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Η
μουσική δυνάμωσε, οι πίστες γέμισαν
και οι χοροί ξεκίνησαν. Από το Σάββατο
που μας πέρασε οι εμβολιασμένοι πολί-
τες απολαμβάνουν πλέον την επιστροφή

στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη νυχτερινή δια-
σκέδαση. Ωστόσο, οι πλήρεις ελευθερίες που ανα-
κοίνωσε η κυβέρνηση κρύβουν κάποιους κινδύ-
νους, καθώς υπάρχει ένας παραλογισμός που πρέ-
πει να διορθωθεί άμεσα, αν θέλουμε να «κρατή-
σουν οι χοροί». Αφορά τους ανεμβολίαστους εργα-
ζόμενους στην εστίαση. Δεν νοείται σε έναν χώρο
αμιγώς για εμβολιασμένους θαμώνες οι εργαζόμε-
νοι σε αυτόν να είναι ανεμβολίαστοι. Πρόκειται για
αντινομία. Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να πάει
στη δουλειά του με rapid test ως εργαζόμενος, αλ-
λά δεν μπορεί ο ίδιος να πάει στο ίδιο μαγαζί ως πε-
λάτης! 

Τελεία και παύλα: στα μέρη που είναι μόνο για
εμβολιασμένους θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να
είναι εμβολιασμένοι. Ο κορονοϊός είναι ακόμη
εδώ! Αν νοσήσει κάποιος εμβολιασμένος που είναι
ασυμπτωματικός και μεταφέρει τον ιό στο σπίτι του,
όπου υπάρχουν ηλικιωμένοι ανεμβολίαστοι... θα
έχουμε δράματα, καθώς περίπου 600.000 άτομα
στη χώρα μας άνω των 60 ετών δεν έχουν κάνει το
εμβόλιο. Παράλληλα, οι πλημμελείς έλεγχοι στα
νυχτερινά κέντρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα, που
τρομάζει τους ειδικούς και τους κάνει επιφυλακτι-
κούς απέναντι στην απόφαση για άρση των μέτρων.

Την ίδια ώρα, η γρίπη φέτος τον χειμώνα αναμέ-
νεται περισσότερο απειλητική. Οι περισσότεροι ει-
δικοί εκτιμούν ότι η γρίπη τελικά θα ανακάμψει με
ένταση στο βόρειο ημισφαίριο (όπου βρίσκεται και
η Ελλάδα) μόλις χαλαρώσουν τα μέτρα. Σύμφωνα

με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, όσο περισσότε-
ρο χρόνο υπήρχαν σε μια χώρα ή περιοχή περιορι-
στικά μέτρα κατά του κορονοϊού, τόσο μεγαλύτερος
αριθμός ανθρώπων θα είναι φέτος αλλά και τα επό-
μενα χρόνια ευάλωτος στη γρίπη. Επιπροσθέτως, η
παγκόσμια καταστολή της δραστηριότητας των ιών
της γρίπης καθιστά πιο δύσκολο να γίνει πρόβλεψη
ποια στελέχη της γρίπης θα κυκλοφορήσουν πε-
ρισσότερο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η ανά-
πτυξη αποτελεσματικών αντιγριπικών εμβολίων.
Είναι, μάλιστα, πιθανό να «σηκώσουν κεφάλι» πολ-
λαπλά στελέχη της γρίπης ταυτόχρονα, συμβάλ-
λοντας σε ένα χειρότερο ξέσπασμα. Για αυτό τον
λόγο είναι αναγκαίο να γίνει από την Πολιτεία και
την επιστημονική κοινότητα μια σοβαρή εκστρα-
τεία και για το αντιγριπικό εμβόλιο.
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Ας «κρατήσουν οι χοροί» με κορονοϊό και γρίπη
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Κ ανείς δεν αμφισβητεί την καλή θέληση
των κυβερνήσεων για να αλλάξουν το κρά-
τος. Το ίδιο προσπάθησε ο Κώστας Καρα-

μανλής μιλώντας για επανίδρυση, το ίδιο υποσχέ-
θηκαν και οι κ.κ. Παπανδρέου και Τσίπρας. Όλοι
ήθελαν να το αλλάξουν, αλλά το βαθύ κράτος και η
νοοτροπία των εργαζόμενων σε αυτό έβγαιναν
πάντα νικητές.  Έτσι, η επανίδρυση έμεινε στις φι-
λοδοξίες όλων των πολιτικών, ανεξαρτήτως κόμ-
ματος, χρώματος και ιδεολογίας. Όχι, βέβαια, γιατί
δεν βόλευε και τα πολιτικά συστήματα αυτή η
κουλτούρα. Η πολυνομία, η γραφειοκρατία, η
ανευθυνότητα των υπαλλήλων, οι οποίοι πάντα σε
παρέπεμπαν στο απρόσωπο κράτος, κυριαρχού-
σαν απέναντι στο όποιο δίκαιο αίτημα του πολίτη.
Χαιρέκακα οι τάχα μου δήθεν λειτουργοί του κρά-
τους ταλαιπωρούν τον πολίτη μέχρι να τον κάνουν
ή να γονατίσει ή να εγκαταλείψει την προσπάθεια.
Δείτε χαρακτηριστικά τι έγινε στον ΕΦΚΑ με τις
συντάξεις χηρείας των γυναικών ναυτικών. Πόσο
σαδιστικά τις ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα με

διάφορα προσχήματα. Χρησιμοποιούν με κάθε μέ-
σο τα όπλα της γραφειοκρατίας και των παραθύ-
ρων που τους παρέχει ο νόμος, όχι για να υπηρε-
τούν τον πολίτη, αλλά για να τον βασανίζουν. Ανα-
ζητώντας εγκυκλίους, φακέλους, παραθυράκια,
εδώ και τέσσερα και βάλε χρόνια δεν τους δίνουν
τις συντάξεις.
Και μπορεί με τον Κωστή Χατζηδάκη να διαφωνώ
με κάποιες επιλογές του, αλλά δικαίως βγήκε από
τα ρούχα του με τα όσα βλέπει να συμβαίνουν στον
ΕΦΚΑ. Χάος, πολυνομία, παραθυράκια και μια
ισχυρή μειοψηφία υπαλλήλων που αντί να λύνει
προβλήματα, βάζει τρικλοποδιές! 
Οι πολιτικοί πέφτουν, βέβαια, στον λάκκο που οι
ίδιοι άνοιξαν στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων, μια και αυτοί διόρισαν τους περισσότερους
από τους «βασανιστές» των πολιτών. 
Το ίδιο… αόρατο κράτος κρύβεται και πίσω από τις
πλημμύρες στην Εύβοια. Οι ίδιοι άνθρωποι που
δεν πρόλαβαν τις φωτιές, δεν πρόλαβαν και τις
πλημμύρες. Όλοι γνώριζαν τι θα γίνει μετά τις

πυρκαγιές που προηγήθηκαν σε περίπτωση των
βροχών. Είμαι βέβαιος ότι αν κάποιος ψάξει να δει
τι έχει συμβεί, οι περισσότεροι λόγοι που δεν προ-
χώρησαν γρήγορα οφείλονται στη γραφειοκρατία.
Όλα θα κόλλησαν σε κάποια υπογραφή, σε κάποιο
άρθρο νόμου, σε κάποιο παραθυράκι και σε κάποι-
ον υπάλληλο, ο οποίος έβαζε εμπόδια αξιοποιών-
τας το πλούσιο οπλοστάσιο του κράτους-τέρας.
Αν πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι
υπουργοί του θέλουν να περάσουν στην Ιστορία, το
μόνο που θα πρέπει να πράξουν είναι να αλλάξουν
αυτό το κράτος. Να ψηφίσουν έναν νόμο -με ένα
άρθρο που έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας- με τον
οποίο θα καταργούν ό,τι ισχύει στο Δημόσιο. Να
ψηφίσουν έναν άλλον που θα κάνει ξεκάθαρους
και απλούς τους όρους και τις σχέσεις κράτους -
πολίτη. 
Αν το καταφέρουν αυτό, η Ελλάδα θα αλλάξει και
από δουλοπάροικοι οι Έλληνες θα γίνουν πολίτες.
Τολμήστε, κ. Μητσοτάκη. Ίσως να είστε ο μόνος
που μπορείτε.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Αλλάξτε τώρα το κράτος

Και μπορεί με τον Κωστή 
Χατζηδάκη να διαφωνώ με
κάποιες επιλογές του, αλλά
δικαίως βγήκε από τα ρούχα
του με τα όσα βλέπει 
να συμβαίνουν στον ΕΦΚΑ
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Σ
ε μια συγκυρία που τα τεκταινόμενα
στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας
έρχονται ξανά σε πρώτο πλάνο για το
Μέγαρο Μαξίμου, τόσο λόγω του επι-

κείμενου συνεδρίου του κόμματος όσο και λό-
γω των αναταράξεων που προκάλεσε η δια-
γραφή του βουλευτή Κωνσταντίνου Μπογδά-
νου από την ΚΟ του κόμματος, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής δίνουν ένα ραντεβού ενότητας
στον ιστορικό χώρο του Ιδρύματος «Κωνσταν-
τίνος Καραμανλής» στη Φιλοθέη, στην καρδιά
του Καραμανλισμού.

Αφορμή θα είναι η ειδική εκδήλωση του
ιδρύματος με αφορμή τη συμπλήρωση 47 ετών
από την ίδρυση της ΝΔ (στις 4/10) και έμφαση
στην πορεία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώ-
πη, πρωτοστάτης της οποίας υπήρξε ο Κων-
σταντίνος Καραμανλής, με κορωνίδα βεβαίως
την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ το 1979. 

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι η επανεμφάνιση
του πρώην πρωθυπουργού με μια πολιτική
ομιλία, η οποία δεν θα έχει μόνο ιστορικά χα-
ρακτηριστικά. Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος δεν
εμπλέκεται ούτε παρεμβαίνει στην πολιτική
καθημερινότητα αλλά παρακολουθεί τα πάντα
και κάνει ξανά ραντεβού στο γραφείο του, στην
Παναγή Κυριακού, αναμένεται να μιλήσει για
πάνω από 30 λεπτά, τόσο για την ιστορική πα-
ρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή
όσο και για τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, στην
Ευρώπη και στον κόσμο. Όπως είναι φυσικό,
θα κάνει εκτενή αναφορά στις σχέσεις με την
Τουρκία και στις εξελίξεις στην Ανατολική Με-
σόγειο, στη νεότευκτη ελληνογαλλική συμφω-
νία, στην AUKUS και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ,

αλλά και στον ρόλο που πρέπει να διαδραματί-
σει η Ευρώπη. Πρόκειται για ζητήματα που
απασχολούν τον πρώην πρωθυπουργό και
ήταν στο επίκεντρο της παρέμβασής του και
πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στην
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 

Πριν από τον κ. Καραμανλή, θα έχει προηγη-
θεί η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία
επίσης θα κινηθεί γύρω από τους ίδιους άξο-
νες. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο
συμβολισμός της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη
στην «κοιτίδα» του Καραμανλισμού είναι μα-
κράν ισχυρότερος των μηνυμάτων που θα εκ-
πέμψει. Όπως, πάντως, αναφέρουν πηγές με
γνώση των τεκταινομένων, οι σχέσεις Μητσο-
τάκη - Καραμανλή είναι ουσιαστικές και κα-
λές, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός ποτέ δεν
έχει υπονομεύσει την πορεία και την αυτονο-

μία της ΝΔ. Τουναντίον, όποτε του ζητήθηκε,
όπως στις εκλογές του 2019, βγήκε στον δρόμο
και έκανε ξανά περιοδείες στη Θεσσαλονίκη.

Το ενδιαφέρον, βεβαίως, είναι ότι θα πρό-
κειται για μια μεγάλη εκδήλωση του ιδρύμα-
τος. Προσκλήσεις έχουν σταλεί σε όλους τους
βουλευτές της ΝΔ, στους ευρωβουλευτές, αλ-
λά και σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Συνε-
πώς, το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο
οποίος έτσι θα κλείσει τις όποιες συζητήσεις
προκάλεσε η πρόσφατη συνέντευξή του στα
«Νέα». Ο μόνος… δικαιολογημένα απών θα εί-
ναι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο
οποίος θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από την Τρίτη
για την ανανέωση της ελληνοαμερικανικής
αμυντικής συμφωνίας για πέντε χρόνια.

Η εκδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει το

απόγευμα της Τετάρτης στις 18.00 και ο πρώ-
τος που θα λάβει τον λόγο θα είναι ο πρόεδρος
του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής»,
πρέσβης ε.τ. Πέτρος Μολυβιάτης και θα ακο-
λουθήσει ο πρώην υπουργός Αχιλλέας Καρα-
μανλής, ο οποίος έκανε μάλιστα και… κινητο-
ποίηση, απευθύνοντας ορισμένες συγκεκρι-
μένες προσκλήσεις.

Η εκδήλωση αναμένεται 
να ξεκινήσει το απόγευμα 
της Τετάρτης, παρουσία 
Μητσοτάκη και Σαμαρά

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον της χώ-
ρας μας από κυκλώματα λαθροδιακινητών,
που χάνουν τεράστια ποσά λόγω της αποτελε-
σματικής φύλαξης των συνόρων, κατήγγειλε
στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου. Όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης, η
οργανωμένη αυτή προσπάθεια άσκησης πιέ-
σεων γίνεται από τη «βιομηχανία» λαθροδια-
κινητών, που λόγω της μείωσης των μετανα-
στευτικών ροών στην Ελλάδα κατά 90% το
2021 σε σχέση με το 2019, χάνει πολλά εκα-
τομμύρια ευρώ. Ο Νότης Μηταράκης, στον
αντίποδα, ανέδειξε τη μεγάλη αύξηση των ρο-
ών από την Τουρκία προς την Ιταλία, σε αντί-
θεση με παλιότερα χρόνια, λέγοντας ότι «φέ-

τος έχουν φτάσει περίπου 7.000 άτομα από τα
τουρκικά παράλια κατευθείαν στην Ιταλία. Δη-
λαδή έχουμε ροές σκαφών κινούμενων στα
διεθνή ύδατα, χωρίς να σταματήσουν σε ελλη-
νικά σημεία, ώστε να βρεθούν αντικείμενα
ελέγχου από τις ελληνικές Αρχές. Ανθρώπων
που δεν θέλουν να υποβάλουν αίτημα ασύλου
στη χώρα μας και συνεχίζουν το ταξίδι τους
προς Ιταλία». Την ίδια ώρα ο κ. Μηταράκης
διέψευσε φημολογία περί «εξαφάνισης» με-

ταναστών στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, που του
μετέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κρίτων
Αρσένης. «Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν
να εξαφανιστούν άνθρωποι, ούτε θα μπορού-
σαν σε μια ευνομούμενη πολιτεία να υπάρ-
χουν τέτοια φαινόμενα σαν αυτά που περιγρά-
φετε», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι δεν
υπάρχει καν τέτοιο περιστατικό στο αρχείο
του υπουργείου. Έκανε δε λόγο για fake news
που διακινούνται από όσους χάνουν εκατον-

τάδες εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά με την
επιστολή της πλειοψηφίας των κρατών της
ΕΕ, που προσυπογράφει και η Ελλάδα, ο κ.
Μηταράκης επισήμανε ότι το Μεταναστευτικό
δεν πρέπει να εργαλειοποιείται και ότι η Ελλά-
δα φυλάσσει τα σύνορά της με απόλυτο σεβα-
σμό στις επιταγές του Διεθνούς και Ευρωπαϊ-
κού Δικαίου. Απευθυνόμενος δε στον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επισήμανε πως η άποψη
της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η πολιτι-
κή φύλαξη των συνόρων και πως η κυβέρνη-
ση θα συνεχίσει να κάνει αυτό που πρέπει, δη-
λαδή να προστατεύει το Σύνταγμα και το γενι-
κό συμφέρον του λαού.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Τα κυκλώματα λαθροδιακινητών
κάνουν επίθεση στην Ελλάδα!

Σφραγίδα Καραμανλή στην ενότητα 



Ε
πενδυτική ορμή υπάρχει στην
Ελλάδα, με τους ισχυρούς παί-
κτες διεθνώς σε ψηφιακή καινο-
τομία και φαρμακοβιομηχανία

να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα
μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργα-
σίας και τονώνοντας την εθνική μας οικο-
νομία. Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει σή-
μερα στη Θεσσαλονίκη τα γραφεία του
Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfiz-
er, ενώ χθες ξεναγήθηκε στις νέες εγκα-
ταστάσεις του πρώτου μεγάλου Data Cen-
ter της Lamda Hellix στο Κορωπί.

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή της
ανάληψης των καθηκόντων της και παρά
τις πρωτόγνωρες έκτακτες κρίσεις που
κλήθηκε να αντιμετωπίσει – πανδημία,
μεταναστευτικό, πυρκαγιές- κατέστησε
σαφές ότι στόχο έχει να δημιουργήσει το
κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον με
σταθερό φορολογικό σύστημα για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Άλλω-
στε, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης «χτίζει» με νομοθετικές πρωτοβου-
λίες και έργο τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της χώρας.

Τα εγκαίνια του Κέντρου Ψηφιακής
Καινοτομίας της Pfizer

Η επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας
Pfizer στη Θεσσαλονίκη ξεπερνά στο σύ-
νολό της τα 100 εκατ. ευρώ. Ο αμερικανι-
κός κολοσσός με επικεφαλής τον Θεσσα-
λονικιό Άλμπερτ Μπουρλά αφήνει πάντα
ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν και άλ-
λες επενδύσεις. Άλλωστε, δεν είναι θέμα

εντοπιότητας του κ. Μπουρλά, αφού η P-
fizer δεν είναι χθεσινή, έχοντας ήδη κλεί-
σει 60 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Η επένδυση αυτή, που θα εγκαινιάσει ο
πρωθυπουργός, θεωρείται εμβληματική,
καθώς, εκτός των άλλων, αποτελεί ανά-
χωμα στο brain drain. Πρόκειται για ένα
από τα έξι κέντρα ψηφιακής καινοτομίας
της εταιρείας στον κόσμο. Απασχολεί ήδη
πάνω από 300 επιστήμονες υψηλού επι-
πέδου, ανάμεσά τους και Έλληνες επιστή-
μονες, οι οποίοι είχαν φύγει στο εξωτερι-
κό και επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, στην πλήρη της
εξέλιξη η επένδυση αυτή θα αυξήσει κατά
περισσότερο από 650 εκατ. ευρώ το ΑΕΠ
της πόλης και θα προσφέρει στη Θεσσα-
λονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα πάνω από
1.100 θέσεις εργασίας.

Lamda Hellix: Το Athens 3 είναι το
μεγαλύτερο Data Center της Ελλάδας
και έρχονται και άλλα projects

Μια μέρα νωρίτερα ο πρωθυπουργός
βρέθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της
Lamda Hellix, του μεγαλύτερου Project
Data Center της χώρας.

Η παρουσία του εκεί είχε στόχο να κα-
ταδείξει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανοι-
χτή στις επενδύσεις με ένα σταθερό φο-

ρολογικό σύστημα και μέσω της καθημε-
ρινής προσπάθειας για την ανάπτυξη του
ψηφιακού μετασχηματισμού να προσελ-
κύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ξέ-
νους κολοσσούς.

Το Athens 3 εντός του Data Center
Campus στο Κορωπί θα είναι το μεγαλύ-
τερο data center στη χώρα. Θα είναι χω-
ρητικότητας 6,8 MW, δηλαδή μεγαλύτερο
από τη χωρητικότητα όλων μαζί των εν
λειτουργία Data Centers στην Ελλάδα,
ενώ θα μπορεί να στεγάσει πάνω από
50.000 εξυπηρετητές. 

Η επένδυση αυτή είναι άνω των 70 εκατ.
ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του 2022. Ταυτόχρονα, καταθέτει τα σχέ-
δια για την έγκριση όρων δόμησης για το
Athens 4, εντός του Data Center Campus,
το οποίο αποτελεί ένα επιπλέον data cen-
ter ίσης χωρητικότητας (6,8 MW) και
ύψους επένδυσης με το Athens 3.

Η εταιρεία μελετά τον σχεδιασμό και
την κατασκευή επιπλέον Data Centers τό-
σο στην Αττική όσο και στη Βόρεια αλλά
και τη Νότια Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτη
της διεθνούς ερευνητικής εταιρείας IDG,
η προστιθέμενη αξία που παράγεται από
τις νέες επενδύσεις μόνο στο Athens 3 και
Athens 4 θα ξεπεράσουν σημαντικά το 1
δισ. ευρώ.

Ένα πρόσωπο που είχε δώσει πολλές τηλεοπτικές και όχι
μόνο μάχες υπέρ του ΚΙΝΑΛ παραιτήθηκε από εκπρόσωπος
του Κοινοβουλευτικού Έργου του Κινήματος Αλλαγής, προ-
σχωρώντας ταυτόχρονα στην ομάδα του Ανδρέου Λοβέρδου.
Ο λόγος για τον Σπύρο Καρανικόλα, του οποίου η μετακίνηση
πλήττει τη Φώφη Γεννηματά, καθώς, εκτός των άλλων, είχε
έρθει και δεύτερος στις εκλογές στην Α’ Αθηνών. Όπως ενη-
μέρωσε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση για λόγους προσω-
πικής εντιμότητας και συνέπειας, εκφράζοντας τη στήριξή
του στην υποψηφιότητα του κ. Λοβέρδου για τις εσωκομμα-
τικές εκλογές.

Ολόκληρη η δήλωση του Σπύρου Καρανικόλα:
«Αγαπητοί συντάκτες/συντάκτριες, 

Αφού σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την έως τώρα συ-
νεργασία μας, θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι μόλις υπέβαλα
την παραίτησή μου από τη θέση του εκπροσώπου του κοινο-
βουλευτικού έργου του Κινήματος Αλλαγής. 

Η δήλωση παραίτησής μου έχει ως εξής: 
Τα τελευταία πέντε χρόνια τίμησα με μαχητικότητα, αυτα-

πάρνηση και αφοσίωση την εμπιστοσύνη της προέδρου και
της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τους οποίους και ευχαρι-
στώ από καρδιάς. Με δεδομένες όμως τις προσεχείς εκλογές
για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής και για
λόγους προσωπικής εντιμότητας και συνέπειας, υποβάλλω
σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του εκπροσώπου του
Κοινοβουλευτικού Έργου του Κινήματος Αλλαγής. 

Στις σημερινές, ιδιαίτερα κρίσιμες, συνθήκες για το παρόν
και το μέλλον της παράταξής μας, ενώνω τις δυνάμεις μου
στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Λοβέρδου. Η πολύτιμη εμ-
πειρία του, ο εκσυγχρονιστικός του λόγος και κυρίως η ιδεο-
λογική και πολιτική ταύτισή μου με τον Ανδρέα με οδηγούν,
έπειτα από ώριμη σκέψη, στην απόφαση συμπόρευσης μαζί
του. Σε ό,τι με αφορά, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε
την επόμενη μέρα των εκλογών να ανταποκριθούμε όλοι μαζί
με ενότητα και σεβασμό στις αρχές και τις αξίες αυτής της
ιστορικής παράταξης, καθώς και στις ανάγκες και στις αγω-
νίες των πολιτών για ένα ισχυρό, μεταρρυθμιστικό, πατριωτι-
κό και σύγχρονο ΠΑΣΟΚ, που θα πρωταγωνιστεί και πάλι για
το καλό της Ελλάδας και των Ελλήνων».

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει
σήμερα στη Θεσσαλονίκη 
τα γραφεία του Κέντρου 
Ψηφιακής Καινοτομίας της 
Pfizer, ενώ χθες ξεναγήθηκε
στις εγκαταστάσεις του Data
Center της Lamda Hellix 

Παραίτηση-βόμβα Καρανικόλα, ο οποίος πάει με τον Λοβέρδο

Ψήφος εμπιστοσύνης
από ξένους επενδυτές
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στη Σοφία Στεφάνου

«Ω
ς καρικατούρα, νομίζει ότι αν
μιμηθεί το ηχόχρωμα της
φωνής του Ανδρέα Παπαν-
δρέου, αν αντιγράψει συνθή-

ματα και κάνει πρόβες της κινησιολογίας του,
θα γίνει η μετενσάρκωσή του», επισημαίνει η
βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλί-
δου για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα,
υποστηρίζοντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο προ-
σβάλλει κυρίως τη νοημοσύνη των πολιτών.
Όσον αφορά το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά κι
απ’ τα πολλά στα λίγα, δεν είναι εύκολο να αντι-
στρέψεις την κατάσταση». Ωστόσο, θεωρεί ότι
η αποδοχή της πραγματικότητας είναι το πρώτο
βήμα για να προχωρήσει κανείς, ενώ παρατη-
ρεί ότι το ΚΙΝΑΛ δείχνει καθηλωμένο γιατί
φαίνεται συμβιβασμένο στη μετριότητα. Δίνει,
πάντως, μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της
πατρίδας μας, διότι, όπως αναφέρει, «πιστεύω
στη νέα γενιά».

Βρίσκεστε σε προεκλογική διαδικασία στο
ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ ή και στους δύο σχημα-
τισμούς;
Υπάρχει Κίνημα Αλλαγής χωρίς ΠΑΣΟΚ; Την

απάντηση την ξέρουμε όλοι. ΠΑΣΟΚ χωρίς Κί-
νημα Αλλαγής υπήρξε, υπάρχει και θα συνεχί-
σει να υπάρχει. Αναμφίβολα, το τραύμα της
εκλογικής συρρίκνωσης δεν είναι απλή υπό-
θεση. Από τη μία, για να έχει μέλλον η παράτα-
ξη είμαστε υποχρεωμένοι να αναστοχαστούμε την
ιστορική διαδρομή της και να αξιολογήσουμε επιτυχίες
και αποτυχίες. Από την άλλη, η συνεχής απώθηση και η
ρευστοποίηση του χώρου μοιραία οδηγούν σε λογικές
πολιτικού συμπληρώματος. Όλοι όσοι συναντηθήκαμε
στο ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της κρίσης μπορούμε να συνυ-
πάρξουμε σε ένα σχήμα που θα αποτυπώνει την ιστορι-
κότητα του χώρου, καθώς και τη διεύρυνσή του. Άλλω-
στε, το ζητούμενο είναι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ξαναγίνει η «μεγά-
λη προοδευτική παράταξη», τίτλο που σας έχει
«κλέψει» ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύεται ευτελίζοντας έννοιες που το

ΠΑΣΟΚ ανέδειξε και υπηρέτησε για δεκαετίες, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στο να γίνει η Ελλάδα μια σύγ-
χρονη χώρα ελευθερίας και ισότητας των ευκαιριών
για όλους τους Έλληνες χωρίς αποκλεισμούς. Σήμερα,
μετά το τέλος της αυταπάτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτι-
κός χώρος είναι παρών με ποσοστά που δεν μας επι-
τρέπουν καθοριστική παρέμβαση στη διακυβέρνηση
της χώρας. Αντί για λαϊκισμούς και πλειοδοσίες υπο-
σχέσεων, επιμένουμε με συναίσθηση ευθύνης να αντι-
μετωπίζουμε τις ανατροπές των προτεραιοτήτων που
φέρνει η εποχή μας, να αναδεικνύουμε την ανάγκη των
δημόσιων πολιτικών, επενδύοντας στη δύναμη της συ-
νέπειας λόγου - πράξης. Σκύβουμε στις αγωνίες του

πολίτη. Ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές διεκδικούμε
την υλοποίηση πραγματικών μεταρρυθμίσεων που κά-
νουν τη ζωή των πολλών καλύτερη και τη χώρα πιο δυ-
νατή. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα ξαναγίνει αυτό που αξίζει
να είναι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί και συνθήματά σας, όπως
«Νέα αρχή», επιλέγει το πράσινο χρώμα για φόντο
σε εμφανίσεις του προέδρου του, ενώ ο Αλέξης Τσί-
πρας δήλωσε έτοιμος να «σηκώσει τον ήλιο πάνω
από την Ελλάδα». Πιστεύετε ότι στοχεύει στο θυμι-
κό των ψηφοφόρων σας;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς πραγματικό αφήγημα για τη χώρα

και το μέλλον της, εξαντλήθηκε στην πρόχειρη και συγ-
κυριακή οικειοποίηση των συμβόλων που σηματοδο-
τούν την τεράστια αλλαγή που έφερε στις ζωές των πο-
λιτών και την προοπτική για τη χώρα μας το ΠΑΣΟΚ. Ο
κ. Τσίπρας, ως καρικατούρα του ιδρυτή μας, νομίζει ότι
αν μιμηθεί το ηχόχρωμα της φωνής του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, αν αντιγράψει συνθήματα και κάνει πρόβες
της κινησιολογίας του, θα γίνει η μετενσάρκωσή του.
Θαμπωμένος από τη λάμψη της ανταπόκρισης ενός
ολόκληρου λαού στο ΠΑΣΟΚ, ως αμετανόητος φυγό-
πονος της πολιτικής, βρήκε τη λύση της αντιγραφής
ενός αστραφτερού περιτυλίγματος χωρίς περιεχόμενο.
Στοχεύει στο θυμικό προσβάλλοντας όχι μόνο τη μνή-
μη του Ανδρέα Παπανδρέου και την αισθητική μας, αλ-
λά κυρίως τη νοημοσύνη των πολιτών.

