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κείμενα
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Ή ποινές ή χάδια.
Ποινές-χάδια τέλος!
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Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Φλώρο
και ενίσχυση μέτρων επιτήρησης
Οι απειλές Ερντογάν και τα ανησυχητικά
σημάδια για νέο «Φεβρουάριο 2020»
«Από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα η κρίσιμη
περίοδος», σημειώνουν στρατιωτικές πηγές
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η βελτίωση της
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Λαναρά
Μια επιχειρηματίας
game changer
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Συριζαίοι εξαρτημένοι από τον αρνητισμό

Ο

ι Κασσάνδρες της Κουμουνδούρου διαψεύστηκαν οικτρά για ακόμη μια φορά. Οι συμφορές που προέβλεπαν ότι θα πλήξουν τη
χώρα δεν επαληθεύτηκαν. Όσοι πόνταραν
στο κακό απογοητεύτηκαν πάλι. Ωστόσο, συνεχίζουν
εμμονικά να ποντάρουν. Είτε αυτό λέγεται πανδημία είτε Προσφυγικό ή οικονομική κρίση. Ακόμη και με τις
πυρκαγιές έκαναν αντιπολίτευση οι «καμένοι». Οι άνθρωποι έχουν εξάρτηση από τον αρνητισμό. Όπως μια
νοσηρή ερωτική σχέση που δεν καταλήγει πουθενά.
Μόνο το 2015 απέφερε καρπούς (την πρώτη φορά Αριστερά) και είδαμε τα χαΐρια μας. Ωστόσο, το παραμύθι
με τα μνημόνια τελείωσε νωρίς... Έκτοτε η «σχέση»
φθίνει και πάει από το κακό στο χειρότερο.
Στο θέμα της πανδημίας ήρθαν τα εμβόλια και τους
χάλασαν το αφήγημα. Στο Προσφυγικό ήταν η υπεύθυνη και σκληρή στάση της κυβέρνησης στην κρίση του
Έβρου και απέναντι στον βρόμικο πόλεμο του Ερντογάν

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γιάννης Κορωναίος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ:

Γιάννης Αρμουτίδης

που δεν τους άφησε πολλά περιθώρια για «παιχνίδια».
Στο ζήτημα της οικονομικής κρίσης έφαγαν για τα καλά
τα μούτρα τους. Η χώρα ανακάμπτει ισχυρά και αναπτύσσεται βιώσιμα, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανεργία συρρικνώνεται, τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρούνται σε ασφαλή επίπεδα και
η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών γίνεται με
υπευθυνότητα.
Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
ήταν η καλύτερη απάντηση στην καταστροφολογία και
τη μιζέρια του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κομισιόν αναθεώρησε εντυπωσιακά τις προβλέψεις της για το φετινό ΑΕΠ. Ο πήχης ανεβαίνει στο 7,1% για το 2021, ενώ η προηγούμενη
εκτίμηση ήταν μόλις 4,3%. Σύμφωνα με την έκθεση της
Επιτροπής, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κερδίζει έδαφος κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης και
της καλύτερης από το αναμενόμενο τουριστικής σεζόν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Έλλη Τριανταφύλλου,
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός,
Στέλλα Παπαμιχαήλ
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Ειρήνη Μητροπούλου,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου,
Δημήτρης Δημακόπουλος,
Ηλίας Παλιαλέξης,
Δήμητρα Δάρδα,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

Ο αντίκτυπος της πανδημίας αναμένεται να αμβλυνθεί σταδιακά, ενώ η διευκολυντική δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική, σε συνδυασμό με την ισχυρή
ώθηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
πρόκειται να διατηρήσει τη δυναμική στο μέλλον. Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης αναμένεται να συνεχίσουν να βοηθούν ευάλωτους τομείς, ενώ η ανάκαμψη
της οικονομίας θα επιταχύνει τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 15,3% το 2021 και να συνεχίσει την πτώση του
στο 15% και 14,5% το 2022 και το 2023 αντίστοιχα.
Βεβαίως και δεν γίναμε Ελβετία μέσα σε δύο χρόνια.
Πολλά και μεγάλα πράγματα πρέπει και απαιτούνται να
γίνουν. Ωστόσο, η κυβέρνηση με τις όποιες αδυναμίες
και ολιγωρίες βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Όσο
για τους καταστροφολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, τους αξίζει
ένας στίχος του Σαββόπουλου: Ο κόσμος αλλάζει δίχως
να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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Ευτυχία Κόλβερη,
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου
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Δεν θα γίνουμε ούτε
Αυστρία ούτε Ολλανδία
Το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι πρόθυμο να εφαρμόσει κανένα είδος lockdown
Μπορεί η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες
να υιοθετούν μέτρα που αποκλείουν τους ανεμβολίαστους από την κοινωνική ζωή, από την κυβέρνηση όμως διαμηνύουν ότι αυτήν τη στιγμή δεν συζητούν στις συσκέψεις το ενδεχόμενο θέσπισης
νέων μέτρων που θα παραπέμπουν σε ένα πλήρες
lockdown των ανεμβολίαστων.
Με άλλα λόγια, το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι πρόθυμο να εφαρμόσει ένα «μοντέλο Ολλανδίας», με
lockdown μετά τις 19.00 που πιάνει και τους εμβολιασμένους, ούτε καν ένα μοντέλο Αυστρίας που
ουσιαστικά περιορίζει τους ανεμβολίαστους μόνο
στην πρόσβαση στην εργασία τους, στα σουπερμάρκετ και στα φαρμακεία. Ούτως ή άλλως, δε,
στην εστίαση δεν λειτουργούν ιδιαιτέρως τον χειμώνα οι εξωτερικοί χώροι εστίασης.
«Στις συσκέψεις που κάνουμε συζητούμε για το
πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα, όχι για το πώς θα
πάρουμε νέα», διαμηνύει μέσω της «Political» αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος που μετέχει στις συσκέψεις. Ανώτερη κυβερνητική πηγή, δε, απαντά
με ένα κατηγορηματικό «όχι» στο σενάριο για περιορισμό της πρόσβασης των ανεμβολίαστων
στους εξωτερικούς χώρους εστίασης έστω με rapid test.
Ήδη, πάντως, ξεκίνησαν οι διορθωτικές παρεμβά-

σεις. Όπως εγκαίρως είχε γράψει η «Political»,
από σήμερα το πρωί θα ισχύει νέο μοντέλο στα
σουπερμάρκετ, όχι με rapid test στην είσοδο, αλλά
με αλλαγή στην αναλογία πελατών/τετραγωνικά,
προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι εσωτερικοί
χώροι. Πρακτικά, τώρα θα μπαίνει 1 πελάτης ανά 9
τ.μ., ενώ σε αυτήν τη φάση επελέγη να μην υπάρξει διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας. Αν παρά
ταύτα παρατηρηθούν προβλήματα, αυτό είναι κάτι
που μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο.
Επίσης, κυβερνητική πηγή δεν αποκλείει το σενάριο, σε δεύτερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση
μετά τις 22/11 που λήγει η τρέχουσα ΚΥΑ, να
χρειαστεί ενίσχυση του testing σε ανεμβολίαστους, με την προοπτική αύξησης των εβδομαδιαίων rapid tests από 2 σε 3, τόσο για τους ανεμβολίαστους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
όσο και για αυτούς της εστίασης. Κάτι τέτοιο,
όμως, ως αυτή την ώρα δεν έχει κλειδώσει, αλλά
είναι ένα μέτρο που περιλαμβάνεται στο πακέτο
ενός Plan B. Το οποίο Plan B, αυτή την ώρα, παραμένει εν πολλοίς αδιαμόρφωτο, με δεδομένο
ότι παρατηρούνται τόσο αύξηση των ραντεβού
εμβολιασμού, όσο και μια σταθεροποίηση, έστω
σε υψηλά επίπεδα, του ρυθμού μετάδοσης της
επιδημίας, παρά τη μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ.

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Εξεταστική για τις «δημοσκοπήσεις» αλλά με έρευνα από το 2015
Μπούμερανγκ γύρισε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής
που θα αφορά «στημένες» δημοσκοπήσεις
και «χειραγώγηση» μέσων ενημέρωσης, καθώς η κυβέρνηση σεβόμενη τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς δεν υπονόμευσε το δικαίωμα της μειοψηφίας και δήλωσε παρούσα στην έρευνα, με «κλήση μαρτύρων από
όλους τους χρονικούς ορίζοντες».
Η συγκεκριμένη αποστροφή του Γιώργου
Γεραπετρίτη, που εκπροσώπησε την κυβερνητική πλειοψηφία, αφήνει ορθάνοιχτο το
ενδεχόμενο για τη ΝΔ, εφόσον διαθέτει την
πλειοψηφία στην Επιτροπή, να ζητήσει χρονική διεύρυνση της έρευνας από το 2015, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα.
«Η απόφαση να πάμε σε μία Εξεταστική
και όχι σε δεύτερη ήταν προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρότι διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις, ήταν κατηγορηματικός», τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυ-

πουργού που χθες βρισκόταν στη Διάσκεψη
για τη Λιβύη στη Γαλλία, προσθέτοντας ότι ο
ίδιος ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι μια
δεύτερη Εξεταστική θα ήταν ευτελισμός της
διαδικασίας. Εξάλλου, συνεργάτες του πρωθυπουργού επισήμαναν σε κάθε τόνο ότι η
ΝΔ ήταν εκείνη που θεσμοθέτησε το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί Εξεταστικές, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε θέσει καν το άρθρο 68 προς Συνταγματική Αναθεώρηση. Σε
κάθε περίπτωση, από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και
θεσμικά στις εργασίες της Επιτροπής, αν και
θεωρούν ότι το θέμα με τον τρόπο που το
«σηκώνει» ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά καθόλου την
κοινωνία.
Τον πυρήνα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ,
ωστόσο, δεν μπόρεσε να στηρίξει ούτε ο
ίδιος ο πρόεδρός του, καθώς από την αρχή
της ομιλίας του αντί να επιχειρηματολογήσει
επί της ουσίας αφιέρωσε πέραν του 10λε-

πτου να σχολιάζει την παραίτηση του Αυστριακού καγκελάριου Κουρτς συσχετίζοντάς τη με την ελληνική πραγματικότητα. «Αν
δεν είχε πέσει ο Κουρτς, θα φέρνατε την
πρόταση;» αναρωτήθηκε ο Γ. Γεραπετρίτης,
κάνοντας λόγο για πολιτικό αριβισμό.
Σε ένα νέο κρεσέντο κινδυνολογίας, ο Α.
Τσίπρας άφησε και πάλι έμμεσες αιχμές για
την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στους
εμβολιασμένους, με τον Γ. Γεραπετρίτη να
τον καλεί να ξανασκεφθεί αυτό που είπε, ειδικά στην παρούσα χρονική στιγμή.
Πάντως τη διεύρυνση της χρονικής περιόδου της Εξεταστικής στήριξαν χωρίς αστερίσκους όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις τους
μετά την πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Χάρη Θεοχάρη.
«Θα ψηφίσουμε με το δικό μας σκεπτικό
υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής
όπως θα ψηφίζαμε και την πρόταση που εί-

χε προαναγγείλει η ΝΔ ότι θα καταθέσει»,
είπε ο γραμματέας της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου. «Όλα στο φως» τόνισε
και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως και ο πρόεδρος
της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, επαναφέροντας και δική του πρόταση
προς εξέταση.
Μετά την υπερψήφιση της πρότασης στην
Ολομέλεια με 142 ψήφους είναι η πρώτη
φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά που
συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή από τη
μειοψηφία, κάτι που οφείλεται στην τελευταία Αναθεώρηση του Συντάγματος που
άνοιξε τον δρόμο σε αυτή τη δυνατότητα.
Οι εργασίες της Επιτροπής θα ξεκινήσουν
εντός δέκα ημερών, οι συνεδριάσεις της θα
μεταδίδονται από το Κανάλι της Βουλής και
θα έχει χρονικό περιθώριο δύο μηνών για
να ολοκληρώσει το έργο της.
Στέλλα Παπαμιχαήλ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός σε
Έβρο, Αιγαίο και...
Αλεξανδρούπολη
του Γιάννη Κορωναίου

E

χουν γνώσιν οι φύλακες. Μετά το
παραλήρημα Ερντογάν και τις
ευθείες απειλές κατά της χώρας
μας -«αν ανοίξουμε τα σύνορά
μας, δεν ξέρω τι θα πάθει η Ελλάδα»- κατά
τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με
τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, οι ελληνικές Αρχές λαμβάνουν τα μέτρα τους προετοιμαζόμενες ακόμη και για
το χειρότερο σενάριο.
Έτσι χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη
σύσκεψη υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο με τη συμμετοχή των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των τριών
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αποφασίστηκε
η λήψη προληπτικών μέτρων με ιδιαίτερη
έμφαση στην επαύξηση της επιτήρησης
των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων
της χώρας μας, στην αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και στην άμεση αναφορά περιστατικών από τις μονάδες της παραμεθορίου, που αφορούν σε αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Όλα τα
ανωτέρω έγιναν σε συντονισμό με τους
αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Στο περιθώριο των επίσημων ανακοι-

νώσεων για τη λήψη μέτρων έναντι των
τουρκικών απειλών υπάρχει ο συναγερμός τόσο στη μεθόριο του Έβρου όσο και
στο Αιγαίο. Οι εντολές είναι για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που διαπιστωθεί
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την «κανονικότητα»: οργανωμένη μετακίνηση χερσαίως ή θαλασσίως μεταναστών και προσφύγων ή ύποπτες μεταφορές μονάδων
προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Σε ό,τι αφορά τον Έβρο, η ανέγερση του
φράκτη λειτουργεί ήδη αποτρεπτικά.
Επομένως, οι ελληνικές Αρχές στρέφουν
κυρίως την προσοχή τους προς το Δέλτα

Επαφές Δένδια
Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε άτυπες διμερείς επαφές
με τους ομολόγους του από την
Ισπανία, την Τυνησία, την Αίγυπτο
και την Κύπρο, καθώς και με τον
Ειδικό Απεσταλμένο για τη Λιβύη
Γιαν Κούμπις. Στο επίκεντρο των
συνομιλιών βρέθηκαν οι εκλογές
και το μέλλον της χώρας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και
η κατάσταση στην Πολωνία.

και τις νησίδες του ποταμού, που πολλές
φορές στο παρελθόν αποτέλεσαν τη «γέφυρα» για να περάσουν πρόσφυγες και
μετανάστες τα σύνορα. Οι μονάδες της Συνοριοφυλακής βρίσκονται σε αυξημένη
ετοιμότητα από τα τέλη καλοκαιρού, όταν
οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ και
άρχισε εκ νέου η μαζική φυγή γυναικόπαιδων από το Αφγανιστάν.

«Σαμποτάζ» στα
ελληνοαμερικανικά σχέδια
Οι πλέον καχύποπτοι στο ελληνικό
στρατόπεδο βλέπουν πίσω από το τελευταίο κρεσέντο απειλών του Ερντογάν -και
σε συνδυασμό με την αναφορά του στην
Αλεξανδρούπολη- την ίδια τη θρακιώτικη
πόλη ως στόχο του υβριδικού σχεδίου
του. Σαφώς ενοχλημένος από τον αναβαθμισμένο ρόλο του λιμανιού της, ο Τούρκος
πρόεδρος ακούει με ευχαρίστηση τα μέλη
της «αυλής» του να του λένε πόσο ευάλωτη μπορεί να αναδειχθεί, μιας και βρίσκε-

ται τόσο κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Όσο και αν οποιαδήποτε εφαρμογή
ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί έναν... αποχαλινωμένο Ερντογάν, οι ελληνικές Αρχές
είναι απολύτως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο.

Έκτακτη σύσκεψη υπό
τον Φλώρο και ενίσχυση
των μέτρων επιτήρησης Οι απειλές Ερντογάν και
τα ανησυχητικά σημάδια
για νέο «Φεβρουάριο 2020» «Από τώρα μέχρι
τα Χριστούγεννα
η κρίσιμη περίοδος»

Διεθνής Διάσκεψη για τη Λιβύη: Κυρώσεις στους ταραξίες
Αυστηρή προειδοποίηση σε όποιον επιχειρήσει να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία στη Λιβύη απευθύνουν οι ηγέτες
κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν χθες στη Διάσκεψη του Παρισιού, την οποία κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων στην αφρικανική χώρα. Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, τα
Ηνωμένα Έθνη θα επιβάλουν κυρώσεις σε όποιον -φυσικό
πρόσωπο ή κράτος- διαταράξει την πολιτική μετάβαση στη Λιβύη. Οι συζητήσεις στο Παρίσι επικεντρώθηκαν σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο αφορά τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων για τις 24 Δεκεμβρίου προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών. Οι ηγέτες κάλεσαν όλες τις πλευρές να τηρήσουν το
χρονοδιάγραμμα και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υιοθετηθούν
πρακτικές τρομοκρατίας ή νοθείας που θα μπορούσαν να

επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών και να οδηγήσουν
σε έναν νέο κύκλο βίας. Συμφώνησαν ακόμη στην αποστολή
διεθνών παρατηρητών για τον έλεγχο της διαδικασίας και την
τήρηση των κανόνων που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη.
Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό σημείο που απασχόλησε
τη διάσκεψη είναι η παρουσία ξένων δυνάμεων στα εδάφη
της Λιβύης. Στην περιοχή παραμένουν αξιωματικοί και ισχυρές στρατιωτικές μονάδες της Τουρκίας αλλά και μισθοφόροι, τους οποίους μετέφερε η Άγκυρα από τα εδάφη της Συρίας. Οι ηγέτες ζήτησαν να εφαρμοστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση το σχέδιο δράσης για την αποχώρηση όλων των ξένων
δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη, αίτημα που αποτελεί και πάγια θέση της Αθήνας. Με την άποψη αυτή ευθυγραμμίστηκε και η Αίγυπτος, με τον πρόεδρο Αλ Σίσι να τονί-

ζει στην ομιλία του την ανάγκη υποστήριξης των εκλογών και
την απόσυρση των ξένων στρατευμάτων.
Η Διεθνής Διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Ιταλία, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας φανερώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της ως περιφερειακής δύναμης σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας και αποδεικνύει
τη σημασία που αποδίδουν οι σύμμαχοι και οι Ευρωπαίοι
εταίροι στην Ελλάδα. Η Λιβύη εκπροσωπήθηκε από τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμεντ Μένφι και
τον πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά. Σημαντική
ήταν η παρουσία της αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών
Κάμαλα Χάρις, ενώ τη Μόσχα εκπροσώπησε ο υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.
Σταύρος Ιωαννίδης

P
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11 νέες σειρές & κύκλοι σειρών έρχονται
τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV

Π

Dexter: New Blood

ολυαναμενόμενες πρεμιέρες σειρών
με λαμπερά ονόματα επιφυλάσσει ο
Νοέμβριος αποκλειστικά για τους
συνδρομητές της COSMOTE TV. O serial killer, που έγραψε τη δική του τηλεοπτική
ιστορία, Dexter (Μάικλ Σι Χολ), επιστρέφει διψασμένος για αίμα στη συνέχεια της ομώνυμης
πολυβραβευμένης σειράς, ενώ η Ελ Φάνινγκ και
ο Νίκολας Χουλτ δίνουν ξανά πνοή στη σατιρική
τηλεοπτική εκδοχή της Μεγάλης Αικατερίνης
της Ρωσίας και του συζύγου της, Πέτρου, στο
υποψήφιο για Emmy The Great.
Με νέα επεισόδια έρχονται στην COSMOTE TV
και η σειρά Brassic (3η σεζόν) με το καυστικό
βρετανικό χιούμορ, το επίσης κωμικό Frayed
(2η σεζόν) και το αστυνομικό Grantchester (6η
σεζόν), ενώ είναι ήδη διαθέσιμα τα αστυνομικά
Annika και Witnesses.

The Great

Yellowjackets

Μέσα στον Νοέμβριο πρεμιέρα θα κάνουν, ακόμα, η γαλλική παραγωγή L’ Opera, το θρίλερ Ragdoll και η κωμική σειρά The Game. Το πολυαναμενόμενο θρίλερ Yellowjackets με τις Τζούλιετ Λιούις (Cape Fear) και Κριστίνα Ρίτσι (The
Addams Family) έρχεται επίσης στην COSMOTE
TV, για να ξεδιπλώσει την επική ιστορία επιβίωσης μιας ομάδας κοριτσιών έπειτα από ένα αεροπορικό ατύχημα.
Προορισμός των σειρών είναι τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD, καθώς και η δωρεάν, on demand
υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στο COSMOTE
TV PLUS, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα
βρουν και τους προηγούμενους κύκλους των
σειρών The Great, Grantchester, Brassic και
Frayed, καθώς και κάθε νέο επεισόδιο και των
11 σειρών του Νοεμβρίου, που θα προβάλλεται
στα κανάλια.

Dexter: New Blood - Νέα σειρά
L’ Opera

Ragdoll

Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πολυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ επιστρέφει στον
ομώνυμο ρόλο του μανιακού δολοφόνου, που
τον καθιέρωσε. Στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν
ομαλά, μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει τη λαχτάρα του για αίμα. Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00, στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική.

The Great - 2η σεζόν
H συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμάρα (υποψήφιος για OSCAR® σεναρίου για την «Ευνοούμενη») αφηγείται με έναν σουρεαλιστικό τρόπο
την πορεία της Μεγάλης Αικατερίνης έως την
κατάκτηση του ρωσικού θρόνου και την πολυετή
παραμονή της σε αυτόν, εστιάζοντας στα ερωτικά σκάνδαλα και τις δολοπλοκίες της αυτοκρατορικής αυλής. Στη 2η σεζόν του The Great, η
Αικατερίνη κατακτά τελικά τον θρόνο μετά την
επεισοδιακή ανατροπή του συζύγου της, αλλά
πριν προλάβει να καρπωθεί τα οφέλη του στέμματος, νέα εμπόδια κάνουν την εμφάνισή τους.
Στην προσπάθειά της να φέρει τον Διαφωτισμό
στη Ρωσία, θα έρθει αντιμέτωπη με δικαστήρια,
αυλικούς, πολιτικούς αντιπάλους και την ίδια
της τη μητέρα (Γκίλιαν Άντερσον), ενώ παράλληλα θα ξαναδεί με συμπάθεια τον φυλακισμένο
πλέον σύζυγό της. Και τα 10 επεισόδια της σειράς θα κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 20/11 στο
COSMOTE TV PLUS.

Yellowjackets - Νέα σειρά
Ένα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε
τραγωδία, όταν το αεροπλάνο πέφτει και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμένη στην άγρια φύση.
Εκεί, μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού, τα
κορίτσια καλούνται να παλέψουν για τη ζωή
τους. Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή
στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, την Τρίτη 16/11 στις 22.00.

L’ Opera - Νέα σειρά
Με φόντο την όπερα του Παρισιού και την ειδυλλιακή αρχιτεκτονική της πόλης, μια 35χρονη πρίμα μπαλαρίνα, αποκαμωμένη από τα ξέφρενα πάρτι και την άστατη προσωπική ζωή,
προσπαθεί να κάνει δυναμικό comeback στην
παρατημένη καριέρα της, με όλες τις πιθανότητες να είναι εναντίον της. Παράλληλα, μια
19χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στην τέχνη
του χορού, αντιμετωπίζοντας ρατσιστικές συμπεριφορές, ενώ ο 38χρονος υπερφιλόδοξος
νέος διευθυντής της σχολής πασχίζει να ανεβάσει τις μετοχές του και να τη μετατρέψει σε
ίδρυμα διεθνούς φήμης. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στις 18.00, με όλα
τα επεισόδια back-2-back.
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Ragdoll - Νέα σειρά

Frayed - 2η σεζόν

Ο άρτι αφιχθείς στο Λονδίνο ντετέκτιβ Νέιθαν
Ρόουζ καλείται να εξιχνιάσει μια σοκαριστική
δολοφονία έξι ατόμων, των οποίων τα σώματα
έχουν τεμαχιστεί και ραφτεί σε ένα γκροτέσκο
σχήμα, με το παρατσούκλι «The Ragdoll». Όμως
με τις έρευνες να μην οδηγούν πουθενά και τον
δολοφόνο να χλευάζει την αστυνομία στέλνοντάς της τη λίστα με τα επόμενα θύματά του, και το
όνομα του ντετέκτιβ ανάμεσά τους, οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι τόσο με τους συναδέλφους τους όσο και με τη δημόσια αμφισβήτηση. Το Ragdoll θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στο COSMOTE TV PLUS.

Επιστροφή στα πολύχρωμα 80s με τη συνέχεια
της επιτυχημένης κωμικής σειράς και την πολύπαθη οικογένεια Κούπερ σε νέες περιπέτειες.
Στα νέα επεισόδια μεταφερόμαστε στο Λονδίνο,
όπου οι ζωές και τα μυστικά των μελών της οικογένειας συνεχίζουν να αποκαλύπτονται, καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του εκρηκτικού φινάλε της πρώτης σεζόν, με το παρελθόν τους στην Αυστραλία να τους καταδιώκει. Η
σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28/11 στις
18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο
COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Game - Νέα σειρά
Η θρυλική σειρά των 00s επιστρέφει με νέα επεισόδια. Μετακομίζοντας από το Σαν Ντιέγκο στο
Σιν Σίτι, το The Game θα φιλοξενήσει καινούργιες παρουσίες, φωτίζοντας τις συνθήκες του
σύγχρονου επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Οι νέοι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν κατάματα τον ρατσισμό, τον σεξισμό και τις ταξικές διαφορές, καθώς παλεύουν για τη φήμη, το χρήμα,
τον σεβασμό και φυσικά για τη νίκη. Το The Game θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12/11 στο
COSMOTE TV PLUS.

Grantchester - 6η σεζόν
Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Sidney Chambers
and the Shadow of Death», η σειρά επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη συνεργασία του εφημέριου
Γουίλ Ντάβενπορτ με τον χαρισματικό ντετέκτιβ
Τζορντ Κίτινγκ. Στην πρεμιέρα του 6ου κύκλου
του Grantchester, ο εφημέριος Ντάβενπορτ και η
οικογένεια του Κίτινγκ απολαμβάνουν τις θερινές
διακοπές τους σε ένα πολυτελές κατάλυμα. Το
καλοκαίρι τους, όμως, παίρνει απροσδόκητη τροπή όταν ο ιδιοκτήτης βρίσκεται νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13/11 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Annika - Νέα σειρά

Grantchester

Το δημοφιλές crime drama από τη Μ. Βρετανία
μας συστήνει τη Σκανδιναβή ντετέκτιβ Αννίκα
Στράντχεντ, που ηγείται της ομάδας ανθρωποκτονιών στην αστυνομία του Όσλο. Για τη διαλεύκανση των εγκλημάτων η Αννίκα μοιράζεται
τις υποψίες, αλλά και τις πιο ενδόμυχες σκέψεις
της, απευθείας με τους τηλεθεατές, κοιτώντας
κατάματα την κάμερα. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη on demand (COSMOTE TV PLUS).

Witnesses - Νέα σειρά
Ένα δεκάχρονο κορίτσι απάγεται στη μέση του
πολυσύχναστου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
στο Βερολίνο. Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ το μόνο κλειδί για τη διάσωσή της
φαίνεται να είναι θαμμένο στις μνήμες όσων
είδαν το περιστατικό. Ο πατέρας του κοριτσιού,
εξέχων πολιτικός, αναθέτει σε μια επιστήμονα
που ειδικεύεται στην ανάλυση αναμνήσεων, τις
έρευνες για την εύρεση του παιδιού. Επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των μνημών οκτώ
βασικών μαρτύρων και με τα χρονικά περιθώρια να πιέζουν ασφυκτικά, η γιατρός βρίσκεται
μπλεγμένη σε έναν ιστό δόλου, ίντριγκας και
προδοσίας. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη on demand (COSMOTE TV PLUS).

Frayed

Αnnika

Brassic - 3η σεζόν
Η πρωτότυπη υποψήφια για BAFTA κωμωδία
του Ντάνι Μπρόκλχερστ ακολουθεί μια ομάδα
φίλων από την εργατική τάξη, που βρίσκουν
ασυνήθιστους τρόπους για να κερδίσουν στη
ζωή. Μαζί επιδίδονται σε απάτες, δωροδοκίες
και κάθε είδους παράνομες συναλλαγές. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ξεκαρδιστική κωμωδία
και το ωμό, εγκάρδιο συναίσθημα, το Brassic
επιστρέφει με μια νέα κομπίνα που θα βάλει και
πάλι τη δράση στη ζωή της παρέας. Η 3η σεζόν
της σειράς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 27/11
στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back,
στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Witnesses
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Τορπίλη» από
Παπανδρέου
στα ντιμπέιτ
του ΚΙΝΑΛ

Ο Τσίπρας ανεβάζει στροφές,
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «τραβάει»
«Τ

ελειωμένο πρωθυπουργό»
χαρακτήρισε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την ομιλία του στην Κομοτηνή το
βράδυ της Πέμπτης. Ο κ. Τσίπρας δείχνει να
«γκαζώνει» ανεβάζοντας τους τόνους και
εστιάζοντας στην κακή διαχείριση από την
κυβέρνηση βασικών ζητημάτων όπως η
ακρίβεια και η πανδημία.
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεξε
να δημιουργήσει έντονο συγκρουσιακό
κλίμα λίγες ώρες πριν από την έναρξη της
συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής
Επιτροπής για τις λίστες Πέτσα - μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν στην
πλειονότητά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ηθικό πλεονέκτημα
Αν μάλιστα βγει κάτι από την όλη ιστορία,
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
θα έχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα απέναντι
στα βοσκοτόπια Καλογρίτσα, μια ιστορία
που συχνά πυκνά βγάζει η Νέα Δημοκρατία
από τη φαρέτρα των βελών της.
Στελέχη που βρίσκονται «εκ δεξιών» του
Αλέξη Τσίπρα τονίζουν πως δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει αυτή την ιστορία να
περάσει στο «ντούκου». Είναι σκάνδαλο με

τα λεφτά του ελληνικού λαού και θα πρέπει
να λογοδοτήσουν δημοσίως. Δεν παραλείπουν ωστόσο το παράδειγμα του Κουρτς
στην Αυστρία, ο οποίος παραιτήθηκε για 1
εκατ. ευρώ.

