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Μ
όνο πέντε χώρες στην Ευρώπη δεν
αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς τους.
Και η Ελλάδα είναι μία από αυτές, μαζί
με τη Μάλτα, την Ιρλανδία, την Ισλανδία

και την Τουρκία. Για το υπόλοιπο 90% των ευρωπαϊ-
κών χωρών η αξιολόγηση αποτελεί κοινή πρακτική,
πάνω στην οποία βασίζονται η βελτίωση και η εξέλιξη
του εκπαιδευτικού συστήματος. Με οδηγό την αξιο-
λόγηση γίνεται η καταγραφή της υφιστάμενης κατά-
στασης, ώστε να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνα-
τα σημεία του έργου των εκπαιδευτικών και εντέλει
να παρασχεθεί παιδαγωγική υποστήριξη όπου αυτή
απαιτείται.

Η αξιολόγηση των νηπιαγωγών, δασκάλων και κα-
θηγητών θα αποτυπώνει την εικόνα χωρίς σε καμία
περίπτωση, όπως λέει το υπουργείο, να έχει τιμωρη-

τικό χαρακτήρα για τον εκπαιδευτικό, καθώς στόχος
θα είναι η βελτίωσή τους. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί,
που η αξιολόγηση αποτελεί το σημαντικότερο εργα-
λείο της δουλειάς τους, την αποφεύγουν μετά βδε-
λυγμίας. Αλλά αν οι εκπαιδευτικοί αρνούνται την
αξιολόγηση του έργου τους, γιατί να τη δεχτούν οι
μαθητές τους; 

Το αστείο, μάλιστα, είναι ότι οι συνδικαλιστές ζη-
τούν, υποτίθεται, βελτίωση των υποδομών και αύξη-
ση της χρηματοδότησης, αλλά γενικά, αόριστα και,
κυρίως, οριζόντια. Διότι, σύμφωνα με τη συνδικαλι-
στική λογική της δεκαετίας του ’80, δουλειά των κυ-
βερνήσεων είναι να προσλαμβάνουν και να πληρώ-
νουν γενικά, αόριστα και οριζόντια. Χωρίς καμία χαρ-
τογράφηση των προβλημάτων και των ελλείψεων,
αλλά ούτε και των δυνατοτήτων και των ευκαιριών.

Το ζήτημα δεν αφορά τον δογματισμό και τις εμμο-
νές της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ. Είναι γενικότερο. Αφορά
ολόκληρο το Δημόσιο. Άραγε σε ποιο μέρος του κό-
σμου συμβαίνει κάτι ανάλογο; Ο εργαζόμενος να αρ-
νείται να μπει στη διαδικασία της αξιολόγησης; Να
κάνει, γενικά, ό,τι εκείνος θέλει και μάλιστα με τη
στήριξη των συνδικαλιστικών σωματείων; Λένε ότι
δεν εμπιστεύονται το σύστημα της αξιολόγησης. Ας
μην κοροϊδευόμαστε. 

Εκείνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι να
μην υπάρχει αξιολόγηση. Ή έστω, αν υπάρχει, να είναι
μόνο για τους τύπους. Να παίρνουν όλοι άριστα. Στο
όνομα της κατάργησης της «αριστείας» έχουν οδηγή-
σει τη δημόσια διοίκηση στα σημερινά της χάλια.
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Η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα γνωρί-
ζουν ότι έχεις απέναντι έναν κακό γείτο-
να. Ο οποίος αλήθεια είναι ότι, παρά τις

προσπάθειες που έχουν γίνει και στο παρελθόν και
τώρα, δεν σκοπεύει να αλλάξει ούτε τη ρητορική
του ούτε τους στόχους του. Αλήθεια είναι επίσης
ότι η πολιτική κατευνασμού του δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα. Και από την ώρα που ο Ταγίπ Ερντο-
γάν αποφάσισε να πάρει διαζύγιο με την ευρωπαϊ-
κή προοπτική της χώρας του, καλείται και η Ελλά-
δα να περάσει από τον κατευνασμό στην αποτροπή.
Η συμφωνία του κ. Μητσοτάκη με τη Γαλλία αυτό
σηματοδοτεί και θεωρούμε λάθος του ΣΥΡΙΖΑ, και
του κ. Τσίπρα, το ότι δεν την ψήφισε, παρά τις όποι-
ες ενστάσεις μπορεί να είχε.

Αυτή η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταγράφηκε
και στις δημοσκοπήσεις, χαρακτηρίστηκε λάθος
και από ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων
του.

Μπροστά μας έχουμε μία ακόμη συμφωνία. Αυτή

με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και εδώ η
κυβέρνηση στοχεύει να «κλειδώσει» σημεία που
θα δείχνουν προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν εί-
ναι πλέον μια χώρα μόνη και αδύναμη. 

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν επιβεβαι-
ωθούν οι προβλέψεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την καταψη-
φίσει και αυτήν, επαναλαμβάνοντας το λάθος που
έκανε στη συμφωνία της χώρας με τη Γαλλία.

Παράλληλα θα περιμένουμε, βέβαια, και τι θα
προβλέπει αυτή η συμφωνία με τις ΗΠΑ και τι εγ-
γυήσεις θα δοθούν στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι
Αμερικανοί παίρνουν αυτό που θέλουν και επα-
νεντάσσουν οριστικά την Ελλάδα στον κύκλο των
αξιόπιστων συμμάχων στην περιοχή. 

Η πενταετής συμφωνία δεν είναι από μόνη της
ούτε καλή ούτε κακή. Φτάνει να γνωρίζουμε ότι
καμία χώρα δεν κάνει… φιλανθρωπία στην άλλη.
Αποφασίζει με γνώμονα τα συμφέροντά της. Εάν
αυτό το έχει υπ’ όψιν της η ελληνική αποστολή
στην Ουάσιγκτον, τότε θα ξέρουμε τα πώς και τα

γιατί. Απλώς, θα πρόσθετα, άλλο αξιόπιστος σύμ-
μαχος και άλλο δεδομένος σε μια εποχή που τα
πάντα είναι ρευστά.

Τέλος, θα έλεγα ότι δεν είναι ορθό να συνεχίζε-
ται το λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν συγ-
κάλεσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών πριν την υπογράψει.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης πρέπει για τα εθνικά θέματα να ενη-
μερώσουν και τα υπόλοιπα κόμματα, από την ώρα
που οι συμφωνίες υπερβαίνουν το χρονικό πλαίσιο
της τετραετίας.

Θέλω να πιστεύω ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν
θα είναι η απαρχή νέων άγονων αντιπαραθέσεων.

Την ώρα που η Τουρκία δείχνει ότι ετοιμάζει την
επόμενη κίνησή της στο πεδίο, εμείς πρέπει του-
λάχιστον στα εθνικά θέματα να μπορούμε να συ-
νεννοούμαστε. 

Κυρίως, δε, να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη
του παρελθόντος.

Γράφει
ο Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com

Σαν βγεις στον… πηγαιμό για την Ουάσιγκτον

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ, 
το Συμβούλιο των Αρχηγών
και το λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που
δεν πρέπει να επαναληφθεί
“



της Μαρίας Δήμα

Τ
ην παντελή έλλειψη σχεδιασμού
και συντονισμού των κρατικών
Αρχών τον μαύρο Ιούλιο του
2018, τις κρίσιμες ώρες που η

φονική πυρκαγιά πολιορκούσε τις περιο-
χές Μάτι και Νέο Βουτζά, οδηγώντας σε
οδυνηρό θάνατο 102 συνανθρώπους μας,
στηλιτεύει στην πρότασή του προς το δικα-
στικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. 

Το βαρύ εισαγγελικό κατηγορώ του ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργου Πολυ-
κράτη περιλαμβάνεται στην 680 σελίδων
πρότασή του, στην οποία εισηγείται προς
τα μέλη του Συμβουλίου Πλημμελειοδι-
κών Αθήνας να καθίσουν στο εδώλιο 27
πρόσωπα προκειμένου να δικαστούν για
τα πλημμελήματα της «ανθρωποκτονίας
από αμέλεια κατά συρροή από υπόχρεο
διά παραλείψεως», καθώς και για «σωμα-
τική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή από
υπόχρεο διά παραλείψεως».

Στη λίστα με τους 27 κατηγορούμενους
φιγουράρουν τα ονόματα αιρετών αλλά
και ενστόλων, όπως της πρώην περιφε-
ρειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου, του
πρώην δημάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψινά-
κη, του πρώην γενικού γραμματέα Πολιτι-
κής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, του ση-
μερινού αρχηγού της Πυροσβεστικής
Στέφανου Κολοκούρη, στελεχών της Πο-

λιτικής Προστασίας, της ΕΛΑΣ και της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνε-
ται και ο 65χρονος από τον οποίο ξεκίνη-
σε η φωτιά, ο οποίος ζητείται να δικαστεί
για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ αντίθετα
ο εισαγγελέας προτείνει την απαλλαγή
από τις κατηγορίες του συγκυβερνήτη του
συντονιστικού ελικοπτέρου.

Ανύπαρκτος κρατικός μηχανισμός
«Συνδυαζόμενες συγκλίνουσες αμε-

λείς συμπεριφορές που οδήγησαν στο
τραγικό αποτέλεσμα» υπογραμμίζει στην
πρότασή του, σύμφωνα με πληροφορίες,
ο εισαγγελικός λειτουργός, αναλύοντας
τους λόγους που οδήγησαν στην εθνική
τραγωδία με την εκατόμβη νεκρών, δε-
κάδες τραυματίες, περιουσίες που έγι-
ναν αποκαΐδια αλλά και τα χιλιάδες
στρέμματα φυσικού πλούτου που έγιναν
στάχτες.

Ο εισαγγελέας Γιώργος Πολυκράτης, ο
οποίος μελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία
της δικογραφίας (στην οποία περιλαμβά-
νονται και η συλλογή σημαντικών στοιχεί-
ων που συγκέντρωσε από την επίπονη και
πολύμηνη ανάκρισή του ο ανακριτής Αθα-
νάσιος Μαρνέρης) οδηγήθηκε στο συμπέ-
ρασμα ότι: 
• Δεν υπήρξε η αναγκαία προληπτική ενα-
έρια επιτήρηση.

• Η κινητοποίηση των αρμοδίων για την κα-
ταστολή της πυρκαγιάς υπήρξε ανεπαρ-
κής.
• Δεν διατέθηκαν άμεσα όλες οι διαθέσι-
μες επίγειες και εναέριες δυνάμεις, λαμ-
βανομένου υπόψιν ότι είχε εκδηλωθεί
πυρκαγιά στην Κινέτα.
• Δεν υπήρξε ορθή επιχειρησιακά διαχεί-
ριση των εναέριων μέσων.
• Υπήρξε άστοχη αποτίμηση του μεγέθους
του κινδύνου.
• Υπήρξε καθυστέρηση διάγνωσης της
κρισιμότητας της κατάστασης.
• Υπήρξε εσφαλμένη επιχειρησιακή προ-
τεραιότητα κατά την αντιμετώπιση πυλώ-
νων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε μι-
κρή χρονική απόσταση.
• Υπήρξε ανετοιμότητα.
• Δεν υπήρξε άμεση χρησιμοποίηση των
διαθεσίμων μέσων.
• Υπήρξαν βαρύτατες αμέλειες που συνε-
τέλεσαν στο βαρύτατο αποτέλεσμα της
πυρκαγιάς.

Δεν έγινε εκκένωση οικισμού
Ίσως εκείνο που βαρύνει περισσότερο

στην εισαγγελική πρόταση και που ευθύ-
νεται άμεσα στο μοιραίο αποτέλεσμα για
τις ανθρώπινες ζωές είναι η μη απομά-
κρυνση των πολιτών από τη φλεγόμενη
περιοχή.

Και αυτό διότι, όπως συμπεραίνει ο ει-

σαγγελέας, οι καταστροφικές συνέπειες
«ανάγονται στη σύγχυση, έλλειψη σχε-
διασμού συντονισμού και αναποτελε-
σματική συνεργασία των συναρμόδιων
κρατικών Αρχών που επέδειξαν ανετοι-
μότητα, αιφνιδιασμό και καθυστέρηση
στην κινητοποίηση όλων των υφιστάμε-
νων δυνατοτήτων, αρχικά πρόληψης και
ακολούθως περιστολής των τραγικών
συνεπειών της φωτιάς (έγκαιρη εκκένω-
ση οικισμών, απομάκρυνση και διάσωση
πολιτών, άμεση κήρυξη της περιοχής σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης)».

Τον τελικό λόγο για την υπόθεση έχει
το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, τα μέλη
του οποίου θα αποφανθούν με την έκδο-
ση βουλεύματος για την παραπομπή ή μη
των κατηγορουμένων, ενώ αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
εκκρεμεί μια ακόμη ανοικτή δικογραφία,
η οποία αφορά στην προσπάθεια συγκά-
λυψης των ευθυνών για την πύρινη λαί-
λαπα και την απόπειρα εκβίασης του
πραγματογνώμονα.
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Εισαγγελικό κατηγορώ 680
σελίδων για 27 πρόσωπα 
που σημάδεψαν την τραγωδία
με τους 102 νεκρούς

Στο εδώλιο (και) η Δούρου για το Μάτι 
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Ζυγίζει προσεκτικά τα βήματά της η κυβέρ-
νηση, που σήκωσε το γάντι που της έριξε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ με το αίτημά του να συγκροτηθεί Εξετα-
στική Επιτροπή για ζητήματα χειραγώγησης
της κοινής γνώμης.  

Το «ναι» στην Εξεταστική στηρίζεται πια
από όλα τα κόμματα, με τη ΝΔ ωστόσο να ζητά
διεύρυνση του χρονικού πεδίου έρευνας από
το 2015 και όχι από το 2019 που προτείνει η
αξιωματική αντιπολίτευση, εντάσσοντας στο
πεδίο της συζήτησης την υπόθεση των τηλεο-
πτικών αδειών και την απόπειρα δημιουργίας
του λεγόμενου ΣΥΡΙΖΑ Channel, καθώς και
κονδύλια που δόθηκαν επί ημερών της διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. «Η κυβέρνηση δεν
έχει να φοβηθεί τίποτα. Αφού η αντιπολίτευση

θέλει να ξαναπάμε σε αυτά, θέλει να ξαναθυ-
μηθούμε βοσκοτόπια, εξωχώριες εταιρείες,
κάτι εκατομμύρια που χάνονταν στην πορεία
για να στηθούν εφημερίδες, θα γίνει», δήλω-
σε ο Γιάννης Οικονόμου, δίνοντας το στίγμα
των προθέσεων του Μεγάρου Μαξίμου.

Το ζήτημα ωστόσο είναι πώς μπορεί να γίνει
η διεύρυνση, καθώς προσώρας στο γραφείο
του προέδρου της Βουλής βρίσκεται η πρότα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ήδη έχουν στηρίξει
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι υπάρχουν δύο
εναλλακτικές προτάσεις που συγκροτούν τα
δύο βασικά σενάρια για την κυβερνητική
πλειοψηφία. Το πρώτο είναι να καταθέσει η
ΝΔ νέα δική της, αυτοτελή πρόταση για τη δι-

εύρυνση της χρονικής περιόδου ελέγχου της
Εξεταστικής και το δεύτερο είναι να δεχτεί την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συστα-
θεί η Εξεταστική Επιτροπή και τότε να υπο-
βληθεί το αίτημα διεύρυνσης της συζήτησης.
Εξάλλου, την πλειοψηφία εντός της επιτρο-
πής, αν και όταν συσταθεί, έχει η ΝΔ, που εί-
ναι και αυτή που επέφερε την τροποποίηση
στο Σύνταγμα για να δώσει το δικαίωμα στη
μειοψηφία να συστήνει Εξεταστικές.

Η πρόταση της ΝΔ, εφόσον τελικά κατα-
τεθεί, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, σύμ-
φωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της ΝΔ
μπορούν να τεθούν και οι δύο προτάσεις σε
ψηφοφορία και να υπερψηφιστούν και οι

δύο, αν και το σενάριο των δύο καλπών δεν
συγκεντρώνει μέχρι αυτή την ώρα μεγάλες
πιθανότητες. Ωστόσο, αν τελικά γίνει αυτό,
επειδή πρόκειται για συναφείς προτάσεις,
θα συγκροτηθεί μία και ενιαία Εξεταστική
Επιτροπή, καθώς θα ήταν κάτι πρωτοφανές
να διεξάγονται δύο Εξεταστικές ταυτόχρο-
να με παραπλήσιο θέμα. 

Τον τόνο στο τι μέλλει γενέσθαι κοινοβου-
λευτικά θα δώσει σε κάθε περίπτωση ο Κώ-
στας Τασούλας, όταν θα φέρει προς συζήτη-
ση το θέμα στη διάσκεψη των προέδρων, πι-
θανόν αύριο, Πέμπτη, ή όποτε εκείνος κρίνει
ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να
εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στην Ολομέ-
λεια της Βουλής.

Οι...σκελετοί της Κουμουνδούρου
Η

απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει
Εξεταστική Επιτροπή τόσο για τη
Λίστα Πέτσα όσο και για τις δημο-
σκοπήσεις, με αφορμή δημοσκο-

πήσεις της Opinion Poll που… δεν αρέσουν
στην Κουμουνδούρου, δημιουργεί νέα δεδο-
μένα, αλλά επιτρέπει και μια βουτιά στο πρό-
σφατο παρελθόν. 

Αυτό, άλλωστε, θα επιχειρήσει και η ΝΔ, η
οποία προσανατολίζεται στο να καταθέσει δική
της πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτρο-
πής που θα αφορά την περίοδο από το 2015 έως
το 2020. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος,
δε, τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα, καθώς
μπορούν ταυτόχρονα να υπερψηφιστούν με
120 ψήφους και οι δύο προτάσεις. Σε ένα τέτοιο
σενάριο, η Εξεταστική που θα συσταθεί αναγ-
καστικά θα διερευνήσει την περίοδο ως το
2015 και θα συμπεριλάβει και το «σήμερα».

Όπως λένε στελέχη της «γαλάζιας» ΚΟ, αλλά
και κυβερνητικές πηγές, δεν μπορεί να ζητεί-
ται Εξεταστική για τη σύνδεση μιας εταιρείας
δημοσκοπήσεων (Opinion Poll) με ένα έργο
που έχει δώσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και να
μη διερευνάται, φέρ’ ειπείν, το περιβάλλον στο
οποίο λειτούργησαν εταιρείες δημοσκοπήσε-
ων όπως η Vox Populi -ανήκε σε στενό συνερ-
γάτη του τότε υπουργού Επικρατείας Χριστό-
φορου Βερναρδάκη- ή η Bridging Europe, της
οποίας βασικό μέλος εμφανιζόταν το στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ραπίδης. Εξ ου και η ΝΔ

θα «χτυπήσει» τον ΣΥΡΙΖΑ με ένα θέμα που
αναμοχλεύει όσα έγιναν πριν από μερικά χρό-
νια, όταν επιχειρήθηκε να στηθεί ένα εντελώς
διαφορετικό περιβάλλον στο μέτωπο των εται-
ρειών δημοσκοπήσεων. 

Made in Μαξίμου
Η πρώτη, άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση

είναι η εταιρεία Vox Populi ή Vox Pop, εν συν-
τομία, η οποία εμφανίστηκε από το… πουθενά
και ξεκίνησε να κάνει μετρήσεις, με κύριο
αποδέκτη την εφημερίδα «Documento». 

Η Vox Pop, βεβαίως, δεν ήταν… ουρανοκατέ-
βατη αλλά σχεδόν πρακτικά Made in Μαξίμου.
Και αυτό γιατί ο ιδρυτής της Γιάννης Σκλίας ήταν
φοιτητής του τότε ισχυρού υπουργού Επικρατεί-
ας Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο οποίος ήταν επί-
σης δημοσκόπος με την εταιρεία VPRC. O κ.
Σκλίας ίδρυσε μια ΙΚΕ με κεφάλαιο 100 ευρώ και
έστησε μια εταιρεία, η οποία ξεκίνησε να κάνει

έρευνες με ηλεκτρονική δειγματοληψία (άρα
εξαιρετικά επισφαλή, για όσους ξέρουν) χωρίς
να είναι μέλος ούτε της ESOMAR ούτε του ΕΣΡ.
Αριθμό μητρώου στο ΕΣΡ πήρε αργότερα και
αφού για κάποιον λόγο οι έρευνές της θεωρούν-
ταν έγκυρες από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ και τον φιλι-
κό σε αυτόν Τύπο. Βεβαίως, η πορεία της Vox Pop
τερματίστηκε κάπως άτσαλα όταν απέτυχε όχι
απλώς να εκτιμήσει ως προς το εύρος, αλλά και
να προβλέψει την καθαρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε ευ-
ρωεκλογές και εθνικές εκλογές, δίνοντας εκτί-
μηση για απόσταση από τη ΝΔ της τάξης των 2
μονάδων, το Σαββατοκύριακο πριν από τις ευ-
ρωεκλογές. 

Παρόμοια είναι και η περίπτωση της εταιρεί-
ας Bridging Europe, η οποία επίσης εμφανίστη-
κε ως κομήτης να κάνει έρευνες με αποτελέ-
σματα που δεν ήταν μακριά από αυτά της Vox
Pop. Κεντρικό πρόσωπο αυτής ήταν ο Δημήτρης
Ραπίδης, ο οποίος σταδιοδρόμησε στην Ευρω-

βουλή ως συνεργάτης του αντιπροέδρου Παπα-
δημούλη και πλέον έχει μετατεθεί ως στέλεχος
στον τομέα Διεθνών Σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι… σκελετοί στην ντουλάπα του ΣΥΡΙΖΑ,
βεβαίως, δεν περιλαμβάνουν μόνο ουρανοκα-
τέβατες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Για παρά-
δειγμα, λέγεται ότι υπάρχουν παραστατικά και
για τη σχέση της κυβέρνησης με μια άλλη, «θε-
σμική» εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία επί-
σης κατά σύμπτωση έβγαζε πάντα μικρές δια-
φορές ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαί-
ως, συνεργαζόταν με τότε φιλοκυβερνητικά
μέσα. Εκτός από τις δημοσκοπήσεις, όμως, η
ενασχόληση με αυτή την περίοδο θα σημάνει
και… ανακίνηση των υδάτων γύρω από το όλο
μιντιακό περιβάλλον που είχε διαμορφωθεί
τότε, με νεότευκτα ΜΜΕ, τα οποία, ελλείψει
πόρων, εξαφανίστηκαν μετά την πτώση της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή, έστω, βρέθηκαν σε μεγά-
λη οικονομική δυσπραγία.

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Θα ερευνηθούν και
οι εταιρείες Bridging
Europe, Vox Pop,
που μεγαλούργησαν
με τις έρευνές τους
επί ΣΥΡΙΖΑ

Τα σενάρια μετά το αίτημα Εξεταστικής από τον ΣΥΡΙΖΑ
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Τα ηλεκτρονικά εγκαίνια της Pfizer
Ε

νθουσιασμένος ήταν ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από τους χώρους αλλά και τον τρό-
πο λειτουργίας των δύο εγκατα-

στάσεων της Pfizer, του Παγκόσμιου Κέντρου
Ψηφιακής Καινοτομίας και του Παγκόσμιου
Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών και
Υπηρεσιών, στα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη,
παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του
κολοσσού Άλμπερτ Μπουρλά, τα οποία έγιναν
με έναν πρωτότυπο τρόπο. Κόψιμο κορδέλας
δεν υπήρξε, μια και όλα έγιναν με ηλεκτρονι-
κό τρόπο.

Αφού ξεναγήθηκε από τον κ. Μπουρλά στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ανατολι-
κή Θεσσαλονίκη, που έχουν έκταση άνω των
9.000 τ.μ., ενημερώθηκε ότι θα φιλοξενήσουν
περίπου 700 εργαζόμενους, ενώ θα λειτουρ-
γήσουν ως πρότυπο για τις αντίστοιχες σε Μα-
δρίτη, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Ήδη, όπως είπε,
περισσότεροι από 70 Έλληνες επέστρεψαν
από το εξωτερικό για να εργαστούν στην πα-
τρίδα τους.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι βρέθηκε στη
Θεσσαλονίκη σε μια ξεχωριστή στιγμή για τη
Pfizer, την πόλη και τον Άλμπερτ Μπουρλά,
για τον οποίο σημείωσε ότι ένας βέρος Θεσ-
σαλονικιός, ο οποίος διέπρεψε εκτός Ελλά-
δας, έγινε διευθύνων σύμβουλος σε μια από
τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες
στον κόσμο.

«Η ανακάλυψη του εμβολίου κατά της Co-
vid-19 φέρει την προσωπική σφραγίδα του
Άλμπερτ. Θυμάμαι σε μια από τις πρώτες συ-
νομιλίες μας, όταν ήταν τόσο πεπεισμένος για
τη βεβαιότητα ότι το εμβόλιο θα “δουλέψει”,
που είχε επενδύσει στην παραγωγή του προ-
τού αυτό καλά καλά λάβει όλες τις εγκρίσεις

από τους οργανισμούς φαρμάκων. Και σήμε-
ρα ο Άλμπερτ επιστρέφει στο σπίτι του και δί-
νει το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε μια επέν-
δυση-σταθμό για την πόλη αλλά και για την
Ελλάδα συνολικά», σημείωσε ο κ. Μητσοτά-
κης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη
χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη στη Θεσσαλο-
νίκη και απηύθυνε έκκληση προς τους ανεμ-
βολίαστους να εμπιστευτούν το εμβόλιο και
να το κάνουν. 

