
μέλος της 
Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής
Άμυνας 
και Εξωτερικών
Υποθέσεων 
της Βουλής 
των Ελλήνων

Ελληνική εξωτερική πολιτική: 
Ένα στρατηγικό σχέδιο για την Ελλάδα που αλλάζει
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Προς τι η βιασύνη για την ενεργοποίηση του Καταστατικού
για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης; Πήραν τα χρόνια τους... διαδόχους;

Μ
ε ένα επίσημο, βαρύγδουπο και απόλυτο
ανακοινωθέν η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος
της Εκκλησίας της Κρήτης άνοιξε θέμα

για τον πολιό Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρό της, τον
από Κυδωνίας και Αποκορώνου, 88χρονο Αρχιε-
πίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο (Αθανασιάδη). 

Έναν ασκητή επίσκοπο, φιλομόναχο, δραστήριο
που αγάπησε πολύ τη νεότητα και αναλώθηκε στη
διακονία του λαού του Θεού. Στο πέρασμά του από
τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικής του εργα-
σίας και δράσης σε όλους τους τομείς. Με την
εκλογή του και την ανάληψη των καθηκόντων του
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και τα ανοίγματα προς την
κοινωνία κατέστησε την Εκκλησία ουσιαστική δύ-
ναμη στην Κρήτη και την επανέφερε στο επίκεντρο
της ζωής των Κρητικών. Στήριξε τον λαό της Κρή-
της και αγαπήθηκε από όλους τους Κρητικούς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο εορτασμός του ΟΧΙ
του 2011, όπου ζητήθηκε από όλους τους πολιτι-
κούς να αποχωρήσουν από την εξέδρα και να πα-
ραμείνει μόνον ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναί-
ος! Τόσο ψηλά τον έχουν όλοι!

Σήμερα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος που, όπως
γράφει στο ανακοινωθέν της, «αναγνωρίζει και τι-
μά στο ακέραιο το Πρόσωπο, την προσφορά και το
έργο του Σεβ. Προέδρου της κ. Ειρηναίου, ως Ποι-

μένα και Πρωθιεράρχη της Εκκλησίας της Κρή-
της», αποφάσισε με τις ευλογίες του Πατριάρχη
(όπως αναγράφεται στο ανακοινωθέν) να ενεργο-
ποιήσει το άρθρο 39, παράγραφο 2 του Ν.
4149/1961 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας
της Κρήτης και να αποστείλει ομάδα ιατρών για να
αποφανθεί για την κατάσταση της υγείας του και
να τον οδηγήσουν όχι σε οικειοθελή παραίτηση
όπως θα έπρεπε (και το γράφουμε μήνες τώρα),
αλλά σε αναγκαστική αποπομπή!

Κίνηση... φιλαδελφείας; Υιικής στοργής και
αγάπης; Αναγνώρισης έστω της προσφοράς του;
Τίποτα από τα παραπάνω!

Δυσνόητες ενέργειες μετά από τόση αναμονή.
Πριν στείλουν τους γιατρούς, γιατί δεν πήγαν οι

ίδιοι να τον παρακαλέσουν να παραιτηθεί; Γιατί
δεν προστατεύουν το κύρος του, το όνομά του, την
αγία του βιοτή; Γιατί θέλουν να ευτελίσουν έτσι
έναν άγιο άνδρα με τόσο σπουδαίο έργο; Θα ήθε-
λαν να βρίσκονται στη θέση του; Τι πιο σπουδαίο
και ασφαλώς πιο ορθό και αποδεκτό εκκλησιολο-
γικά να πήγαιναν όλοι μαζί οι Μητροπολίτες της
Κρήτης, ως Σύνοδος, να του πουν τις δυσκολίες
που υπάρχουν από την παράταση αυτής της κατά-
στασης και να του ζητήσουν να παραιτηθεί οικειο-
θελώς; 

Ακόμη και αν δεν υπέγραφε την παραίτηση λό-

γω φυσικών προβλημάτων, θα ήταν όλοι μάρτυρες
ότι ο Γέρων Ιεράρχης είναι ανήμπορος πλέον για
να ασκεί τα καθήκοντά του και θα έκλειναν τη σε-
λίδα του όλοι μαζί με αυτό τον εκκλησιαστικό τρό-
πο και όχι με ιατρικό πόρισμα.

Όσοι έρχονται σε επαφή και επικοινωνία με τον
Γέροντα ξέρουν ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει
σε αυτήν τη σημαντική θέση όπως είναι. Στον τρό-
πο που θα φύγει διαφωνούμε!

Ο Κρήτης Ειρηναίος δεν είναι ένας Ιεράρχης της
σειράς που πρέπει να αντικατασταθεί! Πρόκειται
για μία μεγάλη εκκλησιαστική φυσιογνωμία. Ο
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, με τον
οποίο συνδεόταν με μακρόχρονη φιλία, τον έλεγε
«Άγιο Ιεράρχη και είδος εν ανεπαρκεία πλέον» και
πάντα επαίρετο που ήταν ο πρώτος που του ευχή-
θηκε για την εκλογή του το πρωί της 28ης Απριλίου
1998, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της τότε Ιεραρ-
χίας. Δυστυχώς δεν ζει σήμερα ο Χριστόδουλος, ο
οποίος είμαι βέβαιος ότι θα έκανε τα πάντα για να
περιφρουρήσει το κύρος του Γέροντα Κρήτης.

Αν έχει διαύγεια και αντίληψη της καταστάσεώς
του, ας τον αφήσουν να παραιτηθεί από μόνος του,
χωρίς να υπάρχει στο ιστορικό του η αποστολή
Επιτροπής Ιατρών. Προς τι η βιασύνη για την ενερ-
γοποίηση του Καταστατικού; Πήραν τα χρόνια
τους... διαδόχους;
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του
Σωτήρη 

Μ. Τζούμα

Α
ναμφίβολα γνωρίζετε ενήλικες που εξωτε-
ρικά είναι λαμπεροί, ευχάριστοι, ελκυστι-
κοί ή πετυχημένοι. Ωστόσο, βαθιά μέσα

τους αντιπαθούν τον εαυτό τους και καμία πειθώ
δεν μπορεί να αλλάξει τον οδυνηρά αρνητικό τρόπο
που βιώνουν τον εαυτό τους. Ίσως και εσείς να έχε-
τε νιώσει έτσι. Τι συμβαίνει; Φαίνεται να αψηφά τη
λογική. Οι δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλι-
κίας παρέχουν μια ένδειξη για αυτό το φαινόμενο.

Πρόσφατες έρευνες έχουν εξηγήσει πώς η κακο-
ποίηση, η παραμέληση, η αναταραχή στο σπίτι κ.ά.
στα πρώτα δεκαοκτώ χρόνια της ζωής αποτελούν
συνθήκες απειλής για ένα παιδί. Σηματοδοτούν κίν-
δυνο για την ανάπτυξή του και συχνά οδηγούν σε
έντονο στρες. Το απορρυθμισμένο στρες με τη σειρά
του προκαλεί αλλαγές στον εγκέφαλο και το σώμα,
που επηρεάζουν την πορεία των πολλών ιατρικών
και ψυχολογικών διαταραχών που προβλέπονται.

Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν επίσης την
ψυχολογική ανάπτυξη με τρόπους που συνήθως
οδηγούν σε ντροπή, αντιπάθεια προς τον εαυτό και
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μέσα από την ντροπή το
άτομο νιώθει υπερβολικά άσχημα για τον εαυτό

του. Βιώνει τον βασικό εαυτό ως κατεστραμμένο,
ελαττωματικό, ανεπαρκή ή αηδιαστικό. Επικαλύ-
πτεται σημαντικά με την αντιπάθεια προς τον εαυτό
και τη βλάβη της αυτοεκτίμησής του και αυτό οδη-
γεί στην περιφρόνηση του εαυτού του. Η ντροπή εί-
ναι επώδυνη και τυπικά επιδεινώνει ή διατηρεί την
απορρύθμιση του στρες.

Μπορεί να αποτυπωθεί σιωπηρά τους πρώτους

μήνες και χρόνια της ζωής ως μια αίσθηση «λά-
θους» που παίζει στο σώμα και στα συναισθήματα.

Η ντροπή είναι μυστική, περνάει υπόγεια, κρύβε-
ται στις σκιές. 

Τείνουμε να την εμποδίζουμε από την επίγνωση
γιατί είναι επώδυνη, αλλά συνεχίζει να επηρεάζει
την τωρινή μας ζωή.

Βασικές ανάγκες
Η ντροπή από τα πρώτα χρόνια ενός ατόμου κλει-

δώνεται στην καλωδίωση του εγκεφάλου, λειτουρ-
γώντας κάτω από την επιφάνεια για τα επόμενα
χρόνια. Αντισταθμίζει τις βασικές ανάγκες -αξίζεις
ως άτομο; είσαι αγαπητός; είσαι επαρκής; έχεις κα-
λό χαρακτήρα; είσαι ασφαλής;- και ό,τι μπορεί κα-
νείς να έχει για να ξεπεράσει τις αντιξοότητες και
να αναπτυχθεί. Η παραπλάνηση εμπειριών στην
ενήλικη ζωή (όπως μια απόρριψη) μπορεί να προ-
καλέσει παλιές, έμμεσα ενσωματωμένες αναμνή-
σεις ντροπής και να προκαλέσουν πολλά μη λεκτι-
κά συμπτώματα που μπορεί να φαίνονται συγκλονι-
στικά - μέχρι να συνειδητοποιήσει κανείς ότι είναι η
ντροπή που βίωσε ως παιδί που τα προκάλεσε.

Πώς εξακολουθεί να μας βλάπτει 
η ντροπή που βιώσαμε στην παιδική ηλικία

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki



ΟΟ ρομαντικός Κώστας
Μπακογιάννης
Μια ιδιαίτερα ρομαντική ιστορία που εκτυ-
λίχθηκε στο δημαρχείο της πρωτεύουσας
μοιράστηκε στο Facebook ο Κώστας Μπακο-
γιάννης. Δεν του το είχα, πάντως, να είναι τό-
σο ρομαντικός… Ο δήμαρχος Αθηναίων τέ-
λεσε τον πολιτικό γάμο μεταξύ της Μάρθας
και του Νίκου, ενός ζευγαριού 87 και 85
ετών, οι οποίοι όπως περιγράφει ο Μπακο-
γιάννης ήταν χαμογελαστοί, λαμπεροί και
αληθινά ευτυχισμένοι. «Αυτή και αν είναι μια
υπέροχη ιστορία αγάπης!» έγραψε, ο δήμαρ-
χος στην προσωπική του σελίδα.

Έκπληκτος 
ο Πάιατ με τον ΣΥΡΙΖΑ 
Ο Αμερικανός πρέσβης φαίνεται να τα «έχει
πάρει στο κρανίο» από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ στη συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ. Συγκεκρι-
μένα, σε συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ, ο
Τζέφρι Πάιατ είπε: «Μένω έκπληκτος, γιατί
έχω πει στο παρελθόν πως αυτή η αναγέννη-
ση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ
ξεκίνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τα τέσσερα μέρη που
συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ως μέρος της
αμυντικής συμφωνίας, είναι μέρη που εντο-
πίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινήσαμε να λει-
τουργούμε στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπο-
λη και στο Στεφανοβίκειο κατά τη διάρκεια
της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ». Μα καλά, τώρα κατά-
λαβε ο κύριος πρέσβης με ποιους συνομι-
λούσε τόσα χρόνια;

Ξεπούλησε 
το Marina Tower

Σχεδόν όλα τα διαμερίσματα στον ουρα-
νοξύστη που αναπτύσσει η Lamda Devel-
opment στην περιοχή της μαρίνας του
Αγίου Κοσμά πουλήθηκαν. Ξένοι και Έλ-
ληνες επενδυτές έσπευσαν να κλείσουν
με προκαταβολές τα 200 διαμερίσματα
του «πράσινου» πύργου των 45 ορόφων,
τα οποία κοστίζουν 26.000 ευρώ το τετρα-
γωνικό. Η ανέγερσή του αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια και οι ιδιο-
κτήτες που έκλεισαν με προκαταβολές
τις κατοικίες, προχωρούν από τα αρχιτε-
κτονικά σχέδια στη διαμόρφωση των χώ-
ρων με βάση τις ανάγκες τους. Λεφτά
υπάρχουν, ξεκάθαρα…

Οι κινήσεις Τσαμάζ 

Η κίνηση της Cosmote με την ψηφιακή τη-
λεφωνία έχει προκαλέσει αναστάτωση
στην αγορά και έχουν αρχίσει να βγαίνουν
και πικρόχολα σχόλια. Αναμενόμενο. Έτσι
γίνεται συνήθως. Πάντως ο Μιχάλης Τσα-
μάζ έχει πιάσει τον σφυγμό της νεολαίας
και αλλάζει συνολικά τη θεώρηση της εται-
ρείας. Στόχος του είναι να πιάσει τη νέα γε-
νιά, η οποία δεν θέλει συμβόλαια, δεν θέλει
εξαρτήσεις, αλλά θέλει γρήγορα πακέτα,
ευέλικτα, άμεσα και γρήγορα. Έτσι, λοιπόν,
το Cosmote Neo αναμένεται να φέρει
«απαντήσεις» ανάλογες από άλλους παρό-
χους. Σε κάθε περίπτωση, η έξυπνη κίνη-
ση, παρά τα πικρόχολα σχόλια, θα ακολου-
θηθεί και από άλλους. Να το θυμάστε.
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Καρφιά Αδώνιδος
σε ΣΥΡΙΖΑ - Χαρίτση

A
δωνις Γεωργιάδης και Αλέξης Χαρί-
τσης διασταύρωσαν τα ξίφη τους με
αιχμή τις ευθύνες των κομμάτων για τη

μνημονιακή περίοδο. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε
λόγο για μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ από παλαιότε-
ρες κεντρικές πολιτικές θέσεις. «Ηττηθήκατε
στον αντιαμερικανισμό, στις ιδιωτικοποιήσεις
και στο αντιμνημόνιο. Δεν σοβαρεύεστε και στα
υπόλοιπα θέματα, να μπορούμε να κάνουμε
κανονικό διάλογο;», διερωτήθηκε απευθυνό-
μενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε
πως επί ημερών της προηγούμενης κυβέρνη-
σης σταθεροποιήθηκαν τα δημόσια οικονομικά
και δημιουργήθηκαν το μαξιλάρι και ο δανει-
σμός με χαμηλά επι-
τόκια, αλλά αυτά έγι-
ναν με το μνημόνιο.
«Αυτό για το οποίο
έστηναν κρεμάλες στο
Σύνταγμα με τους
αγανακτ ισμένους .
Άρα, σήμερα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ μάς διαφημίζει τα
πολιτικά επιτεύγματά
του επί μνημονίου και
παράλληλα καταγγέλ-
λει το μνημόνιο. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτο-
τυπία», υποστήριξε και αναφέρθηκε στην Co-
sco αλλά και στην επένδυση στο Ελληνικό.

«Τη μέρα που η κυβέρνηση Καραμανλή θα
υπέγραφε τη σύμβαση, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εί-
χαν κατέβει στο λιμάνι για διαδηλώσεις. Επικε-
φαλής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Δρίτσας. Εμείς στην
Cosco δώσαμε μόνο την προβλήτα 7, αν και η
Κινέζοι ήθελαν όλο το λιμάνι. Ποια κυβέρνηση
έδωσε όλο το λιμάνι; Ο ΣΥΡΙΖΑ με αρμόδιο
υπουργό τον Δρίτσα. Αυτός πούλησε όλο το λι-
μάνι στους Κινέζους», είπε και συμπλήρωσε
πως όταν το 2014 ο τότε πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαμαράς υπέγραφε τη σύμβαση, κάποιοι,
όπως ο δήμαρχος Ελληνικού, έκαναν απεργία
πείνας. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις
παλινωδίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης με
την ελληνοαμερικανική συμφωνία. «Το αποκο-
ρύφωμα; Βγήκε ο κ. Πάιατ χθες και είπε ότι
μείνει έκπληκτος που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη
συμφωνία, καθώς αυτή ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ»,
ανέφερε.

Απαντώντας, ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι οι
νεοφιλελεύθερες ιδέες της ΝΔ έχουν ηττηθεί,
γιατί ήταν αυτές που οδήγησαν σε αδιέξοδα.
«Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα των ιδεών, γιατί
το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας δεν
μπορεί να είναι μέλλον της ζούγκλας και του
αχαλίνωτου κερδοσκοπικού καπιταλισμού.
Πρέπει να είναι συμπεριληπτικό το μέλλον και
αυτό διασφαλίζεται με τις ιδέες μας και όχι με
εκείνες της ΝΔ», κατέληξε ο πρώην υπουργός. 

Ας μαζέψει κάποιος τον Νίκο
Φίλη επιτέλους. Τον άκουσα
πάλι να φωνάζει σε κάποιο τη-
λεοπτικό παράθυρο «έξω οι

μπάτσοι από τα σχολεία και τα
πανεπιστήμια». Το έχει ξαναπεί

στο παρελθόν, αλλά πλέον καταντάει
γραφικός ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ας του θυμί-
σουν επιτέλους ότι «μπάτσοι» τον φυλάνε κι αυτόν
για να μην τον λιντσάρει ο κόσμος από την πολλή
αγάπη που του έχει…
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης το πρωί της Τετάρτης, όπου είχε συζήτηση με τον οικονομολόγο και καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Columbia, Τζέφρι Σακς, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens ESG & Cli-
mate Crisis Summit». Όπως είναι γνωστό, το «Σταύρος Νιάρχος» επισκέπτονται κα-
θημερινά εκατοντάδες νέοι και παιδιά που απολαμβάνουν τις εκπαιδευτικές και ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες του ιδρύματος. Έτσι, εισερχόμενος ο πρωθυπουργός στον
χώρο του ιδρύματος, είχε μια ευχάριστη συνάντηση με νέους και μαθητές οι οποίοι εί-
χαν επισκεφθεί το κέντρο. Μόλις τα παιδιά «εντόπισαν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
έσπευσαν να τον «υποδεχθούν» και να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ιδιαιτέρως χαλαρός και ευδιάθετος, συνομίλησε με τους μαθητές και δεν είπε
«όχι» σε καμία από τις selfies που του ζήτησαν.
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Πιερρακάκης για γρήγορο και φθηνό Ίντερνετ
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρ-

θηκε στο δορυφορικό Ίντερνετ που θα προσφέρει
ειδικά σε νησιά και σε ορεινές περιοχές γρηγορό-
τερη σύνδεση, τονίζοντας ότι το υπουργείο έχει ξε-
κινήσει ήδη τις -δωρεάν- συνδέσεις σε ακριτικές
περιοχές. « Ήδη υπήρξε μια πρωτοβουλία για τα
ακριτικά νησιά, όπως το Φαρμακονήσι για παρά-
δειγμα. Μπορούμε να δώσουμε και σε άλλες περιο-
χές στην Ελλάδα δωρεάν Ίντερνετ από τον δορυφό-
ρο», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Η σχετική ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί, με τον υπουργό
να τονίζει ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αλλαγή που συντελείται. Εξήγησε ότι
γενική στρατηγική της ΕΕ είναι να επιδοτεί συγκεκριμένες περιοχές είτε στη ζήτη-
ση είτε στην προσφορά Ίντερνετ, επιδοτώντας για παράδειγμα την οπτική ίνα.
«Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το superfast broadband. Καλύπτει μεγάλο κομμάτι του
κόστους για το πολύ γρήγορο Ίντερνετ - την οπτική ίνα, όχι για το πιο αργό που βα-
σίζεται στο παλαιό δίκτυο χαλκού». Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκτός από απολιγνιτοποίηση χρειάζεται και αποχαλκο-
ποίηση, καθώς οι επικοινωνίες βασίζονται σε ένα πολύ παλιό δίκτυο χαλκού, το
οποίο πρέπει να υπερβούμε για να έχουμε γρηγορότερο Ίντερνετ για όλους.

Δεν θα πέσω από τα σύννεφα αν
στην κούρσα για τις εσωκομματι-
κές, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, έχου-
με μπαράζ αποχωρήσεων. Όπως
αντιλαμβάνεστε, δεν θα φτάσουν
όλοι μέχρι την τελική αναμέτρη-
ση… Μη σας πω ότι δεν είμαι σί-
γουρος ότι θα υπάρξει και δεύτερος
γύρος. Έχω αρχίσει να εκτιμώ ότι
τελικό αποτέλεσμα θα έχουμε εν-
δεχομένως και από τον πρώτο γύρο.
Καλού κακού, θα παίξω και κάνα
Τζόκερ…

LOCK

Οι selfies του Μητσοτάκη με τα παιδιά 

Ο Καρανίκας
αποθεώνει 
το ΠΑΣΟΚ
Άνω κάτω στον ΣΥΡΙΖΑ με το κείμενο-
ύμνο Καρανίκα στο ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως
δεν είναι η πρώτη φορά που τα τηλέφω-
να των κεντρικών γραφείων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ σπάνε από τηλέφωνα διαμαρτυρίας
για τα ανδραγαθήματα του πρώην στε-
νού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή
τη φορά, πάντως, ο Καρανίκας δεν έκα-
νε και κάνα έγκλημα, απλώς αποθέωσε
το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου!
Βέβαια στην ανάρτησή του αποθεώνει
την παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου
και εγκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τις μεταρ-
ρυθμίσεις που δεν έκανε. «18 του
Οκτώβρη 1981 ηττήθηκε η Δεξιά με τη
ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είδαμε τολμη-
ρές μεταρρυθμίσεις υπέρ της δημο-
κρατίας, της κοινωνίας και συγκεκρι-
μένα του εργατικού κινήματος εκτός
από τη γνωστή διαφθορά», ανέφερε με
αφορμή της συμπλήρωσης 40 ετών από
την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Και τον θέλουν 
και τον φοβούνται
στην Κουμουνδούρου

Με ρωτούν αρκετοί φίλοι τι λέει η Κου-
μουνδούρου για την υποψηφιότητα Γιώρ-
γου Παπανδρέου. Προς στιγμήν υπάρχει
αφωνία. Στο βάθος τον θέλουν, γιατί πι-
στεύουν ότι μαζί με τον ΓΑΠ θα δημιουρ-
γήσουν ένα ρεύμα κατά της κυβέρνησης
και του Μητσοτάκη προσωπικά. Από την
άλλη, τον φοβούνται, καθότι το πολιτικό
του βάρος είναι ικανό να επανασυσπει-
ρώσει τους παλαιοπασόκους που έφυγαν
και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε
ότι, αν ο ΓΑΠ καταφέρει να φέρει τα…
πρόβατα στο μαντρί, ο Αλέξης θα πάει να
μαζεύει ραδίκια… Αυτό ανησυχεί τους
προεδρικούς του ΣΥΡΙΖΑ. Χώρια που ο
George τους κλέβει και τα συνθήματα πε-
ρί προοδευτικής διακυβέρνησης.