«Αρσακειάδα ο Κουρτς»
Με το παράδειγμα του Κουρτς άνοιξε την
ομιλία του στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις λεγόμενες λίστες
Πέτσα το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας τον Κουρτς
«αρσακειάδα» μπροστά στον Μητσοτάκη,
ενώ δεν ξέχασε να θυμίσει τα χρήματα που
δόθηκαν σε εκδότες των 1.000 φύλλων αλλά και τις κουμπαριές με στελέχη της κυβέρνησης.
Όχι ότι οι Συριζαίοι θέλουν την παραίτηση
του Μητσοτάκη, όπως έγινε με τον Κουρτς,
σε αυτή μάλιστα τη συγκυρία, με το τέταρτο
κύμα της πανδημίας να καλπάζει και τη μετάλλαξη Δέλτα να έχει επικρατήσει εντελώς
στη χώρα, αλλά ένα χτύπημα στα σημεία, το
επιδιώκει.

Γιατί όχι σε Εξεταστική;
«Μα είναι δυνατόν να το αφήσουμε να
συμβεί; Θα ρίξουν στη μάχη τα πληρωμένα
ΜΜΕ τους να γράφουν καθημερινά ψέματα, θα μπερδέψουν τον κόσμο με σπέκουλα

και με ανυπόστατες κατηγορίες για να γυρίσουν το παιχνίδι επάνω τους», μας είπαν
πηγές της Κουμουνδούρου απαντώντας
στην εξής ερώτηση: «Γιατί όχι Εξεταστική
και για επί ΣΥΡΙΖΑ;».
Τα στελέχη επίσης υποστηρίζουν πως αν
υπήρχε έστω και μία υπόνοια ότι «πλήρωναν» ΜΜΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, «θα υπήρχε έστω
και ένα εξώφυλλο στην ιστορία που θα
έγραφε “μπράβο” στην τότε κυβέρνηση για
τις πρωτοβουλίες της. Έδινε αυτά που
έπρεπε βάσει των επίσημων στοιχείων. Ουδέποτε υπήρξε οσμή αντίστοιχου σκανδάλου για τον ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγουν πηγές της
Κουμουνδούρου.
Μακάρι για το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να είναι έτσι όπως τα λέει ο
Τσίπρας στη Βουλή και να διαψευστούν
πολλοί Νεοδημοκράτες που λένε συχνά στο
περιστύλιο «να περιμένουμε τις εκλογές
και τότε θα δούμε πράγματα και θάματα για
τον ΣΥΡΙΖΑ». Αλήθεια ή ψέματα, θα απαντήσει η Ιστορία!

Στην αντεπίθεση ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης με
το βλέμμα στις εκλογές

Λύση στο αδιέξοδο για τη διεξαγωγή του
ντιμπέιτ μέσω της ΕΡΤ αναζητούν πλέον οι
πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ,
αφού ο Γιώργος Παπανδρέου επέμεινε μέχρι το τέλος να μη βάζει νερό στο κρασί του.
Αφού τα μέλη της αρμόδιας κομματικής
επιτροπής «σήκωσαν τα χέρια ψηλά», οι
υποψήφιοι αποφάσισαν να στείλουν ο καθένας μόνος του επιστολή προς τη διοίκηση
της ΕΡΤ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος
για τη διεξαγωγή ντιμπέιτ. Την αρχή έκανε
η πλευρά Ανδρουλάκη. Ο εκπρόσωπός του
Βαγγέλης Τσόγκας κάλεσε τη δημόσια τηλεόραση να προχωρήσει στις διαδικασίες
κατά τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν στις
εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ το
2017. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουν 3 ή 4
θεματικές ενότητες, απαντήσεις ενάμισι
λεπτού με δυνατότητα ερώτησης υποψηφίου προς υποψήφιο και με δυνατότητα
ελεύθερης ερώτησης.
Μεταξύ άλλων, στην επιστολή Τσόγκα
ενημερώνεται η ΕΡΤ ότι «οι εκπρόσωποι 5
υποψήφιων προέδρων συμφωνήσαμε στην
επανάληψη της καθ’ όλα αποδεκτής διαδικασίας των εσωκομματικών εκλογών του
2017 υπό την αιγίδα της επιτροπής του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου, με τη διεξαγωγή δύο διά ζώσης τηλεοπτικών debates ενόψει του α’ γύρου και ενός ενόψει του
β’ γύρου».
Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα από τη δημόσια τηλεόραση, τότε τα ντιμπέιτ θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 22 και 29 Νοεμβρίου σε ΕΡΤ και ΕΡΤ3 αντίστοιχα. Στο ίδιο
πνεύμα κινούνται οι επιστολές και των άλλων υποψηφίων.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

P
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takentrismata@gmail.com

Δεν θα μασάμε

Πάτε καλά;

Καλώς σας βρίσκω, αδέλφια, εδώ στον φιλόξενο
χώρο της «Political». Εδώ που θα βλέπουμε αντάμα
και θα σχολιάζουμε παρέα τα πράγματα γύρω μας,
με τη δύσπιστη ματιά αυτού που δεν μασάει, δεν πιστεύει, δεν τσιμπάει τα δολωματάκια που μας πετούν
πολιτικοί, πολιτικάντηδες, πολιτευτάκηδες γενικώς.
Αντίθετα, εμείς θα τους «τσιμπάμε» και θα τους «πονάμε». Και να σας πω κάτι; Θεάρεστο έργο θα κάνουμε: Αντί να τρώνε όλη τη λέζα μαζεμένη το βράδυ των εκλογών, εμείς από εδώ θα τους… προετοιμάζουμε.
Αν πάλι δεν θέλουν να βλέπουν όσα δεν τους κολακεύουν, ε, τότε, καλά να πάθουν το βράδυ των εκλογών. Λοιπόν, «πάμε», που έλεγε και το «παιντί»…

Συγγνώμη, εσείς οι καπεταναίοι της εστίασης
πάτε καθόλου καλά; Δηλώνετε μείωση εσόδων
έως 30% λόγω απώλειας των ανεμβολίαστων και
αντί να κάνετε μια προσπάθεια παραπάνω, εσείς
κλείνετε τα μαγαζιά σας την Τρίτη; Σε ποιον διαμαρτύρεστε;
Θέλετε τα μαγαζιά σας να γίνουν κέντρα μετάδοσης του κορονοϊού; Δηλαδή, διαμαρτύρεστε για τη μείωση της πελατείας σας κατά
30% και εσείς μόνοι σας κάνετε μείωση 100% έστω και για μία μέρα; Βάζετε τα χεράκια σας και βγάζετε τα ματάκια σας; Και μετά θα σας φταίνε οι άλλοι; Μήπως να
έλθετε λιγάκι στα συγκαλά σας;

Βραδυποριακός - Ταλαιπωριακός
για το απομεινάρι του ΠΑΣΟΚ

Δ

εν χρειαζόταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Political» για να ασχοληθούμε με τον τρισμέγιστο ΓΑΠ,
αυτό το αστέρι της πολιτικής, ρε πόσες τούμπες
έχω φάει προσπαθώντας να φτιάξω την αλυσίδα
όσο έκανα ποδήλατο, τίποτα. Αποτύγχανα
συνεχώς.
Ενώ εκείνος απέτυχε με τη μία, αμέσως, τσακ μπαμ. Αυτή είναι, βλέπεις,
η διαφορά του ηγέτη από το πόπολο.
Χοντραίνει λοιπόν το παιχνίδι στο
απομεινάρι του ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ,
για το ποιος θα καθίσει στο τιμόνι του
ντεσεβό, με μέγιστη ταχύτητα 8% στις
κάλπες, συγγνώμη, «στις κάλτσες»
ήθελα να πω… Αχχχ, Γιωργάκη, τι μου
θύμισες με τα φούμαρα… Πού είναι τα
40άρια, πού είναι τα μεγαλεία, τα Μέγαρα και οι
Βουλές, τα ταξίδια, τα σέα και τα μέα σου… πού είναι τα
«πάμε», τα «λεφτά υπάρχουν», αχ, περασμένα μεγαλεία…
Τώρα το «παιντί» ιδρώνει και πιέζεται για να ξεφύγει
από το ενάμισι περ σεντ, μάι φρεντ, του ΚΙΔΗΣΟ (ακόμη
και το «ΚΟΔΗΣΟ-ΚΑΕ» του μακαρίτη Πεσματζόγλου κα-

Φύγε!
Φύγε, ρε Κυριάκο,
αν δεν μπορείς. Τι
κάθεσαι και δεν
φεύγεις; Πώς αντέχεις; Πώς αντέχεις
να μου ρίχνεις 12
μοναδούλες ακατέβατες στο κεφάλι;
Φύγε, σου λέω,
κρατάω μαχαίρι. Η
μόνη λύση είναι να
φύγεις. Φύγε μόνος
σου, αφού εγώ αποκλείεται να σε διώξω στον αιώνα τον
άπαντα…

ΕΝΤΡΙ

λύτερα είχε πάει στις «κάλτσες» από το ΚΙΔΗΣΟ) και να
γίνει χαλίφης, ούτε ντιμπέι θέλει ούτε πολλές κουβέντες
(γιατί, μήπως μπορεί τις… λίγες;) στο ΚΙΝΑΛ του «τρεις το
λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο», όλο αυτό σε
ποσοστά…
Μαθαίνω λοιπόν ότι οι περισσότεροι «μέσα» θέλουν τον μικρό, αυτό τον Ανδρουλάκη ντε. Αλλά ο Λοβέρδος, άρρωστος
θρυλογαύρος, μαζεύει τον κόκκινο λαό
της μπάλας και τον πράσινο του ήλιου
και ελπίζει. Βέβαια, τι να ελπίζει κάποιος που είναι πράσινος σε κόμμα, κόκκινος σε ομάδα και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ;
Αυτός δεν είναι πολιτικός, πελάτης του
Πρόζακ είναι…
Οι «απέξω» όμως, αδέλφια, θέλουν πάλι ΓΑΠ,
όπως παλιά με το «πάμε» (αφού περιμέναμε μισό λεπτό στη διαφήμιση να το ψελλίσει, μη και χάσει καμιά συλλαβή, δισύλλαβο το «πάμε», δύσκολο για τον ΓΑΠ) και πέταξε τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη στον κάλαθο των αχρήστων. Τέτοια ρεβεράνς στους απέξω, είναι να
μην τον θέλουν πάλι; Κοίτα ρε σουξέ ο ΚΙΔΗSOS…

Τσίπρας, όπως
λέμε Αρδίζογλου…
Αδέλφια, θυμήθηκα προχθές έναν παλιό,
καλό ποδοσφαιριστή, τον Χρήστο Αρδίζογλου.
Ο Χρηστάρας ήταν μοναδικός στις ντρίμπλες.
Τους περνούσε όλους μόνος του. Λύγιζε τη
μέση, έσπαζε τον γοφό, στριφογύριζε, έκρυβε
την μπάλα στα πόδια του και κατευθυνόταν
προς την αντίπαλη περιοχή. Μόνο ένα πράγμα
δεν ήξερε ο Χρήστος: να βάζει την μπάλα στο
πλεκτό. Έτσι, πολλές φορές έφτανε στην αντίπαλη περιοχή ντριμπλάροντας και ξαναντριμπλάροντας τους αντιπάλους και εκεί… δεν
ήξερε τι άλλο να κάνει, οπότε συνέχιζε τις
ντρίμπλες επιστρέφοντας προς τα πίσω, προς
την εστία της ομάδας του!

Θέλει εκλογές;

Κάτι τέτοιο κάνει και ο Τσίπρας, που ζητάει,
λέει, εν μέσω πανδημίας και χιλιάδων κρουσμάτων από τον Μητσοτάκη «αν δεν μπορεί, να
φύγει». Ναι, να φύγει, Αλέξη μου, αλλά πώς να
φύγει; Οι πρωθυπουργοί φεύγουν με εκλογές.
Εσύ όμως εκλογές ΔΕΝ ζητάς. Και δεν ζητάς
γιατί ΞΕΡΕΙΣ ότι θα πέσει τέτοιο φούμο, αδελφάκι μου, να φαν κι οι κότες. Άσε τους ψευτοπαλικαρισμούς λοιπόν, γιατί ο κόσμος ξέρει
πολύ καλά τι συμβαίνει…

Νέα Εξεταστική

Ετοιμάζεται, μαθαίνω, το Μαξίμου για την
Εξεταστική που θα προτείνει για δημοσκοπήσεις, σχέσεις με ΜΜΕ κ.λπ. Η μπίλια δεν έχει κάτσει ακόμη, αλλά ακούω το όνομα του Γιάννη Κεφαλογιάννη για πρόεδρο της Επιτροπής (αληθεύει, σύντεκνε;). Επίσης, σημειώνω τη μάλλον
σίγουρη συμμετοχή του νεοφώτιστου Δημήτρη
Μαρκόπουλου από τη Β’ Πειραιά. Αν ισχύει αυτό
(που ΙΣΧΥΕΙ!), τότε ο Μαρκόπουλος γίνεται ένας
από τους ελάχιστους (αν όχι ο μόνος) βουλευτές
που θα έχουν μετάσχει και στις τρεις «δύσκολες» Επιτροπές: Προανακριτική Παπαγγελόπουλου, Επιτροπή Παππά - Καλογρίτσα και την
επερχόμενη. Στα βαθιά τον ρίχνουν τον «μικρό»,
αλλά ο τυπάκος κολυμπάει καλά…

P
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Επίταξη ή
επιστράτευση;

Τη διαφορά ανάμεσα στην «επίταξη» και την
«επιστράτευση» έσπευσε να εξηγήσει ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο καθηγητής, «στη γλώσσα μας δεν
μπορούμε να πούμε “επίταξη των γιατρών”!
Ή θα πούμε “επίταξη των υπηρεσιών των γιατρών” ή -όσο και αν δεν μας αρέσει- “επιστράτευση των γιατρών”. Επίταξη για άψυχα
αντικείμενα ή ζώα, επιστράτευση για ανθρώπους». Παράλληλα, στην ανάρτησή του ο κ.
Μπαμπινιώτης απευθύνει έκκληση στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης να σταματήσουν να
προβάλουν εικόνες από τους εμβολιασμούς
και συγκεκριμένα τη στιγμή που η σύριγγα
τρυπά τα μπράτσα των πολιτών.

Προσπάθησα να αποσπάσω από
ανώτερο κυβερνητικό παράγοντα μια λέξη για επικείμενο
lockdown... Έπαιξα και έχασα.
«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
για lockdown», η απάντηση ήταν
ρητή και κατηγορηματική. «Ο Μητσοτάκης το εννοεί αυτό που λέει ότι δεν θα πάει σε lockdown». Η μόνη περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο θα
ήταν να συμφωνήσει όλη η Ευρώπη σε μια κατεύθυνση ολικής καραντίνας, που ούτε αυτό παίζει ως
σενάριο. Από τη στιγμή που υπάρχει εμβόλιο, καραντίνα τέλος.

Γκρίνια μεγάλη για
κορυφαίο στέλεχος
Οι κεραίες μου έπιασαν έναν προβληματισμό που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο
για συγκεκριμένο στέλεχος που το τελευταίο διάστημα δεν μπορεί να συνεργαστεί με
τους ανθρώπους του γραφείου του. Το πρόβλημα είναι σοβαρότερο απ’ όσο αρχικά είχε
φανεί… Οι συνεργάτες του συγκεκριμένου
στελέχους πηδούν από τα παράθυρα. Δεν
έχει μείνει κανείς. Νεύρα, γκρίνια, τσακωμοί σε καθημερινή βάση και παραιτήσεις,
πολλές παραιτήσεις. Ελπίζω να επικρατήσουν σύνεση και ηρεμία.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Θάνος
«σαρώνει»

P

OLITICANTIS

Και ο Καρανίκας στο
πλευρό του Κυριάκου

Ο

ι αξιολογήσεις που συγκεντρώνει το
Μέγαρο Μαξίμου και αφορούν τον Θάνο
Πλεύρη και τη μέχρι τώρα θητεία του
στο υπουργείο Υγείας είναι θετικότατες, όχι
απλώς θετικές. Ρώτησα και έμαθα. «Άψογος
σε όλα του», μου είπαν. Μάλιστα, την πήγα παραπέρα τη συζήτηση και για άλλα υπουργεία
και έλαβα την απάντηση ότι στην κυβέρνηση
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά ανταποκρίνονται πιο σωστά στη δημόσια εικόνα τους και είναι προσεκτικά και πιο μετρημένα.

Περί 12 μιλίων και
Τούρκων αλιέων
Οι βουλευτές της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης και
Δημήτρης Βαρτζόπουλος έμαθα ότι έθεσαν επιτακτικά, συζητώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με τον επίτροπο Περιβάλλοντος και Αλιείας
της ΕΕ Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, το θέμα με
τους παράνομους Τούρκους αλιείς. Παρουσία
του υπουργού Κώστα Σκρέκα, οι δύο «γαλάζιοι»
βουλευτές τόνισαν την ανεξέλεγκτη αλιεία στο
Αιγαίο από τα τουρκικά αλιευτικά και ζήτησαν
από την ΕΕ ή να επιβάλει στην Τουρκία να υπογράψει τη διεθνή συμφωνία για τα αλιευτικά αποθέματα ή να ακυρώσει την αλιευτική συμφωνία
ΕΕ - Τουρκίας του 1990, προκειμένου η Ελλάδα
να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία για τη δημιουργία αλιευτικής ζώνης 12 νμ. Έτσι θα προστατευτεί ουσιαστικά και το θαλάσσιο περιβάλλον και θα αντιμετωπιστεί η λαίλαπα των τουρκικών ψαράδικων που αλωνίζουν το Αιγαίο ψαρεύοντας αδιακρίτως. Καλά τα είπαν οι Έλληνες
βουλευτές, αλλά ακόμη περιμένουν απάντηση
από τον Ευρωπαίο επίτροπο…

Ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Καρανίκας σχολίασε με ανάρτησή του το
«επεισόδιο» με την Ολλανδή δημοσιογράφο
και τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου,
που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και σχολίων. Μάλιστα, ο Νίκος Καρανίκας στην ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σωστά στη δημοσιογράφο. «Ο Μητσοτάκης απάντησε σωστά
και απάντησε ως πρωθυπουργός μιας χώρας,
κάτι που, ομοίως και κατά αναλογία, θα έκαναν
και ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και κάθε
πρωθυπουργός, αν γινόταν ανάλογη συνέντευξη και είχε να αντιμετωπίσει ερωτήσεις για
νόμιμες ή παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η δημοσιογράφος έκανε κάτι ανάλογο και επιτρεπτό για το επάγγελμά της, αλλά με
μια οξύτητα του λόγου που επιτρέπει από την
πλευρά του συνεντευξιαζόμενου να τη χαρακτηρίσει άκομψη και αγενή», γράφει στη συνέχεια ο Καρανίκας.

Μιλάμε για οργάνωση,
όχι αστεία

«Ποιος έβαλε την Κασιμάτη στην Κίνηση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ;», αναρωτιούνται και ψάχνουν οι
Συριζαίοι Πειραιώτες, μιας και η πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚoφρουρός παίζει εδώ και τουλάχιστον ενάμιση χρόνο ανοιχτά με τους 53 για να εξασφαλίσει την εκλογή της και στις επόμενες εκλογές.
Μιλάμε για οργάνωση, όχι αστεία…
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Συγχαρητήρια στην Ελλάδα από
την Ύπατη Αρμοστεία για πρόσφυγες
«Χάρη στην ισχυρή δουλειά του #SSPUAM, με τον μηχανισμό #EURelocation για το
#UMC, οι ζωές 1.000+ παιδιών έχουν αλλάξει προς το καλύτερο!», αναφέρει σε ανάρτησή
της η αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Μαρία Κλάρα Μάρτιν, βάζοντας τέλος σε όλες τις φωνές που λοιδορούσαν τις προσπάθειες
της ελληνικής κυβέρνησης. Θα θυμάστε, βεβαίως, τι έχει ακούσει από διάφορα τρολ του
διαδικτύου η ειδική γραμματέας για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ειρήνη
Αγαπηδάκη. Τώρα δικαιώνονται πλήρως και η κυρία Αγαπηδάκη αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Μοιράζουν λεφτά για
πίνακες στον Άλιμο!
Αυτά που μαθαίνει η στήλη ότι
γίνονται στον Δήμο Αλίμου είναι
ανήκουστα. Ο δήμος έχει διαθέσει
πάνω από 600.000 (!) ευρώ για
αγορές πινάκων (από 4.700-4.900
ευρώ ο καθένας) και μάλιστα από τον
ίδιο καλλιτέχνη και προμηθευτή για
να κοσμήσει τα… υπόγεια του
δημαρχείου! Χρήματα δημοτών και
επιχορηγήσεων που έπρεπε να πάνε
στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
δήμου, εκεί όπου δεν έχουν
αγοραστεί διαδραστικοί πίνακες, οι
οποίοι και λιγότερο αξίζουν αλλά και
πιάνουν τόπο. Αντίθετα, η
αντιδήμαρχος Σύρμα καθυβρίζει
τους καθηγητές, παρουσία του
δημάρχου Κονδύλη, για τους οποίους
λέει ότι λειτουργούν με πρακτικές
ομερτά. Για του λόγου το αληθές,
μήπως με όλη αυτή την κατάσταση να
ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας;

Η Γιάννα και το metaverse
Από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου, ταξίδεψε με τη βοήθεια
της τεχνολογίας και του πολυσυζητημένου metaverse στο Άγιον Όρος. Η κυρία
Αγγελοπούλου, ευρισκόμενη στη Βοστόνη
για εκδηλώσεις που σχετίζονται με το
επετειακό έτος, επισκέφτηκε και το φημισμένο Media Lab του ΜΙΤ. Έγινε δεκτή
από τον διευθυντής Πληροφορικής και ερευνητή στο Media Lab Μιχάλη Μπλέτσα
και από τον κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτονικής, τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Χασίμ Σαρκίς. Και τι δεν είδε η Γιάννα εκεί… Εφαρμογές αναβαθμισμένης αστικής κινητικότητας, όπως τα ποδήλατα που τα καλείς και έρχονται σε εσένα, αντί να
πηγαίνεις εσύ σε αυτά, μοντέλα δυναμικής και όχι στατικής αστικής ανάπτυξης,
πόλεις κατασκευασμένες με τουβλάκια lego και φωτισμένες με λέιζερ, καθώς και
μοχλούς για να «παίζει» ο χειριστής τους… Απίστευτα πράγματα.

Ποιος είναι ο γενικός γραμματέας
υπουργείου που τρέφει βαθιά αισθήματα για 40χρονη εκπαιδευτικό; Είναι τέτοιος ο έρωτας που, αντί η καθηγήτρια
να υπηρετεί στην οργανική θέση της στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δωδεκανήσου, την έχει αποσπάσει στο γραφείο
του ως διευθύντρια και
την παίρνει μαζί του σε
όλα τα ταξίδια του στο
εσωτερικό και το
εξωτερικό. Και σαν να
μην έφτανε αυτό, της
κάνει παράνομη μετάταξη
από εκπαιδευτικό σε διοικητικό υπάλληλο, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις, όπως την προβλεπόμενη χρονικά
υπηρεσία στην οργανική θέση της στο
νησί. Επιπλέον η Κωνσταντίνα, το μικρό
της όνομα, έχει μπει από το παράθυρο
σε ένα σωρό επιτροπές για το «χαρτζιλίκι» της. Έτσι, κύριε γενικέ;

LOCK
Διάκριση για την Κεραμέως

E

γώ βλέπω ότι οι διακρίσεις έρχονται η μία πάνω στην άλλη και η χώρα αλλάζει σελίδα σιγά σιγά. Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας αποτελεί η συμπερίληψη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως
στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Advisory Group) για
τον 4.7 Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η υπουργός Παιδείας περιλήφθηκε στην εν λόγω επιτροπή κατόπιν πρότασης της Stefania Giannini, αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας της UNESCO, αρμόδιας για
θέματα εκπαίδευσης, και του καθηγητή Jeffrey Sachs, προέδρου του Δικτύου
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDSN). Η εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τα βραβευμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Εργαστήρια
Δεξιοτήτων, αναγνωρίστηκε ότι κινείται δυναμικά σε αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας στα παιδιά της χώρας όλα αυτά τα εφόδια που τους είναι απαραίτητα
για να αποτελέσουν ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες του κόσμου.

Πολύ τυχερό παιδί ο Βασίλης. Στο
κυβερνητικό επιτελείο τρίβουν τα
χέρια τους που τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν τους στόχους που
είχαν τεθεί για το 40%-50% των προ
πανδημίας εσόδων. Η παράταση
της τουριστικής σεζόν αύξησε τα
έσοδα, ενώ το νέο που μεταφέρει
η στήλη είναι ότι οι προκρατήσεις
για το 2022 είναι αυξημένες κατά… 40% συγκριτικά με φέτος.
Όλα δηλαδή δείχνουν πως, κορονοϊού επιτρέποντος, το 2022 αναμένεται να αγγίξει τα προ πανδημίας επίπεδα. Και όλο αυτό θα το
χρεωθεί ο «Kill Bill».