Συγκινημένος ήταν στην ομιλία του και ο
Θεσσαλονικιός Άλμπερτ Μπουρλά. Μεταξύ
άλλων, ανέφερε ότι μέσα στην πανδημία η Ελ-
λάδα επιτάχυνε δομικές μεταρρυθμίσεις σε
σημαντικούς τομείς, όπως ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός, που μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της
χώρας. «Είναι γνωστό σε όλους ότι είμαι πε-
ρήφανος Έλληνας και περήφανος Σαλονι-
κιός. Λίγες πόλεις στον κόσμο μπορούν να αν-
τιπαραβάλουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτι-

σμό, τους πρωτοποριακούς επιστήμονες και
τους φιλόξενους ανθρώπους της Θεσσαλονί-
κης», τόνισε.

«Η Θεσσαλονίκη γίνεται η πρωτεύουσα της
εξωστρέφειας, της νέας σκέψης, των νέων
αγορών. Μαζί της, μαζί με τη Θεσσαλονίκη,
αλλάζει πρόσωπο και όλη η Ελλάδα, γίνεται
έδρα μεγάλων ξένων επενδύσεων», τόνισε ο
πρωθυπουργός και συνέχισε: «Προσανατολί-
ζεται πια στην εξωστρέφεια, στην τεχνολογία,
στις εξαγωγές. Αυτό μεταφράζεται σε αυξη-
μένο δημόσιο πλούτο, περισσότερη απασχό-
ληση, περισσότερη κοινωνική ευημερία, για-
τί τα στρατηγικά βήματα που γίνονται στην
καινοτομία αφήνουν ένα συνολικό αποτύπω-
μα, το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τις
άμεσες θέσεις απασχόλησης που δημιουρ-
γούνται».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός
στο έμψυχο δυναμικό της Pfizer, που αποτε-
λείται -όπως είπε- από αποφοίτους των δημό-

σιων πανεπιστημίων μας, κυρίως του Αριστο-
τελείου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
γεγονός ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό, αν συνυ-
πολογίσει κάποιος ότι και τα δύο κέντρα συ-
νεργάζονται με τα ελληνικά πανεπιστήμια και
τα ερευνητικά μας ινστιτούτα σε σταθερή βά-
ση. «Χαίρομαι που είναι εδώ οι εκπρόσωποι
των πανεπιστημίων μας, που τόσα πολλά πι-
στεύω ότι έχουν να συνεισφέρουν στο ανθρώ-
πινο δυναμικό που θα κάνει πράξη την επόμε-
νη μέρα της Ελλάδας», επισήμανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Όταν μια εται-
ρεία-κολοσσός, όπως η Pfizer, επιλέγει να εγ-
κατασταθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι δεδο-
μένο ότι γύρω από τη δραστηριότητά της θα
αναπτυχθούν πολλές άλλες μικρότερες επι-
χειρηματικές δραστηριότητες που μέσα από
το πνεύμα της συνεργασίας, που η ίδια η έν-
νοια της καινοτομίας μας επιβάλλει να υιοθε-
τήσουμε, θα έχουν πολλαπλά οφέλη για την
πόλη της Θεσσαλονίκης».

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ξεκινά σήμερα η συζήτηση του (προ)σχεδίου του προϋπολογισμού
Ξεκινά σήμερα στη Βουλή η μάχη του προϋπολογισμού, κα-

θώς τα κόμματα θα καταθέσουν τις προτάσεις τους επί του
προσχεδίου στη συζήτηση που αρχίζει στην αρμόδια επιτρο-
πή Οικονομικών, ενώ το τελικό κείμενο θα κατατεθεί στη Βου-
λή στις 21 Νοεμβρίου και θα γίνει νόμος του κράτους πριν από
το τέλος του έτους. Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να
είναι σφοδρή σε μια χρονική συγκυρία που λόγω και των διε-
θνών εξελίξεων οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με κύμα
ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά αλλά και στα καύσιμα, ενώ η

κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο ανακούφισης των αδύνα-
μων καταναλωτών.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το
προσχέδιο διέπεται από ρεαλισμό και συνέπεια, ενώ σε περί-
πτωση που υπάρξει σημαντική βελτίωση στην πρόβλεψη για
την ανάπτυξη της οικονομίας στο τρέχον έτος, τότε είναι πολύ
πιθανό να υπάρξει επιπλέον πακέτο στήριξης στα ευάλωτα
νοικοκυριά που θα αποτυπωθεί στο κείμενο του προϋπολογι-
σμού. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αποτυπώνονται τα

μέτρα που ήδη ψηφίστηκαν και ισχύουν και επεκτείνονται και
μέσα στο 2022, αλλά και οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανα-
κοινωθεί. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το προσχέδιο δεν επιφυ-
λάσσει τίποτα θετικό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και
επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης για
ενίσχυση των ελαχίστων και ισχυρών. Για ανάπτυξη χωρίς αν-
τίκρισμα στους πολλούς μιλάει το ΚΙΝΑΛ και για μνημείο αντι-
λαϊκότητας σε βάρος των εργαζομένων το ΚΚΕ. Η συζήτηση
επί του προσχεδίου θα ολοκληρωθεί σε τρεις συνεδριάσεις.

«Ας ακούσουμε επιτέλους
τους επιστήμονες»
Σε πέντε λέξεις συμπυκνώθηκε το μήνυμα του πρω-
θυπουργού προς τους ανεμβολίαστους πολίτες κατά
την επίσκεψή του στο Mega Εμβολιαστικό Κέντρο
«Προμηθέας» στο Μαρούσι: «Ας ακούσουμε επιτέ-
λους τους επιστήμονες». Ο κ. Μητσοτάκης έκανε την
τρίτη δόση του εμβολίου. Έφτασε στο εμβολιαστικό
στις 2 το μεσημέρι και αφού συνομίλησε με πολίτες
που περίμεναν να κάνουν το εμβόλιο, κατέβηκε στον
χώρο του εμβολιασμού. Για ακόμη μια φορά ο πρωθυ-
πουργός ζήτησε από τους πολίτες να δείξουν εμπι-
στοσύνη στους επιστήμονες και απευθύνθηκε ειδικά
σε όσους δεν έχουν κάνει ακόμη ούτε την πρώτη δό-
ση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Παράλληλα, μί-
λησε και με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον γε-
νικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Πα-
παγεωργίου, αφού από την Πέμπτη αναμένεται σφο-
δρό κύμα κακοκαιρίας. Στο μήνυμα που έστειλε προς
τους ανεμβολίαστους ο κ. Μητσοτάκης παρακάλεσε
όλους να σπεύσουν να κάνουν το «τσίμπημα».



Τα ζαρζαβατικά
Οι ντομάτες και τα αγ-
γούρια θα είναι τα επό-
μενα «θύματα» της
ενεργειακής κρίσης;
Αν αναλογιστούμε τις
αλυσιδωτές επιπτώ-
σεις σε τρόφιμα και
ρεύμα, τότε δεν θα
πρέπει να μας κάνει
καμία έκπληξη η αύξη-
ση της τιμής των δύο αγροτικών προϊόντων. Η κατάσταση είναι ακό-
μη πιο ανησυχητική για όσες χώρες καλλιεργούν φρούτα και λαχα-
νικά σε θερμοκήπια (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία έχουν
αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Αποτέλεσμα είναι να επηρεάζον-
ται περισσότερο από αύξηση στις τιμές ρεύματος.

Οι τράπεζες
Αν και ο Παναγιώτης Πικραμμένος
δεν συνηθίζει να δίνει συχνά συ-
νεντεύξεις, όσα είπε στον ΣΚΑΪ εξέ-
πληξαν, καθώς ο νυν αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και πρώην υπηρε-
σιακός πρωθυπουργός αποκάλυψε
ότι μεταξύ των δύο εκλογικών ανα-
μετρήσεων το 2012 είχε εκπονηθεί
σχέδιο για να κλείσουν οι τράπεζες.
«Αν οι εκλογές δεν έβγαζαν καθαρό
αποτέλεσμα, θα κλείναμε τις τράπε-
ζες», εκμυστηρεύτηκε ο κ. Πικραμ-
μένος. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιστήμη
Διπλάσια αποτελεσματικότητα στον εντοπισμό
ασυμπτωματικών μολυσμένων ταξιδιωτών
αποδείχθηκε ότι είχε η εφαρμογή στη χώρα
μας του συστήματος EVA για τους στοχευμέ-
νους εργαστηριακούς ελέγχους για SARS-
CoV-2 σε σχέση με ελέγχους με βάση επιδη-
μιολογικά κριτήρια. Το σύστημα, που κάνει
χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης όπως η
ενισχυτική μάθηση και το οποίο εφαρμόζεται
από τον Αύγουστο του 2020, παρείχε επίσης
έγκαιρη προειδοποίηση προς τις αρμόδιες Αρ-
χές σχετικά με περιοχές υψηλού κινδύνου
εκτός των συνόρων.

Τα στοιχεία
Από τα χρήματα που έχει στην άκρη αντλεί σχεδόν το

30% των ελληνικών νοικοκυριών προκειμένου να αντα-

πεξέλθει στα έξοδα διαβίωσης. Την ίδια ώρα, τουλάχι-

στον 1 στα 3 αναγνωρίζει ότι δεν διαθέτει αποταμιεύ-

σεις. Στα 236 ευρώ κυμαίνεται η μέση μηνιαία οφειλή

για την εξυπηρέτηση δανείων με εξαίρεση τα ενυπόθη-

κα στεγαστικά. Τα τρία αυτά ποσοτικά στοιχεία ξεχωρί-

ζουν από την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής για το χρέος, την κατανάλωση και τον πλούτο

των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία αφορούν το παν-

δημικό έτος 2020.

Τα ννούμερα εμβολιασμένων στα ΑΕΙ 

Α
νά πανεπιστήμιο το υψηλότερο ποσοστό εμ-
βολιασμένων έχει το ΕΜΠ (78%), ακολου-
θούν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

(77%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (75%), το
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Πολυτεχνείο Κρή-
της (73%), το ΠΑΠΕΙ και η Πάντειος (72%), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης (71%), η ΑΣΚΤ και το Χαροκόπειο
(70%), το ΑΠΘ, το Δημοκρίτειο και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής (68%), ενώ στις τελευταίες θέσεις,

πριν από τις εκκλησιαστικές σχολές, είναι το Ιόνιο, το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Μεσο-
γειακό Πανεπιστήμιο με 62%, το Διεθνές Πανεπιστή-
μιο της Ελλάδας με 59% και το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας με 58%. Μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί
σχεδόν το 70% των φοιτητών με τουλάχιστον μία δόση
και πλήρως το 91% του διδακτικού προσωπικού και το
87% του διοικητικού προσωπικού.
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Α πό αύριο η καρδιά της ελληνικής Αυτοδι-
οίκησης θα χτυπάει στη Θεσσαλονίκη.
Είναι το πρώτο συνέδριο που γίνεται από

την αρχή της πανδημίας. Τα ζητήματα που θα τε-
θούν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων είναι
όσα αφορούν τη μεταρρύθμιση στη λειτουργία
του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με έμφαση
στις νέες αρμοδιότητες, στην καταστατική θέση
των αιρετών, στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης
Α’ Βαθμού και στα νέα αναπτυξιακά «εργαλεία»
για τους δήμους. Επίσης, θα τεθούν και ζητήματα
που αφορούν στην ψηφιακή διακυβέρνηση και
στη λειτουργία των «έξυπνων πόλεων», στην αν-
τιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλα-
γής, στην ανακύκλωση κ.ά.

Εξειδικεύοντας κάποια από τα θέματα, οι αυξή-
σεις στα τιμολόγια του ρεύματος συνεπάγονται
δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις των δήμων και εκ
των πραγμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη καθαρισμού, φωτι-
σμού, αν δεν υπάρξει οικονομική στήριξη των δή-
μων και των ΔΕΥΑ. Στα οικονομικά μάλλον δεν
υπάρχουν πολύ καλά νέα για την Αυτοδιοίκηση
στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για
το έτος 2022 που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία, παρότι υπάρχει αύξηση του
«καλαθιού» των ΚΑΠ, η αύξηση αυτή δεν μεταφέ-
ρεται αναλογικά και στην επιχορήγηση των δή-
μων. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ
με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, αποτελεί κοινή διαπί-
στωση των αυτοδιοικητικών ότι τα χρήματα αυτά
δεν φτάνουν.

Για τους εμβολιασμούς η Αυτοδιοίκηση, σε συ-
νεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, συμβάλλει
στην προσπάθεια να προχωρήσουν ιδιαίτερα
στους δήμους της περιφέρειας. Τέλος, στο Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μέχρι τώρα έχουν εν-
ταχθεί 300 προτάσεις με έργα δήμων, συνολικού
προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι
εντός του Νοεμβρίου να έχει ενταχθεί το 50% των
προτάσεων όλων των δήμων.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργί-
ου, εν μέσω πανδημίας, έχει οδηγήσει την ελλη-
νική Αυτοδιοίκηση απολύτως επιτυχημένα σε
σύγχρονες ατραπούς, διεκδικώντας πολλές φο-
ρές με μια ουσιαστική διπλωματία και μια αποτε-
λεσματική πολιτική χαμηλών τόνων και όχι κραυ-
γών. Απομένει στην πολιτική ηγεσία να αναλάβει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για όλα. Άλλωστε,
από την Αυτοδιοίκηση ξεκινούν τα πάντα.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Η ΚΕΔΕ 
και το στίγμα 
του Παπαστεργίου

anetnews24@gmail.com 
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Ανταλλαγή πολιτικών «δώρων»

Τα θεμέλια και η πορεία ανέλιξης της ΕΕΚ

Ο
Αλέξης Τσίπρας ανταπέδωσε το πολιτικό
δώρο που του έκανε η κυβέρνηση με τον
πρόσφατο ανασχηματισμό. Η απόφαση

του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσει τη συμφωνία με τη
Γαλλία είναι τουλάχιστον ακατανόητη. Πόσω
μάλλον που οι ενστάσεις που προβλήθηκαν ως
δικαιολογία είναι τουλάχιστον φαιδρές. Ίσως εί-
ναι οι γονιδιακοί παράγοντες των «συλλογικοτή-
των» που το οδηγούν στην παλινδρόμηση, στις
νηπιακές «ρίζες» του 3% και του πολιτικού περι-
θωρίου.

Από το άλλο μέρος, βέβαια, δεν θα μπορούσε
κάποιος να περιμένει κάτι διαφορετικό από έναν
πολιτικό φορέα που αποτελεί γνήσιο επίγονο του
«κινήματος της αλλαγής». Μπορεί τα ΜΜΕ να θέ-
λουν να σβήσει από τη συλλογική μνήμη το πα-
ρελθόν του ΠΑΣΟΚ, αλλά, όσο και αν η οικονομι-
κή κρίση έχει στρέψει αλλού τις αγωνίες της κοι-
νωνίας, το σύνθημα «έξω οι βάσεις του θανάτου»
-σε πείσμα των κομματικών σκοπιμοτήτων και
των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που
εστιάζουν αλλού- εξακολουθεί να καταχωρείται
και στα κληροδοτήματα του «κινήματος της αλ-
λαγής».

Οι αλαζονικοί πανηγυρισμοί το 1984, υπό τις
ακτίνες τού «μεθυσμένου από το νταούλι και τον

ζουρνά» ήλιου για τις βάσεις που «φεύγοντας»
έμεναν, είναι ζωντανοί στη μνήμη μας.

Η «διαπαιδαγώγηση» ενός μεγάλου ποσοστού
των Ελλήνων σε ένα μείγμα «γιαλαντζί» σοσιαλι-
σμού στα λόγια -με εθνικιστική «γαρνιτούρα»-
και μιας «δανεικής» ευημερίας, που οδηγούσε
μοιραία στην υποθήκευση του μέλλοντος της χώ-
ρας, είχε καταστροφικές συνέπειες. Μπορεί η
δραματική διάψευση της «μεγάλης χίμαιρας»
που -με λάβαρο το «λεφτά υπάρχουν»- οδήγησε
τη χώρα στην οικονομική χρεοκοπία να σήμανε
το τέλος της πολιτικής επικυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ,
αλλά οι ψευδαισθήσεις που για 35 χρόνια καλ-
λιέργησε βρήκαν νέα στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλει-
οψηφία του στελεχιακού δυναμικού και των οπα-
δών αναζήτησε νέο «καράβι για την ουτοπία». 

Το κόμμα του 3% δεν εκτινάχθηκε στο 36% τυ-
χαία. Ασφαλώς ψηφίστηκε και από ψηφοφόρους
άλλων κομμάτων, όμως αναμφίβολα ο κύριος
όγκος των νέων ψηφοφόρων του από το ΠΑΣΟΚ
προήλθε. Φυσιολογικά δεν ενοχλήθηκαν ούτε
από τη σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ ούτε από τις κυ-
βιστήσεις. Ήταν συνηθισμένοι. Όπως θα «έφευ-
γαν οι βάσεις του θανάτου», με τον ίδιο τρόπο
«θα διαγραφόταν το δημόσιο χρέος με έναν νόμο
και ένα άρθρο». Όπως η προφανής ανακολουθία

των ιδεολογικών διακηρύξεων της «Αλλαγής»
δεν επηρέασε τους οπαδούς του, έτσι και η κυ-
βερνητική ανακολουθία του «νέου ΠΑΣΟΚ» είχε
μικρό σχετικά κόστος.

Μετά τη «μεταβολή» του 2015, την κυβίστηση
και τη «συμμόρφωση προς τας υποδείξεις» κα-
νένας νουνεχής πολίτης δεν έχει πλέον ψευδαι-
σθήσεις για τις επιλογές που θα ακολουθούσε ο
κύριος Τσίπρας σε μια ενδεχόμενη -μη ορατή
προς το παρόν- νέα κυβερνητική του θητεία. Η
συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η δια-
μονή του στην προεδρική κατοικία φιλοξενίας
υψηλών προσώπων (President’s Guest House),
η συμφωνία των δισ. για τον εκσυγχρονισμό των
F-16, καθώς και η αντικατάσταση των απαξιωτι-
κών χαρακτηρισμών με κολακείες για τον Τραμπ
αλλά και για τους Ολάντ και Μέρκελ δείχνουν το
εύρος της «ευκαμψίας» του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το ίδιο αποκαλυπτική είναι και η κυβερνητι-
κή θητεία του κόμματος της «Αριστεράς και της
προόδου». Σε μια αλαζονική αναφορά στη «Δε-
ξιά» από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 είχα απαν-
τήσει ότι: «Αριστερά υφίσταται μόνο ως αντιπολί-
τευση, στην πράξη όλες οι κυβερνήσεις “προ-
σκυνούν” και προσαρμόζουν τις πολιτικές τους
στις ανάγκες που δημιουργούν οι συνθήκες». 

του

Γεώργιου 
Βούτσινου

Γενικός 

Γραμματέας

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης, 

Διά Βίου 

Μάθησης 

και Νεολαίας

του

Αντώνη 
Αντωνάκου

Aντιπρόεδρος
ΑΔΕΔΥ

antonakosantonis@gmail.com

www.antonakos.edu.gr

Α
υτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη σειρά
συντονισμένων, μεθοδικών και προ-
γραμματισμένων δράσεων οι οποίες

αποσκοπούν στο να πάψει η ΕΕΚ να είναι ο
«φτωχός συγγενής» και «το αποπαίδι» του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος· μία πολυετής
κατάσταση που όλοι ήμασταν θεατές, σε πλήρη
αντιδιαστολή με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και
προτεραιότητες. 

Οι συνολικές και σωρευτικές αλλαγές έχουν
ως αφετηρία το νέο νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει πλέον την ΕΕΚ, κι αυτό αποτυπώθηκε
στον νόμο 4763/2020 που ψηφίστηκε τον Δε-
κέμβριο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο οποίος
τακτοποίησε σφαιρικά ένα άναρχο και νεφελώ-
δες τοπίο. 

Καθιερώθηκε ένα σύστημα διακυβέρνησης
της ΕΕΚ σε τρία επίπεδα: κεντρικό (ΚΣΕΕΚ), πε-
ριφερειακό (ΣΣΠΑΕ) και επιστημονικό (ΚΕΕ). Τα
όργανα συνεδριάζουν, συλλέγουν ανάγκες, προ-
τείνουν, γνωμοδοτούν και υλοποιούν τον εξορ-
θολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του χάρτη της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
με στρατηγικό σχεδιασμό και πιστοποίηση τριών
διακριτών επιπέδων προσόντων (3, 4 και 5). Χα-
ρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι χαράζει
και συνδιαμορφώνει πολιτική με τους κοινωνι-
κούς εταίρους, τους πλέον αρμόδιους να μετα-

φέρουν τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής
αγοράς που πρέπει να αποτυπωθούν σε σύγχρο-
νες ειδικότητες, προσφερόμενες από την ΕΕΚ.
Προχωρήσαμε στην ίδρυση νέων μοντέλων δο-
μών, όπως τα 10 πρώτα Θεματικά και Πειραματι-
κά ΙΕΚ και 6 Πρότυπα ΕΠΑΛ, με στόχο την επέ-
κταση των μοντέλων αυτών και στις ήδη υφιστά-
μενες δομές. 

Εξασφαλίσαμε πηγές χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 400
εκατ., μέσω των οποίων το όραμά μας θα πάρει
σάρκα και οστά: σύγχρονος εργαστηριακός εξο-
πλισμός για όλα τα Εργαστηριακά Κέντρα της
χώρας, ψηφιακή πλατφόρμα ΕΕΚ, πλήρης ψη-
φιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ, αμειβόμενη πρακτική
άσκηση για τους καταρτιζόμενους στα ΙΕΚ, ίδρυ-
ση Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και
Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) στα ΙΕΚ, παρατηρητήριο
μετάβασης στην αγορά εργασίας, συγγραφή 130
νέων οδηγών κατάρτισης, επιμόρφωση εκπαι-
δευτικών/εκπαιδευτών επαγγελματικών ειδικο-
τήτων ΕΠΑΛ και Κατάρτισης ΙΕΚ. Τα προαναφε-
ρόμενα είναι μερικά από τα έργα που έχουν ήδη
δρομολογηθεί και θα συμβάλλουν στον εκσυγ-
χρονισμό της ΕΕΚ.

Παράλληλα δημιουργούμε ένα απόλυτα εξω-
στρεφές περιβάλλον, συμπράττοντας με πανεπι-
στήμια, Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, δημόσιους

και ιδιωτικούς φορείς ξένων χωρών, αξιοποιών-
τας, την τεχνογνωσία των πρωτοπόρων στον το-
μέα της ΕΕΚ. Σύντομα προχωράμε στη διεθνο-
ποίηση των ΙΕΚ, δημιουργώντας ξενόγλωσσα
τμήματα, όπως το σύγχρονο νομοθετικό μας
πλαίσιο προβλέπει, αποβλέποντας στη δημιουρ-
γία ενός διεθνούς κέντρου κατάρτισης. 

Επιπλέον, δίνουμε διεξόδους στους αποφοί-
τους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το
παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο από
φέτος μπόρεσαν να συμπληρώνουν οι νέοι που
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για
να εισαχθούν σε ειδικότητες που προσφέρονται
σε δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ και άλλων
υπουργείων, οι νέοι αποκτούν μια ξεκάθαρη και
συνολική εικόνα για τις αναβαθμισμένες, εναλ-
λακτικές επιλογές τους στο πλαίσιο της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που
καλύπτει ποιοτικά και αποτελεσματικά τον χώρο
μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου. Είναι γεγο-
νός ότι η ΕΕΚ βρίσκεται στην κορυφή του ενδια-
φέροντος της σημερινής κυβέρνησης. Κάποιες
από τις προαναφερόμενες τομές φαίνονται ήδη,
κάποιες θέλουν τον χρόνο τους, αλλά έχουν μπει
τα θεμέλια και έχουν δρομολογηθεί. Το τοπίο
αλλάζει, οι ευκαιρίες πληθαίνουν, διότι το χρω-
στάμε στους νέους, την ελληνική κοινωνία και
οικονομία. 



Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: Κάντε το αλλιώς 
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Υ
πάρχει μια σωρεία απόψεων,
που αποτυπώνονται σε άρθρα,
τηλεοπτικές εκπομπές και πα-

ράθυρα, οι οποίες αποτυπώνουν μια
συνεχή γενικότητα, μια εγγενή γκρί-
νια και αποδεικνύουν ότι η επιτυχία ή
η αποτυχία είναι θέμα ενός συνόλου
και όχι ενός ανδρός σοφία.