Το Κίνημα Αλλαγής ασκεί κριτική και
προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Από
κάπου, όμως, πρέπει να αντλήσει ψηφο-
φόρους. Ποιος είναι ο χώρος της «δεξα-
μενής»;

Σκοπός μας, απ’ όποια θέση και αν βρι-
σκόμαστε, είναι η παραγωγή ωφέλιμου
πολιτικού έργου. Ως αντιπολίτευση είναι
δουλειά μας η ανάδειξη των ανεπαρκειών
της κυβερνητικής πολιτικής, η συμβολή
μας με επεξεργασμένες προτάσεις στην
καλύτερη διακυβέρνηση και η στηλίτευ-
ση του λαϊκισμού απ’ όπου και αν προέρ-
χεται. Σε αντίθεση με άλλους, αντιλαμβα-
νόμαστε το εκλογικό σώμα ως σύνολο,
του οποίου είμαστε αναπόσπαστο μέρος
και κάθε πρόταση, κάθε δράση μας εμπε-
ριέχει τη συναίσθηση της ευθύνης μας
προς την ελληνική κοινωνία. Σε αυτήν
απευθυνόμαστε με τη φωνή της λογικής
και της σωφροσύνης που οφείλει ένα
σύγχρονο προοδευτικό κόμμα. Προτε-
ραιότητά μας είναι να είμαστε χρήσιμοι,
όχι ευχάριστοι. 

Στις δημοσκοπήσεις το Κίνημα Αλλαγής
«δείχνει καθηλωμένο», σαν να έχει φθά-
σει «το ταβάνι». Η κυβέρνηση δείχνει
κάποια φθορά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να
την καρπώνεται το κόμμα σας. Πού πι-
στεύετε ότι οφείλεται αυτό;

Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά κι απ’ τα πολλά
στα λίγα, δεν είναι εύκολο να αντιστρέψεις την κατά-
σταση. Αυτό συνέβη στο ΠΑΣΟΚ, που στη μακριά πο-
ρεία του παραμένει ο φορέας που απελευθέρωσε τις
μεγάλες δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Στις δύ-
σκολες μέρες καταφέραμε να κρατήσουμε το κόμμα
ζωντανό, με τραύματα. Η αποδοχή της πραγματικότη-
τας είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσει κανείς.
Μόνο το πρώτο βήμα. Το Κίνημα Αλλαγής δείχνει κα-
θηλωμένο, γιατί ο πολιτικός χρόνος είναι αδυσώπητος
και εμείς, παρά τις επιμέρους σοβαρές προσπάθειες,
στην κοινωνία φαινόμαστε συμβιβασμένοι στη μετριό-
τητα. Αυτός ο συμβιβασμός δεν ταιριάζει ούτε στην
ιστορία μας ούτε στις δυνατότητές μας. Εύχομαι και ελ-
πίζω ο χρόνος μέχρι την κάλπη ανάδειξης νέου αρχη-
γού να γίνει η αφορμή για προοδευτικές πολιτικές προ-
τάσεις, απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που απα-
σχολούν τη χώρα και τον κάθε πολίτη μέσα στο σπίτι
του, απαντήσεις για το μέλλον του τόπου, ισχυροποίηση
της θέσης της Σοσιαλδημοκρατίας ως καταλύτη μεταρ-
ρυθμίσεων προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων.

Πώς βλέπετε το μέλλον της χώρας μας; Είστε αισιό-
δοξη;
Είμαι αισιόδοξη, γιατί πιστεύω στη νέα γενιά. Είναι

καλύτερή μας, εφησυχάζει λιγότερο, προσπαθεί πε-
ρισσότερο, δείχνει μεγαλύτερη σύνεση στις επιλογές
της. Χ
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«O Τσίπρας δεν είναι Ανδρέας»



Διαμαρτυρίες
Βαρύ το κλίμα στη

Λέσβο από τις διαμαρ-
τυρίες των ψαράδων
για τους Τούρκους που
έρχονται και ψαρεύουν
στην περιοχή τους. Οι
αλιείς αναφέρονται σε
έγγραφο του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου, το οποίο
ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η διενέργεια αλιείας από τα
αλιευτικά -με σημαία Τουρκίας- εντός ελληνικών χωρι-
κών υδάτων δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Το έγ-
γραφο αυτό δείχνει ότι οι Τούρκοι ψαράδες μπορούν ανε-
νόχλητοι να ψαρεύουν στα ελληνικά νερά χωρίς να έχουν
καμία ποινική και νομική συνέπεια.

Πρόγραμμα 
«αντιπύρ» στη Χίο
Η χρήση ελεγχόμενης καύσης ξερόχορτων ή
άλλης καύσιμης ύλης είναι, αν γίνει με προ-
σεκτικό τρόπο, μια διαδεδομένη μέθοδος κα-
θαρισμού χωραφιών και προστασίας μιας πε-
ριοχής από τη φωτιά. Άλλωστε, το λεγόμενο
«αντιπύρ» χρησιμοποιείται στην κατάσβεση
δασικών πυρκαγιών και από την Πυροσβεστι-
κή, ενώ πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ισπα-
νία και η Πορτογαλία, το χρησιμοποιούν ως
μέσο πρόληψης μεγάλων δασικών πυρκα-
γιών. Στην Ελλάδα ένα νέο ερευνητικό πρό-
γραμμα ξεκινάει στη Χίο για να διερευνήσει
τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση του.

Αντίθετος ο Μουτζούρης 
Τη στάση τόσο της περιφέρειας όσο και των
κατοίκων του Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον
ευρωπαϊκό σχεδιασμό δημιουργίας υπερδο-
μών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μετέ-
φερε ο Κώστας Μουτζούρης κατά τη διάρκεια
συνάντησής του με τη διευθύντρια της Γενικής
Διεύθυνσης της ΕΕ για το Μεταναστευτικό
Μπεάτε Γκμίντερ. Ο περιφερειάρχης ανέτρε-
ψε την εικόνα που είχε η Ευρώπη για τη γνώμη
των νησιωτών, σημειώνοντας ότι οι αντιδρά-
σεις είναι καθολικές, αφού η βούληση των το-
πικών κοινωνιών έρχεται σε αντίθεση με τον
ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Το πλάνο Μηταράκη 
Ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης το το-

νίζει σε κάθε ευκαιρία: «Βασική προτεραιότητα είναι ο
έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και η καταπο-
λέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών, που ως χώρα
πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουμε έν-
τονα. Φαινόμενο που οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση
των συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου όχι μόνο
των χωρών μας, αλλά και όλης της ΕΕ». Επίσης, ο
υπουργός λέει συνεχώς ότι «μπορούμε να επιτύχουμε
καλύτερα αποτελέσματα σε τρεις πτυχές: την εξωτερική
διάσταση, την προστασία των συνόρων και τις επιστρο-
φές ήδη με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο». 

Το διαζύγιο του επενδυτή Πόλσον

Δ
ιαζύγιο παίρνουν ο Τζον Πόλσον και η γυ-
ναίκα του Τζένι έπειτα από 20 χρόνια γάμου.
Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο «χωρισμό»

ζεύγους δισεκατομμυριούχων. Η αίτηση διαζυγίου
καταχωρήθηκε στο Suffolk County της Νέας Υόρ-
κης. Η «New York Post», η οποία πρόσφατα είχε
δημοσιεύσει ρεπορτάζ για το διαζύγιο, ανέφερε ότι
δεν υπήρχε προγαμιαίο σύμφωνο. Ο 65χρονος
Τζον Πόλσον, μέτοχος της Eurobank, έχει περιου-
σία 4,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη

Bloomberg Billionaires Index, κυρίως λόγω των
επιτυχημένων επενδύσεών του στην αγορά ακινή-
των πριν από την κρίση του 2008. Έχει επίσης και
1,9 δισ. δολάρια στο Paulson Family Foundation,
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2019. Η 50χρο-
νη Τζένι Πόλσον συνάντησε τον μετέπειτα σύζυγό
της αρκετά χρόνια πριν από την επιτυχία του δεύτε-
ρου στην αγορά ακινήτων. Την είχε αρχικά προσλά-
βει ως γραμματέα, όταν αυτή είχε πρόσφατα μετα-
ναστεύσει από τη Ρουμανία.
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Μ ε τη λέξη «απελευθέρωση» συνηθίζεται
να χαρακτηρίζεται η εκκένωση της ελ-
ληνικής πρωτεύουσας από τα γερμανι-

κά στρατεύματα, γεγονός που έλαβε χώρα στις 12
Οκτωβρίου του 1944 και θεωρείται ως η επίσημη
λήξη της κατοχικής περιόδου. Σε αντίθεση, πάν-
τως, με τις υπόλοιπες χώρες, στην Ελλάδα δεν
εορτάζεται η απελευθέρωση, αλλά η έναρξη του
πολέμου (28 Οκτωβρίου 1940).
Την ιστορική εκείνη μέρα ο αθηναϊκός λαός πα-
ρακολούθησε την κατάθεση στεφάνου από τον
επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί
με τον κατοχικό δήμαρχο στο μνημείο του Αγνώ-
στου Στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν
τον χώρο της Πλατείας Συντάγματος, το πλήθος
ποδοπάτησε το στεφάνι και στη συνέχεια εκατον-
τάδες χιλιάδες άνθρωποι ξέσπασαν σε πανηγυρι-
σμούς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περί-
μεναν να έλθει τριάμισι ολόκληρα χρόνια.
Τη συμφωνία μεταξύ των Γερμανών και των ελλη-
νικών Αρχών αποδέχτηκαν σιωπηρά τόσο οι Βρε-
τανοί όσο και το ΕΑΜ με την ΠΕΕΑ. Στις 8 Οκτω-
βρίου το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
αποδεχόταν πλήρως το σχέδιο που είχε συμφω-
νηθεί, προκρίνοντας την εθνική ομοψυχία.
Στις 18 Οκτωβρίου του 1944 έφτασε στην Αθήνα,
μαζί με βρετανικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό
Σκόμπι και τους άνδρες του «Ιερού Λόχου» της
Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Πα-
πανδρέου με μέλη της κυβέρνησης, οι οποίοι
έσπευσαν στην Ακρόπολη υψώνοντας σε πανη-
γυρικό κλίμα τη γαλανόλευκη.
Την ελληνική σημαία παρέδωσε στον πρωθυ-
πουργό ο νέος δήμαρχος της, απελευθερωμένης
πια, πόλης, ο Αριστείδης Σκληρός, παρουσία του
Βρετανού πρεσβευτή. Αντίθετα, στις ανταρτικές
δυνάμεις δεν επιτράπηκε η είσοδος στην πρω-
τεύουσα, πλην ενός μικρού τμήματος του 34ου
Συντάγματος του ΕΛΑΣ, το οποίο παρέστη συμβο-
λικά στην τελετή. Εν συνεχεία, η πομπή των επι-
σήμων κατευθύνθηκε στη Μητρόπολη, όπου τε-
λέσθη δοξολογία και ακολούθησε ο «Λόγος της
Απελευθέρωσης» από τον πρωθυπουργό. Αυτός
εκφωνήθηκε από κτίριο της Πλατείας Συντάγμα-
τος προς ένα σχεδόν παραληρούν ακροατήριο, το
οποίο κραύγαζε συνθήματα για «λαοκρατία», «τι-
μωρία των δωσίλογων» κ.λπ.
Αν η μέρα της απελευθέρωσης είναι κομβική για
την Ελλάδα, όσα ακολούθησαν στην Αθήνα με τις
εμφύλιες συγκρούσεις πρέπει να προβληματί-
ζουν διαχρονικά τους πάντες.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η Ιστορία 
διδάσκει

anetnews24@gmail.com 
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Ε
κατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δια-
βιούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες,
φτώχειας, πείνας, σωματικής και σε-

ξουαλικής κακοποίησης, ειδικά με την έλευση
της πανδημίας. Ωστόσο, νέα στοιχεία προκύπτουν
από την έκθεση της UNICEF 2021 και υπογραμμί-
ζουν την ιδιαίτερη ψυχολογική επιβάρυνση που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι έρευ-
νες αναφέρουν ότι ένας έφηβος στους επτά, ηλι-
κίας 10-19 ετών, έχει διαγνωστεί με προβλήματα
ψυχικής υγείας και σχεδόν 45.800 έφηβοι αυτο-
κτονούν κάθε χρόνο ή αλλιώς ένα παιδί κάθε έν-
τεκα λεπτά!

Η αυτοκτονία, δυστυχώς, είναι η πέμπτη αιτία
θανάτου για εφήβους ηλικίας 10-19 ετών, και
συγκεκριμένα για αγόρια έφηβους 15-19 ετών εί-
ναι το τέταρτο κατά σειρά αίτιο θανάτου, ενώ για
τα κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών το τρίτο.

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές που σχετίζονται με
την αντιμετώπιση των ανωτέρω είναι περιορισμέ-
νες, όπως περιορισμένη είναι και η χρηματοδό-
τηση του πεδίου αυτού. Οι μέσες κρατικές δαπά-
νες για την ψυχική υγεία παγκοσμίως είναι μόλις

το 2,1% του μέσου όρου των κρατικών δαπανών
για την υγεία, ενώ σε αρκετές από τις αναπτυσσό-
μενες χώρες οι κυβερνήσεις δαπανούν λιγότερα
από ένα δολάριο για την ψυχική υγεία.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ψυχιάτρων που ει-
δικεύονται στη θεραπεία παιδιών και έφηβων εί-
ναι μικρότερος από 0,1 ανά 100.000 κατοίκους,
ενώ στις χώρες υψηλού εισοδήματος το ποσοστό
φτάνει στο 5,5 ανά 100.000. Συμπεραίνουμε, επο-
μένως, ότι οι πολιτικές για την ψυχική υγεία πα-
ραμένουν ελλιπείς και αδύναμες. Η διαγενεακή
αλληλεγγύη και στο πεδίο της ψυχικής υγείας
παραμένει προβληματική και προοιωνίζεται ένα
δύσκολο μέλλον.

Για όλους και για όλες αποτελεί ένα κρίσιμο
στοίχημα να διασφαλίσουμε στα παιδιά μας και
στους εφήβους μας παροχές και υποδομές για
την επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη, αξιο-
λόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων λόγω
ψυχικών διαταραχών.

Δεν είμαι ειδική στα παραπάνω ζητήματα, αλλά
ως ενεργός πολίτης και ως γυναίκα που ασχολεί-
ται με τα κοινά, θεωρώ χρέος μου να αναδείξω το

ζήτημα της ψυχικής υγείας, όλων αλλά των παι-
διών και των εφήβων ακόμη περισσότερο.

Σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επί-
πεδο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες
για την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των
επαγγελματιών της παιδικής ψυχικής υγείας, κα-
θώς και επαγγελματιών του ευρύτερου τομέα
παιδικής υγείας και προστασίας, με στόχο την έγ-
καιρη πρόληψη, την προστασία και τη στήριξη
παιδιών και των οικογενειών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν
τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και ψηφιακά μέσα
τηλεψυχιατρικής, για κλινικούς και ερευνητικούς
σκοπούς, που θα βοηθήσουν να σπάσει η σιωπή
που περιβάλλει τα ψυχικά νοσήματα και στιγματί-
ζει ακόμη και σήμερα.

Όπως κατέληξε η γενική διευθύντρια της UNICEF
Ενριέτα Φιoρ, «η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της σωματικής υγείας και δυστυχώς δεν
έχουμε ασχοληθεί με την απαραίτητη προσοχή τό-
σο στις πλούσιες όσο και στις φτωχές χώρες, ούτε
έχουμε αναδείξει τη σημασία των επαρκών επεν-
δύσεων σε αυτό τον τομέα».

Ο
μισογυνισμός, η ανισότητα, η έμφυλη βία
και οι γυναικοκτονίες δεν είναι φαινόμενα
καινούργια… είναι υπαρκτά δεκαετίες τώ-

ρα και δυστυχώς εντείνονται συνεχώς, ενώ θα
έπρεπε ήδη να έχουν εξαλειφθεί…  

Στην Ελλάδα το έτος 2018, 3.815 ενήλικες γυ-
ναίκες υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας
και το έτος 2019, 4.171. Ακόμη, δεκατρείς γυναι-
κοκτονίες καταγράφηκαν το 2018, οκτώ το 2019,
δέκα το 2020, εννέα το 2021 μέχρι στιγμής, ενώ
όλες αφορούσαν αποκλειστικά περιπτώσεις δο-
λοφονίας εκ προθέσεως στο πλαίσιο ενδοσυν-
τροφικών ή ενδοοικογενειακών σχέσεων. Η
πραγματικότητα στυγνή… Σήμερα, εν έτει 2021,
υπάρχει τόπος για την έμφυλη βία, την ανισότητα,
τη γυναικοκτονία… Όπως επεσήμανε η Κάρμεν
Ρουίθ Ρεπούγιο, κοινωνιολόγος που ειδικεύεται
στην έμφυλη βία, «είναι περισσότερες οι πιθανό-
τητες δολοφονίας μιας γυναίκας σήμερα, ειδικά
μετά την πανδημία και τους περιορισμούς…».  Η
«γυναικοκτονία» δεν αφορά έναν νεωτεριστικό
όρο, ο οποίος εκφράζει μια ομάδα γυναικών αγα-
νακτισμένων και οργισμένων για την έμφυλη βία
και τον μισογυνισμό, ούτε θα έπρεπε να νοείται
ως τέτοιος. Αντιθέτως, σκιαγραφεί την ωμή πραγ-
ματικότητα και την αναγκαιότητα αναπροσαρμο-
γής του Δικαίου, ώστε αυτό, να συμπεριλαμβάνει
και νέες μορφές εγκλημάτων. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα, που σχετίζεται
με τη διάσταση την οποία έχει λάβει το ζήτημα
εδράζεται στο ότι αναζητούμε τη λύση στο πρό-
βλημα, χωρίς πρώτα να «χτυπάμε» το κακό στη

ρίζα του. Σύμφωνα με κοινωνιολόγους, είναι εμ-
φανές πως η γυναικοκτονία είναι το τελευταίο
στάδιο στο οποίο και εκδηλώνονται η ανισότητα, ο
μισογυνισμός, η έμφυλη ή ενδοοικογενειακή-εν-
δοσυντροφική βία. Όλα τα παραπάνω παραβατι-
κά φαινόμενα ενυπήρχαν στην κοινωνία και ανα-
ζωπυρώθηκαν ιδιαίτερα με την πανδημική κρίση.
Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά, όπως και δεν θα εξα-
φανιστούν ξαφνικά… 

Δυστυχώς, οι αιτίες είναι πολλές και αρκετές
φορές δυσδιάκριτες. Μπορεί να υφίστανται στο
σχολείο, στην εργασία, στην ίδια την οικογένεια ή
την προσωπική σχέση… Η Πολιτεία, επιτέλους,
για πρώτη φορά άρχισε να ενεργοποιείται μετά
από χρόνια απραξίας, καλώντας τις κακοποιημέ-
νες γυναίκες «να μιλήσουν τώρα», γιατί «τώρα
μπορούν». Να απευθυνθούν σε Κέντρα Υποστή-
ριξης, σε Γραμμές Βοήθειας και σε ειδικούς ψυ-
χολόγους… Πράγματι, αυτό ίσως αποτελεί τη θε-
ραπεία… Όμως, εδώ έχουμε την ανάγκη της λύ-

σης και η λύση βρίσκεται στην πρόληψη…
Η ισότητα, η θέση της γυναίκας σήμερα, τα δι-

καιώματά της σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο
αποτελούν θεμέλιους λίθους, τους οποίους οφεί-
λει η Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει και να θέσει
ξανά στην Παιδεία και στην κοινωνική της πολιτι-
κή, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα μέλλον χω-
ρίς παρενόχληση, βία και «κακές στιγμές» για τις
γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια.

Ενδεχομένως σήμερα, περισσότερο από κάθε
άλλη στιγμή στο παρελθόν, τα αντανακλαστικά
μας να είναι πιο ευαίσθητα, ίσως επειδή οι ανοχές
μας είναι μηδαμινές, όμως αρκεί μόνο αυτό; Να
εντοπίσουμε το θύμα, την άτυχη κοπέλα, τη δολο-
φονημένη σύζυγο; Όχι… Τα στερεότυπα πρέπει
να διαλύσουμε, όσα από αυτά θρέφουν την ανισό-
τητα και την υποτίμηση της γυναικείας φύσης και
υπόστασης. Δεν φτάνει να πούμε «Όχι άλλη γυ-
ναικοκτονία», αλλά να αναρωτηθούμε το «για-
τί»… Τότε θα είμαστε στον δρόμο της επίλυσης.

Παιδιά, έφηβοι και ψυχική υγεία

Γυναικοκτονίες: Τα στερεότυπα είναι η ρίζα… 

της
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Ζούμε σε μια εποχή που οι πολίτες γίνονται πιο
δύσπιστοι και πιο απαιτητικοί από τα πολιτικά
κόμματα. 

Οι ιδεολογικές διαφορές σε ουσιαστικές πολι-
τικές έχουν έντονα θολώσει και τα κριτήρια επι-
λογής των πολιτών έχουν αλλάξει. Στην κάλπη, ο
περιζήτητος σταυρός προτίμησης υπαγορεύεται
από πολλές συνισταμένες. Γνωριμία του ονόμα-
τος του υποψηφίου, εικόνα-προφίλ του και, φυ-
σικά, η αναλυτική του σκέψη και ο έξυπνος και
συγκροτημένος λόγος του. Μέσα σε αυτό τον πο-
λιτικό κόσμο, ξεπηδά η ευκαιρία για ισχυρή δια-
φοροποίηση, μέσα από τα Τιπ που διαβάζετε κάθε
Τρίτη. 

Τιπ που μπορούν να εμπνεύσουν και να παρα-
κινήσουν τους πολίτες να γίνουν και ψηφοφόροι
σας, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. 

Τα Τιπ δεν είναι μόνο έξυπνες φράσεις μέσα σε
μια πολιτική ομιλία αλλά και concept για να προ-

βληματιστούν οι πολίτες, να σκεφτούν διαφορετι-
κά και να προτιμήσουν τη δική σας υποψηφιότη-
τα. Τραβήξτε την προσοχή των πολιτών με τη χρή-
ση των Τιπ.

Κρατήστε τα!
1. Ο μόνος λόγος για να κάνουμε εκλογές, είναι

για να μάθουμε εάν οι δημοσκοπήσεις ήταν σω-
στές και καθαρές ή λάθος και πειραγμένες. 

2. Κάποιες φορές, κυβέρνηση είναι αυτή που
οι πολίτες επέλεξαν και όχι εκείνη που ήθελε να
επιβάλει ένα κατεστημένο σύστημα, συνεπικου-
ρούμενο από μιντιακή ομοφωνία. 

3. Όταν μεταξύ των κομμάτων εξουσίας δεν
υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες αλλά πολιτικό χά-
σμα, τότε η δημοκρατία κινδυνεύει. 

4. Στην πολιτική, άλλο το καλύτερο για τον λαό
και άλλο αυτό που απαιτείται. 

5. Όλοι είμαστε πωλητές. Όλοι πουλάμε κάτι,
από τον εαυτό μας μέχρι φύκια για μεταξωτές

κορδέλες. Γιατί κατηγορούμε τους πολιτικούς
όταν πουλάνε ελπίδα; 

6. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, πάντα λέμε
την αλήθεια που μας βολεύει και ποτέ την «πάσα»
αλήθεια.

7. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, οι πράξεις
δείχνουν την αλήθεια, όχι τα λόγια.

8. Σε μια πολιτική ομιλία δεν ενδιαφέρει τόσο η
ακρίβεια των στοιχείων που παρατίθενται αλλά το
συναίσθημα που προκαλεί. 

9. Στόχος κάθε πολιτικού είναι το αποτύπωμά
του να κρατήσει περισσότερο από τη θητεία του.

10. Το «παλμαρέ» ενός πολιτικού, δηλαδή το
σύνολο επιτυχιών και επιτευγμάτων του, αποτε-
λεί το βασικότερο κομμάτι της υστεροφημίας του. 

11. Σε αρκετούς πολιτικούς το πρόβλημα είναι
στη λατρεία του φαίνεσθαι και στην αδιαφορία
για την ουσία στην πολιτική τους διαδρομή και
συμπεριφορά.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Ο
ι ευρωπαϊκές οργανώσεις λιανικού εμ-
πορίου Ecommerce Europe και Euro-
Commerce ξεκίνησαν από κοινού μια

εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ση-
μασία της Ενιαίας Εγγραφής ΦΠΑ. Από την 1η
Ιουλίου 2021 τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι κανόνες
ΦΠΑ για τις πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου σε καταναλωτές, επεκτείνοντας το σύστημα
«One Stop Shop VAT» στην εξ αποστάσεως πώ-
ληση ηλεκτρονικού εμπορίου και εισάγοντας
ένα εισαγωγικό ενιαίο κατάστημα IOSS. Τόσο οι
εθνικές όσο και οι ελληνικές οργανώσεις εμπο-
ρίου χαιρέτισαν την εισαγωγή αυτών των μέτρων
απλούστευσης. Ωστόσο, ένα από τα θέματα αντι-
παράθεσης σε εθνικό επίπεδο των νέων κανό-
νων είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν το ζήτημα της
καταχώρισης ΦΠΑ για τους πωλητές που κατέ-
χουν απόθεμα σε πολλά κράτη-μέλη, προκειμέ-
νου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους κα-
ταναλωτές.