Ετοιμάζεται για «αγορά του αιώνα»
ο Χρήστος Στυλιανίδης 

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης έχει αναλάβει το δύ-
σκολο έργο να φέρει εις πέρας μια νέα «αγορά του αιώνα» που αφορά εναέρια
μέσα πυρόσβεσης, προκειμένου να αναβαθμίσει τον ελληνικό στόλο. Όπως
αποκάλυψε, πολύ σύντομα η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πάρει δυο αερο-
πλάνα Canadair από το πρόγραμμα rescEU, με 100% χρηματοδότηση από την
ΕΕ. «Το πρώτο αεροσκάφος του προγράμματος θα το πάρει η Ελλάδα. Μπορείς
να πεις ότι είναι και το χατίρι στον Στυλιανίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προ-
σθέτοντας ότι η χώρα μας θα παραλάβει άλλα πέντε νέα Canadair που θα ανή-
κουν στον ελληνικό στόλο.



Η επανεμφάνιση
Εξακόσιες ημέρες μετά τη
μυστηριώδη εξαφάνισή
του, επανεμφανίστηκε στα
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης ο Κινέζος δημοσιογρά-
φος του οποίου τα viral βίν-
τεο περιέγραφαν το ξεκίνη-
μα της πανδημίας στη Γου-
χάν. Ο Chen Qiushi, δικηγό-
ρος και αυτοαποκαλούμενος «πολίτης-δημοσιογράφος», εξαφανί-
στηκε τον Φεβρουάριο του 2020 αφού πέρασε περίπου δύο εβδομά-
δες στο επίκεντρο της πανδημίας, δημοσιεύοντας βίντεο που συχνά
μετέφεραν την απεικόνιση του φόβου και της σύγχυσης που επικρα-
τούσε στην κινεζική πόλη των 11 εκατομμυρίων κατοίκων εκείνη την
περίοδο. Πάλι καλά…

Το νέο βήμα
Ένα νέο βήμα στην επαγγελματι-
κή και επιστημονική του πορεία
ετοιμάζεται να κάνει ο Γαβριήλ
Σακελλαρίδης, μετά την αποχώ-
ρησή του από την πολιτική σκη-
νή, αλλά και έπειτα από τη λήξη
της θητείας του στο τιμόνι του
ελληνικού τμήματος της Διε-
θνούς Αμνηστίας. Ο Σακελλαρί-
δης θα αναλάβει επικεφαλής
ενός «think tank» που θα κάνει
μελέτες και θα ψάχνει εναλλα-
κτικές πολιτικές, κάτι σαν αρι-
στερή «διαΝΕΟσις».

Η ανοσία
Τα στοιχεία άρθρου του «Nature» για τη διάρκεια της

ανοσίας και την αναγκαιότητα επανάληψης του εμβολια-
σμού, αναλύουν οι καθη-
γητές του ΕΚΠΑ. Πριν
από έξι μήνες, ο ανοσο-
λόγος με ειδίκευση στην
Υπολογιστική Βιολογία
Miles Davenport έκανε
μια ιδιαίτερα τολμηρή
πρόβλεψη: κάθε 108 ημέρες τα επίπεδα αντισωμάτων των
εμβολιασμένων θα μειώνονται στο μισό. Συνεπώς, η αρχι-
κή 90% προστασία ύστερα από 6-7 μήνες θα είναι 70%. Οι
προβλέψεις του αποδείχθηκαν αληθινές.

Τεράστιο ποσό
Το αριστούργημα του Πικάσο για το οποίο ο
διάσημος ζωγράφος εμπνεύστηκε από πί-
νακα του Ντελακρουά, δημοπρατήθηκε
έναντι 179,4 εκατ. δολαρίων και είναι στη
λίστα με τους ακριβότερους πίνακες όλων
των εποχών. Ο Πικάσο είναι ένας από τους
σπουδαιότερους Ισπανούς εκπροσώπους
της τέχνης του 20ού αιώνα, συνιδρυτής
μαζί με τον Ζορζ Μπρακ του κυβισμού και
με μεγάλη συνεισφορά τόσο στη διαμόρ-
φωση όσο και στην εξέλιξη της μοντέρνας
και σύγχρονης τέχνης. 

Μόνο με διαβατήρια στη Βρετανία

Π
ερισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαί-
οι δεν μπορούν πλέον να επισκέπτονται το
Ηνωμένο Βασίλειο αν δεν έχουν διαβατήριο.

Το μέτρο αποσκοπεί στον τερματισμό της χρήσης μη
ασφαλών δελτίων ταυτότητας για τους ανθρώπους
που εισέρχονται στη χώρα. 

Μέχρι το τέλος του 2025 θα υπάρξουν μερικές
εξαιρέσεις, ιδίως για άτομα που έχουν «εγκαταστα-
θεί ή εγγραφεί στο πλαίσιο του καθεστώτος διακανο-
νισμού της ΕΕ», ή για εκείνους που έχουν υποβάλει

αίτηση ή έχουν οικογενειακή άδεια από το σύστημα
διακανονισμού της ΕΕ. Η αλλαγή αυτή απορρέει από
μια μακροχρόνια υπόσχεση για το Brexit. 

Όσον αφορά την Ιρλανδία που εκδίδει «κάρτα δια-
βατηρίου» αλλά όχι εθνική ταυτότητα, οι Ιρλανδοί πο-
λίτες δεν υποχρεούνται να φέρουν διαβατήρια, αν και
ορισμένες αεροπορικές εταιρείες το απαιτούν. Όσοι
σχετίζονται με τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές στη
Βρετανία πρέπει να συνηθίσουν τα νέα δεδομένα.
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Η κανονικότητα φαίνεται ότι έρχεται στον
μηχανισμό προσλήψεων στο Δημόσιο,
καθώς η διαδικασία που θα ακολουθείται

κάθε χρόνο για τις προσλήψεις -μόνιμες και ορι-
σμένου χρόνου- θα είναι πια συγκεκριμένη, με
εκκίνηση τον κάθε Σεπτέμβριο.

Με στόχο την άμεση κάλυψη κενών σε φορείς
του Δημοσίου όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη
και την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού,
το υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται εδώ και μή-
νες πάνω στα βήματα που θα πρέπει να ακολου-
θούνται ετησίως, προκειμένου να έχουμε τον τε-
λικό αριθμό προσλήψεων.

Κύκλοι κινητικότητας συνδεδεμένοι με τον
προγραμματισμό προσλήψεων, πανελλαδικός
διαγωνισμός ΑΣΕΠ, περιγράμματα θέσεων, ψη-
φιακά οργανογράμματα και έγκριση προσλήψεων
από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι πλέον η κινη-
τήριος δύναμη του μηχανισμού στελέχωσης.

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων θα γίνει
με βάση την αναλογία «ένα προς ένα», δηλαδή μία
πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση δημοσίου
υπαλλήλου.

Από την πρώτη μέρα του νέου έτους ξεκινά ο
κύκλος κινητικότητας, όπου οι φορείς του Δημο-
σίου αναμένεται να υποβάλουν τα αιτήματά τους,
προκειμένου να καλύψουν θέσεις και ανάγκες
μέσω αποσπάσεων και μετατάξεων.

Ο πρώτος κύκλος πρόκειται να ολοκληρωθεί στα
τέλη Μαΐου. Τον ίδιο μήνα και αφού οι φορείς
έχουν εικόνα των μετακινούμενων σε αυτούς
υπαλλήλους, δε, και μέχρι τον Σεπτέμβριο αρχίζει
και ο προγραμματισμός των προσλήψεων, με τους
φορείς να στέλνουν τα αιτήματά τους στο υπουρ-
γείο για τις προσλήψεις της επόμενης χρονιάς.

Είναι ενδεικτικό ότι τα αιτήματα που έχει στα
χέρια του αυτήν τη στιγμή το υπουργείο για τις αι-
τηθείσες προσλήψεις του 2022 φτάνουν τις
23.000.

Η κυβέρνηση κινείται πια έχοντας ως εργαλεία
τα περιγράμματα θέσεων, τη σύνδεση των υπαλ-
λήλων σε αυτά και τα ψηφιακά οργανογράμματα
των φορέων, γνωρίζει πλέον σε ποια υπηρεσία
εργάζεται κάθε υπάλληλος και πού υπάρχει
πραγματικά ανάγκη για πρόσληψη.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο
θα αποφασίζει τις προσλήψεις της επόμενης χρο-
νιάς, υιοθετώντας το σχέδιο του ετήσιου προ-
γραμματισμού. Μάλιστα, για τον Σεπτέμβριο του
2022 έχει οριστεί και η πρώτη διενέργεια του γρα-
πτού πανελλαδικού διαγωνισμού με το νέο ΑΣΕΠ.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το ζήτημα 
των προσλήψεων

anetnews24@gmail.com 



Μ
ήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα
αφήσει τα νοικοκυριά μόνα τους
στην ενεργειακή κρίση ενόψει
και της έλευσης του χειμώνα,

έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύ-
νοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου το θέμα
της ενέργειας χθες ήταν κεντρικό.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη πάρει
σημαντικά μέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο
ελάχιστο τις αυξήσεις στις τιμές και του ηλε-
κτρικού ρεύματος αλλά και του φυσικού αε-
ρίου για τα ελληνικά νοικοκυριά», τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος χθες
το μεσημέρι στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, ενώ προσέθεσε ότι «θα εξακολου-
θούμε να παρεμβαίνουμε στην αγορά ενέρ-
γειας έτσι ώστε να στηρίζουμε το ελληνικό
νοικοκυριό, αλλά και τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, για όσο καιρό διαρκεί αυτή η
ενεργειακή κρίση».

Είναι, άλλωστε, δεδομένο ότι η κυβέρνη-
ση αναζητά τρόπους, προκειμένου να στηρί-
ξει περαιτέρω τα νοικοκυριά ενόψει του χει-
μώνα, πέραν της διεύρυνσης του επιδόμα-
τος θέρμανσης και του μηχανισμού που έχει
ήδη δοθεί για την επιδότηση των λογαρια-
σμών του ρεύματος. Αποφάσεις για αυτό
που ακόμα φαντάζει κάπως αφηρημένο
αναμένονται τον Νοέμβριο και μένει να φα-
νεί αν θα ανακοινωθούν τότε ή αν θα οριστι-

κοποιηθούν ενόψει της συζήτησης για τον
προϋπολογισμό.

Πρόταση κοινής αγοράς
Όπως έγραψε από χθες η «Political», ο κ.

Μητσοτάκης κόμισε χθες, από κοινού με
τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της
Ισπανίας Μάριο Ντράγκι και Πέδρο Σάντσεθ,
πρόταση για από κοινού αγορά φυσικού αε-
ρίου από την ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει
αποκλιμάκωση του κόστους. Πρόκειται για
κάτι που έγινε με τα εμβόλια για τον κορο-
νοϊό, όταν η ΕΕ αγόρασε ως ενιαία οντότητα
και όχι τα κράτη-μέλη κατά μόνας, ενώ πα-
ρόμοιας υφής εγχείρημα είναι και το Ταμείο
Ανάκαμψης που είχε ως αποτέλεσμα τον
κοινό δανεισμό της Ευρώπης.

Βεβαίως, η πρόταση των «Νοτίων» δεν γί-

νεται εύκολα αποδεκτή από τις χώρες του
ευρωπαϊκού Βορρά και, προσώρας, η κοινή
προμήθεια αερίου φαντάζει δύσκολο σε αυ-
τό το στάδιο, αν και το θέμα παραμένει επί τά-
πητος και να συζητηθεί ξανά τον Δεκέμβριο,
στη Σύνοδο τότε. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης
χθες στάθηκε και στη δυνατότητα «να μπο-
ρούμε να αυξήσουμε την αποθήκευση φυσι-
κού αερίου έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες
βραχυπρόθεσμες στρεβλώσεις στην αγορά
όταν χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέ-
ριο».

Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, δεν έμεινε μόνο
εκεί, καθώς επέμεινε στο εγχείρημα της
σύνδεσης της κατάστασης στην Ανατολική
Μεσόγειο με την ενεργειακή ασφάλεια της
ΕΕ και την προβολή των κρατών της Βορείου
Αφρικής ως ενεργειακής εναλλακτικής, με

κορωνίδα την Αίγυπτο.
«Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί, υπό

προϋποθέσεις, να διαμορφωθεί ως μια
εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο -
το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται σε υγρο-
ποιημένη μορφή από την Αίγυπτο προς την
Ελλάδα και από εκεί προς το ευρωπαϊκό δί-
κτυο φυσικού αερίου- είτε μιλάμε για ηλε-
κτρική ενέργεια, η οποία θα μπορεί να παρά-
γεται πάλι στη Βόρεια Αφρική σε πολύ συμ-
φέρουσες, σε ιδανικές θα έλεγα, συνθήκες
και να μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου,
πάλι, από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω
της Ελλάδας. Η σημασία, λοιπόν, της Ανατο-
λικής Μεσογείου έγκειται ακριβώς και ως
προς αυτή της τη διάσταση, η οποία συναρτά-
ται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε με
νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Βεβαίως, αργά το βράδυ, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και Νίκος Αναστασιάδης ανέδειξαν
κατά τη διάρκεια του δείπνου των ηγετών τις
νέες τουρκικές προκλήσεις, με την πρόσφα-
τη παρενόχληση του «Nautical Geo» ανατο-
λικά της Κρήτης και τις απειλές για νέες πα-
ράνομες γεωτρήσεις εντός της κυπριακής
ΑΟΖ, ενώ σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει
το ζήτημα του Μεταναστευτικού στη συζήτη-
ση που θα γίνει επί του θέματος.

Το μήνυμα που έστειλε 
ο Κυριάκος από τις Βρυξέλλες
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Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Κόντρα μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εκ νέου για την αμυντι-
κή συμφωνία Ελλάδας και ΗΠΑ με αφορμή τις δηλώσεις του Τζέ-
φρι Πάιατ. Η ΝΔ χρεώνει στον ΣΥΡΙΖΑ διγλωσσία και ψέματα, ενώ
από την αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλούν τη ΝΔ ότι διαστρε-
βλώνουν στη μετάφραση τις δηλώσεις του Αμερι-
κανού πρέσβη και σε κάθε περίπτωση η Κουμουν-
δούρου τονίζει ότι ποτέ δεν διαπραγματευόταν επ’
αόριστον συμφωνία με μόνιμη εμπλοκή της Ελλά-
δας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ.

«Η πενταετής συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ υπηρε-
τεί τα συμφέροντα της χώρας και αναβαθμίζει τη
θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ από την πρώτη στιγμή εξαπέλυσε μύδρους μι-
λώντας για “σοβαρότατες παραχωρήσεις” και για
συμφωνία “που δεν ταιριάζει ανάμεσα σε δύο ισό-
τιμους εταίρους και σε μια Ελλάδα με ανεξαρτησία,

αξιοπρέπεια και εθνική κυριαρχία. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθή-
να κ. Πάιατ σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή” δηλώνει έκπλη-
κτος από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι “οι τέσσερις τοποθεσίες
που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ως μέρος της αμυντικής συμ-

φωνίας είναι μέρη που εντοπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ” και ότι “οι
όροι που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία δεν είναι διαφορετικοί”
από όσα συζητούνταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαψεύσει ο
ΣΥΡΙΖΑ αυτά που αναφέρει στη συνέντευξή του ο πρέσβης των

ΗΠΑ; Αναμένουμε με ενδιαφέρον. Οι Έλληνες γνω-
ρίζουν τη διγλωσσία και τα ψέματα του κ. Τσίπρα και
του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρουν ότι αυτά που λέει δημόσια
δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συζητάει πίσω
από τις κλειστές πόρτες». «Καμία έκπληξη για το
γεγονός ότι η ΝΔ διαστρεβλώνει τις θέσεις του
Αμερικανού πρέσβη, στη γνωστή τακτική των fake
news. Προσπαθεί να συσκοτίσει έτσι ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της Μετα-
πολίτευσης που υπογράφει επ’ αόριστον συμφωνία
με τις ΗΠΑ για χρήση ελληνικών στρατιωτικών εγ-
καταστάσεων και, μάλιστα, χωρίς κανένα αντάλ-
λαγμα», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη

Στήριξηστα νοικοκυριά όσο χρειαστεί

Ο Γαϊτάνης για τις διεθνείς συμφωνίες
Για τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια, στη ΝΑ Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή τους τελευταίους 27 μήνες μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης. Ο κ. Γαϊτάνης αρχικά
αναφέρθηκε στις 15 διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας από τον
Ιούλιο του 2019 έως σήμερα, οι οποίες, όπως τόνισε, την έχουν θωρακίσει ενεργει-
ακά, διπλωματικά και στρατιωτικά. «Θυμηθείτε πού ήμασταν πριν από δύο χρόνια
και πού βρισκόμαστε σήμερα», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι η ελ-
ληνική διπλωματία έχει καταφέρει να καταστήσει το ζήτημα με την Τουρκία ως θέ-
μα ευρωτουρκικό. «Σήμερα έχουμε αυτοπεποίθηση και προετοιμαζόμαστε για το
μέλλον. Θα μπορούσαμε ακόμη να ισχυριστούμε ότι είμαστε στη θέση που μπορού-
με εμείς οι ίδιοι να καθορίζουμε το μέλλον», κατέληξε χαρακτηριστικά.



Α
πάντηση στις τουρκικές «κο-
ρόνες» για αποστρατιωτικο-
ποίηση των ελληνικών νησιών
δίνουν οι κοινές πτήσεις αμε-

ρικανικών F-15 και μαχητικών της Πολε-
μικής Αεροπορίας πάνω από το Βορειοα-
νατολικό Αιγαίο. Οι «αετοί» της αμερικα-
νικής Αεροπορίας, που έρχονται για δεύ-
τερη φορά στην 110 Πτέρυγα Μάχης της
Λάρισας, πετούν σχεδόν σε καθημερινή
βάση τόσο για ασκήσεις στην Κεντρική
Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα στο πλαί-
σιο της επιχείρησης «Castle Forge» όσο
και μαζί με τα ελληνικά «φτερά», φτάνον-
τας ακόμη και στα όρια του FIR Αθηνών. 

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, έχουν
εμπλακεί και στελέχη της Διοίκησης Ειδι-
κού Πολέμου, τα οποία αναπτύχθηκαν στα
νησιά, καταδεικνύοντας στόχους στους
Αμερικανούς και τους Έλληνες πιλότους,
που εκπαιδεύονταν σε σενάρια εικονικών
προσβολών και καταστολής εχθρικής αε-
ράμυνας.

Η Τουρκία, που δεν μπορεί να ελέγξει
την οργή της, αντέδρασε με τη γνωστή τα-
κτική των παραβιάσεων και των υπερπτή-
σεων πάνω από τα ελληνικά νησιά. Δέκα
τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από το Ντά-
λαμαν, δύο από τα οποία πέταξαν πάνω
από το Φαρμακονήσι, τους Λειψούς και
τις Οινούσσες. Απέναντί τους βρήκαν τα
F-16 της 337 Μοίρας «Φάντασμα» που μέ-
σα σε λίγα λεπτά έφτασαν από τη Σκύρο
στα όρια του ελληνικού FIR, για να αναχαι-
τίσουν τα τουρκικά μαχητικά. 

«Οι αντιδράσεις της Άγκυρας φανερώ-
νουν τον εκνευρισμό της για τη στρατιωτι-
κή και διπλωματική ενίσχυση της Αθή-
νας», λένε πηγές του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας στην «Political» και εκτιμούν ότι
οι προκλήσεις θα συνεχιστούν και το επό-
μενο διάστημα, εξαιτίας της δύσκολης θέ-
σης στην οποία βρίσκεται ο Τούρκος πρό-
εδρος. Τη νευρικότητα των γειτόνων επι-
τείνει ακόμη περισσότερο η έντονη αμερι-
κανική παρουσία στην Ελλάδα, με την
Ουάσιγκτον να ετοιμάζει τη μεγαλύτερη
«απόβαση» δυνάμεων που έχει γίνει ποτέ
σε ελληνικό λιμάνι. Στα μέσα του επόμε-
νου μήνα, ένας πρωτοφανής αριθμός ελι-
κοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκα-

φών, αρμάτων μάχης, πυροβόλων και
προσωπικού θα φτάσει στην Αλεξανδρού-
πολη, προκειμένου να μετακινηθεί στην
Κεντρική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα,
προκαλώντας πονοκέφαλο στην Άγκυρα
λόγω της εγγύτητας στα ελληνοτουρκικά
σύνορα.

Στις Βρυξέλλες 
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συμμετέ-

χει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ καθώς και στην
άτυπη συνάντηση των υπουργών Άμυνας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορι-
σμό της «Στρατηγικής Πυξίδας».

