
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΤETAΡΤΗ 24 NOEMBΡIOY 2021ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 259

Όλα 
είναι ρόλος 
για τον Άρη

EDITORIAL

ΣΕΛ.  2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΕΛΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ας 
το δούμε 
κι έτσι...

ΣΕΛ. 32

Μεγάλος 

διαγωνισμός

για δύο τυχερούς 

αναγνώστες μας Ένα iPhone 13128GB και ένα Samsung Galaxy Z Flip 3
Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο www.political.gr

H POLITICAL KΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑN ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ!

ΚΙΝΑΛ

ΑΚΟΝIΖΟΥΝ ΤΑ ΞIΦΗ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤEΡΑ

Γράφουν

Η ενεργειακή κρίση στην 
Κίνα, η νέα πανδημία 
στη βιομηχανική παραγωγή 
και την εφοδιαστική αλυσίδα

ΝIΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η πολυτελής διαδικασία
της Περιβαλλοντολογικής, 
Κοινωνικής και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ESG)

ΑΝΝΑ Α. ΛΑΓΙΑ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

Λοβέρδος - Ανδρουλάκης:
Τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΕΛ. 6

AMYNA 

ΓΕYΣΗ ΑΠO ΤΙΣ 
ΓΑΛΛΙΚEΣ ΚΟΡΒEΤΕΣ
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 3

3η ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ: ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΚAΘΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ, ΠOΤΕ ΓIΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΕΜΒOΛΙΟ ΣΕΛ. 14

ΤΑ ΣΗΜAΔΙΑ ΔΕIΧΝΟΥΝ ΝEΟ... 

ΣΕΛ. 12

ΤΟ PLAN B  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗΝ COVID-19

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ NIKOY ΔΕΝΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΉ;

ΣΕΛ.  4Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο για τις αποφάσεις 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΜΠΟΥΜ
Ο Μητσοτάκης ξανά με τον πρόεδρο του βρετανικού ΣΕΒ 

Οικονόμου: «Κοσμογονία στη χώρα μετά την πανδημία»

Εισήχθη το νομοσχέδιο για τις μεγάλες επενδύσεις 

Ενδιαφέρον για Υποδομές, Ενέργεια και Υγεία

ΔΡΟΜΟΛOΓΙΟ 
ΦΡIΚΗΣ

ΜΕ 46 ΝΕΚΡΟYΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΕΛ. 20ΣΕΛ. 15

ΜΕ 73 ΥΠΗΡΕΣIΕΣ 
ΣΤΗ ΜAΧΗ ΚΑΤA ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚHΣ ΒIΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ



Ο
Άρης Σερβετάλης, ο μόνος ανεμβολία-
στος ανάμεσα στους είκοσι συνεργάτες
του, αποφάσισε ότι δεν θέλει να παίζει
μόνο για εμβολιασμένους και η παράστα-

ση «Ρινόκερος», στην οποία πρωταγωνιστούσε, «κα-
τέβηκε» αφήνοντάς τους παραμονές Χριστουγέννων
χωρίς δουλειά. Ο ηθοποιός λέει ότι η Τέχνη ανήκει σε
όλους και δεν μπορεί να δεχτεί τον διαχωρισμό των
ανθρώπων σε εμβολιασμένους και μη, για αυτό απο-
χώρησε. Δεν έπραξε κάτι αντίστοιχο όμως για την
ταινία του «Ο άνθρωπος του Θεού», που παίχτηκε
στους κινηματογράφους, όπου ισχύουν τα ίδια ακρι-
βώς υγειονομικά πρωτόκολλα με τα θέατρα. Παρα-
λογισμός ή υποκρισία;

Ο υπερταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος μας πρω-
τοσυστήθηκε τηλεοπτικά με κόκκινα μαλλιά μοϊκάνα

και ένα ιγκουάνα στον ώμο, δεν έδειξε την ίδια ευαι-
σθησία (όπως του προσάπτει ο συνάδελφός του Αλέ-
ξανδρος Μπουρδούμης) για το γεγονός ότι τόσα χρό-
νια οι ηθοποιοί εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας. Δεν είναι δα και ο σοβαρότερος λόγος
να κατεβάσεις μια παράσταση…

Ο καλοπληρωμένος πρωταγωνιστής φαίνεται ότι
δεν διδάχτηκε τίποτα από τον βίο του Αγίου Νεκταρί-
ου, τον οποίο υποδύθηκε στη μεγάλη οθόνη, κι ας δή-
λωνε ότι ταυτίστηκε με αυτή την εμβληματική μορφή
του μοναχισμού, που διακρίθηκε, πέραν όλων των
άλλων, για την αρετή, την εγκράτεια και τις αγαθοερ-
γίες του. Δεν είναι πολύ χριστιανικό να κλείνεις αιφ-
νιδιαστικά ένα θέατρο, αδιαφορώντας για τις τύχες
τόσων ανθρώπων με πρόσχημα τα δικαιώματα των
ανεμβολίαστων.

«Όταν κάποιοι», γράφει η Έλλη Τριανταφύλλου στη
στήλη της, «που αυτοπροσδιορίζονται ως πιστοί χρι-
στιανοί, παραβλέπουν μια από τις βασικότερες αξίες
του χριστιανισμού, που είναι ο σεβασμός της ζωής,
τότε βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο που στα-
ματά η λογική». Όλα λοιπόν είναι ρόλος για τον Άρη
και, όπως πολύ εύστοχα σχολίασε ο Αντώνης Καφε-
τζόπουλος, «η υποκριτική και υποκρισία δεν αλληλο-
αποκλείονται»... Αλλιώς θα έπρεπε να καταγγείλει
και το Άγιον Όρος που διαχωρίζει τους ανθρώπους
σε άντρες και γυναίκες και δεν επιτρέπει σε αυτές την
είσοδο.