Στην πράξη, οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμ-
πορίου εξακολουθούν να πρέπει να διατηρούν
τις καταχωρίσεις ΦΠΑ στο εξωτερικό σε κάθε
χώρα της ΕΕ όπου στέλνουν ή κατέχουν απόθε-
μα. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, η
Ecommerce Europe και η EuroCommerce συνι-
στούν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να
επεκτείνουν το υπάρχον σύστημα ΦΠΑ σε όλες
τις αποστολές εμπορευμάτων, όπου ο πωλητής
εγγραφών δεν βρίσκεται στη χώρα φορολόγη-
σης της ΕΕ, και ιδίως για διασυνοριακή διακίνη-

ση ιδίων αποθεμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ για
εγχώριες πωλήσεις από κόμβους διανομής από
έναν πωλητή που δεν είναι εγκατεστημένος στη
συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ.

Τα νέα συστήματα υπηρεσίας μίας στάσης OSS και
IOSS θεωρούνται μια επιτυχημένη ιστορία και ορόσημο
στις προσπάθειες της ΕΕ να απλοποιήσει τη νομοθεσία
για τον ΦΠΑ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με πολλές αποθή-
κες στις χώρες της ΕΕ πρέπει να καταχωρίσουν ΦΠΑ σε
κάθε χώρα αποθήκευσης. Αυτό είναι δαπανηρό, ειδικά
για τις μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και
προστατευτικό για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τα
φυσικά καταστήματα κάθε χώρας της ΕΕ-27. 

Η εισαγωγή ενός Ενιαίου Αριθμού Μητρώου ΦΠΑ
με την επέκταση του υπάρχοντος ΦΠΑ θα μειώσει
σημαντικά τις διοικητικές διαδικασίες και θα βοηθή-
σει κάποιες επιχειρήσεις να ευημερήσουν στην ενι-
αία αγορά της ΕΕ, αλλά όχι όλες. Δεδομένου βεβαίως
ότι οι έμποροι λιανικής ήταν και είναι σημαντικοί ει-
σπράκτορες ΦΠΑ, τα επιμελητήρια στο πλαίσιο της
εξωστρέφειας υποστηρίζαμε πάντα κάθε προσπά-
θεια διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ
σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά με δίκαιο τρόπο μεταξύ
φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου. Το πακέτο
ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει προσφέρει
πολλά, αλλά ορισμένα ερωτήματα παραμένουν.

Η έκθεση για το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο,
που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι
μια πλούσια πηγή δεδομένων για τις πρόσφατες εξελί-
ξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, στον
αντίκτυπο της πανδημίας. Δείχνει ότι το ηλεκτρονικό

εμπόριο συνέχισε να αναπτύσσεται το 2020 με +10%,
αλλά όχι με το +14% του 2019. Το 73% του πληθυσμού
της ΕΕ έκανε αγορές μέσω διαδικτύου το 2020, ενώ
ήταν 68% το 2019. Οι καταναλωτές σε ποσοστό 88% αγο-
ράζουν περισσότερα από εθνικούς πωλητές και το 40%
ανέφεραν ότι αγόρασαν από πωλητή στο εξωτερικό. Η
μέση κίνηση στο Διαδίκτυο για προϊόντα όπως η υγιει-
νή, οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα βιβλία ή η κηπουρική
αυξήθηκε κατά περισσότερο από 20% το 2020 σε σύγ-
κριση με το 2019 και ακόμη και κατά 30% για τα είδη
παντοπωλείου. Ο χρόνος παράδοσης το 2021 δείχνει
32% την επόμενη ημέρα, 22% με επιλογή του πελάτη,
21% παράδοση το Σαββατοκύριακο και, τέλος, 13% με
παράδοση αυθημερόν.

Ανυπομονούμε, λοιπόν, να δούμε την πρωτοβουλία
της Επιτροπής για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή που θα
παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες και ελπίζουμε να
χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία για να άρουν τα εμπόδια
στο ψηφιακό εμπόριο, χωρίς όμως να αδικήσουν το φυ-
σικό εμπόριο και να επεκτείνουν τον ενιαίο ΦΠΑ για πε-
ρισσότερες πωλήσεις και σε χαμηλότερες τιμές. Το ηλε-
κτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη πρέπει να ταυτιστεί
πλήρως με τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που περιγράφεται στο πακέτο δίκαιης και απλής φορο-
λογίας, με το να μειωθούν περαιτέρω τα εμπόδια που
σχετίζονται με το διασυνοριακό εμπόριο στην ΕΕ και να
δημοσιευθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία για την τρο-
ποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας, ώστε να προχωρή-
σουμε όλοι προς μια ενοποιημένη λύση ΦΠΑ στην ΕΕ
και να αποκομίσουμε τόσο οι έμποροι όσο και οι κατα-
ναλωτές όλα τα οικονομικά οφέλη από το 2022.
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Σ
ε κίνηση φτηνού εντυπωσιασμού υπέ-
πεσε για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, επι-
χειρώντας να συνδέσει τις πολιτικές

εξελίξεις στην Αυστρία με το εγχώριο πολιτικό
σκηνικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανί-
ζεται ετεροκαθοριζόμενη, αυτήν τη φορά από
την παραίτηση Κουρτς, συσχετίζοντας το
σκάνδαλο στην Αυστρία με ανύπαρκτο στη χώ-
ρα μας για να κερδίσει επικοινωνιακούς πόν-
τους. Με αίτημά της η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από
τον πρόεδρο της Βουλής τη σύσταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής, δικαίωμα που, σύμφωνα με
την τελευταία Συνταγματική Αναθεώρηση,
έχει πλέον η μειοψηφία, προτάσσοντας αιτιο-
λογία περί «στημένων δημοσκοπήσεων» και
επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοι-
νής γνώμης μέσω των χρημάτων που δόθηκαν
στα ΜΜΕ για την ενημερωτική καμπάνια για
τον κορονοϊό. Διαδικαστικά τον λόγο έχει τώ-
ρα ο πρόεδρος της Βουλής, καθώς είναι στη
διακριτική του ευχέρεια αν και πότε θα μπει
στην Ολομέλεια προς συζήτηση, ενώ για να γί-
νει αποδεκτή η πρόταση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης απαιτούνται τα 2/5 επί των παρόν-
των βουλευτών, δηλαδή 120 θετικές ψήφοι.

«Όλα τα ζητήματα που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ
έχουν απαντηθεί πολλές φορές», τόνισε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος και επιτέθηκε στον
ΣΥΡΙΖΑ ότι καταφεύγει στην πρόταση αυτή
προκειμένου να δικαιολογήσει την αποτυχία
και την ανεπάρκειά του απέναντι σε κεφαλαι-
ώδους σημασίας ζητήματα για την πατρίδα και
την κοινωνία, για τα οποία δεν έχει καμιά ου-
σιαστική πρόταση. Καλεί, δε, την αξιωματική
αντιπολίτευση να αποδείξει τη δυναμική της
στις κάλπες όταν γίνουν εκλογές, οπότε και θα
«αναμετρηθούν τα αποτελέσματα των πολιτι-
κών μας με την καθεστωτική αντίληψη του κ.
Τσίπρα και των συνεργατών του για την Ελλά-
δα και θα διαπιστωθεί ξανά αν οι δημοσκοπή-
σεις που βλέπουμε είναι “στημένες” ή απη-
χούν την πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΚΙΝΑΛ διά-
κειται θετικά στην πρόταση, καθώς για λόγους
διαφάνειας ψηφίζει πάντα «ναι» στις Εξεταστι-
κές. Ωστόσο, για τη στάση του στην ψηφοφορία
θα προηγηθεί συνεδρίαση της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας. Το ΚΚΕ ψηφίζει «ναι» στην πρό-
ταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
ζητώντας παράλληλα να γίνει διεύρυνση του
περιεχομένου, ενώ «ναι» στην πρόταση λέει
και η Ελληνική Λύση, σημειώνοντας ότι πρέπει
να έρθουν όλα στο φως. Αδιευκρίνιστη παρα-
μένει η στάση του ΜέΡΑ25.

ΜΜπλέξαμε άσχημα 
με τους Τούρκους 
«Την υφαλοκρηπίδα μας την έχουμε ανακοι-
νώσει, τη δηλώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη, την
προστατεύουμε για τα καλά... Έχουμε δηλώ-
σει και την ΑΟΖ στη Μαύρη θάλασσα. Μπο-
ρούμε να δηλώσουμε και
στη Μεσόγειο...», ήταν τα
ακριβή λόγια του υπουρ-
γού Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Τι σημαίνει
αυτό πρακτικά; Από τη
στιγμή που ένα κράτος
δηλώσει ότι κηρύσσει
ΑΟΖ μονομερώς, αποκτά
όλα τα δικαιώματα σε μια περιοχή έως τα
διακόσια μίλια από την ακτή. Αν το εύρος της
θάλασσας δεν του παρέχει αυτήν τη δυνατό-
τητα, αν δηλαδή παρεμβάλλονται ελληνικά
νησιά, τότε πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση
ΑΟΖ σε συνεννόηση με το άλλο κράτος. Πώς
αντιλαμβάνεται μέχρι τώρα η Τουρκία την
έννοια της συνεννόησης; Με πολιτικά μέσα
(παζάρι Ελλάδας - Τουρκίας), με στρατιωτική
βία ή με αυτοδικία…

Ποιοι θα χάσουν
τον ύπνο τους; 
Έχουν χάσει τον ύπνο τους αρκετοί Έλληνες
επιχειρηματίες, μάνατζερ και εφοπλιστές.
Γιατί; Διότι διακινείται εντόνως ότι ο Διεθνής
Οργανισμός Ερευνητικής Δημοσιογραφίας,
που διενήργησε τη διετή έρευνα των εγγρά-
φων του σκανδάλου Pandora Papers με τις
offshore εταιρείες από 14 νομικές και χρημα-
τιστηριακές εταιρείες, θα ξεκινήσει να δημο-
σιεύσει λίστες εμπλεκόμενων προσώπων ανά
χώρα. Για την Ελλάδα μας μαθαίνω ότι υπάρ-
χουν δεκάδες ονόματα που βρίσκονται στις λί-
στες. Μιλάμε για ναυτιλιακές εταιρείες που
έχουν ιδρύσει γραφεία στη χώρα μας ως εται-
ρείες ειδικού φορολογικού και επιχειρηματι-
κού καθεστώτος του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
και λειτουργούν ως offshore με επίσημες
δραστηριότητες που δεν φαίνεται να έχουν
σχέση με… πλοία; Άλλο πάλι και τούτο… 

To Σαββατοκύριακο του
Καραμανλή στην Κέρκυρα  

Ο πρώην πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο
βρέθηκε στην Κέρκυρα για να παρευρεθεί
σε εκδήλωση μεγάλης ξενοδοχειακής μονά-
δας του νησιού, φιλοξενούμενος από τον οι-
κογενειακό φίλο του Κώστα Τσαούσογλου,
ιδιοκτήτη του Corfu Holiday Palace. Στη συν-
τροφιά του ήταν ο βουλευτής της ΝΔ Στέφα-
νος Γκίκας, ο πολιτευτής Σπ. Κορκίδης, οι
αντιπεριφερειάρχες Μελίτα Ανδριώτη, Κ.
Ζορμπάς και άλλα στελέχη της τοπικής ΝΔ. Ο
Κώστας Καραμανλής το μεσημέρι του Σαβ-
βάτου έκανε βόλτα στο κέντρο της πόλης,
ήπιε καφέ και γευμάτισε με φίλους, καθώς
είναι γνωστή η αγάπη του για το νησί. Επι-
σκέφτηκε, επίσης, τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν-
νου Πόλεως και τον πατέρα Αθανάσιο Κοκκι-
νόπουλο, με τον οποίο επίσης διατηρεί καλές
σχέσεις. Αυτήν τη φορά επισκέφτηκε το
γκολφ στους Έρμονες και ακολούθως το
κτήμα Θεοτόκη. Επισκέφτηκε, επίσης, και
την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου τον
υποδέχτηκε ο μητροπολίτης Νεκτάριος, ενώ
βρέθηκε και σε ταβέρνα στον Χαλικούνα,
όπου κάθισε να δοκιμάσει θαλασσινά και σα-
λάτες. Τέλος, πραγματοποίησε και επίσκεψη
στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας.

Διχάζει το άγαλμα 
της Μαρίας Κάλλας
Την Παρασκευή έγιναν τα αποκαλυπτήρια
του χάλκινου γλυπτού της Μαρίας Κάλλας,
ωστόσο οι χρήστες των social media δεν
φαίνεται να πήραν τη δημιουργία του με...
καλό μάτι. Το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας το-
ποθετήθηκε στο ξέφωτο Ροβέρτου Γκάλη,
επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μετά
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Πρόκειται
για ένα έργο που φιλοτέχνησε η γλύπτρια
Αφροδίτη Λίτη, ενώ η διαδικασία των εγκρί-
σεων της χωροθέτησης από το ΚΑΣ και τους
άλλους φορείς υπήρξε χρονοβόρα. Η όψη
του, ωστόσο, δεν ικανοποίησε πολλούς χρή-
στες των social media, οι οποίοι έκαναν λό-
γο για ένα άγαλμα που δεν παραπέμπει στη
μεγάλη Ελληνίδα αοιδό.
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Νέο πυροτέχνημα
του ΣΥΡΙΖΑ 
η Εξεταστική για
δημοσκοπήσεις

Για να ξέρετε, σήμερα θα βρί-
σκεται στη Θεσσαλονίκη ο
ισχυρός άνδρας της Pfizer
Άλμπερτ Μπουρλά προκειμέ-

νου να παραστεί στα εγκαίνια
των εγκαταστάσεων της εταιρεί-

ας στην πόλη. Ο κ. Μπουρλά θα «κό-
ψει την κορδέλα» στο Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολο-
γίας και στο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών
και Υπηρεσιών της εταιρείας, που πλέον βρίσκον-
ται σε πλήρη λειτουργία. Λέτε να κάνει και καμιά
βόλτα προς Αθήνα;
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Μπροστά και με διαφοράσε νέα
δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία
Μ

ε 12,8% προηγείται η Νέα
Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ με
βάση τη δημοσκόπηση της

MARC, που έγινε για λογαριασμό
του ANT1. Η δημοσκόπηση παρου-
σιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων του καναλιού, με τον Νίκο Χα-
τζηνικολάου.

Εντυπωσιακή είναι επίσης η απο-
δοχή που έχει στην κοινή γνώμη η
ελληνογαλλική αμυντική συμφω-
νία, η οποία ψηφίστηκε προ ημερών
στη Βουλή, αλλά καταψηφίστηκε
από τον ΣΥΡΙΖΑ (και από ΚΚΕ και
ΜΕΡΑ25), φαίνεται να επιδρά κατα-
λυτικά στη διατήρηση σε πολύ υψη-
λά επίπεδα της διαφοράς ανάμεσα
σε ΝΔ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση .

Σύμφωνα με τα ευρήματα του γκάλοπ, το
75,2% των ερωτηθέντων κρίνει «θετικά» και
«μάλλον θετικά» τη συμφωνία, ενώ μόλις 19,6%
την αξιολογεί θετικά, με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ
να την καταψηφίσει να εγκρίνεται μόλις από
25,9% (μεγάλο ποσοστό ανήκει στους ψηφοφό-
ρους του ΚΚΕ).

Απ’ όλα τα ποιοτικά στοιχεία φαίνεται ότι το
συγκεκριμένο έχει «μετρήσει» ώστε η ΝΔ να
προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 12,8 πο-
σοστιαίες μονάδες: Συγκεντρώνει το 34,8%
έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά μεγαλώνει
κι άλλον στο δείκτη «εκτίμηση ψήφου», κα-
θώς η ΝΔ φτάνει στο 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο
27,5%, όπερ σημαίνει μία διαφορά στο 13,5%.

Το ΚΙΝΑΛ καταγράφει στην Πρόθεση Ψή-
φου 6,3% (στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο
8%), το ΚΚΕ είναι στο 5,6% (και φτάνει στο
6,5%), η Ελληνική Λύση στο 4,4% (πάει στο
5,5%) και το ΜΕΡΑ25 εντοπίζεται στο 2,7% με
την εκτίμηση ψήφου να το ανεβάζει στο 3,5%.
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ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ
Ευρωβουλευτής της ΝΔ

«Είμαστε έτοιμοι 
να απαντήσουμε 
σε οποιαδήποτε 

πρόκληση-απειλή»

Για την αναβάθμιση της
Ελλάδας σε γεωστρα-
τηγικό επίπεδο μετά την

κύρωση από τη Βουλή της
αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας
- Γαλλίας, τη νέα συμμαχία με
τη μόνη δύναμη που διαθέτει
πυρηνικά, για το σύγχρονο δόγ-
μα της χώρας αλλά και για την
επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να κατα-
ψηφίσει μίλησε στην «Politi-
cal» η ευρωβουλευτής της ΝΔ
Ελίζα Βόζεμπεργκ. «Είμαστε
έτοιμοι να απαντήσουμε σε
οποιαδήποτε πρόκληση-απει-
λή», απάντησε ερωτηθείσα για
πιθανό casus belli από πλευράς
της Τουρκίας, ενώ αισιόδοξη
εμφανίστηκε για τη διαχείριση
της υγειονομικής κρίσης, παρό-
τι επέκρινε ευθέως τους αντιεμ-
βολιαστές, σημειώνοντας ότι
«είναι επικίνδυνοι».
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Ο πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μή-
νυμα ότι η θωράκιση της χώρας αποτελεί
πρώτιστο μέλημά του. Ποια είναι τα οφέλη
της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας - Γαλ-
λίας που κυρώθηκε από τη Βουλή;
H στρατηγική αμυντική συμφωνία Ελλά-

δας - Γαλλίας κάνει όλους τους Έλληνες υπε-
ρήφανους. Η συντριπτική πλειονότητα του
ελληνικού λαού όχι μόνο επιχαίρει για τη
συμφωνία, αλλά κυρίως αντιλαμβάνεται ότι η
χώρα θωρακίστηκε αμυντικά. Ειδική βαρύ-
τητα, δε, έχει με ποιον την συνάπτουμε τη
συμφωνία και αυτό γιατί η Γαλλία είναι η υπ’
αριθμόν 1 στρατιωτική χώρα της Ευρώπης
και το υπ’ αριθμόν 1 κράτος-μέλος με τέτοια
στρατιωτική δύναμη. Πρόκειται για τη μονα-
δική χώρα που έχει πυρηνικά και τη μοναδι-
κή χώρα κράτος-μέλος μετά την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι μόνιμο
μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το δόγμα
της συνδρομής η Ελλάδα το επιζητεί από τη
Μεταπολίτευση του 1974. Το πέτυχε υπό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και το πέτυχε τώρα γιατί
έχει θωρακίσει τη χώρα με ουκ ολίγες διμε-
ρείς συμφωνίες - με την Ιταλία, την Αίγυπτο,
τα Εμιράτα. Και αυτό έχει γίνει αντικείμενο
συζήτησης με πολύ κολακευτικά λόγια για
την Ελλάδα, καθώς από πέρσι, που επιχειρή-
θηκε η «εισβολή» με τους μετανάστες και
πρόσφυγες στον Έβρο και αντιλήφθηκε η ΕΕ
ότι φυλάσσει αποτελεσματικά τα σύνορα της
Ευρώπης, αναβίβασε και ανέδειξε το θέμα
των ελληνοτουρκικών διαφορών σε ευρω-
τουρκικές διαφορές και εκ των πραγμάτων
άλλαξε γεωπολιτικά το παιχνίδι στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και όχι μόνο. Πλέον είναι και η
Ελλάδα ένας δυνατός παίκτης στα ζητήματα
της περιοχής, καθώς έχουμε έναν δύσκολο,
απειλητικό γείτονα που κλιμακώνει τις επιθέ-
σεις, μέχρι το σημείο να αμφισβητήσει την
ελληνικότητα των νησιών μας, ζητώντας να
αποστρατιωτικοποιηθούν. Αυτά συμβαίνουν
για πρώτη φορά σε τέτοια ένταση και, άλλω-
στε, η επιτυχία της συμφωνίας φαίνεται και
από τον εκνευρισμό του Ερντογάν, μόλις
ακριβώς ενημερώθηκε για την υπογραφή
αυτής της συμφωνίας, που περιέχει το δόγμα
της αμυντικής συνδρομής.

Πώς σχολιάζετε την επιλογή καταψήφι-
σης της αμυντικής συμφωνίας από πλευ-
ράς του ΣΥΡΙΖΑ;
Με στενοχώρησε το γεγονός ότι υπάρχει το

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην
πατρίδα μου που στέλνει μηνύματα στο εξω-
τερικό περί διχασμού σε μια συμφωνία που
είναι εθνικών χαρακτηριστικών, όταν ο
υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε το γεγονός
ότι η Ελλάδα υφίσταται εθνική απειλή. Όταν ο
ίδιος ο πρωθυπουργός εξήγησε με κάθε τρό-
πο τα οφέλη της συμφωνίας, αλλά και σε επί-
πεδο οικονομικής διάστασης ότι στην τιμή
των δύο φρεγατών θα αποκτήσουμε τρεις,

θεωρώ ότι είναι μικρόψυχη η καταψήφιση.
Είναι δικαίωμα της αξιωματικής και της
ελάσσονος αντιπολίτευσης να ασκήσουν κρι-
τική και να καταθέσουν τους προβληματι-
σμούς, τους αστερίσκους και τα ερωτήματά
τους, αλλά να φτάσουν στο σημείο να κατα-
ψηφίσουν μια συμφωνία, όταν αυτό δεν έχει
συμβεί από τη Μεταπολίτευση και μετά ποτέ
στην Ελλάδα, είναι κάτι που δεν τιμά τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να
απαντήσει σε ένα ενδεχόμενο casus belli;
Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι έχουμε πά-

νοπλες και πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις,
που αποτελούν τον εγγυητή της ακεραιότη-
τας της χώρας μας. Είμαστε έτοιμοι να απαν-
τήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση-απειλή.
Το απευχόμαστε, βέβαια, γιατί είναι αναγκαίο
να τονίσουμε ότι η συμφωνία αυτή έχει κα-
τεύθυνση αποτροπής. Δεν είμαστε μια χώρα
που επιτίθεται ή προκαλεί κανέναν. Η Ελλά-
δα, όμως, είναι υποχρεωμένη να θωρακίσει
την ασφάλειά της, την επικράτειά της, τα σύ-
νορά της, πάντοτε πιστή στο Διεθνές Δίκαιο
και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παρά τις τουρκικές προκλήσεις, οι διε-
ρευνητικές επαφές συνεχίζονται. Η Τουρ-
κία έχει δύο πρόσωπα;
Η Τουρκία έχει δύο πρόσωπα και μπορώ να

πω και περισσότερα. Η Ελλάδα, όμως, έχει
ένα. Γνωρίζει ότι η Τουρκία αποτελεί έναν
αναγκαίο γείτονα από γεωγραφική και πολι-
τική θέση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει
ότι εμείς πάντα θα συνομιλούμε και θα ανα-
ζητούμε μια λύση των οποιωνδήποτε διαφο-
ρών μας, αλλά μέσα από το Διεθνές Δίκαιο,
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας

και το Δίκαιο της Θάλασσας, και εννοείται ότι
πρέπει να συνομιλούμε. Η προκλητικότητα
είναι επιλογή της Τουρκίας. Εμείς είμαστε
πάντα σε επίπεδο άμυνας, αλλά έτοιμοι να
απαντήσουμε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αντίμετρα στο
παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων. Εκτιμάτε
ότι θα καταφέρει να συγκρατηθεί ο οικο-
γενειακός προϋπολογισμός του μέσου
Έλληνα;
Το γεγονός ότι η Ελλάδα επί διακυβέρνη-

σης Μητσοτάκη κλήθηκε να αντιμετωπίσει
μεγάλες κρίσεις -πανδημία, πυρκαγιές- ανα-
γνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
από την Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
παραδέχονται ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει
στην οικονομία, παρά την παγκόσμια αρνητι-
κή συγκυρία. Μάλιστα, η Eurostat κατέγραψε
ότι έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης
του πληθωρισμού στο 2,1, όταν η Γερμανία
και η Ισπανία βρίσκονται σήμερα στο 4 και
4,1. Είναι ενδεικτικό της αναγνώρισης ότι η
Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει στην οικονο-
μία και επομένως με διαφορετικό τρόπο και
αναβαθμισμένο κύρος ο πρωθυπουργός
μπορεί να συζητήσει τη χαλάρωση των οικο-
νομικών μεγεθών του συμφώνου. Υπάρχει,
μάλιστα, το δεδομένο ότι πρόσφατα το 5ετές
και το 30ετές ομόλογό μας βγήκαν με πολύ
χαμηλά επιτόκια και παρά το γεγονός ότι δεν
ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα συμπε-
ριελήφθησαν, διότι η Ευρώπη εμπιστεύεται
την οικονομία της Ελλάδας. Με το δημοσιο-
νομικό δεδομένο που έχει στα χέρια της, η
κυβέρνηση εξήγγειλε αυτές ακριβώς τις
πρόνοιες που θα ανακουφίσουν ιδιαίτερα τις
κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε δύ-
σκολη θέση και αυτό είναι αισιόδοξο. 

Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η υγειονο-
μική κρίση μετά και τις νέες «ελευθερίες»

που δίνονται στους εμβολιασμένους;
Μπορεί στην πλειονότητά τους οι Έλληνες

να είναι πειθαρχημένοι και απολύτως ευθυ-
γραμμισμένοι με τις απόψεις των επιστημό-
νων, δυστυχώς όμως υπάρχουν ακόμη αρκε-
τοί συνάνθρωποί μας ανεμβολίαστοι. Πι-
στεύω, όμως, ότι τα επιχειρήματα της πει-
θούς έχουν εξαντληθεί. Ουδείς συμπολίτης
μας είναι ανενημέρωτος για την αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου και για την επικινδυ-
νότητα της μολυσματικής επίδοσης του κο-
ρονοϊου και των μεταλλάξεών του. Εκτιμώ ότι
η επιστροφή μας στην κανονικότητα θα μπο-
ρέσει να επαναφέρει την κανονική ζωή, δη-
λαδή αυτό που ζητούν η κοινωνία και η οικο-
νομία. Δεδομένου ότι εμπιστευόμαστε την
κυβέρνηση με όλες τις πρόνοιες που έχει λά-
βει μέχρι τώρα -οι οποίες είναι σε συνάρτηση
με τις απόψεις των επιστημόνων- είμαι αισιό-
δοξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Πώς τροφοδοτείται το κίνημα των αντιεμ-
βολιαστών;
Είναι αξιοσημείωτο ότι εστάλησαν ορισμέ-

να αρνητικά μηνύματα και από την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. Σκεφτείτε ότι άνθρωπος
με θεσμικό ρόλο, πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας και γιατρός, έδινε λάθος
μηνύματα και ορισμένοι ανησύχησαν. Εκεί-
νους που αυτοχαρακτηρίζονται αντιεμβολια-
στές από πεποίθηση και προσπαθούν να ανα-
τρέψουν τους κανόνες και τα δεδομένα της
επιστήμης, όχι μόνο δεν τους σέβομαι, αλλά
τους θεωρώ επικίνδυνους συμπολίτες μας.