Η Σύνοδος ΥΠΑΜ της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας γίνεται στη σκιά της νέας
αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, που είχε ως

αποτέλεσμα να ανακληθούν τα διαπιστευ-
τήρια της ρωσικής αντιπροσωπείας και να
κλείσει το γραφείο του ΝΑΤΟ στη Μόσχα.
Επισήμως, βέβαια, οι 30 σύμμαχοι πρό-
κειται να συζητήσουν για την κοινή στρα-
τηγική αποτροπής και άμυνας, τις εξελί-
ξεις στο Αφγανιστάν και την ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών στις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις. 

Ο κ. Παναγιωτόπουλος θα έχει την ευ-
καιρία να βρεθεί και με αρκετούς ομολό-
γους του, μεταξύ των οποίων η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, με τις
δύο πλευρές να συνεχίζουν τις συνομιλίες
σχετικά με την τελική διαμόρφωση της οι-
κονομικής συμφωνίας για τις φρεγάτες
Belharra και την ενεργοποίηση της πα-

ραγγελίας των κορβετών Gowind. Στη σύ-
νοδο συμμετέχει και ο Χουλουσί Ακάρ,
όμως δεν έχει ζητηθεί κάποια συνάντηση
με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο από την
τουρκική πλευρά. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΜΥΝΑA12

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Απάντηση στις τουρκικές 
«κορόνες» για 
αποστρατιωτικοποίηση 
των ελληνικών νησιών δίνουν
οι κοινές πτήσεις αμερικανικών
F-15 και μαχητικών 
της Πολεμικής Αεροπορίας

Ενώνουν τα… φτερά τους στο Αιγαίο

Γεύση από το νέο απόκτημα της Πολεμικής Αεροπορίας, το
Rafale F3R, θα πάρει σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, που θα πετά-
ξει στο πίσω κάθισμα του υπερσύγχρονου μαχητικού. Ο στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος βρίσκεται στη Γαλλία, κατόπιν

πρόσκλησης του ομολόγου του, αρχηγού Άμυνας της Γαλλίας,
στρατηγού Τιερί Μπουκάρντ. Οι δύο αρχηγοί πρόκειται να συ-
ζητήσουν ζητήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος που προκύ-
πτουν από την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.

Πτήση με Rafale για τον αρχηγό



Τ
ον ρόλο της Ελλάδας ως εγγυή-
τριας της σταθερότητας στη Λι-
βύη αναδεικνύει η συμμετοχή
του Νίκου Δένδια στην Υπουρ-

γική Σύνοδο που διεξήχθη στην Τρίπολη
έπειτα από πρόσκληση της ομολόγου του
Νάιλα ελ Μάνγκους. «Η Ελλάδα επιστρέ-
φει σε αυτήν τη διαδικασία για να βοηθή-
σει χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία»,
τόνισε ο κ. Δένδιας μετά το πέρας της Συ-
νόδου και σημείωσε ότι «υπάρχει ένα
χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει τις απα-
ραίτητες ενέργειες. Πρώτον, τη διενέρ-
γεια ελεύθερων εκλογών και, δεύτερον,
την αποχώρηση των μισθοφόρων και των
ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ.
Δένδιας τόνισε στην παρέμβασή του ότι η
Ελλάδα έχει αναλάβει σειρά από πρωτο-
βουλίες, ιδιαίτερα τους τελευταίους μή-
νες, ύστερα από τον σχηματισμό της με-
ταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας
και ήταν από τις πρώτες χώρες που επα-
ναλειτούργησαν την πρεσβεία στην Τρί-
πολη και άνοιξαν γενικό προξενείο στη
Βεγγάζη. Η Ελλάδα, μάλιστα, συνεισφέ-
ρει στην ανοικοδόμηση των θεσμών της
Λιβύης, αρχής γενομένης από την εκπαί-
δευση της λιβυκής ακτοφυλακής, η
οποία έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο ευρύτε-
ρης ευρωπαϊκής προσπάθειας ήδη από
το 2015. Ακόμη, η Αθήνα έχει εκφράσει
την ετοιμότητά της να συμμετάσχει στον
μηχανισμό επιτήρησης της κατάπαυσης
του πυρός, καθώς και στην αποναρκοθέ-
τηση της χώρας με την προσφορά σχετι-

κού εξοπλισμού. Στην «Πρωτοβουλία για
τη Σταθερότητα στη Λιβύη» συμμετείχαν
οι γειτονικές χώρες, καθώς και τα κράτη
που έλαβαν μέρος στη Διαδικασία του
Βερολίνου. Ηχηρή, πάντως, ήταν η απου-
σία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος εκ-
προσωπήθηκε από τον υφυπουργό του
Σεντάτ Ονάλ.

Νέες τουρκικές προκλήσεις
Ο Τσαβούσογλου, βέβαια, φρόντισε να

κάνει αισθητή την παρουσία του με νέες
απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, φανερώνοντας τον πανικό της Άγ-
κυρας για τη διπλωματική και στρατιωτι-
κή ενίσχυση της Αθήνας μετά τις συμφω-

νίες με Παρίσι και Ουάσιγκτον. Ο Τσα-
βούσογλου είπε ότι όταν εξαντληθούν οι
άλλες επιλογές, η Τουρκία χρησιμοποιεί
«σκληρή δύναμη», ενώ έκανε λόγο για
«αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα» στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος
φαίνεται να εκλιπαρεί για την προσοχή
των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά την επι-
στροφή του από τη Νιγηρία, ο Ερντογάν
παραδέχτηκε σε δημοσιογράφους ότι οι
συνομιλίες με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε
«χαμηλό επίπεδο», ενώ φάνηκε να ανα-
γνωρίζει πως η πώληση, έστω και των F-
16, στην Τουρκία είναι μάλλον αβέβαιη.
«Θα πάρουμε το 1,4 δισ. δολάρια με τον
ένα ή με τον άλλον τρόπο», είπε ο Τούρ-
κος πρόεδρος, αναφερόμενος στα χρή-
ματα που έδωσε η Άγκυρα για τα F-35.
«Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον
Μπάιντεν στη συνάντηση των G20 στη
Ρώμη. Θα ρωτήσουμε “τι κάνουμε, τι
συμβαίνει;”. Σε καμία περίπτωση δεν θα

επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δι-
καιώματα της Τουρκίας», είπε ο Ερντο-
γάν.

Και ενώ ο Ερντογάν αναζητά παράθυρο
συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να
συγκρατήσει την οργή του για τον Γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Η Γαλλία
περνά πραγματικά μια πολύ σοβαρή κρί-
ση με τον Μακρόν. Αυτή η κυβέρνηση εί-
ναι η πιο ατυχής που έχει περάσει από τη
Γαλλία τα τελευταία χρόνια», είπε ο Τούρ-
κος πρόεδρος, κατηγορώντας στη συνέ-
χεια τους Ευρωπαίους ηγέτες για καθυ-
στερήσεις στις ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις. 

Ο Ερντογάν, όμως, δεν σταμάτησε εκεί,
αλλά τα έβαλε και με τους δέκα πρέσβεις
που ζήτησαν την απελευθέρωση του φυ-
λακισμένου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά.
«Θέλουν να κατηγορήσουν την Τουρκία
μέσα από αυτό το απολειφάδι του Σόρος,
που ονομάζεται Καβαλά. Είπα στον
υπουργό Εξωτερικών μας ότι δεν έχουμε
την πολυτέλεια να τους φιλοξενούμε άλ-
λο στη χώρα μας», είπε και ζήτησε να φύ-
γουν από την Τουρκία.
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Δένδιας: «Η Ελλάδα... επιστρέφει»

Τον ρόλο της χώρας μας ως
εγγυήτριας της σταθερότητας
στη Λιβύη αναδεικνύει 
η συμμετοχή του ΥΠΕΞ 
στην Υπουργική Σύνοδο 

«Χαστούκι» από τη Μόσχα
Σαν βόμβα έσκασε στην Άγκυρα η νέα ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, με την οποία η Μόσχα επαναλαμβάνει τη θέση της «υπέρ μιας βιώσιμης και δί-
καιης λύσης του κυπριακού προβλήματος, εντός των γνωστών διεθνών νομικών πλαι-
σίων, που έχουν θεσπιστεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Οι
μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας στην Κύπρο απασχόλησαν τη συ-
νάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ρώσο
ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. «Η πλήρης απαξίωση από πλευράς Άγκυρας των απο-
φάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και, κατ’ επέκταση, των μελών του Συμβουλίου
είναι κάτι που θεωρούμε πως θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα μόνιμα μέλη του»,
είπε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Συνάντηση 
Παναγιωτόπουλου - Ακάρ
Σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του είχε ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος
στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του
ΝΑΤΟ και κατόπιν αιτήματος του Χουλουσί Ακάρ. Ο κ.
Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι είναι χρήσιμη η
διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά για να γίνουν βή-
ματα προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται βελτίωση
του κλίματος και τήρηση των αρχών καλής γειτονίας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε τη σημασία του
σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο,
που αποτελούν την αδιαμφισβήτητη εγγύηση για τη
διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, σταθε-
ρότητας στην περιοχή. 



Από τη Μαρία Δήμα 

Ν
α κηρυχθεί ένοχη για την από-
πειρα ανθρωποκτονίας σε βά-
ρος της Ιωάννας Παλιοσπύ-
ρου, με φονικό όπλο το καυ-

στικό υγρό που της πέταξε στο πρόσωπο
και στο σώμα η Έφη Κακαράντζουλα, η
οποία στόχευσε το θύμα της με «ανθρωπο-
κτόνο εγωισμό και ηθική μικρότητα», ζήτη-
σε χθες ο εισαγγελέας της έδρας του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, απευθυνό-
μενος στους τακτικούς και λαϊκούς δικα-
στές, κατακεραύνωσε την 37χρονη κατη-
γορούμενη για τη φρικαλέα επίθεσή της
εναντίον της Ιωάννας με βιτριόλι, την
οποία όπως είπε χαρακτηριστικά την κα-
ταδίκασε «εφ’ όρου ζωής να ανεβαίνει
έναν Γολγοθά».  

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας κ. Μαστραν-
τωνάκης με μια πρόταση πλήρως εμπερι-
στατωμένη από νομική και ανθρώπινη άπο-
ψη, έκανε λόγο για «ποταπά κίνητρα» της
κατηγορούμενης, η οποία παραμόνευσε
την Ιωάννα για να της επιτεθεί «σαν τον κα-
λύτερο θηρευτή της φύσης».

«Τυγχάνει απορριπτέος ο ισχυρισμός της
βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Συνάγεται ότι οπωσδήποτε θεώρησε ως πι-
θανό τον θάνατο της παθούσας και το επι-
δοκίμασε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ει-
σαγγελέας για να προσθέσει: «Προτείνω να
κηρυχθεί ένοχη για απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη
ψυχική κατάσταση. Ζήτησε μια δίκαιη δίκη
και μια δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε δυ-
νατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να
απολογηθεί ενώπιόν μας για μια πράξη που
έχει τελέσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδω-

σε όμως ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότη-
τα. Την καταδίκασε εφ’ όρου ζωής να ανε-
βαίνει κάθε μέρα έναν Γολγοθά».

Σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση,
η κατηγορούμενη «διακείμενη εκδικητικά
και διακατεχόμενη από μίσος είχε ανθρω-
ποκτόνο εγωισμό» και «στόχευσε κυρίως
στο πρόσωπό της Ιωάννας, την παραμόνευε
για να της επιτεθεί με το βιτριόλι σαν τον
καλύτερο θηρευτή της φύσης», είπε σε μια
αποστροφή του λόγου του, αποκλείοντας
τις δικαιολογίες της 37χρονης για τα κίνη-
τρα της επίθεσής της, ήτοι την «εμμονή»
που, όπως είπε, είχε αναπτύξει με τον
40χρονο φίλο της, για τον οποίο πίστευε ότι
διατηρούσε ερωτική σχέση με την Ιωάννα.

Αναφερόμενος ο εισαγγελέας στην ημέ-
ρα της επίθεσης στην Καλλιθέα, την οποία
χαρακτήρισε ως την «ημέρα που άλλαξε για
πάντα η ζωή της Ιωάννας», είπε: «Εκείνη
την ημέρα η κατηγορούμενη κρατούσε μαζί
της δοχείο, με μεγάλο στόμιο, στο οποίο
έχει ένα λίτρο θειικού οξέος σε μεγάλη πυ-
κνότητα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ-
νών. Η κατηγορούμενη κρύφτηκε και πα-
ραφύλαγε στον υπόγειο χώρο σαν τον κα-
λύτερο θηρευτή της φύσης. Η Ιωάννα ει-
σήλθε στο ισόγειο και ανέμενε τον ανελκυ-
στήρα βυθισμένη, δυστυχώς για την ίδια,
στις σκέψεις της. Η κατηγορούμενη ενερ-
γώντας υποδειγματικά σαν τον καλύτερο

και ικανότερο της φύσης θηρευτή, ανέβηκε
17 σκαλιά».

Με δυνατές εικόνες ο εισαγγελέας πε-
ριέγραψε τη στιγμή της επίθεσης λέγοντας:
«Στάθηκε μπροστά στη σκυφτή Ιωάννα,
εκείνη σήκωσε βυθισμένη στις σκέψεις
της, την κοίταξε στα μάτια, εμφορούμενη
από κίνητρα ποταπά, με ηθική μικρότητα,

διακείμενη εχθρικά και εκδικητικά
και διακατεχόμενη από ανθρωπο-
κτόνο εγωισμό περιέλουσε την πα-
θούσα με όλη την ποσότητα του
φονικού χημικού υγρού, στο-
χεύοντας κυρίως το πρόσωπό της
και έφυγε τρέχοντας. Στις 09.55
ήταν το λεπτό που άλλαξε όλη τη
ζωή της Ιωάννας». Μάλιστα ο ει-

σαγγελικός λειτουργός έδειξε φωτογρα-
φίες από τα ρούχα της Ιωάννας μετά την
επίθεση με βιτριόλι, σημειώνοντας ότι δεν
έχει δει «ποτέ τέτοια εικόνα, ούτε σε κου-
ρέλια», ενώ «η Ιωάννα απέφυγε το μοιραίο
για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση
της κατηγορούμενης».

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου για τη μέχρι σήμερα στάση της ελληνι-
κής Δικαιοσύνης που μου δίνει πολύ κου-
ράγιο για να αντιμετωπίσω τον ισόβιο Γολ-
γοθά που έχω να ανέβω και τον οποίο μου
έχει υποβάλει η Έφη Κακαράντζουλα», δή-
λωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, έξω από το
δικαστήριο.

Η δίκη διεκόπη για τις 26 Οκτωβρίου.

Ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη 
η βιτριολίστρια για απόπειρα
ανθρωποκτονίας 
σε βάρος της Ιωάννας 

Κόλαφος ο εισαγγελέας για την  Έφη

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Πολυτεχνείο
της Κρήτης, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη φύ-
λαξης των ιδρυμάτων. Άτομα που φέρονται να μην έχουν
καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, εισήλθαν στον χώρο του
ΑΕΙ και κράτησαν όμηρο τον κοσμήτορα της Σχολής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για
περισσότερες από τέσσερις ώρες, κλειδώνοντάς τον στο
γραφείο του. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του κοσμήτορα
να καταγγείλει φοιτητή για αφισορρύπανση εξαιτίας χειρό-
γραφης αφίσας που είχε αναρτήσει στο κυλικείο του Κτιρί-
ου Επιστημών. Ο κοσμήτορας τοποθέτησε την αφίσα στον
εσωτερικό πίνακα ανακοινώσεων, ωστόσο, φοιτητής την

επανατοποθέτησε στον χώρο του κυλικείου. Ακολούθησε
έντονος διάλογος του κοσμήτορα με τρεις φοιτητές, ένας εκ
των οποίων φέρεται να του είπε πως «δεν θα προχωρήσεις

σε καταγγελία, γιατί αν το κάνεις θα δεις τη μούρη σου κολ-
λημένη σε όλο το Πολυτεχνείο». 

Τελικά, ο κοσμήτορας προχώρησε σε καταγγελία και δυο
ημέρες αργότερα ομάδα περίπου είκοσι ατόμων τον κράτη-
σαν όμηρο, προκειμένου να ανακαλέσει το e-mail με την
καταγγελία που είχε στείλει στον φοιτητή, ενώ, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Κοσμητείας, τον απείλησαν και τον εξύβρι-
σαν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κοσμητείας, τα άτο-
μα αυτά αποχώρησαν ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες,
ωστόσο, «η διάλεξη του μαθήματος Σχήματα και Συστήματα
είχε χαθεί ενώ προκλήθηκαν και σημαντικά προβλήματα
στη λειτουργία της σχολής».

Πολυτεχνείο Κρήτης: Κράτησαν όμηρο και απειλούσαν τον κοσμήτορα
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Αξιολόγηση: 
Η ΔΟΕ σαμποτάρει 
τη διαδικασία  

Με εκθέσεις… copy paste επιχειρεί να
παρακάμψει την αξιολόγηση η Διδασκαλι-
κή Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) έπειτα
από την απόφαση του Εφετείου Αθηνών,
με την οποία κρίθηκε παράνομη η απερ-
γία-αποχή από τη διαδικασία. Πιο συγκε-
κριμένα, η ομοσπονδία φέρεται να απέ-
στειλε στους συλλόγους διδασκόντων των
νηπιαγωγείων και των δημοτικών ενιαία
κείμενα για την αποτίμηση της σχολικής
χρονιάς 2020-2021 και τίτλους σχεδίων
δράσης για τον προγραμματισμό, καλών-
τας τους να τα υιοθετήσουν αυτούσια χω-
ρίς απολύτως καμία διαφοροποίηση.

Κατά πληροφορίες, η ΔΟΕ δίνει αναλυ-
τικές οδηγίες στους διδάσκοντες, ώστε
στις συνεδριάσεις, στις οποίες θα κλη-
θούν, να καταθέσουν το ενιαίο κείμενο
αποτίμησης ως απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων, παρά το γεγονός ότι ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα. Τους
καλεί, επίσης, να υιοθετήσουν τα κείμενα
της ομοσπονδίας για στόχους και τίτλους
σχεδίων δράσης, χωρίς καμιά διαφορο-
ποίηση, εξειδίκευση ή συμπλήρωση. Φέ-
ρεται, μάλιστα, να αναφέρει ότι τα κείμενα
που αποστέλλει στους συλλόγους διδα-
σκόντων έχουν ως στόχο να ενώσουν τους
συλλόγους, αναιρώντας τη δημιουργία αν-
ταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική
μονάδα, να διατηρήσουν το κριτικό πνεύ-
μα των εκπαιδευτικών για τα σχολεία και
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
αγώνα για την ακύρωση της αξιολόγησης-
χειραγώγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο θα πραγ-
ματοποιηθεί η Ολομέλεια των Προέδρων
των Διδασκαλικών Συλλόγων προκειμέ-
νου να καθοριστεί και επισήμως «το πλαί-
σιο δράσης του κλάδου των δασκάλων και
νηπιαγωγών κατά της αξιολόγησης», κα-
θώς έχει ήδη αποφασιστεί ότι δεν θα επα-
ναπροκηρύξουν απεργία-αποχή. Την ίδια
ώρα, πάντως, η προθεσμία υποβολής της
συνοπτικής έκθεσης αξιολόγησης των
σχολικών μονάδων, που έληγε στις 30 Σε-
πτεμβρίου, έλαβε παράταση χωρίς να ορί-
ζεται καταληκτική ημερομηνία.

Εύη Πανταζοπούλου

Σ
ε μια συγκλονιστική αποκάλυψη -
και ταυτόχρονα εξήγηση σχετικά
με τον λόγο που έκλεισε το βράδυ
της προπερασμένης Πέμπτης

προς Παρασκευή ο Κηφισός- προχώρησε
ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης,
στον απόηχο του περάσματος της κακο-
καιρίας «Μπάλλος».

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι οι επιστη-
μονικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο ακόμη
και για 300 νεκρούς στην Αθήνα, αν είχαν
επιβεβαιωθεί οι μετεωρολογικές προβλέ-
ψεις για το ξέσπασμα ακραίων καιρικών
φαινομένων τα ξημερώματα της περασμέ-
νης Παρασκευής. «Εκείνο το βράδυ είχα-
με μετεωρολογικές ενδείξεις ότι 3 με 6 τα
χαράματα της Παρασκευής θα είχαμε μία
πολύ σοβαρή καταιγίδα. Εξαιτίας της κα-
ταιγίδας όλη την Πέμπτη είχαμε πολύ
υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης μέσα στην
Αθήνα. Για παράδειγμα, στα Πατήσια είχα-
με 150 χιλιοστά, στους Αμπελόκηπους 147
χιλιοστά, όταν στη Μάνδρα με 88 χιλιοστά
είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός», είπε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός μιλώντας στο
Πρώτο Πρόγραμμα και πρόσθεσε ότι «οι
επιστήμονες μας είπαν ότι θα φτάναμε τα
220-230 χιλιοστά ύψος βροχής και ο Κη-
φισός δεν θα άντεχε, για αυτό πήραμε την
απόφαση να απαγορευτεί η κυκλοφορία».

Ο Χρήστος Στυλιανίδης στάθηκε και
στην κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση,
σημειώνοντας ότι «μας επικρίνουν ότι
ήταν υπερβολική η αντίδραση. Σίγουρα
δεν θα κλείνουμε την πόλη για ψύλλου πή-
δημα, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι για να αποφύγουμε το μεγάλο κα-
κό. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι μέρος
μιας τέτοιας απόφασης, ακόμη και αν αυτό

έχει πολιτικό κόστος». Αναφερόμενος στο
ακραίο σενάριο, με βάση τα προγνωστικά
μοντέλα που ακολούθησαν οι μετεωρολό-
γοι, τόνισε: «Αν είχαμε επιβεβαίωση των
μετεωρολογικών δεδομένων τα χαράματα
της Παρασκευής στην Αθήνα και αφήναμε
τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν ελεύθερα
στον Κηφισό, τα παιδιά να πηγαίνουν στο
σχολείο και είχαμε ενδεχομένως και
“σκάσιμο” του ποταμού, υπάρχει εκτίμηση
που λέει για 300 νεκρούς».