Για αυτό η επόμενη παράσταση του καλού πρωτα-
γωνιστή με το ιγκουάνα δεν θα πρέπει να λέγεται «Ρι-
νόκερος» αλλά… «Στρουθοκάμηλος»!
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Σ
την επόμενη μέρα, όποτε αυτή έρ-
θει, που θα είναι απαλλαγμένη
από τον κορονοϊό και τις δυσμε-
νείς επιπτώσεις του στην οικονο-

μία, μεγάλης και μικρής κλίμακας, έχουν
στραμμένο το βλέμμα στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Και ήδη γίνονται ενέργειες και προ-
ετοιμασίες προκειμένου μόλις ανακτηθεί η
κανονικότητα, κορονοϊού επιτρέποντος, η
χώρα να έχει ανέβει στο τρένο της ανάπτυ-
ξης, να συνεχίσει να καταγράφει θετικά
δείγματα γραφής στην οικονομία αλλά και
οι πολίτες της να μπορούν να επωφεληθούν
από την… ευημερία των αριθμών.

Στην κυβέρνηση ασχολούνται πυρετω-
δώς με τη συνέχιση της προσέλκυσης επεν-
δύσεων από το εξωτερικό στη χώρα. Πρώτο
μέλημα, να μην ανακοπεί το θετικό κλίμα,
τουναντίον να ενισχυθεί με νέα κίνητρα, ευ-
νοϊκότερο φορολογικό και νομικό περιβάλ-
λον και προϋποθέσεις για υλοποίηση και-
νοτόμων ιδεών στη χώρα μας. Προς αυτή
την κατεύθυνση κινείται και ο νόμος για
στρατηγικές επενδύσεις, που εισήχθη χθες
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής, με προβλέψεις χρονικού ορίου
υλοποίησης, ταχύτερες διαδικασίες αδει-
οδότησης και νέου τύπου κίνητρα και αξιο-
λογήσεις. «Στόχος το 2022 να έχουμε απο-
καταστήσει το επίπεδο του 2019, η αύξηση
των επενδύσεων να ανέλθει στο 15,1%, μει-
ώνοντας το επενδυτικό κενό και δημιουρ-
γώντας νέες θέσεις εργασίας», είπε στην ει-
σήγησή του ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

Τα θετικά σημάδια που δείχνουν άμεση
αύξηση των επενδύσεων από το εξωτερικό
στη χώρα επιβεβαίωσε χθες και ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου, ο οποίος
αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις
στρατηγικές επενδύσεις έριξε τη... βόμβα:

«Με τη θεσμική υποδομή, με τις ψηφιακές
βάσεις που έχουμε δημιουργήσει, η χώρα
αλλάζει επίπεδο και μετά την πανδημία θα
συντελεστεί μια κοσμογονία ευημερίας και
ανάπτυξης στη χώρα, η οποία θα επιστρέ-
ψει στους πολίτες». 

Τρέλα Βρετανών 
Πόθεν προκύπτει αυτή η αισιοδοξία για

τη συνέχιση του ελληνικού επενδυτικού
success story; Σε απτές αποδείξεις, σε de-
als μια ανάσα από την ολοκλήρωσήτους και
στο διαρκώς ζεστό ενδιαφέρον funds και
πολυεθνικών κολοσσών για τοποθετήσεις
στη χώρα μας σε διάφορους τομείς, με έμ-
φαση στις υποδομές, την ενέργεια, τις με-
ταφορές και την Υγεία. Microsoft, Pfizer, Ph.
Morris, Volkswagen, Eldorado αλλά και…
ογκόλιθοι διαχειριστές επενδυτικών κεφα-
λαίων όπως οι CVC Capital, MacQuarie,
Mondelez, BC Partners ψηφίζουν Ελλάδα
με μεγάλες τοποθετήσεις ήδη αλλά και
πολλές εν εξελίξει.

Δίπλα τους σύντομα θα βρεθούν μεγάλα

ονόματα του βρετανικού επιχειρείν. Το
πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στο
Λονδίνο στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία,
καθώς «κέρδισε» τους Βρετανούς επιχει-
ρηματίες, με τους οποίους είχε συνάντηση
εργασίας, όπως αποδεικνύεται και από το
follow up με τον λόρδο Κ. Bilmoria, πρό-
εδρο της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιο-
μηχανίας (Confederation of British Indu-
stry), του βρετανικού ΣΕΒ δηλαδή, αλλά και
ιδιοκτήτη της διάσημης ζυθοποιίας Cobra
Beer. Ελάχιστες μέρες μετά τη συνάντησή
τους στο Λονδίνο, ο λόρδος Bilmoria προ-
σκάλεσε διαδικτυακά τον Κυρ. Μητσοτάκη
να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέ-
σμου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική
γνώμη των βρετανών παραγόντων για τη
χώρα μας. «Το μήνυμα που θέλω να στείλω
στο κοινό σας είναι ότι η Ελλάδα του 2021
δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα της περα-
σμένης δεκαετίας. Και σκεφτείτε, καθώς η
Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αν αναζητάτε επενδύσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση -ειδικά αν ενδια-

φέρεστε για αυτό το τμήμα του κόσμου μας,
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη
Μέση Ανατολή και Αφρική- τότε η Ελλάδα
θα μπορούσε να είναι ένας πολύ ελκυστι-
κός προορισμός και για βρετανικές επεν-
δύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι Βρετανοίδείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον
να τρέξουν στην Ελλάδα καινοτόμες ιδέες,
όπως τα ΑΠΕ projects, τα carbon sinks (μο-
νάδες «παγίδευσης» του διοξειδίου του άν-
θρακα) και τα retirements houses, τα σύγ-
χρονα καμπ για συνταξιούχους. 

