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Γ
νωρίζατε ότι «το νέο κύμα πανδημίας που έρ-
χεται με σφοδρότητα φέρει την πολιτική
σφραγίδα και την υπογραφή του Κυριάκου

Μητσοτάκη»; Αν όχι, δεν πειράζει. Αρκεί που το ξέρει
ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης επιμένει αμετανόητος να παίζει πολιτικό
πόκερ με τον κορονοϊό. Ακόμα και όταν δεν έχει καλό
χαρτί, ακόμα και όταν δεν του βγαίνουν οι μπλόφες.
Ακόμα και όταν μένει ταπί αλλά όχι ψύχραιμος.

Στην αρχή, αμφισβήτησε την ύπαρξη της πανδη-
μίας. Στη συνέχεια, τα περιοριστικά μέτρα κατά της
διασποράς του ιού που έλαβε η κυβέρνηση, υπερα-
μυνόμενος (δήθεν) του δικαιώματος της νεολαίας
στα κορονοπάρτι. Αργότερα, την ύπαρξη ακόμη και

αυτών των εμβολίων αλλά και τη διάθεσή τους
στους τριαντάρηδες, κάνοντας λόγο για ξεστοκάρι-
σμα. Κατόπιν, αμφισβήτησε το ελληνικό εμβολια-
στικό πρόγραμμα «Ελευθερία», το οποίο σε τεχνικό
επίπεδο ήταν από τα πιο άρτια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Τη Δευτέρα αμφισβήτησε την επιστημονική επι-
τροπή, απαιτώντας την αντικατάστασή της με άλλη
κοινής αποδοχής. Δεν έχει σημασία να θυμίσουμε ότι
οι ίδιοι έλεγαν (με πρώτο και καλύτερο τον πρώην
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό) πως η επιτροπή είναι
άριστη και πως και εκείνοι τον Σωτήρη Τσιόδρα θα
έβαζαν επικεφαλής.

Η πρόταση Τσίπρα για ορισμό μιας ολιγομελούς

επιστημονικής επιτροπής κοινής αποδοχής είναι τό-
σο φαιδρή όσο και η πολιτικοποίηση από τον ίδιο της
πανδημίας, για την οποία έκανε ό,τι περνούσε από το
χέρι του για να μην περιοριστεί, χαϊδεύοντας τις
αθλιότητες του Παύλου Πολάκη. Την ώρα που σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα κρούσματα ξαναχτυ-
πάνε «κόκκινο» και η Ελλάδα καταγράφει δραματικά
αρνητικά ρεκόρ με σχεδόν 6.700 νέες μολύνσεις, εί-
ναι αδιανόητο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να στοχοποιεί
τους 33 επιστήμονες της επιτροπής που εδώ και εί-
κοσι μήνες, μέρα νύχτα, δίνουν αμισθί τον σκληρό
και άνισο αγώνα για το καλό της δημόσιας υγείας.
Πόσο πιο χαμηλά, δηλαδή; Όλα στον βωμό του φθη-
νού λαϊκισμού…
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Μ
ε στόχο την προστασία των ανεμ-
βολίαστων αλλά και την αναχαίτι-
ση του κύματος της πανδημίας
ανακοινώθηκαν νέα περιοριστικά

μέτρα από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Ο
υπουργός περιέγραψε τη δραματική κατάστα-
ση στο ΕΣΥ, αναφέροντας ότι είμαστε σε μια αυ-
ξητική τάση της πανδημίας στην πατρίδα μας,
όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν
χρειαστεί, εκτός από όσα μέτρα έχουν ληφθεί,
να προχωρήσουν και σε επίταξη ιδιωτών για-
τρών. Το «τσουνάμι» των κρουσμάτων αλλά και
η άκρως επιβαρυμένη κατάσταση κυρίως στη
Βόρεια Ελλάδα έδειξαν σε κυβέρνηση και ειδι-
κούς ότι έπρεπε να κινηθούν ταχύτατα για να
ανακόψουν την επέλαση της πανδημίας και να
αντεπεξέλθει κυρίως το Εθνικό Σύστημα Υγείας
στην πίεση που ολοένα και αυξάνεται. Το ξεκί-
νημα της εβδομάδας βρήκε τον πρωθυπουργό
στη Γλασκόβη, όπου συμμετείχε στη Διάσκεψη
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Τα τηλέφω-
να όμως είχαν πάρει «φωτιά». Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ενημερωνόταν διαρκώς για τη νέα
επιδημική έξαρση αλλά και για το γεγονός ότι η

κατάσταση δεν έδειχνε να αποκλιμακώνεται. Το
αντίθετο. Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου
ήταν συνεχείς και φτάσαμε στη χθεσινή μέρα,
όπου τα κρούσματα και πάλι εκτινάχθηκαν σε
δυσθεώρητα ύψη, φτάνοντας τα 6.700! Η «κα-
ταιγίδα» είχε ξεσπάσει και έτσι λήφθηκαν αμέ-
σως αποφάσεις σε ανώτερο επίπεδο για επί-
σπευση των διαδικασιών. Η χθεσινή σύσκεψη
στην Ηρώδου Αττικού υπό τον πρωθυπουργό
ήταν η καθοριστική. Οι επιστήμονες συνεδρία-
σαν μια ημέρα νωρίτερα, οι εισηγήσεις κατατέ-
θηκαν και τα μέτρα ανακοινώθηκαν από τον
υπουργό Υγείας, καθώς ήταν σαφές ότι έπρεπε

να στηθούν «αναχώματα». Η κυβέρνηση επιμέ-
νει ότι το μόνο «όπλο» σε αυτή τη μάχη είναι το
εμβόλιο. Χαρακτηριστική είναι η φράση του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου ότι
«το εμβόλιο είναι μονόδρομος». Όσο για το εν-
δεχόμενο lockdown, κυβερνητικά στελέχη ξε-
καθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν θα
ξαναγίνει η κοινωνία και η ζωή περίκλειστη.

«Ασπίδα» στο ΕΣΥ
Τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν επιπλέον πε-

ριορισμούς για τους ανεμβολίαστους αλλά και
την ενίσχυση του ΕΣΥ. Όπως είπε ο υπουργός,

λειτουργούν 1.300 κλίνες ΜΕΘ, σε προσωπικό
και στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο
Θάνος Πλεύρης επισήμανε ότι διατηρείται το
μέτρο της αναστολής για τους ανεμβολία-
στους υγειονομικούς και θα επανεξεταστεί
στις 31/12, ενώ ειδικά για τους επικουρικούς
γιατρούς που δεν έχουν εμβολιαστεί θα δια-
κοπεί η σύμβασή τους.

Νέα καμπάνια πειθούς
Κάλεσμα σε όσους έχουν εμβολιαστεί με

τις δύο δόσεις και έχει παρέλθει το εξάμηνο
να σπεύσουν να κάνουν την 3η δόση απεύθυ-
νε ο υπουργός Υγείας, ανακοινώνοντας ότι
από την Παρασκευή 5/11 ανοίγει η πλατφόρμα
για την 3η δόση για όλους. Για τον λόγο αυτό
επεκτείνεται η καμπάνια του εμβολιασμού με
SMS σε κινητά τηλέφωνα αλλά και συνεχείς
ενημερώσεις από τα ΜΜΕ με διαδραστικό
τρόπο για να πειστούν να εμβολιαστούν.

Άλλο ρεπορτάζ σελ. 14

Παντού με υποχρεωτικό τεστ
εκτός από σουπερμάρκετ,
φαρμακεία, εκκλησίες - 
Αναλυτικά τα μέτρα - Την 
Παρασκευή η πλατφόρμα 
για την 3η δόση για όλους

Σε ισχύ από το Σάββατο
Από το Σάββατο 6/11/2021 θα ισχύουν τα εξής:
� Όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και
στους χώρους λατρείας θα πρέπει να κάνουν 2 τεστ είτε rapid test είτε μοριακό.
� Η πρόσβαση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί σε Δημόσιο, τράπεζες, σε μει-
κτούς χώρους σε εμπορικά καταστήματα και σε άλλες δραστηριότητες, όπως
κομμωτήρια, θα γίνεται με rapid test ή μοριακό.
� Δεν θα χρειάζεται διαγνωστικός έλεγχος όπου είναι αναγκαίες οι δραστη-
ριότητες, όπως σουπερμάρκετ, εκκλησία και φαρμακεία.
� Αναβαθμίζονται οι ποινές για όσους καταστηματάρχες δεν τηρούν τα μέτρα
και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι. Έλεγχος σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει
πιστοποιητικό εμβολιασμού και απόδειξη ταυτοπροσωπίας.
� Τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και 15 μέρες αναστολή ενώ θα υπάρχει
πλήρης ενημέρωση στους πολίτες για τα καταστήματα που δεν τηρούν τα μέτρα.
� Αυστηροποιούνται τα μέτρα και στους αθλητικούς χώρους. Οι ομάδες θα τι-
μωρούνται και θα παίζουν χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

«Μπλόκο» στους ανεμβολίαστους



Σ
τους ευαίσθητους τομείς της
υγείας, της πανδημίας, των
συντάξεων και της ακρίβειας
στην αγορά επικεντρώνει την

κριτική της προς την κυβέρνηση η αξιω-
ματική αντιπολίτευση. Την ευθύνη, δε, της
κατά μέτωπον επίθεσης, αναλαμβάνει
προσωπικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Αλέξης Τσίπρας, θεωρώντας πως οι ευαί-
σθητοι αυτοί τομείς είναι η «αχίλλειος
πτέρνα» του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. 

Δεν είναι διόλου τυχαίο πως μόλις σε
κύκλο 18 ωρών ο Αλέξης Τσίπρας επέκρι-
νε προσωπικά το νομοσχέδιο για τις λαϊ-
κές αγορές, την πολιτική για την πανδη-
μία, τις καθυστερήσεις στις συντάξεις,
ενώ ζητά και προ ημερησίας συζήτηση
στη Βουλή για την ακρίβεια.

Χθες το μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας, σε
συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από
το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στα γρα-
φεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έκανε ιδιαίτερη ανα-
φορά στη 13η σύνταξη, την έκρηξη των
εκκρεμών συντάξεων και των αναδρομι-
κών, ενώ μίλησε για συνειδητή εκστρατεία
πλάνης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε
βάρος των συνταξιούχων που «υπέφεραν
από τα μνημόνια και προσδοκούσαν ότι η
επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη»…

Χαρακτήρισε «μεγάλο φιάσκο» το θέμα
των αναδρομικών «που έχει πάρει μόλις
το 8% των παλαιών συνταξιούχων», τονί-
ζοντας πως «οφείλουμε να δούμε ότι η
τρίτη ηλικία, οι απόμαχοι της δουλειάς
που δικαιούνται να έχουν μια αξιοπρεπή
σύνταξη, σήμερα, ιδίως την περίοδο της
ακρίβειας που έχει ξεπεράσει κάθε όριο,
βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία». 

Συζήτηση στη Βουλή
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυ-
βέρνηση για «ατολμία στη λήψη μέτρων
ανακούφισης κατά της ακρίβειας». Προς
τούτο, με επιστολή του προς τον πρόεδρο
της Βουλής Κώστα Τασούλα, ζητάει προ
ημερησίας διατάξεως συζήτηση «για το
πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που έχει δη-
μιουργήσει κλίμα ασφυξίας στα νοικοκυ-
ριά και την ατολμία της κυβέρνησης να

λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης με αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, μείωση του
ΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης, καθώς και
επιβολή αυστηρών ελέγχων εναντίον των
καρτέλ στην αγορά».

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας ανα-
φέρει:

«Τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός
ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας δεκαε-
τίας και οι μισθοί είναι καθηλωμένοι εδώ
και τρία χρόνια.

• Η Ελλάδα είναι “πρωταθλήτρια” Ευρώ-
πης στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος.

• Η κυβέρνηση αποφεύγει να λάβει
συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του δια-

θέσιμου εισοδήματος των εργαζομέ-
νων, όπως: η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού στα 800 ευρώ, η κατάργηση του
τέλους επιτηδεύματος ανεξαρτήτως
επαγγέλματος, η κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης για όσους δημόσιους
υπαλλήλους, συνταξιούχους, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες έχουν ετή-
σιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ, η έκτα-
κτη εισοδηματική ενίσχυση των αγρο-
τών και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο
κίνησης, η επέκταση στο ανώτατο όριο
μηνιαίων δόσεων στις 48 από 24 για βε-
βαιωμένες οφειλές που δημιουργήθη-
καν κατά τα φορολογικά έτη 2020 και

2021, για όλους τους οφειλέτες, η μεί-
ωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης
κατά 93%, στο πετρέλαιο κίνησης κατά
20% και στη βενζίνη κατά 50%, ουσιαστι-
κή ελάφρυνση των πληγέντων από την
πανδημία με διαγραφή μέρους των
οφειλών τους προς το Δημόσιο και τους
ασφαλιστικούς φορείς».

Ο Τσίπρας το παίρνει πάνω του

Επίθεση στην κυβέρνηση 
από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
στο τρίπτυχο «ακρίβεια - 
συντάξεις - υγεία» 

parginos@paraskhnio.gr

Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

Μετά το τρίτο «όχι» στις συναινετικές προτάσεις που κατέθε-
σε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μεταξύ των οποίων και
«επιτροπή επιστημόνων κοινής αποδοχής» για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, η Κουμουνδούρου θα εξαπολύσει γενι-
κευμένη επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουρ-
γού προσωπικά, χρεώνοντάς της όλη την ευθύνη για το νέο κύ-
μα που χτυπάει τη χώρα, ενώ το Σύστημα Υγείας δέχεται αφό-
ρητη πίεση.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταθέσει επίκαι-
ρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ τα κορυφαία
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να ληφθούν
εδώ και τώρα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας.

Παρά ταύτα, υποστηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα καταγρά-
φεται το ένα μαύρο ρεκόρ μετά το άλλο στα κρούσματα και η

πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ολοένα και αυξά-
νεται. Ο Αλέξης Τσίπρας με δημόσια παρέμβασή του το Σάββα-
το, έτεινε χείρα βοηθείας προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξί-
μου, προτείνοντας μια σειρά από συναινετικά μέτρα προκειμέ-
νου να ανασχεθεί το νέο κύμα. 

Αντί θετικής απάντησης, έλαβε ακόμα μία περιφρονητική,
όπως τη χαρακτηρίζουν, απάντηση.

Η τακτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και εμ-
πρός στο ζήτημα της πανδημίας μπορεί να συνοψισθεί στο
κλείσιμο της εισήγησης που έκανε προχθές στο Πολιτικό Κέν-
τρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Αλέξης Τσίπρας: «Η πολιτική ευθύνη τό-
σο για τη σημερινή κατάσταση όσο και για ό,τι έρχεται τον δύ-
σκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, ανήκει αποκλειστικά
στον πρωθυπουργό».

Τέλος η συναίνεση για την πανδημία…
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Σε φουλ λειτουργία 
μπαίνουν οι «προεκλογικές
μηχανές» των υποψηφίων
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ
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Μονομαχίες-
ντιμπέιτ 
για τους έξι
Σ

ε φουλ λειτουργία μπαίνουν
οι «προεκλογικές μηχανές»
των υποψηφίων για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Κοινό

στόχο αποτελεί η προσέλκυση νέων
ψηφοφόρων και μελών της παράτα-
ξης που μέχρι τώρα είτε βρίσκονταν
«εν υπνώσει» είτε είχαν γυρίσει την
πλάτη τους στα πολιτικά δρώμενα. 

Μεγάλο στοίχημα παραμένει η όσο
το δυνατόν μεγάλη προσέλευση πολι-
τών στις δυο εκλογικές αναμετρή-
σεις. Ωστόσο αυτό που φοβούνται
όλοι, είναι μήπως η προεκλογική αν-
τιπαράθεση ξεφύγει εκτός ορίων. Κά-
τι τέτοιο θεωρείται βέβαιο ότι θα λει-
τουργήσει σαν καταλύτης απαξίωσης
της διαδικασίας που θα έχει ως απο-
τέλεσμα την αποδοκιμασία από τους
πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι τους
ξεκινούν περιοδείες σε ολόκληρη τη
χώρα, ενώ πυκνώνουν τις δημόσιες
παρεμβάσεις τους. Παράλληλα,
όμως, σε μια προσπάθεια να μη βρε-
θούν αποκομμένοι από την πραγματι-
κότητα, πραγματοποιούν δημόσιες
παρεμβάσεις για τα μείζονα θέματα
της επικαιρότητας. 

Ωστόσο, στα επιτελεία των υποψη-
φίων ο προεκλογικός πυρετός αρχίζει
να «χτυπάει κόκκινο», καθώς εκτός
των άλλων μπαίνουν και σε τροχιά
ντιμπέιτ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με
επιστολή του προς στην ΕΔΕΚΑΠ ζή-
τησε και επίσημα να γίνουν ντιμπέιτ
μεταξύ των υποψηφίων. «Να διεξαχ-
θούν δύο τηλεοπτικές τηλεμαχίες
(debate) πριν από τον πρώτο γύρο με
τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων
και επιπλέον μία μεταξύ των δύο πρώ-
των υποψηφίων πριν από τις 12 Δε-
κεμβρίου, ώστε η συζήτηση αυτή να
γίνει με θεσμικό τρόπο, διασφαλίζον-
τας την ισότιμη παρουσία όλων μας»,
επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης. 

Πρόταση για τη διεξαγωγή τεσσά-
ρων ντιμπέιτ σε τέσσερις μεγάλες πό-
λεις της περιφέρειας με τη συμμετοχή
όλων των συνυποψηφίων διατύπωσε

επισήμως και ο Παύλος Γερουλάνος.
Μάλιστα, πήγε και ένα βήμα πιο μπρο-
στά προτείνοντας «ηλεκτρονική ψη-
φοφορία, τουλάχιστον για τους από-
δημους, με ένα μητρώο που θα κλεί-
σει σε έναν μήνα από τώρα, αλλά θα
μπορούν οι απόδημοι να ψηφίσουν
ηλεκτρονικά». Ο πρώην υπουργός στη
δική του επιστολή επισημαίνει: «Είναι
το λιγότερο που μπορούμε να κάνου-
με, ώστε να δείξουμε πως η παράταξή
μας έχει θέσεις διακριτές απέναντι
στα άλλα κόμματα καθώς και λύσεις
για τα προβλήματα που ταλανίζουν
την Ελληνίδα και τον Έλληνα και πα-
ράλληλα να τιμήσουμε την παρακατα-
θήκη της Φώφης Γεννηματά για ενό-
τητα». Και προσθέτει με νόημα: «Το
πού, το πότε, καθώς και οι θεματικές
θα μπορούσαν να συμφωνηθούν γρή-
γορα μεταξύ των μελών της ΕΔΕΚΑΠ
και των αντιπροσώπων των υποψη-
φίων. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα,
τα πολλαπλά μηνύματα σε όλα τα επί-
πεδα που θα μπορούσε να στείλει η
κοινή παρουσία και των έξι υποψη-
φίων στην Αλεξανδρούπολη και η διε-
ξαγωγή ενός ντιμπέιτ εκεί». 

Ανοιχτός σε τέτοιες διαδικασίες και
ο Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος από την
περασμένη εβδομάδα είχε προτείνει
«να κάνουμε όσο περισσότερα ντιμ-
πέιτ γίνεται, για να γίνουν ξεκάθαρες
θέσεις, απόψεις, προτάσεις και να
επιλέξουν οι πολίτες».

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Α. Λοβέρδος 
Σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει
στον προεκλογικό αγώνα έναντι των συνυποψηφίων του, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου
εφ’ όλης της ύλης. Προφανής στόχος είναι να επικοινωνήσει την πολιτική του πλατφόρμα
και βεβαίως να προλάβει να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν
στην πορεία από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πιστός στις συ-
νήθειές του, βρίσκεται στη Βουδαπέστη, όπου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Επι-
τροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Πολιτικά Θέματα και τη Δημοκρατία. Ο Χάρης
Καστανίδης συνεχίζει να κινείται «σε γήπεδο» που γνωρίζει καλά και δη στη Βόρεια Ελ-
λάδα, όπου κάνει επαφές και συναντήσεις με στελέχη και ψηφοφόρους του.

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Πέρασε το 99% των αιτημάτων 
Γράφει η Στέλλα Παπαμιχαήλ

Π
ράξη έκανε τις δεσμεύσεις του
ότι θα ικανοποιήσει το σύνολο
των αιτημάτων τόσο των βου-
λευτών όσο και των φορέων

στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές ο
Άδωνις Γεωργιάδης, προχωρώντας κατά
την τελευταία ημέρα συζήτησης σε σειρά
νομοτεχνικών αλλαγών που αλλάζουν άρ-
δην τον χαρακτήρα της ρύθμισης, σύμφω-
να με τον υπουργό Ανάπτυξης, επί τα βελ-
τίω.

Επί της ουσίας το νομοσχέδιο ξαναγρά-
φτηκε από την αρχή, καθώς ενσωματώθη-
καν οι παρατηρήσεις που είχαν διατυπω-
θεί και από «γαλάζιους» βουλευτές όπως
ο Μ. Χαρακόπουλος και ο Σ. Σιμόπουλος.
Για συζήτηση - κοινοβουλευτικό πρότυπο,
καθώς η κυβέρνηση δέχθηκε δεκάδες
παρατηρήσεις, ώστε να συνδιαμορφωθεί
ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής, έκανε
λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η δυνα-
τότητα των παραγωγών να μετατρέψουν
τις άδειές τους σε επαγγελματικές θα
ισχύσει μόνο για ένα τμήμα της Αττικής
και για κλήρους μικρότερους από τα είκο-
σι στρέμματα. Επίσης, κατοχυρώνεται η

πενταετής διάρκεια της άδειας του παρα-
γωγού, ώστε να εξομοιώνεται με την άδεια
του εμπόρου. Η προσωρινή ανάκληση της
άδειας για μη έκδοση αποδείξεων θα
ισχύει ύστερα από τρεις παραβάσεις, αντί
δύο, που θα εντοπίσουν σε ισάριθμους
ελέγχους τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, ενώ αλ-
λάζει η υποχρέωση των ΟΣΔΕ, δηλαδή το
50% με δήλωση του παραγωγού ως προς
την πώληση. Τέλος, η γνωστοποίηση των
κενών θέσεων στις λαϊκές θα γίνεται δύο
φορές τον χρόνο από μία που προβλεπό-
ταν αρχικώς. Ο νόμος θα ισχύσει από
1/2/22, προκειμένου να υπάρχει χρόνος
προετοιμασίας όλων των εμπλεκομένων.

«Μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις και
αλλαγές, το νομοσχέδιο ικανοποιεί το 99%
των αιτημάτων όλων των φορέων που
έχουν ακουστεί», είπε ο Άδωνις Γεωργιά-
δης και δήλωσε υπερήφανος για τον τρό-
πο που διαμορφώθηκε αυτό το νομοσχέ-
διο. «Είμαι βουλευτής 15 χρόνια και νομο-
σχέδιο που να έχει αλλάξει τόσο δραστι-
κά, από την αρχική του μορφή μέχρι την
τελική του διατύπωση, και πολιτική ηγε-
σία που να είναι έτοιμη για αλλαγές επί της
ουσίας, προσπαθώντας να συγκεράσει
πολλές από τις αντικρουόμενες απόψεις,
δεν θυμάμαι πολλά», ανέφερε ο κ. Γεωρ-

γιάδης. Το μόνο αίτημα που δεν έγινε δε-
κτό είναι η δυνατότητα ίδρυσης των ανε-
ξάρτητων νομικών προσώπων για τις λαϊ-
κές αγορές, γιατί όπως εξήγησε ο κ. Γε-
ωργιάδης, «εάν δινόταν στους δήμους αυ-
τή η δυνατότητα, τότε κάθε δήμος θα μπο-
ρούσε να ιδρύσει ανεξάρτητη εταιρεία για
τις λαϊκές αγορές και αυτό θα σήμαινε 350
νέα νομικά πρόσωπα». Σε μια τέτοια περί-
πτωση, θα προκαλούνταν μεγάλα προβλή-
ματα λόγω των επιπλέον δαπανών που θα
έπρεπε να καταβληθούν. Σε σχέση με το
αίτημα να μεταφερθεί η αρμοδιότητα των
λαϊκών αγορών από τους δήμους στις πε-
ριφέρειες, επισήμανε ότι «η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει ζητήσει να
διατηρήσουν οι δήμοι αυτήν την αρμοδιό-
τητα και οι δήμοι έχουν λόγο για τις λαϊκές
αγορές, γιατί οι λαϊκές αγορές αφορούν
τους δημότες τους». Προς το παρόν, οι Πε-
ριφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδο-
νίας είναι αυτές που θα συνεχίσουν να
έχουν την αρμοδιότητα.