«Η χώρα δεν έχει υποδομές»
Κάτι που λίγο πολύ αποτελεί κοινό μυ-

στικό σχολίασε ακόμη ο υπουργός Κλιμα-
τικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
λέγοντας ότι «η χώρα δεν έχει τις υποδο-
μές να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από
τα έντονα φαινόμενα, αλλά η ίδρυση του
συγκεκριμένου υπουργείου είναι μια έν-
δειξη πολιτικής βούλησης». Αναφέρθηκε,
επίσης, στο πλάνο της κυβέρνησης για το
επόμενο χρονικό διάστημα, λέγοντας ότι
«θα στήσουμε έναν πολύ ευέλικτο μηχανι-
σμό στο υπουργείο, όπου θα συντονίζου-
με, θα ελέγχουμε και θα εποπτεύουμε
όλες τις διαδικασίες της προετοιμασίας»
και πως «η φιλοσοφία είναι συγκεκριμέ-
νη: πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα,
ανθεκτικότητα».

ΠΠαρελάσεις 
με μάσκα παντού  
Στην αυστηρή σύσταση να φορούν όλοι
μάσκα στις παρελάσεις για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου προχώρησαν χθες
οι ειδικοί, κατά την καθιερωμένη ενη-
μέρωση για την πανδημία.
Την ίδια στιγμή, τη χορήγηση τρίτης δό-
σης του εμβολίου έναντι του κορονοϊού
για τους πολίτες κάτω των 50 ετών προ-
ανήγγειλε ο γενικός γραμματέας Πρω-
τοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους, τονίζοντας ότι «ο τρόπος να νική-
σουμε την πανδημία είναι τα εμβόλια».
«Ο κορονοϊός είναι εδώ, η πανδημία εί-
ναι εδώ και δεν θα φύγει τόσο εύκολα
όσο νομίζουμε. Ο τρόπος στην ιατρική
και την επιστήμη να φύγει ή να νικηθεί
μια πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Αυτό
αποδείχθηκε σε όλη την ιστορία της Ια-
τρικής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Θεμιστοκλέους σε συνέντευξή του στον
ΑΝΤ1.
Παράλληλα, κατά την καθιερωμένη ενη-
μέρωση για την πανδημία, η καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα
Παπαευαγγέλου δήλωσε ότι το επιδη-
μιολογικό φορτίο στη χώρα αυξήθηκε
κατά 28%, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί
και το ποσοστό της θετικότητας. Αναφε-
ρόμενη στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι το
επιδημιολογικό φορτίο βρίσκεται σε
υψηλά επίπεδα, εμφανίζοντας σημεία
σταθερότητας. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελ-
λάδα παρατηρείται αυξανόμενη πίεση
στο σύστημα υγείας, όπου η κάλυψη των
ΜΕΘ είναι στο 90%.
«Αναφορικά με τις παρελάσεις που επί-
κεινται, κατά την παρακολούθησή τους,
όπου κι αν γίνει αυτή, πρέπει να φοράμε
όλοι τη μάσκα μας».
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα που καταγράφηκαν τις τε-
λευταίες 24 ώρες είναι 3.407, εκ των
οποίων δέκα εντοπίστηκαν κατόπιν
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 34, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.519
θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 347,
εκ των οποίων 306 (88,18%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και
41 (11,82%) πλήρως εμβολιασμένοι. Οι
εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 220.

Ο υπουργός αποκάλυψε 
γιατί απαγορεύτηκε 
η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της κακοκαιρίας «Μπάλλος»
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Xρ. Στυλιανίδης: 
«Είχαμε εκτιμήσεις
για 300 νεκρούς»



Ήπειρος

Πολιτιστική διαδρομή 
των αρχαίων θεάτρων

Τη «Δικτύωση και Προ-
βολή του Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου»
υλοποιεί σταδιακά η Περι-
φέρεια Ηπείρου με την
πρώτη φάση του όλου προ-
γράμματος, που είναι εκ-
στρατεία με θέμα «Πολιτι-
σμός-Γαστρονομία» και
αποτελεί την πρώτη επώ-
νυμη «Πολιτιστική Διαδρο-
μή» της χώρας. Προς τούτο, δημοσιογράφοι από όλο τον κό-
σμο ξεναγήθηκαν το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου στο Μικρό Θέ-
ατρο Αμβρακίας, στην Αρχαία Νικόπολη, στο Μουσείο Νικό-
πολης, στο Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων και στο Αρχαίο Θέατρο Δω-
δώνης, και ενημερώθηκαν για τα έργα ανάδειξής τους που
βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος του καινοτόμου project της
«Πολιτιστικής Διαδρομής» είναι η διασύνδεση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς με το φυσικό περιβάλλον, τη γαστρονομία,
τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα και
της αγροδιατροφής, ώστε να αναδειχθούν διεθνώς οι κρυμμέ-
νοι θησαυροί της Ηπείρου.

Πύργος

Εκδήλωση ενημέρωσης και 
πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του
μαστού, τιμώντας την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του
μαστού, έχει προγραμματίσει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου ο Δή-
μος Πύργου. «Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί… Όσο
υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα» είναι το κεντρικό σύνθημα στις
εκδηλώσεις και στις ομιλίες επιφανών ιατρών και επιστημό-
νων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διατίθενται καλαίσθητα βρα-
χιολάκια σε προσιτή τιμή, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν
στον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα ζωής».

«Προκαταβολή 20% για τις ζημιές που υπέστησαν οι επιχειρήσεις από την
κακοκαιρία “Μπάλλος” θα δοθεί άμεσα, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιηθεί
το πλαίσιο για απώλεια οικοσκευής και στήριξη των νοικοκυριών», υπο-
σχέθηκαν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος στους πλη-
γέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες. Οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι
υπογράμμισαν ότι με το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, οι γερασμένες
υποδομές δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και, κυρίως, να
διασφαλίσουν την ασφάλειά τους: «Δυστυχώς, δεν έχουν γίνει αντιπλημ-
μυρικά έργα σοβαρής εμβέλειας σε αυτό το νησί εδώ και χρόνια».
«Τις επόμενες ημέρες, συνεργαζόμενοι στενά με την Αυτοδιοίκηση, θα
προχωρήσουμε στην επιχορήγηση για τη ζημιά που υπέστησαν οι επιχει-
ρήσεις ύψους 20% και θα ενεργοποιήσουμε τα θεσμικά πλαίσια για την
απώλεια της οικοσκευής και τη στήριξη των νοικοκυριών», τόνισε ο κ.
Τριαντόπουλος.

Το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για
το «Επικίνδυνο και ανθυγιεινό επίδομα»
αναμένει με αγωνία η ΠΟΠ-ΟΤΑ. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η επιτροπή ολοκλήρωσε
τις εργασίες της και παρέδωσε το πόρισμα
στους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι θα
εκδώσουν την προβλεπόμενη ΚΥΑ μέσα σε
δύο μήνες όπως ορίζει ο νόμος. Η ΠΟΠ-ΟΤΑ
προειδοποιεί πως, αν υπάρξει «απένταξη»
κατηγοριών, δεν θα τη δεχτεί, όπως δεν θα
δεχτεί και «καμία περικοπή». Σε σχετική
ανακοίνωση αναφέρει: «Δεν θα δεχτούμε
καμία περικοπή και ΔΕΝ δεχόμαστε άλλο
εμπαιγμό των υπαλλήλων του Δημοσίου
από την κυβέρνηση που υποφέρουν χρόνια
τώρα με μισθούς πείνας, οι οποίοι υπερφο-
ρολογούνται άνισα όπως με τον φόρο αλλη-
λεγγύης που μόνο στο Δημόσιο υπάρχει».
Και καταλήγει: «Δηλώνουμε κατηγορηματι-
κά ότι θα μας βρουν απέναντι με όλα τα νό-
μιμα μέσα».

! ΠΟΠ-ΟΤΑ

«Όχι» σε περικοπές
στο «Επικίνδυνο και
ανθυγιεινό επίδομα»

Προκαταβολές στις επιχειρήσεις, αποζημιώσεις για οικοσκευές

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύλος-Νέστωρ

Εκδηλώσεις για την επέτειο
της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 194η επέτειο της Ναυ-
μαχίας του Ναβαρίνου, στην Πύλο, παρευρέθηκαν η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ενώ
την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δημήτρης Σκάλ-
κος και τη Βουλή ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος.
Παρέστησαν επίσης, εκπροσωπώντας τις δυνάμεις που
έλαβαν μέρος στη ναυμαχία, ο πρεσβευτής του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Μάθιου Λοτζ, ο ακόλουθος Άμυνας της
πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα Αλεξέι
Μόροζ και ο Νικολά Κρουαζέρ, σύμβουλος της γαλλικής
πρεσβείας στην Αθήνα.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Κονδύλι 3,7 εκατ. 
για ύδρευση σε δύο δήμους

Χρηματοδότηση έργων ύδρευσης στους Δήμους Κάτω
Νευροκοπίου και Δοξάτου στην Περιφερειακή Ενότητα
Δράμας ενέκρινε ο περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Ο
προϋπολογισμός 3,7 εκατ. ευρώ εντάσσεται στα προ-
γράμματα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα: Οι πόροι που διαθέτει
η περιφέρεια στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου ξεπερνούν
τα 2,2 εκατ. ευρώ. Για το έργο του Δήμου Δοξάτου η περι-
φέρεια διαθέτει περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ.
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Μ
ε αρκετές μέρες καθυστέρηση
ανακοινώθηκε το ψήφισμα του
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της

ΚΕΔΕ, που έγινε 14-16 Οκτωβρίου στη Θεσ-
σαλονίκη, καθώς ακολούθησε μεγάλη προ-
σπάθεια της διοίκησης να υπερψηφιστεί και
από κάποιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Τελικά, το κείμενο των συμπερασμάτων ψη-
φίστηκε κατά πλειοψηφία, με θετική ψήφο
από την παράταξη της πλειοψηφίας «Σύγ-
χρονοι Ισχυροί Δήμοι» (ΝΔ) και την παράτα-
ξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» (ΚΙΝΑΛ).

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι στο συνέ-
δριο δόθηκαν αρμοδίως από την κυβέρνη-
ση απαντήσεις σε μερικά από τα ζητήματα
άμεσης ανάγκης, όμως παραμένει η επίλυ-
ση σοβαρών και διαχρονικών αιτημάτων
της Αυτοδιοίκησης, στο αμέσως προσεχές
διάστημα. Ως πιο θετικά αποτελέσματα
προβάλλονται «το επιπλέον 1 δισ. ευρώ για
το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, τα 320

εκατ. ευρώ για smart cities, αλλά και η νέα
οπτική του ΕΣΠΑ, η αύξηση κατά 15% των
ΚΑΠ από 1/1/2023», ωστόσο καταγράφον-
ται και αιτήματα της Αυτοδιοίκησης που
δεν έχουν απαντηθεί, όπως «για το προσω-
πικό που μας λείπει και για την κινητικότη-
τα, για τα οικονομικά των δήμων και τη δέ-
σμευση για σταδιακή απόδοση των παρα-
κρατηθέντων, για την αποκέντρωση και το
ξεκαθάρισμα ρόλων και αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Α’ και Β’ βαθμού». 

Στο ψήφισμα προαναγγέλλεται ότι θα
επιδιωχθούν συναντήσεις με τον πρωθυ-
πουργό και τους αρχηγούς όλων των πολι-
τικών κομμάτων, προκειμένου να βρεθούν
λύσεις στα παραπάνω, ενώ ανακοινώνεται
ότι τον προσεχή Ιανουάριο θα υπάρξει
έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, προ-
κειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστα-
σης και να επανεκτιμηθεί η στάση της Αυ-
τοδιοίκησης.

Εξασφάλισε τη χρηματοδότηση
Το πλέον καθοριστικό βήμα στη διαδρο-

μή για την απόκτηση του Κτήματος Φιξ κά-
νει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστε-
ρα από πρόταση του δημάρχου Νίκου
Μπάμπαλου εγκρίθηκε η σύναψη δανείου
για την αγορά του χώρου, εξασφαλίζοντας
έτσι τη χρηματοδότηση για την απαλλο-
τρίωση των 27 στρεμμάτων πρασίνου και
των διατηρητέων ακινήτων που βρίσκονται
εντός του κτήματος. Έτσι, το Κτήμα Φιξ
περνά στην κυριότητα του δήμου και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πάρκο πρασίνου, ιστο-
ρίας και πολιτισμού. Όπως τόνισε ο κ. Μπάμπαλος: «Η απόκτηση του Κτήματος Φιξ από τον
δήμο μας αποτελούσε για δεκαετίες όραμα και επιδίωξη κάθε Ηρακλειώτισσας και κάθε
Ηρακλειώτη. Ο δήμος μας έχει πλέον τη δυνατότητα να αγοράσει το Κτήμα Φιξ, αφού πέτυ-
χε ένα πολύ λογικό τίμημα, ώστε να περάσει στην κυριότητα των δημοτών». 

Νέος νόμος για
τους ΟΤΑ μέχρι
το τέλος του έτους

Ο αναπτυξιακός ρόλος του Δημοσίου
και των ΟΤΑ δεν μπορεί να επιτευχ-
θεί χωρίς αξιολόγηση, εσωτερικό
έλεγχο, προσλήψεις επιστημονικού
προσωπικού, ψηφιοποίηση, ενίσχυ-
ση των προϋπολογισμών και σωστή
κατανομή αρμοδιοτήτων, τόνισε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης στο Olympia Forum II, το οποίο
οργανώθηκε από το Οικονομικό Φό-
ρουμ των Δελφών. Όσον αφορά τα
θέματα της Αυτοδιοίκησης ο κ. Βορί-
δης τόνισε ότι ζωτικής σημασίας για
τον αναπτυξιακό ρόλο του Δημοσίου
και των ΟΤΑ είναι η ενίσχυση του
επιστημονικού προσωπικού. Προς
αυτή την κατεύθυνση, οι νέες προσ-
λήψεις θα αφορούν κυρίως την
ανώτατη και τεχνολογική εκπαίδευ-
ση. Ο υπουργός Εσωτερικών, ανα-
φερόμενος στη νέα κατανομή των
ρόλων και αρμοδιοτήτων, προανήγ-
γειλε ότι θα υπάρξει νομοθέτημα μέ-
χρι το τέλος του έτους, το οποίο θα
συζητηθεί με τους ΟΤΑ και αναμένε-
ται να έχει ψηφιστεί μέχρι τις αρχές
του 2022 το αργότερο.

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
η Δημοτική Αρχή κατάφερε
ύστερα από πολλά χρόνια να
υλοποιήσει ένα πολυπόθη-
το έργο για την πόλη και
όταν, τελικά, το εγκαινίασε,
ανακάλυψε ότι δεν είχε κά-
νει καμία πρόβλεψη για να
έχουν πρόσβαση τα ΑμεΑ;
Το χειρότερο είναι ότι πέρα-
σε ήδη αρκετός καιρός χω-
ρίς να κάνει καμία παρέμ-
βαση προς αυτή την κατεύ-
θυνση και το θέμα έφτασε
τελικά μέχρι… τη Βουλή!

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κοινωνικό Πλυντήριο 
O Δήμος Αλίμου δημιούργησε Κοι-
νωνικό Πλυντήριο για την εξυπηρέ-
τηση των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων της πόλης. Άστεγοι, πολί-
τες που είναι γραμμένοι στις Κοι-
νωνικές Δομές του δήμου και δυ-
σκολεύονται με τους λογαριασμούς
του ρεύματος ή του νερού ή αδυνα-
τούν να αγοράσουν ή να επισκευά-
σουν το πλυντήριό τους, μπορούν
πλέον να αφήνουν τα ρούχα τους
(κατόπιν ραντεβού) στο Κοινωνικό
Πλυντήριο και να τα παραλαμβά-
νουν μέσα στην ίδια μέρα στεγνά
και καθαρά. Το Κοινωνικό Πλυντή-
ριο, εφοδιασμένο με επαγγελματι-
κό πλυντήριο και στεγνωτήριο, στε-
γάζεται στο κτίριο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών και τα εγκαίνιά του θα
πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26
Οκτωβρίου 2021.

Κατά πλειοψηφία το ψήφισμα 
του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης 

Κ Ε Δ Ε
Συνεργασία
ΚΕΔΕ - UNICEF 

Την περαιτέρω ενδυνάμωση της
συνεργασίας της ΚΕΔΕ με τη UNICEF
σηματοδότησε η συνάντηση του προ-
έδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστερ-
γίου με αντιπροσωπεία της UNICEF,
αποτελούμενη από τον Amir Yarpar-
var, σύμβουλο Διατροφής της UNICEF
για την Ευρώπη και την Κεντρική
Ασία, και τους εκπροσώπους του Γρα-
φείου της UNICEF στην Ελλάδα, Μυρ-
σίνη Καζάκου και Αντώνη Καμάρα. Η
συνεργασία θα επικεντρωθεί στις
υπηρεσίες που διαθέτουν οι δήμοι
στην άσκηση πολιτικών για το παιδί,
στα προγράμματα που υλοποιούνται
για τα παιδιά, στους δημόσιους ανοι-
χτούς χώρους και τους χώρους άθλη-
σης που διαθέτουν οι δήμοι για τη δια-
σφάλιση της ευζωίας των παιδιών και
των νέων. Ωστόσο η συζήτηση επικεν-
τρώθηκε κατά κύριο λόγο στην αντι-
μετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
και στο πώς μπορούν να συμβάλουν οι
δήμοι στην καταπολέμησή της.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ18

Μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι συμ-
πράξεις έργων ύψους 4 δισ. ευρώ. Αυτό έκανε γνωστό στο
4th Athens Investment Forum κατά την κεντρική του
ομιλία ο υφυπουργός, αρμόδιος για τις Υποδο-
μές, Γιώργος Καραγιάννης, εκπροσωπώντας
τον υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή. Μάλιστα,
μιλώντας για τις ισχυρές αναπτυξιακές προ-
οπτικές που δημιουργεί ο κατασκευαστικός
κλάδος, ο κ. Καραγιάννης επεσήμανε ότι «απο-
τελεί τη ναυαρχίδα του brain gain», τονίζοντας τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη που δημιουργούνται με την
υλοποίηση του κάθε μικρού ή μεγάλου έργου. Ασκώντας
κριτική στην περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης,

τόνισε πως στη διάρκειά της συμβασιοποιήθηκαν έργα μό-
λις 800 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύντομο χρονικό διάστημα αυ-

τής της κυβέρνησης ο ρυθμός έχει δεκαπλασιαστεί.
Όπως τόνισε ο υφυπουργός, ο κατασκευαστικός
κλάδος γυρίζει σελίδα και διανύει περίοδο μεγά-
λων προκλήσεων και υλοποίησης έργων, που θα
συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικο-
νομίας μας.
Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, «ο κατασκευα-

στικός κλάδος είναι είναι το κλειδί για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας». Μάλιστα, όπως τόνισε, «αξιο-

ποιούμε με ανοιχτό μυαλό και χωρίς δογματισμούς κάθε
διαθέσιμο εργαλείο, όπως οι Συμπράξεις Δημοσίου και

Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του έτους θα
βρίσκονται σε εξέλιξη 20 έργα ΣΔΙΤ του υπουργείου με συ-
νολικό προϋπολογισμό 3,84 δισ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα
αξιοποιούνται πλήρως οι κοινοτικοί πόροι και η μεγάλη ευ-
καιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ τα έργα είναι ενταγμένα
σε ένα ενιαίο σχέδιο για το πού θα πάει η χώρα».

«Θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, θα δοθεί ώθηση
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τονωθούν ολόκληρες πε-
ριοχές και θα γεννηθούν νέες μικρότερης κλίμακας επενδύ-
σεις γύρω από τη βασική», τόνισε ο υφυπουργός και πρό-
σθεσε ότι «ο κατασκευαστικός κλάδος κατ’ εξοχήν λειτουρ-
γεί με αυτό τον τρόπο και δημιουργεί ισχυρές δυναμικές και
ενεργοποιεί εσωτερικούς πόρους».

Γ. Καραγιάννης: «4 δισ. σε υποδομές μέχρι το τέλος του 2021»

Τρία δισ. για σιδηροδρομικά έργα 
Γ

ια τις βιώσιμες μεταφορές και υποδομές,
με έμφαση στα σιδηροδρομικά έργα και την
ηλεκτροκίνηση, μίλησε ο υπουργός Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής

στο συνέδριο «Athens ESG & Climate Crisis Sum-
mit», που διοργάνωσε η «Καθημερινή» στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

«Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα: βιώσιμα
σιδηροδρομικά έργα», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Καραμανλής και τόνισε: «Ήδη είμαστε σε
θέση να ανακοινώσουμε ότι το προσεχές διά-
στημα θα δημοπρατήσουμε με τη διαδικασία της
μελετοκατασκευής, δηλαδή turnkey, σιδηροδρομι-
κά έργα 3,3 δισ. σε όλη την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο
πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ
στην Ελλάδα». Μάλιστα, σύμφωνα με τους σχεδια-
σμούς, τα σιδηροδρομικά έργα πρόκειται να βοηθή-
σουν τη χώρα μας να παίξει ρόλο στα logistics, ενώ η
Ελλάδα θα μπει σε μια διαδικασία, όπου θα ενωθούν
λιμάνια με σιδηρόδρομο, logistics centers, το Θριάσιο
1 και το Θριάσιο 2.

