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Χ
τυπήσαμε κόκκινο στα κρούσματα! Τυχαίο;
Όχι, φυσικά. Ήταν θέμα χρόνου να το τερματί-
σουμε. Παντού γινόταν ο κακός χαμός και κα-

νένας δεν τηρούσε τα στοιχειώδη μέτρα. Η μάσκα αν-
τί για προστασία έγινε μόνιμο αξεσουάρ για τον αγ-
κώνα ή για τον καρπό. Οι έλεγχοι ήταν επιεικώς ανύ-
παρκτοι, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε κα-
νένας να τους κάνει. Στις πρώτες μέρες έγιναν κάποι-
οι επιλεκτικοί έλεγχοι για «τα μάτια της τηλεοπτικής
κάμερας» και μετά… σιωπή! Και πώς θα μπορούσε,
άραγε, να γίνει ο έλεγχος; Μπορείτε να φανταστείτε
καθημερινά μεικτά κλιμάκια των αρμόδιων υπηρε-
σιών συνοδεία αστυνομικών οργάνων να μπαίνουν
σε ταβέρνες και την ώρα που ξεκοκαλίζεις το παϊδάκι
σου να σου ζητούν το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού; Σουρεαλισμός! 

Επειδή η οικονομία είχε φθάσει στο μη περαιτέρω,
επιχειρήθηκε η επίκληση στην ατομική ευθύνη. Και
αυτό, πού; Στη χώρα που ο άλλος εύχεται να ψοφήσει
η κατσίκα του γείτονα! Η κυβέρνηση έβαλε μεγάλη
πλάτη. Σε λίγο δεν θα υπάρχει πεζοδρόμιο για τους
πεζούς ούτε για δείγμα (όχι ότι υπήρχε, αλλά λέμε
τώρα), διότι παντού έχουν απλώσει τραπέζια, προκει-
μένου οι άνθρωποι να βγάλουν τα «κεσάτια» τους.
Στο κυβερνητικό επιτελείο ζύγισαν τα πράγματα κά-
πως περίεργα. Είδαν ότι ο κόσμος ήταν τσιτωμένος
πολύ. Επιχείρησαν, λοιπόν, από το καλοκαίρι και μετά
να «αγνοήσουν» τις προειδοποιήσεις και να αποσυμ-
πιέσουν την κατάσταση σε συνδυασμό με τη λειτουρ-
γία της αγοράς. Λογάριασαν, όμως, χωρίς τον κορο-
νοϊό που θερίζει. 

Όπως πολύ σοφά αναφέρει στο πλέον χρήσιμο για

κάθε σπίτι «Εγχειρίδιο βλακείας» (εκδ. Τόπος, 2008)
ο Διονύσης Χαριτόπουλος: «Το μυαλό είναι φρένο.
Σώζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του, βάζει ή προ-
σπαθεί να βάλει φρένο στις υπέρμετρες επιδιώξεις
του, επειδή μπορεί να προσμετρήσει και τις δυνατό-
τητες και τις συνέπειες. Το μυαλό προσπαθεί κάθε
τόσο να μετριάσει τα ένστικτα, τα πάθη, την επιθετι-
κότητα και την αμετροέπεια. Συγκρατεί τον άνθρωπο
να μη σπάσει τα μούτρα του και άλλοτε το πετυχαίνει,
άλλοτε όχι. […] Μοιραία είναι και η ταύτιση του αν-
θρώπου με αυτό που κουβαλάει στο κεφάλι του: “Το
γαρ αυτό νοείν εστίν τε και είναι” (το είναι μας είναι το
μυαλό μας)…». Ποιος το έχασε, όμως, για να το
βρούμε εμείς… 
*(Μτφρ.: Το θήραμα του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος) 
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Ω
ς ένα από τα πιο σημαντικά
Υπουργικά Συμβούλια χαρα-
κτηρίζεται αυτό της Πέμπτης,
καθώς ο πρωθυπουργός θα

ξεδιπλώσει τον κλιματικό νόμο της χώρας
που θα αποτελέσει σημαντική «πράσινη»
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Ο ελληνικός κλιματικός νόμος θα είναι και
ο οδικός χάρτης για μια οικονομία απαλλαγ-
μένη από τις εκπομπές ρύπων έως το 2050
και σε αυτόν θα περιέχονται οι δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει η χώρα μας, ώστε να πετύ-
χει τον στόχο που έχει τεθεί παγκόσμια για
μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά
1,5 βαθμό.

Στον ελληνικό κλιματικό νόμο θα επικαιρο-
ποιηθούν οι στόχοι της Ελλάδας για τη χρήση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου. Σε αυτή την προσπάθεια θα γίνουν
κοινωνοί και συμμετέχοντες οι πολίτες. Ο νέ-
ος κλιματικός νόμος θα έχει συγκεκριμένες
προβλέψεις και μεσοπρόθεσμους στόχους
και θα στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλ-
λοντικής συνείδησης των Ελλήνων πολιτών
αλλά και στη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο «πράσινης» και βιώσι-
μης ανάπτυξης.

Ομιλία για τον ηγετικό ρόλο της 
Ελλάδας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ

Τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ανέδει-
ξε ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλι-
ματική Αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις δρά-
σεις που έχει αναλάβει η χώρα μας, δε-
σμευόμενος για το κλείσιμο όλων των λιγνιτι-
κών μονάδων έως το 2025, τον στόχο να κα-
ταστεί η Ελλάδα κλιματικά ουδέτερη κυρίως
μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ έως το 2050,
καθώς και την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, αν
και η Ελλάδα έχει χαμηλό αποτύπωμα εκ-
πομπής ρύπων, μπορεί να συμβάλει σημαντι-
κά στην «πράσινη» μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση
έχει αναλάβει έξι πρωτοβουλίες για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτές είναι:

1) Η απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα της
ελληνικής ναυτιλίας που, όπως τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης, πρόκειται για μια πρωτοβουλία
που πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

2) Η σταδιακή μετατροπή των ελληνικών
νησιών σε 100% «πράσινους» προορισμούς,

καθώς επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός, για τον τουρισμό η κλιματική αλλαγή
αποτελεί «μεγάλη απειλή».

3) Η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας με στόχο μεταξύ άλλων τη δημι-
ουργία ενάλιων αιολικών πάρκων και την
απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.

4) Η λήψη μέτρων προστασίας των ορεινών
οικοσυστημάτων.

5) Tο σχέδιο κήρυξης του 10% των ελληνι-
κών θαλασσών ως περιοχών απαγόρευσης
αλιείας.

6) Το σχέδιο για τη μετατροπή της Ελλάδας
σε κόμβο μεταφοράς «πράσινης» ενέργειας
στην Ευρώπη με βάση την πρόσφατη συμφω-
νία με την Αίγυπτο και τις συζητήσεις στη Σα-
ουδική Αραβία.

Ενεργειακός κόμβος
Η Ελλάδα είναι το φυσικό σημείο υποδοχής

της Ευρώπης και μπορεί να είναι ενεργειακός
κόμβος Ευρώπης - Βόρειας Αφρικής, επισή-
μανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή
του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Ο πρω-
θυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη
συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις
ανεμογεννήτριες και στη συμφωνία που πρό-
σφατα υπέγραψε η Ελλάδα με την Αίγυπτο για
την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.
Τόνισε ότι μπορούμε να προμηθευτούμε φθη-
νό ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται μέσω του
ήλιου στη Βόρεια Αφρική και μέσω Ελλάδας
να το μεταφέρουμε στην Ευρώπη, ενώ το επό-
μενο βήμα μπορεί να είναι το υδρογόνο και
βεβαίως το φυσικό αέριο.

Μιλώντας για τον «πράσινο» τουρισμό,
αναφέρθηκε στην ενεργειακή αυτονομία των
μικρότερων ελληνικών νησιών και στα παρα-
δείγματα της Αστυπάλαιας και της Χάλκης,
την οποία θα επισκεφτεί την Παρασκευή,
όπως είπε. Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή
του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ανα-
φέρθηκε ειδικότερα στην κλιματική αλλαγή.
Δήλωσε ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται ιδιαί-
τερα, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία στην
Ελλάδα υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ο κ. Μητσο-
τάκης τόνισε πως πάντα πρώτο μέλημα είναι
η προστασία της ανθρώπινης ζωής και πως
στο μέλλον ο σχεδιασμός είναι για να είμαστε
καλύτερα προετοιμασμένοι. Επίσης, σημεί-
ωσε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια με-
ταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και πιο γρήγο-
ρη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Πολιτικής Προστασίας.

Έξι πρωτοβουλίες
από την Ελλάδα
για την κλιματική
αλλαγή 

Σημαντικό Υπουργικό 
Συμβούλιο την Πέμπτη 
με το βλέμμα στο μέλλον

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή



Μ
ε απολύτως συναινετικές διαδι-
κασίες ολοκληρώθηκε η συνε-
δρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΙΝΑΛ για τα πρό-

σωπα που θα αναλάβουν την εκπροσώπηση
του κόμματος στη Βουλή. Μέσα σε λιγότερο
από μισή ώρα οι 22 βουλευτές του Κινήματος
διέψευσαν τις «Κασσάνδρες» που προέβλε-
παν συγκρούσεις και αποφάσισαν ομόφωνα
να ανατεθούν:
� Στον γραμματέα της ΚΟ Βασίλη Κεγκέρο-

γλου η θεσμική εκπροσώπηση της ΚΟ στη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η εκ-
προσώπηση της ΚΟ ή ο ορισμός εκπροσώ-
που σε εκδηλώσεις κ.λπ. και η ευθύνη λει-
τουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
(ιδίως σύγκληση της Κ.Ο. και συντονιστικού
οργάνου, θέματα προσωπικού, συνεργατών
κ.λπ.).

� Στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους
Κώστα Σκανδαλίδη και Μιχάλη Κατρίνη κα-
τά σειρά ορισμού η κοινοβουλευτική εκ-
προσώπηση της ΚΟ και ιδίως στο νομοθετι-
κό έργο, τη συζήτηση σχεδίων νόμων, τον
προϋπολογισμού του Κράτους κ.λπ. αλλά
και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο (επερω-
τήσεις, εξεταστικές επιτροπές, πρόταση
δυσπιστίας, διευρυμένες συζητήσεις
κ.λπ.), την προ ημερησίας διατάξεως συζή-
τηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών κ.λπ.
Την ίδια ώρα, οι υποψήφιοι παίρνουν θέ-

σεις μάχης στο πεδίο και αρχίζουν να ξεδι-
πλώνουν πτυχές της επικοινωνιακής τακτικής
τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου από την πρώτη
στιγμή κυριάρχησε στην πολιτική ατζέντα με
τον «χρησμό» της προοδευτικής διακυβέρνη-
σης, όπως στο παρελθόν με το «λεφτά υπάρ-
χουν». Χθες επιχείρησε να δώσει κάποιες δι-
ευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας τις αποστάσεις
του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο ρ/φ του
ΣΚΑΪ είπε ότι τα περί προοδευτικής διακυβέρ-
νησης τα έλεγαν τόσο ο Ανδρέας Παπανδρέου
όσο και ο Κώστας Σημίτης, υποστηρίζοντας
ότι κάτι τέτοιο δεν σημαίνει συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε ως κυβέρ-
νηση και ως αντιπολίτευση. Ήταν και παραμέ-
νει συντηρητικό κόμμα. Στην κυβέρνηση χρη-
σιμοποίησε το κράτος και παρενέβη εκεί που
δεν έπρεπε. Τι προτείνει σήμερα;», αναρωτή-
θηκε. Μάλιστα, εμφανίστηκε αντίθετος στο
ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25 και επιχείρησε να αν-

τιστρέψει τις εντυπώσεις. «Δεν θέλω να γί-
νουμε το δεκανίκι κανενός. Δεν πιστεύω στο
μοίρασμα της εξουσίας. Πιστεύω στην αλλαγή
των δομών της εξουσίας. Υπάρχει η δυνατότη-
τα κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Η
ΝΔ το έκανε το ’89 για να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ
και ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα συντηρητικότατο κομμά-
τι, τους ΑΝΕΛ, του κ. Καμμένου. Και εντέλει
υπάρχουν ξανά οι εκλογές, τις οποίες δεν
αποκλείω», είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, με
το βλέμμα στραμμένο προφανώς προς τον Αν-
δρέα Λοβέρδο φρόντισε και αυτός με τη σειρά
του να «κλείσει το μάτι» στο ενδεχόμενο επι-
στροφής στα ιστορικά σύμβολα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε το επόμενο

βήμα. Με επιστολή του προς την αρμόδια επι-
τροπή του κόμματος (ΕΔΕΚΑΠ) ζήτησε και
επίσημα να γίνουν ντιμπέιτ μεταξύ των υπο-
ψηφίων. «Να διεξαχθούν δύο τηλεοπτικές τη-
λεμαχίες (debate) πριν από τον πρώτο γύρο με
τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων και επι-
πλέον μία μεταξύ των δύο πρώτων υποψη-
φίων πριν από τις 12 Δεκεμβρίου, ώστε η συ-
ζήτηση αυτή να γίνει με θεσμικό τρόπο, δια-
σφαλίζοντας την ισότιμη παρουσία όλων
μας», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόταση για τη διεξαγωγή τεσσάρων de-
bates σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της περι-
φέρειας με τη συμμετοχή όλων των συνυπο-

ψηφίων διατύπωσε ο Παύλος Γερουλάνος.
Μάλιστα, πήγε και ένα βήμα πιο μπροστά προ-
τείνοντας «ηλεκτρονική ψηφοφορία, τουλάχι-
στον για τους αποδήμους, με ένα μητρώο που
θα κλείσει σε έναν μήνα από τώρα, αλλά θα
μπορούν οι απόδημοι να ψηφίσουν ηλεκτρο-
νικά».

Σε μια προσπάθεια να μη βρεθούν εγκλω-
βισμένοι στη δίνη των εσωκομματικών ανατα-
ράξεων, όλοι οι υποψήφιοι επιχείρησαν από
χθες στροφή στη σκληρή πραγματικότητα. Ο
Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την άμεση υπο-
χρεωτικότητα του εμβολιασμού σε όλους
τους δημόσιους λειτουργούς που έρχονται σε
επαφή με πολίτες. Στο στόχαστρό του μπήκαν
και οι χειρισμοί της κυβέρνησης, καθώς,
όπως λέει, «επέλεξε να μη γίνει δυσάρεστη»
και πως έχει στην ουσία παραιτηθεί από την
ευθύνη της για τη βελτίωση του εμβολιαστι-
κού προγράμματος.

O Ανδρέας Λοβέρδος
Έτοιμος να κλιμακώσει την προεκλογική

του τακτική είναι και ο Ανδρέας Λοβέρδος,
που δίνει αύριο συνέντευξη Τύπου μιλώντας
για όλους και για όλα. Χθες κατέθεσε ερώτη-
ση προς τον υπουργό Υγείας, ζητώντας τα
στοιχεία που δείχνουν σε ποια νοσοκομεία
της χώρας απεβίωσαν ασθενείς με Covid-19
από τον Οκτώβριο 2020 έως σήμερα και πόσοι
ακριβώς στο καθένα. Όπως σημειώνει, «αυτή

η μακάβρια στατιστική δεν είναι απαραίτητη
για λόγους εντυπώσεων, αλλά για να αποτυ-
πωθεί με ακρίβεια ποιες παρεμβάσεις πρέπει
να γίνουν το συντομότερο δυνατό».

Στροφή στην καθημερινότητα των πολιτών
και από τον Παύλο Χριστίδη. Με αφορμή τον
θάνατο του διανομέα, ζήτησε με δημόσια πα-
ρέμβασή του να μπει το επάγγελμά τους στα
βαρέα και ανθυγιεινά, να τεθεί όριο διαδρο-
μών και να μπει φρένο στη μαύρη εργασία.
Αναφορικά με την πανδημία, υποστήριξε το
αυτονόητο: «Το εμβόλιο είναι ο πιο ασφαλής
δρόμος για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
Ο Χάρης Καστανίδης επιμένει να κινείται σχε-
τικά αθόρυβα με επιλεγμένες εμφανίσεις στα
ΜΜΕ και «αιφνιδιαστικά» χτυπήματα, όπως το
χθεσινό tweet με πολλαπλούς αποδέκτες:
«Σχετικά με την ανάδειξη ηγεσίας στο Κίνημα
Αλλαγής, διακρίνω μια αγωνία με τις “δημο-
σκοπήσεις” χειραγώγησης που άρχισαν να
κυκλοφορούν στον αέρα». 

Λύση με «τριανδρία» στο ΚΙΝΑΛ 
του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Ομόφωνη απόφαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
με ορίζοντα τις εσωκομματικές
εκλογές - Αποστάσεις 
Παπανδρέου από ΣΥΡΙΖΑ
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της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Ν
α μείνουν έξω οι επιστήμονες
από την πολιτική αντιπαράθε-
ση κάλεσε προσωπικά τον
Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός

Υγείας Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας
«ό,τι πιο χυδαίο» την ανάρτησή του σχετι-
κά με τη διαχείριση της πανδημίας και την
πρότασή του να ανατεθεί η υγειονομική
πολιτική σε επιστημονική επιτροπή που
θα απαρτίζεται από πρόσωπα κοινής απο-
δοχής, μετά τα υπονοούμενα περί πολιτι-
κής καθοδήγησης της Επιτροπής. 

«Η αντιπαράθεσή μας είναι πολιτική, ας
αφήσουμε τους επιστήμονες απέξω, μην
τους στοχοποιείτε και σταματήστε τη φθη-
νή, αδιέξοδη και λαϊκίστικη πολιτική
σας», είπε ο υπουργός Υγείας στο πλαίσιο
συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων αρμο-
διότητάς του, σηκώνοντας «ασπίδα» για
τους 33 επιστήμονες «που προσφέρουν
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και θέ-
λουν να βοηθήσουν προς όφελος της κοι-
νωνίας».

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση, όπως ανα-
κοίνωσε ο υπουργός, θα δώσει επιπλέον
κίνητρα, ώστε να μπουν στη μάχη με την
Covid-19 και ιδιώτες γιατροί, καθώς βρι-
σκόμαστε στην κορύφωση του τέταρτου
κύματος της πανδημίας. «Βρισκόμαστε σε
μια μάχη, έχουμε υπερδιπλασιάσει τις
κλίνες, έχουμε βάλει προσωπικό. Όπου
χρειαστεί, πολύ οργανωμένα και πολύ
συντονισμένα, μπαίνουν και οι ιδιώτες και
μάλιστα μπαίνουν σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν υπάρχει απολύτως κανένας
αιφνιδιασμός», είπε ο υπουργός, αφήνον-
τας ορθάνοιχτο το παράθυρο μιας δυνητι-
κής επίταξης, αν δεν υπάρξει ανταπόκρι-
ση από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν θέλει να
συγκρουστεί με τους ανθρώπους στον
χώρο της υγείας, για αυτό και απευθύνει
πρόσκληση να συνδράμουν μέσω επι-
πλέον οικονομικών κινήτρων. Για παρά-
δειγμα, την Τετάρτη θα ψηφιστεί η τρο-

πολογία που δίνει οικονομικά κίνητρα
στους ιδιώτες γιατρούς, ώστε να μπο-
ρούν να εργαστούν στα δημόσια νοσο-
κομεία, ενώ επιπλέον αυξάνονται οι ει-
δικότητες γιατρών του ΕΣΥ που δύναν-
ται, με πρόσθετη αποζημίωση, να μετα-

κινούνται σε άλλα νοσοκομεία. Η μετα-
κίνηση και οι αποζημιώσεις θα αφορούν
τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας,
όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και
παθολογίας και πνευμονολογίας-φυμα-
τιολογίας.

«Κεραυνοί» Πλεύρη σε Τσίπρα
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ΣΥΡΙΖΑ: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση και εφ’ όλης της ύλης… 
Γράφει ο Γιάννης Σπ. Παργινός 

Αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης με την κυβέρνηση, και σε
θέματα ευαίσθητα για την ελληνική κοινωνία, εγκαινιάζει ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στον δρόμο προς το συνέδριο και μπροστά στο
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.  Προς τούτο, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει την επανασύνδεση
του κόμματός του με την κοινωνία και την αποκατάσταση των
σχέσεων εμπιστοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τους προοδευτι-
κούς πολίτες που δείχνουν πως δυσφορούν με την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη και επιθυμούν την πολιτική αλλαγή. Ο στόχος,
κατά τους επικοινωνιολόγους της Κουμουνδούρου, μπορεί

να επιτευχθεί, υπενθυμίζοντας με κάθε τρόπο ότι «η μεσαία
τάξη εξαπατήθηκε προεκλογικά από τη ΝΔ με υποσχέσεις
που ουδέποτε υλοποιήθηκαν». Σε αυτό το κλίμα και πνεύμα, ο
Αλέξης Τσίπρας δρομολογεί περιοδείες ανά την επικράτεια,
με στόχο να βρεθεί κοντά στους πολίτες, με πρώτο σταθμό την
Εύβοια. Θα ακολουθήσουν περιφερειακές συνδιασκέψεις
(Αναπτυξιακά Συνέδρια), στις 13 περιφέρειες - έδρες νομών! 

Λαϊκές αγορές: «Νομοσχέδιο-ταφόπλακα»…
Σε περίοδο γενικών ανατιμήσεων στην αγορά, σφοδρή επί-

θεση στην κυβέρνηση με αφορμή το νομοσχέδιο για τις λαϊ-
κές αγορές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης

Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από τη
Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιο-
μηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας τό-
νισε ότι εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, «σε μια περίοδο που
περνά πολύ δύσκολα ο μέσος Έλληνας και το κάθε νοικοκυ-
ριό ζορίζεται, η κυβέρνηση διαλύει τον κοινωνικό ρόλο των
λαϊκών αγορών», μετατρέποντας «και τις λαϊκές αγορές σε
σουπερμάρκετ». Έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό πλήγμα τόσο
για την παραγωγή και τους παραγωγούς, όσο όμως και για το
μέσο νοικοκυριό», σημειώνοντας πως «οι λαϊκές αγορές εί-
ναι μια διέξοδος για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για τους πο-
λίτες».

Πρόσκληση-πρόκληση στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να επισκε-
φθούν από κοινού με μια κάμερα μια λαϊκή αγορά για να συνειδη-
τοποιήσουν ότι ο κόσμος των λαϊκών αγορών στηρίζει το νομοσχέ-
διο του υπουργείου Ανάπτυξης απηύθυνε ο Άδωνις Γεωργιάδης
από το βήμα της Ολομέλειας, όπου σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέ-
διο. «Έχουμε γράψει και ξαναγράψει το νομοσχέδιο πενήντα φο-
ρές και έχουμε εξαντλήσει τον διάλογο με τους αρμόδιους φο-
ρείς», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας αποκυήματα
φαντασίας όσα ακούγονται για ταφόπλακα του νομοσχεδίου στη
λειτουργία των λαϊκών αγορών. «Ο κόσμος θα πηγαίνει στις λαϊκές
και μετά την 1η Φεβρουαρίου, που θα ισχύσει ο νόμος, κανένας
μας δεν θέλει να κλείσει τις λαϊκές και σίγουρα όχι εγώ», είπε ο κ.
Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία βιοπαλαιστών

που δουλεύουν εκεί είναι υπέρ και πως στις απεργίες που έγιναν
δεν συμμετείχε καμία λαϊκή αγορά.
Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν κατά τη συζήτηση στην Ολο-
μέλεια και τα γεγονότα στο Πέραμα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ξε-
καθαρίζει πως η διαφωνία του με τα κόμματα της Αριστεράς οφεί-
λεται σε διαφορά οπτικής των κομμάτων ως προς τη λειτουργία της
αστυνομίας. «Εμείς θέλουμε ασφάλεια και τάξη, και για να το
έχουμε αυτό πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία. Δεν υπάρχει αστυ-
νομία στον κόσμο χωρίς ειδικές μονάδες. Μπορούμε να συζητή-
σουμε πώς θα γίνεται ο έλεγχος της κρατικής βίας και τα όριά της.
Κράτος, όμως, χωρίς κρατική βία δεν υπάρχει στον πλανήτη!», εί-
πε ο υπουργός Ανάπτυξης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκ-
πρόσωπο του ΜέΡΑ 25 Κλέωνα Γρηγοριάδη.

Άδωνις: Κανείς δεν θέλει να κλείσει τις λαϊκές 

«Χυδαία η στοχοποίηση 
33 επιστημόνων - 
Η αντιπαράθεσή μας 
είναι πολιτική»



ΤΤα καλαμπόκια 
του Αστακού και ο ΕΦΕΤ
Κύριε Αντώνη Ζαμπέλα, πρόεδρε του ΕΦΕΤ,
το καλαμπόκι που έρχεται εισαγωγή στο λι-
μάνι του Αστακού στο Πλατυγιάλι από πτηνο-
τρόφο της Ηπείρου για να ταΐζει τα κοτόπου-
λα το έχετε ελέγξει; Κτηνοτρόφοι κοντά στην
περιοχή του Αστακού μάς περιγράφουν μια
αληθινή ιστορία: πήγαν νύχτα και πήραν από
το συγκεκριμένο καλαμπόκι να ταΐσουν τα
πρόβατά τους και δυστυχώς για αυτούς τα
πρόβατα είδαν τα ραδίκια ανάποδα! Κύριε
πρόεδρε του ΕΦΕΤ, και εμείς πίνουμε κρασί,
αλλά κάνουμε σοβαρό ρεπορτάζ… Θα επα-
νέλθουμε, διότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό.

Βουλευτής στη θέση 
της Φώφης 
η Τόνια Αντωνίου
Σε βαρύ κλίμα ορκίστηκε με θρησκευτικό
όρκο βουλευτής η Τόνια Αντωνίου στον Β3
Νότιο Τομέα Αθηνών, καταλαμβάνοντας την
έδρα της εκλιπούσας Φώφης Γεννηματά,
καθώς ήταν πρώτη επιλαχούσα στις εκλο-
γές του 2019. Η Τόνια Αντωνίου είχε εκλε-
γεί βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ στις
εκλογές του 2004, ενώ επανεξελέγη το
2007 και το 2009. Έχει διατελέσει γραμμα-
τέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει μακρά
συνδικαλιστική δράση και θητεία σε ση-
μαντικές θέσεις στα κορυφαία συλλογικά
όργανα του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλ-
λαγής. Ήταν συνεργάτης της Φώφης Γεν-
νηματά και είχε αναλάβει την οργανωτική
ανασυγκρότηση του Κινήματος Αλλαγής με
την ενίσχυση σε στελεχιακό δυναμικό σε
όλη την Ελλάδα.