Τα ευήκοα ώτα ωστόσο του υπουργού
Ανάπτυξης δεν επηρέασαν τους βουλευ-
τές της αντιπολίτευσης που καταψήφισαν
το νομοσχέδιο στην ονομαστική ψηφοφο-
ρία που είχε ζητήσει το Κίνημα Αλλαγής. Ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε ότι ο κάθε
βουλευτής πρέπει «να αναλάβει τις ευθύ-
νες του» έναντι ενός νομοσχεδίου που
επιδιώκει να εξοβελίσει τους παραγω-
γούς από τις λαϊκές αγορές για χάρη των
μεσαζόντων, ενώ ο εισηγητής του κόμμα-
τος Σταύρος Αραχωβίτης δεσμεύτηκε ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον νόμο όταν γί-
νει κυβέρνηση.

Έφερε, τέλος, ως παράδειγμα την αύξηση
του κεφαλαίου της ΔΕΗ, που υπερκαλύ-
φθηκε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία σε λί-
γα λεπτά, και τα κεφάλαια που άντλησε σή-
μερα η ΔΕΗ είναι πολλαπλάσια από την αξία
της εταιρείας του συνόλου που παραδόθη-
καν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Πραγμα-
τικοί άνθρωποι με πραγματικά λεφτά βάλα-
νε εννιά φορές την αξία που μας παραδώ-
σατε», είπε απευθυνόμενος στους βουλευ-
τές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Θεαματικές αλλαγές από 
τον Άδωνη Γεωργιάδη 
στο νομοσχέδιο για 
τις λαϊκές αγορές



Έρχονται παρεμβάσεις 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και ειδικότερα το οικονομι-
κό επιτελείο προβληματίζονται για τον τρόπο λειτουργίας του ελλη-
νικού χρηματιστηρίου όπου διαπιστώνεται ότι η πάλαι ποτέ Σοφο-
κλέους και νυν Λεωφόρος Αθηνών έχει περιπέσει σε βαθιά χειμε-
ρία -και όχι μόνο- νάρκη, υπονομεύοντας επί της ουσίας την ανά-
πτυξη της οικονομίας και την προσέλκυση επενδυτών. Φαίνεται ότι
οι παρεμβάσεις είναι προ των πυλών…

Οι απώλειες
Οι θάνατοι σε όλο τον κόσμο που
συνδέονται με την Covid-19 ξεπέρα-
σαν τα 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με
καταμέτρηση του Reuters, με τους
ανεμβολίαστους να είναι ιδιαίτερα
εκτεθειμένοι στην επιθετική παραλ-
λαγή Δέλτα. Περισσότεροι από τους
μισούς ανθρώπους στον κόσμο δεν
έχουν ακόμη λάβει έστω μία δόση
εμβολίου κατά της Covid-19. Πέρα-
σε λίγο πάνω από ένας χρόνος για να
φθάσουν οι θάνατοι τα 2,5 εκατ., ενώ
οι επόμενοι 2,5 εκατ. θάνατοι κατα-
γράφηκαν σε κάτι λιγότερο από
οκτώ μήνες. 

Ο Γάλλος Τραμπ 
Η δημόσια συζήτηση στη Γαλλία μετατο-
πίζεται ραγδαία προς τα ζητήματα της
εθνικής ταυτότητας, της μετανάστευσης
και της δημόσιας τάξης, αλλά για πρώτη
φορά αυτό δεν ευνοεί τη Μαρίν Λεπέν
του Εθνικού Συναγερμού - μάλλον υπο-
νομεύει την υποψηφιότητά της. Υπεύθυ-
νος για αυτή την ανατροπή είναι ο Ερίκ
Ζεμούρ, που καταγράφει ολοένα και κα-
λύτερα ποσοστά.

Ο Πρεμ Γουάτσα
«Θα εκπλαγείτε από αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα τα

επόμενα πέντε χρόνια. Η επενδυτική κοινότητα και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού είναι έτοιμη να ποντάρει στο ελλη-
νικό στοίχημα». Με τη φράση αυτή εξέφρασε ο Πρεμ Γουά-
τσα, μεγαλομέτοχος της Fairfax, την απόλυτη αισιοδοξία
του για την πορεία της χώρας. Ο δραστήριος Καναδός, με
επενδύσεις σε όλο τον κόσμο, βρέθηκε στην Αθήνα και είχε
σειρά επαφών τόσο με τις διοικήσεις των εταιρειών που
ελέγχει ο όμιλός του όσο και με κυβερνητικά στελέχη.

Οι μεθοδικές κινήσεις του Γιώργου Παπανδρέου

Υ
περψηφίστηκε ομόφωνα, από την Ολομέλεια
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο η έκ-

θεση «Περισσότερη συμμετοχική δημοκρατία για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» που
προετοίμασε και κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουρ-
γός και υποψήφιος πρόεδρος του Κινήματος Αλλα-
γής Γιώργος Α. Παπανδρέου, με την ιδιότητα του
μέλους της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινο-
βουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης (ΣτΕ).

Η έκθεση είχε υπερψηφιστεί πρώτα από την Επι-

τροπή Πολιτικών Υποθέσεων τον περασμένο Ιούνιο.
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι υποστηρίζει
σθεναρά την πρόταση να αναπτύξει το ΣτΕ με την ΕΕ
μια πιο μόνιμη συνέλευση πολιτών για το κλίμα και το
μέλλον της Ευρώπης.

Γιατί είναι σημαντικό; «Με τη Συμφωνία του Παρι-
σιού ζητάμε από τις κοινωνίες μας να προσαρμο-
στούν ώστε να αντιμετωπίσουν καταστροφικές πυρ-
καγιές, πλημμύρες, καύσωνες, ακραίες καιρικές
συνθήκες, νέες πανδημίες και τεράστιες μετανα-
στευτικές ροές, τεράστιες καταστροφές», τονίζει με
κάθε ευκαιρία. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ETN7

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να πεί-
σουν πως οι αναμενόμενες αυξήσεις στον τομέα
της ενέργειας και δη στους λογαριασμούς ρεύ-

ματος δεν πρέπει να τρομοκρατούν τα νοικοκυριά.
Με τη μόνη διαφορά πως η μέχρι στιγμής ευρωπαϊκή
εμπειρία τις διαψεύδει. Στην Ιταλία υπήρξαν ήδη αυξή-
σεις-σοκ για ρεύμα και φυσικό αέριο παρά την παρέμ-
βαση της κυβέρνησης Ντράγκι.
Τα ακόμη χειρότερα έρχονται όμως από την «πράσινη»
Σουηδία. Με τους πυρηνικούς σταθμούς που έκλεισαν,
οι τιμές της σουηδικής ηλεκτρικής ενέργειας εκτο-
ξεύονται πριν καν ξεκινήσει για τα καλά ο χειμώνας.
Επιπλέον, υπάρχουν αυξημένες τιμές για τα δικαιώματα
αερίου, άνθρακα και εκπομπών της ΕΕ. Η τιμή προβλέ-
πεται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει κατακόρυφα. Ποτέ
στο παρελθόν τα σουηδικά νοικοκυριά δεν πλήρωσαν
τόσο υψηλές τιμές για την ηλεκτρική τους ενέργεια όσο
σήμερα.
Η σουηδική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ αρ-
χάς δεν εκπέμπει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα, αλλά
εξακολουθεί να επηρεάζεται από το κόστος του άνθρα-
κα, του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομ-
πών, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα της Ευρώπης είναι
στενά συνδεδεμένο.
Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι οι δεξαμενές νερού
των υδροηλεκτρικών έχουν στεγνώσει επειδή έβρεξε
λιγότερο από το κανονικό. Η κατάσταση οδήγησε στο να
ξεκινήσει στη νότια Σουηδία η λειτουργία του εργοστα-
σίου παραγωγής πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Τα νοικοκυριά θα πρέπει να περιμένουν
ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι 30-
40% πιο ακριβός από ό,τι ήταν κατά μέσο όρο τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια. Την ημερομηνία της απολιγνιτοποί-
ησης δεν τη βάζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αλλά η κάθε κυβέρνηση δίνει ένα χρονικό πλαίσιο, κα-
θώς εκείνη γνωρίζει καλύτερα και μπορεί να αποφασί-
σει για τη χώρα της, λένε οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες.
Φθάνουν όμως μόνο τα λόγια;
Χωρίς άμεσο κεντρικό σχέδιο, η Ευρώπη θα αντιμετω-
πίσει τεράστια ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν και
σε κοινωνικές εξάρσεις.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Τα ενεργειακά 
παρεπόμενα

anetnews24@gmail.com 



ΣΣε όλα μέσα ο
Καινούργιος (2) 
Επανερχόμαστε στο χθεσινό θέμα της στή-
λης για τις... δουλειές του Χρήστου Καινούρ-
γιου με κάποιες διευκρινίσεις. Η εταιρεία
του ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για
μια απλή προετοιμα-
σία ενός έργου δημο-
πράτησης, το οποίο
της ανατέθηκε απευ-
θείας από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων,
δέχθηκε δύο φορές
παρατηρήσεις από την
αρμόδια επιτροπή πα-
ραλαβής, χωρίς τελι-
κά να παραληφθεί το συγκεκριμένο έργο.
Και όπως μαθαίνουμε, η διαδικασία εκπόνη-
σης είναι τόσο εύκολη που θα μπορούσε να
τη γράψει τελειόφοιτος πανεπιστημίου! Διε-
ρωτόμαστε τι θα γίνει με τα δεκάδες εκατομ-
μύρια που διεκδικείτε για διαχείριση από 4-
5 υπουργεία, κύριε Χρήστο.

Ο Αλέξης, 
ο Γεροτζιάφας 
και το lockdown
Ο καθηγητής Αιματολογίας στην ιατρική σχο-
λή της Σορβόννης, φίλος και σύμβουλος του
Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρης Γεροτζιάφας υπο-
στήριξε ότι είναι αναπόφευκτο να επιβληθεί
lockdown στην Ελλάδα μέχρι τα Χριστούγεν-
να. «Εάν στην Ελλάδα συνεχίσουν να χάνουν
χρόνο, μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει και
lockdown και υποχρεωτικός εμβολιασμός
και θα προστεθούν μερικές χιλιάδες βαριά
ασθενείς με Covid-19 και θα θησαυρίσουν οι
μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι υγείας από την περί-
θαλψη των μη Covid-19 ασθενών», έγραψε
σε ανάρτησή του ο κ. Γεροτζιάφας. Μάλλον
δεν συνεννοείται με τον Αλέξη, διότι ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι θα είναι
καταστροφικό ένα γενικό lockdown.

Το ανθρώπινο 
πρόσωπο της ΕΛΑΣ 

Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στο
κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ που έκαναν περιπολία στην περιοχή, εί-
χαν παρατηρήσει εδώ και καιρό έναν άστεγο
άνδρα με τα παιδιά του. Πριν από κάποιους μή-
νες, τον είδαν και μπήκαν μαζί του σε ένα μίνι
μάρκετ με σκοπό να του ζητήσουν να αγοράσει
ό,τι θέλει. Αλλά εκείνος πήρε μόνο γάλα για τα
παιδιά του και νερό. Οι αστυνομικοί αποφάσι-
σαν να του αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια
και κάλτσες, καθώς οι πιο κρύες ημέρες του
χειμώνα πλησιάζουν.

Περί ανοιγμάτων 
σε Πασόκους… 

Άλλους Πασόκους μην περιμένετε να βάλει ο
Κυριάκος στην κυβέρνηση. Όποιος Πασόκος ή
Πασοκογενής θέλει να έρθει στη ΝΔ πρέπει να
έχει μαζί του ψήφους, αλλιώς δεν έχει τύχη στην
Πειραιώς. Συνεπώς, μην ακούτε για επικείμενες
υπουργοποιήσεις κεντροαριστερών κ.λπ. Δεξιά
θα το στρίψει ο πρόεδρος στον επόμενο, εκλογι-
κό ανασχηματισμό. Άλλωστε στη ΝΔ (όπως και
στον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή) περιμένουν να γίνουν μαλ-
λιά κουβάρια στο ΚΙΝΑΛ.
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Ο Βασιλακόπουλος,
ο Τζίμης και η ΝΔ

Κ
άποιοι προσπαθούν να προσδώσουν
πολιτικά χαρακτηριστικά στο επεισόδιο
μεταξύ του καθηγητή Θεόδωρου Βασι-

λακόπουλου και του ιδιοκτήτη της ταβέρνας
στην Καλαμπάκα. Προτάσσουν, λοιπόν, το γε-
γονός ότι ο Βασιλακόπουλος είναι δεξιός,
όπως και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ο Τζίμης
Ζιώγας. Ε και; Τι έγινε; Επειδή ο Τζίμης ήταν
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο παρελ-
θόν με τη ΝΔ, προσπαθούν να το παρουσιά-
σουν ως εσωτερική κόντρα στη «γαλάζια» πα-
ράταξη. Τελικά, κάποιοι είναι εκτός πραγματι-
κότητας.

Για να λέμε την αλήθεια: Οι τε-
λευταίες εξελίξεις στα Σκόπια,
με την παραίτηση Ζάεφ και την
κυβερνητική αβεβαιότητα, δι-

καιώνουν τη στρατηγική επιμο-
νή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μη

φέρει τα μνημόνια συνεργασίας προς
ψήφιση. Παράλληλα, οι εξελίξεις αναδεικνύουν τα
αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ που πίεζε παντοιοτρόπως,
ώστε να πάνε στη Βουλή επενδύοντας σε διαφορο-
ποιήσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο…

Χ
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Στη Βουλή ο Καραϊσκάκης και
οι ναύαρχοι του Ναυαρίνου

Εμπλουτίζεται με τέσσερις σημαντικούς πίνα-
κες ζωγραφικής που απεικονίζουν ήρωες της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 η Βουλή των
Ελλήνων.

Στον πρώτο όροφο του Μεγάρου φιλοξενούν-
ται τα πορτρέτα των τριών ναυάρχων της Ναυμα-
χίας του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827). Οι
προσωπογραφίες των Codrington (Κόδριγκτον),
De Rigny (Δεριγνί) και Heyden (Χέιδεν) συνεκτί-
θενται πλέον στο «Ηρώον του Αγώνα» μαζί με
τους πρωταγωνιστές του ’21 που αποδίδονται
στα ζωγραφικά μετάλλια, ως τοιχογραφικός
διάκοσμος του χώρου.

Στον χώρο υποδοχής του προέδρου της Βου-
λής έχει τοποθετηθεί ο μνημειακών διαστάσεων
πίνακας του Κωνσταντίνου Βολανάκη «Η αποβί-
βαση του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Φάληρο
(1827)». Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα
έργα του δασκάλου της νεοελληνικής τέχνης Κ.
Βολανάκη, ελαιογραφία εξαιρετικής καλλιτε-
χνικής ποιότητας.

Και τα τέσσερα έργα αποτελούν ευγενικό δά-
νειο προς τη Βουλή από ιδιώτη, στην εξαιρετική
συλλογή του οποίου ανήκουν, με την ευκαιρία
των εορτασμών της ιστορικής επετείου των 200
χρόνων από την κήρυξη του Αγώνα της Ελληνι-
κής Ανεξαρτησίας.
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Π
ερίπου 6.700 ακίνητα που είχαν μεταβιβασθεί στο Υπερταμείο και στη θυγα-
τρική του εταιρεία ΕΤΑΔ επιστρέφουν στον αρχικό ιδιοκτήτη τους, το ελληνι-
κό Δημόσιο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος των 10.119 ακινήτων που τον

Σεπτέμβριο του 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε μεταφέρει για την αξιοποίησή
τους στο Υπερταμείο, και συγκεκριμένα στη θυγατρική του εταιρεία ακινήτων ΕΤΑΔ. Η
απόφαση αυτή είχε ξεσηκώσει τότε θύελλα αντιδράσεων, αφού στα προς αξιοποίηση
ακίνητα περιλαμβάνονταν ακίνητα μεγάλης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας,
όπως ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, η Κνωσός, τα αρχαιολογικά μουσεία Θεσ-
σαλονίκης, Χανίων και Ηρακλείου, τα ενετικά τείχη των Χανίων κ.ά. Τώρα, με την από-
φαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), επιστρέφουν
6.692 από τα 10.119 ακίνητα που είχαν μεταβιβαστεί.

Το
...
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Ο μπαρμπα-Αλέκος επιβιώνει 
με όλες τις κυβερνήσεις 

Πήρε, λέει, μια δουλίτσα 2,6
εκατ. ευρώ με κάτι δίκτυα στον
Πειραιά… Θα θυμάστε, βέβαια, τη
Διάτμηση ΑΤΕ, εκείνη τη μικρή τε-
χνική εταιρεία που ανήκε στον
Αλέκο Φλαμπουράρη και επί δια-
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε
σεισμό, καθώς είχε αποκαλυφθεί
ότι με τον Αλέκο εν ενεργεία
υπουργό, έπαιρνε δουλειές από
την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπερβολές. Ο μπαρμπα-Αλέκος είναι παιχτούρα
και επιβιώνει, ακόμα και με ΝΔ. Πήρε πρόσφατα μια μικρή δουλίτσα στην ΕΥΔΑΠ.

Στο ΚΙΝΑΛ το έχουν καβαλήσει το
καλάμι εντελώς. Θέλουν, λένε, να
γίνουν τρία debates μεταξύ των
υποψηφίων. Στ’ αλήθεια πιστεύουν
ότι ο ελληνικός λαός καίγεται τόσο
πολύ να τους βλέπει στα κανάλια;
Ένα κόμμα του 6%-7%; Ήρεμα, σύν-
τροφοι…

LOCK

Χαμός με
το πάρκινγκ 
της Βουλής 
Το τελευταίο διάστημα έχει γεμίσει
ασφυκτικά το υπόγειο πάρκινγκ της
Βουλής. Δύσκολα μπορεί κανείς να
παρκάρει. Οι 800 θέσεις του είναι συ-
νεχώς κατειλημμένες. Τι συμβαίνει; Ο
γραμματέας της Βουλής κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός δημιούργησε το πρό-
βλημα, επειδή χορήγησε 1.400 άδειες
για 800 θέσεις παρκαρίσματος. Είναι
τόσο οξύ το πρόβλημα που ακόμα και οι
βουλευτές διαμαρτύρονται. Ακούγε-
ται, μάλιστα, ότι ορισμένοι χρησιμο-
ποιούν το πάρκινγκ της Βουλής σαν
μόνιμο… πάρκινγκ, ακόμα και τα Σαβ-
βατοκύριακα. Έτσι ο γενικός γραμμα-
τέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης
είναι αποφασισμένος να βάλει μια τάξη
στο πάρκινγκ της Βουλής. Τι σημαίνει
αυτό; Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
κενή θέση, δεν θα μπαίνει κανείς
εκτός από βουλευτή και υπουργό.

Η πρόταση 
του Κούλογλου 
για τον ΓΑΠ 
Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου μπο-
ρεί να μην είναι καθόλου δημοφιλής στην
Κουμουνδούρου, όμως ανεβαίνει η δημοτι-
κότητά του στο ΚΙΝΑΛ. Η πρότασή του να
ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια συγγνώμη από το ΠΑ-
ΣΟΚ και τον Γιώργο Παπανδρέου για την
ισοπεδωτική κριτική του το 2009-2010 άρε-
σε πολύ σε κύκλους της Κεντροαριστεράς.
Έσπασε ταμεία η πρόταση του Στέλιου.
Πολλοί τη βρήκαν θαρραλέα και σοφή. Και
συμφωνούν μαζί του ότι αυτό είναι προ-
απαιτούμενο για οποιαδήποτε συζήτηση
σχετικά με την «προοδευτική διακυβέρνη-
ση». Μη με ρωτήσετε ποια είναι η άποψη
του Αλέξη για τον Κούλογλου…

Ο Παππάς, τα μανιτάρια και ο Κλουζό
O Κλουζό και ο βοηθός του ανακάλυψαν την Αμερική… Ο δαιμόνιος τομεάρχης Υποδομών και

Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μαζί με τον αναπληρωτή τομεάρχη Χρήστο Γιαννούλη
μπήκαν κρυφά στο αμαξοστάσιο σιδηροδρομικού σταθμού και στο κέντρο ελέγχου, το οποίο -όπως
επισημαίνουν- στεγάζεται σε ένα κτίριο-ερείπιο. Μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο βαγόνι βρήκαν
μανιτάρια κι αμέσως έκαναν το βιντεάκι τους με την τρομερή ανακάλυψη. «Το υψηλό “γούστο” των
Μητσοτάκη και Καραμανλή για τα ΜΜΜ δεν κρύβεται. Η εγκατάλειψη της συντήρησης του σιδηρο-
δρομικού δικτύου και του τροχαίου υλικού έδωσε την ευκαιρία στα μανιτάρια να… ξεφυτρώσουν.
Αυτή τη φορά μέσα στα βαγόνια του τρένου. Μπορεί να φαντάζει κωμικό, αλλά είναι σίγουρα ενδει-
κτικό της αδράνειας της ΝΔ και της εγκατάλειψης που βιώνει το τρένο, ένα μέσο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον και οικονομικό για τον πολίτη», επεσήμανε στην ανάρτησή του ο κ. Παππάς.

Επιστρέφουν στο Δημόσιο 
ο Λευκός Πύργος και η Κνωσός
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Αστυνομία και ντελίβερι

Barba non tacit philosophoum (τα γένια δεν κάνουν τον φιλόσοφο)… Άσχετο;

Ε
ν πρώτοις το προφανές. Οι περισσότεροι
πολίτες, και στη χώρα μας και αλλού,
έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα όργανο της

εννόμου τάξεως το οποίο, με ευπρέπεια, επάρ-
κεια, αξιοπρέπεια και ευσυνειδησία, δικαιολόγη-
σε τον λόγο ύπαρξης του θεσμού που υπηρετεί:
Μας προσέφερε την αίσθηση της προστασίας μας
από το κράτος, ως κάτοχο του μονοπωλίου της νό-
μιμης και ακαταγώνιστης βίας. (Το ότι και στον
χώρο αυτό υφίστανται «μπουμπούκια», επιρρεπή
στη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας, στη
φυγοπονία και την αποφυγή ευθυνών επίσης, αυ-
τό ισχύει σχεδόν για κάθε δημόσιο θεσμό και ορ-
γανισμό, τη Δικαιοσύνη, την Παιδεία, φυσικά την
Πολεοδομία, τα Τελωνεία κ.ο.κ.)

Και ο ιδεότυπος του ευσυνείδητου αστυνομι-
κού-προστάτη (το τελευταίο όχι με την κακή έν-
νοια του όρου) είναι αυτός που δικαιολογεί, ίσως
και επιβάλλει, τη θετική στάση της κοινωνίας προς
τον συγκεκριμένο θεσμό και τα όργανα που τον
συγκροτούν. Προσωπικά νιώθω ευγνώμων για τον
μέσο ευσυνείδητο αστυνομικό.

Αν κάτι, ωστόσο, ενοχλεί εν προκειμένω είναι η
τάση τμήματος των παρεμβαινόντων στον δημόσιο
λόγο (και βεβαίως της συνδικαλιστικής εκπροσώ-
πησης του κλάδου) να παρουσιάζουν το έργο των
αστυνομικών με όρους μαρτυρολόγιου ή φτωχο-
προδρομικής αντιμετώπισης: «τα “καημένα” τα
όργανα που καθημερινά διακινδυνεύουν τη ζωή
τους για 600 “γαμημένα” ευρώ»!

Πόσα ψέματα σε μια φράση! 
Πρώτον, μέρος μόνον των οργάνων -και μάλιστα

ίσως όχι πολύ μεγάλο, κάποιοι θα έλεγαν σκανδα-
λωδώς μικρό- εκτίθεται στους κινδύνους που πε-
ριλαμβάνει η πραγματική αστυνόμευση, με πάρα
πολλούς να είναι βολεμένοι σε δυσανάλογα πολ-
λές υπηρεσίες των «μετόπισθεν».