• Ο Μητσοτάκης ξανά με τον
πρόεδρο του βρετανικού ΣΕΒ 
• Οικονόμου: «Κοσμογονία
ανάπτυξης στη χώρα 
μετά την πανδημία»

Προϋπολογισμός ανάπτυξης με... κόντρες και καταστροφολογία ΣΥΡΙΖΑ
Σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης για τη γενικότερη κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας εξελίσσεται στην Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση επί του νέου κρατι-
κού προϋπολογισμού, που ψηφίζεται στις 18 Δεκεμβρίου
στην Ολομέλεια.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε έξω σε όλα όσα εκτιμούσε», ανέφερε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και αναρωτή-
θηκε πού είδε η αξιωματική αντιπολίτευση τη λιτότητα στον
προϋπολογισμό του 2022, που δεν περιλαμβάνει κανένα τέ-
τοιο μέτρο, αλλά αντιθέτως προβλέπει μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών.

Ο Χρ. Σταϊκούρας επεφύλασσε όμως σχόλιο και για το

«πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ»: «Από
τον Σεπτέμβριο όλη η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
αναζητά το κόστος, δεν μας το είπατε ποτέ! Ένα νούμερο ζη-
τάμε! Ένα νούμερο! Πόσο είναι; 1 δισ.; 5 δισ.; 14 δισ.; 15 δισ.;
Ψάχνω από τον Σεπτέμβριο μια δήλωση της κ. Αχτσιόγλου,
του κ. Τσακαλώτου πόσο κοστίζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Κατά τα άλλα, είναι πλήρως κοστολογημένο το πρό-
γραμμά σας».

Αναφερόμενος στον νέο προϋπολογισμό, ο κ. Σταϊκούρας
είπε ότι «είναι αναπτυξιακός, φιλοεπενδυτικός και κοινωνι-
κά δίκαιος, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την
κοινωνική ανταποδοτικότητα και δικαιοσύνη, ενώ δημιουρ-
γεί ένα αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία». Ανα-

φορικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έχει λάβει η κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πα-
ρατήρησε ότι το κόστος τους υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Έφης Αχτσιόγλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
επιμένει να μη λαμβάνει επαρκή μέτρα για να στηρίξει την
κοινωνία, ότι μειώνει τις δαπάνες στην υγεία και ότι συνεχί-
ζει να μην παρέχει στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, αλλά και ότι δεν παρέχει στήριξη για τους ανέργους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Αχτσιόγλου στις δαπάνες
για την Υγεία, λέγοντας ότι υπάρχει μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης στο υπουργείο Υγείας, καθώς και στις
έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Όλα δείχνουν επενδυτικό «μπουμ»
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To plan b για φρένο στην πανδημία
της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή 

Ε
πιμένει στη στρατηγική της η κυβέρνηση
για την αναχαίτιση της έξαρσης της πανδη-
μίας μέσω της αύξησης της εμβολιαστικής
κάλυψης σε πρώτη αλλά και τρίτη δόση,

της ενίσχυσης του ΕΣΥ και του ελέγχου της εφαρμο-
γής των μέτρων για τους ανεμβολίαστους.

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς
και ήδη το πρωθυπουργικό επιτελείο επεξεργάζεται
έκτακτο σχέδιο, το οποίο θα μπει σε εφαρμογή, αν οι
επιδημιολογικοί δείκτες δεν δείξουν σημάδια απο-
κλιμάκωσης. Ήδη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύ-
ρης έχει μιλήσει για δύο σενάρια. Το καλό θέλει τις
προσεχείς μέρες βελτιωτικά σημάδια σε σχέση με
την πίεση στο ΕΣΥ και το κακό συνέχιση της επιδημιο-
λογικής έξαρσης και μέσα στις γιορτές των Χριστου-
γέννων.

Το θετικό είναι ότι οι εμβολιασμοί «τσιμπάνε», κα-
θώς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε ένα
24ωρο 153.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού για 3η δό-
ση και 25.000 για 1η δόση, ενώ επισημαίνεται ότι από
τις 20 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα σχεδόν μισό εκατομ-
μύριο πολίτες έκλεισαν πρώτη δόση.

Η 1η Δεκεμβρίου
είναι η ημερομηνία-
ορόσημο, αφού τότε
θα γίνει η αποτίμηση
των μέτρων που ήδη
εφαρμόζονται. Κεν-
τρικός άξονας είναι
να παραμείνουν η κοινωνία και η οικονομία ανοι-
κτές, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από έναν αριθμό,
αυτό των διασωληνωμένων που, αν αγγίξουν τους
800, τότε, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές,
θα σημάνει συναγερμός.

Πιθανά μέτρα
Τα μέτρα εν πολλοίς έχουν εξαντληθεί, αλλά προ-

κειμένου να μη δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνε-
ται, στο τραπέζι είναι ακόμη κάποιοι περιορισμοί στην
κίνηση των ανεμβολίαστων. Όπως, για παράδειγμα, ο
περιορισμός της πρόσβασής τους ακόμη και με rapid
test σε εξωτερικούς χώρους εστίασης. Αυτό που επί-
σης θεωρείται εφαρμόσιμο είναι η επέκταση της τη-
λεργασίας για να περιοριστεί η κινητικότητα αλλά και
το σενάριο για μέτρα στην είσοδο των ανεμβολίαστων
στο λιανεμπόριο. Επίσης, ένα μέτρο που υπάρχει στη
σκέψη κυβέρνησης και ειδικών, αλλά είναι πολύ δύ-
σκολο να εφαρμοστεί, είναι η είσοδος των ανεμβο-
λίαστων με rapid test ακόμη και στα σουπερμάρκετ.