Πώς σχολιάζετε τη διαγραφή του Κων-
σταντίνου Μπογδάνου μετά τις ακραίες
τοποθετήσεις του στη Βουλή;
Στην πιο ιστορική παράταξη εξουσίας, την

ευρύτερη κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράτα-
ξη που αποτυπώνεται στο κόμμα της ΝΔ, εί-
ναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές φω-
νές. Υπό μία αναγκαία, όμως, προϋπόθεση.
Ότι αυτές οι φωνές εναρμονίζονται με το
αξιακό πλαίσιο, τις αρχές και τις αξίες αυτής
της παράταξης. Διαφορετικά, δεν έχουν θέση
σε αυτήν και αυτό ακριβώς τονίστηκε διά
στόματος του πρωθυπουργού.«

Οι αντίθετες φωνές εντός 
της ΝΔ πρέπει 
να εναρμονίζονται 
με το αξιακό της πλαίσιο

στη Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Ε
κτροχιασμένο είναι το πρόγραμ-
μα των Αεροσκαφών Ναυτικής
Συνεργασίας P3 Orion, τα οποία
παραμένουν στα υπόστεγα της

ΕΑΒ χωρίς να καταγράφεται ιδιαίτερη
πρόοδος στις εργασίες αναβάθμισης. Το
αμφιλεγόμενο πρόγραμμα του εκσυγχρο-
νισμού των τεσσάρων P3 του Πολεμικού
Ναυτικού εξακολουθεί να προκαλεί πο-
νοκέφαλο στη στρατιωτική ηγεσία, καθώς
ακόμη και με τις πιο αισιόδοξες προβλέ-
ψεις τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν
πριν από τα μέσα της δεκαετίας.

Μάλιστα, το Δημόσιο έχει ήδη καταβά-
λει το μεγαλύτερο μέρος των 500 εκατ.
που απαιτούνται για το πρόγραμμα. Επί
υπουργίας Καμμένου, είχαν διατεθεί πε-
ρισσότερα από 370 εκατ., αν και δεν ήταν
λίγοι εκείνοι που είχαν επισημάνει τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που επε-
φύλασσε ο εκσυγχρονισμός των συγκε-
κριμένων αεροσκαφών. Εντύπωση, φυσι-
κά, είχε προκαλέσει εκείνη την εποχή η
επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
να διαθέσει 500 εκατ. για τα P3 και όχι για
νέες τορπίλες βαρέος τύπου για τα υπερ-
σύγχρονα υποβρύχια 214, τα οποία όμως
ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων, αφού
δεν διέθεταν τα κατάλληλα όπλα.

Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα ξεκίνησε,

όμως μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί μόνο
το αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης, το
οποίο γεμίζει με ώρες πτήσης, ώστε να
διατηρούν την επιχειρησιακή τους ετοι-
μότητα τα πληρώματα του Πολεμικού
Ναυτικού. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για εκ-
συγχρονισμένο αεροσκάφος, αφού όλες
οι εργασίες που έγιναν ήταν για να μπορέ-
σει απλώς να ξαναπετάξει. Δεν διαθέτει,
δηλαδή, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστή-
ματα που θα εγκατασταθούν στα υπόλοι-
πα. Αρχικά το χρονοδιάγραμμα προέβλε-
πε την παράδοση των δύο πρώτων εκσυγ-
χρονισμένων P3B μέσα στο 2022 και των
άλλων δύο εντός του 2023. Οι στόχοι αυτοί
μοιάζουν ήδη χαμένοι, αφού αυτήν τη
στιγμή εργασίες εκτελούνται μόνο σε ένα
από τα τέσσερα P3 και με το ένα τέταρτο
των τεχνικών που απαιτούνται. Αυτό ση-
μαίνει ότι αντί για 50 με 60 τεχνικούς σε
κάθε αεροπλάνο, εργάζονται μόλις 20 με
30 σε ένα.

Το πρόγραμμα, στο οποίο με καμάρι
αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας

στη Βουλή, έχει «βαλτώσει για τα καλά»,
λένε άνθρωποι της αμυντικής βιομηχα-
νίας και το μέλλον του κρίνεται ιδιαίτερα
αμφίβολο. Η ΕΑΒ για τους γνωστούς λό-
γους δεν μπορεί να υποστηρίξει με επι-
πλέον προσωπικό τα P3, ενώ οι προσλή-
ψεις, που είναι απαραίτητες τόσο για τα P3
και τα C-130 όσο και για το σημαντικότερο
πρόγραμμα της εταιρείας, το F-16 Viper,
δεν προχωρούν και, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις, αυτήν τη στιγμή λείπουν περί τα 150
άτομα που θα έπρεπε να εξειδικεύονται
στα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Και όλα
αυτά ενώ η κατασκευάστρια Lockheed
Martin έχει ήδη μεταφέρει όλα τα απάρτια
των αεροσκαφών στα υπόστεγα της ΕΑΒ,
ενώ έχει στηθεί και ειδικός χώρος εξο-
μοίωσης, ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση
των χειριστών στο έδαφος μέχρι να ολο-
κληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των αερο-
σκαφών.

Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα ούτε
για τα πολύτιμα μεταγωγικά C-130 της Πο-
λεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται κα-
θηλωμένα εδώ και χρόνια στην Τανάγρα,
πλήρως εκτεθειμένα στις καιρικές συνθή-
κες. Αν και η ΕΑΒ αποτελεί πιστοποιημένο
συνεργείο για τον συγκεκριμένο τύπο,
αδυνατεί να τηρήσει τα χρονοδιαγράμμα-
τα παραδόσεων, ενώ κάθε φορά που τίθε-

ται θέμα προσλήψεων εξειδικευμένου
προσωπικού από εταιρείες, η διοίκηση
του εργοστασίου έρχεται αντιμέτωπη με
αντιδράσεις από ομάδες εργαζομένων.
Μάλιστα, προκειμένου να βρεθεί άμεσα
λύση εξετάζεται η μεταφορά ορισμένων
C-130 στο Τελ Αβίβ, ώστε να τα αναλάβει η
ισραηλινή βιομηχανία. Αυτό θα είχε μεγά-
λο κόστος αλλά και ρίσκο, αφού για να με-
ταφερθούν τα αεροσκάφη θα πρέπει να
«κοπούν» οι πτέρυγες και η επανατοπο-
θέτησή τους θα είναι μάλλον αδύνατη,
όπως επισημαίνουν πηγές της κατα-
σκευάστριας εταιρείας. Από την άλλη
πλευρά, αν μείνουν στην ΕΑΒ και βρεθεί
το προσωπικό για να τα αναλάβει, κάθε C-
130 αναμένεται να κοστίσει περίπου 1,6
εκατ. ευρώ. 
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα
εκσυγχρονισμού των 
τεσσάρων P3 του Πολεμικού
Ναυτικού εξακολουθεί 
να προκαλεί πονοκέφαλο 
στη στρατιωτική ηγεσία

«Καρκινοβατούν» τα P3 στην ΕΑΒ
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Σ
την Ουάσιγκτον μεταβαίνει σή-
μερα ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, για την υπογρα-
φή της ελληνοαμερικανικής

αμυντικής συμφωνίας με τον ομόλογό
του Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που η Άγ-
κυρα κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση
σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, απει-
λώντας ακόμη και με μονομερή ανακήρυ-
ξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ο
κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη για την προετοιμασία του τα-
ξιδιού του και ενημέρωσε τον πρωθυ-
πουργό για τις πτυχές της ανανεωμένης
συμφωνίας. 

Η ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA)
αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό
εργαλείο στα χέρια της ελληνικής κυβέρ-
νησης, το οποίο μαζί με τη συμφωνία
Αθήνας - Παρισιού ενισχύει τη διαπραγ-
ματευτική θέση της Ελλάδας και στέλνει
μήνυμα αποτροπής απέναντι στις παρά-
νομες ενέργειες της Τουρκίας. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, ο Νίκος Δένδιας θα έχει
σημαντικές επαφές με μέλη του Κογκρέ-
σου αλλά και της ομογένειας που έχουν
σημαίνοντα ρόλο στην προώθηση των ελ-
ληνικών θέσεων.

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας θα συ-
νοδεύεται και από μια πολιτική δήλωση
του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών
Άντονι Μπλίνκεν, ενώ θα περιλαμβάνει
νέες τοποθεσίες αλλά και επεκτάσεις των
βάσεων που έχουν ήδη παραχωρηθεί στις
αμερικανικές δυνάμεις. Η ανανέωση θα
είναι αρχικά πενταετής και στη συνέχεια
θα ισχύει επ’ αόριστον, γεγονός που επι-
τρέπει στο Κογκρέσο να εκταμιεύσει πε-
ρισσότερα κονδύλια τα οποία θα επενδυ-
θούν στις υπάρχουσες δομές. Σύμφωνα
με πληροφορίες, λίγες ώρες προτού οι
δύο υπουργοί Εξωτερικών υπογράψουν
τη νέα συμφωνία, θα πραγματοποιηθεί η
μεγαλύτερη έως σήμερα απόβαση αμερι-
κανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ελ-
ληνικό λιμάνι. Στην Αλεξανδρούπολη,
λοιπόν, αναμένεται να αποβιβαστούν δε-
κάδες επιθετικά και μεταγωγικά ελικό-
πτερα, άρματα μάχης και πυροβόλα από
τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και πο-

λυάριθμο προσωπικό. Ένα μέρος της με-
γάλης δύναμης πυρός θα προωθηθεί στα
Βαλκάνια για ασκήσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, ενώ δεν απο-
κλείεται κάποιες από τις δυνάμεις να πα-
ραμείνουν σε ελληνικό έδαφος. Με το
«καλημέρα» της αμυντικής συμφωνίας,
οι Αμερικανοί δείχνουν πόσο πολύ θέ-
λουν την Αλεξανδρούπολη ως κόμβο για
την είσοδό τους στα Βαλκάνια και τη Μαύ-
ρη Θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν
νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα, αποβι-
βάζοντας και διατηρώντας πανίσχυρα μέ-
σα και προσωπικό λίγα χιλιόμετρα από τα
ελληνοτουρκικά σύνορα.

«Πρόβα τζενεράλε» 
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι αυτές τις

μέρες γίνεται «πρόβα τζενεράλε» στην
110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα με την
παρουσία μαχητικών F-15 της Αεροπο-
ρίας των ΗΠΑ. Τα αεροσκάφη και το προ-
σωπικό θα παραμείνουν στην Ελλάδα για
περίπου έναν μήνα και σύμφωνα με το
ΓΕΕΘΑ, έχουν σχεδιαστεί κοινές επιχει-
ρήσεις με τους τρεις κλάδους των Ενό-
πλων Δυνάμεων και τη Διοίκηση Ειδικού
Πολέμου. Από χθες, μάλιστα, οι Αμερικα-
νοί πετούν σε αποστολές σύνθετων
αμυντικών και επιθετικών τακτικών με
τους Έλληνες συναδέλφους τους, ενώ

στα σενάρια θα λάβουν μέρος τις επόμε-
νες ημέρες και ομάδες τερματικής καθο-
δήγησης πυρών (JTAC). 

Η ελληνοαμερικανική συμφωνία προ-
καλεί ήδη αντιδράσεις στην Άγκυρα, με
την εφημερίδα «Χουριέτ» να αναφέρει
πως 400 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκα-
τασταθούν σε απόσταση περίπου 40 χι-
λιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία.
Η Άγκυρα είναι σε κατάσταση πανικού,
εκτιμούν διπλωματικές πηγές, υπογραμ-
μίζοντας ότι η Αθήνα βρίσκεται σε διπλω-
ματική και στρατιωτική ετοιμότητα για να
αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και το παραλήρημα
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος, ούτε λίγο
ούτε πολύ, μίλησε για μονομερή ανακή-
ρυξη ΑΟΖ, ενέργεια που θα παραβίαζε
κάθε αρχή του Διεθνούς Δικαίου και του
Δικαίου της Θάλασσας. 

Ηχηρή, πάντως, ήταν η απάντηση της
αμερικανικής πλευράς και συγκεκριμένα
του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο
οποίος με αφορμή τις «πειρατικές» ενέρ-
γειες της Τουρκίας, που παρεμπόδισε τις
έρευνες του «Nautical Geo» στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, κατήγγειλε την Τουρκία για υπο-
νόμευση της σταθερότητας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, καλώντας τις Ηνωμένες
Πολιτείες «να σταθούν στο πλευρό της

Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπο-
στηρίξει πλήρως τα ζωτικά συμφέροντα
των κρατών-μελών της». 

Για τις παράλογες εξαγγελίες Τσαβού-
σογλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι «δεν θα εί-
ναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να δη-
μιουργήσει τέτοιου είδους κατάσταση»,
θυμίζοντας το παράνομο τουρκολυβικό
μνημόνιο. 

Μήνυμα στην Τουρκία εξέπεμψαν και
οι Βρυξέλλες, με τον εκπρόσωπο της Κο-
μισιόν για τις εξωτερικές υποθέσεις, Πί-
τερ Στάνο, να σημειώνει πως «η αξιολό-
γηση των εξελίξεων στις ευρωτουρκικές
σχέσεις είναι συνεχής» απαντώντας σε
ερώτηση σχετικά με τη νέα έξοδο του
«Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Στάνο κάλεσε ακόμη την Τουρκία να
μην προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες
και να τηρεί εποικοδομητική στάση.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έτοιμο το new deal με την Αμερική

Την ώρα που η Άγκυρα 
συνεχίζει τις προκλήσεις, 
ο Νίκος Δένδιας πάει 
στην Ουάσιγκτον



«Δ
εν μπορείτε να φανταστείτε
τι συνέβη τα ξημερώματα
του Σαββάτου εδώ. Ο γιος
μου, ο Νικολάκης, είναι πα-

ραπληγικός και χρειάστηκε να φωνάξω γε-
ρανό για να μπορέσει να τον απομακρύνει. Οι
λάσπες έμπαιναν μέσα στο σπίτι μας με απί-
στευτη ορμή, δεν ήξερα τι να κάνω. Φοβήθη-
κα… Όχι για εμένα, για το παιδί μου…».

Είναι τα λόγια της κυρίας Ελένης από την
Κοτσικιά, απέναντι από το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου που γέμισε κι αυτό με λά-
σπες. Το σπίτι της είναι λίγα μέτρα μακριά
από την παραλία: από τη μία έβλεπε το βουνό
να κατεβάζει χείμαρρο, από την άλλη τα
φουρτουνιασμένα νερά. Με δάκρυα στα μά-
τια, αλλά και με περισσή ευγένεια, μιλάει
στην «Political» για το πώς βίωσε το πέρασμα
της «Αθηνάς» από την πολύπαθη Βόρεια Εύ-
βοια.

Ούτε εκατό μέτρα παρακάτω είναι το σπίτι
του κυρίου Νίκου και της κυρίας Ρίας. «Είμαι
83 χρονών και τέτοιο πράγμα δεν το έχω
δει», λέει ο χαμογελαστός συνταξιούχος και
ταυτόχρονα μας ξεναγεί στο σπίτι του που
πλημμύρισε με λάσπες δύο φορές. Ταυτό-
χρονα προσπαθεί να συνεννοηθεί στο τηλέ-
φωνο με την ασφαλιστική εταιρεία, για να
παραλάβει το ΙΧ αυτοκίνητό του, το οποίο
«πνίγηκε» από τον χείμαρρο λάσπης και
φερτών υλικών που κατέβηκε από το βουνό. 

Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι, που παλεύουν
να μαζέψουν τις ζημιές στις περιουσίες και

ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για την επό-
μενη βροχόπτωση, δεν σηκώνουν κουβέντα:
«Δεν θα φύγετε από εδώ αν δεν πιούμε καφέ
κι αν δεν δοκιμάσετε τη μηλόπιτα της Ρίας».
Σιγά σιγά στην αυλή του κυρίου Νίκου μα-
ζεύονται κι άλλοι κάτοικοι από την Κοτσικιά -
σχεδόν όλοι τους ηλικιωμένοι- για να μας
πουν ότι ο μεγάλος τους φόβος μετά τις πυρ-
καγιές του Αυγούστου έγινε πραγματικότητα
κι ακόμη είμαστε στις αρχές Οκτωβρίου. 

Παρόμοια εικόνα στο παράλιο μέρος της
Αγίας Άννας, στο Αχλάδι και στο Ψαροπούλι.
Δεκάδες σπίτια «ένιωσαν» το καταστροφικό
πέρασμα της «Αθηνάς», ενώ και οι υποδομές
έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Δρόμοι
έχουν υποστεί καθίζηση, σε πολλά σημεία

έχει υποχωρήσει τελείως το οδόστρωμα,
ενώ και σωλήνες νερού έχουν σπάσει, με
αποτέλεσμα διακοπές υδροδότησης στην
περιοχή. «Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί χω-
ρίς νερό δεν μπορούμε να πλύνουμε, να κα-
θαρίσουμε τα σπίτια μας από τις λάσπες»,
μας εξηγεί ο κύριος Γιάννης. 

Την ίδια ώρα, στο δημαρχείο Μαντουδίου
- Λίμνης και Αγίας Άννας, οι κάτοικοι ξεκί-
νησαν να υποβάλλουν δηλώσεις προκειμέ-
νου να λάβουν την κρατική αρωγή. Οι μεγα-
λύτερες από τις ζημιές σε σπίτια και επιχει-
ρήσεις που πλημμύρισαν έγιναν στο Αχλάδι,
την Κοτσικιά, την Αγία Άννα και το Ψαρο-
πούλι, ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα ακριβής
αριθμός.

«Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό
ώστε να θωρακίσουμε την περιοχή», δήλωσε
χθες αναφερόμενος στα αντιπλημμυρικά έρ-
γα στην Εύβοια, κατά την ενημέρωση των πο-
λιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία στις πυρόπληκτες περιοχές 
Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία των αντιπλημμυρι-

κών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας,
καθώς εργάζονται 16 Δασικοί Συνεταιρισμοί από διαφορετι-
κές περιοχές της χώρας, με περισσότερους από 700 δασεργά-
τες για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και προστασίας.
Καθώς, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, στην
περιοχή αλλά και στις τάξεις των αρμόδιων φορέων, έχει ση-
μάνει συναγερμός προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότε-
ρα, ενόψει φθινοπώρου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από
το ΥΠΕΝ, έως τώρα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εξής εργασίες:
34.000 μέτρα κορμοδεμάτων, 1.000 μέτρα κλαδοπλεγμάτων,
2.000 μέτρα σανιδότοιχων, 700 μέτρα κορμοφραγμάτων.

Στόχος του υπουργείου είναι η ολοκλήρωση του συνόλου

των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρό-
πληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το συντομότερο δυνα-
τό, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις
εταιρείες που έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση παρεμβάσε-
ων προστασίας στο πλαίσιο του θεσμού του «Αναδόχου Απο-
κατάστασης και Αναδάσωσης». Παράλληλα, όπως υπογραμ-
μίζεται από το ΥΠΕΝ, σε χρόνο ρεκόρ και συγκεκριμένα έως
τις 2 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της αναγνωρι-
στικής μελέτης για όλη την καμένη περιοχή, για τον προσδιο-
ρισμό και την ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών και αντιδια-
βρωτικών έργων. Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου εγκρί-
θηκαν πιστώσεις ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τα Δασαρ-
χεία Λίμνης και Ιστιαίας, ενώ μέσω του νεοσύστατου θεσμού
του «Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» εξασφαλί-

στηκαν κονδύλια άνω των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρη-
ματοδότηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε
τρεις κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής. Ενώ συνε-
χίζεται η εκπόνηση των μελετών αντιδιαβρωτικών- αντιπλημ-
μυρικών έργων με βάση την ιεράρχηση των περιοχών. 

Εξάλλου, για χρονοβόρες διαδικασίες για τη μελέτη και
εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων σε πυρόπληκτες περιοχές,
αλλά και στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, έκανε λόγο ο
πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Ταυτόχρονα, ανέφερε
ότι η εκπόνηση και ολοκλήρωση μελετών αντιδιαβρωτικών
και αντιπλημμυρικών έργων σε λιγότερο από ενάμιση μήνα
από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ είναι πραγμα-
τικά πολύ γρήγορες με βάση τα δεδομένα.

Ηλίας Παλιαλέξης 

Δεκάδες σπίτια υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές μετά 
το καταστροφικό πέρασμα 
της «Αθηνάς» 

Οδοιπορικό στην πολύπαθη Βόρεια Εύβοια 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

ΤΡΙΤΗ 12 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΛΛΑΔΑE16



ΕΒΕ: Παράταση για
την τροποποίηση
του συντελεστή  

Έως την 1η Νοεμβρίου έχουν δικαίω-
μα τροποποίησης του συντελεστή της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) τα
ιδρύματα, ειδικά για τη φετινή χρονιά,
σύμφωνα με πολυτροπολογία που κα-
τέθεσε το υπουργείο Παιδείας. Κανονι-
κά η προθεσμία επανακαθορισμού της
ΕΒΕ, η οποία θα ισχύσει για την επόμε-
νη σχολική χρονιά, λήγει στις 31 κάθε
Αυγούστου, ωστόσο, δίνεται επιπλέον
χρόνος, κατόπιν αξιολόγησης των δε-
δομένων που προέκυψαν από την πρώ-
τη εφαρμογή του νέου συστήματος ει-
σαγωγής κατά το τρέχον σχολικό-ακα-
δημαϊκό έτος.

Με άλλη διάταξη, επεκτείνεται η χο-
ρήγηση του στεγαστικού επιδόματος
και στους σπουδαστές των δημόσιων
ΙΕΚ, υπό συγκεκριμένους όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους
φοιτητές των ΑΕΙ (π.χ. χορηγείται για το
οριζόμενο διάστημα της φοίτησης, εί-
ναι ακατάσχετο και αφορολόγητο). Βα-
σικά κριτήρια παραμένουν ο τόπος μό-
νιμης κατοικίας και φοίτησης, το εισό-
δημα και η περιουσιακή κατάσταση των
αιτούμενων.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η
δυνατότητα πρόσληψης, ως προσωρι-
νών αναπληρωτών, εκπαιδευτικών γε-
νικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμέ-
νοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης
των κλάδων Νοσηλευτικής και Βοηθών
Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων. Στόχος εί-
ναι η ενίσχυση των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με νοσηλευτές και βοη-
θούς βρεφοκόμων-παιδοκόμων, σε
περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγ-
κες των σχολικών μονάδων δεν καλύ-
πτονται από τους τελικούς πίνακες κα-
τάταξης του ΑΣΕΠ των οικείων κλάδων
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού.

Βασικές προϋποθέσεις για την πρόσ-
ληψη είναι να κατέχουν σχετικό πτυχίο,
σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
και ταυτότητα μέλους του οικείου συλ-
λόγου. Επιπροσθέτως, για την κάλυψη
αναγκών στα Κέντρα Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιεί-
ται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με
απόφαση του υπουργού Παιδείας. 

Εύη Πανταζοπούλου

Σ
υνεχίζει το καταστροφικό της

έργο η «Αθηνά», η οποία πλήτ-

τει εδώ και μία εβδομάδα τη

χώρα μας και δεν λέει να κοπά-

σει. Μάλιστα, την ώρα που κάτοικοι πολ-

λών περιοχών -και κυρίως της πολύπα-

θης Εύβοιας- μετρούν τις πληγές τους

από το πέρασμα της κακοκαιρίας, οι με-

τεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του

κινδύνου, τονίζοντας πως οι επόμενες

ημέρες θα είναι ακόμη πιο δύσκολες. 

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσά-

κης συνιστά «μεγάλη προσοχή», σημει-

ώνοντας ότι όλη η εβδομάδα θα συνο-

δεύεται από κακοκαιρία, ενώ από την

Πέμπτη και μετά «έρχεται βαρομετρικό

χαμηλό, που θα προσπαθήσει να λάβει

τροπικά χαρακτηριστικά, θυμίζοντάς μας

τον “Ιανό” που μας έπληξε πέρυσι». Για

«νέα σοβαρή επιδείνωση από αργά το

βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, πρώτα

στα δυτικά και την Πέμπτη στις περισσό-

τερες περιοχές της χώρας» κάνει λόγο ο

Σάκης Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού

Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα θα

σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χα-

λαζοπτώσεις ακόμη και στην Αττική, κα-

θώς επίσης πτώση της θερμοκρασίας

κυρίως στα νότια και ανατολικά της χώ-

ρας. Αναλυτικά, έως το πρωί αναμένον-

ται βροχές, καταιγίδες και ενδεχομένως

χαλαζοπτώσεις σε Θράκη, Ανατολική

Μακεδονία, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο,

Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική

Πελοπόννησο. Στη συνέχεια τα φαινόμε-

να θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, ενώ

από το μεσημέρι θα εντοπίζονται κυρίως

στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία,

στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά,

στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Αι-

γαίο και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία

θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελ-

σίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη

Θράκη από 10 έως 19, στη Θεσσαλία από

11 έως 18, στην Ήπειρο από 10 έως 22,

στην Ανατολική Στερεά από 11 έως 20,

στη Δυτική Στερεά από 14 έως 20, στην

Πελοπόννησο από 12 έως 22, στα νησιά

του Ιονίου και του Βορείου Αιγαίου από

15 έως 19, στα νησιά του Ανατολικού Αι-

γαίου από 15 έως 22, στις Κυκλάδες από

18 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 16 έως

21 και στην Κρήτη από 18 έως 28 βαθ-

μούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και

καταιγίδες από το πρωί, ενώ υπάρχει πι-

θανότητα χαλαζοπτώσεων από το πρωί

έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο

κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16

έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλο-

νίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές το

μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά

του νομού. Η θερμοκρασία στο κέντρο

της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 17

βαθμούς Κελσίου.