Εβδομάδα
Κουτσολιούτσων
Η τρέχουσα εβδομάδα θα έχει ενδιαφέρον
για τη Folli Follie. Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου
εκπνέει η προθεσμία που είχε δοθεί σε εν-
διαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να
καταθέσουν προσφορές για το 9ώροφο ακί-
νητο στην Πατησίων, που κάποτε στέγαζε το
ΜΙΝΙΟΝ και το οποίο ανήκει στη Folli. Η τιμή
εκκίνησης για το ιστορικό ακίνητο έχει τεθεί
στα 25 εκατ. ευρώ και το μεγάλο ερώτημα εί-
ναι πόσο υψηλότερα θα κινηθούν οι προσφο-
ρές. Μια μέρα αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου,
θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Folli Follie, η οποία αναμένεται, εκτός
απροόπτου, να επικυρώσει τη συμφωνία
εξυγίανσης. 

Αποκάλυψη Χατζηδάκη
για κατώτατο μισθό
Εντός του 2022 έρχεται νέα αύξηση του κα-
τώτατου μισθού για τους χαμηλόμισθους, η
οποία θα βασιστεί στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής οικονομίας. Αυτή την αποκάλυψη έκανε
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης
σε πρόσφατες δηλώσεις του, αφού έκανε λό-
γο για «αρκετά σημαντικότερη» αύξηση το
2022. Η αύξηση αυτή βασίζεται στο γεγονός
ότι ο φετινός ρυθμός ανάπτυξης θα είναι
υψηλότερος από το 6,1%, που είναι η «επίση-
μη» πρόβλεψη του υπουργείου Οικονομι-
κών, ενώ η προβλεπόμενη ανάπτυξη για το
2022 αναμένεται στο 4,5%.
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Σε όλα μέσα 
ο Καινούργιος

Πού είναι 
τα πορίσματα;

Και τώρα που το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ βρίσκεται
στην επικαιρότητα, καλό θα ήταν κάποιος εκ
των πρωταγωνιστών να μας πει τι απέγιναν τα
πορίσματα των ορκωτών λογιστών για τα χρέη
του ΠΑΣΟΚ. Άραγε, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο
οποίος επιθυμεί να επανέλθει στην ηγεσία του
Κινήματος, ξέρει κάτι επ’ αυτών των πορισμά-
των; Για τους «ξεχασιάρηδες» αξίζει να υπεν-
θυμίσω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος επί προ-
εδρίας του είχε αναθέσει, όχι σε μια και δυο,
αλλά σε… πέντε εταιρείες ορκωτών λογιστών
να ελέγξουν τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ κατά την
περίοδο ηγεσίας του κ. Παπανδρέου. Υποτίθε-
ται έκτοτε ότι τα πορίσματα βρίσκονται στη διά-
θεση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Έχε-
τε ακούσει κάποια εξέλιξη επί του θέματος; Τι
έχει κάνει η Δικαιοσύνη προς αυτή την κατεύ-
θυνση; Πού είναι τα πορίσματα; Σε ποιο σημείο
βρίσκεται η έρευνα των δικαστικών αρχών;

ΚΟΥΙΖ: Διευθύνων σύμβουλος
οργανισμού του Δημοσίου, ο
οποίος φέρει επίθετο πολύ
γνωστού τηλεοπτικού και ρα-

διοφωνικού δημοσιογράφου με
εβδομαδιαία εφημερίδα, προσφά-

τως αγόρασε μονοκατοικία στο Λονδίνο.
Παναγιωτάκο μου, πού τα βρήκες τα εκατομμύρια;
Από το γάλα ή το κρέας; Θα επανέλθουμε… 

Χ
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Μ
αθαίνω ότι η εταιρεία Διαδικασία του
κυρίου Χρήστου Καινούργιου είναι
παντός κόμματος - και με τους Πασό-

κους και με τον Σαμαρά και με τους Συριζαίους
και με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη. Αληθεύει, Χρηστάκο, ότι σε τέσσερα υπουρ-
γεία έχεις πάρει τη μερίδα του λέοντος της τε-
χνικής βοήθειας και διεκδικείς και την τεχνική
βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης; Πώς κατα-
φέρνουν κάποιοι άνθρωποι να είναι μέσα σε όλα
και να βολεύονται με όλες τις κυβερνήσεις, είναι
απορίας άξιον τελικά… Είναι αλήθεια ότι ένα
απλό πόνημα-μελέτη των συνεργατών του κυρί-
ου Καινούργιου, που θα μπορούσε να γράψει
πρωτοετής φοιτητής του πανεπιστημίου, για το
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που ήθελε
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστρά-
φηκε δύο φορές πίσω με την ένδειξη «απαράδε-
κτο»; Τι θα γίνει άραγε στα δεκάδες εκατομμύ-
ρια που διεκδικείτε, κύριε Χρήστο;

Δύσκολες ώρες 
για τον Σκυλακάκη 
Δύσκολες ώρες για τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο
οποίος έχασε τον πατέρα του την Κυριακή
(31/10) σε ηλικία 93 ετών. Ο υπουργός θα
αποχαιρετήσει σήμερα το μεσημέρι τον αγα-
πημένο πατέρα του Στέφανο, ο οποίος θα κη-
δευτεί στο Α’ Νεκροταφείο. Εμείς να του ευ-
χηθούμε κουράγιο.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι του ΓΑΠ; Πρόκειται
για τους Δ. Ρέππα, Φ. Σαχινίδη, Θ. Μαργαρί-
τη, Δ. Οικονόμου, Σ. Μαλέλη, Μ. Αναστασά-
κη, Ν. Ιωσήφ, Γ. Πεταλωτή, Ε. Χαλάτση, Δ.
Στάμου, Π. Λάμψα, Κ. Μαρίνο, Ε. Πλιάκα και
Η. Κικίλια.

LOCK
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ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ε
ρώτηση στη Βουλή προκά-
λεσε το ρεπορτάζ της «Poli-
tical» και άλλων ΜΜΕ για

τον ΑΔΜΗΕ, ειδικά για τις προκη-
ρύξεις με απευθείας αναθέσεις. Ο
βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
Αντώνης Μυλωνάκης, με ερώτηση
που κατέθεσε προς τους υπουρ-
γούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονομικών, επικαλείται «την
είδηση μιας απευθείας ανάθεσης
του ΑΔΜΗΕ με συγκεκριμένη νεο-
συσταθείσα εταιρεία. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρό-
κειται για εταιρεία που ιδρύθηκε στις
20/01/2020 με κεφαλαιακές εισφο-
ρές αξίας 2.000 ευρώ και αντικείμε-
νο, βάσει καταστατικού, την παροχή
επιστημονικών τεχνικών συμβουλών,
τις υπηρεσίες μηχανικών για ενεργει-
ακά έργα και τη διαχείριση έργων.
Μόλις τέσσερις ημέρες μετά τη σύ-
σταση της εν λόγω εταιρείας καταθέ-
τει προσφορά στον Ανεξάρτητο Διαχειρι-
στή Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
και στις 04/02/2020 η Διεύθυνση Νέων
Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ αιτείται
τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρε-
σιών με την άνω εταιρεία». 

Συνεχίζοντας στο κείμενο της ερώτη-
σης αναφέρει ότι «αλγεινή εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ.
ΔΕΑ/20450/06.02.2020 απόφαση έγκρι-
σης αναφέρεται ότι: “Στο πλαίσιο αυτό,
έπειτα από αναζήτηση παρόχων υπηρε-
σιών που ασχολούνται με παρόμοια αντι-
κείμενα, επιλέχθηκε η εταιρεία ΤΕΔΡΑ
ΙΚΕ, δεδομένου ότι διαθέτει αποδεδειγ-
μένα μεγάλη εμπειρία και τεχνική επάρ-
κεια σε αντίστοιχα έργα δικτύων ηλε-
κτρικής ενέργειας. Η προσφορά της

εταιρείας ΤΕΔΡΑ ανέρχεται σε 55.200
ευρώ και κρίνεται εύλογη και συμφέ-
ρουσα για το είδος των παρεχόμενων
υπηρεσιών”. 

Επομένως, ο ΑΔΜΗΕ φέρεται να προ-
τίμησε μια νεοσυσταθείσα εταιρεία για
σύναψη σύμβαση λόγω μεγάλης εμπει-
ρίας (!), παρά το γεγονός ότι αυτή αριθ-
μούσε μόνο λίγες ημέρες ύπαρξης.

Εν συνεχεία, με το πέρας της μονοε-
τούς σύμβασης ο ΑΔΜΗΕ σύνηψε άμεσα
νέα σύμβαση στις 8/4/2021 με την ίδια
εταιρεία ύψους 110.400 ευρώ για δύο έτη
με απευθείας ανάθεση, με σκοπό να μην
“προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις (κα-
θυστερήσεις) στο χρονοδιάγραμμα των
εργασιών κατασκευής των ως άνω έρ-
γων” από τις τυπικές διαδικασίες κήρυ-

ξης δημόσιου διαγωνισμού.
Εν κατακλείδι, ο ΑΔΜΗΕ επιλέγει με

απευθείας ανάθεση λόγω εμπειρίας
μια εταιρεία που μετρούσε λίγες μέρες
δράσης από τη σύστασή της και εν συ-
νεχεία, μετά την ολοκλήρωση της
πρώτης σύμβασης, την επιλέγει να συ-
νάψει εκ νέου άλλη μια διετή, δίδον-
τας συνολικά το ποσό των 165.600 ευ-
ρώ (πλέον ΦΠΑ)». 

Στο πλαίσιο αυτό ζητά να μάθει από
τους αρμόδιους υπουργούς:
1) Με τι κριτήριο επελέγη η εν λόγω
εταιρεία για τη σύναψη της πρώτης
σύμβασης ύψους 55.200 ευρώ;
2) Ποιες ήταν οι άλλες εταιρείες που
κατέθεσαν προσφορές και ποιο το
περιεχόμενό τους για το έργο περί
«συντονισμού της παρακολούθησης
και εποπτείας έργων ανάπτυξης του
συστήματος μεταφοράς με στόχο
την περαιτέρω βελτίωση της έγκαι-

ρης και εύρυθμης υλοποίησής τους»;
3) Πώς προκύπτει ότι η ανάδοχος εται-

ρεία «διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη
εμπειρία και τεχνική επάρκεια σε αντί-
στοιχα έργα δικτύων ηλεκτρικής ενέρ-
γειας», όταν αυτή συστάθηκε λίγες
ημέρες πριν από τη σύναψη της σύμ-
βασης;

4) Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος επι-
λογής της ίδιας εταιρείας και στη δεύ-
τερη σύμβαση ύψους 110.400 ευρώ,
δεδομένου ότι έναν χρόνο αργότερα
εκλείπει η αιτιολογία των επειγουσών
εργασιών;

5) Για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν οι διαδι-
κασίες κήρυξης διαγωνισμού για ανά-
θεση δημόσιων συμβάσεων είτε για
την πρώτη ανάθεση είτε για τη δεύτε-
ρη; 

Το
...
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Εξ οικείων 
τα βέλη…
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
αναφορικά με το νομοσχέδιο για το
υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγο-
ρές έστειλε η Ένωση Περιφερειών Ελ-
λάδας. Την επιστολή υπογράφουν ο
πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο α’ αντιπρόεδρος της
ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Οι κ.κ. Τζιτζικώ-
στας και Πατούλης χαρακτηρίζουν
«ανεφάρμοστες» τις προβλέψεις του
νομοσχεδίου του υπουργείου, ειδικά
εκείνες που αφορούν σε ζητήματα λει-
τουργίας των λαϊκών αγορών μέσω των
Αναπτυξιακών Οργανισμών των Περι-
φερειών Αττικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας, και προτείνουν την ίδρυση αυ-
τοτελούς νομικού προσώπου από την
περιφέρεια για τη διαχείριση των ζη-
τημάτων των λαϊκών αγορών.

Τι συμβαίνει με
Παγκρήτια και
Τράπεζα Κρήτης;
Πάμε σε συγχώνευση της Παγκρήτιας
και της Τράπεζας Κρήτης; Προφανώς
θα προκύψει κάτι νέο με όνομα από
Κρήτη και αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι
αφορά το μερίδιο αγοράς που θα έχει
σε επίπεδο νησιού το νέο σχήμα, οι
εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι σε επίπε-
δο καταθέσεων θα ξεπερνά το 40%, ενώ
στις χορηγήσεις θα κινείται στο 25%.
Μιλάμε για το μεγαλύτερο πιστωτικό
ίδρυμα στην Κρήτη.

Άμεσος και αποτελεσματικός 
ο Θάνος Πλεύρης 

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο αίτημα
του υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή βοήθειας σε ομογενείς στη Βό-
ρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα, με απόφαση του κ. Πλεύρη δρομολογήθηκε ήδη
η αποστολή υγειονομικού υλικού κατά της Covid-19 στην κοινότητα Δερβιτσά-
νης της Αλβανίας. Σε μια δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο
για τη χώρα μας, ο νέος υπουργός Υγείας δείχνει αλληλεγγύη και ανθρωπιά
προς τους γείτονές μας που την έχουν ανάγκη. Απλά, πρακτικά, άμεσα και χω-
ρίς τυμπανοκρουσίες. 

Στη Βουλή το ρεπορτάζ 
της «Political» για τον ΑΔΜΗΕ
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Τ
ο 2025 (βάσει πρόσφατης έρευνας της
McKinsey) το 25% του παγκόσμιου εξαγω-
γικού εμπορίου θα επηρεαστεί από το -

αναδυόμενο- φαινόμενο του επαναπατρισμού της
βιομηχανίας. Αυτό αντικατοπτρίζει περίπου 4.500
δισ. δολάρια ΗΠΑ, διαταράσσοντας παραγωγικά
χώρες όπως η Κίνα, το Βιετνάμ, η Ινδία αλλά και
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομική
τους σχέση με τις ΗΠΑ.

Ο μετασχηματισμός του παγκόσμιου παραγω-
γικού μοντέλου θα διαφοροποιήσει αλλά και θα
διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα
αυτές που αφορούν μακρινές αποστάσεις (long
supply chains), αλλά και θα προσδώσει σημαντι-
κή δυναμική στις κοντινές (short supply chains).

Δειλά -προς το παρόν- η Ευρωπαϊκή Ένωση
των 27 αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ψελλί-
ζουν την ανάγκη επαναπατρισμού της βιομηχα-
νίας. Το 2014, το ΗΒ εφάρμοσε το «UK Reshore
Plan», το οποίο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης
για την αξιολόγηση της πιθανότητας επαναπατρι-
σμού, παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση του
ποιοτικού προτύπου των επιχειρήσεων. Επιπλέ-
ον, υπογράφηκε το «Advanced Manufacturing
Supply Chain Initiative», το οποίο ενθαρρύνει
τους προμηθευτές να αυξήσουν την ανταγωνιστι-
κότητα των βρετανικών αλυσίδων αξίας. Όμως
από τη δειλία της Ευρώπης -που προσφέρει μόνο
προτροπές και υπηρεσίες- η Νότια Κορέα έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές υπέρ του

επαναπατρισμού. Το 2013 και το 2016 ξεκίνησε να
προσφέρει οικονομικές επιδοτήσεις, φορολογι-
κές μειώσεις και κίνητρα για καινοτομία σε εται-
ρείες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Ενώ η
Ιαπωνία -σήμερα- έχει σχεδιάσει ένα πλάνο εξό-
δου των βιομηχανιών της από την Κίνα ύψους 2,2
δισ. δολαρίων.

Σχεδόν προφητικά το 2006, ο πρώην διευθύ-
νων σύμβουλος της ORACLE Michael Fields, σε
συνέντευξή του στο περιοδικό FORTUNE και σε
αναπαραγωγή του CNN Money με τον εμφατικό
τίτλο «Bring the jobs home», ανέφερε την ανάγκη
επαναπατρισμού των εταιρειών τεχνολογίας (in-
formation technology) από την Ινδία στις ΗΠΑ.

Η παγκοσμιοποίηση, η υπερεξάρτηση και η αλ-
ληλοεξάρτηση επιβεβαίωσαν αυτά που ο Κίσιν-
τζερ προέβλεπε το μακρινό 1974: «Εάν δεν ανα-
γνωρίσουμε την αλληλοεξάρτησή (interdepen-
dence) μας [τότε] ο δυτικός πολιτισμός που τώρα
έχουμε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποσυντεθεί».

Οι λανθασμένες πολιτικές -κρατών και επιχει-
ρήσεων- αποδυνάμωσαν τις εθνικές βιομηχα-
νίες. Το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα ορατό -και
οδυνηρό- κατά την περίοδο της Covid-19, διότι
έδειξε πόσο κρίσιμοι είναι οι μηχανισμοί που κυ-
βερνούν την παγκόσμια οικονομία και ότι πρέπει
να προστατευτεί από τους κινδύνους αποκλει-
σμού ή επιβράδυνσης των αλυσίδων εφοδια-
σμού. Η Κίνα επικρίθηκε περισσότερο από όλους
για τις όποιες διαταραχές προκλήθηκαν ή συνεχί-

ζουν να προκαλούνται όπως υπερβολικοί υψηλοί
ναύλοι, καθυστερήσεις, έλλειψη πρώτων υλών
κ.ά. Φταίει όμως μόνο η Κίνα ή οι πολιτικές που
περίμεναν μια μετάλλαξή της στα πρότυπα του
δυτικού οικονομικού μοντέλου;

Τι θα είχε γίνει εάν η Γερμανία είχε σταματήσει
το «Offshoring» των βιομηχανιών της με κεντρικό
προορισμό την περιφερειακή «φίλη» της Τουρκία
ή τη μακρινή Ασία; Εάν οι επενδύσεις αυτές είχαν
δρομολογηθεί μέσα στην ίδια την «οικογένεια» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Τι θα είχε γίνει εάν εμβλη-
ματικές βιομηχανίες δεν είχαν εξαγοραστεί από
μακρινούς επενδυτές και αντίθετα είχαν χρηματο-
δοτηθεί από ενωσιακούς πόρους; Τι θα είχε γίνει
εάν η τεχνολογία παρέμενε στην «ιδιοκτησία» της
Ευρώπης και δεν ταξίδευε -λόγω κόστους- τον
δρόμο που είχε χαράξει ο Μάρκο Πόλο;

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε υπάρχει η ανάγκη να
επαναπατριστεί η βιομηχανία, να «γυρίσουν σπί-
τι» οι θέσεις εργασίας κα να επιστρέψουν οι
επενδύσεις. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε και να
ανασχεδιάσουμε κάνοντας πιο σύντομες, ευέλι-
κτες, ανθεκτικές και βιώσιμες τις εφοδιαστικές
αλυσίδες, ανακτώντας την «ιδιοκτησία τους».

Για αυτό τον λόγο είναι κρίσιμο το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ταυ-
τόχρονη εναρμόνιση των οικονομικών στρατηγι-
κών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και με κεν-
τρικό στόχο την προστασία των «παγίων» της Ευ-
ρώπης.

Δ
άχτυλα μακριά, λεπτά, απαλά, όμορφα. Ποτέ
σφιγμένα. Πάντα απλωμένα σε ένα αγκάλια-
σμα, ένα υποστηρικτικό χτύπημα στον ώμο,

ή ήρεμα πάνω στο τραπέζι. Ανακαλώ συχνά τις τε-
λευταίες μέρες τα χέρια της Φώφης Γεννηματά. Τα
χέρια μιας γυναίκας χορτασμένης από αγάπη την
οποία ανταποδοτικά εξέπεμπε, αγωνιζόμενη και ελ-
πίζοντας για έναν κόσμο καλύτερο.

Ελπίδα που δεν λογάριασε η «βασική νόσος», ο
καρκίνος. Η Φώφη Γεννηματά πολεμούσε την αν-
τίστοιχη «βασική νόσο» και στην πολιτική ζωή, το
καρκίνωμα της ανισότητας. Αντιμαχόταν τους εκ-
μεταλλευτές σε ένα σύστημα, εκείνους που ιδιο-
ποιούνται τους πόρους του συστήματος για να
πολλαπλασιαστούν και αναπτυχθούν, οδηγώντας
εντέλει το σύστημα σε εξόντωση. Είτε το σύστημα
ήταν το σώμα της είτε η Δημοκρατία.

Ο καρκίνος είναι συνδεδεμένος με τη συνεργα-
τική φύση της πολυκύτταρης ζωής. Οι πολυκύτ-
ταροι οργανισμοί έχουν αναπτύξει μηχανισμούς
που ρυθμίζουν τον τρόπο συμβίωσης μεταξύ των
κυττάρων. Μηχανισμοί συνεργασίας, που προ-

βλέπουν πόσους και ποιους πόρους θα χρησιμο-
ποιήσει κάθε κύτταρο. Όταν οι κανόνες της κυτ-
ταρικής συμβίωσης παραβιάζονται, τότε κάποια
κύτταρα εκμεταλλεύονται περισσότερους πό-
ρους από αυτούς που τους αναλογούν, πολλαπλα-
σιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας τόσα
προβλήματα, ώστε ο οργανισμός να οδηγείται μέ-
χρι και στον θάνατο.

Στην κοινωνία, όταν κάποια μέλη της εκμεταλ-
λεύονται την πρόσβασή τους σε πόρους, οδηγού-
μαστε σε φαινόμενα ανισότητας. Ακραίος πλού-
τος από τη μια και ακραία φτώχεια από την άλλη.
Άνθρωποι με πολλές επιλογές, και άνθρωποι χω-
ρίς επιλογή. 

Ανισότητες στο εισόδημα, στην εκπαίδευση,
στην απασχόληση, στα δικαιώματα. Αυτές οι ανι-
σότητες αποτελούν πρόκληση για την κοινωνία
και τη Δημοκρατία. Επηρεάζουν τους νέους που
παγιδεύονται σε ασταθείς, χαμηλόμισθες θέσεις
εργασίας, αυξάνοντας έτσι τις ανισότητες μεταξύ
των γενεών, και υπονομεύουν την ανάπτυξη, κα-
θώς δεν προάγουν τα ταλέντα.

Η Φώφη Γεννηματά πίστευε ότι η ανάπτυξη χω-
ρίς ταυτόχρονη κοινωνική πολιτική άρσης των
ανισοτήτων είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα
θεμέλια της Δημοκρατίας. Η καρκινική αύξηση
του πλούτου μιας μερίδας της κοινωνίας εις βά-
ρος των πολλών θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα
των δημοκρατικών θεσμών. Η ισότητα για τη Γεν-
νηματά δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα, ένα θέμα της
πολιτικής μόδας.

Ήταν στάση ζωής. Η αξιοπρέπειά της ήταν
ηχηρό ράπισμα σε όσους προσπαθούσαν να την
υποβιβάσουν «σε μια ξανθιά που δεν τραβάει» ή
να την ειρωνευτούν κάνοντας mansplaining
«επειδή δεν καταλαβαίνετε, κυρία Γεννηματά,
αφήστε να σας εξηγήσω εγώ».

Ο αγώνας της ζωής της ήταν αυτό που μας δίδα-
ξε με το παράδειγμά της: Κανείς δεν μπορεί να
βάλει τον εαυτό του πάνω από το σύνολο στο
οποίο ανήκει. 

Το έκανε πράξη για το κόμμα και την παράταξη,
το έκανε πράξη για τη Δημοκρατία και τους θε-
σμούς της, το έκανε πράξη για την πατρίδα.

Το τέλος της υπερεξάρτησης και ο επαναπατρισμός 
της βιομηχανίας στην Ευρώπη

Τι μπορεί να μας διδάξει ο καρκίνος για τη Δημοκρατία
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Οι επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους 
ένα δύσκολο τελευταίο δίμηνο
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Η ιστορία έχει δείξει ότι οι αλλαγές αρχηγών κομμά-
των γίνονται ύστερα από μια βαριά ήττα που έχει δυσκο-
λίες στη διαχείριση, ή ύστερα από δυσκολίες των αρχη-
γών να κρατήσουν την ενότητα του κόμματος, λόγω της
διαφαινόμενης ήττας στις εκλογές, ή ύστερα από παραι-
τήσεις για λόγους υγείας. Τα δαχτυλίδια της διαδοχής δί-
νονται με πολλούς τρόπους, άμεσους ή έμμεσους.

Η αντικατάσταση του αρχηγού θεωρείται επιβεβλημέ-
νη και αναγκαία για τη νέα αρχή και εσωτερική ανασυγ-
κρότηση του κόμματος και έτσι αρχίζει το παιχνίδι της
διαδοχής. Η πολιτική «πιάτσα» ανέκαθεν θεωρούσε ότι
είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάποιος αρχηγός κόμματος,
αν δεν είναι από οικογενειακό τζάκι, δηλαδή κληρονομι-
κό δικαίωμα, για να δοθεί το δαχτυλίδι της διαδοχής. Για
να υπάρξει ενδιαφέρον στο παιχνίδι, μπαίνουν στην
κούρσα της διαδοχής ορισμένα ονόματα πρωτοκλασά-
των στελεχών των κομμάτων, για να «παίξουν» ως διάδο-
χοι, δελφίνοι, δυνάμει αρχηγοί.

Όμως τα τελευταία χρόνια κάτι άλλαξε. Στις εσωκομ-
ματικές εκλογές του σημερινού κυβερνώντος κόμματος,
όλοι ζήσαμε ανατροπές και στην τελική έκβαση της μά-
χης να παίρνει το δαχτυλίδι το αουτσάιντερ. Σε στοίχημα,

όποιος πόνταρε τότε στο όνομα του νικητή, θα έπιανε το
Τζόκερ ύστερα από πέντε τζακ ποτ! Στις μέρες μας η
απροσδόκητη απώλεια της υποψήφιας για την προεδρία
του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος έφερε στο προ-
σκήνιο ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά έξι υποψήφιους αρχη-
γούς, ο καθένας με την ιστορία και τις χάρες του.

Αν θέλαμε να παραμείνουμε στην ιστορία της διαδο-
χής αρχηγών κομμάτων, δεν χρειαζόταν να περιμένουμε
τα αποτελέσματα της κάλπης. Οι εκλογές θα ήταν μια τυ-
πική διαδικασία. Η οικογενειοκρατία κερδίζει. Το brand
name του υποψηφίου μετράει πάντα πολύ περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο. Όσο όμως το πολιτικό σύστημα αλ-
λάζει, οι ψηφοφόροι ξυπνούν, υπάρχουν απαιτήσεις, δεν
αρκεί πλέον το όνομα να δώσει το στέμμα της διαδοχής.

