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Τ
ο γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφρο-
σύνη… Στα ράντζα και στους διαδρόμους
των νοσοκομείων που εφημερεύουν ανα-
ζητεί εναγωνίως ψηφοφόρους ο Αλέξης

Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για άλλη μια φορά επιχειρεί να βάλει μπουρλότο στα
θεμέλια της κοινωνικής συνοχής του τόπου χρησι-
μοποιώντας άθλιες λαϊκίστικες πρακτικές του πα-
ρελθόντος, πολιτικοποιώντας την πανδημία.

Η επίσκεψή του σε μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσα-
λονίκης σε μέρα εφημερίας, που ανεξαρτήτως κορο-
νοϊού υφίσταται ασφυκτική πίεση και δουλεύουν
όλοι και όλα στο «κόκκινο», έγινε καθαρά για λόγους
δημιουργίας φθηνών εντυπώσεων.

Στους είκοσι μήνες της πανδημίας, ο Τσίπρας επι-
μένει να «ψαρεύει» σε θολά νερά, όπου διαβιούν όλοι
οι περίεργοι «μικροοργανισμοί» της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής του τόπου: Ρασοφόροι που πιστεύουν
ότι οι μάσκες προσβάλλουν τον Θεό όταν προσκυνάς
τις εικόνες με αυτές. Θρησκόληπτες σέχτες, που θεω-
ρούν ότι το εμβόλιο είναι του «εξαποδώ». Ακροδεξιοί
που φοβούνται ότι θα αλλοιωθεί το αρχαίο DNA τους.
Τεχνοφοβικοί που «βλέπουν» ότι το αόρατο τσιπάκι
θα τους μεταμορφώσει σε ρομπότ που θα τελούν υπό
τις διαταγές του Μπιλ Γκέιτς. Και φυσικά «αντιστασια-
κοί» που πολεμούν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και αντι-
μετωπίζουν το εμβόλιο ως το κατεξοχήν νεοταξίτικο
εργαλείο της μαζοποίησης των λαών. Στους είκοσι

μήνες της πανδημίας, ο Τσίπρας επιμένει να σαμποτά-
ρει κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια για αντιμετώπι-
ση της υγειονομικής κρίσης αμφισβητώντας τα πάντα.
Από τα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία μέχρι τα
δωρεάν data στους νέους. Από την επιτροπή των επι-
στημόνων μέχρι το voucher των 150 ευρώ στους 18
έως 25 ετών που δεν άκουσαν τα περί «χρηματισμού»
και εμβολιάστηκαν. Είκοσι μήνες τώρα δυναμιτίζει
την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στις προτροπές
της Πολιτείας για εμβολιασμό, παίζοντας το ψηφοθη-
ρικό χαρτί των ανεμβολίαστων. Αναζητεί πολιτικό
οξυγόνο στις ΜΕΘ και στις κλίνες Covid. Ίσως για τον
ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι η μόνη λύση. Κι ας ταιριά-
ζει καλύτερα στην Ελληνική Λύση…
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Όροι Χρήσης Συμμετοχής
Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργα-

νώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με έπαθλο το iPhone 13
128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. O Διαγωνισμός αφορά τους
χρήστες των κοινωνικών δικτύων Facebook, Instagram & Twitter και
θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές.

1. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 02/11/2021 και ώρα 8

π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30/11/2021 και ώρα 9 μ.μ. Ως έπα-
θλο ορίζεται το iPhone 13 128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. Σε πε-
ρίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού
τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή
με σχετική δημοσίευση στο Facebook, Instagram & Twitter. O Διορ-
γανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευ-
χέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με
άλλα πρόσφορα μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρο-
νικού μηνύματος.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρό-

σωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες
του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυ-
νατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Από-
πειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυ-
πόστατη. Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέ-
χων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγρά-
φονται στο post που θα δημοσιευτεί στους επίσημους λογαριασμούς
του political.gr στο Facebook, Instagram & Twitter κατά το χρονικό
διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/ερ-
γαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως και 2ου βαθμού.

3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευ-

θύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των
στοιχείων τους. Ελλιπής ή εσφαλμένη ή αναληθής συμπλήρωση των
στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να
ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώ-
σει κάποιος συμμετέχων, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, εφό-
σον δηλωθεί, δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο, αλλά μόνο στον ίδιο τον δηλούντα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην
προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή
προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρη-
στά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλ-
λουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποι-

ουδήποτε τρίτου, καθώς και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν στον Διοργανωτή

τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών
τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
γνωστοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην καταχώριση των προσωπικών
τους στοιχείων, ήτοι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονο-
ματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που
τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί
τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμέ-
νη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στην κλήρωση για το
έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας στο
πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Περαιτέρω, ο νικητής του διαγωνισμού, συγκατατίθεται ρητώς σε
επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από πλευράς του Διοργα-
νωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο political.gr, καθώς και
στα social media του political.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυ-
μου και, ενδεχομένως, δηλώσεών του, για διαφημιστικούς σκοπούς,
αλλά και για λόγους διαφάνειας.

Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του
Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με
τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και για τους σκοπούς των έννο-
μων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων
στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημε-
ρωτικών και newsletter του political.gr, νόμιμη βάση της σχετικής
επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται απο-
κλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για
άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση εί-
ναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστι-
κά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού
και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από αυτούς στο πλαί-
σιο του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή
τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επι-
λέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατη-
ρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νο-
μοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.
4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέ-
γουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακα-
λούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

5. Διακριτική ευχέρεια Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, να

ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμ-
μετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα
στοιχεία τα οποία καταχώρισαν είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή αναληθή,
καθώς και σε περίπτωση που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει σε όρους
της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της
εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή με τρόπο που αντιβαίνει σε διάταξη νό-
μου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς
τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει,
παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα
προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται
στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις αναφερόμε-
νες στο παρόν διατυπώσεις.

6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματο-

ποιηθεί μέσω του online εργαλείου https://www.random.org στις
01/12/2021 και ώρα 11 π.μ.

Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στους λογαριασμούς του politi-
cal.gr στο Facebook, Instagram & Twitter μετά την ολοκλήρωση της
κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.

Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυ-
τήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συ-
νεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την
ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επι-
κοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώ-
νυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρί-
βωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η
επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής
αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πίστωση του επάθλου που του
αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης του διορ-
γανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επι-
κοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδο-
ση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέω-
ση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει
ευθύνης ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση
έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο
του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια
με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διορ-
γανωτή ή/και συνεργατών του.

Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε κα-
μία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε δίδεται η αξία
του σε χρήμα ή άλλως.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μπορεί να
απολέσει την ιδιότητά του και να ακυρωθεί η συμμετοχή του, σε περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους πα-
ρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται

ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλε-
ται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω
προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν πα-
ραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδο-
μένα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργα-
νωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (inter-
net) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμε-
τάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης
ενημέρωσης ή καταβολής ανταλλάγματος ή/και αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να
συνεχιστεί η επικοινωνία του με τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Δια-
γωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέ-
ρω σκοπούς ή επιθυμεί να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του
αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τον
Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατά-
θεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρη-
σή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@political.gr

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη απο-
δοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Δια-
γωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτι-
κής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από
κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-

σμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την πα-
ρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά
τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθη-
νών.

9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με

τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνι-
σμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου info@political.gr

Μεγάλος 
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Τ
ο σχέδιο Β που περιέγραψε χθες
με αναλυτικό δημοσίευμά της η
«Political» είναι σε πλήρη ανά-
πτυξη, καθώς στο παιχνίδι έχουν

μπει για τα καλά ιδιωτικές κλινικές σε πε-
ριοχές με ιδιαίτερα υψηλή επιβάρυνση,
απορροφώντας και περιστατικά Covid, εν
είδει εφεδρείας. 

Τέσσερις κλινικές μπαίνουν πλέον στην
εξίσωση του ΕΣΥ, προκειμένου να εξυπη-
ρετηθούν τα νοσοκομεία αναφοράς σε
Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Πρό-
κειται για την κλινική «Αρωγή» στη Θεσ-
σαλονίκη, δυναμικότητας περίπου 200
κλινών, τις κλινικές «Άνιμα» και «Κυανός
Σταυρός» στη Λάρισα, και την κλινική
«Κένταυρος» στον Βόλο. Με δεδομένο ότι
τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το Πα-
νεπιστημιακό της Λάρισας και το Αχιλλο-
πούλειο του Βόλου είναι «στα κόκκινα»,
εκτιμάται ότι οι εν λόγω κλινικές θα δώ-
σουν ανάσες στο σύστημα, έστω και αν η
παγίωση των κρουσμάτων σε πολύ υψη-
λούς αριθμούς τις επόμενες μέρες δεν
προοιωνίζεται θετικά μαντάτα για το σύ-
στημα υγείας της χώρας, όπου σύντομα
θα ξεπεράσουμε τους 500 διασωληνωμέ-
νους και… βλέπουμε. 

Ενίσχυση του ΕΣΥ
Κυβερνητικά στελέχη, παράλληλα,

υπογραμμίζουν ότι έχει ξεκινήσει η αντί-
στροφη μέτρηση για την επιστράτευση
ιδιωτών γιατρών σε συγκεκριμένες πε-
ριοχές και από επιλεγμένες ειδικότητες,
π.χ., πνευμονολόγοι. «Η έμφαση πρέπει
να δοθεί στην εφαρμογή των μέτρων που
έχουμε. Στην ενίσχυση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας με παραπάνω κλίνες
από τον ιδιωτικό τομέα, με ΜΕΘ από τον
ιδιωτικό τομέα, με σωστή διαχείριση του
δυναμικού που υπάρχει στο ΕΣΥ, με κινη-
τροδότηση γιατρών από τον ιδιωτικό το-
μέα να έρθουν στο ΕΣΥ. Και βεβαίως αν
δεν αποδώσει αυτό, με αναγκαστική συ-
στράτευσή τους, για να ενισχυθεί το ιατρι-
κό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας», είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου (Real FM). 

Το υπουργείο Υγείας, δε, αυτές τις μέ-
ρες απευθύνει την τελευταία πρόσκληση
στους εκάστοτε Ιατρικούς Συλλόγους και
αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε θα έρ-
θουν… φύλλα πορείας, έτσι ώστε οι «επι-
στρατευμένοι» γιατροί να μπουν στο σύ-
στημα από την επόμενη εβδομάδα.

«Επειδή το εθνικό μας σύστημα πιέζεται
και απουσιάζουν συγκεκριμένες ειδικό-
τητες ιατρών, εάν δεν υπάρξει άμεσα αν-
ταπόκριση, και όταν λέω άμεσα, εννοώ
στην τρέχουσα εβδομάδα, και δεν καλυ-
φθούν οι θέσεις ή μέρος αυτών των θέσε-
ων, τότε θα πάμε και σε επίταξη υπηρε-
σιών. Αναφέρομαι στις περιοχές οι οποί-
ες πιέζονται, όχι συνολικά. Δεν θα ξεκι-
νήσουμε συνολικά», είπε χθες ο κ. Πλεύ-
ρης (ΣΚΑΪ). 

Έκρηξη ραντεβού
Αν υπάρχει, πάντως, κάτι που καταγρά-

φεται θετικά στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η
έκρηξη ραντεβού εμβολιασμού, τόσο για
πρώτη όσο και για τρίτη δόση. Και αυτό
γιατί είναι σαφές ότι αρκετοί πολίτες
έχουν φοβηθεί και έχουν σπεύσει ξανά
στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ κάποιοι
θέλουν να ανακτήσουν και την κοινωνι-
κότητά τους μετά την ισχύ των νέων μέ-
τρων. 

Άκρως ενδιαφέροντα είναι τα νούμερα.
Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, καταγράφη-
κε σημαντική αύξηση στον προγραμματι-
σμό για εμβολιασμό με την πρώτη δόση.
Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της ημέρας
41.275 πολίτες είχαν κλείσει το ραντεβού
τους για την πρώτη δόση, ενώ 72.000 ήταν
τα ραντεβού που κλείστηκαν για την τρί-
τη-ενισχυτική δόση. 

Χθες, μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, περίπου 30.000 πολί-
τες είχαν κλείσει ραντεβού για την πρώτη
δόση του εμβολίου. Αυτά τα νούμερα έρ-
χονται να προστεθούν στους περίπου
130.000 που έκλεισαν ραντεβού πρώτης
δόσης από την περασμένη Τρίτη που
ισχύουν τα νέα μέτρα που αποφάσισε η
κυβέρνηση για τους ανεμβολίαστους,
ενώ εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι,
για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές
εβδομάδες, τη Δευτέρα έγιναν περίπου
42.000 εμβολιασμοί, τόσο πρώτης όσο
και δεύτερης δόσης. Μένει, βεβαίως, να
φανεί αν αυτή η θετική τάση που κατα-
γράφεται θα συνεχιστεί και τις επόμενες
μέρες.

Στη μάχη
του ΕΣΥ και 
οι ιδιωτικές 
κλινικές

Έχει ξεκινήσει 
η αντίστροφη μέτρηση για 
την επιστράτευση ιδιωτών
γιατρών σε συγκεκριμένες
περιοχές και από 
επιλεγμένες ειδικότητες

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης



Μ
ηνύματα με πολλούς αποδέ-
κτες έστειλε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στην ομιλία του
στην Κοινοβουλευτική Ομά-

δα του κόμματός του, την πρώτη διά ζώ-
σης εδώ και καιρό λόγω της πανδημίας. Ο
πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ
έδειξε ότι αφουγκράζεται την αγωνία των
βουλευτών του κόμματός του, οι οποίοι
ζήτησαν να συμμετέχουν πιο ενεργά στο
κοινοβουλευτικό έργο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε για
ακόμα μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων
εκλογών λέγοντας: «Όταν λέω ότι οι εκλο-
γές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το
εννοώ. Το λέω για να κάνετε τον προγραμ-
ματισμό σας. Στο τέλος της θητείας θα ζη-
τήσουμε από τους πολίτες να συνεχίσου-
με το έργο μας».

Εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ με σκληρούς χαρακτηρισμούς τόσο
για τη στάση του στην πανδημία όσο και
για τα εθνικά θέματα αλλά και για το Προ-
σφυγικό. Παράλληλα, έστειλε σήμα για
ενότητα και συνέχιση της κυβερνητικής
προσπάθειας, διορθώνοντας τα λάθη και
μειώνοντας τις αδυναμίες. «Κλείνοντας
τις πληγές τού χθες και ανοίγοντας με τολ-
μηρές μεταρρυθμίσεις τους δρόμους τού
αύριο. Για όλους τους Έλληνες, αλλά
πρωτίστως για τη γενιά που έρχεται», ση-
μείωσε ο πρωθυπουργός. 

Γκρίνιες από βουλευτές
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-

cal», κατά τη συνεδρίαση υπήρξαν βου-
λευτές, μεταξύ αυτών ο Κώστας Κυρανά-
κης (Νότιος Τομέας) και ο Μανούσος Βο-
λουδάκης, βουλευτής Χανίων, που ζήτη-
σαν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη δια-
μόρφωση των νομοσχεδίων και να μη γί-
νονται παρεμβάσεις στις ερωτήσεις των
βουλευτών.

Ζητήθηκε επίσης κάτι πολύ σημαντικό
από μερίδα βουλευτών που έχει να κάνει

με τον τρόπο απόκρισης των υπουργείων
στα ζητήματα που τους θέτουν σε σχέση
με την εκλογική τους περιφέρεια. Επίσης,
πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο
να «χρεώνονται» εισηγητές σε νομοσχέ-
δια λίγο προτού μπουν στις επιτροπές της
Βουλής και όχι νωρίτερα κι έτσι δεν έχουν
τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούν.

Για τον λόγο αυτό προτάθηκε η ανάθεση
στους εισηγητές από τον γραμματέα της
ΚΟ να γίνεται όταν τα νομοσχέδια τίθενται
σε δημόσια διαβούλευση και όχι την τε-
λευταία στιγμή.

Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος
στους βουλευτές του, τόνισε ότι από την
πρώτη στιγμή ξεχωρίζει τους διακριτούς
ρόλους εκτελεστικής εξουσίας και Κοινο-
βουλίου. Επανέλαβε ότι η πόρτα του είναι
ανοιχτή και στέλνοντας μήνυμα στους
υπουργούς του θύμισε τις εντολές του για
ανοιχτή και γόνιμη συνεργασία με τους
βουλευτές.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε

ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ
και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά για τη
στάση που έχει κρατήσει ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Χρησιμοποίησε
σκληρούς χαρακτηρισμούς και έβαλε τις
διαχωριστικές γραμμές, λέγοντας ότι με
τον ΣΥΡΙΖΑ τούς χωρίζει πολιτισμικό, ηθι-
κό, αξιακό, αισθητικό και πολιτικό χάσμα.
Αποκάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση
«κόμμα του ψέματος που λέει “όχι” σε όλα
και “ναι” στο τίποτα». Μάλιστα, δεν δίστα-
σε να χαρακτηρίσει την ηγετική ομάδα του
ΣΥΡΙΖΑ ως υγειονομικούς, κοινωνικούς
και εθνικούς σαμποτέρ.

Θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη
συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης
με τη Γαλλία, απέρριψε όλα τα μέτρα ανα-
κούφισης των πολιτών που δοκιμάστηκαν
από φυσικές καταστροφές και είχε αλλο-
πρόσαλλη στάση απέναντι σε κυβερνητι-
κές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας.

«Ο ίδιος ο αρχηγός του ζητούσε να ανοί-
ξουν τα σχολεία όταν έκλειναν και να
κλείσουν όταν άνοιγαν. Μετά αναλάμβανε
τάχα ο ίδιος την ευθύνη για τις διαδηλώ-
σεις, στις οποίες μεταδιδόταν ο ιός, ύστε-
ρα αμφισβητούσε την ύπαρξη των εμβο-
λίων, μετά μιλούσε για ξεστοκάρισμα», εί-
πε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι
μόνο δεν έβαλε πλάτη στην πανδημία, αλ-
λά αντίθετα έβαλε τρικλοποδιές και παγί-
δες και στην αρχή της και σήμερα.

Και χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτη-
ρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, αποκαλώντας τον «πλα-
νόδιο μεταπράτη του ανθρώπινου πόνου

σε όλα τα επίπεδα». Τον κατηγόρησε επί-
σης ότι χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα των
αντιεμβολιαστών.

Αίσθηση προκάλεσε και η ένταση με την
οποία αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης
στους χειρισμούς του κόμματος της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στο Προσφυγικό.

Κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ για αθλιότητα
όσον αφορά τις φήμες για τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα, την ώρα που, όπως είπε
ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη
καταγγείλει αυτούς τους διακινητές των
άθλιων φημών στη Δικαιοσύνη.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην ΚΟ της ΝΔ: «Όταν λέω 
ότι οι εκλογές θα γίνουν 
στο τέλος της τετραετίας, 
το εννοώ»

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

«Με τολμηρές
μεταρρυθμίσεις
ανοίγουμε τον
δρόμο του αύριο» 
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Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω Άδωνι

Με το σύνθημα «εάν δεν μπο-
ρούν, να φύγουν», που αναφέρε-
ται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
θα πορεύεται από τούδε και στο
εξής η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση. Η αντιπολιτευτική κριτική θα
είναι αυστηρή και εφ’ όλης της
ύλης, με θέματα αιχμής την παν-
δημία, την οικονομία, την παι-
δεία και τη δημόσια τάξη. 

«Ο κ. Μητσοτάκης εκτός τόπου
και χρόνου, με την πανδημία
εκτός ελέγχου και δεκάδες θα-
νάτους, πολλοί εκ των οποίων
κάθε μέρα εκτός ΜΕΘ, ούτε λίγο
ούτε πολύ κατηγόρησε τους πο-

λίτες ότι ξεχνούν τις πολλές επι-
τυχίες της κυβέρνησής του»,
υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε
ανακοίνωσή του, σε συνέχεια
των χθεσινών δηλώσεων του
πρωθυπουργού, κατά τη συνε-
δρίαση της «γαλάζιας» Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας.

«“Επιτυχία” ότι δύο χρόνια δεν
έκανε ούτε μία πρόσληψη για-
τρού στο ΕΣΥ, με αποτέλεσμα τις
τριτοκοσμικές εικόνες, ανεπαρ-

κείς ΜΕΘ με εξουθενωμένους
γιατρούς περιφερόμενους ανά
τη χώρα, και αλλεπάλληλα αρνη-
τικά ρεκόρ θανάτων ανά εκατομ-
μύριο κατοίκων σε όλη την Ευ-
ρώπη», σχολιάζει η αξιωματική
αντιπολίτευση και συμπληρώνει:
«“Επιτυχία” ότι απέτυχε οικτρά
να πείσει τους πολίτες να εμβο-
λιαστούν στέλνοντας λάθος μή-
νυμα χαλάρωσης στους εμβο-
λιασμένους. “Επιτυχία” ότι απα-

ξιώνει ανοιχτά πλέον τους επι-
στήμονες και διαχειρίζεται την
κρίση με μοναδικό κριτήριο την
ικανοποίηση της εκλογικής του
πελατείας γιατί τρέμει τη Δεξιά
του».

Είναι σαφές πως o αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, από τούδε και στο εξής,
επικεντρώνει την κριτική του
στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη,
τον οποίο αποκαλεί αρνητή της

πραγματικότητας. «Εάν δεν
μπορεί να πάρει δύσκολες απο-
φάσεις, εάν δεν μπορεί να πεί-
σει τους πολίτες να προχωρή-
σουν στον εμβολιασμό, αν δεν
μπορεί να διαχειριστεί την παν-
δημία με όρους προστασίας
απέναντι στη δημόσια υγεία και
τους πολίτες, τότε καλύτερα να
αποχωρήσει για να σώσουμε
όσο περισσότερους συνανθρώ-
πους μας μπορούμε να σώσου-
με», δήλωσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχθές στη Θεσ-
σαλονίκη.

Γ. Σπ. Π.

Κουμουνδούρου: «Ο Μητσοτάκης εκτός τόπου
και χρόνου και η πανδημία εκτός ελέγχου…»

Φ
ωτιές στο εσωτερικό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ άναψε η συνέντευξη
του υπουργού Ανάπτυξης
Άδωνη Γεωργιάδη στον ρα-

διοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και τον
Γιώργο Τραπεζιώτη. 

Εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως…
ροκ συνέντευξη, αφού έσπασε τα μέχρι
σήμερα δεδομένα των καλεσμένων, τάρα-
ξε τα λιμνάζοντα νερά της πάγιας εσω-
κομματικής σύγκρουσης των τάσεων, δί-
νοντας την ίδια στιγμή τροφή και αιτία για
το άνοιγμα εκ νέου της κουβέντας της
ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η συζήτηση ήταν ζωηρή με εστίαση
στην πανδημία, στις ανάγκες της, στις
πρωτοβουλίες και τις παραλείψεις της κυ-
βέρνησης στην αντιμετώπισή της, καθώς
και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέν-
τευξη είχε μορφή debate, αφού στο άλλο
μικρόφωνο ο βουλευτής και τομεάρχης
Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζα-
χαριάδης κράτησε τα ηνία του αντιπολι-
τευτικού λόγου. 

Την ώρα, λοιπόν, που στο στούντιο του
Γιώργου Τραπεζιώτη πραγματοποιούνταν
μια πολιτισμένη και με ισορροπίες κου-
βέντα, χωρίς να λείπουν οι αντιπαραθέσεις
-έντονες σε ορισμένα σημεία-, τα μηνύμα-
τα των ακροατών - μελών του ΣΥΡΙΖΑ έδι-
ναν το στίγμα αυτών που παράλληλα δια-
δραματίζονταν μέσω τηλεφώνων και μη-
νυμάτων μεταξύ των στελεχών του κόμμα-
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

«Φέρατε τους φασίστες»…
Με σχόλια του τύπου «εδώ που φτάσα-

με μόνο ο Άδωνις μας έλειπε», «αυτοί εί-
ναι οι συνομιλητές σας», «φέρατε τους
φασίστες να μας πουν τι», οι σκληροπυρη-

νικοί οπαδοί αλλά και μέλη που βλέπουν
με ιδιαίτερη συμπάθεια το παλιό 3%, έφε-
ραν για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια
την ανομοιογένεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα τηλέφωνα των βουλευτών και το-
μεαρχών πήραν φωτιά, με τους τασι-
κούς στρατούς να λαμβάνουν θέσεις
μάχης. Η γραμμή των μεγάλων στελε-
χών των 53 ήταν ότι αυτή η κουβέντα όχι
απλώς δεν έδωσε τίποτε στην ταξική
τους μάχη, αλλά αφαιρεί ακόμη ένα χα-
ρακτηριστικό της πολιτικής ταυτότητας
του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν
πως ο Άδωνις «βρόμισε» τους ιερούς χώ-
ρους του «Κόκκινου», στους οποίους περ-
πατούν και εκφράζονται ιστορικά στελέχη
της Αριστεράς, που δεν έχουν απολέσει

σε καμία των περιπτώσεων το ηθικό τους
πλεονέκτημα. 

Οι προεδρικοί
Η γραμμή που δόθηκε ήταν γραμμή

απάντησης στο πλαίσιο βέβαια της συναί-
νεσης -μιας και αυτή είναι η πρώτη εντολή
του προέδρου- τοποθετώντας ως παρονο-
μαστή των τοποθετήσεων την αρχή του δη-
μοκρατικού διαλόγου που θα πρέπει να
ακολουθήσουν από εδώ και πέρα (ενόψει
συνεδρίου λένε, ενόψει εκλογών εννοούν).

Με λίγα λόγια, στη νέα αυτή σύγκρουση
τα ανώτατα στελέχη των προεδρικών έδω-
σαν γραμμή στους φίλους να απαντούν με
το επιχείρημα πως εμείς δεν φοβόμαστε
τον διάλογο και μπορούμε να απαντήσου-
με ακόμη και στον σκληρό Άδωνι. 