P
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ΧAΡΗΣ ΘΕΟΧAΡΗΣ
Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ

Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μ

ε σοβαρότητα και καίριες παρεμβάσεις αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το
κύμα ακρίβειας που ενέσκηψε λόγω
της ενεργειακής κρίσης, διαβεβαιώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην «Political». Εξηγεί γιατί η
Ελλάδα ποντάρει τόσο πολύ στον κλιματικό νόμο.
«Μάλιστα», αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, «μέρος των
πρωτοβουλιών που θα παρθούν θα είναι και ένα
νομοσχέδιο που είχαμε ετοιμάσει και εμείς στο
υπουργείο Τουρισμού, με σοβαρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της στρατηγικής ανάπτυξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».
στη
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

«Προτεραιότητά μας
η βελτίωση της ζωής
του Έλληνα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να διεξαχθεί
προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την
ακρίβεια, που είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα
λόγω και της ενεργειακής κρίσης. Τι απαντά η
κυβέρνηση σε αυτό;
Πράγματι, έχετε δίκιο ότι η άνοδος των τιμών
απασχολεί τους πολίτες και είναι ένα θέμα που
αξίζει και πρέπει να συζητηθεί. Όπως είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η κυβέρνηση, καθ’ όλο το
προηγούμενο διάστημα, κλήθηκε να διαχειριστεί
μια σειρά από πολλαπλές, πολύ σοβαρές -κατά το
πλείστον άνευ προηγουμένου- και παγκόσμιας
κλίμακας κρίσεις. Θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε
αυτή την ομοβροντία δεινών με πολύ επιτυχημένο τρόπο - και χωρίς να υποκύψει κάποιος στον
πειρασμό να συγκρίνει το πώς είχε αντιδράσει ο
ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση σε παρόμοιες περιπτώσεις. Όπως, λοιπόν, αντιμετωπίσαμε και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, το
ίδιο θα κάνει η κυβέρνηση και με την ακρίβεια.
Να είστε σίγουροι για αυτό.
Συνεπώς, το πρώτο που πρέπει να επισημάνω
απαντώντας στην ερώτησή σας για την ακρίβεια,
είναι να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο. Το παρακολουθούμε και το διακρίνουμε σε όλες τις χώρες. Στην Ευρώπη, ιδιαίτερα οξυμένες πτυχές παρατηρούνται στον ενεργειακό τομέα. Άρα, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, το οποίο, όπως είναι φυσικό, καθώς διογκώνεται, μοιραία επηρεάζει και τη χώρα μας.
Το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να τονιστεί,
είναι ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα προστασίας
πριν καν ενσκήψει το κύμα ανατιμήσεων και οι
συνέπειες της κρίσης γίνουν αισθητές στην τσέπη
κάθε καταναλωτή. Δηλαδή η κυβέρνηση επέδειξε αντανακλαστικά, όπως και σε κάθε άλλη κρίση, πολύ γρήγορης αντίδρασης απέναντι και σε
αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα, επεκτείναμε τα αρχικά μέτρα - σας θυμίζω ότι, σύμφωνα με τις αρ-
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χικές ανακοινώσεις, το κονδύλι για την αναχαίτιση της ακρίβειας ήταν ύψους περί τα 150 εκατομμύρια και ήδη βρισκόμαστε στα 500 εκατ.
ευρώ.
Όπως και να ’χει, οι εξελίξεις στην οικονομία δεν αποτελούν παράγοντα κρίσιμο για
τις πολιτικές επιλογές των Ελλήνων; Σας
προβληματίζει η ακρίβεια από αυτή την
άποψη;
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέτει σε πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα τα
συμφέροντα του ελληνικού λαού, το πώς θα
βελτιώσει την καθημερινότητα και το επίπεδο
ζωής κάθε ελληνικής οικογένειας, κάθε Έλληνα πολίτη. Και νομίζω ότι καμία κυβέρνηση,
τουλάχιστον από αυτές που θυμάμαι εγώ στη
Μεταπολίτευση, δεν έχει συμβάλει τόσο αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην αναβάθμιση
των όρων διαβίωσης, στο βασικό, καθημερινό
επίπεδο. Τονίζω και πάλι, διότι είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της κυβέρνησής μας και τη
διαφοροποιεί από τις προηγούμενες, τα άμεσα
αντανακλαστικά. Η ψύχραιμη και συνετή αντίδραση στην κρίση, σε κάθε είδους κρίση, έχει
φέρει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Και θα
πρέπει να είστε σίγουροι ότι αυτά τα αντανακλαστικά θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή. Θα μου επιτρέψετε, όμως, να επεκταθώ
λίγο σε ό,τι αφορά την οικονομία και τα μέτρα
που λαμβάνουμε. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού από
1/1/2022, κατά 2% σε μια πρώτη φάση, ενώ έχει
ήδη προγραμματιστεί και δεύτερη αύξηση εντός της επόμενης χρονιάς. Και αυτός ο σχεδιασμός αποδεικνύει πώς δρα η κυβέρνηση: Πριν
από τη δεύτερη «δόση» της αναβάθμισης του
κατώτατου μισθού, θα έχει προηγηθεί ενδελεχής ανάλυση των πραγματικών δεδομένων της
οικονομίας, ο αληθινός ρυθμός ανάπτυξης, καθώς και οι δυνατότητες τις οποίες διαθέτουν
πλέον οι επιχειρήσεις. Όσο και εάν η αντιπολίτευση προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο, η
ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση αλματώδους ανάπτυξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι η ταχύτητα
ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας έχει
εκπλήξει ευχάριστα ακόμη και την ίδια την κυβέρνηση - πόσω μάλλον τους ξένους, οι οποίοι,
όλο και πιο συχνά τελευταία, κάνουν λόγο για
το «ελληνικό θαύμα».
Ο πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι
η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της.
Το επόμενο διάστημα τι περιμένουμε σε
επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων;
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση θα συνεχίσει με
ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς ένα πολύ βαθύ
και ταυτόχρονα πολύ ευρύ μεταρρυθμιστικό
έργο. Έχουμε έτοιμα νομοσχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Οικονομικών, αλλά
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και των υπόλοιπων υπουργείων. Μάλιστα, μέρος αυτών των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών θα είναι και ένα νομοσχέδιο που είχαμε
ετοιμάσει και εμείς στο υπουργείο Τουρισμού,
με σοβαρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην
κατεύθυνση της στρατηγικής ανάπτυξης του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, η
κυβέρνησή μας είναι σαφώς προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης.
Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», επί παραδείγματι, περιλαμβάνει πλήθος δράσεων για την παρέμβαση υπέρ της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών
για την προστασία του περιβάλλοντος, με
όρους βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και
αειφορίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, το λεγόμενο COP26, o Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προωθούμενη απολιγνιτοποίηση
των μονάδων παραγωγής ενέργειας ως το
2028. Η Ελλάδα περνά στη φάση της ηλεκτροδότησης από πηγές με χαμηλές εκπομπές
ατμοσφαιρικών ρύπων πιο γρήγορα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.
Έχετε θητεύσει σε πολλά πόστα. Ένα από
αυτά ήταν σε έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς, αυτόν της οικονομίας. Πόσο
έχουν αλλάξει τα πράγματα στον τομέα αυτό;
Θα έλεγα ότι τα περισσότερα από όσα είχαμε
σχεδιάσει στο παρελθόν σήμερα έχουν δικαιωθεί στο 100%. Μιλώντας για τα προηγούμενα καθήκοντά μου, ως γενικού γραμματέα
Εσόδων κ.λπ., θα έλεγα πως, κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες λόγω της οικονομικής
κρίσης, είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε
ένα πρόπλασμα της ευρείας αποδοχής των ψηφιακών υπηρεσιών που παρατηρούμε σήμερα.
Αυτό συνέβαινε στο Τaxis, τις εφορίες και τα
τελωνεία κατά την περίοδο στην οποία αναφέ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ρεστε. Ένα από τα φωτεινά παραδείγματα ήταν
η ψηφιοποίηση μιας μεγάλης σειράς διαδικασιών. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε φτάσει να
έχουμε 97% ψηφιακές δηλώσεις στην εφορία,
είχαμε μετατρέψει σε ηλεκτρονική την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα και
πολλά άλλα.
Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό το να συνεχίζεται αυτό το έργο. Φυσικά, νιώθω, πρώτον, δικαιωμένος για τις επιλογές τις οποίες κάναμε τότε, αλλά κυρίως χαρούμενος που υπήρξαν συνεχιστές του δικού
μου έργου, οι οποίοι εργάζονται με ακόμα μεγαλύτερη ζέση και δύναμη.
Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχοληθήκατε και μάλιστα εν μέσω πανδημίας ήταν
αυτός του τουρισμού. Τι σας έχει μείνει από
τη θητεία σας εκεί;
Αυτό που κρατώ από τη θητεία μου ως
υπουργού Τουρισμού και θα το κρατώ για
πάντα είναι το ότι η θέληση, η εργατικότητα, το
καινοτόμο πνεύμα και κυρίως το πνεύμα συνεργασίας του Έλληνα εκδηλώνονται και μεγαλουργούν σε περιόδους κρίσης. Και αυτή η
κρίση, η οποία πράγματι, όπως είπατε, ήταν
και είναι η μεγαλύτερη που έχει βιώσει ο τουρισμός -παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα-,
ανέδειξε αυτές τις αρετές. Είναι χαρά μου να
τις βλέπω, να τις υποστηρίζω όσο μπορώ και
εγώ με τις δυνάμεις μου. Για αυτό, άλλωστε,
σήμερα φτάσαμε να βλέπουμε το ελληνικό
τουριστικό προϊόν στην κορυφή του κόσμου,
κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ πριν. Συνεπώς, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που είχα την τύχη να δίνω τη μάχη για τον
ελληνικό τουρισμό, με συναγωνιστές μου τον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα του κλάδου,
σε αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης από

τη μία, αλλά και της τεράστιας επιτυχίας από
την άλλη.
Μετά και την ανακοίνωση των νέων μέτρων
για τους ανεμβολίαστους, η αξιωματική αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση για τη
διαχείριση της νέας πανδημικής έξαρσης.
Πώς το σχολιάζετε;
Η αντιπολίτευση μονίμως κρίνει αρνητικά
όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αυτό
δεν είναι κάτι νέο. Εν μέρει το καταλαβαίνω
αυτό, μιας και η δουλειά της αντιπολίτευσης
είναι να αντιδρά. Και ταυτόχρονα αδυνατώ
πλήρως να κατανοήσω την πάγια αρνητική
κριτική ενώ μαίνεται μια τόσο σοβαρή, «υπαρξιακή» θα την ονόμαζα εγώ, κρίση, η οποία θα
έπρεπε να επιβάλλει μια πιο συναινετική και
εθνικά υπεύθυνη στάση. Κατά την άποψή μου,
η κυβέρνηση παίρνει μέτρα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Ενδεχομένως τα μέτρα αυτά θα
πρέπει να ενισχυθούν αργότερα, αν δούμε ότι
δεν είναι επαρκή. Όμως, σε κάθε περίπτωση
οφείλουμε όλοι μας με τη δράση μας, με τις
επιλογές μας, με την ψήφο μας στη Βουλή, να
στέλνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα ότι μόνη διέξοδος από τη μάστιγα της
πανδημίας είναι ο εμβολιασμός. Αυτό, δυστυχώς, η αντιπολίτευση δεν το κάνει.
Η κυβέρνηση έχει ανοιχτά κοινοβουλευτικά μέτωπα, εκτός από όλα τα άλλα που έχει
να διαχειριστεί. Πότε θα δούμε να εξελίσσονται οι διαδικασίες για την Εξεταστική
που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα
προγραμματιστεί η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή (ή τις Εξεταστικές Επιτροπές), ένα
ζήτημα γύρω από το οποίο γίνεται πολύς λόγος
τελευταία. Αν αναζητάτε απάντηση για το αν θα
είναι μία ή δύο επιτροπές όπως ρωτάτε, μάλλον
θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση, εύλογα, θεωρεί ότι πρέπει να
εξεταστεί ολόκληρη η περίοδος από το 2015
και μετά. Σε αυτό συμφωνούν και αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης.

«

«Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα
προστασίας, πριν καν ενσκήψει
το κύμα ανατιμήσεων και
οι συνέπειες της κρίσης γίνουν
αισθητές στην τσέπη κάθε
καταναλωτή. Δηλαδή,
η κυβέρνηση επέδειξε
αντανακλαστικά»
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Άσυλο και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

Π
του

Νότη Μαριά
Καθηγητής
Θεσμών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος
Ελλάδα
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην
ευρωβουλευτής

αρότι στην παρούσα φάση οι μεταναστευτικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στον
βόρειο διάδρομο με αυξημένη πίεση στα
σύνορα της Πολωνίας, οι συνεχείς κραυγές του
Ερντογάν περί δήθεν pushbacks εκ μέρους των
ελληνικών Αρχών αλλά και τα πρόσφατα σχετικά
δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου (www.dailysabah.com 12/10/2021) προμηνύουν πλέον μια
νέα εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού σε βάρος της πατρίδας μας.
Έτσι, η προσβλητική ερώτηση της Ολλανδής
δημοσιογράφου, η οποία δεν έκανε τίποτε άλλο
από το να επαναλάβει τις αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις περί δήθεν pushbacks, στην ουσία νομιμοποίησε την παράνομη τουρκική συμπεριφορά
στο Μεταναστευτικό και αποτέλεσε βούτυρο στο
ψωμί της πολιτικής του Ερντογάν που έχει εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό, στέλνοντας με
κάθε μέσο χιλιάδες δύστυχους ανθρώπους στην
Ελλάδα.
Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, ως όφειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε τη δέουσα απάντηση στην Ολλανδή δημοσιογράφο.
Πάντως ενόψει του νέου επικείμενου «ντου»
χιλιάδων παράνομων μεταναστών σε Έβρο και
νησιά, θα πρέπει να τονιστεί για άλλη μία φορά ότι
η προάσπιση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας έναντι παράνομων εισόδων
υπηκόων τρίτων χωρών είναι σύννομη και σύμφωνη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως άλλωστε
ήδη έχουμε αναλύσει (κυριακάτικη «Kontra
News» 1/3/2020).
Ειδικότερα στις 13 Φεβρουαρίου 2020 με απόφαση της Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Στρασβούργου κρίθηκε ότι τα κράτη στο πλαίσιο

της φύλαξης των συνόρων τους μπορούν να αρνηθούν την είσοδο στην επικράτειά τους σε αλλοδαπούς συμπεριλαμβανομένων και όσων διατείνονται ότι είναι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι χωρίς
πειστικούς λόγους επέλεξαν να διασχίσουν τα
σύνορα μη τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις
εισόδου στη χώρα.
Ιστορικά το δικαίωμα ασύλου ήταν και ακόμη
παραμένει ένα κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα
που πρέπει να απολαμβάνουν οι απανταχού ακτιβιστές της δημοκρατίας και της ειρήνης. Και η αίτηση χορήγησης ασύλου συνήθως γινόταν στις
αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών όπου οι διάφοροι αντιφρονούντες κατέφευγαν ζητώντας
άσυλο. Στη σύγχρονη, όμως, εποχή παρατηρείται
μια συνεχής κατάχρηση του δικαιώματος ασύλου
εκ μέρους χιλιάδων οικονομικών μεταναστών οι
οποίοι εισέρχονται παράνομα σε Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία κ.λπ. και εν συνεχεία εμφανίζονται και
ζητούν άσυλο.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου με την παραπάνω
ιστορική απόφασή του στις 13 Φεβρουαρίου
2020, αφού επισήμανε ότι τα κράτη με βάση το
διεθνές δίκαιο έχουν το ακώλυτο δικαίωμα φύλαξης των συνόρων τους, επικεντρώθηκε στις
ευθύνες των κρατών-μελών της Σένγκεν, τα
οποία οφείλουν να διαφυλάσσουν τα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ.
Επισήμανε, δε, ότι το δικαίωμα φύλαξης των
συνόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια
της Συνθήκης Σένγκεν, καθώς στον χώρο αυτό τα
κράτη-μέλη έχουν καταργήσει τα εσωτερικά τους
σύνορα. Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρχει επαρκής
φύλαξη των εξωτερικών συνόρων των κρατώνμελών της Συνθήκης Σένγκεν, τότε είναι δυνατόν
σε αλλοδαπούς να εισέρχονται στην επικράτεια

των χωρών Σένγκεν όχι μόνο εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλά και στην επικράτεια των χωρών Σένγκεν που δεν διαθέτουν
καν εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώρες, όπως άλλωστε τονίσαμε και από τη στήλη αυτή («Political» 22/5/2021).
Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισήμανε τις ιδιαίτερες ευθύνες των χωρών Σένγκεν πρώτης γραμμής σε σχέση με τη φύλαξη των συνόρων τους και την αποτροπή κάθε παράνομης εισόδου στην επικράτειά
τους εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου.
Επιπλέον επισήμανε ότι με βάση τη Σένγκεν
υπάρχουν και λειτουργούν στα εν λόγω κράτη
προκαθορισμένες επίσημες πύλες εισόδου από
όπου κάθε υπήκοος των χωρών Σένγκεν αλλά και
τρίτων χωρών εισέρχεται νόμιμα στον χώρο
Σένγκεν.
Τι γίνεται, όμως, σε σχέση με όσους διατείνονται ότι δικαιούνται διεθνή προστασία; Το Δικαστήριο έδωσε στην περίπτωση αυτή μια ιδιαίτερα
πρακτική απάντηση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι εισόδου στον χώρο Σένγκεν
για όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες. Έτσι, αποφάνθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα
μπορούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας ή αίτηση ασύλου στις νόμιμες πύλες εισόδου
που υπάρχουν στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν
των διαφόρων χωρών.
Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω δικαστική απόφαση, όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα απαγορεύεται να περνούν παράνομα τον Έβρο ή να αποβιβάζονται παράνομα στις διάφορες παραλίες στα νησιά του Αιγαίου και οφείλουν να προσέρχονται αρμοδίως
στις αντίστοιχες πύλες εισόδου Σένγκεν που διαθέτει η Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια
απόφαση, εάν εισέλθουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια, τότε θα πρέπει πάραυτα να συλληφθούν και να επαναπροωθηθούν άνευ άλλου τινός στην Τουρκία.
Επιπλέον, το Δικαστήριο κάλεσε όσους διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες να προσέρχονται επίσης στις πρεσβείες και στα προξενεία των
χωρών-μελών Σένγκεν που βρίσκονται είτε στη
χώρα καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη
τρίτη χώρα και εκεί να υποβάλλουν την αίτηση
ασύλου.
Επομένως, με βάση τα παραπάνω, όχι μόνο δεν
επιτρέπεται η παράνομη είσοδος στον χώρο
Σένγκεν ακόμη και από αυτούς που διατείνονται
ότι είναι δήθεν πρόσφυγες προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλουν αίτηση ασύλου, αλλά επιπλέον τα κράτη-μέλη της Σένγκεν οφείλουν να φυλάττουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα της ΕΕ, μη
επιτρέποντας την παράνομη είσοδο σε κανένα
πρόσωπο.
Τελεία και παύλα.
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Ελλάδα: Ένα κράτος φιλοξενίας για όλους

Ο

Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
υπερασπίστηκε με οργή τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του σε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με μια δημοσιογράφο από την Ολλανδία
που τον κατηγόρησε ότι είπε ψέματα για την υποτιθέμενη απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο στο Αιγαίο.
της
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον
Έβελυν
Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε, αργά την Τρίτη, ο
Παρασκευοπούλου
Έλληνας πρωθυπουργός κατηγορήθηκε για «ναρκισσιστική κατάχρηση» με τις αρνήσεις του ότι οι ελληνικές
Δικηγόρος
Αρχές αρνούνται την είσοδο των αιτούντων άσυλο στα
χερσαία και θαλάσσια σύνορά τους.
«Πρωθυπουργέ, πότε επιτέλους θα σταματήσεις να
λες ψέματα; Ψέματα για απωθήσεις, ψέματα για το τι
συμβαίνει με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα;» ρώτησε η
Ολλανδή ρεπόρτερ Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ.
Η Ελλάδα κατηγορείται για τη «μεγαλύτερη απώθηση
των τελευταίων ετών» του πληγέντος πλοίου προσφύγων.
Σε ένα έθνος με μικρή παράδοση οι ηγέτες του να τίθενται δημόσια επί τόπου, το επεισόδιο ήταν άνευ προηγουμένου.
Εμφανώς εκνευρισμένος, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε μια κουλτούρα να κάνετε άμεσες ερωτήσεις σε πολιτικούς, την
οποία σέβομαι πολύ. Αυτό που δεν θα δεχτώ είναι ότι σε

αυτό το γραφείο θα προσβάλλετε εμένα ή τον ελληνικό
λαό με κατηγορίες και εκφράσεις που δεν υποστηρίζονται από πραγματικά γεγονότα».
Μετά την περσινή συνοριακή κρίση, όταν χιλιάδες
άνθρωποι, με την ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης, προσπάθησαν να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα, το κράτος της ΕΕ αντιμετώπισε αυξανόμενες καταγγελίες για παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο σε
λέμβους και άλλα σκάφη που έφτασαν από τις τουρκικές ακτές.
Ξανά, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου οι ελληνικές Αρχές ανέφεραν για την ακτοφυλακή της Τουρκίας ότι προσπάθησε να σπρώξει στα ελληνικά ύδατα μια βάρκα με μετανάστες. Η Αθήνα κάλεσε την ΕΕ να ασκήσει πίεση στην
Άγκυρα για να εκπληρώσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις τις οποίες δεν τηρεί.
Εν συνεχεία, ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έχουν εκφράσει όλο και περισσότερο την ανησυχία τους, λέγοντας ότι η πρακτική της απώθησης των
ανθρώπων χωρίς δίκαιη διαδικασία είναι αντίθετη με το
διεθνές δίκαιο, παραβλέποντας τις πράξεις της Τουρκίας. Η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, έχει
υπογράψει τη Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες, η
οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα των προσφύγων να ζη-

τήσουν άσυλο εάν αντιμετωπίζουν απειλή δίωξης στο
κράτος όπου ζουν. Ο πρωθυπουργός δικαίως υποστήριξε ότι η χώρα αξίζει έπαινο γιατί έσωσε «εκατοντάδες,
αν όχι χιλιάδες» ανθρώπους στη θάλασσα.
«Αντί να ρίχνετε το φταίξιμο στην Ελλάδα, θα πρέπει
να ρίξετε το φταίξιμο σε αυτούς που εργαλειοποιούν
συστηματικά τη μετανάστευση, απωθώντας ανθρώπους
σε μια απελπιστική κατάσταση από μια ασφαλή χώρα,
γιατί πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι στην
Τουρκία δεν κινδυνεύουν».
Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια της πρωτόγνωρης έντασης μεταναστευτικής κρίσης, η Αθήνα είχε παραχωρήσει σε 50.000 αιτούντες άσυλο δικαίωμα προστασίας. Όταν η Μπέουχελ προσπάθησε να τον διακόψει για να πει ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν
«τρομερές», ο πρωθυπουργός είπε ότι προφανώς δεν
είχε πάει στη νέα και «άψογη», χρηματοδοτούμενη από
την ΕΕ, εγκατάσταση στη Σάμο - μια εγκατάσταση που οι
οργανώσεις αρωγής έχουν παρομοιάσει με φυλακή,
των οποίων οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι.
Η Ελλάδα προσπαθεί και φιλοξενεί πολλούς ανθρώπους σε κατάσταση ανάγκης, πολύ περισσότερο από
κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πολλοί μπορούν και το
αναγνωρίζουν, αυτοί οι οποίοι δεν δύνανται να το αναγνωρίσουν, θα πρέπει να ερευνήσουν καλύτερα πριν
κατηγορήσουν την κυβέρνηση και τη χώρα μας.

Ή ποινές ή χάδια. Ποινές-χάδια τέλος!

Ω

ς γυναίκα και ως μητέρα κόρης τεσσάρων
ετών, δικαιούμαι να θεωρώ ορισμένα, απλά,
πράγματα ως αυτονόητα. Θα αναφέρω, ενδεικτικά, ορισμένα από αυτά: Παιδάκι θα είναι η κόρη μου
στα 13 και το ίδιο παιδάκι θα είναι και στα 14. Σε περίπτωση που κάποιο κάθαρμα, προπονητής ή δάσκαλος,
την πειράξει, υπάρχει, άραγε, κάποιος λόγος να οδηγηθεί στη φυλακή αν το κάνει μία μέρα πριν από τα 14α γενέθλιά της, αλλά να κυκλοφορεί ελεύθερος αν το πράξει
μία μέρα μετά;
Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως το διάστημα των
τριών μηνών είναι αρκετό προκειμένου μια γυναίκα που
παρενοχλείται από τον εργοδότη της, να βρει το σθένος
για να τον καταγγείλει; Αισθανόμαστε άνετα να κυκλοφορούμε, εμείς και τα παιδιά μας, ανάμεσα σε αιμομίκτες που έχουν τιμωρηθεί με ποινές-χάδι - σε βαθμό
πλημμελήματος; Δεν μας πειράζει πρόσωπα που έχουν
αφαιρέσει ζωές και διακηρύσσουν ότι δεν έχουν μετανοήσει, να στρογγυλοκάθονται στο σπίτι τους; Ειλικρινά
πιστεύω ότι δεν υπάρχει, ψυχικώς υγιής, άνθρωπος
που να υποστηρίζει πως νομοθετικές ρυθμίσεις που
επέτρεπαν τις ανωτέρω, παράλογες, καταστάσεις δεν
πρέπει να αλλάξουν άμεσα.
Τέτοιες παθογένειες αποσκοπούν στο να εξαλείψουν
οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας, που ψηφίστηκε άρον άρον, δύο
ημέρες πριν από τις εκλογές και με άδεια τα έδρανα της
αντιπολίτευσης, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Θα ανέμενα, λοιπόν, την ομόθυμη στήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργού Δικαιοσύνης.
Δεν, για ακόμα μία φορά, είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε τη μάχη για το αυτονόητο, για να πείσουμε ότι ο
εξορθολογισμός δεν είναι αυστηροποίηση και ότι οι
συγκεκριμένες πράξεις υπέρ της προστασίας των γυναικών και των παιδιών είναι προτιμότερες από τα
ωραία λόγια χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Συνεπώς,
θεωρώ άδικη, αν όχι και παράλογη, την κριτική της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλω, όμως, να αναγνωρίσω ότι στη μάχη για το αυτονόητο που μας αναγκάζει να δώσουμε έχει έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο,
που δεν είναι άλλος από την υπεραπλούστευση.
Αντιπαρατηρείται, απλουστευτικά, ότι δεν σκέφτονται
τις ποινές οι δράστες, όταν λαμβάνουν απόφαση να εγκληματήσουν και άρα δεν έχει νόημα η επαύξησή τους.
Πράγματι, ο φόβος της ποινής δεν μπορεί από μόνος
του να έχει απόλυτο αποτρεπτικό αποτέλεσμα, αποτελεί, όμως, οπωσδήποτε, μία κρίσιμη παράμετρο. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να προτείνεται η αδράνεια για την
αντιμετώπιση μέρους ενός πολυπαραγοντικού ζητήματος, επειδή δεν δύναται να το επιλύσει στο σύνολό του.
Αντιπαρατηρείται, επίσης, ότι δεν είναι δυνατό να
προβλέπεται μόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για την
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα μπορούσα και εγώ
να υπεραπλουστεύσω και να τους προτείνω να ρωτήσουν σχετικά τους γονείς της Γαρυφαλλιάς, που έχασε
τη ζωή της στη Φολέγανδρο, επειδή ο νταής φίλος της
θύμωσε διότι δεν του υπέδειξε σωστά τη διαδρομή. Αντί

αυτού, θα επισημάνω ότι ειδικά όταν πρόκειται για νομικό κώδικα, δεν είναι δυνατό να γίνεται κριτική σε μία
συγκεκριμένη διάταξη και να αγνοούνται οι υπόλοιπες.
Αναφέρομαι στο άρθρο 84 για τα ελαφρυντικά, που
δίνει στον δικαστή τη δυνατότητα να μειώσει, απεριόριστα, οποιαδήποτε ποινή, ακόμα και τα ισόβια,
στις σπάνιες περιπτώσεις που ο δολοφόνος αξίζει
κάποια επιείκεια. Τέλος, γίνεται λόγος για την πρόληψη, που είναι προτιμότερη από την καταστολή, στην
οποία, υποτίθεται ότι, εστιάζει η αυταρχική κυβέρνηση. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί τη σημασία της πρόληψης, στην οποία αναφέρθηκε δημόσια και ο ίδιος ο
υπουργός, κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί. Η υπεραπλούστευση έγκειται στο ότι η έννοια της πρόληψης, τόσο της
ειδικής, που αφορά τον συγκεκριμένο δράστη, όσο
και της γενικής, που αφορά τους επίδοξους εγκληματίες, ενυπάρχει εξ ορισμού στην έννοια της καταστολής και δεν αντιδιαστέλλεται από αυτήν.
Συμπερασματικά, με τέτοια αντιμετώπιση κρίσιμων
θεμάτων, που επηρεάζουν, καθημερινά, τη ζωή όλων
μας, δεν προάγεται ο δημόσιος διάλογος. Με γενικούς
αφορισμούς περί δήθεν αυστηροποίησης δεν διαμορφώνεται το πλαίσιο εποικοδομητικής κριτικής επί συγκεκριμένων θεμάτων.
Με ισοπεδωτικές λογικές, που αγνοούν όλες τις
όψεις των προβλημάτων, ωραιολογώντας για τον θύτη
και αδιαφορώντας για το θύμα, παρεμποδίζεται η δυνατότητα κατανόησης και επίλυσής τους.

της

Χριστίνας
Αλεξοπούλου
Βουλευτής
Ν. Αχαΐας ΝΔ

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL

16

Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Άλλο διακυβέρνηση,
άλλο συγκυβέρνηση»

Τ

Βουλευτής Επικρατείας ΚΙΝΑΛ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ην ώρα που στο Κίνημα Αλλαγής οι
έξι υποψήφιοι «σηκώνουν τα μανίκια» για την τελική αναμέτρηση, ο
βουλευτής Επικρατείας του ΚΙΝΑΛ
Γιώργος Καμίνης επιχειρεί με ψυχραιμία να
αποτυπώσει το κλίμα που επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κόμμα. Στηρίζει
την υποψηφιότητα Παπανδρέου, θεωρώντας
ότι είναι μια γενναία απόφαση και ένα αυθεντικό πολιτικό γεγονός. Πιστεύει ότι τώρα είναι
η ευκαιρία για να γίνει εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ
μια προγραμματική συζήτηση που θα προετοιμάσει την επόμενη μέρα. Σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσει την «προοδευτική διακυβέρνηση», επισημαίνει με νόημα ότι απέναντι
βρίσκεται «η συντηρητική διακυβέρνηση» και
προσθέτει στο ίδιο ύφος ότι «άλλο διακυβέρνηση και άλλο συγκυβέρνηση». Κληθείς να
σχολιάσει την αναγκαιότητα ή όχι της επιστροφής στα ιστορικά σύμβολα του Κινήματος, λέει με νόημα πως «δεν τιμούμε τα σύμβολα μετατρέποντάς τα σε τοτέμ».
Πώς κρίνετε την πορεία της εσωκομματικής διαδικασίας μέχρι τώρα; Υπάρχει κάτι
που σας προβληματίζει ως προς την εξέλιξή της μέχρι τις κάλπες;
Η διαδικασία προς την εκλογή νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής μέχρι στιγμής
έχει σκιαστεί από την τραγική απώλεια της
Φώφης Γεννηματά. Μια στιγμή πολύ δύσκολη
που, όπως είναι λογικό, μας πάγωσε όλους.
Συνεχίζουμε όμως τιμώντας την παρακαταθήκη της. Ήδη
έχουμε ένα αυθεντικό πολιτικό γεγονός: τη γενναία απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να διεκδικήσει εκ νέου τα
ηνία του πολιτικού μας χώρου. Βλέπουμε ξανά το ενδιαφέρον του κόσμου να αναζωπυρώνεται, να οδηγεί σε συζητήσεις, σε πολιτικές ζυμώσεις. Είναι λογικό: το Κίνημα Αλλαγής είναι η κοιτίδα της προοδευτικής παράταξης και οι εξελίξεις επηρεάζουν ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Τώρα
πλέον είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε προγραμματικά, ώστε
την επόμενη μέρα να επέλθει η σύνθεση των απόψεων που
τόσο χρειαζόμαστε ως πολιτικός χώρος.
Εκτιμάτε πως όλη αυτή η κουβέντα περί «προοδευτικής
διακυβέρνησης» έχει ουσιαστικό περιεχόμενο ή λειτούργησε περισσότερο ως επικοινωνιακό εύρημα;
Για προοδευτική διακυβέρνηση μιλούσαν ο Ανδρέας
Παπανδρέου και ο Κώστας Σημίτης. Γιατί αυτό οφείλει να
κάνει εκ της φύσεώς του κάθε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
σε κάθε σημείο του πλανήτη. Όσο εξελίσσεται ο κόσμος και
όσο υπάρχει ανάγκη η εξέλιξη αυτή να γίνεται με προοδευτικό πρόσημο, θα έχει νόημα να συζητάμε για τα θέματα αυτά. Ειδικά σήμερα που η χώρα έχει βιώσει μια ενδεκαετία
περιοριστικών και συντηρητικών πολιτικών, στην οποία αυξήθηκαν οι ανισότητες και μειώθηκε η κοινωνική κινητικότητα. Προφανώς απέναντι σε αυτό υπάρχει η συντηρητική
διακυβέρνηση. Άλλο όμως διακυβέρνηση και άλλο συγκυ-

σικά πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει όμως και τη διαδικασία του
2017, όταν πάνω από 210.000 άνθρωποι «συνυπέγραψαν» την ιδρυτική
πράξη του Κινήματος Αλλαγής. Άλλωστε, δεν τιμούμε τα σύμβολα μετατρέποντάς τα σε τοτέμ. Προσωπικά
εμπνέομαι από τα επιτεύγματα όλων
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ: από
τις πρώτες, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις του Ανδρέα Παπανδρέου,
τη στιβαρή πορεία προς τον εκσυγχρονισμό που άνοιξαν οι κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη, τον πλούτο
των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου. Εμπνέομαι όμως
εξίσου και από τον αγώνα που έδωσε
η Φώφη Γεννηματά να δώσει δυναμική σε έναν πολιτικό χώρο που πολλοί χαρακτήριζαν μελλοθάνατο.
Οφείλουμε να συνθέσουμε όλα τα
παραπάνω σε ένα ενιαίο αφήγημα,
όπου σύμβολα και άνθρωποι θα
βρουν τη θέση του που τους αρμόζει.