ΣΣτους δρόμους 
εκπαιδευτικοί 
και μαθητές 
Εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων των
εκπαιδευτικών και συλλαλητηρίων μαθη-
τών και φοιτητών, συζητήθηκε χθες η έφε-
ση που άσκησαν τα συνδικαλιστικά όργανα
δασκάλων και καθηγητών κατά της απόφα-
σης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την
οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία-αποχή
των διδασκόντων από την αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του υπουργεί-
ου Παιδείας είχε καταθέσει αγωγή ζητών-
τας να κηρυχθεί παράνομη τόσο η απεργία-
αποχή που είχαν προκηρύξει οι εκπαιδευ-
τικές ομοσπονδίες όσο και αυτή που προ-
κήρυξε, στη συνέχεια, η ΑΔΕΔΥ. 
Χθες, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
(ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ζήτησαν να γίνει
δεκτή η έφεσή τους και να απορριφθεί η
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών. Από την πλευρά της, η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως άσκησε έφεση
ζητώντας από το δικαστήριο να ικανοποι-
ηθούν τα αρχικά αιτήματα της αγωγής, και
συγκεκριμένα να απαγορευθεί η συνέχιση
της απεργίας, να απαγγελθούν ποινές έμ-
μεσης εκτέλεσης για κάθε παράβασή της
και να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η
απόφαση του Πρωτοδικείου.
Την ώρα της συζήτησης της έφεσης, εκ-
παιδευτικοί πραγματοποίησαν συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο
Αθηνών ενώ συλλαλητήρια είχαν προ-
γραμματιστεί σε διάφορες πόλεις της χώ-
ρας. Παράλληλα, μαθητές και φοιτητές
συμμετείχαν σε πανεκπαιδευτικό συλλα-
λητήριο, με αφετηρία τα Προπύλαια, και
ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή, η
οποία ενώθηκε με την πορεία των εκπαι-
δευτικών. 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι 
οι επόμενες ημέρες θα είναι
ακόμη πιο δύσκολες
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Στα... νύχια 
της «Αθηνάς»
όλη η χώρα



Τζουμέρκα

Σχέδια για θεματικό πάρκο χιονιού

Θεματικό πάρκο χιονιού, ένα «μίνι χιονοδρομικό», προγραμμα-
τίζει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, με στόχο την τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής. Το έργο φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση δράσεων
Πολιτικής Προστασίας, τουρισμού και πολιτισμού Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψη-
φιακή Σύγκλιση» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με συ-
νολικό προϋπολογισμό 1.792.183,98 ευρώ, έπειτα από απόφαση
που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας. «Με συνέπεια και σχέδιο δημιουργούμε ένα πλέγμα υπο-
δομών που δίνουν επιπλέον επιλογές αναψυχής στους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα δίνουν προστιθέμενη
αξία στο τουριστικό προϊόν των Τζουμέρκων. Είμαστε έτοιμοι να
αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και το
αποδεικνύουμε και με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”», αναφέρει σε δήλωσή του ο δή-
μαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές.

Αθήνα

Οι «street workers» καθημερινά 
στο πλευρό των αστέγων

Οι ομάδες streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) βοηθούν καθημερινά τους
αστέγους της πόλης, μοιράζοντας τρόφιμα, ρούχα και ιατρική
φροντίδα. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σε ένα μόνο χρόνο 30
άνθρωποι κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους την αστεγία και να
ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, ενώ στην τελευταία
προκήρυξη θέσεων εργασίας του ΚΥΑΔΑ δύο από τους επιτυ-
χόντες ήταν πρώην ωφελούμενοί του…

Οι αποζημιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο που απώλεσαν
στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου οι δι-

καιούχοι στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Λα-
κωνίας και Μεσσηνίας θα καταβληθούν τον Νοέμβριο.
Τα εν λόγω αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στην έδρα της
οικείας περιφέρειας με τη συμμετοχή του περιφερει-

άρχη Παναγιώτη Νίκα, του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα
Λυκουρέντζου και στελεχών του οργανισμού από την

Περιφέρεια Πελοποννήσου, αντιπεριφερειαρχών,
όπως επίσης και των μελών των επιτροπών αρωγής

από κάθε περιφερειακή ενότητα, καθώς και των υπευ-
θύνων Πολιτικής Προστασίας και Κοινωνικής Αρωγής.
Στόχος, κατά τον κ. Νίκα, είναι να πιστωθούν μέσα στον

ερχόμενο Νοέμβριο οι τραπεζικοί λογαριασμοί των
πληγέντων παραγωγών και κτηνοτρόφων.

Την ανάδειξη της συμμετοχής των Επτα-
νησίων στην ιστορικής σημασίας Ναυμαχία
του Lepanto (1571 μ.Χ.) προωθεί η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων. Προς τούτο, για πρώτη
φορά φέτος συμμετέχει στις επίσημες εκ-
δηλώσεις για την επέτειο των 450 χρόνων
από τη λαμπρή νίκη των Χριστιανικών Δυτι-
κών Δυνάμεων επί της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας στις Εχινάδες Νήσους της Κεφα-
λονιάς. «Τιμάμε τους προγόνους μας, οι
οποίοι αγωνίστηκαν ως Ακρίτες του Δυτι-
κού κόσμου, και παράλληλα τονίζουμε τη
σημασία της Ναυμαχίας για την ιστορική
μοίρα των Επτανήσων, καθώς απετράπησαν
οι Οθωμανοί», τονίζει χαρακτηριστικά η πε-
ριφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα -
Τσαγκαροπούλου. Στις εκδηλώσεις που έγι-
ναν χθες στην Κέρκυρα υπήρξε εκπροσώ-
πηση της κυβέρνησης και ξένων χωρών,
ενώ πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού αγκυ-
ροβόλησε στην Κέρκυρα, σε συνέχεια των
εκδηλώσεων που είχαν προηγηθεί στη
Ναύπακτο, έχοντας πρώτα περάσει και απο-
νείμει φόρο τιμής από τη θαλάσσια περιοχή
των Εχινάδων Νήσων.

! Ιόνια Νησιά

Αναδεικνύεται
η συμμετοχή των
Επτανησίων στη 
Ναυμαχία του Lepanto

Τον Νοέμβριο οι αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νάουσα

Συναντήσεις του δημάρχου 
με Πέτσα και Βεσυρόπουλο

Θέματα ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Νάουσας συ-
ζήτησε ο δήμαρχος Νικόλας Καρανικόλας σε διαδοχικές
συναντήσεις που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Εσω-
τερικών Στέλιο Πέτσα και τον υφυπουργό Οικονομικών,
Φορολογι-
κής Πολιτι-
κής και Δη-
μόσιας Περι-
ουσίας Από-
στολο Βεσυ-
ρ ό π ο υ λ ο
στην Αθήνα.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους αρμόδιους
υπουργούς βρέθηκαν η ενίσχυση των αστικών συγκοινω-
νιών και η σύνδεση της Νάουσας με τις κοινότητες, κα-
θώς και ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του
υπουργείου Οικονομικών (εκκαθαρίσεις δημοτικών επι-
χειρήσεων, αξιοποίηση χρηματοδοτικών «εργαλείων»
κ.ά.). Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση του κ. Καρανικόλα
με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Πέτσα συζητήθηκαν θέ-
ματα διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων μέσω του Προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με έμφαση στο χρονοδιά-
γραμμα των προς ένταξη έργων του Δήμου Νάουσας.

Δυτική Μακεδονία

Υπογράφηκαν 7 προσκλήσεις,
προϋπολογισμού 42,75 εκατ. €

Επτά προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 42,75
εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση μελετών ανάπτυξης
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης. Το θεσμικό πλαί-
σιο υλοποίησης των Πράξεων και οι Κανόνες Επιλεξιμό-
τητας των δαπανών των Πράξεων εντάσσονται στο Σύστη-
μα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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Ν
έα μείωση 5% σε όλες τις κατηγορίες
των δημοτικών τελών του Δήμου Πει-
ραιά για το 2022 εγκρίθηκε στην πρό-

σφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη. Όπως υπενθυμίζεται, η συνο-
λική μείωση των δημοτικών τελών τα τελευταία
επτά χρόνια ανέρχεται στο 23% σε όλες τις κα-
τηγορίες. Σημαντική παρέμβαση αποτελεί, επί-
σης, ότι μειώνονται για πρώτη φορά κατά 70%
τα ανταποδοτικά τέλη για ακίνητα που χρησιμο-
ποιούνται από σωματεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (πολιτιστικά, αθλητικά κ.λπ.), ενώ
διατηρούνται οι μειώσεις και οι απαλλαγές για
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου
Πειραιά για την πρώτη κατοικία.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου προβλέπει πλήρη απαλλαγή για
τους άπορους κατοίκους, πλήρη απαλλαγή σε
άτομα με αναπηρία 67% και άνω με ατομικό ει-
σόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και για πρώτη φορά
καταργείται ο περιορισμός που ίσχυε στα τ.μ.
της οικίας, ενώ θα ισχύει μείωση 50% για πολύ-
τεκνους, τρίτεκνες οικογένειες με οικογενει-
ακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Επίσης, συ-
νεχίζεται η έκπτωση των δημοτικών τελών 68%
για επιχειρήσεις και 12% για οικίες, στην περιο-
χή που πραγματοποιούνται τα έργα του μετρό

στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, ενώ διατηρείται η
μείωση 68% στα δημοτικά τέλη των ισόγειων
επαγγελματικών χώρων του οικοδομικού τε-
τραγώνου λόγω των έργων του μετρό στη Β’
Δημοτική Κοινότητα. Όπως τονίζει ο κ. Μώρα-
λης, «για τη δημοτική αρχή οι μειώσεις, οι
απαλλαγές και οι οικονομικές ελαφρύνσεις
στα δημοτικά τέλη αποτελούν σταθερή επιλο-
γή, καθώς επιθυμία μας είναι να στηρίζουμε
έμπρακτα τους πολίτες».

Καθαρισμός των γκράφιτι
Στο πλαίσιο των ταυτό-

χρονων επεμβάσεων, στις
οποίες έχει προχωρήσει η
Περιφέρεια Αττικής με
στόχο τη συντήρηση και
την αναβάθμιση του οδι-
κού δικτύου αρμοδιότη-
τάς της, ξεκίνησαν οι ερ-
γασίες καθαρισμού και
αισθητικής αναβάθμισης
στα βανδαλισμένα φράγ-
ματα ήχου επί της Λεωφό-
ρου Κηφισού. Ειδικότερα,
πραγματοποιούνται εργα-
σίες καθαρισμού όλων των κάθετων ηχοπετασμάτων έως και τρία μέτρα ύψος σε περίπου 2
χλμ. μήκος στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Δήμων Μο-
σχάτου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, «επενδύουμε στον εξωραϊσμό και στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Αττι-
κής ως ένδειξη σεβασμού στους πολίτες προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα καθαρότερο
οδικό περιβάλλον». 

Σε λειτουργία η τεχνική
υπηρεσία της ΕΕΤΑΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από την ΕΕΤΑΑ
η τεχνική υπηρεσία που θα λειτουρ-
γήσει ως μηχανισμός βοήθειας κυ-
ρίως των μικρών δήμων της χώρας,
καθώς προσλήφθηκαν οι πρώτοι 20
μηχανικοί και αναλαμβάνουν έργο.
Ήδη αρκετοί δήμοι, κυρίως νησιωτι-
κοί και ορεινοί, έχουν εκδηλώσει το
ενδιαφέρον τους για συνεργασία,
προκειμένου να συντάξουν ή να ωρι-
μάσουν μελέτες για έργα που προ-
γραμματίζουν να δρομολογήσουν. Ο
πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης Μαραβέ-
λιας και Σπύρος Σπυρίδων, μαζί με
τον β’ αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημή-
τρη Κάρναβο είχαν την πρώτη συ-
νάντηση στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ με
τους 20 νεοπροσληφθέντες μηχανι-
κούς που στελεχώνουν την τεχνική
υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης παρουσιάστηκαν τόσο ο
τρόπος λειτουργίας όσο και οι στό-
χοι που καλείται να εκπληρώσει η
υπηρεσία. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας η
δημοτική αρχή προχωρά σε
αλλεπάλληλες αναμορφώ-
σεις του προϋπολογισμού,
τόσο που να κατηγορείται
από την αντιπολίτευση ότι
δεν έχει προνοήσει ούτε τα
αυτονόητα; Δικαιολογημένα
θα έλεγε κάποιος, αν κρίνει
από την τελευταία αναμόρ-
φωση που αφορά τα έξοδα
για την παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου και τον στολισμό
των Χριστουγέννων. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Σου έχω δέμα» από
το Ηράκλειο Αττικής
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνε-
χίζει και φέτος να στηρίζει τους
Ηρακλειώτες φοιτητές, μέλη οικο-
γενειών που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικά προβλήματα και θα σπουδά-
σουν για πρώτη χρονιά στα ΑΕΙ της
επαρχίας μακριά από το σπίτι τους.
Το πρόγραμμα «Σου Έχω Δέμα»,
που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του
δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου, αφο-
ρά την τακτική διανομή δέματος με
τρόφιμα και προϊόντα πρώτης
ανάγκης στους ωφελούμενους
φοιτητές, ώστε να τους βοηθήσει
στα πρώτα βήματα της νέας τους
ζωής. Υλοποιείται με ίδιους πό-
ρους του δήμου μέσα από τη Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Πολιτικής. Για
να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε
οι ίδιοι οι φοιτητές είτε μέλη της οι-
κογένειάς τους μπορούν να κατα-
θέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο
Ηρακλείου Αττικής έως την Παρα-
σκευή 29 Οκτωβρίου.

Μείωση 5% σε όλες 
τις κατηγορίες 
των δημοτικών τελών 

Δ H Μ Ο Σ  Π Ε Ι Ρ Α Ι A
«Μίκης Θεοδωράκης»
το Πολυδύναμο 
Κέντρο Ιλίου

Το όνομα του σπουδαίου μουσικο-
συνθέτη, αγωνιστή και κορυφαίου
Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη φέρει στο
εξής το Πολυδύναμο Κέντρο Πολιτι-
στικών, Αθλητικών και Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ) του Δή-
μου Ιλίου, ύστερα από την επίσημη τε-
λετή ονοματοδοσίας που πραγματο-
ποιήθηκε σε συγκινησιακά φορτι-
σμένο κλίμα και υπό τους ήχους της
αγαπημένης και μοναδικής μουσικής
του. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε
έκθεση φωτογραφικού υλικού «Μί-
κης Θεοδωράκης - Ίλιον: Οι μεγάλοι
σταθμοί», ενώ προβλήθηκε ένα εξαι-
ρετικό βίντεο με την ιστορία του βιο-
μηχανικού χώρου της ΒΙΟΦΙΑΛ. «Δεν
είναι μια απλή απόφαση ονοματοδο-
σίας. Είναι η συνειδητή επιλογή μιας
πράξης τιμής και ευγνωμοσύνης για
τον σπουδαίο Έλληνα και ταυτόχρονα
μια προσπάθεια να μεταλαμπαδεύ-
σουμε αναλλοίωτα στον χρόνο το
πνεύμα, το έργο, τις αξίες και τη συνο-
λική προσφορά του», τόνισε ο δήμαρ-
χος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.



Αίτηση για άδεια επείγουσας χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες του
φαρμάκου της, που λαμβάνεται από το στόμα, για τη θεραπεία ασθε-
νών με ήπια έως μέτρια συμπτώματα κορονοϊού, υπέβαλε η φαρμα-
κευτική εταιρεία Merck. Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα
την περασμένη εβδομάδα έδειξαν πως το molnupiravir μπορεί να
μειώσει στο μισό τις πιθανότητες θανάτου ή νοσηλείας όσων κινδυ-
νεύουν περισσότερο να κολλήσουν σοβαρή Covid-19. Η ιική αλλη-
λούχηση που έχει γίνει μέχρι τώρα έδειξε ότι το χάπι είναι αποτελε-
σματικό εναντίον όλων των παραλλαγών του κορονοϊού, περιλαμβα-
νομένης της Δέλτα, σύμφωνα με τη Merck.

«Ο μεγάλος αντίκτυπος αυτής της πανδημίας απαιτεί να προχωρή-
σουμε με επείγουσες διαδικασίες, και αυτό έκαναν οι ομάδες μας
υποβάλλοντας αυτήν την αίτηση για το molnupiravir στον FDA εντός
10 ημερών από τη λήψη των δεδομένων από τις κλινικές δοκιμές»,

δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Merck, Ρόμπερτ Ντέιβις.
Τα υπάρχοντα φάρμακα κατά της ασθένειας είναι το εγχεόμενο

αντιιικό ρεμδεσιβίρη της Gilead Sciences και το γενόσημο στεροει-
δές δεξαμεθαζόνη, που αμφότερα χορηγούνται γενικά μόνο αφού ο
ασθενής εισαχθεί στο νοσοκομείο. Τα φάρμακα μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων της Regeneron Pharmaceuticals και της Eli Lilly έχουν
μέχρι τώρα μόνο περιορισμένη χρήση λόγω της δυσκολίας στη χο-
ρήγησή τους. Την ίδια στιγμή, αξίζει να σημειωθεί ότι χθες η As-
traZeneca ανακοίνωσε πως το κοκτέιλ αντισωμάτων της, το πρώτο
ενέσιμα χορηγούμενο σκεύασμα προστασίας κατά του κορονοϊού
πέρα από τα εμβόλια, ανταποκρίθηκε στους κύριους στόχους του σε
δοκιμή προχωρημένης φάσης. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η
εταιρεία, βοήθησε να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης σοβαρής
Covid-19 ή θανάτου σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ι
διαίτερα επικριτικός απέναντι σε όσους
διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις για τον
κορονοϊό και τα εμβόλια εμφανίστηκε
χθες ο καθηγητής Παθολογίας Σωτήρης

Τσιόδρας, μιλώντας σε εκδήλωση του Πα-
νεπιστημίου της Αθήνας. Τόνισε πως όσοι
διαδίδουν fake news για την πανδημία του
κορονοϊού συμβάλλουν στην «επικοινωνία
του κινδύνου». «Πρέπει να είμαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για μελέτες
σχετικά με θεωρίες για την προέλευση του
ιού, για την προέλευσή του από εργαστή-
ρια», σημείωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Ανα-
φερόμενος στην «επικοινωνία του κινδύ-
νου», όπως τη χαρακτήρισε, τόνισε πως εί-
ναι πολλοί αυτοί που διατυπώνουν «αντιεπι-
στημονικές ανοησίες, ενώ δεν έχουν ιδέα
πώς γίνεται η σύγκριση των δεδομένων»,
προσθέτοντας πως χρειάζεται προσεκτική
και αμερόληπτη αξιολόγηση των στοιχείων.

Ο καθηγητής, παρουσιάζοντας στοιχεία
για την πανδημία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), προέβλεψε
πως έρχεται έξαρση της πανδημίας σε πε-
ριοχές με πολλούς ανεμβολίαστους πολίτες
και υπογράμμισε πως όσο υψηλότερη είναι
η εμβολιαστική κάλυψη, τόσο χαμηλότερος
είναι ο αριθμός των νοσηλειών, ενώ το ίδιο
ισχύει και με τους θανάτους. «Όσο περισ-
σότερο εμβολιασμένος είναι ο πληθυσμός,
στο 70% με 75%, τόσο μικρότερες θα είναι οι
επιπτώσεις της πανδημίας», σημείωσε συγ-
κεκριμένα και πρόσθεσε πως «όσο περισ-
σότερο διστακτικός είναι κάποιος τόσο πε-
ρισσότερο θα πρέπει να του δώσεις κίνητρα
για να εμβολιαστεί».

Την ίδια στιγμή, στους λόγους που οδή-

γησαν στη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολί-
ου αναφέρθηκε χθες η πρόεδρος της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεο-
δωρίδου. Όπως είπε, άτομα που έχουν λά-
βει την τρίτη δόση αντιμετωπίζουν 11 φορές
μικρότερο κίνδυνο να μολυνθούν με τον ιό
και 20 φορές μικρότερο κίνδυνο για νόση-
ση.

Στο μεταξύ, τα νέα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα της νόσου Covid-19
που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
στην Ελλάδα είναι 2.383, εκ των οποίων 8
εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθε-
νών με κορονοϊό είναι 41, ενώ από την έναρ-
ξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολι-

κά 15.177 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών
που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
331. Μεταξύ αυτών, 287 (86,71%) είναι ανεμ-
βολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 44
(13,29%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 187. 

ΕΕντατικοί έλεγχοι
από την ΕΛΑΣ 

Με την ΕΛΑΣ να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή των ελέγχων για την τήρηση των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κο-
ρονοϊού, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος συγκάλε-
σε ευρεία σύσκεψη με επιτελείς αξιω-
ματικούς της αστυνομίας και συναρμό-
διους φορείς. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε
στους ελέγχους που πραγματοποίησε τα
τελευταία 24ωρα σε όλη τη χώρα η ΕΛΑΣ
ζητώντας παράλληλα τη μέγιστη συμβο-
λή σ’ αυτούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των ανθρώπων που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο της εστίασης στο λε-
κανοπέδιο της Αττικής. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στη σύσκεψη έδωσαν το «πα-
ρών» -μεταξύ άλλων- ο διοικητής της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος
Μπίνης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και δή-
μαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπου-
λος, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης κ.ά. «Μόνο η ΕΛΑΣ
κάθε μέρα πραγματοποιεί πάνω από
100.000 ελέγχους με 8.000 άνδρες και
γυναίκες που υπηρετούν στην Ελληνική
Αστυνομία», επισήμανε ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε
ακόμα: «Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνά-
μεις μας για να νικήσουμε οριστικά την
πανδημία του κορονοϊού. (…) Από το
Σάββατο οι πολίτες, οι οποίοι έχουμε εμ-
βολιαστεί ή έχουν νοσήσει, έχουμε την
ελευθερία να κινούμαστε σε όλους τους
χώρους και όλες τις ώρες. Θέλω να ζη-
τήσω και από τους υπόλοιπους συμπολί-
τες μας, για τη δική τους υγεία, τη δική
τους ασφάλεια και τη δική τους ελευθε-
ρία, αλλά και την υγεία και την ασφάλεια
των αγαπημένων τους προσώπων, να εμ-
βολιαστούν και εκείνοι».

Κώστας Παπαδόπουλος 

Για «επικοινωνία του 
κινδύνου» έκανε λόγο 
ο καθηγητής - Στα 2.383 
τα νέα κρούσματα 

Οργή Τσιόδρα για fake news:
«Ακούγονται ανοησίες»

ΗΠΑ: Έγκριση για το χάπι κατά του κορονοϊού ζητεί η εταιρεία Merck
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του Ηλία Παλιαλέξη

Τ
έλος του χρόνου ξεκινούν τα έργα
για την ολοκληρωμένη ανάπλαση
της Πανεπιστημίου, όπως ανακοί-
νωσε ο Δήμος Αθηναίων, προκει-

μένου να προσφέρει στο κοινό τον νέο,
σημαντικά αναβαθμισμένο Μεγάλο Περί-
πατο, ύστερα από τη λήξη της δοκιμαστι-
κής περιόδου. Με βάση τα σχέδια της ανά-
πλασης της οδού Πανεπιστημίου, της πιο
κεντρικής οδικής αρτηρίας των Αθηνών,
επιπλέον 19.360 τ.μ. φιλικότερου και πο-
λύτιμου περιβαλλοντικά δημόσιου χώρου
πρόκειται να διατεθούν στους πολίτες και
τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, ύστε-
ρα από 12-15 μήνες.

Σύμφωνα με τον δήμο, από τη διαπλά-
τυνση των πεζοδρομίων, θα αποδοθούν
στους πεζούς 4.270 τ.μ., ενώ 2.260 τ.μ. θα
είναι οι χώροι πρασίνου -με μεγάλα παρ-
τέρια με θάμνους και εποχικά φυτά- σε
συνδυασμό με τους 87 νέους μεγάλους
πλάτανους που θα φυτευτούν κατά μήκος
του δρόμου και από τις δύο πλευρές.

Το έργο θα εξελίσσεται τμηματικά ακρι-
βώς για να μην υπάρξει αναστάτωση στη
λειτουργία της πόλης και όχληση στις
δραστηριότητες των πολιτών, όπως ακρι-
βώς και στην ανάπλαση της κάτω πλατείας
Συντάγματος, ενώ ο προϋπολογισμός του
είναι 3 εκατ. ευρώ.

Παρεμβάσεις
Όπως υπογραμμίζεται από τον δήμο, η

δοκιμαστική περίοδος του Μεγάλου Περι-
πάτου βασίστηκε σε καλή πρακτική που
ακολουθείται σε όλες τις μεγάλες ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες, καθώς, όπως ση-
μειώνεται, οι μεγάλες παρεμβάσεις δοκι-
μάζονται πιλοτικά και στη συνέχεια ακο-
λουθούν οι μόνιμες. Μάλιστα, με τη μέθο-
δο αυτή έγιναν η ανάπλαση της Times
Square, έργα στο Μιλάνο και αλλού.

Οι βελτιστοποιήσεις του τελικού σχεδί-
ου, μεταξύ άλλων, έχουν να κάνουν, λοι-
πόν, με την αλλαγή της διατομής του δρό-
μου από τρεις σε τέσσερις λωρίδες, τη χά-
ραξη αποκλειστικής λεωφορειολωρίδας
κ.ά.  Ο στόχος που έχει τεθεί για διαπλά-
τυνση των πεζοδρομίων δεν είναι να επι-
τευχθεί απλώς η ανεμπόδιστη κίνηση των
πεζών, αλλά να δημιουργηθούν μίνι πάρ-
κα, διάδρομοι τρεξίματος και κίνησης των
ποδηλάτων, μικροί χώροι αναψυχής. 

Επιπλέον, οι φιλικές διαβάσεις θα είναι
16 κατά μήκος του δρόμου, για πρόσθετη

οδική ασφάλεια και απρόσκοπτη κίνηση
κατά μήκος του δρόμου, ενώ η κίνηση πο-
δηλάτων και άλλων μέσων μικρής κινητι-
κότητας έχει προβλεφθεί σε συγκεκριμέ-
νη διάταξη λωρίδας και θα θεσμοθετηθεί
ως μεικτής χρήσης όταν το επιτρέψει η
σχετική νομοθεσία.

Πέραν της φύτευσης των μεγάλων δέν-
τρων, στην Πανεπιστημίου θα δημιουργη-
θούν μεγάλα γραμμικά παρτέρια συνολι-
κής επιφάνειας 2.260 τ.μ., ενώ επιπλέον
θα δημιουργηθούν πέντε δημόσιες κρή-
νες με πόσιμο νερό και θα τοποθετηθούν
112 σύγχρονα φωτιστικά που καταναλώ-
νουν ελάχιστη ενέργεια.

Όσον αφορά τον αστικό εξοπλισμό της
δοκιμαστικής περιόδου (ζαρντινιέρες,
παγκάκια, φυτά), θα χρησιμοποιηθεί για
τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και

νέα μικρά πάρκα.
Τα αποτελέσματα του ενός έτους δοκι-

μαστικής λειτουργίας του Μεγάλου Περι-
πάτου και οι μετρήσεις από το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο δείχνουν ότι μειώθη-
καν κατά 16% οι διελεύσεις των ΙΧ και αυ-
ξήθηκαν κατά 8% οι διελεύσεις των ταξί
και των μοτοσικλετών, ενώ ταυτόχρονα
μειώθηκε ο χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της διαδρομής. Επιπλέον, η
κινητικότητα των πεζών στην Αθήνα κατά
τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο αυξή-
θηκε κατά 23% το 2021, σε σχέση με το
2020.

Επίσης, παρατηρήθηκε μείωση των ρυ-
παντικών φορτίων (ολικό ρυπαντικό φορ-
τίο, εκπομπές CO2) σε σχέση με την περίο-
δο πριν από την εφαρμογή των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων, κατά 26,7% και 27,4%

αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η μελέτη της
«Διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων της
οδού Πανεπιστημίου», η οποία περιλαμ-
βάνει όλο το μήκος της οδού, από την πλα-
τεία Συντάγματος έως την πλατεία Ομο-
νοίας, εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Αθηναίων, ενώ συνεργά-
στηκε το Γραφείο Αρχιτεκτόνων Τοπίου Ε.
Παγκάλου & Συνεργάτες.