Η γενική αίσθηση, πάντως, που άφησε η
συνέντευξη-debate του Άδωνι με τον Ζα-
χαριάδη στον Τραπεζιώτη, ήταν μια ηλια-
χτίδα δημοκρατικής, πλουραλιστικής και
αξιοπρεπούς δημοσιογραφικής και πολι-
τικής στάσης. Μια πρωτοβουλία στην
οποία αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς
έσπασε στεγανά και ξύπνησε λίγο τον
κουρασμένο ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνέντευξη του υπουργού
Ανάπτυξης στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Στο Κόκκινο» 
άνοιξε πληγές 
με τις τάσεις του κόμματος



«Τ
α πόδια μας -φαίνεται ότι-
πυροβολούμε» σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση και
ανάπτυξη ενός κρίσιμου

τομέα που σχετίζεται με τον εκσυγχρονι-
σμό και την καινοτομία στην αγροτική πα-
ραγωγή της χώρας. Ο λόγος για τον Ελλη-
νικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», μια
υπηρεσία μείζονος σημασίας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανά-
πτυξη και την ερευνητική δραστηριότητα
στον γεωργικό τομέα της χώρας, και για
μια σειρά ακατανόητων ενεργειών της δι-
οίκησής του σχετικά με τη διαχείριση του
Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγω-
γής Γιαννιτσών. 

Πρόκειται για τη σοβαρότερη ερευνητι-
κή μονάδα στον τομέα της ζωικής παρα-
γωγής στη χώρα μας, στην οποία ανήκει
ένα περιφραγμένο αγρόκτημα έκτασης
3.480 στρεμμάτων, το οποίο καλύπτει
ερευνητικές δραστηριότητες για την πα-
ραγωγή, τη συντήρηση και την επεξεργα-
σία ζωοτροφών. Παράλληλα λειτουργεί
και υποστηρικτικά προς τις εκτροφές των
προβάτων και των βοοειδών με την παρα-
γωγή των αναγκαίων χονδροειδών ζωο-
τροφών και δημητριακών καρπών. Εκα-
τοντάδες προγράμματα για την αγροτική

ανάπτυξη σχεδιάζονται και υλοποιούνται
στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου, που
προάγουν την καινοτομία στην κτηνοτρο-
φία και στην αναβάθμιση της ελληνικής
ζωικής παραγωγής. 

Εταιρεία συμβούλων 
Και τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Ενώ ο

ΕΛΓΟ Δήμητρα διαθέτει και το «know
how» αλλά και πλειάδα αξιολογότατων
επιστημόνων ανά ειδικότητα, τόσο σε
συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επί-
πεδο υλοποίησης, η διοίκηση του Οργανι-
σμού ανάθεσε τον Φεβρουάριο του 2021

την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση
του Ινστιτούτου των Γιαννιτσών σε εξωτε-
ρική τεχνική εταιρεία μελετών! Και τα
προβλήματα προκύπτουν από τη στιγμή
που η διοίκηση του ΕΛΓΟ, ο πρόεδρος Σ.
Χαρουτουνιάν και ο διευθύνων σύμβου-
λος Π. Χατζηνικολάου, έχει «παγώσει»
δεσμεύσεις και δαπάνες για το ΙΕΖΠΓ μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της τεχνι-
κής εταιρείας, με αποτέλεσμα το Δημόσιο
να έχει απώλεια εσόδων από την πώληση
των ζωοτροφών του ινστιτούτου αλλά και
επιβάρυνση στα έξοδα για τη διατροφή
των ζώων, αφού λόγω της μελέτης δεν

μπορούν να καλυφθούν από ιδιοπαραγω-
γή! Και αυτό γιατί η μελέτη, που είχε αρχι-
κά ημερομηνία παράδοσης την 29η Μαρ-
τίου 2021, με ευθύνη της αναλαμβάνου-
σας εταιρείας, πήρε συνεχείς παρατάσεις
-όπως και η σύμβαση του ΕΛΓΟ με την
εταιρεία- και τελικά παραδόθηκε πρό-
σφατα με τροποποιήσεις. 

Το τι συμβαίνει στο Ινστιτούτο Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής και κατ’ επέκτα-
ση τους χειρισμούς της διοίκησης του ΕΛ-
ΓΟ Δήμητρα, τα γνωρίζει ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης; Μήπως το Μαξίμου
έχει γνώση; 

Ε Λ Γ Ο  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Ζημία στο Δημόσιο 
από απευθείας ανάθεση

Προβάδισμα Λοβέρδου δίνει νέα δημοσκόπηση για το ΚΙΝΑΛ
Πρωτιά του Ανδρέα Λοβέρδου για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ κα-

ταγράφει νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το mani-
festo.gr. 

Ειδικότερα για τον πρώτο γύρο και για τα τρία πιθανά δίδυμα
του δεύτερου γύρου, ο Ανδρέας Λοβέρδος προηγείται τόσο στο
σύνολο όσων από όλα τα κόμματα δηλώνουν ότι θα συμμετά-
σχουν στις εκλογές, όσο και στους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ
που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία.

Στον πρώτο γύρο η σειρά επιλογής στο σύνολο είναι: Α. Λο-
βέρδος 31,7% - Ν. Ανδρουλάκης 20,9% - Γιώργος Παπανδρέου
18,8% - Χ. Καστανίδης 6,4% - Π. Γερουλάνος 5,3% - Π. Χρηστίδης
3,4%. Στον χώρο του ΚΙΝΑΛ τα ποσοστά διαμορφώνονται: Α.
Λοβέρδος 31,6% - Ν. Ανδρουλάκης 28,6% - Γ. Παπανδρέου 21,6%
- Χ. Καστανίδης 7% - Π. Χρηστίδης 3,5% - Π. Γερουλάνος 2,8%. 

Σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Α. Λοβέρδος επικρατεί του Ν. Αν-
δρουλάκη με 47,8% - 37,1% και του Γ. Παπανδρέου με 55,9% -

29,3% στο σύνολο. Στον χώρο του ΚΙΝΑΛ αυτά διαμορφώνονται
σε 46,6% - 39,7% και 57,6% - 32,2% αντίστοιχα. Σε πιθανό δίδυμο
Ν. Ανδρουλάκη - Γ. Παπανδρέου ο πρώτος δείχνει να επικρατεί
με 58,8% - 30,2% στο σύνολο και 63,8% - 29% στο ΚΙΝΑΛ. 

Ωστόσο το ΚΙΝΑΛ με μια σκληρή ανακοίνωση κατήγγειλε
«συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες, που συνδέονται
οικονομικά με κυβερνητικά προγράμματα και προγράμματα
οργανισμών» που επιχειρούν όπως λένε «συστηματικά να
παρουσιάσουν το Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα
τη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη, ως ιδεολογικό και

προγραμματικό δορυφορικό σχήμα της ΝΔ». Συνεχίζοντας
στο ίδιο ύφος η ανακοίνωση της Χαρ. Τρικούπη υπογραμμίζει
πως υπάρχει «ανοιχτό μέτωπο τόσο απέναντι στη ΝΔ όσο και
απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνουμε ποτέ δεκανίκι κανε-
νός».

Την ίδια ώρα στην αρμόδια επιτροπή του κόμματος (ΕΔΕ-
ΚΑΠ) τέθηκαν επί τάπητος οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή
ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων. Ωστόσο μετά τις ενστάσεις
που κατέθεσε η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου δεν ελήφθη
οριστική απόφαση, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα. Οι εκ-
πρόσωποι των πέντε υποψηφίων όμως συμφώνησαν να ακο-
λουθηθεί το μοντέλο του 2017, δηλαδή δύο πανελλαδικά ντιμ-
πέιτ πιθανότατα στις 22 και 29 Νοεμβρίου, εκ των οποίων το ένα
να είναι για τα περιφερειακά μέσα. Επίσης στο πλαίσιο αυτού
του σχεδιασμού προβλέπεται και ένας τρίτος γύρος στο μεσο-
διάστημα μέχρι τον δεύτερο γύρο.

Καταγγελίες εργαζομένων
Στις αυθαιρεσίες της διοίκησης του ΕΛΓΟ Δήμητρα εντάσσεται και η
απευθείας τοποθέτηση έξι προϊσταμένων τμήματος και δυο προ-
ϊσταμένων διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία του οργανισμού.
Σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων του ΕΛΓΟ, καταστρατηγή-
θηκε ο Κανονισμός Προσωπικού, που προβλέπει δικαίωμα υποψη-
φιότητας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης από όλους τους τακτι-
κούς υπαλλήλους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις,
κατόπιν εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάτι
που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν συνέβη…

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Υποψήφιος πρόεδρος ΚΙΝΑΛ

«Δεν αντιλαμβάνομαι
τις εκλογές ως 
μονομαχία με κανέναν»

Ο
υποψήφιος για την ηγεσία του Κι-
νήματος Αλλαγής και πρώην
υπουργός Παύλος Γερουλάνος ξε-
διπλώνει τις σκέψεις του και το

όραμά του για την επόμενη μέρα στο κόμμα
και στην παράταξη. Η υποψηφιότητά του,
όπως λέει, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Εί-
ναι καλά προετοιμασμένη και προτείνει «μια
ρεαλιστική πρόταση ριζικής αποσυγκέντρω-
σης της εξουσίας». Αποφεύγει να «κονταρο-
χτυπηθεί» με τους συνυποψηφίους του και
με την ευγένεια που τον διακρίνει, θεωρεί ότι
όλοι θα προσφέρουν σε έναν εποικοδομητι-
κό διάλογο. Βάζει στο τραπέζι της διαδικα-
σίας την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην περί-
πτωση που προκληθούν εμπόδια λόγω του
κορονοϊού και καταθέτει τη δική του πρότα-
ση για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

Ποιο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσετε

αυτό το «ωραίο ταξίδι», όπως είπατε, με
όχημα την κούρσα διαδοχής στο Κίνημα
Αλλαγής;
Η υποψηφιότητά μου βασίζεται σε ένα

σχέδιο που επεξεργάζομαι χρόνια με μια
εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Είναι μια
ρεαλιστική πρόταση ριζικής αποσυγκέν-
τρωσης της εξουσίας σε φορείς που θα λο-
γοδοτούν στην κοινωνία όπως οι ΟΤΑ, οι
περιφέρειες, τα πανεπιστήμια. Ένα σχέδιο
για την αλλαγή του προβληματικού παρα-
γωγικού μοντέλου που ακολουθεί η χώρα
αυτήν τη στιγμή και μας οδηγεί κατευθείαν
σε νέα πτώχευση, που θα πληρώσουν τα
μεσαία και χαμηλά στρώματα. Θεωρώ ότι
είναι συμφέρον για τον τόπο και την παρά-
ταξη να ανοίξει ο διάλογος για τις προτεραι-
ότητες που θέτω.

Η παρουσία πολλών υποψηφίων θεωρεί-
τε ότι διασαλεύει την ενότητα του Κινήμα-
τος για την επόμενη μέρα; 
Αντίθετα, κάθε υποψήφιος έχει να προ-

σφέρει στην αντιπροσωπευτικότητα των επι-
λογών, σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για
το μέλλον, αλλά και στη μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή στις κάλπες. Το δικό μου πλάνο
περιλαμβάνει την ουσιαστική αξιοποίηση
των συνυποψηφίων μου στην επόμενη μέρα
- άλλωστε, είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 
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το πνεύμα της ενότητας που μας κληρονόμη-
σε η πρόεδρος Φώφη Γεννηματά.

Στην παρούσα περίοδο, οι αστάθμητοι
παράγοντες παραμονεύουν και δεν
αποκλείεται να υπάρξουν εμπόδια
στη διαδικασία. Εσείς έχετε ρίξει στο
τραπέζι την πρόταση ακόμη και για
ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι εφι-
κτό; 
Ως προοδευτικοί δημοκράτες, τασσόμα-

στε ενεργά υπέρ της όσο το δυνατόν υψηλό-
τερης συμμετοχής με το χαμηλότερο δυνατό
ρίσκο για τους ψηφοφόρους. Δεν είναι θεμι-
τό ούτε να αισθανθεί κανείς ότι κινδυνεύει
για να έρθει να ψηφίσει, λόγω της πανδη-
μίας, ούτε να έχουμε περιορισμένη συμμε-
τοχή που θα απαξιώσει την όποια εκλογή αρ-
χηγού. Είναι ένα πολύ λογικό αίτημα, όταν
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες διεξάγονται κα-
θημερινά σε πλήθος φορέων με διαφάνεια
και ασφάλεια. 

Ποιες είναι οι πρώτες αλλαγές που θα
προωθήσετε εάν εκλεγείτε πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ; 
Θα εκκινήσω έναν ουσιαστικό πολιτικό

διάλογο που θα μεταφράσει τις αρχές και
τις αξίες του ΠΑΣΟΚ σε σημερινές προτά-
σεις, και θα γεννήσει μια γενναία αλλαγή
του καταστατικού, που θα ανοίξει το κόμμα
στην κοινωνία. Στη συνέχεια θα προχωρή-
σω σε μια εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα που

θα ενεργοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιά-
δες πολίτες και άξια στελέχη που σήμερα
παραμένουν αδρανοποιημένοι, με όχημα
την προοδευτική ατζέντα που έχει ανάγκη η
χώρα: Καταπολέμηση της φτώχειας με σύγ-
χρονες κοινωνικές δομές και ριζοσπαστι-
κές πολιτικές όπως το καθολικό βασικό ει-
σόδημα, δίκαιη φορολόγηση του πλούτου
και περιουσιολόγιο, δραστική μείωση του
χρόνου και του κόστους απονομής δικαιο-
σύνης, αναβάθμιση των συστημάτων υγείας
και παιδείας. 

Διακρίνετε πολιτικές σκοπιμότητες πίσω
από τις μεγάλες διαστάσεις που έχει λά-
βει η συζήτηση για μια προοδευτική δια-
κυβέρνηση;
Η παράταξη που έχει σταθεί στη σωστή

πλευρά της ιστορίας και μπορεί να οδηγή-
σει τη χώρα σε μια ουσιαστικά προοδευτική
διακυβέρνηση είναι το Κίνημα
Αλλαγής/ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, επειδή πολλά

ακούμε, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε
από τα βασικά, δηλαδή τον ορισμό: θεωρώ
ότι προοδευτική είναι η διακυβέρνηση που
εξασφαλίζει έξι βασικά δικαιώματα στα μέ-
λη της κοινωνίας. Το δικαίωμα να είμαστε
ίσοι απέναντι στους νόμους και το κράτος,
να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώ-
νουμε το μέλλον μας, να ολοκληρωνόμαστε
σαν άνθρωποι μέσα από την παιδεία και τον
πολιτισμό, να δημιουργούμε πολιτισμικό,
κοινωνικό και οικονομικό πλούτο, να προ-
γραμματίζουμε το μέλλον μας με ασφά-
λεια, και τέλος το δικαίωμα να εκπροσω-
πούμαστε αποτελεσματικά εκεί που παίρ-
νονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινής
γνώμης έχει γυρίσει την πλάτη στην πολι-
τική. Την ίδια στιγμή, όμως, βλέπουμε να
πρωταγωνιστούν στο θέατρο της πολιτι-
κής σκηνής τα ίδια «ονόματα». Γιατί κατά
τη γνώμη σας βιώνουμε αυτή την παρα-

δοξότητα; 
Πράγματι, δύο εκατομμύρια άνθρωποι

έχουν γυρίσει την πλάτη τους στις κάλπες
την τελευταία δεκαετία, γιατί νιώθουν ότι δεν
εκπροσωπούνται, ότι απουσιάζουν οι πολιτι-
κές που δίνουν τη δύναμη στις Ελληνίδες και
τους Έλληνες να σταθούμε στα δικά μας πό-
δια. Η παραδοξότητα που περιγράφετε είναι
ενδεικτική της αμηχανίας που παρουσιάζει
το πολιτικό σύστημα να εμπιστευτεί μια νέα
φουρνιά πολιτικών, που θα διεκδικήσουν την
εξουσία όχι για να την κρατήσουν για τον
εαυτό τους, αλλά για να την μοιράσουν ξανά
στους φορείς της κοινωνίας. Είναι σημαντι-
κό, ωστόσο, να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο
διευρυμένη αντιπροσωπευτικότητα τάσεων,
και αυτό νομίζω το έχουμε πετύχει στις
εκλογές του Κινήματος Αλλαγής, παρά το
απογοητευτικό για μένα γεγονός ότι δεν
υπάρχει γυναίκα συνυποψήφια.

Υπήρξατε υπουργός στην κυβέρνηση Πα-
πανδρέου αλλά και στενός του συνεργά-
της. Ποια είναι τα συναισθήματα που σας
προκαλούνται τώρα που οδηγείστε σε μια
πολιτική «μονομαχία» μαζί του; 
Δεν αντιλαμβάνομαι τις εκλογές ανάδει-

ξης προέδρου του κόμματος ως μονομαχία
με κανέναν. Ο κοινός μας αντίπαλος είναι τα
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και, αν
μη τι άλλο, η διαδικασία μάς δίνει μια ουσια-
στική ευκαιρία για γόνιμο διάλογο για το
μέλλον.

POLITICAL

«Στόχος μου είναι η καταπολέμηση της φτώχειας 
με σύγχρονες κοινωνικές δομές και ριζοσπαστικές
πολιτικές όπως το καθολικό βασικό εισόδημα,
η δίκαιη φορολόγηση του πλούτου και 
το περιουσιολόγιο, η δραστική μείωση του χρόνου
και του κόστους απονομής δικαιοσύνης, 
η αναβάθμιση των συστημάτων υγείας και παιδείας
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Theo Giannaros

Μ
ετά το αναπάντεχο και άδικο φευγιό της
Φώφης, που, αν μη τι άλλο, ήταν ένας
άνθρωπος από τον οποίον ανάβλυζε η

αξιοπρέπεια και που ακόμα και μέσα από τα όποια
λάθη του ετύγχανε του σεβασμού και της συμπά-
θειας φίλων και αντιπάλων, ξαφνικά μια κρυμμέ-
νη φωλιά κάπου στα έγκατα άνοιξε και ένα τσούρ-
μο πέντε φερέλπιδων μνηστήρων βγήκε αλαλά-
ζοντας να διεκδικήσει το «στέμμα», ο καθένας εξ
αυτών κουβαλώντας στο δισάκι του τη ματαιοδο-
ξία, τις εμμονές και τα σχέδιά του για το μέλλον
τής πάλαι ποτέ ισχυρής παράταξης που δημιούρ-
γησε ο Ανδρέας… αλλά συγχρόνως να διεκδική-
σουν «δημοκρατικά» το δικαίωμα μιας ολόκληρης
παράταξης στην εσωστρέφεια, στον μαρασμό και
τελικά στην αυτοκτονία! Όμως, οι υποψήφιοι δεν
είναι πέντε αλλά έξι.

Αυτός ο έκτος υποψήφιος, με τον δικό του σχε-
διασμό και το δικό του όραμα, αφουγκράζεται τις
ανησυχίες και τους προβληματισμούς των φίλων
του ΠΑΣΟΚ και προτείνει ένα άλλο μονοπάτι, δια-
φορετικό και εκ διαμέτρου αντίθετο από εκείνο
που σχεδιάζουν να ακολουθήσουν οι ένοικοι…
της φωλιάς στα έγκατα της λήθης - εκείνον της
άσκησης μιας εποικοδομητικής, προγραμματικής
αλλά και εμφατικής αντιπολίτευσης που είναι ο
πιο ασφαλής τρόπος «διαφυγής» από την εσω-
στρέφεια. Αυτή την κατεύθυνση φαίνεται εμφα-
νώς πως επιλέγει, ώστε να μην οδηγηθεί η παρά-
ταξη σε έναν αέναο κύκλο ομφαλοσκόπησης με
στοχοθετημένη την ημερομηνία λήξης της… Ο
διαφορετικός αυτός έκτος διεκδικητής της αρχη-
γίας έχει ιδιαίτερα έντονη δημόσια παρουσία και
αποδοχή, όπως φαίνεται από τον κόσμο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Στις δημόσιες εμφανίσεις του επιχειρεί να
διατηρήσει «τους προβολείς» στις θέσεις που εκ-
φράζει η παράταξή του για τα θέματα που βρί-
σκονται στην ατζέντα της επικαιρότητας.

Ας ξεκινήσουμε τώρα με τους πρώτους πέντε
συνυποψήφιους, που κάνουν έωλα και φρούδα
όνειρα για δόξα και αρχηγιλίκια, χωρίς όμως να
διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, πλην της ανεί-
πωτης ματαιοδοξίας τους... αλλά στη δημοκρατία
και αυτή θεμιτή φαντάζει, αν και δύσκολα γίνεται
αποδεκτή από τον κόσμο.

Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου: ο γνωστός σε
όλους μας ΓΑΠ: ίσως ο πιο μοιραίος και ο πλέον
ακατάλληλος πρωθυπουργός της Ελληνικής
Δημοκρατίας, πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς -αξίωμα που, όπως φαίνεται, είναι ισό-
βιο- και πρωτότοκος γιος του Ανδρέα… ο πολι-
τικός που είχε πριν από χρόνια κάνει τις προχω-
ρημένες δηλώσεις περί… αποποινικοποίησης
της κάνναβης και ενίσχυσης της καλλιέργειάς
της… ακόμα και στα μπαλκόνια της Αθήνας (μα-
στουρώνετε άφοβα, δηλαδή)! Είναι αυτός που
ανέκαθεν τον ακολουθούσαν υποτιμητικά υπο-
κοριστικά όπως «το παιντί». Είναι ο πρωθυ-
πουργός που οδήγησε τη χώρα στα τάρταρα με

το αλησμόνητο… «λεφτά υπάρχουν» στην τότε
«μαύρη κωμωδία» του «Καστελόριζου», είναι ο
μπαμπεσάκος που πρόδωσε και ουσιαστικά
διέλυσε το κίνημα που κάποτε είχε ιδρύσει ο
πατέρας του και που τώρα αποφάσισε να διεκ-
δικήσει το δικαίωμα για να βάλει οριστική ταφό-
πλακα στην παράταξη που έκανε το λάθος να τον
ξαναδεχτεί στους κόλπους της. Είναι το είδος
καπετάνιου που, όταν αρμενίζει, δεν ξέρει πού
πάει και, όταν πιάνει γη, δεν ξέρει πού βρίσκεται
και το κυριότερο… «του λείπει η μπέσα». Οι
οπαδοί του ανήκουν κυρίως στην κατηγορία των
70+, που ονειρεύονται ακόμα τα πράσινα καφε-
νεία της δεκαετίας του ’80.

Χάρης Καστανίδης: ένας δεινόσαυρος… ένας «τί-
ποτα» που παλεύει μέσα στα κύματα της λήθης
να γίνει «κάτι», μη θέλοντας να αντιληφθεί πως
ούτε οι θυρωροί… ούτε καν η ίδια του η μάνα
μπορούν πλέον να θυμηθούν ποιος είναι! Τι
ψέλλισε, λοιπόν, τώρα που θέλει να γίνει… αρ-
χηγός; «Στη μεγάλη αυτή παράταξη των ιδεών
του δημοκρατικού σοσιαλισμού, που άλλαξε τη
μοίρα της χώρας και των πολιτών της, δεν ται-
ριάζει η κατήφεια ενός ισχνού παρόντος. Δεν
της ταιριάζει να ζει ανάμεσα στην ανάμνηση
ενός λαμπρού παρελθόντος και τη σημερινή με-
λαγχολία των χαμηλών προσδοκιών…» - μάλ-
λον είχε την πρόθεση να αυτοσαρκαστεί ο δό-
λιος και τα κατάφερε…

Παύλος Γερουλάνος: τι να πει κανείς για αυτόν - το
παιδί για τα θελήματα του ΓΑΠ, που διετέλεσε…
και υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση ΓΑΠ,
τώρα σε ρόλο «λαγού». Αργά ή γρήγορα όμως
μάλλον θα αποχωρήσει από την κούρσα διαδο-
χής, μιας και ο ΓΑΠ τού έχει ήδη προτείνει θέ-
ση-κλειδί, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχω-
ρήσει φυσικά από την κούρσα της διαδοχής και,
βέβαια, να κερδίσει ο ίδιος την αρχηγία! Υπάρ-
χει βέβαια και το ενδεχόμενο να το παίξει «λα-
γός» μέχρι τέλους και στον δεύτερο γύρο να
δώσει «ρέστα» για το αφεντικό του. Παραμένει
αυτό που πάντα ήταν - αμελητέα πολιτική ποσό-
τητα άνευ ουσίας και σημασίας.

Νίκος Ανδρουλάκης: καθ’ όλα αξιόλογος ως
επιστήμονας στον τομέα του και ως πολίτης,
αλλά μάλλον ασήμαντος ως πολιτικός, χωρίς

πολιτικό όγκο και με ελάχιστη εμπειρία στο
πεδίο, αλλά διέγραψε μια έξυπνη πορεία στο
Κίνημα Αλλαγής, όπου φρόντιζε να τα έχει κα-
λά με όλους, γεγονός όμως που του στερεί αυ-
τό που ονομάζεται «θάρρος στην αντιπαράθε-
ση» και «επιμονή στις ιδέες»! Βέβαια, τώρα
παίζει τα ρέστα του ξεσπαθώνοντας… αλλά
μάλλον είναι σχετικά αργά!

Παύλος Χρηστίδης: κανείς ακόμα δεν έχει κατα-
λάβει τους λόγους που τον οδήγησαν να αυτο-
προταθεί για… αρχηγός, τη στιγμή που παρά το
«σπρώξιμο» από την ηγεσία του κόμματος, δεν
έχει καταφέρει απολύτως τίποτα ή, μάλλον, κα-
τάφερε να εκλεγεί… δημοτικός σύμβουλος στο
Ναύπλιο. Είναι ένας νεαρός άνθρωπος, που
μάλλον κάποιοι του φούσκωσαν τα μυαλά και
τον έστειλαν να πιάσει πάτο... κάτι που αποδει-
κνύει και τη μεγάλη απειρία του. Δεν έχει καμία
τύχη, ούτε υπάρχει πιθανότητα να σώσει τουλά-
χιστον τα όποια προσχήματα!

Και μας έμεινε μόνον ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο
έκτος υποψήφιος -ένας ιδιαίτερα δυναμικός, αν-
θρώπινος και έμπειρος πολιτικός, που έχει θητεύ-
σει σε αρκετά υπουργεία πρώτης γραμμής με επι-
τυχία και αξιοπρέπεια, ένας έμπειρος νομικός και
συνταγματολόγος που στην πολιτική του διαδρο-
μή έχει σπάσει αβγά!

Λίγες εβδομάδες έμειναν για να αποδειχθεί
πως σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι αρχηγοί
του Κινήματος Αλλαγής είναι δύο ταχυτήτων: οι
Γιώργος Παπανδρέου και Ανδρέας Λοβέρδος
φαίνεται πως αποτελούν τα δύο απόλυτα φαβορί
για είσοδο στον δεύτερο και τελικό γύρο.