Ειδικά για τον υποψήφιο αρχηγό με το βαρύ πολιτικό
όνομα, θα πρέπει να απαντήσει τουλάχιστον σε δύο πολύ
απλές ερωτήσεις των ψηφοφόρων. Με ποιον θα συμμα-
χήσει την επόμενη μέρα των εκλογών, αν χρειαστεί, και
το κυριότερο, αν υπάρξει κίνδυνος να τους οδηγήσει εκ
νέου σε μνημόνιο! Αυτά είναι τα δύο ναρκοπέδια που
πρέπει να ξεπεράσει. Για τους άλλους υποψηφίους,
ισχύει πάντα το πρώτο ερώτημα και υποερωτήματα με

βάση τις ικανότητες, τις δεξιότητες και το παρελθόν ενός
εκάστου.

Στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του αρ-
χηγού κόμματος και σε περίπτωση μεγάλου αριθμού
υποψηφίων, ισχύει ό,τι και στους αγώνες δρόμου μεγά-
λων αποστάσεων και επιβάλλεται να γνωρίζει ο υποψή-
φιος το σύστημα των «λαγών», αν τους χρειάζεται και
πώς θα δουλέψει μαζί τους.

Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος του κοινού
που ψηφίζει, τους κομματικούς μηχανισμούς, να έχει
«κολλήσει» κομματικά και επαγγελματικά ένσημα, να
έχει καλές σχέσεις με τα ΜΜΕ, να δουλεύει με επαγγελ-
ματίες στην προεκλογική εκστρατεία, που έχουν επιλε-
γεί με αξιοκρατικούς όρους και όχι συναισθηματικούς.
Με εκλεκτούς και όχι κολλητούς!

Και το κυριότερο. Να είναι έτοιμος για τα πάντα. Να
μην ξαφνιάζεται από τίποτα. Το παιχνίδι της διαδοχής εί-
ναι πάντα βρόμικο. Τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη πολ-
λαπλασιάζονται όσο πάμε προς την κάλπη, οι απόπειρες
εξαγοράς και δωροδοκίας συνεργατών εντείνονται και οι
προσπάθειες πολιτικής εξόντωσης πληθαίνουν. Όταν
μπαίνεις σε ναρκοπέδιο, κινείσαι με ελιγμούς.

του
Θανάση 

Παπαμιχαήλ 

Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr

Tιπ πολιτικής επικοινωνίαςΚάθε Τρίτη

Τ
ο τελευταίο δίμηνο του έτους που διανύουμε μπο-
ρεί να περιέχει για όλες τις επιχειρήσεις δυσκο-
λίες, προκλήσεις και απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα

προσφέρει εποχικές ευκαιρίες και εφικτούς στόχους για
αύξηση της κατανάλωσης, τζίρου και κερδών. Η δεκαπεν-
θήμερη περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η εβδομά-
δα της Black Friday και οι εορταστικές εβδομάδες των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δημιουργούν
προσδοκίες στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και
στις υπηρεσίες εστίασης, διασκέδασης και εσωτερικού
τουρισμού. Η εικόνα, όμως, των διεθνών αγορών και οι οι-
κονομικές εξελίξεις προειδοποιούν πως οι ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους να διανύσουν ένα εξαι-
ρετικά δύσκολο τελευταίο δίμηνο του έτους. Η διεθνής
αγορά βρίσκεται ήδη ενώπιον προβλέψιμων, αλλά εκρη-
κτικών ανατιμήσεων πρώτων υλών και καταναλωτικών
αγαθών, που έχουν δημιουργηθεί από το δίδυμο-φωτιά
αφενός της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους και αφε-
τέρου της αρρυθμίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εφοδιαστική αλυσίδα θα συνεχίσει, μάλιστα, το τε-
λευταίο δίμηνο να αντιμετωπίζει εντονότερα προβλήματα
και να δέχεται πλήγματα σε χρόνο και χρήμα, ενώ η περί-
πλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν αναμένεται
να αποκλιμακωθεί πριν από την άνοιξη του 2022. Με
σκοπό, μάλιστα, να ξεπεράσουν τα σοβαρά προβλήματα
στην εφοδιαστική, μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες του
λιανεμπορίου ναυλώνουν πλοία που έχουν την ικανότητα

μεταφοράς κοντέινερ, για να αποφύγουν τις συνέπειες
της διακοπής των ροών σε καταναλωτικά αγαθά και επο-
χικά προϊόντα, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Η παγκόσμια αρρυθμία στα λιμάνια ανά τον κόσμο,
όπου παρατηρούνται ουρές πλοίων, δημιουργεί ανησυ-
χητικές ελλείψεις στη βιομηχανία, στη μεταποίηση και το
εμπόριο. Στο ενεργειακό κόστος οφείλονται αποκλειστι-
κά οι υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, οι καθυστερήσεις
και οι ελλείψεις προμήθειας σημαντικών βιομηχανικών
υλικών. Πολλές είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, που τάχθηκαν υπέρ της λήψης
άμεσων αποφάσεων και ήδη εφαρμόζουν μια σειρά
εθνικών μέτρων, επιδοτώντας τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και φυσικού αερίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά,
αλλά όχι ακόμα για τις επιχειρήσεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του διμήνου Νοεμβρί-
ου-Δεκεμβρίου βρίσκονται στη μέση του χρόνου πληρω-
μών των μηνιαίων δόσεων του 2021, που ξεκίνησαν τον
Αύγουστο και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο.
Ο φόρος εισοδήματος για 205.153 επιχειρήσεις σε σύνο-
λο 281.724 νομικών προσώπων, ήταν αυξημένος το 2021
λόγω της προκαταβολής στο 70%, κατά 33,6% και στα 3,2
δισ. ευρώ. Συγκριτικά, πέρυσι από τα 275.505 νομικά
πρόσωπα τα 188.651 κατέβαλαν φόρους 2,4 δισ. ευρώ. Το
τελευταίο δίμηνο έρχεται και ο λογαριασμός της επιστρε-
πτέας προκαταβολής με την επιλογή εξόφλησης είτε σε
60 έντοκες δόσεις είτε με εφάπαξ εξόφληση έως 31 Δε-

κεμβρίου και με επιπλέον έκπτωση 15%, πέραν του κου-
ρέματος του αρχικού ποσού. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει να στείλει
τα «ραβασάκια» εντός Νοεμβρίου, προχωρώντας στην
εκκαθάριση των οφειλών και στέλνοντας τα ειδοποιητή-
ρια με τα ποσά που θα πρέπει να επιστρέψουν περίπου
700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
που ενισχύθηκαν μέσω των επτά κύκλων συνολικά με 8,3
δισ. ευρώ. 

Μόλις εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ορίζει το
«κούρεμα» από 25% έως 75% των επιστροφών, οι δικαιού-
χοι θα δουν στην ψηφιακή πύλη myAADE το συνολικό πο-
σό που έλαβαν και το ποσό που θα πληρώσουν στο κράτος
ως οφειλή, όπως ακριβώς αποτυπώνεται ο φόρος εισο-
δήματος με «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές».

Στην τελική ευθεία μιας ακόμα δύσκολης οικονομικά
χρονιάς, το ζητούμενο είναι η φθινοπωρινή εκπτωτική
περίοδος που ξεκίνησε και η χειμερινή εορταστική αγο-
ρά, που έρχεται, να πραγματοποιηθούν με τις λιγότερες
δυνατές ανατιμήσεις, με γεμάτες αποθήκες και ράφια, με
τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν με επάρκεια αγαθών
στην αυξημένη καταναλωτική ζήτηση, ώστε να μη στερη-
θούν τον παραμικρό τζίρο, που προσδιορίζει το τελευταίο
και κρίσιμο δίμηνο. 

Ο συνδυασμός ακρίβειας, φορολογικών βαρών, κατα-
βολής ΕΝΦΙΑ και τελών κυκλοφορίας αναμφισβήτητα
προμηνύει και για φέτος έναν βαρύ χειμώνα για νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις.
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Πώς να κερδίσετε σε μια κούρσα διαδοχής τη θέση του αρχηγού
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A
στραψε και βρόντηξε ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
γύρισε με άδεια χέρια από τη
Σύνοδο των G20 στη Ρώμη. Η

πολυπόθητη συνάντηση με τον Τζο
Μπάιντεν αλλά και το τετ α τετ με τον Εμα-
νουέλ Μακρόν «προσγείωσαν» απότομα
τον Τούρκο πρόεδρο στη σκληρή πραγ-
ματικότητα, επιβεβαιώνοντας το «ψυχρο-
πολεμικό» κλίμα στις σχέσεις της Άγκυ-
ρας με τη Δύση.

Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Ερντο-
γάν αποκάλυψε ότι μεγάλο μέρος των συ-
ζητήσεων με τον Αμερικανό και τον Γάλλο
ομόλογό του αφορούσε στα εξοπλιστικά
της Ελλάδας και τις αμυντικές συμφωνίες
της Αθήνας με την Ουάσιγκτον και το Πα-
ρίσι. Ο Τούρκος πρόεδρος φάνηκε, μάλι-
στα, ιδιαίτερα ενοχλημένος με την παρα-
χώρηση της βάσης στην Αλεξανδρούπο-
λη, που προβλέπεται στην ελληνοαμερι-
κανική συμφωνία. «Και στον κ. Μπάιντεν
και στον κ. Μακρόν αναφέραμε το θέμα
της Αλεξανδρούπολης. Η ίδρυση βάσης
εκεί αναστατώνει εμάς και τον λαό μας»
είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα
στο προεδρικό αεροπλάνο.

Ο Ερντογάν πόνταρε πολλά στο ραντε-
βού με τον Τζο Μπάιντεν, το οποίο επε-
δίωκε εδώ και μήνες. Τα μηνύματα του
Αμερικανού προέδρου, ωστόσο, ήταν τό-
σο αυστηρά όσο και το παγωμένο του χα-
μόγελο, λίγο προτού μπουν στην αίθουσα
για να συζητήσουν. Ο κ. Μπάιντεν έθεσε
επιτακτικά το θέμα του σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου, ένα θέμα που καίει τον Τούρκο
πρόεδρο, ενώ λίγες ώρες πριν από τη συ-
νάντηση αξιωματούχοι των ΗΠΑ διέρρε-
αν ότι το ραντεβού δεν θα είχε πραγματο-
ποιηθεί, αν η Άγκυρα δεν υποχωρούσε
στο θέμα της απέλασης των δέκα πρε-
σβευτών.

Φρένο στην προμήθεια των F-16 
Ο Τζο Μπάιντεν φρόντισε ακόμη να βά-

λει στον πάγο το θέμα της προμήθειας νέ-
ων F-16 από την Τουρκία, παραπέμπον-
τας στις αποφάσεις του Κογκρέσου.
«Υπάρχει μια μακρά διαδικασία που πρέ-
πει να περάσουμε στις ΗΠΑ», φέρεται να
είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα
με το Reuters, επιτείνοντας τον εκνευρι-
σμό του Ερντογάν. Αντιθέτως, πήρε μόνο
μια υπόσχεση, ότι το θέμα θα το χειρι-
στούν τα δύο υπουργεία Άμυνας σε μελ-

λοντικές τους συναντήσεις. Αν και ο ίδιος
υποστήριξε ότι δεν είδε «αρνητική στά-
ση» από την πλευρά των ΗΠΑ, παραδέ-
χτηκε ωστόσο ότι «μπορεί να μην έχουμε
αποτελέσματα σύντομα». 

Κατά τον Ερντογάν, ο Μπάιντεν δήλωσε
ότι «η κατάσταση είναι 50-50», με τον
Τούρκο πρόεδρο να απαντά «πιστεύω ότι
μπορείς να το πετύχεις», ζητώντας εμμέ-
σως να επηρεάσει τους γερουσιαστές
που αρνούνται την πώληση νέων μαχητι-
κών στην Τουρκία και την αναβάθμιση
του στόλου των F-16 της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρέμβαση
του πρώην υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος σε ερώτη-
ση της ΕΡΤ τάχθηκε κατά της πώλησης

νέων F-16 στην Τουρκία. Ο κ. Πομπέο,
επί υπουργίας του οποίου η Τουρκία εκ-
διώχθηκε από τα F-35, απάντησε ότι
«ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί
να χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ρωσικό
σύστημα αεράμυνας. Ήμασταν πάντοτε
ξεκάθαροι για τις προσδοκίες μας, τους
ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούν να έχουν
τα F-35 στο οπλοστάσιό τους. Η αμερι-
κανική κυβέρνηση δεν μπορεί να εξετά-
ζει καμία συνδιαλλαγή που θα παραβιά-
ζει τον νόμο CAATSA σε καμία χρονική
συγκυρία».

Η Άγκυρα επιχείρησε ακόμη να διαφο-
ροποιηθεί από την Ουάσιγκτον ως προς
το τι διημείφθη στη συνάντηση με τον Τζο
Μπάιντεν. Ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοί-

νωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την
Ανατολική Μεσόγειο, ο Ερντογάν δήλωσε
ότι το θέμα δεν υπήρχε στην ατζέντα του
Μπάιντεν ούτε και στη δική του. Φτάνον-
τας στην Άγκυρα, όμως, ο Τούρκος πρό-
εδρος έκανε στροφή 180 μοιρών και πα-
ραδέχτηκε ότι τόσο η Ανατολική Μεσό-
γειος όσο και το Αφγανιστάν, η Συρία και
η Λιβύη τέθηκαν επί τάπητος.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Πόνταρε πολλά στο ραντεβού
με τον Τζο Μπάιντεν, 
αλλά γύρισε με άδεια χέρια
από τη Σύνοδο των G20

«Τούρκος» ο Ερντογάν
για την Αλεξανδρούπολη 

Η Τουρκία επέστρεψε στην επιθετική ρητορική μόλις ο
Ερντογάν πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα. Τους τόνους σή-
κωσε η εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας
Σεμπνέμ Ακτόπ, θέτοντας για μια ακόμη φορά το ζήτημα της
αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατο-
λικού Αιγαίου, ενώ κατηγόρησε την Αθήνα για προκλητική
στάση απέναντι στην Τουρκία. 
«Παρά τις εκκλήσεις μας στο πλαίσιο των σχέσεων καλής
γειτονίας, η Ελλάδα συνεχίζει τις ενέργειές της που παρα-
βιάζουν το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου», είπε η Ακτόπ, απειλώντας μάλι-

στα με «απαντήσεις στο πεδίο» κατά της «επιθετικής στά-
σης της Ελλάδας». Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, που
παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την κλιμάκωση της
τουρκικής προκλητικότητας. Πηγές της Β. Σοφίας σημεί-
ωναν με νόημα πως «η χώρα που μας απειλεί με πόλεμο και
παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώμα-
τα σχεδόν καθημερινά δεν μπορεί να δίνει μαθήματα νομι-
μότητας σε κανέναν. Άλλοι βλάπτουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ
με τις ενέργειές τους και να μην προσπαθούν να ρίξουν την
ευθύνη σε εμάς που συνεισφέρουμε τόσο στην ευρωπαϊκή
όσο και στην ευρωατλαντική ασφάλεια».

Νέες τουρκικές προκλήσεις - Πρώτη αντίδραση της Αθήνας 



I
λιγγο προκαλεί στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν η νέα δομή των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, με τα Rafale και τις Be-
lharra να δίνουν στην Αθήνα σαφέστατη

υπεροχή στον αέρα και τη θάλασσα για τις
επόμενες δεκαετίες.

Μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μα-
κρόν, στο περιθώριο της G20, ο Τούρκος πρό-
εδρος παραδέχτηκε δημοσίως ότι εξέφρασε την
ανησυχία του στον Γάλλο πρόεδρο για την ενί-
σχυση του ελληνικού οπλοστασίου με νέες φρε-
γάτες και μαχητικά αεροσκάφη. Τα «παράπονα»
του Ερντογάν δεν περιορίστηκαν μόνο στους
εξοπλισμούς, καθώς, σύμφωνα με διπλωματι-
κές πηγές, ο Τούρκος πρόεδρος μετέφερε στον
Γάλλο ομόλογό του τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας
για τη συμφωνία Αθήνας - Παρισιού και το δόγ-
μα αμυντικής συνδρομής που περιλαμβάνει. «Η
στάση της Ελλάδας να σχηματίσει συμμαχίες,
αναζητώντας οπλισμό και υποστήριξη, με άλλες
χώρες εντός του ΝΑΤΟ, βλάπτει τόσο το πνεύμα
αλληλεγγύης της Συμμαχίας όσο και τις διμερείς
σχέσεις», ανέφερε η εκπρόσωπος του τουρκι-
κού υπουργείου Άμυνας, Σεμπνέμ Ακτόπ.

Μάλιστα, ο Ερντογάν αποκάλυψε σε δημο-
σιογράφους που τον συνόδευαν στη Ρώμη
ένα μέρος του διαλόγου που είχε με τον Εμα-
νουέλ Μακρόν. «Όσο για τα Rafale, μου είπε
πως “εκείνοι έχουν χρήματα”. Του απάντησα
ότι “σε ξεγελάνε. Ξέρω πως δεν έχουν χρήμα-
τα. Μόνο στη Δύση, χρωστούν 400 δισ. ευρώ”.

Μου είπε, “έχουν χρήματα, όλα είναι χρήμα”»,
υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Δικαιολογημένη» χαρακτηρίζουν την
αγωνία της Τουρκίας ανώτατες στρατιωτικές

πηγές που μιλούν στην «Political» και επιση-
μαίνουν ότι «οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
αποκτούν σημαντικό τεχνολογικό προβάδι-
σμα» με την προσθήκη των γαλλικών όπλων

και μάλιστα, «σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα».

Το πρόγραμμα παραλαβής των Rafale κι-
νείται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ μέχρι
το τέλος του έτους αναμένεται να έρθει στη
Βουλή η συμφωνία για τις φρεγάτες Belharra.
Ένα ακόμη Rafale F3R, πάντως, «ντύθηκε»
στα γαλανόλευκα, το τέταρτο από την πρώτη
παρτίδα των ελαφρώς μεταχειρισμένων μα-
χητικών που παραλαμβάνει η Πολεμική Αε-
ροπορία, ενώ απομένουν δύο ακόμη αερο-
σκάφη για να συμπληρωθεί η εξάδα και να έρ-
θουν στην Ελλάδα και την 114 Πτέρυγα Μάχης
της Τανάγρας. Πρόκειται για το μονοθέσιο με
τον σειριακό αριθμό 411, το οποίο, προς το πα-
ρόν, χρησιμοποιείται για τις σόλο πτήσεις των
Ελλήνων ιπταμένων που εκπαιδεύονται με
εντατικούς ρυθμούς στην αεροπορική βάση
του Μερινικάκ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Μαζί με την πρώτη παρτίδα Rafale, θα έρ-
θουν στην Ελλάδα και οι εκπαιδευτές της 332
Πολεμικής Μοίρας, οι οποίοι θα αναλάβουν να
μυήσουν τους συναδέλφους τους στα μυστικά
του παντοδύναμου γαλλικού μαχητικού. Ο
σχεδιασμός του Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας προβλέπει ότι τα πρώτα έξι Rafale θα εί-
ναι «ετοιμοπόλεμα» από τη στιγμή της άφιξής
τους στην Τανάγρα, ενώ μέχρι το 2024 η Ελλά-
δα θα διαθέτει την πρώτη επιχειρησιακή μοίρα
Rafale στην ιστορία της, με 24 αεροσκάφη.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Ερντογάν εξέφρασε την
ανησυχία του στον Μακρόν 
για την ενίσχυση του 
ελληνικού οπλοστασίου

Τα Rafale και οι Belharra
τρομάζουν την Άγκυρα

Προχωράει η MDCA
Αξιωματικοί του Δ’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν

χθες μαζί με τους Αμερικανούς ομολόγους τους τα πρωτόκολλα της στρατιωτικής συ-
νεργασίας που περιλαμβάνει η αναθεωρημένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών (MDCA). Τα πρωτόκολλα αυτά αφορούν
συνεκπαιδεύσεις και κοινές ασκήσεις ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χω-
ρών αλλά και τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στις βάσεις
που έχουν παραχωρηθεί στους Αμερικανούς. Προβλέπεται, άλλωστε, η επέκταση της
Ναυτικής Βάσης της Σούδας, όπου θα πραγματοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής,
ενώ προγραμματίζονται εργασίες αναβάθμισης σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα.

Χθες, ξεκίνησε στην Ξάνθη και ο Διαγωνισμός Αρμάτων Μάχης, με τη συμμετοχή
Μονάδων Τεθωρακισμένων από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο επι-
τελεία έχουν σχεδιάσει ένα απαιτητικό πλάνο «αγωνισμάτων» που περιλαμβάνει βο-
λές, αντικείμενα φυσικής κατάστασης, τακτικά σενάρια μικρής και μεγάλης κλίμα-
κας και επεισόδια διοικητικής μέριμνας.



Καμία κίνηση 
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ασκεί
σφοδρή κριτική στην κυβέρ-
νηση για την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου της
ΔΕΗ, όμως προς το παρόν
δεν προτίθεται να προχωρή-
σει σε ακραίες επιθετικές κι-
νήσεις κατά της κυβέρνησης
ή της διοίκησης της επιχεί-
ρησης. Η πρόταση μομφής,
άλλωστε, θα συσπειρώσει
την κυβέρνηση, θα λήξει πο-
λιτικά το θέμα με ψήφο εμπιστοσύνης και θα στερήσει από την αξιωματική
αντιπολίτευση το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου όπλου
σε ένα πιθανό σοβαρό θέμα για το επόμενο εξάμηνο.

Το αίμα βράζει
Πληθαίνουν οι καταλήψεις σε
σχολεία και για τις επόμενες
μέρες έχουν προγραμματι-
στεί διαδηλώσεις και πορείες
μαθητών στο κέντρο της Αθή-
νας και αλλού. Τα αιτήματά
τους (από την κατάργηση της
βάσης εισαγωγής μέχρι κα-
λύτερες υγειονομικές συν-
θήκες στις αίθουσες) δεν
έχουν τόσο σημασία όσο έχει
ο εφηβικός θυμός που δεν
υπήρχε τρόπος να εκφραστεί
μέσα στα lockdowns.

Η ανακάλυψη 
Έλληνας ερευνητής στον Καναδά δημιούργη-
σε ένα καινοτόμο μεταϋλικό που μπορεί να
ενισχύσει κατά πολύ το ασύρματο σήμα Wi-Fi.
Ανακλαστήρες φτιαγμένοι από αυτό το υλικό
μπορούν να επιτρέψουν στο φως να μεταδώ-
σει περισσότερα ασύρματα δεδομένα μέσω
μίας μόνο συχνότητας. Οι ερευνητές του Πα-
νεπιστημίου του Τορόντο, με επικεφαλής τον
καθηγητή Γιώργο Ελευθεριάδη, έκαναν και τη
σχετική δημοσίευση και η Google τούς ψά-
χνει ήδη.  

Έδωσε το στίγμα
Αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την

πανδημία δηλώνει ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας, συντονιστής του Εμβολιαστι-

κού Σχεδίου «Ελευθερία» Μάριος Θεμιστοκλέους, ο

οποίος έχει ήδη θέσει τον επόμενο στόχο: ένα νέο ψη-

φιοποιημένο σύστημα Υγείας. «Ο απώτερος στόχος

μας είναι να εξελιχθεί ο ιός ως μια “βαριά γρίπη” που

δεν θα επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την

κοινωνική μας ζωή», είπε και έβαλε το στίγμα του πώς

θα αντιμετωπίζουμε τον ιό στο μέλλον. 

Αλλού για αλλού η ευρωπαϊκή νομενκλατούρα

Η
Κομισιόν θέλει να προχωρήσει το 2022 σε
σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης
των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Η αρ-

μόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό και την κρατική
βοήθεια ζητά από τις κυβερνήσεις να στηρίξουν «μια
προοδευτική κατάργηση των μέτρων στήριξης λόγω
της κρίσης», η οποία θα οδηγήσει στις 30 Ιουνίου της
επόμενης χρονιάς στον τερματισμό πολλών από τα
προγράμματα που είναι σε ισχύ.

Η σταδιακή κατάργηση θα συνοδεύεται από μέτρα
για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στη φά-

ση της ανάκαμψης, ώστε αυτές να αντικαταστήσουν
την κρατική χρηματοδότηση, όπως σημειώνει. Η επί-
τροπος προτείνει να παραμείνουν κάποια μέτρα στή-
ριξης για μακρύτερο χρονικό ορίζοντα, όπως η στή-
ριξη φερεγγυότητας, που μπορεί να προσελκύσει
ιδιωτική χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, οι οποίες συνήθως στηρίζονται στην τρα-
πεζική χρηματοδότηση, αλλά αντιμετωπίζουν υψηλά
επίπεδα χρεών. Για μια ακόμα φορά οι γραφειοκρά-
τες των Βρυξελλών είναι μακριά από την πραγματι-
κότητα.
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Τ ην τέλεια καταιγίδα αντιμετωπίζει η παγκόσμια
οικονομία, ενώ συνεχίζεται η πανδημία και εξα-
κολουθεί να πλήττεται από την παρατεταμένη

κρίση που αυτή προκάλεσε στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Στα δεινά της έχει προστεθεί η εκτόξευση του κόστους
της ενέργειας, που οδηγεί τις βιομηχανίες σε αδιέξοδο,
με πολλές κινεζικές μονάδες να αναστέλλουν τη λει-
τουργία μονάδων παραγωγής επί μακρόν.
Στο μεταξύ, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της ενέρ-
γειας συμπαρασύρει τις τιμές ανά τον κόσμο, οδηγών-
τας σε συνεχή επιτάχυνση του πληθωρισμού. Θέτει έτσι
τις κεντρικές τράπεζες ενώπιον του διλήμματος αν θα
επιμείνουν στη στήριξη των οικονομιών τους ανεχόμε-
νες υψηλότερο πληθωρισμό ή θα στραφούν σε περιορι-
στική πολιτική για να αναχαιτίσουν το ράλι των τιμών.
Οι ελλείψεις καθοριστικών εξαρτημάτων, όπως οι μι-
κροεπεξεργαστές που οδήγησαν σε αναγκαστική μεί-
ωση της παραγωγής των βιομηχανιών ανά τον κόσμο,
επιδεινώνονται, καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα και
οι παραγωγοί στην Ασία δεν προλαβαίνουν να ανταπο-
κριθούν στις συνεχείς παραγγελίες. Το μεγαλύτερο
πλήγμα έχουν δεχθεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με κο-
λοσσούς να μειώνουν διαρκώς την παραγωγή τους, με
δραματικότερη την εικόνα στη Βρετανία, όπου η παρα-
γωγή αυτοκινήτων τον Ιούλιο μειώθηκε στο χαμηλότερο
επίπεδο από το 1956.
Τη μεγαλύτερη ίσως απειλή για την παγκόσμια οικονο-
μία σε μια τόσο εύθραυστη στιγμή της ανάκαμψής της
από την πανδημία αποτελεί η ενεργειακή κρίση, απότο-
κος της ανεπάρκειας ενέργειας σε μια δύσκολη συγκυ-
ρία για τις οικονομίες ανά τον κόσμο. Η ανεπάρκεια φυ-
σικού αερίου έχει εκτοξεύσει σε διαστημικά ύψη τις τι-
μές του φυσικού αερίου, ενώ κυριολεκτικά από ρεκόρ
σε ρεκόρ κινούνται τις τελευταίες μέρες οι τιμές της
ενέργειας σε κάθε κλάδο.
Οικονομολόγοι, διεθνείς οργανισμοί και οίκοι πιστολη-
πτικής αξιολόγησης εκφράζουν την ανησυχία τους για
τις επιπτώσεις της ανεπάρκειας ενέργειας και του
υψηλού κόστους της, που επιταχύνει διαρκώς τον πλη-
θωρισμό. Τέτοιο εκρηκτικό μείγμα στην παγκόσμια
αγορά δεν έχει δει ο πλανήτης.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Έρχεται θύελλα σε
παγκόσμιο επίπεδο

anetnews24@gmail.com 



Π
έντε μέτρα αναβάθμισης του επιτε-
λικού σχεδιασμού και της επιχειρη-
σιακής δράσης, καθώς επίσης και
δύο θεσμικές πρωτοβουλίες ανα-

κοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας το σχέ-
διό του για την ΕΛΑΣ στον απόηχο της αιματη-
ρής καταδίωξης στο Πέραμα και των διαπιστώ-
σεων που προέκυψαν από το πόρισμα που συ-
νέταξε το αρχηγείο της αστυνομίας.