Στην επιχειρηματικότητα, αυτή που
πραγματικά έχει τη δυνατότητα να
αναδιατάξει, προσαρμόσει, ποσοτι-
κοποιήσει και τελικά μετασχηματίσει
την παραγωγή και τις υπηρεσίες σε
πλούτο, επαφίεται η κοινωνία (τις πε-
ρισσότερες φορές χωρίς να το γνωρί-
ζει) στο σύνολό της. 

Αυτή η προσέγγιση δεν καθαγιάζει
την επιχειρηματικότητα, διότι, όπως
και σε όλες τις άλλες εκφάνσεις της
ζωής, υπάρχει πάντα η καλή και η κα-
κή. Όπως υπάρχει η μεγάλη και η μι-
κρή. Όμως, το συντριπτικό σύνολο
της επιχειρηματικότητας είναι οι άν-
θρωποι της διπλανής πόρτας, είτε
διαμένουν στην Κυψέλη είτε στο Πέ-
ραμα ή την Κηφισιά.

Οι διαφορετικές περίοδοι στη μετα-
πολιτευτική οικονομική ζωή του τόπου,
η ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, τα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ-
γράμματα (τα περίφημα ΜΟΠ) και άλλα
πολλά δημιούργησαν (στην επιχειρη-

ματικότητα) μια λανθάνουσα αντίληψη,
μετατρέποντας την (όποια) επιχειρη-
ματική στρατηγική σε επιδοτούμενη ει-
κονική ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα ήταν
να αποδυναμωθεί η μεταποίηση εξα-
φανίζοντας την ελληνική Βιοτεχνία,
δημιουργώντας «μεταναστευτικό» κύ-
μα προς όμορες χώρες με πολύ φθη-
νότερο εργατικό δυναμικό (κάτι παρό-
μοιο βιώνουμε και σήμερα με την Ασία
και την Κίνα) κ.ο.κ.

Ποια είναι (ή πρέπει να είναι) τα κί-
νητρα για την επιχειρηματικότητα;
Σαφώς είναι διαφορετικά ανάλογα με
το μέγεθος αλλά και κοινά στη βάση
μιας συνεχούς ροής δραστηριοτήτων,
προϊόντων και υπηρεσιών που τέ-
μνονται και αλληλοσυμπληρώνονται.
Δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη επι-
χειρηματικότητα χωρίς την ύπαρξη
υγιούς, βιώσιμης και παραγωγικής
αντίστοιχης μικρομεσαίας. Ο «μύ-
θος» για μια οικονομία πλήρους εξω-
στρέφειας απευθύνεται σε μια μικρή
ομάδα επιχειρήσεων και όχι στη συν-
τριπτική πλειοψηφία.

Συμπεριφερθείτε σαν μεγάλοι 
Σκεφτείτε ποιο θέλετε να είναι το

μέλλον της δικής σας επιχείρησης.
Ποιοι είναι οι πραγματικοί σας στό-
χοι.Πώς σκοπεύετε να μεγαλώσετε

την επιχείρησή σας. Και εφόσον κα-
ταλήξετε, συνεργαστείτε με ειδικούς
συμβούλους να αποκρυπτογραφή-
σουν τα οράματά σας και να τα αποτυ-
πώσουν σε ένα ισχυρό επιχειρηματι-
κό σχέδιο (business plan) και σε ένα
ουσιαστικό σχέδιο διαχείρισης αλλα-
γής (change management plan). Με
αυτό τον τρόπο θα κατανοήσετε τις
επιλογές, τον δρόμο που απαιτείται
να ακολουθήσετε και το κόστος που
πρέπει να επενδυθεί για την (προ-
σπάθεια) υλοποίησης των οραμάτων
σας. Η επένδυση στη ρομποτική, σε
σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, σε
σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα
ή ακόμη και σε τεχνική νοημοσύνη
δεν θα σας μετασχηματίσει, αν δεν
υπάρξει η αναγκαία αλλαγή.

Αλλαγή κουλτούρας
Αν δεν «εκπαιδευτείτε» σε έναν νέο

τρόπο σκέψης, δεν δημιουργήσετε τη
δική σας εταιρική κουλτούρα βασι-
σμένη σε σύγχρονες τάσεις που απο-
δεδειγμένα δημιουργούν ανάπτυξη
αλλά και ευχαρίστηση, θα χάσετε πο-
λύτιμα χρόνια από τη ζωή σας.

Η σπουδαιότητα του «Χρυσού Κύ-
κλου» του Simon Sinek (What, How
and Why) σηματοδοτεί τη βασική αλ-
λαγή. 

• ΤΙ (What) - Κάθε επιχείρηση γνωρί-
ζει ΤΙ κάνει. Πουλάει προϊόντα ή υπη-
ρεσίες απλά.
• ΠΩΣ (How) - Λιγότερες γνωρίζουν
ΠΩΣ το κάνουν, για αυτό τον λόγο και
ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό τους. 
• ΓΙΑΤΙ (Why) - Πολύ λιγότερες γνωρί-
ζουν ΓΙΑΤΙ το κάνουν. ΓΙΑΤΙ δεν είναι
μόνο η παραγωγή πλούτου, ο οποίος
άλλωστε είναι το αποτέλεσμα. Το ΓΙΑ-
ΤΙ είναι o λόγος, η αιτία και ο πραγμα-
τικός σκοπός που υπάρχει η επιχεί-
ρησή σας. Όλα αυτά με κεντρικό στό-
χο να λειτουργούμε «σε έναν κόσμο
στον οποίο η συντριπτική πλειονότητα
των ανθρώπων να ξυπνάει καθημερι-
νά εμπνευσμένη, να αισθάνεται
ασφαλής όπου και αν βρίσκεται και
να τελειώνει τη μέρα της εκπληρώ-
νοντας το έργο που κάνει». 

Η οικονομία αλλάζει 
και η κοινωνία εξελίσσεται 

Στην αέναη εξέλιξη οικονομίας και
κοινωνίας, πρέπει να είμαστε παρόν-
τες. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να
αλλάζουμε και να καινοτομούμε. Η
συμβολή ενός κράτους δικαίου δημι-
ουργεί το υπόβαθρο μιας ευημερού-
σας μικρομεσαίας επιχειρηματικότη-
τας. Τα υπόλοιπα είναι ευθύνη της
ίδιας της επιχειρηματικότητας.
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H
προσωπικότητα του Γάλλου προέδρου Μα-
κρόν θα δώσει το έναυσμα για την «νέα πο-
ρεία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα

χρόνια. Η Σύνοδος G7, η συνεννόηση με τον πρό-
εδρο Τραμπ, η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερι-
κών του Ιράν και η ηγετική του στάση στα καίρια
θέματα της ΕΕ δίνουν μια άλλη δυναμική στη συνο-
χή και την αλληλεγγύη των κρατών-μελών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ανα-
λάβει την πρωτοβουλία προκειμένου η απόφαση
στην G7 να προσφέρει συνδρομή στην πληγείσα
περιοχή. Σύμφωνα με τον Μακρόν, έχουν γίνει
επαφές, υπάρχει συμφωνία και οριστικοποιήθη-
καν οι λεπτομέρειες.

«Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά συμφώνησαν
όλοι ότι οι χώρες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
θα πρέπει να λάβουν βοήθεια το συντομότερο δυ-
νατόν», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος
και πρόσθεσε: «Πραγματοποιούνται επαφές από
τις αντιπροσωπείες μας με όλες τις χώρες της Αμα-
ζονίας, ώστε να μπορέσουμε να οριστικοποιήσου-
με πολύ σαφείς τεχνικές και οικονομικές δεσμεύ-
σεις. Η αναδάσωση είναι επίσης απαραίτητη, αλλά

υπάρχουν διάφορες “οπτικές” μεταξύ των ηγετών,
επειδή όλο το ζήτημα εξαρτάται από τις χώρες της

Αμαζονίας, που εύλογα θεωρούν σημαντική την
εθνική τους κυριαρχία».

Ωστόσο, ο κ. Μακρόν έστειλε το μήνυμα ότι «το
διακύβευμα για αυτές τις χώρες και για τη διεθνή
κοινότητα, αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, το
οξυγόνο και τη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, είναι τέτοιο ώστε θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί η αναδάσωση».

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι χώρες της
G7 θα πρέπει να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα,
ώστε να αποτραπεί μια ύφεση στις παγκόσμιες οι-
κονομίες. «Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να
υπάρξουν αληθινά κίνητρα, να ενισχυθεί η ανάπτυ-
ξη», είπε αναφερόμενος στα πολύ χαμηλά επιτό-
κια, τα οποία, όπως είπε, ωθούν τις χώρες με περι-
θώριο ελιγμών βάσει του προϋπολογισμού τους να
επενδύσουν στην παιδεία και στη λήψη πρωτοβου-
λιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ευρώπη καλείται να αναλάβει πρωταγωνιστικό
ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις και να διαμορφώ-
σει μια «σύγχρονη ατζέντα» για το μέλλον του πλα-
νήτη. Η έλλειψη ηγεσιών σε πολλά κράτη-μέλη της
ΕΕ αμβλύνεται από την παρουσία του κ. Μακρόν.

Η Ευρώπη μέσω Μακρόν αποκτά νέο ρόλο



Σ
το συλλαλητήριο που έγινε έξω από το
Εφετείο όπου εκδικάζεται η έφεση της
ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την παράνομη και κατα-

χρηστική όπως κρίθηκε απεργία-αποχή τους
από την αξιολόγηση, ήταν διάφορα «ριζοσπα-
στικά» στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν βεβαίως και
η βουλευτής της Κουμουνδούρου, η κυρία
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Είναι προφα-
νώς φανατική κατά της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών. Ένας σύντροφος από τα παλιά
μου θύμισε ότι η Μαριλίζα τις παλιές καλές
εποχές που ήταν ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει φανατι-
κά υπέρ, στην ονομαστική ψηφοφορία στη
Βουλή, του «Νόμου Διαμαντοπούλου» για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έλα Χριστέ κι
Απόστολε! Τότε ήταν φιλελέ η Μαριλίζα;

ΘΘετικός στον κορονοϊό 
ο βουλευτής Μπουρνούς 

Ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης
Μπουρνούς γνωστοποίησε με ανάρτησή του
στα social media το βράδυ της Δευτέρας ότι
τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρέθηκαν
θετικοί στον κορονοϊό. Ο κ. Μπουρνούς
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook: «Τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου
είμαστε εμβολιασμένοι από τον Ιούνιο και γι’
αυτό τον λόγο είμαστε αισιόδοξοι ότι, ακο-
λουθώντας τις συμβουλές των γιατρών, θα
ξεπεράσουμε αυτή την περιπέτεια με ασφά-
λεια και το γρηγορότερο δυνατό».

Έκλεψαν το φουσκωτό
του Γιάνη 
Τι άλλο θα ακούσουμε; Την περασμένη Κυρια-
κή 10 Οκτωβρίου, άγνωστοι έκλεψαν το φου-
σκωτό σκάφος του βουλευτή και γραμματέα
του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, από
το λιμάνι της Αίγινας. Την κλοπή κατήγγειλε ο
ίδιος ο πολιτικός, ο οποίος μάλιστα διαμένει
μόνιμα στο νησί του Σαρωνικού. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι πρόκειται για το τρίτο κρούσμα
κλοπής σκάφους που σημειώνεται στην Αίγι-
να τους τελευταίους μήνες. Οι κάτοικοι, μάλι-
στα, κάνουν λόγο για άμεση ανάγκη λήψης μέ-
τρων φύλαξης της μαρίνας. Σύμφωνα με τις
Αρχές, τα τρία περιστατικά αξιολογούνται ως
«ιδιαιτέρως ανησυχητικά», καθώς το λιμάνι
της Αίγινας είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή
και η προσέλκυση σκαφών συνεχίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η βάση της Λάρισας 
και οι Αμερικανοί   
Εδώ και με-
ρικές ημέρες
δεκαπέντε
αμερικανικά
μαχητικά F-
15, με δεκά-
δες πιλότους
της USAF και
τεχνικό προ-
σωπικό,
έχουν μετασταθμεύσει στην 110 Πτέρυγα
Μάχης στη Λάρισα, όπου εκπαιδεύονται μαζί
με τα «φαντάσματα» της 337 Μοίρας, ενώ
έχουν σχεδιαστεί να εκτελεστούν συνεκπαι-
δεύσεις σε συνεργασία και με τους τρεις
κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και
με τους Έλληνες κομάντο της Διοίκησης Ει-
δικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ. Μαζί με τα αμε-
ρικανικά μαχητικά έχει μετασταθμεύσει
στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και το
θηριώδες μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 της
USAF το οποίο μεταφέρει συνεχώς εξοπλι-
σμό και προσωπικό, με τους Αμερικανούς να
σκοπεύουν να μείνουν στη θεσσαλική πρω-
τεύουσα τουλάχιστον έναν μήνα. Οι Αμερι-
κανοί θεωρούν στρατηγική τη θέση της Λά-
ρισας και εξαιρετικά σημαντικό το αεροδρό-
μιό της, το οποίο θέλουν να το καταστήσουν
ορμητήριο τόσο προς το Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο όσο και προς τα Βαλκάνια
και τη Μαύρη Θάλασσα. Η βάση της Λάρισας
θα είναι «κλειδί» στα Βαλκάνια…

Στο πλευρό Λοβέρδου 
ο Καρανικόλας
Υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Λο-
βέρδου για την ηγεσία του Κινήματος Αλλα-
γής τάχθηκε ανοιχτά ο Σπύρος Καρανικό-
λας, ο οποίος θεωρείται φανατικός αντισυ-
ριζαίος. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, το στέλεχος του Κινήμα-
τος Αλλαγής ανακοινώνει ταυτόχρονα ότι
παραιτείται από τη θέση του εκπροσώπου
του Κοινοβουλευτικού Έργου του κόμματος
για λόγους προσωπικής εντιμότητας και συ-
νέπειας, όπως αναφέρει. Στη δήλωσή του,
το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κι-
νήματος Αλλαγής εξηγεί και τους λόγους
που αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του
με του Ανδρέα Λοβέρδου, επισημαίνοντας
πως η πολύτιμη εμπειρία του, ο εκσυγχρο-
νιστικός του λόγος και κυρίως η ιδεολογική
και πολιτική ταύτισή του με τον Ανδρέα τον
οδηγούν, έπειτα από ώριμη σκέψη, στην
απόφαση συμπόρευσης μαζί του. 
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Μαριλίζα τότε 
και τώρα…

Για να ξέρετε: Από δύσκολο έως
αδύνατο είναι να «απορροφη-
θεί» στο υπουργείο Τουρι-
σμού ο Παναγιώτης Αρκουμα-

νέας που αποχώρησε από τον
ΕΟΔΥ. Μάλλον θα ιδιωτεύσει και

θα ασχοληθεί με κάποια εταιρεία την
οποία είχε παλαιότερα και ασχολούνταν με την
πολιτική επικοινωνία και τα social media. Δεν πε-
ρισσεύει κάποια θέση όπως μαθαίνω…
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Το «πράσινο» τραπέζι
Σήμερα το απόγευμα στο Μουσείο Μπενάκη

θα στηθεί ένα «πράσινο» τραπέζι από τα παλιά.
Θα έχει Πασόκους, Συριζαίους και Νεοδημο-
κράτες με έναν κοινό παρονομαστή: το παλαιό,
ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ. Ποιος το οργανώνει; Το Ινστι-
τούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο Γιάννης Παναγόπου-
λος δηλαδή. Στην εκδήλωση θα συζητηθούν τα
εξής θέματα: α) Σε ποια Ελλάδα ζούμε; β) Σε ποια
Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε; Και γ) πώς θα φτά-
σουμε σε αυτήν; Εισηγητές θα είναι ο ίδιος ο κ.
Παναγόπουλος και ο καθηγητής Κοινωνιολογίας
Ν. Παναγιωτόπουλος. Προσκεκλημένοι και ομι-
λητές θα είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης (υπουρ-
γός Επικρατείας ΝΔ), ο Γιώργος Κατρούγκαλος
(βουλευτής και πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ), ο
Γιώργος Καμίνης (βουλευτής ΚΙΝΑΛ), ενώ χαι-
ρετισμό βιντεοσκοπημένο θα απευθύνει ο Γιάν-
νης Στουρνάρας (διοικητής ΤτΕ, πρώην υπουρ-
γός ΝΔ, ΠΑΣΟΚ). Πώς τα κατάφερε ο Γιάννης και
τους μάζεψε; Απίστευτο.



«Δεν ανήκουν οι ακροδεξιοί στη Νέα Δημοκρατία», δήλωσε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, υπογραμμίζοντας ότι
η «Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που το 1974 θέσπισε τη Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και έβαλε ένα τέλος στην
πολύ προβληματική και τραγική για τα εθνικά συμφέροντα περίοδο της ακροδεξιάς χούντας». Ο κ. Καραμανλής
έστειλε μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις με αφορμή την εκδήλωση του Ιδρύματος «Κ. Καραμανλής» με
θέμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής: Η πορεία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη». Ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών τόνισε ότι δηλώσεις που υποστηρίζουν πως οι κομμουνιστές είναι χειρότερος εχθρός από τους
Τούρκους είναι ακραίες και μας γυρνάνε σε μια εποχή που πρέπει να ξεχάσουμε. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι
ήταν η Νέα Δημοκρατία η παράταξη που νομιμοποίησε το ΚΚΕ, εκτιμώντας: «Επομένως αυτές οι υπερβολές
ανήκουν στο χθες και είναι -κατά την προσωπική μου άποψη- μια ακραία ρητορική». Συνεπώς, όπως καταλα-
βαίνω, για κάποιους οι πόρτες της εκδήλωσης θα είναι κλειστές…
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«Βασιλικοί» γάμοι
στην Αθήνα
Επειδή μου αρέσουν και τα κοσμικά
ρεπορτάζ, να σας ενημερώσω ότι σε
λίγες ημέρες θα παντρευτεί με θρη-
σκευτικό γάμο ο γιος του Κωνσταντί-
νου, ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος και η αγα-
πημένη του Nina Flohr ετοιμάζονται να
κάνουν και τον θρησκευτικό γάμο
τους, ο οποίος θα τελεστεί το Σάββατο
23 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αν και δεν
υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενη-
μέρωση, οι πληροφορίες θέλουν την
τελετή να πραγματοποιείται στη Μη-
τρόπολη, εκεί όπου έγινε και ο γάμος
των γονιών του Φίλιππου, το 1964.
Ακούγεται μάλιστα ότι το μυστήριο θα
τελεστεί χοροστατούντος του Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμου, εκτός και αν το αποφύγει ο
προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλη-
σίας την τελευταία στιγμή. Δεν είναι
επίσης γνωστός ο αριθμός των προ-
σκεκλημένων, θεωρείται όμως δεδο-
μένη η παρουσία της βασίλισσας Μαρ-
γαρίτας της Δανίας, της πριγκίπισσας
Benedicta και άλλων μελών της βασι-
λικής οικογένειας της Δανίας, όπως
και η παρουσία της βασίλισσας Σοφίας
και της πριγκίπισσας Ειρήνης της
Ισπανίας. Την προηγούμενη μέρα θα
πραγματοποιηθεί ένα prewedding
πάρτι στη Λίμνη Βουλιαγμένης, ενώ
την επόμενη μέρα ο τέως βασιλιάς
Κωνσταντίνος θα παραθέσει γεύμα στα
μέλη των βασιλικών οικογενειών που
θα παρευρεθούν στον γάμο, στις εγκα-
ταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου.

«Πολυβόλο» ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κατά των ακροδεξιών

Αγωνία για τη Φώφη, που μπήκε 
εκτάκτως στον «Ευαγγελισμό»
Δ

ύσκολες ώρες για τη Φώφη
Γεννηματά, που από τη Δευτέ-
ρα το βράδυ νοσηλεύεται στον

«Ευαγγελισμό» με συμπτώματα ατε-
λούς ειλεού. Σύμφωνα με το ιατρικό
ανακοινωθέν, το πρόβλημα δημιουρ-
γήθηκε από υποτροπή στο μείζον θέ-
μα υγείας που αντιμετωπίζει επί πολ-
λά χρόνια με τον καρκίνο. Εξαιτίας
αυτού απέσυρε την υποψηφιότητά της
από τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ.

Όπως έκανε γνωστό με δήλωσή της:
«Η επιδείνωση της κατάστασης της
υγείας μου που απαιτεί νοσηλεία και
αντιμετώπιση με υποχρεώνει να μη
συμμετάσχω ως υποψήφια στην
εκλογική διαδικασία για την εκλογή
προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως
πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας
ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά,
προτεραιότητά μου παραμένει η ενό-
τητα και η προοπτική της παράταξης».

Η Φώφη Γεννηματά εισήχθη εκτά-
κτως το βράδυ της Δευτέρας με συμ-
πτώματα ατελούς ειλεού στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός». Ύστερα από
εκτενείς εξετάσεις, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο,
διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βα-
σικής της νόσου.

Σε ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Facebook τη
Δευτέρα, ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ: «Μια ξαφνική αδια-
θεσία της τελευταίας στιγμής μού στέρησε τη δυνατότητα χθες
το βράδυ να είμαι ανάμεσα σε φίλους αγωνιστές και προοδευτι-
κούς πολίτες στη Νέα Ιωνία. Τους ευχαριστώ από την καρδιά
μου για τη μαζική παρουσία τους, με τη δέσμευση ότι σύντομα
θα βρεθούμε να δώσουμε τα χέρια και να ενώσουμε δυνάμεις
για την ψυχή της παράταξης και τη νίκη!».

Η Φώφη Γεννηματά επικοινώνησε με τους στενούς της συ-
νεργάτες και εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι θα κερδίσει και αυτή
τη δύσκολη μάχη.

Αμέσως μετά την είδηση για την κατάσταση της υγείας της

κυρίας Γεννηματά, ο εκ των υποψηφίων για την ηγεσία του κόμ-
ματος, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Εύχομαι περαστικά και
ταχεία ανάρρωση στην πρόεδρο Φώφη Γεννηματά. Όσο με
αφορά, από αυτή τη στιγμή αναστέλλω την προεκλογική μου
δραστηριότητα».

Με τους στενούς συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά επικοι-
νώνησε αμέσως και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος ευχήθηκε
ταχεία ανάρρωση, λέγοντας ότι είναι κοντά της ως σύντροφος
και καλός φίλος.

O εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε: «Ευ-
χόμαστε στη Φώφη Γεννηματά ταχεία ανάρρωση. Τώρα είναι η
ώρα της πραγματικής μάχης και της ευχόμαστε να σταθεί δυνα-
τή, όπως άλλωστε έκανε και στο παρελθόν. Προσδοκούμε κάθε
καλό για την ίδια και την οικογένειά της».



Ν
α κρατήσει τον στόλο των F-16
της στον αέρα πασχίζει η
Τουρκία, με το όριο ζωής των
περισσότερων μαχητικών της

να εξαντλείται μέχρι το 2030. Οι πληροφο-
ρίες που έρχονται από την Άγκυρα κάνουν
λόγο για «αγωνιώδεις» προσπάθειες
Τούρκων αξιωματούχων που προσπαθούν
να «πείσουν» τους Αμερικανούς να εγκρί-
νουν το πρόγραμμα αγοράς και αναβάθμι-
σης F-16.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προ-
εδρίας Ιμπραχίμ Καλίν παραδέχτηκε στην
εφημερίδα «Μιλιέτ» ότι το πρόγραμμα αυ-
τό αποτελεί λύση ανάγκης μετά την απο-
βολή της Τουρκίας από τα F-35. Η κατά-
σταση στην τουρκική αεροπορία είναι τό-
σο δραματική που η Άγκυρα ζητά F-16
ακόμη και ως αντάλλαγμα για τα χρήματα
που επένδυσε προκειμένου να ενταχθεί
στα μαχητικά 5ης γενιάς. «Υπάρχουν τα
1,4 δισ. δολάρια που πληρώσαμε. Αυτά εί-
ναι δικά μας χρήματα και πρέπει να συζη-
τήσουμε για την ορθή χρήση τους. Ως αν-
τάλλαγμα για το ποσό που πληρώσαμε θα
μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
επέκτασης του στόλου των F-16 ή του εκ-
συγχρονισμού αυτών που διαθέτουμε»,
ανέφερε ο Καλίν.

Το εσωτερικό της Τουρκίας, πάντως,

«βράζει» με τις οργισμένες αντιδράσεις
τόσο της αντιπολίτευσης όσο και των ψη-
φοφόρων του ΑΚΡ που διαμαρτύρονται
για το πισωγύρισμα της Άγκυρας. Η εμμο-
νή του Ερντογάν με τους S-400 κόστισε
όχι μόνο πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο
στην Άγκυρα, αλλά και τη δυνατότητα να
εκσυγχρονίσει την αεροπορία της με F-
35. Και ενώ η κυβέρνηση υποσχόταν εγ-
χώριο μαχητικό 5ης γενιάς ή αντίστοιχο
ρωσικής τεχνολογίας, τελικά υποχωρεί
φέρνοντας πρόγραμμα αναβάθμισης των
F-16 που βρίσκονται τουλάχιστον μιάμιση
γενιά πίσω. «Δεν είναι ορθή κριτική πως
τα F-16 είναι παλιάς τεχνολογίας. Προς το
παρόν αποτελούν σημαντικό μέρος της
αεροπορικής δύναμης της Τουρκίας»,
υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Ερντο-
γάν.