Οι Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Ανδρουλάκης,
Χάρης Καστανίδης και Παύλος Χρηστίδης μάλλον
θα έχουν τον ρόλο του «είδα φως και μπήκα» και
τίποτα παραπάνω!

Στον δεύτερο γύρο οι ψηφοφόροι θα κληθούν
να επιλέξουν μεταξύ ενός «ελάχιστου» που ακόμα
δεν χόρτασε αποτυχίες, κατακραυγή και κατάρες
-μιας πολιτικής μαυρόγατας δηλαδή- του Γιώργου
Παπανδρέου και ενός πραγματικού τζέντλεμαν
της πολιτικής και οραματιστή, τον οποίο σέβονται
και υπολογίζουν οι αντίπαλοί του - του Ανδρέα
Λοβέρδου.

Οψόμεθα, λοιπόν...

Οι Δεινόσαυροι, οι Σαλταδόροι και ο Τζέντλεμαν...



Ο
χώρος της Κεντροαριστεράς βρίσκεται σε ανασύντα-
ξη δυνάμεων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανακάμ-
πτει, αν αναλογιστεί πως σε πολλές χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης βρίσκονται στην εξουσία μόνα τους ή σε συ-
νεργασία με άλλα σχήματα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Οι
σκανδιναβικές χώρες έχουν το προβάδισμα, όχι βέβαια με τα
ποσοστά που είχαν κάποτε, ωστόσο με σαφές προβάδισμα,
ενώ στην Ισπανία έχουμε τη συνεργασία με τους Podemos.

Οι γερμανικές εκλογές και η ανάδειξη του Ολάφ Σολτς είναι
τρανή απόδειξη της αναγκαιότητας της ανασυγκρότησης του
χώρου. Σαφής πολιτική ατζέντα και ανανεωμένα αιτήματα εί-
ναι στον πυρήνα των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατικών
δυνάμεων. Ο Όλαφ Σολτς κατάφερε να εκλεγεί εντάσσοντας
στην πολιτική ατζέντα του SPD την αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες. Η πανδημία
έφερε ξανά στο προσκήνιο πάγια αιτήματα της μεσαίας εργατι-
κής τάξης. Ο Όλαφ Σολτς, επηρεασμένος από τον καθηγητή
του Χάρβαρντ Μάικλ Σαντέλ, εξέφρασε τον σεβασμό του για
τομείς απασχόλησης που εκ πρώτης όψεως δεν βρίσκονται
στη λίστα των δημοφιλών επαγγελμάτων, αλλά αποδείχθηκαν
ζωτικής σημασίας κατά την έξαρση της πανδημίας (ταμίες και
εργαζόμενοι σε σουπερμάρκετ, ντελιβεράδες κ.λπ.).  

Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις;
Σήμερα περισσότερο από ποτέ γίνεται προσπάθεια αναμόρ-

φωσης της θέσης της και των πάγιων αιτημάτων της. Στόχος
της είναι να επαναπροσεγγίσει τη βάση της. Την προηγούμενη
δεκαετία στάθηκε αδύνατο να συγκρατήσει στις τάξεις της την
κοινωνική της βάση. Εργαζόμενους, υπαλλήλους, εργατικό
κίνημα. Γιατί ενσωματώνονται σε άλλες πολιτικές δεξαμενές;

Είναι πάντα ριψοκίνδυνο για ένα πολιτικό κόμμα της Αριστε-

ράς να δέχεται τόσο μεγάλο μέρος της ατζέντας της
Δεξιάς. Τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμ-
ματα υιοθέτησαν αργά ή γρήγορα μια πολιτική λιτό-
τητας, επέτρεψαν στους μισθούς να μείνουν στάσι-
μοι και οι ανισότητες να αυξηθούν, ενώ ιδιωτικο-
ποίησαν τις δημόσιες υπηρεσίες σε βαθμό αδια-
νόητο πριν από τριάντα χρόνια. Άφησαν να αυξη-
θούν οι ανισότητες και δεν τόλμησαν να φορολογή-
σουν τους ευημερούντες δικαιούχους.

Η πολιτική έχει γίνει ένα τσίρκο στο οποίο όλοι
στρέφονται σε όποιον είναι διαθέσιμος, ακολουθών-
τας το κυνικό ρητό του Μπίσμαρκ (σε μια επιστολή
προς τη σύζυγό του): «Κάποιος μένει προσκολλημέ-
νος στις αρχές μόνο για όσο διάστημα δεν δοκιμάζον-
ται. Όταν συμβεί αυτό, τα πετάει κανείς όπως κάνει ο
χωρικός τις παντόφλες του».

Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει;
Τέταρτη ψηφιακή επανάσταση, νέες εργασιακές προκλή-

σεις, κατοχύρωση των εργαζομένων της νέας εποχής, πράσι-
νη ανάπτυξη, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
ψηφιακή εκπαίδευση αυτών. Το φαινόμενο των ηλικιωμένων
ψηφοφόρων φαίνεται να απασχολεί όλη την Ευρώπη. Στοίχη-
μα είναι να προσέλθουν στις κάλπες νέοι. Στη Γερμανία και αλ-
λού στην Ευρώπη η πρόσφατη επιτυχία των σοσιαλδημοκρατι-
κών κομμάτων στηρίχθηκε στο επιτυχημένο τζόκεϊ - και όχι
στην έλξη ενός φρέσκου σοσιαλδημοκρατικού οράματος, εί-
παν οι ειδικοί. 

Ο Ερνστ Στέτερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
στη Γερμανία και πρώην γενικός γραμματέας του Ιδρύματος
Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Μελετών, μιας ομάδας-ομπρέλα

σοσιαλδημοκρατικών ομάδων σκέψης σε όλη την
ήπειρο, είπε ότι η νίκη του κόμματος την περασμένη
Κυριακή ήταν «πρώτον και κύρια μια στρατηγική νί-
κη» του κ. Σολτς. Το μήνυμά του, αξιοπρέπεια για όλους
τους εργαζόμενους. Αν κανείς παρατηρήσει τα μηνύ-
ματά τους, ήταν «Respekt für Dich» («Respect for
you»). Επηρεασμένος από τον φιλόσοφο του
Χάρβαρντ Σαντέλ, επεσήμανε πως η αξιοκρατία -και οι
συμπεριφορές που ενσταλάζει- έχει μετατρέψει την

ελίτ σε ένα αλαζονικό κλαμπ, ενώ έχει στερήσει από πολ-
λούς άλλους την αξιοπρέπειά τους. 

Επομένως το νέο σύνθημα και η νέα πρόκληση κατά
την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που βιώνουμε εί-
ναι αξιοπρέπεια και σεβασμός για όλους. 

Νέες πολιτικές προτεραιότητες - 
Αυτοπροσδιορισμός και νέα κοινωνική βάση

Είχαμε συνηθίσει σε άτομα εκτός εργασιακού στίβου,
από χαμηλά οικονομικά στρώματα ή γόνους παλαιών τζακιών
με οικονομική άνεση που επιθυμούσαν να ενταχθούν στην πο-
λιτική σκηνή. Πλέον το κοινωνικό αφήγημα έχει αλλάξει. Εν-
δεχομένως να χαθεί κομμάτι των παλαιών ψηφοφόρων, όμως
θα πρέπει να απευθυνθεί στη νέα μορφωμένη γενιά. 

Νέες προκλήσεις, ψηφιακή εξειδίκευση, ενίσχυση του κλά-
δου της οικονομίας νέων σύγχρονων οικονομικών μορφών
παραγωγής (ενέργεια, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, χρήση
της βιοτεχνολογίας), επενδύσεις σε νέους τομείς που θα προ-
σελκύσουν νέες επενδύσεις και θα προσφέρουν νέες θέσεις
εργασίας σε αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας.

Η πρόκληση είναι η κινητικότητα και όχι η αχρήστευση των
παραδοσιακών προγραμμάτων.

ΘΕΣΕΙΣ11

του
Περικλή 

Π. Μαντά

Βουλευτής 
Μεσσηνίας 

με τη ΝΔ

της
Ζωής 
Παπαντζίκου

Δικηγόρος,
πολιτικός
επιστήμων, 
υποψήφια 
διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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Οι γερμανικές εκλογές «δείχνουν» ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς

Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρέπει να ξανακλείσουν
O

λοι μας παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες μια
μεγάλη και σημαντική αύξηση στα ραντεβού για
εμβολιασμό, με πάνω από 175.000 νέα ραντεβού

πρώτης δόσης και 275.000 ραντεβού αναμνηστικής δό-
σης να κλείνονται μέσα σε μία εβδομάδα. Σηματοδοτείται
έτσι μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος της ελληνικής
κοινωνίας για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19, γεγο-
νός που φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα νέα
μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή ήδη από την εβδομάδα
που διανύουμε.

Είναι γεγονός ότι μια δημοκρατική πολιτεία έχει σαφή
όρια όσον αφορά στην επιβολή κανόνων στους πολίτες
της. Ακόμη και στις ιδιαίτερες και ακραίες συνθήκες που
έχει επιβάλει η πανδημία, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί στους περιορισμούς που θέτουμε σε
εφαρμογή κάθε φορά. Διότι αφενός οι απαγορεύσεις
πρέπει να είναι οι απολύτως απαραίτητες για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας, αφετέρου τα θεμελιώδη δι-
καιώματα και οι ελευθερίες που το κράτος δικαίου μάς
παρέχει πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση.

Όπως όμως οφείλουμε να διασφαλίζουμε την ελευθε-
ρία των επιλογών για κάθε πολίτη, έτσι αποτελεί χρέος μας
να προστατεύσουμε και όσους επέλεξαν τον δρόμο του
εμβολιασμού, της κοινωνικής συναίσθησης και της ατομι-

κής υπευθυνότητας. Γιατί θα ήταν κοινωνικά, πολιτικά και
θεσμικά άδικο οι 6,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που
υιοθέτησαν την επιλογή του εμβολιασμού, καθώς και όσοι
θα ήθελαν να εμβολιαστούν αλλά για ιατρικούς λόγους δεν
τους επιτρέπεται, όλοι αυτοί να υποφέρουν από έναν ορι-
ζόντιο περιορισμό των δικών τους ελευθεριών, δυνατοτή-
των και προοπτικών αλλά και να διατρέχουν έναν αυξημέ-
νο κίνδυνο να νοσήσουν και κάποιοι ιδιαίτερα ευάλωτοι
από αυτούς να μην τα καταφέρουν.

Η οικονομία και η κοινωνία λοιπόν δεν πρέπει και δεν
πρόκειται να κλείσει. Γιατί σε αντίθεση με την περασμένη
χρονιά, η επιστήμη μάς εφοδίασε με τα κατάλληλα όπλα
απέναντι στην πανδημία: τα τέσσερα ελεγμένα, εγκεκρι-
μένα και απολύτως ασφαλή εμβόλια. Τα εμβόλια που
αφού δοκιμάστηκαν και εγκρίθηκαν από τους πιο αυστη-
ρούς και αδιάβλητους διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων,
διατίθενται εδώ και μήνες δωρεάν μέσα από ένα πρωτο-
πόρο και σύγχρονο σύστημα εμβολιασμού και προστα-
τεύουν αποτελεσματικά δισεκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον πλανήτη.

Σε αυτή την προσπάθεια είναι φανερό ότι δεν αρκούν η
αστυνόμευση και η εποπτεία από την πλευρά της Πολιτεί-
ας. Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για μια ευρύτερη κοινωνι-
κή συνεργασία, όπου κάθε έμπορος, κάθε καταστημα-

τάρχης και κάθε επιχειρηματίας θα συμμετέχει ενεργά
στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων και ελέγχων. Γιατί
μόνο έτσι προστατεύονται η ίδια η επιχείρηση και η φήμη
της, εξαλείφοντας την πιθανότητα να μετατραπεί σε εστία
μετάδοσης του ιού, αλλά και ενισχύεται έμμεσα η εθνική
εμβολιαστική μας προσπάθεια. Και βέβαια ενώ όλοι αντι-
λαμβανόμαστε τη δυσφορία και την αναστάτωση που
μπορεί να προκληθεί λόγω των επιπλέον ελέγχων, το
όφελος διατήρησης σε λειτουργία όλων των οικονομι-
κών δραστηριοτήτων είναι σίγουρα πολλαπλάσιο και ξε-
κάθαρα προτιμητέο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε μπροστά μας
έναν δύσκολο και απαιτητικό χειμώνα, που θα δοκιμά-
σει τις αντοχές του συστήματος υγείας, της κοινωνίας
και της οικονομίας. Όσο ο υγειονομικός κίνδυνος είναι
παρών και η πανδημία καλπάζει, τόσο επιβεβαιώνεται
ότι μόνο μέσα από υψηλά επίπεδα εμβολιασμού μπο-
ρούμε να επιστρέψουμε σε μια οικονομική και κοινω-
νική ομαλότητα. Ας επιτελέσουμε λοιπόν όλοι το χρέος
μας και ας στηρίξουμε την εθνική εμβολιαστική προ-
σπάθεια. Και όλοι μαζί συντεταγμένα, ως μια σύγχρο-
νη, ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία, ας αφή-
σουμε οριστικά πίσω μας την πανδημία και ας κερδί-
σουμε ξανά τις ζωές μας.

POLITICAL



ΩΩραία πράγματα 
στην Αρχαία Ολυμπία
Σήμερα, Τετάρτη, η Microsoft από κοινού με
το υπουργείο Πολιτισμού οργανώνει στον
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας ειδική εκδήλω-
ση -στην οποία θα παρευρεθεί και ο πρωθυ-
πουργός- για την παράδοση του έργου της
εφαρμογής με ολογράμματα για τον αρχαι-
ολογικό χώρο. Χάρη στην εφαρμογή ο επι-
σκέπτης, είτε μέσω του κινητού του είτε φο-
ρώντας τα ειδικά γυαλιά, θα περιηγείται στον
χώρο όπως ήταν στην αρχαιότητα. Στο Ολυμ-
πιακό Μουσείο στο Golden Hall, μπορεί κά-
ποιος να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη εφαρ-
μογή φορώντας γυαλιά εικονικής πραγματι-
κότητας. Τουλάχιστον εντυπωσιακό το όλο
project.

Τα χειροκροτήματα 
και η αποστροφή 
του πρωθυπουργού  

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, με τη σχετική τή-
ρηση των αποστάσεων μεταξύ των βουλευτών,
διεξήχθη η ομιλία της ΚΟ της ΝΔ στην Ολομέ-
λεια της Βουλής, με τα συχνά χειροκροτήματα
να διακόπτουν αρκετές φορές την πρωθυ-
πουργική τοποθέτηση. Το κυβερνητικό έργο
τρέχει και σε εποχή πανδημίας το καφενείο
της Βουλής δεν έζησε τις παλιές του δόξες,
καθώς μετά την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη και
επειδή δεν υπήρχε προγραμματισμένο νομο-
θετικό έργο, οι περισσότεροι βουλευτές απο-
χώρησαν και δεν βρήκαν καθόλου χρόνο για
καφεδάκι και παραπολιτική κουβεντούλα. Γέ-
λια προκάλεσε μια αποστροφή του πρωθυ-
πουργού όταν είδε τον υπουργό Εργασίας να
έχει πάρει θέση στα έδρανα του ΚΚΕ, σχολιά-
ζοντας ότι «τα εργασιακά μετακινούνται προς
αριστερότερες θέσεις».

Μετρημένα παράπονα

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο έλεγε
κάποτε ένας υπουργός της ΝΔ και σε αυτό το
μοτίβο κάποιοι λίγοι βουλευτές της κυβέρνη-
σης βρήκαν ευκαιρία στη χθεσινή ΚΟ να εκ-
φράσουν μετρημένα παράπονα, κυρίως για
τον τρόπο οργάνωσης του νομοθετικού έργου.
Για παράδειγμα, ο Κ. Κυρανάκης ζήτησε να
υπήρχε νωρίτερα ενημέρωση των εισηγητών
για τα νομοσχέδια που μπαίνουν προς συζήτη-
ση και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός
στις συζητήσεις στη Βουλή, ενώ ο Μανούσος
Βολουδάκης ζήτησε να μη λογοκρίνονται οι
ερωτήσεις των βουλευτών. Δεδομένων των
συνθηκών, ωστόσο, και της δύσκολης για την
κυβέρνηση περιόδου λόγω έξαρσης της παν-
δημίας, η γκρίνια των βουλευτών ήταν σε πολύ
φυσιολογικά πλαίσια. 

Αγώνας δρόμου 
του Μητσοτάκη 
με διεθνείς επαφές
Πολλά τα ταξί-
δια του Κυριά-
κου Μητσοτά-
κη μέχρι τα
Χριστούγεννα.
Πρώτος σταθ-
μός το Παρίσι,
όπου την Πα-
ρασκευή θα
συμμετάσχει
προσκεκλημέ-
νος του Μα-
κρόν στη Διά-
σκεψη για τη
Λιβύη. Επόμε-
νο ταξίδι στο
Λονδίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Μπόρις
Τζόνσον, με τον οποίο διατηρεί μια καλή σχέ-
ση, πολύ πριν γίνουν και οι δύο πρωθυπουρ-
γοί. Μετά, η επίσκεψη στη Μόσχα και η συ-
νάντησή του με τον Πούτιν. Θα έχει επίσης
μια παρουσία στις Βρυξέλλες με το Λαϊκό
Κόμμα και να μην ξεχνάμε, λίγο πριν αναχω-
ρήσει για τη Μόσχα, θα υποδεχθεί στην Αθή-
να τον Πάπα.
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Ο Αναστασιάδης
βράβευσε 
τον Νίκο Γκάλη

Τ
ο βραβείο Επιτεύγματος Ζωής (Life-
time Achievement Award) απένειμε
στον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ

Νίκο Γκάλη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Το βραβείο
απονεμήθηκε στο πλαίσιο των «Τράπεζα
Κύπρου - Man of the Year Awards 2021»
που πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό. «Η
ιστορία δεν γράφεται από τους πολιτικούς
αλλά κυρίως από εκείνους οι οποίοι μέσα
από τα επιτεύγματά τους γράφουν ιστορία»,
τόνισε κατά τη διάρκεια της τελετής ο κ.
Αναστασιάδης.

Κατέληξε 
ο αντιεμβολιαστής
γιατρός στον Δομοκό

Στο χωριό Παλαμάς στον Δομοκό υπάρχουν αρ-
κετοί ανεμβολίαστοι, για θρησκευτικούς κυρίως
λόγους. Και όμως, αυτή η άρνηση του εμβολίου εί-
χε ολέθριες επιπτώσεις σε μια οικογένεια. Πριν
από λίγο καιρό κατέληξε ένας 63χρονος αφήνον-
τας πίσω του τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του. Σύμ-
φωνα με όσα είπε η σύζυγός του Στέλλα στο Mega,
ο Γιάννης Χριστοδούλου δεν πίστευε στον ιό, αρ-
νούνταν να εμβολιαστεί και καθυστέρησε να πάει
στο νοσοκομείο. Τραγική ειρωνεία ήταν πως πριν
από δέκα ημέρες ο 63χρονος είχε χάσει την επί-
σης ανεμβολίαστη μητέρα του από κορονοϊό, ενώ
διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αθήνας βρι-
σκόταν και ο αδελφός του, ο οποίος είναι γιατρός,
μοιραζόταν τις ίδιες απόψεις γύρω από το εμβόλιο
και φαίνεται πως ήταν εκείνος που τον έπεισε να
μην το κάνει. Κρίμα για όλους, πολύ κρίμα…

Άλλο κακό να μη μας βρει. Μα-
θαίνω ότι ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης
δεν θα ξανασχοληθεί με την

πολιτική. Θα τα παρατήσει και θα
επιστρέψει στο θέατρο και στην

τηλεόραση. Μεγάλο πλήγμα για τη Δη-
μοκρατία. Ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος και η
συμβολή του στην ΕΕ τεράστια…
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Διακρίνω μια «ψυχρασία» στις
σχέσεις των παρόχων ενέργειας με
τη ΡΑΕ. Τη δυσαρέσκεια των προ-
μηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
την έχει προκαλέσει η προτεινόμε-
νη από τη ΡΑΕ κατηγοριοποίηση
των τιμολογίων με βάση τον βαθμό
κινδύνου για τους καταναλωτές.
Κάποιοι από τους ιδιώτες παίκτες
κάνουν λόγο για έλλειμμα ανταγω-
νισμού στη λιανική αγορά.

LOCK

Η Δόμνα έχει θάρρος
για τη ζωή 

Μια νέα κάρτα
δωρητή οργά-
νων εκδόθηκε
πριν από λίγες
ημέρες. Ανήκει
στη νεαρή υφυ-
πουργό Δόμνα
Μιχαηλίδου, η
οποία έγινε δω-
ρήτρια οργάνων.

Έγινε, όπως λέει η ίδια, αφού έχασε έναν
καλό φίλο και συνεργάτη, τον Φώτη, που
δεν μπορούσε να βρει για μεταμόσχευση
δωρεάν πνεύμονα, ειδικά μέσα στην παν-
δημία. Κάνει έκκληση η υφυπουργός να
ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, σε μια
χώρα όπου οι δότες οργάνων σπανίζουν.
Αξίζει πολλά συγχαρητήρια η Δόμνα.

Ποιοι «έφαγαν» 
τον Ζάεφ 
Και κάπου εδώ αρχίζει η συνωμοσιολογία,
η οποία άργησε να βγει στο φως της επι-
καιρότητας. Άρχισαν, λοιπόν, διάφοροι
ντετέκτιβ να γράφουν ότι η ήττα του Ζόραν
Ζάεφ είναι αποτέλεσμα πιέσεων της Ρω-
σίας. Ότι δήθεν υπήρξε διάχυση ρωσικών
χρημάτων στη γειτονική χώρα μέσω Ουγ-
γαρίας και Σλοβενίας. Αυτά τα κεφάλαια
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά των
ΜΜΕ της Βόρειας Μακεδονίας, τα οποία
και έπαιζαν μονότονα τη γραμμή του
VMRO-DPMNE, αποδομώντας παράλληλα
τη διακυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών.
Στοιχεία για όλα αυτά δεν υπάρχουν βε-
βαίως, αλλά κάποιοι τραβάνε τα μαλλιά
τους που δεν μπορεί να προχωρήσει η κα-
ταπληκτική συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα
και κάπου πρέπει να το χρεώσουν όλο αυτό
το φιάσκο.

Βορίδης: «Όχι 
σε lockdown»
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
ξεκαθάρισε ότι, ακόμη και αν η επιτροπή
των ειδικών εισηγηθεί γενικό lockdown,
η κυβέρνηση θα πει «όχι», καθότι υπάρχει
το εμβόλιο. «Η συντριπτική πλειοψηφία
δεν θα υποστεί καταστροφικές συνέπειες
σε επίπεδο οικονομικό, δημοσιονομικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό, ελευθεριών, γιατί
κάποιοι, ενώ έχουν τη λύση, επιλεγούν να
μην τη χρησιμοποιούν. Πλέον η επιτροπή
απαντά όταν της τίθενται ερωτήματα…».
Όμως, όπως είπε, το θέμα της υποχρεωτι-
κότητας εμβολιασμού και σε άλλες ομά-
δες δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι.
Ειδικά για τους αστυνομικούς επισήμανε
ότι δεν είναι εύκολο να βρεις αστυνομικό
για αντικατάσταση.

Οι πολίτες θέλουν 
αυτοδύναμη κυβέρνηση

A
πό την πρόσφατη έρευνα της Opinion Poll εγώ κρατάω τις απαντήσεις που
δίνουν οι πολίτες στο ερώτημα «Ποια κυβέρνηση θα προτιμούσαν να προ-
κύψει μετά τις επόμενες εκλογές;». Το 29,6% επιλέγει αυτοδύναμη κυ-

βέρνηση ΝΔ και το 17,5% κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ - ΚΙΝΑΛ. Το 7,5% επιλέγει
αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 17,8% κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ -
ΚΙΝΑΛ - ΜέΡΑ 25. Στη ΝΔ το 64% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ και το
20,6% αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ - ΚΙΝΑΛ. Στον ΣΥΡΙΖΑ το 42,5% επιλέγει κυ-
βέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ - ΜέΡΑ 25 και το 20,6% αυτοδυναμία του
ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΚΙΝΑΛ το 46,5% επιλέγει κυβέρνηση ΝΔ - ΚΙΝΑΛ και το 17,7% αυτο-
δυναμία της ΝΔ.

Ο Χρήστος Μάστορας θα ήταν 
μια καλή περίπτωση

Η κυριακάτικη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τραγουδιστή του
συγκροτήματος «Μέλισσες» Χρήστο Μάστορα στο Μαξίμου είχε ένα σημαντικό
αντικείμενο: την καταβολή των συντάξεων στους Βορειοηπειρώτες, για τις
οποίες ο τραγουδιστής είχε αποστείλει πριν από περίπου ενάμιση χρόνο μια
οργισμένη επιστολή προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που
πιστεύουν ότι κάποια στιγμή η Πειραιώς θα βολιδοσκοπήσει τον νεαρό για την
κάθοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Διόλου απίθανο… Άλλωστε ο τρα-
γουδιστής έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και στα νεανικά κοινά.