Ταυτόχρονα, όπως είχε προαναγγείλει η «Po-
litical» από την περασμένη Παρασκευή, προχώ-
ρησε και σε «καρατομήσεις» αξιωματικών, κα-
θώς ανακοινώθηκαν αλλαγές στην ηγεσία της
Άμεσης Δράσης. Στην προκειμένη περίπτωση ο
διοικητής της Άμεσης Δράσης (ο Α100 όπως
ακούγεται στις ηχογραφημένες συνομιλίες του
Κέντρου Επιχειρήσεων με τους αστυνομικούς
της Ομάδας ΔΙΑΣ) «πλήρωσε» την εντολή να μη
γίνονται καταδιώξεις. «Η κοινή γνώμη ασφα-
λώς είναι προβληματισμένη με όσα διαδραματί-
στηκαν, με εντολές που δόθηκαν για λήξη της
καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές εσω-
τερικών επικοινωνιών της Άμεσης Δράσης, με
την έλλειψη συντονισμού», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Η
Ελληνική Αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατι-
κός οργανισμός που διαρκώς βελτιώνεται. Τί-
ποτα και κανένα περιστατικό δεν περνά και δεν
πρέπει να περνά χωρίς αξιολόγηση».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός, οι
αλλαγές είναι οι εξής:

1. Πλήρης αναμόρφωση του Κανονισμού
Λειτουργίας της Άμεσης Δράσης με αξιοποί-
ηση των βέλτιστων πρακτικών ευρωπαϊκών
κρατών. Ακριβής περιγραφή των επιχειρησια-
κών σχεδίων και των καθηκόντων που αντι-

στοιχούν στους αστυνομικούς. Ξεκαθαρίζεται
ότι δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη
και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παρα-
βατική και παράνομη συμπεριφορά και δεν
μπορεί να υπάρχει ανοχή σε περιοχές και ομά-
δες υψηλής παραβατικότητας. Την ευθύνη
υλοποίησης, αξιοποιώντας την κατάλληλη ομά-
δα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο υφυπουργός,
Λευτέρης Οικονόμου, και η δράση αυτή πρέπει
να ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

2. Διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευ-
σης του συνόλου των αστυνομικών με προτε-
ραιότητα τους αστυνομικούς που υπηρετούν
στην Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαχειρίζονται με-
γάλο εύρος θεμάτων ασφάλειας και αστυνό-
μευσης στην υπηρεσία του πολίτη. Τόσο στο

επιχειρησιακό πεδίο όσο και στην επικοινωνία
με τους πολίτες και τη γνώση των νόμων. Δημι-
ουργούνται ειδικά «σχολεία μετεκπαίδευσης»
των ειδικών φρουρών. Η δράση αυτή ξεκινά
01/12/2021 και ολοκληρώνεται ως τις
30/09/2022 για την Ομάδα ΔΙΑΣ.

3. Ψηφιοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων,
με αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, προκειμέ-
νου να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη επιχει-
ρησιακή εικόνα και ο καλύτερος δυνατός συν-
τονισμός των δυνάμεων στο πεδίο της Αμέσου
Δράσεως. Και άμεση αντίστοιχη εκπαίδευση
των αξιωματικών που υπηρετούν στο Κέντρο
Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση ως τον Σεπτέμ-
βριο ’22.

4. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συ-

νόλου των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, της
ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και των περιπολικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Εξάντληση κάθε νομικής
δυνατότητας, ώστε η σχετική προμήθεια από
την ΕΛΑΣ να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022.

5. Αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και στην
ηγεσία της Άμεσης Δράσης με στόχο τον καλύ-
τερο δυνατό συντονισμό και την παροχή των
καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς την κοι-
νωνία. Ενίσχυση του Κέντρου Επικοινωνίας με
20 νέους αστυνομικούς, με στόχο να βελτιωθεί
η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση της Άμεσης
Δράσης στα περιστατικά που ενδιαφέρουν τους
πολίτες.

Έχει ζητηθεί από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ η
υλοποίηση των σχετικών μέτρων να ολοκλη-
ρωθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

«Πέραν των ανωτέρω πέντε πρωτοβουλιών,
σε θεσμικό επίπεδο προωθούμε τους επόμε-
νους τρεις μήνες το νομοσχέδιο για την ανα-
βάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σύνολο των
αστυνομικών της χώρας. Στόχος μια αστυνομία
φιλική στον πολίτη, που σέβεται τη δημοκρατι-
κή νομιμότητα και είναι άτεγκτη και αποτελε-
σματική απέναντι στο έγκλημα, την αστυνομία
του 21ου αιώνα», σημείωσε ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη και κατέληξε ότι «είμαι σε
επαφή με τον συνάδελφο υπουργό Δικαιοσύ-
νης για την ανάληψη πρωτοβουλίας εκσυγχρο-
νισμού του Ποινικού Κώδικα, ώστε οι κατ’
επάγγελμα κλοπές να μετατραπούν σε κα-
κούργημα και η παραβατική συμπεριφορά κα-
ταδιωκόμενων να μην τιμωρείται απλά για πα-
ράβαση διατάξεων του ΚΟΚ, να προβλεφθούν
αυστηρότερες ποινές και η έφεση να μην έχει
ανασταλτικό χαρακτήρα».

Δέσμη μέτρων από τον Τάκη
Θεοδωρικάκο - «Ξήλωσε» 
την ηγεσία της Άμεσης Δράσης

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Οι 5 μεγάλες αλλαγές στην ΕΛΑΣ 

Πυροβολώντας στον αέρα, ένας αστυνομικός εκτός
υπηρεσίας απέτρεψε διάρρηξη σε φαρμακείο στην οδό
Γράμμου στον Άγιο Δημήτριο, τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τη 01.00, όταν οι
επίδοξοι εισβολείς έσπασαν τη γυάλινη πόρτα του κατα-
στήματος με μεταλλικό καπάκι από φρεάτιο.

Ο αστυνομικός, που διαμένει σε παρακείμενη πολυκα-
τοικία και ήταν ξύπνιος εκείνη την ώρα, άκουσε τον θόρυ-
βο και βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του. Είδε
τους διαρρήκτες, τους φώναξε, αλλά αυτοί δεν σταμάτη-
σαν, με τον άνδρα της ΕΛΑΣ να πυροβολεί στον αέρα τέσ-

σερις φορές για εκφοβισμό και τους δράστες να τρέπονται
σε φυγή, έχοντας αρπάξει ελάχιστα πράγματα από το φαρ-
μακείο. Όταν ήρθαν οι συνάδελφοί του, ο αστυνομικός της
ΟΠΚΕ (είχε αποσπαστεί πριν από μερικούς μήνες στην
Υπηρεσία) ενημέρωσε για το περιστατικό και παρέδωσε το
υπηρεσιακό του όπλο για βαλλιστική εξέταση. 

Από την πτώση της βολίδας προκλήθηκε μικρή υλική
ζημιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ ο αστυνομικός -
όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις- συνελήφθη
και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγε-
λέα, ενώ για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πυροβόλησε για να εκφοβίσει διαρρήκτες
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SMS-υπενθύμιση
στους ανεμβολίαστους  

Εντός της εβδομάδας, σχετική νομο-
θετική διάταξη που θα περάσει στη
Βουλή, με τη συνδρομή της Αρχής Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα
δώσει όλο το πλαίσιο σχετικά με τον
σχεδιασμό για αποστολή των SMS στα
κινητά τηλέφωνα ανεμβολίαστων πολι-
τών. Αυτό έκανε γνωστό ο υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος
για Θέματα Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, Γιώργος Γεωργαντάς, στο Αθηναϊ-
κό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
«Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής,
την οποία θέλουμε να ξεκινήσουμε και
να εφαρμόσουμε από τους εγγεγραμ-
μένους στην άυλη συνταγογράφηση και
ενόψει του κινδύνου της δημόσιας
υγείας που είναι παρών, προσπαθούμε
να ενισχύσουμε και την ενημέρωση και
την πρόληψη. Άρα, σε όσους είναι στην
άυλη συνταγογράφηση και δεν ανταπο-
κρίθηκαν μέχρι τώρα στο κάλεσμα για
εμβολιασμό θέλουμε να κάνουμε μια
υπόμνηση, μια υπενθύμιση σε όσους
δεν έχουν εμβολιαστεί, για τη χρησιμό-
τητα του εμβολίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι μηνύ-
ματα είχαν σταλεί και στην αρχή της
καμπάνιας του εμβολιασμού, οπότε
αναγραφόταν ένα προτεινόμενο ραντε-
βού. Για όσους δεν ανταποκρίθηκαν τό-
τε, τώρα θα αρχίσουν να αποστέλλονται
στα κινητά τηλέφωνά τους SMS υπεν-
θύμισης, όπως είπε χαρακτηριστικά.
«Είναι μια υπενθύμιση, η οποία θα γίνε-
ται με μια σχετική περιοδικότητα κι όχι
σε καθημερινή βάση». Ο υφυπουργός
διευκρίνισε ότι στο μήνυμα θα αναγρά-
φεται η χρησιμότητα του ραντεβού για
εμβολιασμό και πρόσθεσε πως στο σύ-
νολο του ενήλικου πληθυσμού έχει εμ-
βολιαστεί το 72%. «Χρησιμοποιούμε όλα
τα μέσα για να πείσουμε, να σώσουμε
όσους μπορούμε, είναι ένα επιπλέον
μέσο», σχολίασε ο κ. Γεωργαντάς. 

Γράφει ο Γιώργος Ευγενίδης

Η
χθεσινή μαύρη Δευτέρα (5.449 νέα
κρούσματα, 52 θάνατοι, 430 διασω-
ληνωμένοι), συνδυαστικά με την
πολύ δύσκολη επιδημιολογική ει-

κόνα και την πίεση στις ΜΕΘ, φέρνει μια σειρά
κυβερνητικών παρεμβάσεων, αν και, σύμφω-
να με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Po-
litical», η κυβέρνηση δεν προκρίνει μείζονες
παρεμβάσεις στο σκέλος της εστίασης. Οι
αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα, κατά πάσα
πιθανότητα, με την επιστροφή του κ. Μητσοτά-
κη από τη Γλασκόβη, ενώ θα επισημοποι-
ηθούν αύριο, αφού συνεδριάσει και η Επιτρο-
πή των Λοιμωξιολόγων. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Politi-
cal», κεντρική προτεραιότητα είναι η αύξη-
ση του testing σε ανεμβολίαστους εργαζο-
μένους. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικοί υπάλ-
ληλοι αναμένεται να υποχρεούνται σε δύο
self tests την εβδομάδα, αντί για ένα σήμε-
ρα, ενώ άκρως πιθανό είναι και οι εργαζό-
μενοι στην εστίαση να υποχρεούνται σε τρία
αντί για δύο tests σε εβδομαδιαία βάση,
προκειμένου να δουλεύουν. Επίσης, είναι
δεδομένο ότι τα νάιλον στην εστίαση θα κα-
ταργηθούν ως «κόλπο», προκειμένου ορι-
σμένοι μεικτοί χώροι να λειτουργούν με
προστασία, συνεπώς όποιος επιλέγει να κά-
νει κάτι τέτοιο θα πρέπει να λειτουργεί ως
αμιγής χώρος. 

Ακόμα, είναι άκρως πιθανό να δούμε «φρέ-
νο» στην ελεύθερη πρόσβαση των ανεμβολία-
στων σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, με
μια σκέψη στο τραπέζι των κυβερνητικών στε-
λεχών να είναι η υποχρέωση σε rapid test,
όπως ισχύει και για τα ταξίδια σε όσους δεν
έχουν πράσινο πιστοποιητικό, με δεδομένο ότι
η σκέψη επέκτασης της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού δεν προχωρά, καθώς δεν
έφερε συγκλονιστικά αποτελέσματα και σε
προηγούμενες περιπτώσεις. 

Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση βλέπουν ότι
πρέπει να δοθεί άμεσα ανάσα στα νοσοκομεία
που, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στενάζουν
υπό το βάρος των αυξανόμενων διασωληνώ-
σεων. Το θέμα αυτό εξετάστηκε χθες σε δύο
συσκέψεις, στην αρχή με τους κ.κ. Γεραπετρί-
τη, Σκέρτσο, Πλεύρη και Γκάγκα με τους περι-
φερειάρχες της χώρας και τον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ. Λίγη ώρα μετά, στο Μαξίμου έφτασε
για παρόμοια συζήτηση και ο καθηγητής Σω-
τήρης Τσιόδρας. 

Κίνητρα
Στο πλαίσιο των συσκέψεων εξετάστηκε η

θέσπιση περαιτέρω κινήτρων για την ένταξη
γιατρών σε νοσοκομεία της περιφέρειας, δε-
δομένων των αυξημένων αναγκών που έχει
προκαλέσει η πανδημία. Συζητήθηκε επίσης η
δυνατότητα αναδιάταξης του ιατρικού προσω-
πικού που υπηρετεί σε Κέντρα Υγείας και εμ-
βολιαστικά κέντρα, ώστε να διασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους για την κά-
λυψη όλων των αναγκών του πληθυσμού.

Ακόμα, στη σύσκεψη με περιφερειάρχες
και ΚΕΔΕ, επισημάνθηκε η σημασία της συμ-
μετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες που διστά-
ζουν να εμβολιαστούν. Επιπλέον, υπογραμμί-
στηκε η σημασία των ελέγχων, όχι μόνο όσον
αφορά την είσοδο εμβολιασμένων πολιτών σε
αμιγείς χώρους αλλά και για την επιβεβαίωση
της ταυτοπροσωπίας. Τις επόμενες εβδομά-
δες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η Ελληνική
Αστυνομία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, θα εντατικοποιήσουν σε ολόκλη-
ρη την επικράτεια τη διενέργεια ελέγχων. 

Μονοκλωνικά: 
Στις 11 Νοεμβρίου 
οι πρώτες 2.000 δόσεις 
«Η πρώτη παραγγελία για τα μονοκλω-
νικά φάρμακα που θα έρθει για τη χώρα
μας είναι 2.000 δόσεις, τις οποίες προ-
σπαθούμε να έχουμε έως τις 11 Νοεμ-
βρίου. Τα κριτήρια για τα μονοκλωνικά
τα εξετάζει η Επιτροπή Λοιμώξεων»,
δήλωσε χθες η αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ταυτόχρονα,
επισήμανε ότι σε όλες τις χώρες τα
φάρμακα αυτά δίνονται με προτεραι-
ότητα σε άτομα που είναι ανοσοκατε-
σταλμένα.
Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα
συνεδριάσει την Τετάρτη και «μέτρα θα
ακούσουμε από εκεί και πέρα, αν χρει-
άζεται και αν πρέπει», δήλωσε η κυρία
Γκάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφορικά
με την επιδείνωση της επιδημιολογικής
εικόνας -ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα- και
τη λήψη μέτρων.
Αναφερόμενη στο θέμα των εμβολια-
σμών και τον χαμηλό εμβολιαστικό
ρυθμό το τελευταίο διάστημα, η κυρία
Γκάγκα μίλησε για την αποστολή SMS
σε ανεμβολίαστους πολίτες για τα οφέ-
λη του εμβολιασμού έναντι της Covid-
19, τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να
μιλήσουμε με όλους, με όλους τους
τρόπους και μέσω social media».
«Το να κάνουμε τέταρτη και πέμπτη δό-
ση μένει να φανεί. Η ΕΕ έχει κάνει πα-
ραγγελίες. Υπάρχουν δεσμεύσεις για
εμβόλια για το 2022 και το 2023. Προχω-
ράμε έχοντας καλυμμένη την πιθανότη-
τα να χρειαστεί ξανά εμβόλιο», δήλωσε
σχετικά με το ενδεχόμενο τέταρτης δό-
σης στον γενικό πληθυσμό.

Η επιβαρυμένη επιδημιολογική
εικόνα και η πίεση στις ΜΕΘ 
φέρνουν μια σειρά κυβερνητικών
παρεμβάσεων
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Μαύρη Δευτέρα με
ρεκόρ κρουσμάτων -
Έρχονται νέα μέτρα



Τ
ην παρέμβαση του διευθύνοντα την Εισαγ-
γελία Εφετών Λάρισας, Σταμάτη Δασκαλό-
πουλου, προκάλεσε η επίθεση που δέχθη-
κε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδω-

ρος Βασιλακόπουλος το Σάββατο το βράδυ, ενώ γευ-
μάτιζε με πνευμονολόγους σε ταβέρνα στο Καστράκι
Καλαμπάκας. Το πρώτο σκέλος αφορά το εάν τελέ-
στηκαν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πρά-
ξεις και σε καταφατική περίπτωση, ποιες. Το δεύτε-
ρο σκέλος αφορά το να διερευνηθεί εάν οι παθόντες
θα υποβάλουν έγκληση ή όχι, με δεδομένο ότι η
προθεσμία υποβολής έγκλησης ολοκληρώνεται σε
τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βασιλακόπουλος κατήγγειλε
πως προπηλακίστηκε όταν συνάδελφοί του παρατή-
ρησαν τους ιδιοκτήτες της ταβέρνας γιατί δεν γίνεται
έλεγχος πιστοποιητικών εμβολιασμού. Παράλληλα,
μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τους ισχυρι-
σμούς ότι η δική του παρέα ήταν εκείνη που δεν επι-
θυμούσε τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολια-
σμού. Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε ότι ένας
νεαρός «τσαμπουκάς» και «μπρατσωμένος» όρμησε
στην παρέα και προκάλεσε συνάδελφό του να βγει
έξω αν είναι άντρας και έλεγε πως κανείς δεν θα του

πει τι θα γίνει στο δικό του μαγαζί. «Οι άνθρωποι αυ-
τοί δεν μπορούσαν να αποδεχθούν σε καμία των πε-
ριπτώσεων αυτό που τους λέγαμε, ότι αυτό που κά-
νουν δεν είναι νόμιμο και είναι και επικίνδυνο για τη
δημόσια υγεία και η τοποθέτηση με πολύ άγριο τρό-
πο και αυτό που λέγεται λαϊκά “τσαμπουκά” είναι ότι
εδώ είναι το δικό μας μαγαζί, κάνουμε ό,τι γουστά-
ρουμε, αν δεν γουστάρετε ξεκουμπιστείτε από εδώ
να τελειώνουμε», σημείωσε. 

Όταν μάλιστα ο κ. Βασιλακόπουλος προειδοποί-
ησε ότι θα δημοσιοποιήσει το περιστατικό, κατήγγει-
λε πως δέχθηκε απειλές ότι θα του κάψουν το αυτο-
κίνητο και θα τον βρουν στην Αθήνα στο νοσοκομείο
που εργάζεται. 

Εξάλλου, ο κ. Βασιλακόπουλος αποκάλυψε ότι οι
απειλές που δέχεται είναι συνεχείς και φτάνουν τις
20 με 30 κλήσεις την ημέρα στο επαγγελματικό του
τηλέφωνο.

Παρέμβαση Κεραμέως 
για την «ομηρία» του κοσμήτορα 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Χανίων για την πρόσφατη κα-
ταγγελία που αφορά τον πολύωρο «αναγκαστικό εγκλεισμό» του
κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, από ομάδα περίπου
30 ατόμων, σημαντικός αριθμός εκ των οποίων δεν έχει σχέση με
την πανεπιστημιακή κοινότητα, ζητά η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως. Συγκεκριμένα, να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες
πράξεις που έλαβαν χώρα εντός του Ιδρύματος, καθώς ο κοσμή-
τορας φέρεται να υπέστη αναγκαστικό εγκλεισμό, να δέχτηκε
ύβρεις και απειλές και να παρεμποδίστηκε η εκτέλεση των διοι-
κητικών και διδακτικών του καθηκόντων. 

Την ίδια ώρα, η κυρία Κεραμέως, με επιστολή της στον πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης, ζητά ενημέρωση σχετικά με το περι-
στατικό καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η διοίκη-
ση του Ιδρύματος με στόχο την αντιμετώπιση του συμβάντος, τόσο
με την αναφορά της στις αρμόδιες Αρχές όσο και με την κίνηση
των σχετικών διαδικασιών εντός του Ιδρύματος για την αναζήτηση
τυχόν ευθυνών από τους υπαιτίους. «Η βία και η ανομία δεν έχουν
θέση στα πανεπιστήμιά μας. Είναι αδιανόητο να λαμβάνουν χώρα
περιστατικά περιορισμού ελευθερίας ή παρεμπόδισης των μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας», σημείωσε η υπουργός.

Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν
η διαδικασία και οι προθεσμίες των κα-
τατακτήριων εξετάσεων για όσους από-
φοιτους ΙΕΚ επιθυμούν να διεκδική-
σουν μια θέση στα πανεπιστήμια της χώ-
ρας. Εκτός απροόπτου, οι κατατακτήριες
θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μή-
να, ενώ ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανά
πανεπιστημιακό τμήμα, που αποφασίζεται από τη δι-
οίκηση κάθε Ιδρύματος, δεν μπορεί να ξεπερνά το 5%
επί του φετινού αριθμού εισακτέων στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε πανεπι-
στήμιο έχει δικαίωμα να μην προκηρύξει θέσεις για
αποφοίτους ΙΕΚ.
Προϋπόθεση για να συμμετάσχει ένας απόφοιτος
ΙΕΚ στις κατατακτήριες εξετάσεις αποτελεί πρωτί-
στως να είναι κάτοχος απολυτηρίου λυκείου και, εν
συνεχεία, να έχει επιτύχει στην εξέταση πιστοποί-
ησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και να κα-
τέχει Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο. Οι απόφοιτοι

ΙΕΚ μπορούν, μέσω των κατατακτήριων
εξετάσεων, να διεκδικήσουν θέσεις στα
ΑΕΙ σε συναφείς ειδικότητες με το αντι-
κείμενο των σπουδών τους, όπως απο-
τυπώνεται στο Δίπλωμα Επαγγελματι-
κής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης που κατέχουν. Συγκεκριμένα,

θα εξεταστούν σε τρία μαθήματα που περιλαμβάνον-
ται στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος υποδο-
χής. Η κατάταξη των επιτυχόντων θα γίνει με φθίνου-
σα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί ο προβλε-
πόμενος αριθμός θέσεων. 
Με απόφαση της Συγκλήτου του εκάστοτε πανεπι-
στημιακού τμήματος, οι επιτυχόντες των κατατακτη-
ρίων μπορούν να λάβουν απαλλαγή από την παρακο-
λούθηση υποχρεωτικών ή ελεύθερης επιλογής μα-
θημάτων, τα οποία είχαν διδαχθεί επαρκώς στην ειδι-
κότητα ΙΕΚ ή Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητεί-
ας που φοίτησαν. Ωστόσο, θα εξεταστούν κανονικά σε
όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του
τμήματος υποδοχής, πλην αυτών στα οποία διαγωνί-
στηκαν για να εισαχθούν σε αυτό.

Τι καταγγέλλει ο καθηγητής 
Πνευμονολογίας για την επίθεση που
δέχθηκε σε ταβέρνα της Καλαμπάκας 

Εισαγγελέας για 
την επίθεση στον
Βασιλακόπουλο

Κατατακτήριες 2021: Τι προβλέπεται για τους αποφοίτους ΙΕΚ
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Στις κάλπες προσέρχονται στις 28 και 29 Νοεμ-
βρίου 2021 οι δικηγόροι της Αθήνας προκειμένου
να επιλέξουν για την επόμενη τετραετία το νέο
προεδρείο του μεγαλύτερου επιστημονικού συλ-
λόγου της χώρας. Ειδικότερα, στις επικείμενες
εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα
συμμετάσχουν 6 συνδυασμοί με υποψήφιο πρό-
εδρο, 5 συνδυασμοί χωρίς πρόεδρο και 2 ανεξάρ-
τητοι υποψήφιοι πρόεδροι.

Τις ίδιες ημερομηνίες σε εκλογική κούρσα
κατέρχονται υποψήφιοι και στους υπόλοι-
πους 62 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώ-
ρας, ενώ στους μεγάλους αριθμητικά Συλλό-
γους οι επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχ-

θούν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου
2021. Στην Αθήνα δικαίωμα
ψήφου έχουν 23.497 δικηγό-
ροι, οι οποίοι θα ψηφίσουν σε
40 κάλπες, οι οποίες θα είναι
σε 7 εκλογικά κέντρα (θα ψη-
φίσουν και εκτός του κτιρίου
του ΔΣΑ, όπως είναι στα γραφεία
του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών,
Πειραιώς, κ.λπ.).

Ειδικότερα, οι συνδυασμοί που θα συμμετέ-
χουν στις αρχαιρεσίες του ΔΣΑ είναι:

1) Άμισθοι Μαχόμενοι Δικηγόροι (χωρίς υπο-
ψήφιο πρόεδρο).

2) Με τον Δικηγόρο (υποψήφιος πρό-
εδρος Δημήτρης Αναστασόπουλος).

3) Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικη-
γορική Ανατροπή (υποψήφιος πρό-
εδρος Αθανάσιος Καμπαγιάννης).