Τέλος του χρόνου ξεκινούν 
τα έργα για την ολοκληρωμένη
ανάπλαση της Πανεπιστημίου

Ιδού ο νέος Μεγάλος Περίπατος 
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Ιράκ: Συνελήφθη 
ο υπεύθυνος για 
τα οικονομικά του ISIS

Το Ιράκ ανακοίνωσε τη σύλληψη
«έξω από τα σύνορα της χώρας» του
Σάμι Τζάσιμ αλ Τζαμπούρι, υψηλόβαθ-
μου στελέχους του Ισλαμικού Κράτους
και στενού συνεργάτη τού πρώην επι-
κεφαλής της οργάνωσης Αμπού
Μπαρκ αλ Μπαγκντάντι, τον οποίο κα-
ταζητούσαν οι ΗΠΑ, καθώς θεωρούν-
ταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της
τζιχαντιστικής οργάνωσης. «Την ώρα
που οι ήρωες (των ιρακινών δυνάμεων
ασφαλείας) ήταν επικεντρωμένοι στις
εκλογές, οι συνάδελφοί τους (της εθνι-
κής υπηρεσίας Πληροφοριών) διεξή-
γαγαν μια περίπλοκη επιχείρηση έξω
από τα σύνορα για να συλλάβουν τον
Σάμι Τζάσιμ», έγραψε στο Twitter ο
Ιρακινός πρωθυπουργός Μουστάφα αλ
Καζίμι. 

Η Ουάσιγκτον πρόσφερε αμοιβή 5
εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πλη-
ροφορία που αφορούσε αυτό το στέλε-
χος της τζιχαντιστικής οργάνωσης, το
οποίο διαδραμάτιζε «σημαντικό ρόλο
στη διαχείριση των οικονομικών» του
Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε τρεις Αμερικανούς το
Νόμπελ Οικονομίας
Με το Νόμπελ Οικονομίας 2021 τιμή-
θηκαν χθες τρεις ειδικοί της πειραμα-
τικής και εμπειρικής οικονομίας, ο
Καναδός Ντέιβιντ Καρντ, ο Αμερικα-
νοϊσραηλινός Τζόσουα Άνγκριστ και ο
Αμερικανοολλανδός Γκουίντο Ίμπενς,
σε τομείς όπως η αγορά εργασίας και η
εκπαίδευση. Οι τρεις οικονομολόγοι
«μας έφεραν νέες ιδέες σχετικά με
την αγορά εργασίας και έδειξαν ποια
συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν
από φυσικά πειράματα σε όρους αι-
τίων και συνεπειών», ανέφερε η επι-
τροπή που απονέμει το Νόμπελ. «Η
προσέγγισή τους επεκτάθηκε σε άλ-
λους τομείς και έφερε επανάσταση
στην εμπειρική έρευνα», υπογράμμι-
σε η επιτροπή του «53ου βραβείου της
Τράπεζας της Σουηδίας στις οικονομι-
κές επιστήμες στη μνήμη του Άλφρεντ
Νόμπελ». 
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Ν
έος καγκελάριος της Αυστρίας
ορκίστηκε χθες ο Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, αντικαθιστώντας
τον Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποί-

ος παραιτήθηκε μετά την εμπλοκή του ονό-
ματός του σε υπόθεση διαφθοράς. Ο
52χρονος πολιτικός είναι ένας κοσμογυρι-
σμένος διπλωμάτης καριέρας που κατά το
παρελθόν είχε εκφράσει στήριξη προς την
Αθήνα. Διατελούσε υπουργός Εξωτερικών
της χώρας από το 2019. 

Δύο χρόνια στην πολιτική ήταν αρκετά
για να ανατείλει το άστρο του Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, του απερχόμενου υπουργού
Εξωτερικών της Αυστρίας. Έχει μεγαλώσει
στην Ελβετία, την Ινδία, την Ισπανία και τη
Γαλλία, καθώς ως γιος Αυστριακού πρέσβη,
με τον ίδιο να ασκεί το επάγγελμα του δι-
πλωμάτη καριέρας, έκανε πολλά ταξίδια.
Είναι χωρισμένος και πατέρας τεσσάρων
γιων. Από τη θέση του υπουργού Εξωτερι-
κών ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ πολλές φο-
ρές έχει επιτεθεί στην Τουρκία. «Να ξυπνή-
σει η Γερμανία, η Τουρκία περιφρονεί και
προκαλεί την Ευρώπη», είχε πει χαρακτη-
ριστικά τον Αύγουστο του ’20, ενώ είχε ζη-
τήσει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την
Κύπρο. Ταυτόχρονα είχε ζητήσει εκ νέου τη
διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσε-
ων της ΕΕ με την Άγκυρα, επισημαίνοντας

ότι η συχνά επιθετική ρητορική της δεν συ-
νάδει με τον χαρακτήρα της Ένωσης.

Μιλώντας στην αυστριακή Βουλή, είχε
δηλώσει ότι «δεν επιτρέπεται να αφήνουμε
να μας εκβιάζει η Τουρκία», αναφερόμε-
νος στις απειλές που είχε εξαπολύσει η
Άγκυρα, πως αν υπάρξουν κυρώσεις από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα στείλει στην
Ευρώπη ακόμη περισσότερους οπαδούς
του Ισλαμικού Κράτους.

Πριν από έναν χρόνο οι δηλώσεις του για
το Μεταναστευτικό έστελναν σαφές μήνυ-
μα στην Άγκυρα, δείχνοντας τις καλές προ-
θέσεις του απέναντι στην Αθήνα. «Η Ελλά-
δα δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της. Η Ελλά-
δα προστατεύσει τα σύνορα της ΕΕ», είχε
υποστηρίξει σε συνέντευξή του στη γερμα-
νική εφημερίδα «Die Welt». Ερωτηθείς για
την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και το αν
θα είναι χώρα-μέλος της Ένωσης σε 30
χρόνια, ο Σάλενμπεργκ εμφανίστηκε ξεκά-
θαρος: «Όχι, δεν το βλέπω».

Η απόφαση του Σεμπάστιαν Κουρτς να
παραιτηθεί εξαιτίας της εμπλοκής του ονό-
ματός του σε υπόθεση διαφθοράς σημαίνει
ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός στον
οποίο μετέχουν το συντηρητικό κόμμα του,
το Λαϊκό Κόμμα Αυστρίας, και οι αριστεροί
Πράσινοι θα συνεχίσει να υφίσταται.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των

Πρασίνων Ζίγκριντ Μάουερ είπε ότι ο Σά-
λενμπεργκ δεν εμπλέκεται στην υπόθεση
διαφθοράς για την οποία κατηγορείται ο
Κουρτς και, ως εκ τούτου, μπορεί να ηγη-
θεί της κυβέρνησης. «Αυτό που χρειαζό-
μαστε τώρα είναι σταθερότητα. Για αυτό
θέλω να απομακρυνθώ, για να βοηθήσω να
λυθεί αυτό το αδιέξοδο, να εμποδίσω το
χάος και να εγγυηθώ τη σταθερότητα»,
ανέφερε.

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς θέλει να παραμεί-
νει αρχηγός του κόμματός του και να γίνει
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του. Η αν-
τιπολίτευση είναι αντίθετη σε αυτό, υπο-
στηρίζοντας ότι έτσι θα παραμείνει ένας
πολιτικός με τεράστια επιρροή παρά την
ποινική έρευνα εις βάρος του.

Ο Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ,
ο διάδοχος του Κουρτς, είναι
ένας κοσμογυρισμένος 
διπλωμάτης καριέρας που 
κατά το παρελθόν είχε 
εκφράσει στήριξη 
προς την Αθήνα 

Πολέμιος της Τουρκίας ο νέος
Αυστριακός καγκελάριος



«Θ
α αλλάξει η εικόνα της
Αθήνας και γενικότερα
της Αττικής», διαβεβαί-
ωσε ο υφυπουργός Υπο-

δομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις
υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, καθώς,
όπως έκανε γνωστό, στα σκαριά βρίσκεται
ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός στις με-
ταφορές. Όπως είπε, σύντομα θα ανακοι-
νωθεί από τον υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστα Καραμανλή ένα ολοκλη-
ρωμένο project για το κυκλοφοριακό, ενώ
υπενθύμισε το πλέγμα μέτρων που ήδη
ανακοινώθηκε. Αναφέρθηκε στον «Καθα-
ρό Δακτύλιο», που πρόκειται να εφαρμο-
στεί στο κέντρο της Αθήνας από τις 25
Οκτωβρίου, όπου «ναι μεν θα υπάρχουν τα
μονά - ζυγά ΙΧ, αλλά θα κλείσουν και τα
“παραθυράκια” που τώρα υπάρχουν».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών,
θα κινούνται ελεύθερα τα ηλεκτρικά οχή-
ματα εντός του Δακτυλίου, ενώ παράλλη-
λα ανακοινώθηκε και το Παρατηρητήριο
Μεταφορών. «Όποιες παρεμβάσεις γί-
νουν θα είναι δίκαιες και θα υπηρετούν τη
λογική του μέτρου», δήλωσε.

Ξεκινάει το τραμ 
Ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε

στη λειτουργία του τραμ προς τον Πειραιά,
επισημαίνοντας ότι από τον Νοέμβριο θα
ξεκινήσουν τα δρομολόγια Νέο Φάληρο -
Πειραιάς: «Παρά το ότι ήταν μια υπόθεση
που είχε πολλά προβλήματα, τη λύσαμε
και, όπως είχαμε δεσμευτεί, το τραμ ξεκι-
νάει τα δρομολόγιά του προς τον Πειραιά
τον Νοέμβριο. Θα κάνει μια κυκλική δια-
δρομή από το Νέο Φάληρο με δώδεκα νέ-
ους σταθμούς. Ουσιαστικά θα εξυπηρε-
τείται όλος ο Πειραιάς». «Το καλοκαίρι του

’22, τον Ιούλιο, θα είναι έτοιμοι και οι τρεις
εναπομείναντες σταθμοί, ο Πειραιάς, το
Δημοτικό Θέατρο και τα Μανιάτικα. Άρα
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας θα συν-
δέεται με το αεροδρόμιο σε 50 λεπτά»,
ανέφερε ο κ. Καραγιάννης.

Το έργο της Ολοκλήρωσης της Δυτικής
Περιφερειακής Αιγάλεω χαρακτηρίζεται
σήμερα έργο «εθνικής σημασίας» και θα
γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στην πε-
ριοχή για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.
Δηλαδή, εξήγησε ο κ. Καραγιάννης: «Θα
ολοκληρώσουμε το έργο της Δυτικής Πε-
ριφερειακής Αιγάλεω, το τελευταίο 1,5 χι-
λιόμετρο, γιατί κάποια στιγμή ο δρόμος
σταματάει στη μέση του πουθενά. Επιπλέ-
ον, θα κατασκευάσουμε τον ανισόπεδο
κόμβο στον Σκαραμαγκά, που δεν υπάρ-
χει και δημιουργεί ένα τεράστιο μποτιλιά-

ρισμα σε εκείνη την περιοχή, θα κατα-
σκευάσουμε τον ανισόπεδο κόμβο στην
περιοχή των ναυπηγείων και θα αναβαθ-
μίσουμε τον ανισόπεδο κόμβο Σχιστού.
Επίσης, θα αναβαθμίσουμε και την Εθνική
Οδό Αθηνών - Κορίνθου στην ευρύτερη
περιοχή».

Η γραμμή 4 
Για τη γραμμή 4 του μετρό ο κ. Καρα-

γιάννης σημείωσε ότι ήδη «καταλαμβά-
νουμε εργοταξιακούς χώρους για να ξεκι-
νήσουν τις πρόδρομες εργασίες. Ξεκινά-
με ένα τεράστιο έργο, που θα αλλάξει όλες
τις κυκλοφοριακές συνήθειες στην Αθήνα
και την Αττική. Υπολογίζουμε ότι 340.000
άνθρωποι θα χρησιμοποιούν καθημερινά
τη γραμμή 4». Σύμφωνα με τον υφυπουρ-
γό, το συγκεκριμένο είναι το μεγαλύτερο

δημόσιο έργο αυτήν τη στιγμή με 15 νέους
σταθμούς.

«Η κατασκευή της γραμμής 4 θα είναι
ουσιαστικά ένα έναυσμα για να παρέμ-
βουμε στις πλατείες μας, για να ενισχύ-
σουμε το πράσινο στην Αθήνα και την Ατ-
τική», ανέφερε.

Κυκλοφοριακή «ασφυξία» στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας
Σε μάστιγα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε

δραματική μείωση της αξίας των ακινήτων, έχει εξελιχθεί
το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί στους δρό-
μους της Αθήνας αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων, σύμ-
φωνα με συγκοινωνιολόγους και ειδικούς επιστήμονες
που συμμετείχαν σε έρευνα του Πρώτου Προγράμματος
και στην εκπομπή «Το GPS της επικαιρότητας», σε συνερ-
γασία με το ΕΜΠ.

Η επιστροφή στην κανονικότητα οδήγησε σε αύξηση του
κυκλοφοριακού φόρτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε ο συγκοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτωρ
στο ΕΜΠ Παναγιώτης Τζούρας, σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 η αύξηση του φόρτου στον Κηφισό είναι 10%

με 15% και στη λεωφόρο Κηφισίας ξεπερνά το 30%. Οι κα-
θυστερήσεις κατά τις πρωινές ώρες αιχμής στον Κηφισό
ξεπερνούν τα 25 με 30 λεπτά και στην Αττική Οδό φτάνουν
τα 10 με 15 λεπτά. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στον
Περιφερειακό Υμηττού, με αποτέλεσμα να εντείνονται κα-
θημερινά ο εκνευρισμός και η κούραση οδηγών και επιβα-
τών.

Ταυτόχρονα, ο μεγάλος «χαμένος» από την πανδημία
ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς οι επικυρώσεις
εισιτηρίων βρίσκονται περίπου στα 3/4 σε σχέση με το
2019. Έχουμε, δηλαδή, το 1/4 των καθημερινών επικυρώ-
σεων, που λογικά έχει πάει στο αυτοκίνητο. «Αυτό, σε συν-
δυασμό με την αύξηση της κινητικότητας μετά την άρση

των περιοριστικών μέτρων, έχει δημιουργήσει την κατά-
σταση που ζούμε», τόνισε ο κ. Τζούρας.

«Είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Η Αθήνα, στην οποία έχει
επενδύσει κάποιος αγοράζοντας ένα σπίτι, “πεθαίνει” και
το σπίτι αυτό σε λίγα χρόνια θα έχει τη μισή αξία», επισή-
μανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος -
πολεοδόμος, Θάνος Βλαστός. «Αυτό που συμβαίνει σήμε-
ρα θα μας ταλαιπωρεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα επό-
μενα χρόνια. Πάμε προς τα πολύ χειρότερα», εκτίμησε.
Μάλιστα, ζήτησε να παραδειγματιστούμε από αυτά που
συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πολίτες
επικροτούν πολιτικές για τον περιορισμό του αυτοκινήτου
και την αύξηση πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

Ο υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Γιώργος 
Καραγιάννης μίλησε για το
ολοκληρωμένο σχέδιο στις
μεταφορές - Το καλοκαίρι 
του 2022 Πειραιάς
- αεροδρόμιο σε 50 λεπτά

Έτσι ααλλάζει η εικόνα της Αττικής 
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Επιμέλεια: Ηλίας Παλιαλέξης



Σε πληρωμές θα προχωρήσει αυτή την εβδομάδα ο
ΟΑΕΔ, ανάμεσα σε άλλα και το επίδομα ανεργίας. Συγκε-
κριμένα από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές έως
τις 15 Οκτωβρίου:
� 17 εκατ. ευρώ σε 45.000 δικαιούχους για καταβολή

επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
� 24 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επι-

δοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
� 1,3 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη

άδεια μητρότητας.

� 3,5 ευρώ σε 6.500 δικαιούχους για Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φο-
ρείς).
Την ίδια ώρα, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων καταβλήθηκαν χτες 42.360 ευρώ σε 101
δικαιούχους για αποζημίωση ειδικού σκοπού (ειδικές
κατηγορίες μονομερών δηλώσεων παρελθόντων μη-
νών).

Από τον e-ΕΦΚΑ έως τις 15 Οκτωβρίου θα γίνουν οι
ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρω-

μών του Φορέα:
� 15,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους

σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
� 330.000 θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους για πα-

ροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ατυχήματος,
έξοδα κηδείας).

� 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για
κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

�Έως τις 15 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν προγραμματισμέ-
νες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ. 

ΟΑΕΔ: Πότε πληρώνεται και σε πόσους το επίδομα ανεργίας

Σ
το τέλος του μήνα αναμένε-
ται να καταβληθούν νέες
προκαταβολές σύνταξης, οι
οποίες θα αφορούν όσους

υπέβαλαν τη σχετική αίτηση από τις 21
Αυγούστου έως τα τέλη του Σεπτεμ-
βρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι δι-
καιούχοι των προκαταβολών του
Οκτωβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι
υπέβαλαν αίτηση για οριστική σύντα-
ξη μαζί με την προκαταβολή, δηλαδή
μεταξύ 21 Αυγούστου και τέλους Σε-
πτεμβρίου, θα λάβουν μαζί με την τρέ-
χουσα προκαταβολή Νοεμβρίου ανα-
δρομικά τις προκαταβολές για το τρί-
μηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου.

Έτσι, αν ένας συνταξιούχος δικαιού-
ται προκαταβολή ύψους 360 ευρώ και
αιτήθηκε οριστική προκαταβολή τέλη
Αυγούστου, θα λάβει το ποσό των
1.440 ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με αρμόδιους κύκλους, η
συγκεκριμένη διαδικασία «τρέχει»
κανονικά, με αποτέλεσμα οι νέες προ-
καταβολές που πληρώνονται στο τέ-
λος του κάθε μήνα να αφορούν αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν μέχρι τα τέλη
του περασμένου μήνα.

Έτσι, οι νέες προκαταβολές που θα
πληρωθούν στα τέλη Νοεμβρίου θα
αφορούν εκείνους που υπέβαλαν αί-
τηση από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα
τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
από την έναρξη λειτουργίας της πλατ-
φόρμας για την Ψηφιακή Αίτηση Χο-
ρήγησης Προκαταβολής Σύνταξης
(Μάρτιος 2021) έως στα μέσα Σεπτεμ-
βρίου 2021 έχουν καταχωρηθεί συνο-
λικά 55.708 αιτήσεις, εκ των οποίων
48.027 οριστικές και 7.681 προσωρι-
νές.

Από το συνολικό πλήθος των 48.027
οριστικών έχουν εκκαθαριστεί 44.834
αιτήσεις έως και τον Αύγουστο του
2021, εκ των οποίων 32.951 εγκρίθη-
καν και 11.883 απορρίφθηκαν.

Από 360 ευρώ
Σημειώνεται ότι με διάταξη νόμου

που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο προ-
βλέφθηκε η χορήγηση προκαταβολής
σύνταξης ως εξής:
α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη

ασφάλισης (ή 4.500 μέρες εργα-
σίας) και ηλικία 67 ετών και άνω,

β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη
ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργα-
σίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών,

γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη
ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργα-
σίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών,

δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα
συνταξιοδότησης και είναι κάτω των
62 ετών.
Η απονομή της προκαταβολής σύν-

ταξης σε περίπου 36.000 εν αναμονή
συνταξιούχους έγινε με fast track δια-
δικασίες, προκειμένου οι συνταξιού-
χοι να λάβουν μια οικονομική ενίσχυ-
ση, καθώς ανέμεναν τρία με τέσσερα
χρόνια χωρίς να λαμβάνουν ούτε ένα
ευρώ.

Βάσει της νομοθετικής ρύθμισης,
αν ήταν ελλιπή τα στοιχεία που είχε
στη διάθεσή της η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του e-EΦΚΑ, ο ενδιαφερόμε-
νος έχει τη δυνατότητα να κάνει μια
υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των
ετών ασφάλισης. Ωστόσο, σε περίπτω-
ση έκδοσης απορριπτικής απόφασης

συνταξιοδότησης τα ποσά που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως στους
ασφαλισμένους θα αναζητούνται σύμ-
φωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και θα επι-
στρέφονται. Πάντως, ο τρόπος επι-
στροφής τους δεν έχει αποφασιστεί
μέχρι στιγμής.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Αφορά τις αιτήσεις 
από 21 Αυγούστου 
έως 30 Σεπτεμβρίου - 
Αναδρομικά τριών μηνών
στους δικαιούχους 

Σύνταξη: Ποιοι 
θα πάρουν νέες
προκαταβολές
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ING: Υψηλότερη 
ανάπτυξη για την 
ελληνική οικονομία

Σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναθε-
ωρεί η ING την αρχική πρόβλεψή της για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επιση-
μαίνοντας, ωστόσο, ότι η άνοδος του πληθω-
ρισμού εμποδίζει την πρόοδο συνολικά της
Ευρωζώνης. Ο ολλανδικός οίκος, σε σχετική
έκθεσή του, προβλέπει ανάπτυξη 6,6% για την
ελληνική οικονομία το 2021, έναντι προ-
ηγούμενης πρόβλεψης 5,3%, στις αρχές Σε-
πτεμβρίου. Μάλιστα, αναμένει στο τρίτο τρί-
μηνο του έτους ανάπτυξη 8,6% και 5,3% στο δ’
τρίμηνο. Η ING αναμένει ανάπτυξη 4% για την
ελληνική οικονομία το 2022 και 2,7% για το
2023. Όπως επισημαίνει, η πανδημία έχει
βγει από τις πρώτες θέσεις της λίστας των
κινδύνων γύρω από την ανάπτυξη, με την
ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση του
πληθωρισμού να κυριαρχούν πλέον, προκα-
λώντας σοβαρά εμπόδια στην ανάκαμψη της
Ευρωζώνης. 

Σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού, η
ING προβλέπει σταδιακή αύξηση του πληθω-
ρισμού έως και το 2,6%. Η ING αναμένει ότι
μετά το τέλος του προγράμματος αγοράς ομο-
λόγων, τον προσεχή Μάρτιο, οι μηνιαίες αγο-
ρές θα αυξηθούν στα 50-60 δισ. ευρώ έναντι
20 δισ. ευρώ σήμερα. Αυτό ευνοεί την Ελλά-
δα, η οποία θα εξακολουθήσει να δανείζεται
με χαμηλά επιτόκια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την πρόβλεψή της ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση
των επιτοκίων προς το τέλος του 2023 ή αρ-
χές του 2024. 

Εξάλλου, το θέμα του πληθωρισμού και της
εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας κυ-
ριαρχεί από χθες στις κλειστές συζητήσεις
στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου Κο-
ρυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας, στις
οποίες συμμετέχει ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Ταυτόχρονα, θα τεθούν
επί τάπητος οι πολιτικές που πρέπει να ακο-
λουθήσουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής.

Τ
είχος προστασίας ορθώνει η κυ-
βέρνηση προκειμένου να προ-
στατεύσει τη συντριπτική πλει-
ονότητα των νοικοκυριών, ενερ-

γοποιώντας άμεσα την έκπτωση 15% στην
τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και τις ενι-
σχύσεις των 72,00 ευρώ για τους κατανα-
λωτές ρεύματος μέχρι 300 κιλοβατώρες
μηνιαίως, οι οποίες θα φτάνουν έως τα
100 ευρώ για τους δικαιούχους του κοι-
νωνικού τιμολογίου. 

Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ο
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κώστας Σκρέκας, οι ενισχύσεις θα κατα-
βληθούν με διαδικασίες εξπρές, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη σε
σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές που
ανακοίνωσε μέτρα, ύψους 500 εκατ. ευ-
ρώ, κατόπιν συνεννόησης με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Το συγκεκριμένο θέμα
θα τεθεί επί τάπητος αύριο στη συνεδρία-
σή της, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο
και τα όρια των μέτρων ενίσχυσης των
πολιτών από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Στην οικονομική ενίσχυση των ευάλω-
των νοικοκυριών που πλήττονται από τις
αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου,
αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3
και ο αντιπρόεδρος της ΕΕ Μαργαρίτης
Σχοινάς. Ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι τα προ-
βλεπόμενα μέτρα που θα παρουσιαστούν
αύριο, Τετάρτη, και θα συζητηθούν στην
επικείμενη Σύνοδο Κορυφής περιλαμ-
βάνουν και τη δυνατότητα αγοράς φυσι-
κού αερίου συνολικά από την Ευρώπη,
και όχι ξεχωριστά από τα κράτη-μέλη.

Στη συνέντευξή του ο κ. Σκρέκας επι-
σήμανε ότι «η τιμή του φυσικού αερίου
έχει εξαπλασιαστεί από την αρχή του
έτους και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος έχει τετραπλασιαστεί», προσθέτοντας
ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχω-
ρήσει σε μεγαλύτερες ενισχύσεις αν
χρειαστεί». Ειδικότερα, με βάση τα μέχρι
στιγμής μέτρα που έχουν ανακοινωθεί,
για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού
ρεύματος προβλέπεται ενίσχυση 60,00
ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή, 18,00
ευρώ μηνιαίως, ενώ για όσους εντάσσον-
ται στο κοινωνικό τιμολόγιο, η μηνιαία
ενίσχυση φτάνει τα 24,00 ευρώ. Σύμφω-
να με τον κ. Σκρέκα, η ενίσχυση αυτή
αφορά όλους τους παρόχους, οι οποίοι,
όπως τόνισε, έχουν αρχίσει να διαφημί-
ζουν εμπορικά πακέτα. Πρόσθεσε, δε, ότι
η αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ
δεν θα είναι παραπάνω από 2-3 ευρώ μη-
νιαίως.