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός, τα επόμενα χρό-
νια στα σχέδια είναι και η προμήθεια τρένων υδρογό-
νου, για την κίνηση των οποίων δεν χρειάζονται ιδιαί-
τερες μεταβολές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το 2024 το Πάτρα - Πύργος
«Ξεμπλοκάρουμε εμβληματικά έργα, όπως το Πά-

τρα - Πύργος, ένα έργο το οποίο συζητιόταν επί 16
χρόνια», ανέφερε στο συνέδριο Olympia Forum II,
όπως και ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει «πρά-
σινο φως» από τις Βρυξέλλες: «Η σύμβαση θα πάει
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή και το έργο θα
ξεκινήσει στις αρχές του ’22. Θα είναι έτοιμο περίπου
στα τέλη 2024». Πρόκειται για έναν δρόμο-καρμανιό-
λα με τραγικό απολογισμό δυστυχημάτων. «Αυτό δεν
είναι μόνο μία πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης
ή του υπουργείου, αλλά τελικά είναι και μια πολύ με-
γάλη ανάσα για μια περιοχή που πραγματικά είχε
ανάγκη αυτό το αναπτυξιακό έργο», ανέφερε ο κ. Κα-
ραμανλής.

«Δουλειά υπάρχει για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Στασινός και τόνισε ότι «η χώρα πρέπει να ξαναχτιστεί
από την αρχή», στη λογική της προσαρμογής στην κλιματι-
κή αλλαγή και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστρο-
φών. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός,
μιλώντας για τις ανάγκες της υλοποίησης ενός «αναπτυ-
ξιακού άλματος», όπως το χαρακτήρισε, με τους πόρους
του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, από τη μία πλευρά,
αλλά και την αναπτυξιακή συνέχεια της χώρας μετά το
2027-2030.

Ο κ. Στασινός διατύπωσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου
κατά την έναρξη του 4ου Athens Investment Forum, που
συνδιοργανώνει το ΤΕΕ στο ΚΠΙΣΝ. Ειδικότερα, σε συνέ-
χεια της πρότασης που έχει καταθέσει το ΤΕΕ για το «Ελλη-
νικό Κύμα Ανακαίνισης», ο πρόεδρος μίλησε για ένα
«Εθνικό Σχέδιο για το μέλλον των Υποδομών». Πρότεινε,
μάλιστα, «να σχεδιαστεί από τώρα ένα Εθνικό Σχέδιο Ανθε-
κτικότητας στα κτίρια και τις υποδομές, ώστε να χαράξουμε
τη στρατηγική του επόμενου 7ετούς κύκλου, που θα μας
πάει τουλάχιστον έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030». 

Γ. Στασινός: «Η χώρα πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή»

Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης



Ε
λληνοϊταλική συνεργασία
υψηλού συμβολισμού και
εξαιρετικής σημασίας για τα
ελληνικά συμφέροντα αποτε-

λεί η γραπτή εκδήλωση ενδιαφέροντος
του ναυπηγικού κολοσσού Fincantieri για
την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσί-
νας, μαζί με την εταιρεία ΟΝΕΧ.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-
γιωτόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σφρά-
γισαν τη συμφωνία συνεργασίας στη συ-
νάντηση με τον πρόεδρο και CEO της
ONEX Πάνο Ξενοκώστα και τον αντιπρό-
εδρο και γενικό διευθυντή ναυπηγήσεων
του Ομίλου Fincantieri Giuseppe Giordo,
ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του
ομίλου να συμμετάσχει στη διαδικασία
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας
σε συνεργασία με την ΟNEX.

Οι εμπλεκόμενοι δεν ανακοίνωσαν λε-
πτομέρειες της συνεργασίας, ωστόσο,
όπως είναι γνωστό, οι ΟΝΕΧ και Fin-
cantieri έχουν βρει χρηματοδότρια την
αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC
με αρχικό ποσό περίπου 235 εκατ. ευρώ,
ενώ το μοντέλο εξυγίανσης θα είναι πα-
νομοιότυπο με το αντίστοιχο του Νεωρίου
Σύρου. Επιπλέον ένα μεγάλο κέρδος για
τα ελληνικά ναυπηγεία θα είναι η μετα-

φορά τεχνογνωσίας, καθώς πρόκειται για
έναν από τους μεγαλύτερους ναυπηγι-
κούς ομίλους του κόσμου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «γί-
νεται ένα μεγάλο βήμα για την εξυγίανση
των ναυπηγείων, καθώς ένας από τους
μεγαλύτερους ομίλους ναυπηγείων στον
κόσμο, ο Όμιλος Fincantieri, εξέφρασε
γραπτώς το ενδιαφέρον του να ξεκινήσει
τη διαδικασία και να συμμετάσχει στην
προσπάθεια». Πρόσθεσε, δε, ότι «η Ελλά-
δα για να έχει ισχυρή ναυπηγική βιομη-
χανία χρειάζεται και τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, ενώ τα τελευταία χρόνια δου-
λεύουμε σταθερά με τα Ναυπηγεία της
Σύρου, του Σκαραμαγκά και της Ελευσί-
νας, ώστε να φτιάξουμε επιτέλους ξανά
μια ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στη
χώρα, για την οποία όλοι οι Έλληνες θα
είμαστε πολύ υπερήφανοι».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστο-
ρική, προσθέτοντας ότι «σηματοδοτεί την
αλλαγή σελίδας στη ναυπηγοεπισκευα-
στική βιομηχανία της πατρίδας μας. Από

την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
και εγώ προσωπικά στηρίξαμε με όλες
μας τις δυνάμεις τη διαδικασία εξυγίαν-
σης των ναυπηγείων».

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυν-
τής ναυπηγήσεων του Ομίλου Fin-
cantieri Giuseppe Giordo επεσήμανε ότι
«είναι ένα σημαντικό βήμα στην ελλη-
νοϊταλική επιχειρηματική συνεργασία
ώστε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μία
από τις καλύτερες ναυπηγικές βιομηχα-
νίες παγκοσμίως». Ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ONEX Πάνος Ξε-
νοκώστας εξέφρασε τη χαρά του για τη
θετική αυτή εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι
«έχουν τεθεί πλέον όλα τα θεμέλια, ώστε
η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
να οδηγήσει σε ναυπηγικό κόμβο ηγέτη
για την περιοχή. Μαζί με τον κόσμο μας

είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε». Ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής
υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, παρου-
σία του προέδρου και CEO της ONEX Πά-
νου Ξενοκώστα, είχαν συνάντηση με αν-
τιπροσωπεία εργαζομένων στα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας, όπου τους ενημέρωσαν
για τις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος του σωματείου Νίκος Πα-
πανικολάου εξέφρασε τις ευχαριστίες
του ιδίου και των 600 εργαζομένων προς
την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και τον επικεφαλής της ΟΝΕΧ.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί
από το υπουργείο Παιδείας η πρόσληψη αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στα σχολεία
όλων των βαθμίδων. 

Μάλιστα, το υπουργείο έχει αποστείλει εγκύκλιο με
την οποία ζητά από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν ηλε-
κτρονικά τα λειτουργικά κενά στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη αναπλη-
ρωτών στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης. Υπενθυμίζε-

ται ότι μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί περισσότεροι
από 35.000 αναπληρωτές στις δύο πρώτες φάσεις, κα-
θώς και 11.700 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθη-
καν φέτος στις τάξεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα δα-
σκάλων και καθηγητών, τα κενά ανέρχονται σε 6.000
και εντοπίζονται ακόμη και στα σχολεία των μεγάλων
πόλεων. Το υπουργείο Παιδείας, πάντως, διαψεύδει τα
στοιχεία αυτά και κάνει λόγο για πολύ μικρότερο αριθ-
μό κενών, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι σε έναν βαθμό
οφείλεται στον αυξημένο αριθμό αδειών που έχουν

υποβάλει οι εκπαιδευτικοί. Ταυτόχρονα, το υπουργείο
έχει προχωρήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων, όπου
«στο 90% των περιπτώσεων αφορά σχολεία στην περι-
φέρεια και ολιγομελή τμήματα», που μετά τη σύμπτυξή
τους ο αριθμός των μαθητών δεν θα ξεπερνά τον προ-
βλεπόμενο. Για το θέμα των προσλήψεων αναπληρω-
τών και των συγχωνεύσεων εμφανίστηκε καθησυχα-
στικός ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ση-
μειώνοντας ότι «πρόθεση όλων είναι να γίνει το καλύ-
τερο δυνατό». 

ΕΕύη Πανταζοπούλου

Επίσημο ενδιαφέρον 
για συνεργασία με την ΟΝΕΧ
για την εξυγίανσή τους 

Τέλος του μήνα οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών
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«Η πρόληψη σώζει ζωές» 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει

ενεργά, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, την εκ-
στρατεία ευαισθητο-
ποίησης «Sail for
Pink» του Συλλόγου
Γυναικών με Καρκί-
νο του Μαστού «Άλ-
μα Ζωής» Ν. Θεσσα-
λονίκης. «Εκπέμ-
πουμε όλοι μαζί ένα
ηχηρό μήνυμα ότι η
πρόληψη σώζει
ζωές. Γίνε κομμάτι της ελπίδας», τονίζει από την
πλευρά του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

A
ρχισε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Θεσσαλονίκης η δίκη των γιατρών του νοσοκο-
μείου Έδεσσας που κατηγορούνται για χρήση

υλικών που δεν δικαιολογούνταν στις χειρουργικές
τους επεμβάσεις, ζημιώνοντας το νοσοκομείο με ποσό
που φτάνει τις 277.000 ευρώ, σύμφωνα με το κατηγο-
ρητήριο.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τα τέλη της δε-
καετίας του 2000, όμως διάφοροι σκόπελοι εμπόδιζαν
τη συνέχιση της έρευνας, με αποκορύφωμα τη μη πα-
ραλαβή πορίσματος επιθεωρητών που προσδιόριζαν τη
ζημία σε 1,8 εκατ. ευρώ, από τον επικεφαλής του ΣΕΥΠ,
γεγονός που προκάλεσε νέα έρευνα. Στο Κακουργιοδι-
κείο από το πρωί της Πέμπτης κάθονται κατηγορούμε-
νοι για απιστία τέσσερις γιατροί του νοσοκομείου, μετα-
ξύ των οποίων πρώην διευθυντής της Ορθοπεδικής
Κλινικής. Επιπλέον ο τελευταίος κατηγορείται για πα-
θητική δωροδοκία από τις εταιρείες που προμήθευαν
τα υλικά που χρησιμοποιούνταν, όπως και για νομιμο-
ποίηση εσόδων που συνδέεται με την κατασκευή ξενο-
δοχείου.

Κατηγορούμενοι επίσης είναι τέσσερα άτομα του φι-
λικού και συγγενικού περιβάλλοντος του διευθυντή για
συνέργεια στη νομιμοποίηση. Η δίκη ξεκίνησε με κατα-
θέσεις πρώην διοικητών νοσοκομείων. Ο ένας μάλιστα
επιβεβαίωσε ότι οι γιατροί εγγράφως είχαν ενημερωθεί
για τις υπερβάσεις και τις ενστάσεις του ΙΚΑ που δεν
ενέκρινε την καταβολή χρημάτων για το κόστος των
επιπλέον υλικών.

Η πρώτη πρόβα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης έγινε
κατά μήκος της οδού Αεροδρομίου - Ν. Ρυσίου. Σε συν-
δυασμό, πάντως, με την κλειστή λεωφόρο Νίκης για έργα

ασφαλτόστρωσης, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομ-
φούζιο -κι όχι για πρώτη φορά- ιδίως από τους πολίτες που
προσπαθούσαν να μπουν στην πόλη από τα ανατολικά. 

Κομφούζιο λόγω πρόβας της παρέλασης

«Έφυγε» η Μαρία 
Αγαθαγγελίδου 
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ύστερα από
πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο η δημοτική
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία
Αγαθαγγελίδου, εκλεγμένη στις τελευταίες δη-
μοτικές εκλογές με την παράταξη της Κατερί-
νας Νοτοπούλου. Συγκλονισμένος από τον θά-
νατό της δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκφράζοντας τα ειλικρι-
νή του συλλυπητήρια. Συλλυπητήρια στους οι-
κείους της εξέφρασε επίσης και η επικεφαλής
κυρία Νοτοπούλου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο επίκεντρο
η τεχνολογία  
Με τον πρεσβευτή της
Νοτίου Κορέας στην
Ελλάδα Τζονγκ Ιλ Λι
συναντήθηκε ο βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ Στράτος Σι-
μόπουλος. Οι δύο άν-
δρες συζήτησαν θέμα-
τα που αφορούν κυρίως
τη μεγάλη ανάπτυξη η
οποία υπάρχει στη Νό-
τιο Κορέα στον τομέα
της τεχνολογίας.

Στον Βορίδη 
ο Μπαραλιάκος

Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Εσω-
τερικών με τον υπουργό Μάκη Βορίδη είχε ο
βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Φώντας Μπαρα-
λιάκος. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από σει-
ρά θεμάτων που άπτονται της αποτελεσματι-
κότερης λειτουργίας των δημόσιων υπηρε-
σιών αλλά και ζητήματα της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. Ο βουλευτής τόνισε στον υπουργό
την ανάγκη επιτάχυνσης του ψηφιακού με-
τασχηματισμού των δημόσιων και αυτοδιοι-
κητικών υπηρεσιών για την ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών-δημοτών.

Συνάντηση με τον 
δήμαρχο Καλαμαριάς 

Αντιπροσωπεία βουλευτών Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ, αποτελούμενη
από τους κυρίους Αναστασιάδη,
Γκιουλέκα, Καράογλου και Κούβε-
λα, συναντήθηκε με τον δήμαρχο
Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη,
προκειμένου να στηρίξει την προ-
σπάθειά του να παραχωρηθεί ο
χώρος των Απολυμαντηρίων Καλα-
μαριάς στην περιοχή της Αρετσούς
στον δήμο και να δημιουργηθεί
εκεί ένα μνημείο. Τα Απολυμαντή-
ρια της Καλαμαριάς αποτελούν ση-
μαντικό σημείο μνήμης για τον
προσφυγικό ελληνισμό.

Πατρικές ευχές 
Στο πλευρό του γιου του Γιώργου Καράογλου,
ο οποίος θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιος
σύνεδρος στο επερχόμενο 14ο συνέδριο της
ΝΔ, βρίσκεται ο βουλευτής Μακεδονίας-Θρά-
κης Θεόδωρος Καράογλου. Ο κ. Καράογλου
εύχεται στον γιο του καλή επιτυχία.

Παρέμβαση για το ρεύμα
στην Αριστοτέλους

Επιστολή προς τους υπουργούς Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλ-
λοντος-Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, προκειμένου
με νομοθετική διάταξη στο τρέχον νομοσχέδιο
για το υπαίθριο εμπόριο να λυθεί το θέμα της
αδειοδότησης ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων
εξωτερικών χώρων, απέστειλε το Επαγγελματι-
κό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σε δεκάδες κα-
ταστήματα της πλατείας Αριστοτέλους οι εξωτε-
ρικοί τους χώροι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
Όπως έχουμε πληροφορηθεί, καταστηματάρχες
της περιοχής έχουν ζητήσει τη βοήθεια και του
βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτου Σιμό-
πουλου, ο οποίος είναι ο εισηγητής του σχετικού
νομοσχεδίου από πλευράς κυβέρνησης.

Στο εδώλιο γιατροί για προμήθειες
στο νοσοκομείο Έδεσσας



Γερουσιαστές ΗΠΑ: 
Να υποδεχτούμε τον 
Βαρθολομαίο όπως του αξίζει

Την αμέριστη υποστήριξή τους στην επί-
σκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου στις ΗΠΑ εκφράζουν με επιστο-
λή τους στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν 48
Αμερικανοί γερουσιαστές. Την 1η Νοεμβρί-
ου ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί
με το βραβείο «Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας»
από την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία για την αποστολή της
διακομματικής επιστολής ανήκει στον Δη-
μοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ
και τον Ρεπουμπλικάνο συνάδελφό του
Μάρκο Ρούμπιο. Οι Αμερικανοί γερουσια-
στές επισημαίνουν στον πρόεδρο ότι ανυ-
πομονούν να καλωσορίσουν τον κ. Βαρθο-
λομαίο και εκφράζουν την επιθυμία να
δουν την υποδοχή που αξίζει στον πνευμα-
τικό ηγέτη της δεύτερης μεγαλύτερης Χρι-
στιανικής Εκκλησίας στον κόσμο.

Η Μεγάλη Βρετανία 
διαπραγματεύεται πώληση
πυραύλων στην Ουκρανία
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
διεξάγει διαπραγματεύσεις με αυτήν της
Ουκρανίας για την πώληση πυραύλων στη
χώρα αυτή -για πρώτη φορά-, έγραψαν
την Τετάρτη οι «Times». Σύμφωνα με το
δημοσίευμα, το βρετανικό υπουργείο
Άμυνας θα πουλήσει πυραύλους εδά-
φους-εδάφους και αέρος-επιφανείας
στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ου-
κρανική αμυντική πηγή είπε στην εφημε-
ρίδα ότι θα είναι η πρώτη φορά που η Βρε-
τανία θα πουλήσει όπλα στη χώρα της Ανα-
τολικής Ευρώπης. Οι πύραυλοι έχουν
σχεδιαστεί από την MBDA UK που εδρεύει
στη Γαλλία, αλλά η κατασκευή και ο σχε-
διασμός τους πραγματοποιούνται επίσης
στη Βρετανία. Η προτεινόμενη συμφωνία
έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι η Ρωσία θα
μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση έλ-
λειψης φυσικού αερίου για να καταλάβει
περισσότερο ουκρανικό έδαφος.
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Η
φρίκη των Ταλιμπάν δεν έχει
τέλος στο Αφγανιστάν, όπου οι
αθλήτριες ζουν σε καθεστώς
τρόμου, φοβούμενες για τη

ζωή τους καθημερινά. «Οι Ταλιμπάν απο-
κεφάλισαν μία από τις παίκτριές μου»,
κατήγγειλε η προπονήτρια της εθνικής
ομάδας βόλεϊ του Αφγανιστάν και οι σο-
καριστικές καταγγελίες λίγες ημέρες αρ-
γότερα επιβεβαιώθηκαν.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μαχτζαμπίν
Χακίμι αποκεφαλίστηκε από τους Ταλιμ-
πάν, οι οποίοι μετά τη φρικτή δολοφονία,
δημοσίευσαν αρκετές φωτογραφίες από
το κομμένο κεφάλι της νεαρής αθλήτριας
στα social media.

Η προπονήτρια Σοθράγια Αφζάλι (ψευ-
δώνυμο) μίλησε στην περσική «Indepen-
dent» αναφέροντας πως «κάθε παίκτρια
ζει με τον φόβο. Όλες αναγκάστηκαν να
φύγουν ή να κρυφτούν. Μόνο δύο κατά-
φεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό και οι
προσπάθειες για βοήθεια από τις ξένες
χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς δεν
ήταν επιτυχημένες».

Οι Ταλιμπάν θεωρούν ότι δεν επιτρέπε-
ται οι γυναίκες να αθλούνται. Τον Αύγου-
στο που μας πέρασε, ακόμα μία παίκτρια

βόλεϊ πυροβολήθηκε όπως είπε η Ζαχρά
Γκαγιάζι κατά την άφιξή της στην Αγγλία.

Τώρα ήταν η σειρά της Μαχτζαμπίν Χα-
κίμι. Η είδηση της δολοφονίας της έγινε
τώρα γνωστή, γιατί οι Ταλιμπάν συνέλα-
βαν την οικογένειά της και την ανάγκασαν
να σωπάσει για ημέρες. Όταν οι φωτο-
γραφίες του αποκομμένου κεφαλιού της
δημοσιεύτηκαν, η προπονήτρια αποφάσι-
σε να γνωστοποιήσει την ταυτότητα του
θύματος. «Οι παίκτριες έκαψαν τις εμφα-
νίσεις τους για να σώσουν τη ζωή τους και
εκείνη των οικογενειών τους».

Στο μεταξύ, χθες οι Ταλιμπάν χτύπησαν
αρκετούς δημοσιογράφους, προκειμέ-
νου να τους εμποδίσουν να καλύψουν
διαδήλωση γυναικών που πραγματοποι-
ήθηκε στο κέντρο της Καμπούλ. Μια ομά-
δα είκοσι γυναικών κατάφερε να διαδη-
λώσει στο κέντρο της αφγανικής πρω-
τεύουσας για περισσότερο από μιάμιση
ώρα θέλοντας να υπερασπιστούν το δι-
καίωμά τους να μορφώνονται και να ερ-
γάζονται χωρίς να συλληφθούν ή να τους
χτυπήσουν οι Ταλιμπάν που ήταν παρόν-
τες στο σημείο.

Ντυμένες με πολύχρωμα μαντίλια,
παλτό και παντελόνια, οι διαδηλώτριες

φώναζαν «ανεργία, φτώχεια, πείνα» και
«θέλουμε να εργαστούμε», και ζητούσαν
να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα
κορίτσια.

Οι διαδηλώτριες, τις οποίες είχαν περι-
κυκλώσει οι δυνάμεις ασφαλείας των Τα-
λιμπάν, κρατούσαν κόλες χαρτιού Α4
όπου είχαν γράψει «δεν έχουμε το δι-
καίωμα να εργαστούμε». Η προηγούμενη
διαδήλωση γυναικών στο Αφγανιστάν,
που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Σε-
πτεμβρίου, είχε διαλυθεί από τους Ταλιμ-
πάν λίγα λεπτά μετά την έναρξή της. Κά-
ποιοι από τους Ταλιμπάν κρατούσαν του-
φέκια ΑΚ-47 ή Μ-16. Οι γυναίκες δεν
δέχθηκαν σωματική επίθεση στη διάρ-
κεια της πορείας τους, όμως οι Ταλιμπάν
προσπάθησαν επανειλημμένα να διακό-
ψουν τη διαμαρτυρία τους, αν και δεν
προχώρησαν σε συλλήψεις. 