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

βέρνηση, αυτό το έχουμε καταλάβει καλά. Ο χώρος μας δεν
μπορεί να υπάρχει μιλώντας για συντηρητική διακυβέρνηση και εγκαταλείποντας τα εκατομμύρια προοδευτικών πολιτών στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα είναι δεδομένη η ενότητα του κόμματος, όποιος και αν είναι στο «πηδάλιο» του
Κινήματος;
Η ενότητα είναι ζητούμενο και αναγκαία συνθήκη για την
ενίσχυση του Κινήματος Αλλαγής. Είναι η πιο σημαντική
πολιτική κληρονομιά της Φώφης Γεννηματά. Όλοι μας
οφείλουμε να υπερβούμε εαυτούς για να τη διαφυλάξουμε. Ελπίζω πως έχουμε κατακτήσει πια στο Κίνημα Αλλαγής αυτή την πολιτική ωριμότητα.
Πιστεύετε ότι η επιστροφή στα ιστορικά σύμβολα του
Κινήματος είναι καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της παράταξης;
Κανένας οργανισμός δεν επιβιώνει ξεχνώντας την ιστορία του. Η ιστορία του χώρου μας λοιπόν περιλαμβάνει φυ-

Πώς σχολιάζετε την κίνηση του
Γιώργου Παπανδρέου, ύστερα από
μια πολιτική διαδρομή που τα είχε
όλα, να κατέβει και πάλι υποψήφιος;
Όπως σας είπα και νωρίτερα, κ.
Αντωνόπουλε, η απόφαση αυτή του
Γιώργου Παπανδρέου δημιούργησε ένα αυθεντικό πολιτικό γεγονός. Πιστεύω βαθιά ότι το πολιτικό του ύφος, η μεταρρυθμιστική κληρονομιά των κυβερνήσεών του και η συνεχής αταλάντευτη στράτευσή του σε αυτή την κατεύθυνση
αποτελούν εγγυήσεις για το μέλλον της παράταξής μας.
Εκτιμώ ότι μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξυγίανση και την αναμόρφωση της πολιτικής μας σκηνής, η
οποία εγκλωβίζεται στο αδιέξοδο δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πια καιρός η χώρα να γυρίσει σελίδα και ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
Γιατί εσείς δεν κατεβήκατε υποψήφιος;
Δεν είναι αυτοσκοπός για εμένα η διεκδίκηση της αρχηγίας. Εξαρχής η συμμετοχή μου στην «περιπέτεια» του Κινήματος Αλλαγής απέβλεπε στην ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης ως πειστική αντιπρόταση εξουσίας
απέναντι στον νέο διχασμό που πήγαιναν να μας οδηγήσουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Χάρη στην εξαιρετική
συνεργασία μας με τη Φώφη Γεννηματά, η συμμετοχή μου
αυτή είχε ως κατάληξη την εξόχως τιμητική θέση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του Κινήματος, τη
συμμετοχή μου στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και
την ανάληψη σοβαρών κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Προσπαθώ μαζί με τα άλλα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου
και της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Και αυτό θα συνεχίσω να πράττω και την
επόμενη ημέρα του Κινήματος Αλλαγής.
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«Ψυχώ» στο Χαλάνδρι
αποκάλυψε η σύζυγος
πιο συγκλονιστική αποκάλυψη έγινε από τη σύζυγο του γιατρού, η οποία το πρωί της Παρασκευής ζήτησε να μιλήσει δημόσια και υποστήριξε ότι η Κ.Τσ. «είχε βάλει το πιστόλι στο
κεφάλι του παιδιού της πριν από λίγα χρόνια»! Ανέφερε ακόμα: «Συνέχεια μας ενοχλούσε, εδώ και χρόνια. [...] Έχουμε κάνει τόσα δικαστήρια με αυτήν τη γυναίκα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν
ελεύθερη. [...] Τη φοβόμασταν και εμείς και το παιδί, είχαμε ενημερώσει την αστυνομία, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι».
Την ψυχική διαταραχή που αντιμετωπίζει η 49χρονη εικαστικός επιβεβαίωσε και ένας πρώην σύντροφος, ο οποίος (υπό τον όρο της ανωνυμίας) την περιέγραψε ως «άτομο με εμμονές και διαταραχές, ιδίως
όταν έχασε από τη Δικαιοσύνη την επιμέλεια του παιδιού. Τότε άρχισε να βλέπει παντού εχθρούς κι όποιος της έλεγε κάτι διαφορετικό από αυτό που πίστευε, του επιτιθόταν».
Σε κατάσταση σοκ είναι η 12χρονη κόρη του πρώην ζευγαριού (από
την εξωσυζυγική σχέση τους), με τον ειδικό παιδοψυχολόγο της
Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων να παράσχει υποστήριξη
και ταυτόχρονα να λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, τόσο για
όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης όσο και για τα βιώματα των
περασμένων ετών. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με πηγές της
ΕΛΑΣ, ότι όταν μετά τη δολοφονική απόπειρα η 49χρονη επιχείρησε
να την πάρει μαζί της, η μικρή όχι μόνο δεν την ακολούθησε, αλλά
έπεσε πάνω στον αιμόφυρτο πατέρα της.
Τέλος, αίσθηση προκαλούν και τα ευρήματα από το σακίδιο πλάτης
που είχε η εικαστικός από την Αλβανία, καθώς βρέθηκαν εντός δύο
μαχαίρια (το ένα με λάμα μεγαλύτερη των 15 εκατοστών), ένα ξιφίδιο,
μια τράπουλα ταρώ και ένα βιβλίο για την ερμηνεία των ταρώ με ιδιόχειρες σημειώσεις! Η γυναίκα παραμένει κρατούμενη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Η

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

ΔIΩΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚO
Προθεσμία ζήτησε και έλαβε η 49χρονη
εικαστικός που πυροβόλησε τον πατέρα
του παιδιού της, γνωστό γιατρό, στο Χαλάνδρι, όταν τον επισκέφθηκε για να πάρει τη 12χρονη κόρη της, την επιμέλεια
της οποίας έχει εκείνος. Σε βάρος της
ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολού-

Aιματηρός πόλεμος σουνιτών
και σιιτών στο λιμάνι της Πάτρας
Ανησυχία για νέο αιματηρό επεισόδιο στο λιμάνι
της Πάτρας υπάρχει στην ΕΛΑΣ, καθώς όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης φαίνεται να ξεπερνούν ως
κίνητρο τόσο τη ληστεία όσο και τις προσωπικές διαφορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή με τους
τρεις τραυματίες είχε θρησκευτικό κίνητρο και συγκεκριμένα τις διαφορές που έχουν οι σουνίτες και οι
σιίτες μουσουλμάνοι.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας -και ιδιαίτερα πέριξ του λιμανιούέχουν βρει προσωρινό καταφύγιο εκατοντάδες μετανάστες από το Αφγανιστάν, οι οποίοι επιχειρούν να

Δεν έχουν τέλος όσα έρχονται στο φως για ό,τι
προηγήθηκε της αιματηρής ενέδρας στον
68χρονο χειρουργό-οφθαλμίατρο, στην είσοδο
της πολυκατοικίας, από την πρώην σύντροφό του

ταξιδέψουν παράνομα για την Ιταλία. Παράλληλα,
εκτός από τη θρησκευτική διαμάχη, υπάρχει και το
οικονομικό σκέλος, για αυτό και όλα ξεκίνησαν με
τη διαφωνία για το «εισιτήριο» των 1.000 ευρώ, προκειμένου να τους αφήσουν να μπουν στην Ακτή Δυμαίων και να προσεγγίσουν τα καράβια που πραγματοποιούν το δρομολόγιο Πάτρα - Μπρίντιζι και Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα.
Κάτοικοι, δε, της περιοχής κάνουν λόγο και για
άλλα περιστατικά ωμής βίας που δεν ήρθαν στο φως
της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι και σε εκείνες τις περιπτώσεις είχαν αιματηρή κατάληξη.
Παπ.

θηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής
ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14
χρόνια. «Άρπαξε επί πέντε χρόνια και βίαζε την κόρη μου και ο εισαγγελέας ανηλίκων δεν έκανε τίποτα. Ήμουν στον υπουργό Δικαιοσύνης και έκανα αναφορά», φώναξε μπαίνοντας στο γραφείο του ανακριτή η 49χρονη.
Σ.Σ

Folli Follie

Στο ακροατήριο πλέον το σκάνδαλο
Τον δρόμο για το ακροατήριο βρίσκει πλέον η υπόθεση του
σκανδάλου της Folli Follie μετά την έκδοση βουλεύματος που
απορρίπτει τις εφέσεις που είχαν καταθέσει τέσσερις κατηγορούμενοι. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας
απέρριψαν τις εφέσεις και επικύρωσαν το πρωτόδικο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας παραπέμπονται
σε δίκη 13 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του Καίτη και ο
γιος τους Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.
Σ.Σ
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ΕΕ: Στο «κόκκινο»
10 χώρες, ανάμεσά
τους και η Ελλάδα

Η

κατάσταση της πανδημίας του κορονοϊού εξακολουθεί να επιδεινώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
θεωρείται «πολύ ανησυχητική» σε
δέκα χώρες και «ανησυχητική» σε άλλες δέκα,
σύμφωνα με το ECDC.
«Η επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ χαρακτηρίζεται αυτή την ώρα από ραγδαία και
σημαντική αύξηση των μολύνσεων και ένα ποσοστό θνητότητας που είναι χαμηλό, όμως αυξάνεται αργά», επισημαίνει το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
-η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των νόσων-, στην πιο πρόσφατη
αποτίμησή του για τους κινδύνους.
«Οι μολύνσεις, οι νοσηλείες και ο αριθμός
των θανάτων αναμένεται να αυξηθούν στη
διάρκεια των δύο επόμενων εβδομάδων»,
υπογραμμίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία, που
έχει την έδρα της στη Στοκχόλμη.
Μεταξύ των «27», το Βέλγιο, η Πολωνία, η
Ολλανδία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική

Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία
και η Σλοβενία βρίσκονται στη μεγαλύτερη κατηγορία ανησυχίας.
Στις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «ανησυχητική» (κατάσταση της επιδημίας Covid-19) βρίσκονται η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία και η Σλοβακία.
Τρεις χώρες βρίσκονται στην κατηγορία
«μέτρια ανησυχία» (Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρος), ενώ τέσσερις χώρες βρίσκονται σε αυτήν της «χαμηλής ανησυχίας» (Ιταλία, Ισπανία,
Σουηδία και Μάλτα).
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
είναι 6.862, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι διασωληνωμένοι είναι 508 και οι θάνατοι 55.
Την πρωτιά των κρουσμάτων κρατεί η Αττική
με 1.491 και 1.194 έχει η Θεσσαλονίκη.

Απάντηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε δημοσίευμα της «Political»
Με αφορμή το πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ της εφημερίδας μας με
τίτλο «Οσμή “σκανδάλου” στον
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», η διοίκηση
του Οργανισμού απέστειλε επιστολή-απάντηση στην «Political».
Στην επιστολή αναφέρεται:
«Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΙΕΖΠ) στα Γιαννιτσά περιλαμβάνουν αγρόκτημα έκτασης
3.480 στρεμμάτων, στο οποίο
εκτρέφονται περίπου 1.500 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Το μεγάλο
μέγεθος του ποιμνίου έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του Οργανισμού με υπέρογκα ποσά για τις
δαπάνες διατροφής και συντήρησής του, σε σχέση με το επιστημονικό αποτέλεσμα και το όφελος
που αποφέρει στον πρωτογενή
τομέα της χώρας. Από την ίδρυση
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (2011) παρα-

τηρείται ετησίως ένα σημαντικό
αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα
(ζημία) που ανέρχεται στα
200.000 ευρώ, ποσό που προκύπτει από τα έσοδα πωλήσεων
ζώων, γάλακτος και ζωοτροφών
μείον τα έξοδα. Την τελευταία
διετία, μετά από σημαντική προσπάθεια το ετήσιο έλλειμμα περιορίστηκε στο ποσό των 100.000
ευρώ. Επισημαίνεται ότι στα αποτελέσματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μισθοδοσίας,
το οποίο για το 2021 προβλέπεται
να ανέλθει σε 540.000 ευρώ.
Για το ζήτημα της ορθολογικότερης διαχείρισης του αγροκτήματος
των Γιαννιτσών, με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης του ποσού
που διαθέτει το Δημόσιο για τη λειτουργία του, διαχρονικά ΟΛΑ τα
Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού επιχείρησαν να διερευνή-

σουν τρόπους βελτίωσης του τρόπου αξιοποίησης των πόρων. Βασικός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση
της προκαλούμενης ζημίας και η
μεγιστοποίηση των οφειλών.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών
αυτών, το καλοκαίρι του 2017 η
τότε διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ζήτησε την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης από τέσσερα εξειδικευμένα Ινστιτούτα, η
οποία θα είχε την επ’ αμοιβή τεχνική υποστήριξη μελετητικού
γραφείου. Η προσπάθεια αυτή
ήταν ανεπιτυχής, αφού τελικά παρήλθε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Έτσι, επανεκτιμώντας την κατάσταση το τότε ΔΣ αποφάσισε να
αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης σε εταιρεία συμβούλων. Για
τον σκοπό αυτό διενεργήθηκαν
δυο διαγωνισμοί (Ιούλιος 2018

και Νοέμβριος 2018), οι οποίοι
και απέβησαν άκαρποι λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τελικά, τον Ιανουάριο του 2021
η νέα διοίκηση (σημερινή) ανέθεσε με απευθείας διαδικασία
(όπως έχει δικαίωμα με βάση τον
νόμο) σε έμπειρη εταιρεία συμβούλων της Βορείου Ελλάδος την
εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης
των δυνατοτήτων του ΙΕΖΠ. Η αξία
της σύμβασης είναι 16.130,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. Το έργο δεν έχει
ακόμα παραληφθεί, αφού εκκρεμεί η αξιολόγηση του περιεχομένου του από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία αποτελείται από
έμπειρους ερευνητές του Οργανισμού, για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στόχος διενέργειας της μελέτης είναι
η διάθεση στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ενός εργαλείου που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των
πόρων του Ινστιτούτου σε σχέση
με το επιστημονικό όφελος και τις
ωφέλειες-επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα της χώρας.
Όσον αφορά την “καταγγελία”
για ορισμούς προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων χωρίς να
ακολουθηθεί η διαδικασία πρόσκλησης-αξιολόγησης κ.λπ. θα
θέλαμε να επισημάνουμε ότι η
πρακτική αυτή είχε ακολουθηθεί
σε όλο το διάστημα 2015-19 και η
νέα διοίκηση συνέχισε να την
εφαρμόζει ΜΟΝΟ για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε καίριες θέσεις από τις οποίες υπήρξαν παραιτήσεις. Άλλωστε να επισημάνουμε ότι είναι σε εξέλιξη η
διαδικασία πλήρωσης ΟΛΩΝ των
θέσεων ευθύνης με προκηρύξεις
θέσεων και αξιολογήσεις».
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Τήλος: Πράσινο
νησί και από
άλλον πλανήτη...

Μ

ια ανεμογεννήτρια και ένα
μικρό αιολικό πάρκο επαρκούν για να καλύψουν τις
ανάγκες του νησιού της Τήλου σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και να τροφοδοτήσουν για κάποιες ώρες ημερησίως
την Κω. Το πρωτοποριακό σχέδιο, που έχει
τεθεί σε εφαρμογή από το 2012 και λειτουργεί μέχρι σήμερα χωρίς προβλήματα, ονομάζεται Project Tilos και σχεδιάστηκε από
τους ερευνητές του πρώην ΤΕΙ Πειραιά το
2014, ενώ υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) έπειτα από τον
μετασχηματισμό του σε αυτό.
«Υποβάλαμε την πρότασή μας πρώτη
φορά το 2014, αλλά δεν υλοποιήθηκε γιατί
θεωρήθηκε πολύ προχωρημένη για τα τότε δεδομένα. Επανήλθαμε το 2015 καταθέτοντας εκ νέου την πρότασή μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλάβαμε την
πρώτη θέση ανάμεσα σε 81 projects που
είχαν υποβληθεί, καταφέρνοντας να λάβουμε συνολική χρηματοδότηση
15.000.000 ευρώ», εξηγεί στην «Political»
ο αντιπρύτανης Έρευνας του ΠΑΔΑ Ιωάννης Καλδέλης. Όπως περιγράφει, εκείνη
την εποχή «ήταν πρωτοποριακό και συνάμα εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα ελληνικό ΤΕΙ βρέθηκε να αναλαμβάνει την
ηγεσία ενός διεθνούς project με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών
ομάδων και εταιρειών από διάφορες χώρες». Όσον αφορά την επιλογή του νησιού
της Τήλου, χρειάστηκε πρώτα να εξασφαλίσουν υπογραφές αποδοχής από τους

δημότες, καθώς και να συνεργαστούν με
την τότε δημοτική αρχή.
«Επιλέξαμε την Τήλο για την εφαρμογή
του project που δημιουργήσαμε, γιατί είναι μικρό νησί κοντά στα σύνορα με παράδοση σε περιβαλλοντικά θέματα. Είχε ήδη
συμμετάσχει σε πρόγραμμα συλλογής και
ανακύκλωσης αποβλήτων, ενώ υπήρχε
μεγάλο ενδιαφέρον από τη δημοτική αρχή. Ήταν εθνικό θέμα και τα κριτήρια ήταν
εξίσου αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά, αλλά και οι δημότες ήταν πολύ θετικοί.
Κάναμε τον σχεδιασμό και τις απαραίτητες μελέτες, ενώ στο πρόγραμμα, που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του
2019, συμμετείχε και η εταιρεία UNICE,
προσφέροντας μια ανεμογεννήτρια και
φωτοβολταϊκά», λέει ο αντιπρύτανης
Έρευνας του ΠΑΔΑ.
Η καινοτομία του Project Tilos έγκειται
στο γεγονός ότι καλύπτει τις ενεργειακές
ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας μέσω
της αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό με
την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο. «Όταν δουλεύουν και τα δύο, υπερκαλύπτονται οι ανάγκες του νησιού και αποθηκεύεται ενέργεια στις μπαταρίες για τη
νύχτα ή τις ημέρες που δεν έχει καθόλου
αέρα. Από το περίσσευμα της ενέργειας
στέλνουμε και στην Κω, στα πλαίσια μιας
σύμβασης που έχει συναφθεί, γιατί τις
μέρες που δεν έχει καθόλου αέρα τραβάμε από ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που
μας συνδέει με την Κω. Εξίσου σημαντικό

είναι και το γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία έξυπνοι μετρητές. Μέσω tablet που
έχουμε μοιράσει στους κατοίκους μπορούν να ενημερώνονται πότε η ενέργεια
είναι σε χαμηλά επίπεδα και να κάνουν
«οικονομία, περιορίζοντας την κατανάλωση το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Είναι αυτό που αποκαλούμε “διαχείριση
της ζήτησης”», καταλήγει ο κ. Καλδέλης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Project Tilos
μπορεί να βρει εφαρμογή ως ολοκληρωμένο ενεργειακό σχέδιο σε οποιοδήποτε
δυσπρόσιτο νησί ή ακόμη και σε απομα-

κρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές, εφόσον ο αριθμός των κατοίκων δεν είναι πολύ μεγάλος.
Εύη Πανταζοπούλου

Πώς κατάφερε να διακριθεί
ανάμεσα σε 81 έργα,
παίρνοντας το πρώτο
βραβείο στην Ευρώπη.
Οι καινοτομίες που προσφέρει
στους κατοίκους

Τρεις μαθητές έχασαν τη χρονιά επειδή οι γονείς δεν ήθελαν τα self tests
«Την περσινή σχολική χρονιά τρία παιδιά από τη Β’ Λυκείου χάσανε τη χρονιά γιατί, όταν γυρίσαμε μετά το lockdown, δεν ήρθαν στο σχολείο όταν έπρεπε να κάνουμε τα
self tests. Δεν ήρθαν καθόλου για δύο μήνες, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα δύο ήταν αδέλφια και ένα
παιδάκι μόνο του». Τα παραπάνω αποκάλυψε χθες στον
ΣΚΑΪ ο Πρόδρομος Φωτακίδης, καθηγητής Λυκείου στη
Δράμα, ενώ δήλωσε ότι φέτος οι δύο από τους τρεις μαθητές, τα αδέλφια, «χάθηκαν», δηλαδή δεν επανεμφανίστηκαν ποτέ στο σχολείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένας από τους γονείς ήταν από
εκείνους που αμφισβητούν τα πάντα, θεωρώντας ότι τα
self tests είναι επικίνδυνα, ότι δεν προσφέρουν προστασία. «Μάσκες φορούσαν πέρυσι τον Σεπτέμβριο, δεν έκαναν self test. Φέτος το ένα κοριτσάκι άλλαξε σχολείο στη
Δράμα, τα αδέλφια χάθηκαν, δεν έχουμε καμία ενημέρωση», τόνισε.
Ο καθηγητής διευκρίνισε πως, αν μαθητές πάρουν μεταγραφή, γίνεται γνωστό στο σχολείο, γιατί πρέπει να πάρουν χαρτιά. «Το ένα παιδί πήρε μεταγραφή και πήγε σε

άλλο σχολείο, τα δύο τα αδέλφια…», συνέχισε αφήνοντας
να εννοηθεί ότι δεν συνέχισαν. «Μιλήσαμε σαν σχολείο
κάποια στιγμή με τον μεγαλύτερο αδελφό των παιδιών
που είχαμε μαθητή παλιότερα και είπε ότι δεν θα έρθουν
στο σχολείο», σημείωσε ο καθηγητής και υπενθύμισε ότι
στο λύκειο η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. «Εννοείται ότι ενημερώσαμε τις αρμόδιες Αρχές, έγιναν όλες οι
απαραίτητες ενημερώσεις. Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι
υποχρεωτική η εκπαίδευση. Το σχολείο δεν μπορεί να
κάνει τίποτα», ξεκαθάρισε.
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Ελένη Λαναρά
κυρία Ελένη Λαναρά δεν είναι απλώς μια δυναμική επιχειρηματίας, είναι αυτό που λέμε game changer. Γεννήθηκε στο Πουρνάρι Λάρισας, όπου και έζησε μέχρι την
ηλικία των 18 ετών. Φοίτησε στο γυμνάσιο και λύκειο Συκουρίου
Λάρισας και συνέχισε τις σπουδές της στο University of Derby.
Για αρκετά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των ασφαλίσεων, αν και το… επιχειρηματικό μικρόβιο υπήρχε ανέκαθεν στο
αίμα της. Προερχόμενη από μια οικογένεια, η οποία ασχολούνταν πάντα με το εμπόριο τροφίμων σε πρωτογενές επίπεδο, ήταν
αναπόφευκτο να ακολουθήσει τα ίδια βήματα.
Από μικρή συνόδευε τον πατέρα της Ιωάννη στις εμπορικές
του δραστηριότητες ανά την Ελλάδα, βλέποντας από κοντά τη
διαδικασία των αγοραπωλησιών, το γενικότερο κλίμα και πνεύμα
που επικρατούσε σε τέτοιου είδους συναλλαγές. Έμαθε τα πάντα
γύρω από τη δουλειά. Ήταν κάτι που τη γοήτευε ιδιαιτέρως και
τρόπον τινά εθίστηκε αλλά και ψήθηκε, όπως λέμε στις εμπορικές συναλλαγές.
Η κυρία Ελένη Λαναρά είναι μια πολύ ισχυρή επιχειρηματίας
που κρατάει στα χέρια της την εταιρεία Agronuts ΑΕ. Μια δυναμική επιχείρηση με μακροχρόνια ενασχόληση στην επεξεργασία και το χονδρικό εμπόριο ελληνικών ξηρών καρπών. Η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της οικογένειας Λαναρά
στον χώρο, η οποία έρχεται δεκαετίες πίσω, καθώς και τη γεωγραφική της θέση (εγκατάσταση σε περιοχή με μεγάλη παραγωγή αμυγδάλου) προχώρησε τα τελευταία έτη με πολύ σημαντικά
βήματα προόδου, εφαρμόζοντας το πρότυπο της συμβολαιακής
καλλιέργειας και δημιουργώντας πιστοποιημένη ομάδα παραγωγών αμυγδαλών με μόνιμη συνεργασία, ενώ κατέχει σήμερα
το 12% της συνολικής αγοράς αμυγδάλου στην Ελλάδα.
Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο νομαρχιακό διαμέρισμα
της Λάρισας, συγκεκριμένα στην περιοχή του Συκουρίου, όπου η
επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικώς εξοπλισμένες πλήρως, αυτοματοποιημένες, τελευταίας τεχνολογίας. Με σεβασμό προς τον τελικό πελάτη αλλά και
τον παραγωγό, η επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες
και συστήματά της. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο από το
2005 ανέπτυξε και εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα BRC, IFS, ISO 22000, ISO 9001 και
EUROP GAP
, ενώ είναι μέλος της παγκόσμιας ένωσης ξηρών καρπών INC και κατέχει πληθώρα διακρίσεων ποιότητας για τα προϊόντα της, με πιο πρόσφατη το βραβείο ανώτατης ποιότητας SUPERIOR TASTE AWARD 2021 του INTERNATIONAL TASTE INSTITUDE για το προϊόν «φυσική αμυγδαλόψιχα Φυρανιάς».

Η

Μια επιχειρηματίας

game changer
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Με πίστη στον Θεό
και πολύ πείσμα τα κατάφερε

Οι εγκαταστάσεις
του εργοστασίου Agronuts

Το μότο της ζωής της είναι «Τα καλύτερα έρχονται»

Με σεβασμό προς τον τελικό
πελάτη αλλά και τον παραγωγό, η
επιχείρηση βελτιώνει συνεχώς τις
υπηρεσίες και τα συστήματά της

Είναι λάτρις της φύσης, η θάλασσα την ηρεμεί
και την αποσυνδέει από την καθημερινότητα

Το ατύχημα που της άλλαξε τη ζωή
Στόχος της κυρίας Λαναρά είναι η συνεχής εξέλιξη
της επιχείρησής της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό. Παρά τη σκληρή δουλειά και τα συνεχή ταξίδια στο εξωτερικό, η κυρία Λαναρά προσπαθεί να
ξεκλέψει λίγο χρόνο για την προσωπική της ζωή για
την οικογένειά της και τους δύο αγαπημένους της γιους. Έχει καλούς φίλους από την παιδική της ηλικία,
με τους οποίους διατηρεί συχνές επαφές, περισσότερο τηλεφωνικές αλλά και διά ζώσης, όποτε επισκέπτεται τον τόπο της και το πατρικό της. Είναι άνθρωπος της θάλασσας, την οποία λατρεύει.
Το ησυχαστήριό της είναι το σπίτι της που βρίσκεται
κοντά στη θάλασσα. Εκεί καταφεύγει έπειτα από κάθε
πιεστική κατάσταση ή δυσκολία στη ζωή της. Ούσα
λάτρις της φύσης, η θάλασσα την ηρεμεί και την αποσυνδέει από την καθημερινότητα. Στον ελεύθερο χρό-

Στόχος της κυρίας Λαναρά είναι η συνεχής εξέλιξη
της επιχείρησής της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

νο της η κυρία Λαναρά γυμνάζεται αρκετά, ζωγραφίζει και ακούει πολλή μουσική. Ασχολείται αρκετά με
το χειμερινό σκι και λατρεύει τα ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού. Να γνωρίζει ανθρώπους,
κουλτούρες και γενικότερα ήθη και έθιμα πολιτισμών
πέρα από τα συνήθη.
Στη ζωή της έχει αναθεωρήσει πολλά πράγματα.
Ίσως το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή της, το οποίο
την καθόρισε ως άνθρωπο και την έκανε να αλλάξει
ολόκληρη την κοσμοθεωρία της για τη μετέπειτα ζωή,
ήταν ένα ατύχημα που της συνέβη σε νεαρή ηλικία.
Όσοι τη γνωρίζουν καλά λένε ότι επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο ως συνεπιβάτισσα, το οποίο εξετράπη της
πορείας του.
Ως αποτέλεσμα αυτού, έμεινε καθηλωμένη στο κρεβάτι για έξι μήνες σε πλήρη ακινησία, με τους για-

τρούς να της λένε πως δεν θα μπορέσει να περπατήσει
ξανά. «Με την πίστη μου στον Θεό και πολύ πείσμα τα
κατάφερα. Επέστρεψα στη ζωή ως μια άλλη προσωπικότητα, πολύ πιο δυνατή αποφασιστική και αισιόδοξη
για το μέλλον», είχε πει στους φίλους της μετά το συμβάν.
Άλλωστε, το μότο της ζωής της είναι «Τα καλύτερα
έρχονται» και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δείχνει
άνθρωπος φύσει αισιόδοξος που δεν το βάζει κάτω
ποτέ. Σχετικά με το μέλλον της, δεν της αρέσει να κάνει σχέδια, τουλάχιστον όχι μακρόπνοα. Είναι άνθρωπος του προγραμματισμού και της σκληρής δουλειάς
και προτιμά να βάζει απτούς στόχους που να μπορεί
να τους φτάσει. Για αυτό τον λόγο απεχθάνεται την
ασυνέπεια και ακόμη περισσότερο τη μοιρολατρία κάποιων ανθρώπων.