Το αίτημα της Τουρκίας για 40 νέα F-16
Block 70 και αναβάθμιση 80 παλαιότερων
αεροσκαφών βρίσκεται υπό εξέταση στο
αμερικανικό Κογκρέσο, με τον Ερντογάν
να ετοιμάζεται να τα παίξει όλα για όλα στη

συνάντηση που επιδιώκει να έχει με τον
Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο των G20 στη
Ρώμη. Η Άγκυρα, μάλιστα, διαρρέει ότι το
συνολικό κόστος του προγράμματος των
120 αεροσκαφών ανέρχεται σε 6 δισ. δο-
λάρια, προσπαθώντας να «δελεάσει» τους
Αμερικανούς ώστε να ξεπεραστούν οι κυ-
ρώσεις του νόμου CAATSA που εμποδί-
ζουν την πώληση στρατιωτικού εξοπλι-
σμού στην Τουρκία. «Το να μη βλέπουν τη
στρατηγική σημασία της Τουρκίας μπορεί
να εξηγηθεί μόνο από τη στρατηγική τους
τύφλωση», ανέφερε ο Καλίν.

Και όλα αυτά ενώ οι γείτονες βλέπουν
την ελληνική Πολεμική Αεροπορία να
αναβαθμίζει εντυπωσιακά την επιχειρη-
σιακή της ισχύ με τα Rafale, τα Viper και
σύντομα τα F-35, όπως αναφέρουν πλη-
ροφορίες από τη λεωφόρο Μεσογείων.

Διεθνής παρουσία
Τα ελληνικά χρώματα στο Ισραήλ θα εκ-

προσωπήσουν τα F-16 της 336 Πολεμικής
Μοίρας «Όλυμπος», που ετοιμάζονται να
μετασταθμεύσουν στη βάση Ovda για τη
μεγάλη αεροπορική άσκηση Blue Flag
2021. Τα «γεράκια» της Πολεμικής Αερο-
πορίας θα δείξουν τις ικανότητές τους στο
«αφιλόξενο» και πρωτόγνωρο για τους
Έλληνες πιλότους περιβάλλον της ερή-

μου, λαμβάνοντας μέρος σε σενάρια που
περιλαμβάνουν εναέριες μάχες, προστα-
σία στόχων υψηλής αξίας και σχηματι-
σμών αλλά και προσβολές στόχων χερ-
σαίων και επιφανείας - και όλα αυτά απέ-
ναντι στις καλύτερες αεροπορίες του κό-
σμου.

Η Blue Flag έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά
και ποσοτικά και πρόκειται για μία από τις
πιο απαιτητικές ασκήσεις της Ανατολικής
Μεσογείου. Για πρώτη φορά, μάλιστα,
συμμετέχουν τόσες δυνάμεις με αερο-
σκάφη και προσωπικό από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ινδία, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και
την Ελλάδα.

Η μεταστάθμευση των ελληνικών δυνά-
μεων ξεκίνησε με το C-130 της Πολεμικής
Αεροπορίας που προσγειώθηκε χθες στην
Ovda, ενώ τέσσερα μαχητικά F-16 αναμέ-
νεται να πετάξουν για Ισραήλ μέσα στις
επόμενες ώρες.
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Το όριο ζωής των περισσότερων
μαχητικών της Τουρκίας 
εξαντλείται μέχρι το 2030

Πέφτουν τα... φτερά του Σουλτάνου
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Τ
ην ελληνοτουρκική κρίση του πε-
ρασμένου καλοκαιριού θυμίζουν
έντονα οι κινήσεις που κάνει η
Άγκυρα τα τελευταία εικοσιτετρά-

ωρα, καθώς υιοθετεί πλέον ακραία ρητορι-
κή στις ανακοινώσεις της, ενώ κλιμακώνει
τις προκλητικές ενέργειες και στο πεδίο.

Λίγες μέρες μετά την αμφισβήτηση της
ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου και την, κατά παράβαση
του Διεθνούς Δικαίου, σύνδεση της κυ-
ριαρχίας τους με το αν διαθέτουν στρατό,
στην οποία προέβη ο εκπρόσωπος της
Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, η Άγκυρα
επιχειρεί να «εξαφανίσει» από τον χάρτη
την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέ-
τησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με
αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης
και τις αντιδράσεις της Αθήνας και της
Λευκωσίας για την έξοδο του «Ορούτς
Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και
τις έρευνες του «Nautical» Geo σε Κρήτη
και κυπριακή ΑΟΖ, ανάρτησε χάρτη στον
οποίο τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπί-
δας φτάνουν στα 6 ναυτικά μίλια από την
Κρήτη και τις ακτές της Ρόδου, της Κάσου
και της Καρπάθου. Ο χάρτης της Άγκυρας
όχι μόνο αγνοεί τη συμφωνία που υπέγρα-
ψαν Αθήνα και Κάιρο τον Αύγουστο του
2020 και οριοθετεί τη θαλάσσια περιοχή
δυτικά του 28ου μεσημβρινού, αλλά επι-
χειρεί να στερήσει τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα των ελληνικών νησιών, διαγράφον-
τας πλήρως την επήρεια της Μεγίστης και
αφήνοντας μόλις 6 ναυτικά μίλια στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου. «Η προστασία και
η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων μας στη “Γαλάζια Πατρίδα”
θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα,
όπως συνέβη μέχρι τώρα», κατέληγε η
ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας.

Αθήνα και Λευκωσία συντονίζουν τις
ενέργειές τους απέναντι στην τουρκική
προκλητικότητα, διεμήνυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης που συναντήθηκε με την
πρόεδρο της κυπριακής Βουλής, την Αννί-
τα Δημητρίου. «Ελλάδα και Κύπρος παρα-
μένουν απόλυτα συντονισμένες για να
απαντήσουν με τρόπο μεθοδικό, οργανω-
μένο και πάντα συμβατό με το Διεθνές Δί-

καιο, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζου-
με στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμ-
μισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ταξιδεύει σήμε-
ρα για την Ουάσιγκτον ο υπουργός Εξωτε-
ρικών Νίκος Δένδιας, όπου θα λάβει μέ-
ρος στον τρίτο γύρο του Στρατηγικού Δια-
λόγου Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών και
στη συνέχεια θα υπογράψει το τροποποι-
ητικό πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αμοι-
βαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τον ομό-
λογό του Άντονι Μπλίνκεν. Σήμερα αναμέ-
νεται να συναντηθεί με τον γερουσιαστή
Κρις βαν Χόλεν αλλά και με τον υπουργό
Εξωτερικών του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ, ο

οποίος βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ. Η συμ-
φωνία θα υπογραφεί αύριο στις 16.45 ώρα
Ελλάδας και θα ακολουθήσουν κοινές δη-
λώσεις με τον Άντονι Μπλίνκεν.

«Είναι ύψιστης σημασίας, προκειμένου
να ευοδωθεί η συνεργασία αυτή, οι διε-
θνείς και περιφερειακοί μας εταίροι να τη-
ρούν τις ίδιες αρχές, δηλαδή τον σεβασμό
στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής
γειτονίας. Δυστυχώς δεν μοιράζονται όλοι
στη γειτονιά μας το όραμά μας, την προ-
ώθηση δηλαδή της ειρήνης, της σταθερό-
τητας και της ασφάλειας», ανέφερε στον
χαιρετισμό του στη Μεσογειακή Διάσκεψη
του ΟΑΣΕ ο Νίκος Δένδιας και τόνισε ότι η

Ελλάδα «θα συνεχίσει να προστατεύει την
κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώ-
ματα σε όλη την επικράτεια από κάθε πρό-
κληση και απειλή».

Την ίδια ώρα, ο Χουλουσί Ακάρ εξαπέ-
λυε μία ακόμη επίθεση κατά της Ελλάδας,
φανερώνοντας τον εκνευρισμό του για τις
συμφωνίες της Αθήνας με Παρίσι και Ουά-
σιγκτον: «Η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται
με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής
γειτονίας. Πρέπει να γνωρίζουν ότι πρό-
κειται για μάταιες προσπάθειες και ότι με
τέτοιες ενέργειες και δηλώσεις δεν μπο-
ρούν να αποκτήσουν υπεροχή έναντι της
Τουρκίας».

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Χάρτες-πρόκληση από την Τουρκία

Η Άγκυρα επιχειρεί να «εξαφανίσει» την ελληνοαιγυπτιακή
συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
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Α
ισθητός στην Κύπρο και στην Αίγυ-
πτο έγινε ο ισχυρότατος σεισμός 6,3
Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες στην
Κρήτη, στις 12.24 το μεσημέρι, ανα-

στατώνοντας για μία ακόμη φορά τους κατοί-
κους, περίπου δύο εβδομάδες μετά τη δόνη-
ση των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Αρ-
καλοχώρι. Η πολύ ισχυρή δόνηση ταρακού-
νησε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυ-
ρίως την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Το
επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χιλιόμετρα ανατο-
λικά της Ζάκρου, στη Σητεία, και είχε εστιακό
βάθος 8,2 χιλιόμετρα. Οι σεισμολόγοι συμ-
φωνούν ότι ο νέος σεισμός δεν συνδέεται με
αυτούς στο Αρκαλοχώρι, ενώ ταυτόχρονα δεν
αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης
δόνησης στην περιοχή. Μετά τον ισχυρό σει-
σμό, εκδόθηκε και ανακοίνωση για μικρό
τσουνάμι.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον
καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο
Λέκκα, ο χθεσινός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ανατο-
λικά της Ζάκρου δεν συνδέεται με τον σεισμό
των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι, καθώς προ-
έρχονται από δύο διαφορετικά κέντρα. Ο κα-
θηγητής εξήγησε ότι πρόκειται για έναν επι-
φανειακό και αβαθή σεισμό, που έγινε αισθη-
τός σε μεγάλη έκταση στην Κρήτη, στα Δωδε-
κάνησα και την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια
στιγμή, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ
Βασίλης Καρακώστας δήλωσε στο Αθηναϊκό-
Μακεδονικό Πρακτορείο πως ο σεισμός «βρί-
σκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρα
ανατολικότερα από τους σεισμούς στο Αρκα-

λοχώρι, εκεί όπου συνεχίζεται η μετασεισμι-
κή ακολουθία. Δεν υπάρχει άμεση σχέση με-
ταξύ των δύο, είναι διαφορετικό ρήγμα, αρκε-
τά μακριά και δεν μπορούμε να συσχετίσουμε
αυτούς τους δύο σεισμούς».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής ερευνών
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος
Χουλιάρας δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως η σεισμική
δόνηση των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
ανοιχτά της Ζάκρου ήταν η κύρια και εκτίμησε
πως «θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το βε-
βαιώσουμε με έναν ισχυρό μετασεισμό τις
επόμενες μέρες». Όπως είπε, «στο Αρκαλο-
χώρι, μετά τον 5,8 αμέσως είχαμε 5,3, θα πε-
ριμένουμε μετά τον 6,3 έναν 5 με 5,5 Ρίχτερ,
αλλά δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, καθώς η

περιοχή είναι υποθαλάσσια». Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι χθες σημειώθηκαν πολλοί μετασει-
σμοί, με τον μεγαλύτερο να έχει ένταση 4,4
Ρίχτερ. Λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό
στην Κρήτη, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνη-
ση 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βο-
ρειοδυτικά της Καρπάθου. Είχε εστιακό βά-
θος 12,5 χιλιόμετρα.

Σχέδιο «Εγκέλαδος»
Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τον σεισμό

τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιο «Εγ-
κέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλες

οι δυνάμεις για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του σεισμού, ενώ η 3η Ειδική Μονάδα
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του
Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε αυξη-
μένη ετοιμότητα, το ίδιο και όλες οι δυνάμεις
της περιφέρειας.

Μετά την ισχυρή δόνηση στη Σητεία, ανα-
κοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επι-
σκόπησης του υπουργείου Γεωργίας της Κύ-
πρου, στην οποία ανέφερε πως, παρά τη μεγά-
λη απόσταση του επικέντρου, ο σεισμός αυτός
έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος του νησιού,
κυρίως από ενοίκους ψηλών κτιρίων. 

Μάλιστα, από τον σεισμό της Κρήτης δονή-
θηκε ακόμη και η Αίγυπτος, φέρνοντας μάλι-
στα κατά σύμπτωση μνήμες από τον μεγάλο
σεισμό των 5,6 Ρίχτερ που είχε συμβεί ακρι-
βώς 29 χρόνια πριν, στις 12 Οκτωβρίου του
1992, προκαλώντας τότε τον θάνατο σε 541
άτομα και τραυματίζοντας άλλα 6.522. Ο συγ-
κεκριμένος σεισμός είχε μείνει στην ιστορία
ως ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα του
Νείλου.

Σείεται η γη στην Κρήτη 

Αισθητός ακόμη και 
στην Αίγυπτο έγινε 
ο ισχυρότατος σεισμός - 
Τι λένε οι ειδικοί 

R
6,3



Τ
ο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου
στον Ξερόκαμπο Σητείας είναι
αυτό που υπέστη τις μεγαλύτερες
ζημιές από το χτύπημα του Εγκέ-

λαδου με 6,3 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της
Ζάκρου στην Κρήτη. Από τη σεισμική δό-
νηση κατέρρευσε σχεδόν όλο το κτίσμα,
πλην ενός τοίχου και ενός μικρού κομμα-
τιού από το ιερό της εκκλησίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανάρτησαν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογρα-
φίες από το γκρεμισμένο εκκλησάκι, σχο-
λιάζοντας ότι ευτυχώς δεν ήταν κάποιος
άνθρωπος μέσα την ώρα του σεισμού. Σε
γενικές γραμμές, πάντως, παρά το γεγο-
νός ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός
και προκάλεσε έντονη ανησυχία στον κό-
σμο, δεν υπήρξαν άλλες αναφορές για κα-
ταρρεύσεις κτιρίων. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο όπου
είχαμε κατολισθήσεις βράχων, ενώ πολύ
μικρότερες ζημιές (κυρίως ρωγμές) κατα-
γράφηκαν σε παλιά κτίσματα. 

Από τον Δήμο Μαλεβιζίου, πάντως,
σχηματίστηκαν τεχνικά κλιμάκια προκει-
μένου να γίνει επανέλεγχος σε όλα τα δη-
μόσια κτίρια, με άμεση προτεραιότητα τις
δομές εκπαίδευσης. Μάλιστα, με απόφα-
ση του δημάρχου Μενέλαου Μποκέα,
κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη,
τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι δη-

μοτικοί και ιδιωτικοί παιδικοί και βρεφο-
νηπιακοί σταθμοί όπως και τα ΚΔΑΠ -
ΜΕΑ σε όλο το Μαλεβίζι. Επίσης, έλεγχος
πραγματοποιείται και στο δίκτυο ύδρευ-
σης και άρδευσης, καθώς και στις γεω-
τρήσεις του Δήμου Μαλεβιζίου, από την
αρμόδια Επιχείρηση Ύδρευσης και Απο-
χέτευσης, ενώ η Πολιτική Προστασία έθε-
σε αμέσως σε λειτουργία ειδικό τηλεφω-
νικό κέντρο για αναφορές ζημιών σε κτί-
ρια και οικίες. 

Αγωνιούν οι κάτοικοι
Οι κάτοικοι, πάντως, της ευρύτερης πε-

ριοχής -παρά τις επισημάνσεις των σει-
σμολόγων ότι η δόνηση των 6,3 Ρίχτερ δεν

συνδέεται με αυτή στο Αρκαλοχώρι- είναι
ανάστατοι. Μιλώντας στην «Political» ο
κύριος Μανόλης, κάτοικος της κοινότητας
Ζάκρου, σημείωσε ότι «ήταν ο πιο δυνατός
σεισμός που έχουμε νιώσει ποτέ. Είχε έν-
τονη βοή και κράτησε αρκετά. Ευτυχώς
δεν έκανε ζημιές στο σπίτι, παρά μόνο
έπεσαν κάποια πράγματα που είχαμε ψη-
λά. Φοβόμαστε να κοιμηθούμε το βράδυ
στα σπίτια μας, αλλά και τι μπορούμε να
κάνουμε…». 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Μα-
ρία από τα Αγκάθια Λασιθίου, παρατήρησε
ότι «ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, δεν
έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο. Η έντασή του
ανέβηκε κλιμακωτά κι αυτό ήταν κάτι που

μας τρόμαξε ακόμα περισσότερο». 
Τέλος, ο πρόεδρος της κοινότητας Πα-

λαιοκάστρου στη Σητεία, Νίκος Χατζηδά-
κης, σχολίασε ότι «μας έσωσε η θάλασσα,
καθώς ο σεισμός ήταν μεγάλος, αλλά αυτή
λειτούργησε σαν φίλτρο».

Φεύγει η «Αθηνά», αλλά έρχεται αγριότερος ο «Μπάλλος»
Η κακοκαιρία «Αθηνά» υποχωρεί, αφήνοντας πίσω της

ανυπολόγιστες καταστροφές, ωστόσο ένα νέο σύστημα
έρχεται να μας ταλαιπωρήσει τις αμέσως επόμενες ημέ-
ρες. Ο «Μπάλλος» θέτει σε κατάσταση συναγερμού τον
κρατικό μηχανισμό, μετά και το έκτακτο δελτίο καιρικών
φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπη-
ρεσία. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν φόβους για νέες
πλημμύρες, καθώς η νέα κακοκαιρία θα φέρει μεγάλα
ύψη βροχής. 

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, «ένα νέο καιρικό σύστημα με το
όνομα “Μπάλλος” θα προκαλέσει νέα κακοκαιρία στη χώ-
ρα από την Πέμπτη και από τα δυτικά-νοτιοδυτικά». Κύρια
χαρακτηριστικά του θα είναι οι ισχυρές βροχές και καται-
γίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώ-
σεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από

ισχυρούς ριπαίους ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα επη-
ρεάσουν αρχικά το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μα-
κεδονία και από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία την
υπόλοιπη χώρα. Την Παρασκευή, κακοκαιρία προβλέπε-
ται αρχικά σε όλη τη χώρα, τα έντονα φαινόμενα όμως από
τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά θα εξασθενή-
σουν. Το Σάββατο θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και κα-
ταιγίδες που θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα.

Στο έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ προειδοποιεί για θυελ-
λώδεις νότιους ανέμους εντάσεως 7 με 8 Μποφόρ. Στη
Βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης θα επικρατή-
σουν βόρειοι άνεμοι με την ίδια ένταση, ενώ την Παρα-
σκευή οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν το-
πικά τα 9 Μποφόρ. Τέλος, θα σημειωθεί αισθητή πτώση
της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα, κατά 5 με 7 βαθ-

μούς Κελσίου. Χθες, πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιά-
σκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχαν οι 13
περιφερειάρχες της χώρας. Κατά την τηλεδιάσκεψη τονί-
στηκε ιδιαίτερα η ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να
βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και
εγρήγορσης, ώστε να αντιμετωπιστούν αμέσως ενδεχό-
μενα προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο υπουργός
Χρήστος Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής
συντονισμός μεταξύ των περιφερειών και των δήμων για
τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το ολο-
κληρωμένο Γενικό Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστα-
σίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία
«Δάρδανος».

Μεγάλες οι ζημιές στη Σητεία -
Κατέρρευσε το εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου 

Φόβος και πανικός από τα Ρίχτερ 
papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Δυτική Ελλάδα

Το νέο ΕΣΠΑ «όχημα» που 
οδηγεί μακριά από την καχεξία

H συνολική
χρηματοδότηση
του νέου Επιχει-
ρησιακού Προ-
γ ρ ά μ μ α τ ο ς ,
προγραμματι-
κής περιόδου
2 0 2 1 - 2 0 2 7 ,
ανέρχεται σε 628.447.198 ευρώ, ποσό προσαυξημένο κατά 33,6
εκατ. ευρώ και κατά 137,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό
προϋπολογισμό του ΠΕΠ για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με
την εισήγηση του περιφερειάρχη στη συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου. Το εν λόγω πρόγραμμα στηρίζεται σε πέντε βα-
σικές κατευθύνσεις: στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία,
στο περιβάλλον και την αειφορία, στις υποδομές, τον εκσυγχρονι-
σμό και την αναβάθμιση του περιφερειακού οδικού δικτύου, στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση των πόλεων και
της υπαίθρου. «Το νέο ΕΣΠΑ θα οδηγήσει τη Δυτική Ελλάδα μα-
κριά από την εποχή της καχεξίας και θα σβήσει την απόσταση που
τη χωρίζει από τις πιο προηγμένες ελληνικές και ευρωπαϊκές πε-
ριφέρειες», επισήμανε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Γόρτυνα

ΣΣε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
δύο δημοτικές ενότητες

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστα-
σίας κηρύχθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Κόφινα και Αγίας
Βαρβάρας με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Γόρτυ-
νας, για τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε οικίες, επι-
χειρήσεις, δημόσια κτίρια και υποδομές από τον σεισμό της
27ης Σεπτεμβρίου. Η απόφαση θα ισχύει για χρονικό διάστη-
μα έξι μηνών, έως και τις 28 Μαρτίου 2022. Επισημαίνεται ότι η
στήριξη περιλαμβάνει: την πρώτη οικονομική αρωγή που θα
λάβουν οι πληγέντες ως έναντι της τελικής αποζημίωσης,
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και επιδότηση στέγασης.

Κάλεσμα στους πολίτες να εμβολιαστούν απηύθυνε ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, μιλώντας στην τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. «Το μήνυμα που μετα-
φέρω είναι σαφές: παίρνουμε την υγεία στα χέρια μας, κρατάμε
όλους τους κανόνες, μάσκες και αποστάσεις και προφανώς εμ-
βολιαζόμαστε. Γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουμε την οικονομία,
την εκπαίδευση, όλες τις λειτουργίες της πόλης μας ανοιχτές»,
ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να
καταβληθούν προσπάθειες ώστε να φτάσουμε τα υψηλά ποσο-
στά εμβολιασμών που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. «Καλώ κάθε συμπολίτη μου, κάθε Έλληνα, να εμβολια-
στεί, να γευτεί αυτό το δώρο απέναντι στην υγεία του αλλά και
απέναντι στους συμπολίτες του, το οποίο αντιστοιχεί και στη δυ-
νατότητά του να συμμετέχει σε κάθε είδους εκδήλωση και κοι-
νωνική δραστηριότητα», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Το 2ο Συνέδριο Πληροφορικής Ελλάδας
με τίτλο «Καινοτομία και Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός Αυτοδιοίκησης» οργανώνουν
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η
Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης
από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου. Στόχος του
συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και
τεχνογνωσίας μεταξύ των 13 περιφερειών
της χώρας, μέσα από έναν δημιουργικό διά-
λογο ανάμεσα στα στελέχη των Περιφερει-
ακών Διευθύνσεων Πληροφορικής αλλά
και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και
φορείς της χώρας. Όπως τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, «όλη η
Ευρώπη κινείται πλέον στους ρυθμούς της
Ψηφιακής Μετάβασης. Ένα μεγάλο ποσο-
στό των ευρωπαϊκών πόρων στη νέα προ-
γραμματική περίοδο 2021-2027 θα κατευ-
θυνθούν για αυτό τον σκοπό στις κυβερνή-
σεις, τις περιφέρειες και τους δήμους. Πό-
ροι που είναι πολύτιμοι για την ανάπτυξη και
την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών και για
την εισαγωγή στη λειτουργία του ευρύτερου
Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης καινοτό-
μων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών».