Έφαγε «πόρτα» ο Γιώργος 
από τη Ρεγγίνα;  

Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω το
μένος του Γιώργου Παπανδρέου για την πιο
στενή συνεργάτιδά του στο παρελθόν, τη Ρεγ-
γίνα Βάρτζελη. Οι κακές γλώσσες αναφέρουν
πως ειδικά για την πρώην διευθύντρια του
γραφείου του ο Γιώργος στάζει φαρμάκι: «Δεν
θέλω να τη βλέπω μπροστά μου». Βέβαια, κα-
νείς δεν περιμένει στο ΚΙΝΑΛ να επιστρέψει η
κυρία Βάρτζελη, καθώς αυτή την περίοδο ο
Αλέξης Τσίπρας τής έχει αναθέσει να φτιάξει
το κείμενο για τις πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
ενόψει του συνεδρίου.
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Τ
ις επόμενες κινήσεις της στη σκα-
κιέρα της Ανατολικής Μεσογείου
εξετάζει η Αθήνα, με το επόμενο
διάστημα να χαρακτηρίζεται κρίσι-

μο ενόψει των εξελίξεων στη Λιβύη αλλά και
της έναρξης των γεωτρήσεων στην ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ένα μέτωπο που συγκεντρώνει το ενδια-
φέρον των μεγάλων παικτών της περιοχής εί-
ναι η Λιβύη, όπου η στρατιωτική παρουσία
της Τουρκίας είναι θέμα «επιβίωσης» για τον
Ερντογάν. Όσο πλησιάζουμε όμως στις 24
Δεκεμβρίου, ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών στην αφρικανική χώρα, τόσο αυξά-
νονται οι φωνές που ζητούν την άμεση απο-
χώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μι-
σθοφόρων. Οι φωνές αυτές αναμένεται να
ενωθούν, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην
Άγκυρα, στη Διάσκεψη για τη Λιβύη που συγ-
καλεί ο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι την
προσεχή Πέμπτη. Η παρουσία της Ελλάδας
και της Κύπρου αλλά και ο κίνδυνος η Τουρ-
κία να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, έχον-
τας απέναντί της ολόκληρη τη διεθνή κοινό-
τητα, οδήγησαν τον Ερντογάν να αποσύρει για
πρώτη φορά τη συμμετοχή του από ανάλογη
συνάντηση. Τη Λιβύη φαίνεται πως θα εκ-
προσωπήσει η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα
αλ Μανγκούς, η οποία θεωρείται «κόκκινο
πανί» για την Άγκυρα.

Το άλλο μέτωπο που αρχίζει να θερμαίνε-
ται είναι η κυπριακή ΑΟΖ. Στα τέλη του μήνα
θα κάνει την εμφάνισή του το γεωτρύπανο
της αμερικανικής ExxonMobil, η οποία μαζί
με την Qatar Petroleum θα προχωρήσει σε
γεώτρηση στο οικόπεδο 10. Λίγους μήνες με-
τά θα ακολουθήσουν η γαλλική Total και η
ιταλική Eni στο οικόπεδο 6.

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει αρχίσει να αντι-
λαμβάνεται ότι από εκεί που προσδοκούσε να
γίνει ρυθμιστής του παιχνιδιού στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, είναι τελικά ένας απλός παρα-
τηρητής και το γεγονός αυτό επιτείνει τη νευ-
ρικότητα της Άγκυρας. Ο Ερντογάν ξέσπασε
με ένα κρεσέντο προκλητικότητας, απειλών-
τας με γεωτρήσεις σε όλη την Ανατολική Με-
σόγειο. «Παρά τις προσπάθειες αμαύρωσης
των σχεδίων μας αλλά και των κρυφών και
φανερών σαμποτάζ, με υπομονή καταφέρα-
με να ανακαλύψουμε το μεγαλύτερο κοίτα-
σμα αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Είτε το θέ-
λετε είτε όχι, εμείς θα αυξήσουμε τα γεωτρύ-
πανα που διαθέτουμε, όπως και τις σεισμο-
γραφικές έρευνες. Στη Μαύρη Θάλασσα και
τη Μεσόγειο θα εντοπίσουμε ό,τι υπάρχει και
θα το εξορύξουμε», είπε στο παραλήρημά

του ο Τούρκος πρόεδρος.
Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις

τουρκικές κινήσεις, παραμένοντας σε διπλω-
ματική ετοιμότητα. Μιλώντας στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι η Ελλάδα
είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά την ίδια ώρα
είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά
της δικαιώματα. «Η διπλωματία παράγει κε-
κτημένα του Διεθνούς Δικαίου σε καιρούς ει-
ρήνης και στέλνει μηνύματα καλόπιστου δια-
λόγου προς όλες τις κατευθύνσεις», τόνισε ο
πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλλη-
λα ότι «η αμυντική μας ενίσχυση δηλώνει την
ετοιμότητά μας να υπερασπιστούμε σε κάθε
συνθήκη την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα».

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
η αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότη-
τας θα βρεθούν στο επίκεντρο της τετραμε-
ρούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύ-
πτου και Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθεί
την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Οι
υπουργοί Εξωτερικών των τεσσάρων χωρών
θα συζητήσουν ακόμη τον συντονισμό των
ενεργειών τους στα ενεργειακά αλλά και το
πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής τους συ-
νεργασίας.

Η Γαλλία, άλλωστε, επιδεικνύει έντονο εν-
διαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή, τις
οποίες μαθαίνει από «πρώτο χέρι» διατηρών-
τας τη φρεγάτα «Αρβένη» στο λιμάνι της Λάρ-
νακας. Ο Γάλλος κυβερνήτης, μάλιστα, τόνισε
ότι «η παρουσία μας υποδηλώνει το πόσο ση-
μαντικό είναι αυτό το κομμάτι της Μεσογείου
για τα γαλλικά συμφέροντα». 

Παράγοντας αποσταθεροποίησης
Απέναντι στη διεθνή απομόνωση η Τουρ-

κία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει
την επιρροή της, βάζοντας ξανά στο στόχα-
στρο τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλβανικό δημοσί-
ευμα, μάλιστα, «βλέπει» δάκτυλο Ερντογάν
πίσω από την πολιτική κρίση στη Βόρεια Μα-
κεδονία. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα
αναφέρει ότι η Μόσχα σε συνεννόηση με την
Άγκυρα επιχειρεί έναν πολιτικό ελιγμό, ώστε
να μείνει η χώρα εκτός ευρωπαϊκής πορείας.

Σε παράκρουση η Άγκυρα
Όλη αυτή η πίεση κάνει την Άγκυρα ιδιαιτέ-

ρως νευρική, με τον Χουλουσί Ακάρ να συγ-
κρίνει την Τουρκία με τον… Γαλιλαίο. Ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε πως δεν
υπάρχει γενοκτονία Αρμενίων «επειδή το λέ-
νε πολλές χώρες. Ο Γαλιλαίος έλεγε πως η Γη

γυρίζει και όλοι εξέφραζαν αντιρρήσεις.
Άρα, το να επαναλαμβάνουν πολλοί μια λαν-
θασμένη θέση δεν σημαίνει πως είναι ορθή».

Την ίδια ώρα, όμως, η κυβέρνηση Ερντο-
γάν δέχεται σφοδρά πυρά από την αντιπολί-
τευση, η οποία την κατηγορεί για ναυάγιο
στην εξωτερική πολιτική. «Στην Αθήνα θα συ-
ναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλά-
δας, Γαλλίας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τον Δε-
κέμβριο οι ηγέτες του Ισραήλ, της Κύπρου
και της Ελλάδας. Μπροστά σε αυτή την πο-
λιορκία η κυβέρνηση αμφιταλαντεύεται ανά-
μεσα στην αφέλεια και την αλαζονεία», υπο-
στήριξε ο Αχμέτ Νταβούτογλου.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η Αθήνα εξετάζει τις εξελίξεις
στη Λιβύη αλλά και την έναρξη
των γεωτρήσεων στην ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας -
Οι κινήσεις της Άγκυρας 
στα Βαλκάνια

Θερμός χειμώνας στην
Ανατολική Μεσόγειο



Τ
η «γαλλική» συνταγή που έφερε
πληθώρα προτάσεων και συμ-
πίεση του κόστους, σκοπεύουν
να ακολουθήσουν στο υπουργείο

Εθνικής Άμυνας και στο θέμα των κορβε-
τών. Βαρύνοντα ρόλο στην επιλογή του
πλοίου, που μαζί με τις υπερσύγχρονες
φρεγάτες FDI Belharra θα αποτελούν τις
κύριες μονάδες επιφανείας των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων για τα επόμενα
30-40 χρόνια, θα έχει και πάλι το Πολεμι-
κό Ναυτικό.

Όπως έγινε και στη διαδικασία που ακο-
λουθήθηκε για την επιλογή των γαλλικών
φρεγατών, έτσι και για τις κορβέτες, οι
αξιωματικοί του ΠΝ, οι οποίοι γνωρίζουν
με απόλυτη ακρίβεια τα επιχειρησιακά
κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί το νέο
πλοίο αλλά θα είναι και οι τελικοί χρήστες
του, θα αξιολογήσουν όλες τις διαθέσιμες
προτάσεις. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν
οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες,
ώστε να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του
οπλισμού, να διερευνηθεί η δυνατότητα
ναυπήγησης στην Ελλάδα, αν και κάτι τέ-
τοιο μοιάζει πολύ δύσκολο για την ώρα,
και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιμή
ανά μονάδα.

Στην περίπτωση των Belharra, το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέδωσε
«σεμινάριο διαπραγμάτευσης», πετυχαί-
νοντας το απόλυτο: να συμφωνήσει για
τρεις φρεγάτες στην τιμή των δύο. Κομβι-

κό ρόλο στη διαδικασία αυτή είχε, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ο Νίκος
Παναγιωτόπουλος. Όταν το καλοκαίρι του
2020, εν μέσω ελληνοτουρκικής κρίσης,
το Παρίσι και η Αθήνα βρίσκονταν σε προ-
χωρημένες συζητήσεις για τις γαλλικές
φρεγάτες, η Group Naval ζητούσε περί-
που 3 δισεκατομμύρια ευρώ για δύο Bel-
harra. Το κόστος αυτό ήταν απαγορευτικό
για τα ελληνικά δεδομένα και αποφασί-
στηκε να αναζητηθεί άλλο πλοίο σε καλύ-

τερη τιμή. Ωστόσο, όταν ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος επικοινώνησε με τη Γαλλίδα
ομόλογό του Φλοράνς Παρλί για να της
ανακοινώσει την ελληνική απόφαση, αν
και άκουσε τα «γαλλικά» της υπουργού,
της είπε ότι η Αθήνα δεν απορρίπτει το
πρόγραμμα αλλά ζητά να μπει προσωρινά
στον «πάγο». Η απόφαση αυτή δικαίωσε
τελικά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
αφού έναν χρόνο μετά η κυβέρνηση και το
Πολεμικό Ναυτικό, αφού εξέτασαν όλες
τις πιθανές επιλογές, κατέληξαν όχι μόνο
στην πιο ικανή αλλά και στην πιο συμφέ-
ρουσα πρόταση.

Ναυμαχία για τις κορβέτες
Αμέσως μετά τη συμφωνία για τις Bel-

harra, η Αθήνα έβαλε στο στόχαστρό της

τις γαλλικές κορβέτες Gowind, που επί-
σης κατασκευάζει η γαλλική Group Naval.
Η ολλανδική σφήνα, όμως, με τις Sigma
φαίνεται να ταράζει τα νερά στην επιλογή
του νέου πλοίου που θα ενισχύσει ακόμη
περισσότερο τον ελληνικό στόλο. Οι Ολ-
λανδοί, άλλωστε, έφτασαν μια «ανάσα»
από το να κερδίσουν το χρυσό συμβόλαιο
για τις φρεγάτες με την εξαιρετική Sigma
11515. Αν και τόσο οι Gowind όσο και οι
Sigma έχουν παρόμοιο οπλισμό και τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, οι Ολλανδοί φαίνεται
ότι πετυχαίνουν καλύτερη τιμή, προσφέ-
ροντας κάθε πλοίο μαζί με τα όπλα του και
την υποστήριξη σχεδόν 50 εκατομμύρια
φθηνότερα από τους Γάλλους, ενώ οι χρό-
νοι παράδοσης είναι σχεδόν ίδιοι.

Οι Ολλανδοί βρίσκονται στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος και για πλοία ενδιάμε-
σης λύσης, με την Αθήνα να δηλώνει και
με επίσημο τρόπο το ενδιαφέρον της για
τις φρεγάτες Μ αλλά και για τα ναρκοθη-
ρευτικά Alkmaar.
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Οι διαπραγματεύσεις του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
με τη Γαλλία και η σφήνα των
Ολλανδών με τη Sigma 11515
που αλλάζει τα δεδομένα

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Κορβέτες με… συνταγή Belharra



Τ
ο ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο
σπάει ο αριθμός των νέων κρου-
σμάτων κορονοϊού στη χώρα μας,
εντείνοντας την ανησυχία των ει-

δικών.  Η μετάλλαξη Δέλτα συνεχίζει την
επέλασή της «θερίζοντας» τις περισσότερες
περιοχές της Ελλάδας, ενώ στο στόχαστρό
της βρίσκονται κυρίως οι ανεμβολίαστοι.
Την ίδια ώρα το σύστημα υγείας δοκιμάζεται
για μία ακόμη φορά, καθώς η κάλυψη στις
ΜΕΘ Covid-19 πλησιάζει το 90% σε όλη την
Ελλάδα. Οι δείκτες είναι σκληροί και αμείλι-
κτοι, καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη,
8.613 νέα κρούσματα, 46 νεκρούς και 486
διασωληνωμένους. Η διασπορά του φονι-
κού ιού, μάλιστα, τρομάζει, καθώς η Αττική
κατέγραψε 1.999 νέες μολύνσεις, ενώ η
Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο
«κόκκινο» με 1.440. Ο κορονοϊός εξακολου-
θεί να «πολιορκεί» το κέντρο της Αθήνας
από όπου προέρχονται 623 νέες μολύνσεις,
ενώ ακολουθούν Δυτικός και Βόρειος Τομέ-
ας με 277 και 276 αντίστοιχα.

Συναγερμός
Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο

Υγείας για τη διαχείριση των εκατοντάδων
ασθενών με Covid-19 που -ανεμβολίαστοι
στην πλειοψηφία τους- κατακλύζουν τα νο-
σοκομεία της χώρας. Οι επιδημιολογικοί
δείκτες των εισαγωγών νέων ασθενών και
των διασωληνώσεων επιδεινώνονται στα-
θερά, δοκιμάζοντας και την αντοχή του συ-
στήματος υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα
στο τελευταίο δεκαήμερο οι νοσηλείες σε
απλές κλίνες του ΕΣΥ αυξήθηκαν κατά 37%
και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) κατά 18%.

Μια δραματική εικόνα στα νοσοκομεία και
συγκεκριμένα στο «Παπανικολάου» της
Θεσσαλονίκης, περιέγραψε ο διευθυντής
ΜΕΘ Νίκος Καπραβέλος, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά πως «τώρα δεν έχουμε καμία
επιλογή, είναι “κλειστόν” λόγω πληρότη-
τας». «Εκατόν πέντε προσελεύσεις στο νο-
σοκομείο μας και άλλοι τόσοι φύγανε, διότι
δεν μπορούσαμε να τους εξυπηρετήσουμε»,
τόνισε ο κ. Καπραβέλος χθες το πρωί. Έγι-
ναν 44 εισαγωγές στα πιο βαριά περιστατικά
και 4 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι εκτός ΜΕΘ. «Δεν είχαμε άλλες. Αυτές εί-
ναι οι κλίνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καπραβέλος σχολίασε ότι και εκατό
κλίνες ΜΕΘ να ανοίξουν, είναι τόσο μεγάλος
ο ρυθμός των ασθενών που δεν θα φτάνουν.
Εξέφρασε την ανησυχία του πως θα φτά-
σουν στο σημείο να νοσηλεύουν ασθενείς
στο πάρκινγκ όπως στη Ρουμανία. «Εάν συ-

νεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε και εμείς,
θα δείτε, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε
στο πάρκινγκ ασθενείς. Δεν θα έχουμε άλ-
λες κλίνες όπως η Ρουμανία», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά.

Δρομολογούνται αλλαγές
Κομβική αλλαγή στη λειτουργία της πλατ-

φόρμας emvolio.gov.gr δρομολογείται από
τους αρμόδιους της εμβολιαστικής εκστρα-
τείας «Ελευθερία», με στόχο να ενισχυθεί,
ενόψει και του δύσκολου χειμώνα, το τείχος
ανοσίας, ιδίως για τους ευάλωτους και τους
ηλικιωμένους. Σύμφωνα με το protothe-
ma.gr, βρίσκεται στην τελική ευθεία ο σχε-
διασμός για την επίσπευση των ραντεβού

για την 3η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊ-
ού για τους πλήρως εμβολιασμένους, ώστε
να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος στη μάχη με
την επιδημία.

Σήμερα η πρόσβαση στην πλατφόρμα για
την αναμνηστική δόση εμβολίου ανοίγει για
τους πλήρως εμβολιασμένους εφόσον έχει
συμπληρωθεί είτε το εξάμηνο από την ανο-
σοποίησή τους (μετά τις δύο δόσεις εμβολί-
ου mRNA είτε με AstraZeneca) είτε δύο μή-
νες μετά το μονοδοσικό Johnson&Johnson.

Πλέον, όμως, αποφασίστηκε να δοθεί η
δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματί-
ζουν το ραντεβού για την επαναληπτική δό-
ση πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου
χρονικού διαστήματος που ορίζει η Εθνική

Επιτροπή Εμβολιασμών και να μπορούν να
κάνουν το εμβόλιο αμέσως μετά την παρέ-
λευση του εξαμήνου ή και κάποιες ημέρες
νωρίτερα.

Καπραβέλος: Υποχρεωτικός
εμβολιασμός, αλλιώς 
θα φτάσουμε να έχουμε 
ασθενείς στο πάρκινγκ - Τρίτη
δόση εμβολίου και 
πριν από το εξάμηνο

Τρόμος για τα 8.613 κρούσματα 

Κατηγορηματική ότι δεν πρόκειται να ανασταλεί η λειτουρ-
γία των σχολείων, εξαιτίας της έκρηξης του αριθμού των
κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, εμφανίστη-
κε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας,
μάλιστα, ότι ο αριθμός των παιδιών που νοσούν από Covid
έχει μειωθεί από 29% σε 25%. Η ίδια ευχαρίστησε την εκπαι-
δευτική κοινότητα για «την εξαιρετική τήρηση των μέτρων»
και πρόσθεσε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, κλειστά εί-
ναι μόλις 6 τμήματα σε σύνολο 80.000 πανελλαδικώς. Νωρί-
τερα και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας εί-
χε αποκλείσει το ενδεχόμενο «λουκέτου» στις σχολικές
μονάδες όλων των βαθμίδων, διαψεύδοντας ότι συζητείται
αυτό το σενάριο. 
Εντωμεταξύ, με τη Σχολική Κάρτα Edupass θα εισέρχονται

σε εστίαση και λιανεμπόριο οι μαθητές όλων των τάξεων,
όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Γιώργος Γεωργαντάς. Όπως ανέφερε, καταγράφηκαν
περιστατικά που δεν έγινε δεκτή η σχολική κάρτα και πρό-
σθεσε ότι άμεσα θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει ανα-
κύψει και οι μαθητές θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε
περισσότερες δραστηριότητες. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθη-
τές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test δύο φορές
εβδομαδιαίως και καταχωρίζουν το αποτέλεσμα στη Σχολι-
κή Κάρτα Edupass για να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Τα δημόσια σχολεία έχουν πρόσβαση στη σχετι-
κή πλατφόρμα, ώστε να αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία για
το κατά πόσο κάθε μαθητής πληροί τις προϋποθέσεις εισό-
δου στη σχολική μονάδα.

Κεραμέως: Δεν θα κλείσουν τα σχολεία
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Με την κατάθεση του ιατροδικαστή
Νίκου Καλογριά ολοκληρώθηκε η δεύ-
τερη συνεδρίαση της δίκης για τον θά-
νατο του 33χρονου ακτιβιστή Ζακ Κω-
στόπουλου, που πραγματοποιείται στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Ο μάρτυρας εξετάστηκε για πολλές
ώρες από το δικαστήριο και τους συνη-
γόρους υπεράσπισης των κατηγορου-
μένων, ενώ «υποχρεώθηκε» να δει στη
δικαστική αίθουσα το βίντεο από τη
στιγμή της βίαιης επίθεσης που δέχτηκε
ο Ζακ Κωστόπουλος την ώρα που ήταν
παγιδευμένος στο κοσμηματοπωλείο

της οδού Γλάδστωνος. «Ο Ζαχαρίας Κω-
στόπουλος έκανε ένα ισχαιμικό επεισό-
διο από τις κακώσεις χωρίς να προσδιο-
ρίζεται ποια ήταν αυτή που το προκάλε-
σε. Επίσης αποκλείστηκαν με τις εξετά-
σεις άλλοι μηχανισμοί που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε αυτό. Έχω ξαναδεί
με έναν ξυλοδαρμό κάποιος να κάνει
ισχαιμικό και να καταλήξει, δεν είναι
όμως συχνά. Δεν διαπιστώσαμε άλλη
παθολογία», ανέφερε ο ιατροδικαστής.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι ο νεαρός
ακτιβιστής δεν αντιμετώπιζε κάποιο
ιατρικό πρόβλημα εξαιτίας του οποίου

θα μπορούσε να επέλθει ο θάνατός του.
«Είχε πολλά σημεία εξόδου. Είχε βα-
θιές εκδορές και τραύματα στα χέρια
και στο κεφάλι. Εκδορές και τραύματα
που, με όποιον μηχανισμό και αν έγι-
ναν, είναι τραύματα που μερικά από
αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να βγει αί-
μα. Η ιατροδικαστική διερεύνηση έχει
σαν στόχο να συνδυάσει τα αντικειμε-
νικά ευρήματα με την αιτία θανάτου»,
υποστήριξε και ξεκαθάρισε ότι δεν
μπορεί να ξεχωρίσει ένα συγκεκριμέ-
νο χτύπημα που οδήγησε στον θάνατο
του Ζακ Κωστόπουλου.

Τ
ον δρόμο για τη φυλακή πήρε
μετά την ολοκλήρωση της απο-
λογίας του ο 35χρονος προπο-
νητής τένις, ο οποίος κατηγο-

ρείται ότι αποπλάνησε ανήλικες μαθή-
τριές του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, o κατηγο-
ρούμενος που διδάσκει σε ακαδημία τέ-
νις στα δυτικά προάστια και ερχόταν κα-
θημερινά σε επαφή με δεκάδες κορί-
τσια, αρνήθηκε τις κατηγορίες, όπως
αυτές του αποδίδονται. Μάλιστα, φέρε-
ται να υποστήριξε έκανε ένα λάθος το
οποίο θα πληρώσει. «Έκανα ένα λάθος
και είμαι διατεθειμένος να πληρώσω.
Όμως πρέπει να πληρώσω για το λάθος
που έκανα και όχι για όσα με κατηγο-
ρούν», φέρεται να είπε κατά την απολο-
γία του, χωρίς να πείσει ανακριτή και ει-
σαγγελέα που αποφάσισαν την προσω-
ρινή του κράτηση.

«Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για
τρία κακουργήματα. Τα δύο δεν υπάρ-
χουν και η τρίτη κατηγορία είναι πλημ-
μεληματική. Είχε μια σχέση με την πρώ-
τη κοπέλα, από την ηλικία των 17 ετών
έως τα 21 της έτη, δεν ήταν προπονητής
της και δεν έχει υπάρξει καμία παράβα-
ση. Με την άλλη κοπέλα παραδέχεται ότι
είχε σχέση, δεν ήταν προπονητής της, το
κορίτσι είχε συμπληρώσει τα 14 έτη και
η παράβαση είναι πλημμεληματική»,
δήλωσε ο συνήγορος του 35χρονου
προπονητή, Χριστόδουλος Φίλιας.

Ο προπονητής είχε μπει στο στόχα-

στρο των αστυνομικών τους τελευταίους
δύο μήνες, καθώς μια 16χρονη και μια
20χρονη κατήγγειλαν με λεπτομέρειες
όσα έζησαν στο πλευρό του 35χρονου,
που φέρεται να εκμεταλλευόταν την
επαγγελματική του θέση, ως προπονητή
τένις, για να προσελκύει ερωτικά ανήλι-
κα κορίτσια που πήγαιναν στο τένις
κλαμπ στα βορειοδυτικά προάστια της
Αθήνας για να μάθουν το άθλημα. Μετά
τις καταγγελίες των δύο κοριτσιών εκ-
δόθηκε ένταλμα σύλληψης -σύμφωνα
με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ- για τα
αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων
που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, κατά συρ-
ροή και κατ’ εξακολούθηση και γενετή-
σια πράξη με ανήλικο που συμπλήρωσε
τα 14 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Σημειώνεται πως από την έρευνα των
αστυνομικών στο προφίλ του δράστη σε

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από
τις αναρτήσεις που αφορούσαν αθλητι-
κές του δραστηριότητες, εμφανίζονται
και αρκετές αναρτήσεις στις οποίες δη-
λώνει αρνητής της πανδημίας και του
εμβολίου, χαρακτηρίζοντας «πρόβατα»
όσους εμβολιάζονται και ζητώντας από
τους πολίτες να αποκτήσουν φωνή και
να αντιδράσουν.

ΛΛιμάνια: 48ωρη 
απεργία σήμερα 
και αύριο
Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας θα παρα-
μείνουν από σήμερα, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου,
το πρωί και για 48 ώρες τα πλοία. Η διοίκηση
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
(ΠΝΟ), κατά τη συνεδρίασή της στις
27/10/2021, κήρυξε 48ωρη πανελλαδική
απεργία στα επιβατηγά πλοία (ακτοπλοϊκά-
μεσογειακά/τουριστικά-πορθμεία) με έναρ-
ξη από σήμερα Τετάρτη 10/11/2021 στις 06.01
έως την Παρασκευή 12/11/2021 στις 06.01, με
προοπτική κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωσή της,
η ομοσπονδία των ναυτικών κάνει λόγο για
«πλήρη απροθυμία και στείρα αρνητική συμ-
περιφορά τής εργοδοτικής πλευράς προκει-
μένου να καταρτιστεί νέα Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 με πραγμα-
τικές και ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά και να
στελεχώσει τα πλοία με βάση τις σύγχρονες
και πραγματικές ανάγκες». Σύμφωνα με την
ΠΝΟ, κατά τη διάρκεια της απεργίας θα γίνον-
ται προσυγκεντρώσεις στις 05.30 στον χώρο
μέσα στο λιμάνι, απέναντι από τον ηλεκτρικό
σταθμό, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στις 11/11/2021 στον ίδιο
χώρο στις 10.30. 

«Έκανα ένα λάθος και είμαι
διατεθειμένος να πληρώσω»,
είπε στην απολογία του - 
Αρνητής της πανδημίας 
και του εμβολίου

Στη φυλακή ο 35χρονος
προπονητής του τένις
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Στην αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης προχωρά το υπουργείο Παιδείας διαθέτοντας κον-
δύλι ύψους 766.486 ευρώ, μεταξύ άλλων, με τη δημι-
ουργία συμπεριληπτικού Σχολείου Γενικής Αγωγής.
Πρόκειται για μια σχολική μονάδα στις τάξεις της οποί-
ας φοιτούν μαθητές της Γενικής και Ειδικής Αγωγής
χωρίς να διαχωρίζονται. 