Η Agronuts θεωρείται leader στο εμπόριο
και την παραγωγή ξηρών καρπών
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό
για πορεία έργων και τουριστική ανάπτυξη
Ειδική σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης του Σχεδίου Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συμμετείχαν κυβερνητικά, κοινοβουλευτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, καθώς επίσης εκπρόσωποι των μελετητικών ομάδων και των χορηγών των μελετών της ανασυγκρότησης. Ο πρόεδρος της επιτροπής Σταύρος Μπένος παρουσίασε την πορεία, τα βασικά
χαρακτηριστικά και τα χρονοδιαγράμματα των μελετών για την ανασυγκρότηση της
Βόρειας Εύβοιας. Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός συναντήθηκε με τον
υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη
Φραγκάκη για την ανάδειξη της Στερεάς Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών. Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, ο τρόπος προβολής της Στερεάς Ελλάδας
στη νέα τουριστική καμπάνια για τον χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα.

Σίφνος

Αποκτά εκτάσεις και αθλητικές
εγκαταστάσεις με ειδικό νομοσχέδιο

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό
Αθλητικό Κέντρο Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε το 1971 και εποπτεύεται
από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με συγκεκριμένη τροπολογία, χαρακτηρίζεται «δημοτικής
σημασίας» και θα υπάγεται στην εποπτεία του Δήμου Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία στο νομοσχέδιο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports),
Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της
αθλητικής νομοθεσίας» του υπουργείου Πολιτισμού, το εν
λόγω ΝΠΔΔ «καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο».
Σημειώνεται ότι ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» έχει συνολική έκταση 2.931
τ.μ. Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση
της έκδοσης σχετικής Απόφασης του οικείου δημοτικού
συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης κατά τους
όρους του άρθρου.

Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδότηση δέκα δήμων
για κοινόχρηστους χώρους

Την έγκριση των προτάσεων δέκα δήμων για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ» και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
έτους 2021 αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο. Οι επωφελούμενοι δήμοι είναι εκείνοι του Ληξουρίου, Λαμιέων, Σερρών, Χαλανδρίου, Μακρακώμης, Άργους - Μυκηνών, Πρεσπών, Τοπείρου, Ηγουμενίτσας, Σπάρτης.

!

Ύδρα
Ιόνια Νησιά

Αύξηση πάνω από
75% των ωφελούμενων
για φροντίδα

Την τροποποίηση δύο πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ιόνια Νησιά 20142020» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική
ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» υπέγραψε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Στόχος
της τροποποίησης, όπως δηλώνει η περιφερειάρχης, είναι η «εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 20212022 στα Ιόνια Νησιά». Επί της ουσίας, αυξάνονται κατά 740 οι ωφελούμενοι σε παροχή και
φροντίδα για επιμέλεια ανηλίκων, ανηλίκων
ΑμεΑ και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών
για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημόσιους και
ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς
ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Ζήτησε μισή… συγγνώμη
η Ολλανδέζα
Απαντήσεις προσπάθησε να δώσει η δημοσιογράφος
Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ζητήσει και συγγνώμη από την κοινωνία της Ύδρας μετά τη
μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο δήμαρχος Ύδρας
για όσα υποστήριξε περί ρατσιστών στο νησί.
Με ανάρτησή
της στο Facebook επισημαίνει πως «“η
Ύδρα έχει αρκετούς ακροδεξιούς - σε ένα νησί στο οποίο πριν από μερικές εκλογές οι μισοί εξ αυτών
ψήφισαν Χρυσή Αυγή”. Εννοούσα ότι οι μισοί από τους
ακροδεξιούς στην Ύδρα ψήφισαν Χρυσή Αυγή, όχι ότι οι
μισοί στην Ύδρα ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Οπότε αν έδωσα
τη λάθος εντύπωση, ζητώ συγγνώμη για αυτό. Ωστόσο, οι
Αλβανοί και τα παιδιά τους στη δεκαετία του ’90 βίωσαν
ρατσισμό και διακρίσεις. Λυπάμαι πολύ για αυτό, όπως
και πολλοί άλλοι στην Ύδρα».

ΟΤΑ

Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ
από ΚΕΠ και δήμους
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ψηφίστηκε ήδη, τροποποιείται το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ. Από τούδε και στο εξής, ο
προσωρινός ΑΜΚΑ μπορεί να χορηγείται και από τα ΚΕΠ,
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού με τη
γνωστοποίηση ΑΦΜ ή την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, ληξιαρχικής
πράξης γέννησης, διαβατηρίου, προσωρινής ή οριστικής
διαμονής ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος είναι ο δήμαρχος της
Αττικής με «αριστερό πρόσημο» που έχει ξεσηκώσει
θύελλα αντιδράσεων γιατί είναι ο μόνος (ή έστω ο πρώτος)
της περιοχής που προχωρά σε
αύξηση των ανταποδοτικών
τελών; Αντιπολίτευση, φορείς
και επαγγελματίες είναι ήδη
«στα κάγκελα» για την επιλογή της δημοτικής αρχής που
θέλει να λέγεται φιλολαϊκή
και επιλέγει να επιβαρύνει
κατοίκους και επαγγελματίες
την ώρα που «καίγονται» από
ακρίβεια και πανδημία.

Το ΚΙΝΑΛ στο πλευρό
της Αυτοδιοίκησης

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με
τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, που άνοιξε η ΚΕΔΕ προκειμένου
να ενημερώσει για τις αποφάσεις που
έλαβε στο πρόσφατο συνέδριο αλλά
και για τα άλυτα προβλήματα που
απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, εντάσσεται και η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΙΝΑΛ Μανώλη
Χριστοδουλάκη. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε θέματα που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης, με βασικότερα
αυτά που αφορούν το προσωπικό των
ΟΤΑ, τα οικονομικά των δήμων, τη
δημοτική αστυνομία και τη συμμετοχή
των δήμων στον σχεδιασμό του
ΕΣΠΑ. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλάκης σημείωσε την ανάγκη
να υπάρξει μεγάλη μεταρρύθμιση
στον χώρο της Αυτοδιοίκησης και να
δοθεί τέλος στην υποστελέχωση των
δήμων, ενώ τόνισε ότι το ΚΙΝΑΛ είναι
μαζί με την Αυτοδιοίκηση στο θέμα
της αναβάθμισης της καταστατικής
θέσης των αιρετών.

Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ για
Covid-19 και κλιματική αλλαγή

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη ανταπόκριση εκ μέρους των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά πραγματοποίησε υβριδικά τις εργασίες του το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο του
Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) στα Λαγκάδια Γορτυνίας. Το
συνέδριο με θέμα «Covid-19 και Κλιματική
Αλλαγή. Γνώση, στρατηγική και αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή» συνδιοργάνωσαν το
ΕΔΔΥΠΠΥ και ο Δήμος Γορτυνίας και, μεταξύ
άλλων, απηύθυναν χαιρετισμούς ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης, η υφυπουργός Υγείας
Ζωή Ράπτη και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης. Ο περιφερειάρχης Αττικής και
πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ Γιώργος Πατούλης
επεσήμανε ότι το συνέδριο εστιάστηκε κυρίως στην πανδημία και τον ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καταγράφοντας τον ρόλο που

διαδραμάτισαν οι δήμοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων σε όλη την Ευρώπη.
Ακόμη εξήρε τη συμβολή του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, που υποστήριξε επίσης
τα Δίκτυά του και τις πόλεις του με συνεχή
πληροφόρηση, οργάνωση σεμιναρίων στους
υπεύθυνους των πόλεων και των δικτύων με
πληροφοριακό υλικό για το κοινό. Το συνέδριο εστίασε ακόμη στην εγκαθίδρυση της
επικοινωνίας και της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, καθώς
και στην εκμάθηση και θέσπιση πρωτοκόλλων που θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητα
της κοινότητας σε κρίσεις.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τους δήμουςμέλη του δικτύου σε επιλεγμένους «πυλώνες» πολιτικών αλλά και αναφορικά με συγκεκριμένα έργα δήμων που βρίσκονται σε
εξέλιξη.

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
για 13η συνεχή χρονιά
Να κρατήσει σταθερά μειωμένα τα δημοτικά τέλη και για το 2022
αποφάσισε ο Δήμος Ιλίου για 13η συνεχή χρονιά, εξακολουθώντας
την πολιτική στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων της περιοχής.
Σημειώνεται ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έχουν
ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες
της υπηρεσίας για την καθαριότητα της πόλης, καθώς επίσης και τη
συντήρηση, την επέκταση και την ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, «ο Δήμος Ιλίου
επιμένει να διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο τα δημοτικά τέλη, παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό
οφείλεται χάρη στις άοκνες προσπάθειες όλων των υπηρεσιών, τη χρηστή διαχείριση των
οικονομικών και τη διαφάνεια στη λειτουργία του».

Αντιπλημμυρικά
και γλίστρα
Η πορεία των έργων που χρηματοδοτεί η περιφέρεια αλλά και οι τοπικές ανάγκες που υπάρχουν με
στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης με τον δήμαρχο Μαρκοπούλου - Μεσογαίας Κώστα Αλλαγιάννη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και
οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις
που είναι σε εξέλιξη με χρηματοδότηση της περιφέρειας, ενώ ο κ. Αλλαγιάννης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη για την ανάγκη κατασκευής
ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης
(γλίστρα) σκαφών στο Πόρτο Ράφτη
και του ζήτησε να εξετάσει το ενδεχόμενο χρηματοδότησής της. Ο κ.
Πατούλης επισήμανε ότι «θα εστιάσουμε στις παρεμβάσεις που απαιτούνται στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και σχετίζονται με την
καλύτερη θωράκιση της πόλης αλλά
και την ασφάλεια των πολιτών».

Περιπατητικές
διαδρομές
Πρόγραμμα περιπατητικών διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος
εγκαινιάζει ο Δήμος Αμαρουσίου και
απευθύνει ανοικτή πρόσκληση
στους πολίτες να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, ώστε μέσω της ενημέρωσης και της περιήγησης να γνωρίσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.
Συνδυάζοντας τη μάθηση με την
αναψυχή, το πρόγραμμα επιδιώκει
να συμβάλει στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, στην αισθητική αλλά
και στην ευρύτερη παιδεία και προαγωγή μιας νέας σχέσης των δημοτών με τον δημόσιο χώρο. Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αμαρουσίου
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, «δίνουμε
ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις
όπως οι πολιτιστικές διαδρομές στην
πόλη μας, γιατί συνδέονται με τις επιλογές και την απαιτούμενη ευρεία
συναίνεση για ένα είδος ανάπτυξης
της πόλης, που να λαμβάνει υπόψη
την ιστορική φυσιογνωμία και διαχρονική της ταυτότητα».

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL

24

Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γενικός γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης

ΜΙΧAΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔAΚΗΣ

«H κυβέρνηση παρά τις
αντιξοότητες είναι προνοητική»

Ο

πτυξης δείχνει σταδιακή άνοδο για τη χώρα μας και αυτό σημαίνει αύξηση των εσόδων που θα απορρέουν από αυτή.

Μιχάλης Σταυριανουδάκης
γνωρίζει την Αυτοδιοίκηση
όσο ελάχιστοι, μιας και ο
ίδιος είναι ένας από τους μακροβιότερους δημάρχους της χώρας
(17 συναπτά έτη στον Δήμο ΔάφνηςΥμηττού). Ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης μιλά στην «Political» λίγο μετά την ετήσια συνεδρίαση
της ΚΕΔΕ.
Κύριε Σταυριανουδάκη, ποια είναι η
εικόνα που αποκομίσατε από το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ και ποια τα
αιτήματα των εκπροσώπων και μελών της;
Οι συναντήσεις με την ΚΕΔΕ είναι πάντα εποικοδομητικές. Φέτος, στο πρώτο
διά ζώσης συνέδριο ύστερα από τρία χρόνια και στα μέσα της αυτοδιοικητικής περιόδου, ήταν μια καλή ευκαιρία για όλους
-και κυρίως για τους νέους δημάρχουςνα καταθέσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους είτε μέσω της ΚΕΔΕ είτε κατά
μόνας. Ένα από τα βασικά αιτήματα, η
επίλυση του οποίου έχει δρομολογηθεί,
είναι η ανάγκη των δήμων για τη στελέχωσή τους με
εξειδικευμένο προσωπικό, η έλλειψη του οποίου δημιουργεί κώλυμα στη μελέτη, ωρίμανση, υλοποίηση
ενταγμένων έργων και συντελεί στην αδυναμία είσπραξης των οικονομικών πόρων που δικαιούνται.
Παράλληλα συζητήσαμε αναφορικά με τις ΥΔΟΜ, για
τη λειτουργία των οποίων δόθηκε παράταση έως και
τον Δεκέμβριο του 2021. Το υπουργείο βρίσκεται σε
διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία για τη σύνταξη νομοσχεδίου που θα αφορά την εύρυθμη λειτουργία των ΥΔΟΜ, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τους πολίτες.
Τέθηκε επίσης το ζήτημα της καταστατικής θέσης
των αιρετών και οι αμοιβές αυτών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι κατώτερες των γενικών γραμματέων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να συνδυαστεί με τη γενικότερη πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα μας σε σχέση με τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων αλλά και των αιρετών προσώπων.
Μέσα από αυτή τη διαβούλευση όμως, εκτός από τα
αιτήματα που παρουσιάστηκαν, εξήχθησαν και ουσιαστικά συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι η Αυτοδιοίκηση -και εν μέσω πανδημίας- ανέδειξε την ικανότητά της στη διαχείριση κρίσεων και πιστεύουμε ότι
την ίδια αποτελεσματικότητα θα επιδείξει και στη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε αυτήν είτε από
τα χρηματοδοτούμενα εργαλεία είτε από το ΠΔΕ.

Τι προβλέπεται για την αναθεώρηση της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
στους ΟΤΑ;
Εντός του 2022 θα ξεκινήσει μια ουσιώδης συζήτηση με την ΚΕΔΕ για την τροποποίηση της απόφασης
κατανομής των ΚΑΠ στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ώστε
να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις σχετικά με αυτούς που
εισπράττουν οι αστικοί δήμοι σε σύγκριση με την περιφέρεια και ιδιαίτερα τους μικρούς, νησιωτικούς, ορεινούς και τους έχοντες μεγάλη έκταση δήμους. Σίγουρα
για την επίλυση πολλών ζητημάτων απαιτείται χρόνος,
ωστόσο και από τις δύο πλευρές υπάρχει η διάθεση για
ουσιαστικό και με καλή προαίρεση διάλογο.
Η κυβέρνηση, όπως αναφέρατε και εσείς, έχει
αντιμετωπίσει αντίξοες συνθήκες, εύλογα οι πολίτες αναρωτιούνται από πού θα αντληθούν οι πόροι και αν τελικά είναι αυτοί που θα την «πληρώσουν»;
Η πολιτική της κυβέρνησης, παρά τις αντίξοες συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει, είναι σταθερή και προνοητική. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ, την αλλαγή συντελεστή φορολόγησης και τη
μηδενική αύξηση των φόρων. Επιπλέον, η κυβέρνηση
έχει κατορθώσει να εξασφαλίσει πόρους με σχεδόν
μηδενικό επιτόκιο, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τα
δεδομένα της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, ο Δείκτης Ανά-

Κύριε Σταυριανουδάκη, γίνεται λόγος
συχνά για την απορροφητικότητα των
κονδυλίων που διατίθενται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία στους ΟΤΑ. Πού
οφείλεται αυτή η αδυναμία απορρόφησής τους και ποιες είναι οι ενέργειες του
υπουργείου Εσωτερικών για να βοηθήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση;
Πράγματι, διαπιστώνουμε μια βραδύτητα στην απορροφητικότητα των πόρων που
διατίθενται μέσω των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων («Φιλόδημος Ι», «Αντώνης
Τρίτσης», «Φιλόδημος ΙΙ»). Το υπουργείο
αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, ελλείψει
επιστημονικού προσωπικού, και τις αδυναμίες των υπηρεσιών των ΟΤΑ, τις θωρακίζει θεσμικά, εξασφαλίζοντας την ένταξη
εξειδικευμένου προσωπικού στον προγραμματισμό προσλήψεων 2020 και 2021,
καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για τους διαγωνισμούς που
αφορούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επιπλέον, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι ενέργειες
για τη συμβολή της ΕΕΤΑΑ στην υποστήριξη μικρών
και υποστελεχωμένων ΟΤΑ για την καταγραφή των
αναγκών και την κατάθεση ώριμων προτάσεων, ενώ
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει σχεδιαστεί ειδικός άξονας τεχνικής βοήθειας, με σκοπό την τεχνική
και διαχειριστική υποστήριξη των δήμων. Η ανάδειξη
της δυναμικής των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, μέσω της επιτυχούς υλοποίησης
των αναπτυξιακών προγραμμάτων, θα επιβεβαιώσει τη
στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και ειδικότερα
του υπουργείου Εσωτερικών να προσφέρει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα απαιτούμενα αναπτυξιακά, θεσμικά και χρηματοδοτικά κίνητρα, ώστε να λειτουργεί ως
ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής
και να συμβάλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση της
εθνικής οικονομίας.
Συνεπώς είναι στα άμεσα σχέδια του υπουργείου
Εσωτερικών να ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο
των ΟΤΑ;
Η χρονιά που έρχεται είναι καθοριστική για την οριστικοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, για την κατανομή των οποίων θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο -κατόπιν διεξοδικής συζήτησης με τα συλλογικά όργανά
τους- το οποίο ενδέχεται να έχει ψηφιστεί έως το τέλος
του 2022.
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ΕΛΠΕ: Το γύρισμα της οικονομίας έφερε υπερκέρδη και μέρισμα-ρεκόρ
Επιστροφή στα προ κορονοϊού επίπεδα με καθαρή κερδοφορία 258 εκατ. ευρώ πέτυχαν στο εννεάμηνο τα Ελληνικά Πετρέλαια, ενώ η διοίκηση θα προτείνει στη γενική
συνέλευση των μετόχων πρωτοφανές μέρισμα ύψους 128
εκατ. ευρώ, καθώς και συμπληρωματικό εντός του 2022
για τη χρήση 2021!
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΠΕ Ανδρέα Σιάμισιη, το μέρισμα που θα διανεμηθεί αντιστοιχεί
στο 50% των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση
της ΔΕΠΑ Υποδομών, τα οποία είναι 256 εκατ. ευρώ.
Εκτός του ποσού των 128 εκατ. ευρώ θα υπάρξει διανομή

μερίσματος για το 2021 μέσα στην επόμενη χρονιά, το
οποίο, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, «θα είναι επίσης ένα
πολύ σημαντικό νούμερο». Τα ΕΛΠΕ πέτυχαν στο εννεάμηνο καθαρά κέρδη 258 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών το
2020, καλύπτοντας ένα «χάντικαπ» 600 εκατ. ευρώ!
Καθοριστική για την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων
των Ελληνικών Πετρελαίων στάθηκε η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος και της ελληνικής οικονομίας παρά
την ενεργειακή κρίση. Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε ότι «τα αποτελέσματα είναι βελτιωμένα σε όλα σχεδόν τα επίπεδα σε σχέση με την

περσινή χρονιά σαν αποτέλεσμα του καλύτερου περιβάλλοντος, αλλά ακόμη πιο ελπιδοφόρα παράμετρος είναι οι
συνεχείς και σταθερές βελτιώσεις σε τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε σαν εταιρεία, όπως η διαθεσιμότητα των
διυλιστηρίων, οι εμπορικές μας επιδόσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και η διαχείριση κόστους». Πρόσθεσε,
δε, ότι «η ανάκαμψη της οικονομίας επιταχύνθηκε κατά
τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, κυρίως λόγω του ισχυρού
τουρισμού αλλά και της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα και τον δικό
μας κλάδο».

Αφήνουν απλήρωτα
χρέη για να τα…
ρυθμίσουν μετά

Ε

πιπλέον απλήρωτα χρέη ύψους
4,16 δισ. ευρώ άφησαν οι φορολογούμενοι στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, καθώς
είτε επιδιώκουν να μπουν σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις είτε δεν... κινδυνεύουν, καθώς το υπόλοιπο του χρέους είναι κάτω
των 500 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η λήξη των
μέτρων αναστολής φόρων έφερε αυξημένες κόκκινες οφειλές κατά 6,7% σε σχέση
με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Μάλιστα, περίπου 200.000 φορολογούμενοι
δεν πλήρωσαν τον φόρο εισοδήματος είτε
λόγω οικονομικής πίεσης είτε λόγω... επιλογής, περιμένοντας να κυλήσει ο χρόνος
και στο... παραπέντε να μπουν σε κάποια
ρύθμιση.
Θετικό στοιχείο αποτελεί η μείωση του
αριθμού των οφειλετών, οι οποίοι ήταν
3.656.672 τον Σεπτέμβριο του 2021 έναντι
3.435.236 τον Αύγουστο του 2021 και
3.867.892 τον Σεπτέμβριο του 2020. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιουργήθηκε ήταν κατά
40% μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε
τα 3,758 δισ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020
είχε φτάσει τα 3,599 δισ., σημειώνοντας
αύξηση κατά 4,4%. Τον Σεπτέμβριο το νέο
ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 322 εκατ., ενώ
πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 621

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 48%. Σε
επίπεδο εισπράξεων εννεαμήνου, το ποσό
που μπήκε στα ταμεία του Δημοσίου ήταν
1,215 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε διαμορφωθεί στα 942 εκατ. ευρώ.

Aνεπίδεκτο ποσό
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στα
109,416 δισ. έναντι 109,038 δισ. τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, σημειώνοντας
αύξηση 0,35%. Το ανεπίδεκτο ποσό είσπραξης ήταν τον Σεπτέμβριο στα 24,878
δισ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση
με τον Αύγουστο. Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο ποσό διαμορφώνεται στα
84,537 δισ. ευρώ έναντι 84,165 δισ. τον
Αύγουστο.
Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο η Εφορία προχώρησε στην κατάσχεση οφειλών σε 1,32
εκατομμύριο οφειλέτες, ενώ με κατασχέσεις απειλούνται άλλοι 1,86 εκατομμύριο
φορολογούμενοι. Από το σύνολο των
3.656.672 ΑΦΜ που είναι... λερωμένα
στην Εφορία, έγιναν κατασχέσεις σε λογαριασμούς 1.315.665 οφειλετών. Επιπλέον, 1.861.939 οφειλέτες έχουν οφειλές
πάνω από 500 ευρώ και κινδυνεύουν με

αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Πάντως,
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των...
άδειων λογαριασμών, καθώς όσοι οφείλουν ή δεν θέλουν να πληρώσουν σηκώνουν τα χρήματα, έτσι ώστε η Εφορία να
μη βρει και να κατασχέσει.
Ωστόσο, στην περίπτωση μη ύπαρξης
τραπεζικού υπολοίπου, οι κατασχέσεις
επεκτείνονται στα περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη, όπως σπίτια, αυτοκίνητα
κ.λπ. Πάντως, η επιστροφή της οικονομίας

στην κανονικότητα αίρει το ευνοϊκό πλαίσιο προστασίας για πάρα πολλούς οφειλέτες, γεγονός που σημαίνει ότι θα έρθουν
αντιμέτωποι άμεσα με την Εφορία...

Στο εννεάμηνο το νέο
ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4,1
δισ. - Μειώθηκαν οι οφειλέτες,
αυξήθηκαν οι οφειλές
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Ο ΣΔΟΕ έπιασε
«λαβράκια» για απάτες
δεκάδες εκατομμυρίων
Τεράστιο μέγεθος φοροδιαφυγής και απάτης αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ στην Αττική, καθώς βρέθηκαν καθηγητής πανεπιστημίου, λογιστής και επιχειρήσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, καθηγητής πανεπιστημίου απέσπασε από τα θύματά του το ποσό των 15 εκατ.
ευρώ για… αποδοτικές επενδύσεις, ενώ λογιστής που ήταν φορολογικός εκπρόσωπος ξένων εταιρειών απέσπασε 16 εκατ. ευρώ σε
χρονικό διάστημα 5 ετών! Βιομηχανική μονάδα
στη Δυτική Ελλάδα έλαβε παράνομα επιχορήγηση ύψους 13 εκατ. ευρώ, 4 ξενοδοχειακές
μονάδες επίσης για παράνομες ενισχύσεις
100.000 ευρώ, ενώ αγροτικός συνεταιρισμός
έλαβε παράνομη επιδότηση 588.000 ευρώ.
Δύο πρατήρια καυσίμων «πιάστηκαν στη φάκα» για λαθρεμπόριο 4,99 εκατ. ευρώ και φορολογικές παραβάσεις 76.672 ευρώ, ενώ ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω της μεθόδου του
«εξαφανισμένου εμπόρου» προκάλεσαν στο
Δημόσιο ζημία 15 εκατ. ευρώ. Επίσης, φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρέθηκαν με εικονικά
τιμολόγια 17,5 εκατ. ευρώ, ενώ οικοδομικός
συνεταιρισμός στην Εύβοια έλαβε από τα μέλη
του το ποσό των 5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο
2006-2011, εκδίδοντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Τέλος, «πιάστηκαν στη φάκα» δεκάδες αλλοδαποί που έστελναν παράνομα εμβάσματα σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα
για 25.000 άτομα
Μέσα στον Δεκέμβριο θα ανοίξει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία, από το οποίο θα ωφεληθούν 25.000 άτομα. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 188,6
εκατ. ευρώ, προβλέπει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης σε δήμους, περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών
κ.ά. Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας 8 μηνών και θα αφορούν εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το δεύτερο σκέλος αφορά πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης για πιστοποίηση δεξιοτήτων. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους έως και
54 ετών και προαιρετική για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω. Η ημερήσια
αποζημίωση ορίζεται στο 1/25 του κατώτατου μισθού.

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ποιοι πληρώνουν και
ποιοι απαλλάσσονται

Α

ναρτώνται το αργότερο
έως τη Δευτέρα τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας του 2022 για
5.500.000 οχήματα, τα οποία παραμένουν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα,
ωστόσο, υπάρχουν ειδικές κατηγορίες
που πληρώνουν μικρότερα ποσά ή
απαλλάσσονται.
Η προθεσμία πληρωμής λήγει κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο,
εκτιμάται ότι θα τραβήξει και… κάποιες μέρες από τον Ιανουάριο του
2022. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει με τη χρήση
πιστωτικής κάρτας σε 12 άτοκες δόσεις.
Η φετινή καινοτομία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έγκειται στο γεγονός ότι η πληρωμή των
τελών θα περιέχει ένα QR Code, μέσω του οποίου θα γίνεται αυτόματα η
συναλλαγή μέσω της ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking).
Σε σχέση με το ύψος του τέλους,
ανάλογα με τον κυβισμό του αυτοκινήτου και τη χρονολογία, τα ποσά
που θα πληρώσουν οι κάτοχοί τους
διαμορφώνονται ως εξής: για 1.0721.357 κυβικά εκατοστά ο ιδιοκτήτης
καλείται να πληρώσει 135 ευρώ, για
1.358-1548 κ.ε. το ποσό ανέρχεται
σε 255 ευρώ, για 1.549-1.738 κ.ε. σε

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

280 ευρώ, για 1.739-1.928 κ.ε. σε
320 ευρώ, για 1.929-2.357 κ.ε. σε
690 ευρώ, ενώ για 4.001 κ.ε. και άνω
ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει
1.380 ευρώ.
Ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η τιμή των τελών καθορίζεται ως εξής: 0-122 ανά mg 0
ευρώ, 123-139 στα 0,64 ευρώ ανά mg,
140-166 στα 0,70 ευρώ, 167-208 στα
0,85 ευρώ, 209-224 στα 1,87 ευρώ,
225-240 στα 2,20 ευρώ, 241-260 στα
2,50 ευρώ, 261-280 στα 2,70 ευρώ
και πάνω από 281 στα 2,82 ευρώ ανά
μικρογραμμάριο. Σημειώνεται ότι οι
γονείς ανηλίκων παιδιών με αναπηρία άνω του 67% απαλλάσσονται πλήρως από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ενώ απαλλάσσονται και
όλοι οι ενήλικοι όταν υπάρχει ακρωτηριασμός άκρου ή σοβαρή κινητική
αναπηρία, τύφλωση, νοητική καθυστέρηση ή ανήκουν στις κατηγορίες
των αιματολογικών ασθενών και των
νεφροπαθών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ,

όσοι σκέφτονται να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας,
μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα MyCar έως τα τέλη Δεκεμβρίου, χωρίς να
χρειάζεται επίσκεψη στην εφορία. Σημειώνεται ότι με τη δήλωση ακινησίας
απαγορεύεται ρητά η κίνηση του αυτοκινήτου έστω και για ένα… μέτρο, ενώ
στην περίπτωση που κάποιος έχει δηλώσει ακινησία και συλληφθεί να κυκλοφορεί με τις πινακίδες κυκλοφορίας, τότε πέραν του διπλάσιου ποσού που αντιστοιχεί στα τέλη του οχήματος, θα πληρώσει και «τσουχτερό» διοικητικό πρόστιμο, ύψους 10.000 ευρώ. Μάλιστα, σε
περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο των
τελών τριπλασιάζεται και επιπλέον
αφαιρούνται η άδεια και το δίπλωμα του
ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος, για
τρία χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την περυσινή χρονιά τέθηκαν σε ακινησία 132.000 οχήματα, έναντι 84.000 το
2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.