! Κεντρική Μακεδονία

Συνέδριο Πληροφορικής
για Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό ΟΤΑ

Μήνυμα δημάρχου υπέρ των εμβολιασμών

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός
οδοφωτισμού 
κόστους 53,65 εκατ. ευρώ

Διαγωνισμό, ύψους περίπου 53,65 εκατ. ευρώ, για έρ-
γα οδοφωτισμού της πρωτεύουσας προωθεί ο Δήμος
Αθηναίων. Την περασμένη Παρασκευή «ανέβηκε» στη
Διαύγεια η προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσι-
ου διαγωνισμού που αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθ-
μιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού
Δήμου Αθηναίων», εκτιμώμενης αξίας 53.655.680,40
ευρώ (με τον ΦΠΑ προβλέπεται ποσό 33.932.864,80 ευ-
ρώ για το 2022, ποσό 12.455.252,37 ευρώ το 2023, ποσό
7589.250 ευρώ κατά την περίοδο 2024-2032 και
442.312,51 ευρώ το 2033). Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 9η/11/2021. Ο δια-
γωνισμός, όπως αναφέρεται, θα γίνει μέσω κλασικής
δημόσιας σύμβασης.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Ακόμη 12.288 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης θα λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση, συ-
νολικού ύψους 32 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ και ειδικό-
τερα το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με από-
φαση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και με τη
σύμφωνη γνώμη του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη. Προς τούτο, ο υπουργός ανά-
πτυξης ενέκρινε τη σύσταση «Ενδιάμεσου Φορέα Επι-
χειρησιακού Προγράμματος» - «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ) στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Ο
νέος φορέας θα αναλάβει την υλοποίηση όλων των προ-
γραμμάτων. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επι-
πλέον 2.000 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 3.000, των
οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αρχικά.
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POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Σ
ε στάδιο υλοποίησης περνά, με την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
ένα έργο-σταθμός για τον Δήμο Φυ-

λής. Ο λόγος για την αποκατάσταση της
Χωματερής της Φυλής και τη μετατροπή
της σε Πάρκο Πρασίνου και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η υπογραφή της σύμβασης έχει οριστεί
να γίνει στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων το
πρωί της Τρίτης 19 Οκτωβρίου ανάμεσα
στον δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και
τον εργολάβο που αναδείχθηκε από διε-
θνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρουσία
των υπουργών Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιά-
δη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα, του αναπληρωτή υπουργού Εσω-
τερικών Στέλιου Πέτσα και του περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Το έργο, προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ,
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και αποτελεί ένα

από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έρ-
γα στην Ελλάδα. Θα μετατρέψει έναν υπο-
βαθμισμένο επί 60 χρόνια και κορεσμένο
από απορρίμματα χώρο, σε υπερτοπικό πό-
λο πρασίνου και αναψυχής, με την ταυτό-
χρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
που θα διατεθεί, κατά προτεραιότητα, στα
ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου Φυλής. 

Την ικανοποίησή του για την υπογραφή
της σύμβασης εξέφρασε ο δήμαρχος Φυ-
λής Χρήστος Παππούς: «Το έργο, εκτός
από τη μεγάλη περιβαλλοντική του σημα-
σία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
αρμονικής συνεργασίας μεταξύ κυβέρνη-
σης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
Βαθμού. Ευχαριστώ θερμά την προηγού-
μενη και τη σημερινή κυβέρνηση, την
προηγούμενη και τη σημερινή διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και
όλους όσοι εργάστηκαν για την ωρίμανση
του έργου».

Συμφωνία Φιλίας Νότιγχαμ και Βύρωνα
Υπογράφτηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η

Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Νό-
τιγχαμ και Βύρωνα από τον δήμαρχο Βύ-
ρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη και τον δήμαρ-
χο του Νότιγχαμ Ντέιβιντ Μέλεν. Η Συμ-
φωνία Φιλίας αφορά στην αλληλοενημέ-
ρωση και συνεργασία των δύο δήμων, κυ-
ρίως σε θέματα πολιτισμού, και στην εν-
θάρρυνση συνεργασιών θεσμών και κοι-
νωνικών φορέων των δύο πόλεων, με
στόχο να έρθουν κοντά οι δύο κοινωνίες,
χωρίς να συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση και να είναι νομικά δεσμευτική. 

Έπειτα από πρόταση του Δήμου Βύρωνα προβλέπεται επίσης η συνεργασία του Μουσεί-
ου Ιστορίας του Βύρωνα με το περίφημο Μουσείο του Newstead Abbey, ενώ από την πλευ-
ρά του Νότιγχαμ προτάθηκε να γίνουν κοινές δράσεις για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του
Λόρδου Βύρωνα το 1824. 

Ασφαλής διακομιδή
ασθενών

Στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβου-
λιών της Περιφέρειας Αττικής τόσο
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
της Covid-19 όσο και για την καλύτε-
ρη προάσπιση της υγείας των πολι-
τών, έπειτα από σχετική απόφαση
του περιφερειάρχη Γιώργου Πατού-
λη, η περιφέρεια χρηματοδότησε με
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 το Λι-
μενικό Σώμα για την αγορά ενός πε-
ριπολικού σκάφους κατάλληλα δια-
μορφωμένου με υγειονομικό εξο-
πλισμό για την άμεση και ασφαλή
διακομιδή ασθενών από τα νησιά του
Αργοσαρωνικού.
Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού
500.000 ευρώ και, όπως τόνισε ο
περιφερειάρχης, «εντάσσεται στο
πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών που
έχουμε λάβει με αφορμή και την
πανδημία, εξασφαλίσαμε, αξιοποι-
ώντας πόρους του ΠΕΠ Αττικής, την
προμήθεια του Λιμενικού με ένα νέο
σκάφος με κατάλληλο υγειονομικό
εξοπλισμό για τη διακομιδή ασθε-
νών των νησιών του Αργοσαρωνι-
κού που έχουν ανάγκη». 

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος
της Αττικής δείχνει έκπλη-
κτος για τις φήμες που κυ-
κλοφορούν και τον θέλουν
να συζητά την υποψηφιότη-
τά του στην περιφέρεια με
την υποστήριξη αντίπαλου
και πολύ μακριά σε ιδεολο-
γία με αυτόν πολιτικού χώ-
ρου; Πάντως, οι αντιδράσεις
δείχνουν ότι πιθανότατα δεν
θα έλεγε «όχι» αν του προ-
τεινόταν η συγκεκριμένη
υποψηφιότητα από τον δικό
του πολιτικό χώρο… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δύο επιπλέον 
αντιδήμαρχοι 
Οι δήμοι που έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μπο-
ρούν να έχουν δύο επιπλέον αντι-
δημάρχους, σύμφωνα με τροπολο-
γία που κατέθεσε το υπουργείο
Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, όπως
προβλέπεται, σε δήμους ή δημοτι-
κές ενότητες που έχουν κηρυχθεί
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
μπορεί να ορίζονται δύο επιπλέον
άμισθοι αντιδήμαρχοι, πλέον των
προβλεπόμενων από τη νομοθεσία,
ειδικά για τον συντονισμό και την
παρακολούθηση της εξέλιξης του
συνόλου των έργων, εργασιών και
δράσεων που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγ-
κών που προέκυψαν από την εκδή-
λωση των φυσικών καταστροφών.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δι-
καιούνται αντιμισθίας ή οποιασδή-
ποτε άλλης οικονομικής απολαβής
και ο αριθμός τους δεν προσμετρά-
ται για τον υπολογισμό των θέσεων
ειδικών συμβούλων ή συνεργατών
των δημοτικών αρχών. 

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση
της χωματερής της Φυλής Έργα ύψους 13,8 εκατ.

ευρώ στον Διόνυσο
Έπειτα από σκληρή δουλειά μηνών

ο Δήμος Διονύσου εξασφάλισε τη
χρηματοδότηση έργων ύψους
13.800.000 ευρώ από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», που τα επόμενα
χρόνια θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη
ζωή των πολιτών. Όπως υποστηρίζει
ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης,
μέσα από τα χρηματοδοτούμενα έργα
υλοποιούνται οι αναγκαίες παρεμβά-
σεις για την αναβάθμιση των εγκατα-
στάσεων ύδρευσης σε όλες τις Δημο-
τικές Κοινότητες (γεωτρήσεις και αντ-
λητικά συγκροτήματα, τροφοδοσία
δικτύου και δεξαμενές ύδρευσης)
αλλά και για την αστική αναζωογόνη-
ση του δήμου. «Μέσω της αποκατά-
στασης του εμβληματικού κτιρίου του
πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, της
Βιοκλιματικής Ανάπλασης Κοινόχρη-
στων Χώρων της Δροσιάς με ανακα-
τασκευές οδών, πλατειών και πεζο-
δρομίων και της σύνταξης μελέτης
για την ανάπλαση της Δημοτικής Κοι-
νότητας Αγίου Στεφάνου αλλάζει η ει-
κόνα της πόλης», τονίζει. 



«Πολιτική» χαρακτηρίζει το Πρωτοδικείο Αθηνών, στην απόφασή
του, την απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση που
προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ «αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της
πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί και υπερβαίνει τα όρια που επι-
βάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομι-
κός σκοπός του δικαιώματος». Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο
σκεπτικό της απόφασης με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία-
αποχή της ΑΔΕΔΥ, έπειτα από αγωγή που κατέθεσε η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως. 

Τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών βρίσκονται
εν αναμονή της απόφασης του Εφετείου Αθηνών αναφορικά με τις
εφέσεις που άσκησαν κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθη-
νών με την οποία κρίθηκε παράνομη η απεργία-αποχή των εκπαι-
δευτικών από την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, θα εκδοθεί και η απόφα-
ση για την έφεση που άσκησε η κυρία Κεραμέως κατά της πρωτόδι-

κης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την οποία ζητά να
ικανοποιηθούν τα αρχικά αιτήματα που περιγράφονται στην αγωγή.

Πάντως, δάσκαλοι και καθηγητές δηλώνουν αποφασισμένοι να
συνεχίσουν να απέχουν από τη διαδικασία της αξιολόγησης και προ-
αναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις. «Η απεργιακή κινητοποίηση απο-
τελεί μια λαμπρή στιγμή στην πορεία του κλάδου. Με ποσοστά συμ-
μετοχής πάνω από 70% και με μια μεγαλειώδη πορεία στο κέντρο της
Αθήνας, έδωσε ηχηρή απάντηση στον αυταρχισμό της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης», ανέφερε σε
ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Παράλληλα,
κάλεσε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν σε συ-
νεδριάσεις και σε καμία ενέργεια για την υλοποίηση της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, πριν από την ανακοίνωση της απόφα-
σης του Εφετείου Αθηνών.

Εύη Πανταζοπούλου

Γράφει ο Κώστας Καντούρης 

Μ
ία ακόμη φρικτή υπόθεση σε-
ξουαλικής κακοποίησης ανη-
λίκων έρχεται στο φως, αυτή τη
φορά στη Θεσσαλονίκη, με κα-

τηγορούμενο έναν 51χρονο και θύματα τα
ανήλικα ανίψια του. Συγκεκριμένα, 18χρο-
νος νεαρός βρήκε το θάρρος να καταγγείλει
τον θείο του ότι βίαζε τον ίδιο και τα δύο του
μικρότερα αδέρφια επί τέσσερα χρόνια. Ο
νεαρός μόλις ενηλικιώθηκε βρήκε το ψυχι-
κό σθένος και προσέφυγε στο Τμήμα Προ-
στασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας. Περιέ-
γραψε τα όσα φρικιαστικά έζησε από την
ηλικία των 6 έως 10 χρόνων. Τα άλλα του
αδέρφια υπέστησαν τα ίδια, σύμφωνα με τις
καταγγελίες. Η αδερφή του από τα 5 έως τα
9 της χρόνια και ο μικρότερος αδερφός τους
από τα 3 έως τα 7 του χρόνια…

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε
βάρος ενός 51χρονου μετά τις καταγγελίες
του 18χρονου που πήγε στην αστυνομία με
τη συνήγορό του Ανθούλα Ανάσογλου. Ο
θείος-τέρας στην προανακριτική του απο-
λογία ομολόγησε όσα καταγγέλθηκαν σε
βάρος του. Ότι ασελγούσε διαρκώς στα παι-
διά, εκμεταλλευόμενος ότι οι γονείς τους τα
άφηναν να τα προσέχουν οι παππούδες με
τους οποίους ζούσε μαζί και πως έφτανε
στο σημείο να βιντεοσκοπεί τις σκηνές με τα
ανίψια του. Μάλιστα τα βίντεο τα έδειχνε,

όπως ομολόγησε, σε φίλο του, ο οποίος του
είχε δηλώσει ότι είναι παιδόφιλος. 

Ο 18χρονος, ο οποίος πριν φτάσει στις
αστυνομικές Αρχές συζήτησε όσα έγιναν με
τον πατέρα του και αδερφό του κατηγορού-
μενου, στη συγκλονιστική κατάθεσή του
που περιλαμβάνεται στη δικογραφία απο-
κάλυψε ότι ο 51χρονος του έδινε γλυκά, ζα-
χαρωτά, μέχρι και αυτοκόλλητα με συλλο-
γές ποδοσφαιριστών για να τον δελεάζει.
«Είχε καταφέρει με τον τρόπο του να με κά-

νει να τον αγαπάω», φέρεται να κατέθεσε ο
νεαρός, σοκάροντας ακόμη και τους αστυ-
νομικούς. 

ΕΕργαστήρια 
Δεξιοτήτων: 
Οι φάκελοι 
των μαθητών

Τη δημιουργία ειδικού φακέλου επι-
τευγμάτων (portfolio) ανά τμήμα ή τάξη
προβλέπει απόφαση του υπουργείου
Παιδείας σχετικά με τον τρόπο αξιολό-
γησης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Υπενθυμίζεται
ότι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτε-
λούν, από φέτος, μέρος του υποχρεωτι-
κού ωρολογίου προγράμματος νηπιαγω-
γείων, δημοτικών και γυμνασίων, στο-
χεύοντας στην ανάπτυξη βασικών δεξιο-
τήτων των μαθητών. Για την αξιολόγηση
της επίδοσης των μαθητών στα Εργαστή-
ρια Δεξιοτήτων θα δίνεται έμφαση στην
περιγραφική αξιολόγηση και στη σύντα-
ξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio). 

Συγκεκριμένα, οι αξιολογήσεις διεξά-
γονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και ανά
θεματική ενότητα με στόχο την αξιολό-
γηση της εφαρμογής του Προγράμματος
Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιο-
λόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των
μαθητών. Ο ατομικός φάκελος του μαθη-
τή θα παραδίδεται στον ίδιο ως προσωπι-
κό αρχείο, θα αποτελεί υλικό ενημέρω-
σης και συμβουλευτικής προς τους γο-
νείς και θα λειτουργεί ως διαγνωστικό
μέσο των επιτεύξεων και των εμποδίων
επίτευξης καθώς και του μαθησιακού
προφίλ κάθε μαθητή. Σε αυτόν μπορεί να
περιλαμβάνονται εναλλακτικές προσεγ-
γίσεις αξιολόγησης, όπως η
αυτοαξιολογ́ηση και η ετεροαξιολόγηση
στην ομάδα. Τα στοιχεία του ατομικού
φακέλου μπορούν να συνεκτιμώνται σε
αξιολογικές διαδικασίες μαθησιακού
προφίλ, κατά τη Συμβουλευτική Επαγ-
γελματική Σταδιοδρομία και σε άλλες
ενέργειες εξατομικευμένου παιδαγωγι-
κού σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτικός επιλέ-
γει τις δεξιότητες που θα αξιολογήσει για
κάθε μαθητή κατά την παιδαγωγική του
κρίση και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του.

Ο 51χρονος συνελήφθη 
και ομολόγησε - 
Βιντεοσκοπούσε 
τις πράξεις του… 

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη -
Βίαζε τα ανήλικα ανίψια του 

Πρωτοδικείο Αθηνών: «Πολιτική» 
η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση
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Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου 

Ο
έμπειρος ακαδημαϊκός
Σωτήρης Τσιόδρας, ο
οποίος από την πρώτη
στιγμή της πανδημίας

βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την
ανάσχεσή της, θα αναλάβει επικε-
φαλής της Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας και Αντιμετώπισης Πανδη-
μίας, που συγκρότησε η Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και στην οποία θα συμμετέχουν 60
καθηγητές του ιδρύματος. Η Επιτρο-
πή θα αποτελεί ένα αυστηρά ακαδη-
μαϊκό όργανο που θα γνωμοδοτεί σε
ερωτήματα της Ιατρικής Σχολής και
του Πανεπιστημίου, θα επεξεργάζε-
ται ερευνητικά θέματα και θα προ-
τείνει τη συμμετοχή της Ιατρικής
Σχολής σε κλινικές μελέτες. Στις αρ-
μοδιότητες της Επιτροπής θα είναι η
εισήγηση κοινών πρωτοκόλλων για
την αντιμετώπιση των ασθενών με
Covid και η οργάνωση εκπαιδευτι-
κών δράσεων προς τους φοιτητές
και την κοινότητα, σχετιζόμενες με
τη δημόσια υγεία και την πανδημία. 

Στην ευθύνη της Επιτροπής και ει-
δικά του επικεφαλής της Σωτήρη
Τσιόδρα θα είναι να συνδράμει τα
αρμόδια υπουργεία, όποτε της ζητη-
θεί, υποβοηθώντας το έργο όλων
των θεσμικών οργάνων της Πολιτεί-
ας στη μάχη αντιμετώπισης της παν-
δημίας. Όπως επισημαίνει σε ανα-
κοίνωσή της, από την πρώτη ημέρα
της εμφάνισης της πανδημίας οι Πα-
νεπιστημιακές Κλινικές και τα Εργα-
στήρια της Ιατρικής Σχολής στρα-
τεύθηκαν μαζί με τα τμήματα του
ΕΣΥ για την ανάσχεσή της, προσφέ-
ροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Επι-
πλέον, πολλά Εργαστήρια της Ιατρι-
κής Σχολής ήταν εξαρχής στο επί-
κεντρο των δράσεων καλύπτοντας
τις διαγνωστικές ανάγκες πολλών
νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας
και υπήρξαν πρωτοπόροι στην έρευ-
να σχετικά με τον κορονοϊό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πανεπι-
στημιακές κλινικές της Ιατρικής
Σχολής συνεχίζουν και νοσηλεύουν
εκατοντάδες ασθενείς με Covid,
προσφέροντας τεράστιο κλινικό έρ-
γο. «Μέχρι να κερδηθεί η μάχη κατά

της πανδημίας, όλες οι Covid Πανε-
πιστημιακές Κλινικές ποτέ δεν στα-
μάτησαν, ούτε θα σταματήσουν να
νοσηλεύουν ασθενείς με κορονοϊό.
Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να μην υποβαθμιστεί η θεραπεία και
άλλων σοβαρών ασθενειών, όπως
χειρουργικών, ογκολογικών, ορθο-
πεδικών, καρδιολογικών, οι οποίες
συνεχίζουν να υπάρχουν και να
απειλούν την υγεία των πολιτών. Για
τον λόγο αυτό οι μη Covid Πανεπι-
στημιακές Κλινικές οφείλουν να συ-
νεχίσουν να θεραπεύουν ασθενείς
που χρειάζονται εξειδικευμένες θε-
ραπείες και δεν μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν αλλού», καταλήγει η Ια-
τρική Σχολή Αθηνών.

Επιστρέφει ο Τσιόδρας
στη μάχη με τον κορονοϊό 

Αύξηση 
σε κρούσματα και
διασωληνωμένους

Αύξηση παρατηρήθηκε το τελευταίο 24ωρο στον
αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων στη χώρα μας,
καθώς ξεπέρασαν τις 3.000. Την ίδια στιγμή, αυξή-
θηκε και ο αριθμός των διασωληνωμένων. 

Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 3.065, εκ των οποίων 6 εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
32, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 15.210 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι
336. Μεταξύ αυτών, 292 (86,9%) είναι ανεμβολίαστοι
ή μερικώς εμβολιασμένοι και 44 (13,1%) είναι πλή-
ρως εμβολιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 162.
Στην Αττική καταγράφονται για ακόμα ένα 24ωρο τα
περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα
με τη γεωγραφική κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟ-
ΔΥ. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 3.065 νέα κρού-
σματα, στην Αττική καταγράφονται 602 και στη Θεσ-
σαλονίκη 439. Στη Λάρισα καταγράφονται 219 νέα
κρούσματα κορονοϊού.

Την ίδια στιγμή, οριακές ή σταθεροποιητικές με-
ταβολές παρατηρήθηκαν στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό
φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των
επτά από τις οκτώ περιοχές που ελέγχθηκαν από το
Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του
ΕΟΔΥ, από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου, σε σχέση με
την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου. Ει-
δικότερα, οριακές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα
Ιωάννινα (+14%) και στη Θεσσαλονίκη (+25%), ενώ
σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στην Ξάν-
θη (-6%), στη Λάρισα (-5%), στην Περιφέρεια Αττικής
(+1%) και στον Βόλο (+10%). Οριακή μείωση (-31%)
του εβδομαδιαίου ιικού φορτίου των αστικών λυμά-
των παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, ενώ μεί-
ωση (-43%) αυτού παρατηρήθηκε στην Πάτρα.

Αναλαμβάνει επικεφαλής
της «Επιτροπής Δημόσιας
Υγείας και Αντιμετώπισης
της Πανδημίας»
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Την παρέμβαση του εισαγγελέα
προκάλεσε αναφορά της 3ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας σχετικά με
καταγγελίες σε βάρος πρώην διοικη-
τή του νοσοκομείου «Γεννηματάς»
στη Θεσσαλονίκη για σεξιστική συμ-
περιφορά, που τελικά οδήγησαν και
στην παραίτησή του.

Ο εισαγγελέας που έλαβε την ανα-
φορά που έγινε στην ΥΠΕ ζήτησε να
διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που σχετίζον-
ται με γενετήσιες πράξεις. Πληροφορίες έλεγαν ότι στην
αναφορά γίνεται λόγος για τέσσερις καταγγελίες σε βά-

ρος του πρώην διοικητή για σεξιστική
συμπεριφορά.  Η εισαγγελέας ποινι-
κής δίωξης στην παραγγελία της για
τη διενέργεια της προκαταρκτικής
εξέτασης ζήτησε να κληθούν οι τέσ-
σερις καταγγέλλουσες και να εξηγή-
σουν τι ακριβώς συνέβη, προκειμέ-
νου να διευκρινιστούν τι αδικήματα
και αν έχουν τελεστεί.  Πάντως ο
πρώην διοικητής όταν παραιτήθηκε

κατήγγειλε ότι όσα ειπώθηκαν έγιναν για να τον στοχο-
ποιήσουν, εξαιτίας εσωτερικών ερευνών που έχει παραγ-
γείλει ο ίδιος να γίνουν στο νοσοκομείο.

Άστραψε και βρόντηξε ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης για τον χρόνο ομι-
λίας ορισμένων επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων. Τόσο ο
Σωτήρης Ζαριανόπουλος όσο και ο Μιχάλης Τρεμόπουλος
ξεπέρασαν κατά πολύ τον καθορισμένο χρόνο ομιλίας, με

αποτέλεσμα ο κ. Λεκάκης να ξεσπάσει: «Να καταργήσουμε
τους χρόνους. Να μιλάει ο καθένας όσο θέλει». Και όταν ο κ.
Τρεμόπουλος αρνήθηκε πως η τοποθέτησή του διήρκεσε 18
λεπτά, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Θα σας στείλω το βίντεο για
να το δείτε».

Θύμωσε ο Λεκάκης με τους χρόνους ομιλίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απέσυρε τη στήριξη
στον Δένη 
Το σίριαλ με τις εσωκομματι-
κές εκλογές της ΝΔ για την
ανάδειξη των διοικήσεων των
ΔΕΕΠ στη Θεσσαλονίκη συνε-
χίζεται και ειδικά στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, με τον τοπικό βου-
λευτή Στράτο Σιμόπουλο να
αποσύρει τη στήριξή του στον
Νίκο Δένη, ο οποίος είχε άλ-
λωστε και τις λιγότερες πιθα-
νότητες να εκλεγεί πρόεδρος.
Ο Στράτος Σιμόπουλος μέχρι
πρότινος στήριζε ανοιχτά την
υποψηφιότητα Δένη και δήλω-
νε έτοιμος για σύγκρουση με
«συστήματα», ωστόσο κάτι
φαίνεται πως άλλαξε.

Στον Δήμα για 
στήριξη των νέων
Συνάντηση με τον υφυπουργό
Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα, με θέμα
τη στήριξη της νέας γενιάς μέσω
της περαιτέρω αναβάθμισης της
έρευνας και της καινοτομίας στη
Θεσσαλονίκη, είχε η τοπική «γα-
λάζια» βουλευτής Άννα Ευθυμίου.
Η κυρία Ευθυμίου από την πρώτη
στιγμή που κατέλαβε έδρα στο
Κοινοβούλιο προωθεί θέματα που
αφορούν τη νέα γενιά και όπως
εξηγεί, «είναι εύλογο να επενδύ-
σουμε περισσότερο πάνω στην
έρευνα, καθώς η Θεσσαλονίκη
διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, που παρέχουν
κορυφαίας ποιότητας εκπαίδευση
και δεξιότητες ζωής. Το επίπεδο
εκπαίδευσης στην πόλη μας είναι
υψηλό και υπάρχουν πολλά νέα
ταλέντα που περιμένουν να αδρά-
ξουν την ευκαιρία».

Στο βήμα έπειτα από
καιρό ο Βούγιας

Έπειτα από αρκετό καιρό ως δη-
μοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης,
ο Σπύρος Βούγιας αποφάσισε να μι-
λήσει, για πρώτη φορά, από το βήμα
της αίθουσας του δημοτικού συμ-
βουλίου. Όπως εξήγησε, αποφάσι-
σε να μετακομίσει για την τοποθέτη-
σή του από το έδρανο, διότι του με-
ταφέρθηκε πως λόγω ύψους σκύβει
συνεχώς στο μικρόφωνο και δεν
ακούγεται καλά. «Έτσι ήρθα πρώτη
φορά στο βήμα της αίθουσας. Θα το
συνηθίσω… ξανά», είπε ο κ. Βού-
γιας. Άλλωστε, ως πρώην βουλευ-
τής και υφυπουργός είχε στενή επα-
φή με το βήμα της Βουλής.