Σε πρώτη φάση, θα υλοποιηθεί οδηγός για όλα τα νέα
Προγράμματα Σπουδών Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κεντρικό
άξονα τις αρχές της συμπεριληπτικής και ενταξιακής
εκπαίδευσης. Θα συνταχθούν προγράμματα σπουδών
για τις σχολικές μονάδες των Ειδικών Νηπιαγωγείων
και Ειδικών Δημοτικών σε επτά περιοχές και σε τέσσε-

ρις Ομάδες Προσανατολισμού. Επιπλέον, θα υπάρξει
εκπαιδευτική παρέμβαση που αφορά τη δημιουργία
πρωτοκόλλων έγκαιρου εντοπισμού και σχεδίων δρά-
σης με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών και παρέμβαση για άμεση παροχή
της αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης. 

Τέλος, θα προβλεφθεί αποτίμηση της Παράλληλης
Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν περαιτέρω δυνατότητες βελ-
τίωσης. Η αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμ-
μετοχή σε έρευνα σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών,
γονέων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Την
έρευνα θα εκπονήσει ανάδοχος που θα αναλάβει το
έργο έπειτα από πρόσκληση.

Κονδύλι 766.486 ευρώ για αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής

Μ
ια πραγματικότητα η οποία
ισχύει για περισσότερα από
δέκα χρόνια, στο επίκεντρο
της οποίας βρίσκεται η αγά-

πη της ελληνικής οικογένειας για τις πα-
νεπιστημιακές σπουδές, απεικονίζει η
πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Ανάπτυ-
ξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής - ΓΣΕΕ για
«τα σχολικά όνειρα, τις σπουδές και τη
μελλοντική εργασία φοιτητών ελληνικών
ΑΕΙ». Η έρευνα διενεργήθηκε εν μέσω
πανδημίας Covid, από τον Δεκέμβριο του
2020 έως τον Απρίλιο του 2021, και συμ-
μετείχαν 1.856 φοιτητές από έξι πανεπι-
στήμια της χώρας. 

«Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα,
η ελληνική οικογένεια είναι διατεθειμένη
να πληρώσει πολλά χρήματα για τον σκο-
πό αυτόν (να εισαχθεί το παιδί της στο πα-
νεπιστήμιο), γιατί οι σπουδές σε δημόσιο
ΑΕΙ δεν είναι ακριβώς δωρεάν. 

Για να καταφέρει ένας φοιτητής να λά-
βει το πτυχίο, χρειάζεται φροντιστήρια και
σε πολλές περιπτώσεις τα έξοδα εκτινάσ-
σονται όταν σπουδάζει εκτός του τόπου
κατοικίας του. Επιπλέον, το πτυχίο δεν αρ-
κεί, χρειάζονται και άλλα εφόδια, όπως οι
ξένες γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλά τα ποσο-
στά γλωσσομάθειας σε σχέση με άλλες
χώρες του Νότου. Τα παιδιά στην Ισπανία
και την Ιταλία δεν ξέρουν να μιλάνε καλά
ξένες γλώσσες», σχολιάζει στην «Politi-
cal» ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στρατής
Στρατηγάκης.

Τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με
τους παράγοντες από τους οποίους εξαρ-

τώνται οι επιλογές σπουδών των υποψη-
φίων και συνολικά τα κριτήρια βάσει των
οποίων αποφασίζουν σε ποια σχολή θα
φοιτήσουν, είναι εντυπωσιακά, σύμφωνα
με τον κ. Στρατηγάκη: «Κυρίαρχος παρά-
γοντας είναι η εκτίμηση των δυνατοτήτων
ή των αδυναμιών τους και ακολουθούν οι
βαθμολογίες τους, τα μαθήματα που
συμπαθούν ή αντιπαθούν αλλά και η
προσωπική επιθυμία, ανεξαρτήτως των
μαθησιακών δυνατοτήτων. Αντιλαμβανό-
μαστε ότι όσο καλύτερος μαθητής είναι
κάποιος, τόσο οι φιλοδοξίες αυξάνουν.
Ωστόσο, ένας από τους παράγοντες που

δεν μετράει πολύ πια είναι η συνέχιση
του οικογενειακού επαγγέλματος. Συνο-
λικά, πάντως, το να αποφασίζει ένας
υποψήφιος με βάση τις επιθυμίες του εί-
ναι σωστό, το να επιδρά το σύστημα εισα-
γωγής στις επιλογές τους είναι λάθος,
καθώς τους στερεί ελευθερίες». 

Ο ίδιος αναφέρεται και στην πίεση που
συχνά ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον,
προκειμένου να κατευθύνει τον υποψή-
φιο σε συγκεκριμένες σπουδές. Όπως λέ-
ει, «εξαρτάται από την οικογένεια, το οι-
κονομικό και κοινωνικό της υπόβαθρο.
Στις οικογένειες των πτυχιούχων είναι

αδιανόητο να μη σπουδάσει ένα παιδί, θε-
ωρείται σχεδόν ρετσινιά. Είναι προφανές
ότι δεν είναι σωστή αυτή η λογική, αλλά
έχει να κάνει με το μέγεθος της πίεσης
που ασκούν οι γονείς. Πολλά παιδιά τα
διαλύει, γιατί δεν μπορούν να το αντέ-
ξουν». 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι υποψήφιοι
αναζητούν από τις σπουδές τους τις προ-
οπτικές απασχόλησης, ωστόσο, φαίνεται
ότι σε πολλές περιπτώσεις αντιλαμβάνον-
ται ότι ένα πτυχίο δεν θα τους οδηγήσει
στην αγορά εργασίας. 

«Όταν εισαχθούν στο τμήμα της επιλο-
γής τους, βλέπουν από κοντά πώς είναι
οι σπουδές και συχνά αλλάζουν γνώμη
και προσπαθούν να κατευθυνθούν αλ-
λού μέσω μεταπτυχιακού. Έχει αποδειχ-
θεί, άλλωστε, ότι η επιλογή επαγγέλμα-
τος είναι μια διαδικασία εφ’ όρου ζωής.
Σημαντικό εύρημα είναι και η διαφορο-
ποίηση στις επιλογές βάσει φύλου. Από
την έρευνα προκύπτει ότι οι γυναίκες
επιλέγουν σπουδές σύμφωνα με τις επι-
θυμίες τους και οι άνδρες βάσει οικονο-
μικών παραγόντων, το οποίο σχετίζεται
με τον τρόπο ανατροφής τους», σημει-
ώνει ο κ. Στρατηγάκης.

Εύη Πανταζοπούλου

Παραμένει ακριβό το όνειρο για ΑΕΙ

Έρευνα δείχνει την 
εμπλοκή της οικογένειας 
και πώς επιλέγουν 
τις σχολές αγόρια και κορίτσια
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Η ανάρτηση Παπαμιμίκου
για την κορούλα του  

Με μια ανάρτηση από το YouTube του τραγουδι-
ού των Carpenters
«Close to you» επέλεξε
να ευχηθεί στην κο-
ρούλα του Μιχαέλα τα
πρώτα γενέθλιά της o
πρώην γενικός γραμ-
ματέας της ΝΔ Ανδρέ-
ας Παπαμιμίκος. Μάλι-
στα, σε αυτήν έγραφε
«χρόνια πολλά στον δικό μου μικρό άγγελο. Στη
Μιχαέλα μου…». 

Την τραγική σκηνή του στυγερού
εγκλήματος με θύμα τον 44χρονο
υπάλληλο του καταστήματος ψιλι-
κών στην Τούμπα θα κληθεί να πε-
ριγράψει ο 27χρονος Αλβανός που
συνελήφθη για τη δολοφονία και
τη ληστεία και χθες το πρωί οδηγή-
θηκε στον ανακριτή, μετά το ένταλ-
μα σύλληψης που εκδόθηκε σε βά-
ρος του. Ο νεαρός αλλοδαπός πήρε προθεσμία να απολο-
γηθεί για ανθρωποκτονία, ληστεία, οπλοφορία και οπλο-
χρησία. 

Τα στοιχεία του πληροφορήθηκαν οι αστυνομικοί της
Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
λίγο μετά τη σύλληψη του 35χρονου συνεργού του. Ο
ίδιος δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές

Αρχές. Για τη σκηνή της ληστείας,
μιλώντας σε ανθρώπους του περι-
βάλλοντός του, έχει αναφέρει ότι,
αν και ο υπάλληλος όταν απειλήθη-
κε με το όπλο τού παρέδωσε 350
ευρώ, εκείνος απαίτησε και άλλα
χρήματα, και γι’ αυτό ο υπάλληλος
αντέδρασε. Τότε τον χτύπησε και
στη συνέχεια, όταν ο 44χρονος

προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, αυτός κρατώντας το
όπλο τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. 

Από την πλευρά του ο 35χρονος, πάντως, φέρεται να
αποστασιοποιείται εντελώς από το αιματηρό σκηνικό, λέ-
γοντας ότι απλώς γνωρίζονταν με τον δράστη και ότι δεν
ήξερε ότι θα σκοτώσει τον υπάλληλο. Και οι δύο έχουν
πάρει προθεσμία να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη. 

Το κυκλοφοριακό ετοιμάζεται να... καθίσει στα έδρανα
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Μετά την
ανακοίνωση από πλευράς δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα, ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με όλους

τους φορείς για να βρεθούν λύσεις και να «ανασάνουν»
κάτοικοι και οδηγοί, ο πρόεδρος του Σώματος Πέτρος
Λεκάκης ανέβαλε δράση και ορίστηκε η συνεδρίαση για
την προσεχή Δευτέρα 15 Νοεμβρίου.

Συνεδρίαση για το κυκλοφοριακό

Ενθρονίζεται στον Λαγκαδά 
ο νέος μητροπολίτης Πλάτων

Το προσεχές Σάββατο 13 Νοεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη
Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων. Σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης, η
υποδοχή του νέου ιεράρχη και η τελετή της εν-
θρόνισης θα τελεστούν υπό την αυστηρή και σχο-
λαστική τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του
κορονοϊού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κορυφαία διάκριση στη 
γαστρονομία Θεσσαλονίκης 
Μια μεγάλη διάκριση πέτυχε η Θεσσαλονίκη
χάρη στη... γαστρονομία της! Για πρώτη φορά
στην ιστορία του θεσμού η Θεσσαλονίκη είναι
η μοναδική ελληνική πόλη που επιτυγχάνει
την ένταξή της στο Δίκτυο Δημιουργικών Πό-
λεων Γαστρονομίας της UNESCO. Η διάκριση
αυτή καθιστά την πόλη γαστρονομική πρω-
τεύουσα, εντάσσοντάς τη σε διεθνείς τουρι-
στικούς χάρτες και ενισχύοντας την ταυτότητα
και το brand της. Για την επίτευξη του στόχου
συνεργάστηκαν ο κεντρικός δήμος, το υπουρ-
γείο Τουρισμού και η Ελληνική Εθνική Επι-
τροπή UNESCO.

Αγωνιώδες μήνυμα 
Ταχματζίδη 

Υπό την επιστημονική ιδιότητά του ως ιατρού ο δή-
μαρχος Λαγκαδά Γιάννης Ταχματζίδης επιδιώκει να
επικοινωνήσει την αναγκαιότητα του εμβολιασμού
στους πολίτες του. «Το ποσοστό εμβολιασμών στον δή-
μο μας είναι από τα χαμηλότερα που καταγράφονται
στη χώρα. Ασφαλώς και η απόφαση για εμβολιασμό εί-
ναι προσωπική του καθενός και της καθεμίας από εμάς
ξεχωριστά», τονίζει προσθέτοντας ότι «εγώ ως δήμαρ-
χος αλλά κυρίως ως γιατρός έχω εμβολιαστεί (όπως
και τα παιδιά μου), όχι γιατί με εξανάγκασε κάποιος,
αλλά για να έχω την όποια προστασία μού παρέχει το
εμβόλιο. Φροντίζοντας την ατομική μας υγεία διασφα-
λίζουμε τη φυσική μας παρουσία γύρω από τα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα».

ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης:
Πρώτη συνεδρίαση και
σύσταση σε σώμα 

Πρώτη συνεδρίαση για τη νέα δι-
οίκηση της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ. Ο πρόεδρος Θωμάς Βράνος
όρισε ως αντιπροέδρους τον Αντώ-
νη Ζαβέρκο και τον Παναγιώτη Πα-
ναγιωτόπουλο. Γραμματέας είναι ο
Διαμαντής Ματζάρης και ταμίας η
Συμέλα Μανουσαρίδου. Το «παρών»
έδωσαν και οι τρεις βουλευτές της
Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος
Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης
και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, όπως
επίσης ο πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονί-
κης Τάσος Σπηλιόπουλος και ο ανα-
πληρωτής γραμματέας Οργανωτι-
κού Κώστας Φωτίου.

Έλενα Ράπτη - Μαρία 
Πολύζου: «Μαραθώνιος»
η ασφάλεια των παιδιών
Με την κορυφαία μαραθωνο-
δρόμο και θύμα σεξουαλικής
κακοποίησης Μαρία Πολύζου
συναντήθηκε η βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Έλε-
να Ράπτη. Μάλιστα, όπως μά-
θαμε, στο επίκεντρο της συζή-
τησης βρέθηκε η ασφάλεια
των παιδιών, άλλωστε είναι
γνωστός ο αγώνας που δίνει η
κυρία Ράπτη τα τελευταία επτά
χρόνια για την πρόληψη της
παιδικής σεξουαλικής κακο-
ποίησης.

Συνάντηση του δημάρχου
Γιάννη Ιωαννίδη με 
μαθητές και εκπαιδευτικούς

Εκπροσώπους μαθητών του 15με-
λούς συμβουλίου του Γυμνασίου
Σίνδου υποδέχτηκε ο δήμαρχος
Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης και ο πρό-
εδρος της σχολικής επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αντώνης
Αντωνιάδης στο δημαρχείο. Οι μα-
θητές που συνοδεύονταν από τον δι-
ευθυντή του σχολείου Χρήστο
Μπαμπάτσικο και την καθηγήτρια
Ξανθίππη Πασσιά είχαν την ευκαιρία
να συνομιλήσουν με τον δήμαρχο
για την καθημερινότητά τους στο
σχολείο και για τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν μέσα στην πανδημία.
Θα ακολουθήσουν συναντήσεις και
με άλλα σχολεία του Δήμου Δέλτα.

Στον ανακριτή ο κατηγορούμενος 
για τη δολοφονία υπαλλήλου 



Νότιο Αιγαίο

Άνοιγμα στην αγορά 
του γαμήλιου τουρισμού

Το 7ο ετήσιο
συνέδριο της
« D e s t i n a t i o n
Wedding Plan-
ners» -γαμήλιου
τουρισμού- ορ-
γανώνει στη Ρό-
δο η οικεία περι-
φέρεια με στόχο
την ενίσχυση
του θεματικού τουρισμού και τη γενικότερη αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος. Σημειώνεται ότι η «βιομηχανία γά-
μων» σημειώνει τζίρο 300 δισ. τον χρόνο. Στο συνέδριο συμ-
μετέχουν 350 εκπρόσωποι από 40 χώρες, μεταξύ των οποί-
ων οι μεγαλύτεροι σχεδιαστές και εταιρείες διοργάνωσης
πολυτελών γάμων στον κόσμο. Μετά το Ντουμπάι, το Μεξικό,
την Ταϊλάνδη και την Ιταλία, επιλέχθηκαν η Ελλάδα και η Ρό-
δος για το συνέδριο. «Βάζουμε το Νότιο Αιγαίο στον χάρτη
του γαμήλιου τουρισμού με μια άκρως στοχευμένη δράση
διοργάνωσης πολυτελών γάμων, μια βιομηχανία 300 δισ. δο-
λαρίων, με τη βεβαιότητα ότι τα νησιά μας θα τους εμπνεύ-
σουν ως κορυφαίοι προορισμοί γάμων», σημείωσε ο περι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Αμετάκλητα αθώος ο Χ. Κόκκινος
στην υπόθεση της Ενεργειακής ΑΕ
«Αμετάκλητα αθώος» δηλώνει ότι κρίθηκε ο επικεφαλής του
Περιφερειακού Συνδυασμού «Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αι-
γαίου» και αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ
Χαράλαμπος Κόκκινος για την υπόθεση της Ενεργειακής ΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο
του 2015 με αναφορά «προς την ελληνική δικαιοσύνη από
τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκο, ο οποίος
μαζί με τους Φ. Ζαννετίδη και Χ. Μπάρδο παρέστη στην εν λό-
γω δίκη ως μάρτυρας κατηγορίας μου, παραθέτοντας ανερ-
μάτιστα στοιχεία», όπως ο κ. Κόκκινος ισχυρίζεται. 

Τους βασικούς άξονες και τις κατευθύνσεις της χώρας μας για τη δια-
μόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, η οποία
θα καθορίσει τους κανόνες μέχρι το 2029, παρουσίασε ο αρμόδιος υφυ-
πουργός Γιώργος Στύλιος σε ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιο-

νίων Νήσων στην Κέρκυρα. Στην ημερίδα κατέθεσαν απόψεις οι βου-
λευτές Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας και Δημήτρης Μπιάγκης, η δήμαρ-

χος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Μερόπη Υδραίου και εκπρόσω-
ποι της Αυτοδιοίκησης και των αγροτικών και παραγωγικών φορέων από
όλα τα νησιά της περιφέρειας. Διαδικτυακά συμμετείχαν και οι βουλευ-
τές Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας Παναγής Καππάτος, Διονύσης
Ακτύπης και Αθανάσιος Καββαδάς αντίστοιχα. Η οικεία περιφερειάρχης
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου υπογράμμισε ότι «η αγροτική πολιτική
είναι ένας από τους πυλώνες της κοινής πορείας των ευρωπαϊκών λαών,
που έχει στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την ανάπτυξη της

υπαίθρου και τη στήριξη των αγορών των αγροτικών προϊόντων».

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει τη συγχώνευ-
ση σχολικών τμημάτων σε περίοδο πανδη-
μίας και ταυτόχρονης αύξησης των κρου-
σμάτων του κορονοϊού το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πρωτεύουσας σε προχθεσινό
του ομόφωνο ψήφισμα. Το εν λόγω ψήφι-
σμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος Κώστας Μπα-
κογιάννης, χαρακτηρίζοντας «λάθος και
απαράδεκτη τη συγχώνευση των τμημάτων
αυτήν τη στιγμή της πανδημίας». Δεν παρέ-
λειψε, δε, να επισημάνει πως ο δήμος δεν
έχει καμία επίσημη ενημέρωση. Συμφώνη-
σαν, με την εισήγηση του δημάρχου, όλοι οι
επικεφαλής των παρατάξεων, επισημαίνον-
τας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
που προκαλεί η συγχώνευση σχολικών τμη-
μάτων. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης» Νίκος Σοφιανός πρόσθεσε ότι προ-
βλέπεται η συγχώνευση 100 τμημάτων σε 46
σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Στην ίδια συ-
νεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε κατά πλει-
οψηφία το «πάγωμα» των δημοτικών τελών
για το 2022 για την καθαριότητα, τον φωτι-
σμό και σχεδόν όλες τις κατηγορίες.

! Αθήνα 

«Απαράδεκτη» 
η συγχώνευση 
σχολικών τμημάτων -
Παγωμένα τέλη 
και το 2022

Ημερίδα για τη νέα ΚΑΠ της ΕΕ

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Νεάπολη - Συκιές

Έκκληση σε UNESCO 
και τον πρωθυπουργό 
για τα αρχαία στο μετρό

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεάπολης - Συ-
κεών με ομόφωνο ψήφισμά του απευθύνει έκκληση προς
τον πρωθυπουργό να παραμείνουν τα αρχαία ευρήματα
στη θέση που βρέθηκαν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και να
επιταχυνθούν τα έργα
του μετρό. Αναλυτικά
το ψήφισμα αναφέρει:
«Μετά τη δημοσιοποί-
ηση του θέματος περί
απομάκρυνσης των
αρχαιολογικών ευρη-
μάτων από τον σταθμό
Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης, τις απόψεις και
διαμαρτυρίες κορυφαίων προσωπικοτήτων σε Αμερική,
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο και τη διατυπωμένη
γνώμη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, θεωρούμε
ως βέλτιστη λύση τη διατήρηση των αρχαιοτήτων εντός
του σταθμού και την ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς της πόλης μας».

Ήπειρος

Στην παγκόσμια έκθεση 
τουρισμού WTM στο Λονδίνο

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ηπείρου, τον τέλειο
συνδυασμό ορεινού και θαλάσσιου τουρισμού, το περι-
βάλλον, τη γαστρονομία της περιοχής, τα μνημεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους προέβαλε η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου στην παγκόσμια έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδί-
νο, όπου συμμετείχε. Ταυτόχρονα δόθηκε ιδιαίτερη έμ-
φαση στη διεύρυνση και τις εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού που διαθέτει η Ήπειρος, αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητες που προσφέρουν η Εγνατία και η Ιόνια Οδός και τα
Αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων. «Η περαιτέρω ανάδει-
ξη και εδραίωση της Ηπείρου ως προορισμού τεσσάρων
εποχών είναι στρατηγικός στόχος της περιφέρειας», ανέ-
φερε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης.
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Σ
υμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού
συγκάλεσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, στο οποίο συμμετεί-

χαν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία, οι γενικές
διευθύνσεις του υπουργείου, καθώς και το
προεδρείο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου τέθηκαν
από τον υπουργό οι προκλήσεις που πρό-
κειται να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα το υπουργείο Εσωτερι-
κών και η σημαντική πρόοδος που έχει συν-
τελεστεί μέχρι σήμερα στις δράσεις που
προβλέπονται στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης
για το 2021. Όπως τόνισε ο κ. Βορίδης, το
ιδιαιτέρως φιλόδοξο αυτό Σχέδιο περικλεί-
ει όλους τους τομείς δράσεων και ευθύνης
του υπουργείου Εσωτερικών και συνιστά
τον «οδικό χάρτη» που θα οδηγήσει στην
αναγκαία και επωφελή διοικητική μεταρ-
ρύθμιση.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας εξή-
ρε την καλή συνεργασία που έχει αναπτυχ-
θεί όλο αυτό το διάστημα για την προώθηση
τόσο των θεσμικών όσο και των αναπτυξια-
κών θεμάτων και στάθηκε ιδιαίτερα στο πα-
ράδειγμα του νομοσχεδίου για τα ζώα συν-
τροφιάς, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη
Βουλή των Ελλήνων, όχι μόνο για το νομο-
σχέδιο αυτό καθαυτό αλλά και για τη δευτε-
ρογενή νομοθεσία που απαιτείται για την
υλοποίησή του.

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης,
Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε την
ανάγκη υποστήριξης των πολιτικών εξω-
στρέφειας αλλά και της επιτάχυνσης των
πολιτικών του υπουργείου Εσωτερικών που
θα συμβάλουν στην προσθήκη αναπτυξια-
κού πρόσημου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
με έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία.

Φυτεύτηκαν 1.300 δεντράκια 
Ο Δήμος Γαλατσίου, σε συνεργασία με

τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό
οργανισμό we4all, οργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία ανοιχτή δενδροφύτευση στον
περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού
Γυμναστηρίου Γαλατσίου. Ο δήμαρχος
Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος μαζί
με στελέχη της διοίκησης του δήμου και
δεκάδες εθελοντές «έδωσαν ζωή» σε
1.300 νέα δέντρα με σκοπό να δημιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαί ένας νέος
πνεύμονας πρασίνου. Ο δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε τον οργανισμό We4all για την άψογη
διοργάνωση, τόνισε: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας, γιατί ο πλα-
νήτης είναι ένας χώρος που μας φιλοξενεί και οφείλουμε να τον προστατεύσουμε για τις
επόμενες γενιές».

Αναβάθμιση 
δικτύου

Σε επιβεβαίωση της καλής και απο-
τελεσματικής συνεργασίας και επι-
κοινωνίας μεταξύ της δημοτικής αρ-
χής και του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποι-
ήθηκε νέα συνάντηση του δημάρχου
Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη
και του διευθύνοντος συμβούλου
του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιου Μάνου. Στα
θετικά της συνάντησης καταγράφε-
ται η από κοινού δέσμευση των δύο
φορέων για ενεργή σύμπραξη, έτσι
ώστε με την παροχή ενημέρωσης
από την πλευρά του δήμου ως προς
τις προτεραιότητες κατά την υλοποί-
ηση των έργων αναβάθμισης του δι-
κτύου ηλεκτροδότησης σε τοπικό
επίπεδο να ξεκινήσει ο ΔΕΔΔΗΕ το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
σημαντικές επεμβάσεις εκσυγχρονι-
σμού και βελτίωσης του δικτύου, με
κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της
εύρυθμης ηλεκτροδότησης της πό-
λης και την αισθητική αναβάθμιση
της πόλης των Βριλησσίων.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
από αυτούς που μεγάλη πε-
ριοχή της πόλης του κάηκε το
καλοκαίρι, τα έχει με τους πε-
ρισσότερους από τους κυβερ-
νητικούς βουλευτές της πε-
ριοχής, γιατί δεν δείχνουν
κανένα ενδιαφέρον για τα
πρώτα απαραίτητα έργα στην
περιοχή; Το κερασάκι στην
τούρτα ήταν η εμφατική απου-
σία τους από πρόσφατη σύ-
σκεψη που προκάλεσε ο δή-
μαρχος για να εκφράσει την
ανησυχία του και είδε μόνο
έναν από τους εν λόγω βου-
λευτές να εμφανίζεται… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Η Περιφέρεια Αττικής
στο πρόγραμμα IURC
Στο πρόγραμμα IURC και ειδικότερα
στη 2η φάση του συμμετέχουν πάνω
από 200 πόλεις και περιφέρειες παγ-
κοσμίως. Η νέα αυτή 2η φάση αφορά
σε διεθνή διαπεριφερειακή συνερ-
γασία στα πεδία της βιώσιμης ανά-
πτυξης και της καινοτομίας σε χώρες
που βρίσκονται στην Ασία, στη Βό-
ρεια Αμερική και στη Λατινική Αμε-
ρική. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάστηκε
και υλοποιείται από την Υπηρεσία
Εργαλείων Εξωτερικής Πολιτικής
και τη Γενική Γραμματεία για την Πε-
ριφερειακή και Αστική Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αφορμή
το σχετικό πρόγραμμα, ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
δήλωσε: «Με τη συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα έχουμε την ευκαιρία να
αναδείξουμε σε διεθνές επίπεδο
βέλτιστες πρακτικές, ενώ θα αναπτύ-
ξουμε συνεργασίες σε νέους τομείς
και θα μπορούμε να υιοθετήσουμε
διεθνείς καλές πρακτικές». 