Αναρτώνται την
επόμενη εβδομάδα τα
ειδοποιητήρια με μοναδικό
QR Code - Η προθεσμία
πληρωμής λήγει κανονικά
στις 31 Δεκεμβρίου
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Οι Γάλλοι για
το πρόγραμμα
«ΥΔΩΡ 2.0»
Έντονο είναι το ενδιαφέρον της Γαλλίας
για το πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0», το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων
από τη δεκαετία του 1960, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό, παρουσία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έγινε γνωστό ύστερα από
συνάντηση του γενικού γραμματέα
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη με αρμόδια στελέχη, γαλλικές κατασκευαστικές, μελετητικές εταιρείες και γαλλικές τράπεζες, οι οποίες ενδιαφέρονται ήδη να
συνδράμουν έμπρακτα στην υλοποίηση του «ΥΔΩΡ 2.0».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 αρδευτικά έργα, τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν με Συμπράξεις Δημόσιου
& Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα κονδύλια
που θα απαιτηθούν υπερβαίνουν τα 4
δισ. ευρώ, εφόσον συνυπολογισθεί το
κόστος συντήρησης και λειτουργίας
για 25 χρόνια.

Η αγροδιατροφή
στην ανάπτυξη
Ο κλάδος της αγροδιατροφής μπορεί να
αποτελέσει το «κλειδί» για τον απαιτούμενο μετασχηματισμό του παραγωγικού μας μοντέλου και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιο Λιβανό. Όπως τόνισε στην ομιλία του στην Έκθεση Foodtech - Artoza
2021, βασική προϋπόθεση είναι η
επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην
καινοτομία, στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση.
«Πρόκειται για έναν κλάδο δυναμικό,
ανερχόμενο και ανταγωνιστικό, με έντονη εξωστρέφεια. Κατέχει σημαντικό
μερίδιο στις εξαγωγές και συνιστά τον
μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής
μεταποίησης. Στηρίζει καθοριστικά το
ελληνικό ΑΕΠ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

XΡΗΜΑ

Τι έχει αλλάξει
στις συγκοινωνίες
μέσα σε 24 μήνες
Ρεποτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

Α

ν και η κατάσταση στους δρόμους της πρωτεύουσας φαίνεται
πως παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών -ειδικά τις ώρες αιχμής- επιλέγει τα ΙΧ
για τις μετακινήσεις του υπό τον φόβο της
πανδημίας, εντούτοις οι προσπάθειες που
γίνονται για ανακούφιση του κοινού έχουν
εντατικοποιηθεί. Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι αστικές συγκοινωνίες, αλλά και
πράσινες πολιτικές, όπως η επαναφορά του
μέτρου του δακτυλίου. Την ίδια στιγμή, η μέριμνα για μείωση του συνωστισμού ώστε να
αποφευχθεί η διασπορά του ιού παραμένει
μια δύσκολη εξίσωση για όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Τι λένε τα νούμερα
Πριν ακόμα εφαρμοστεί το μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας, το
οποίο έχει συμβάλει αισθητά στην ανακούφιση της κίνησης, τους τελευταίους μήνες
σημαντική έμφαση έχει δοθεί στα ΜΜΜ,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την κίνηση, τη
διασπορά της πανδημίας, αλλά και την περιβαλλοντική ρύπανση.
Ειδικότερα, ο στόλος των λεωφορείων
αυξήθηκε κατά 55%, ενώ 500 επιπλέον οχήματα με leasing εξυπηρετούν το κοινό της
Αθήνας. Συνολικά, από 850, τα οχήματα που
εξυπηρετούν τις ώρες αιχμής είναι πλέον
1.310, ενώ επιπλέον 770 νέα αντιρρυπαντικά
λεωφορεία πρόκειται να προστεθούν στον
στόλο ύστερα από την προκήρυξη σχετικού

διαγωνισμού. Συνολικά, σε όλα τα ΜΜΜ τα
δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά 3.200.
Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς,
κατά 19% έχουν αυξηθεί οι συρμοί στις
γραμμές 2 και 3 του μετρό. Επιπλέον 70 βαγόνια ανατάσσονται με νέο διαγωνισμό. Σε
αυτά προστίθενται οι τρεις νέοι σταθμοί μετρό, η επαναλειτουργία του τραμ στο Σύνταγμα και το Φάληρο, ενώ ήδη έχει αρχίσει η
αντίστροφη μέτρηση για το τραμ στον Πειραιά.
Ειδικά στο τραμ έχουν προστεθεί επιπλέον 25 συρμοί, ενώ η τιμή του εισιτηρίου για
τα ΜΜΜ από το 1,40 ευρώ έχει μειωθεί στο
1,20, προκειμένου να γίνουν πιο οικονομικές οι μετακινήσεις στην πόλη για τον μέσο
πολίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους 24 μήνες έχουν δημιουργηθεί πάνω
από 1.059 θέσεις εργασίας, ενώ στο άμεσο
μέλλον ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.
Τέλος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
και τις μετρήσεις, σε σύνολο 17.000 δρομολογίων αστικών συγκοινωνιών, έντονος συνωστισμός παρατηρείται σε μόλις δέκα
γραμμές. Εκεί πρόκειται να δώσει ιδιαίτερη
έμφαση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να ανακουφίσει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο στόλος των λεωφορείων
αυξήθηκε κατά 55% και
τα μέσα σταθερής τροχιάς
κατά 19%

Λιβανός: Έως 40.000
σε κάθε νέο αγρότη
Έως 40.000 ευρώ σε κάθε νέο αγρότη
αντιστοιχούν τη νέα περίοδο του προγράμματος νέων αγροτών, όπως έκανε
γνωστό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. Μάλιστα, το φετινό πρόγραμμα είναι αυξημένο στα 420
εκατομμύρια ευρώ και έτσι κάθε ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το
προηγούμενο πρόγραμμα. Σύμφωνα με
τον υπουργό: «Το πρόγραμμα έχει αναπτυξιακή διάσταση. Στόχος του είναι να
στηρίξει αυτούς που πραγματικά θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο και όχι ευκαιριακά απλώς να πάρουν
ένα βοήθημα».
Με βάση τα κίνητρα αλλά και τις υποχρεώσεις, οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα αυτό καλούνται να παραμείνουν επαγγελματίες αγρότες για επτά
χρόνια. Στόχος του προγράμματος είναι
να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, όπως η γήρανση, και να συμβάλει
στη δημογραφική ανανέωση. Επιπλέον
υπηρετεί μια νέα μορφή αγροτικής παραγωγής, με στόχο την επένδυση σε
καινοτομικά σχήματα και προϊόντα και
σε προϊόντα που μπορούν να δώσουν
προστιθέμενη αξία στην παραγωγή.
Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος είναι «να μπορέσουν άνθρωποι από άλλους κλάδους να δουν την ευκαιρία και
να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα
και συνολικά να υπηρετήσουν την πολιτική μας, η οποία είναι συνυφασμένη
και με την ευρωπαϊκή λογική του Green
Deal και με τη λογική που έρχεται από
το μέλλον, μιας αειφόρου, περιβαλλοντικής, ψηφιακής και κυκλικής ανάπτυξης».
Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα για
το πρόγραμμα νέων αγροτών:
https://www.ependyseis.gr/mis/
(S(q1f44cqgwdaqeovcpjbu5xsi))/
System/Login.aspx?ReturnUrl=
%2fmis%2fdefault.aspx

P
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

ΧΑ: Blue chips εναντίον τραπεζών

ΕΛΠΕ: Τίμησε τους αθλητές
των Παραολυμπιακών του Τόκιο

Σ

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κατακτώντας συνολικά 11 μετάλλια, βράβευσε ο Όμιλος
Ελληνικά Πετρέλαια, με αφορμή και την αναβάθμιση
της χορηγικής του υποστήριξης προς την Ελληνική
Παραολυμπιακή Επιτροπή για τα επόμενα τρία χρόνια, ως Μέγας Χορηγός.
Κατά τη διάρκεια της τιμητικής εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με φυσική και
διαδικτυακή συμμετοχή και σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της υγείας, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, ο γενικός
γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Γιάννης Παπαθανασίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης, καθώς και ο
πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Χρήστος Καλούδης.

ε επιλεγμένα blue chips στρέφουν την προσοχή τους οι ενεργοί
παίκτες, ενώ σημάδια κόπωσης
εμφανίζουν οι τράπεζες.
Έτσι, το ερώτημα είναι αν από την
επόμενη εβδομάδα τα blue chips θα
διατηρήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι των τραπεζικών εάν ο
κλάδος-κλειδί επανέλθει προς τις 600
με στόχο τις 630 μονάδες σε ορίζοντα

προσεχούς Παρασκευής 19 Νοεμβρίου,
οπότε και η αξιολόγηση από τον οίκο
Moody’s, κλείνοντας την αυλαία για το
2021. Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 913, 901 ή υψηλότερα των 899 - 895 μονάδων οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο.
Οι επόμενες αντιστάσεις στις 930 και
949 - 950 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 895 μονάδων θα μετατρέψει τη

βραχυπρόθεσμη τάση σε πτωτική. Για
τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η επόμενη αντίσταση στη ζώνη
2.234 - 2.240 (gap), ενώ κλείσιμο υψηλότερα των 2.240 μονάδων αφήνει περιθώρια αναρρίχησης προς τις 2.366,
2.379 και 2.390 μονάδες. Αρνητική εξέλιξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 2.173
μονάδων μπορεί να πιέσει προς τις
2.167 - 2.154.

Αυξημένα έσοδα και κέρδη για ΟΤΕ
Αύξηση εσόδων ομίλου κατά 1,8% χάρη στην περαιτέρω ανάπτυξη στην
Ελλάδα ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο, με το προσαρμοσμένο
EBITDA (AL) του ομίλου να ενισχύεται κατά 3,2% στα 352,5 εκατ. ευρώ. Τα
ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 1,8% στο Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 861,4 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα
έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα 789,9 εκατ. ευρώ, στηριζόμενα από την
ανάκαμψη στον τουρισμό και τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή και δεδομένα στην κινητή. Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη
προ φόρων ύψους 281,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 271 εκατ. ευρώ σε
σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της απομείωσης κατά 160
εκατ. ευρώ στην κινητή Ρουμανίας το Γ’ τρίμηνο του 2020, καθώς και του
αντιλογισμού της πρόβλεψης 132 εκατ. ευρώ στο τρέχον τρίμηνο, που
σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟTΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Mytilineos: Εκτόξευση της μετοχής «βλέπει» η Axia Research
Στα 23,10 ευρώ αυξάνει η Axia Research την τιμή-στόχο για τη μετοχή της
Mytilineos, από 15,70 ευρώ που ήταν πριν, δίνοντας σύσταση buy και βλέποντας έτσι εκτόξευση κατά 53% από τα τρέχοντα επίπεδα. Όπως τονίζει μάλιστα,
υπάρχει πιθανότητα η τιμή της να αυξηθεί έως και τα 26,10-27,10 ευρώ με ράλι
άνω του 70%, εάν η πορεία και τα μεγέθη της εταιρείας αποδειχθούν ακόμη πιο
ισχυρά από ό,τι αναμένονται. Όπως επισημαίνει η Axia, το επενδυτικό story
της Mytilineos βασίζεται στη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου, ώστε να επωφεληθεί από τις παγκόσμιες τάσεις της ενεργειακής μετάβασης, προσφέροντας σημαντική ανάπτυξη με πολύ ελκυστικό προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής.

ΕΡΓΟΣΕ: Παραχώρηση
έκτασης με ΒΙΠΕ Βόλου
Το τελευταίο σημαντικό βήμα για την υλοποίηση
του έργου αναβάθμισης της γραμμής Λάρισα Βόλος, το οποίο έχει δημοπρατηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης προς τον ΟΣΕ του δικαιώματος
επιφανείας επί εκτάσεως, η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη του έργου. Η υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές περιοχές ΑΕ και της ΟΣΕ ΑΕ ανοίγει τον δρόμο για την
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής μεταξύ της
ΕΡΓΟΣΕ και του αναδόχου του έργου, με μοναδική
εκκρεμότητα την παρουσίασή της στη Βουλή.

Foodlink: Εξαγορά του 55% της
«Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή»
Το 55% της εταιρείας «Γενικές Μεταφορές - Αθηναϊκή Ανώνυμος Εταιρεία» ανακοίνωσε πως εξαγόρασε η Foodlink, έναντι συνολικού τιμήματος
1.910.700 ευρώ. H εταιρεία δραστηριοποιείται στον
χώρο των εθνικών μεταφορών από το 1969, με υποκαταστήματα στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και
ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων και ανταποκριτών,
προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μεταφορών και logistics με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στα logistics ένδυσης και υπόδησης.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Καστελόριζο: Επεκτείνεται
σε delivery και catering
Ξεκινά το Project Future Junior
για νέους από 14 έως 17 ετών

Στον MSCI η ΔΕΗ από 17 Νοεμβρίου

Μ

ε υπηρεσίες delivery και take away αντιμετώπισε τις προκλήσεις της πανδημίας ο όμιλος εστιατορίων Καστελόριζο, που συνεχίζει να επενδύει
εν μέσω κρίσης στην επέκταση του δικτύου εστιατορίων
του. Ολοκλήρωσε επένδυση 300 χιλ. ευρώ στο κατάστημα
«Don Mοskion» και τις επόμενες ημέρες ετοιμάζει εγκαίνια στο «K.Grill» στην Κηφισιά, το 15ο κατάστημα του δικτύου. Σχεδιάζει, δε, να επεκταθεί σε υπηρεσίες catering
και να αποεπενδύσει από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών όπου διατηρεί δραστηριότητα. Ο πρόεδρος του ομίλου
Αντώνης Σταύρου, στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου του
καταστήματος στην Κηφισιά, εμφανίστηκε ανήσυχος για
την πορεία της κίνησης στην εστίαση τους χειμερινούς μήνες μετά το βαρύ πλήγμα της πανδημίας στον κλάδο. Ενδεικτικά σημείωσε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας το 2020
ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ
πτώση 90% σημειώθηκε στην κερδοφορία, από 1 εκατ. ευρώ το 2019 σε 200.000 ευρώ το 2020. Πάντως τα στοιχεία
για το 2021 είναι ενθαρρυντικά, καθώς στο εννεάμηνο καταγράφεται αύξηση πωλήσεων στα 6,5 εκατ. ευρώ, με
ναυαρχίδα το εστιατόριο «Καστελόριζο».

Νέα διάκριση για την Alpha Bank

Ξεκινά το Project Future Junior, το νέο πρόγραμμα
εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το
οποίο δίνει σε νέους από 14 έως 17 ετών την ευκαιρία να
αναπτύξουν δεξιότητες του αύριο, να εξοικειωθούν με
τις έννοιες και πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν και
να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε
σύγχρονους τομείς απασχόλησης, σε συνεργασία με το
Junior Achievement Greece. Μέσω της ιστοσελίδας
https://www.projectfuture.gr/project-future-junior,
μαθητές και μαθήτριες σε δημόσια σχολεία της χώρας,
από τη Γ’ Γυμνασίου ως και τη Β’ Λυκείου, μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή στο Project Future Junior, είτε ως
μέλη ομάδας του σχολείου τους είτε ατομικά, και να παρακολουθήσουν το ψηφιακό πρόγραμμα που προσφέρει
εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία
τους, σε τρεις θεματικούς πυλώνες: Project Management, Digital Marketing, E-Commerce.

Ο τουρισμός στηρίζει τη Centric

Χωρίς προσθήκες ολοκληρώθηκε η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της MSCI για τον
δείκτη MSCI Greece Standard. Παρ’ όλα αυτά η
παρουσία της εγχώριας αγοράς ενισχύεται, καθώς η ΔΕΗ θα περάσει εκτάκτως στον βασικό
δείκτη από τον small cap στις 17 Νοεμβρίου. Την
ίδια στιγμή παρέμεινε και η μετοχή της Jumbo
στον δείκτη, ενώ διαγράφεται από τον small cap
η μετοχή της ΟΛΠ. H ΔΕΗ πληρούσε το κριτήριο
της κεφαλαιοποίησης (άνω των 2,95 δισ. δολαρίων), καθώς με ισοτιμία ευρώ/δολάριο στο
1,1515, διαμορφώνεται στα 3,958 δισ. δολάρια.

Στα Χανιά επεκτείνει
τη λειτουργία της η Wolt
Συνεχίζεται η γεωγραφική επέκταση της Wolt,
με τα Χανιά να αποτελούν τη νέα πόλη στην
οποία είναι διαθέσιμη η μοναδική εμπειρία της
εφαρμογής online delivery, ενώ παράλληλα
προχωράει με ταχείς ρυθμούς η ανάπτυξη του
χαρτοφυλακίου της εφαρμογής με καινούργιες
κατηγορίες προϊόντων. Η πόλη των Χανίων είναι
η πέμπτη στην οποία η Wolt εγκαινιάζει τη λειτουργία της εντός του 2021, έπειτα από το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα και τον Βόλο.

ΑΒ Βασιλόπουλος:
Επεκτείνει το online κανάλι
«Best Private Bank in Greece» αναδείχθηκε το Private Banking της Alpha Bank για 4η συνεχή χρονιά,
στα βραβεία «Global Private Banking Awards 2021»
των διεθνούς κύρους εκδόσεων «Professional
Wealth Management (PWM)» και «The Banker» του
Ομίλου Financial Times. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών private banking της Alpha Bank (Alpha Private Bank), οι
οποίες απολαμβάνουν σταθερά της εμπιστοσύνης των
πελατών της τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται στους
εξατομικευμένους στόχους και τις ανάγκες τους.

Θετικά είναι τα μηνύματα από τις οικονομικές επιδόσεις
της Centric, καθώς η διεθνής τουριστική δραστηριότητα κινήθηκε σε αρκετά καλύτερα επίπεδα. Το πρώτο εξάμηνο, ο
κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε από τις 864 χιλ.
στο 1,088 εκατ. ευρώ, το EBIT βελτιώθηκε από τις -930 στις 631 χιλ. ευρώ, ενώ με τη συμβολή υψηλών κερδών χαρτοφυλακίου (κοντά στα 3 εκατ. ευρώ) το καθαρό αποτέλεσμα
έκλεισε σε κέρδη ύψους 2,246 εκατ. έναντι ζημιών 1,732
εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην επέκταση των υπηρεσιών online delivery
της ΑΒ Βασιλόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και CEO της Ahold Delhaize (μητρικής της ΑΒ) Frans Muller στην παρουσίαση
των αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου. Στο πλάνο της
εταιρείας είναι το άνοιγμα ακόμη δυο τριών
Home Shop Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στόχος της διοίκησης είναι και η περαιτέρω εξέλιξη του ηλεκτρονικού της καταστήματος (AB eshop), προσφέροντας τις εξής υπηρεσίες για
τους πελάτες της αλυσίδας: Παράδοση στο σπίτι,
Παραλαβή από το κατάστημα (AB Collect) και την
πρόσφατη συνεργασία με το delivery.gr.

P
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Πρασινίζει η κρουαζιέρα
κόντρα στον καιρό
«Π

αρά την καθίζηση που
υπέστη το 2020 η παγκόσμια βιομηχανία
κρουαζιέρας –πτώση
77% σε σύγκριση με το 2019– λόγω της
πανδημίας, η οποία απ’ ό,τι φαίνεται δεν
έχει κάνει ακόμα τον κύκλο της, ο κλάδος συνεχίζει να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις επιταγές αντιμετώπισης της

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

κλιματικής αλλαγής, με συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε νέα πλοία και
στην έρευνα για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων».
Και τούτο αν και «εξακολουθούν να
υπάρχουν μηχανολογικά εμπόδια, αλλά
και εμπόδια που αφορούν την προμή-

θεια εναλλακτικών καυσίμων και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει η υιοθέτηση τέτοιων καυσίμων σε ευρεία κλίμακα».
Η προσαρμογή και η επιδίωξη του στόχου για «κρουαζιέρες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050», είναι μια
υπερπροσπάθεια, αν αναλογιστούμε τις
οικονομικές απώλειες που είχε ο χώρος,
με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις θέσεις
εργασίας: Το 2019, ολόκληρη η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας δημιούργησε έσοδα 27,4 δισ. δολαρίων, ενώ
εκτιμήσεις για το κλείσιμο του 2021 κάνουν λόγο για έσοδα 6,6 δισ. δολαρίων,
που είναι μεν διπλάσια από τα 3,3 δισ. το
2020, αλλά υπολείπονται κατά πολύ
εκείνων προ του Covid-19.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της CLIA (2019), «ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστηρίζει 1,17 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συνεισφέρει σχεδόν
155 δισ. δολάρια στην παγκόσμια οικο-

νομία ετησίως. Η οικονομία της κρουαζιέρας συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και
ανεξάρτητων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως ταξιδιωτικών πρακτορείων, αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων, λιμένων, αεροδρομίων, εστιατορίων και επιχειρήσεων της αλυσίδας
εφοδιασμού. Στην ελληνική οικονομία, ο
κλάδος της κρουαζιέρας συνεισφέρει
σχεδόν 1 δισ. ευρώ ετησίως και υποστηρίζει πάνω από 11.000 θέσεις εργασίας».
Σήμερα, παγκοσμίως, ταξιδεύει περίπου
το 50% των πλοίων συγκριτικά με την περιορισμένη κινητικότητα του 2020, που
ήταν περίπου στο 12%.

Δέσμευση εταιρειών
Οι εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της
Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) έχουν δεσμευτεί «για μείωση
κατά 40% των εκπομπών άνθρακα στον
παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε σύγκριση με τις τιμές του 2008, βάσει του

στόχου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για ναυτιλία χωρίς άνθρακα». Και έχουν επενδύσει «περισσότερα
από 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε
πλοία με νέες, ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες». Η ετήσια έκθεση της CLIA,
η οποία εκπονήθηκε από την Oxford Economics, «επιβεβαιώνει τη σταθερή
δέσμευση των εταιρειών κρουαζιέρας
στις υπεύθυνες τουριστικές πρακτικές
αλλά και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων,
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων. Εκτός
από το LNG, πάνω από τα τρία τέταρτα
του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας σε
χωρητικότητα επιβατών είναι πλέον εξοπλισμένα για χρήση εναλλακτικών καυσίμων (βιοντίζελ, μεθανόλη, αμμωνία,
υδρογόνο και ηλεκτρικές μπαταρίες)».

Νεότερος στόλος
Ο στόλος της CLIA εξάλλου γίνεται νεότερος: «Η μέση ηλικία του στόλου
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κρουαζιερόπλοιών της είναι 14,1 έτη σε
σύγκριση με 14,6 το προηγούμενο έτος».
Σύμφωνα με την έκθεση, το 52% της
νέας χωρητικότητας (χωρητικότητα που
αφορά σε κλίνες-στοιχεία έως
01/09/2021) έχει δεσμευτεί να βασίζεται
στο υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG ως
μέσο κύριας πρόωσης (αύξηση 3% σε
σχέση με το 2020). Έχουν ήδη δρομολογηθεί τέσσερα πλοία κίνησης LNG και
άλλα 22 βρίσκονται στο στάδιο της παραγγελίας ή υπό κατασκευή. Το LNG έχει
ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές θείου,
μείωση 95% έως 100% στις εκπομπές σωματιδίων, μείωση 85% στις εκπομπές
NOx και ακόμα έως και 20% μείωση στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Το 76% της παγκόσμιας χωρητικότητας
χρησιμοποιεί συστήματά καθαρισμού
καυσαερίων EGCS για να πληροί ή να
υπερβαίνει τις απαιτήσεις εκπομπών
(+7% σε σχέση με το 2020). Τα EGCS μειώνουν τα επίπεδα οξειδίου του θείου
έως 98%, ενώ επιφέρουν τυπική μείωση
των συνολικών σωματιδίων κατά 50% και
άνω και μείωση των οξειδίων του αζώτου
έως 12%.
Το 94% της νέας χωρητικότητας που
δεν βασίζεται σε LNG θα διαθέτει εξοπλισμό EGCS (στα ίδια επίπεδα με τα
προηγούμενα χρόνια).
Η CLIA μάς ενημερώνει επίσης ότι,
στο πλαίσιο της ικανότητας παράκτιας
ενεργειακής υποστήριξης, «τα κρουαζιερόπλοια έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με παράκτια ηλεκτροδότηση
σε 14 λιμάνια παγκοσμίως, μειώνοντας
έτσι τις συνολικές εκπομπές όσο βρίσκονται στο λιμάνι»: Το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας είναι εξοπλισμένο
για να λειτουργεί με παράκτια ηλεκτροδότηση (+2,5% σε σχέση με το 2020). Το
22% θα εφοδιαστεί με ηλεκτρικά συστήματα λειτουργίας κατά τον ελλιμενισμό
και το 82% των νέων πλοίων σε παραγγελία θα είναι εξοπλισμένα με τέτοια συ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οικονομική
διαχείριση

στήματα. Ένα ακόμα μέτρο προσαρμογής είναι τα συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων – γνωστά με τα αρχικά «AWTS πολύ ανώτερο από τις διεθνείς απαιτήσεις». Το 74% της παγκόσμιας χωρητικότητας λειτουργεί με συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (+4% σε σχέση με το 2020).

Αξιολόγηση επιπτώσεων
Η CLIA «για να επιταχύνει την ανάπτυξη καυσίμων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνολογιών
πρόωσης ένωσε τις δυνάμεις της με άλ-

Έχουν επενδυθεί περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια
δολάρια σε πλοία με νέες, ενεργειακά αποδοτικές
τεχνολογίες – αν και εξακολουθούν να υπάρχουν
μηχανολογικά εμπόδια, αλλά και εμπόδια που αφορούν
την προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων και
το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο

λους ναυτιλιακούς οργανισμούς, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ταμείου έρευνας και ανάπτυξης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με κεφάλαια
ύψους πέντε δισ. δολαρίων».
Ο κλάδος της κρουαζιέρας «υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της
Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της
ΕΕ και θα επιδιώξει κρουαζιέρες με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050». Επειδή
όμως διαχειρίζεται παγκοσμίως κινητά
περιουσιακά στοιχεία, με πλοία τα οποία
ταξιδεύουν μεταξύ χωρών και ηπείρων,
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
αξιολόγηση των επιπτώσεων του «Fit For
55» σε απομακρυσμένες ευρωπαϊκές
παράκτιες περιοχές και νησιά, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταφορά επιβατών (σ.σ.: η αποκαλούμενη δέσμη «Fit For 55» είναι η αναθεώρηση της
νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα, την
ενέργεια και τις μεταφορές με δέσμευση
μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030).
Ο τομέας Ανατολικής Μεσογείου της

Η κρουαζιέρα το 2020,
σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ένωσης Εφοπλιστών
Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ):
Συνολική Οικονομική Διαχείριση Κρουαζιέρας Μείωση (-85%) από το 2019.
Εισπράξεις κρουαζιέρας
στην Ευρώπη (-84%). Μείωση πληρωμάτων (εργασία
στα πλοία) (-55%). Επιβίβαση επιβατών στην Ευρώπη (-77%). Σύνολο επιβάτες σε ευρωπαϊκούς λιμένες (-78%). Έσοδα κρουαζιέρας στην Ελλάδα
(-80%). Το 2021 υπήρξε
μια ανάκαμψη και, όπως
λέει η αγορά της κρουαζιέρας, το 2022 και το 2023
θα είναι σαφώς τα πράγματα καλύτερα, υπολογίζοντας στους εμβολιασμούς,
με τον Covid-19 να έχει…
παραδοθεί.
CLIA τονίζει ότι, με το νέο πακέτο νομοθετικών προτάσεων «Fit for 55», η ΕΕ
προχωρά αποφασιστικά προς τις κοινές
μας κλιματικές φιλοδοξίες για το 2050
και ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστηρίζει ειδικά τη φιλοδοξία για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Η Ανατολική Μεσόγειος και ιδιαίτερα η
Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, και αυτό θα είναι
δυνατό μόνο με την ενεργό συμμετοχή
όλων των εταιρειών.