Το τελευταίο αντίο 
στον Κουράκη

Με καθυστέρηση περίπου
μίας ώρας ξεκίνησε η τε-
λευταία συνεδρίαση
του δημοτικού
σ υ μ β ο υ λ ί ο υ
Θεσσαλονίκης
λόγω της πολιτι-
κής κηδείας του
Τάσου Κουράκη.
Αρκετοί δημοτικοί
σύμβουλοι θέλησαν
να δώσουν το «παρών»
στο τελευταίο αντίο στο στέ-
λεχος της Αριστεράς, όπου παρέστη και ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης
Τσίπρας. Τον Δήμο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λε-
κάκης.

Περαστικά στην Ιωάννα
Ένα κάταγμα στο χέρι κράτησε την αντιδήμαρχο
Παιδείας, Ιωάννα Κοσμοπούλου, μακριά από τη
διά ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης. Η αντιδήμαρχος, παρά το ατύ-
χημα, πηγαίνει κανονικά στο δημαρχείο και
ασκεί τα καθήκοντά της, ωστόσο προτίμησε να
συμμετάσχει στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
για να αποφύγει την ταλαιπωρία και την πολύωρη
παραμονή στα έδρανα.

Εμβολιάστηκε ο Ζεϊμπέκης 
Εμβολιάστηκε και ο αντιδήμαρχος Καθαριό-

τητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονί-
κης Νίκος Ζεϊμπέκης. Ο αντιδήμαρχος είχε νο-
σήσει από κορονοϊό και με τη συμπλήρωση του
εξαμήνου έσπευσε να κάνει και το εμβόλιο. Μά-
λιστα, το ανακοίνωσε ο ίδιος στην τελευταία συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καθώς
αρκετοί αναρωτιόντουσαν τον λόγο που ο αντι-
δήμαρχος συμμετέχει στις συζητήσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης.

Συγκινητική χειρονομία
της Αγγελίδου 

Η πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Άννα Αγγε-
λίδου μπορεί να μην κατέβηκε υποψήφια στις τε-
λευταίες εκλογές, ωστόσο όπως φαίνεται έχει τον
Δήμο Θεσσαλονίκης στην καρδιά της. Έτσι, αποφά-
σισε να δωρίσει ένα σωρό πράγματα για τους άπο-
ρους, τους άστεγους, τους σεισμόπληκτους και
τους πλημμυροπαθείς όχι μόνο της πόλης αλλά και
της χώρας. Τα συσκευασμένα πράγματα παρέλαβε
ο ίδιος ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χά-
ρης Αηδονόπουλος.

Εισαγγελέας για τις καταγγελίες
στο «Γεννηματάς»



Η
αποτυχία των βρετανικών Αρχών να κά-
νουν περισσότερα για να ανασχέσουν την
εξάπλωση της Covid-19 στην αρχή της παν-
δημίας ήταν «μια από τις χειρότερες απο-

τυχίες του τομέα της δημόσιας υγείας στη Βρετανία»,
σύμφωνα με έκθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

Η έκθεση, που συνέταξαν δύο κοινοβουλευτικές επι-
τροπές έπειτα από δύο μήνες ακροάσεων, αναφέρει ότι
η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, με τη στήριξη των
επιστημονικών της συμβούλων, «σκοπίμως» υιοθέτησε
μια «προσέγγιση σταδιακή και προοδευτική» αντί να
λάβει πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.

Αρχικά η Ντάουνινγκ Στριτ προσπάθησε να θέσει υπό
έλεγχο την πανδημία της Covid-19 και να επιτύχει τη
συλλογική ανοσία μέσω της νόσησης, γεγονός που
οδήγησε τη χώρα να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσο-
στά νεκρών στην Ευρώπη - περισσότεροι από 150.000
μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την έκθεση.

Έως τις 23 Μαρτίου οι υπουργοί «προσπαθούσαν μό-
νο να περιορίσουν την ταχύτητα εξάπλωσης» της επι-
δημίας στον πληθυσμό, αντί να σταματήσουν εντελώς
την εξάπλωσή της «λόγω των επίσημων επιστημονικών
συστάσεων». Οι επιστήμονες που συμβούλευαν την
κυβέρνηση του Τζόνσον συμφώνησαν «ομόφωνα» στις
13 Μαρτίου ότι «τα μέτρα που έχουν στόχο να σταματή-

σουν εντελώς την εξάπλωση της Covid-19 θα προκαλέ-
σουν δεύτερη κορύφωση» της πανδημίας.

Είναι «εκπληκτικό» ότι χρειάστηκαν τόσο χρόνο για
να κατανοήσουν ότι ήταν απαραίτητο το πλήρες lock-
down, τονίζουν οι βουλευτές στην έκθεσή τους, παρά
το γεγονός ότι διέθεταν αδιάσειστα στοιχεία, όπως ένα
μοντέλο πρόβλεψης του Imperial College του Λονδί-
νου, το οποίο έδειχνε ότι αν δεν ανασχεθεί η εξάπλωση
της Covid-19, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να
φτάσει τις 500.000.

«Οι αποφάσεις που αφορούσαν το lockdown και την
κοινωνική αποστασιοποίηση τις πρώτες εβδομάδες της
πανδημίας -και οι συστάσεις που οδήγησαν σε αυτές-
αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στον το-
μέα της δημόσιας υγείας που έχει γνωρίσει ποτέ η Βρε-
τανία», υπογραμμίζεται στην έκθεση. 

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης απάντησε ότι η Ντά-
ουνινγκ Στριτ πήρε μαθήματα από την πανδημία και
πρόσθεσε ότι τον επόμενο χρόνο θα διεξαχθεί πλήρης,
δημόσια έρευνα. 

Σύλληψη για το σκάνδαλο
που οδήγησε στην 
παραίτηση Κουρτς

Οι Αρχές στην Αυστρία προχώρησαν στη σύλληψη
υπαλλήλου ινστιτούτου δημοσκοπήσεων που θεω-
ρείται ύποπτη για καταστροφή αποδεικτικών στοι-
χείων. Αυτή είναι η πρώτη σύλληψη στο πλαίσιο της
έρευνας για διαφθορά που οδήγησε στην παραίτηση
τον Σεμπάστιαν Κουρτς από την καγκελαρία, σύμ-
φωνα με τα μέσα ενημέρωσης στην Αυστρία. «Κρα-
τείται από τις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενη
στην υπόθεση διαφθοράς που εμπλέκει τον πρώην
καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς», γράφει η εφημε-
ρίδα «Der Standard». Η υπάλληλος κατηγορείται ότι
«έσβησε τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή της» πριν
από τις έρευνες των εισαγγελικών Αρχών την περα-
σμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Ο
λόγος της σύλληψης είναι ο κίνδυνος συνωμοσίας»
με τους άλλους πρωταγωνιστές του σκανδάλου,
σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom έχει αρ-
χίσει να χρησιμοποιεί τα αποθέματά του για να διοχε-
τεύσει περισσότερο φυσικό αέριο στο δίκτυο αγωγών
με στόχο να σταθεροποιηθούν οι αυξανόμενες τιμές,
όπως δήλωσε χθες Ρώσος αξιωματούχος. 

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σε
συνέντευξή του στο BBC, απέρριψε τους ισχυρι-
σμούς ότι η Ρωσία διακρατά αέριο από την ευρωπαϊκή
αγορά, όπου οι τιμές ηλεκτρισμού και αερίου έχουν
εκτοξευθεί φέτος. 

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο
στοιχεία από την Gas Infrastructure Europe, ανέφε-
ρε ότι η Gazprom άντλησε αέριο από αποθηκευτική
μονάδα στην Αυστρία για μία μέρα, στις 7 Οκτωβρίου,
ύστερα από την αύξηση των τιμών αερίου σε επίπεδα
ρεκόρ. Ομάδα μελών του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησε
από την Κομισιόν να ερευνήσει τον ρόλο της Gaz-
prom στην αύξηση των τιμών, λέγοντας ότι η συμπε-
ριφορά της την καθιστά ύποπτη για χειραγώγηση της
αγοράς και για μια «προσπάθεια να πιέσει» την ΕΕ να

συμφωνήσει στην εσπευσμένη έναρξη λειτουργίας
του Nord Stream 2. Τόσο η Gazprom όσο και το Κρεμ-
λίνο έχουν απορρίψει τις κατηγορίες.
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Βρετανία: Φιάσκο
η διαχείριση
της πανδημίας 

Η Gazprom χρησιμοποιεί αποθέματα αερίου για να σταθεροποιήσει την αγορά

Έκθεση-κεραυνός για την 
κυβέρνηση Τζόνσον: Ιστορική 
αποτυχία η αργοπορία στο lockdown



Επιστολή με θέμα την επίλυση κατεπειγόντων προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες οριζόντιων
ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας κατά τη σύν-
ταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινή-
των, και ιδίως γονικών παροχών, και κατά την κατάρτιση
του Εθνικού Κτηματολογίου, απέστειλε στους αρμόδι-
ους υπουργούς η ΠΟΜΙΔΑ. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ, η ανάγ-
κη διευκόλυνσης των εμπράγματων συναλλαγών των
πολιτών, ενόψει μάλιστα και της καθιέρωσης των «αφο-
ρολογήτων» γονικών παροχών, αλλά και ολοκλήρωσης

της κατάρτισης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολο-
γίου, ενόψει και της γενικής εφαρμογής της «Ταυτότη-
τας Κτιρίου» από 1/1/2022, καθιστούν αναγκαία την άμε-
ση και κατεπείγουσα νομοθέτηση, με προσθήκη στο κα-
τατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ της δυνατότη-
τας επίλυσης των εξής σοβαρών προβλημάτων που απα-
σχολούν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτη-
σιών στις πολυκατοικίες της χώρας μας και παρεμποδί-
ζουν τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές
και δωρεές και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματο-
λογίου:

• Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης σύστασης ορι-
ζοντίου ιδιοκτησίας όταν κατά την υπαγωγή στον ν.
4495/2017 αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαφορά στην επι-
φάνεια, υπέρ ή σε βάρος όμορης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
• Η απόκλιση των διαστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας
έως 2% συνολικά από την κάτοψη της πράξης σύστασης
να μην απαιτεί τροποποίησή της.
•Επίλυση του προβλήματος των άκυρων θέσεων στάθ-
μευσης με χιλιοστά στην πυλωτή πολυκατοικιών.
•Δυνατότητα μονομερούς κατάργησης του δικαιώματος
«υψούν» στις υφιστάμενες οικοδομές.

Γονικές παροχές: Ποια προβλήματα για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ζητούν επίλυση

Π
ρωταθλήτρια στη μη από-
δοση του ΦΠΑ αναδεικνύε-
ται η Ελλάδα. Τα έσοδα που
χάνει φθάνουν τα 6 δισ. ευ-

ρώ ετησίως, με τη χώρα μας να κατέ-
χει την πρώτη θέση στην Ευρωζώνη
και τη δεύτερη στην ΕΕ με τη μεγαλύ-
τερη «τρύπα» στις εισπράξεις ΦΠΑ,
πίσω από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωκοι-
νοβουλίου, τα έσοδα από ΦΠΑ που θα
μπορούσε να εισπράξει η χώρα μας το
2020 ήταν 21 δισ. ευρώ. Τα ποσά που
κατέληξαν στα κρατικά ταμεία ήταν
περίπου 15 δισ. ευρώ, δηλαδή παρα-
τηρείται μια τεράστια απώλεια στα
έσοδα από ΦΠΑ 6 δισ. ευρώ ή ποσο-
στό 28,5%. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
σχεδόν 2,5 φορές στα έσοδα από τον
ΕΝΦΙΑ.

Πρόκειται για το λεγόμενο «κενό
ΦΠΑ» που αποτυπώνει τη διαφορά
μεταξύ των προσδοκώμενων και των
πραγματικών εισπράξεων από τον
ΦΠΑ και όπως δείχνουν τα στοιχεία,
σχεδόν 1 στα 3 ευρώ δεν εισπράττεται,
με τη φορολογική συμμόρφωση να
διαμορφώνεται στο 68%. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της έκθεσης, κανένα από

τα κράτη της ΕΕ δεν πετυχαίνει το 100%
των εισπράξεων του ΦΠΑ. Ωστόσο, η
Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει υψη-
λότερα ποσοστά, καθώς όταν έμπαινε
στην ΟΝΕ και μέχρι τους Ολυμπιακούς
Αγώνες τα ποσοστά φορολογικής
συμμόρφωσης στο μέτωπο του ΦΠΑ
έφθαναν και το 81%. Εάν από τα 6 δισ.
ευρώ που χάνει η χώρα από τις ει-
σπράξεις του ΦΠΑ εισέπραττε τα 4
δισ. ευρώ, τότε θα άνοιγε ο δρόμος για
γενναίες φοροελαφρύνσεις αλλά και
για την κατάργηση των φόρων που
επιβλήθηκαν στα χρόνια των μνημο-
νίων.

Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ήταν
πάντα μεγάλη, όπως και η παραοικο-
νομία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το
ύψος της, ειδικά στο πεδίο του ΦΠΑ,
έχει μεγαλώσει. Αιτία, σύμφωνα με
αρμόδιους παράγοντες, είναι οι υψη-
λοί συντελεστές αλλά και η μείωση
των εισοδημάτων που ωθούν την αγο-

ρά, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες,
σε «μαύρες» συναλλαγές.

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η
έκθεση, οι επιχειρήσεις περιμένουν
μέχρι και 31 εβδομάδες για να λάβουν
από το ελληνικό Δημόσιο την επιστρο-
φή ΦΠΑ που δικαιούνται. Η Ελλάδα
μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο έχουν
τους χειρότερους χρόνους στις επι-
στροφές ΦΠΑ, εντείνοντας τα προ-
βλήματα ρευστότητας στις επιχειρή-
σεις σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
που η αγορά επανέρχεται στην κανονι-
κότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:
• Η Ιταλία καθυστερεί τις επιστροφές

ΦΠΑ 62 εβδομάδες, η Κύπρος 43 και η
Ελλάδα 31 εβδομάδες. 
• Μια μέση επιχείρηση της ΕΕ χρει-
άζεται περισσότερες από 9 ώρες για
να συμμορφωθεί με τις διαδικασίες
(γραφειοκρατία) για την επιστροφή
ΦΠΑ και περισσότερες από 17 εβδο-
μάδες για να λάβει επιστροφή ΦΠΑ.

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια
στην Ευρωζώνη - Τεράστια
«τρύπα» στις εισπράξεις του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Έξι δισ. ευρώ
ετησίως χάνει 
η Ελλάδα από
φοροδιαφυγή 



Π
λέγμα μέτρων ισχυρής κοινωνι-
κής προστασίας «για τους πολ-
λούς», με πόρους 5 δισ. ευρώ,
που άμεσα ή έμμεσα θα αποφέ-

ρουν όφελος σε 6.500.000 πολίτες της χώ-
ρας, ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων έως το 2025. 

Χθες, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θό-
δωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν τους στό-
χους του προγράμματος, το οποίο θα χρημα-
τοδοτηθεί με 2,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και 2,4 δισ. ευρώ από το νέο
ΕΣΠΑ. 

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από τους αμέ-
σους επόμενους μήνες με ορίζοντα ολοκλή-
ρωσης το 2025 και αφορούν τις νέες τεχνολο-
γίες για την εξυπηρέτηση πολιτών και ασφα-
λισμένων, την έκδοση της ψηφιακής κάρτας
εργασίας, την κατάρτιση, τις νέες πολιτικές
για τους ανέργους, τις πολιτικές κοινωνικής
προστασίας και τα προγράμματα για την ισό-
τητα. Ειδικότερα:

1. Έως το τέλος του 2022, θα ξεκινήσει
πρόγραμμα 77 εκατ. ευρώ για την παρακο-
λούθηση της αγοράς εργασίας μέσω του συ-
στήματος «Αριάδνη». Έως το τέλος του α’
εξαμήνου του 2022, θα έχει επεκταθεί η ψη-
φιακή κάρτα εργασίας στους μεγάλους κλά-
δους της οικονομίας και μετά θα εφαρμοστεί
ανεξαιρέτως σε όλους τους κλάδους.

2. Κατάρτιση. Θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ για
προγράμματα κατάρτισης 500.000 πολιτών
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά με ειδι-
κού όρους. Έως το τέλος του 2022, οι ωφε-
λούμενοι θα φτάσουν τους 150.000 και έως το
τέλος του 2025 τους 500.000. 

3. Διατίθενται 131 εκατ. ευρώ για επιπλέον
78.000 ωφελούμενους από τα αναβαθμισμέ-
να κέντρα του ΟΑΕΔ. 

4. Θα διατεθούν πόροι 540 εκατ. ευρώ για
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με στό-
χο τη δημιουργία επιπλέον 74.000 θέσεων
εργασίας. Από τις θέσεις αυτές, οι 12.000 θα
είναι πρακτικής άσκησης για νέους 18-30
ετών, 10.000 θέσεις θα είναι διάρκειας 1 -2
ετών για ειδικές ομάδες πληθυσμού, 10.000
θέσεις 18 μηνών για μακροχρόνια ανέργους
άνω των 45 ετών για Δυτική Μακεδονία και

Δυτική Ελλάδα, 15.000 θέσεις θα είναι για ερ-
γασία 6 μηνών, 5.000 θέσεις στο πλαίσιο του
Green Jobs Initiative και 22.500 θέσεις εργα-
σίας σε Ρέθυμνο, Κοζάνη και Ξάνθη.

5. Θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ για πιλοτι-
κά προγράμματα στήριξης ανέργων του
ΟΑΕΔ. 

6. Κοινωνική προστασία. Διατίθεται κονδύ-
λι 480 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης για Κάρτα Αναπηρίας σε 180.000 ΑμεΑ,
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για 2.000
ΑμεΑ, Προσβασιμότητα σε 4.000 ιδιωτικές
κατοικίες, σε 700 ιδιωτικούς χώρους εργα-
σίας, σε 300 δημοσίους χώρους εργασίας
κλπ., 200 θέσεις υποστηριζόμενης απασχό-
λησης, ενώ όσον αφορά τα παιδιά, προβλέ-
πονται 50.000 νέες θέσεις για βρέφη και νή-
πια σε σταθμούς. Μάλιστα, θα ιδρυθούν 120

μονάδες παιδικής μέριμνας για 2.500 βρέφη
και νήπια μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις και
θα δίνεται επιδότηση σε αυτές για να προσλά-
βουν έως 2 άτομα για 2 χρόνια.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι «οι
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα φέρουν
σταθερή ανάπτυξη στη χώρα, καθώς το Τα-
μείο δεν είναι σχέδιο ανάπτυξης αλλά εργα-
λείο ανάπτυξης». 

Πέντε δισ. «για τους πολλούς» 

Χατζηδάκης: Πόροι από Ταμείο 
Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ για την υλοποίηση
των κοινωνικών πολιτικών έως 
το 2025 - Ωφελούμενοι 
4.000.000 ασφαλισμένοι 
και 2.500.000 συνταξιούχοι

ΕΕυ. Μυτιληναίος: Ζούμε την πρώτη από τις πολλές ενεργειακές κρίσεις που θα έρθουν
Ως την πρώτη ενεργειακή κρίση από

τις πολλές που θα έρθουν, χαρακτήρισε
την τρέχουσα ο μεγαλοεπιχειρηματίας
Ευάγγελος Μυτιληναίος, επισημαίνον-
τας ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το καύ-
σιμο μετάβασης στη νέα εποχή, αλλά
απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις.

Μιλώντας στο συνέδριο «Η Ελλάδα
μετά», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών,
ο παγκοσμίου εμβέλειας μεγαλοεπιχει-
ρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του φερώνυμου ομίλου Mytili-
neos επισήμανε ότι αυτή η ενεργειακή
κρίση είναι αποτέλεσμα της πίεσης των
κοινωνιών, ώστε η Ευρώπη να προχω-
ρήσει με ταχύτατο ρυθμό στην απανθρα-
κοποίηση της οικονομίας. Σημείωσε, δε,

με έμφαση ότι αυτή η μετάβαση «γίνεται
χωρίς σχέδιο, χωρίς τις απαραίτητες
επενδύσεις και χωρίς να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση του πληθυσμού στο αγαθό
της ενέργειας». Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε
ότι σήμερα έχει αποφασιστεί ότι το καύ-
σιμο μετάβασης είναι το φυσικό αέριο,
ωστόσο, δεν υπάρχουν οι υποδομές, ού-
τε οι αναγκαίες επενδύσεις τρισεκατομ-
μυρίων που απαιτούνται για αυτήν τη με-
τάβαση. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «το
μόνο που έχει γίνει είναι να φτιάχνουμε
αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα», ενώ
είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αποθη-
κευμένα αποθέματα φυσικού αερίου,
όπως συμβαίνει και με το πετρέλαιο. 

Σε σχέση με τους πόρους του Ταμείου

Ανάκαμψης, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμ-
μισε ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία
για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
μίας, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες επι-
χειρήσεις έχουν ήδη οργανωθεί έτσι
ώστε να επιτύχουν την καλύτερη απορ-
ροφητικότητα των κονδυλίων, εκφρά-
ζοντας ωστόσο την αμφιβολία του σχετι-
κά με το αν ισχύει κάτι τέτοιο και για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασί-
λης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι το τρα-
πεζικό σύστημα θα στηρίξει την υγιή
επιχειρηματικότητα και μέσω της εκπαί-
δευσης τους μικρούς και μεσαίους επι-
χειρηματίες.
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Μ
ε σημαντικές προκλήσεις
βρέθηκε αντιμέτωπη στην
πανδημία η Sephora Greece,

μέλος του γαλλικού Ομίλου Louis Vuit-
ton Moet Hennessy (LVMH), η οποία
προσβλέπει στην ανάκαμψη της ζήτη-
σης προκειμένου να διαχειριστεί τις
απώλειες των lockdowns, που αποτυ-
πώνονται σε πτώση 7% των πωλήσεων
στο α’ εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια
της πτώσης 37,7% το 2020. Η εταιρεία
λιανικής πώλησης καλλυντικών βασίζε-
ται στη στήριξη των μετόχων της για να
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρί-
σης, καθώς το σύνολο των ιδίων κεφα-
λαίων της είναι κατώτερο από το μισό
του μετοχικού κεφαλαίου της και, ως εκ
τούτου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
119 του ν. 4548/2018. Όπως προβλέπε-
ται από τη σχετική νομοθεσία, το θέμα
θα τεθεί στη γενική συνέλευση των με-
τόχων. Η διοίκηση, πάντως, παρακολου-

θεί στενά τη ρευστότητα και εκτιμά ότι
θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της με τη
στήριξη των μετόχων της και με αυτή

την παραδοχή οι οικονομικές καταστά-
σεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή
«going concern».

Elivi Skiathos: Στα 10 καλύτερα
resorts της Ελλάδας

Το Condé Nast Traveller ανακοίνωσε ότι το
resort Elivi Skiathos κατατάσσεται στα 10 κα-
λύτερα resorts της Ελλάδας, ενώ ο απολογι-
σμός της σεζόν έκλεισε με θετικό πρόσημο,
αγγίζοντας τα νούμερα του 2019. Αναμενόμε-
να, ο Αύγουστος ήταν η πιο αποδοτική περίο-
δος, με την υψηλότερη πληρότητα, με τον Ιού-
λιο να είναι μήνας που λειτούργησε σε κανονι-
κό ρυθμό και τον Σεπτέμβριο να ακολουθεί
δυναμικά. Η Λένα Βελισσαρίδου, commercial
director του Elivi Skiathos, αναφέρει: «Η φετι-
νή χρονιά ήταν ιδιαίτερα αποδοτική. Η προ-
σέλκυση νέων αγορών, όμως, άνοιξε για εμάς
νέους ορίζοντες, τους οποίους αξιοποιούμε
στη στρατηγική μας για την ερχόμενη χρονιά.
Βλέπουμε ήδη έντονη κινητικότητα για το
2022 τόσο από την Αγγλία όσο και από τις
σκανδιναβικές και τις γερμανόφωνες χώρες.
Βασικός στόχος μας παραμένει πάντα η παρο-
χή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους
πελάτες μας».