Δεύτερον, ως προς την «καθημερινή» έκθεση,
θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί πόσο μέρος
του εργασιακού του χρόνου περνάει ο μέσος
αστυνομικός ευρισκόμενος σε κάποιας μορφής
άδειες. Μήπως υπάρχουν όργανα -κάτι που δημι-
ουργεί προβληματισμούς και για τον τρόπο λει-
τουργίας του σώματος- που παίρνουν πάμπολλες
άδειες από ψυχιάτρους, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο
τους είναι σε περιπολικό ή σε άλλο ρόλο αστυνό-
μευσης επί του πεδίου; Γενικότερα: Ως ποσοστό η
λούφα είναι μικρότερη απ’ ό,τι σε άλλους τομείς
του Δημοσίου;

Τρίτον, η πραγματικά ελάχιστη αμοιβή των ορ-
γάνων της τάξης -μαζί με το επίδομα όπλου- είναι
σχεδόν η διπλάσια του προαναφερόμενου ποσού.

Τέταρτον, έχουν γίνει -αν όχι όλες οι δυνατές,
πάντως- πολλές επενδύσεις του κράτους σε εξαρ-
τύσεις που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ζωής που
αντιμετωπίζουν τα όργανα της τάξης.

Επιπρόσθετα, οι αστυνομικοί έχουν ισχυρότατη

υποστήριξη από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
οι οποίοι -διαθέτοντας πλέον τεράστια προβολή-
τους δικαιολογούν ακόμη και για πράξεις αμφιβό-
λου νομιμότητας. Ενώ, όπως παντού στον κόσμο, η
Δικαιοσύνη τούς αντιμετωπίζει με θετική διάθε-
ση: Τα μεν διοικητικά δικαστήρια τους εντάσσουν
στον «σκληρό πυρήνα» του κράτους που δικαιού-
ται προνομιακές απολαβές, τα δε ποινικά εύκολα
αναγνωρίζουν συνθήκες άμυνας, όταν δε υπάρχει
καταφανής υπέρβαση των αποδεκτών ορίων άμυ-
νας πιο εύκολα την αποδίδουν σε φόβο ή πανικό
(κάτι που καθιστά την πράξη τους μη τιμωρήσιμη)
παρά σε τιμωρητική ή εκδικητική διάθεση, η
οποία θα οδηγούσε σε καταδίκη. (Πάντως, πρέπει
να αναγνωρίσω πως πίσω από αυτή τη στάση της
πλειονότητας των δικαστών κρύβεται ο εύλογος
συλλογισμός πως αλλιώς είναι η σύλληψη της
πραγματικότητας στο μυαλό του νομοθέτη και αλ-
λιώς η διαχείρισή της σε καταστάσεις που εκθέ-
τουν σε κίνδυνο το εμπλεκόμενο όργανο.)

Τούτων δοθέντων…
Αν τα προαναφερόμενα οδηγούν στο συμπέρα-

σμα πως -και- οι αστυνομικοί μετέχουν της εκμε-
τάλλευσης την οποία ασκούν στη χώρα μας οι -
πάντα ανικανοποίητοι- κρατικοδίαιτοι επί των ει-
λώτων που δουλεύουν στην ιδιωτική τροφοδο-
τώντας το σκέλος εσόδων του προϋπολογισμού…

Υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που καθημερινά
διακινδυνεύουν πολύ περισσότερο τη ζωή τους
στην άσφαλτο για πραγματικά 600 ευρώ (συν,
ίσως, τα αμφίβολα φιλοδωρήματα). Και αυτοί εί-
ναι οι «αυτοαπασχολούμενοι» με ό,τι αυτό σημαί-
νει ντελιβεράδες…

Νομίζω πως οι υφιστάμενες στατιστικές με τον
αριθμό των εκατέρωθεν θυμάτων μάλλον δεν
υπάρχει κίνδυνος να διαψεύσουν το προαναφε-
ρόμενο συμπέρασμα…

Τ
ο αποτέλεσμα μιας στρατηγικής στο πολιτικό πε-
δίο είναι, μεταξύ άλλων, θέμα νοοτροπίας, πολιτι-
κής σκέψης και ικανότητας πρόβλεψης. Στη δική

μας περίπτωση αντιμετώπισης του κορονοϊού, και στα
τρία αυτά στοιχεία, μετά το πρώτο κύμα του ιού, άρχισαν
να δημιουργούνται οι πρώτες ρωγμές. Οι καθ’ ύλην αρ-
μόδιοι, έχοντας ως εφόδιο την «έπαρση» που προκάλε-
σαν τα πρώτα εύσημα για την ορθή διαχείριση, «άπλω-
σαν το παιχνίδι» σε περισσότερο έδαφος από όσο μπο-
ρούσαν να το ελέγξουν. Η επικοινωνιακή καταιγίδα για
την προστασία μας από τον ιό είχε το ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Δηλαδή, με απλά λό-
για απέτυχε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε επιτύχει ούτε το
επιθυμητό ποσοστό εμβολιασμού, ενώ ούτε υπήρξε η
κοινωνική ενεργοποίηση που θα είχε βγάλει στην επι-
φάνεια έναν αυξημένο βαθμό ατομικής ευθύνης. Η
συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών σε εστία-
ση και διασκέδαση αδυνατεί να εφαρμόσει τα πρωτό-
κολλα που έχουν τεθεί, ενώ και η ίδια η Πολιτεία αδυνα-

τεί να πραγματοποιήσει τους ελέγχους που απαιτούνται.
Ταυτόχρονα, ο αριθμός των κρουσμάτων σπάει το ένα

ρεκόρ μετά το άλλο και οι αρμόδιοι επιχειρούν να «τετρα-
γωνίσουν τον κύκλο». Το περιβάλλον που έχει δημιουρ-
γηθεί είναι το πλέον αρνητικό. Η κοινή γνώμη είναι διχα-
σμένη και υπάρχουν ευθύνες για αυτό. Δεν είναι, όμως, η
ώρα για τον καταλογισμό τους. Εμβολιασμένοι vs Ανεμ-
βολίαστων… τραγικό! Το ίδιο τραγικό, όμως, είναι ότι την
ώρα που το μακάβριο κοντέρ του θανάτου συνεχίζει να
γράφει θύματα, να μην μπαίνει ένα φρένο στην ασύστολη
διασπορά των «ψεκασμένων θεωριών». Την ίδια ώρα,
«κούραση» έχει προκαλέσει και το καθημερινό «στασίδι»
που έχουν τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, επιχει-
ρώντας να μας ενημερώσουν. Τα μάθαμε όλα… Σε λίγο
«οι πιο καλοί τηλεθεατές» θα μπορούν να προσφέρουν
και πρωτοβάθμια φροντίδα στα κρούσματα. Το θέμα είναι
πολύ σοβαρό για να αντιμετωπιστεί με καμπάνιες που βα-
σίζονται σε λογική και φαντασία του περασμένου αιώνα.
Ο χρόνος! Ο χρόνος απλώς δεν υπάρχει! Ο ιός είναι πολύ

ευφυής και κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά: να επι-
βιώνει, να εξελίσσεται και να εξαπλώνεται… σκορπίζον-
τας τον θάνατο. Το μοναδικό φρένο που έχουμε ανακαλύ-
ψει μέχρι τώρα, καλώς ή κακώς, είναι το εμβόλιο. Και αυ-
τή η ανακάλυψη έγινε γρήγορα, διότι, παρά τους ανταγω-
νισμούς των εταιρειών, υπήρξε συνεργασία στον επιστη-
μονικό κόσμο. Άλλο επίπεδο! Στον δικό μας, όμως, πολι-
τικό κόσμο η έννοια αυτή παραμένει άγνωστη. Ok, boys &
girls! Έγιναν λάθη! Αντί να πετάμε την μπάλα ψηλά, δεν θα
ήταν καλύτερα να δίνουμε μικρές πασούλες και να βά-
λουμε το γκολάκι! Ok, boys & girls! Ας σοβαρευτούμε… ο
μεγαλύτερος και ο αήττητος εχθρός σε αυτό τον κόσμο εί-
ναι η «βλακεία». Όσο και αν προσπαθούμε, δεν μπορούμε
να τον νικήσουμε… Μπορούμε όμως να τον ξεγελάσου-
με… Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να μην επιβεβαι-
ώσουμε τον Αρκά που σοφά έγραφε ότι «Σαν βγεις στον
πηγαιμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς
στη Θράκη»… Και σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι
«barba non tacit philosophoum». Άσχετο;

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου

του
Αντώνη 

Ι. Αντωνόπουλου



Σ
ε αυξημένη επιφυλακή βρίσκε-
ται τις τελευταίες ώρες η Βουλ-
γαρία, που προωθεί ισχυρές
στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνο-

ρα με την Τουρκία, με σκοπό να ανακόψει
τις μεταναστευτικές ροές. Περισσότεροι
από 350 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί
μέχρι στιγμής στη βουλγαρική μεθόριο,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας
της χώρας, Γκεόργκι Παναγιότοφ, ώστε
να συνδράμουν το έργο της συνοριακής
αστυνομίας. Εδώ και λίγες εβδομάδες, η
χώρα δέχεται αυξημένη πίεση από τις με-
ταναστευτικές ροές που κατευθύνονται
στη Βουλγαρία μέσω της Τουρκίας. Μέχρι
στιγμής, περίπου 6.500 άτομα, κυρίως
Αφγανοί, έχουν εισέλθει παράνομα στη
χώρα σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτε-
ρικών της Βουλγαρίας. Οι στρατιώτες, οι
οποίοι είναι εξοπλισμένοι με θερμικές
κάμερες και μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη, θα περιπολούν μια ζώνη 260 χιλιομέ-
τρων, στην οποία υπάρχει συρματόπλεγ-
μα, όμως σε αρκετά σημεία έχει κατα-
στραφεί.

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει κινητο-
ποίηση και στις ελληνικές Αρχές, καθώς
μέσα στο 2022, ίσως και νωρίτερα, ανα-
μένεται να αυξηθούν οι ροές μεταναστών
από το Αφγανιστάν. Ένοπλες Δυνάμεις,
Αστυνομία και Λιμενικό βρίσκονται άλ-
λωστε σε αυξημένη επιφυλακή τόσο στα
χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα
της χώρας, ενώ ο Έβρος έχει μετατραπεί
σε «φρούριο», με τον φράχτη και τις κά-
μερες να θωρακίζουν τα ελληνικά και
ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα. Στρα-
τιωτικές πηγές, πάντως, τονίζουν στην
«Political» ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις βρί-
σκονται σε διαρκή εγρήγορση, ακολου-
θώντας τις οδηγίες της Πολιτείας και αν
απαιτηθεί, θα πράξουν και πάλι το καθή-
κον τους, αποτρέποντας μια νέα “απόπει-
ρα εισβολής”, όπως το 2020».

Σε βέρτιγκο η Άγκυρα
Στην Τουρκία ήρθε η ώρα του απολογι-

σμού για τη συμμετοχή του Ερντογάν στη
Σύνοδο των G20, ο οποίος γύρισε από τη
Ρώμη έχοντας στις αποσκευές του μόνο
τη φωτογραφία από τη συνάντηση με τον
Τζο Μπάιντεν και τίποτα παραπάνω. Το

αμερικανικό πρέσινγκ, μάλιστα, συνεχί-
στηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλει-
ας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, να
αποκαλύπτει πτυχές της συνάντησης των
δύο ηγετών. Σύμφωνα με όσα είπε σε δη-
μοσιογράφους, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρ-
θηκε εκτενώς σε θέματα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δι-
καίου, ενώ επεσήμανε στον Τούρκο ομό-
λογό του ότι «θα συνεχίσουμε να εγεί-
ρουμε αυτά τα ζητήματα, διότι αυτοί είμα-
στε ως χώρα, αυτό είμαι εγώ ως πρό-
εδρος, θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε δη-
μόσια, όποια τριβή και αν προκαλέσουν».

Το νέο αμερικανικό «ράπισμα» έρχεται

να επιδεινώσει τη θέση του Τούρκου προ-
έδρου και στο εσωτερικό. Ενώ ο Ερντο-
γάν έκλεισε τα αυτιά του στα μηνύματα
των ΗΠΑ σχετικά με την Ανατολική Μεσό-
γειο, τα F-16 και τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, ελπίζοντας ότι η χειραψία και το ραν-
τεβού με τον Τζο Μπάιντεν θα ήταν αρκε-
τά για να βοηθήσουν την εικόνα του εντός
Τουρκίας, το αποτέλεσμα τελικά ήταν να
δεχθεί σφοδρότατη επίθεση από την αντι-
πολίτευση ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν
λόγο για το «μεγαλύτερο φιάσκο της εξω-
τερικής πολιτικής». «Γίναμε ρεζίλι με τα
χρήματά μας. Πληρώσαμε αλλά δεν πα-
ραλάβαμε το εμπόρευμα. Δεν μπορούμε

να χρησιμοποιήσουμε ούτε τους S-400
και μετά λέμε ότι ο Ερντογάν είναι παγκό-
σμιος ηγέτης. Λοιπόν, δεν είναι», είπε ο
Οζγκιούρ Οζέλ, κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊ-
κού Κόμματος.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Σόφια στέλνει στρατό στα
σύνορα με την Τουρκία - Σε
επιφυλακή και οι ελληνικές
Αρχές για νέο κύμα 
προσφυγικών ροών 

Συναγερμόςγια τους μετανάστες

Μηνύματα Δένδια στη συνάντηση 
με τον Σέρβο ομόλογό του 

Σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι «με μανδύες όπως η
αναπτυξιακή βοήθεια και δήθεν ιστορικές, θρησκευτικές και
πολιτιστικές παραδόσεις προωθούν μια αποσταθεροποιητική
ατζέντα στην περιοχή», αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας στη συ-
νάντηση με τον Σέρβο υπουργό Εξωτερικών Νίκολα Σελάκο-
βιτς. «Φωτογραφίζοντας» την Τουρκία, ο κ. Δένδιας είπε ότι
υπάρχουν χώρες που δεν ασπάζονται την προσέγγιση της
Σερβίας στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα, ενώ

αναφέρθηκε και στους ισχυρούς δεσμούς της Αθήνας με το
Βελιγράδι. «Υπάρχουν ιστορικοί και θρησκευτικοί δεσμοί αι-
ώνων μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας. Οι λαοί μας πριν από δύο
αιώνες επαναστάτησαν εναντίον της οθωμανικής καταπίεσης
και πολέμησαν με επιτυχία για την ελευθερία τους», είπε ο
υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι «μαζί με τη Σερ-
βία, ήμασταν πάντα στην ίδια πλευρά του ιστορικού επιχειρή-
ματος».
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Εκατοντάδες ελικόπτερα, 
άρματα μάχης, πυροβόλα 
και drones προωθήθηκαν σε
Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα 

Ενίσχυση της 
συνεργασίας 
Ελλάδας - ΗΠΑ
«Η στρατιωτική συνεργασία
Ελλάδας - ΗΠΑ αναβαθμίζεται
συνεχώς», έγραψε ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντί-
νος Φλώρος, στο Twitter, με
αφορμή την υπογραφή της
Εφαρμοστικής Διευθέτησης
της Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας, η
οποία θα συμβάλει στην άμεση
υλοποίηση έργων στρατιωτι-
κής υποδομής στην Ελλάδα, με
χρηματοδότηση από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες. Με άλλα λό-
για, ανοίγει ο δρόμος για ση-
μαντικά έργα στις τοποθεσίες
που έχουν παραχωρηθεί για
χρήση από τις αμερικανικές
δυνάμεις, τα οποία θα βελτιώ-
σουν τις υποδομές και των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Μια από τις πιο σημαντικές πα-
ρεμβάσεις που αναμένεται να
ξεκινήσει μέσα στο επόμενο
διάστημα, είναι η κατασκευή
υπόστεγων στην 1η Ταξιαρχία
Αεροπορίας Στρατού στο Στε-
φανοβίκειο, δίνοντας επιτέ-
λους λύση σε ένα πρόβλημα
που χρονίζει, με τα ελληνικά
Apache να βρίσκονται εκτε-
θειμένα στον ήλιο και τις και-
ρικές συνθήκες. Το αεροδρό-
μιο, που εδώ και χρόνια αποτε-
λεί μια από τις «αγαπημένες»
τοποθεσίες του «ιπτάμενου ιπ-
πικού» των ΗΠΑ, αναμένεται
να αναβαθμιστεί σημαντικά,
ενώ γίνονται σκέψεις για να
φιλοξενεί σε μόνιμη σχεδόν
βάση αμερικανικά ελικόπτερα
Apache και Blackhawk. Άλλω-
στε, οι «φιλοξενούμενοι» χει-
ριστές και τεχνικοί, σε κάθε
ευκαιρία, δηλώνουν ενθουσια-
σμένοι με το Στεφανοβίκειο,
διότι προσφέρει ιδανικές συν-
θήκες εκπαίδευσης, τόσο λό-
γω του ιδιαίτερου ανάγλυφου
με βουνά, πεδιάδες και θάλασ-
σα να απέχουν λίγα χιλιόμετρα
από το αεροδρόμιο, όσο και λό-
γω της γειτνίασής του με το πε-
δίο βολής της Κατερίνης, στο
οποίο εκτοξεύουν πυραύλους
Hellfire και ρουκέτες τα επιθε-
τικά ελικόπτερα των ΗΠΑ και
της Ελλάδας.

Σ
ε «Σούδα του Βορρά» μετατρέπε-
ται η Αλεξανδρούπολη, με το λι-
μάνι της πόλης να βρίσκεται στο
επίκεντρο της ελληνοαμερικανι-

κής αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν
τον Οκτώβριο ο Νίκος Δένδιας και ο Αμε-
ρικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν.

Η αρχή έγινε τον περασμένο Μάιο με τη
μεγάλη άσκηση Defender Europe 2021,
στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από δε-
κάξι χώρες. 

Τα φώτα, βέβαια, έπεσαν στην Αλεξαν-
δρούπολη, όπου το θηριώδες καταμαράν
USNS Yuma αποβίβασε έναν τεράστιο
αριθμό δυνάμεων, προκαλώντας νευρική
κρίση στην Άγκυρα. Η εικόνα αυτή επανα-
λήφθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου
το Yuma επέστρεψε, εγκαινιάζοντας τη νέα
εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις,
με τη μεγαλύτερη απόβαση αμερικανικών
δυνάμεων που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Εκατοντάδες ελικόπτερα, άρματα μάχης,
πυροβόλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη
αλλά και πολυάριθμο προσωπικό των ΗΠΑ
προωθήθηκαν μέσω της Αλεξανδρούπο-
λης στα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη
και τη Μαύρη Θάλασσα. Σχεδόν έναν χρόνο
τώρα, αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποι-
ούν συστηματικά το λιμάνι που έχει ανα-
δειχθεί σε σημαντικότατο κόμβο για τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Μεγάλο μέρος του εξο-

πλισμού αλλά και του προσωπικού που θα
φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, παραμένει
για αρκετές εβδομάδες στην Ελλάδα, κα-
θώς τα δύο Επιτελεία σχεδιάζουν σειρά
ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων στην
ευαίσθητη για τα ελληνικά συμφέροντα
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπερσύγχρονα άρ-
ματα μάχης Leopard 2 Hell και Leopard 2
A4 του ελληνικού στρατού «πολεμούν»
απέναντι στα αμερικανικά M1A2 Abrams
που σαρώνουν το πεδίο βολής της Ξάνθης.
Ο Διαγωνισμός Αρμάτων Μάχης αποτελεί
μια από τις πιο εντυπωσιακές ασκήσεις του
Στρατού Ξηράς, με ελληνικά και αμερικα-
νικά πληρώματα να συναγωνίζονται σε βο-
λές με πραγματικά πυρά, οδήγηση ακρι-
βείας, αντικατάσταση ερπυστριών, ανάκτη-
ση άρματος έπειτα από πλήγμα και άλλα
εξίσου απαιτητικά σενάρια. Είναι η τρίτη
φορά μέσα στο 2021 που οι Αμερικανοί
χρησιμοποιούν ελληνικές εγκαταστάσεις
στη Θράκη και εκπαιδεύονται μαζί με Έλ-
ληνες συναδέλφους τους, γεγονός που
προκαλεί νευρική κρίση στην Άγκυρα. Ού-

τε ο ίδιος ο Ερντογάν κατάφερε να κρύψει
την οργή του για την παρουσία τόσο ισχυ-
ρών δυνάμεων σε απόσταση αναπνοής από
τα ελληνοτουρκικά σύνορα, εγείροντας το
θέμα τόσο στη συνάντησή του με τον Τζο
Μπάιντεν όσο και με τον Εμανουέλ Μα-
κρόν στη Ρώμη.

Στην Ισπανία ο Χαρδαλιάς
Επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη, όπου

θα συναντηθεί με την ομόλογό του Εσπε-
ράντζα Καστελέιρο Γιαμαθάρες, πραγμα-
τοποιεί από σήμερα ο υφυπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. Στην ατζέν-
τα βρίσκονται η περαιτέρω ανάπτυξη των
διμερών σχέσεων και η ενίσχυση της
αμυντικής συνεργασίας με κοινές ασκή-
σεις και συνεκπαιδεύσεις. Πρόκειται για το
πρώτο βήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε στενότερη αμυντική συνεργασία και
ίσως σε μια συμφωνία στα πρότυπα της
Γαλλίας ή των ΗΠΑ, επισημαίνουν πηγές
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Χαρ-
δαλιάς θα επισκεφθεί και την Ισπανική Έκ-
θεση Άμυνας και Ασφάλειας FEINDEF
2021.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Αμερικανική απόβαση
στην Αλεξανδρούπολη 



Δ
εν πίστευαν στα μάτια τους οι
αστυνομικοί της ΟΠΚΕ όταν σε ένα
και μόνο σπίτι στην οδό Παναγίας
Γρηγορούσης στο Ζεφύρι εντόπι-

σαν 174 κάλυκες από όπλο των 9mm, με τις
βολές να έχουν πραγματοποιηθεί σε ελάχι-
στα λεπτά και κατά τη διάρκεια τελετουργι-
κού κηδείας!

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της
Κυριακής, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να κα-
τευθύνονται προς το συγκεκριμένο σπίτι, κα-
θώς άκουγαν να πέφτουν συνεχώς πυροβο-
λισμοί και αρχικά εκτίμησαν ότι ίσως να πρό-
κειται για συμπλοκή. Ωστόσο, φτάνοντας λίγα
μέτρα μακριά, είδαν ένα άνδρα να πυροβολεί
με πιστόλι στον αέρα και στη θέα των αστυνο-
μικών να εξαφανίζεται. Όταν -με εισαγγελική
εντολή- πραγματοποίησαν έρευνα, είδαν
ένα... βουνό από κάλυκες και μεγάλο αριθμό
από φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, που είχαν
βληθεί ως «αποχαιρετισμός» σε νεκρό που
ετοιμαζόταν να μεταφερθεί για ταφή. Αντι-
λαμβάνεται κανείς τον κίνδυνο για τους ανυ-
ποψίαστους κατοίκους της περιοχής να
τραυματιστεί κάποιος είτε από εξοστρακισμό
βολίδας ή ακόμη και από την προσγείωσή της
(είναι νωπές οι μνήμες από την τραγωδία με
τον 11χρονο Μάριο). Παρά τις διαχρονικές εν-
τολές των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων

της ΕΛΑΣ να «σπάσουν» τα άβατα της ανομίας
στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί που γνωρί-
ζουν από πρώτο χέρι την περιοχή σχολιάζουν
στην «Political» ότι από το Μενίδι μέχρι και τα
Μέγαρα οι περιοχές είναι μια ατελείωτη απο-
θήκη όπλων: κυνηγετικών, πιστολιών αλλά
και πολεμικών τυφεκιών. Δεν είναι υπερβολή
να πει κανείς ότι οι κάτοικοι στις συνοικίες
γύρω από τους καταυλισμούς ζουν με τον
φόβο να προσγειωθεί μια σφαίρα στο κεφάλι
τους, καθώς οι Ρομά πυροβολούν στον αέρα
με κάθε αφορμή: γιορτή, λύπη, δικαστική νί-
κη, αποφυλάκιση κ.ά. Μάλιστα, δεν είναι λί-
γες οι περιπτώσεις που με τα όπλα λύνουν και
τις προσωπικές τους διαφορές, καθώς -κακά
τα ψέματα- σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει
έστω μια καραμπίνα.