4) Νέα Εκπροσώπηση - Έμπρακτα
Δίπλα στον Δικηγόρο (υποψήφιος πρό-

εδρος Αλέξανδρος Μαντζούτσος).
5) Συμμετέχουμε - Σύγχρονη Δικηγορία στην

Πράξη - Παρίσταμαι Υπέρ, Επείγει - Δικηγορική
Συνείδηση (υποψήφιος πρόεδρος Μιχάλης Κα-
λαντζόπουλος).

6) Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων (υπο-
ψήφιος πρόεδρος Άγγελος Βρεττός).

7) Σύμπραξη Δικηγόρων (χωρίς υποψήφιο
πρόεδρο).

8) Ανατροπή - Κίνημα Δικηγόρων (χωρίς υπο-
ψήφιο πρόεδρο).

9) Ενιαίο Ψηφοδέλτιο (χωρίς υποψήφιο πρό-
εδρο).

10) Διεκδικώ Περισσότερα στην Πράξη (χωρίς
υποψήφιο πρόεδρο).
11) Εργατικοί (υποψήφιος πρόεδρος Θέμης Σοφός).

Παράλληλα, στις εκλογές του ΔΣΑ κατέρχονται
ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι πρόεδροι οι εξής:

1) Δημήτριος Βερβεσός (υποστηρίζεται από τον
συνδυασμό Ενιαίο Ψηφοδέλτιο).

2) Χαράλαμπος Κονδύλης.

E
ρευνα στις κάμερες της πε-
ριοχής για να καταγραφεί η
ξέφρενη πορεία του αυτοκι-
νήτου πριν από τη σύγκρουση

με το δίκυκλο στην οδό Γ. Παπανδρέου,
που είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο
άτυχος 47χρονος διανομέας, διενεργεί
η Τροχαία ύστερα από σχετική παραγγε-
λία της Εισαγγελίας. 

Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν εκείνη
την ώρα ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ έκανε
κόντρα ταχύτητας με άλλο αυτοκίνητο
και αν παραβίασε το κόκκινο του σημα-
τοδότη, όπως έχουν αναφέρει μάρτυρες
στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που προ-
ξενεί εντύπωση και απασχόλησε και την
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης είναι ότι τέ-
τοιες καταθέσεις δεν έχουν συμπεριλη-
φθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε
από την Τροχαία.

Πηγές από την Εισαγγελία διαβεβαί-
ωναν ότι στοιχεία που έχουν καταγρα-
φεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από αυ-
τόπτες μάρτυρες του τροχαίου, που έγι-
νε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυ-
ριακή στην πολυσύχναστη διασταύρωση
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δεν
έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία που
αρχικά σχηματίστηκε από την Τροχαία
και με την οποία οδηγήθηκε στην εισαγ-
γελέα ποινικής δίωξης ο 21χρονος οδη-
γός. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον
οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να συνεχι-
στεί η αστυνομική προανάκριση από την
Τροχαία και να συγκεντρωθεί υλικό που

να πιστοποιεί ή όχι τις καταγγελίες που
έγιναν, όπως και να βρεθούν αυτόπτες
μάρτυρες που να καταθέτουν όσα έχουν
πει στα μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ο
21χρονος παραβίασε το κόκκινο και πα-
ρέσυρε τη μοτοσικλέτα που κινούνταν
κανονικά στην πορεία της. 

Λόγω της παραγγελίας της Εισαγγε-
λίας για συνέχιση της αστυνομικής προ-
ανάκρισης ο νεαρός κατηγορούμενος
αφέθηκε ελεύθερος.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα
εξεταστούν οι κάμερες για να ελεγχ-
θούν οι καταγγελίες που έγιναν, σύμ-
φωνα με τις οποίες ο οδηγός έκανε κόν-
τρα με άλλον στον συγκεκριμένο δρόμο,
και αν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Σε
περίπτωση επιβεβαίωσης αυτού του γε-
γονότος, η ποινική μεταχείριση της υπό-
θεσης διαφοροποιείται, καθώς το συγ-
κεκριμένο αδίκημα είναι κακούργημα.

Ακόμη στη δικογραφία θα περιληφθεί
και το αποτέλεσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων για το αν ο 21χρονος οδηγός
είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες απα-
γορευμένες ουσίες.

Το πρωί της Δευτέρας εκατοντάδες
διανομείς πραγματοποίησαν συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικα-
στήρια μετά την απόφαση να αφεθεί
ελεύθερος ο 21χρονος οδηγός. «Οι Αρ-
χές γνωρίζουν πού γίνονται κόντρες αυ-
τοκινήτων. Τρέμουμε όταν ανεβαίνουμε
στα μηχανάκια», είπαν διανομείς. 

NNovartis: Έφεση στην
υπόθεση Μανιαδάκη
Έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλί-
ου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο
πριν από λίγες μέρες απαλλάχθηκε από την
κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας ο κα-
θηγητής Νικόλας Μανιαδάκης για την
υπόθεση της Novartis, άσκη-
σε η Εισαγγελία Εφετών της
Αθήνας. Μετά την εξέλιξη
αυτή η υπόθεση, σε επίπε-
δο Δικαστικού Συμβουλίου,
θα κριθεί από μηδενική βάση
από το Συμβούλιο Εφετών, από
την κρίση του οποίου εξαρτάται και η περαιτέ-
ρω ποινική μεταχείριση για τον Ν. Μανιαδά-
κη.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο
υπεράσπισης του Νίκου Μανιαδάκη, τον Θεό-
δωρο Μαντά, σε πρώτο βαθμό τόσο τα μέλη
του Δικαστικού Συμβουλίου όσο και η αρμό-
δια εισαγγελέας είχαν οδηγηθεί σε απαλλα-
κτική κρίση για τον κατηγορούμενο.
Όπως είναι γνωστό, ο Ν. Μανιαδάκης, αρχικά
με διάταξη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, είχε
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προστα-
τευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της
Νοvartis, ενώ αργότερα η εισαγγελική αρχή
τον κατέστησε κατηγορούμενο για αξιόποινη
πράξη, η οποία φέρεται να συνδέεται με εικα-
ζόμενο χρηματισμό αξιωματούχων από τη
φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση για την απαλλαγή του, που εξέδωσε ο
δικηγόρος του μόλις τον περασμένο Οκτώ-
βριο, το Δικαστικό Συμβούλιο κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι στα καθήκοντα του κατηγο-
ρουμένου δεν περιλαμβάνονταν ούτε η δια-
μόρφωση της τιμής των φαρμάκων ούτε η
διαμόρφωση της φαρμακευτικής νομοθε-
σίας. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει κατηγο-
ρία σε βάρος του Ν. Μανιδάκη για την αποδι-
δόμενη πράξη.

Μαρία Δήμα 

Εξετάζεται αν ο 21χρονος 
οδηγός του ΙΧ έκανε κόντρα 
με άλλο αυτοκίνητο 
και αν παραβίασε το κόκκινο

Ψάχνουν τις κάμερες για
τον θάνατο του ντελιβερά
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Ορκίστηκε σύμβουλος
η Παναγιώτα Αθανασιάδου

Ορκίστηκε ενώπιον του δημάρχου Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνου Ζέρβα η νέα δημοτική σύμ-
βουλος Παναγιώτα Αθανασιάδου, που πήρε τη
θέση της Μαρίας Αγαθαγ-
γελίδου, η οποία έφυγε
από τη ζωή. Η ορκωμοσία
έγινε παρουσία του προ-
έδρου του δημοτικού συμ-
βουλίου Πέτρου Λεκάκη αλλά και της Κατερίνας
Νοτοπούλου, με την παράταξη της οποίας εξελέ-
γη η κυρία Αθανασιάδου στις τελευταίες εκλο-
γές. Παρούσες ήταν επίσης και δύο δημοτικές
σύμβουλοι του συνδυασμού «Θεσσαλονίκη Μα-
ζί», η Ρία Καλφακάκου και η Μαρία Αρβανιτίδου.

Σ
τον εισαγγελέα προσέφυγε ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νος Ζέρβας για τη διαρκή απόρριψη

μπαζών στην περιοχή όπου βρίσκονται τα
Λουτρά Θέρμης, που είναι ιδιοκτησίας του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε μηνυτήρια ανα-
φορά που κατέθεσε προσωπικά στον προ-
ϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών,
υπέβαλε στοιχεία με συγκεκριμένα οχήμα-
τα, που φωτογραφήθηκαν από ακροατές
ραδιοφώνου.

Στην αναφορά του ο κ. Ζέρβας σημειώνει πως διαρκώς
οι υπηρεσίες του δήμου καλούνται να συγκεντρώσουν
ογκώδη υλικά, οικοδομικά μπάζα, μέχρι και παλιές οι-
κοσκευές που άγνωστοι ρίχνουν στην περιοχή των Λου-
τρών Θέρμης. Προχώρησε στην κατάθεση αναφοράς με-

τά τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων φω-
τογραφιών που τράβηξε ακροατής ραδιο-
φώνου για ρίψη μπαζών από φορτηγό στις
21 και στις 25 Οκτωβρίου.

Μετά την κατάθεση της αναφοράς και την
ανάπτυξη του προβλήματος από τον δή-
μαρχο και τους νομικούς του συμβούλους
στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, ο ει-
σαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια κατ’

επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να εξεταστεί
εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της υποβάθμισης περιβάλ-
λοντος. Στο πλαίσιο της έρευνας που καλείται να διενερ-
γήσουν οι αστυνομικοί του αντίστοιχου τμήματος της
Ασφάλειας, θα ελεγχθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών
του φορτηγού για να κληθούν και να δώσουν εξηγήσεις.

Επίθεση σε βάρος του αντιδημάρχου Τεχνικών Έρ-
γων, Εφραίμ Κυριζίδη, ότι με τις «ευλογίες» του εγκρί-
θηκαν από την Οικονομική Επιτροπή 21 παρατάσεις
έργων, μελετών και προμηθειών, εξαπέλυσε ο ανε-
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Σάκης
Τζακόπουλος. Όπως ανέφερε σε σχετική του ανακοί-

νωση ο κ. Τζακόπουλος, ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής «ανταποκρίνεται μεγαλό-
ψυχα στα αιτήματα των εργολάβων για 3 και 4 και 5
παρατάσεις στο ίδιο έργο», βρίσκοντας διαφορετικές
δικαιολογίες κάθε φορά αντί να «τρέχει» τα έργα για
την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επίθεση Τζακόπουλου κατά Κυριζίδη

ΚΙΝΑΛ: Ποιοι «προωθούνται»
στην Κεντρική Μακεδονία 

Μοιρασμένες στα δύο φαίνεται πως είναι οι
προτιμήσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ στην
Κεντρική Μακεδονία σε ό,τι έχει σχέση με τους
υποψήφιους για την ηγεσία του κόμματος. Οι πε-
ρισσότεροι έχουν εκδηλωθεί ανοιχτά στηρίζον-
τας τους Γιώργο Παπανδρέου και Νίκο Ανδρου-
λάκη. Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι που προ-
σπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες λειτουργών-
τας… υπογείως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΔ Θεσσαλονίκης: Συσκέπτονται
για τη συγκρότηση των ΔΕΕΠ 
Το πράσινο φως περιμένουν να ανάψει η Πει-
ραιώς, προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα
η συγκρότηση των ΔΕΕΠ και των κατά τόπους
Τοπικών Οργανώσεων της ΝΔ. Στη Θεσσαλο-
νίκη τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά ενώ τα
«κρυφά» ραντεβού δίνουν και παίρνουν.

Αντίδραση για τις νέες 
καθυστερήσεις στο μετρό

Την αγανάκτησή τους εκφράζουν επτά φορείς της
Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας για τη
νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε βά-
ρος του έργου του μετρό από ομάδα πολιτών, με αίτη-
μα την άμεση αναστολή των εργασιών στον σταθμό
Βενιζέλου. Σε κοινή τους ανακοίνωση αναφέρεται ότι
«είναι πλέον πασιφανές πως η εμμονική επιλογή δι-
καστικών εμπλοκών χωρίς όρια έχει σαφή και μονα-
δικό στόχο κάποιων την παρεμπόδιση των εργασιών
ολοκλήρωσης του μετρό, την πρόκληση νέων δυσβά-
σταχτων καθυστερήσεων και εντέλει την αμφισβήτη-
ση του ίδιου του έργου που η πόλη της Θεσσαλονίκης
αναμένει». Την ανακοίνωση υπογράφουν η Περιφέ-
ρεια Κ. Μακεδονίας, η ΠΕΔΚΜ, ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας/ΤΚΜ και ο Εμπορικός Σύλλογος.

Στον εισαγγελέα ο Ζέρβας 
για τα μπάζα στα Λουτρά Θέρμης

Στα Αμπελάκια 
ο Κώστας Καραμανλής

Στα γραφικά Αμπελάκια, προσκε-
κλημένος του δημάρχου Τεμπών
Γιώργου Μανώλη, βρέθηκε το εορ-
ταστικό τριήμερο, και συγκεκριμένα
παραμονή 28ης Οκτωβρίου, ο Κώ-
στας Καραμανλής συνοδευόμενος
από τη σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη.
Στην παρέα μαζί τους, η σύζυγος
του δημάρχου Ευαγγελία, ο εφοπλι-
στής Γιώργος Προκοπίου με τη σύ-
ζυγό του, ο αντιδήμαρχος Τεμπών
Γιώργος Νικολάου, ο πρόεδρος της
κοινότητας Αμπελακίων Γιάννης Τα-
ζές και ο δημοτικός σύμβουλος Λά-
ρισας Κώστας Αργυρόπουλος.

Τα Τέμπη 
και τα… παϊδάκια 
Κατά την ανάρτηση, μάλιστα, το
ζεύγος Καραμανλή έφτασε στο
γραφικό χωριό και δείπνησε σε
γνωστή ταβέρνα της περιοχής
που φημίζεται για τα… σπέσιαλ
παϊδάκια στα κάρβουνα. Ο
πρώην πρωθυπουργός έδειχνε
ευδιάθετος και πόζαρε πριν κα-
θίσει στο τραπέζι που είχε
στρωθεί. Σημειώνεται ότι ο
πρώην πρωθυπουργός αποδέχ-
θηκε την πρόσκληση που του
απηύθυνε ο δήμαρχος Τεμπών
σε συνάντηση που είχαν πρό-
σφατα στην Αθήνα…

Καταδίκη για την
υπόθεση Τσακίρη

Την απόλυτη καταδίκη τους για το
περιστατικό εκβιασμού σε βάρος του
δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή
Τσακίρη και την πλήρη συμπαράστα-
ση προς το πρόσωπο του εξέφρασαν
αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης. Η
ΠΕΔΚΜ με ανακοίνωσή της καταδί-
κασε τη «μαφιόζικη» μέθοδο εκβια-
σμού και απειλών προς τον δήμαρχο,
συγχαίροντάς τον παράλληλα για το
θάρρος και το σθένος να καταγγείλει
το γεγονός στις αστυνομικές Αρχές,
οδηγώντας τες στη σύλληψη των
δραστών και στην αποκάλυψη της εγ-
κληματικής τους δράσης.



Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κονδύλι 2,1 εκατ. από το ΕΣΠΑ 
για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ

Με χρηματοδό-
τηση από το ΕΣΠΑ
της οικείας περι-
φέρειας, ενι-
σχύεται με 20 νέα
ασθενοφόρα και
6 κινητές μονά-
δες επείγουσας
φροντίδας ο στό-
λος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη, παραρτήματα Καβάλας και Αλε-
ξανδρούπολης. Ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 2,1 εκατ. ευρώ,
μαζί με προμήθεια οκτώ συσκευών θωρακικών συμπιέσεων για
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και δύο θαλάμους
αρνητικής πίεσης για τις ανάγκες που προκύπτουν από την παν-
δημία Covid-19.

Περιφέρειες

Τροπολογία για εξυγίανση 
των επιχειρήσεών τους

Κοινή τροπολογία, των υπουργών Άδωνη Γεωργιάδη, Χρή-
στου Σταϊκούρα και Θόδωρου Σκυλακάκη, προβλέπει την «Επι-
χορήγηση ΟΤΑ Β’ βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεών
τους». Η τροπολογία κατατέθηκε χθες στη Βουλή, 1η Νοεμβρί-
ου, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
και αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα. Θεσπίζεται η δυνατότητα
να επιχορηγούνται οι περιφέρειες με 6.000.000 ευρώ από το
ΠΔΕ «με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων επιχειρήσεων οι
οποίες λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ΑΠΕ». Ωφελούνται οι περιφέρειες που συμμετέχουν στο
κεφάλαιο των υπό εξυγίανση επιχειρήσεων, με τουλάχιστον
70% και διορίζουν περισσότερο από το ένα δεύτερο των μελών
διοίκησης. Το χορηγούμενο κεφάλαιο θα αφορά «αποκλειστι-
κά την κάλυψη δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων» των εν λό-
γω επιχειρήσεων.

Στο ετήσιο διεθνές συνέδριο «Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις
2021», στη Νίκαια της Γαλλίας, συμμετείχε ο Δήμος Πειραιά, μαζί

με 700 συμμετέχοντες από 26 χώρες και 140 πόλεις, που διοργάνω-
σε το Ευρωπαϊκό Forum για την Αστική Ασφάλεια. Τον Πειραιά εκ-
προσώπησε η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του δήμου,

Κυριακή Μπουρδάκου, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Η πρόκληση της
προώθησης του ασφαλούς και βιώσιμου αστικού τουρισμού». «Για
τον Πειραιά, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με αυξη-

μένη τουριστική κίνηση, το ζήτημα της αστικής ασφάλειας αποτελεί
προτεραιότητα. Μια τουριστική πόλη, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή

το είδος του τουρισμού της, πρέπει να εξετάζει την ασφάλεια ως
κύριο μέλημα της αναπτυξιακής της στρατηγικής», τόνισε η εκπρό-

σωπος του Πειραιά.

Τη θεσμική και καταστατική θωράκιση των
αιρετών, για την απρόσκοπτη «άσκηση του
λειτουργήματός τους», ζητά η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με
αφορμή το περιστατικό εκβιασμού σε βάρος
του δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή Τσα-
κίρη. Η ΠΕΔΚΜ καταδικάζει ομόψυχα το πε-
ριστατικό εκβιασμού, «υπόθεση που σόκαρε
το πανελλήνιο», και εκφράζει την πλήρη
συμπαράστασή της στον Παντελή Τσακίρη.
Καταγγέλλει τη βίαιη εισβολή στην προσωπι-
κή και οικογενειακή ζωή ενός «καταξιωμέ-
νου στην κοινωνία του Ωραιοκάστρου και της
Θεσσαλονίκης και ενός αιρετού που υπηρε-
τεί τον δήμο του με την εντολή της ψήφου και
της εμπιστοσύνης των συμπολιτών του».
Διερμηνεύοντας τους 38 δήμους της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, «η ΠΕΔΚΜ, με αφορμή το
απίστευτο αυτό περιστατικό, ζητά από την
Πολιτεία να θωρακίσει άμεσα τη θεσμική και
καταστατική θέση των αιρετών στο σύνολό
τους, ώστε να επιτελούν ανεμπόδιστα και
ελευθέρα το λειτούργημά τους».

! ΠΕΔΚΜ

Άμεση θεσμική θωράκιση
των αιρετών ζητά 
από την Πολιτεία

Στο συνέδριο «Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις 2021»

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Χανιά

Πρωτοποριακό πείραμα 
καταγραφής σεισμών

Μηχανισμός μέτρησης της σεισμικής δραστηριότητας
και για την αποτύπωση αυτής τέθηκε σε πειραματική λει-
τουργία στα Χανιά, σε συνεργασία του οικείου δήμου με
το Ινστιτούτο Φυσικής
Εσωτερικού της Γης & Γε-
ωκαταστροφών. Σημει-
ώνεται πως στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν επίσης
το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
και το Πανεπιστήμιο Αl-
cala της Ισπανίας. Το πεί-
ραμα διερευνά τις δυνα-
τότητες παρατήρησης στη σεισμολογία της επόμενης δε-
καετίας, με χρήση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών
Ινών του δήμου και με τη βοήθεια του ΟΤΕ Χανίων, που
συνέδραμε στην τεχνική υποστήριξη του πειράματος.

Αριστοτέλης

Νέο αποχετευτικό σε 
Στάγειρα-Στρατονίκη, 2,6 εκατ. 

Το «Δίκτυο Αποχέτευσης Σταγείρων-Στρατονίκης», μή-
κους 8,5 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 2.690.000 ευρώ,
εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ανάπτυξης
και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης
Τρίτσης». Το έργο αφορά στην ουσία ένα πλέγμα βαρυτικών
συλλεκτήριων αγωγών με 33, 8 και 20 κλάδους, που θα εξυ-
πηρετούν τις κοινότητες Σταγείρων και Στρατονίκης και θα
καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό. Τελικός αποδέκτης του
δικτύου θα είναι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων,
ανατολικά των δύο οικισμών. «Είναι ένα έργο που θα συμβά-
λει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις δύο κοινότητές
μας. Εργαζόμαστε παράλληλα σε όλους τους τομείς για την
ανάπτυξη, τον τουρισμό, την αντιμετώπιση ζητημάτων της
καθημερινότητας. Το σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο είναι
μια υποδομή που υπηρετεί εξίσου όλες τις ανάγκες», επιση-
μαίνει η δημοτική αρχή.
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Ν
έα πρόσκληση για το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» εξέδωσε το υπουρ-
γείο Εσωτερικών, με αντικείμενο

την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυ-
γίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με συ-
νολικό προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ. Οι δυ-
νητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υπο-
βάλουν αίτηση ως προς όλες τις επιλέξιμες
δαπάνες, δηλαδή οι δήμοι και τα Νομικά
Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», μπορούν
να περιλάβουν στην αίτησή τους έως δύο
κύρια υποέργα, ενώ κάθε δικαιούχος έχει
δικαίωμα μίας μόνο αίτησης.

Σε περιπτώσεις συνδέσμων δήμων, το
ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης που αν-
τιστοιχεί στις επιλέξιμες δαπάνες δεν μπο-
ρεί να υπερβεί το ποσό του 1.000.000 ευρώ

πλέον ΦΠΑ. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως
την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα
παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημέ-
νων αιτημάτων των δικαιούχων. Ως ημερο-
μηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε εί-
δους δαπάνης ορίστηκε η ημερομηνία έκ-
δοσης της πρόσκλησης και ως ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτημάτων η 31η Μαρτίου
2022. Η αξιολόγηση των προτάσεων των
δυνητικών δικαιούχων γίνεται από τη Διεύ-
θυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πο-
λιτικής, κατά σειρά προτεραιότητας με βά-
ση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης
των αιτήσεων των δικαιούχων στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, αφού
ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δι-
καιολογητικών, εισηγείται στον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη την έκδοση από-
φασης ένταξης στο πρόγραμμα.

Αναβολή στην e-παρακολούθηση παρουσιών 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ,

μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2022 η
έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος
ηλεκτρονικής παρακολούθησης παρου-
σιών στους παιδικούς σταθμούς και τα
ΚΔΑΠ στο πλαίσιο των προγραμμάτων
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελ-
ματικής Ζωής 2021-2022» και «Οικονομι-
κή Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προ-
σχολικής Ηλικίας 2021-2022». Η έναρξη
εφαρμογής του μέτρου είχε οριστεί για την
1η Νοεμβρίου. Όπως αναφέρεται, η αναβολή της εφαρμογής του μέτρου προέκυψε ύστερα
από αιτήματα πολλών φορέων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, κυρίως σχετικά με την
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, η
είσοδος των φορέων στο σύστημα Enarmonysis και η αρχικοποίηση των χρηστών του θα
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου.

Εγκρίθηκαν τα σχέδια
για το κτίριο 
του Φλοίσβου

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου ενέκρινε ομό-
φωνα τα αρχιτεκτονικά σχέδια
ανακαίνισης του κτιρίου του Φλοί-
σβου. Σύμφωνα με την απόφαση, ο
σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τη
χρήση του ως πολιτιστικού κέν-
τρου και απομακρύνει υφιστάμενες
αυθαίρετες πρόσθετες κατασκευές,
τις οποίες αντικαθιστά με μια ιδιαί-
τερα λιτή κατασκευή, σύγχρονης
αισθητικής, η οποία τονίζει τον κυ-
κλικό χαρακτήρα του οικοδομήμα-
τος. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος: «Ο Φλοί-
σβος αποτελεί το πιο εμβληματικό
τοπόσημο του Παλαιού Φαλήρου
και με χρηματοδότηση ύψους
1.500.000 ευρώ που εξασφαλίσα-
με από την Περιφέρεια Αττικής, την
άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής και την απόφαση
του δημοτικού μας συμβουλίου, ξε-
κινάμε τις απαραίτητες διαδικα-
σίες που θα οδηγήσουν στην κατα-
σκευή του έργου». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα ανατολικά της Αθή-
νας, οι εργαζόμενοι ξεπέ-
ρασαν πλέον το επίπεδο των
διαμαρτυριών και των κινη-
τοποιήσεων και κατέθεσαν
μήνυση κατά της δημοτικής
αρχής; Ο λόγος που οδηγεί
στη δικαστική διαμάχη εί-
ναι οι συνθήκες που επι-
κρατούν σε κάποιους χώ-
ρους εργασίας που, όπως
καταγγέλλεται, παραβιά-
ζουν σειρά διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας για
την υγιεινή και ασφάλεια… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στο ΚΕΠ Αγ. Βαρβάρας
ο Γιώργος Πατούλης
Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας, όπου σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-
Προαγωγής Υγείας και την Περιφέρεια
Αττικής, πραγματοποιήθηκε υπερηχο-
γράφημα με σκοπό
την πρόληψη και
την έγκαιρη διά-
γνωση του ανευρύ-
σματος κοιλιακής
αορτής, επισκέ-
φθηκε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης.
Ο περιφερειάρχης
και πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με πολίτες αλλά
και τους ιατρούς και νοσηλευτές που
στελεχώνουν το δημοτικό πολυϊατρείο
και το ΚΕΠ Υγείας και συνεχάρη τον δή-
μαρχο Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο για
την προσπάθεια την οποία κάνει μαζί με
τους συνεργάτες του, προκειμένου να
συμβάλουν στην ενίσχυση της πρόλη-
ψης υγείας στους πολίτες.