Όσο για τις αυξήσεις στα νησιά, ο
υπουργός Ενέργειας σημείωσε πως μέ-
σα από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τα
νοικοκυριά θα δουν μια μείωση μέσω
των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, ενώ από
του χρόνου θα φανεί και μείωση στους
λογαριασμούς. Πρόσθεσε, δε, ότι «στό-

χος μας είναι μέχρι το 2030 το 70% της
ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Για το φυσικό αέριο, ο κ. Σκρέκας ανέ-
φερε ότι τα αποθέματα είναι πολύ περιο-
ρισμένα σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα δο-
θούν σημαντικές ενισχύσεις έως τον Ιού-
νιο του 2022. Σημειώνεται ότι την Παρα-
σκευή ανακοινώθηκε από τη Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου η οριζόντια έκπτωση
κατά 15%. Τέλος, σε ό,τι αφορά το πετρέ-
λαιο θέρμανσης, φέτος θα δοθεί υπερδι-
πλάσια ενίσχυση σε σχέση με πέρυσι, η
οποία θα φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ
την προσεχή Παρασκευή αρχίζει η διά-
θεσή του με τιμές οι οποίες εκτιμάται ότι
θα είναι περίπου 35%-40% υψηλότερες.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σκρέκας: «Και επιπλέον
μέτρα στήριξης τους 
προσεχείς μήνες, 
αν χρειαστεί» - Με 
τις αυξήσεις στην ενέργεια
να γίνονται δυσβάσταχτες
το επόμενο διάστημα, η ΕΕ
θα ανακοινώσει αύριο την
«εργαλειοθήκη» ενάντια
στην ενεργειακή ακρίβεια

Αέριο με έκπτωση
15%, έως 100 ευρώ 
η ενίσχυση στο ρεύμα



Ε
πίσκεψη στο εργοστάσιο της
ELPEN στο Πικέρμι, καθώς και
στο υπό κατασκευή Πάρκο

Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας
στα Σπάτα, πραγματοποίησαν ο αντι-
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργαρίτης Σχοινάς και ο γενικός δι-
ευθυντής της ένωσης Medicines for
Europe, Adrian van den Hoven. Η επί-
σκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου με
τίτλο «Goal 2030: Access for all - Gen-
erating a healthy medicines strategy
for the next decade» της ένωσης Medi-
cines for Europe και της International
Generic και Biosimilar Medicines As-
sociation, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2021 στην
Αθήνα με τη συνδιοργάνωση της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχα-
νίας (ΠΕΦ). Κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής τους στις εγκαταστάσεις της
ELPEN, οι κ.κ. Σχοινάς και Van Den

Hoven περιηγήθηκαν στο εργοστάσιο
και στο υπό κατασκευή νέο πάρκο, και
συναντήθηκαν με στελέχη της ELPEN,
αλλά και Έλληνες επιστήμονες που
απασχολούνται στα Τμήματα Έρευνας
και Ανάπτυξης της εταιρείας. Η ELPEN

δραστηριοποιείται εδώ και 56 χρόνια
στην παραγωγή επώνυμων ελληνικών
φαρμάκων. Προτεραιότητά της αποτε-
λεί η έρευνα για νέες θεραπείες, που
θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών.

IKEA: Παραμένουν υψηλοί 
οι ρυθμοί ανάπτυξης

Υψηλοί παραμένουν οι ρυθμοί ανάπτυξης για
όλα τα μεγέθη του ομίλου Fourlis και στο γ’ τρίμη-
νο, σύμφωνα με τη διοίκηση, παρά το αυξημένο
ενεργειακό κόστος. Για
ενέργεια, το κόστος
αγοράς για την IKEA δι-
πλασιάστηκε, καθώς
από τα 63 ευρώ που
αγόραζε πέρυσι τη με-
γαβατώρα, η τιμή ξεπέ-
ρασε τα 127 ευρώ, ενώ
σύμφωνα με τα τελευ-
ταία δεδομένα οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 200
ευρώ/MWh, την ίδια στιγμή που στις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνούν τα 300 ευρώ.
Η IKEA, αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη, δεν εί-
ναι ενεργοβόρα εταιρεία, μιας και δραστηριοποι-
είται στο retail, ωστόσο με το ετήσιο ενεργειακό
κόστος να κυμαίνεται γύρω στα 3 εκατ. ευρώ,
εκτιμάται ότι η επιβάρυνση από τις αυξήσεις των
τιμών είναι της τάξης των 500.000 ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: 
Δώρα σε όσους πάρουν στεγαστικό
Πέραν των νέων πιο προνομιακών προγραμμά-
των στη στεγαστική πίστη, η Τράπεζα Πειραιώς
δίνει μια σειρά από δώρα σε όσους πάρουν δά-
νειο μέσα στο 2021. Από την αρχή του χρόνου
μέχρι σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της τράπεζας, οι μισοί πελάτες από όσους χρη-
ματοδοτήθηκαν, πήραν στεγαστικό δάνειο με
κυμαινόμενο επιτόκιο κάτω του 2,20%. Από την
άλλη, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σταθε-
ρού επιτοκίου από 2,80% για διάρκεια έως και
30 έτη, με μηδενικό κόστος πρόωρης εξόφλη-
σης. Επιπλέον παρέχει δωρεάν ασφάλιση πε-
ριεχομένου κατοικίας για ένα έτος σε συνερ-
γασία με την ΕRGO, μέσω του προγράμματος
My Home Content, 100 ευρώ από τον ΗΡΩΝΑ,
για όσους επιλέξουν πρόγραμμα ηλεκτρικής
ενέργειας, φυσικού αερίου ή ΕΝ.Α., δώρο τα
δύο πρώτα πάγια στα προγράμματα σταθερής
WIND Fiber 50 & WIND Fiber 100 και 20% έκ-
πτωση στη MediaMarkt στις μεγάλες και μι-
κρές οικιακές συσκευές.

Η Eurolife FFH συμμετέχει 
στον διάλογο για το δημογραφικό

Η Eurolife FFH είναι για δεύτερη φορά ο
founding sponsor στο μεγάλο συνέδριο που
διοργανώνει το «Economist» για το δημογραφι-
κό και την υπογεννητικότητα, σε συνεργασία με
τη HOPEgenesis, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι «Δη-
μογραφικές προκλήσεις και πολιτική για την
ισότητα των φύλων: ο ρόλος της εμπιστοσύνης
και της συνεργασίας», και οι εργασίες του θα
πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Οκτωβρίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 540 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει ο ΔΕΣΦΑ κανονικά,
μετά το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 505 εκατ. ευρώ που υπέγραψε με τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα
Πειραιώς. «Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προς τον
ΔΕΣΦΑ», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Μαρία Ρίτα Γκάλι για την
υπογραφή του κοινοπρακτικού δανείου. Ο ΔΕΣΦΑ θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο
της εθνικής στρατηγικής για την απολιγνιτοποίηση, καθώς κατέχει το έργο κατασκευής
αγωγού υψηλής πίεσης στη Δυτική Μακεδονία, επένδυση προϋπολογισμού 110 εκατ.,
που συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στο δεκαετές πρόγραμμά του. Ο αγωγός, μήκους 122 χλμ., θα ξεκινά από το υφιστάμε-
νο βαλβιδοστάσιο του ΔΕΣΦΑ στα Τρίκαλα Ημαθίας, επιτρέποντας με την ολοκλήρωσή του την πρόσβαση στο φυσικό αέριο νέ-
ων περιοχών, μεταξύ των οποίων η Πτολεμαΐδα, η Κοζάνη και το Αμύνταιο, καθώς επίσης η Βέροια, η Νάουσα και τα Γρεβενά.

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ανακοίνωσε ότι σε συ-
νέχεια των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για τα μέτρα προστασίας
των πολιτών από τις διεθνείς ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας,
και με την υποστήριξη της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της οποίας αποτελεί 100%
θυγατρική εταιρεία, προχωρά άμεσα στην απορρόφηση κατ’ ελάχι-
στον του 15% του κόστους προμήθειας στο φυσικό αέριο. Οι οικιακοί
καταναλωτές θα προμηθεύονται πλέον το φυσικό αέριο τουλάχιστον
15% φθηνότερα. Η εταιρεία θα αποδώσει την έκπτωση αυτή στο σύνο-
λο των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών της. Με αυτόν τον τρόπο
και χάρη στη σημαντική πρωτοβουλία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, το Φυσικό
Αέριο ΕΕΕ καταλήγει ότι παραμένει πιστό στο όραμά του να λειτουργεί

με υπευθυνότητα και διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών. 

ΔΕΣΦΑ: Ομολογιακό δάνειο 505 εκατ. ευρώ 

Φυσικό Αέριο EEE: Στο ακέραιο η έκπτωση στους καταναλωτές

Μαργαρίτης Σχοινάς: Επισκέφθηκε 
το εργοστάσιο της ELPEN στο Πικέρμι



Πληρωμές 
σε περισσότερους 
από 230 οργανισμούς
μέσω ΟΠΑΠ

T
η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης της πληρωμής
των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών και ρυθμίσεων
στο Δημόσιο, καθώς και μεγάλου αριθμού λογαρια-

σμών, έχουν οι καταναλωτές μέσω του δικτύου των 3.000,
περίπου, καταστημάτων του ΟΠΑΠ και της υπηρεσίας Tora.
Όπως επισημαίνεται, εκτός από οφειλές στην εφορία, που
είναι τώρα επίκαιρες, μέσω της υπηρεσίας Tora εξο-
φλούνται, επίσης, όλοι οι λογαριασμοί ενός νοικοκυριού.
Συγκεκριμένα, σταθερή-κινητή τηλεφωνία και Ίντερνετ,
ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο, ύδρευση, ασφάλειες και
συνδρομητική τηλεόραση, ανεξαρτήτως παρόχου. Οι υπη-
ρεσίες πληρωμής λογαριασμών προσφέρονται καθημερι-
νά, μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
Μέσω αυτής της υπηρεσίας πραγματοποιείται μια ευρύτα-
τη γκάμα πληρωμών, που καλύπτει συνολικά συναλλαγές
για περισσότερους από 230 φορείς και οργανισμούς. Η
πληρωμή του φόρου εισοδήματος και των επιμέρους δό-
σεων, του ΕΝΦΙΑ, καθώς και όλων των λογαριασμών, μπο-
ρεί να γίνει ανέπαφα μέσω καρτών. Με αυτό τον τρόπο οι
φορολογούμενοι διευκολύνονται και στην κατοχύρωση
του αφορολόγητου ορίου.

Ο Todd M. Sechrist νέος πρόεδρος 
και CEO της Sunlight Batteries USA
H Sunlight ανακοίνωσε ότι ο Todd M. Sechrist ανα-
λαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Sunlight Batteries USA, και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της εταιρείας Sunlight. Ο κ. Sechrist θα
αναλάβει τα καθήκοντά του στις 18 Οκτωβρίου 2021.
Είναι πεπειραμένο στέλεχος του κλάδου της ενέργει-
ας, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας. Κατά τη
διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του υπηρέτησε
σε πολλές διευθυντικές θέσεις, όπως γενικός διευ-
θυντής επιχειρήσεων (COO) της Enersys και υπεύθυ-
νος των αγορών Αμερικής, αλλά και Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής για την ίδια εταιρεία.

Eurobank: Στην doValue 
το χαρτοφυλάκιο Mexico

Η Eurobank υπέγραψε με τον Όμιλο doValue συμφω-
νία: α) για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης
σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών
χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποί-
ησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων
απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ ονομαστι-
κής αξίας ύψους 5,2 δισ. ευρώ (3,2 δισ. ευρώ λογιστική
αξία) (συναλλαγή «Mexico») και β) για τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου αυτού από την doValue Group. Η συναλ-
λαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋπο-
θέσεων, μεταξύ των οποίων η έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο
Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτι-
κών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής
ΙΙ») και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκεί-
μενων δανείων.

Κρητικός: Ενισχυμένα τα κέρδη το 2020
Κοντά στον στόχο για κύκλο εργασιών 400 εκατ. ευρώ το
2021 βρίσκεται η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, που πρόσθεσε ήδη
40 εκατ. ευρώ στον τζίρο της εν μέσω πανδημίας το 2020,
ξεπερνώντας τα 390 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και τα
355 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας. Σε επίπεδο ομίλου,
η ανάπτυξη διαμορφώθηκε σε 11,43% και σε επίπεδο εται-
ρείας σε 12,17%, πάνω δηλαδή από τον ρυθμό ανάπτυξης
της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου (περίπου
9,7%, στοιχεία Nielsen). Επίσης τα αποτελέσματα μετά
φόρων παραμένουν θετικά, με κέρδη για τον όμιλο 1,9
εκατ. ευρώ το 2020, ενισχυμένα κατά 4,71% σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση και σε 1,6 εκατ. ευρώ για την
εταιρεία, μειωμένα κατά 11,42%. Τα αποτελέσματα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κερδοφό-
ρα και ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση 15,6% για
τον όμιλο και σε 17,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, με βελ-
τίωση 14,3%. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Συνεχίζονται οι επενδύσεις
της ΑΒ Βασιλόπουλος

Διατηρεί ψηλά τον πήχη των επενδύσεων και το
2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία πέρυσι υλοποί-
ησε επενδύσεις 54,9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομί-
λου, προτεραιοποιώντας την επέκταση και ανα-
βάθμιση του δικτύου για να αυξήσει τα μεγέθη
της, που αποτυπώθηκαν σε κύκλο εργασιών 2,021
δισ. ευρώ και κέρδη 28 εκατ. ευρώ το 2020, με αύ-
ξηση 3,76% και 40,2% αντίστοιχα. Ο όμιλος, που
απασχολεί 15.386 εργαζόμενους (στο τέλος του
2020 από 14.550 στην προηγούμενη χρήση), πέ-
ρυσι άνοιξε 8 νέα σουπερμάρκετ και άλλα 36 κα-
ταστήματα με το σύστημα της δικαιόχρησης. Στο
τέλος της χρήσης, το δίκτυο πωλήσεων του ομί-
λου αριθμούσε 543 καταστήματα, από τα οποία
310 είναι εταιρικά, 219 ανήκουν στο δίκτυο δικαιό-
χρησης (franchising) και 14 καταστήματα είναι
καταστήματα χονδρικής πώλησης. Για το τρέχον
έτος, ο όμιλος σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανά-
πτυξής του με την προσθήκη νέων καταστημάτων
στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων των κατα-
στημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchis-
ing) και των καταστημάτων χονδρικής και λιανι-
κής.

insurancemarket.gr: 
Στην Interamerican 
το σύνολο των μετοχών
Το σύνολο των μετοχών του online ασφαλι-
στικού διαμεσολαβητή moneymarket ΑΕ,
γνωστού με την εμπορική επωνυμία insur-
ancemarket.gr, εξαγόρασε η Interamerican
ΑΕΓΑ, μέλος του ομίλου Interamerican και
του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου
ACHMEA. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή
της η εταιρεία, «με την επένδυση αυτή η In-
teramerican υπογραμμίζει τη μακρόχρονη
δέσμευσή της στην ανάπτυξη καινοτόμων
υπηρεσιών και στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό του ασφαλιστικού κλάδου και δίνει ψή-
φο εμπιστοσύνης στα ψηφιακά κανάλια δια-
νομής, που έχουν κυριαρχήσει στις πιο ανε-
πτυγμένες αγορές της Ευρώπης». Το insur-
ancemarket.gr από την πλευρά του «στο-
χεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφια-
κών υποδομών του, προκειμένου να μπορέ-
σει να προσφέρει καινούργιες καινοτόμες
υπηρεσίες, προς όφελος του καταναλωτή
καθώς και των συνεργαζόμενων ασφαλιστι-
κών εταιρειών και διαμεσολαβητών».
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Τα σενάρια για την πρόκριση 
Μ

ετά την αγχώδη νίκη 2-0 στη Γεωργία με
πέναλτι του Μπακασέτα στο 89’ και γκολ
του Πέλκα στο 90’+3’ το περασμένο Σάβ-
βατο, η Εθνική Ελλάδας παίζει απόψε με

τη Σουηδία στη Στοκχόλμη (21.45, Cosmote TV, Open
TV) σε τρία σενάρια πρόκρισης στα τελικά του Μουν-
τιάλ 2022: στο ασφαλές, το σχεδόν απίθανο και το ιδα-
νικό.

Το ασφαλές σενάριο καλεί την Ελλάδα να νικήσει
απόψε τους Σουηδούς, να τους πιάσει στη βαθμολο-
γία και να διεκδικήσει την πρόκριση στα μπαράζ, μέ-
σω της 2ης θέσης στη βαθμολογία, στα δύο εντός
έδρας εναπομείναντα παιχνίδια με την Ισπανία και το
Κόσοβο. Σε αυτή την περίπτωση, η Εθνική θα θέλει
ισοπαλία κόντρα στους Ισπανούς στο ΟΑΚΑ και νίκη
επί του Κοσόβου, επίσης στο ίδιο γήπεδο. Με την προ-
ϋπόθεση, βέβαια, ότι την τελευταία αγωνιστική η
Ισπανία θα νικήσει στο έδαφός της τη Σουηδία.

Το άλλο σενάριο, το σχεδόν απίθανο, είναι να χάσει
η Ελλάδα στη Σουηδία, να κερδίσει την Ισπανία και το
Κόσοβο στο ΟΑΚΑ και η Ισπανία να μην κερδίσει τη
Σουηδία την τελευταία αγωνιστική στην Ιβηρική Χερ-
σόνησο. Η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση θα είναι και

πάλι δεύτερη και θα μείνει εκτός Μουντιάλ η Ισπανία.
Δύσκολο.

Το τρίτο σενάριο, το ιδανικό, είναι η Ελλάδα να κερ-
δίσει και τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια και να τερ-
ματίσει στην 1η θέση της βαθμολογίας. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρεαλιστικός στόχος είναι
νίκη απόψε εναντίον των Σουηδών, παρά έστω και
ισοπαλία εναντίον των Ισπανών, παρόλο που στο
εναρκτήριο ματς του ομίλου η Ελλάδα πήρε 1-1 στη
Μάλαγα από τους Ίβηρες.

Ο Ολλανδός τεχνικός της Εθνικής μας Τζον Φαν’τ
Σχιπ, πέραν των γνωστών απουσιών Φορτούνη, Ζέκα,
Γαλανόπουλου, Κουρμπέλη και Κυριάκου Παπαδό-
πουλου λόγω τραυματισμών, θα έχει και μια σημαντι-
κή απουσία, αυτή του Γιώργου Τζαβέλλα, ο οποίος πα-
ρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα κόντρα στη Γεωργία και
χάνει το αποψινό ματς. 

Άλλο κεντρικός μπακ να τον αντικαταστήσει δεν
υπάρχει στην αποστολή. Οπότε θα επιστρατευτεί ένας
εκ των Γιαννούλη, Σταφυλίδη, που στις ομάδες τους
αγωνίζονται ως αριστεροί μπακ. Κάτω από τα δοκάρια
θα παραμείνει ο Βλαχοδήμος και την τριάδα των κεν-
τρικών αμυντικών θα πλαισιώσουν οι Χατζηδιάκος

και Μαυροπάνος. Στη μεσαία γραμμή σε ρόλους full
back, οι Ανδρούτσος και Τσιμίκας. Μπουχαλάκης,
Σιώπης τα «τρεχαντήρια», ο Μπακασέτας με τον Παυ-
λίδη και τον Πέλκα στην επίθεση. Στο άλλο αδιάφορο
βαθμολογικά παιχνίδι το Κόσοβο υποδέχεται τη Γε-
ωργία.

11 Νοεμβρίου 
Γεωργία - Σουηδία
Ελλάδα - Ισπανία (21.45)

14 Νοεμβρίου 
Ελλάδα - Κόσοβο (21.45)
Ισπανία - Σουηδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΡΜΑΤΑ
Ισπανία ....................13 (13-5)
Σουηδία ................... 12....(10-3)
Ελλάδα..................... 9 (7-4)
Κόσοβο .................... 4 (3-11)
Γεωργία ................... 1 (2-11)
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Σ
ε μια αιφνιδιαστική κίνηση η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Σέρβος τεχνικός
Βλάνταν Μιλόγεβιτς έβγαλαν ένα «βελούδινο» διαζύγιο και ο
Αργύρης Γιαννίκης είναι πλέον ο νέος τεχνικός της Ένωσης.

Ο μίστερ «laptop trainer», πρώην προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα, ο
μοναδικός -ίσως- εντός συνόρων που έμπασε την τεχνολογία στο
ποδόσφαιρο. Ο Γιαννίκης, όπως είναι γνωστό, είναι εμιγκρές, γεννή-
θηκε στη Γερμανία και έχει τελειώσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο.
Είναι σούπερ καταρτισμένος επαγγελματικά, καθότι είναι απόφοιτος
της μεγάλης γερμανικής σχολής ποδοσφαίρου, ενώ εργάστηκε ως
βοηθός σε αρκετά κλαμπ. Η δουλειά του στον ΠΑΣ Γιάννινα το κατα-
μαρτυρεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Έχει, βέβαια, ως μει-
ονέκτημα το... ελληνικό του επίθετο, που στη συνείδηση των Ελλή-
νων είναι απορριπτέο όταν αναφέρεται στην προπονητική. Ο Γιαννί-
κης υποσχέθηκε τίτλους και καλό ποδόσφαιρο στον Δημήτρη Με-
λισσανίδη. Άλλωστε, ήταν εκ των υποψηφίων για τη θέση του προπο-
νητή στην ΑΕΚ και το περασμένο καλοκαίρι. Υπέγραψε έως το τέλος
της σεζόν με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από την ΠΑΕ ΑΕΚ
για δύο ακόμη χρόνια. 

Στην ΑΕΚ ο «laptop trainer»! «Έξω» ο ανεμβολίαστος
Μπολσονάρο

Έγινε στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της χώρας
Μπολσονάρο πήγε να παρακολουθήσει τον αγώ-
να της Σάντος με την Γκρέμιο, αλλά οι υπεύθυνοι
του σταδίου τού απαγόρευσαν την είσοδο! O
Μπολσονάρο όχι μόνο δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά
είναι και φανατικός πολέμιος του εμβολιασμού.
Στη Βραζιλία, όπως είναι γνωστό, 600.000 άν-
θρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορο-
νοϊό.

Νέα «βόμβα» 
από την Μπεκατώρου

Νέα «βόμβα» από τη Σοφία Μπεκατώρου. Στο
δικαστήριο όπου δικαζόταν ο Ολυμπιονίκης Νί-
κος Κακλαμανάκης έπειτα από μήνυση της Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας, η Μπεκατώρου ανέφερε
ότι «η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία είναι το πλυντήριο
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής». Ο πρό-
εδρός της Σπύρος Καπράλος τόνισε ότι θα προβεί
σε δηλώσεις όταν περιέλθουν στα χέρια του τα
πρακτικά της δίκης. Η Ολυμπιονίκης Μπεκατώ-
ρου στην αρχή του χρόνου είχε καταγγείλει σε-
ξουαλική κακοποίηση από μέλος της Ομοσπον-
δίας.

Φόρεσε στον Σακίρι
τζάκετ του UCK

Έγινε στο παιχνίδι Ελβετία - Βόρεια Ιρλανδία 2-
0 (σκόραρε ο Τζούμπερ της ΑΕΚ) το περασμένο
Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετά
το ματς, οι κάμερες στράφηκαν για δηλώσεις
στον αλβανικής καταγωγής Ελβετό Τζερντάν Σα-
κίρι της Λίβερπουλ. Και τότε ένας παρατρεχάμε-

νος του φόρεσε ένα μπουφάν με τα αρχικά
του… UCK, παραστρατιωτικής

οργάνωσης των Αλβανών! Ο
δράστης συνελήφθη και δεν
θα του επιτραπεί ποτέ ξανά η

είσοδος στα γήπεδα.

Αναβολή 
για τον Βοτανικό

Αναβολή τριών μηνών πήρε η υπογραφή των
νέων συμβάσεων για την υπόθεση της Διπλής
Ανάπλασης όσον αφορά το νέο γήπεδο του Πανα-
θηναϊκού στον Βοτανικό. Η αναβολή κρίθηκε
αναγκαία και γιατί η κυβέρνηση αυτή την εποχή
έχεις άλλες πιο σοβαρές προτεραιότητες, αλλά
και επειδή η γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη
Παναθηναϊκού δεν αποφάσισε αν το «τριφύλλι»
πρέπει να μετακομίσει ή όχι στον Βοτανικό, δί-
νοντας αντάλλαγμα την ιστορική Λεωφόρο.

Νίκη ο Στέφανος, ήττα η Μαρία
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως ήταν αναμενόμενο, νίκησε

εύκολα 2-0 σετ (6-2, 6-4) τον Ισπανό Πέδρο Μαρτίνεθ και
προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Indian Wells. Επόμενος αντί-
παλός του θα είναι ο Ιταλός Φονίνι. Αντίθετα, η Μαρία Σάκ-
καρη ηττήθηκε 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-2) από την Ελβετίδα Γκό-
λουμπιτς και αποκλείστηκε πρόωρα από το ίδιο τουρνουά.
Ωστόσο, ανέβηκε στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Κύπελλο 
με γκολ 

οφσάιντ…

Η Γαλλία είναι η νικήτρια του Nations League, καθώς κέρδισε 2-1 με ανατροπή την Ισπανία στο «Σαν Σίρο» του
Μιλάνου, αλλά οι ηττημένοι και ο κόσμος όλος είδε ότι το δεύτερο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ ήταν καταφανέστατο
οφσάιντ, το οποίο δεν επισημάνθηκε από το VAR. Αυτό προκάλεσε και την οργή των Ισπανών, οι οποίοι προηγή-
θηκαν στο 64’ με τον Οργιαθάμπαλ. Ισοφάρισε το αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπενζεμά και ο Εμπαπέ στο 80’ έκανε
το τελικό 2-1. Στον μικρό τελικό, Ιταλία - Βέλγιο 2-1. 
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Η μεγάλη επιστροφή!

• Ο pastry chef Διονύσης Αλέρτας
παντρεύτηκε με την εγκυμονούσα
σύντροφό του Νάγια Φωτοπούλου.
Περιμένουν αγοράκι.

• Βόλτα στο Ζάππειο με τα δί-
δυμα για τη Χριστίνα Μπόμπα
με την κουμπάρα της Μαρίνα
Βερνίκου. 

• «Θερίζει» ο κορονοϊός στο «J2US».
Η Κέλλυ Κελεκίδου ανακοίνωσε πως
βρέθηκε θετική στον ιό.

• Φήμες επιμένουν πως χθες
παντρεύτηκαν στην Ύδρα ο
Κωστής Μαραβέγιας και η
Τόνια Σωτηροπούλου.

• Αιχμηρή απάντηση στο Instagram
από τη σεφ Σπυριδούλα Καραμπου-
τάκη. Απευθύνεται στους haters για
το ροζ βίντεο που είχε διαρρεύσει
στο παρελθόν.

• Με φόντο την Ακρόπολη, ο
χολιγουντιανός σταρ Μάνου
Μπέκετ γιόρτασε τα γενέθλιά
του. Καλεσμένοι, το ζεύγος
Μαρία Κορινθίου και Γιάννης
Αϊβάζης. 

• Η newscaster Νίκη Λυμπεράκη
βάφτισε τον γιο της, Παναγιώτη-Μά-
ξιμο, με νονά τη δημοσιογράφο Έφη
Αλεβίζου.

• Νονά έγινε την Κυριακή και
η Δανάη Μπάρκα. Η νεοφώτι-
στη βαφτίστηκε Μαριάνθη-
Θαλασσινή.

• Σε διαδικτυακό live της Adele, η
διάσημη τραγουδίστρια ρωτήθηκε
από follower αν γνωρίζει τη Δέσποι-
να Βανδή!

• Μαίνεται ο πόλεμος για τη
διαθήκη του Ανέστη Βλάχου.
«Η μόνη μου απορία είναι αν
οι δύο “κυρίες” (τρόπος του
λέγειν) είναι ψυχοπαθείς ή
απλά απατεώνισσες», έγραψε
ο γιος του Ηρακλής, προφα-
νώς για την ετεροθαλή αδελ-
φή του και τη μητέρα της.

Ο
κύβος ερρίφθη. Ο Αντώνης Κανάκης και
η σατιρική τηλεοπτική παρέα των «Ρά-
διο Αρβύλα» επιστρέφουν, έπειτα από
τρία χρόνια, στον ΑΝΤ1. Αφού προηγή-

θηκαν πολύωρες μυστικές συναντήσεις, συσκέ-
ψεις, συμφωνίες και διαφωνίες για το «χρυσό»
συμβόλαιο, ο Θεσσαλονικιός παρουσιαστής υπέ-
γραψε τελικά με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμα-
ρουσίου. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια το βράδυ
της Κυριακής, με την ομάδα των «Fantastic Four»
να ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα, πιθανότατα
τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου. Η εκπομπή θα προβάλλε-
ται Δευτέρα με Πέμπτη, ενώ το «Βινύλιο» κάθε Πα-
ρασκευή.