Νέα επένδυση 2 εκατ. ευρώ 
από την Αγγελάκης Πτηνοτροφική
Η Αγγελάκης Βιομηχανική και Πτηνοτροφι-
κή ΑΕ θα έχει ολοκληρώσει μια νέα μεγάλη
επένδυση προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ με
στόχο την καθετοποίηση και τον εκσυγχρο-
νισμό της παραγωγής, ενώ επιπλέον 500.000
ευρώ θα επενδύσει για τη δημιουργία ενός
εκκολαπτηρίου που θα παράγει μη βρώσιμα
αυγά για τις ανάγκες της εταιρείας. Η Πτηνο-
τροφική έχει καταφέρει να αναδιαρθρώσει
τον δανεισμό της και να συνεχίσει το επεν-
δυτικό της πρόγραμμα προϋπολογισμού 20
εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

IQVIA: Στο Πανόραμα 
Επιχειρηματικότητας 
και Σταδιοδρομίας

Εξωστρέφεια, νέοι επιστήμονες και ανάπτυ-
ξη ανθρώπινου δυναμικού στον πυρήνα της
φιλοσοφίας της IQVIA Ελλάδας, που με γνώ-
μονα την προσέγγιση νέων επαγγελματιών και
την ανάπτυξή τους στον τομέα της Υγείας η
IQVIA συμμετείχε με πλατινένια χορηγία στο
«2ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Στα-
διοδρομίας» που προσέγγισε περισσότερους
από 3.500 επισκέπτες. Μέσα στο 2021 έχουν
πραγματοποιηθεί ήδη 82 νέες προσλήψεις
στην IQVIA Ελλάδος, πραγματοποιώντας στα-
θερά και δυναμικά το «brain gain», ενώ σήμε-
ρα περισσότερες από 20 θέσεις εργασίας είναι
ανοιχτές, όπως επικοινωνήθηκε και κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Τα πρώτα καταστήματα Public με πλήρη γκάμα οικιακών συσκευών, που συνδυάζονται με
προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, επεκτάθηκαν στην Κύπρο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, με το νέο κατάστημα Public Metropolis Mall στη Λάρνακα
αλλά και το διευρυμένο πλέον κατάστημα Public στη Λεμεσό η νέα και εξελιγμένη πρόταση
Public περιλαμβάνει τα καλύτερα προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, αλλά και για πρώτη
φορά μια πλήρη γκάμα μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών, νέες υπηρεσίες και μοναδι-
κές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μέσα στα 3.000 τ.μ. του Public Metropolis Mall στη
Λάρνακα αλλά και στα 2.800 τ.μ. του ανακαινισμένου Public στη Λεμεσό οι επισκέπτες θα
μπορούν να εμπνευστούν, να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν ό,τι επιθυμούν από τη διευ-
ρυμένη γκάμα προϊόντων Public σε διαφορετικές διαδραστικές ζώνες live cooking, smart
home, ήχου και gaming, καθώς και έναν χώρο βιβλιοθήκης.

Η Profile προέβη στην κάλυψη τεσσάρων κοινών, ονομαστικών
ομολογιών, αξίας 200.000 ευρώ εκάστης και συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 800.000 ευρώ, εκ των συνολικά επτά ομολογιών, στις
οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1,4 εκατ.
ευρώ θυγατρικής της. Στην έκδοση του ΚΟΔ προχώρησε η κατά
100% θυγατρική Profile Technologies, η οποία αξιοποιεί τεχνολο-
γίες αιχμής υιοθετώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή
νοημοσύνη, τη μηχανική εκμάθηση, τη ρομποτική αυτοματοποί-
ηση διαδικασιών και το blockchain, ενώ πρόκειται να επενδύσει
και σε Augmented Reality. Η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία
μιας δεύτερης κομβικής παρουσίας του ομίλου στη Βόρεια Ελλά-
δα, στη διείσδυση σε νέες αγορές των Βαλκανίων και στην άντληση
σημαντικών ανθρώπινων πόρων.

Public: Τα πρώτα καταστήματα στην Κύπρο

Profile: Κάλυψη μέρους ΚΟΔ θυγατρικής

Η Sephora Greece «κοιτάζει» 
στη Louis Vuitton για στήριξη



Σύσταση νέας 
εταιρείας στη Δανία
από τη Flexopack

Η
διοίκηση της Flexopack ανακοινώνει ότι προχώρη-
σε στη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την
επωνυμία Flexopack Denmark APS στην Κοπεγ-

χάγη της Δανίας. Η νέα αυτή εμπορική εταιρεία ελέγχεται
εξολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική Flexopack In-
ternational Limited (100% ελεγχόμενη από την εταιρεία)
και η λειτουργική της οργάνωση και δράση θα εκκινήσει
και υλοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Η σύσταση
της εν λόγω νέας εταιρείας εντάσσεται στον ευρύτερο
στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τη στοχευμένη διεύ-
ρυνση, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του παγκόσμι-
ου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων αυτού
και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική
επέκταση της παρουσίας του στην αγορά της Δανίας, κα-
θώς και στην πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγο-
ράς μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του ομίλου.

Motor Oil: Επένδυση στο υδρογόνο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Motor Oil για την ενερ-
γειακή της μετάβαση βρίσκεται το υδρογόνο με στόχο την
τροφοδοσία του κλάδου της βιομηχανίας και των μεταφο-
ρών. Με βάση τις επενδύσεις που θα γίνονται αυτά τα χρό-
νια, από τα μέσα του 2022 θα υπάρχει περίσσεια υδρογόνου
ώστε να στηριχθεί αυτή η νέα αγορά. Ο όμιλος ανακοίνωσε
ότι επενδύει σημαντικά στα διυλιστήριά του με όραμα η Mo-
tor Oil να πρωταγωνιστήσει στις καινούργιες μορφές ενέρ-
γειας και έχει ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης που θέλει
να το πετύχει βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της.

Intracom Telecom: 
Διαθέσιμη η έκδοση R10

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνια-
κών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε τη διαθεσιμό-
τητα της έκδοσης R10 για την αυτοματοποιημένη πλατ-
φόρμα διαχείρισης δικτύου, uniMS™. Όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, οι πάροχοι υπηρεσιών
επικοινωνιών (CSPs) επωφελούνται πλέον από μια σειρά
νέων εφαρμογών αυτοματοποιημένης διαχείρισης (NLA
Apps), καθώς και από προηγμένη διασύνδεση πληροφο-
ριών σχετικές με το ραδιο-σχεδιασμό και τη λειτουργία
του δικτύου. Επιπλέον, βελτιωμένοι μηχανισμοί διασφάλι-
σης προσφέρουν ασύγκριτη αποδοτικότητα στη διαχείρι-
ση των ασύρματων δικτύων μετάδοσης και πρόσβασης. Η
πλατφόρμα uniMS™ έχει εγκατασταθεί επιτυχώς σε πε-
ρισσότερους από πενήντα πελάτες στην Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή, την Αφρική, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανε-
ξάρτητων Κρατών, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπη-
ρεσιών επικοινωνιών, εταιρειών δημόσιας ασφάλειας και
κοινής ωφελείας, υποστηρίζοντας τη λειτουργία εφαρμο-
γών Mobile Backhauling, σταθερής ασύρματης πρόσβα-
σης και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Σειρά βραβείων για την Gizelis Robotics
Μια διπλή επιβράβευση απέσπασε η Gizelis Robotics στα
«Manufacturing Excellence Awards 2021». Συγκεκριμένα, η
Gizelis Robotics έλαβε ασημένιο βραβείο στην κατηγορία
«Έρευνα και Ανάπτυξη» για το 1ο made in Greece αυτόνομο ελ-
ληνικό ρομπότ απολύμανσης RobotSafe με τεχνολογία εκνέ-
φωσης και τεχνολογία UV-C και 2o ασημένιο βραβείο στην κα-
τηγορία «Smart Factory» για το έργο «Ο ολικός μετασχηματι-
σμός με σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία της νέας γραμμής
CALPAK για θερμοσυσσωρευτές». Σε δήλωσή του ο κ. Ευάγγε-
λος Γκιζελής, founder & CEO της Gizelis Robotics, τονίζει: «Εί-
μαι βαθιά πεπεισμένος ότι η ελληνική βιομηχανία διαθέτει
ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό και δυνάμεις που μπορούν να
την ωθήσουν στην ανάπτυξη μέσα από την καινοτομία και την
εξωστρέφεια. Με μεγαλύτερη ορμή και γνώση συνεχίζουμε να
παράγουμε πρωτοποριακή -made in Greece- τεχνολογία αιχ-
μής και για την εποχή “beyond the Industry 4.0.”».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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«Γκολ στη φτώχεια» από τη
«Σχεδία» και την Interamerican

Ξεπερνώντας το εμπόδιο της πανδημίας, η

ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου αστέγων κατά-

φερε φέτος να ταξιδέψει για τη συμμετοχή της

στο Πανευρωπαϊκό Τουρνουά Κοινωνικού Πο-

δοσφαίρου στην Ουτρέχτη Ολλανδίας από τις

14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Και σε αυτό το ταξί-

δι τους τα μέλη της αποστολής είχαν τη χορη-

γική υποστήριξη της Interamerican με ασφα-

λιστική κάλυψη, όπως συμβαίνει από το 2007,

από την πρώτη ελληνική συμμετοχή στην Κο-

πεγχάγη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. «Η

ελληνική ομάδα ξεχειλίζει από θετική ενέρ-

γεια, που περνάει στις υπόλοιπες ομάδες, στο

προσωπικό και στους θεατές», είπε η υπεύθυ-

νη για τις Διεθνείς Συνεργασίες στο Παγκό-

σμιο Κύπελλο Αστέγων.

Αναβάθμισε την ελληνική Danaos
Corporation η Moody’s
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολό-
γησης της Danaos Corporation, συμφε-
ρόντων του δρ Ιωάννη Κούστα, προχώρησε
η Moody’s, θέτοντας θετικές προοπτικές
για το rating. Όπως αναφέρει ο οίκος, η
αναβάθμιση οφείλεται στην πολύ ισχυρή
ζήτηση για μεταφορές μέσω container,
όπου η έλλειψη προσφοράς έχει ωθήσει
τα ναύλα σε πρωτοφανή επίπεδα. Η εται-
ρεία, ούσα μια από τις μεγαλύτερες ναυτι-
λιακές εταιρίες μεταφοράς container στον
κόσμο, έχει διασφαλίσει περίπου το 70%
των εσόδων έως το 2024 με σημαντικά
υψηλότερα ναύλα, όπως τονίζει η ίδια.

Τα νέα καταστήματα ανεβάζουν 
τον τζίρο της Κρητικός

Κοντά στον στόχο για κύκλο εργασιών 400

εκατ. ευρώ το 2021 βρίσκεται η ΑΝΕΔΗΚ Κρη-

τικός, που πρόσθεσε ήδη 40 εκατ. ευρώ στον

τζίρο της εν μέσω πανδημίας το 2020, ξεπερ-

νώντας τα 390 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου

και τα 355 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας.

Έφτασαν το 1,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη. Η στρατη-

γική που υλοποιεί η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, σε

συνέχεια της ενσωμάτωσης του δικτύου κατα-

στημάτων της CRM Αριάδνη στην Κρήτη και

της αποχώρησης από τον ΕΛΟΜΑΣ, προβλέπει

όφελος 50 εκατ. ευρώ επιπλέον τζίρου σε μια

διετία. Με τον έλεγχο του 100% των μετοχών

της κρητικής αλυσίδας CRM, που εξυπηρετεί

πάνω από 140 καταστήματα, απέκτησε ισχυρό

μερίδιο στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ ενι-

σχύει την παρουσία της και σε άλλα σημεία της

επικράτειας.
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Τουρκική «παγίδα»
στον Μπακασέτα
Η

προπαγάνδα της υποταγής στον τουρκισμό εφαρμόστηκε
και στον αρχηγό της Εθνικής μας ομάδας Τάσο Μπακασέ-
τα, που αγωνίζεται στην Τράμπζονσπορ (Τραπεζούντα),

όπως είχε γίνει και στον άλλοτε μπασκετμπολίστα της Φενέρμπα-
χτσε και νυν του Ολυμπιακού Κώστα Σλούκα, τον χειμώνα του 2019. 

Ο Μπακασέτας, ένας πραγματικά περήφανος Έλληνας, ρωτήθη-
κε πώς αισθάνεται που οι συμπαίκτες του στην ανάκρουση του
εθνικού ύμνου της Τουρκίας γυρίζουν το σώμα τους προς την τουρ-
κική σημαία. Προφανής ο λόγος, να φέρουν σε δύσκολη θέση τον
διεθνή Έλληνα μέσο, να τον αναγκάσουν να υποταχτεί σ’ αυτό που
αποκαλείται τουρκισμός. Παρόμοια έννοια δεν υπάρχει σε καμία
άλλη χώρα του κόσμου, επινοήθηκε από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ως
πολιτική συμπεριφορά του τουρκικού εθνικισμού με την κακή έν-
νοια. Ο Μπακασέτας απάντησε: «Εγώ είμαι ποδοσφαιριστής. Ήρθα
εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο και θα απαντήσω μόνο σε ερωτήσεις
σχετικά με το ποδόσφαιρο». Και πρόσθεσε ότι στην ομάδα της Τρα-
πεζούντας πήρε πολλή αγάπη από τους οπαδούς της. Είναι, εξάλ-
λου, πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ σε οκτώ παιχνίδια. 

Τον περασμένο Αύγουστο, ανήμερα της ημέρας της Παναγίας, ο
Τάσος Μπακασέτας παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Πανα-
γία Σουμελά. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά στάθηκε αφορμή, ώστε ο προ-
καθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας Βαρθολομαίος να δηλώσει
την παραμονή της ακολουθίας ότι θα στέλνει πλέον έναν ιερέα μία
φορά τον μήνα στην Τραπεζούντα. «Έμαθα ότι έχουμε εδώ και έναν
Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος εργάζεται για την τοπική ποδο-
σφαιρική ομάδα. Θα το κάνω αυτό. Μία φορά τον μήνα οι ορθόδοξοι
της Τραπεζούντας και των γύρω περιοχών της Μαύρης Θάλασσας
θα μπορούν να λειτουργούνται και να κοινωνούν τα Άχραντα Μυ-
στήρια». Στην Τράμπζονσπορ, όπως είναι γνωστό, πήγε και ο Μανώ-
λης Σιώπης. Είναι τόσο… αθώα αυτά που έκανε ο Μπακασέτας; Θα
δείξει. Πάντως, η περίπτωση του Κώστα Σλούκα είναι διδακτική.
Στις 11 Νοεμβρίου του 2019, οι μπασκετμπολίστες της Φενέρμπα-
χτσε κράτησαν ένα πανό στο γήπεδο, για τα 85 χρόνια από τον θάνα-
το του Κεμάλ Ατατούρκ. 

Ουδείς είχε ενημερώσει -σκοπίμως- τον Σλούκα για το περιεχό-
μενο του πανό. Όταν το πληροφορήθηκε, αρνήθηκε να το ακουμπή-
σει και προκάλεσε την οργή των Τούρκων, ακόμα και της πλειοψη-
φίας των οπαδών της Φενέρ. « Ήταν αδύνατο να το κάνω, η γιαγιά
μου είναι από τη Σμύρνη», δήλωσε όταν επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι ύστερα από εκείνη την ενέργεια να μην
πιάσει το πανό, ένιωσε τελείως απροστάτευτος.

Διότι στην εθνικιστική προπαγάνδα των Τούρκων μέσα και από
τέτοιες εκδηλώσεις όλοι πρέπει να υποταχτούν. Ο Σλούκας αρνή-
θηκε και το επόμενο καλοκαίρι έφυγε από τη Φενέρ…
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Α
πό τον κορονοϊό προσβλήθηκαν 13 άτομα της
αποστολής της Εθνικής Ελπίδων (οι δέκα είναι
ποδοσφαιριστές) με συνέπεια να αναβληθεί το

καθοριστικό ματς με την Κύπρο στη Λευκωσία για τα τε-
λικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εικάζεται ότι
προσβλήθηκαν στο Μινσκ της Λευκορωσίας, όπου διέ-
μεναν με πρόσφυγες, ή στο αεροδρόμιο της Πόλης, όπου
έμειναν για αρκετές ώρες, προκειμένου να πετάξουν για
την Αθήνα και από εκεί στη Λάρνακα. Στην ΕΠΟ σήμανε
συναγερμός για να έρθουν οι νεαροί διεθνείς από την
Κύπρο στην Ελλάδα. Εδώ, ωστόσο, εγείρονται ερωτήμα-
τα. Ποιος έκλεισε αυτό το ξενοδοχείο στο Μινσκ για να
διαμείνει η αποστολή; Δεν έπρεπε να γνωρίζουν τις συν-
θήκες διαμονής και ότι ήταν γεμάτο από πρόσφυγες; Η
αποστολή της Ελπίδων χρησιμοποίησε τέσσερα αερο-
δρόμια για να καταλήξει στην Κύπρο. Του Μινσκ, της Πό-
λης, της Αθήνας και της Λάρνακας. Πέραν αυτών, στην
ΕΠΟ ξαναμπαίνει το θέμα του εμβολιασμού των ποδο-
σφαιριστών.

Απίστευτη περιπέτεια για τις Ελπίδες Νέα αναβολή 
στη Super League 2

Προς νέα αναβολή οδεύει το πρωτάθλημα της
Super League 2, το οποίο επρόκειτο να αρχίσει
αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αυτό διότι συνεχί-
ζονται οι εκκρεμοδικίες. Το τραγελαφικό της
υπόθεσης είναι ότι η Επιτροπή Ιδιότητας Μετα-
γραφών της ΕΠΟ προχώρησε στην ανάκληση των
δελτίων των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα
Πόντου, δίχως η ομάδα αυτή να έχει καταθέσει
καν φάκελο αδειοδότησης!

O «βασιλιάς» του Instagram! 

Το ιλιγγιώδες ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ εισπράτ-
τει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για κάθε ανάρτησή του
στο Instagram! Είναι μακράν ο πιο ακριβοπληρω-
μένος influencer του κόσμου με 353 εκατομμύ-
ρια followers. Ο Λιονέλ Μέσι με 272 εκατομμύρια
followers είναι πολύ μακριά του, μια και εισπράτ-
τει μόλις... 1,16 εκατ. ευρώ για κάθε του ανάρτη-
ση. Για οποιαδήποτε ανάρτηση, οικογενειακή
κ.λπ. Ο δε σταρ του ΝΒΑ Λεμπρόν Τζέιμς με σχε-
δόν 100 εκατομμύρια ακολούθους πληρώνεται
μόλις… 300.000 ευρώ.

Αποδοκιμασίες στον Άντι Μάρεϊ
Ο Βρετανός τενίστας Άντι Μάρεϊ, ο οποίος

χλεύασε πρόσφατα τον Στέφανο Τσιτσιπά ότι επί-
τηδες διακόπτει το παιχνίδι για να πάει στα απο-

δυτήρια «προκειμένου να μιλήσει με τον
πατέρα του στο κινητό», αποδοκι-

μάστηκε από τους θεατές του
Indian Wells. Διότι αντί να σερ-
βίρει με δύναμη, είδε τον αντί-

παλό του, τον Ισπανό Κάρλος
Αλκαράθ, να περιμένει αρκετά

πίσω και έκανε μια… πασούλα (το
λεγόμενο underarm), παίρνοντας

τον πόντο.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
στο Λαύριο - Ολυμπιακός

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ παρουσιάστηκε ξαφνικά
πριν από το παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα στο Λαύ-
ριο και τον Ολυμπιακό και ζήτησε όλα τα προβλε-
πόμενα από το υγειονομικό πρωτόκολλο τόσο
από τους παίκτες όσο και τους παράγοντες αλλά
και τους θεατές. Όλα τα βρήκαν εντάξει. Κυρίως ο
έλεγχος αφορούσε τους θεατές που είχαν γεμίσει
ασφυκτικά το γήπεδο της Λαυρεωτικής. Σχεδόν
όλοι φορούσαν μάσκες.

Το σταυροδρόμι του Σπανούλη
Το 2005 ο Βασίλης Σπανούλης θα έπαιρνε μεταγραφή από το Μα-

ρούσι. Πού θα πήγαινε όμως; Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό;
Ο Σέρβος μάνατζέρ του Μίσκο Ραζντάνοβιτς αποκάλυψε το μυστι-
κό. Είπε ότι ήθελε να τον στείλει στον Ολυμπιακό, αλλά ο φίλος
του, προπονητής στον Παναθηναϊκό, Ζέλικο Ομπράντοβιτς του εγ-
γυήθηκε ότι θα του έδινε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Τελικά ο Σπα-
νούλης πήγε στον Ολυμπιακό πέντε χρόνια αργότερα.

«Μπορώ 
να καταφέρω 
τα πάντα»

Μεγάλη συνέντευξη στην επίσημη σελίδα της Λίβερπουλ παραχώρησε ο Κώστας Τσιμίκας. Ο 25χρονος αριστερός μπακ αναφέρ-
θηκε στην περσινή σεζόν και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ενώ παράλληλα τόνισε πως θέλει να κατακτήσει τίτλους με τη φα-
νέλα της Λίβερπουλ. «Πέρσι δεν κατάφερα να το κάνω, γιατί είχα τραυματισμούς και νόσησα από την Covid και η ομάδα ήταν σε μια
δύσκολη κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων. «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να δουλεύω σκληρά για να δείξω τι μπορώ να κάνω.
Πρώτα από όλα, απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα και είμαι χαρούμενος για αυτό», τόνισε ακόμη.
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• Η παράσταση «Ο Ρινόκερος» με
πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη
επιστρέφει στο θέατρο «Κιβωτός»
την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

• Θλίψη για τον παρουσιαστή
Γιώργο Μαυρίδη. Η αγαπημένη
του τετράποδη Μόλυ έφυγε
από τη ζωή. 

• Ωραίες εμπειρίες και πάρα πολλά
λεφτά αποκόμισε ο Γιώργος Κοψι-
δάς από τη συμμετοχή του στο «Sur-
vivor».

• Η Σάσα Σταμάτη προσφεύγει
στη δικαιοσύνη για τον θάνατο
του πατέρα της. «Δεν έλαβε την
απαιτούμενη θεραπεία», ανα-
κοίνωσε στο Διαδίκτυο η δη-
μοσιογράφος.

• Η Κάρμεν Ρουγγέρη αποκάλυψε
πως στη σειρά «Και οι παντρεμένοι
έχουν ψυχή» οι πρωταγωνιστές
αμείβονταν με 5,5 εκατομμύρια
δραχμές το επεισόδιο.

• «Παίζω έναν ρόλο που δεν
μπορώ να αγαπήσω με τίποτα,
κοινωνικά και ιδεολογικά»,
ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης
για τον «Ακύλα Μεγαρίτη» στις
«Άγριες μέλισσες».

• Η νικήτρια του «Power of love»
Στέλλα Μιζεράκη είναι ζευγάρι με
τον youtuber Dr. Χταπόδια!

• Σόκαρε η δήλωση της Δωρο-
θέας Μερκούρη για σεξουαλι-
κή παρενόχληση από τον χολι-
γουντιανό παραγωγό Χάρβεϊ
Γουάινστιν: «Μου πρόσφερε
ρόλο με αντάλλαγμα ένα… μα-
σάζ».

• Ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ
συνεχίζει τα γυρίσματα στην Αθήνα.
Έψησε σουβλάκια στην πλατεία
Αγίας Ειρήνης!

Τ
ον ρόλο της οσκαρικής Σίρλεϊ Μακλέιν
στις «Ανθισμένες μανόλιες» θα υποδυθεί
στο θέατρο η Ηρώ Μουκίου. Η πολυβρα-
βευμένη πρωταγωνίστρια ζωντανεύει επί

σκηνής τη θρυλική Λουίζα «Ουίζερ» Μπορντό, ενώ
για δέκατη χρονιά θα παρουσιάσει το δραματικό έρ-
γο «Η φωνή της Λουντμίλα - Το χρονικό του Τσερ-
νόμπιλ» που της χάρισε διθυραμβικές κριτικές.

«Ο ρόλος μου στις “Ανθισμένες μανόλιες” σε σχέ-
ση με τον χαρακτήρα μου είναι κοντά όσον αφορά
την έννοια της φιλίας, της φιλοζωίας και την αγάπη
προς τη φύση. Στα υπόλοιπα, έπρεπε να διανύσω
μεγάλη απόσταση για να τη δομήσω. Σε αντίθεση με
τη θεατρική Λουντμίλα που στα 23 της κλήθηκε να
βιώσει το χρονικό της έκρηξης του πυρηνικού ερ-
γοστασίου στο Τσερνόμπιλ. Αυτό το πείσμα να μην
παραδοθεί αμαχητί είναι που με κάνει να τη λα-
τρεύω», αποκάλυψε στην «P» η Ηρώ Μουκίου. 

Μετρώντας αρκετές δεκαετίες στον χώρο του θε-
άματος, η ηθοποιός ισχυρίσθηκε πως δεν σκέφτηκε
ποτέ να τα παρατήσει. 

«Στο παρελθόν δέχτηκα κακοποιητικές συμπερι-
φορές στη δουλειά μου, κατάφερα, όμως, λόγω χα-
ρακτήρα να βάζω τα πράγματα στη θέση τους. Σε άλ-
λους συναδέλφους που συνέβη κάτι αντίστοιχο και
ήμουν παρούσα, δεν έμεινα απλή θεατής. Παρενέ-
βην. Τα τελευταία χρόνια δεν κάνω τηλεόραση, γιατί
αυτά που μου προτάθηκαν δεν ήταν στις προσδο-
κίες μου», ανέφερε η πρωταγωνίστρια που για χάρη
του συζύγου της Σάκη Καλογερόπουλου έγινε ερω-
τική μετανάστρια στη Λάρισα. Ήταν η εποχή που με-
σουρανούσε επαγγελματικά. 