Νέα πρόσκληση του «Φιλόδημος
ΙΙ» για τα ζώα συντροφιάς 

«1512»: Νέος 
αριθμός 
εξυπηρέτησης 
από την Περιφέρεια 

Ο τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέ-
τησης της Περιφέρειας Αττικής
«1539» άλλαξε. Οι πολίτες και οι επι-
χειρήσεις που επιθυμούν να εξυπη-
ρετηθούν, θα πρέπει να καλούν πλέ-
ον τον νέο τετραψήφιο αριθμό
«1512». Μέσω της τηλεφωνικής
γραμμής εξυπηρέτησης «1512»
απαντάται και εξυπηρετείται σε πρώ-
το επίπεδο το σύνολο των εισερχομέ-
νων κλήσεων που αφορούν θέματα
αρμοδιότητας των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνεται
πως η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέ-
τησης «1512» διαχειρίζεται αιτήματα
που αφορούν τόσο την παροχή γενι-
κών πληροφοριών για υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής όσο και την ψη-
φιακή καταχώριση και δρομολόγηση
αιτημάτων προς τις αρμόδιες Διευ-
θύνσεις. Παράλληλα η τηλεφωνική
γραμμή εξυπηρέτησης διαχειρίζεται
θέματα για τα οποία δεν υπάρχει δυ-
νατότητα καταχώρησης στο Υποσύ-
στημα Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών και Επιχειρήσεων.
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Εύσημα ΗΠΑ 
για αποκατάσταση 
των πυρόπληκτων 
περιοχών

Τα εύσημα για τα έργα ανασυγκρότησης στις
πυρόπληκτες περιοχές έλαβε το ΥΠΕΝ από τον
πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ κατά την πα-
ρουσίαση σχετικής έκθεσης από την Ομάδα
Έκτακτης Επέμβασης Καμένων Εκτάσεων της
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί επιστή-
μονες που παρέμειναν στην Ελλάδα για 15
ημέρες και επισκέφθηκαν τις πυρόπληκτες
περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, στην Αρχαία
Ολυμπία και στα Βίλια Αττικής όσον αφορά την
κατασκευή των αντιδιαβρωτικών έργων (κορ-
μοδέματα και κορμοφράγματα), τόνισαν πως η
εφαρμογή τους είναι πολύ υψηλότερων προ-
διαγραφών από ό,τι στις ΗΠΑ.

Διαπίστωσαν ακόμη ότι η βλάστηση στην πε-
ριοχή της Βόρειας Εύβοιας έχει αρχίσει να ανα-
γεννιέται σταδιακά, καθώς το έδαφος δεν έχει
υποστεί σημαντική ζημιά από τις πυρκαγιές.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας: «Μετά τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυ-
γούστου, η βασική μας προτεραιότητα είναι η
ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών
και η προσαρμογή των δασικών οικοσυστημά-
των και του φυσικού περιβάλλοντος στις επι-
πτώσεις της κλιματικής κρίσης».

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα σωστά
μέτρα για την αναγέννηση των καμένων εκτά-
σεων. Σε συνδυασμό με τη διαδικασία της φυ-
σικής αποκατάστασης, είμαστε αισιόδοξοι ότι
σύντομα θα ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση
των περιοχών που επλήγησαν», τόνισε από την
πλευρά του ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Σύμφωνα με την έκθεση των Αμερικανών
επιστημόνων, το ΥΠΕΝ και οι αρμόδιες δασι-
κές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και
αποτελεσματικά για τη σύνταξη των σχετικών
μελετών και την υλοποίηση των αντιδιαβρωτι-
κών έργων.

Τέλος, πρότειναν, μεταξύ άλλων, τη στενή
συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων
καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων έγ-
καιρης προειδοποίησης στις πυρόπληκτες πε-
ριοχές, προκειμένου να υπάρξει ταχεία κινη-
τοποίηση στο ενδεχόμενο πλημμυρικών φαι-
νομένων. 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ

Ρ
ύθμιση οφειλών, οικονομικές
ενισχύσεις και στήριξη των
ανέργων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων το πακέτο των μέτρων

που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας,
για τη βοήθεια προς εργαζομένους και επι-
χειρήσεις που επλήγησαν από τον πρόσφα-
το σεισμό στον Νομό Ηρακλείου. 

Όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση στη
Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, για
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις
πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Κρή-
της από τους σεισμούς, έχει ήδη εκπονηθεί
σχέδιο νομοθετικής διάταξης για τη θέσπι-
ση έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης των
συνεπειών του φαινομένου σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν

να θέτουν μέρος ή το σύνολο των εργαζο-
μένων σε αναστολή σύμβασης για χρονικό
διάστημα 3 μηνών, δηλαδή έως τις 27 Δε-
κεμβρίου. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ
και την αναλογία του δώρου Χριστουγέν-
νων, ενώ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κά-
λυψη, με βάση τον ονομαστικό μισθό.

2. Εκτός από την παροχή επιδομάτων
ανεργίας, η διοίκηση του ΟΑΕΔ προέβη
στην αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων
ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων και
την αυτόματη δήλωση επιδοτούμενων
ανέργων που έληξαν κατά το διάστημα από
27 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 17 Οκτωβρίου
2021.

3. Για τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες ή
ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική
εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πληγεί-
σες περιοχές, προβλέπονται οι εξής διευ-
κολύνσεις: 

Α. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμε-

νων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30
Αυγούστου, χωρίς επιβαρύνσεις για τέλη
και προσαυξήσεις. 

Β. Αναστολή καταβολής των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, χωρίς
πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

Γ. Εξόφληση των εισφορών σε 12-24 ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις. 

4. Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχει προχω-
ρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Στην κατ’ εξαίρεση και χωρίς ραντεβού
άμεση εξυπηρέτηση όλων των πολιτών του
ανωτέρω δήμου από τις οργανικές μονάδες
του e-ΕΦΚΑ από την τοπική διεύθυνση του
e-ΕΦΚΑ και από το Γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης του Αρκαλοχωρίου.

Β. Στην κατ’ εξαίρεση και άνευ χρονολο-
γικής σειράς άμεση διεκπεραίωση κάθε
μορφής αιτήματος και για όλα τα τέως τα-
μεία των ανωτέρω συμπολιτών προς τον e-
ΕΦΚΑ. Δηλαδή, στην έκδοση συντάξεων,
επιδομάτων και επίλυση άλλων ασφαλιστι-
κών θεμάτων. 

Γ. Στην κατ’ εξαίρεση επεξεργασία και
διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών φακέ-
λων των σεισμόπληκτων δημοτών του Δή-
μου Μινώα Πεδιάδας σε ώρες και ημέρες
μη εργάσιμες από κλιμάκια εργαζομένων
που θα καλύπτουν γενικότερα τις αυξημέ-
νες ανάγκες αυτής της περιόδου.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τα μέτρα στήριξης
των σεισμοπαθών
του Ηρακλείου

Ρύθμιση οφειλών, 
αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
και στήριγμα σε ανέργους

Αντίστροφη μέτρηση
για δορυφορικό 
ίντερνετ στην Ελλάδα
«Ανοίγουμε τον δρόμο για δορυφο-
ρικό ίντερνετ ευρείας χρήσεως και
στην Ελλάδα. H χώρα μας εισέρχε-
ται σε μια νέα εποχή, σε αυτή του
δορυφορικού ίντερνετ», δήλωσε ο
υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς,
ύστερα από την υπογραφή της σχε-
τικής Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης με τον υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιο.
Με αυτόν τον τρόπο ανάβει το πρά-
σινο φως τόσο για τη διάσημη Star-
link του Elon Musk, η οποία έχει
ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της
για τον συγκεκριμένο κλάδο στη
χώρα μας, όσο και για άλλες σημαν-
τικές πολυεθνικές εταιρείες, οι
οποίες σχεδιάζουν να μπουν δυνα-
μικά στο παιχνίδι. Η σχετική ΚΥΑ
επικαιροποιεί την ειδική διαδικα-
σία για την αδειοδότηση της εγκα-
τάστασης τυποποιημένων κατα-
σκευών κεραιών. Ταυτόχρονα θε-
σπίζει νέο κανονιστικό πλαίσιο για
την τοποθέτηση των τυποποιημέ-
νων κεραιών που πληρούν συγκε-
κριμένες τεχνικές προδιαγραφές
ασφαλείας. Οι κεραίες που περι-
γράφονται παραπάνω θα χρησιμο-
ποιούνται από τις εταιρείες προκει-
μένου να παρέχουν στους κατανα-
λωτές υπηρεσίες ίντερνετ μέσω
δορυφόρου, εξασφαλίζοντας στα-
θερή σύνδεση σε υψηλές ταχύτη-
τες και χαμηλό χρόνο απόκρισης.
«Με την ΚΥΑ που συνυπέγραψαν οι
δύο υφυπουργοί, εκσυγχρονίζου-
με το θεσμικό πλαίσιο για την παρο-
χή υπηρεσιών δορυφορικού ίντερ-
νετ», τόνισε από την πλευρά του ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης, εκ-
φράζοντας την ικανοποίησή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώ-
τοι επίγειοι σταθμοί αναμένεται να
αναπτυχθούν άμεσα είτε στη Νεμέα
είτε στις Θερμοπύλες.



Ορισμένοι από τους ηγέτες που συμμετείχαν στην G20 της
Ρώμης, ανάμεσά τους ο οικοδεσπότης της, ο πρωθυπουργός
της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, και η απερχόμενη καγκελάριος της
Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, τη βρήκαν «επιτυχή» ή «μια καλή
ένδειξη», όμως για άλλους, ανάμεσά τους τον γενικό γραμμα-
τέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόν-
σον, η όποια πρόοδος ήταν πολύ ανεπαρκής σε σύγκριση με τις
προσδοκίες όσον αφορά τις δεσμεύσεις στον αγώνα για την
αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Δεν τέθηκε ξεκάθαρη προ-

θεσμία ούτε για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ούτε
για τον τερματισμό της παραγωγής ηλεκτρισμού με την καύση
άνθρακα στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο
τέλος της συνόδου.

Με την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου
Μητσοτάκη μεταξύ περίπου 200 πολιτικών ηγετών και ανώτα-
των κυβερνητικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο ξεκίνησε
χθες η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλ-
λαγή (COP26). Στη Γλασκόβη της Βρετανίας, όπου φιλοξενείται
η 12ήμερη διοργάνωση, παρίστανται οι Μπάιντεν, Μέρκελ, Μα-

κρόν, Τζόνσον, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι
κ.ά. Θα απουσιάζουν οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, κα-
θώς και εκπρόσωποι χωρών με βαρύ αποτύπωμα στο φυσικό
περιβάλλον, όπως Βραζιλία, Μεξικό, Ιαπωνία, Νότια Αφρική
και Ιράν. Η COP26 θεωρείται γενικώς ένα εξαιρετικά σημαντικό
συνέδριο. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται ως «η μεγαλύτερη
ευκαιρία να προταθούν λύσεις για την κλιματική αλλαγή μετά
τη Συνθήκη του Παρισιού το 2015». Ή, κατά την έκφραση του
πρίγκιπα Καρόλου, «η COP26 είναι κυριολεκτικά η τελευταία
ευκαιρία να σώσουμε τον πλανήτη».

Κ
αταιγιστικές είναι οι εξελίξεις
που δρομολογούνται στη Βό-
ρεια Μακεδονία μετά τη συν-
τριπτική ήττα που υπέστη το

κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
(SDSM) του Ζόραν Ζάεφ στον δεύτερο γύ-
ρο των δημοτικών εκλογών που διεξήχθη
την Κυριακή. Ο Ζάεφ αργά το βράδυ της
Κυριακής δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευ-
θύνη για την ήττα του κόμματός του και πα-
ραιτείται από τα αξιώματα του πρωθυ-
πουργού της χώρας και του αρχηγού του
κόμματός του.

Στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλο-
γών το κόμμα του Ζάεφ υπέστη βαριά ήττα
τόσο στον μητροπολιτικό δήμο των Σκο-
πίων όσο και σε όλους τους άλλους μεγά-
λους δήμους της χώρας, στους οποίους
στήθηκαν κάλπες για τον δεύτερο γύρο.
Μεγάλος νικητής των δημοτικών εκλογών
ήταν το δεξιό αντιπολιτευόμενο VMRO-
DPMNE, ο αρχηγός του οποίου Χρίστιαν
Μίτσκοσκι δήλωσε ότι η κυβέρνηση του
Ζόραν Ζάεφ απώλεσε την εμπιστοσύνη των
πολιτών και υποστήριξε πως στη χώρα συν-
τρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να
προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές
εκλογές.

Η παραίτηση Ζάεφ από το αξίωμα του
πρωθυπουργού δεν σημαίνει, πάντως,
απαραιτήτως τη διεξαγωγή πρόωρων βου-
λευτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία.
Ο ίδιος ο κ. Ζάεφ, στη δήλωση παραίτησής
του, επανέλαβε ότι η παρούσα κυβέρνηση
έχει ακόμη 2,5 χρόνια για να ολοκληρώσει
τη θητεία της και πρέπει να συνεχίσει το έρ-
γο της.

Η παρούσα κυβέρνηση διατηρεί την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία, έστω ισχνή
(υποστηρίζεται από 62 βουλευτές εκ των

120 που αριθμεί το νομοθετικό σώμα της
χώρας). Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο κόμ-
μα του κυβερνητικού συνασπισμού, το
SDSM, σε συνεννόηση με τους κυβερνητι-
κούς του εταίρους, μπορεί να ορίσει νέο
πρωθυπουργό, ο οποίος θα πρέπει να εξα-
σφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βου-
λή. Όμως, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο
κάποιο ή κάποια από τα μικρότερα κόμματα
του κυβερνητικού συνασπισμού να αποφα-
σίσει την άρση της εμπιστοσύνης στην πα-
ρούσα κυβέρνηση και τη «μεταπήδηση»
στην αντιπολίτευση και στο VMRO-
DPMNE, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα
μπορούσε να ηγηθεί ενός νέου κυβερνητι-
κού σχήματος άνευ εκλογών.

Σε περίπτωση που δεν «ευοδωθεί» κανέ-
να από τα δύο σενάρια, θα προκηρυχθούν
στη χώρα πρόωρες βουλευτικές εκλογές.
Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, 100 μέρες πριν από

τη διεξαγωγή των εκλογών πρέπει να σχη-
ματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία
θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές.

Στο αλβανικό πολιτικό στρατόπεδο, το
μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια
Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, υπέστη
επίσης βαριά ήττα στον μεγαλύτερο «αλβα-
νικό» δήμο της χώρας, το Τέτοβο, όπου η
υποψήφια του Τεούτα Αρίφι ηττήθηκε από
τον αρχηγό του μικρότερου συγκυβερνών-
τος αλβανικού κόμματος BESA, τον Μπιλάλ
Κασάμι.

ΛΛονδίνο προς 
Παρίσι: «Έχετε 
διορία 48 ωρών»
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Γαλ-
λίας - Βρετανίας για τα αλιευτικά
δικαιώματα, με το Λονδίνο να
προειδοποιεί το Παρίσι ώστε να
υποχωρήσει στη διαμάχη, δια-
φορετικά θα αντιμετωπίσει νομι-
κές ενέργειες που απορρέουν
από την εμπορική συμφωνία με-
τά το Brexit. «Οι Γάλλοι έχουν
διατυπώσει εντελώς παράλογες
απειλές, μεταξύ των οποίων προς
τα νησιά της Μάγχης και προς τη
βιομηχανία μας της αλιείας, και
πρέπει να ανακαλέσουν αυτές τις
απειλές, διαφορετικά θα χρησι-
μοποιήσουμε τους μηχανισμούς
της συμφωνίας εμπορίου που
έχουμε συνάψει με την ΕΕ για να
προβούμε σε ενέργειες», δήλω-
σε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky η
Βρετανίδα υπουργός Εξωτερι-
κών Λις Τρας. Ερωτηθείσα για το
χρονικό περιθώριο που τίθεται
στη Γαλλία για να υποχωρήσει, η
Τρας απάντησε: «Αυτό το ζήτημα
πρέπει να επιλυθεί μέσα στις
επόμενες 48 ώρες».
Η Γαλλία διατείνεται ότι η Βρετα-
νία έχει αρνηθεί να χορηγήσει
στους αλιείς της τον σωστό αριθ-
μό αδειών για να ψαρεύουν σε
βρετανικά χωρικά ύδατα και έχει
διαμηνύσει ότι μπορεί να επιβά-
λει στοχευμένα μέτρα από σήμε-
ρα κιόλας, ανάμεσά τους και την
αυστηροποίηση ορισμένων
ελέγχων σε φορτηγά που κινούν-
ται μεταξύ των δύο χωρών. Η
Βρετανία υποστηρίζει ότι χορη-
γεί άδειες σε αλιευτικά που μπο-
ρούν να αποδείξουν ότι στο πα-
ρελθόν έχουν ψαρέψει σε βρε-
τανικά χωρικά ύδατα.

Μεγάλος νικητής των δημοτικών
εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία 
το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα 
VMRO, που θέλει πρόωρες εκλογές

Κλίμα: Οι ελπίδες έμειναν ανεκπλήρωτες στην G20, άρχισε η COP26

Κυβερνητικό χάος μετά
την παραίτηση Ζάεφ
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Εντός του Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι αυξήσεις και
τα αναδρομικά σε χιλιάδες νέους συνταξιούχους. Σύμ-
φωνα με πηγές του ΕΦΚΑ, με εμβόλιμες πληρωμές εν-
τός Νοεμβρίου θα εξοφληθούν σταδιακά οι 29.032 περι-
πτώσεις νέων συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομι-
κά από τον Οκτώβριο του 2019. Εξάλλου, εντός του Νο-
εμβρίου αναμένεται να εξοφληθεί η πρώτη ομάδα που
είναι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ανα-
μένεται να εξοφληθούν 8.419 εργαζόμενοι συνταξιούχοι
που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 και φυ-

σικά είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Τονίζεται ότι εν-
τός Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλες
δύο εμβόλιμες πληρωμές για συνταξιούχους χηρείας σε
περίπτωση που ο θανών απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο
του 2019 και για κληρονόμους συνταξιούχων που δεν δι-
καιούνται σύνταξη χηρείας αλλά θα λάβουν τα αναδρο-
μικά για όσο διάστημα ζούσε ο εκλιπών από τον Οκτώ-
βριο του 2019 και μετά. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ο
επανυπολογισμός 215.000 συντάξεων τις οποίες ει-
σπράττουν «παλαιοί» συνταξιούχοι (πριν από τον Μάιο

του 2016) ειδικών δύσκολων περιπτώσεων με λάθη ή ελ-
λιπή στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. 

Στελέχη του ΕΦΚΑ αναφέρουν πως από τους εν λόγω
συνταξιούχους εκτιμάται πως θα δικαιούνται αναδρομι-
κά το 20%, δηλαδή περίπου 40.000 - 50.000. Στόχος είναι
μέχρι το τέλος του έτους να έχουν επανυπολογιστεί οι εν
λόγω συντάξεις και να έχουν πληρωθεί όσοι δικαιούνται
αναδρομικά και αυξήσεις. Η μέση αύξηση για τους πα-
λαιούς συνταξιούχους είναι της τάξης του 2-3% και σε
απόλυτους αριθμούς κοντά στα 10-12 ευρώ.

Αναδρομικά: Νέο κύμα πληρωμών εντός του Νοεμβρίου

Σ
ε τρεις κατηγορίες εκκρε-
μών συντάξεων θα επικεν-
τρωθεί το επόμενο διάστημα
η διοίκηση του ΕΦΚΑ, προ-

κειμένου να αρχίσει να μειώνεται ση-
μαντικά το στοκ των αιτημάτων συντα-
ξιοδότησης.

1. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις εκ-
κρεμείς αιτήσεις του πρώην ΟΑΕΕ.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δι-
οίκηση του ΕΦΚΑ θα δώσει οδηγία
στους ιδιώτες πιστοποιημένους λογι-
στές να προχωρούν κατά προτεραιότη-
τα στην εκκαθάριση και τον προσδιορι-
σμό των οφειλών των ελεύθερων
επαγγελματιών και ακολούθως στην
ένταξή τους σε κάποια ρύθμιση. Να
σημειωθεί πως με βάση την ισχύουσα
εγκύκλιο το όριο του επιτρεπόμενου
ποσού οφειλών προκειμένου να ξεμ-
πλοκαριστεί η σύνταξη είναι τα 20.000
ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τελών
και λοιπών επιβαρύνσεων για τους
ελεύθερους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους, και στα 6.000
ευρώ για τους αγρότες.

Στην περίπτωση που η οφειλή είναι
μεγαλύτερη των επιτρεπόμενων
ορίων, τότε ο ασφαλισμένος είναι υπο-
χρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ το

υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό και να
ενταχθεί σε ρύθμιση με δόσεις που θα
παρακρατούνται από τη σύνταξή του.
Ωστόσο, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν
πως λόγω της γραφειοκρατίας είναι
χρονοβόρα η διαδικασία προσδιορι-
σμού της οφειλής για τις παραπάνω
υποθέσεις, με αποτέλεσμα να παρατη-
ρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, οι
οποίες φρενάρουν άλλες υποθέσεις.

2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη
διαδοχική ασφάλιση. Στόχος του
υπουργείου Εργασίας είναι να προχω-
ρήσει με ταχείς ρυθμούς η έκδοση των
συντάξεων στους διαδοχικά ασφαλι-
σμένους που αποτελούν την πολυπλη-
θέστερη ομάδα. Υπολογίζεται πως 6
στους 10 εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια
του ασφαλιστικού τους χρόνου έχουν
ασφαλιστεί σε τουλάχιστον δύο ταμεία.

3. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις διε-
θνείς συντάξεις. Η έκδοση των διε-
θνών συντάξεων καθυστερεί περισσό-
τερα από 5 χρόνια, καθώς εκτός από

τον ΕΦΚΑ για την καθυστέρηση ευθύ-
νονται και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί
των άλλων κρατών που αργούν να
προσδιορίσουν τον ασφαλιστικό βίο
των Ελλήνων εργαζομένων. Αξίζει να
αναφερθεί ότι οι εκκρεμότητες στις
διεθνείς συντάξεις, που σήμερα ανέρ-
χονται σε 27.000, δεν συνυπολογίζον-
ται στον συνολικό αριθμό των εκκρε-
μοτήτων που παραμένει ακόμα σε
υψηλά επίπεδα (130.000 εκκρεμείς αι-
τήσεις για κύρια σύνταξη).

Τρεις συντάξεις την ημέρα 
Σε πρώτη φάση, τέθηκε ένας συγκε-

κριμένος ποσοτικός στόχος με άμεση
εφαρμογή, που είναι η έκδοση τριών
συντάξεων από τον κάθε υπάλληλο-ει-
σηγητή ανά ημέρα, με καθημερινό
έλεγχο της απόδοσης των διευθύνσε-

ων, των διευθυντών και των υπαλλή-
λων που είναι επιφορτισμένοι με την
έκδοση των συντάξεων. Με βάση τα
πρώτα στοιχεία από τον έλεγχο των δι-
ευθύνσεων απονομής, προκύπτουν
μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις εκδο-
θείσες συντάξεις τόσο ανά διεύθυνση
όσο και ανά εισηγητή. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως το 25% των υπαλλήλων εκ-
δίδει έως δύο συντάξεις ο καθένας τον
μήνα, ενώ το καλύτερο 25% των υπαλ-
λήλων εκδίδει από 45 συντάξεις ο κα-
θένας τον μήνα. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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ΕΦΚΑ: Στο επίκεντρο 
οι αιτήσεις του πρώην ΟΑΕΕ, 
η διαδοχική ασφάλιση 
και οι διεθνείς συντάξεις

Εκκρεμείς 
συντάξεις: 
Ξεμπλοκάρουν
τρεις κατηγορίες 
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Ξ
επέρασαν τους 1.000 οι μισθωτοί,
ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχει-
ρηματίες με ατομικές επιχειρήσεις
που έκαναν φέτος χρήση των φορολο-

γικών κινήτρων που έχει δώσει η κυβέρνηση,
μεταφέροντας τη φορολογική τους έδρα στην
Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της διετούς κυβερνητικής
πολιτικής στο θέμα της προσέλκυσης φορολο-
γικών κατοίκων του εξωτερικού στη χώρα μας
παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυ-
πουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος και η γε-
νική γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας Αθηνά Καλύβα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την εναλλακτική
φορολόγηση των συνταξιούχων αλλοδαπής,
έχουν εγκριθεί 157 αιτήσεις από 21 χώρες, 13
εκ των οποίων είναι από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, ενώ σχετικά με την ένταξη σε ειδική φορο-
λόγηση εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελ-
ματιών η διαδικασία ξεκίνησε φέτος και έχουν
υποβληθεί ήδη περίπου 1.000 αιτήσεις. Μέχρι
στιγμής τα συνολικά έσοδα για το Δημόσιο
ανέρχονται σε 9,4 εκατ. ευρώ και έχουν εγκρι-
θεί αιτήσεις 75 επενδυτών και 23 συγγενών
τους από 21 χώρες, ενώ αναμένονται σημαντι-
κά έσοδα λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσε-
ων για το μέτρο τόσο των συνταξιούχων αλλο-
δαπής όσο και των εργαζομένων και αυτοαπα-
σχολούμενων. 

Οι κατηγορίες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστη-

καν ανά κατηγορία:
1. Εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξε-
κίνησε φέτος έπειτα από την έκδοση της σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης. Ήδη για το 2021
έχουν υποβάλει αίτηση να υπαχθούν στις
ευεργετικές διατάξεις περίπου 1.000 φυσικά
πρόσωπα - μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες και ατομικές επιχειρήσεις. Λόγω του εξαι-
ρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος δόθηκε παρά-
ταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής των αιτήσεων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου
2021, καθώς και της προθεσμίας προσκόμισης
των σχετικών δικαιολογητικών μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου.

2. Επενδυτές. Το 2020 υποβλήθηκαν 20 αι-
τήσεις και εγκρίθηκαν 18, συν 7 που αφορούν
σε συγγενικά πρόσωπα. Οι επενδυτές προέρ-
χονταν από 9 χώρες, κυρίως εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Αυστραλία, Αργεντινή, Ελβετία,
ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Μονακό, Παναμάς, Ρωσία), ενώ το
σύνολο του βεβαιωθέντος και καταβληθέντος
φόρου ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ το 2020. Το
2021 έγιναν δεκτές αιτήσεις από 57 επενδυτές
και 16 συγγενικά τους πρόσωπα από 18 χώρες

εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο,
Βενεζουέλα, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασί-
λειο, Ισραήλ, Καναδάς, Κύπρος, Λίβανος,
Μάλτα, Μονακό, Ομάν, Ρωσία, Σενεγάλη, Τσε-
χία). Φέτος βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 7,9
εκατ. ευρώ, ενώ έχουν καταβληθεί ήδη τα 7,5
εκατ. ευρώ. Συνολικά σε δύο χρόνια έγιναν δε-
κτές οι αιτήσεις 75 επενδυτών και 23 συγγενι-
κών τους προσώπων από 21 χώρες, εντός και
εκτός ΕΕ, ενώ στα δημόσια ταμεία μπήκαν 9,4
εκατ. ευρώ.