Επιχειρήσεις
Την ίδια ώρα, με στοχευμένες επιχειρήσεις

η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής,
σε συνεργασία με τα τοπικά Αστυνομικά Τμή-
ματα, προσπαθεί να στήσει «πλέγμα» επιτή-
ρησης. Παρά το γεγονός ότι καταγράφονται
επιτυχίες (για όπλα, ναρκωτικά, κλοπές κ.ά.),
το πρόβλημα δεν μπορεί να κρυφτεί. Αίσθη-
ση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα
όπλα που κατάσχονται είναι και πολλά για τα
οποία έχει δηλωθεί κλοπή από τους νόμιμους

ιδιοκτήτες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα, επιχείρηση της ΥΑΔΑ σε μονοκατοικία επί
της οδού Αποστόλου Παύλου στο Ζεφύρι,
όπου εντοπίστηκε κυνηγετική καραμπίνα
μάρκας Benelli, η οποία είχε κλαπεί τον Ια-
νουάριο του 2019 από το Κερατσίνι. Μάλιστα,
το όπλο ήταν γεμάτο και έτοιμο προς χρήση
στον χώρο του χολ!

Με «γαλλικό κλειδί» οι αλλαγές του Τάκη Θεοδωρικάκου στην ΕΛΑΣ
Την υιοθέτηση πρακτικών από τα πρωτόκολλα της γαλλι-

κής αστυνομίας (μτφ. «Police Nationale») προκρίνει η ηγε-
σία της ΕΛΑΣ -σε συνδυασμό με τις εντολές του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου- για τον εκ-
συγχρονισμό των εγχειριδίων που εφαρμόζονται στις κατα-
διώξεις και παραμένει ίδιο από το 2013.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πλέον οι αστυνομικοί που
βρίσκονται στο πεδίο θα έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο
ενεργειών, ενώ όσοι βρίσκονται στο Κέντρο Επιχειρήσε-
ων και συντονίζουν θα έχουν πλήρη εικόνα για την τακτι-
κή κατάσταση και τις θέσεις των οχημάτων και μοτοσι-
κλετών που εμπλέκονται. Τα πρωτόκολλα της γαλλικής
αστυνομίας προβλέπουν μείωση της ταχύτητας από τα

περιπολικά και τα δίκυκλα που ακολουθούν το «ύποπτο»
όχημα, ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων για συν-
δρομή από δυνάμεις που βρίσκονται σε πιθανά σημεία
διέλευσης και επιτήρηση από αέρος με ελικόπτερο. Θα
αποσαφηνιστεί επίσης το πώς θα γίνονται η ακινητοποί-
ηση των υπόπτων, το κάλεσμά τους σε παράδοση και η
χρήση του ατομικού οπλισμού των αστυνομικών, εάν και
εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Το μήνυμα, άλλωστε, του κ. Θεοδωρικάκου ήταν σαφές:
«Δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα
ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη συμ-
περιφορά». Αυτό, όμως, θα πρέπει να γίνεται με βέλτιστες
μεθόδους και όχι με αυτοσχεδιασμούς.
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«Οπλοστάσια» 
τα γκέτο των 
καταυλισμών

Βουνό από κάλυκες βρήκαν
αστυνομικοί στο Ζεφύρι -
«Πλέγμα» επιτήρησης επιχειρεί
να στήσει η ΕΛΑΣ

Νέοι διοικητές σε Άμεση Δράση και ΔΙΑΣ
Ο αστυνομικός διευθυντής Σπύρος Δόσχορης είναι ο νέος διοικητής της
Άμεσης Δράσης μετά την «καρατόμηση» του ταξίαρχου Κώστα Κουτσιβίτη,
με αφορμή τους χειρισμούς που έγιναν κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στο
Πέραμα. Ο νέος επικεφαλής της Άμεσης Δράσης ήταν μέχρι σήμερα διοικη-
τής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, έχοντας καταγράψει
σημαντικές επιτυχίες σε μια περιοχή με μεγάλα προβλήματα παραβατικότη-
τας. Αλλαγές έχουμε και στην Ομάδα ΔΙΑΣ, καθώς νέος διοικητής αναλαμβά-
νει ο Διονύσης Κωστής, ο οποίος προέρχεται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας
Βορειοανατολικής Αττικής. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μέχρι πρότι-
νος διοικητής της Άμεσης Δράσης μετακινείται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Το σίγουρο είναι ότι οι επικείμενες τακτικές κρίσεις του Ιανουαρίου αναμέ-
νονται έπειτα από αρκετά χρόνια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες!



Δεύτερη τραγωδία στην άσφαλτο μέσα
σε λίγα εικοσιτετράωρα ζει η Θεσσαλονίκη.
Μετά τη φονική παράσυρση του 47χρονου
διανομέα στο κέντρο της πόλης, το πρωί
της Τρίτης έχασε τη ζωή της 42χρονη ποδη-
λάτισσα, κορυφαία μαραθωνοδρόμος. Πα-
ρασύρθηκε από φορτηγό αυτοκίνητο, ο
οδηγός του οποίου φαίνεται ότι δεν αντιλή-
φθηκε ότι το ποδήλατο κινούνταν στη δεξιά
πλευρά του δρόμου, και κατέληξε κάτω
από τις ρόδες του… 

Η άτυχη αθλήτρια Δήμητρα Ιορδανίδου
έκανε το καθημερινό δρομολόγιο με το πο-
δήλατό της και κινούνταν στην οδό Γρ. Λαμ-

πράκη με κατεύθυνση το κέντρο
της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια
κατεύθυνση κινούνταν και
το φορτηγό, ο 53χρονος
οδηγός του οποίου έστρι-
ψε προς την οδό Αγίου
Δημητρίου, με συνέπεια
το ποδήλατο και η 42χρονη
να βρεθούν κάτω από τις ρό-
δες του μεγάλου οχήματος. Το
δυστύχημα σημειώθηκε στις 8.00 το
πρωί την ώρα που στη Θεσσαλονίκη σημει-
ώθηκε ισχυρή βροχόπτωση, με τους δρό-
μους να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. 

Η 42χρονη, πάντως, είχε λάβει
όλα τα μέτρα ασφαλείας και

φορούσε κράνος. Ωστόσο το
ποδήλατό της και η ίδια συ-
νετρίβησαν κάτω από τις
ρόδες του φορτηγού αυτο-
κινήτου. Αμέσως με ασθε-

νοφόρο του ΕΚΑΒ διακομί-
στηκε στο νοσοκομείο «Πα-

παγεωργίου», όμως παρά τις
προσπάθειες των διασωστών και των

γιατρών έχασε τη ζωή της. 
Η Τροχαία εξετάζει μαρτυρίες σύμφωνα

με τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού δεν

έλεγξε τον δρόμο πριν στρίψει στη διαγώ-
νια οδό, ενώ μάρτυρες είπαν ό,τι είπε και ο
ίδιος, ότι είχε πρόβλημα με τους καθρέ-
φτες του. Αστυνομικοί της Τροχαίας συνέ-
λαβαν τον οδηγό φορτηγού και με προφο-
ρική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθε-
ρος για να συμπληρωθεί η δικογραφία που
σχηματίστηκε. 

Ανακοίνωση για τον θάνατο της μαραθω-
νοδρόμου εξέδωσε ο ΣΕΓΑΣ, αναφέροντας
ότι μόλις πριν από λίγα εικοσιτετράωρα
συμμετείχε σε αγώνες ανωμάλου δρόμου
στα Τρίκαλα.

Κώστας Καντούρης

Σ
ε φάση έκρηξης βρίσκεται η
διασπορά του κορονοϊού, με
την πανδημία να αναζωπυρώ-
νεται στο μεγαλύτερο μέρος

της χώρας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκα-
λούν η ραγδαία αύξηση των κρουσμά-
των σε Αττική και Θεσσαλονίκη αλλά και
ο αριθμός των περιοχών που καταγρά-
φουν τριψήφιο αριθμό νέων μολύνσε-
ων.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου Covid-19 που κα-
ταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες εί-
ναι 6.700, εκ των οποίων 16 εντοπίστη-
καν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισό-
δου της χώρας. Ταυτόχρονα, οι νέοι θά-
νατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 59,
ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 16.050 θά-
νατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νο-
σηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 434,
μεταξύ των οποίων 370 (85,25%) είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και 64 (14,75%) είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτει-
ας είναι 321.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κατα-
γράφεται εκτόξευση, ενώ ιδιαίτερα
ανησυχητική είναι η εικόνα στη Λάρισα
αλλά και σε άλλες περιοχές. Συγκεκρι-
μένα, από τα 6.700 νέα κρούσματα τα
1.329 εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο,
1.108 στη Θεσσαλονίκη και 514 στη Λά-

ρισα. Ωστόσο, ο αριθμός των περιοχών
που καταγράφει τριψήφιο αριθμό κρου-
σμάτων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός.
Συγκεκριμένα, τριψήφιος αριθμός πα-
ρατηρήθηκε σε Μαγνησία (264), Αχαΐα
(204), Κρήτη (193), Έβρο (190), Πιερία
(159), Πέλλα (158), Σέρρες (153), Ημαθία
(143), Μεσσηνία (134), Τρίκαλα (133), Αι-
τωλοακαρνανία (128), Κιλκίς (124), Ξάν-
θη (119), Κοζάνη (107).

Παράλληλα, την εβδομάδα από 25
έως 31 Οκτωβρίου παρατηρήθηκαν αυ-
ξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο ιι-
κό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά
λύματα των έξι από τις δώδεκα περιοχές
που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο

Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του
ΕΟΔΥ. Καθαρές αυξήσεις παρατηρήθη-
καν στο Ηράκλειο (+39%), στη Θεσσαλο-
νίκη (+45%), στον Βόλο (+78%) και στα
Ιωάννινα (+223%), ενώ οριακές αυξή-
σεις παρατηρήθηκαν στα αστικά λύματα
της Περιφέρειας Αττικής (+19%) και του
Αγίου Νικολάου (+15%).

ΑΑΣΤΕ: Τετραετείς 
γίνονται
οι τουριστικές σχολές 

Σε τετραετούς διάρκειας μετατρέπονται
οι Ανώτατες Σχολές Τουριστικής Εκπαί-
δευσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, από τριετούς που ήταν μέχρι σή-
μερα. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση
των συναρμόδιων υπουργείων, οι ήδη
εγγεγραμμένοι σπουδαστές έως και την
προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά πα-
ρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών
ως ίσχυε κατά τον χρόνο εισαγωγής
τους. Με την ίδια απόφαση διαμορφώ-
θηκε ένα νέο και σύγχρονο Πρόγραμμα
Σπουδών, ανταποκρινόμενο στις μεγά-
λες αλλαγές που επέρχονται στον τουρι-
σμό και τις ανάγκες της αγοράς.
Συγκεκριμένα, το Επιστημονικό Συμ-
βούλιο «Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Τουριστική Εκπαίδευση» του
υπουργείου Τουρισμού ενέκρινε ομό-
φωνα το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, με το
οποίο εισάγονται 28 νέα επιστημονικά
πεδία για τον τουρισμό. Σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνονται η χρήση Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, το
Ψηφιακό Μάρκετινγκ, οι ξένες γλώσ-
σες, η Οργανωσιακή Ψυχολογία, η Διοί-
κηση Ολικής Ποιότητας, η Διαπολιτισμι-
κή Επικοινωνία, το Μάρκετινγκ Τουρι-
στικών Προορισμών, η Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία στον Τουρισμό, η
Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων, κ.λπ.
Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Προ-
γράμματος Σπουδών, προβλέπεται τρί-
μηνη πρακτική άσκηση για καθένα από
τα τρία πρώτα έτη, η οποία θα πραγματο-
ποιείται τη θερινή περίοδο.

Συναγερμός για την 
επιδημιολογική εικόνα 
της χώρας - «Βράζουν» 
Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Σοκ με τα κρούσματα -
Στο «κόκκινο» η Αττική

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρή η μαραθωνοδρόμος Δήμητρα Ιορδανίδου
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Toυ Ηλία Παλιαλέξη

«Η
κλιματική κρίση
απειλεί κάθε πτυ-
χή του τρόπου
ζωής μας. Η πολι-

τιστική και φυσική κληρονομιά, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εθνικής μας ταυτότητας, δεν είναι
απρόσβλητη από αυτή την απειλή.
Και για αυτό πρέπει να δράσουμε για
να την προστατεύσουμε. Και πρέπει
να το κάνουμε τώρα». Με αυτά τα λό-
για ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας έστειλε
σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για
άμεση δράση για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της κλιματικής κρί-
σης, κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης της ελληνικής κυβέρνησης που
διεξήχθη στο πλαίσιο της COP26
σχετικά με την προστασία των πολιτι-
στικών μνημείων από την κλιματική
αλλαγή.

Ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι το αγκά-
λιασμα της εν λόγω πρωτοβουλίας,
την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
ήδη από το 2019 είναι ένα πολλά
υποσχόμενο πρώτο βήμα. Ειδικότε-
ρα, όπως είπε, «φαινόμενα όπως η
αυξανόμενη διάβρωση των ακτών, οι
σοβαρές πλημμύρες και οι πυρκα-
γιές όχι μόνο αποτελούν άμεση
απειλή για την ακεραιότητα των μνη-
μείων και τοποθεσιών παγκόσμιας
αξίας, αλλά υπονομεύουν επίσης
όλες τις πτυχές των γύρω τοπίων».

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δρά-
σεις που αναμένεται να αναληφθούν
έχουν να κάνουν με το να κατανοή-
σουμε την ανθεκτικότητα των πολιτι-
στικών μας τοπίων και να αξιολογή-
σουμε την ευπάθεια των τοποθεσιών
υποδομής πολιτιστικής κληρονομιάς
μας στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Να αναπτύξουμε νέα και
καινοτόμα εργαλεία για να αυξήσου-
με την ανθεκτικότητα των χώρων και
των μνημείων πολιτιστικής κληρο-
νομιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην
ανάγκη για ενίσχυση της εκπαίδευ-
σης των νεότερων γενεών, που ανα-
πόφευκτα θα κληθούν να συνεχί-
σουν την προσπάθεια για την αντιμε-

τώπιση της κλιματικής αλλαγής στο
μέλλον. «Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει
να εισαγάγουμε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα σε σχολεία και πανεπιστή-
μια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός ΠΕΝ υπεν-
θύμισε ότι πολλά από τα μνημεία
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO, όπως η Ακρό-
πολη των Αθηνών και οι αρχαιολο-
γικοί χώροι της Ολυμπίας και των
Δελφών.

Επομένως, «είναι επιτακτική
ανάγκη να προστατευθούν αυτά τα
μνημεία από τις συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής. Καθώς, η προστα-
σία της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς δεν είναι μόνο σημαν-
τική από ιστορική άποψη. Η κληρο-
νομιά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής
κατανόησης και στη διαμόρφωση
της ταυτότητας μιας περιοχής. Ενι-
σχύει, επίσης, την τουριστική ανά-
πτυξη, η οποία με τη σειρά της τονώ-
νει τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και προσελκύει επενδύσεις».

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Σκρέκα,
«συνολικά η διατήρηση της πολιτι-
στικής και φυσικής κληρονομιάς
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
μετάβασης σε ένα βιώσιμο οικονο-
μικό μοντέλο».

Ωστόσο, ανέφερε, οι υψηλές θερ-
μοκρασίες-ρεκόρ και οι δασικές
πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι
στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογει-
ακές χώρες αποτελούν χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα για το πώς η πε-
ριοχή μας εξελίσσεται γρήγορα σε
εστία κλιματικής αλλαγής.

«Το μήνυμα από την επιστημονική
κοινότητα είναι ξεκάθαρο. Δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αυτός
ήταν ο λόγος που σχεδιάστηκε αυτή
η πρωτοβουλία, για να ευαισθητο-
ποιήσει το κοινό και να ενθαρρύνει
την αποτελεσματική παγκόσμια δρά-
ση», δήλωσε ο υπουργός.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το πάνελ
συντόνισε ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυ-
ράς, ενώ UNESCO και WMO ήταν
συνδιοργανωτές της σχετικής ελλη-
νικής πρωτοβουλίας.

Xίλια ευχαριστώ! 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος
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COP26 - Κ. Σκρέκας: «Άμεση δράση 
για προστασία της κληρονομιάς»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας έστειλε από τη Γλασκόβη
σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα για 
άμεση δράση για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της κλιματικής κρίσης 



Κρήτη: Δηλώνει 
μετανιωμένος τώρα 
ο συζυγοκτόνος 
της Νεκταρίας

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την
απολογία του στον ανακριτή Νεάπολης
Κρήτης ο 54χρονος συζυγοκτόνος, ο
οποίος πριν από λίγες μέρες μαχαίρω-
σε μέχρι θανάτου τη 48χρονη εν δια-
στάσει σύζυγό του Νεκταρία, σε ξενο-
δοχειακή μονάδα στην Ιεράπετρα. Ο
κατηγορούμενος απολογούμενος φέ-
ρεται να δήλωσε μετανιωμένος για το
έγκλημα που διέπραξε, ισχυριζόμενος
ότι ποτέ δεν άσκησε βία τόσο σε βάρος
της άτυχης Νεκταρίας όσο και σε βάρος
των τεσσάρων παιδιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος τη μοι-
ραία μέρα εμβόλισε με τη μηχανή του
την άτυχη γυναίκα και την κυνήγησε
όταν κατέβαινε η ίδια από το αυτοκίνητό
της για να βρει την ιδιοκτήτρια των ενοι-
κιαζόμενων δωματίων, όπου πρόσφατα
είχε πιάσει δουλειά. Η 48χρονη άρχισε
να τρέχει στο πάρκινγκ για να γλιτώσει.
Η ιδιοκτήτρια, σύμφωνα με τα όσα πε-
ριγράφει η κόρη της, εντόπισε τη
48χρονη νεκρή σε σκάλες κοντά στον
χώρο της πισίνας, μαχαιρωμένη από
τον 54χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρά-
στης δύο ημέρες πριν διαπράξει το
αποτρόπαιο έγκλημα είχε απειλήσει
πως θα σκοτώσει το θύμα και μάλιστα η
άτυχη Νεκταρία είχε εκμυστηρευτεί σε
φίλη της τις απειλές του. Δράστης και
θύμα βρίσκονταν σε διάσταση αρκετό
διάστημα και η άτυχη γυναίκα είχε φύ-
γει από το σπίτι. Μετά το έγκλημα η
αστυνομία έστησε πολύωρη επιχείρη-
ση για τη σύλληψή του, καθώς ο κατη-
γορούμενος απειλούσε να βάλει τέλος
στη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό. 

Από τη Μαρία Δήμα

Α
υστηροποίηση του πλαισίου της ποινής
για την επικίνδυνη οδήγηση προανήγ-
γειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώ-
στας Τσιάρας, ενώ παράλληλα κατατέ-

θηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο που αφορά
τις αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα. Με
αφορμή την αιματηρή καταδίωξη του Περάματος
αλλά και τις αλλαγές σε 174 άρθρα, μιλώντας
χθες ο Κώστας Τσιάρας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι
στον νέο Ποινικό Κώδικα θα προβλέπεται ότι η
επικίνδυνη οδήγηση που δυνητικά μπορεί να
προκαλέσει ατύχημα θα τιμωρείται πάρα πολύ
αυστηρά. 

Παράλληλα, το σχέδιο νόμου που επίκειται η
ψήφισή του στη Βουλή, αυξάνει τις ποινές σε βα-
ριά αδικήματα και τον χρόνο παραμονής στις φυ-
λακές για δράστες ειδεχθών εγκλημάτων, και
θεσπίζει ως μοναδική ποινή τα ισόβια για τον
βιασμό ανηλίκων. Επίσης ως μοναδική ποινή η
ισόβια κάθειρξη προβλέπεται και για τα αδική-
ματα της εσχάτης προδοσίας, της ανθρωποκτο-
νίας, της θανατηφόρας ληστείας και του ομαδι-
κού βιασμού.

Αυστηροποιούνται οι τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις για την απόλυση υπό όρο του
κρατουμένου. Ειδικότερα, σε περίπτωση πρό-
σκαιρης κάθειρξης για τα εγκλήματα του νόμου
περί ναρκωτικών (σε διακεκριμένη μορφή), για
εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις,
εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία, ληστεία, εμ-
πρησμό, εμπρησμό σε δάση, εκβίαση, βιασμό
ανηλίκου, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκου
και όλα τα κατά της γενετήσιας ελευθερίας εγ-
κλήματα, δίνεται η δυνατότητα για απόλυση υπό
όρο μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό υπολο-
γισμό τα 4/5 της ποινής. Άρα, από τα 3/5 που
ισχύει σήμερα, αυξάνεται στα 4/5. Για τα ανωτέ-
ρω αδικήματα καταργείται η απόλυση υπό τον
όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλε-
κτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι).

Προβλέπεται το αδίκημα του εμπρησμού δά-

σους να τιμωρείται ως κακούργημα, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστούν οι συνήθως εμπνεόμε-
νες από επιδίωξη οικονομικού κέρδους συμ-
περιφορές, για τις οποίες η πρόσφατη εμπειρία
έδειξε ότι χρειάζονται αυστηρότερη αντιμετώ-
πιση.

Επίσης, αυστηροποιείται η ποινή για το αδίκη-
μα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης
στην περίπτωση κατά την οποία ο δράστης επε-
δίωκε την πρόκλησή της και προστίθενται στην
έννοια της βαριάς σωματικής βλάβης η αναπηρία
και η μόνιμη παραμόρφωση (π.χ., η πρόσφατη
υπόθεση με βιτριόλι). Προστίθεται νέα ποινική
διάταξη κατά την οποία συνιστά επιβαρυντική
περίσταση η τέλεση σωματικής βλάβης σε βάρος
υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας ή
στο πλαίσιο της εργασίας του. Αυστηροποιείται
ταυτόχρονα το πλαίσιο ποινής στην εμπορία αν-
θρώπων προκειμένου να προστατευτούν οι ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολίτες τρίτων
χωρών και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
και εκμετάλλευσης.

Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας,
όταν τελείται στον χώρο εργασίας, τιμωρείται
πλέον μόνο με φυλάκιση και διώκεται αυτεπάγ-
γελτα. Μάλιστα, προβλέπεται ρητά για πρώτη φο-
ρά η περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου, με
προβλεπόμενη ποινή την ισόβια κάθειρξη.

Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή είναι ότι για την
περίπτωση του αδικήματος των γενετήσιων πρά-
ξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους (αποπλάνηση
ανηλίκων), το αδίκημα τιμωρείται στη βασική του
μορφή πλέον μόνο ως κακούργημα. Η προσβολή
της γενετήσιας αξιοπρέπειας θα διώκεται αυτε-
παγγέλτως, όταν έχει ως θύμα ανήλικο.

ΚΚαταδίκη για 
τον καθηγητή 
που παρενόχλησε 
την 12χρονη 
Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κατά
συγχώνευση, με τριετή αναστολή, κα-
ταδικάστηκε χθες από το αυτόφωρο ο
45χρονος καθηγητής ο οποίος κατηγο-
ρούνταν για τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση 12χρονης μαθήτριας σε γυμνάσιο
του Μοσχάτου. Οι δικαστές έκριναν τον
κατηγορούμενο εκπαιδευτικό ένοχο για
τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου
σε ασέλγεια και της προσβολής γενετή-
σιας αξιοπρέπειας, αναγνωρίζοντάς του
παράλληλα το ελαφρυντικό του πρότε-
ρου σύννομου βίου.
«Δεν θα μακρηγορήσω, ήταν ενδελεχής
η ακροαματική διαδικασία, προέκυψε
ότι τέλεσε τις πράξεις ο κατηγορούμε-
νος. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο κα-
τηγορούμενος απηύθυνε χειρονομίες
και προτάσεις που ανάγονται στη γενε-
τήσια σφαίρα και πρόσβαλε την τιμή της
μαθήτριας», είπε στην αγόρευσή της η
εισαγγελέας της έδρας ζητώντας την
καταδίκη του 45χρονου. Απολογούμε-
νος ο ίδιος ενώπιον του δικαστηρίου,
αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απο-
δίδονταν δηλώνοντας αθώος και υπο-
στήριξε ότι το συγκεκριμένο περιστατι-
κό που καταγγέλλει η μαθήτρια δεν έλα-
βε ουδέποτε χώρα.
Πρόεδρος: Έχει αναφερθεί ένα περι-
στατικό με την μπλούζα μίας μαθήτριας
Γ’ Γυμνασίου η οποία της έπεσε μέσα
στην τάξη και μία φράση που είπατε
«μας φούντωσες».
Κατηγορούμενος: Το είπα για να την
επαναφέρω στην τάξη, το είπα σαν καυ-
στικό χιούμορ. Το έκανε στα πλαίσια της
ωραιοπάθειας.
Πρόεδρος: Εγώ θα έλεγα «μας φούντω-
σες» μόνο εάν είχα ερωτικό ενδιαφέ-
ρον…

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
με τις αλλαγές στον Ποινικό
Κώδικα που κατατέθηκε 
χθες στη Βουλή 
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Βαρύς ο πέλεκυς
για τους οδηγούς
του... τρόμου
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Αποφασίζει για τα πρόσωπα 

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί,
όπως όλα δείχνουν, η συγκρότηση σε σώμα της
νέας ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, ο εκ νέου πρόεδρός της Θωμάς
Βράνος έχει ήδη συνομιλήσει με τον Αντώνη Ζα-
βέρκο και τον Δημήτρη Ματζάρη.