Το Εθνικό Σχέδιο «οδικός χάρτης» Αποκτά νέο 
κλειστό γυμναστήριο

Νέο, δεύτερο κλειστό γυμναστή-
ριο θα αποκτήσει ο Δήμος Αλίμου
έπειτα από χρόνια συστηματικής
προσπάθειας του δημάρχου Αν-
δρέα Κονδύλη και σχεδιασμού,
σύνταξης φακέλων και μελετών
από τις υπηρεσίες. Το νέο κλειστό
γήπεδο θα ανεγερθεί επί της οδού
Αλαμάνας και Λευκωσίας σε οικό-
πεδο του δήμου και θα πληροί τις
πλέον σύγχρονες προδιαγραφές
στην κατασκευή και τη λειτουργία
του. Ο διαγωνισμός για το έργο θα
ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες
και μέσα στο 2022 αναμένεται να
ξεκινήσει η ανέγερση του 2ου
Κλειστού Γηπέδου Αλίμου. Το σύ-
νολο του κόστους του έργου, προ-
ϋπολογισμού 3.608.400 ευρώ, θα
επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» του υπουργεί-
ου Εσωτερικών.
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Στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβου-
λίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας θα συζητηθεί
την ερχόμενη Πέμπτη η υπόθεση του τραγικού θανάτου
του 24χρονου Γιώργου Ζαντιώτη, ο οποίος πέθανε κάτω
από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στα κρατητή-
ρια του Βούπερταλ λίγες ώρες μετά τη βίαιη σύλληψή του
από τους αστυνομικούς. Το βίντεο από τη σύλληψη του

νεαρού άνδρα, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα
social media εξαιτίας της βίας που χρησιμοποιούν σε βά-
ρος του οι αστυνομικοί, θυμίζοντας έντονα το εφιαλτικό
τέλος του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020, έχει καταγρα-
φεί από την αδελφή του, με την οποία ο νεαρός φαίνεται
να είχε έναν έντονο διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα να
χρειαστεί η παρέμβαση των Αρχών. Το περιστατικό, αν και

συνέβη στις 2 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό μόλις πριν από λί-
γα 24ωρα και μετά την κατακραυγή των χρηστών του δια-
δικτύου, με αποτέλεσμα οι Αρχές του Βούπερταλ να προ-
βούν σε σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες όμως προκά-
λεσαν πολλά ερωτήματα, καθώς γίνεται λόγος ότι ο θάνα-
τος του νεαρού αποδίδεται σε υποκείμενο νόσημα σε
συνδυασμό με τη χρήση ναρκωτικών.

Ο
ι τιμές χονδρικής του φυσικού
αερίου υποχώρησαν χθες στην
Ευρώπη, αφού επαναλήφθηκε
η ροή ρωσικού αερίου προς τη

Γερμανία, δημιουργώντας ελπίδες ότι η
Μόσχα αρχίζει να εκπληρώνει τη δέσμευ-
ση για την αύξηση της τροφοδοσίας και την
άμβλυνση των ανησυχιών για ελλείψεις,
καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η Ρωσία άρ-
χισε να διοχετεύει φυσικό αέριο προς τη
Γερμανία αργά το βράδυ της Δευτέρας μέ-
σω του αγωγού που εκκινεί από το Γιαμάλ
της Σιβηρίας, μία μέρα αφότου η διακοπή
των εξαγωγών εκτόξευσε τις τιμές στην
Ευρώπη. Αργότερα η ροή του φυσικού αε-
ρίου αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο
εδώ και δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα
γερμανικά στοιχεία.

Χθες η ρωσική Gazprom ανακοίνωσε ότι
ξεκίνησε το πρόγραμμα πλήρωσης των ευ-
ρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου,
το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των οποίων
συνέβαλε στην εκτόξευση των τιμών τους
τελευταίους μήνες. «Η Gazprom ενέκρινε
και ξεκίνησε την εφαρμογή του σχεδίου
διοχέτευσης φυσικού αερίου σε πέντε ευ-
ρωπαϊκούς σταθμούς υπόγειας αποθή-
κευσης», ανακοίνωσε ο ρωσικός κολοσ-
σός στο Telegram, χωρίς ωστόσο να διευ-
κρινίζει αν η διαδικασία έχει ξεκινήσει και
σε ποιες χώρες βρίσκονται οι εγκαταστά-
σεις αυτές. «Ο όγκος και οι διαδρομές με-
ταφοράς του φυσικού αερίου έχουν ορι-
σθεί», αναφέρει η Gazprom. Αν και οι τι-
μές χονδρικής στην ΕΕ και τη Βρετανία
υποχώρησαν, αναλυτές θεωρούν ότι η πε-
ραιτέρω μείωση των τιμών εξαρτάται από
το αν η Μόσχα θα λάβει περισσότερα μέτρα
για να αμβλύνει τις ανησυχίες της Ευρώ-
πης και από το πόσο ψυχρός θα είναι ο φε-
τινός χειμώνας.

Η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται από τη
Ρωσία για το ένα τρίτο του φυσικού αερίου

που χρησιμοποιεί, αντιμετωπίζει εδώ και
μήνες εκτίναξη των τιμών λόγω της αυξη-
μένης ζήτησης για την οικονομική ανά-
καμψη που ακολουθεί τη βελτίωση της
επιδημιολογικής κατάστασης. Ορισμένες
χώρες επιρρίπτουν την ευθύνη για την κα-
τάσταση κρίσης που έχει δημιουργηθεί εν
μέρει στη Μόσχα. Οι τιμές του φυσικού αε-
ρίου έπεσαν στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ο
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν
έδωσε εντολή στην Gazprom να αυξήσει
τις παραδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση μετά την πλήρωση των ρωσικών αποθε-
μάτων. Στην Ευρώπη τα αποθέματα του
φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότε-
ρο επίπεδο εξαιτίας του παρατεταμένου
χειμώνα του 2020 και επειδή στη συνέχεια

δεν αποκαταστάθηκαν. Σε αυτό προστίθε-
ται η χαμηλότερη απόδοση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, για
μετεωρολογικούς λόγους.

ΣΣκηνές  Έβρου στα
σύνορα Πολωνίας
- Λευκορωσίας
Παρόμοια κατάσταση με αυτήν που
βίωσε η Ελλάδα στον Έβρο τον
Μάρτιο του 2020 αντιμετωπίζει η
Πολωνία. Πρόκειται για ένα είδος
υβριδικού πολέμου, καθώς όλο και
αυξάνεται η ένταση στα σύνορά της
με τη Λευκορωσία. Μετανάστες
από τη Μέση Ανατολή και την Αφρι-
κή προσέρχονται μαζικά εκεί. Μέ-
χρι προχθές το βράδυ είχαν συγ-
κεντρωθεί μερικές χιλιάδες, ενώ
ακολουθούν περισσότεροι. Εκα-
τοντάδες είναι και τα βίντεο στα
οποία καταγράφεται το πλήθος που
κατευθύνεται συντονισμένα. Υπο-
λογίζεται ότι ξεπερνούν τους
10.000 όσοι προσπαθούν να περά-
σουν τα σύνορα υπό άθλιες συνθή-
κες, δίχως φαγητό, νερό και κατάλ-
ληλα για τις καιρικές συνθήκες
ρούχα. Το πλήθος κραυγάζει τη λέ-
ξη «Γερμανία», απαιτώντας να πε-
ράσει σε ευρωπαϊκό έδαφος, απο-
προσανατολισμένο ή καθοδηγού-
μενο… Πολλοί από αυτούς επιδει-
κνύουν επιθετική συμπεριφορά.
Κατέρριψαν μάλιστα μέρος του
φράχτη. Η Λευκορωσία προωθεί το
πλήθος προς την Πολωνία και
υπάρχουν πληροφορίες ότι Λευκο-
ρώσοι αστυνομικοί πυροβολούν
στον αέρα για εκφοβισμό, σε μια
προσπάθεια να σπρώξουν τους με-
τανάστες προς την Ευρώπη.
Σε συναγερμό για τις νέες μαζικές
προσφυγικές ροές έχει τεθεί το
Βερολίνο. Η Γερμανία κάλεσε χθες
την Ευρωπαϊκή Ένωση να «λάβει
μέτρα» για να συμβάλει στην απο-
τροπή της μαζικής εισροής μετανα-
στών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατη-
γόρησε χθες τον ηγέτη του αυταρ-
χικού καθεστώτος της Λευκορω-
σίας ότι δελεάζει τους μετανάστες
με την ψευδή υπόσχεση της εισό-
δου τους στην ΕΕ σε μια επιχείρηση
«απάνθρωπη και με χαρακτηριστι-
κά “γκανγκστερικά”». 

Υποχώρησαν οι τιμές χθες - 
Αναλυτές θεωρούν ότι 
η περαιτέρω μείωσή τους 
εξαρτάται από το αν η Μόσχα 
θα λάβει περισσότερα μέτρα 
για να αμβλύνει τις ανησυχίες 
της Ευρώπης 

Υπό διερεύνηση ο θάνατος του 25χρονου Έλληνα στα κρατητήρια του Βούπερταλ

Αέριο: Άνοιξε την κάνουλα
προς την ΕΕ η Gazprom 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP ΟΣΜΟΣ22 Κ



Κ
ρίσιμο χαρακτηρίζουν πηγές
του υπουργείου Οικονομικών
το επόμενο δίμηνο αναφορικά
με την εξέλιξη της πανδημίας

και της ενεργειακής κρίσης. Οι επιτελείς
του ΥΠΟΙΚ στην παρούσα φάση βάζουν
τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιο του
προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη
Βουλή στις 19 Νοεμβρίου και ταυτόχρονα
αναμένουν την εικόνα από τα έσοδα του
Οκτωβρίου. Βασική επιδίωξη είναι να συ-
νεχιστούν οι φοροελαφρύνσεις και να
στηριχθούν περαιτέρω νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που πλήττονται από την
ενεργειακή ακρίβεια, ωστόσο όλα θα
εξαρτηθούν από τον δημοσιονομικό χώ-
ρο που θα δημιουργηθεί. Η ταχύτερη
ανάπτυξη της οικονομίας και η πολύ καλή
πορεία του τουρισμού και τον Οκτώβριο
αποτελούν «κλειδιά» για τις τελικές απο-
φάσεις που θα ληφθούν σε ό,τι αφορά πε-
ραιτέρω μέτρα στήριξης. 

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο
τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών εί-
ναι η μετάθεση του χρόνου εξόφλησης
της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε στην «Political»
αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομι-
κών, υπάρχει αυτή η σκέψη, ωστόσο ακό-
μα δεν έχει «κλειδώσει» κάτι και οι σχετι-
κές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο
διάστημα και δεν είναι σίγουρο ότι αυτό
θα συμβεί πριν από την κατάθεση της ει-
σηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού 2022 στη Βουλή.

Ο χρόνος επιστροφής της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής είναι θέμα που «καίει»
περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύ-
θερους επαγγελματίες που έλαβαν τα
φθηνά κρατικά δάνεια συνολικού ύψους
8,3 δισ. ευρώ. 

Οι τρεις σκέψεις
Βάσει του αρχικού προγραμματισμού,

τα «ραβασάκια» της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής θα αποστέλλονταν από την ΑΑΔΕ
μέσα στον Νοέμβριο. Αρχικά θα εκδίδον-
ταν οι υπουργικές αποφάσεις με τις λε-
πτομέρειες για το «κούρεμα» έως 75%
των επιστρεπτέων προκαταβολών και εν
συνεχεία η ΑΑΔΕ θα προχωρούσε στην
εκκαθάρισή τους και θα ανέβαζε στο
myAADE τα ειδοποιητήρια με τα ποσά
που θα πρέπει να επιστρέψουν στο κρά-
τος όσοι ενισχύθηκαν μέσω των επτά κύ-
κλων του προγράμματος.

Πλέον αυτός ο προγραμματισμός είναι
υπό εξέταση και πιθανότατα όλες οι ημε-
ρομηνίες θα παραταθούν κατά τρεις ή κα-
τά έξι μήνες. Ειδικότερα, το πρώτο σενά-
ριο προβλέπει την έναρξη της καταβολής
των δόσεων της επιστρεπτέας προκατα-
βολής τον Ιανουάριο του 2022, το δεύτερο
σενάριο την έναρξη επιστροφής των πο-

σών τον Μάρτιο του 2022 και το τρίτο σε-
νάριο μεταθέτει την έναρξη της εξόφλη-
σης για τον Ιούνιο του 2022.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμε-
νοι θα έχουν δύο επιλογές:
α) Εφάπαξ εξόφληση του ποσού με επι-

πλέον έκπτωση 15%. Δηλαδή ένας
επαγγελματίας που θα πρέπει να επι-
στρέψει στο κράτος 10.000 ευρώ, εάν
πληρώσει όλο το ποσό μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου, θα καταβάλει 8.500 ευρώ.

β) Εξόφληση του ποσού σε 60 μηνιαίες
δόσεις με επιτόκιο κάτω από τη μονά-
δα. Στο myAADE θα εμφανίζεται η ανά-

λυση των δόσεων, δηλαδή το ποσό που
θα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα και
την ημερομηνία καταβολής.

«Κλειδί» οι εξελίξεις με 
την πανδημία και την ενεργειακή
κρίση - Τι λένε στην «Political»
πηγές του υπουργείου 
Οικονομικών 
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

Επίδομα θέρμανσης: Μεταφορά κονδυλίου 90 εκατ. για χρηματοδότησή του
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η πλατφόρμα

myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), προκειμένου οι καταναλωτές να υποβάλουν τις
αιτήσεις τους για να λάβουν και φέτος το επίδομα θέρμαν-
σης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσε-
ων από τους δικαιούχους αναμένεται να ανοίξει σήμερα,
ενώ το επίδομα αναμένεται να λάβουν ένα εκατομμύριο
νοικοκυριά, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες

στα εισοδήματα από το άλμα των τιμών στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης και στο φυσικό αέριο. Παράλληλα, τροπολογία
που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την
τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, προβλέπει την άμεση
μεταφορά κονδυλίου ύψους 90 εκατ. ευρώ στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης για τη χρηματοδότηση του επι-
δόματος θέρμανσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ειδι-
κά για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιό-
δου 2021-2022 ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και

Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) μεταφέρει στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης ποσό έως 90 εκατ. ευρώ, ύστερα
από αίτημα του υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτεί-
ται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης καλύπτει επίσης τη δαπάνη για
την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου που έχουν αποφασιστεί και θα αυξηθούν
περαιτέρω, προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος
που προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών.

Τα σχέδια για 
την επιστρεπτέα 
προκαταβολή



ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL XΡΗΜΑ24

Διπλάσιο επίδομα 
αλληλεγγύης, έρχεται
το «πρώτο ένσημο» 

Διπλάσιο ποσό θα λάβουν στις 15 Δεκεμ-
βρίου οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, ενώ από την 1/1/2022
θα λειτουργήσει ο μηχανισμός για το «πρώ-
το ένσημο». Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλ-
λων, σε σχετική τροπολογία που κατέθεσε
το υπουργείο Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα,
ο διπλασιασμός του ΕΕΕ κρίθηκε αναγκαίος
για να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες ακραί-
ας φτώχειας. Από την άλλη, την 1/1/2022 θα
λειτουργήσει ο μηχανισμός για το «πρώτο
ένσημο», το οποίο αφορά νέους 18-29 ετών
που θα μπουν για πρώτη φορά στην αγορά
εργασίας.

Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε
1.200 ευρώ και θα δίνεται για 6 μήνες. Τα 600
θα εισπράττει απευθείας ο νεοπροσλαμβα-
νόμενος και τα υπόλοιπα 600 ο εργοδότης.
Επιπλέον, επεκτείνεται το πρόγραμμα
100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
με επιπλέον 50.000 από την 1/1/2022, δίνε-
ται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσε-
ων καθαριότητας για τα κτίρια του ΕΦΚΑ και
δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευ-
ρώ στους εργαζομένους των επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σε-
πτεμβρίου στην Κρήτη. 

Ρυθμίσεις οφειλών
προς ΕΦΚΑ 
σε 72 δόσεις

Δίχτυ προστασίας προς τους οφειλέτες
του ΕΦΚΑ απλώνει η κυβέρνηση, δίνοντας
τη δυνατότητα της ρύθμισης των χρεών τους
σε 72 δόσεις. Αυτό προβλέπεται σε σχετική
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και
αφορά στα χρέη της πανδημίας, τα οποία δη-
μιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020
έως τον Ιούνιο του 2021. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μετά-
πτωσης από την πάγια ρύθμιση των 12 δόσε-
ων σε αυτή των 72 δόσεων, δηλαδή οι εν λό-
γω οφειλές σε περίπτωση που έχουν ήδη
ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να ρυθμιστούν σε
έως 72.

Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την πε-
ραιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων λό-
γω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς
και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται, δε,
σε πλήθος σχετικών αιτημάτων που έχουν
υποβληθεί προς το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του e-ΕΦ-
ΚΑ και ευθυγραμμίζεται με αντίστοιχη διά-
ταξη για τις φορολογικές οφειλές.

Σ
ύσταση για μαζικές αγορές
ελληνικών ομολόγων και με-
τοχών απευθύνουν με συνε-
χείς εκθέσεις τους οι διε-

θνείς οίκοι,  «επενδύοντας» στην
εκρηκτική ανάκαμψη της οικονομίας
και τις μεγάλες ευκαιρίες για υπερ-
κέρδη.

Την τελευταία περίοδο ο ένας μετά
τον άλλον οι ξένοι οίκοι επικαιροποι-
ούν τις προβλέψεις τους για την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας, ανε-
βάζοντας συνεχώς τον πήχη και εκτι-
μώντας ότι  η αύξηση του ΑΕΠ θα
«σβήσει» φέτος την ύφεση που ση-
μειώθηκε το 2020. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκ-
θεση της JP Morgan, η οποία παρα-
μένει ένθερμος υποστηρικτής των
ελληνικών τίτλων, αναμένοντας μάλι-
στα διψήφια αύξηση στα κέρδη ανά
μετοχή, ενώ ανοίγει συνεχώς θέσεις
στα ελληνικά ομόλογα. Ο αμερικανι-
κός οίκος επισημαίνει ότι είναι πρό-
ωρο να τοποθετηθεί κάποιος στις
αγορές αμυντικά, ώστε να προστα-
τευτεί από την πιθανότητα κάποιου
«λάθους» στο μέτωπο της νομισματι-
κής πολιτικής που ακολουθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι,
εμφανίζεται αισιόδοξος, καθώς η
επιβράδυνση της κινεζικής οικονο-
μίας είναι στο τελευταίο της στάδιο,

ενώ οι όποιες ανησυχίες για την πο-
ρεία των επιτοκίων θα είναι διαχειρί-
σιμες.

Για τις ελληνικές εισηγμένες εται-
ρείες η JP Morgan εκτιμά ότι η κερ-
δοφορία το 2021 θα αυξηθεί κατά
21,8%, το 2022 κατά 17,3% και το 2023
κατά 7,2%. Αυτό σημαίνει ότι η μέση
σωρευτική κερδοφορία κατά την
τριετία 2021-2023, η αύξηση των
κερδών ανά μετοχή, συνδέεται με τις
προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία φέτος
θα διαμορφωθεί πάνω από το 7%, ενώ
το 2022 και το 2023 θα κινηθεί με
ρυθμούς 3%-4% με βάση τα σημερινά
δεδομένα και εφόσον δεν υπάρξουν
μεγάλες ανατροπές.

Από την άλλη πλευρά, ο αμερικανι-
κός οίκος αναφέρει στην έκθεσή του
ότι ανοίγει νέες θέσεις στα ελληνικά
ομόλογα και μάλιστα μακροπρόθε-
σμες, δείχνοντας σαφέστατη προτί-
μηση έναντι των πορτογαλικών και
ιταλικών δεκαετών τίτλων. Ως βασικό
επιχείρημα για την επιλογή αυτή η JP

Morgan αναφέρει τη βεβαιότητα ότι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συ-
νεχίσει να αγοράζει τους ελληνικούς
τίτλους, παρέχοντας ασφάλεια σε
σχέση με την εξυπηρέτηση του ελλη-
νικού χρέους και, μάλιστα, με το ελά-
χιστο δυνατό κόστος σε σχέση με το
ύψος των επιτοκίων.

Την τελευταία εβδομάδα καταγρά-
φεται σημαντική αποκλιμάκωση των
επιτοκίων σε όλες τις κατηγορίες των
ελληνικών κρατικών τίτλων. Σύμφω-
να με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, το 3ετές ομόλογο έχει γυρί-
σει και πάλι σε αρνητικό επιτόκιο (-
0,05%), το 5ετές έχει υποχωρήσει
από το 0,60% στο 0,36%, το 7ετές από
το 0,65% στο 0,45%, το 10ετές από το
1,33% κινείται στο 1,13%, το 15ετές
έχει πέσει στο 1,20-1,22% έναντι 1,37%
πριν από δέκα μέρες, το 20ετές έχει
υποχωρήσει στο 1,24% από 1,45% και
το 30ετές στο 1,83% από 1,96%. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Για τις εισηγμένες 
η JP Morgan εκτιμά ότι 
η κερδοφορία το 2021 
θα αυξηθεί 21,8%, το 2022
17,3% και το 2023 7,2%

Ελντοράντο για μετοχές
και ομόλογα η Ελλάδα
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Του Ηλία Παλιαλέξη

Y
στερα από 50 χρόνια η Ελλάδα
αποκτά και πάλι ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα αρδευτικών
έργων. Συγκεκριμένα, 21 αρδευ-

τικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ αλλάζουν τον
«χάρτη» στην αγροτική παραγωγή μέσα
από το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», καλύπτον-
τας έτσι συνολικά 1,3 εκατομμύριο στρέμ-
ματα καλλιεργήσιμης γης. Ειδικότερα, πα-
ρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός σε ειδική
εκδήλωση παρουσίασε το μεγαλύτερο
επενδυτικό πρόγραμμα αρδευτικών έργων
των τελευταίων 50 ετών, ανακοινώνοντας
μάλιστα και την έναρξη των πρώτων 8, συ-
νολικού κόστους κατασκευής 1,6 δισ. ευ-
ρώ, τα οποία, όπως έγινε γνωστό, θα πραγ-
ματοποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, με πό-
ρους, μεταξύ άλλων, και από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα αρδευτικών έργων που
έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για την προ-
σαρμογή του αγροτικού τομέα στις συνέ-
πειες της κλιματικής κρίσης. Στόχος είναι η
επίλυση του αρδευτικού προβλήματος, το
οποίο πρόκειται να αποτελέσει κυρίαρχο
ζήτημα τα προσεχή χρόνια εξαιτίας των
παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας. Ταυ-
τόχρονα μέσω του προγράμματος εξασφα-
λίζονται οι προϋποθέσεις για τη δυναμική
ανάκαμψη του αγροτικού κόσμου, με ενί-
σχυση του εισοδήματος και με ιδιαίτερη
έμφαση στους νέους αγρότες.

«Με αυτά τα σημαντικά έργα υποδομής
εκκινούμε μια δυναμική αναπτυξιακή δρα-
στηριότητα, θέτοντας στο επίκεντρο την
αγροτική ανάπτυξη. Δημιουργούμε έτσι τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε ο πρω-
τογενής τομέας να αναπτύξει τις απαραίτη-
τες συνέργειες με άλλους δυναμικούς
κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρι-
σμός, ο πολιτισμός και η εστίαση, και να
αποτελέσει κινητήριο μοχλό προόδου και
εξέλιξης. Καθιστούμε τον αγροτικό τομέα
κεντρικό πυλώνα για τον απαιτούμενο με-
τασχηματισμό του παραγωγικού μας μον-
τέλου», σημείωσε ο κ. Λιβανός.

Επισημαίνεται ότι σήμερα στη χώρα μας
η γεωργία αποτελεί τον κύριο καταναλωτή
νερού, καθώς το 80% των υδατικών πόρων
χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς.
Στην Ελλάδα η μέση ετήσια αρδευτική ζή-
τηση φτάνει το 600 m3/στρέμμα. Ταυτό-
χρονα, πάνω από το 90% των επιφανειακών
απορροών των υδάτων καταλήγει στη θά-
λασσα.

Η μέση διάρκεια λειτουργίας των έργων
που δρομολογούνται υπολογίζεται στα 25

έτη, με το συνολικό κόστος (λειτουργία και
κατασκευή) σε βάθος 25ετίας να ξεπερνά
τα 4 δισ. ευρώ. Τα έργα καλύπτουν το σύνο-
λο της περιφέρειας, με τα αρδευόμενα
στρέμματα να φτάνουν συνολικά τα
1.352.565.

O Θεόδωρος Σκυλακάκης
Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, «το
στοίχημα για τη χώρα μας είναι πολύ μεγά-
λο και η επιτυχία του προγράμματος είναι
πολύ σημαντική όχι μόνο για τον αγροτικό
κόσμο αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα».
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης
είπε ότι «η χώρα έχει μπει σε τροχιά αλλα-
γής προς ένα παραγωγικό μοντέλο και
πράσινο μέλλον», προσθέτοντας ότι μέσω
των συγκεκριμένων έργων «στόχος είναι
να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και
να αντιστρέψουμε το brain drain».

Ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πό-
ρων και Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννί-
δης ανέλυσε τα πρώτα οκτώ έργα:
• Πρόκειται για τη μεταφορά νερού από τον
ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης
(ΠΕ Ξάνθης), ύψους 203 εκατ. ευρώ, με
20.000 ωφελούμενους αγρότες στο τελικό
στάδιο.
• Ο εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης

ΤΟΕΒ Ταυρωπού, με κόστος κατασκευής
114 εκατ. ευρώ, αρδευόμενα στρέμματα
115.00 και ωφελούμενους αγρότες 5.750. 

• Η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και
το δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού
σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης ύψους
18.518.362 ευρώ, με τη χωρητικότητα του
νέου Ταμιευτήρα (μ3): 840.000 αρδευόμε-
να στρέμματα: 4.125 στρεμμ. και ωφελού-
μενους αγρότες 500. 