3. Αλλοδαποί συνταξιούχοι. Το 2020, πρώτο
έτος εφαρμογής των διατάξεων, υποβλήθηκαν
8 αιτήσεις από φορολογούμενους από 4 χώ-
ρες, κυρίως εντός και εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ολλανδία),
από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 7. Ο φόρος που
βεβαιώθηκε πέρυσι ήταν 19.000 ευρώ για τα 7
από τα παραπάνω πρόσωπα. Το 2021 υποβλή-
θηκαν 206 αιτήσεις από φορολογούμενους,
που προέρχονταν από 21 χώρες τόσο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής (Αυ-
στρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισπανία,
Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Νότια Αφρική, Ολ-
λανδία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρουμανία,
Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία, Χονγκ Κονγκ), εκ

των οποίων εγκρίθηκαν 150 αιτήσεις. Ακόμη
δεν είναι γνωστά τα στοιχεία για τον φόρο που
θα κληθούν να πληρώσουν. 

Τα κίνητρα
Σημειώνεται ότι τα φορολογικά κίνητρα

προβλέπουν απαλλαγή 50% από τον φόρο ει-
σοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης, για διάστημα έως 7 έτη, υπό την προϋπό-
θεση πλήρωσης νέας θέσης μισθωτής εργα-
σίας ή έναρξης νέας δραστηριότητας. Όσοι
επαναπατρίζονται φορολογούνται με συντελε-
στή 7%, ενώ καταβάλλουν ένα εφάπαξ ποσό
100.000 ευρώ ετησίως για όλα τα εισοδήματα
της αλλοδαπής. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη
δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της
εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου φορο-
λόγησης και σε στενά συγγενικά του πρόσωπα,
καταβάλλοντας επιπλέον ποσό φόρου 20.000
ευρώ για κάθε συγγενικό του πρόσωπο. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση, αυτός που μεταφέρει τη
φορολογική του κατοικία να επενδύσει στη
χώρα μας μέσα σε τρία χρόνια από την υποβο-
λή της αίτησης, ο ίδιος ή συγγενικό του πρό-
σωπο ή μέσω νομικού προσώπου, τουλάχιστον
το ποσό των 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχει-
ρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές ή μερίδια σε
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα
την Ελλάδα.

Επενδυτές αφήνουν 
Ελβετία, Μονακό, ΗΠΑ 
και Γαλλία και επιλέγουν 
την Ελλάδα για μόνιμη 
φορολογική κατοικία

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έπιασαν τόπο
τα κίνητρα
του υπουργείου
Οικονομικών
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Ω
ς το κορυφαίο αεροδρόμιο
στην κατηγορία των αερο-
δρομίων με 25-40 εκατομμύ-

ρια επιβάτες αναδείχθηκε για το 2021
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στο
πλαίσιο του θεσμού Best Airport
Awards του Διεθνούς Συμβουλίου
Αεροδρομίων - ACI Europe. 

Το αεροδρόμιο της Αθήνας βραβεύ-
τηκε για τη συνολική λειτουργία του
κατά την περίοδο της πανδημίας αλλά
και για την υλοποίηση πρωτοπορια-
κών ψηφιακών υπηρεσιών για το επι-
βατικό κοινό και τη σταθερή προσή-
λωσή του στους στόχους του για το
περιβάλλον. 

Ο θεσμός βραβεύει κάθε χρόνο τα
ευρωπαϊκά αεροδρόμια που ξεχωρί-
ζουν για τις πλέον εξαιρετικές επιδό-
σεις και πρωτοβουλίες. Η φετινή
αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην και-
νοτομία και την ψηφιοποίηση επιβατι-
κών υπηρεσιών και στους στόχους

βιωσιμότητας των αεροδρομίων.
Ειδικότερα, η κριτική επιτροπή,

αποτελούμενη από προσωπικότητες
που εκπροσωπούν θεσμικά τον ευρω-
παϊκό κλάδο των αερομεταφορών,
στην οποία φέτος συμμετείχαν ο γενι-
κός διευθυντής της EASA Patrick Ky,
ο γενικός διευθυντής του Eurocontrol
Eamonn Brennan και ο γενικός διευ-
θυντής της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφο-

ρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Hen-
rik Hololei, αναγνώρισε ιδιαίτερα τον
τρόπο με τον οποίο το αεροδρόμιο της
Αθήνας, κάτω από πρωτόγνωρες συν-
θήκες λόγω της πανδημίας, αξιοποί-
ησε τη σύγχρονη τεχνολογία και την
Τεχνητή Νοημοσύνη για την παροχή
καινοτόμων υπηρεσιών προς το επι-
βατικό κοινό, στηριζόμενο στη βασική
αρχή της ελληνικής φιλοξενίας.

ΟΤΕ - Deutsche Telekom: 
Επενδύσεις στις οπτικές ίνες

Σχήμα για επενδύσεις στις οπτικές ίνες συγ-
κροτεί η μητρική του ΟΤΕ Deutsche Telekom. Η
ίδια θα εισφέρει 1 δισ. ευρώ και επενδυτική εται-
ρεία άλλα 500 εκατ. ευρώ. Έντονη κινητικότητα
υπάρχει και στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο γερμανικός όμιλος θα τοποθε-
τήσει αρχικά γύρω στο 1 δισ. ευρώ στη συγκεκρι-
μένη κοινοπραξία και η επενδυτική εταιρεία με
την οποία θα συνεργαστεί θα βάλει άλλο μισό δι-
σεκατομμύριο. Σταδιακά οι δύο συνέταιροι θα
επενδύουν νέα κεφάλαια ανάλογα με την ανά-
πτυξη των δικτύων οπτικών που στα επόμενα
χρόνια θα καλύψουν περίπου 4 εκατομμύρια
συνδέσεις.

Alpha Trust: 6,5 εκατ. ευρώ 
ο κύκλος εργασιών το 2020
Στα 6.510.690 ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος
εργασιών της Alpha Trust για τη χρήση του
2020, μειωμένος σε σχέση με τα 8.067.111 ευ-
ρώ το 2019 και τα 6.518.252 ευρώ το 2018. Τα
κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα
1.010.017 ευρώ σε σχέση με τα 1.640.095 ευρώ
το 2019 και τις 962.220 ευρώ το 2018. Τα EBIT-
DA διαμορφώθηκαν στα 1.607.589 ευρώ το
2020 από τα 2.846.079 ευρώ το 2019 και τα
1.385.586 ευρώ το 2018.

ΤτΕ: Αύξηση της ζήτησης 
στα στεγαστικά δάνεια

Μεγάλη αύξηση της ζήτησης για νέα στεγαστι-
κά δάνεια βλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος για το
διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021, με βά-
ση έρευνα που πραγματοποίησε. Σύμφωνα με τα
συμπεράσματά της, κατά το β’ τρίμηνο του έτους
η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμε-
τάβλητη σε σχέση με το ξεκίνημα του 2021.
Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ζή-
τηση των στεγαστικών δανείων αναμένεται να
αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό το δ’ τρίμηνο του 2021.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων,
ανακοίνωσε ότι τα ασύρματα συστήματα WiBAS G5 evo-BS και WiBASG5 Connect+, που
λειτουργούν στις συχνότητες των 24 και 28 GHz με Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (TDD)
και Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας (FDD), παράλληλα με συστήματα 5G, κρίθηκαν
συμβατά κατόπιν ελέγχων σε διαπιστευμένο εργαστήριο με τις προδιαγραφές της Ομο-
σπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-
ση, «το WiBAS G5 evo-BS παρέχει μεγάλη ευελιξία εγκατάστασης, καλύπτει συνδρομη-
τές σε ευρύτερες και απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη και αρκετά χιλιόμετρα μακριά
από τον κόμβο, και χρησιμοποιεί μια μεγάλη γκάμα κεραιών σταθμού βάσης που κυμαί-
νονται από 90° έως 360°. Το WiBAS™ G5 Connect+ αποτελεί έναν προηγμένο τερματικό
σταθμό, κατάλληλο για όσους παρόχους θέλουν να προσφέρουν άμεσα στους συνδρομη-
τές τους υπερυψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο συγκρι-
τικά με τις λύσεις Fiber to the Curb (FTTC) / Fiber to the Home (FTTH)».

Ο Όμιλος Impala Invest, στηρίζοντας το πλάνο της στρατηγικής του επένδυσης στην
Creta Farm Τροφίμων, προχωρά στη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Λα-
κωνική Τροφίμων ΑΕ. Το σχέδιο συγχώνευσης και ανταλλαγής μετοχών εγκρίθηκε
με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των δύο επιχειρήσεων, που πραγματοποι-
ήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η
Creta Farm θα αυξήσει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της και θα ενισχύσει περαιτέ-
ρω τη χρηματοοικονομική θέση της. Τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά της η Λακω-
νική βρίσκονται σε Περιστέρι Αττικής, Σπάρτη και Θεσσαλονίκη και έχουν σημαντική
περιουσιακή αξία αλλά και μείζονα επιχειρησιακή σημασία. Συγκεκριμένα, σε αυτά
περιλαμβάνονται το εργοστάσιο παραγωγής αλλαντικών στη Σπάρτη αλλά και οι βιο-
μηχανικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, που η
Creta Farm θα μπορέσει να ενσωματώσει και να αξιοποιήσει.

Απορροφά τη Λακωνική Τροφίμων η Creta Farms

Intracom Telecom: Πιστοποίηση FCC στις ΗΠΑ για WiBAS G5

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
καλύτερος στην Ευρώπη



ΟΠΑΠ: Στα 13,2 ευρώ η τιμή
διάθεσης των νέων μετοχών
λόγω scrip dividend

H
ΟΠΑΠ ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετι-
κά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που
θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του προσω-

ρινού μερίσματος εταιρικής χρήσης 2021 με αντίστοιχη
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της: «Το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας στην από 7 Σεπτεμβρίου 2021
συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω
νέων μετοχών θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματι-
στηριακής σταθμισμένης βάσης όγκου τιμής της μετο-
χής (VWAP) των πρώτων πέντε ημερών διαπραγμάτευ-
σης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επα-
νεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021
(δηλαδή από 22.10.2021 έως και 29.10.2021), μειωμένης
κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογι-
σμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βά-
ση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 22.10.2021 έως και
29.10.2021, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχε-
ται σε 13,20 ευρώ. 

Metro AEBE: Σημαντικές διακρίσεις 
στα HR Awards 2021

Για μια ακόμη χρονιά η Metro έλαβε τρεις σημαντικές
διακρίσεις στα HR Awards 2021 σε έναν από τους ση-
μαντικότερους θεσμούς που αναδεικνύουν τη Διοίκη-
ση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη χώρα. Η εταιρεία απα-
σχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, με τη
συντριπτική τους πλειονότητα να βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της εξυπηρέτησης, στα καταστήματα My mar-
ket, τα Metro Cash & Carry και τα Κέντρα Διανομής,
φροντίζοντας καθημερινά για την ομαλή λειτουργία της
εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΥΔΑΠ: Διαγωνισμός για το 
δίκτυο υδροδότησης της Αττικής

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση
της λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής,
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε
την α’ φάση του διαγωνισμού για το Εξωτερικό Υδρο-
δοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) της Αττικής με προϋπολογισμό
235 εκατ. ευρώ. Στη σύμβαση σύμπραξης θα περι-
λαμβάνεται το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή
και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του εξωτερι-
κού υδροδοτικού δικτύου συλλογής, αποθήκευσης
και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού από τις πηγές
μέχρι την είσοδο των μονάδων επεξεργασίας του.
Σκοπός του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ,
είναι η διασφάλιση της αποδοτικής και απρόσκοπτης
λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής μέ-
σω σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης που θα
προλαμβάνουν και θα εντοπίζουν έγκαιρα τις βλάβες,
βελτιστοποιώντας την οικονομική του απόδοση, ενώ
παράλληλα θα εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των
υδάτινων πόρων.

Διπλασιασμός κερδών 
για τον Μουσικό Οίκο Νάκα
Διπλασιασμό καθαρών κερδών σημείωσε ο Μουσικός Οί-
κος Νάκα στην ετήσια οικονομική χρήση που έληξε στις
30 Ιουνίου του 2021, καθώς ο κύκλος εργασιών διαμορ-
φώθηκε σε 19,65 εκατ. ευρώ, ελαφρά μειωμένος σε σύγ-
κριση με εκείνον της προηγούμενης χρήσης (20,468
εκατ. ευρώ). Εκτίναξη καθαρών κερδών από τις 529 χιλ.
στο 1,033 εκατ. ευρώ, εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν τόσο
ο περιορισμός λειτουργικών δαπανών όσο και τα ποσά
που καρπώθηκε η εισηγμένη από τα κυβερνητικά μέτρα
στήριξης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα ίδια κε-
φάλαια διαμορφώθηκαν στα 17,73 εκατ. ευρώ στις
30/6/2021. Η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προ-
τείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των με-
τόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά τίτλο
(συνολικά 951 χιλ. ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο σύνο-
λο σχεδόν των καθαρών κερδών της χρήσης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Air France - KLM: Γενέθλια με
δράσεις σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Την 88η επέτειό της γιόρτασε η Air France
και την 102η η KLM και, ακολουθώντας την
παγκόσμια στρατηγική τους για ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν
στο περιβάλλον, πραγματοποίησαν μια σειρά
από δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγ-
κεκριμένα, οι δύο εταιρείες προχώρησαν σε
προγραμματισμό δενδροφύτευσης στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής, που το καλοκαίρι
επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές,
συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική συμμα-
χία της we4all, του Μη Κερδοσκοπικού Περι-
βαλλοντικού Οργανισμού, με αποστολή να
βοηθήσει τον πλανήτη μας.

PwC Ελλάδας: Πιστοποίηση 
από την TÜV Hellas
Την PwC Ελλάδας, μια από τις κορυφαίες
συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρείες
στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, πιστο-
ποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord) με βάση το
πρότυπο ISO 37001:2016 που αφορά στο Σύ-
στημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς και
της Δωροδοκίας. Η PwC παγκοσμίως δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα αντιμετώπι-
σης διαφθοράς και δωροδοκίας. Έτσι, η επι-
θεώρηση που πραγματοποιήθηκε από την
TÜV Hellas επιβεβαιώνει εμφατικά την τή-
ρηση όλων των σχετικών διαδικασιών από
την PwC, η οποία δίνει εξαιρετική βαρύτητα
σε θέματα που αφορούν τη διαφάνεια και την
ακεραιότητα των λειτουργιών της.

Max Sport: Φέρνει νέες 
μπάρες πλούσιες σε πρωτεΐνη

Πιο συγκεκριμένα, οι μπάρες Max Sport GF
Protein Bar χωρίς γλουτένη, πλούσιες σε
πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, θα προσφέρουν
μια καλή παροχή ενέργειας στον οργανισμό,
ενώ οι Collagen+ Protein Bars με βιοδραστικό
κολλαγόνο θα ωφελήσουν παράλληλα και
τους τένοντες, τα νύχια, τα μαλλιά, το δέρμα
και τις αρθρώσεις. H εταιρεία MaxSport εξει-
δικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώ-
ληση ποιοτικών συμπληρωμάτων διατροφής
για το ευρύ αθλητικό κοινό.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο ΟΑΚΑ έγινε καταπληκτικό παιχνίδι, ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών, ανάμεσα στην
ΑΕΚ και τον Άρη (2-1), αλλά, ως συνήθως,

ουδείς ασχολήθηκε με αυτό. Στη συνείδηση του
κόσμου τα τελευταία τριάντα χρόνια, μπάλα είναι
οι… ανακοινώσεις, οι καταγγελίες και τα δικα-
στήρια. Έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον του κό-
σμου στο αποτέλεσμα παντί τρόπω, εξυπηρετών-
τας τον πόθο του παρά το αντικείμενο του πόθου
του, που (υποτίθεται πως) είναι το ίδιο το ποδό-
σφαιρο. 

Η ΑΕΚ κατήγγειλε ότι ο προπονητής του Άρη επι-
τέθηκε στον 4ο διαιτητή Καραντώνη στην ανάπαυλα
και ο γενικός αρχηγός Νιαρχάκος καθύβρισε τους
παίκτες της Ένωσης. Ο Άρης, ότι ο Δημήτρης Με-
λισσανίδης απείλησε τον Θοδωρή Καρυπίδη ότι θα
τον βάλει σε… αναπηρικό καροτσάκι. Πλημμύρι-
σαν τα ΜΜΕ με αναπηρικά καροτσάκια και ουδείς

ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σύνολό
του, που βρίσκεται… μονίμως σε αναπηρικό καρο-
τσάκι. 

Και οι δυο ΠΑΕ έκλεισαν το θέμα με το «θα τα
πούμε στα δικαστήρια». Το σπουδαίο θέαμα δεν εν-
διαφέρει κανέναν πια, παρά μόνο τι θα πουν οι
«προφέσορες» τηλεκριτικοί της διαιτησίας Βα-
ρούχας και Κάκος, που αντί να ξεδιαλύνουν το το-
πίο με τις επίμαχες φάσεις, το περιπλέκουν ακόμα
περισσότερο, διαφωνώντας για την ίδια φάση! Η
ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Μήτογλου και
πέναλτι του Μάνταλου, έμεινε με δέκα παίκτες στο
68’ λόγω αποβολής του Μήτογλου και ο Άρης μεί-
ωσε με τον Ματέο Γκαρσία. 

Το γενικό συμπέρασμα της 8ης αγωνιστικής εί-
ναι πως στην κούρσα για τον τίτλο πήραν σοβαρό
προβάδισμα ο Ολυμπιακός, που νίκησε 2-1 τον Πα-
ναιτωλικό στο Αγρίνιο, αν και υπέφερε στο τέλος, ο

ΠΑΟΚ που κέρδισε 4-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης
στην Τούμπα και η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στους
20 βαθμούς, στους 19 η ΑΕΚ, στους 16 ο ΠΑΟΚ. Ο
Παναθηναϊκός αυτή τη φορά στη Λεωφόρο σκόντα-
ψε με τον ΟΦΗ 0-0 και οπισθοχώρησε στη βαθμο-
λογία, είναι ήδη εννέα βαθμούς πίσω από τον
Ολυμπιακό. Ο ΟΦΗ ισοφάρισε ένα δικό του ρεκόρ
από την περίοδο 2013-14, όπου στα οκτώ πρώτα
ματς έφερε έξι ισοπαλίες. 

Την επόμενη αγωνιστική, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
στην Αθήνα, ματς χωρίς γυρισμό για τους «πράσι-
νους». Και τη μεθεπόμενη, ΑΕΚ - Ολυμπιακός στο
ΟΑΚΑ. Στα αξιοσημείωτα της 8ης αγωνιστικής, η
ισοπαλία 2-2 της Λαμίας με τον Ατρόμητο, που έφε-
ρε τους Περιστεριώτες δίχως νίκη στο πρωτάθλημα
και τελευταίους στον βαθμολογικό πίνακα. Ωραίο
ματς έγινε και στα Γιάννινα, ΠΑΣ - Αστέρας Τρίπο-
λης 1-1.

Αντί για μπάλα… καταγγελίες
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Τ
ην είδηση δημοσιεύουν οι
«Times» του Λονδίνου, άρα εί-
ναι έγκυρη. Οι νέοι ιδιοκτήτες

της Νιουκάστλ, μακράν οι πιο πλούσιοι
επενδυτές όχι μόνο στην Αγγλία αλλά
και στον κόσμο ολόκληρο, έκαναν
πρόταση στον προπονητή του Ολυμ-
πιακού Πέδρο Μαρτίνς να αναλάβει το
μεγαλεπήβολο project της δημιουρ-
γίας ομάδας που θα γίνει «βασίλισσα
του κόσμου», όπως ανακοίνωσαν οι
Σαουδάραβες ιδιοκτήτες. Και για αρχή,
δίνουν «προίκα» 300 εκατ. ευρώ για
μεταγραφές. Ο Μαρτίνς είναι η πρώτη
επιλογή τους και αν δεν συμφωνήσουν,
τότε στη… σειρά περιμένουν ο Λου-
σιάν Φαβρ, ο Πάουλο Φονσέκα και ο
Στίβεν Τζέραρντ, θρύλος της Λίβερ-
πουλ και νυν τεχνικός της Ρέιντζερς. Ο

τελευταίος προαλείφεται για αντικατα-
στάτης του Γερμανού τεχνικού της Λί-
βερπουλ Γιούργκεν Κλοπ, οπότε, κατά
τους «Times», δυσκολεύει η περίπτω-
σή του. Για αυτό και η εφημερίδα έχει

ολόκληρο κατεβατό για τις επιδόσεις
του Πορτογάλου τεχνικού στον Ολυμ-
πιακό, με κυρίαρχο το γεγονός ότι έχει
πετύχει μεγάλες νίκες, εκτός των άλ-
λων και επί της Άρσεναλ.

Στη λίστα της Νιουκάστλ ο Μαρτίνς Μονόδρομος
η νίκη για τη Γιουνάιτεντ

Δυο είναι σήμερα τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδι
στο Champions League. Στο Μπέργκαμο η Ατα-
λάντα υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
που θέλει μόνο νίκη, και στο Κίεβο η Ντιναμό φι-
λοξενεί την προβληματική Μπαρτσελόνα, που
επίσης «καίγεται» για νίκη. Τα άλλα ματς: Βόλφ-
σμπουργκ - Σάλτσμπουργκ, Μάλμε - Τσέλσι (τα
δυο ματς αρχίζουν στις 19.45), Μπάγερν - Μπεν-
φίκα, Βιγιαρεάλ - Γιουνγκ Μπόις, Σεβίλλη - Λιλ,
Γιουβέντους - Ζενίτ. Όλα στις 22.00, με μετάδοση
από την Cosmote TV. 

Λαχτάρα με Αγουέρο

Πάγωσαν οι θεατές και οι τηλεθεατές στο
«Καμπ Νου» της Βαρκελώνης, όταν ο διεθνής
Αργεντινός σέντερ φορ της Μπαρτσελόνα έπεσε
στο χορτάρι. Το μυαλό όλων πήγε στον Δανό
Έρικσεν. Ο Αγουέρο έγινε αλλαγή, είχε πόνους
στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,
όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από καρδιακή αρ-
ρυθμία. Ο Αγουέρο, που δεν είναι σίγουρο ότι θα
επιστρέψει στα γήπεδα, είχε διαγνωστεί με παρό-
μοιο πρόβλημα στα 12 του χρόνια!

Μπάχαλο στη Super League 2…
Το πρωτάθλημα της Super League 2 δεν άρχι-

σε ούτε το περασμένο Σάββατο. Το μοναδικό στον
κόσμο. Ούτε είναι και σίγουρο ότι θα αρχίσει το
προσεχές Σαββατοκύριακο. Η Ζάκυνθος κέρδισε
την υπόθεση στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ
και πρέπει να πάρει μέρος και αυτή στο πρωτά-
θλημα. Και αν κερδίσει και η Καβάλα, θα πρέπει

να ξαναγίνει… κλήρωση. Ακόμα μία.

Πυροβολισμοί 
σε γήπεδο
Πυροβολισμοί που έπεφταν βρο-

χή, ανάγκασαν τους παίκτες και τους
θεατές να τρέξουν να κρυφτούν. Συνέ-

βη στη Βραζιλία, στο πρωτάθλημα νέων,
μεταξύ της Σέρα Μακαένσε και της Κα-

ραμπέμπους. Όταν άρχισε ο καταιγισμός πυρών
γύρω από το γήπεδο, όλοι έσπευσαν γρήγορα στα
αποδυτήρια και κάτω από τις κερκίδες, με αποτέ-
λεσμα τον τραυματισμό επτά ανθρώπων, δυο εκ
των οποίων ποδοσφαιριστές.

Ανεβαίνει η Σάκκαρη
Μεγάλη επιτυχία για τη Μαρία Σάκκαρη, που βρέθηκε στο
Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση της WTA. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βελτίωσε
για έκτη σερί φορά το career high από τις 13 Σεπτεμβρίου
που βρέθηκε στο Νο13 στον κόσμο. Πρώτη στη σχετική
λίστα είναι η Αυστραλέζα Άσλεϊ Μπάρτι, δεύτερη η Λευ-
κορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, στην τρίτη θέση η Τσέχα
Κρεϊτσίκοβα, στην τέταρτη η επίσης Τσέχα Πλίσκοβα και
στην πέμπτη η Ισπανίδα Μουγκουρούθα.

Στον Λευκό 
Οίκο 
ο Γιάννης

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συναντηθούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς την προσεχή
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου. Είθισται οι πρωταθλητές του ΝΒΑ να φιλοξενούνται από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ 
στο Οβάλ Γραφείο. Ωστόσο, επί Τραμπ, οι πρωταθλητές του ΝΒΑ Ουόριορς, Ράπτορς και Λέικερς είχαν αρνηθεί να 
συναντηθούν μαζί του. Τελευταίοι που επισκέφτηκαν τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα ήταν οι Καβαλίερς το 2016.



Συνέντευξη στη Δήμητρα Δάρδα

Η
Ευρυδίκη γιορτάζει τριάντα χρόνια στη δι-
σκογραφία και επιστρέφει με το «Ρετρόκ»,
μια επετειακή παράσταση με διάσημους κα-
λεσμένους on stage. Η ποπ τραγουδίστρια

μίλησε στην «Political» για την ξεχωριστή μουσική
γιορτή, τον σύζυγό της Μπομπ Κατσώνη, τον γιο της Άγ-
γελο, ενώ αποκάλυψε αν επιθυμεί δεύτερο παιδί. 

Τι γιορτάζετε;
Τα τριάντα μου χρόνια στη δισκογραφία. Τα καινούρ-

για ξεκινήματα, τα όνειρα που γεννιούνται και την αγά-
πη για τη μουσική που παραμένει τεράστια και αναλλοί-
ωτη. Το «Ρετρόκ» εκφράζει όλα αυτά που αγαπώ,
ακούω και τραγουδώ και θα τα παρουσιάσω στη σκηνή
της «Σφίγγας»: Ρετρό, ποπ και ροκ μουσική.

Με καλεσμένους σημαντικούς καλλιτέχνες.
Με κάποιους μας συνδέει φιλία χρόνων, με άλλους

έχουμε συναντηθεί μουσικά σε live ή δισκογραφικά. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι όλους τους θαυμάζω και τους
αγαπώ.