Όλες τις καταγγελίες των
πρώην φοιτητριών του τμήμα-
τος Μαιευτικής Θεσσαλονίκης
δέχτηκε το Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο, που καταδίκασε
καθηγητή Μαιευτικής σε φυ-
λάκιση 4 ετών, με τριετή ανα-
στολή, για κατάχρηση σε γενε-
τήσιες πράξεις. Ο καθηγητής
καταδικάστηκε ότι προσκα-
λούσε για εξετάσεις τις φοιτή-
τριες στο ιατρείο του και εκεί ασελγούσε, σύμφωνα με
την απόφαση.

Η υπόθεση αφορά τη διετία 2015-2016, όμως ερευνή-
θηκε αργότερα ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που εί-
χε φτάσει στις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΛΑΣ. Έτσι οι
αστυνομικοί έφτασαν σε τρεις πρώην φοιτήτριες, οι
οποίες δεν δίστασαν να κατονομάσουν τον καθηγητή.

Στο δικαστήριο, πάντως, κατέ-
θεσαν ως μάρτυρες κατηγο-
ρίας ακόμη οκτώ πρώην φοιτή-
τριες επιβεβαιώνοντας τις μη-
νύτριες.

Η εισαγγελέας στην πρότασή
της ζήτησε την καταδίκη του
καθηγητή για τις δύο περιπτώ-
σεις, θεωρώντας ότι η τρίτη
συμπίπτει με το αδίκημα της
προσβολής γενετήσιας αξιο-

πρέπειας, που απαιτεί μήνυση. Ήταν καταπέλτης για τη
συμπεριφορά του καθηγητή, σημειώνοντας πως ο μονα-
δικός σκοπός του ήταν η ικανοποίησή του, όπως και ότι
όλες οι καταγγέλλουσες επιβεβαιώθηκε ότι έλεγαν αλή-
θεια. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι κοπέλες θεωρούσαν ότι
δεν θα τις πιστέψει κανείς, για αυτό και δεν είχαν καταγ-
γείλει άμεσα τα όσα υπέστησαν. 

Μετά τα ελαιόδεντρα της οδού Αγγελάκη ήρθε η ώρα του
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου να αποκτήσει τον δικό του...
ελαιώνα. Πρόκειται για εφτά δέντρα, εκ των οποίων το ένα

αιωνόβιο, τα οποία παραδίδονται έπειτα από σχετικό αίτη-
μα στην ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. Τα δέντρα αναμένεται να μπουν σε
κεντρικά σημεία του δήμου και να αποτελέσουν τοπόσημα.

Ελαιώνας στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου 

Υπέγραψε 
για Παπανδρέου αλλά…

Κομματικό στέλεχος της Θεσσαλονίκης, που
έχει τοποθετηθεί υπέρ της υποψηφιότητας Λο-
βέρδου, μάθαμε πως όταν ήρθε η ώρα της συλλο-
γής υπογραφών των υποψηφίων για την προ-
εδρία του κόμματος, έβαλε την υπογραφή του στο
χαρτί που κατέθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τρεις άξονες έδωσε 
ο Θ. Μητράκας
Η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης έγινε σε κεν-
τρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο νέος
πρόεδρος Θοδωρής Μητράκας έδωσε ως κα-
τευθυντήριες γραμμές την ενίσχυση τοπικών
οργανώσεων, την αναγέννηση της κομματικής
ζωής και τη διαμόρφωση πολιτικής και προτά-
σεων με άξονα τη Θεσσαλονίκη προκειμένου
να αναδειχθούν τα προβλήματα της πόλης. 

Το νέο προεδρείο 
της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης 

Στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης το «πα-
ρών» έδωσαν ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης
Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέ-
κας, Άννα Ευθυμίου και Δημήτρης Κούβελας, ο πρό-
εδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Τάσος Σπηλιόπουλος και
ο γραμματέας Οργανωτικού Βορείου Ελλάδος Κώ-
στας Φωτίου. Η διοίκηση διαμορφώθηκε ως εξής: Αν-
τιπρόεδροι: Νίκος Λιακόπουλος - Γιάννης Λιάμης,
γραμματέας Κατερίνα Γκαγκάλη, ταμίας Δημήτρης
Τσιτσιπάτης, υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας Δη-
μήτρης Βασιλειάδης, υπεύθυνος στρατηγικού σχε-
διασμού και επικοινωνίας Μιχάλης Αβραμίδης,
υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου το-
μέα Αναστασία Κυζιρίδου, υπεύθυνος παραγωγικών
και επιστημονικών φορέων Νίκος Καλλινικίδης και
υπεύθυνη οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύ-
λων Βασιλική Τραούδα. 

«Καμπάνα» 4 ετών φυλάκισης 
για τον καθηγητή Μαιευτικής 

Στη σκιά της απώλειας
Αγαθαγγελίδου 

Με διπλή συνεδρίαση, μία ειδική
και μία τακτική, αλλά και με νωπή
την απώλεια της Μαρίας Αγαθαγγε-
λίδου συνεδριάζει σήμερα το δημο-
τικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσα-
λονίκης. Αρχικά το Σώμα θα συζη-
τήσει για τον ισολογισμό του οικο-
νομικού έτους 2020, ενώ στη συνέ-
χεια σειρά θα πάρουν θέματα-φω-
τιά, μεταξύ των οποίων τα δημοτικά
τέλη αλλά και η δημιουργία ενυ-
δρείου στον Κελλάριο Όρμο.

Με το βλέμμα στον...
ανασχηματισμό 
Βέβαια, κάποιοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι έχουν τον νου τους και
στις αλλαγές της διοίκησης, κα-
θώς οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι είναι θέμα λίγων ωρών να
ανακοινώσει ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας τη νέα σύνθεση και τα νέα
πρόσωπα. Ωστόσο, οι περιορι-
σμένες επιλογές σίγουρα δεν θα
αφήσουν και πολλά περιθώρια
στον δήμαρχο. Το ζήτημα είναι
αν θα υπάρξει κάποια μεγάλη
έκπληξη.

Νέο υπουργικό 
κλιμάκιο στο Summit

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται και
πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα
αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης
για την 6η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης
(Thessaloniki Summit 2021), που θα
πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Νοεμ-
βρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace
και στις νέες εγκαταστάσεις του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Η σύ-
νοδος τελεί υπό την αιγίδα της Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και αναμένε-
ται να τιμήσουν και φέτος με την πα-
ρουσία τους ανώτατοι πολιτειακοί και
πολιτικοί φορείς από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. 



Δήμος Αθηναίων

Στη διεθνή σύνοδο 
για  το κλίμα ο δήμαρχος

Στη διεθνή σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που
πραγματοποιείται στη Γλασκόβη συμμετέχει ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης. Χθες, έλαβε μέρος σε συζήτη-
ση, στο δημαρχείο της Γλασκόβης, μαζί με τον Τζον Κέρι, τον
Αμερικανό ειδικό επιτετραμμένο για το κλίμα, και τον διε-
θνούς φήμης Βρετανό αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ. Σημει-
ώνεται ότι ο δήμαρ-
χος Αθηναίων είναι
αριστίνδην μέλος
ομάδας δέκα δη-
μάρχων από όλο τον
κόσμο που έχουν
κληθεί να συμμετά-
σχουν σε αυτή τη
συζήτηση. Την εκδήλωση διοργανώνει η Οικονομική Επιτροπή
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και σε αυτή
αναμένεται να αναλυθούν θέματα γύρω από το πώς οι πόλεις
μπορούν να γίνουν κλιματικά ανθεκτικές, καθώς «αναρρώ-
νουν» από την περίοδο της Covid-19, και πώς η πολιτική και η
διπλωματία μπορούν να ενθαρρύνουν αλλά και να επιταχύ-
νουν αυτόν τον μετασχηματισμό.

ΟΤΑ

Περικοπές στο επίδομα 
βαρέων και ανθυγιεινών

Το επίδομα βαρέων-ανθυγιεινών ήδη περικόπτεται, πλήρως
ή μερικώς, σε 29.000 δημοτικούς υπαλλήλους, όπως ισχυρί-
στηκε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της ΔΑΣ-ΟΤΑ Βασί-
λης Πετρόπουλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι
ήδη «υλοποιείται η περικοπή του 30% των ειδικοτήτων, καθώς
από 91.000 δικαιούχους στην κατηγορία των 150 ευρώ, μένουν
62.000». Η ΔΑΣ-ΟΤΑ ζητάει από τον υπουργό Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη να υλοποιήσει τη δέσμευσή του, σε πρόσφατη συ-
νάντηση, και να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για τη συ-
νέχιση καταβολής του επιδόματος.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο
(ΥΗΕ) Μεσοχώρας στον ποταμό Αχελώο» συνεχίζει να ταλανίζει τις σχέσεις
ανάμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Ενώ το έργο κρίνεται θετικά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας («για τη Θεσσα-

λία αποτελεί πηγή ζωής, προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης», ισχυρίζεται ο
περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας το απορρίπτει με ισχυρή πλειοψηφία. «Η αντίθεσή μας στη μελέτη

για το Υδροηλεκτρικό Έργο της Μεσοχώρας δεν προέρχεται από κανενός εί-
δους “τοπικιστικό πατριωτισμό” παλαιάς κοπής, εδράζεται σε απαράβατους

κανόνες. Αφορά τον Αχελώο, τον ζωοδότη της Αιτωλοακαρνανίας, και ένα
έργο που εξακολουθεί να συσχετίζεται με τα περιβόητα έργα εκτροπής του

Αχελώου, για τα οποία η δικαιοσύνη έχει πει έξι φορές “όχι”», λέει ο περιφε-
ρειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Ταυτόχρονα, υπόσχεται ότι «θα ασκηθεί κά-

θε νόμιμο μέσο προκειμένου να μην επιτραπεί να υλοποιηθεί ένα έργο που
εξακολουθεί να δημιουργεί πολλές σκιές και φοβίες».

Στην ολική ανακατασκευή πέντε κλειστών
σχολικών γυμναστηρίων του Πειραιά προ-
χωρούν η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και το
Τμήμα Σχολικών Κτιρίων, με στόχο τη λει-
τουργική και αισθητική τους αναβάθμιση.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Πειραιά ολοκλή-
ρωσε παρεμβάσεις αναπαλαίωσης και ανά-
πλασης σε περισσότερα από 50 κτίρια. Τα έρ-
γα αφορούσαν αναπλάσεις σε αύλειους χώ-
ρους σχολικών συγκροτημάτων, σε δημοτικά
κτίρια, όπως το κεντρικό δημαρχείο και μια
σειρά υπηρεσιών, καθώς και σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς του δήμου. «Πρωταρχι-
κός μας στόχος είναι η συντήρηση και ανα-
καίνιση σχολείων και δημοτικών κτιρίων.
Έχω ξαναπεί πως ο Πειραιάς διαθέτει παλαιά
σχολεία και κτίρια και θα συνεχίσουμε να
παρεμβαίνουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια
επιμονή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας,
ώστε να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερα αυ-
ξημένες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας για λειτουργικές υποδομές», επισήμα-
νε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης.

! Πειραιάς

Ανάπλαση σχολικών 
και δημοτικών κτιρίων

Συνεχίζεται η κόντρα για τον ποταμό Αχελώο

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λάρισα

Ανανεώθηκαν 
οι συμβάσεις 91 εργαζομένων

Σε δίμηνη ανανέωση των συμβάσεων 91 εργαζομένων,
σε τέσσερις δημοτικές υπηρεσίες (Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου, Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πρασίνου), προχώ-
ρησε η Δημοτική
Αρχή, ύστερα από
έγκριση της οικείας
οικονομικής επι-
τροπής. Οι ανανε-
ούμενες συμβάσεις
ήταν ορισμένου
χρόνου, έληγαν στις
31 Οκτωβρίου και
αφορούν έκτακτο προσωπικό που είχε προσληφθεί για
την «αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγ-
κών», που αφορούν την αποτροπή της διάδοσης του κο-
ρονοϊού. Προς τούτο, είχε προβλεφθεί και σχετικό κονδύ-
λι στον προϋπολογισμό του έτους 2021 και ανέρχεται στο
ποσό των 763.205 ευρώ.

Αλεξανδρούπολη

Σε λειτουργία το ΚΕΠ Υγείας
Αυξάνονται τα Δημοτικά Κέντρα Υγείας ανά την επικρά-

τεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ελληνικού Διαδημοτι-
κού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στο οποίο συμμετέχει ενεργά
και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με το δικό του ΚΕΠ Υγείας.
Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων
των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για
συνήθη νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, για τα οποία η έγκαιρη προληπτική παρέμβα-
ση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελε-
σματική και μπορεί να σώσει ζωές. Πρόκειται για τα νοσή-
ματα καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας, καρκίνος του μαστού, καρδιαγγειακός κίνδυ-
νος, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, καρκίνος του προστάτη,
μελάνωμα, κατάθλιψη, οστεοπόρωση, ΧΑΠ, άνοια, καθώς
και ενημέρωση για την Covid-19.
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Η
ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Υγείας και με την ενεργό συμμε-
τοχή των Περιφερειακών Ενώσεων

Δήμων της χώρας, προχωρά μέσα στον Νο-
έμβριο στη διοργάνωση ενημερωτικών τη-
λεημερίδων, με συμμετοχή στελεχών της
Αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, εκπαιδευτι-
κών και εκπροσώπων φορέων και συλλό-
γων, με στόχο την προώθηση των εμβολια-
σμών ενάντια στην Covid-19. Πρόκειται για
μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΚΕΔΕ, η
οποία συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση του
εμβολιαστικού κινήματος, με στόχο τη θω-
ράκιση της υγείας των πολιτών των τοπικών
κοινωνιών από τις συνέπειες του τέταρτου
κύματος της πανδημίας και της μετάλλαξης
του ιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από το υπουρ-
γείο Υγείας η περαιτέρω συνδρομή της Αυ-
τοδιοίκησης, προκειμένου να αυξηθεί το πο-
σοστό του ενήλικου πληθυσμού που θα εμ-

βολιασθεί, αλλά και να δοθεί ώθηση στην εμ-
βολιαστική στρατηγική για τις ηλικίες 12-17
ετών, αφού πλέον 1 στα 3 νέα κρούσματα εμ-
φανίζεται σε αυτή την ομάδα.

Οι ενημερωτικές τηλεημερίδες ξεκίνησαν
χθες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
σήμερα 3 Νοεμβρίου θα γίνει στην ΠΕΔ Βο-
ρείου Αιγαίου και θα ακολουθήσουν στις
9/11 στην ΠΕΔ Ηπείρου, στις 10/11 στην ΠΕΔ
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στις 11/11
στην ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, στις 12/11 στην
ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και στις 23/11 στην
ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου: «Το εμβόλιο είναι το πιο
αποτελεσματικό όπλο που διαθέτουμε σή-
μερα και οι δήμαρχοι έχουμε ήδη δώσει
πρώτοι το καλό παράδειγμα, με την προσω-
πική μας συμμετοχή στην εθνική προσπά-
θεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας».

Ανάπλαση γεμάτη πράσινο  
Εκατοντάδες νέα δένδρα και φυτά μετατρέπουν την πλα-

τεία του Αγίου Τρύφωνα της Γλυφάδας σε παράδεισο. Παρά
το γεγονός ότι η Γλυφάδα είναι από τις πόλεις με το περισ-
σότερο πράσινο, με τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής
του Γιώργου Παπανικολάου συνεχώς εμπλουτίζεται. Όπως
υποστηρίζει ο δήμαρχος: «Κάθε νέος χώρος πρασίνου που
προστίθεται στην πόλη μας και κάθε ένας που εμπλουτίζε-
ται, είναι και μια μικρή γιορτή! Γιορτή ζωής, πρασίνου, οξυ-
γόνου. Είναι μεγάλη μας η χαρά όποτε ολοκληρώνουμε μια
καινούργια δενδροφύτευση, όπως αυτές τις μέρες στην
πλατεία του Αγίου Τρύφωνα. Σε λίγες μέρες θα ολοκληρω-
θεί η ανάπλαση της πλατείας και του περιβάλλοντος χώρου
και όλοι οι πολίτες θα μπορούν να δουν και να απολαύσουν
τη νέα υπέροχη αυτή γωνιά της Γλυφάδας μας».

Βελτίωση 
των παράπλευρων
δρόμων

Ξεκίνησε από την Περιφέρεια Αττικής
το μεγάλο έργο βελτίωσης του περι-
φερειακού και του παράπλευρου οδι-
κού δικτύου Αθηνών-Λαμίας και
Αθηνών-Κορίνθου. Η έναρξη των πα-
ρεμβάσεων γίνεται από την περιοχή
του Δήμου Αυλώνα στο 52ο χιλιόμε-
τρο της παλαιάς εθνικής οδού Αθη-
νών - Χαλκίδας. Τα έργα υλοποιούν-
ται σε μήκος περίπου 5 χλμ. και είναι
συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. Αν-
τίστοιχα έργα υλοποιούνται και στην
παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας-Θήβας
για μήκος 5 χλμ. και συνολικής επι-
φάνειας 100.000 τ.μ. Με αφορμή την
έναρξη των εργασιών, σε δηλώσεις
του ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης επισήμανε: «Στην Περι-
φέρεια Αττικής έχουμε θέσει από την
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθη-
κόντων μας ως απόλυτη προτεραιότη-
τα την προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Προτεραιότητά μας είναι να πε-
ριορίσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο
τροχαίων ατυχημάτων. Ως διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής, επενδύουμε
στην οδική ασφάλεια, καθώς για εμάς
η προστασία της ανθρώπινης ζωής εί-
ναι αξία αδιαπραγμάτευτη».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα νότια της Αθήνας,
έχει ξεσηκωθεί θύελλα αν-
τιδράσεων εξαιτίας ενός
από τα σημαντικότερα έργα
που γίνονται στην πόλη; Πα-
ρά το γεγονός ότι το συγκε-
κριμένο έργο χαρακτηριζό-
ταν ως «πολυαναμενόμενο»
για την πόλη, τώρα δημι-
ουργεί μεγάλες εντάσεις,
όχι μόνο για την όχληση που
προκαλεί αλλά και για τον
σχεδιασμό του, που έχει αρ-
χίσει να διαφαίνεται προ-
βληματικός… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στήριξη στους μαθητές
των νηπιαγωγείων
Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη
στήριξη των μαθητών που ξεκι-
νούν τη σχολική τους πορεία έλα-
βε ο Δήμος Κηφισιάς. Συγκεκρι-
μένα, καλύπτει το κόστος των ανα-
λώσιμων υλικών για τις μαθήτριες
και τους μαθητές των δεκατεσσά-
ρων δημόσιων νηπιαγωγείων του
δήμου. Σχετική απόφαση για τη
σχολική χρονιά 2021-2022 ελή-
φθη από την Πρωτοβάθμια Σχολι-
κή Επιτροπή. Για πρώτη φορά υλο-
ποιήθηκε η συγκεκριμένη δράση
στήριξης των οικογενειών και των
μαθητών των νηπιαγωγείων του
δήμου το 2018, ύστερα από προτά-
σεις της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας των νηπιαγωγείων και της
ένωσης γονέων στον δήμαρχο Κη-
φισιάς Γιώργο Θωμάκο.

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης
του εμβολιαστικού προγράμματος

Δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική
ιδιωτική ασφάλιση
για μαθητές

Ο Δήμος Φυλής προχώρησε σε
μια νέα δράση κοινωνικής ευθύνης
με πρωτοβουλία του δημάρχου
Χρήστου Παππού. Η Πρωτοβάθμια
Σχολική Επιτροπή ξεκινά πρόγραμ-
μα με δωρεάν ιατροφαρμακευτική
ιδιωτική ασφάλιση για τους 5.050
μαθητές των δημοτικών και νηπια-
γωγείων. Τα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια, που έγιναν σε συνεργασία με
μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, αφο-
ρούν όλους τους μαθητές και καλύ-
πτουν μόνιμη ολική ή μερική ανικα-
νότητα από ατύχημα, καθώς και ια-
τροφαρμακευτικά έξοδα από ατύ-
χημα ή έκτακτη ασθένεια. Η κάλυ-
ψη ισχύει κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού ωραρίου, των εκπαιδευτικών
εκδρομών και περιπάτων, καθώς
και τη διαδρομή των μαθητών από
και προς τα σχολεία, μία ώρα πριν
από την έναρξη και μία ώρα μετά το
πέρας των μαθημάτων. 

Κ Ε Δ Ε
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Η στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Ελπιδοφόρο και 
οι βολές στο Πατριαρχείο 
Μόσχας για το ζήτημα 
της ουκρανικής Εκκλησίας

Σ
ε μία από τις πιο ιστορικές
στιγμές για την Ορθοδοξία και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέ-

λεσε, ανήμερα της επετείου συμπλήρω-
σης 30 ετών από την εκλογή του, τα θυ-
ρανοίξια του ναού -και εθνικού προσκυ-
νήματος- του Αγίου Νικολάου, στο Ση-
μείο Μηδέν της Νέας Υόρκης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυ-
νε μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης
γύρω από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Ελπιδοφόρο στους πιστούς και τα μέλη
της αρχιεπισκοπής. Όπως όλα δείχνουν,
τα εγκαίνια του Αγίου Νικολάου, του μο-
ναδικού ευκτήριου οίκου που υπήρχε
στον τόπο όπου χάθηκαν χιλιάδες άν-
θρωποι, θα αποτελέσουν απλώς την κο-
ρύφωση της 12ήμερης περιοδείας του
Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Ο προκαθήμε-
νος της Ορθοδοξίας έχει φροντίσει να
εκπέμπει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό κά-
θε μέρα από την επίσκεψή του στην Αρ-
χιεπισκοπή Αμερικής.

Οι δύο ομιλίες του που έχουν προηγη-
θεί στη Νέα Υόρκη προκάλεσαν αίσθηση.
Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια σχετικά

με τη διαδοχή του και το μέλλον του Πα-
τριαρχείου. Έδωσε χωρίς περιστροφές
ψήφο εμπιστοσύνης στον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Ελπιδοφόρο. «Από το Πα-
τριαρχείο έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη
στο πρόσωπό του», υπογράμμισε, στέλ-
νοντας ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός
Αμερικής: «Τον στείλαμε για να ηγηθεί
αυτής της μεγάλης επαρχίας. Τον επιλέ-
ξαμε διότι υπό τας παρούσας συνθήκας
δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλλη-
λότερο και καλύτερο». Επίσης για πρώτη
φορά εξέφρασε ανοιχτά την οργή του για
την Εκκλησία της Ρωσίας και τη στάση
της απέναντι στο Φανάρι. Ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης διατύπωσε ανοιχτά και
την οργή του για τις επιθέσεις που δέχε-
ται το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη
Ρωσία επειδή παραχώρησε αυτοκεφα-
λία στην Εκκλησία της Ουκρανίας. «Θύ-
μωσαν και έκοψαν την κοινωνία μου από
τα δίπτυχα. Δεν με μνημονεύουν πλέον.
Θα έλεγα σκασίλα μου», ήταν το μήνυμά
του προς το Πατριαρχείο Μόσχας.

Η δυνατή ομογένεια της Αμερικής αλ-
λά και η αρχιεπισκοπή παίζουν καταλυ-
τικό ρόλο στη διατήρηση του πνευματι-

κού θεσμού του Πατριαρχείου. Για αυτό
επέλεξε ο Βαρθολομαίος να στείλει από
αυτή την έδρα τα μηνύματά του. 

Ο πνευματικός ηγέτης των ορθοδό-
ξων, στα 81 του χρόνια, τριάντα εξ αυτών
στον οικουμενικό θρόνο, παραμένει
προνοητικός. 