Το επόμενο δεκαήμερο είναι αυτό που θα κρίνει
πολλά για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η κυ-
βέρνηση και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τους
ίδιους τους πολίτες και πόσο θα καταλάβουν ότι αν
δεν προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους, θα
ζήσουμε νέα μαύρα ρεκόρ και ίσως και καταστάσεις
που θα θέλαμε να ξεχάσουμε.

Κρίσιμο το επόμενο 
δεκαήμερο για 
τις όποιες αποφάσεις
από την κυβέρνηση

του Γιώργου Ευγενίδη

Πριν από μερικές μέρες η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ραλ-
λία Χρηστίδου αποφάσισε να λειτουργήσει σαν τρολ του
Διαδικτύου, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Κυριάκου
Μητσοτάκη μαζί με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος
Γιώργο Αμυρά από τον Δεκέμβριο του 2019 ως τωρινή
και αντιπαραβάλλοντας την εικόνα με τους θανάτους λό-
γω κορονοϊού. Και μπορεί να διαψεύστηκε γρήγορα
και… μεγαλοπρεπώς ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε τουρι-
σμό το Σαββατοκύριακο, ετοιμάζεται όμως να βγει και
πάλι εκτός Μαξίμου το επόμενο διάστημα.

Έτσι, την Παρασκευή ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί
την Κοζάνη, καθώς ο νομός είναι η βασική εστία του pro-
ject της ενεργειακής μετάβασης και της απολιγνιτοποί-
ησης. Το πρωί της μέρας ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμε-
νος από υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, θα έχει
την ευκαιρία για μια εκτενή συζήτηση με τους φορείς της
πόλης. Μαζί του θα είναι ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανά-
σης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέ-
τσας, η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλον-
τος Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης, ο πρόεδρος του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης Νίκος Μαντζούφας, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος
Στάσσης κ.ά.

Αφορμή για την επίσκεψη αυτή, που ήταν στα σκαριά
εδώ και καιρό, ήταν το προσυνέδριο της ΝΔ ενόψει του
συνεδρίου της 3ης Δεκεμβρίου, το οποίο θα γίνει το ερ-
χόμενο Σάββατο στα Γιάννενα. Στο Μέγαρο Μαξίμου
επεξεργάστηκαν τις εναλλακτικές Θεσσαλονίκης και
Ιωαννίνων για το προσυνέδριο και επελέγη η πόλη της
Ηπείρου, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα έχει έναν διάλογο με
νέους ανθρώπους. Την προηγούμενη μέρα, το βράδυ της
Παρασκευής, θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Ιωαννι-
τών Μωυσή Ελισάφ, τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο
Καχριμάνη, ενώ θα επισκεφτεί και την τοπική ΝΟΔΕ, σε
μια προσπάθεια να «ζεστάνει» τον κομματικό μηχανισμό
ενόψει του συνεδρίου, το οποίο θα γίνει μόνο με την πα-
ρουσία εμβολιασμένων. 

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Μαξίμου είναι και η
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ιστιαία της Εύβοιας
στις 10 Δεκεμβρίου για την πρώτη διαβούλευση του σχε-
δίου ανοικοδόμησης της περιοχής, το οποίο εκπονεί η
επιτροπή Μπένου, με τους πυρόπληκτους πολίτες. Μάλι-
στα, πριν από τα Χριστούγεννα και εκτός των ημερών που
θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής
(16-17 Δεκεμβρίου) ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει ακόμη
μια μετάβαση εκτός των τειχών.

Ραντεβού με την κοινωνία στην επαρχία



Ω
ς την καλύτερη επίθεση του τε-
λευταίου χρονικού διαστήματος
αποτιμούν στελέχη της Κου-
μουνδούρου την ομιλία Τσίπρα

για την ακρίβεια στη Βουλή τη Δευτέρα 22
Νοεμβρίου. 

«Τον ξεμπρόστιασε τον Μητσοτάκη»,
ήταν η χαρακτηριστική φράση στελέχους
της Προοδευτικής Συμμαχίας, συνεχίζον-
τας πως αυτό ήταν μόνο η αρχή. 

Η αλήθεια είναι πως ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης φάνηκε ορ-
γανωμένος στον λόγο και τα στοιχεία,
ύστερα από πολύ καιρό. Μάλλον «έβαλε
τις φωνές» στο στενό του επιτελείο να
δουλέψουν επιτέλους προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, συλλέγοντας στοιχεία για τις
αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, τα οποία
χρησιμοποίησε στην ομιλία του και φυσι-
κά «έτρεξαν» τα κομματικά του έντυπα να
τα δημοσιεύσουν. 

Όσο οδεύουμε προς την καρδιά του χει-
μώνα, τα προβλήματα από την ακρίβεια
και την πανδημία θα μεγαλώνουν. Η κυ-

βέρνηση δεν θα μπορεί να κάνει παραπά-
νω κινήσεις -δεσμευμένη και αυτή στις
δικές της συμφωνίες- και έτσι θα ανοίγει
ο δρόμος για τον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει
επιτέλους ένα καλό πλέγμα θεμάτων, τα
οποία θα εργαλειοποιήσει ως την αντι-
πρόταση εκείνη, η οποία θα τον πάει μέχρι
τις εκλογές. 

Η ατζέντα μέχρι το Συνέδριο 
•• ΔΕΗ: Τα στελέχη αλλά κυρίως ο ίδιος ο

Τσίπρας, ο οποίος μέχρι τα Χριστούγεννα
θα κινηθεί έντονα στην επαρχία (αν το επι-
τρέψει η πανδημία), θα «σηκώσουν» την
απραξία της κυβέρνησης απέναντι στις τι-
μολογιακές αυξήσεις της ΔΕΗ, υπογραμ-
μίζοντας σαφώς πως δεν υπάρχει πια το
«Δ» (Δημόσια), με ξεκάθαρη ευθύνη της
Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας καθαρό
πως είναι αυτή η κυβέρνηση που ξεπουλά
τη δημόσια περιουσία και κοροϊδεύοντας
τους πολίτες ότι η αύξηση μετοχικού κε-
φαλαίου είναι προς όφελος τόσο του Δη-
μοσίου όσο και των καταναλωτών.