P
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Η Λευκορωσία «εργαλειοποιεί ανθρώπους» στην κρίση
Η Δύση κατήγγειλε για άλλη μια φορά τη Λευκορωσία
ότι «εργαλειοποιεί ανθρώπους» στην κρίση με τους χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι, υπό
απάνθρωπες συνθήκες, στα σύνορα Πολωνίας - Λευκορωσίας.
Μετά την έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας,
η ΕΕ επανήλθε κατηγορώντας το Μινσκ ότι οργάνωσε αυτές τις μεταναστευτικές ροές, χορηγώντας βίζες και ναυλώνοντας πτήσεις, ώστε να εκδικηθεί για τις δυτικές κυ-

ρώσεις που επιβλήθηκαν πέρυσι στο καθεστώς του αυταρχικού προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο μετά την
άγρια καταστολή της λευκορωσικής αντιπολίτευσης.
Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης πως νέες κυρώσεις ενδέχεται
να επιβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα εναντίον του καθεστώτος του Λουκασένκο και των αεροπορικών εταιρειών που μεταφέρουν τους μετανάστες.
Κατόπιν τούτου, η λευκορωσική αεροπορική εταιρεία
Belavia ανακοίνωσε ότι, ύστερα από αίτημα των τουρκι-

κών αρχών, δεν θα επιτρέπει σε πολίτες του Ιράκ, της Συρίας και της Υεμένης να επιβιβάζονται σε πτήσεις της από
την Τουρκία.
Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε ότι δεν θα ανασταλούν οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου στην
Ευρώπη παρά το γεγονός ότι ο Λουκασένκο απείλησε ότι
ίσως κλείσει τη στρόφιγγα ενός μεγάλου αγωγού μεταφοράς αερίου που περνά από το έδαφος της Λευκορωσίας,
στην περίπτωση που η ΕΕ της επιβάλει νέες κυρώσεις.

Οι Τόρις συγκλονίζονται
από σκάνδαλο λόμπινγκ

Σ

κάνδαλο λόμπινγκ συγκλονίζει τη
συντηρητική κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία,
μετά τις αποκαλύψεις ότι υπουργοί και βουλευτές των Τόρις κέρδισαν εκατομμύρια στερλίνες ασκώντας πιέσεις σε
πολιτικούς προς όφελος εταιρειών στις
οποίες εργάζονταν επ’ αμοιβή.
Κοινοβουλευτική έρευνα ξεσκέπασε τη
δραστηριότητα του συντηρητικού βουλευτή
Όουεν Πάτερσον, ο οποίος ασκούσε πιέσεις
σε υπουργούς για το συμφέρον δύο ιδιωτικών εταιρειών στις οποίες εργαζόταν ως
αμειβόμενος σύμβουλος. Μετά την κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του λόμπινγκ, ο Πάτερσον παραιτήθηκε.
Ακολούθησαν αποκαλύψεις του Τύπου,
ακόμα και του φιλοκυβερνητικού, για βουλευτές που εργάζονται παραλλήλως, χωρίς
να το δηλώνουν, σε πλούσια αμειβόμενες
θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Όπως ο συντηρητικός βουλευτής Τζέφρι Κοξ, που παρείχε νομικές συμβουλές σε ιδιωτικές εταιρείες, δραστηριότητα που του απέφερε 6 εκατ.
στερλίνες (7 εκατ. ευρώ) από το 2005, όταν
εξελέγη.
Ανάμεσα στις δεκάδες άλλες περιπτώσεις βουλευτών που ασκούν παράλληλη
επαγγελματική δραστηριότητα με συλλογικά κέρδη 1,7 εκατ. στερλινών (2 εκατ. ευρώ)
βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας Σατζίντ
Τζαβίντ, ο οποίος εισέπραξε 150.000 στερλίνες (175.000 ευρώ) το 2021 από την επενδυτική τράπεζα JPMorgan, προτού πάντως
γίνει μέλος της κυβέρνησης.
Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο βουλευτής
Μαρκ Πόουζι, ο οποίος αντιτίθεται στα περιβαλλοντικά νομοσχέδια που περιορίζουν τη
χρήση πλαστικών, εισέπραξε 30.000 στερλίνες από λόμπι που προωθεί τις πλαστικές

Βουλγαρία: Στις
κάλπες την Κυριακή
Κάλπες στήνονται αύριο στη Βουλγαρία εν μέσω του πιο φονικού κύματος
κορονοϊού στην Ευρώπη. Οι δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις,
τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2021, δεν
επέτρεψαν να σχηματιστεί κυβέρνηση
στη χώρα με το χαμηλότερο επίπεδο
εμβολιασμών στην ΕΕ. Οι προεκλογικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο
ζήτημα της διαφθοράς. Αν και το συντηρητικό κόμμα του Μπόικο Μπορίσοφ
αναμένεται να τερματίσει ξανά πρώτο,
εκτιμάται ότι δύσκολα θα μπορέσει να
σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς εταίρο.
Ταυτόχρονα με τις βουλευτικές διεξάγονται και προεδρικές εκλογές.

Τη γλίτωσε για
την ώρα ο Ζάεφ…

συσκευασίες. Παρόμοια είναι η περίπτωση
του βουλευτή Φίλιπ Ντιουν, ο οποίος τάσσεται αναφανδόν υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών και έχει εισπράξει 51.000
στερλίνες από την αεροδιαστημική εταιρεία
Reaction Engines.

Δωρητές
Το ίδιο το Συντηρητικό Κόμμα κατηγορείται ότι έχει διορίσει γενναιόδωρους δωρητές των Τόρις στη Βουλή των Λόρδων, ενώ
ακόμα και ο Μπόρις Τζόνσον αντιμετωπίζει
ερωτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση
των πρόσφατων διακοπών του στην Καραϊβική και την Ισπανία, καθώς και για την
ακριβή ανακαίνιση της πρωθυπουργικής
κατοικίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.
Για τον Βρετανό πρωθυπουργό, το σκάνδαλο προστίθεται στο πλήθος των κατηγοριών που έχουν αμαυρώσει τη φήμη του
κόμματός του τους τελευταίους μήνες. Την

ίδια ώρα, πληθαίνουν οι εκκλήσεις για μια
εκ βάθρων μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας. Το Εργατικό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά να απαγορευτεί
πλήρως η παράλληλη απασχόληση βουλευτών σε διοικητικές θέσεις και θέσεις συμβούλων. Οι Εργατικοί κατηγορούν την κυβέρνηση Τζόνσον για διαφθορά και για αλλαγή των κανόνων προς όφελός της, ενώ
πολλές εφημερίδες μιλάνε για «ντροπή»
και «ηθικό ξεπεσμό».

Υπουργοί και βουλευτές των
Τόρις κέρδισαν εκατομμύρια
στερλίνες ασκώντας πιέσεις
σε πολιτικούς προς όφελος
εταιρειών στις οποίες
εργάζονταν

Άλλον έναν σκόπελο ξεπέρασε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ζόραν
Ζάεφ στη Βόρεια Μακεδονία, μετά την
αποτυχία της αντιπολίτευσης, υπό το
εθνικιστικό κόμμα VMRO-DPMNE, να
συγκεντρώσει τους 61 βουλευτές που
απαιτούνταν για να περάσει η πρόταση
μομφής. Η διαδικασία της συζήτησης
για την πρόταση δυσπιστίας δεν ξεκίνησε καν, αφού δεν συγκεντρώθηκε ο
απαιτούμενος αριθμός των βουλευτών
για την ανατροπή της κυβέρνησης. Η
αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση υπό το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SDSM του Ζάεφ για μεθόδους που
παραπέμπουν σε υπόκοσμο.
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Δοκιμάζουμε την Alfa Romeo Stelvio
Sprint 2.2D Q4 με 190 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

POLITICAL AUTO

O

ταν η Alfa Romeo παρουσίασε για πρώτη
φορά τη Stelvio, όλοι αντιλήφθηκαν ότι
πρόκειται για ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Η
ανανεωμένη Stelvio έχει βελτιωθεί στα
σημεία διατηρώντας την κορυφαία σχεδίασή της,
που μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών είτε κινείται είτε είναι σταθμευμένη και σίγουρα αποτελεί
μια διαφορετική πρόταση που ανταγωνίζεται επάξια
τα μοντέλα των Mercedes-Benz και BMW, χωρίς να
χρειάζεται ο υποψήφιος αγοραστής να δαπανήσει
μια περιουσία!
Η τιμή της βασικής έκδοσης της Alfa Romeo Stelvio
ξεκινά από τις 46.800 ευρώ για την πετρελαιοκίνητη
έκδοση και τις 54.550 ευρώ για την πετρελαιοκίνητη
έκδοση Sprint της δοκιμής μας με 190 ίππους, αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης Q4!
Επίσης, το χαμηλό κόστος χρήσης με ετήσια τέλη κυκλοφορίας μόλις 109,2 ευρώ και μέση κατανάλωση 7
λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα κάνει την ανανεωμένη
Stelvio να φαίνεται ικανή να ταρακουνήσει για τα καλά
τα ήσυχα νερά στην πολυτελή κατηγορία των SUV.
Πάντως, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρώνουν και Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, που ανέρχεται σε 530 ευρώ για τα πρώτα 5
χρόνια και χαμηλότερο για τα επόμενα 5 έτη, δηλαδή
στα 371 ευρώ, εκτός και αν καταργηθεί το συγκεκριμένο χαράτσι εντός του 2022.

Σπορ design
Η ανανεωμένη Stelvio παραμένει απαράλλαχτη σχεδιαστικά σε σχέση με το πρώτο μοντέλο που παρουσιάστηκε το 2016, καθώς κυριολεκτικά το συγκεκριμένο
μοντέλο αποπνέει δυναμισμό. Ωστόσο, η έκδοση Sprint
Q4, που είχαμε στη διάθεσή μας, διακρίνεται για μία

σειρά από λεπτομέρειες που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το καλλίγραμμο αμάξωμά της, όπως οι θηριώδεις ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά 235/55, οι μαύρες δαγκάνες των φρένων, οι ίδιου χρώματος δύο απολήξεις της εξάτμισης.
Είναι στοιχεία που αναδεικνύουν περαιτέρω το σπορ
ύφος του αυτοκινήτου, όπως και αυτό το υπέροχο βαθύ
πράσινο μεταλλικό χρώμα που κοσμεί το μοντέλο της
δοκιμή μας και ονομάζεται Visconti Green.

Hitech και πολυτελές εσωτερικό
Στο εσωτερικό της ανανεωμένης Stelvio οι άνθρωποι
της Alfa Romeo εξέλιξαν περαιτέρω το σύστημα πολυμέσων ώστε να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες και παράλληλα να είναι πιο φιλικό στη χρήση.
Στο κέντρο του πίνακα οργάνων δεσπόζει η νέα TFT
οθόνη των 7” με την ανανεωμένη διαμόρφωση ώστε οι
πληροφορίες να παρέχονται με πιο ευανάγνωστο τρόπο, ενώ στο ταμπλό η οθόνη των 8,8” είναι πλέον αφής
με νέα εμφάνιση και λογισμικό ώστε να προσαρμόζεται
πιο εύκολα στις απαιτήσεις του χρήστη.
Χωροταξικά τέσσερις ενήλικες θα χωρέσουν στην
καμπίνα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα ανεξαρτήτως
σωματοδομής. Ο δε χώρος αποσκευών των 525 lt έχει
βάθος και χωρητικότητα μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, χωρίς πάντως να είναι ιδιαίτερα βαθύς.
O ιδιαίτερος χαρακτήρας της Alfa Romeo Stelvio
αναδεικνύεται μέσα από ένα ξεχωριστό στιλ, έναν πλήρη βασικό εξοπλισμό αλλά και τον κορυφαίο πετρελαιοκινητήρα χωρητικότητας 2,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 190 ίππους και 450 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ. Ο
κινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης Q4 all
wheel drive.

Ωστόσο, το άκρως εντυπωσιακό στοιχείο έρχεται από
τον τομέα της κατανάλωσης, όπου η Stelvio καταφέρνει
να κινηθεί καταναλώνοντας μόλις 8 λίτρα για κάθε 100
χιλιόμετρα, ενώ αν ο οδηγός είναι αρκετά προσεκτικός
με το γκάζι, τότε η μέση κατανάλωση πέφτει ακόμη και
κάτω από τα 6,7 λίτρα για κάθε 100 χλμ.!

Σπορ διαθέσεις
Η Alfa Romeo Stelvio φέρνει τα μυστικά της ιταλικής
αίσθησης στον οδηγό, ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του
δρόμου χάρη στον νέο επιλογέα Alfa DNA αλλά και κυρίως χάρη στην υπερυψωμένη θέση οδήγησης, η οποία
δεν επηρεάζει το εξαιρετικό επίπεδο της οδηγικής
απόλαυσης που περιμένει κανείς από μια πραγματική
σπορ Alfa Romeo.
Η εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιείται από το
κουμπί εκκίνησης πάνω στο τιμόνι της, παραπέμποντας
σε Ferrari.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο η Stelvio αποδείχτηκε «τρένο», καθώς ακόμη και όταν το ταχύμετρο ξεπερνούσε
τα 190 χλμ./ώρα, κινούνταν με απόλυτη ασφάλεια και
άνεση, ενώ παρέμενε ευθύβολη ακόμη και όταν έπνεαν
ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο η σφικτή ανάρτηση της
Stelvio δεν επιτρέπει στο αμάξωμα να παίρνει μεγάλες
κλίσεις ακόμη και έπειτα από μεταφορές βάρους, ενώ
η τετρακίνηση δουλεύει γρήγορα και αποτελεσματικά.
Μέσα στην πόλη η Stelvio αποδείχθηκε ευέλικτη και
ευκολοδήγητη, ενώ η ύπαρξη καμερών κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος «παιχνιδάκι».
Εκτός δρόμου η Stelvio αποδείχθηκε πως αποτελεί
ένα off road όχημα που δεν δυσκολεύεται να «αναρριχηθεί» στα βουνά, διατηρώντας την πολυτέλεια στην
καμπίνα επιβατών.

Αποκάλυψη για ΚΤΕΟ: Σε 1,66 εκατ. ελέγχους κόπηκαν μόλις 21 αυτοκίνητα!
Εξαιρετικός δείχνει να είναι ο παλαιός και γερασμένος στόλος οχημάτων της Ελλάδας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», σε πάνω από 1,6 εκατ. ελέγχους αυτοκινήτων μόλις 21 ΙΧ κόπηκαν με επικίνδυνες ελλείψεις, κανένα Ταξί δεν βρέθηκε με επικίνδυνη έλλειψη σε πάνω από 25.000 ελέγχους, ενώ αντίθετα κόπηκαν 6
λεωφορεία σε πάνω από 19.000 ελέγχους, 8 van έως 3,5 τόνους σε πάνω από 271.000

ελέγχους και μόλις 7 φορτηγά σε πάνω από 97.000 ελέγχους! Δηλαδή, το 2020 αποδεικνύεται ότι οι έλεγχοι εξακολουθούν να παραμένουν «χαλαροί», καθώς το ποσοστό
των ΙΧ με επικίνδυνες ελλείψεις ανήλθε σε μόλις 0,01% των αυτοκινήτων που ελέγχθηκαν, ενώ αν παρατηρήσει κανείς τα στοιχεία της τελευταίας 6ετίας, θα αντιληφθεί επίσης ότι συνεχώς μειώνεται ο αριθμός των οχημάτων με... επικίνδυνες ελλείψεις.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Του έσπασαν το αυτοκίνητο
και παραιτήθηκε ο Κουτρίκης

Το Μουντιάλ... έφυγε,
ο Φαν’τ Σχιπ έμεινε

O

πως ήταν αναμενόμενο από τους φυσικούς κανόνες του ποδοσφαίρου, η
Εθνική Ελλάδας έχασε από την Ισπανία
στο ΟΑΚΑ 1-0 και το Μουντιάλ του Κατάρ τον
χειμώνα του 2022 έγινε ανάμνηση προτού καν
γίνει γεγονός. Αποτυχία. Το τελευταίο ματς του
ομίλου με αντίπαλο το Κόσοβο αύριο βράδυ στο
ΟΑΚΑ έχει τυπικό χαρακτήρα, καθότι Ισπανία
και Σουηδία, που έχασε 2-0 από τη Γεωργία στο
Μπατούμι, θα αναμετρηθούν στη Σεβίλλη την
ίδια μέρα για την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
Και ενώ η Εθνική απέτυχε, η ΕΠΟ θεώρησε

αναγκαιότητα την παραμονή του Ολλανδού
προπονητή Τζον Φαν’τ Σχιπ! Λόγω δημιουργίας
«οικογενειακού κλίματος» στην ομάδα, λες και
είναι… εξωραϊστικός σύλλογος η Εθνική και
τόπος συνάθροισης παικτών «to know us better». Η απόφαση της ΕΠΟ είναι αναπόσπαστο
μέρος της εθνικής μιζέριας του ποδοσφαίρου,
που αντικατοπτρίζεται ανάγλυφα με όλα τα παλαβά που συμβαίνουν σε όλες τις κατηγορίες
του ποδοσφαίρου - προχθές μάλιστα είχαν και
στόχο τακτικό δικαστή των δικαιοδοτικού οργάνου, που βρήκε το αυτοκίνητό του σπασμένο.

Παραιτήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο της
ΕΠΟ ο Αθανάσιος Κουτρίκης μετά τη μαφιόζικη
πρακτική να του σπάσουν το αυτοκίνητο. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα η ΕΠΟ, που ανακοίνωνε ότι η
επίθεση δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, καθότι
ο κ. Κουτρίκης είναι και πρόεδρος των Εφετών
εκτός από αθλητικός δικαστής. Και δικαιώθηκε η
«Political» που το συσχέτισε με το ποδόσφαιρο,
στη λογική ότι το ποδόσφαιρο νοσεί βαθιά και
χρόνια. Ο Αθανάσιος Κουτρίκης είχε οριστεί εισηγητής της υπόθεσης έκπτωσης από το αξίωμά
τους τριών πρωτοκλασάτων παραγόντων της ΕΠΟ
για σαφή παραβίαση του καταστατικού.

Ένας ακόμη λόγος παραμονής του Φαν’τ Σχιπ
είναι φυσικά η «φτήνια». Στοιχίζει μόλις
500.000 ευρώ όλο το σταφ. Πού θα βρούμε καλύτερο με τόσα χρήματα; Η ΕΠΟ συμφώνησε
μαζί του πριν από το ματς με την Ισπανία για
συμβόλαιο έως και το Euro 2024 και τα νέα τα
μάθαμε από την… Ολλανδία, όπου φυσικά τα
μετέφερε ο Φαν’τ Σχιπ. Κατά τ’ άλλα, ο Ολλανδός θα κάνει αρκετές αλλαγές στο αυριανό παιχνίδι και αναμένεται να παίξουν όσοι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στην Ισπανία. Για να μη χαλάσει το... κλίμα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
Ισπανία

16

Σουηδία

15

Ελλάδα

9

Γεωργία

7

Κόσοβο

4

Κυριακή 14/11
Ελλάδα - Κόσοβο
Ισπανία - Σουηδία
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«Ρουγκάλι»
και ωμή
σπλήνα…

Ο

άνθρωπος από... αρχάνθρωπος πάντα έτρεχε. Προϊστορικό ζητούμενο, να πιάσει τον «στόχο». Άλλοτε να τραφεί, να ντυθεί, να επιβιώσει, ενώ σήμερα
για περισσότερο υλικά αγαθά τρέχει με το… αυτοκίνητο ή
με τα μέσα μεταφοράς. Τρέχει και μαραθώνιο δρόμο, όπως
αύριο, όταν 30.000 επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα στηθούν στην αφετηρία, στον Τύμβο Μαραθώνα, για
την κλασική διαδρομή των 42.195 μ. με τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Εις μνήμιν του ηρωικού πολεμιστή Φειδιππίδη, ο οποίος διένυσε την ίδια απόσταση το 490 πΧ για
να αναγγείλει στην Αθήνα το χαρμόσυνο νέο της νίκης των
Αθηναίων εις βάρος των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα
- από τις πιο κρίσιμες της ανθρωπότητας, λένε οι ιστορικοί,
γιατί αν είχαν επικρατήσει οι Πέρσες, η Ευρώπη δεν θα
ήταν αυτή που ξέρουμε σήμερα.
Τι είναι Μαραθώνιος; Είναι όμως και ένα άθλημα που τρέχουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Κενυάτες και οι Αιθίοπες, για να παραφράσουμε τον Γκάρι Λίνεκερ. Ασυναγώνιστοι. Αχτύπητοι και η εξήγηση απαντάται σε δύο μόλις παράγοντες. Προπόνηση σε υψόμετρα 2.000 μ. και βασική διατροφή το «ρουγκάλι». Είναι ένα μείγμα από γάλα κατσίκας
και αλεύρι. Και από κρέας; Μόνο κατσικίσιο, περίπου ωμό
και ωμή... σπλήνα! Κλείνουν τη μύτη και την κατεβάζουν
αμάσητη!
Στο υψόμετρο το οξυγόνο λιγοστεύει, όπως είναι γνωστό.
Αυτά τα ιερά τέρατα, όπως οι Κενυάτες Έλιουντ Κιπτσόκε,
Ντένις Κιπρούτο Κιμέτο, Εμάνουλε Μουτί και οι Αιθίοπες
Κενενίσα Μπεκέλε και Χαϊλέ Γκρεμπρεσελασιέ, εκπαι-

δεύουν το σώμα τους να γυμνάζεται με πρόσληψη λιγότερου οξυγόνου, οπότε αυξάνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Όταν κατέβουν να τρέξουν στην επιφάνεια της θάλασσας,
όπου το οξυγόνο είναι περισσότερο, γίνεται μεγαλύτερη
απορρόφηση, άρα παράγεται περισσότερη ενέργεια.
«Ο επαγγελματίας αθλητής Μαραθωνίου τρέχει για προπόνηση περί τα 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα», θα πει στην
«Political» ο μαραθωνοδρόμος και αθλητής ανώμαλου δρόμου μεγάλων αποστάσεων Δημήτρης Θεοδωρακάκος. Ποιότητα στο τρέξιμο, ποτέ κανιβαλισμό του σώματός του, αυξημένο το μυϊκό γλυκογόνο και ελάχιστη μυϊκή μάζα. Για
αυτό είναι όλοι «λελέκια». Και από διατροφή; Όπως θα πει
στην «Politial» η PhD κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος και υπεύθυνη της Εθνικής ομάδας στίβου Ειρήνη Μπαρμπαρούτση, «οι αθλητές θα πρέπει να παίρνουν
3.000 θερμίδες τη μέρα από την τροφή, τις 1.000 στο πρωινό
τους».
Δύο εβδομάδες πριν από τον αγώνα οκτώ μερίδες μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως, εσπεριδοειδή,
καρότα, δημητριακά ολικής άλεσης, θαλασσινά και κρέας.
Επίσης, συνιστάται λήψη Ω-3 μέσω σκευάσματος. Την τελευταία εβδομάδα ζυμαρικά, ρύζι, μοσχαρίσιο φιλέτο, κοτόπουλο, βραστά λαχανικά, ενώ προσθέτουν λίγο αλάτι περισσότερο από το κανονικό.
Ακολουθεί η πνευματική προετοιμασία. Τι πρέπει να σκέφτεται σε αυτήν τη διαδρομή, αναπτύσσοντας παράλληλη
σχέση με το σώμα του; Ο διάσημος Γιαπωνέζος Χαρούκι
Μουρακάμι, δύο φορές προταθείς για Νόμπελ Λογοτεχνίας,

SPORTS
Αυθεντικός
Μαραθώνιος:
Η διατροφή
για Κενυάτες
και Αιθίοπες
υπεραθλητές,
η προπόνηση
σε υψόμετρο
και η πνευματική
προετοιμασία

έτρεξε την κλασική διαδρομή αλλά από την… ανάποδη το
1982. Καλλιμάρμαρο - Μαραθώνας. Και γράφει στο βιβλίο
του ότι τερμάτισε έχοντας συντροφιά του τα σύννεφα στον
αττικό ουρανό και φανταστικά ποτάμια. Όλοι οι αθλητές καταφεύγουν σε διάφορα «τρικ» του μυαλού προκειμένου να
αντέξουν.
Την παραμονή του αγώνα αποφεύγουν να βλέπουν άτομα
που τον απωθούν, του προκαλούν άγχος. Ό,τι καλύτερο είναι
να παρακολουθήσει κωμωδίες, μειώνοντας έτσι τους στρεσογόνους παράγοντες ακούγοντας αγαπημένη μουσική.
Φυσικά ο αθλητής θα πρέπει να μην υποβάλει τον εαυτό του
σε διλημματικά «θέλω». Στο μπάνιο, για παράδειγμα, πρέπει να αποφύγει να κοιτάξει ακόμη και τη φίρμα του σαμπουάν (!), διότι το μυαλό εύκολα πέφτει θύμα πολλαπλών
αποφάσεων και αφαιρείται έτσι η προσήλωση.
Ο ερευνητής Σαμουέλε Μαρκορά έκανε την εξής διαπίστωση λίγο πριν από την εκκίνηση. Οι χαμογελαστοί κερδίζουν κατά 99%! Είχαν καλύτερο τέμπο, σταθερό. Το κάθε χιλιόμετρο το έτρεχαν με απόκλιση δευτερολέπτου.
Όταν κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου το σώμα τροφοδοτεί με μηνύματα κόπωσης το μυαλό, η επιστήμη συνιστά
την εξής ήρεμη «συνομιλία» του αθλητή με τον εαυτό του:
«Αυτό πονάει και έχω πολύ δρόμο ακόμη. Θα έπρεπε να πονάει, γιατί έτσι πρέπει να πείσω τα παιδιά να ασχοληθούν με
τον αθλητισμό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής». Άριστος
τρόπος ώστε ο πόνος να ξεγλιστρήσει από τη σκέψη είναι
όταν ο αθλητής επιτελεί άριστα το έργο για το οποίο κατέβηκε να τρέξει. Ο πόνος έτσι γίνεται «αδερφός» του. «Ο πόνος
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ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘEΝΗΣ

Οι πασαρέλες δεν με νοσταλγούν!

Ε

πιστροφή στη σκηνή για τον Αλέξανδρο Παρθένη. Ο πολυτάλαντος γόης του θεάματος,
έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια, επανέρχεται
με πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμωδία «Αχ!
Αυτός ο άντρας μου» στο θέατρο «Λύχνος» και μιλάει
για όλα στην «Political».
Επιστρέφετε θεατρικά έπειτα από δεκατέσσερα
χρόνια απουσίας.
Ήθελα να ξαναγυρίσω στο θεατρικό σανίδι, με την
προϋπόθεση να υποδυθώ έναν ρόλο που θα με κάνει
να αισθανθώ καλά από την πρώτη στιγμή, να με ευχαριστεί και να με εκφράζει.
Αυτό συνέβη φέτος;
Ακριβώς! Από την ημέρα που μου έστειλε το σενάριο
ο Δημήτρης Μητρόπουλος, γελούσα από την πρώτη
ανάγνωση και δέχτηκα αμέσως.

POLITICAL GOSSIP

Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

Έπαιξε ρόλο και ο θίασος;
Το ενίσχυσε η συμμετοχή της Ρέας Τουτουντζή, με
την οποία νιώθω πολύ οικεία από την πολυετή συνεργασία μας στο μόντελινγκ, αλλά και του Νίκου Καραγιώργη, που στο παρελθόν συνεργαστήκαμε άψογα
στην καθημερινή σειρά «Απαγορευμένη αγάπη».
Τα off θεατρικά χρόνια τι κάνατε;
Γνώρισα το δικτυακό μάρκετινγκ και ασχολήθηκα
με το κομμάτι του τουρισμού.
Η συμμετοχή σας στο «Survivor» ήταν μια πρόκληση;
Το παρακολουθούσα σαν θεατής και φανταζόμουν
τον εαυτό μου στην αρένα της περιπέτειας.

πείας. Στην πορεία, εξελίχθηκε σε ένα καθημερινό πάθος και το 2010 συμμετείχα στον επετειακό αγώνα του
Μαραθωνίου στην Αθήνα.
Είναι πολλά τα 42 χιλιόμετρα!
Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολότερη διαδρομή από
το Μαραθώνας-Καλλιμάρμαρο. Από το 11ο έως και το
32ο χλμ. έχει ανηφορική κλίση, για αυτό κατατάσσεται
στις πιο δύσκολες διαδρομές στον κόσμο, για να μην
πω η δυσκολότερη!
Η σύντροφός σας Βιβή Κωστοπούλου τρέχει μαζί
σας;
Δεν έχω καταφέρει να μοιραστώ μια διαδρομή με τη
σύντροφό μου. Ελπίζω μέσα στα επόμενα χρόνια, κι
αφού ξεπεράσω τον τραυματισμό μου, να καταφέρω
να ξανατρέξω και να μοιραστούμε μια διαδρομή, είτε
εδώ στην Ελλάδα είτε σε κάποιον αγώνα στο εξωτερικό.
Ο πιο συναρπαστικός τερματισμός;
Στο Καλλιμάρμαρο, πριν από τρία χρόνια, κρατώντας
από το χέρι τη μικρή Ελένη και τον μικρό Άγγελο, τα
παιδιά της συντρόφου μου! Η χαρά στα πρόσωπά τους
τη στιγμή που περάσαμε την αψίδα του τερματισμού
ήταν για μένα σαν να παίρνω ολυμπιακό μετάλλιο!
Στην τηλεόραση συνεργαστήκατε με τη
Ρούλα Κορομηλά, τη
Σοφία Αλιμπέρτη
και τη Ναταλία
Γε ρ μ α ν ο ύ.