Ποιο τραγούδι, από την ογκώδη δισκογραφία σας,
έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς;
Μου βάζετε δύσκολα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μόνο

ένα τραγούδι. Ωστόσο, νιώθω τυχερή που «Το μόνο που
θυμάμαι» ήταν το πρώτο που έγινε γρήγορα επιτυχία,
μου έφερε αναγνωρισιμότητα και θα ευγνωμονώ πάντα
τον Λεωνίδα Μαλένη, τον Γιώργο Θεοφάνους και τον
Φίλιππα Παπαθεοδώρου.

Τι σας ενώνει και τι σας χωρίζει με τον σύζυγό σας
Μπομπ Κατσώνη;
Μας ενώνουν πολλά, δεν μας χωρίζει τίποτα. Αφιε-

ρώνει ο καθένας χρόνο σε ό,τι θέλει να κάνει και μοιρα-
ζόμαστε όλα αυτά που αγαπάμε να κάνουμε μαζί, σαν
να είμαστε ακόμα στην αρχή. Το χιούμορ, πάντως, του
Μπομπ είναι αυτό που κάνει χαρούμενες ακόμα και τις
πιο δύσκολες μέρες μου.

Στα σχέδιά σας είναι η απόκτηση παιδιού;
Όχι, δεν είναι κάτι που έχω σκεφτεί, ούτε υπήρξε πο-

τέ το ζητούμενο στη σχέση μας με τον Μπομπ. Δεν είναι
κάτι που μας λείπει για να νιώσουμε ότι είμαστε οικογέ-
νεια. Ζούμε ο ένας για τον άλλον.

Πόσο έχετε αλλάξει καλλιτεχνικά-μουσικά από τις
αρχές της καριέρας σας μέχρι σήμερα;
Ήμουν ένα κορίτσι που τραγουδούσε αποκλειστικά

ποπ τραγούδια και σήμερα είμαι μια γυναίκα πια, κατα-

σταλαγμένη ως προς τα θέλω και τις επιλογές μου, ώρι-
μη στις ερμηνείες μου και τολμηρή στις παραστάσεις
μου. Νιώθω άνετα να κινούμαι από το ένα είδος στο άλ-
λο χωρίς να σκέφτομαι τι θα πει ο κόσμος ή οι συνάδελ-
φοί μου.

Έχετε απορρίψει πρόταση για διεθνή καριέρα;
Το 1994, όταν εμφανίστηκα στον διαγωνισμό της Eu-

rovision με το «Είμαι άνθρωπος κι εγώ», ήρθε τότε πρό-
ταση από ολλανδική εταιρεία για συνεργασία, την οποία
απέρριψα.

Πρόταση για παρουσίαση εκπομπής;
Συζητούσαμε με το ΡΙΚ, αλλά πάγωσε λόγω Covid.

Ελπίζω να μπορέσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να
υλοποιήσουμε όσα ξεκινήσαμε και έμειναν στη μέση.

Παρακολουθείτε τα talent shows;
Παρακολουθώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Μου αρέ-

σουν τα talent shows, αλλά η αλήθεια είναι ότι όπως
στήνονται αυτές οι εκπομπές δεν επωφελούνται τα νέα
παιδιά.

Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας μια συνερ-
γασία-έκπληξη που πιθανά να δούμε στο μέλλον;
Ναι, αλλά δεν μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας αυτή

τη στιγμή. Έρχονται συνεργασίες-έκπληξη στο και-
νούργιο μου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο
2022.

* Πρεμιέρα: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και κάθε Πα-
ρασκευή, για 6 παραστάσεις όπου θα παρελάσουν οι

Τζώρτζια Κεφαλά (Μπλε), Θοδωρής Μαραντίνης (Oni-
rama), Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Ζιώγαλας,

Πωλίνα και τελευταία ημέρα secret guest.
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• Πρωτιά για τον Δημήτρη Ουγγαρέ-
ζο: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο νωρίτερα από όλους τους
celebrities.

• Στο εξωτικό νησί Άγιος
Βαρθολομαίος απολαμβάνει
οικογενειακές διακοπές η
Καλομοίρα.

• Συντετριμμένη η Κατερίνα Καρα-
βάτου. Η μητέρα της έφυγε από τη
ζωή την ώρα που η παρουσιάστρια
βρισκόταν on air στο κυριακάτικο «Τι
λες τώρα».

• Δυναμικό «comeback» της
αδυνατισμένης Κατερίνας
Στικούδη στο «J2US» λίγες
ημέρες μετά τη γέννηση του
γιου της.

• Στο επεισόδιο της Κυριακής έπεσε
το πρώτο μηδέν στη βαθμολογία. Το
έδωσε η Μαρία Μπακοδήμου στο
ζευγάρι Μάρα Μεϊμαρίδη - Stan.

• Traffic διασήμων στην
Παύλιανη Φθιώτιδας. Μετά
την Τζένη Μπαλατσινού, στο
χωριό εμφανίσθηκε οικογε-
νειακώς η Αθηνά Οικονομά-
κου.

• Σε μεγάλο κανάλι αναμένεται επι-
στροφή πολύ γνωστού διευθυντή
ψυχαγωγίας. Απλώς δεν το γνωρίζει
ο νυν!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Ρετρόκ»: 
30 χρόνια 
Ευρυδίκη! 



Κύμα οργής για τον Ξιαρχό Σύννεφα στη σχέση τους;

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Κατε-
ρίνα Καινούργιου και τον σύντροφό της Φί-
λιππο Τσαγκρίδη να περνούν, πιθανόν, την πιο
σοβαρή κρίση στη σχέση τους. Τα υπονοούμε-
να του Νίκου Κοκλώνη στον «αέρα» του λαμ-
περού σόου «J2US» και οι αντιδράσεις της
παρουσιάστριας ήταν αρκετές για να επιβε-
βαιωθεί η φημολογία που θέλει το ζευγάρι να
διαμένει σε διαφορετικά σπίτια. Η «Soula
Glamorous» που γνωρίζει καλά τα μυστικά
της showbiz, ανακοίνωσε στο Instagram πως
η είδηση χωρισμού ισχύει.

Έκοψε το κρέας

Η κόρη του Πασχάλη Τερζή έγινε vegan. Η Γιάννα
Τερζή αποκάλυψε πως τα τελευταία τρία χρόνια
έχει κόψει το κρέας, συμμετέχοντας στην παγκό-
σμια εκστρατεία κατά της σφαγής των ζώων.
«Σιγά σιγά έκανα τη μετάβαση σε vegan. Οι λό-
γοι καθαρά ηθικοί. Δεν άντεχα να κλείνω τα μά-
τια στο τι συμβαίνει στα ζώα πίσω από κλειστές
πόρτες (και ανοιχτές καμιά φορά). Όσο πιο κοντά
ερχόμαστε σε ζωντανά που δεν γνωρίζουμε, τό-
σο μεγαλώνει η σύνδεσή μας με τη φύση», υπο-
στήριξε.

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου γιόρτα-
σε το Halloween αλά ελληνικά!
Ντύθηκε σέξι μαγισσούλα με
φούξια μαλλιά, «καυτό» σορ-
τσάκι, διχτυωτό καλσόν και
ασημένιο μπούστο, σαρώνοντας
το Instagram με την καυτή πόζα.
«Trick or treat;» ρώτησε τους
followers της, αποκαλύπτοντας:
«Το Χαλοουίν (Halloween) συν-
δέεται με την υπερφυσική δρα-
στηριότητα αλλά και με τα γλυ-
κά, για αυτό μου αρέσει πολύ!»
αποκάλυψε με νάζι η ραδιοφω-
νική παραγωγός.

Σαν να βγήκε από το μπάνιο!
Η τολμηρή Κάτια Ταραμπάνκο αναστά-
τωσε με την πετσέτα και τα ψηλοτάκου-
νά της την Πόλη του Φωτός! Το γνωστό
μοντέλο πόζαρε με φόντο τον Πύργο του
Άιφελ σχεδόν γυμνή, σαν να βγήκε μό-
λις από το μπάνιο, αφήνοντας έκπλη-
κτους Γάλλους αλλά και τουρίστες που
βρέθηκαν μπροστά στη φωτογράφιση
υπερθέαμα. «Bonjour Paris», αρκέστη-
κε να σχολιάσει η παρουσιάστρια του
«Glamwars» που έκανε πρεμιέρα χθες
στο Open.

Φάρσα ή κέρασμα;

Β
ράζει από οργή το Instagram εναντίον του Τάσου Ξιαρχό.
Η προκλητική κίνηση του χορογράφου να δημοσιεύσει
βίντεο από βραδινή του έξοδο, στο οποίο χλεύαζε μια

παχουλή κοπέλα επειδή φορούσε ριγέ μπλουζάκι, προκάλεσε
τις έντονες διαμαρτυρίες μεγάλης μερίδας καλλιτεχνών που τον
κατηγορούν για απαράδεκτη συμπεριφορά και bullying. Τα ει-
ρωνικά γέλια βγήκαν ξινά στον χορευτή, καθώς χρήστες απαι-
τούν από μεγάλες εταιρείες να διακόψουν κάθε συνεργασία μα-
ζί του σαν παραδειγματική τιμωρία, με τον ίδιο -λίγες ώρες με-
τά- να γράφει μετανιωμένος: «Η συγγνώμη μου είναι αληθινή
μόνο και μόνο επειδή την έφερα σε δύσκολη θέση και σίγουρα
δεν είμαι ρατσιστής με το πάχος. Μπορείτε να με κάψετε στο
Σύνταγμα όσοι θεωρείτε τους εαυτούς σας δικαστές, όμως νομί-
ζω ότι δεν αφορά όλους εσάς ο λόγος μου και απλά περιμένετε
να ασχοληθείτε με κάτι».
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Baby boom
Η Χριστίνα Μουστάκα έγινε μαμά και κανείς δεν το πήρε χαμπάρι. Το
πρώην κορίτσι των «Ράδιο Αρβύλα» πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού
πριν από δύο μήνες γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρω-
τά της με τον επιχειρηματία Άγγελο Μπούρα. Η γνωστή ηθοποιός,
όπως λένε πληροφορίες, αποφάσισε να αποτραβηχτεί από τα φώτα
της δημοσιότητας για να αφοσιωθεί στο παιδάκι της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Κ
ι όμως, ακμή δεν παρουσιάζουν μόνο οι
έφηβοι. Συχνά οι ειδικοί βλέπουν ακμή
και στους ενήλικες. Ειδικά οι γυναίκες το
βιώνουν με έντονη ανησυχία, ειδικά αν

εργάζονται και πρέπει να είναι συνεχώς βαμμένες.
«Παρότι η ακμή είναι συνηθέστερη στην εφηβεία,
δεν περιορίζεται σε αυτήν, αλλά μπορεί να εμφανι-
στεί σε κάθε ηλικία. Υπολογίζεται ότι μέχρι την ηλι-
κία των 45 ετών το 5% τόσο των ανδρών όσο και των
γυναικών εξακολουθεί να έχει ακμή. Τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των περιστατικών
στους ενήλικες και κυρίως στις γυναίκες, αφού
επηρεάζει πλέον έως και το 12%-15% αυτών», ση-
μειώνει ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος δρ Χρή-
στος Στάμου.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβά-
νια επιδίωξαν να καταγράψουν την εμπειρία των
γυναικών που είχαν οι ίδιες την πάθηση και όχι κά-
ποιο μέλος της οικογένειάς τους. Στη μελέτη συμ-
περιέλαβαν ασθενείς ηλικίας από 18 έως 40 ετών
με μέτρια έως σοβαρή ακμή, διαφορετικής ηλικίας,
φυλής και εθνικότητας, προκειμένου να υπάρχει
μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Από το
πλήθος των απαντήσεών τους ξεχώρισαν ιδιαίτερα
τα συναισθήματα άγχους, κατάθλιψης και χαμηλής
αυτοεκτίμησης που τους προκαλούνταν όταν η πά-
θηση βρισκόταν σε έξαρση. Η ακμή επηρέαζε και
τις ερωτικές τους σχέσεις. Έντονες ήταν οι επιπτώ-
σεις στην αυτοπεποίθησή τους ενώ έβγαιναν ραν-
τεβού και επιδίωξή τους ήταν να καμουφλάρουν τις
ατέλειες της επιδερμίδας τους. Αν και οι περισσό-

τερες δεν ανέφεραν ότι οι σύντροφοί τους σχολία-
ζαν αρνητικά την ακμή τους, εξακολουθούσαν να
αισθάνονται μεγάλη δυσφορία όταν αποκάλυπταν

την έκτασή της σε κάποιον με τον οποίο έβγαιναν
ραντεβού. 

«Η θεραπεία της ακμής εξαρτάται από τον βαθμό
και τη σοβαρότητά της. Υπάρχουν δεκάδες φάρμα-
κα που δρουν τοπικά και συστηματικά, ενέσεις στε-
ροειδών και χημικά πίλινγκ για την αντιμετώπισή
της. Στις πιο εξελιγμένες θεραπείες περιλαμβά-
νονται η φωτοθεραπεία και τα λέιζερ που ρυθμί-
ζουν την παραγωγή του σμήγματος. Η βέλτιστη
όμως επιλογή, ιδιαίτερα στην ακμή των ενηλίκων,
είναι η φωτοθεραπεία. Το ειδικού μήκους κύματος
φως έχει τη δύναμη να βοηθήσει στην αντιμετώπι-
ση της ακμής με ή χωρίς την ταυτόχρονη χρήση
φαρμακευτικών σκευασμάτων. Έχουμε στη διάθε-
σή μας πρωτοποριακά μηχανήματα που προσφέ-
ρουν αποδεδειγμένα θεραπεία, που αναζωογονεί
το δέρμα με τη χρήση μη επεμβατικού φωτός, επι-
ταχύνοντας την ανανέωση των κυττάρων και βελ-
τιώνοντας την υγεία του δέρματος. Αυτά δεν ερεθί-
ζουν το δέρμα, είναι ευεργετικά και προάγουν την
ενεργοποίηση των φυσικών μηχανισμών ανάπλα-
σής του», αναφέρει ο κ. Στάμου.
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kpapakosto@yahoo.gr

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια αύξηση των περιστατικών, 
κυρίως στις γυναίκες

Φωτοδυναμική 
θεραπεία  
«Στους ενήλικες συστήνεται και ένας άλ-
λος, εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος
διαχείρισης της ακμής, η φωτοδυναμική
θεραπεία. Πρόκειται για μια γρήγορη και
ασφαλή μέθοδο που συνδυάζει το φως
συγκεκριμένου μήκους κύματος ανάλογα
με το πρόβλημα, π.χ. ροδόχρου νόσο ή κοι-
νή ακμή, με ένα ειδικό τοπικό σκεύασμα,
το οποίο ενεργοποιείται από το φως. Εκτός
της αντιμετώπισης της ενεργού ακμής, η
φωτοδυναμική θεραπεία βοηθάει επίσης
στην εξάλειψη των παλαιότερων σημαδιών
ή/και ουλών λόγω της ακμής. Δεν αφήνει
ουλές, δεν απαιτεί τομές, δεν προκαλεί
παρενέργειες και τα αποτελέσματα είναι
ορατά από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η
καλυτέρευση της εμφάνισης του δέρματος
βελτιώνει αμέσως και την ψυχολογία των
ασθενών και τους επιτρέπει να απολαμβά-
νουν τη ζωή τους, δίχως αναστολές, ντρο-
πές και ψυχολογικά προβλήματα», κατα-
λήγει ο δρ Χρήστος Στάμου.  

Η ακμή ενηλίκων 
και πώς αντιμετωπίζεται

Δρ Χρήστος Στάμου, 
δερματολόγος - αφροδισιολόγος
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Σελήνη σήμερα απέναντι από το δικό σας ζώ-
διο σας κάνει να ασχοληθείτε με την προσωπι-
κή σας ζωή, βάζοντας τα όριά σας σε κάποια
θέματα που σας έχουν πιέσει αρκετά. Να δείξε-
τε μεγαλύτερη προσοχή στα οικονομικά σας,
όπου το επόμενο διάστημα θα σας απασχολή-
σουν έντονα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η εργασία σας θα είναι ο
τομέας που θα σας απασχολήσει πολύ έντονα.
Ίσως μάλιστα να σκεφτείτε να κάνετε κάποιες
αλλαγές πάνω σε αυτό τον τομέα, που για κά-
ποιους λόγους σας έχει προβληματίσει αρκετά. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η μέρα αυτή είναι αρκετά βοηθητική, κυρίως για
όσους ανήκουν στο πρώτο δεκαήμερο. Σταθερο-
ποιητικές τάσεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά
και σε θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια και
γενικότερα το άνοιγμα των οριζόντων σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εσάς τους Καρκίνους θα σας απασχολήσουν οι-
κογενειακές υποθέσεις, με μια αρκετά βοηθητι-
κή περίοδο, όπου θα μπορέσετε να βάλετε σε
μια σειρά κάποιες υποθέσεις που έχουν από
καιρό εκκρεμότητα. Ίσως μάλιστα να πάρετε μια
βοήθεια για ένα χρέος σας στο Δημόσιο, σε τρά-
πεζα κ.ά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι μέρες αυτές έχουν έναν βαθμό δυσκολίας,
αλλά συγκεκριμένα σήμερα θα έρθετε περισ-
σότερο κοντά με άτομα του περιβάλλοντός σας
και ίσως λυθούν και κάποιες μεταξύ σας παρε-
ξηγήσεις. Επίσης μια μετακίνησή σας θα είναι
καθοριστική για κάποια σχέση σας, φιλική ή
ερωτική. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι καιρός να πάρετε ικανοποίηση από προσω-
πική σας προσπάθεια, που αφορά τις οικονομικές
σας δραστηριότητες. Κυρίως εσείς του πρώτου
δεκαημέρου θα έχετε μια ουσιαστική βοήθεια,
που θα σας ξεμπλοκάρει αρκετά από τα καθημερι-
νά πάγια έξοδά σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα η Σελήνη προχώρησε στο δικό σας
ζώδιο, κάτι που αναμφίβολα θα σας κάνει να
πάρετε μια πιο θετική νότα στη ζωή σας. Για
εσάς κυρίως του πρώτου δεκαημέρου θα
υπάρξει μια βοήθεια από πρόσωπο που υπάρ-
χει για χρόνια στη ζωή σας. Βέβαια η δύσκολη
όψη Ερμή - Πλούτωνα σε εσάς του τρίτου δε-
καημέρου δημιουργεί κακό προηγούμενο με
σχέσεις της οικογένειάς σας.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Έχετε μπει σε μια περίοδο που τη χαρακτηρί-
ζω «ναρκοπέδιο». Θέλει πολύ σωστές κινή-
σεις από εσάς για να αποφύγετε δυσκολίες
και απώλειες. Κρατήστε το ηθικό σας ακμαίο
και προχωρήστε με σύνεση στην επόμενη
περίοδο της ζωής σας, γιατί όλοι σας θα ζή-
σετε μεγάλες αλλαγές, που ήδη εσείς που
έχετε γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο τις έχε-
τε βιώσει.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στον ενδέκατο τομέα σας θα σας δημι-
ουργήσει μια μεγαλύτερη τάση για να βγείτε έξω
από τα καθημερινά σας προγράμματα. Είναι ευ-
καιρία να περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας
πρόσωπα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με επαγ-
γελματικά θέματα και μάλιστα θα βρείτε έναν
τρόπο να αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Μην
αφήσετε στην τύχη τους κάποια πράγματα, αλ-
λά προσπαθήστε να σκεφτείτε λύσεις που θα
σας ευνοήσουν περισσότερο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσείς του πρώτου δεκαημέρου θα έχετε σή-
μερα ένα πνευματικό άνοιγμα, που σίγουρα θα
σας βοηθήσει να επιλύσετε πολλά από τα κα-
θημερινά σας προβλήματα. Βέβαια, καλό είναι
να αποφύγετε τα παράπονα και τις συζητήσεις
για κάποιες παλιές τραυματικές σας υποθέ-
σεις, που κανείς αυτή τη στιγμή δεν είναι δια-
τεθειμένος να σας νιώσει απόλυτα.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα αυτή θα σας κάνει να ασχοληθείτε και
πάλι με ένα οικονομικό σας πρόβλημα. Ίσως
μάλιστα να βρείτε λύσεις από πρόσωπα που σας
νοιάζονται πραγματικά και θέλουν ουσιαστικά
να σας βοηθήσουν. 

Ημετακίνηση της Σελήνης στο ζώδιο του Ζυγού
αλλάζει για λίγο τις ενέργειες, μας κάνει να
ασχοληθούμε με τις σχέσεις μας και μας

προτρέπει να αφήσουμε πίσω κάτι που μας έχει
στενοχωρήσει. Από την άλλη, βρισκόμαστε σε μια πολύ
τεταμένη περίοδο, όπου νιώθουμε τους κραδασμούς των
προκλήσεων να μας πλησιάζουν και αυτό δεν έχει να κάνει
με συγκεκριμένα ζώδια, αλλά με τη γενικότερη πλανητική
διάταξη. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι, όταν διαβάζετε τις
προβλέψεις, θα λαμβάνετε υπ’ όψιν τον ωροσκόπο σας, τη
θέση της Σελήνης σας, κυρίως αν έχετε γεννηθεί βραδινή
ώρα, και τους τομείς σας, όταν γίνεται ένα σημαντικό
αστρολογικό γεγονός, δηλαδή σε ποιον τομέα σας
συμβαίνει μια έκλειψη, Νέα Σελήνη, Πανσέληνος κ.ά.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…
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σοι φοβούνται ότι το νέο σφοδρό
κύμα της πανδημίας θα εκτοξεύσει
τους αριθμούς κρουσμάτων και θυ-
μάτων, θα απειλήσει περισσότερο

το δοκιμαζόμενο ήδη ΕΣΥ και θα ωθήσει τη
χώρα στον πάτο της λίστας των επιτυχημένων
στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ευρωπαϊ-
κών χωρών, έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτές θα εί-
ναι οι συνέπειες σε ό,τι αφορά το υγειονομικό
μέρος της κρίσης. Γιατί υπάρχουν και οι άλλες.
Αθέατες επί του παρόντος, που αφορούν το
πολιτικό.

Η ταύτιση μέρους των αντιεμβολιαστών με
φανατικούς εκτός του δημοκρατικού τόξου, η
ενίσχυσή τους από παραθρησκευτικές οργα-
νώσεις και εθνικιστικούς κύκλους, η αρχική
ουδετερότητα κρίσιμων θεσμών και το εγχεί-
ρημα διαμόρφωσης αντιεμβολιαστικού «κι-
νήματος» με την κάλυψη, αν όχι υποκίνηση,
νοσταλγών των «αγανακτισμένων» είναι το
μικρότερο πρόβλημα. Μεγαλύτερο και από
αυτό είναι η κρίση εμπιστοσύνης προς το
κράτος και η αμφισβήτηση της αποτελεσμα-
τικότητας λειτουργιών και υπηρεσιών, με
αφορμή την υπόνοια παραίτησης της Πολιτεί-
ας από τη βασική της υποχρέωση, που είναι η
προστασία της ζωής των πολιτών. Οι καθημε-
ρινές (και ατιμώρητες) συμπεριφορές ανο-
μίας που παρατηρούνται δεν είναι παρά απο-
τέλεσμα αυτής της κατάστασης. Χθες ήταν η
κακοποίηση ενός γιατρού που ζήτησε από
τον καταστηματάρχη τον έλεγχο εμβολια-

σμού των πελατών του. Ό,τι, δηλαδή, ορίζει ο
νόμος. Προχθές ο ξυλοδαρμός πολίτη που
ζήτησε από συνεπιβάτη του σε λεωφορείο να
φορέσει μάσκα. Δεκάδες είναι τα περιστατι-
κά που δεν καταγράφονται, καθώς έχουν γί-
νει και αυτά συνήθεια.

Από τη μία κρίση εμπιστοσύνης προς το κρά-
τος και από την άλλη πόλωση (για να αποφύγω
άλλον βαρύτερο όρο) μεταξύ εμβολιασμένων
και μη. Μεταξύ αυτών που τηρούν τα μέτρα και
εκείνων που συνειδητά τα καταπατούν. Μεταξύ
ορθολογιστών και ανορθολογιστών. Το κατα-
πληκτικό είναι ότι το γαϊτανάκι της σύγκρου-
σης σέρνουν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία,
αντί να ομονοήσουν στο στοιχειώδες, διαγκω-
νίζονται στην απόδοση ευθυνών. Το επεισόδιο
μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, με αφορμή την πρόταση για τη σύστα-
ση υπερκομματικής επιστημονικής επιτροπής,
οι αποφάσεις της οποίας απαρεγκλίτως θα
εφαρμόζονται, είναι το τελευταίο σε μια σειρά
συγκρούσεων, εντός και εκτός Βουλής, οι

οποίες ούτε σοφότερους μας έκαναν αλλά ού-
τε και ύψωσαν κάποιο ανάχωμα στη διασπορά
του κορονοϊού.

Διαβάζουμε για τους προβληματισμούς κυ-
βέρνησης και επιστημόνων προκειμένου να
ληφθούν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, έστω στις «κόκκινες περιο-
χές». Για την αποστολή μηνυμάτων προς τους
ανεμβολίαστους, για την υποχρεωτική χρήση
μάσκας, την αύξηση των αποστάσεων μεταξύ
των τραπεζιών στα καταστήματα εστίασης,
ακόμη και για επαναφορά του μέτρου της απα-
γόρευσης μουσικής. Αντιθέτως, δεν ακούμε
λέξη για τη διεύρυνση της υποχρεωτικότητας
των εμβολιασμών που επιτυχώς έχει εφαρμο-
στεί σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και η γειτονική μας Ιταλία.

Από τη μία ο φόβος του πολιτικού κόστους
και από την άλλη η απουσία συναίνεσης. Μετα-
ξύ αυτών των δύο δεινών πορευτήκαμε επιτυ-
χημένα στην αρχή, ανεπιτυχώς στη συνέχεια.
Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσουμε. Γιατί το
δίλημμα είναι απλό: είτε αφήνοντας πίσω μας
το κακό παρελθόν της καταστροφολογίας και
των αντιπαραθέσεων ολόκληρο το πολιτικό
σύστημα θα συστρατευτεί στην αντιμετώπιση
του νέου κύματος της πανδημίας, αντιπαρατι-
θέμενο με τους, εκ κατασκευής παρά εκ πε-
ποιθήσεως, «νεοαγανακτισμένους» είτε το
υγειονομικό κόστος σήμερα και το πολιτικό
αύριο θα είναι δυσβάστακτα. Και θα αφορούν
όλους.

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η υγειονομική κρίση τείνει 
να εξελιχθεί σε κρίση εμπιστοσύνης
των πολιτών προς το κράτος, 
τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του 

Μεταξύ υγειονομικού και πολιτικού κόστους