Η Μαχτζαμπίν Χακίμι είναι 
η δεύτερη παίκτρια βόλεϊ 
που δολοφονείται από 
το καθεστώς στο Αφγανιστάν

Φρίκη! Οι Ταλιμπάν
αποκεφάλισαν αθλήτρια 



H πολύ καλή πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων αλ-
λά και των αφίξεων, με αύξηση 125% για τον μήνα Αύγου-
στο, με αποτέλεσμα οι πρώτες να φθάσουν στο 75,8% αυ-
τών του Αυγούστου 2019, στέλνουν ένα ιδιαίτερα θετικό
μήνυμα για την οικονομία και ταυτόχρονα οδήγησαν σε
πλεόνασμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έναντι
ελλείμματος τον Αύγουστο του 2020, βάσει των στοιχείων
που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ, τον Αύγουστο
του 2021 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε
πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 151 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η αύξηση του ελλείμ-
ματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των
εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξα-
γωγών. 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,1% και 11,9% σε τρέ-

χουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές
κατά 40,7% και 18,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αν-
τίστοιχα. 

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημεί-
ωσαν αύξηση κατά 29,5% και 21,9% σε τρέχουσες και στα-
θερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς
καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 32,6% και 28,5% σε τρέ-
χουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.
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Καθώς και μέσω του πατέρα ή
της μητέρας και τους θείους, και
τα ανίψια - Το αφορολόγητο 
όριο των 800.000 ευρώ 
δεν ισχύει για τις κληρονομιές

Θετικό σήμα από τουρισμό - Στο 75,8% του 2019 οι εισπράξεις τον Αύγουστο

Αφορολόγητες δωρεές και για αδέλφια

Τ
ον δρόμο για αφορολόγητες δω-
ρεές και γονικές παροχές έως
800.000 ευρώ ανοίγει και τυπικά
η έκδοση της εγκυκλίου εφαρ-

μογής των πρόσφατα ψηφισμένων διατά-
ξεων. Έτσι, κάθε μεταβίβαση περιουσια-
κού στοιχείου, από ακίνητα, μετοχές και
επιχειρήσεις έως χρήματα μέσω τραπεζι-
κών λογαριασμών, με δωρεά ή γονική πα-
ροχή από γονείς σε παιδιά ή από παιδιά σε
γονείς ή σε εγγόνια είναι πια αφορολόγητη
ανά φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των
800.000 ευρώ. 

Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ
για τις δωρεές χρηματικών ποσών μπορεί
να αφορά συγγενείς που ανήκουν στην
πρώτη κατηγορία, δηλαδή συζύγους, παι-
διά, γονείς, εγγόνια, αλλά αγγίζει και τα
αδέλφια, και τους θείους, και τα ανίψια.
Στην περίπτωση που η δωρεά ανέλθει στο
ποσό των 800.000, μπορεί να γίνει μία και
μοναδική φορά. Όταν το ποσό της δωρεάς
είναι μικρότερο, μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί εκ νέου μέχρι τη συμπλήρωση του
ορίου των 800.000 ευρώ. 

Η αφορολόγητη δωρεά χρηματικών πο-
σών μεταξύ των αδελφών μπορεί να γίνει
μέσω του πατέρα ή της μητέρας. Για παρά-
δειγμα, ο γιος δωρίζει στη μητέρα του το
χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Η δω-
ρεά αυτή είναι αφορολόγητη. Στη συνέχεια
η μητέρα με γονική παροχή δίνει το ποσό
των 50.000 ευρώ στον άλλο γιο της. Και
στην περίπτωση αυτή η γονική παροχή εί-
ναι αφορολόγητη.

Έτσι, με αυτήν τη συναλλαγή μεταξύ μη-
τέρας και παιδιών η μεταβίβαση του ποσού
των 50.000 ευρώ μεταξύ αδελφών γίνεται
χωρίς την πληρωμή του φόρου δωρεάς 20%

που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση.

Ένας θείος που θέλει να δώσει στον ανι-
ψιό του ένα ποσό 20.000 ευρώ, μπορεί να
βάλει ως ενδιάμεσο τον πατέρα του. Δηλα-
δή, η μεταβίβαση του ποσού θα γίνει, πρώ-
τα, προς τον πατέρα και θα είναι αφορολό-
γητη. Στη συνέχεια ο πατέρας θα μεταβιβά-
σει το ποσό αυτό στον εγγονό του από το
άλλο παιδί του.

Ο εγγονός αυτός είναι ο ανιψιός του αρ-
χικού δότη των χρημάτων. Έτσι, με αυτήν
τη συναλλαγή μεταξύ θείου και ανιψιού,
στην οποία μπήκε ενδιάμεσος ο πατέρας
του δότη και ταυτόχρονα παππούς του τελι-
κού αποδέκτη, η μεταβίβαση έγινε χωρίς

να επιβαρυνθεί με φόρο 20%, και μάλιστα
από το πρώτο ευρώ.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
1. Το αφορολόγητο όριο για γονικές πα-

ροχές ανά γονέα ή για δωρεές μεταξύ συ-
ζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης ή για δωρεές από
παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια ή για
δωρεές από παιδιά σε γονείς καθορίζεται
στα 800.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για
κινητή και ακίνητη περιουσία.

2. Η αξία των γονικών παροχών και των
δωρεών που έχουν ήδη διενεργηθεί πριν
από την 1η Οκτωβρίου δεν θα συνυπολογί-
ζεται στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ
που δικαιούται κάθε δωρεοδόχος.

3. Γονικές παροχές και δωρεές προς
τους συγγενείς της πρώτης κατηγορίας
που υπερβαίνουν τα 800.000 ευρώ φορο-
λογούνται με συντελεστή 10%.

4. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευ-
ρώ δεν ισχύει για τις κληρονομιές.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Χρ. Σταϊκούρας: Οι έξι στόχοι 
της διετίας 2022-2023

Έξι στόχους για την οικονομία θέτει για τη
διετία 2022-2023 η κυβέρνηση, σύμφωνα με
όσα ανέφερε χθες ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, την 1η Διάσκεψη «The
Greeks are Back» και στο 4th Athens Invest-
ment Forum. Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το
κυβερνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην επί-
τευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικο-
νομικής μεγέθυνσης, από το τρέχον έτος, στη
βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ, με σημαντική
αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών, από φέτος,
στην έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενι-
σχυμένης εποπτείας, εντός του 2022, στην επί-
τευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, εντός του 2022, στην επίτευξη
ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων, από
το 2023 και στην απόκτηση επενδυτικής βαθμί-
δας, μέσα στο 2023. Για την επίτευξη των στό-
χων, απαιτούνται επιστροφή της πραγματικής
οικονομίας στην κανονικότητα με ενίσχυση των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, συνέχιση
της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά
με περαιτέρω μείωση φόρων και εισφορών,
συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, «έξυ-
πνες» και διορατικές εκδόσεις κρατικών τίτ-
λων, ενίσχυση της ρευστότητας, ορθολογική
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κον-
δυλίων και ενεργή συμμετοχή της χώρας στη
διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομι-
κής αρχιτεκτονικής.

Intracom Telecom: 47 
φωτοβολταϊκά σε 9 μήνες

Την κατασκευή 47 φωτοβολταϊκών πάρκων
μέσα σε 9 μήνες ολοκλήρωσε με επιτυχία η In-
tracom Telecom, μέσω της θυγατρικής εταιρεί-
ας Ether, η οποία διαθέτει υψηλή εξειδίκευση
στη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φ/β με-
σαίας και μεγάλης ισχύος. Συγκεκριμένα η
Ether, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επι-
κρατούσαν την εν λόγω περίοδο και την έλλει-
ψη βασικού εξοπλισμού στην αγορά, παρέδωσε
εννέα έργα συνολικής ισχύος 4,5ΜW στη Στε-
ρεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττι-
κής), 6 έργα στην Αιτωλοακαρνανία συνολικής
ισχύος 3,4ΜW, 4 έργα συνολικής ισχύος 2MW
στην Ήπειρο και 28 έργα συνολικής ισχύος
19,5ΜW στη Θεσσαλία. Όπως δήλωσε ο γενικός
διευθυντής της Ether, δρ Θεόδωρος Παππάς, «η
εμπειρία δέκα ετών στην αγορά των φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων, καθώς και η υψηλής εξειδί-
κευσης ομάδα μηχανικών διασφαλίζουν την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανώτερης
ποιότητας, που καλύπτουν από τη διαδικασία
της αδειοδότησης μέχρι τον σχεδιασμό, την
προμήθεια, την κατασκευή και τη συντήρηση
ενός φωτοβολταϊκού σταθμού».

Μ
ε στόχο την έκδοση
τριών συντάξεων ημε-
ρησίως ανά υπάλληλο,
ξεκίνησε χθες την πλή-

ρη λειτουργία του ο Πύργος Ελέγχου
στον ΕΦΚΑ, για την ταχύτερη εκκαθά-
ριση των εκκρεμών αιτημάτων. 

Το νέο ψηφιακό σύστημα είναι εγ-
κατεστημένο στο «πράσινο κτίριο»
του ΕΦΚΑ στη λεωφόρο Κηφισίας και
παρουσιάστηκε στον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κω-
στή Χατζηδάκη, στον υφυπουργό Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλό-
γλου και στη γενική γραμματέα Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρα-
σιώτου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο
ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης
των εκκρεμών συντάξεων αλλά και
εκείνων που εκδίδονται καθημερινά
από τις διευθύνσεις απονομών του
Οργανισμού.

Ο Πύργος Ελέγχου αναβαθμίζει συ-
νολικά τον ΕΦΚΑ και επιτρέπει στη δι-
οίκηση, στη Γενική Διεύθυνση Συντά-
ξεων και στους διευθυντές των δομών
απονομής σε όλη την Ελλάδα να έχουν
άμεση πληροφόρηση, 24 ώρες το
24ωρο και σε πραγματικό χρόνο, για
όλα τα δεδομένα που αφορούν το πλή-
θος των εκκρεμών συντάξεων τόσο
συνολικά όσο και ανά τέως Ταμείο κα-
θώς και ανά κατηγορία αιτήσεων (γή-
ρατος, αναπηρίας κ.λπ.), το πλήθος

των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά
τέως Ταμείο και ανά ημέρα, μήνα, έτος
κ.λπ., τον αριθμό των συντάξεων που
εκδόθηκαν ανά περιφέρεια σε όλη την
Ελλάδα και, τέλος, τον αριθμό όσων
εκδόθηκαν ανά διεύθυνση αλλά και
ανά εισηγητή.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που
προκύπτουν από τον έλεγχο των διευ-
θύνσεων απονομής, προκύπτουν με-
γάλες αποκλίσεις ως προς τις εκδο-
θείσες συντάξεις τόσο ανά διεύθυνση
όσο και ανά εισηγητή. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως το 25% των υπαλλήλων εκ-
δίδει έως δύο συντάξεις ο καθένας τον
μήνα, ενώ το καλύτερο 25% των υπαλ-
λήλων εκδίδει από 45 συντάξεις ο κα-
θένας τον μήνα. Για αυτό, σε πρώτη
φάση, τέθηκε τόσο από τον υπουργό
Εργασίας όσο και από τη διοίκηση του
ΕΦΚΑ ένας συγκεκριμένος ποσοτικός
στόχος με άμεση εφαρμογή: την έκδο-
ση τριών συντάξεων από τον κάθε
υπάλληλο-εισηγητή ανά ημέρα με κα-
θημερινό έλεγχο της απόδοσης των
διευθύνσεων, των διευθυντών και των
υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι

με την έκδοση των συντάξεων.
Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι

«με το νέο σύστημα, ο ΕΦΚΑ μπορεί να
διαπιστώσει πώς προχωρούν τα πράγ-
ματα στις συντάξεις, ποια διεύθυνση
δουλεύει, ποια δεν δουλεύει, ποιος ει-
σηγητής δουλεύει και ποιος όχι, ενώ
θα υπάρχει αντίστοιχη πίεση στους δι-
ευθυντές για να είναι εντάξει έναντι
των ασφαλισμένων». Ο υφυπουργός
Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου δήλωσε
ότι «ο Πύργος Ελέγχου του ΕΦΚΑ είναι
μια συλλογή πολύτιμης πληροφορίας
για την οργάνωση όλου του φορέα».
Τέλος, ο διοικητής του ΕΦΚΑ Πανα-
γιώτης Δουφεξής δήλωσε ότι «έχουμε
στα χέρια μας ένα σύγχρονο και απο-
τελεσματικό εργαλείο δουλειάς». Πα-
ρόντες στην παρουσίαση ήταν ο υποδι-
οικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρ-
βέρης, ο project manager για τις εκ-
κρεμείς συντάξεις Μιχάλης Κεφαλο-
γιάννης καθώς και υπηρεσιακά στελέ-
χη του ΕΦΚΑ και της Pricewaterhouse
Coopers, που ανέλαβαν την υλοποί-
ηση του συστήματος. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σε λειτουργία ο Πύργος
Ελέγχου του ΕΦΚΑ
για τα εκκρεμή αιτήματα 

Προς έκδοση τριών συντάξεων
ημερησίως ανά υπάλληλο!



H
αποτελεσματική αξιοποίηση όλων
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων αποτελεί

στρατηγική προτεραιότητα για την Τράπε-
ζα Πειραιώς, τόνισε ο Θάνος Βλαχόπου-
λος, γενικός διευθυντής, head of Large
Corporate & Wholesale Products της Τρά-
πεζας Πειραιώς, μιλώντας στο «Olympia
Forum 2021: Empowering Cities & Re-
gions».

«Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλων
των αναπτυξιακών εργαλείων θα αποτελέ-
σει τον καταλύτη για την αλλαγή του παρα-
γωγικού μοντέλου της χώρας. Στο πλαίσιο
αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, βάσει του
στρατηγικού σχεδιασμού της, είναι απόλυ-
τα προετοιμασμένη να στηρίξει τη χρημα-
τοδότηση νέων επενδύσεων που θα έχουν
μακροχρόνια θετικό κοινωνικό, οικονομι-
κό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα», ση-
μείωσε ο κ. Βλαχόπουλος.

Το σχέδιο δράσης της τράπεζας δίνει
έμφαση, μεταξύ άλλων, κυρίως σε τέσσε-
ρις τομείς που σε μεγάλο βαθμό συμβαδί-
ζουν με τους κεντρικούς στόχους των Ευ-

ρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτι-
κών Ταμείων:

• στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
όπου η Τράπεζα σχεδιάζει μεσοπρόθεσμα
να διπλασιάσει τις χρηματοδοτήσεις της,
από 1 δισ. σε 2 δισ. ευρώ,

• στην ψηφιακή οικονομία, όπου η τρά-
πεζα σχεδιάζει να διαθέσει σημαντικά πο-
σά για τον εκσυγχρονισμό των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων,

• στην εξωστρέφεια, δίνοντας έμφαση

και προτεραιότητα σε εξωστρεφείς και
καινοτόμες επιχειρήσεις, και

• στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς
τομέα και την αγροδιατροφική αλυσίδα.

Η τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε νέες
χρηματοδοτήσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ μέ-
χρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης
του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων
ύψους 5,7 δισ. ευρώ για το 2021, τόνισε ο
γενικός διευθυντής της τράπεζας Θάνος
Βλαχόπουλος.

Fourlis: Αγορά 27.000 
ιδίων μετοχών

Την αγορά 27.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή
κτήσης 4,0600 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας
109.620,00 ευρώ, ανακοίνωσε η Fourlis Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών μετά την απόφαση της Τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εται-
ρείας στις 18/6/2021 και της απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου στις 4/10/2021. Μετά και την
προαναφερόμενη αγορά, η εταιρεία κατέχει
734.035 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,4091% του συ-
νόλου των μετοχών της εταιρείας.

PwC Ελλάδας: Αναγκαίος ο ESG 
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Την αναγκαιότητα της ευθυγράμμισης με τα
κριτήρια ESG για τη διασφάλιση και μακροπρόθε-
σμη ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας, επισή-
μανε ο Μάριος Ψάλτης, CEO της PwC Ελλάδας,
στην τοποθέτησή του στο 1st Athens ESG & Cli-
mate Crisis Summit. Συγκεκριμένα, στην ομιλία
που ακολούθησε την εισήγηση του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ψάλτης επισήμανε
ότι οι οργανισμοί καλούνται να διαφυλάξουν και
να μεγιστοποιήσουν μακροπρόθεσμα την αξία
τους, χρειάζεται να λάβουν σοβαρά υπόψη και να
εντάξουν στη στρατηγική τους τη διαχείριση των
μελλοντικών κινδύνων και των μεταβαλλόμενων
τάσεων στις προτιμήσεις των καταναλωτών και
εργαζομένων που επηρεάζονται από θέματα που
αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη δια-
κυβέρνηση.

Νέο μέλος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
η Ιωνική Σφολιάτα

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ καλωσόρισε
στα μέλη της την Ιωνική Σφολιάτα ΑΕ, μια εταιρεία
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και σφολιάτας
που ιδρύθηκε το 1991 και στο πέρασμα του χρόνου
έχει μετεξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες
αμιγώς ελληνικές εταιρείες, η οποία στηρίζει την
εγχώρια παραγωγή και οικονομία. Η εν λόγω αμι-
γώς ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στην ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του
foodservice προσφέροντας μια ευρεία προϊοντική
γκάμα, με περισσότερες από 300 προτάσεις, ενώ
παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά στον χώρο του
οργανωμένου λιανεμπορίου, κυρίως μέσω της πα-
ραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
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Στην έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας καταγράφεται ότι, λόγω της
ενεργειακής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις ήδη έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις 10%
έως 30% στις τελικές τιμές των προϊόντων τους. Το ποσοστό των ανατιμήσεων θα είναι
ανάλογο με τον βαθμό εξάρτησης της κάθε επιχείρησης από το ενεργειακό κόστος, δη-
λαδή από το ηλεκτρικό ρεύμα που αποτελεί το βασικό καύσιμο παραγωγής για 9 στις 10
επιχειρήσεις. Οι μισές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξη-
θούν περί το 10% εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ενώ ένα 15% εκτιμά αύξηση
άνω του 30%! Από τι θα εξαρτηθούν οι ανατιμήσεις; Από τον αντίστοιχο βαθμό εξάρτησης
της επιχείρησης από το ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με την έρευνα, το ηλεκτρικό ρεύμα
από παρόχους αποτελεί το βασικό ενεργειακό κόστος για το 95% περίπου των επιχειρή-
σεων, ενώ 1 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

« Ήδη είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι το προσεχές διά-
στημα θα δημοπρατήσουμε με τη διαδικασία της μελετοκατα-
σκευής, δηλαδή turnkey, σιδηροδρομικά έργα 3,3 δισ. σε όλη την
Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων που έχει
γίνει ποτέ στην Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής, τόνισε, δε, ότι: «Τα σιδηροδρομικά έργα βοη-
θούν τη χώρα μας να παίξει ρόλο στα logistics και συνάδουν από-
λυτα με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Οπότε με ένα σμπάρο
δυο τρυγόνια. Και η Ελλάδα θα μπει σε μια διαδικασία όπου θα
ενώσουμε επιτέλους λιμάνια με σιδηρόδρομο, logistics centers,
το Θριάσιο 1 και το Θριάσιο 2».

ΒΕΑ: Ανατιμήσεις καταγραφούν οι επιχειρήσεις σε τελικά προϊόντα

Σιδηροδρομικά έργα 3,3 δισ. σε όλη την Ελλάδα

Πειραιώς: Οι τέσσερις κλάδοι 
προτεραιότητας για νέα δάνεια



ΕΥΔΑΠ: Έπεσαν 
οι υπογραφές 
για αποχετευτικό 
δίκτυο στο Πικέρμι

Υ
πογράφηκε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, στο Πικέρ-
μι, η σύμβαση που επισημοποιεί την έναρξη των
έργων κατασκευής αποχετευτικού δικτύου για τη

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου, από τον αναπληρωτή διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Αναστάσιο Τόσιο και τον
διευθύνοντα σύμβουλο της αναδόχου κατασκευαστικής
εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ Αθανάσιο Σίψα, παρουσία του δη-
μάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνού. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο γενικός γραμματέας
Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Ενέργειας και
Περιβάλλοντος Μανώλης Γραφάκος. Πρόκειται για τμή-
μα μίας από τις τέσσερις συνολικά εργολαβίες του μεγά-
λου έργου που θα αναμορφώσει την ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Αττικής, δημιουργώντας σημαντικές
αναπτυξιακές προοπτικές για την τοπική κοινωνία και
περιβαλλοντικά οφέλη για τους κατοίκους της, παύον-
τας, παράλληλα, τις χρηματικές κυρώσεις που επιβάλλει
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη χώρα μας. Ξεκινούν άμε-
σα οι κατασκευαστικές εργασίες με χρηματοδότηση από
το Ταμείο Συνοχής 2014-2020.

Όμιλος Jumbo: Μέρισμα
0,30 ευρώ ανά μετοχή

Μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή σε δύο ισόποσες δόσεις
των 0,15 ευρώ ανά μετοχή στις 26 Νοεμβρίου και στις 27
Δεκεμβρίου αντίστοιχα ανακοίνωσε ο Όμιλος Jumbo, ο
οποίος υποστηρίζει ότι «συνεχίζει να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον όπου τα
προβλήματα στην
εφοδιαστική αλυ-
σίδα, το κόστος
πρώτων υλών,
ενέργειας καθώς
και το κόστος μετα-
φοράς αντί να βελ-
τιώνονται, επιμέ-
νουν». Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ακόμη ότι υπό
τις συγκεκριμένες συνθήκες μοιάζει να επιβεβαιώνεται η
αρχική εκτίμηση της διοίκησης ότι το 2021 θα είναι μία
ακόμη χαμένη χρονιά, σε σύγκριση με τα πρότυπα των
Jumbo για ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο στις πωλήσεις
όσο και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Αρχές του2022 ξεκινά 
η κατασκευή του αγωγού 
αερίου στη Δυτική Μακεδονία

Στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν τα έργα για την κα-
τασκευή του αγωγού φυσικού αερίου στη Δυτική Μακε-
δονία, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης που είχαν στην Κοζάνη η διευθύνουσα σύμ-
βουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli με τον περιφερειάρ-
χη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Κασαπίδη. Ο νέος αγωγός, συ-
νολικού μήκους 157 χλμ., θα συνδέει τη Δυτική Μακεδο-
νία με το ΕΣΦΑ και έχει ήδη ενταχθεί στο σχέδιο ανάπτυ-
ξης του ΔΕΣΦΑ. Το κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ξε-
περάσει τα 150 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να εί-
ναι εξασφαλισμένη. Το έργο πρόκειται για τον πρώτο
αγωγό στην Ελλάδα που θα έχει τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιηθεί μελλοντικά και για τη μεταφορά υδρογόνου,
σε ποσοστό πληρότητας 100%.