«Δεν ήταν δύσκολη απόφαση! Τα θεωρώ ανόητα

όλα αυτά περί καριέρας. Η προσωπική μου ζωή
ήταν και παραμένει προτεραιότητα. Στον Σάκη με
γοητεύει ότι είναι γιατρός και μάλιστα ψυχίατρος
και τον θαυμάζω απεριόριστα για την αγάπη και την
προσήλωση στην επιστήμη του, αλλά κυρίως για τη
μεγάλη του αγκαλιά σε όλους όσοι χρειάζονται βοή-
θεια», εξομολογήθηκε τρυφερά.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Ηρώ Μουκίου
κατέχει νευραλγική θέση στην νευροψυχιατρική
κλινική του συζύγου της για εθισμένα άτομα. «Ο άν-
τρας μου με όρισε διοικητική διευθύντρια, γιατί εί-
μαι ο δικός του άνθρωπος. Είναι δύσκολο να απο-
κτήσεις και διοικητικές γνώσεις καθώς είναι και με-
γάλη η νομική ευθύνη. Είναι μια θέση με… καρφιά.
Με τους ασθενείς δεν έχω μεγάλη επαφή, με ξέ-
ρουν ως “η ηθοποιός, η γυναίκα του γιατρού μας”!
Είναι μια δομή, μια κλειστή κοινότητα. Εκεί δεν πας
να πιεις καφέ», ανέφερε η ηθοποιός. 

Μιλώντας για τη δύναμη της πίστης, ανέφερε πως
στο παρελθόν έχει βιώσει ένα θαύμα ζωής: «Μια
λανθασμένη ιατρική διάγνωση πως είχα όγκο στη
σπονδυλική στήλη άλλαξε τα πάντα. Προσευχήθηκα
παρά πολύ τότε κι έγινε το θαύμα. Τελικά, ήταν μια
κύστη, χειρουργήθηκα και τελείωσε ο εφιάλτης».

* Οι «Ανθισμένες μανόλιες» θα παρουσιαστούν
στη Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτωβρίου στο «Αμαλία»
και την 1η Νοεμβρίου στο «Αλάμπρα» στην Αθήνα.

«Κάθομαι σε καρέκλα
με καρφιά»!



Το πήρε το κορίτσι «Σκάσε, γλάστρα»…

Τη λεκτική κακοποίηση και τον υποβιβασμό
που έχει δεχτεί από πασίγνωστη κυρία του
θεάματος αδυνατεί να ξεχάσει η Κατερίνα
Καινούργιου. «Η συγκεκριμένη γυναίκα και
πάρα πολύ γνωστή, μου έλεγε στο ακουστικό
“σκάσε, γλάστρα, μη μιλάς, δεν θα τα κατα-
φέρεις ποτέ”. Αυτή η γυναίκα τώρα είναι σπί-
τι της και εγώ είμαι εδώ», αποκάλυψε η δη-
μοσιογράφος on air, αναφερόμενη στη πε-
ρίοδο του «Δέστε τους». Πιθανότατα «φω-
τογράφισε» τη Ρούλα Κορομηλά, με την
οποία είναι σε κόντρα από τότε.

Την αναγνωρίζετε;

Την Παγκόσμια Ημέρα του Κοριτσιού τίμησε με
μια παιδική της φωτογραφία η Ζέτα Δούκα.
Αγνώριστη, με κοντά ξανθά μαλλιά, γλυκό βλέμ-
μα και εντυπωσιακή αποκριάτικη στολή, η νεαρή
τότε μαθήτρια του μπαλέτου πόζαρε «au milieu»
με τα χεράκια της ανοιχτά. «Ξαναθυμάμαι και
γιορτάζω το κορίτσι που ήμουν πριν από 45 χρό-
νια και τη γυναίκα που είμαι σήμερα», ανέφερε η
ηθοποιός, προσθέτοντας: «Είσαι τυχερός αν
μπορείς να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια
ενός παιδιού».

Με μια τρυφερή, κοινή τους
φωτογραφία η Μαίρη Συνατσά-
κη και ο Ίαν Στρατής παραδέ-
χτηκαν και επίσημα πως είναι
ζευγάρι, δίνοντας τέλος στο
«κρυφτό» με τους παπαράτσι.
Η influencer πόζαρε στην αγκα-
λιά του γοητευτικού τραγουδι-
στή, με εκείνον να της χαρίζει
ένα γλυκό φιλάκι και τη Νατα-
λία Γερμανού να σχολιάζει το
ενσταντανέ στο Instagram.
«Επιτέλους και ένα αποκλει-
στικό!», έγραψε χαριτολογών-
τας!

Πολύ… large o Ατζούν
Ένα τριήμερο απόλυτης χλιδής στην
Κωνσταντινούπολη ήταν το δώρο του
Τούρκου παραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί
στους κριτές και τον παρουσιαστή του
«The Voice». Το διάσημο team απόλαυ-
σε βόλτες on board στον Βόσπορο, με
την Έλενα Παπαρίζου να δημοσιεύει
την πρώτη φωτογραφία στο Διαδίκτυο
παρέα με το σύζυγό της Ανδρέα Καψά-
λη, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Γιώργο
Λιανό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον
οικοδεσπότη.

Και επίσημα 
ζευγάρι

Ο
Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου παν-
τρεύτηκαν πριβέ στην Ύδρα! Ο τραγουδοποιός και η
ηθοποιός έπειτα από τέσσερα χρόνια μεγάλης αγάπης

επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο το απόγευμα
της Δευτέρας σε ξενοδοχείο του νησιού από τον αντιδήμαρχο
Γιάννη Μπελεγρή. Οι προσκεκλημένοι ήταν μόλις δέκα, μεταξύ
των οποίων ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης, ο Πάνος Μουζουρά-
κης, ο Δημήτρης Μοθωναίος, η Ευγενία Σαμαρά, η Κατρίνα
Τσάνταλη και οι οικογένειες του ζευγαριού. Η νύφη έλαμπε στο
λευκό φόρεμα των «Μi-Ro», ενώ οι μπομπονιέρες που μοιρά-
στηκαν ήταν γλαστράκια με το φυτό ανθούριο και ένα πουγκί με
κουφέτα και λεβάντες. Αποκλειστικές πληροφορίες της «P»
αναφέρουν ότι οι στενοί συνεργάτες της εκπομπής του «Δυνα-
τά» στην ΕΡΤ γνώριζαν πως ο παρουσιαστής ταξίδεψε στο νησί
για μια συνέντευξη (!) και έμαθαν τα καλά νέα από τις τηλεοπτι-
κές εκπομπές.
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Σέξι με πιτζάμες
Το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα «Τα πρόστυχα τα μαύρα τα εσώρουχά
σου» αφιέρωσε σύσσωμο το Διαδίκτυο στο απόλυτο θηλυκό της μου-
σικής σκηνής, την Ελένη Φουρέιρα. Ακόμη και με πιτζάμες η ποπ
σταρ αδυνατεί να κρύψει το έντονο σεξαπίλ της, χαρίζοντας στον αν-
τρικό πληθυσμό ένα ατελείωτο οφθαλμόλουτρο με τα πλούσια προ-
σόντα της. Γιατί η «Miss Fuego» είναι από φωνή φωνάρα και από



Η
Ημέρα της Αρθρίτιδας, που έχει θε-
σμοθετηθεί στις 12 Οκτωβρίου, έρχε-
ται να μας θυμίσει ότι βάσει των διε-
θνών στατιστικών δεδομένων το 12%

του πληθυσμού, ειδικότερα το 34% των ανθρώπων
άνω των 50 ετών, πάσχει από κάποιας μορφής αρ-
θρίτιδα. 

Ο ομότιμος καθηγητής Ορθοπεδικής Θεόδωρος
Ξενάκης μάς εξηγεί τις τρεις μορφές αρθρίτιδας:
«Η εκφυλιστική, στην οποία διαταραχές στα ινίδια
του κολλαγόνου του αρθρικού χόνδρου, στη δομή
και τον πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων και
στη διατροφή του χόνδρου από το αρθρικό υγρό
οδηγούν σε σταδιακή βλάβη φθοράς της άρθρω-
σης. Η μετατραυματική αρθρίτιδα οφείλεται είτε
σε άμεσο τραυματισμό της άρθρωσης με διαταρα-
χή της λεπτομερούς της αρχιτεκτονικής και άμεση
βλάβη του αρθρικού χόνδρου, είτε σε καταγματική
οστική βλάβη που δεν θεραπεύτηκε καλά και οδή-
γησε σε μη ομαλή φόρτιση των παρακείμενων αρ-
θρώσεων. Η φλεγμονώδους αιτιολογίας αρθρίτιδα
διαχωρίζεται στη μικροβιακή, όπου κάποιο μικρό-
βιο, συνήθως σταφυλόκοκκος, προσβάλλει μία ή
περισσότερες αρθρώσεις και στις αρθρίτιδες αυ-
τοανόσου αιτιολογίας με πιο γνωστή και συνηθι-
σμένη τη ρευματοειδή αρθρίτιδα». 

Οι συνηθέστερες είναι η εκφυλιστική αρθρίτιδα
και οι αρθρίτιδες αυτοανόσου αιτιολογίας. Η θερα-
πεία της αρθρίτιδας είναι πολυσχιδής. Πρέπει να
σχεδιάζεται με προσοχή από τον γιατρό που θα
αναλάβει τον ασθενή και περιλαμβάνει συντηρητι-
κά κατά βάση μέτρα και όταν χρειάζεται χειρουρ-

γική αγωγή. Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει
γενικά μέτρα αποφόρτισης και αποφυγής υπέρμε-
τρης καταπόνησης των αρθρώσεων. Κύριος βοη-
θητικός παράγοντας είναι η διατήρηση φυσιολογι-
κού σωματικό βάρους. Η φαρμακευτική αγωγή για

τις αρθρίτιδες αυτοανόσου αιτιολογίας καθορίζε-
ται με πολλή προσοχή από τον ρευματολόγο και
εξατομικεύεται, ενώ περιλαμβάνει φάρμακα που
τροποποιούν την πορεία της νόσου. Η έγκαιρη και
ορθή χρήση αυτών των φαρμάκων έχει αλλάξει τε-
λείως τη συμπεριφορά αυτών των νοσημάτων. Η
συντηρητική θεραπεία της εκφυλιστικής αρθρίτι-
δας περιλαμβάνει, πέραν της απώλειας βάρους,
ήπια φυσιοθεραπεία και γενικότερα άσκηση, βά-
διση μέσα στα όρια που ανέχεται εύκολα ο κάθε
ασθενής, κολύμβηση, όταν είναι δυνατόν, και βοη-
θητική φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη
φάρμακα σε περίοδο που διέρχεται φλεγμονώδη
φάση. 

«Η χειρουργική θεραπεία των αρθρίτιδων έχει
σε μεγάλο βαθμό εξελιχθεί. Σε πρώιμα στάδια και
όπου συντρέχουν πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις,
ο αρθροσκοπικός καθαρισμός και η μικροεπεμβα-
τικότητα επί του χόνδρου προσφέρουν ουσιώδη
βοήθεια στη διατήρηση καλής λειτουργίας της άρ-
θρωσης. Οι οστεοτομίες είναι επεμβάσεις που
πλέον έχουν διατηρήσει περιορισμένες ενδείξεις
και αποσκοπούν στη βελτίωση των μηχανικών πα-
ραμέτρων λειτουργίας των αρθρώσεων και συνε-
πώς στη μακροχρόνια βελτίωση της πάσχουσας
άρθρωσης», μας εξηγεί ο καθηγητής.

P
O
L
IT
IC
A
L

Υ
Γ
Ε

ΙΑ

Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου

TE
TA

Ρ
ΤΗ

1
3

 O
K

T
Ω

Β
Ρ

ΙΟ
Υ

 2
0

2
1

30

kpapakosto@yahoo.gr

Η συγκεκριμένη πάθηση
ταλαιπωρεί το 34% 
των ανθρώπων άνω των 50 ετών

Αρθροπλαστική 
με ρομποτικά συστήματα 
Ο κ. Ξενάκης αναφέρεται στις σύγχρονες θε-
ραπείες αντιμετώπισης, που πλέον είναι ευ-
ρέως γνωστές ως αρθροπλαστικές, και μας
εξηγεί γιατί έγιναν τόσο δημοφιλείς: «Πρό-
οδοι στα υλικά των προθέσεων, των χειρουρ-
γικών τεχνικών, των πρωτοκόλλων μετεγχει-
ρητικής αναλγησίας και της αιματολογίας που
περιορίζουν δραστικά την απώλεια αίματος
έχουν στον ύψιστο βαθμό βελτιώσει τα κλινι-
κά αποτελέσματα αλλά και την ασφάλεια και
την ταχύτητα αποκατάστασης των χειρουργη-
μένων ασθενών. Η χρήση σύγχρονων συστη-
μάτων χειρουργικής πλοήγησης και τα ρομ-
ποτικά συστήματα προσέθεσαν έναν σημαντι-
κό λίθο στο οικοδόμημα των αρθροπλαστικών,
προσφέροντας λεπτομέρεια και ακρίβεια
στους χειρουργικούς χειρισμούς. Οι επεμβά-
σεις αυτές, χωρίς να είναι απλές και μηδενι-
κού κινδύνου, έχουν στο μέγιστο βαθμό εξε-
λιχθεί και προσφέρουν τεράστιο όφελος στην
ποιότητα ζωής των ασθενών με αρθρίτιδα».

Αρθρίτιδα: Μορφές 
και σύγχρονες θεραπείες 

Θεόδωρος Ξενάκης, 
καθηγητής Ορθοπεδικής
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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)
Σήμερα θα νιώσετε την ανάγκη να βάλετε σε
ενέργεια ένα επαγγελματικό σας σχέδιο,
φροντίζοντας βέβαια να μην ανασύρετε λάθη
από το παρελθόν, που ήταν η αιτία να μπλέξετε
με τον νόμο ή με γραφειοκρατία. Η παρουσία
ενός ώριμου ατόμου θα σας βοηθήσει ουσια-
στικά στα προβλήματά σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Θετική η μέρα για εσάς, κυρίως του πρώτου δε-
καημέρου, που ενώ βρίσκεστε στην επιρροή του
Κρόνου, σε όψη τετραγώνου, έχετε τη δύναμη
να προχωρήσετε μέσα από μαθήματα που σας
δίνει σε καθημερινή βάση ο δάσκαλος της ζωής
μας, Κρόνος. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Σε περίοδο αναγέννησης εσείς οι Δίδυμοι και θα
μπορέσετε να βρεθείτε σε καλές συνθήκες
επαγγελματικής ανάπτυξης. Φροντίστε να φέ-
ρετε εις πέρας μια προσωπική πρόκληση από το
παρελθόν, που θα προσδιορίσει το κλείσιμο πα-
λιών λογαριασμών, που δεν σας ωφελούν κα-
θόλου. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Σήμερα η συναισθηματική σας ζωή θα παίξει
έναν ξεχωριστό ρόλο, που σίγουρα θα έχει
και άλλες προεκτάσεις που ίσως δεν φαίνον-
ται από την αρχή ξεκάθαρα. Θα αναφέρω ότι
πιθανότατα θα σας απασχολήσουν τα παιδιά
σας, αλλά μέσα από μια δυσκολία που δεν
έχει να κάνει με εσάς, ή μια νομική υπόθεση
που αφορά τις επιλογές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις δεν έχουν τε-
λειώσει για εσάς και σίγουρα θα χρειαστεί αρ-
κετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να νιώσε-
τε ότι έκλεισε το κεφάλαιο συζητήσεων και λε-
κτικών προκλήσεων. Τώρα θα έχετε να αντιμε-
τωπίσετε και μια επαγγελματική δυστροπία,
που παρουσιάστηκε από το παρελθόν. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Σήμερα θα έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να πά-
ρετε επιβράβευση από τους άλλους. Μπορεί να
είναι συναισθηματική, μπορεί και οικονομική,
σημασία όμως έχει ότι θα λάβετε τη δίκαιη ανα-
γνώριση για μια φιλότιμη προσπάθεια που έχε-
τε κάνει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είστε μάλλον κουρασμένοι από τις εντάσεις και
τα θέματα που αφορούν το παρελθόν, βάζοντας
πολλές φορές τον εαυτό σας να απολογηθεί.
Είναι μια διαδικασία για ό,τι έχετε κάνει μέχρι
τώρα, μια κάθαρση που σας είναι απαραίτητη
και θα νιώσετε ανακούφιση στη συνέχεια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Συνεχίζεται η περίοδος των εσωτερικών
αναστατώσεων, όπου σίγουρα θα το φτάσε-
τε έως το τέλος, μιας και δεν ανέχεστε την
κοροϊδία από κανέναν. Η Σελήνη σήμερα σε
καλή θέση από το δικό σας ζώδιο, σας παρα-
πέμπει σε συζητήσεις που πρέπει να γίνουν
για να δικαιωθείτε. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μια μικρή οικονομική αναταραχή, που αφορά
το παρελθόν, θα κάνει την εμφάνισή της σή-
μερα. Με πολύ πείσμα θα βρεθείτε κοντά σε
νέα δεδομένα που αφορούν την οικονομική
σας σταθερότητα, αλλά και τις συναισθηματι-
κές σας επιλογές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, σας φέρ-
νει πιο κοντά στις καθημερινές σας ανάγκες και
διεκδικήσεις. Ίσως μάλιστα πρόσωπα από το
παρελθόν φανούν χρήσιμα σε μια επιδίωξή
σας, όχι με τους πιο θεμιτούς τρόπους. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με μια περίεργη ψυχολογία ξεκινά η μέρα
σας. Ίσως μάλιστα αναρωτηθείτε τι δεν έχετε
κάνει σωστά, ποιον έχετε αδικήσει και τι θα
μπορούσατε να κάνετε για να διορθώσετε αυ-
τή την κατάσταση. Μάλλον οι τύψεις θα ριζώ-
σουν για τα καλά στο μυαλό σας, αλλά μέρα
είναι και θα περάσει. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θετικά ξεκινά η μέρα σας, καθώς ο κοινωνι-
κός σας περίγυρος θα σας κάνει αρκετά πιο
δυνατούς σε αποφάσεις και προβληματι-
σμούς. Η στήριξη των άλλων θα είναι το όπλο
σας για την επιτυχία. Βέβαια, συνεχίζουν να
υπάρχουν οικονομικές ανακατατάξεις, που
σας υποχρεώνουν να κάνετε κάποιες περικο-
πές από τα καθημερινά σας έξοδα.

Σήμερα η Σελήνη προχωρά στο ζώδιο του
Αιγόκερου, όπου ευνοεί τα ζώδια της Γης
του πρώτου δεκαημέρου, και τα πράγματα

είναι πάρα πολύ καλά, εφόσον θα έχουν
συναισθηματική και υλική ισορροπία. Βέβαια, όλο
αυτό θα πηγάζει από μια εσωτερική επιθυμία να
νιώσουν ασφάλεια τα γήινα ζώδια (Παρθένοι,
Αιγόκεροι και Ταύροι). Γενικότερα είναι μια μέρα
που θέλει να μας υπενθυμίζει το παρελθόν, με τα
καλά, αλλά κυρίως με κάποια συναισθήματα που
στο πέρασμα του χρόνου έχουν παίξει καθοριστικό
και αρνητικό ρόλο στις ζωές μας. Αναλυτικότερα
για τα δώδεκα ζώδια… 
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Η
ιστορία δεν είναι καινούργια. Χάνε-
ται στα βάθη των εκατονταετιών από
την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Κι ας μην είχε εφευρεθεί τότε ο

ΦΠΑ. Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπο-
λογίσθηκε πως, αν η φοροκλοπή περιοριζόταν
κατά 30%, δεν θα απαιτούνταν μνημόνια. Ούτε
περικοπές μισθών και συντάξεων. Σήμερα που
οι περικοπές στα εισοδήματα μισθωτών και
συνταξιούχων είναι last year news, τα μέτρα
είναι άλλα. Αν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φο-
ροκλοπή μειωνόταν στα ευρωπαϊκά επίπεδα
(δηλαδή, εάν υφίστατο αλλά ήταν πιο… αν-
θρώπινη), δεν θα πληρώναμε ΕΝΦΙΑ ούτε ει-
σφορά αλληλεγγύης, την οποία τα γνωστά
υποζύγια ανελλιπώς καταβάλλουν. ́ Η, έστω,
δεν θα απαιτούνταν οι υψηλοί φόροι στα καύ-
σιμα που τινάζουν και, τις ημέρες και τους μή-
νες που έρχονται, θα τινάξουν περισσότερο
στον αέρα τα πραγματικά εισοδήματα.

Τώρα, αν αρχίσουμε τη συζήτηση γιατί οι
Έλληνες φορολογούμενοι προσφέρονται εθε-
λοντικά να κάνουν τα κορόιδα υπέρ της υγείας
και καλοζωίας των επιτηδείων, θα νυχτώσου-
με. Βέβαιο είναι πως νομίζουν πως όλο και κά-
τι κερδίζουν μη καταβάλλοντας τον ΦΠΑ που
τους αναλογεί. Κι ας αυτοαπατώνται, αφού ο
λογαριασμός, αργά ή γρήγορα, θα έλθει συ-
στημένος. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο το
κράτος, με τα όπλα που διαθέτει στην ψηφιακή
εποχή μας, επιτρέπει αυτή την κατάσταση. Άλ-
λωστε, η μη έκδοση αποδείξεων είναι ένας
τρόπος φοροκλοπής.

Οι πλαστές αποδείξεις, τα εικονικά τιμολό-

για, οι τριγωνικές συναλλαγές (γνωστές στους
επαΐοντες ως «καρουζέλ») ακόμη και η από-
δοση του ΦΠΑ στους αγρότες είναι εξίσου, αν
όχι περισσότερο, αποδοτική. Η φοροκλοπή
έχει πολλές μορφές και υποδιαιρέσεις: φορο-
διαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύλιση φόρου
αλλά και «ξέπλυμα χρήματος» που γίνεται μέ-
σω των γνωστών μας υπεράκτιων εταιρειών,
κάποτε υπό το διακριτικό βλέμμα και ευρω-
παϊκών κρατών.

Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τα Papers, τα τόσο
αποκαλυπτικά για τους χώρους της διεθνούς
πολιτικής, της showbiz, του ποδοσφαίρου,
Panama ή Pandora. Εδώ λέμε (στην ουσία
επαναλαμβάνουμε) ό,τι αναφέρουν οι εκθέ-
σεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, πως στα 100 ευρώ ΦΠΑ μόνο τα 66 κατευ-
θύνονται στα δημόσια ταμεία. Τα υπόλοιπα πά-
νε «υπέρ πίστεως και πατρίδος». Και πως το
μεγάλο πρόβλημα είναι η είσπραξή τους από
τους καταναλωτές και η μη απόδοσή τους από
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Το
29% των δυνητικών εσόδων από τον ΦΠΑ, ανέ-
φερε το 2019 στις εκθέσεις της η ΑΑΔΕ, χάνε-

ται στη «μαύρη τρύπα» της παραοικονομίας.
Μιλάμε για περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, τα
οποία σε αναγωγή φτάνουν τα 6 δισ. Ε, ό,τι συ-
νέβαινε το 2019 συμβαίνει και τώρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο όρισε
επιτροπή για τη διερεύνηση του θέματος, όχι
μόνο για τη χώρα μας (η οποία κατέληξε σε πό-
ρισμα το οποίο, προφανώς, πήρε την άγουσα
για τον χώρο στον οποίο αναπαύονται όλα τα
πορίσματα και ψηφίσματά του) καταλόγισε
στην απουσία πολιτικής βούλησης τα οικονο-
μικά εγκλήματα της φοροδιαφυγής και φορο-
αποφυγής. Και υπογράμμισε ότι η πολυπλοκό-
τητα των φορολογικών συστημάτων των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που ειρήσθω εν
παρόδω διαθέτουν 28 διαφορετικές φορολο-
γικές νομοθεσίες - καθένα τη δική του) έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία νομοθετικών «πα-
ραθύρων» τα οποία και εκμεταλλεύονται οι
επιτήδειοι, που δεν είναι ο κυρ Παντελής ο
μπακάλης, στη γωνία. Αλλά το πόρισμα της
επιτροπής πήγαινε πολύ μακρύτερα. Στα φο-
ρολογικά σκάνδαλα ενώ, παράλληλα, κατονό-
μαζε τις ευρωπαϊκές χώρες «με χαρακτηριστι-
κά φορολογικών παραδείσων» μεταξύ των
οποίων (όπως, άλλωστε, και στις «χρυσές βί-
ζες») δεσπόζουσα θέση έχει η Κύπρος. 

Το ωραίο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εί-
ναι ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης
πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκής οικονομι-
κής αστυνομίας. Ομολογώ πως, παρότι έψαξα,
δεν βρήκα κάτι περισσότερο. Επειδή, προφα-
νώς, προηγείται η δημιουργία του ευρωπαϊκού
στρατού.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Για την αντιμετώπιση του οικονομικού
εγκλήματος της φοροδιαφυγής 
και φοροαποφυγής αλλά και 
του ξεπλύματος του μαύρου 
χρήματος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρότεινε την ίδρυση ευρωπαϊκής 
οικονομικής αστυνομίας

Λεφτά υπάρχουν! Στη φοροκλοπή