• Προϋπολογισμός - περικοπές σε
υγεία την ώρα μηδέν της πανδημίας: Για
τις σημαντικές περικοπές που περιλαμ-
βάνει ο προϋπολογισμός του 2022 θα μιλά
ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, υπογραμ-
μίζοντας ότι η κυβέρνηση κόβει 820 εκατ.
από τον τακτικό προϋπολογισμό για την
υγεία, αφαιρώντας 280 εκατ. από τα δη-
μόσια νοσοκομεία. Τα στοιχεία αυτά, σε
συνάρτηση με την αύξηση των θανάτων
και των διασωληνωμένων και τις εικόνες
από τους διαδρόμους των νοσοκομείων
που θα γεμίσουν από ασθενείς με Covid -
αφού οι ΜΕΘ είναι ήδη φρακαρισμένες-,
εκτιμώνται ως ένα επικείμενο ισχυρό χτύ-
πημα στην κυβέρνηση, που θα της κοστί-
σει μονάδες από το μελλοντικό εκλογικό
της ποσοστό. 

• Μείωση κοινωνικών δαπανών - αύξη-
ση φόρων: Ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ θα επικεν-
τρωθεί ακόμη στο γεγονός ότι η κυβέρνη-
ση μειώνει κατά 1,7 δισ. τις κοινωνικές
δαπάνες για πρόνοια, στήριξη των ανέρ-
γων και παροχές υγείας, ενώ συνεχίζει να

μην αυξάνει τον κατώτατο μισθό, την ώρα
που η απλήρωτη εργασία οργιάζει στη χώ-
ρα. Ότι δεν προβλέπει ούτε ένα νέο μέτρο
προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων από τις ανατιμήσεις και, τέλος, ότι βλέ-
πει την ακρίβεια ως ευκαιρία για αύξηση
των φορολογικών εσόδων: προβλέπει 3,5
δισ. αύξηση φόρων. 

Τα παραπάνω είναι αρκετά για να γυρί-
σει το παιχνίδι υπέρ της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, πιστεύουν ορισμένα νεότερα
και κατ’ επέκταση αισιόδοξα στελέχη.
Υπάρχουν όμως και εκείνοι, οι πιο παλιοί,
οι καλύτεροι γνώστες, που θα μιλήσουν
τελευταίοι…

«Τον ξεμπρόστιασε
τον Μητσοτάκη», λένε 
οι Συριζαίοι για την ομιλία 
του Τσίπρα στη Βουλή
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Ικανοποιήθηκαν με τον Αλέξη!
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Πρεμιέρα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής με αν-
τιθεσμικά κόλπα εντυπωσιασμού από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το
«καλημέρα» των εργασιών η αξιωματική αντιπολίτευση
χωρίς κανένα θεσμικό έρεισμα απαίτησε το προεδρείο της
Επιτροπής να είναι διακομματικό, κατά αναλογία των κοι-
νοβουλευτικών ομάδων, παρότι είναι τοις πάσι κοινοβου-
λευτικά γνωστό ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στον Κανονισμό
της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος της Βουλής Κων-
σταντίνος Τασούλας εξήγησε στο κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, που βρήκε ευήκοα ώτα στο ΚΙΝΑΛ και το
ΚΚΕ, ότι η διακομματική σύνθεση δεν μπορεί να τεθεί ως
υποχρέωση, αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί ως παραχώρη-
ση, αν το θέλει η πλειοψηφία. Φυσικά, η ΝΔ δεν έδειξε
διάθεση να απεμπολήσει τα δικαιώματα της πλειοψηφίας,
απαντώντας στις αντιπολιτευτικές πομφόλυγες του ΣΥΡΙ-

ΖΑ περί «χειραγώγησης της άποψης της μειοψηφίας». Η
εισηγήτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα - Παλιούρα, μά-
λιστα, ξεκαθάρισε πως «εμείς προσερχόμαστε με απόλυτη
προσήλωση στους θεσμούς και τον ΚτΒ», υπενθυμίζοντας
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι, αν σήμερα υπάρχει αυτή η Επιτροπή, είναι
γιατί η ΝΔ αναθεώρησε το Σύνταγμα, θυμίζοντάς του ότι σε
καμία Εξεταστική ή Προκαταρκτική Επιτροπή επί ΣΥΡΙΖΑ
δεν θέλησε να «μοιραστεί» το προεδρείο με κάποιο κόμμα
της αντιπολίτευσης που σήμερα ζητά.

Για το χειρότερο ξεκίνημα της Εξεταστικής έκανε λόγο ο
Γιάννης Ραγκούσης, δίνοντας τον τόνο τής εξαρχής αντι-
πολιτευτικής τακτικής με κορόνες, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ συνέ-
δραμε και το ΚΙΝΑΛ, με τον Γιώργο Καμίνη να υποστηρίζει
πως το γεγονός ότι ο κοινός νομοθέτης (ΚτΒ) δεν έχει προ-
λάβει να εναρμονιστεί με το πνεύμα του συνταγματικού

νομοθέτη για την ύπαρξη διακομματικού προεδρείου δεν
δημιουργεί πρόβλημα.

Άμεση ήταν η απάντηση της ΝΔ: «Όσο για τον ισχυρισμό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί φόβου για έλεγχο
και για αδιαφάνεια, θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος
που αρνήθηκε να διευρυνθεί χρονικά ο έλεγχος χρηματο-
δότησης στα Μέσα και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε
μια ουδέτερη διατύπωση χωρίς κανένα υπονοούμενο,
όπως είχε προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης από το βήμα της Βουλής».