• Το φράγμα και το Δίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιε-
ράπετρας, καθώς επίσης και το δίκτυο
άρδευσης της περιοχής με κόστος κατα-
σκευής 26.044.385 ευρώ, χωρητικότητα
νέου Ταμιευτήρα (μ3) 1.705.000, αρδευό-
μενα στρέμματα 10.450 και ωφελούμε-
νους αγρότες 1.050. 

• Το φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου και το δί-
κτυο άρδευσης στην ΠΕ Μεσσηνίας, ύψους
98,5 εκατ. ευρώ, με χωρητικότητα νέου Τα-
μιευτήρα (μ3) 11.000.000, αρδευόμενα
στρέμματα 35.000 και με 3.500 ωφελούμε-
νους αγρότες.

• Το φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού, κα-
θώς και το αρδευτικό δίκτυο, με κόστος
κατασκευής 26.397.000 ευρώ, χωρητικό-
τητα νέου Ταμιευτήρα (μ3) 2.500.000, αρ-
δευόμενα στρέμματα 10.000 και ωφε-
λούμενους αγρότες 1.000. 

• Το φράγμα στο Λιβάδι Αράχωβας, το αρ-

δευτικό δίκτυο και το υδροηλεκτρικό ερ-
γοστάσιο με κόστος κατασκευής:
23.005.200 ευρώ, χωρητικότητα νέου ταμι-
ευτήρα (μ3) 3.760.000, αρδευόμενα
στρέμματα: 6.000 στρεμμ. και 600 ωφε-
λούμενους αγρότες. 

• Το αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια στα Ορφα-
νά Καρδίτσας με κόστος κατασκευής
88.066.645 εύρω, αρδευόμενα στρέμμα-
τα 74.650 στρεμμ. και ωφελούμενους
αγρότες 3.730.

Τέλος, κατά την παρουσίαση του προ-
γράμματος «Ύδωρ 2.0», ο κ. Λιβανός ευχα-
ρίστησε θερμά τον υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, κα-
θώς και τους αναπληρωτές υπουργούς Οι-
κονομικών Θ. Σκυλακάκη και Ανάπτυξης Ν.
Παπαθανάση, οι οποίοι εργάστηκαν εντατι-
κά για την υλοποίηση του προγράμματος.

4 δισ. αλλάζουν τον χάρτη
της αγροτικής παραγωγής 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό 
πρόγραμμα αρδευτικών έργων
των τελευταίων 50 ετών 
παρουσίασε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός



Β
ελτιωμένη η ψυχολογία στην εγχώρια χρηματιστη-
ριακή, με τους long να παίρνουν κεφάλι και τον Γενι-
κό Δείκτη να κοιτάζει προς τις 950 μονάδες. Επόμε-

να σημεία-κλειδιά εντοπίζονται στην προσεχή αναδιάρθρω-
ση του δείκτη MSCI Greece Standard στις 11 Νοεμβρίου, με
το rebalancing να αναμένεται στις 30/11 και στην αναμενό-
μενη αξιολόγηση της Moody’s στις 19/11, με τους συγκρατη-
μένα αισιόδοξους να αναφέρουν στα επιχειρήματά τους ότι
ακόμη δεν έχουν αποδεσμευτεί τα κεφάλαια από την ΑΜΚ
της ΔΕΗ. Παράλληλα, η αγορά αναμένει την αξιολόγηση της

Moody’s στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και τα αποτε-
λέσματα τρίτου τριμήνου που, ως είθισται, θα αρχίσουν να
ανακοινώνονται προς το τέλος του μήνα. Τεχνικά όσο ο Γενι-
κός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 902 ή υψηλό-
τερα των 900 - 895 μονάδων (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60 και
90 ημερών), οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ το ση-
μερινό κλείσιμο έδωσε και ημερήσιο σήμα επιβίβασης, το
οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 899 μονάδων.
Οι επόμενες αντιστάσεις ορίζονται στις 930 και 949 - 950
μονάδες.

Στην κοινοπραξία της Ιντρακάτ 
ο διαγωνισμός για 
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών

Η κοινοπραξία Ιντρακάτ - Σιδηροδρομικά Έργα
μειοδότησε στo έργο που αφορά τη β’ φάση ανάπτυ-
ξης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, προϋπο-
λογισμού 42,1
εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η
κοινοπραξία
επικράτησε με
ποσοστό 7,5%.
Πλέον θα ακο-
λουθήσουν οι
προβλεπόμε-
νες από τον
διαγωνισμό διαδικασίες για την ανάδειξη του προ-
σωρινού αναδόχου. Η διάρκεια του έργου έχει εκτι-
μηθεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης και αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, η
νέα εικόνα των γραμμών και η υπόγεια σύνδεση με
το μετρό θα έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2025. Το έργο
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πειραιώς: Έπεσαν 
οι υπογραφές για το Sunrise II
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι
υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB
(publ) και Serengeti Asset Management LP για
την πώληση ποσοστού 49% και 2% των ομολογιών
ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραι-
ότητας (mezzanine και junior notes), αντίστοιχα,
της τιτλοποίησης Sunrise II. Το χαρτοφυλάκιο
Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47.000 δάνεια
ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λο-
γιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ, με στοιχεία 31 Δε-
κεμβρίου 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πει-
ραιώς, η συναλλαγή αναδεικνύει την ταχύτατη
πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλο-
ποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περί-
που 19 δισ. ευρώ, ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος
δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.

ΕΖΑ: Νέα επένδυση ύψους 
10 εκατ. ευρώ

H νέα γραμμή παραγωγής της Ελληνικής Ζυθο-
ποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ) παρουσιάστηκε πρόσφατα
στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας στην Αταλάντη. Πρόκειται για μια
επένδυση που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και συμπλη-
ρώνει ένα επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ, το οποίο
υλοποιεί η εταιρεία την τελευταία επταετία. Ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης Αθανά-
σιος Συριανός υπογράμμισε τη σημασία της μεγά-
λης αυτής επένδυσης για την εταιρεία, την τοπική
κοινωνία της Αταλάντης αλλά και για την εγχώρια
αγορά της μπίρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η
εν λόγω επένδυση αντανακλά τη φιλοσοφία πρωτο-
πορίας και δημιουργίας που διακρίνει την ΕΖΑ δια-
χρονικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Ξεκινάει η δημόσια προσφορά για την εγγραφή των επενδυτών στην έκδο-
ση του επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ της
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Νοεμ-
βρίου. Από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια των 250 εκατ. ευρώ θα αφαι-
ρεθούν οι δαπάνες έκδοσης 6 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία, το μεγαλύτερο μέ-
ρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα διοχετευθεί για την αποπληρωμή
βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ποσό ύψους μέχρι 154 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα χρησιμοποιήσει ποσό 30 εκατ. ευρώ για την αγορά οι-
κοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Στην περίπτωση που
δεν καταστεί δυνατόν να βρεθούν ως άνω ακίνητα μέχρι τις 31/10/2022 ή
το ποσό που διατεθεί για την αγορά των ακινήτων θα είναι μικρότερο των 30
εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα διαθέσει μέχρι τις 31/12/2022 το τυχόν αδιάθετο
ποσό για να καλυφθούν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Υποστηρικτικές είναι οι προοπτικές της Aegean συγκριτικά με άλ-
λες αεροπορικές, με βάση τα στοιχεία για την ταχύτερη ανάκαμψη
της εγχώριας αγοράς της, τη σταθεροποιημένη κεφαλαιακή της θέ-
ση και την εκ νέου επιτάχυνση της διαδικασίας ανανέωσης του στό-
λου της, όπως επισημαίνει η Axia, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο
για τη μετοχή της Aegean στα 7,5 ευρώ με σύσταση «buy», αναμέ-
νοντας σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα των
5,10 ευρώ. Στο βασικό της σενάριο απαιτεί ανάκαμψη των ASK (επι-
βατο-χιλιόμετρα) της Aegean στα επίπεδα του 2019 έως το 2023 (νω-
ρίτερα από το συνολική ευρωπαϊκή αγορά), με την κάτω γραμμή να
γίνεται θετική από το 2022, υπολογίζοντας τα καθαρά κέρδη του 2023
σε 76,4 εκατ. ευρώ έναντι 78,6 εκατ. ευρώ το 2019.

«Buy» η Axia για Aegean

Το ομολογιακό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Το ΧΑ, οι επόμενοι στόχοι και οι αγοραστές



Έργα 2,5 δισ. ευρώ
στις Συμβάσεις 
Στρατηγικής Σημασίας

Τ
ην πρώτη της συνεδρίαση υπό τον υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή
πραγματοποίησε τη Δευτέρα η κυβερνητική Επι-

τροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που θα επι-
βλέπει την ένταξη 19 μεταρρυθμίσεων και έργων ύψους
2,5 δισ. ευρώ στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων
Στρατηγικής. Πρόκειται για συνολικά 16 έργα των
υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, τα
οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»). Επιπλέον, εντάχθηκαν
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας ένα έργο του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και δύο έργα
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα οποία σχε-
διάζονται να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Τα ενδιαφέροντα ραντεβού 
στο Porto Palace
Όσοι παρακολούθησαν διά ζώσης το Thessaloniki
Summit την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή
στο Porto Palace είχαν πολλά και ενδιαφέροντα συ-
ναπαντήματα. Τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, με τον
Αμερικανό πρέ-
σβη Τζέφρι Πάιατ,
ο οποίος παρακο-
λούθησε με πολύ
μεγάλο ενδιαφέ-
ρον τον Τούρκο
και τον Ισραηλινό
ομόλογό του, όσο
και σχετικά με την αφρόκρεμα της επιχειρηματικής
κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια δεν έλει-
ψαν οι επισκέπτες που βρέθηκαν στην πόλη με αφορ-
μή το συνέδριο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον
Άνθιμο Θωμόπουλο, ο οποίος έκανε μια σειρά από πο-
λύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις στο lobby του ξενο-
δοχείου Porto Palace.

ΔΕΗ: Στα 14,50 ευρώ η τιμή-
στόχος από Eurobank Equities

Η πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, η οποία θα διευκολύ-
νει την επιθετική ανάπτυξη δυναμικότητας των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), θα οδηγήσει την εταιρική
αξία (EV) της ΔΕΗ στα 10 δισ. ευρώ έως το 2026. Αυτό
εκτιμά η Eurobank Equities στη ΔΕΗ στην τελευταία
ανάλυσή της, στην οποία, μάλιστα, ανεβάζει και την τιμή-
στόχο στα 14,50 ευρώ και στην οποία προτείνει στους
επενδυτές να δουν την επιχείρηση το 2026, όταν θα έχει
ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη ΑΠΕ.
Όπως εξηγεί η Eurobank Equities, αποτιμά τη ΔΕΗ σε
μια αναλογική επιχειρηματική αξία (EV) στα 10 δισ. ευρώ
έως το 2026 (7,2x EV/EBITDA), δηλαδή σε αποτίμηση
μετοχικού κεφαλαίου μετά την αύξηση στα 7,6 δισ. ευρώ
ή αξία 5,46 δισ. ευρώ.

ΟΠΑΠ: Στο 46,86% το ποσοστό
της Sazka Group

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.110 μέτοχοι ανταποκρίθη-
καν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος
(scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην
εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα
να ανέλθει στο 67,68% του συνολικού μετοχικού κεφα-
λαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Σημειώνεται
ότι το Sazka Group, ο μεγαλύτερος μέτοχος στον ΟΠΑΠ,
επίσης επέλεξε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επανε-
πένδυσης με το σύνολο των μετοχών που ελέγχει. Ως
αποτέλεσμα της πλήρους συμμετοχής στο πρόγραμμα
επανεπένδυσης, το τρέχον ποσοστό συμμετοχής του
Sazka Group ανέρχεται σε 46,86% του συνολικού μετο-
χικού κεφαλαίου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Titan Cement: Αποδίδει 
το πρόγραμμα ιδίων μετοχών

Στήριξη στη μετοχή έχει προσφέρει το πρό-
γραμμα αγοράς ιδίων μετοχών του Ομίλου Τιτάν,
καθώς από τις 29 Οκτωβρίου έως σήμερα έχει
συμβάλει στη συντήρηση του τίτλου πάνω από τα
15 ευρώ. Την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021
έως και 5 Νοεμβρίου 2021 η Titan Cement Inter-
national SA και η Τιτάν ΑΕ αγόρασαν συνολικά
12.189 μετοχές της Titan Cement International
SA. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν με μέση τιμή
τα 15,02 ευρώ, ήτοι δαπανήθηκαν 183.127 ευρώ,
εκ του συνόλου των 10 εκατ. ευρώ που ο Όμιλος
Τιτάν διαθέτει για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων
μετοχών. Να σημειωθεί ότι η μετοχή της τσιμεν-
τοβιομηχανίας έχει σημειώσει υψηλά έτους στα
18,040 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα που η αγορά
θεωρεί πως μπορούν να ανακτηθούν έως το τέ-
λος του έτους.

Την Ελλάδα επισκέφτηκε 
ο CEO International της Generali
Τα γραφεία της Generali στην Αθήνα επισκέ-
φτηκε προ ημερών ο CEO International Jaime
Anchustegui, όπως αναφέρει σημερινή ανακοί-
νωση της εταιρείας, «στέλνοντας ένα δυναμικό
μήνυμα για το μέλλον και την πορεία της εται-
ρείας τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό επίπε-
δο». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. An-
chustegui και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής
(Riccardo Candoni, regional manager Interna-
tional, Patricia Espirito Santo, head HR Inter-
national, Valentina Sarrocco, head of Legal In-
ternational, και Lorenzo Ioan, head of Busi-
ness Transformation, συναντήθηκαν με τη δι-
οίκηση της Generali Hellas και ενημερώθηκαν
για την πορεία των εργασιών της συγχώνευσης.

Δύο εξαγορές από την Qualco
Η Qualco και η Neurosoft ανακοίνωσαν την ολο-

κλήρωση των συναλλαγών που αφορούν στις εξα-
γορές δύο θυγατρικών εταιρειών της Neurosoft
από την Qualco. Συγκεκριμένα, η Qualco εξαγόρα-
σε το 100% των μετοχών της «TensorFin Single
Member SA», καθώς και το 100% της Daedalus
Technologies FZE, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον τομέα του Supply Chain Finance και παρέ-
χουν ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις, συν-
δυάζοντας την παραγωγή εξειδικευμένου λογισμι-
κού με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
και καλύπτοντας όλα τα διαμορφωμένα μοντέλα
χρηματοδότησης τιμολογίων και εισπρακτέων από
τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε Ελλά-
δα, Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μέση Ανα-
τολή, Ασία και Βόρεια Αφρική και προέκυψαν
έπειτα από την απόσχιση του εμπορικού τομέα
«Fintech & Analytics» της εταιρείας Neurosoft. 



ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS28
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ΟΓιάννης -το παιδί από τα Σεπόλια- Αντετο-
κούνμπο πέρασε τη μεγαλύτερη πόρτα της πο-
λιτικής σε όλο τον κόσμο, αυτήν του Λευκού

Οίκου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, παρουσία των πρωταθλητών ΝΒΑ Μιλγουό-
κι Μπακς, και αστειεύτηκε κιόλας μετά το πέρας της
τελετής: «Κατεβαίνω για πρόεδρος στις επόμενες
εκλογές, θα είμαι ο πιο όμορφος πρόεδρος».

Ο Τζο Μπάιντεν, άκρως ενημερωμένος για τα κα-
τορθώματα του Γιάννη την περασμένη σεζόν, όταν
οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του τίτλου, πή-
ρε τον λόγο και εξήρε την οικογένεια του «Greek F-
reak», εκτός από τον ίδιο. Για τον Γιάννη είπε: «Συγ-
χαρητήρια στην ομάδα, ήσασταν πίσω με δύο ήττες
και πήρατε τον τίτλο. Γιάννη, έβαλες πενήντα πόντους
στο τελευταίο παιχνίδι. Πενήντα. Τώρα ξεκινάς. Αυτό

που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι πως είσαι εδώ
με τον αδερφό σου. Παιδιά οικογένειας μεταναστών
από τη Νιγηρία που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι
σπουδαίο». Και ο πρόεδρος κατέληξε: «Ξέρω πως η
μητέρα σου είναι περήφανη που σε κοιτάζει και ο πα-
τέρας σου από εκεί ψηλά. Είσαστε μια τρομερή οικο-
γένεια. Νομίζω ότι κερδίσατε τον διαγωνισμό γονι-
δίων».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γιάννης στο αναλόγιο:
«Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Εκ μέρους των παι-
κτών και του οργανισμού των Μπακς, είμαστε ευγνώ-
μονες για αυτή την ευκαιρία. Από τα Σεπόλια και την
Αθήνα μέχρι τον Λευκό Οίκο, γεννημένος από Νιγη-
ριανούς γονείς. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία να εί-
μαι στον Λευκό Οίκο. Τιμή μου που είμαι στον Λευκό
Οίκο και να γνωρίζω από κοντά τον πρόεδρο Τζο

Μπάιντεν». Και ο Γιάννης συνέχισε: «Πρώτα από όλα
θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Έκανε πολ-
λές θυσίες για να είμαι εδώ, τους ευχαριστώ για όλα.
Δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα την κουβαλάμε
στην καρδιά μας. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να είμαι
εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φιλάθλους των
Μπακς, είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Πριν από επτά
χρόνια ήμασταν η χειρότερη ομάδα, τώρα είμαστε η
καλύτερη. Πάντα προσπαθούσαμε να γινόμαστε καλύ-
τεροι μέσα από σκληρή δουλειά και να παλεύουμε».

Μετά το τέλος της ομιλίας του ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο χάρισε μια φανέλα των Μπακς στον πρόεδρο
Μπάιντεν, αλλά δεν έμεινε εκεί. Του έκανε δώρο και
ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή του. Ο πρό-
εδρος προσέφερε στους Μπακς μια μπάλα μπάσκετ
με την υπογραφή του.

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΣΕ ΜΠΑΪΝΤΕΝ: 

«Θα είμαι ο πιο όμορφος
πρόεδρος των ΗΠΑ»
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Τ
ην παρέμβαση του ποδοσφαιρι-
κού εισαγγελέα Κωνσταντίνου
Σπυρόπουλου προκάλεσαν οι ει-

κόνες ντροπής στο Πανθεσσαλικό,
όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα Βό-
λος - Άρης εισέβαλαν στο γήπεδο οι
οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας,
συγκρούστηκαν με την αστυνομία και
προκλήθηκε πανδαιμόνιο από τη ρίψη
χημικών. Το παιχνίδι διακόπηκε για μία
ώρα και ο εισαγγελέας ζήτησε τις εκ-
θέσεις της αστυνομίας του Βόλου και
του παρατηρητή του αγώνα. Και όχι μό-
νο για τα επεισόδια αλλά και για το γε-
γονός ότι στο γήπεδο δεν τηρήθηκαν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, καθότι με-
τρημένοι στα δάχτυλα ήταν αυτοί που
φορούσαν μάσκες και, σύμφωνα με τις
τελευταίες αποφάσεις του υπουργού

Υγείας Θάνου Πλεύρη, υπεύθυνες πλέ-
ον είναι και η ΠΑΕ, οι οποίες κινδυνέ-
ψουν με πρόστιμο αλλά και ποινή να
παίξουν κεκλεισμένων των θυρών από
δύο έως τέσσερα ματς. Ωστόσο, τα
υγειονομικά πρωτόκολλα δεν τηρήθη-

καν ούτε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού
με τον Ιωνικό ούτε στο ντέρμπι Πανα-
θηναϊκός - ΠΑΟΚ ούτε στο ματς του
Απόλλωνα Σμύρνης με την ΑΕΚ, μια
και λίγοι ήταν εκείνοι που φορούσαν
μάσκες στην κερκίδα…

Εισαγγελική παρέμβαση και για τις μάσκες Ζητάει πληρότητα 100% 
η ιταλική λίγκα

Πληρότητα 100% στα γήπεδα, όπως γίνεται και
στους κινηματογράφους. Αυτό ζήτησε η ποδο-
σφαιρική λίγκα από την ιταλική κυβέρνηση. Η
πληρότητα στα γήπεδα λόγω της πανδημίας και
στη γειτονική χώρα αυξήθηκε από το 60% στο 75%
ενόψει του αυριανού αγώνα Ιταλία - Ελβετία στο
Ολίμπικο της Ρώμης για τα προκριματικά του
Μουντιάλ 2022. Η λίγκα υποστηρίζει ότι στο
ντέρμπι Ίντερ - Μίλαν την περασμένη αγωνιστική
χάθηκε 1,5 εκατ. ευρώ λόγω μη πληρότητας.

Μένει ο Ελ Αραμπί

Κοντά σε συμφωνία με τον Μαροκινό στράικερ
Γιουσέφ ελ Αραμπί βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Ο
34χρονος Ελ Αραμπί θα μείνει έναν ακόμη χρόνο
στον Ολυμπιακό, καθότι δεινός σκόρερ, με τα ίδια
χρήματα. Το συμβόλαιό του τελειώνει την 1η Ια-
νουαρίου. Κατά πληροφορίες, οι απολαβές του θα
παραμείνουν ίδιες, 1,7 εκατ. ευρώ τον χρόνο, θα
είναι δηλαδή ο πιο ακριβοπληρωμένος.

Αντί Μαρτίνς... Έντι Χάου
στη Νιούκαστλ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς
ήταν απλώς μια... ιδέα για τον πάγκο της νεό-
πλουτης Νιούκαστλ. Τελικά προτίμησαν τον Έντι
Χάου, επί σειρά ετών τεχνικό της Μπόρνμουθ, για
αντικαταστάτη του Στιβ Μπρους. Ο Χάου πρωτί-
στως θα πρέπει να σώσει τη Νιούκαστλ από υπο-
βιβασμό και τον Ιανουάριο να διαχειριστεί για…
αρχή 300 εκατ. ευρώ για αγορά παικτών. Αυτό
ανακοίνωσαν οι νέοι ιδιοκτήτες, οι Σαουδάραβες

της πριγκιπικής οικογένεια των Μπιν Σαλμάν. 

Η Θέλτα θέλει 
τον Σιόβα
Απομακρύνεται η πιθανότητα

να επιστρέψει στην Ελλάδα ο διε-
θνής αμυντικός Δημήτρης Σιόβας,

τον οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, όταν έμεινε ελεύ-

θερος από την Ουέσκα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ
των ισπανικών εφημερίδων, ο Σιόβας έχει πρό-
ταση από τη Θέλτα. Έριξε κατά πολύ τις απαιτή-
σεις του ο 33χρονος διεθνής και οι Γαλιθιανοί
κατά πάσα πιθανότητα θα τον εντάξουν στο δυ-
ναμικό τους. 

Στα δικαστήρια για 60.000 ευρώ
Στα δικαστήρια προσέφυγε ο Αργεντινός μέσος του Πανα-
θηναϊκού Λούκας Βιγιαφάνιες κατά της ΠΑΕ και ζητάει
μείωση του προστίμου των 60.000 ευρώ που του επιβλή-
θηκε επειδή γρονθοκόπησε τον συμπαίκτη του Τάσο Χατζη-
γιοβάνη σε προπόνηση τον περασμένο Αύγουστο. Δεν έχει
προηγούμενο τέτοια προσφυγή από παίκτη. Οι δύο πλευρές
πήραν αναβολή για να το… ξανασυζητήσουν. Ο Βιγιαφά-
νιες είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν τον Ιανουάριο.

Φαν’τ Σχιπ: 
«Νίκες με Ισπανία 
και Κόσοβο»

«Πρέπει να νικήσουμε και στα δύο παιχνίδια που απομένουν για να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες πρόκρισης στα τελικά του 
Μουντιάλ». Αυτό είπε στους διεθνείς ο Ολλανδός ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν’τ Σχιπ ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ισπανία
στο ΟΑΚΑ και εκείνου της προσεχούς Κυριακής στο ίδιο γήπεδο με το Κόσοβο. Η Εθνική έχει μαθηματικές ελπίδες για τη 2η θέση 
στον όμιλο μόνο αν πετύχει δύο νίκες και την τελευταία αγωνιστική η Ισπανία δεν κερδίσει τη Σουηδία στη Γρανάδα. 



Μ
εγάλες στιγμές ζει η Μύκονος! Η σού-
περ σταρ τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ
έφτασε ινκόγκνιτο για τα γυρίσματα του
«GNTM» Γερμανίας, με τους παπαράτσι

από όλο τον κόσμο να την αναζητούν!
Η petite διάσημη τραγουδίστρια κατάφερε και πέ-

ρασε απαρατήρητη κατά την αποβίβασή της στο κο-
σμοπολίτικο νησί, όπως ακριβώς ξεγλίστρησε από
τα φλας στο Ζάππειο, στην κοινή φωτογράφιση με
την καλλονή Χάιντι Κλουμ, όπου εμφανίστηκε με
υπέρκομψη δημιουργία της Ελληνίδας διεθνούς
φήμης designer Σήλιας Κριθαριώτη.

Η 53χρονη Αυστραλιανή καλλονή ακολούθησε
την παραγωγή του ξένου «GNTM» λόγω της συμμε-
τοχής της στην κριτική επιτροπή του τηλεοπτικού
πρότζεκτ μαζί με τον διάσημο Γάλλο σχεδιαστή μό-
δας Ζαν Πολ Γκοτιέ, για τον οποίο φημολογείται πως
δεν βρίσκεται -προς το παρόν- στη χώρα μας.

Η αγάπη της για τον ελληνικό ήλιο, τη θάλασσα,
την κουζίνα και τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά είναι με-
γάλη και έχει μόνο ευχάριστα να θυμάται από τις
χλιδάτες διακοπές της.

Τον Μάιο του 2016 δημοσιεύματα ήθελαν την Κάι-
λι Μινόγκ να παντρεύεται κρυφά στην όμορφη Σίφ-
νο τον κατά πολύ μικρότερό της σε ηλικία Τζόσουα
Σας. Ο γοητευτικός Βρετανός ηθοποιός ανήρτησε
τότε στον λογαριασμό του το ποίημα του Γιώργου
Σεφέρη «Σαντορίνη», με το ποστ να κάνει του γύρου
του κόσμου ως «απόδειξη» της γαμήλιας ένωσής
τους! Ωστόσο, έναν χρόνο μετά το διάσημο ζευγάρι
χώρισε, με την τραγουδίστρια να κάνει λόγο για διά-
λυση αρραβώνα.