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι προετοιμά-
ζεται για την επόμενη μέρα στο Πατριαρ-
χείο και για τη διαδοχή του. Και είναι επί-
σης πρόδηλο ότι ένας ιεράρχης του δι-
κού του διαμετρήματος δεν θα άφηνε τη
σελίδα στον οικουμενικό θρόνο να γυρί-
σει όπως όπως.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο επέλεξε
να μιλήσει δημόσια για την επόμενη μέ-
ρα στο Φανάρι, πού; 

Μα, στη θρησκευτική επαρχία που
έχει τη μεγαλύτερη αξία και δύναμη, δη-
λαδή στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, πως στο Αρ-
χιεπισκοπικό Συμβούλιο, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ειδική
αναφορά στην επιμονή του να πραγματο-
ποιηθεί το ταξίδι στην Αμερική, παρά
τους περιορισμούς του κορονοϊού.
«Υπήρξε μία αντίθετη άποψη, να ανα-

βληθεί και να γίνει η επίσκεψη το επόμε-
νο έτος. Τη σέβομαι αυτή την άποψη.
Όμως τελικά αποφασίστηκε να έρθω και
να μην αναβληθεί το ταξίδι για δεύτερη
φορά».

Η τελετή για τα θυρανοίξια ήταν λαμ-
πρή. Τοποθετήθηκε ο σταυρός στον
τρούλο της εκκλησίας, ενώ λείψανο του
Αγίου Νικολάου από το Άγιον Όρος θα
υπάρχει στο εθνικό προσκύνημα.

Και όλα αυτά υλοποιήθηκαν μέσα σε
δύο χρόνια, χάρη στην καταλυτική συμ-
βολή και χρηματοδότηση των «Φίλων
του Αγίου Νικολάου». Η ανοικοδόμηση
είχε σταματήσει, «το έργο ήταν νεκρό»,
επισήμανε προ ημερών ο αντιπρόεδρος
των «Φίλων», Μάικ Ψάρος. «Αλλά τελικά
τα καταφέραμε».

Βαρθολομαίος: Άνοιξε τον δρόμο διαδοχής 
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Ι
σχυρές πιέσεις από τους κυβερνητικούς
του εταίρους στα Σκόπια δέχεται ο πρωθυ-
πουργός Ζόραν Ζάεφ προκειμένου να μην

παραιτηθεί από τη θέση του, όπως ανακοίνω-
σε το βράδυ της περασμένης Κυριακής μετά
τα δυσμενή αποτελέσματα για το κυβερνών
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM) κατά τον
β’ γύρο των δημοτικών εκλογών στη χώρα. Το
απόγευμα της Δευτέρας οι επικεφαλής και
αντιπρόεδροι των κομμάτων που στηρίζουν
την κυβέρνηση συναντήθηκαν με τον Ζόραν
Ζάεφ και συζήτησαν τις πολιτικές εξελίξεις,
ζητώντας του ευθέως να ανακαλέσει τη δή-

λωση παραίτησής του.
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Σερβίας

Αλεξάνταρ Βούτσιτς αποκάλυψε την πραγμα-
τική αιτία για την παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ.
Ο πρόεδρος της Σερβίας εκτίμησε ότι η πα-
ραίτησή του δεν ήταν μόνο συνέπεια του δυ-
σμενούς αποτελέσματος που πέτυχε το κόμ-
μα του στις τοπικές εκλογές, αλλά και προ-
σωπική απογοήτευσή του από τις διαπραγμα-
τεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Είπαν ότι
αν υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών, η
Βόρεια Μακεδονία θα έχει συνομιλίες με την
ΕΕ, αλλά αυτό δεν συνέβη», δήλωσε ο Βού-

τσιτς στη σερβική Pink TV από τη Γλασκόβη,
όπου συμμετείχε στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή.

«Λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών, της
συμφωνίας με τη Βουλγαρία και επειδή
έχουμε εκπληρώσει πλήρως το Πλαίσιο της
Οχρίδας, προσπαθούν να με παρουσιάσουν
ως προδότη, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου τον
μεγαλύτερο πατριώτη, γιατί η μακεδονική
γλώσσα και η μακεδονική ταυτότητα δεν ανα-
γνωρίστηκαν ποτέ πριν και καθιερώθηκαν σε
διεθνές επίπεδο», ανέφερε ο Ζάεφ.

Στο μεταξύ, το σερβικό πρακτορείο ειδή-

σεων Tanjug ανέφερε ότι το γραφείο του πα-
ραιτηθέντος πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ
ανακοίνωσε πως δεν θα ταξιδέψει στο Βελι-
γράδι, αλλά θα στείλει άλλον πολιτικό εκπρό-
σωπο στη συνάντηση πρωτοβουλίας των
«Ανοιχτών Βαλκανίων». Ο πρόεδρος της Σερ-
βίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμφωνα με την
τελευταία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, διερωτάται αν θα πρέπει να ακυ-
ρώσει τη συνάντηση για τα «Ανοιχτά Βαλκά-
νια», που είχε προγραμματιστεί για τις 3 και 4
Νοεμβρίου στο Βελιγράδι λόγω των πολιτι-
κών εξελίξεων στη Βόρεια Μακεδονία.

Εκτίναξη κερδών είδαν οι κροίσοι την περίοδο
της πανδημίας. Η αύξηση της αμύθητης περιου-
σίας των Τζεφ Μπέζος και Έλον Μασκ αποτέλεσε,
τρόπον τινά, περίτρανη απόδειξη της διεύρυνσης
ανισοτήτων που βιώνει ο πλανήτης, ενώ ο κορο-
νοϊός αφήνει πίσω του σοβαρές οικονομικές πλη-
γές και υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Ευρύ πεδίο σχολιασμού και αντιπαραθέσεων
άνοιξε η πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης των
Δημοκρατικών να προωθήσει νομοσχέδιο, με το

οποίο θα φορολογούνταν τα μη πραγματοποι-
ηθέντα κέρδη των πλουσιότερων ανθρώπων της
Αμερικής. Η τροπολογία, όμως, που προκάλεσε
πονοκέφαλο στους μεγαλοεισοδηματίες, έπεσε
γρήγορα στο κενό χάρη σε μια καίρια παρέμβαση.
Σκληρούς επικριτές βρήκε το νομοσχέδιο, με σει-
ρά δισεκατομμυριούχων, ανάμεσά τους οι Έλον
Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ, να τάσσεται κατά της
εφαρμογής του. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να απειλήσει με φυγή

από τις ΗΠΑ. Ποιος «έσωσε», όμως, τους δισεκα-
τομμυριούχους από τη βαριά φορολογία; Η απάν-
τηση βρίσκεται στο όνομα του γερουσιαστή των
Δημοκρατικών Τζο Μάντσιν, ο οποίος συνέβαλε
κατά κύριο λόγο στην απόσυρση του νομοσχεδίου,
κάνοντας λόγο για κάτι άδικο, ανεδαφικό και δύ-
σκολο στην εφαρμογή. Σύμφωνα με την τελευταία
εισήγηση, θα επιβάλλεται μόνον ένας επιπλέον
φόρος στα εισοδήματα των πλουσιότερων, αντί να
φορολογούνται τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη.

Το συμπέρασμα: ο φόρος για τα εισοδήματα των
δισεκατομμυριούχων δεν θα αλλάξει σημαντικά
τη φορολογία.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, θα επιβληθεί φόρος
5% στα εισοδήματα άνω των 10 εκατ. δολαρίων. Στο
σχέδιο περιλαμβάνεται και η επιβολή φόρου με
συντελεστή 8% για εισόδημα άνω των 25 εκατ. δο-
λαρίων. Για τους δισεκατομμυριούχους αυτό ση-
μαίνει ότι ο συντελεστής φορολογίας θα αυξηθεί
στο 31,8% από το 2022 από 23,8% που είναι τώρα.

Ποιος είναι ο «σωτήρας» των Μασκ και Μπέζος από τη βαριά φορολογία

Ο πραγματικός λόγος της παραίτησης Ζάεφ

Ουκρανοί στους δρόμους του Κιέβου με στολές
Κου Κλουξ Κλαν - «Ναι, είμαστε ρατσιστές» 
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επιλογή ομάδας νεαρών Ουκρανών να ντυθούν με
κοστούμια της Κου Κλουξ Κλαν για το Halloween και να παρελάσουν στους δρόμους του
Κίεβου σε ένα «ρατσιστικό συλλαλητήριο», κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ναι, είμαστε
ρατσιστές», «KKK επέστρεψε» και «Λευκή Δύναμη». Η Κου Κλουξ Κλαν ήταν αμερικανική
οργάνωση που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασαν κυρίως στις
ΗΠΑ και υποστήριξαν το ιδεολόγημα της υπεροχής των λευκών έναντι των άλλων φυλών,
τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και την ομοφοβία. Θεωρείται η κατά παράδοση μεγαλύτερη
ακροδεξιά οργάνωση στις ΗΠΑ και η δεξαμενή για μικρότερες ακροδεξιές οργανώσεις.

Κατάρρευση κτιρίου στη Νιγηρία: 
Τουλάχιστον έξι νεκροί και εκατό αγνοούμενοι
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην οικονομική πρωτεύουσα της Νιγηρίας,
το Λάγκος, όταν κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο υπό ανέγερση, όπως ενημέρωσε χθες ο
επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της ομώνυμης πολιτείας. Σύμφω-
να με τον αξιωματούχο Ολουφέμι Όκε-Οσανιντόλου, συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και
διάσωσης. To κτίριο, που βρίσκεται στην εύπορη πλευρά της πόλης Λάγκος, είναι μια οικο-
δομή για πολυτελή διαμερίσματα. Παραμένει ακόμη ασαφές πόσοι βρίσκονταν στον υπό κα-
τασκευή ουρανοξύστη τη στιγμή της κατάρρευσης. Υπάρχουν, όμως, φόβοι για εγκλωβι-
σμένους στα ερείπια, ενώ εκτιμάται ότι περί τους 100 ανθρώπους εργάζονταν εκείνη την
ώρα στην οικοδομή. «Νόμιζα ότι επρόκειτο για σεισμό. Το κτίριο έτρεμε και αντιλαμβανόμα-
σταν ότι κάτι πήγαινε λάθος», είπε κάτοικος της περιοχής στο CNN. 



Μ
έσα σε μόλις μία ώρα από το
άνοιγμα του βιβλίου προ-
σφορών καλύφθηκε το σύ-
νολο της αύξησης μετοχικού

κεφαλαίου της ΔΕΗ με προσφορές στο
υψηλότερο σημείο του εύρους διακύμαν-
σης της τιμής διάθεσης, δηλαδή στα 9 ευ-
ρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθη-
καν προσφορές για αγορά μετοχών αξίας
1,35 δισ. ευρώ, που είναι το ανώτατο ποσό
στο οποίο στόχευε η επιχείρηση, και η έκ-
δοση βαίνει προς σημαντική υπερκάλυ-
ψη. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες και
θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη 4
Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που
ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η
ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 9,3
δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε χρόνια, από
τις οποίες το 55% θα αφορά τις ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέ-
ρεται στο δελτίο, τα καθαρά έσοδα από
τη συνδυασμένη προσφορά θα διατε-
θούν για: 
• Την παροχή μέρους τού κατά προσέγγιση
ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπο-
λογίσει η εταιρεία για κεφαλαιουχικές δα-
πάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης
της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργει-
ας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στό-
χο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος
ΑΠΕ 7,2 GW (γιγαβάτ) έως το 2024.
• Την παροχή μέρους τού κατά προσέγγι-
ση ποσού του 1,7 δισ. ευρώ που έχει προ-
ϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες
έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή
ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα
που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την
κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργει-
ας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις

τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, στον βαθμό που
είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως πο-
σών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά
στοιχεία ως προς την οικονομική κατά-
σταση του ομίλου, για άλλους γενικούς
εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκο-
πούς.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της
ΔΕΗ, μετά την αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) άμεσα και
έμμεσα θα κατέχει μετοχές σε ποσοστό
34,123%. Οι μέτοχοι που είχαν μέχρι τις 25
Οκτωβρίου ποσοστό έως 5% θα κατέχουν
το 29,7% έναντι 31,3%, η CVC το 10% και οι
θεσμικοί επενδυτές και το ευρύ επενδυτι-

κό κοινό που θα συμμετάσχει στην αύξη-
ση του μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχουν
το 26,2%.

Στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η τιμή
διάθεσης των νέων μετοχών, στις 10 του
μηνός θα ανακοινωθεί η έκβαση της δη-
μόσιας προσφοράς και στις 16 θα ξεκινή-
σει στο Χρηματιστήριο η διαπραγμάτευση
των νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα
είναι από 130 έως 150 εκατομμύρια και
το εύρος της τιμής διάθεσής τους θα
είναι μεταξύ των 8,5 με 9 ευρώ ανά με-
τοχή.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ενημε-
ρωτικού δελτίου, το 2026, με έσοδα 5,3

δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα έχει 1,73 δισ. ευρώ
EBITDA, καθαρά κέρδη στα 665 εκατ. ευ-
ρώ και κέρδη προ φόρων στα 924 εκατ.
ευρώ. 

Τα σάρωσε όλα η ΔΕΗ

Υπερκαλύφθηκε σε μία ώρα 
ο στόχος για άντληση 1,35 δισ.
ευρώ - Στο 34,1% το ποσοστό
του Δημοσίου μετά την 
ΑΜΚ - Θα πραγματοποιήσει
επενδύσεις 9,3 δισ. ευρώ 
τα επόμενα πέντε χρόνια 
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η Αμαλία Κάτζου

Τράπεζες: Ψήφος εμπιστοσύνης από την JP Morgan
Αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπε-

ζών δηλώνουν αναλυτές της JP Morgan μετά τις συ-
ναντήσεις που είχαν στην Αθήνα με τραπεζίτες και πο-
λιτικούς.

Ο αμερικανικός οίκος σχολιάζει θετικά τη μεταρ-
ρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης με αναπτυξιακή
κατεύθυνση, ενώ για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα
σημειώνει πως βρίσκονται κοντά στο να επιτύχουν μο-
νοψήφιους δείκτες κόκκινων δανείων. Η JP Morgan

αναφέρει ότι οι τράπεζες έχουν θέσει στόχους για απο-
δόσεις ιδίων κεφαλαίων 8%-10% το 2022-2023 και πως
είναι δυνατή μια απόδοση της τάξης του 7%-9% την επό-
μενη διετία.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, ο αμερικανικός οί-
κος υπογραμμίζει ότι οι τιτλοποιήσεις κινούνται ταχύ-
τερα από τις προβλέψεις. Όπως εκτιμά, Eurobank και
Εθνική Τράπεζα αναμένεται να φτάσουν σε μονοψήφιο
δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) έως

το τέλος του 2021, ενώ Alpha Bank και Τράπεζα Πει-
ραιώς θα ακολουθήσουν το α’ εξάμηνο του 2022. 

Πρώτη επιλογή για την JP Morgan παραμένει η Eu-
robank, για την οποία δίνει σύσταση overweight με τι-
μή-στόχο το 1,2 ευρώ. Για την Alpha Βank η σύσταση
είναι overweight με τιμή-στόχο το 1,5 ευρώ και για την
Εθνική η σύσταση είναι overweight με τιμή-στόχο τα
3,3 ευρώ. Στην Πειραιώς η σύσταση είναι ουδέτερη με
τιμή-στόχο το 1,9 ευρώ.
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Διαγράφηκε 
το 78% καταναλωτικού 
και ο δανειολήπτης 
θα πληρώσει 
μόνο 1.500 ευρώ!

Άλλη μια ευνοϊκή απόφαση για δανει-
ολήπτη με «κούρεμα» της οφειλής του
κατά 78% είναι γεγονός μέσα από την εξω-
δικαστική ρύθμιση οφειλών. Πιο συγκε-
κριμένα, έπειτα και από παρέμβαση της
Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελ-
λάδος ένας υπερήλικας συνταξιούχος
που είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο και
δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις, ύψους 6.745 ευρώ, κατάφερε
να... καθαρίσει με τελική οφειλή 1.500 ευ-
ρώ. Μετά τις διαπραγματεύσεις που έγι-
ναν με την τράπεζα, αναγνωρίστηκε η
αδυναμία του να ανταποκριθεί στις υπο-
χρεώσεις του, με αποτέλεσμα να εκδοθεί
απόφαση για διαγραφή εξόδων και τόκων
υπερημερίας, ύψους 5.245 ευρώ.

Το δε ποσό των 1.500 ευρώ συμφωνή-
θηκε ότι θα καταβληθεί εφάπαξ, οπότε με
αυτό τον τρόπο ο συνταξιούχος διασώθη-
κε από περαιτέρω νομικές ενέργειες και
προστατεύθηκε η εξαιρετικά μικρή περι-
ουσία του.

Πρόκειται για την τέταρτη πολύ σημαν-
τική εξωδικαστική ρύθμιση κατά τους τε-
λευταίους τρεις μήνες, όπου σε ανάλογες
περιπτώσεις είχαν γίνει διαγραφές οφει-
λών, ακόμη και 82%! H Ένωση Εργαζομέ-
νων Καταναλωτών Ελλάδας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος παρέ-
χει από το 2010 στους καταναλωτές υπο-
στήριξη και συμβουλευτική για την εξω-
δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους
προς τα πιστωτικά ιδρύματα και έχει κα-
ταγράψει στο ενεργητικό της πολλές πα-
ρόμοιες ευνοϊκές αποφάσεις για δανει-
ολήπτες.

Α
ύξηση των απλήρωτων λο-
γαριασμών ρεύματος και
των καθυστερήσεων στην
εξόφλησή τους σημειώθη-

κε τον Σεπτέμβριο, καθώς τα «φουσκω-
μένα» ποσά είναι δύσκολο να εξυπηρε-
τηθούν από χιλιάδες καταναλωτές.

Τα πράγματα αναμένεται να δυσκολέ-
ψουν ακόμη περισσότερο, καθώς τον
Οκτώβριο θα περάσουν στην κατανά-
λωση και νέες αυξήσεις. Επιπλέον, τον
ίδιο μήνα σημειώθηκε εντυπωσιακή
αύξηση της χονδρικής τιμής του ρεύμα-
τος στα 202 ευρώ ανά μεγαβατώρα,
όταν τον Σεπτέμβριο είχε διαμορφωθεί
κοντά στα 135 ευρώ. Συνεπώς, οι λογα-
ριασμοί που θα φτάσουν τις επόμενες
μέρες στους καταναλωτές θα είναι ακό-
μη πιο «φουσκωμένοι», με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τους προϋπολογισμούς
νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Πιθανές νέες καθυστερήσεις ή και
αύξηση των ανεξόφλητων οφειλών θα
φέρουν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση
τους προμηθευτές ρεύματος, οδηγών-
τας σε μείωση της ρευστότητάς τους,
ενώ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που δη-
λώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα προς το παρόν. Επιπλέον, έχει
αυξηθεί και ο αριθμός των καταναλω-
τών που ζητούν διακανονισμό οφειλών,
καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
στα νέα υψηλότερα ποσά.

Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΕ, το 82%
των εργαζομένων δηλώνει ότι η μηνιαία
επιβάρυνση του νοικοκυριού του από
τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας
και των βασικών ειδών διατροφής ανα-
μένεται να είναι «πολύ μεγάλη» ή «με-
γάλη», ενώ μόλις το 14% εκτιμά ότι θα εί-
ναι «μικρή» ή «πολύ μικρή». Τα παρα-
πάνω ποσοστά διαφοροποιούνται όταν
συγκριθούν με το ύψος του εισοδήμα-
τός τους. Οι εργαζόμενοι που έχουν μι-
σθό έως 500 ευρώ δηλώνουν σε ποσο-
στό 100% ότι θα επιβαρυνθούν σημαντι-
κά, ενώ όσοι παίρνουν 1.500 ευρώ θεω-
ρούν σε ποσοστό 19% ότι θα είναι μεγά-
λη επιβάρυνση για τους ίδιους. Ως το
αποτελεσματικότερο μέσο για την προ-
στασία του βιοτικού τους επιπέδου από
τις ανατιμήσεις το 48% επιλέγει την αύ-
ξηση του μισθού και του κατώτατου μι-
σθού, το 43% τη μείωση των ειδικών φό-
ρων και φόρων κατανάλωσης, ενώ μό-
λις το 3% επιλέγει τη λύση των επιδομά-
των. Τα παραπάνω ποσοστά διαφορο-
ποιούνται έντονα ανάλογα με το ύψος
των εισοδημάτων των εργαζομένων. 

Έτσι, όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα
έως 1.000 ευρώ δηλώνουν, κατά μέσο
όρο, σε ποσοστό 57% ότι το αποτελεσμα-
τικότερο μέτρο για την προστασία του
βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατι-
μήσεις είναι η αύξηση των μισθών και
του κατώτατου μισθού και το 39%, κατά
μέσο όρο, τη μείωση των ειδικών φό-
ρων και φόρων κατανάλωσης. Όσοι δη-
λώνουν μηνιαίο εισόδημα από 1.001
έως 1.500 ευρώ δηλώνουν, σε ποσοστό
42%, ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο
για την προστασία του βιοτικού τους
επιπέδου από τις ανατιμήσεις είναι η
αύξηση των μισθών και του κατώτατου
μισθού και το 53% τη μείωση των ειδι-
κών φόρων και φόρων κατανάλωσης.
Τέλος, το 18% όσων έχουν μηνιαίο μισθό
πάνω από 1.500 ευρώ ζητεί αύξηση του
κατώτατου μισθού, ενώ το 82% ζητεί
μείωση των ειδικών φόρων και των φό-
ρων κατανάλωσης. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έρευνα της ΓΣΕΕ 
δείχνει μεγάλη αγωνία 
σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις για το κόστος
που θα μετακυλιστεί 
στις τιμές των προϊόντων

Αυξήθηκαν τα «φέσια»
στους λογαριασμούς



Σ
ε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται οι ερ-
γασίες αστικής ανάπλασης της έκτα-
σης του πρώην αεροδρομίου του Ελ-

ληνικού και του παράκτιου μετώπου, τέσ-
σερες μόλις μήνες μετά τη μεταβίβαση των
μετοχών στη Lamda Development από την
Ελληνικό ΑΕ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει
από αναρτήσεις του διευθύνοντος συμ-
βούλου της Lamda Development Οδυσ-
σέα Αθανασίου, αλλά και του διαδικτυακού
τόπου «the Ellinikon», τα έργα στο Ελληνι-
κό είναι σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης. Το
επόμενο βήμα, εντός του Νοεμβρίου, είναι
η έναρξη των μεγάλων εργασιών κατεδά-
φισης των σταδίων ξιφασκίας και μπά-
σκετ, οι πρώτες ορατές εργασίες από τη
λεωφόρο Ποσειδώνος, ανοίγοντας τον
δρόμο για τα επόμενα έργα.

Για τον Φεβρουάριο έχει προγραμματι-
στεί η έναρξη των μεγάλων έργων υποδο-
μών, καθώς έχει προηγηθεί, πολύ πριν από
τη μεταβίβαση των μετοχών, η εκπόνηση
μελετών που ξεπερνούν μέχρι στιγμής τα

80 εκατ. ευρώ με κάθε λεπτομέρεια για
καθένα από τα δεκάδες έργα που θα γί-
νουν.

Αμέσως μετά τα έργα υποδομών ξεκι-
νούν, όπως έχει ανακοινωθεί, οι εργασίες
για την κατασκευή του πρώτου «πράσινου»
ουρανοξύστη Marina Tower στην περιοχή
της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, που θα απο-
τελεί το ψηλότερο παραθαλάσσιο κτίριο
στη Μεσόγειο. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο

συνολικός προϋπολογισμός του Marina
Tower κυμαίνεται στα 250 εκατ. ευρώ, εν-
σωματώνοντας τις βέλτιστες περιβαλλον-
τικές πρακτικές και τα πλέον σύγχρονα
διεθνώς πρωτόκολλα ασφάλειας. Στο ερ-
γοτάξιο του Ελληνικού, σε εξέλιξη βρί-
σκονται, μεταξύ άλλων, και οι εργασίες
αναστήλωσης, με ιδιαίτερη προσοχή, του
νεότερου μνημείου-υπόστεγου Γ’ της Πο-
λεμικής Αεροπορίας «Hangar C».