Διαδικαστικά αποφασίστηκε οι συνεδριάσεις να διεξά-
γονται τρεις φορές εβδομαδιαίως (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμ-
πτη) προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της μέσα στον
προβλεπόμενο χρόνο του διμήνου.

Στέλλα Παπαμιχαήλ

Μικροπολιτικά τερτίπια ΣΥΡΙΖΑ στην πρεμιέρα της Εξεταστικής

Α
λληλοκαρφώματα είχαμε στην
«πρόβα ντιμπέιτ» μεταξύ των
τριών υποψηφίων Ανδρουλά-
κη, Λοβέρδου και Παπανδρέ-

ου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπή-
σεις, οδηγούν την κούρσα διαδοχής στο
ΚΙΝΑΛ. Οι υποψήφιοι, που φιλοξενήθη-
καν στο Mega χωρίς να έχουν μεταξύ τους
επαφή, απάντησαν στα ερωτήματα που
τους τέθηκαν, σε μια προσπάθεια να κερ-
δίσουν τη μάχη των εντυπώσεων.

Με το βλέμμα στραμμένο σε Λοβέρδο
και Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης
επισήμανε με νόημα ότι ο ίδιος έμεινε
στην παράταξη όταν άλλοι έφυγαν από το
ΠΑΣΟΚ για να ιδρύσουν δικά τους κόμμα-
τα. Σαφές ήταν και το υπονοούμενο για
μεταφορά ψηφοφόρων από άλλα κόμμα-
τα προκειμένου να επηρεάσουν την εκλο-
γική διαδικασία και να ευνοήσουν συνυ-
ποψηφίους του. Επανέλαβε ότι αν εκλε-
γεί, θα παραμείνει ευρωβουλευτής και
ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις
του να τοποθετήσει πρόεδρο της ΚΟ έναν
από τους συνυποψηφίους του.

«Μια στο καρφί και μια στο πέταλο»
ήταν όσα είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στέλ-
νοντας κάλεσμα συμμετοχής σε όλους
τους πολίτες, πρότεινε να μην επιλέξουν
υποψηφίους που είναι αναβλητικοί στις

αποφάσεις τους ή δεν είναι βουλευτές.
Πρόσθεσε, δε, πως δεν τον φοβίζει να έρ-
θουν να ψηφίσουν ψηφοφόροι από άλλα
κόμματα, έστω κι αν είναι να τον καταψη-
φίσουν, γιατί έτσι θα μεγαλώσει το εκλογι-
κό σώμα και θα σπάσουν οι κομματικοί
μηχανισμοί.

Ο Γιώργος Παπανδρέου για ακόμη μια
φορά επέμεινε στις καταγγελίες του για
στελέχη της ΝΔ και εξωθεσμικά κέντρα
που παρεμβαίνουν στα εσωκομματικά του
ΚΙΝΑΛ. Και πάλι όμως απέφυγε να δώσει
ονόματα, αρκούμενος να πει ότι απλώς
έχει τις αποδείξεις. Σήμερα πάντως ο κ.
Παπανδρέου επιδιώκει να στείλει το δικό
του μήνυμα, μιλώντας στο Θησείο, σε μια
εκδήλωση για την οποία έχει γίνει μεγάλη
κινητοποίηση.

Την ίδια στιγμή, στην ΕΡΤ είναι όλα έτοι-
μα για την αναμέτρηση μεταξύ των πέντε
υποψηφίων, που θα γίνει την ερχόμενη
Δευτέρα στις 22.00. Δεν θα συμμετέχει ο
πρώην πρωθυπουργός, καθώς διαφώνη-

σε με τους όρους του ντιμπέιτ. Τον συντο-
νισμό θα έχει η παρουσιάστρια ειδήσεων
της ΕΡΤ Ανδριάννα Παρασκευοπούλου
και τις ερωτήσεις θα θέσουν οι δημοσιο-
γράφοι Παύλος Τσίμας, Γιώργος Κουβα-
ράς και Τάσος Παππάς. 

Οι ερωτήσεις θα έχουν διάρκεια 30
δευτερολέπτων και θα τίθενται με αλφα-
βητική σειρά. Ο χρόνος για κάθε απάντη-
ση θα είναι 90 δευτερόλεπτα. Συνολικά θα
πραγματοποιηθούν έξι κύκλοι θεματολο-
γίας που θα περιλαμβάνουν: διαχείριση

κρίσεων, εξωτερική πολιτική, εσωτερική
πολιτική, θεσμούς και μία ερώτηση μετα-
ξύ των συνυποψηφίων.

Ακονίζουν ξίφη
για το ντιμπέιτ
της Δευτέρας...

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Πρόβα» με
αλληλοκαρφώματα για
Λοβέρδο, Ανδρουλάκη,
Παπανδρέου
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«Η
μακροοικονομική
εικόνα της χώρας
είναι περίφημη με
βάση τα στοιχεία»,

έλεγε στο περιστύλιο της Βουλής ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας, ο οποίος από την αρχή της πο-
λιτικής του καριέρας έχει ένα επιτε-
λείο ερευνητών και αναλυτών που τον
τροφοδοτούν με στοιχεία, ώστε να
στηρίζει τις θέσεις του. Βέβαια, προ-
σθέτει ο υπουργός, η τωρινή «φωτο-
γραφία της στιγμής» είναι προβλημα-
τική, πρώτον, διότι ο πληθωρισμός

έκανε την επανεμφάνισή του,
δεύτερον, διότι το παγκό-
σμιο πρόβλημα της ακρί-
βειας επιδεινώνει την
κατάσταση και, τρίτον,
διότι οι περιορισμοί
προς τους ανεμβολία-
στους έχουν κάπως
επιβραδύνει την κίνηση
στην αγορά. 