Η ποπ σταρ απολαμβάνει ήσυχες, μοναχικές βρα-
διές στο «Νησί των Ανέμων», όπως και φαίνεται και

στη μοναδική φωτογραφία που ανέβασε στο Insta-
gram. Εντυπωσιακή και με πορτοκαλί φόρεμα, πό-
ζαρε χαμογελαστή την ώρα που απολάμβανε έναν
φυσικό χυμό σε πολυτελέστατο μπαρ, αποφεύγον-
τας ωστόσο να κοινοποιήσει την ακριβή θέση της!

Τα γυρίσματα του «GNTM» Γερμανίας είναι σε
εξέλιξη και, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα
διαρκέσουν περίπου δέκα μέρες. Χθες το πρωί τα
υποψήφια μοντέλα εμφανίστηκαν στην περιοχή του
Αρμενιστή και υποβλήθηκαν στη δοκιμασία της
«διελκυστίνδας», δηλαδή του τραβήγματος σχοινι-
ού, με την κάμερα του Mykonos live να καταγράφει
τα πρώτα πλάνα. Ανάμεσά τους plus size κορίτσια,
δύο ηλικιωμένες κυρίες αλλά και δίμετρες κουκλά-
ρες που ξετρέλαναν τους νησιώτες. Στο πλευρό των
κοριτσιών εμφανίστηκε η παρουσιάστρια του ριάλιτι
μόδας Χάιντι Κλουμ, ντυμένη με μπλε ηλεκτρίκ σύ-
νολο, δίνοντάς τους οδηγίες. Η Κάιλι Μινόγκ και
εκεί άφαντη!
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•  Η Κλέλια Ρένεση δημοσίευσε στο In-
stagram βιντεοκλίπ με τον πρώην
σύντροφό της Manu Chao. Αναρωτι-
ούνται όλοι αν είναι και πάλι ζευγάρι.

• Πρεμιέρα την Παρασκευή
για τον Σάκη Ρουβά και την
ολοκαίνουργια εκπομπή του
«Idols» στον ΣΚΑΪ.

•  Η Μαρία Κορινθίου και η κόρη της
Ισμήνη ξεπέρασαν τον κορονοϊό.
Ανήρτησαν στο διαδίκτυο αρνητικά
τεστ.

• Άγνωστοι προσπάθησαν να
διαρρήξουν το σπίτι του Δη-
μήτρη Αλεξάνδρου. Για αυτό
αποχώρησε αιφνίδια το πρωί
της Δευτέρας από την εκπομ-
πή «Super Κατερίνα».

•  Φαντασμαγορική η πρεμιέρα των
«Ράδιο Αρβύλα» το βράδυ της Δευτέ-
ρας στον ΑΝΤ1 με πρωτιά στην τηλεθέ-
αση.

• Επική τούμπα της Ραμόνας
Βλαντή στο «Style me up»!

•  Ο Τάσος Ξιαρχό επιστρέφει στα μα-
θήματα χορού. Ζήτησε από τους μαθη-
τές του διακριτικότητα.

• Η εστεμμένη Βρισηίδα Αν-
δριώτου κατέκτησε την 6η θέ-
ση στον παγκόσμιο διαγωνι-
σμό ομορφιάς «The Miss
Globe 2021» στην Αλβανία.

•  Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Μα-
ρίας Μπεκατώρου στο Mega με το τη-
λεπαιχνίδι «Tha Chase».

• Το προσωπάκι του γιου του,
μέσω υπερηχογραφήματος,
παρουσίασε στους followers
του ο pastry chef Διονύσης
Αλέρτας.

•  Άγνωστοι έσπασαν το αμάξι της
«Survivor» Έλενας Κρεμλίδου.

• Λύγισε στον αέρα του «Love
it» ο σεφ Αλέξανδρος Παπαν-
δρέου. «Ο πατέρας μου είναι
πολύ άρρωστος», αποκάλυψε.

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα Κ Α Ϊ Λ Ι  Μ Ι Ν Ο Γ Κ

Ινκόγκνιτο στη Μύκονο



Υπερθέαμα με Βίσση,
Θεοδωρίδου

Συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Η αιφνίδια απόφαση της Πηνελόπης Αναστα-
σοπούλου να κουρέψει τα μαλλιά της κοντά
δεν ήταν για λόγους ομορφιάς και αισθητι-
κής, αλλά καθαρά για θέμα υγείας. Την απο-
κάλυψη έκανε η δημοφιλής ηθοποιός σε συ-
νέντευξή της, περιγράφοντας τις δραματικές
επιπτώσεις του κορονοϊού στον οργανισμό
της: «Νόσησα από κορονοϊό την ίδια μέρα που
έκανα το εμβόλιο. Η νόσος “χτύπησε” τον θυ-
ρεοειδή και τα μαλλάκια μου δεν τα άντεξαν
όλα αυτά μαζί. Και έτσι τα κούρεψα και είμαι
μια χαρά τώρα».

Το πρώτο χειροκρότημα

Αποθέωση για την Κατερίνα Παπουτσάκη! Η
πρωταγωνίστρια της σειράς «Τα καλύτερά μας
χρόνια» εμφανίστηκε live στη μουσική σκηνή
του συζύγου της Παναγιώτη Πιλαφά και ερμή-
νευσε τις μεγάλες δισκογραφικές της επιτυχίες!
Η δημοφιλής ηθοποιός μοιράστηκε το stage με
τον Κωστή Μαραβέγια και το κοινό τούς αποθέ-
ωσε. «Συμμετείχα φιλικά και αγαπησιάρικα στο
υπέροχο κορίτσι μου! Πήρα μια τζούρα συναυ-
λίας, σχεδόν “κανονικής” μάζωξης, με πιστοποι-
ητικά και μάσκες, χειροκρότημα με ζέση και συγ-
κίνηση», σχολίασε ο φρεσκοπαντρεμένος τρα-
γουδοποιός.

Ο διάσημος ράπερ 50 Cent είναι
εδώ! Δεκαπέντε χρόνια μετά τη
θρυλική συναυλία στο γήπεδο
«Καραϊσκάκης», ο Κέρτις
Τζέιμς Τζάκσον επέστρεψε στη
χώρα μας για τα γυρίσματα της
χολιγουντιανής ταινίας «Ανα-
λώσιμοι 4» και ανακοίνωσε
ποζάροντας πάνω σε ένα ελλη-
νικό άρμα μάχης: «Πολλοί άν-
θρωποι ξέρουν ότι είμαι καλός
σε αυτό που κάνω, πειθαρχημέ-
νος και... υπέροχος σύντομα!
Συμμορία Green Light».

Ο φύλακας άγγελος
Με τις ευλογίες του Αρχιεπίσκοπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου
ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ιδρυτής του
Σωματείου «Φύλακας Άγγελος» για κα-
κοποιημένα παιδιά συνεχίζει το σημαν-
τικό φιλανθρωπικό έργο του. Ο νικητής
του «Survivor 1» συναντήθηκε τη Δευ-
τέρα με τον μακαριότατο και στην ανα-
μνηστική τους φωτογραφία σχολίασε:
«Εύχομαι η διδασκαλία και η ευλογία
του Κυρίου να συνοδεύουν την καθημε-
ρινότητα και τη ζωή όλων μας».

Ήρθε το τανκς

Φ
αντασμαγορικά Χριστούγεννα στον Βόλο με τα μεγαλύ-
τερα ονόματα του πενταγράμμου live on stage! Οι Άννα
Βίσση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Άγγελος και Στέλιος Διο-

νυσίου καθώς και πολλοί άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες θα εμφανι-
στούν την εορταστική περίοδο στην ήδη στολισμένη θεσσαλική
πόλη, που φιλοδοξεί και φέτος να κατακτήσει την πρωτιά στις
αφίξεις επισκεπτών. Επίτιμη καλεσμένη στη λαμπερή τελετή φω-
ταγώγησης (Τρίτη 30 Νοεμβρίου) θα είναι η απόλυτη Ελληνίδα
σταρ, η οποία θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε
μια συναυλία-υπερθέαμα. Ο Πάνος Κιάμος θα εμφανιστεί στις 6
Δεκεμβρίου στο Ορφανοτροφείο Βόλου, με τα έσοδα να διατί-
θενται στην ενίσχυση του Ιδρύματος, η Νατάσα Θεοδωρίδου στις
15 Δεκεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Βόλου, ενώ θα
ακολουθήσουν οι αδελφοί Διονυσίου. Στη γιορτή των φαναριών
«Κάνε μια ευχή» θα τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Βόλτα με τη μαμά
Αγκαζέ με τη Σταματούλα του πόζαρε στο Instagram ο Σάκης Τανιμα-
νίδης. Ο παρουσιαστής και η νεότατη μαμά του βγήκαν βόλτα στον
διάσημο πεζόδρομο της Ερμού ανήμερα τη γιορτή της και φωτογρα-
φήθηκαν μαζί! «Πήγαμε βόλτα με τη μαμά (πρόσφατα και γιαγιά) στο
κέντρο της πόλης! Τα καλύτερα δώρα για τους γονείς είναι “χρόνος
μαζί τους” όχι αντικείμενα», έγραψε στη λεζάντα ο γιόκας της.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Σ
υχνά ακούμε για την πάρεση του
προσωπικού νεύρου. Και δυστυ-
χώς υπάρχουν συνάνθρωποί μας
που πάσχουν από αυτήν. Το προ-

σωπικό νεύρο είναι υπεύθυνο για τη νεύρω-
ση και τη λειτουργία των «μιμικών μυών»
του προσώπου, των μυών δηλαδή με τους
οποίους γίνονται οι διάφορες εκούσιες,
όπως το κλείσιμο των ματιών, το χαμόγελο,
το σήκωμα των φρυδιών, ή ακούσιες (εκ-
φράσεις) κινήσεις του προσώπου. Η πάρε-
ση, η κατάργηση δηλαδή της λειτουργίας
του προσωπικού νεύρου, οδηγεί σε ποικί-
λου βαθμού διαταραχή της φυσιολογικής
λειτουργίας των «μιμικών μυών» του προ-
σώπου και μπορεί ανάλογα με τη βαρύτητα
να οδηγήσει από μια απλή ασυμμετρία στο
πρόσωπο μέχρι και απώλεια της όρασης σε
προχωρημένα στάδια.

Ο εξειδικευμένος γναθοχειρουργός δρ
Ιωάννης Χατζηστεφάνου αναφέρει για την
πάρεση του προσωπικού νεύρου: «Μπορεί
να σχετίζεται με ιδιοπαθείς καταστάσεις
(παράλυση Bell), εγκεφαλικά επεισόδια,
πίεση ή διήθηση του νεύρου από όγκους και
κάκωση του νεύρου έπειτα από χειρουργι-
κή επέμβαση τραυματισμό. Τις περισσότε-
ρες φορές η πάρεση αφορά τη μία από τις
δύο πλευρές του προσώπου, οδηγώντας χα-

ρακτηριστικά σε: πτώση και αδυναμία ανύ-
ψωσης του φρυδιού και κατάργηση της φυ-
σιολογικής ρυτίδωσης του μετώπου, αδυ-
ναμία σύγκλεισης των βλεφάρων και απώ-
λεια του μυϊκού τόνου στο κάτω βλέφαρο,
με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσιο-
λογική κυκλοφορία των δακρύων στο μάτι,
πτώση της γωνίας του στόματος και διαφυ-
γή υγρών ή σιέλου από το στόμα, ασυμμε-
τρία στο προσώπου λόγω ετερόπλευρης
εξάλειψης της φυσιολογικής ρινοχειλικής
αύλακας και κατάργηση των φυσιολογικών
εκφράσεων στην πάσχουσα πλευρά με χα-
ρακτηριστική εικόνα “ανέκφραστου προ-
σωπείου”. Η αποκατάσταση της λειτουργίας
του προσωπικού νεύρου είναι μια πολύ
εξειδικευμένη επέμβαση, η οποία αποσκο-
πεί κυρίως στη βελτίωση της σύγκλεισης
των βλεφάρων και στην αποφυγή διαφυγής
υγρών και σιέλου από τη γωνία του στόμα-
τος και, δευτερευόντως, στην αποκατάστα-
ση της συμμετρίας και στη βελτίωση της εμ-
φάνισης του προσώπου». 

Ο ειδικός μάς εξηγεί πως υπάρχουν διά-
φορες τεχνικές που εφαρμόζονται ανάλογα
με την έκταση της βλάβης και τον χρόνο πα-
ρέμβασης του χειρουργού (πόσο καιρό μετά
την εγκατάσταση της πάρεσης του προσω-
πικού νεύρου).
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kpapakosto@yahoo.gr

Τεχνικές αποκατάστασης
Οι τεχνικές αποκατάστασης χαρακτηρίζονται ως δυνα-
μικές (δίνουν κίνηση στο πρόσωπο) ή στατικές (βελ-
τιώνουν την εικόνα της πάρεσης στην ηρεμία, χωρίς
δηλαδή να δίνουν κίνηση στους μυς του προσώπου). Ο
κ. Χατζηστεφάνου μάς εξηγεί ότι σε περίπτωση τραυ-
ματισμού του νεύρου από χειρουργική επέμβαση ή
ατύχημα απαιτείται άμεση, εντός ωρών, αποκατάσταση
της συνέχειας του νεύρου με άμεση συρραφή ή με
χρήση μοσχεύματος νεύρου. Όταν έχει παρέλθει διά-
στημα λιγότερο από 12-18 μήνες από την εγκατάσταση
της πάρεσης, συστήνονται τεχνικές «σύνδεσης» κλά-
δων του προσωπικού νεύρου με άλλα νευρά της περιο-
χής (όπως το υπογλώσσιο ή το μασητήριο). Όταν έχει
παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο από 12 έως 18 μήνες,
συστήνεται η μεταφορά άλλων μυών στο πρόσωπο από
παρακείμενες ή απομακρυσμένες περιοχές (πόδι), οι
οποίοι θα αναλάβουν τη δράση των «μιμικών μυών»,
που έχει καταργηθεί λόγω της πάρεσης του προσωπι-
κού νεύρου. Οι τεχνικές μεταφοράς μυών στο πρόσωπο
χαρακτηρίζονται ως δυναμικές, γιατί δίνουν κίνηση
στο πρόσωπο. Στις στατικές (χωρίς κίνηση) τεχνικές
περιλαμβάνονται η βλεφαροπλαστική κάτω βλέφαρου,
η πλαστική στο φρύδι, η ανάρτηση του δέρματος του
προσώπου (face lift) και η εφαρμογή βοτουλινικής το-
ξίνης στην υγιή πλευρά.

Πάρεση και πώς διορθώνεται

Δρ Ιωάννης Χατζηστεφάνου,
εξειδικευμένος γναθοχειρουργός
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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 σας τους Κριούς, αυτές οι μέρες είναι αρκε-
τά ανατρεπτικές, στα οικονομικά σας, αλλά και
στα συναισθήματα που τρέφετε για κάποιο πρό-
σωπο. Είναι η περίοδος που θα χρειαστείτε τη
διαφάνεια σε κάθε τομέα, απ’ όπου νιώθετε
εξάρτηση υλική και συναισθηματική. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο, στις 19/11,
σας κάνει να βρίσκεστε στο μάτι του κυκλώνα.
Εδώ και αρκετό διάστημα, είστε πρωταγωνιστές
μιας περιόδου, οπότε μην αφήσετε να σας παρα-
σύρουν οι εύκολες λύσεις, αλλά να έχετε υπο-
μονή και λογική, για να φτάσετε στην εξέλιξή
σας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει... αλήθειες που
φοβάστε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για σας τους Διδύμους, η εργασία, η υγεία και οι
κρυφές σας σκέψεις και πράξεις έρχονται να παί-
ξουν έναν καθοριστικό ρόλο, για το επόμενο διά-
στημα. Προσοχή σε ό,τι κρυφό και παράνομο, γιατί
θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους άλ-
λους.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για σας τους Καρκίνους του δευτέρου και τρίτου
δεκαημέρου, κάτι έχει αλλάξει στη ζωή σας, κυ-
ρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Θα υποχρεω-
θείτε να επιλέξετε το ξεκαθάρισμα μιας δύσκο-
λης κατάστασης, που ακόμη και αν σας προκαλεί
πόνο, πρέπει να βάλετε τα όριά σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για σας τα Λιοντάρια, αυτή είναι μία πολύ ση-
μαντική περίοδος όπου, μέσα από τους προσω-
πικούς σας αγώνες και τις δικές σας αλήθειες,
θα προχωρήσετε σε σημαντικά βήματα. Για σας
του τρίτου δεκαημέρου, οι ψυχολογικές μετα-
πτώσεις θα σας φέρουν σε οριακές καταστά-
σεις, που δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε με
ευκολία. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για σας τους Παρθένους, είναι μια περίοδος που τα
γεγονότα μπαίνουν σε μια ζυγαριά, που από τη μία
υπάρχουν οι δυσκολίες και από την άλλη οι ευνοϊκές
μεταρρυθμίσεις στη ζωή σας. Όλα όμως ισορροπούν
στο τέλος και βρίσκονται οι λύσεις που χρειάζεστε,
ακόμη και μέσα από μία εσωτερική πάλη. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για σας τους Ζυγούς, οι μέρες αυτές είναι μία
δοκιμασία, σε κάθε σταθερή σας βάση. Μπορεί
επίσης να βρεθείτε κοντά σε κάποιες αναγκα-
στικές οικονομικές αλλαγές, που θα έχουν το
στίγμα της πορείας σας έως τώρα, δηλαδή πόσο
καλά μέχρι τώρα διαχειριστήκατε τα χρήματά
σας ή όχι. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είστε από τα τέσσερα πιο πολυσυζητημένα
ζώδια, λόγω των πλανητικών επιρροών.
Έτσι, θα πρέπει να κάνετε μία αναγκαστική
στάση, ώστε να δείτε τη ζωή σας μέχρι εδώ.
Να νιώσετε τα σωστά ή τα λάθη, απέναντι στον
εαυτό σας και τους άλλους, κάτι που θα σας
απαλλάξει από τα ψυχικά τραύματα που θα
ενεργοποιηθούν λόγω της αλήθειας που θα
λάμψει, είτε το θέλετε είτε όχι. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για σας τους Τοξότες, κάτι θα αλλάξει σε εργασια-
κά θέματα, αλλά και σε θέματα που αφορούν ένα
παρασκήνιο, την υγεία σας και την ψυχολογία σας.
Θεωρώ ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μία καλή οι-
κονομική βοήθεια, έως το τέλος της εβδομάδας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα συναισθήματά σας βρίσκονται σε μία έντονη
περίοδο, όπου χρειάζονται μεγάλη προσοχή, για
να μην προκαλέσετε το απόλυτο αλαλούμ στη
ζωή σας. Προχωρήστε αργά και σταθερά, βά-
ζοντας προτεραιότητες τις αλήθειες που υπάρ-
χουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για σας τους Υδροχόους, οι βασικοί τομείς της
ζωής σας μπαίνουν και πάλι σε μία σεισμογενή
περίοδο, όπου θα πρέπει να φροντίσετε να μη
δημιουργούνται πληγές, που δεν θα κλείσουν
εύκολα. Μία αλλαγή σε κατοικία ή επαγγελμα-
τικό χώρο θα φέρει αυτή η Πανσέληνος. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς, κυρίως του τελευταίου πεν-
θημέρου, η Πανσέληνος και η έκλειψη στις
19/11 θα βάλουν στη ζωή σας νέο περιβάλλον,
νέους ανθρώπους, αλλά και πολλές μετακινή-
σεις. Ήρθε η στιγμή να αφήσετε πίσω σας κάτι
που σας έχει πονέσει αρκετά. 

Πρόκειται για μία αρκετά έκρυθμη εβδομάδα,
με γεγονότα που φτάνουν στα όρια της
ασυνεννοησίας, της έντονης αντιπαράθεσης

και των παράλογων σκέψεων. Εσείς που ανήκετε στα
ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύρος, Λέοντας,
Σκορπιός και Υδροχόος), του δευτέρου και τρίτου
δεκαημέρου, θα έχετε σίγουρα μια γεύση από όλη
αυτή την έντονη ενέργεια, που δυστυχώς δεν
εκτονώνεται εύκολα. Μέσα σε μία ποσοτικά έντονη
πλανητική εβδομάδα, έχουμε και μία Πανσέληνο, στις
19/11, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου γίνεται και μερική
έκλειψη, στις 27 μοίρες, στις 10.57 π.μ. ώρα Ελλάδας.
Οι σεληνιακές εκλείψεις δεν έχουν μεγάλη χρονική
διάρκεια στην επιρροή τους, όπως οι ηλιακές, και
γίνονται πιο έντονες οι ψυχολογικές μας μεταπτώσεις.
Η συγκεκριμένη βρίσκεται κοντά σε αναιρετική μοίρα,
όπου δείχνει την επιθυμία μας, μέσα από όλες αυτές
τις καταστάσεις που βιώνουμε, να αποζητάμε την
αλλαγή, μέσα από την προσωπική μας μεταμόρφωση. 
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Η
χθεσινή αποστροφή του πρωθυ-
πουργού Κ. Μητσοτάκη προς την
Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ότι
η λύση για να ξεμπερδέψουμε με

την πανδημία και να σώσουμε συμπολίτες από
τον λάθος θάνατο είναι μπροστά μας, στα χέρια
μας, στα χέρια του καταστηματάρχη που κα-
λείται να προστατεύσει την υγεία των υπαλλή-
λων και των πελατών του, αλλά και τη φήμη της
επιχείρησης, του δημάρχου που θα πρέπει να
μιλήσει πειστικά στους δημότες του, του ιερέα
που θα πρέπει να διδάξει στους πιστούς την πί-
στη στη ζωή, κρύβει στις φράσεις της την ου-
σία της πρόκλησης με την οποία βρισκόμαστε
όλοι αντιμέτωποι ενώπιον του τέταρτου, αδυ-
σώπητου κύματος του κορονοϊού.

Η κυρίαρχη ανάλυση που γίνεται, αποδίδει
τη θεαματική αύξηση των εμβολιασμών (πρώ-
τη δόση) των τελευταίων ημερών στον φόβο
που φέρνει μαζί του το νέο κύμα του ιού. Προ-
φανώς κάποιοι επηρεάζονται από τις δραματι-
κές εικόνες στα νοσοκομεία, τις σπαραξικάρ-
διες περιγραφές των συγγενών και τις εφιαλτι-
κές προβλέψεις των ειδικών.

Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ανάλογος
ήταν ο τρόμος από την πρώτη στιγμή της πρω-
τόγνωρης αυτής υγειονομικής κρίσης. Ενδε-
χομένως να ήταν και μεγαλύτερος στο πρώτο
κύμα, όπου όλοι οι Έλληνες, όπως και οι πολί-
τες σε όλες τις άλλες χώρες, ήταν καρφωμένοι

κάθε απόγευμα στις τηλεοράσεις, μπας και
καταλάβουν τι είναι αυτό που μας έχει βρει.

«Ο φόβος φυλάει τα έρημα» λέει ο θυμόσο-
φος λαός, εννοώντας αυτά που μένουν έξω
από το κοπάδι. Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει
και με την πανδημία. Ο φόβος της απομόνω-
σης από το κοινωνικό σύνολο, του αποκλει-
σμού από βασικές, κατεκτημένες ελευθερίες
που σε κανονικές συνθήκες δεν απαιτούν κα-
νένα οικονομικό κόστος, ενδεχομένως να εί-
ναι πιο καθοριστικός και από τον ίδιο τον φόβο
της ζωής σε αυτήν τη φάση της περιπέτειας.

Μόλις ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων μέ-
τρων, τα οποία επιβάλλουν μεγάλες και επώ-
δυνες καθημερινές αλλαγές στη ζωή των
ανεμβολίαστων, και ταυτόχρονα ξαναξεκίνη-
σαν οι έλεγχοι που είχαν ατονήσει έως εκλεί-
ψει πλήρως, αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση
για την πρώτη δόση του εμβολίου.

Στους Έλληνες αρέσει η παρέα. Σιχαίνονται
τη μοναξιά και την απομόνωση. Και ίσως νιώ-
θουν δυσάρεστα όταν δεν μπορούν να ακολου-

θήσουν τα φιλαράκια στα αγαπημένα στέκια,
διότι αδυνατούν να πληρώνουν διαρκώς το τί-
μημα της αυτοδιάγνωσης. Φαίνεται αυτό και
από την ανάποδη, άλλωστε. Γέμισαν ξαφνικά
τα παγκάκια παρέες, μεταξύ των οποίων είναι
και εμβολιασμένοι οι οποίοι προτιμούν να βρί-
σκονται με τους ανεμβολίαστους φίλους τους
έξω παρά να απολαμβάνουν μόνοι τον καφέ
τους στη θαλπωρή ενός μαγαζιού.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν και την κατεύ-
θυνση της διαχείρισης από την Πολιτεία. Ακό-
μα μεγαλύτεροι, ενδελεχείς έλεγχοι και κανέ-
να βήμα πίσω στα περιοριστικά μέτρα για τους
ανεμβολίαστους.

Όλοι έχουμε στον μικρόκοσμό μας ανθρώ-
πους που αρνούνται να εμβολιαστούν ή ακόμα
ακόμα που προσπαθούν να αποκτήσουν διά
της πλαγίας ένα «τζούφιο» πιστοποιητικό πρό-
σβασης στον κόσμο των εμβολιασμένων. Όλοι
μας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς,
έναν φόβο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, για το εμ-
βόλιο τον περάσαμε. Και τον ξεπεράσαμε αντι-
παραβάλλοντας στο ένστικτο τη λογική. Αυτή
την εμπειρία έχουμε όλοι χρέος να τη μεταγγί-
σουμε στον ανεμβολίαστο διπλανό μας. Όπως
ορθά είπε ο πρωθυπουργός, οφείλουν να το
πράξουν ο δήμαρχος, ο ιερέας, ο δάσκαλος, ο
δικαστής, ο μπακάλης, ο κουρέας…

Αλλιώς δεν θα απαλλαγούμε ποτέ από τους
«φύλακες» της ζωής μας.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

«Ο φόβος φυλάει τα έρημα» λέει
ο θυμόσοφος λαός, εννοώντας
αυτά που μένουν έξω από το
κοπάδι. Μάλλον κάτι τέτοιο 
συμβαίνει και με την πανδημία

Να γίνουμε οι φύλακες 
της υγείας μας (αλλά με «φύλακες»)