Intracom: Ολοκληρώθηκε η πώληση
της Intrasoft στη Netcompany

Η Intracom Holdings γνωστοποιεί την ολοκλήρω-
ση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των
μετοχών της Intrasoft International στη Netcompa-
ny Group A/S (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κο-
πεγχάγης: NETC). Εκ του συνόλου των μετοχών της
Intrasoft International, ποσοστό 91,74% ανήκε στην
Intracom Technologies Sarl, θυγατρική του Ομίλου
Intracom Holdings, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκε
σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Intrasoft Inter-
national. Το τίμημα για το σύνολο των μετοχών της
Intrasoft International ανήλθε σε 184,6 εκατ. ευρώ,
το οποίο περιλαμβάνει καταβολή μετρητών ύψους
166,6 εκατ. ευρώ και μεταβίβαση μετοχών της αγο-
ράστριας εταιρείας αξίας 18 εκατ. ευρώ.

Alpha Bank: Αλλάζει η αναζήτηση
παλαιότερων συναλλαγών
Σε αλλαγή του τρόπου αναζήτησης συναλλαγών
σας με χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες
προχώρησε η Alpha Bank πριν από λίγες ημέ-
ρες. Ειδικότερα, το ιστορικό συναλλαγών του e-
banking, καθώς και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα
λογαριασμών (e-statements) σε μορφή pdf δεν
είναι πλέον διαθέσιμα. Εφεξής, αν θέλουν οι εν-
διαφερόμενοι να ελέγξουν τις συναλλαγές των
καρτών τους, αυτό γίνεται μόνο μέσω του myAl-
pha Web. Για πρόσφατες συναλλαγές θα πηγαί-
νουν στην ενότητα «Κάρτες», στα Στοιχεία και
Κινήσεις κάθε κάρτας και για παλαιότερες συ-
ναλλαγές στην ενότητα «Λογαριασμοί», στα
Στοιχεία και Κινήσεις του συνδεδεμένου λογα-
ριασμού κάθε κάρτας.

ΕΤΕ: Συμβόλαιο του ΙΧ μέσω 
e-banking με 10% σε go4more

Μια νέα ευκαιρία αυξημένης επιβράβευσης
προσφέρει η Εθνική Τράπεζα σε όσους αποκτή-
σουν μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
το νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημά
τους. Η προσφορά ισχύει έως 31/12/2021 και
αφορά αγορές συμβολαίων για οχήματα αξίας
έως 25.000 ευρώ, μέσω των προγραμμάτων Auto
Protect Κλασικό και Auto Protect Έξτρα. Αν η
αγορά γίνει μέσω του e-banking ή του mobile
banking της Εθνικής Τράπεζας, ο πελάτης θα
κερδίζει πέραν της μόνιμης επιβράβευσης των 2
πόντων ανά ευρώ ασφαλίστρου, επιπλέον 40 πόν-
τους go4more. Δηλαδή, θα κερδίσει επιπλέον
επιβράβευση 10% επί της πληρωμής που θα κάνει.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ο ΔΕΣΦΑ απέκτησε την υψηλότερη αναγνώριση «Gold Standard» για το έτος 2021,
στο πλαίσιο του Oil and Gas Methane Partnership 2.0, του Προγράμματος των Ηνω-
μένων Εθνών για το Περιβάλλον. Η συγκεκριμένη αναγνώριση αναφέρεται τόσο στα
υψηλότερα επίπεδα καταγραφής και αναφοράς των εκπομπών μεθανίου μιας εται-
ρείας, όσο και στον οδικό χάρτη που αυτή έχει θεσπίσει για την επίτευξη των στόχων
μείωσης των εκπομπών μεθανίου και απονέμεται σε επιχειρήσεις που επιδει-
κνύουν μια αξιόπιστη και σαφή πορεία προς τα υψηλότερα επίπεδα καταγραφής και
αναφοράς εκπομπών μεθανίου. Οι ενέργειες του ΔΕΣΦΑ για τη μείωση των εκπομ-
πών μεθανίου είναι σύμφωνες με την πολιτική ποιότητας, υγείας και ασφάλειας και
με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας, στο πλαίσιο της δέσμευ-
σης του ΔΕΣΦΑ να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την
απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Συνεργασία στον τομέα των συστημάτων C4I για στρατιωτικά οχήματα
υπέγραψαν η Rheinmetall και η Intracom Defense. Όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή του ο όμιλος της Intracom, οι δύο επιχειρήσεις θα
συντονίσουν τις δραστηριότητές τους για την από κοινού ανάπτυξη και
διάθεση συστημάτων C4I για οχήματα, με σκοπό να ανταποκριθούν
στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές. Οι δύο συνεταίροι αλληλοσυμ-
πληρώνονται στις τεχνολογικές ικανότητές τους με τον πλέον ιδανικό
τρόπο. Ενώ η Rheinmetall Electronics επικεντρώνεται στα συστήματα
διοίκησης και ελέγχου μεταξύ οχημάτων και ανωτέρων επιπέδων δι-
οίκησης, η Intracom Defense είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για
την εξειδίκευσή της σε συστήματα επικοινωνιών εντός του οχήματος,
οι οποίες διασφαλίζουν τη συνεννόηση των πληρωμάτων.

Intracom Defense: Με τη Rheinmetall στον τομέα των συστημάτων C4I

ΔΕΣΦΑ: Απέκτησε την υψηλότερη αναγνώριση των Ηνωμένων Εθνών

Ελληνικό: Από Φεβρουάριο
η έναρξη των έργων υποδομών



Αττική Οδός: Προμέρισμα
39,3 εκατ. ευρώ 
για τη χρήση του 2021

T
η διανομή προμερίσματος ύψους 39,3 εκατ. ευρώ
για τη χρήση του 2021 με βάση τα αποτελέσματα
εννεαμήνου αποφάσισε η διοίκηση της Αττικής

Οδού, η οποία απαρτίζεται από την κοινοπραξία Άκτωρ-
Άβαξ. Σύμφωνα με την αναρτημένη λογιστική κατάσταση
εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών της Αττικής Οδού έως
τον Σεπτέμβριο του 2021 ανήλθε στα 125,4 εκατ. ευρώ,
έναντι 116,4 εκατ. ευρώ το 2020, χρήση που επηρεάστηκε
δραστικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Κατά την
εξεταζόμενη περίοδο του 2021, η προ φόρων κερδοφο-
ρία της Αττικής Οδού έφτασε τα 53 εκατ. ευρώ περίπου,
ενώ η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 41,865
εκατ. ευρώ. Τα δε ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο
τέλος Σεπτεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε 120,854 εκατ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι στην Αττική Οδό είναι
η Άκτωρ Παραχωρήσεις με ποσοστό 65,75% και η Άβαξ
με ποσοστό 34,21%, με την κοινοπραξία να ελέγχει την εν
λόγω παραχώρηση έως τα τέλη του 2024.

ΟΚΑΑ: Εγκαίνια Ιχθυόσκαλας Βόλου
Η σύγχρονη υποδομή της Ιχθυόσκαλας Βόλου έχει τη δυ-
νατότητα να καλύπτει τις ανάγκες -εκτός της Μαγνησίας-
της Θεσσαλίας και των γειτονικών νομών, διαδραματίζον-
τας κεντρικό ρόλο στην εμπορία των αλιευτικών προϊόν-
των της χώρας. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί σύγχρονη
αίθουσα δημοπράτησης αλιευμάτων, γραφεία διοίκησης
και υπηρεσιών.
Επίσης, έχουν
κατασκευαστεί
μηχανοστάσιο,
αντλιοστάσιο και
αποθήκες παρα-
γωγών, ενώ
υπάρχει παρα-
κολούθηση των συνθηκών ψύξης στους θαλάμους συντή-
ρησης αλιευμάτων. Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε τη
νέα Ιχθυόσκαλα Βόλου ως αναπτυξιακό γεγονός, ενώ ο
διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ Απόστολος Αποστολά-
κος επισήμανε ότι η νέα ιχθυόσκαλα θα δημιουργήσει θέ-
σεις εργασίας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ιχ-
θυεμπορίου προς την Κεντρική Ελλάδα.

Παπουτσάνης: Στα 4 εκατ. 
τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε
η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ τους πρώτους εννέα μήνες
του 2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκε-
κριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας το εν λόγω χρονι-
κό διάστημα ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Βασικά
οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου: Κατά 24% αυξημέ-
νος είναι ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2021 συγ-
κριτικά με το 2020, ο οποίος ανήλθε σε 38,2 εκατ. ευ-
ρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,1 εκατ., έναντι
4,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη
μετά από φόρους ανήλθαν σε 4 εκατ., έναντι 3,5 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι εξαγωγές της
εταιρείας Παπουτσάνης ανήλθαν σε 22,5 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο του 2021, που αντιπροσωπεύει το 59%
του συνολικού κύκλου εργασιών, καταγράφοντας
αύξηση ύψους 55% σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Μεταφορά Καζίνου Πάρνηθας 
στο Μαρούσι εισηγείται η ΕΕΕΠ
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)
αποφάσισε να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών τη
μεταφορά του Καζίνου Πάρνηθας από την Πάρνηθα στο
Μαρούσι, στη θέση Δηλαβέρη. Η απόφαση αυτή εκδόθη-
κε κατόπιν σχετικής αίτησης της εταιρείας Ελληνικό Κα-
ζίνο Πάρνηθας ΑΕ (ΕΚΠΑ ΑΕ), το 49% των μετοχών της
οποίας ανήκει στο Δημόσιο μέσω της Εταιρείας Ακινήτων
Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ), επισημαίνει η σχετική ανακοί-
νωση. Ακολούθησε ενδελεχής αξιολόγηση του φακέλου
τεκμηρίωσης που συνόδευε την ως άνω αίτηση από την
ΕΕΕΠ, με τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων, από
την οποία προέκυψε ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Eurobank: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο
Σε ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο που ακολου-

θεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις που επιφέ-
ρουν μεγάλους κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογι-
κούς μετασχηματισμούς, προχώρησε η Eu-
robank. Ο λόγος γίνεται για το αμοιβαίο κεφά-
λαιο Fund of Funds Global Megatrends, που
δημιούργησε
και διαχειρίζε-
ται η θυγατρική
της τράπεζας,
Eurobank As-
set Manage-
ment ΑΕΔΑΚ.
Το θεματικό
Α/Κ επικεντρώνεται στις μακροπρόθεσμες τά-
σεις και κυρίως σε megatrends σχετικά με τη
βιωσιμότητα, τις καινοτόμες τεχνολογίες, τις
δημογραφικές αλλαγές και την υγεία. Βασικό
πλεονέκτημά του είναι η ευελιξία της επενδυ-
τικής στρατηγικής που μπορεί να ακολουθεί.

Avis: Κέρδη-ρεκόρ στο τρίμηνο,
άλμα 96% στα έσοδα
Κέρδη-ρεκόρ ανακοίνωσε η Avis Budget
Group Inc. για το τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι
πωλήσεις της εταιρείας ενοικίασης αυτοκι-
νήτων ξεπέρασαν τα 3 δισ. δολάρια εν μέσω
της ισχυρής ζήτησης τους καλοκαιρινούς
μήνες, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογρα-
φικά πρακτορεία. Ειδικότερα, τα κέρδη της
Avis ανήλθαν σε 674 εκατ. δολάρια ή 10,45
δολάρια ανά μετοχή το τρίμηνο Ιουνίου-Σε-
πτεμβρίου σε σύγκριση με 45 εκατ. δολάρια
ή 63 σεντ ανά μετοχή έναν χρόνο νωρίτερα.
Σε προσαρμοσμένη βάση για έκτακτα στοι-
χεία, η Avis κέρδισε 10,74 δολάρια ανά μετο-
χή. Τα έσοδα σημείωσαν άλμα 96% στα 3 δισ.
δολάρια.

ΛΟΥΞ: Εξαγοράζει τη Δίρφυς
Στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού ανα-

μένεται να εισέλθει η αχαϊκή βιομηχανία ανα-
ψυκτικών Λουξ, καθώς κλείνει όπως όλα δεί-
χνουν η συμφωνία εξαγοράς 42,34% της Δίρ-
φυς αντί 1,2 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο με-
τοχικό πακέτο που ανήκε στη Νίκας Συμμετο-
χών βγήκε σε πώληση στις 20 Οκτωβρίου, με
επισπεύδουσα την Intrum, η οποία διαχειρίζε-
ται τις απαιτήσεις της εδρεύουσας στο Δου-
βλίνο Sunrise I NPL Finance DAC, με την κα-
τάσχεση να αφορά ποσό 1,61 εκατ. ευρώ περί-
που. Σημειώνεται ότι η τιμή της πρώτης προ-
σφοράς ήταν 766.427,64 ευρώ. Η συναλλαγή
αφορούσε πακέτο 1.741.881 κοινών ονομαστι-
κών μετοχών της Δίρφυς, η οποία θυμίζουμε
ότι έχει μετοχικό κεφάλαιο 4.114.000 μετοχών,
αξίας 4,114 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τ
έλος τα «ανθρώπινα λάθη» των χειρι-
στών του VAR, ενδεχομένως και οι
όποιες μύχιες σκέψεις τους στους πο-
δοσφαιρικούς αγώνες, καθώς κατα-

φτάνει το «μάτι του γερακιού» (Hawk Eye) για να
τα εξαλείψει. Είναι το νέο πρωτοποριακό τεχνο-
λογικό επίτευγμα, το οποίο θα εφαρμοστεί στο
Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 και δεν θα περιλαμ-
βάνει καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Θα είναι
βοηθός του… βοηθού (VAR) των διαιτητών και με
αυτό λύνεται άπαξ το μεγάλο πρόβλημα με τα οφ-
σάιντ, που παρέμεινε ακόμα και με τη χρήση του
VAR.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times» του
Λονδίνου, το νέο τεχνολογικό σύστημα, στο πρώ-
το στάδιο της εφαρμογής του στα γήπεδα, θα
στέλνει μήνυμα στον διαιτητή VARista για την πι-
θανότητα οφσάιντ. Μόλις τελειοποιηθεί ενόψει
του Μουντιάλ του Κατάρ, θα στέλνει απευθείας το
μήνυμα στον διαιτητή που θα βρίσκεται στο χορ-

τάρι, οπότε δεν θα χρειάζεται ουδεμία παρέμβα-
ση ούτε από τον βοηθό διαιτητή ούτε από τον διαι-
τητή VARista. Οι δυο υπερεθνικές συνομοσπον-
δίες FIFA, UEFA αναμένεται να υιοθετήσουν το
νέο σύστημα στην αυριανή, λεπτομερή ανάλυση
από την εταιρεία που θα το παραγάγει, άλλωστε
αυτές το παρήγγειλαν.

Γιατί, ωστόσο, αυτή η πρεμούρα των δυο υπερ-
κείμενων συνομοσπονδιών να βελτιώσουν τη δι-
καιοσύνη του VAR; Διότι όσον αφορά τις περιπτώ-
σεις οφσάιντ είναι και χρονοβόρο, καθότι διακό-
πτεται η ροή του παιχνιδιού, αλλά πολλές φορές
είτε από ερασιτεχνισμό είτε από πλημμελή επάρ-
κεια, ή ακόμα χειρότερα από επιτηδευμένη από-
φαση, το VAR δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι
γραμμές, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούνται
τώρα, η κόκκινη για τον επιτιθέμενο και η μπλε
για τον αμυνόμενο, γίνονται χειροκίνητα αφενός
και αφετέρου ο VARistas δεν μπορεί να δει στη
λεπτομέρειά του, άρα με ακρίβεια δεκάτου του

χιλιοστού, πότε μεταβιβάζεται η μπάλα στον επι-
τιθέμενο που συλλαμβάνεται σε θέση οφσάιντ.
Με συνέπεια να υπάρχει πολλές φορές κατάφω-
ρη αδικία λόγω τεχνολογικής ανεπάρκειας ή από
επιτηδευμένη αντίδραση του διαιτητή VARista. 

Ακόμα, στην Ισπανία θα γίνει η μεγάλη δίκη, πι-
θανότατα τον προσεχή Ιανουάριο, κατά της παρό-
χου του συστήματος VAR στην ομοσπονδία τους,
για όσα έγιναν στο παιχνίδι Αθλέτικ Μπιλμπάο -
Βαλένθια. Τότε, ο VARistas και ο βοηθός του πά-
γωσαν την εικόνα και μετακίνησαν το εικονίδιο
του Τσερίτσεφ της Βαλένθια, ώστε να τον βγά-
λουν οφσάιντ! Προδόθηκαν, όμως, γιατί η αντί-
στοιχη γραμμή του τηλεοπτικού καναλιού έδειξε
ότι δεν ήταν. Λεπτομέρεια: Η ίδια εταιρεία προ-
μήθευσε το VAR στην Ελλάδα, η οποία πριν από
τρία χρόνια το πλήρωσε 14 εκατ. ευρώ από την
τσέπη του ελληνικού λαού, όταν οι άλλες χώρες
δαπάνησαν ακριβώς τα μισά! Και μάλιστα, η Πο-
λιτεία το αγόρασε χωρίς τις γραμμές του οφσάιντ!

Τεχνολογία… ανίχνευσης οφσάιντ
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Δ
ύο «άσχετοι» προπονητές, που
πέρασαν από την Ελλάδα του
υποανάπτυκτου ποδοσφαίρου

και έφυγαν… νύχτα, είναι υποψήφιοι
για τον τίτλο του καλύτερου στον κόσμο
για το 2021, σύμφωνα με τη στατιστική
υπηρεσία της FIFA, IFFHS! Πρόκειται
για τους Πορτογάλους Λεονάρντο Ζαρν-
τίμ, που δούλεψε στον Ολυμπιακό, και
Αμπέλ Φερέιρα, στον ΠΑΟΚ. Ο Ζαρντίμ
απολύθηκε από τον Ολυμπιακό το 2013,
ενώ η ομάδα του Πειραιά ήταν αήττητη
και δέκα βαθμούς μπροστά. Μετά, πήγε
στη Μονακό, όπου δημιούργησε τη με-
γάλη ομάδα, και σήμερα είναι στην Αλ
Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμπέλ
Φερέιρα κλήθηκε την τελευταία στιγμή
από τον ΠΑΟΚ, μετά την αιφνίδια απο-
χώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου για

την Αλ Χιλάλ, το 2019. Σύμφωνα με τα
ήθη όλων στην Ελλάδα, έπρεπε να δημι-
ουργήσει ανταγωνιστική ομάδα μέσα σε
δυο εβδομάδες προετοιμασίας. Έμεινε
μία σεζόν και έφυγε για τη Βραζιλία,
όπου με την Παλμέιρας κατέκτησε το

Copa Libertadores, αντίστοιχο του
Champions League. Ο τρίτος υποψή-
φιος της παρέας είναι… έκπληξη. Ο Πί-
τσο Μοσιμάνε, που για έξι χρόνια (1989-
1995) έπαιξε στον Ιωνικό. Τα πάει περί-
φημα στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου.

Μεγάλη διάκριση για Φερέιρα και Ζαρντίμ Τι εννοεί ο Φαν’τ Σιπ;
Δήλωση που προβλημάτισε από τον ομοσπον-

διακό προπονητή Τζόνι Φαν’τ Σιπ, ενόψει του
αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία τη μεταπροσε-
χή Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, για τα προκριματικά του
Μουντιάλ: «Σχεδόν έτοιμη να κυλήσει ξανά στο
χορτάρι η μπάλα. Τελευταίες προετοιμασίες για
τα τελευταία παιχνίδια του ομίλου. Συνεχίζουμε
στον δρόμο μας για να γίνουμε καλύτεροι. Η επι-
τυχία δεν είναι αυτοσκοπός, η αποτυχία δεν είναι
καταστροφή».

«Βλέπει» τους 
Καμαρά ο Μουρίνιο

Κρας τεστ μεταγραφής θα είναι για τους Μαν-
τί και Αγκιμπού Καμαρά του Ολυμπιακού το
αυριανό ματς με την Άιντραχτ στο «Καραϊ-
σκάκης», για τους ομίλους του Europa Lea-
gue. Στην κερκίδα θα βρίσκεται, με επίσημη
ειδοποίηση, άνθρωπος της Ρόμα την οποία
προπονεί ο Ζοζέ Μουρίνιο. Αν οι δυο έχουν
καλή απόδοση και φύγουν, ο Ολυμπιακός θα
εισπράξει όχι λιγότερα από 20 εκατ. ευρώ.

Ματσάρα στο Άνφιλντ 
Απών θα είναι ο τραυματίας Λίο Μέσι από τη

σημερινή αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη
Λειψία στην ομώνυμη γερμανική πόλη για το 
Champions League. Το πιο σημαντικό παιχνίδι
απόψε είναι το Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τα άλλα ματς: Μίλαν - Πόρτο (19.45), Ρεάλ Μαδρί-
της - Σαχτάρ (19,45), Μάντσεστερ Σίτι - Κλαμπ

Μπριζ, Ντόρτμουντ - Άγιαξ, Σπόρτινγκ Λισα-
βόνας - Μπεσίκτας και Σερίφ - Ίντερ.

Όλα στις 22.00, με μετάδοση από
την Cosmote TV.

Το πάθημα 
έγινε μάθημα

Μόλις 200 οπαδοί της Ατλέτικο και πλή-
ρως εμβολιασμένοι θα παρακολουθή-

σουν το αποψινό ματς με τη Λίβερπουλ στο
Άνφιλντ για το Champions League. Τον Μάρτιο
του 2020, στο ίδιο ματς (2-3), για την ίδια διοργά-
νωση είχαν παρευρεθεί 10.000. Κόλλησαν κορο-
νοϊό οι περισσότεροι και 14 εξ αυτών έχασαν τη
ζωή τους, μόλις επέστρεψαν στην Ισπανία.

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις!
Μια συγκινητική στιγμή χάρισε η Ατλέτικο Μα-
δρίτης στον 16άχρονο οπαδό της Μιγκέλ. Στο
παιχνίδι με την Μπέτις δημιούργησε έναν ειδι-
κό χώρο στα επίσημα, για να έρθει πάνω στο
νοσοκομειακό του κρεβάτι ο Μιγκέλ και να πα-
ρακολουθήσει τον αγώνα. Δεν είχε πάει ποτέ
να δει την αγαπημένη του ομάδα στο νεότευκτο
Μετροπολιτάνο.

Στην ελίτ της Ευρώπης 

Αυτή ήταν μια ιστορική νίκη και την πέτυχε η Εθνική Παίδων. Κατάφερε να νικήσει 
1-0 την αντίστοιχη της Γαλλίας στην Κατερίνη με γκολ του Αλεξίου και να προκριθεί 
στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι Γάλλοι είναι ανάμεσα στις τρεις τέσσερις 
καλύτερες ομάδες του κόσμου στα «φυτώρια» και αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη νίκη.
Ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των παιδιών στην Ελλάδα, όπου έρχονται «καραβιές» 
παικτών αμφιβόλου ποιότητας; Ήδη, ξένα γραφεία ατζέντηδων ασχολούνται μαζί τους… 



Β
ράζουν από νεύρα και οργή οι απόγονοι
του Ολοκαυτώματος στα Καλάβρυτα. Η το-
πική κοινωνία αλλά και φορείς της ευρύτε-
ρης περιοχής στην Πελοπόννησο είναι

εξοργισμένοι με τους υπευθύνους της ελληνικής κι-
νηματογραφικής ταινίας «Καλάβρυτα 1943», στην
οποία εμφανίζεται ένας «καλός Ναζί» να σώζει γυ-
ναικόπαιδα από φλεγόμενο σχολείο.

Το δραματικό φιλμ με πρωταγωνιστή τον διάσημο
ηθοποιό Μαξ φον Σίντοφ αναβιώνει την πιο μαύρη
σελίδα της γερμανικής κατοχής στη χώρα μας, κατα-
γράφοντας αληθινά γεγονότα και μαρτυρίες. Ωστόσο,
η σκηνή με τον Αυστριακό Ναζί να παρακούει τις εν-
τολές των ανωτέρων του για να σώσει μαθητές από το
πυρπολημένο σχολείο είναι προϊόν φαντασίας. Αυτό
άφησε να εννοηθεί η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού
Ολοκαυτώματος, η οποία σε ανακοίνωσή της έκανε
λόγο για παραχάραξη ιστορικών γεγονότων και ανα-
βίωση μύθων, ενώ προανήγγειλε μηνύσεις κατά των
παραγωγών, μεταξύ των οποίων είναι η ΕΡΤ, το Εθνι-
κό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινω-
νίας και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

«Έχει διαψευστεί από όλους τους αυτόπτες μάρτυ-
ρες-εγκλείστους του σχολείου και επίσημα από το
Δημοτικό Συμβούλιο των Καλαβρύτων. Άγνωστο για
ποιους λόγους, οι υπεύθυνοι το συμπεριέλαβαν στην
ιστορία», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»
ο πρόεδρος Χαρίλαος Ερμείδης, προσθέτοντας: «Η

Ένωση, μέσω επίσημου εγγράφου που είχε αποστεί-
λει τότε, τους είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση
που με οιονδήποτε τρόπο δεν σεβαστούν τη μνήμη
των θυμάτων και των απογόνων τους, τότε θα κινούν-
ταν δικαστικά εναντίον τους».