Η απόκτηση της «dream team» θεωρείται κομβι-
κής σημασίας για το κανάλι του Θοδωρή Κυριακού.
Αφενός βγήκε νικητής στο deal με τον Αντώνη Κα-
νάκη, που διαπραγματευόταν και με το Open, αφε-
τέρου εξασφάλισε ένα original νεανικό προϊόν που
θα αποφέρει υψηλές τηλεθεάσεις αλλά και τεράστια
διαφημιστικά πακέτα. Στην περίπτωση των «Ράδιο
Αρβύλα», το «όχι» έγινε «ναι»!

Ο διευθυντής προγράμματος του ΑΝΤ1 Τζώρτζης
Ποφάντης, στη φετινή παρουσίαση του νέου προ-
γράμματος, είχε αρνηθεί σθεναρά την πιθανότητα
μιας εκ νέου συνεργασίας. «Δεν υπάρχει κάποια
συζήτηση για συνεργασία και άλλωστε δεν υπάρχει
χώρος στο πρόγραμμα που είδατε», είχε πει στους
δημοσιογράφους.

Οι εξελίξεις τον διέψευσαν, ωστόσο, φέρεται να

είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την απόκτησή τους.

Στα… χαρακώματα!
Το 2018, ο Αντώνης Κανάκης και η σατιρική παρέα

του αποχώρησαν από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 21 χρόνια
σταθερής συνεργασίας. Η αιφνίδια παραίτηση του
παρουσιαστή, που κατείχε και διοικητική θέση στο
πρόγραμμα του καναλιού, είχε πέσει σαν βόμβα
στους τηλεοπτικούς κύκλους όπως και η επιστολή-
βόμβα που την ακολούθησε, στην οποία έκανε λόγο
για «διάρρηξη εμπιστοσύνης». Αφορμή είχαν στα-
θεί οι συνεχείς ευθείες δημόσιες βολές που εκ-
σφενδόνιζαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώρ-
γος Λιάγκας εναντίον του, θεωρώντας τον υπεύθυνο
για το κόψιμο των late night εκπομπών τους.

«Ύστερα από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα,
σε μια τέτοια απόφαση θα μπορούσαν να με οδηγή-
σουν μια σειρά λόγων κυρίως αρχής και διάρρηξης
της εμπιστοσύνης. Καλλιεργήθηκε στο τηλεοπτικό
παρασκήνιο μία παράδοξη φήμη, βάσει της οποίας
μου χρεώθηκαν αποφάσεις που προφανώς και δεν
θα μπορούσαν να ήταν δικές μου. Ο ΑΝΤ1 δεν διέ-
ψευσε ή ξεκαθάρισε ποτέ και με κανέναν τρόπο το
ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν δικές του», ανέφερε
ενοχλημένος τότε στην ανακοίνωση παραίτησής του.
Φήμες αναφέρουν πως Αρναούτογλου και Λιάγκας
που ανήκουν στο δυναμικό του ΑΝΤ1, δεν προβλέπε-
ται να αναφωνήσουν την αμίμητη ατάκα του Ντίνου
Ηλιόπουλου: «Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προ-
σέξατε… είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα!». 



Οριστικός χωρισμός Ο συγγραφέας Πλιάτσικας 

«Ο υπασπιστής του αυτοκράτορα» είναι ο
τίτλος της πρώτης συγγραφικής προσπάθει-
ας του Φίλιππου Πλιάτσικα των Πυξ Λαξ. Το
βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου,
με τον ερμηνευτή να ισχυρίζεται πως στις σε-
λίδες του υπάρχουν κρυμμένα μυστικά. «Μέ-
σα από μια θάλασσα κάπου στην Ιεράπετρα
της Κρήτης αλλά και τη μεγάλη αγάπη που
έχω στη λογοτεχνία, το 2017 ξεκίνησα και
πρόσφατα ολοκλήρωσα το πρώτο μου βιβλίο
που έχει πολλά κρυμμένα μυστικά», αποκά-
λυψε ο δημιουργός σε Instastory.

Ιπτάμενη και… lady!

«Να μπορούσα στα σύννεφα την ψυχή μου ν’
ανέβαζα» τραγουδούσε το 1991 η Άλκηστις
Πρωτοψάλτη και τριάντα χρόνια μετά, το όνειρο
έγινε πραγματικότητα. Λάτρις των extreme 
sports και των μεγάλων προκλήσεων, η τραγου-
δίστρια έπεσε στο κενό από τα 3.000 μέτρα, απο-
λαμβάνοντας μια βόλτα με παραπέντε στον γκρί-
ζο ουρανό της Ελβετίας. «Όταν κοιτάς από ψηλά
μοιάζει η γη με ζωγραφιά! Επειδή ο Οκτώβριος
δεν έχει “μι” επιτρέπονται όλες οι τρέλες!»
έγραψε με νόημα στον λογαριασμό της.

«Είσαι Ινδιάνος;» ρώτησε στο
Instagram με έκπληξη η Θεο-
φανία Παπαθωμά, όταν είδε το
νέο «απόκτημα» του πρώην
συζύγου της Πασχάλη Τσαρού-
χα. Ο πρωταγωνιστής της σει-
ράς «Η Γη της Ελιάς» βρίσκε-
ται στη Λεμεσό για γυρίσματα
και επ’ ευκαιρία πρόσθεσε ένα
ακόμα τατουάζ στη… συλλογή
του, έναν Ινδιάνο που «χτύπη-
σε» στον ώμο, ποζάροντας κα-
μαρωτός με την πασίγνωστη
Κύπρια tattoo artist Μαρίνα
Σπανού.

Από την κουζίνα 
στο… νοσοκομείο
Με ένα μπαταρισμένο δάχτυλο τη γλί-
τωσε η Αλεξάνδρα Καϋμένου. Η παρου-
σιάστρια της ΕΡΤ μεταφέρθηκε το Σάβ-
βατο εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της
Βούλας ύστερα από ατύχημα στην κου-
ζίνα του σπιτιού της, παίρνοντας εξιτή-
ριο την ίδια ημέρα. «Σε ευχαριστώ που
με άντεξες και με προσέξατε τόσο πολύ!
Υπόσχομαι να μην ξαναμπώ στην κουζί-
να!» ανέφερε η δημοσιογράφος ποζά-
ροντας με τον διοικητή του νοσοκομεί-
ου Αιμίλιο Βουγιουκλάκη. 

Το νέο τατουάζ 
του Τσαρούχα

Τ
ίτλοι τέλους στο άλλοτε παθιασμένο ειδύλλιο της «Σταρ
Ελλάς 2018» Ιωάννας Μπέλλα με τον Κύπριο επιχειρημα-
τία Γιάννη Λεωνίδου. Έξι μήνες μετά την επανασύνδεσή

του, το ζευγάρι αποφάσισε από κοινού να ακολουθήσει διαφο-
ρετικούς δρόμους και ο χωρισμός αυτή τη φορά θεωρείται ορι-
στικός. Αιτία για τη διάλυση της σχέσης τους στάθηκε η χιλιομε-
τρική απόσταση που ολοένα μεγάλωνε ανάμεσά τους, λόγω των
επαγγελματικών υποχρεώσεων της εντυπωσιακής καλλονής
στο εξωτερικό. Οι συνεργασίες του γνωστού μοντέλου με παγ-
κόσμια brand names γνωστών οίκων μόδας απαιτούν την πο-
λυήμερη παρουσία της σε Παρίσι, Ιταλία και Ντουμπάι, αφαι-
ρώντας πολύτιμο χρόνο από την προσωπική ζωή της. «Όταν εί-
σαι συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι, γιατί η δουλειά σου επι-
βάλλει να μένεις αρκετές εβδομάδες ή και μήνες στο εξωτερικό,
δεν είναι εύκολο να κρατήσεις μια σοβαρή σχέση», παραδέχτη-
κε σε συνέντευξή της.
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Γιάννης… ο γείτονας! 
Την καλή του φίλη Αποστολία Ζώη φιλοξένησε στο «Fishy» o Γιάννης
Τσιμιτσέλης και εκείνη έκανε απίθανες throwback αποκαλύψεις στο
Διαδίκτυο: «Φίλος μου από το 2003 και πρώην γείτονάς μου. Παίζαμε
μπιρίμπα μέχρι το πρωί και κάναμε διαγωνισμό ποιος θα κάνει τον
άλλον να γελάσει περισσότερο με ραβασάκια κάτω από την πόρτα!
Ακόμα στο κινητό μου “Γιάννη γείτονα” σε έχω να ξέρεις!».



Ο
ι παθήσεις του πνεύμονα απασχολούν
χιλιάδες ανθρώπους. Η βρογχοσκόπη-
ση είναι μια μέθοδος με ευρεία εφαρ-
μογή στην ανίχνευση-διάγνωση αλλά

και τη θεραπεία πολλών νοσημάτων του πνεύμονα.
Η απλότητα της μεθόδου και οι διαγνωστικές και
θεραπευτικές εφαρμογές της έχουν ευρύ πεδίο
στη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

«Η μέθοδος αυτή είναι απλή και ανώδυνη, και
διενεργείται στο ενδοσκοπικό εργαστήριο. Στον
εξεταζόμενο εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και
μέθη. Η είσοδος του βρογχοσκοπίου μπορεί να γί-
νει από τη ρινική ή τη στοματική κοιλότητα. Ο ενερ-
γός χρόνος βρογχοσκόπησης (δηλαδή είσοδος-
έξοδος βρογχοσκοπίου) κυμαίνεται από 10 έως 30
λεπτά. Δεν απαιτείται νοσηλεία και, σε μία ώρα
από το τέλος της εξέτασης, ο εξετασθείς μπορεί να
αναχωρήσει από το νοσοκομείο», αναφέρει ο Νι-
κόλαος Δ. Χαΐνης, διευθυντής Β’ Πνευμονολογι-
κής Κλινικής στο Metropolitan. Οι ενδείξεις που
καθιστούν απαραίτητη τη βρογχοσκόπηση είναι
πολλές, κυρίως διαγνωστικές, σχετικές με διάφο-
ρα συμπτώματα ή παθολογικές εργαστηριακές
εξετάσεις. Η μέθοδος είναι χρήσιμη στη σταδιο-
ποίηση, παρακολούθηση αλλά και θεραπεία δια-
φόρων νοσημάτων.

Οι αντενδείξεις και οι επιπλοκές είναι ελάχι-
στες. Σε ό,τι αφορά τις ενδείξεις, αυτές είναι κατ’
αρχάς διαγνωστικές. Ενδείξεις που σχετίζονται με
τη συμπτωματολογία, το ιστορικό και την κλινική
εξέταση: χρόνιος βήχας, αιμόπτυση, εισπνευστι-
κός συριγμός (Wheezing - ιδίως ο εντοπισμένος),

εκπνευστικός συριγμός (Stridor), βράγχος (βρα-
χνάδα) φωνής (δυσλειτουργία-πάρεση-παράλυση
φωνητικών χορδών), θωρακικός πόνος, σύνδρομο
άνω κοίλης φλέβας, εισρόφηση (γαστρικού περιε-
χομένου-ξένου σώματος), τραύμα θώρακος, χημι-
κά ή θερμικά εγκαύματα τραχειοβρογχικού δέν-
δρου. Ενδείξεις που σχετίζονται με παθολογικές
εργαστηριακές εξετάσεις: θετική ή ύποπτη κυττα-

ρολογική πτυέλων, παθολογική ακτινογραφία θώ-
ρακος (παράλυση διαφράγματος, πυλαία λεμφα-
δενοπάθεια, διεύρυνση μεσοθωρακίου, ατελεκτα-
σία, αδιάγνωστη πλευριτική συλλογή, κοιλότης,
βραδέως λυομένη πνευμονία, επίμονος πνευμο-
θώρακας, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι, λοιμώ-
ξεις, διάχυτες παρεγχυματικές παθήσεις). Ενδεί-
ξεις που σχετίζονται με γνωστά νοσήματα των
πνευμόνων: διάγνωση και σταδιοποίηση βρογχο-
γενούς καρκίνου, έλεγχος θεραπευτικού αποτελέ-
σματος σε διάφορα νοσήματα (καρκίνος, διάμεσες
πνευμονοπάθειες). 

Άλλες ενδείξεις είναι η διασωλήνωση τραχείας,
ο έλεγχος ενδοτραχειακού σωλήνα, η βρογχογρα-
φία, η βρογχοκυψελιδική έκπλυση/lavage (διάμε-
σες πνευμονοπάθειες), αλλά και θεραπευτικές,
όπως Lavage σε κυψελιδική πρωτεΐνωση, κατα-
κράτηση εκκρίσεων, βύσματα βλέννης, αιματοπήγ-
ματα (θρόμβοι), για αφαίρεση ξένου σώματος, για
έλεγχο αιμορραγίας,  για έλεγχο-παροχέτευση
πνευμονικού αποστήματος, κλείσιμο βρογχοπλευ-
ρικού, τραχειοοισοφαγικού και βρογχοοισοφαγι-
κού συριγγίου, τοποθέτηση ενδοτραχειακών-εν-
δοβρογχικών προσθέσεων (stents), βραχυθερα-
πεία, laser, διαθερμία, κρυοθεραπεία για τη θερα-
πεία καλοηθών ή κακοηθών πνευμονικών όγκων.
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Η βρογχοσκόπηση βοηθά 
στην ανίχνευση και διάγνωση 
πολλών νοσημάτων 

Η ιστορία 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1890, ο Γερμανός
ωτορινολαρυγγολόγος Gustav Killian, χρησι-
μοποιώντας έναν τύπο λαρυγγοσκοπίου, κα-
τόρθωσε να επισκοπήσει την τραχεία και να
αφαιρέσει ένα ξένο σώμα, το οποίο είχε εν-
σφηνωθεί στο δεξιό βρογχικό δένδρο. Ήταν η
πρώτη βρογχοσκόπηση και ο Killian θεωρή-
θηκε ο πατέρας της βρογχοσκόπησης. Το
1904, ο Αμερικανός ωτορινολαρυγγολόγος
Chevalier Jackson κατασκεύασε το άκαμπτο
βρογχοσκόπιο, ενώ το 1968 ο Shigeto Ikeda
εισήγαγε το ινοβρογχοσκόπιο (εύκαμπτο
βρογχοσκόπιο). Από το 1987, χρησιμοποιείται
και το βίντεο-βρογχοσκόπιο. Τα τελευταία
χρόνια, η σύγχρονη τεχνολογία με την ανά-
πτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών (ενδο-
βρογχικός υπέρηχος, laser, διαθερμία, κρυο-
θεραπεία, κ.λπ.) κατέστησε τη βρογχοσκόπη-
ση πολύτιμη στη διάγνωση και θεραπεία πολ-
λών πνευμονικών νοσημάτων.

Μέθοδος-ασπίδαγια τον πνεύμονα

Νικόλαος Δ. Χαΐνης, 
διευθυντής Β’ Πνευμονολογικής 
Κλινικής στο Metropolitan
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς οι μέρες αυτές σας δημι-
ουργούν μια εσωτερική αναστάτωση. Είναι η
περίοδος που θέλετε να είστε περισσότερο σί-
γουροι για τα συναισθήματά σας και αυτά που
εισπράττετε από τους άλλους. Είναι η εποχή
του δούναι και λαβείν, κάτι που μπορεί να μην
αρέσει στους άλλους, αλλά θα σας φωτίσει
πολλές αλήθειες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Δεν είναι από τις πιο εύκολες μέρες, εφόσον θα
πρέπει να φροντίσετε πολλές υποχρεώσεις
σας, να βάλετε ένα πλάνο στα εργασιακά σας
σχέδια και να ασχοληθείτε με κάποιες υποθέ-
σεις σας, που μπορεί να έχουν μια νομική προ-
έκταση. Αφήστε τα έντονα συναισθήματά σας
προς ένα πρόσωπο, γιατί είναι πολύ πιθανό να
είναι μονόπλευρα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς που έχετε γεννηθεί το πρώτο πενθήμε-
ρο θα υπάρξουν όμορφες συναντήσεις και πρό-
σωπα από το παρελθόν που θα σας υπενθυμί-
σουν ότι σας νοιάζονται. Γενικότερα θα έχετε
μια αρκετά καλή μέρα με πρωταγωνιστές αγα-
πημένα σας πρόσωπα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους λίγο προβληματισμένους Καρ-
κίνους η μέρα μάλλον θα σας ηρεμήσει λίγο,
αλλά δεν αποκλείεται να έχετε και πάλι κά-
ποιες συναντήσεις με πρόσωπα που θα σας
εκνευρίσουν. Ένα θέμα με την υγεία σας θέ-
λει περισσότερη φροντίδα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε μόνιμα έναν εκνευρισμό τις τελευταίες
μέρες, την ακριβή αιτία του οποίου πολλές φο-
ρές δεν μπορείτε να προσδιορίσετε. Σκέφτεστε
πράγματα που σας έχουν συμβεί κατά το παρελ-
θόν και αυτό σας θυμώνει ακόμη περισσότερο.
Τα καλά νέα είναι ότι από τις 13/10 σταδιακά θα
νιώσετε περισσότερο ήρεμοι. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για τους περισσότερους από εσάς όλες αυτές οι
μέρες ήταν μια οικονομική αφαίμαξη, κάτι που
από τη μία σας άγχωσε, αλλά από την άλλη νιώ-
θετε ανακούφιση που έχουν μπει πολλές υπο-
χρεώσεις σας σε σειρά. Μια ευχάριστη συνάν-
τηση με την οικογένειά σας μέχρι το τέλος της
μέρας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πλέον έχετε συνηθίσει στο να πιέζεστε αρκετά,
κυρίως εσείς του δεύτερου δεκαημέρου, κάτι
που και τις επόμενες μέρες δεν θα το αποφύγε-
τε. Φροντίστε να δώσετε τόπο στην οργή, αν
κάποιοι έχουν τη διάθεση να σας επιτεθούν λε-
κτικά. Μια μετακίνησή σας θα σας ανανεώσει
συναισθηματικά.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Όπως έχω ξαναπεί, η πολυαστρία στο δωδέ-
κατο ηλιακό σας σπίτι δεν σας επιτρέπει να
νιώσετε απαλλαγμένοι από βάρη του παρελ-
θόντος. Οι σκέψεις σας γίνονται ακόμη πιο
βασανιστικές, όταν νιώθετε την προδοσία
κάποιων αγαπημένων σας προσώπων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Με την Αφροδίτη και τη Σελήνη στο δικό σας
ζώδιο, κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου
θα έχετε μια ευχάριστη Κυριακή με όμορφες
συντροφιές και τα αγαπημένα σας πρόσωπα
που θα βρίσκονται κοντά σας. Για εσάς του
τρίτου δεκαημέρου ανανεωθείτε μέσα από
όμορφες μετακινήσεις στη φύση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σίγουρα οι μέρες αυτές σας έχουν κουράσει και
ίσως να πρέπει να κάνετε και εσείς κάποιες πιο
δραστικές κινήσεις για να απαλλαγείτε από
πρόσωπα που δεν σας εκτιμούν. Η κοινωνική
σας εικόνα βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η κοινωνικότητά σας είναι σε πολύ καλό ση-
μείο, οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε τη
στιγμή αυτή για να αναπτύξετε περισσότερο
τον κύκλο των συναναστροφών σας. Δώστε
την προσοχή σας στις μετακινήσεις σας, όπου
μπορεί να προκύψουν ανατροπές που δεν εί-
χατε υπολογίσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Όπως σας έχω ξαναπεί, η περίοδος αυτή δεν
είναι καλή για την οικονομική σας υπόσταση,
οπότε ξεχάστε για λίγο τα μακρόπνοα σχέδια,
που αφετηρία τους έχουν αυτό το διάστημα.
Βέβαια, μπορείτε να βάλετε πλάνα για μια
επαγγελματική σας δραστηριότητα που θα ξε-
κινήσει σε λίγους μήνες.

ΗΣελήνη έχει προχωρήσει στο ζώδιο του
Τοξότη, όπου δημιουργεί μια καλύτερη
ψυχολογία στα ζώδια της φωτιάς
(Τοξότης, Κριός και Λέων) του πρώτου

δεκαημέρου. Βέβαια, η σύνοδος Ήλιου, Άρη και
ανάδρομου Ερμή συνεχίζει να δυσκολεύει τις
σχέσεις και τις συνεργασίες, κυρίως στα ζώδια του
παρορμητικού σταυρού (Ζυγός, Κριός, Καρκίνος
και Αιγόκερως) του δευτέρου δεκαημέρου. Η μέρα
αυτή είναι απλώς μια συνέχεια των δύσκολων
πλανητικών ενεργειών, που δεν είναι εύκολο να
εκτονωθούν λόγω της έντονης συνόδου τους αλλά
και της Νέας Σελήνης που είχε πραγματοποιηθεί
στις 6/10 και συμμετείχε στη σύνοδο αυτή. Πιο
αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια... 
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Ο
πρωθυπουργός δεν το έχει πει μία αλλά
πολλές φορές. Και το επαναλαμβάνει σε
κάθε ευκαιρία: εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της τετραετίας. Οι λόγοι της επιμο-

νής του είναι πολλοί. Οι συνεργάτες του υπογραμ-
μίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να απο-
δεικνύει πως ό,τι λέει το εννοεί. Επιδιώκει επιπλέ-
ον να υπενθυμίσει πως το Σύνταγμα υπάρχει για να
τηρείται και όχι για να παρακάμπτεται. Και σε κάθε
περίπτωση ο πρωθυπουργός απολαμβάνει τη μο-
ναξιά της κορυφής. Με την αξιωματική αντιπολί-
τευση χαμένη στις αντιφάσεις και τους εσωκομμα-
τικούς ανταγωνισμούς της, εξακολουθεί να έχει
την πρωτοβουλία των κινήσεων που, προς στιγμήν,
απειλήθηκε με τους χειρισμούς στην υπόθεση της
(παραλίγο) υπουργοποίησης του ναυάρχου ε.α.
Αποστολάκη. Επιπλέον η θετική πορεία της οικο-
νομίας και οι ρυθμοί ανάπτυξης εισπράττονται θε-
τικά στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Οι πο-
λίτες επιζητούν ασφάλεια και η κυβέρνηση την
προσφέρει πολύ περισσότερο από την αντιπολί-
τευση.

Το ερώτημα είναι εάν όλοι αυτοί οι παράγοντες
αρκούν ώστε η πρωθυπουργική δέσμευση να τη-
ρηθεί, καθώς κάθε ημέρα που περνά προστίθενται
νέοι, δυσμενείς αυτοί, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν
είχαν υπολογισθεί. Ο σημαντικότερος εξ αυτών
δείχνει πως είναι η ενεργειακή κρίση που απειλεί
ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ελλάδα, με
τον δυσκολότερο χειμώνα των πολλών τελευταίων
ετών. Η αλήθεια είναι πως το υπουργείο Οικονομι-
κών κάνει ό,τι μπορεί ώστε να στηρίξει, πάντα με
εισοδηματικά κριτήρια, τα νοικοκυριά που θα δουν
τα πραγματικά εισοδήματά τους να εξανεμίζονται

από την εκτίναξη των τιμών στο πετρέλαιο, στη βεν-
ζίνη, στο φυσικό αέριο. Δεν πρόκειται, όμως, μόνο
περί αυτού. Οι αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια
μετακυλίονται ήδη στην κατανάλωση, στις τιμές
των αγαθών πρώτης ανάγκης. Τέλος, η υπέρογκη
αύξηση των τιμών στη στέγαση κάνει τη ζωή, ιδιαί-
τερα των νεότερων ανθρώπων, δυσκολότερη. Η
φτωχοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός με-
γάλου μέρους του πληθυσμού δείχνουν πως είναι
η μεγάλη καταιγίδα μπροστά στην οποία θα βρεθεί
η κυβέρνηση. Η μόνη που θα κληθεί να δώσει λύ-
σεις στα προβλήματα και απαντήσεις στα ερωτή-
ματα τα οποία θα προκαλέσει η διάψευση των
προσδοκιών.

Την ίδια ώρα, το διεθνές περιβάλλον δύσκολα θα
βελτιωθεί. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όσο ο
Ερντογάν βαδίζει προς τις εκλογές στριμωγμένος
από την αντιπολίτευση και τα αδιέξοδα της πολιτι-
κής του, τα σύννεφα πυκνώνουν. Ήδη οι τουρκικές
προκλήσεις αυξάνονται και η Αθήνα προβληματί-
ζεται, καθώς η Άγκυρα επιμένει να προκαλεί με

λόγους και πράξεις, δείχνοντας με κάθε τρόπο την
ενόχλησή της για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας
- Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, οι γερμανικές εκλογές μπορεί
να τερμάτισαν την κυριαρχία των Χριστιανοδημο-
κρατών, αλλά θα φέρουν στην κυβέρνηση (και
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στο υπουργείο
Οικονομικών) τους Φιλελεύθερους και τις δεδομέ-
νες απόψεις τους τόσο για το σύμφωνο σταθερότη-
τας όσο και για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην ενεργειακή κρίση, την εκτίναξη των τιμών
στα καύσιμα και τα αγαθά, αλλά και στην πανδημία
που συμπληρώνει δύο χρόνια, προστίθεται η κλι-
ματική απειλή, η οποία έδειξε (και συνεχίζει να
δείχνει) τα δόντια της το Σαββατοκύριακο, θέτοντας
σε αμφισβήτηση σχεδιασμούς και οικονομικές
ενισχύσεις. Όχι επειδή οι τελευταίοι αμφισβητούν-
ται. Αυτό που αμφισβητείται είναι η ικανότητα του
γραφειοκρατικού μηχανισμού του κράτους να δώ-
σει άμεσα λύσεις σε περιοχές που επλήγησαν καί-
ρια το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές και σήμερα οι
πλημμύρες ολοκληρώνουν την καταστροφή. Εκ
των πραγμάτων, λοιπόν, προβάλλει αδήριτη η
ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας, των μακρό-
πνοων σχεδιασμών, των άμεσων ενεργειών και της
δημιουργίας κλίματος ασφάλειας σε μια κοινωνία
που δεν διακρίνεται για τη συνοχή της και βρίσκε-
ται σε διαρκή και αυξανόμενη δοκιμασία. Υπό αυτή
την έννοια, όσο σεβαστές και να είναι οι δεσμεύ-
σεις, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις
πραγματικές συνθήκες προκειμένου να τηρηθούν.
Πολλοί και αυξανόμενοι είναι οι παράγοντες που
επηρεάζουν την εξίσωση των εκλογών. Και δεν
σταθμίζονται εύκολα.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ολοένα και περισσότερα 
προβλήματα σκιάζουν τον 
πολιτικό ορίζοντα. Η κυβέρνηση
μπορεί να έχει την άνεση 
να επιμένει σε εξάντληση 
της τετραετίας, οφείλει όμως 
να επανεκτιμά κάθε στιγμή 
την κατάσταση

Τι θα καθορίσει τον χρόνο των εκλογών