Μήπως θέλετε να θυμη-
θούμε τι έλεγαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όταν τα νοικοκυριά δεν μπορούσαν
να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές

υποχρεώσεις τους; Έκαναν το ψάρι
κρέας κι έλεγαν ότι η ανάπτυ-

ξη είχε ήδη έλθει και ότι
μόνο οι κακόπιστοι της
Δεξιάς δεν τη βλέπουν.
Με άλλα λόγια, κορόι-
δευαν (ή σωστότερα,
προσπαθούσαν να κοροϊ-

δέψουν) τον κόσμο. Κι ήλ-
θαν οι εκλογές κι ο κόσμος

τους είπε στις κάλπες ότι δεν
«τσίμπησε» στα φούμαρα. Για αυτό και
προτιμά τις σταράτες κουβέντες του
Σταϊκούρα. 

Ατέλειωτες 
ώρες στα πλοία…

Σε Νάξο και Αμοργό βρέθηκε το Σαββατοκύ-
ριακο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέ-
ας Δημοκρατίας (και βουλευτής Κυκλάδων)
Γιάννης Βρούτσης. Συνολικά, μου λέει ο σμπίρος
μου από τα Κυκλαδονήσια, ο πρώην υπουργός
πέρασε 19 ώρες μέσα στα πλοία κι άλλες δέκα να
γυρίζει από χωριό σε χωριό στα δυο νησιά. Με
ιδρώτα κερδίζεται ο σταυρός, υπουργέ μου…

Επιτέλους!
Επιτέλους, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και
αναμένονται τα αποτελέσματά του από την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να υπάρξουν
προσωρινές βελτιώσεις στον δρόμο-καρμα-
νιόλα Πατρών-Πύργου, στον οποίο θρηνούμε
κατά μέσο όρο έναν νεκρό την εβδομάδα. Το
συντομότερο να αρχίσουν οι εργασίες, είναι
ΝΤΡΟΠΗ για την Ελλάδα του 21ου αιώνα να χά-
νονται ζωές σε έναν δρόμο που θυμίζει τη δε-
καετία του 1960. Κύριε Φαρμάκη, σπεύσατε
τάχιστα…

Το φοβούνται…
Πολύ προβληματισμένοι φάνηκαν οι βουλευτές της

Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Εξεταστική
Επιτροπή για τις δημοσκοπήσεις και τα ΜΜΕ. Κι αυτό
επειδή οι συνεδριάσεις της θα μεταδίδονται από το κα-
νάλι της Βουλής, το οποίο -όπως είπε ένας από αυ-
τούς- «το βλέπουν απίστευτα πολλοί άνθρωποι». Οι
βουλευτές της συμπολίτευσης φοβούνται ότι οι Ζαίοι
θα κάνουν τα γνωστά τους σόου, μήπως και ξεγελά-
σουν κανέναν αφελή που θα τους βλέπει από την τηλε-
όραση. Ε, δεν έχουν κι άδικο, κύριοι του Μαξίμου…

Σταράτες κουβέντες

Να ρε, που

θέλετε και

ντιμπέι να

φαγωθείτε

μεταξύ σας

και να

γελάει 

η Δεξιά…

takentrismata@gmail.com

Χαμός έχει γίνει, αδέλφια, με τον Άρη Σερβετά-
λη, που αποφάσισε να διακόψει τη συμμετοχή του
στη θεατρική παράσταση «Ρινόκερος», επειδή,
λέει, δεν θέλει να διαχωρίζει τους ανθρώπους σε
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Και καλά
εμείς, οι κοινοί θνητοί, να προβληματιζόμαστε,
αλλά είναι δυνατόν να «πλακώνονται» (με την καλή

έννοια) και οι βουλευτές; Χθες μαζεύτηκαν αρκε-
τοί στο Κοινοβούλιο, άλλοι για την Εξεταστική που
ξεκινούσε κι άλλοι για τον προϋπολογισμό. 

Λοιπόν, οι περισσότεροι Νεοδημοκράτες επισή-
μως τον έκραζαν, αλλά όταν έμεναν σε στενό κύ-
κλο έλεγαν ότι τον θαυμάζουν για το θάρρος της
γνώμης του κ.λπ. Τα ίδια έλεγε και ο ΣυριζοΛαζό-

πουλος, που τάχθηκε με το μέρος του ηθοποιού.  Η
μεγάλη πλάκα ήταν με τους Ζαίους βουλευτές,
που και ήθελαν να κλείσουν το μάτι στους ανεμβο-
λίαστους, αλλά και δεν ήθελαν να ταυτιστούν με
κάποιον «της Εκκλησίας». Όταν λοιπόν τους ρω-
τούσαμε, μας απαντούσαν άλλα αντ’ άλλων, όπως
λέμε «μια ωραία πεταλούδα». 

Σερβετάλης και «μια ωραία πεταλούδα»

Δεν μπορώ, μανούλαμ…
Πολλά σύννεφα στον ορίζοντα και δεν τα αντέχω. Από
τη μια η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας εμφανίστηκε,
λέει, με μοβ χέρια και πολύ αδυνατισμένη (γιατί, ήταν
ποτέ παχιά;) και χλωμή (βάι, βάι, βάι…) και καταβε-
βλημένη (ωχωχωχ) στα βαφτίσια των… δισεγγόνων
της. Και από την άλλη η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονα-
κό, εκεί να δείτε βάσανα, έτρωγε, λέει, με το καλαμά-
κι… Βρε, είναι ζωή αυτή που κάνουν οι γαλαζοαίματοι;
Μου μαυρίζουν την ψυχή… 