ΣΕΕΠΕ: 50-90 εκατ. ευρώ ετησίως 
από τις ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων
Στα 50 με 90 εκατ. ευρώ ετησίως εκτιμάται η απώλεια των
καταναλωτών από τις ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων σε
πρατήρια με αντλίες που έχουν πειραχτεί ακόμα και από
τον εγκαταστάτη, ενώ άλλα
100-150 εκατ. ευρώ είναι η
απώλεια εσόδων του Δημοσί-
ου από την παράνομη διακίνη-
ση καυσίμων, το λαθρεμπόριο
και τη νοθεία. Αυτό σημείωσε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Γιάννης Αληγιζάκης,
τονίζοντας παράλληλα ότι, ενώ έχουν γίνει βήματα προς τη
σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η παραβατικότητα παραμένει
διαχρονικό πρόβλημα, καθώς οι παρανομούντες βρί-
σκουν νέους τρόπους παράκαμψης της νομοθεσίας. Σύμ-
φωνα με τον σύνδεσμο, η παραβατικότητα εμφανίζει αυ-
ξητικές τάσεις, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των
ελέγχων της ΑΑΔΕ, που εντοπίζει παράνομες δεξαμενές
με χημικές ουσίες που αναμειγνύονται με τα καύσιμα.
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Δράση εθελοντισμού 
στη Θεσσαλονίκη από τη My market

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα εθε-
λοντισμού των My market «Πάμε Μπροστά Δίνου-
με Πίσω» επέστρεψε δυναμικά, αναπλάθοντας το
πάρκο «Ελένη Κουτσιώλη» στην Πυλαία Θεσσαλο-
νίκης. Πάνω από 80 εθελοντές, εργαζόμενοι από
τα καταστήματα της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη,
μαζί με τις οικογένειές τους, σήκωσαν τα μανίκια
και εργάστηκαν με ζήλο για να παραδώσουν στους
κατοίκους της περιοχής ένα ανανεωμένο και κα-
θαρό πάρκο. Συνολικά, προσφέρθηκαν περισσό-
τερες από 210 ώρες εθελοντισμού! Με το κέφι της
και τη διάθεση για προσφορά, η ομάδα εθελοντών
φύτεψε περισσότερα από 250 αρωματικά φυτά,
έβαψε περισσότερα από 150 τ.μ. επιφανειών, χρη-
σιμοποίησε περισσότερα από 40 λίτρα χρώμα και
επιδιόρθωσε 2 παγκάκια και 2 κάδους σκουπι-
διών. Παράλληλα, μαζεύτηκαν περισσότερες από
15 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων και ανακυ-
κλώσιμων υλικών.

Ολοκληρώθηκε έργο ΑΠΕ 
της Enel Green Power στη Βέροια
Η Enel Green Power (EGP), μέλος του Ομίλου
Enel, ολοκλήρωσε το νέο της έργο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, ένα φωτοβολταϊ-
κό πάρκο ισχύος 6,5 MW, που βρίσκεται στον
Άγιο Ιωάννη-Βαμβακιές, στην περιοχή της Βέ-
ροιας, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η πρώτη εγκα-
τάσταση της EGP στη χώρα που περιλαμβάνει
16.000 πάνελ διπλής όψης (bifacial), ενώ η επέν-
δυση άγγιξε τα 3,5 εκατ. ευρώ. Το φωτοβολταϊκό
θα παράγει 9.568 MWh τον χρόνο, αποτρέποντας
τις εκπομπές 6.500 τόνων CO2 ετησίως και συμ-
βάλλοντας στην απολιγνιτοποίηση της ευρύτε-
ρης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Προχωρά το project Dimand
και Prodea στην Κρήτη

Την προέγκριση των οικοδομικών αδειών για
την ανάπτυξη των δύο πεντάστερων ξενοδοχείων
και του οικιστικού project στα Χανιά, συνολικού
ύψους 50 εκατ. ευρώ, έχει πλέον στη διάθεσή της η
Επενδυτική Χανίων ΑΕ, η εταιρεία στην οποία συμ-
μετέχουν με ποσοστά 60% και 40% αντίστοιχα η Di-
mand και η Prodea. Με βάση το χρονοδιάγραμμα,
το project έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης δύο ετών
και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του
2023. Σε δεύτερο χρόνο, μάλιστα, οι επικεφαλής
του έργου αναμένεται να πραγματοποιήσουν επα-
φές με ξενοδοχειακούς ομίλους για την ανάληψη
της διαχείρισης των δύο πολυτελών μονάδων.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Γεμάτη εκπλήξεις 
η «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά»
Ε

κπλήξεις, που όμοιες δεν υπάρχουν σε
κανένα άλλο γήπεδο του κόσμου, ετοιμά-
ζει ο Δημήτρης Μελισσανίδης για την
«ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά», που θα είναι

έτοιμη σε έξι μήνες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα. Μία από αυτές θα είναι οι τοιχογραφίες που θα
υπάρχουν στους πυλώνες του νεόδμητου γηπέδου,
με τις θρυλικές μορφές - εκπορθητές των διχτυών,
Κώστα Νεστορίδη, Μίμη Παπαϊωάννου, Θωμά Μαύ-
ρου, Ντούσαν Μπάγεβιτς, Βασίλη Δημητριάδη και
Ντέμη Νικολαΐδη. Και του θρυλικού γκολκίπερ Στέ-
λιου Σεραφείδη, του κορυφαίου τερματοφύλακα
που έκατσε ποτέ κάτω από τα δοκάρια. 

Στον βορειοδυτικό πυλώνα θα φιγουράρει η μορ-
φή του Μίμη Παπαϊωάννου, που κατά τη Διεθνή Υπη-
ρεσία Ιστορίας και Στατιστική (IFFHS), που λειτουρ-

γεί παρά τη FIFA, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδο-
σφαιριστής όλων των εποχών. Καλύτερος ακόμα
και από τον Μίμη Δομάζο. Στους έξι πυλώνες θα
στηθούν και ισάριθμα «κανόνια». Ο Μίμης Παπαϊ-
ωάννου είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
στην ΑΕΚ με 289 γκολ σε 566 εμφανίσεις στο σύνο-
λο. Τα 233 γκολ σε 480 αγώνες από το 1962 μέχρι το
1979.

Αυτή η πρωτοποριακή ιδέα του Μελισσανίδη δεν
έχει προηγούμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σε
αρκετά γήπεδα έχουν «βαφτίσει» τις θύρες με ονό-
ματα θρύλων, όπως στο Αμβούργο, για παράδειγμα,
αλλά τοιχογραφίες τεραστίου μεγέθους πουθενά. 

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ θεωρούν ότι θα είναι μια προδιάθε-
ση θετικής αυθυποβολής των ποδοσφαιριστών της
Ένωσης λίγο πριν από τους αγώνες, αλλά παράλλη-

λα θα δρα και καθηλωτικά στην ψυχολογία των αντι-
πάλων. Πέραν τούτου, η ενέργεια αυτή έχει και συμ-
βολικό χαρακτήρα, καθότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να
αποκοπεί από τις ρίζες της σε μια εποχή που η συλ-
λογική μνήμη φθίνει, ως επιδίωξη των καιρών μας
γενικώς… Για αυτό, εξάλλου, ο Μελισσανίδης ονό-
μασε «Αγιά Σοφιά» το νέο γήπεδο, ως μια απευθείας
σύνδεση του απανταχού Ελληνισμού με τις χαμένες
πατρίδες της Πόλης, του Πόντου, της Μικρασίας. 

Βέβαια, κατά πώς έγινε γνωστό, ο Μελισσανίδης
σκέφτεται να δώσει και έναν… ριζοσπαστικό τόνο
στο νέο γήπεδο με φωτογραφίες… διαιτητών που
κατά καιρούς όχι μόνο έχουν αδικήσει την ΑΕΚ αλ-
λά την «κατακρεούργησαν». Αν, τελικά, υλοποιηθεί
αυτή η ιδέα, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει συζητή-
σεις για την ορθότητά της.
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Ισχυρό σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο τένις η απόφαση του
πρωθυπουργού της πολιτείας Βικτόρια της Αυστραλίας Ντάνιελ
Άντριους να μη δεχτεί ανεμβολίαστους τενίστες για το αυστρα-
λιανό Open, αρχές του 2022. Ηχηρά ονόματα, όπως ο Στέφανος
Τσιτσιπάς, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς, οι Ρώσοι Ντανίλ Μεντ-
βέντεφ και Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ
παραμένουν ανεμβολίαστοι! Ο Άντριους το ξέκοψε: «Ο ιός δεν
ενδιαφέρεται για την κατάταξή σας στο τένις, ούτε για το πόσα
Grand Slam έχετε κερδίσει. Πρέπει να εμβολιαστείτε για να
κρατήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους ασφαλείς. Ακόμα και
οι εμβολιασμένοι θα τεθούν σε καραντίνα». Ο Τσιτσιπάς ρωτή-
θηκε σχετικά στο πρόσφατο Indian Wells και είπε ότι σκοπεύει
να εμβολιαστεί εντός του 2021. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε αμφι-
λεγόμενες δηλώσεις και μάλλον άφησε να εννοηθεί ότι δεν πρό-
κειται να το κάνει. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ τόνισε πως είχε κατά νου
να εμβολιαστεί, ενώ δεν υπήρξαν αντιδράσεις από τους Ζβέρεφ,
Μεντβέντεφ. Ο επίσης Σέρβος Φίλιπ Κραΐνοβιτς είναι πλήρως
εμβολιασμένος, αλλά διαφώνησε με την καραντίνα δέκα ημε-
ρών πριν από τους αγώνες στη Μελβούρνη.

Αυστραλιανό Open: Μπλόκο στους ανεμβολίαστους Σε απολογία 
ο Παναθηναϊκός

Σε απολογία κλήθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
από τον αθλητικό εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυ-
ρόπουλο, για την εισβολή, όπως αναφέρει, οπα-
δών του στον αγωνιστικό χώρο και επεισόδια πέ-
ριξ του γηπέδου. Κινδυνεύει να παίξει από δυο
έως τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυ-
ρών και με πρόστιμο έως και 250.000 ευρώ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 15 (4β), όπως αναφέρεται στο
κατηγορητήριο.

Τεράστια νίκη στη Σλοβακία

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη στον
αγώνα της Κορμάνο από τη Σλοβακία με τον
Ολυμπιακό (1-3) για τα προκριματικά του Cham-
pions League. Το δεύτερο σετ, στο οποίο ο Ολυμ-
πιακός ισοφάρισε σε 1-1, έληξε με… 40-38! Ση-
μειώθηκαν, δηλαδή, 78 πόντοι! Τα άλλα σετ: 25-
22, 21-25, 22-25. Η ρεβάνς θα γίνει την προσεχή
Τετάρτη στο Ρέντη. Αν προκριθεί ο Ολυμπιακός,
θα αντιμετωπίσει μία εκ των Χέμπαρ, Σολιγκόρσκ
για την πρόκριση στους ομίλους.

Οι Ταλιμπάν 
αποκεφάλισαν αθλήτρια!

Φρίκη στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν έκοψαν το
κεφάλι της Μαχτζαμπίν Χακίμι της εθνικής

βόλεϊ και πόσταραν την απο-
τρόπαια πράξη τους στα social
media! Η προπονήτρια Σορά-
για Αφζάλι έκανε τις σχετικές

καταγγελίες και τόνισε ότι φο-
βάται για τη ζωή της. Οι Ταλιμπάν,

όπως είναι γνωστό, απαγόρευσαν
στις γυναίκες να ασχολούνται με τον

αθλητισμό. 

Ο Καρλίτος 
στην «Team of the Week»

Με το χατ τρικ που πέτυχε ο Ισπανός σέντερ
φορ του Παναθηναϊκού, Καρλίτος, στο παιχνίδι
κόντρα στον Ιωνικό την περασμένη αγωνιστική
(4-1), μπήκε στην «Team of the Week» του FIFA
22! Στην καλύτερη ομάδα 23 ποδοσφαιριστών,
δηλαδή. Δίπλα του, μεγάλα ονόματα επιθετικών,
όπως ο Φιρμίνο της Λίβερπουλ, ο Γκνάμπρι της
Μπάγερν και ο Ίλισιτς της Αταλάντα.

«Ο Βαλμπουενά ζηλεύει τον Μπενζεμά»
Στη δίκη που γίνεται στο Παρίσι, για τη μήνυση που
έκανε ο Βαλμπουενά στον Μπενζεμά ότι τον εκβία-
σε για να πάρει χρήματα, απειλώντας να δώσει στη
δημοσιότητα «ροζ» βίντεο, ο δικηγόρος του σέντερ
φορ της Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε: «Τα κάνει αυτά
ο Βαλμπουενά γιατί ζηλεύει τον Μπενζεμά. Δεν
μπόρεσε να ξαναγυρίσει στην εθνική, ενώ ο πελά-
της μου ξανακλήθηκε». 

Μέγας Κριστιάνο!

Η μεγάλη νίκη 3-2 με ανατροπή (από 0-2) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Αταλάντα με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 81’
ήταν το γεγονός της Τετάρτης στο Champions League, όπου σημειώθηκαν 24 γκολ. Όλα τα αποτελέσματα: 5ος όμιλος: Μπαρτσελό-
να - Ντιναμό Κιέβου 1-0, Μπενφίκα - Μπάγερν 0-4. 6ος όμιλος: Μάντσεστερ Γ. - Αταλάντα 3-2, Γιουνγκ Μπόις - Βιγιαρεάλ 1-4. 7ος
όμιλος: Σάλτσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ 3-1, Λιλ - Σεβίλλη 0-0. 8ος όμιλος: Ζενίτ - Γιουβέντους 0-1, Τσέλσι - Μάλμε 4-0.
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• Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος
Μουρατίδης αποκάλυψε πως έχει
έναν 26χρονο γιο.

• «Yes,  I  do» απάντησε η
εκρηκτική χορεύτρια Ανα-
στασία Γιούσεφ στην πρόταση
γάμου του συντρόφου της.

• Μανούλα έγινε η ηθοποιός Νέλη
Αλκάδη που γνωρίσαμε στη σειρά «8
λέξεις».

• Τα μαζεύει ο πρώην «Sur-
vivor» Κώστας Παπαδόπου-
λος για τον χαρακτηρισμό
«αρσενική ελληνική βί@@α»
που αναφερόταν στον «Βach-
elor» Αλέξη Παππά.

• Με μπαστούνι κυκλοφορεί η Ιωάν-
να Λίλη. Αρχικά ήταν βοήθημα για το
χειρουργημένο της πόδι και τώρα το
κρατά σαν αξεσουάρ.

• Εξιτήριο πήραν χθες από το
μαιευτήριο η Κατερίνα Στι-
κούδη με το αγοράκι της.

• Νέο look με σγουρά μαλλιά και
ξανθές ανταύγειες για την ηθοποιό
Σοφία Παυλίδου. 

• Υπέρ της απόφασης του Δη-

μήτρη Λιγνάδη να ανεβάσει
παράσταση στη φυλακή τάχ-
θηκε η Βασιλική Τρουφάκου.

• Από την εντατική σε κανονικό δω-
μάτιο θα μεταφερόταν χθες ο Ανδρέ-
ας Μικρούτσικος, όπως ανέφερε η
σύντροφός του Έλενα Μαστραγγελή.

• «Τhe Red Room» είναι ο τίτ-
λος της τουρκικής σειράς που
θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ αλλά
με ελληνικό καστ.

• Επέστρεψε χθες στην εκπομπή
«Ποιος είναι πρωινιάτικα» η παρου-
σιάστρια Μπέττυ Μαγγίρα. Απουσίαζε
λόγω του θανάτου της μητέρας της.

• Με νέο χρώμα μαλλιών sil-
ver blonde εμφανίσθηκε η
Βίκυ Καγιά!

Τ
α ιστορικά καλλιστεία «Σταρ Ελλάς», «Μις
Ελλάς» και «Μις Γιανγκ» επιστρέφουν! Ο
μακροβιότερος διαγωνισμός ομορφιάς,
που επισκιάστηκε τα τελευταία δύο χρό-

νια από την πανδημία, θα αναβιώσει για το 2021 με
τη λάμψη και την αίγλη που του αρμόζουν. Ο θεσμός
μετράει σχεδόν 70 χρόνια στη χώρα μας και έχει
αναδείξει εντυπωσιακές καλλονές που κατέκτησαν
το πολυπόθητο «στέμμα», σάρωσαν σε εγχώριες
και διεθνείς διακρίσεις και έκαναν μεγάλη καριέρα
στον χώρο του μόντελινγκ. 

Η ιδιοκτησία των «Ελληνικών Καλλιστείων» φέ-
τος αλλάζει οριστικά χέρια και περνάει από τον Βα-
σίλη Πρεβελάκη -γιο του αείμνηστου Γιώργου
Πρεβελάκη που «έτρεχε» με επιτυχία τον θεσμό
από το 1969- στον γνωστό σχεδιαστή μόδας Πάνο
Ζήνα. Ο κ. Ζήνας και οι συνεργάτες του εργάζονται
ήδη με εντατικούς ρυθμούς για την άψογη διοργά-
νωση του δημοφιλέστερου διαγωνισμού ομορ-
φιάς, αναζητώντας τις καλλονές που θα διεκδική-
σουν τους θρυλικούς τίτλους. Μάλιστα, υπόσχονται
μια φρέσκια αισθητική προσέγγιση, εναρμονισμέ-
νη με τις σύγχρονες τάσεις της εποχής που δεν θα
αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο της μόδας και της
ομορφιάς.

«Αν είσαι 16-28 ετών και θέλεις να διεκδική-
σεις το στέμμα της “Σταρ Ελλάς”, “Μις Ελλάς” ή
“Μις Γιανγκ 2021” και να εκπροσωπήσεις τη χώ-
ρα μας στους μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς,
τότε συντονίσου στα social media του διαγωνι-
σμού!» ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύ-

θηκε πριν από λίγα 24ωρα στο Facebook. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα έμπειρο επι-

τελείο ανθρώπων από τον χώρο της μόδας -φωτο-
γράφοι, στιλίστες και coaches- αλλά και συντελε-
στές μεγάλων εκδηλώσεων που πλαισιώνουν τη
φετινή παραγωγή, βρίσκονται σε πυρετώδεις προ-
ετοιμασίες για την επιλογή χώρου, παρουσιά-
στριας, κριτικής επιτροπής αλλά και τον τηλεοπτικό
σταθμό που θα προβάλει τη λαμπερή βραδιά.

Η Ελένη Μενεγάκη, ως ιέρεια της ομορφιάς,
ήταν η ιδανική ever παρουσιάστρια των καλλιστεί-
ων στις υπερπαραγωγές του ΑΝΤ1 (1995-2005)
εκτοξεύοντας τα νούμερα τηλεθέασης στον… ου-
ρανό! Έχει ανακοινώσει διάσημες «Σταρ Ελλάς»,
ενώ επί χρόνια οι εντυπωσιακές τουαλέτες όλων
των υποψηφίων έφεραν την υπογραφή του σχεδια-
στή μόδας Θοδωρή Τρανούλη. Τη σκυτάλη παρου-
σίασης -μετά τη μεταγραφή της «ωραίας Ελένης»
από τον ΑΝΤ1 στον Alpha- πήραν η Τατιάνα Στεφα-
νίδου και η Βίκυ Καγιά. 

Ο πρώτος διαγωνισμός ανάδειξης της ωραιότε-
ρης Ελληνίδας πραγματοποιήθηκε το 1952. Η καλ-
λονή της εποχής Νταίζη Μαυράκη κατέκτησε τότε
τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς». 

Από τις πιο διάσημες εστεμμένες των ελληνικών
καλλιστείων είναι η Ρίκα Διαλυνά, η αείμνηστη Ζωή
Λάσκαρη, η Κορίνα Τσοπέη, η Γωγώ Ατζολετάκη
και ακολούθησαν οι Τζένη Μπαλατσινού, Μαρίνα
Τσιντικίδου, Μαριέττα Χρουσαλά, Δούκισσα Νομι-
κού, Ολυμπία Χοψονίδου, Ευαγγελία Αραβανή,
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ιωάννα Μπέλλα.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Το «στέμμα» 

επιστρέφει!



Πρέσβειρα σε δράση Κορίτσια, πάνω του!

Ο γόης Νίκος Οικονομόπουλος είναι ανοιχτός
στο φλερτ με θαυμάστριές του. Την αποκάλυ-
ψη έκανε ο ίδιος και όπως ισχυρίστηκε, του
αρέσει πολύ, είναι ευχάριστο και θα συνεχί-
σει να το κάνει. Δήλωσε χαρούμενος που επέ-
στρεψε στις πίστες, αλλά στα προσωπικά του
δεν συμβαίνει το ίδιο: «Δεν είμαι ερωτευμέ-
νος. Δεν θα έλεγα πως με πιάνει τρέλα, αλλά
έχω ερωτευτεί στο παρελθόν. Τώρα για το αν
έπεσα στα πατώματα, σχετικά ναι», παραδέ-
χτηκε σε συνέντευξή του ο τραγουδιστής.

Πιάστηκε το χέρι του!