Ήταν δύσκολη η διαβίωση;
Ήταν τόσο μικρό το διάστημα που έμεινα, που δεν
πρόλαβα ούτε να πεινάσω ούτε να κουραστώ ούτε να
νιώσω την έλλειψη των ανέσεων της καθημερινότητας.
Νιώσατε αδικημένος που ψηφιστήκατε πρώτος για
αποχώρηση;
Όποιος και αν ήταν υποψήφιος την πρώτη εβδομάδα, θα ήταν άδικο για αυτόν. Το τηλεοπτικό κοινό δεν
έχει προλάβει να σε γνωρίσει και να δει τον χαρακτήρα
σου μέσα από το παιχνίδι.
Τα χρήματα ήταν καλά;
Για να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου, ναι, ήταν μια
πολύ καλή οικονομική πρόταση, αλλά η απόφαση να
συμμετάσχω βασίστηκε πρώτα στην εμπειρία και έπειτα στα χρήματα.
Νοσταλγείτε τις πασαρέλες;
Δεν θα μπορούσα να πω ότι τις νοσταλγώ, αλλά είμαι
σίγουρος ότι ούτε αυτές νοσταλγούν εμένα!
Στον λογαριασμό σας στο Instagram υπάρχουν
φωτογραφίες από τη συμμετοχή σας σε μαραθώνιους εντός και εκτός Ελλάδας.
Η ενασχόλησή μου με τον μαραθώνιο ήταν εντελώς
τυχαία. Ύστερα από ένα σοβαρό θέμα υγείας, το τρέξιμο αποτέλεσε κομμάτι αποκατάστασης και αποθερα-

Οφείλετε σε κάποια ένα
ευχαριστώ ή μια συγγνώμη;
Έχω μια φιλοσοφία στη ζωή μου: Οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας, είτε περαστικοί είτε περνάμε χρόνο μαζί τους, έχουν
κάτι να σου προσφέρουν, να σου μάθουν αλλά
και να πάρουν από σένα. Έχω μάθει, λοιπόν,
να λέω πάντα ευχαριστώ, αλλά και όπου χρειάζεται να ζητάω συγγνώμη.

Ο πολυτάλαντος γόης
του θεάματος
επανέρχεται
στο θεατρικό σανίδι
και μιλάει για όλα
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Θέλει να γίνει μπαμπάς

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

37
Πρώτη επέτειος
Με μια τρυφερή αδημοσίευτη
γαμήλια φωτογραφία η Τόνια
Σωτηροπούλου και ο Κωστής
Μαραβέγιας γιόρτασαν την
πρώτη τους επέτειο. Το λαμπερό ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά ενός μυστικού ρομαντικού
γάμου στην Ύδρα στις 11 Οκτωβρίου με καλεσμένους μόλις
δέκα αγαπημένους φίλους και
τη δημοφιλή ηθοποιό να σχολιάζει στη λεζάντα: «One
month of this», έναν μήνα από
την ομορφότερη στιγμή της
ζωής τους!

Ο

Χρήστος Μάστορας μπορεί να μη σκέφτεται ακόμη τον
γάμο, αλλά μια κορούλα θα την ήθελε πολύ! Αυτό αποκάλυψε ο frontman του συγκροτήματος Melisses στη
συνέντευξή του στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου. «Δεν σκέφτομαι τον γάμο στο άμεσο μέλλον, γιατί πρέπει
να βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν υπάρχει για την ώρα.
Είμαι όμως παραδοσιακός τύπος. Θα ήθελα παιδάκια, δηλαδή
μια κορούλα θα την ήθελα κάποια στιγμή», παραδέχτηκε ο τραγουδιστής, ενώ αναφέρθηκε και στην καταγωγή του από τη Βόρεια Ήπειρο: «Προσωπικά δεν βίωσα τον ρατσισμό όταν ήρθαμε
στην Ελλάδα. Όταν το 1990 όμως επαναπατρίστηκαν οι γονείς
μου, γιατί μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την κουβέντα, τα
πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Οι Έλληνες υποδέχθηκαν τους
Βορειοηπειρώτες με ανοιχτές αγκάλες. “Τα αδέλφια μας οι Βορειοηπειρώτες”».

GOSSIP
Νέο αμόρε

Ταυτόχρονα βρήκαν νέο σύντροφο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο πρώην σύζυγός της
Αριστομένης Γιαννόπουλος! Ο πλαστικός χειρουργός εθεάθη με σέξι μελαχρινή συνοδό
στο κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται ο
Νίκος Οικονομόπουλος, για να γίνει γνωστό
μέσα σε λίγες ώρες ότι και η ξανθιά καλλονή
είναι ερωτευμένη! Το γνωστό μοντέλο φημολογείται πως είναι ζευγάρι με τον γοητευτικό
επιχειρηματία Στάθη Σχίζα, συνιδιοκτήτη του
νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδάει ο Θάνος
Πετρέλης, με τον οποίο κυκλοφορεί μαζί τις
τελευταίες εβδομάδες.

Χαστούκι στην Καρντάσιαν
Κόβεται η εκπομπή της
Mε το αριστερό έκανε ποδαρικό η νέα διευθύντρια Ψυχαγωγικού του Open. Η
Χρύσα Μασούρου αποφάσισε το κόψιμο
της εκπομπής «Μίλησέ μου» της Τζωρτζέλας Κόσιαβα λόγω χαμηλής τηλεθέασης, με την παρουσιάστρια να της απαντά
έμμεσα στο Instagram: «Είμαστε σαν τα
βιβλία. Οι περισσότεροι βλέπουν μόνο το
εξώφυλλο, η μειοψηφία διαβάζει την εισαγωγή, πολλοί πιστεύουν τους κριτικούς, λίγοι θα μάθουν το περιεχόμενο».

Killer Joe
Εμφάνιση α λα Τζον Γουέιν στη σκηνή! Στον ρόλο ενός καουμπόι, του
Killer Joe, θα απολαύσουμε στο θέατρο «Εμπορικόν» τον Γιάννη
Στάνκογλου, ο οποίος για πρώτη φορά σκηνοθετεί τον εαυτό του. Ο
πρωταγωνιστής έχει στο πλευρό του μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών, όπως τον Κώστα Νικούλι, τον τηλεοπτικό Πετρή στην επιτυχημένη σειρά «Σασμός», τη Ναταλία Σουίφτ, τη Δήμητρα Λημνιού και τον
Κωνσταντίνο Σειραδάκη.

Τα νεύρα της με την Κίμ Καρντάσιαν έχει η Ελένη
Πετρουλάκη! Η δημοφιλής γυμνάστρια δήλωσε
πως η Αμερικανίδα billionaire καλλονή προωθεί
λάθος πρότυπο στα νεαρά κορίτσια: «Αυτή η Κιμ
Καρντάσιαν, αν την είχα μπροστά μου, θα τη χαστούκιζα! Έχει δημιουργήσει κάποια πρότυπα
στα κορίτσια που για εμένα είναι λάθος. Το κορμί
της είναι μέσα στην πλαστική. Είναι από εγχειρήσεις. Έρχονται και μου λένε “αν βγάλω τα δύο
πλευρά, θα λεπτύνει η μέση;”. Είναι αρρώστια
της εποχής».
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H POLITICAL
KΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

iPhone 13 128GB

Samsung
Galaxy Z Flip 3
για δύο
τυχερούς
αναγνώστες μας
www.political.gr

Όροι Χρήσης Συμμετοχής

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

Το political.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργανώνει 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.

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 ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που
τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί
τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη 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 Διοργανωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο political.gr, καθώς και
στα social media του political.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυμου 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 έννομων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων
στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών και newsletter του political.gr, νόμιμη βάση της σχετικής
επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για
άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά 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 πλαίσιο 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 επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας 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-

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 έπαθλο ορίζεται το iPhone 13 128GB & το Samsung Galaxy Z Flip 3. Σε περίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού
τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή
με σχετική δημοσίευση στο Facebook, Instagram & Twitter. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με
άλλα πρόσφορα μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες
του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Απόπειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη. Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται 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/εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως και 2ου βαθμού.
3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη 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 δηλώσει κάποιος συμμετέχων, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, εφόσον δηλωθεί, δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 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 χρηστά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποι-

Samsung Galaxy Z Flip 3

Ένα iPhone 13 128GB
και ένα

κοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε 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 συμμετέχουν 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 νόμου. 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 αναφερόμενες στο παρόν διατυπώσεις.
6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματοποιηθεί 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 political.gr στο Facebook, Instagram & Twitter μετά την ολοκλήρωση της
κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.
Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την
ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώνυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρίβωση 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 διοργανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση 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 Διοργανωτή ή/και συνεργατών του.

Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία 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 περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες 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 προσβάλλεται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω
προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν παραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδομένα. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμετάλλευση 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 Διαγωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω 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 συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρησή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@political.gr
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από
κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά
τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@political.gr
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Του Γιάννη Αρμουτίδη

Ο

εμπνευστής, δημιουργός και
νονός του πιο παραδοσιακού
κεμπαμπτζίδικου της Αθήνας
(οδός Σπαθάρη 2 και Αιγαίου 7,
Νέα Σμύρνη) γνωρίζει καλά την τέχνη του
καλού φαγητού.
Διπλωματούχος της Σχολής Ετουάλ και
πολυβραβευμένος σε διαγωνισμούς μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, επιχειρεί
το επόμενο βήμα του, δημιουργώντας τον
δικό του χώρο γαστρονομίας. Σχεδιάζοντας πολύχρωμα πιάτα ψητών κρεατικών,
μαγικές γευστικές απολαύσεις, που σε
κερδίζουν.
Ο κατάλογος του κεμπαμπτζίδικου «Ο
Θείος» προκαλεί τον απαιτητικό καλοφαγά
ή τον «ιχνηλάτη» των γευστικών προκλήσεων να δοκιμάσει τα πέντε πολύχρωμα
πιάτα του Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, σχεδιασμένα από τον ίδιο.
Βραβευμένα, ως ασυναγώνιστα, λόγω
των μυστικών συνταγών τους.
Τα παραδοσιακά σουτζουκάκια, το μυρωδάτο πιάτο κεμπάπ, ο μερακλήδικος
μπαστουρμάς πάνω σε χειροποίητη πίτα
και το σαγανάκι με τηγανητά αυγά και τέσσερα διαφορετικά σουτζούκια και το δροσερό γιαουρτλού, οριοθετούν το άβατο των
γκουρμέ μενού του.
Τα ολόφρεσκα κρεατικά και λαχανικά και
το ψήσιμο στα κάρβουνα είναι τα βασικά
στοιχεία που νοστιμεύουν κάθε πιάτο!
Όσο για την ιστορία του ονόματος του
αγαπημένου ψητοπωλείου των διασήμων,
έχει τη δική της θεωρία.
Ο «Θείος» είναι το αληθινό, ολοζώντανο
και υπαρκτό πρόσωπο που αποτελεί τον
μέντορα και τον αέναο κινητήριο άξονα της
ζωής του ιδιοκτήτη του, Βαγγέλη Βουγιουκλάκη.
Ο «Θείος» (Γιώργος Γιδάκος, γνωστός ως
Ολλανδός) είναι ο πετυχημένος και ριψοκίνδυνος βιοπαλαιστής, που εξελίσσεται
σε επιτυχημένο επιχειρηματία και αποτελεί το πρότυπο του δημιουργικού, ευρηματικού, τίμιου, μεγαλόψυχου και γενναιόδωρου άντρα.
Ο Βαγγέλης Βουγιουκλάκης ανήκει
στους νέους και επιτυχημένους επιχειρηματίες. Με επιμονή και υψηλούς στόχους ύστερα από έξι χρόνια παρουσίας στην
αλυσίδα μασάζ Massaging (Αθήνα, Πειραιάς και Μύκονο)- σήμερα ξεδιπλώνει
μια ακόμη πλευρά της ζωής του, μεταπηδώντας στην εστίαση.
Πρωταθλητής στην πάλη, από τα παιδικά
του χρόνια, πρόεδρος του συλλόγου Παπαϊωσήφ Boxing Family (από τους μεγαλύτερους συλλόγους πυγμαχίας στην Ελλάδα, εδρεύει στη Δραπετσώνα με 2.000
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ΙΜΕ ΟUT

«Ο Θείος», ένα
κεμπαμπτζίδικο
που αλλάζει την
ιστορία της γεύσης

Ο Β. Βουγιουκλάκης
με τον Όμ. Ευστρατιάδη
μέλη, εκ των οποίων τα 380 ενεργά), μιλά
για πρωταθλητισμό σε κάθε εγχείρημα και
επαγγελματική προσπάθεια.
Μαζί του βρίσκεται ο Βαγγέλης Αναστασίου, με εμπειρία και συνεργασίες στις
γνωστότερες επιχειρήσεις της Μυκόνου, ο
οποίος έχει αναλάβει τη διεύθυνση του
διάσημου και δημοφιλούς κεμπαμπτζίδικου της Αθήνας.
Που καθημερινά αποτελεί το σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγου-

O διευθυντής Β. Αναστασίου
διστών, μοντέλων, πολιτικών, παραγόντων
του αθλητισμού, επιχειρηματιών, τηλεπαρουσιαστών και δημοσιογράφων!
Σε ένα περιβάλλον γεμάτο χρώμα, με αντικείμενα του ’60, μια ζυγαριά της οκάς,
vintage κουτιά από φαντεζί κονσέρβες,
αραδιασμένες στα ράφια ενός γραφικού
παντοπωλείου, σπάνιες, συλλεκτικές, φωτογραφίες σε κάδρο στον τοίχο, το κεμπαμπτζίδικο του «Θείου» σε τηλεμεταφέρει σε
εποχές που η γεύση είχε ουσία.

Οι μυστικές συνταγές
του πολυβραβευμένου
επιχειρηματία σε απογειώνουν
και σε εντάσσουν στο
άβατο της γκουρμέ κουζίνας
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Σπύρος Νίκας, ρευματολόγος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Οστεοπόρωση: Χρόνιο
νόσημα που θεραπεύεται

Η

οστεοπόρωση απασχολεί πολύ τις γυναίκες, ειδικά όσες βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Η ιδέα και μόνο ότι τα οστά μιας
γυναίκας μπορεί να γίνουν πιο εύθραυστα και λεπτά δικαίως της προκαλεί άγχος. Και αυτό
γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος για κάταγμα ακόμη και
χωρίς τραυματισμό. Οι συνέπειες της οστεοπόρωσης είναι έντονες και επηρεάζουν την ποιότητα της
ζωής της γυναίκας που πάσχει, καθώς εκτός από
κατάγματα προκαλεί απώλεια αναστήματος, πόνο
στην πλάτη και στη μέση και συχνά ψυχολογική επιβάρυνση. Δυστυχώς η νόσος αυτή χαρακτηρίζεται
σιωπηρή και χωρίς συμπτώματα μέχρι να συμβούν
τα κατάγματα.
Ο ρευματολόγος Σπύρος Νίκας μάς εξηγεί ότι «η
οστεοπόρωση είναι ένα μεταβολικό ασυμπτωματικό νόσημα των οστών, δηλαδή δεν προκαλεί συμπτώματα, παρά μόνο όταν γίνει κάποιο κάταγμα που
χαρακτηρίζεται από “αδύναμο - αραιό” οστό σε συνδυασμό με διαταραχή της οστικής αρχιτεκτονικής.
Κάτι τέτοιο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα (πιο συχνά στη σπονδυλική στήλη, στο ισχίο
[το πιο σοβαρό] και στην πηχεοκαρπική) αλλά και σε
κάποιο βαθμό με αυξημένο κίνδυνο για θάνατο,
αφού το 20% των ασθενών με κάταγμα ισχίου δυστυχώς θα πεθάνει στον πρώτο χρόνο».
Ο ειδικός μάς εξηγεί τις πιο συχνές μορφές οστεοπόρωσης: Η μετεμμηνοπαυσιακή εμφανίζεται σε
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση λόγω απώλειας

των οιστρογόνων και της προστατευτικής δράσης
αυτών στο οστό. Είναι η πιο συχνή μορφή που βλέπουν οι γιατροί. Η οστεοπόρωση, επαγόμενη από
κορτιζόνη, αναπτύσσεται ταχέως, για αυτό και κάθε

Η διάρκεια
της αποκατάστασης

«Οι διεθνείς οδηγίες συνιστούν διφωσφονικά ή denosumab ως 1ης γραμμής αγωγή,
πάντα σε συνδυασμό με ασβέστιο και βιταμίνη D3. Τεριπαρατίδη ή romosozumab για πιο
ειδικές ή σοβαρές περιπτώσεις. Η διάρκεια
θεραπείας είναι μακροχρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση εφ’ όρου ζωής. Δίνονται συστάσεις για άσκηση, η οποία έχει ευεργετικό ρόλο στη ζωή του πάσχοντος αλλά και
στην αποφυγή των πτώσεων. Η οστεοπόρωση είναι ένα χρόνιο νόσημα που θεραπεύεται (η οστική πυκνότητα είναι δυνατόν και
πρέπει να έρθει σε επίπεδα εκτός οστεοπόρωσης) και έτσι η θεραπεία είναι δυνατό και
πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και για
κάποιο χρονικό διάστημα. Οι δόσεις στις
διάφορες θεραπείες είναι πάντα οι ίδιες,
ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου»,
αναφέρει ο ρευματολόγος.

ασθενής που πρόκειται να λάβει κορτιζόνη για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες πρέπει να λαμβάνει και προστασία. Η γεροντική οστεοπόρωση
προκύπτει μετά τα 75 έτη σε άνδρες και γυναίκες.
«Η διάγνωση της οστεοπόρωσης γίνεται κυρίως
με τη μέθοδο DEXA (εκτίμηση BMD) και ο ειδικός
εκτιμά τα ευρήματα. Θεραπεία όμως θα χρειαστούν
και κάποιες γυναίκες με οστεοπενία και αυξημένο
καταγματικό κίνδυνο (FRAX), όπως και κάθε γυναίκα με κάταγμα χαμηλής βίας (ανεξαρτήτως BMD).
Να τονιστεί ότι σε γυναίκες με οστεοπενία χωρίς
αυξημένο καταγματικό κίνδυνο (FRAX) δεν απαιτείται θεραπεία, ούτε καν συμπληρώματα ασβεστίου
με βιταμίνη D. Πριν από την έναρξη κάθε θεραπείας
οστεοπόρωσης απαιτείται συγκεκριμένος εργαστηριακός έλεγχος για αποκλεισμό υποκείμενου νοσήματος», αναφέρει ο κ. Νίκας.

Επηρεάζει την ποιότητα ζωής
της γυναίκας που πάσχει, καθώς
εκτός από κατάγματα προκαλεί
απώλεια αναστήματος, πόνο
στην πλάτη και στη μέση και συχνά
ψυχολογική επιβάρυνση
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν έντονες αντιπαραθέσεις για ένα οικονομικό θέμα ή ακόμη
και για τη διατήρηση των οικονομικών σας πόρων. Ίσως καταλάβετε ότι κάποιοι σφετερίζονται την περιουσία σας ή σας βλέπουν καθαρά για
την τακτοποίηση των αναγκών τους. Από την άλλη, η γενικότερη σχέση σας με τα χρήματα είναι
αρκετά απρόσεκτη, όπως απρόσεκτα είναι και
αυτά που λέτε στους άλλους.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Είστε σε μια περίοδο που οι αλλαγές έχουν γίνει
το πιο συνηθισμένο γεγονός των ημερών σας. Οι
άλλοι είναι απέναντί σας ή νιώθετε ότι οι σχέσεις
σας αλλάζουν, ακόμη και αν αυτό προέρχεται από
εσάς ως επιλογή σας. Σημασία έχει ότι όσο πιο
γρήγορα μάθετε στις αλλαγές τόσο πιο καλό θα
είναι για εσάς.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Είστε σε μια δύσκολη μέρα, όπου η κατανόηση που
περιμένατε από τους άλλους δεν θα έρθει ποτέ.
Βέβαια, θα πρέπει να αναρωτηθείτε αν αυτό το επικοινωνιακό αλαλούμ που υπάρχει στη ζωή σας αυτές τις μέρες προέρχεται από άδικη συμπεριφορά
των άλλων προς εσάς ή από μια δική σας επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά, που προκαλεί
στους άλλους εκνευρισμό.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα γεγονότα σήμερα. Γενικότερα έχετε την τάση να αναμοχλεύετε παλιές καταστάσεις, όμως
το μόνο που μπορεί να πετύχετε είναι μια δύσκολη και αμήχανη στιγμή για εσάς και τους άλλους.

Η

Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο των Ιχθύων, μια θέση
συναισθηματικά εύθραυστη, όπου σε μια
περίοδο έντονων πλανητικών όψεων γίνεται
ακόμη πιο ασταθής η ψυχολογία μας και η
γενικότερη εικόνα γύρω μας είναι θολή. Σήμερα
ο Ερμής θα πάρει θέση αντίθεσης με τον
πλανήτη Ουρανό, κάτι που ακυρώνει την ηρεμία
και ωθεί τις καταστάσεις να γίνονται ακραίες,
επειδή υπάρχει αδυναμία στην επικοινωνία. Πιο
αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…

Λέων

(23/7-22/8)
Εσάς τους Λέοντες, που έχετε γεννηθεί 3, 4 και 5
Αυγούστου, θα σας απασχολήσουν θέματα οικογενειακά και επαγγελματικά. Θα έχετε επίσης μια
ανατροπή καταστάσεων που θα έχουν σαν βάση
πρόσωπα της οικογένειάς σας.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Είστε αρκετά κουρασμένοι πνευματικά και σωματικά, μιας και αυτή η περίοδος είναι γεμάτη με πολλές
υποχρεώσεις αλλά και συζητήσεις. Ίσως να πρέπει
να αγνοήσετε πρόσωπα που δημιουργούν στη ζωή
σας ένταση και εκνευρισμό.

Ζυγός

(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς θα υπάρξουν σήμερα κάποιες διενέξεις με πρόσωπα που έχετε μαζί
τους συναισθηματικούς δεσμούς ή οικονομικές
δοσοληψίες. Γενικότερα, μην αφήσετε στην τύχη τους τα πράματα και μην κάνετε παρορμητικές κινήσεις.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Για εσάς τους Σκορπιούς που έχετε γεννηθεί
3, 4 και 5 Νοεμβρίου θα υπάρξει σήμερα μια
πολύ έντονη επικοινωνιακή μέρα με πολλές
ανατροπές και συμπεριφορές από τους άλλους, που δεν έχετε συνηθίσει. Συναισθηματικά ανατρεπτική μέρα, που θα ακυρώσει κάποια θέματα που είχατε σταθερά στη ζωή σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Έχετε σήμερα μια πολύ έντονη και μπλοκαρισμένη
ψυχολογικά μέρα και δεν θα μπορείτε εύκολα να
διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Μην κάνετε σημαντικές επαγγελματικές κινήσεις.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, αν και η Αφροδίτη
βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, κάτι δεν πάει καλά
με την προσωπική σας ζωή, σαν να πρέπει να κάνετε τα συναισθήματα σας στην άκρη επειδή τρέχουν άλλες σημαντικότατες καταστάσεις που
αποτελούν προτεραιότητά σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους η μέρα αυτή σας παρασύρει σε κουβέντες και συμπεριφορές που
μάλλον είναι εν βρασμώ ψυχής. Έτσι μπορεί να
βρεθείτε σε έναν φαύλο κύκλο κακών γεγονότων από απερίσκεπτες δικές σας κινήσεις.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς είναι μια μέρα που έχετε αρκετά μεγάλο συναισθηματικό φορτίο να σηκώσετε, κάτι που θα πρέπει να διαχειριστείτε με ηρεμία. Μπορεί επίσης να βρεθείτε κοντά σε ένα γεγονός που θα σας ταράξει.
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Είθε να φανούν -κατά
Ιπποκράτη- χρήσιμοι

Η

κλεψύδρα για τους ιδιώτες γιατρούς
αδειάζει και τα φύλλα πορείας είναι
έτοιμα προς αποστολή στους αποδέκτες, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα και τη

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Για να μην το
ξαναζήσουμε,
για να
γλιτώσουμε μια
νέα εθνική
τραγωδία,
υπάρχουν δύο
απαράβατες
προϋποθέσεις:
να εμβολιαστούν
όσοι
εξακολουθούν να
αντιστέκονται και
να αντέξει το ΕΣΥ

Θεσσαλία.
Μέχρι και αυτήν τη στιγμή, η κυβέρνηση απευθύνει απεγνωσμένες εκκλήσεις σε συγκεκριμένες, απολύτως αναγκαίες για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής σε καιρό πανδημίας ειδικότητες. Είναι, ωστόσο, έτοιμη για το επόμενο βήμα.
Με δυσθυμία, αλλά και αποφασιστικότητα. Γιατί
κανείς δημοκράτης πολιτικός δεν αρέσκεται στις
επιτάξεις επιστημόνων, αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να αγνοήσει το βαρύ χρέος απέναντι στην κοινωνία.
Στην παγκοσμιοποιημένη, ελεύθερη κοινωνία
που διαβιούμε, είναι απολύτως κατανοητό το δικαίωμα ενός εκάστου να επιλέγει την οδό για την
άσκηση του επαγγέλματός του. Είναι αναφαίρετο
δικαίωμά του.
Μόνο που τώρα δεν διαβιούμε σε συνθήκες
ομαλότητας. Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού
σάρωσε τα πάντα στο διάβα της. Χωρίς καμία
εξαίρεση. Χωρίς ιδεολογικά ή οικονομικά κριτήρια. Πέθαναν πλούσιοι και φτωχοί, αριστεροί και
δεξιοί, νέοι και υπέργηροι. Και χιλιάδες άλλοι
πάλεψαν με το θηρίο για εβδομάδες ή μήνες.
Απομονωμένοι από τις οικογένειές τους. Μέσα
σε εξώκοσμες «φούσκες», αβάστακτη μοναξιά
και τρόμο. Μανάδες χωρίστηκαν από τα μικρά
παιδιά τους, γονείς μιλούσαν με τα σπλάχνα τους
πίσω από το τζάμι, νέα ζευγάρια είδαν τα όνειρά
τους να τινάζονται βίαια και αναπόφευκτα στον

αέρα. Όλοι, μα όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν και νοσηλεύονται από κορονοϊό στα νοσοκομεία της
χώρας, στις δραματικές διηγήσεις τους λένε
το ίδιο πράγμα: Πόσο βασανιστική είναι η εισβολή του ιού στο ανθρώπινο σώμα και πόσο
ανακουφιστική η ολόπλευρη, πηγαία, γενναία
και πληθωρική στήριξη των γιατρών και νοσηλευτών.
Η σκηνή με τον διευθυντή κλινικής Covid να
καταρρέει από την εξάντληση μπροστά στις κάμερες είναι ίσως από τις πιο εύγλωττες για όσα
ακούμε ότι διαδραματίζονται στα νοσοκομεία,
αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να βιώσουμε στο
πετσί μας.
Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από τότε που ο «αόρατος εχθρός» τρύπωσε βίαια στη ζωή μας.
Είκοσι ολόκληρους μήνες παλεύουν οι γιατροί
και οι νοσηλευτές μαζί του. Εβδομάδες επί εβδομάδων μάχονται λυσσαλέα να γλιτώσουν όσους
περισσότερους μπορούν από τα δόντια του. Μερόνυχτα τρέχουν από θάλαμο σε θάλαμο, από
κρεβάτι σε κρεβάτι για να μετρήσουν αντοχές και
να δώσουν κουράγιο.
Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά που τους
χρειάζονται, γέροντες που αναζητούν τη στοργή
τους και προσωπικές ανάγκες. Από τις πολύ
απλές, να πιουν ένα κρασί με φίλους, μέχρι πιο
σύνθετες. Τις θάβουν, όμως, στα τρίσβαθα της
ψυχής τους, γιατί έχουν κατακλυστεί από το ιερό
καθήκον. Το, κατά Διονύσιο Σολωμό, χρέος προς
τον πλησίον και το κοινωνικό σύνολο.
Ασκούν το καθήκον τους με θαυμαστή προσή-

λωση. Με βαθιά αγάπη για τον συνάνθρωπο. Με
λιονταρίσια δύναμη ψυχής.
Οι αντοχές τους δεν είναι πεπερασμένες.
Όπως δεν είναι και του ίδιου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι κλίνες
ΜΕΘ, έγιναν πολλές άκρως αναγκαίες προσλήψεις, αλλά το «θεριό» είναι ανήμερο.
Ξαποσταίνει και ξαναχτυπά με μεγαλύτερη ορμή. Στα πρώτα του «χτυπήματα» κλειστήκαμε στα
σπίτια μας. Με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς
εξαιρέσεις. Σωθήκαμε από τα χειρότερα αλλά τις
συνέπειες οι περισσότεροι από εμάς τις ζούμε
μέχρι σήμερα. Πληγώθηκαν οικονομικά τα νοικοκυριά. Λαβώθηκε η οικονομία σε μια περίοδο
που μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει έπειτα από
πολύ καιρό.
Για να μην το ξαναζήσουμε, για να γλιτώσουμε
μια νέα εθνική τραγωδία, γιατί είναι τραγωδία να
χάνεις ένα πούλμαν ανθρώπους την ημέρα,
υπάρχουν δύο απαράβατες προϋποθέσεις: να
εμβολιαστούν όσοι εξακολουθούν να αντιστέκονται και να αντέξει το ΕΣΥ.
Και προϋπόθεση για να αντέξει το ΕΣΥ είναι να
υπάρχουν «χέρια» που θα ενωθούν με τα υπόλοιπα για να απορροφήσουν τις πιέσεις.
«Να είσαι ωφέλιμος στον άρρωστο ή τουλάχιστον να μην του προκαλείς κακό» προέτρεπε
τους νεότερους ο πατέρας της Ιατρικής Επιστήμης, Ιπποκράτης.
Είθε να φανούν ωφέλιμοι στον άρρωστο οι γιατροί - αποδέκτες της έκκλησης για συστράτευση
στον κοινό αγώνα.