Η πολυαναμενόμενη ταινία γυρίστηκε στη μαρτυ-
ρική κωμόπολη των Καλαβρύτων και τα γύρω χωριά
πριν από δυόμισι χρόνια, με τον Νικόλα Δημητρό-
πουλο να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τον Δημήτρη
Κατσαντώνη το σενάριο. Η ιστορία ξεκινάει όταν η
Καρολάιν Μάρτιν, δικηγόρος και εκπρόσωπος της
γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής
αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις για την περίο-
δο της ναζιστικής κατοχής, επισκέπτεται την Ελλάδα
και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τε-
λευταίους εν ζωή επιζήσαντες της Σφαγής των Κα-
λαβρύτων του 1943. Όσο ο Νικόλας εξιστορεί τα γε-
γονότα του παρελθόντος, οι δυο τους θα αντιπαρατε-
θούν με τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και πε-
ποιθήσεις σε μια επίπονη αναμέτρηση που θα τους
φέρει πιο κοντά. Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι μέσα από
ένα σκοτεινό κεφάλαιο της Ιστορίας θα καταλήξει
στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης: την ανα-
ζήτηση της ελπίδας.

Αν και η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, η αποκάλυψη της αμφιλεγό-
μενης σκηνής έγινε στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε
πρόσφατα.P
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• Θλίψη στο μουσικό πεντάγραμμο
από τον αιφνίδιο θάνατο του σημαν-
τικού συνθέτη Τάκη Μπουγά.

• Πάνος Μουζουράκης, Μέ-
μος Μπεγνής και Σαββέρια
Μαργιολά οι καλεσμένοι του
Κωστή Μαραβέγια στο σαβ-
βατιάτικο «Δυνατά».

• Πρώτο το κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του Alpha για τον μήνα Οκτώβριο
στο δυναμικό κοινό 18-54.

• Βραδινή έξοδος για την Όλ-
γα Κεφαλογιάννη και τον Μί-
νωα Μάτσα! Έδωσαν το «πα-
ρών» στο happy birthday
party της αδελφής της πολι-
τικού, Χριστίνας.

• Η Ελπίδα Νίνου μέσω των δικηγό-
ρων της διέψευσε πως θα πάρει δια-
ζύγιο από τον προφυλακισμένο Πέ-
τρο Φιλιππίδη.

• Η Μαρίνα Πατούλη απέρρι-
ψε πρόταση συμμετοχής της
στο ριάλιτι «Φάρμα».

• Ανατροπές στο πρόγραμμα του
ΑΝΤ1 λόγω της πρεμιέρας των «Ρά-
διο Αρβύλα» τη Δευτέρα 8 Νοεμβρί-
ου. Το «5x5» του Μάρκου Σεφερλή
και η σειρά «Ήλιος» αλλάζουν ώρα.

• Η πρώην διευθύντρια ψυ-
χαγωγικού της ΕΡΤ Χρύσα
Μασούρου εντάχθηκε στο
δυναμικό του Open.

• Επική δήλωση του Λευτέρη Παντα-
ζή: «Ο γαμπρός μου (σ.σ.: Μάριος
Καπότσης) είναι από καλή οικογέ-
νεια. Το έψαξα!».

• Στην επίδειξη του Τάσου
Μητρόπουλου, στο πλαίσιο
της εβδομάδας μόδας, εμφα-
νίστηκε η Ιωάννα Παλιοσπύ-
ρου.

• Η Ιωάννα Τούνη ξέχασε ανοιχτό τον
θερμοσίφωνα, με αποτέλεσμα να
εκραγεί και να γεμίσει το σπίτι της
νερό!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Σάλος με την ταινία
«Καλάβρυτα 1943»



Το σκληρό bullying
και η… απόπειρα 
αυτοκτονίας

Πρώτη φωτογραφία με τα δίδυμα

Μεγάλες χαρές στην οικογένεια του Σταύρου
Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα. Τα δίδυμα παι-
δάκια του σπουδαίου συνθέτη και της τραγου-
δίστριας είχαν γενέθλια και οι ευτυχισμένοι
γονείς τους ευχήθηκαν δημόσια: «1η Νοεμ-
βρίου (2016) η ημέρα που ήρθατε στη ζωή, η
μέρα που είναι πλέον η μεγαλύτερη γιορτή για
εμάς! Να ζήσετε, μικρά μου, πάντα αέρα στα
πανιά και στα φτερά σας, υγεία, τύχη και χαρά
στη ζωή σας! Πάντα μπροστά, πάντα να ζείτε τη
ζωή όπως εσείς τη θέλετε».

Τώρα και παρουσιαστής!

Περιζήτητος έχει γίνει στα κανάλια ο Γιώργος
Παπαδόπουλος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής
φημολογείται πως έχει δεχτεί δύο προτάσεις
από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς για την
παρουσίαση ψυχαγωγικής εκπομπής, με βασι-
κό όρο στο συμβόλαιο, η σύζυγός του Γαλάτεια
Βασιλειάδη να αναλάβει ρόλο συμπαρουσιά-
στριας. Το αγαπημένο ζευγάρι και γονείς δύο
παιδιών φέρεται να είναι πολύ κοντά στις υπο-
γραφές, με τον ΑΝΤ1 να κερδίζει στα σημεία.

Τον γνωστό σεφ Βασίλη Καλλί-
δη υποδέχτηκε στην εκπομπή
της η Ελένη Μενεγάκη. Ο
πρώην συνεργάτης της «ωραί-
ας Ελένης» εισέβαλε στην κου-
ζίνα του πλατό και ετοίμασε μια
απίθανη σπεσιαλιτέ για την πα-
ρουσιάστρια, η οποία λίγες
ώρες αργότερα αποκάλυψε στο
Instagram: «Βασίλη μου, πόσες
χαρούμενες τηλεοπτικές στιγ-
μές έχουμε ζήσει μαζί; Θυμάσαι
τις μακαρονάδες που μου
έφτιαχνες για πρωινό και με-
σημεριανό όταν ήμουν έγκυος
στη Μαρίνα;».

Τρυφερό μήνυμα
Χιλιάδες διαδικτυακές «Happy Birth-
day» ευχές δέχτηκε χθες η Τζένη Μπα-
λατσινού. Η παρουσιάστρια και ευτυχι-
σμένη μαμά έκλεισε τα 51, γιορτάζον-
τας τα πιο όμορφα γενέθλια της ζωής
της παρέα με την οικογένειά της και τον
μόλις 10 μηνών γιο της Παναγιώτη-Αν-
τώνιο. Ωστόσο, το πιο όμορφο και τρυ-
φερό μήνυμα ήταν του συζύγου της Βα-
σίλη Κικίλια: «Χρόνια πολλά, κορίτσι
μου, σ’ αγαπώ».

Πρωινές 
μακαρονάδες

Δ
εν λέει να κοπάσει η άγρια κατακραυγή χιλιάδων χρη-
στών στο Instagram εναντίον του Τάσου Ξιαρχό. Ο χορο-
γράφος μετά το ντροπιαστικό διαδικτυακό βίντεο στο

οποίο χλεύαζε μια παχουλή κοπέλα επειδή φορούσε ριγέ
μπλούζα, επέστρεψε με νέα προσβλητική ανάρτηση, εναντίον
παρουσιάστριας του Mega. «Ζούμε στην εποχή που η χοντρή
Δανάη Μπάρκα είναι παρουσιάστρια», έγραψε ο χορευτής, προ-
καλώντας νέες οξύτατες αντιδράσεις από followers που τον κα-
τηγόρησαν για bullying. Ο ιντερνετικός «πόλεμος» που ξέσπασε
εναντίον του, παράλληλα με τις ακυρώσεις συμβολαίων συνερ-
γασίας με μεγάλες εταιρείες, καταρράκωσε τον εκκεντρικό in-
fluencer, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αυτοκτονή-
σει. Το αποκάλυψε στον προσωπικό του λογαριασμό λέγοντας
πως πήρε σαράντα χάπια, με τις Αρχές να σπεύδουν το βράδυ
της Δευτέρας στο πατρικό του σπίτι στο Μενίδι. Ύστερα από
έρευνες, εντοπίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύεται. Η Ελεονώρα Μελέτη
ήταν η μοναδική με την οποία συνομιλούσε ο Τάσος Ξιαρχό τις
κρίσιμες ώρες, και χθες το πρωί η δημοσιογράφος ανέφερε:
«Στην αρχή είχε μια διάθεση επικοινωνίας, μετά εξαφανίστηκε
κι αυτό ήταν και το πιο κρίσιμο κομμάτι, αφού για περισσότερο
από μία ώρα δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Υπήρξαν άνθρωποι
που με κατηγόρησαν ότι δεν τον αποτελειώσαμε».
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E
να ενοχλητικό σύμπτωμα για χιλιάδες
ανθρώπους είναι να «τρέχουν» τα μά-
τια τους ασταμάτητα, συχνά μάλιστα
χωρίς προφανή λόγο και σε στιγμές

που δεν υπάρχει κάποια αιτία. Η υπερχείλιση δα-
κρύων (ή επιφορά) αναπτύσσεται όταν για κάποι-
ον λόγο διαταράσσεται η παραγωγή ή η παροχέ-
τευση των δακρύων. Η κατάσταση είναι συχνή και
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη
ζωή όσων πάσχουν. 

Μια συχνή «παγίδα» στην ασταμάτητη δακρύρ-
ροια είναι το συνεχές σκούπισμα των βλεφάρων
από τους παθόντες. Η κίνηση αυτή ερεθίζει ξανά
τα μάτια και προκαλεί ανακλαστική παραγωγή
επιπλέον δακρύων και βλέννης. Οι πάσχοντες συ-
νήθως λένε «νιώθω σαν να κλαίω διαρκώς». Άλ-
λοι εξαιτίας των δακρύων παρουσιάζουν ερεθι-
σμούς στο δέρμα γύρω από τα βλέφαρα λόγω της
δερματίτιδας που προκαλούν η υγρασία και το
τρίψιμο των ματιών. Σε κάποιες περιπτώσεις δια-
ταράσσεται η όραση, ειδικά στο ημίφως και στο
βράδυ. Μερικοί ασθενείς επιβαρύνονται ψυχολο-
γικά, καθώς η κατάσταση αυτή είναι πολύ επιβα-
ρυντική. 

«Τα δάκρυα παράγονται από τους δακρυϊκούς
αδένες και απλώνονται στην επιφάνεια των μα-
τιών για να τα λιπάνουν και να τα καθαρίσουν.
Όταν οι παραγόμενες ποσότητες είναι μεγάλες, η
περίσσεια δακρύων απομακρύνεται (απεκκρίνε-
ται) μέσω ενός συστήματος παροχέτευσης (λέγε-
ται αποχετευτικό σύστημα των δακρύων). Το σύ-
στημα αυτό αρχίζει από το λεγόμενο δακρυϊκό

σημείο (είναι ένας στενός πόρος στο μάτι) και μέ-
σω άλλων δομών καταλήγει στη μύτη (ρινική κοι-
λότητα)», εξηγεί ο χειρουργός - οφθαλμίατρος δρ
Αναστάσιος Κανελλόπουλος και μας δίνει χρήσι-
μες πληροφορίες για το πού μπορεί να οφείλεται
το πρόβλημα. 

Η υπερχείλιση δακρύων συνήθως οφείλεται
στην υπερπαραγωγή των δακρύων. Αυτή συνή-

θως είναι μια δευτεροπαθής, ανακλαστική κατά-
σταση που οφείλεται σε προβλήματα που διατα-
ράσσουν την επιφάνεια των ματιών. Τέτοια προ-
βλήματα είναι η ξηροφθαλμία, μια αλλεργική αν-
τίδραση, μια φλεγμονή ή μόλυνση, ένα ξένο σώμα
ή τραυματισμός στο μάτι. Ακόμη και η υπερβολι-
κή ενασχόληση με ψηφιακές οθόνες μπορεί να
προκαλέσει υπερχείλιση δακρύων. Το ίδιο και η
χρήση ορισμένων φαρμάκων, όπως κολλύρια,
στεροειδή και ορισμένα φάρμακα για τις αλλερ-
γίες και τον καρκίνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η
υπερχείλιση από υπερπαραγωγή δακρύων είναι
μια πρωτοπαθής κατάσταση, που προκαλείται
από την υπερέκκριση δακρύων από τους δακρυϊ-
κούς αδένες. 

Υπερχείλιση παρατηρείται και όταν παρεμποδι-
στεί η απέκκριση των δακρύων. Αυτό μπορεί να
συμβεί, για παράδειγμα, σε περίπτωση στένωσης,
απόφραξης ή δυσλειτουργίας κάποιου τμήματος
του αποχετευτικού συστήματός τους. Ρόλο μπο-
ρεί να παίξουν και προβλήματα που διαταράσ-
σουν τη δομή και τη λειτουργία των βλεφάρων,
όπως η χάλαση (χαλάρωση) και το εκτρόπιο (συ-
στροφή) του κάτω βλεφάρου, δύο καταστάσεις
που είναι συχνές στους ηλικιωμένους. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η υπερχείλιση δακρύων 
αναπτύσσεται όταν διαταράσσεται 
η παραγωγή ή η παροχέτευσή τους

Τρόποι αντιμετώπισης 
Όταν η υπερχείλιση δακρύων οφείλεται σε
δευτεροπαθή υπερπαραγωγή δακρύων, συ-
νήθως αντιμετωπίζεται συντηρητικά, αναλό-
γως με το υποκείμενο αίτιο που την προκαλεί.
«Οι υπάρχουσες χειρουργικές επεμβάσεις
για την υπερχείλιση δακρύων έχουν πολύ
υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ωστόσο, για μερι-
κούς ασθενείς, που δεν είναι κατάλληλοι
υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση, μια
εναλλακτική λύση είναι οι εγχύσεις αλλαντι-
κής τοξίνης. Οι εγχύσεις αυτές γίνονται μέσα
στον δακρυϊκό αδένα και, ως φαίνεται, είναι
εξίσου αποτελεσματικές σε παιδιά και ενήλι-
κες. Αυτό ήταν το συμπέρασμα πρόσφατης
ανασκόπησης της ιατρικής βιβλιογραφίας,
στην οποία εξετάστηκαν οι μελέτες που
έχουν διεξαχθεί τις τελευταίες δύο δεκαε-
τίες», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος.

Γιατί «τρέχουν» τα μάτια μας

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, 
χειρουργός - οφθαλμίατρος 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν και σήμερα
στιγμές που θα σκεφτείτε τα προσωπικά σας,
τον τρόπο που οι άλλοι αλληλοσυνδέονται με
τη ζωή σας, τις επιδιώξεις σας, αλλά και τις
ανησυχίες σας. Είναι η στιγμή της ψυχικής αλ-
λαγής. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Εσείς οι Ταύροι σήμερα θα αμφιβάλετε έντονα
για τους άλλους, κάτι που αύριο, με τη Νέα Σε-
λήνη, θα γίνει πιο έντονο και πιο απαιτητικό.
Μην αφήσετε τα συναισθήματά σας να σας ορί-
ζουν. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς τους αρκετά επικοινωνιακούς του ζωδια-
κού, η μέρα αυτή θα σας κάνει να ψάξετε τα γιατί
μιας κατάστασης. Ίσως, μάλιστα, νιώσετε εκτε-
θειμένοι για κάποιον λόγο σε υποσχέσεις που
έχετε δώσει και δεν έχετε τηρήσει. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου θα υπάρξουν
σήμερα αρκετές αλλαγές σε προσωπικό επίπε-
δο, όπως επίσης και στον τομέα της οικογένειάς
σας. Επίσης θα ασχοληθείτε με ένα ακίνητο, που
πολύ πιθανόν σας έχει προβληματίσει, λόγω
των νομικών εκκρεμοτήτων που έχει. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν κάποια γε-
γονότα που θα σας προβληματίσουν αρκετά και
θα σας προκαλέσουν μεγάλη σύγχυση. Είναι
μια μέρα αρκετά βεβαρημένη ενεργειακά, όπου
θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επικίνδυνη πρά-
ξη σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους, ιδίως του τρίτου δε-
καημέρου, τα πράγματα είναι αρκετά πιεσμένα στα
οικονομικά σας. Μάλιστα, θα προσπαθήσετε να
σκεφτείτε λύσεις για ένα χρέος σας ή μια οικονο-
μική σας ατασθαλία, που σας έχει προκαλέσει πο-
νοκέφαλο. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ζυγοί μου, η Σελήνη και σήμερα στο δικό σας
ζώδιο θα έχει μια κάπως ανατρεπτική παρου-
σία, για όσους κυρίως ανήκετε στο τρίτο δε-
καήμερο. Είναι η στιγμή της προσωπικής σας
αυτοανάλυσης και σίγουρα θα πρέπει να είστε
έτοιμοι για λόγια και καταστάσεις που κάποιοι
σας έκρυβαν.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι εί-
ναι μια δύσκολη θέση και υποδηλώνει την
περίεργη ψυχολογία σας σήμερα. Βέβαια,
μην ξεχνάτε ότι αύριο, πριν αλλάξει η μέρα,
θα έχετε στο δικό σας ζώδιο τη Νέα Σελήνη,
όπου έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κυρίως
για εσάς που ανήκετε στην αρχή του δεύτε-
ρου δεκαημέρου.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη στο ενδέκατο ηλιακό σας σπίτι θα σας
κάνει να απολαύσετε σήμερα μια όμορφη συν-
τροφιά, κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου.
Επίσης, μη δώσετε στους άλλους την ικανοποί-
ηση να σας εκμεταλλευτούν ποικιλοτρόπως, κυ-
ρίως με τη διάθεση που έχετε να μοιραστείτε τα
συναισθήματά σας, σε κάποιους που δεν τα αντέ-
χουν, ούτε να τα ακούσουν αλλά ούτε και να τα
δεχθούν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, ο
επαγγελματικός σας τομέας θα γίνει σήμερα
πολύ δραστήριος. Επίσης, εσείς του πρώτου
δεκαημέρου θα έχετε μια οικονομική βοήθεια,
που θα σας βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σταδιακά νιώθετε ότι πλησιάζει μια νέα αλλα-
γή, που αφορά κυρίως εσάς του δεύτερου δε-
καημέρου. Μία μέρα πριν από τη Νέα Σελήνη,
στο ζώδιο του Σκορπιού, με κραδασμούς από
τον δικό σας πλανήτη κυρίαρχο Ουρανό, θέλει
να δοκιμάσει και πάλι τις αντοχές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς, η μέρα αυτή είναι γεμάτη με
ποικιλία και ανάμεικτα συναισθήματα. Σημασία
έχει να μην αφήσετε τους άλλους να πάρουν
από το πρόσωπό σας το χαμόγελο, που τόσο πο-
λύ σας πάει και το έχετε ανάγκη.

Aλλη μία μέρα με τη Σελήνη να βρίσκεται
στο ζώδιο του Ζυγού, όπου η προσοχή μας
στρέφεται στις σχέσεις μας. Η μέρα αυτή

έχει μια χροιά επικοινωνίας και δείχνει επίσης μια
τάση υπερβολής, ως προς τα συναισθήματά μας ή
τις πράξεις μας. Θα υπάρξουν, λοιπόν, πολλές
στιγμές που θα μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη
από τους άλλους, να μάθουμε και να
συζητήσουμε, να σκεφτούμε και να
αφουγκραστούμε τα γεγονότα. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…
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Μ
ε ανυπόκριτο ενθουσιασμό μι-
λούσαν για το μέλλον της ελληνι-
κής αμυντικής βιομηχανίας όσοι
επισκέφτηκαν την πρώτη διεθνή

Έκθεση Άμυνας Defea 21 στην Αθήνα. Ιδίως οι
ειδικοί επί του θέματος, οι οποίοι εντρύφησαν
στην έκθεση στα τέλη του περασμένου καλο-
καιριού, αναφέρονταν στις δυνατότητες που
υπάρχουν ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος στη
χώρα παράλληλα και στον δημόσιο αλλά και
στον ιδιωτικό τομέα. Και οι διαπιστώσεις
«εκείνων που ξέρουν» προκαλούν συναισθή-
ματα χαρμολύπης για τον χρόνο που χάθηκε,
τα λάθη που έγιναν αλλά και για τους ορίζοντες
που ευτυχώς ακόμη είναι ανοιχτοί.

Φίλος βουλευτής, που δεν ανήκει μάλιστα
στην κατηγορία των «εθνικοπατριωτών», σχο-
λίαζε με κολακευτικά λόγια τα ελληνικά επι-
τεύγματα που φιλοξένησε η έκθεση: την προ-
ηγμένη τεχνολογία των antidrone συστημά-
των, τα μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη, τα
τεθωρακισμένα και το «καμάρι» των Ελληνι-
κών Αμυντικών Συστημάτων, των πολύπαθων
ΕΑΣ, τα ανακατασκευασμένα άρματα BMP1
στη Μάνδρα από την ελληνοκυπριακή κοινο-
πραξία ΜΙΜΑ για λογαριασμό της Αιγύπτου.
Μια συμφωνία που παρά τις δυσκολίες προ-

χώρησε και τελικά 92 σκουριασμένα παμπά-
λαια άρματα του Ελληνικού Στρατού μεταμορ-
φώθηκαν και παραδίδονται σταδιακά στην
αφρικανική χώρα. Αρκετά από τα εκθέματα
ήταν προϊόντα σύμπραξης Δημοσίου και ιδιω-
τών, μια απόδειξη, αν μη τι άλλο, του πώς μπο-
ρεί να λειτουργήσει το πράγμα, όταν είναι
απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και ιδεοληψίες.
Ωστόσο, η ουσία παραμένει σε ό,τι αφορά το τι
μπορεί να δημιουργήσει ένας κλάδος που επί
δεκαετίες εγκλωβιζόταν σε «οικεία κακά», πέ-
φτοντας θύμα αποτυχημένων διοικήσεων, συν-
δικαλιστικών παιχνιδιών και μικροπολιτικής.

Το ευτύχημα είναι ότι πλέον υπάρχουν η διά-
θεση και η βούληση για να αλλάξει σελίδα η ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία. Και αυτή η εντύ-
πωση ενισχύεται και από τη θέση που εξέφρα-
σε πρόσφατα σε άρθρο του στην «Καθημερινή»

ο πρωθυπουργικός σύμβουλος ασφαλείας Θ.
Ντόκος, ο οποίος συμπεριέλαβε στις κυβερνη-
τικές προτεραιότητες, σε ό,τι αφορά στην άμυ-
να, τον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας. «Η
συνέχιση της προσπάθειας αύξησης της διαθε-
σιμότητας οπλικών συστημάτων· η περαιτέρω
εξυγίανση της αμυντικής βιομηχανίας (έχουν
ήδη μπει οι βάσεις στα Ναυπηγεία Σκαραμαγ-
κά, θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την εύρεση
βιώσιμης λύσης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,
αναζητείται στρατηγικός επενδυτής στην ΕΑΒ
και η επίλυση των προβλημάτων των ΕΑΣ)»,
σημείωνε στο άρθρο του ο κ. Ντόκος.

Κακά τα ψέματα, το κόστος για να διατηρηθεί
το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και να πα-
ραμένει υψηλή η αποτρεπτική ισχύς τους είναι
μεγάλο, σχεδόν δυσβάσταχτο σε δύσκολες οι-
κονομικά εποχές. Και είναι απαραίτητο, παράλ-
ληλα με το χτίσιμο των αμυντικών συμμαχιών
και την αγορά «απέξω» όπου χρειάζεται, να δο-
μηθεί σε στέρεες βάσεις και με ορίζοντα η ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία. Και να εμπεδωθεί
ότι η προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας περνά
και μέσα από την εγχώρια παραγωγή οπλικών
συστημάτων, που συμβάλλουν στην άμυνα της
χώρας αλλά και εξασφαλίζουν καλή έξωθεν ει-
κόνα σε φίλους και εχθρούς.
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