Ένα ολόκληρο βράδυ έγραφε αφιερώσεις ο Λά-
κης Γαβαλάς. Ο μετρ της μόδας παρουσίασε την
Τετάρτη το αυτοβιογραφικό βιβλίο του με τίτλο
«Λάκης Γαβαλάς LOADED», με ομιλητές τους
Μαρία Βόλλη, Στέφανο Σάμιο, Μαρία Καπρίλη,
Έλφη Αλεξανδρόγλου και Αναστασία Παπαδημη-
τρίου, με τη showbiz σύσσωμη στην εκδήλωση.
«Όταν μουδιάζει ευχάριστα το μυαλό από συντη-
ρήτρια και το χέρι μεταδίδει τις ευχαριστίες που
βγαίνουν από την ψυχή, δεν πρέπει παρά να έχεις
λουστεί με ευτυχία», σχολίασε, δίνοντας συγχα-
ρητήρια στον εαυτό του.

Οι πιο πολυφωτογραφημένοι
γλουτοί της ελληνικής showbiz
ανήκουν στη Μάγκυ Χαραλαμ-
πίδου. Ύμνοι έχουν γραφτεί για
τα ολοστρόγγυλα οπίσθια της
ραδιοφωνικής παραγωγού -
πολύ πριν κάνει την εμφάνισή
της η Κιμ Καρντάσιαν-, η οποία
τα δείχνει, τα χαίρεται και τα
διατηρεί με σκληρή γυμναστι-
κή: «Πάμε γυμναστήριο; Μπο-
ρεί να είσαι κουρασμένος, να
προτιμάς να αράξεις, αλλά πί-
στεψέ με, μετά όλα είναι σού-
περ». Και φαίνεται!

Από το Χόλιγουντ στη Μάνη
Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες
ημέρες ο Χρήστος Βασιλόπουλος.  Ο
δημοφιλής ηθοποιός με τη διεθνή κα-
ριέρα βρίσκεται στη Μάνη για τις ανάγ-
κες των γυρισμάτων της σειράς «Η Γη
της Ελιάς» με έκτακτη συμμετοχή. Το
μυαλό του ωστόσο είναι πίσω στο Λος
Άντζελες. «Ήδη μου λείπετε πολύ και οι
δύο», έγραψε στο Instagram, δημοσι-
εύοντας φωτογραφία της συζύγου του
Σάρα Κόνερ και του 16 μηνών γιου τους.

Σέξι Μάγκυ

Σ
το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας που φωταγωγήθηκε στα ροζ
για καλό σκοπό, πραγματοποιήθηκε η λαμπερή, ετήσια
εκδήλωση γνωστής εταιρείας καλλυντικών για την εκ-

στρατεία κατά του καρκίνου του μαστού. Η πρέσβειρα Ελένη Με-
νεγάκη έδωσε το «παρών» απαστράπτουσα, με λευκό κοστούμι,
μπεζ αξεσουάρ κι έναν πριγκιπικό κότσο που τόνιζε τα όμορφα
χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η οικοδέσποινα του Mega
υπενθύμισε στην ομιλία της τη σημασία της πρόληψης, αποκα-
λύπτοντας πως φέτος υποβλήθηκε σε μαστογραφία έναν μήνα
νωρίτερα. Στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η
«ωραία Ελένη» απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο τέλος της
συνεργασίας της με τον Alpha, ενώ για το διάστημα που έμεινε
εκτός τηλεόρασης επανέλαβε: «Δεν ήξερα πώς είναι να είσαι
εκτός, έμεινα σπίτι μου, ξεκουράστηκα. Η επιστροφή μου στην
τηλεόραση με κάνει και ευχαριστιέμαι την κάθε μέρα. Δεν είχα
δει ποτέ την τηλεόραση με τα μάτια σας».
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Πολυτάλαντος 
Κρυφό ταλέντο ο Ορφέας Παπαδόπουλος. Ο νεαρός πρωταγωνιστής
της καλοκαιρινής sold out παράστασης «Κάντω Τζαβέλλα» φαίνεται
πως φλερτάρει επαγγελματικά με το αγαπημένο του χόμπι, τα τα-
τουάζ. Ύστερα από μεγάλο διάστημα μαθημάτων και πρακτικής, ο
ηθοποιός πόζαρε στο Διαδίκτυο εν ώρα δράσης. «Το πρώτο μου τα-
τουάζ. Ελπίζω να σας αρέσει», έγραψε, ευχαριστώντας στη συνέχεια
τους δασκάλους του και τον πρώτο… πελάτη!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Η
κολονοσκόπηση είναι μια εξαιρετικά
σημαντική μέθοδος για τον εντοπι-
σμό και τη διάγνωση των πολυπόδων.
Διενεργείται με ένα λεπτό και εύκαμ-

πτο όργανο με δυνατότητα αναμετάδοσης της ει-
κόνας από το εσωτερικό του εντέρου σε ειδική
οθόνη. 

Η κολονοσκόπηση αποτελεί την κύρια μέθοδο
προληπτικού ελέγχου τους προτού οι πολύποδες
γίνουν επικίνδυνοι. 

Ο έλεγχος πρέπει να ξεκινά από την ηλικία των
50 και ενδεχομένως των 45 ετών για άτομα μέσου
κινδύνου. Για κατηγορίες ατόμων με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης προτείνεται η έναρξη του
ελέγχου νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, ο γα-
στρεντερολόγος θα σας υποδείξει πότε πρέπει να
ξεκινήσετε τον ενδοσκοπικό έλεγχο. 

«Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι μικρά
εξογκώματα στην εσωτερική επιφάνειά του και το
μέγεθός τους κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά έως
κάποια εκατοστά. Έχουν διάφορα σχήματα. Άλλοι
έχουν μίσχο και μοιάζουν με μανιτάρι, άλλοι είναι
άμισχοι και άλλοι σχεδόν τελείως επίπεδοι. Οι πε-
ρισσότεροι πολύποδες, τη στιγμή που εντοπίζον-
ται, είναι ακίνδυνοι. 

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου κάποιοι από
αυτούς θα εξελιχθούν σε καρκίνο του παχέος εν-
τέρου και αυτός μπορεί να αποβεί θανατηφόρος,
αν διαγνωστεί σε τελικά στάδια. Διεθνώς ο καρκί-
νος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος σε συχνό-
τητα καρκίνος στους άντρες και ο δεύτερος στις

γυναίκες, αποτελεί δε τη δεύτερη αιτία θανάτου
από καρκίνο», αναφέρει ο γαστρεντερολόγος
Κωνσταντίνος Δελής και συμπληρώνει πως «η
θεραπεία των πολυπόδων συνίσταται στην πλήρη
αφαίρεσή τους από το έντερο και ονομάζεται εν-
δοσκοπική πολυποδεκτομή. Αυτή γίνεται συνή-
θως κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης με ει-
δικά εργαλεία. Η πολυποδεκτομή είναι γενικά
ασφαλής επέμβαση. 

Όπως όμως κάθε επέμβαση, ενέχει κάποιους
κινδύνους που ευτυχώς είναι σπάνιοι και αντιμε-
τωπίσιμοι. Σε μελέτες με ασυμπτωματικά άτομα
ηλικίας 50-82 ετών τα ποσοστά εμφάνισης αδε-
νωματωδών πολυπόδων, οι οποίοι είναι και οι συ-
χνότεροι, κυμαίνονται από 23% έως 25%. Κάθε άν-
θρωπος μπορεί να αναπτύξει πολύποδες στο πα-
χύ έντερο. 

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα άνω
των 50 ετών, υπέρβαροι, άτομα που καταναλώ-
νουν συστηματικά λιπαρές τροφές, καπνιστές,
άτομα που έχουν ατομικό ή οικογενειακό ιστορι-
κό πολυπόδων ή καρκίνου του παχέος εντέρου
και άτομα που έχουν γονιδιακή προδιάθεση για
δημιουργία πολυπόδων». 

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
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kpapakosto@yahoo.gr

Η μέθοδος της κολονοσκόπησης 
εντοπίζει τους πολύποδες 
και βοηθά στη διάγνωσή τους 

Αξιολόγηση 
των συμπτωμάτων 
Οι περισσότεροι άνθρωποι με πολύποδες
στο παχύ έντερο δεν εμφανίζουν συμπτώ-
ματα. Συνεπώς δεν γνωρίζουν αν έχουν
πολύποδες μέχρι να τους εντοπίσει ο γα-
στρεντερολόγος τους στη διάρκεια μιας
κολονοσκόπησης. Μια μειοψηφία ατόμων
με πολύποδες του παχέος εντέρου ίσως
εμφανίσει συμπτώματα, που όμως δεν εί-
ναι ειδικά, αφού τα συναντά κανείς και σε
άλλες παθήσεις. Τέτοια συμπτώματα, π.χ.,
είναι: 
• Αιμορραγία από το τελικό τμήμα του εντέ-
ρου, το ορθό. 
• Αλλαγή στο χρώμα των κοπράνων. Το αί-
μα μπορεί να εμφανιστεί με κόκκινες ρα-
βδώσεις επάνω στα κόπρανα ή να τα κάνει
να φαίνονται πολύ σκούρα ή να έχουν βαθύ
βυσσινί χρώμα. 
• Αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, π.χ.
δυσκοιλιότητα ή διάρροια που διαρκεί πε-
ρισσότερο από λίγες μέρες. 
Ένας μεγάλος πολύποδας του παχέος εν-
τέρου μπορεί να αποφράξει εν μέρει το έν-
τερο και να δημιουργήσει κολικούς στην
κοιλιά. Μια μικρή αλλά χρόνια αιμορραγία
ενός πολύποδα μπορεί να οδηγήσει σε
απώλεια σιδήρου.

Πρόληψη για το παχύ έντερο 

Κωνσταντίνος Δελής, γαστρεντερολόγος
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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)
Προσπαθήστε να διατηρήσετε τις ισορροπίες
στις σχέσεις σας, αποφεύγοντας τα απότομα
ξεσπάσματα και τις έντονες αντιδράσεις. Ο
πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Άρης,
μάχεται με τον Πλούτωνα, οπότε θα βρεθείτε
ανάμεσα σε εντάσεις, που δεν θα πρέπει να
καλλιεργήσετε, αλλά να τις αποβάλετε από τη
ζωή σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, θα υπάρξουν σήμερα
δυνάμεις που θα σας κάνουν να πετύχετε τους
στόχους σας, ή θα σας δημιουργήσουν εγωισμό
και αυτοκαταστροφικές σκέψεις. Είναι η μέρα
που δεν έχει μέτρο, παρά μόνο ακραίες συμπε-
ριφορές, για αυτό θα πρέπει να είστε πάρα πολύ
προσεκτικοί. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης και ο Πλούτωνας σε όψη τετραγώνου θα
φέρουν στην καθημερινότητά σας συγκρούσεις
και εντάσεις. Μπορεί επίσης να ταλαιπωρηθείτε
από τον ανταγωνισμό κάποιου προσώπου που θα
θελήσει με τη συμπεριφορά του να σας μειώσει
και να σας εκθέσει στον στενό σας κύκλο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Πλούτωνα θα
φέρει στη ζωή σας παιχνίδια εξουσίας, χειριστι-
κή συμπεριφορά και ανταγωνισμό μέσα από τις
σχέσεις σας και τις συνεργασίες σας. Ακόμη και
αν κάνετε ένα βήμα πίσω, η επιθετικότητα των
άλλων θα σας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είστε σε μια περίοδο, όπως έχω ξαναπεί, αλλα-
γών σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας, αλλά
σήμερα θα πρέπει να διαχειριστείτε με τον κα-
λύτερο τρόπο τα θέματα που σας απασχολούν.
Η ένταση δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για
να πάρετε αποφάσεις. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε σε μια περίοδο, όπως έχω ξαναπεί, αλλα-
γών σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας, αλλά
σήμερα θα πρέπει να διαχειριστείτε με τον καλύ-
τερο τρόπο τα θέματα που σας απασχολούν. Η έν-
ταση δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για να πά-
ρετε αποφάσεις. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ο Άρης σε δύσκολη πλανητική γωνία με τον
Πλούτωνα θα σας φέρει αρκετό εκνευρισμό και
τάση για εγωκεντρικές συμπεριφορές, που θα
σας δημιουργήσουν προβλήματα με την οικο-
γένειά σας. Είναι μια μέρα που θα έχετε την πε-
ποίθηση ότι όλοι είναι εναντίον σας, αλλά αυτό
θα είναι μόνο η δική σας αλήθεια και όχι η
πραγματικότητα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Το εκρηκτικό τετράγωνο που σχηματίζει ο
Άρης με τον Πλούτωνα θέλει πάρα πολύ κα-
λή διαχείριση, γιατί θα σας κάνει απρόσε-
κτους με τους εχθρούς σας, οπότε και θα μά-
θουν τις αδυναμίες σας, για να σας πολεμή-
σουν. Απομακρυνθείτε από εκεί που νιώθετε
άβολα και επικίνδυνα.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι ισορροπίες θα είναι πολύ λεπτές και θα πρέπει
να μην αγνοήσετε τις επιθυμίες και τις ανάγκες
των αγαπημένων σας προσώπων. Επίσης σήμε-
ρα να είστε προσεκτικοί με τα νέα ξεκινήματα, κυ-
ρίως αν αυτά έχουν οικονομική προέκταση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι πολύ σημαντικό για εσάς να μην αφήσετε
τα συναισθήματά σας ανεξέλεγκτα και ιδίως
εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα πρέπει να προ-
σέξετε την εμπλοκή σας σε παιχνίδια εξουσίας
και ανταγωνισμού. Αν φτάσατε στα όριά σας με
μια σχέση σας, μην τα ξεπεράσετε, απλώς αλ-
λάξτε διαδρομή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα μπορεί να προκύψουν εμπόδια και να
αισθανθείτε ότι γύρω σας οι εξελίξεις και οι
υποχρεώσεις έχουν ρουφήξει την ενέργειά
σας. Με τον Άρη και τον Πλούτωνα σε δύσκο-
λη όψη, θα έχετε μια ένταση που θα αφορά τις
κρυφές σας επιθυμίες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε μια αρκετά τεταμένη περίοδο, που νιώθετε
ότι τρίζουν οι συναισθηματικοί σας πυλώνες,
μην αφήσετε να σας παρασύρουν ο θυμός και τα
λόγια κάποιων. Να έχετε τις αντιστάσεις σας σε
ό,τι θεωρείτε κακό και ανήθικο. Είναι η περίο-
δος που θα νιώθετε καλά μέσα σας, όταν δεν
αφήνετε τις κακίες των άλλων να σας παραμορ-
φώνουν και να σας μετατρέπουν σε κάτι άλλο
από αυτό που είστε.

Tο ακριβές τετράγωνο με Άρη - Πλούτωνα

δείχνει μια πολύ απαιτητική πλανητική όψη,

που οι ενέργειες δρουν παρορμητικά, δίχως

ψυχραιμία στη συμπεριφορά μας. Οι εντάσεις έχουν

την τιμητική τους, ενώ η βία παρουσιάζει παγκόσμια

έξαρση και χάνεται το μέτρο σε κάθε εκδήλωση. Αν

όλη αυτή την ένταση τη μεταφράσουμε σε θέληση,

πάθος για ζωή, άθληση, τότε θα δούμε να

μεταμορφώνονται τα δύσκολα σε θετική δράση.

Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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Δ
εν ξέρω πώς ακούστηκε το «Νέα
Αλλαγή» αλλά εμένα μου φάνηκε
ως υπαινιγμός. Σαν η παλιά, η
πρώτη «Αλλαγή», να ήταν για τα

κλάματα. Ή για τα πανηγύρια. Χώρια που ο
προσδιορισμός κάτι ως «νέου», εκτός από νο-
σταλγία, υποκρύπτει την παραδοχή της κατά-
λυσης ή της εγκατάλειψης. Πώς λέμε Νέα
Σμύρνη, Νέα Μηχανιώνα, Νέα Αρτάκη; Ε, στην
καλύτερη, έτσι ακούγεται η «Νέα Αλλαγή».
Δυστυχώς, όμως, η πολιτική μικρή σχέση έχει
με τα τοπωνύμια. Κι όταν ο πολιτικός καταφεύ-
γει σε επιθετικούς προσδιορισμούς αυτού του
τύπου, οι ακροατές του ή τουλάχιστον αυτοί
που είτε δεν άκουσαν ή δεν δίνουν μία αν «το
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό», τον αντι-
μετωπίζουν με ανάμεικτα συναισθήματα λύ-
πης και κατανόησης. Γιατί αντιλαμβάνονται
πως δεν έχει κάτι καινούργιο να τους πει.

Είναι απορίας άξιο πώς, επί μία εβδομάδα
γεμάτη συσκέψεις, επαφές και συναντήσεις, ο
Γιώργος Α. Παπανδρέου δεν βρήκε τον χρόνο
να σκεφτεί έναν λόγο, ώστε να πει και σε εμάς
γιατί διεκδικεί την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Οπότε
έμεινε αναπάντητη η μομφή: «Μα για να πάρει
πίσω το αίμα του ο άνθρωπος!». Λέξεις, η μία
πάνω στην άλλη, ασύνδετα νοήματα, δάνεια
από το κομματικό παρελθόν συνωθούνταν
στην τηλεοπτική αναγγελία της υποψηφιότη-
τάς του που ήταν κατώτερη του πολιτικού που,
πριν από χρόνια, έμπαινε στις συσκέψεις με το
lap top υπό μάλης και οι συνάδελφοί του τον
αντιμετώπιζαν σαν εξωγήινο. Γιατί, με τηλεο-
πτικό μήνυμα (μεταξύ ντουλάπας και πίνακα
του Μόραλη) για τα δελτία των οκτώ, την εποχή

του Διαδικτύου και του live streaming, δεν πας
όχι για «Νέα Αλλαγή» αλλά ούτε για «καλη-
σπέρα» στο ΚΑΠΗ της γειτονιάς σου. 

Αυτό είπα σε φίλο που «ξέρει από μέσα τα
πράγματα», για να με αποστομώσει: «Τι να το
κάνει, χριστιανέ μου, το live streaming ο Γιώρ-
γος; Ξέρεις πόσο χρόνων είναι το ακροατήριο
στο οποίο απευθύνεται;». Και με άφησε άφω-
νο. Πράγματι. Από την εποχή που τα «παιδιά
της Αλλαγής» ξεφάντωναν στο Σύνταγμα κι ο
Μπιρσίμ έκανε μακρινά πλάνα από τους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός ως την Ομόνοια κι από
τη λεωφόρο Κένεντι στο λιμάνι, έχουν περάσει
πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Οπότε «παιδιά»
δεν τα λες. Άλλο τα λες, μα δεν θέλω να υπει-
σέλθω.

Θα δούμε τα αποτελέσματα δημοσκοπήσε-
ων και μετρήσεων τις επόμενες ημέρες, αλλά,
αν κρίνω από την παρουσία των πρώην και νυν
προέδρου της ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπουλου και
Γιαν. Παναγόπουλου στο Ίδρυμα Παπανδρέου,
είμαι βέβαιος ότι στο εναπομείναν «βαθύ ΠΑ-
ΣΟΚ», στους νοσταλγούς των «ωραίων χρό-
νων», βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του
ακροατηρίου του ΓΑΠ που ακούει «Αλλαγή»
(«παλιά» ή «νέα», δεν έχει σημασία) και λιώνει.

Αυτοί μάλλον και όχι οι νεότεροι (να μη συζη-
τήσουμε καν για τους 18άρηδες) θα πάνε στην
εσωκομματική κάλπη μιας εκλογικής διαδικα-
σίας του τύπου «είδα φως και μπήκα» την
οποία εγκαινίασε, με την ανάρρησή του στην
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Α. Παπανδρέου, για να
ξεπατικώσει ως και η Νέα Δημοκρατία στη συ-
νέχεια.

Όντως. Η διάχυση των ψήφων μεταξύ πέντε
έξι (αν μείνουν τόσοι) υποψηφίων και το «μο-
νομπλόκ» των παπανδρεϊκών ψηφοφόρων
(μαζί με τους γεννηματικούς, συνδικαλιστές
και αυτοδιοικητικούς) ίσως κρίνουν το αποτέ-
λεσμα των εσωκομματικών εκλογών στο ΚΙ-
ΝΑΛ, σε μια αναμέτρηση με πρόσχημα το μέλ-
λον και με όρους δανεισμένους από το παρελ-
θόν. Το «εκλογικό σώμα» είναι πολύ ρευστό
και οι εντυπώσεις πολύ νωπές για να αποτολ-
μήσουμε προβλέψεις. 

Είναι επίσης πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε, σε
περίπτωση επικράτησης του Παπανδρέου,
ποιος θα ανησυχήσει περισσότερο: ο Α. Τσί-
πρας ή ο Κυρ. Μητσοτάκης; Επί του παρόντος,
το πιο ενδιαφέρον σενάριο έχει να κάνει με τη
«σύμπτωση» στον όρο «προοδευτικός», τον
οποίο εκ παραλλήλου χρησιμοποιούν ο πρό-
εδρος του ΚΙΝΑΛ και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο μεν για να περιγράψει μια «προοπτική»,
ο δε μια «κυβέρνηση». Το γεγονός μπορεί κάτι
να λέει για το απώτερο μέλλον, αν ο… διάβο-
λος συνεχίζει να κρύβεται στις συμπτώσεις και
στα ψιλά γράμματα, και εφόσον ο σχηματισμός
της «μεγάλης δημοκρατικής παράταξης», σε
πείσμα του Ευ. Τσακαλώτου και των «53», πα-
ραμένει πάντα ζητούμενο.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η επαγγελία του ΓΑΠ
για «Νέα Αλλαγή» είτε ήθελε 
να μας πει ότι η προηγούμενη ήταν
για κλάματα ή, το πιθανότερο,
απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν
διάγει την πρώτη νεότητα

Με πρόσχημα το μέλλον και όρους από το παρελθόν