Δεν το ξέχασε…
Καλά κι άγια όσα εξήγγειλε ο Κυριάκος στη Βουλή
για ενίσχυση των ευάλωτων στην ακρίβεια. Αλλά
χάθηκε ο κόσμος αυτά τα 338 εκατομμύρια ευρώ να
περιληφθούν και στον προϋπολογισμό; Μόλις τρεις
μέρες νωρίτερα κατατέθηκε και δεν υπήρχε λέξη
για αυτές τις παροχές. Κι επειδή είναι δύσκολο να
πιστέψω ότι το οικονομικό επιτελείο… ξέχασε να
τις εντάξει στον προϋπολογισμό, συμπεραίνω ότι
ΔΕΝ τις ήξερε… 

Δεν μιλιούνται…
«Κεντρί» χωρίς ΚΙΝΑΛ γίνεται, μέρες

που είναι; Οι τρεις επικρατέστεροι έδω-
σαν συνεντεύξεις στο MEGA. Όχι όλοι
μαζί, καλέ, τι είναι αυτά που λέτε; Ξεχω-
ριστά ο καθένας, να μη βλέπει, να μη μι-
λάει στους άλλους… Αν αυτό είναι «ενω-
μένο κόμμα», εγώ είμαι ο πρωθυπουρ-
γός της Κίνας…



ΟΟι σήραγγες 
του Σκαραμαγκά
Μαθαίνω ότι το υπουργείο Υποδομών αρχίζει
να κοιτάει ζεστά μια παλιά υπόθεση που για
χρόνια είχε μείνει στα συρτάρια. Εννοώ το
έργο με τις δίδυμες σήραγγες του Σκαραμαγ-
κά. Αν καταφέρει το υπουργείο να ξεπαγώσει
αυτό το έργο και να το ολοκληρώσει, θα δώσει
μεγάλη ανάσα στη λεωφόρο Σχιστού και τη
λεωφόρο Αθηνών, αλλά το έργο θα επιτρέψει
την αποσυμφόρηση και του ευρύτερου οδι-
κού δικτύου της περιοχής των ναυπηγείων
Σκαραμαγκά. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο
έργο είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας από το
1997, ενώ οι τότε περιφερειακές διευθύν-
σεις «κατάπιαν» πάνω από 22 εκατ. ευρώ χω-
ρίς να το ολοκληρώσουν ποτέ! Ας μην ξύνω
άλλο πληγές από το παρελθόν…

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης έχει προγραμματίσει να με-
ταβεί στη Μόσχα προκειμένου να προετοιμάσει
το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συ-
νάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στις αρ-
χές Δεκεμβρίου. Το διήμερο 29 και 30 Νοεμ-
βρίου θα είναι από τα πιο δύσκολα του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, αφού θα πρέπει να λειάνει τις
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευ-
ρά της Μόσχας υπάρχει μια σχετική δυσφορία
για τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ
και η ανατροπή αυτού του κλίματος θα είναι ένα
μεγάλο στοίχημα για τον «Μίλτι».

Το συλλείτουργο 
και οι απουσίες… 
Ανήμερα τα Εισόδια της Θεοτόκου έλαβε χώ-
ρα το πατριαρχικό-αρχιεπισκοπικό συλλεί-
τουργο στη Μητρόπολη Αθηνών, χοροστα-
τούντων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιε-
ρώνυμου. Μόνο που δεν πήγαν όλοι κι αυτό
χτύπησε -έμαθα- άσχημα στην Εκκλησία.
Ποιοι πήγαν; Το «παρών» έδωσαν οι υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη,
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο πολι-
τικός διοικητής του Αγίου Όρους Αθανάσιος
Μαρτίνος. Ποιοι δεν πήγαν; Απουσίαζαν: η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τα-
σούλας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.

Κινητικότητα 
στα δεξιά
Φαντάζομαι θα το είδατε. Ιδρύεται νέο πολιτικό
κόμμα, η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση. Δό-
θηκε ήδη στη δημοσιότητα η ιδρυτική διακήρυ-
ξή του από τον κ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, επι-
χειρηματία που μεσουρανούσε τις προηγούμε-

νες δεκαετίες. Η
Πανελλήνια Πα-
τριωτική Ένωση
είναι, λένε οι ιδρυ-
τές της, ένα «κίνη-
μα που αγκαλιάζει
όλους τους Έλλη-
νες, ανεξαρτήτως
ιδεολογικής κα-
τεύθυνσης και
τους καλεί να συ-
νασπιστούν σε αυ-

τό. Σκοπός του είναι η προάσπιση των δικαίων
και των συμφερόντων της Πατρίδας μας, του Ελ-
ληνικού Λαού. Το έμβλημά του είναι το Αστέρι
της Βεργίνας σε κύκλο, σε μπλε τετράγωνο
φόντο, με την επωνυμία αναγεγραμμένη από
κάτω, με κεφαλαία μπλε γράμματα. Η έδρα του
βρίσκεται στην Αττική στα Μελίσσια».
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«Τα εμβόλια 
με κράτησαν
ζωντανό»

O Γιάννος έχει
ακόμα φίλους

Σ
υγκλονίζει η αφήγηση της περιπέτειας
της υγείας του Γιώργου Βλάχου, που
έστειλε ηχηρό μήνυμα υπέρ του εμβο-

λιασμού, μετά τη νοσηλεία του εξαιτίας του
κορονοϊού. «Βρέθηκα σε απομόνωση δώδεκα
μέρες. Τα εμβόλια με κράτησαν και έδωσα και
αυτή τη μάχη με τη βοήθεια γιατρών, νοση-
λευτών. Το μήνυμα είναι σαφέστατο, αυτός ο
κρύος θάλαμος απομόνωσης... να μην το ζή-
σει κανένας. Ουδείς έχει δικαίωμα να παίξει
τη ζωή του κορόνα-γράμματα», είπε ο βου-
λευτής στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου στη Βουλή. «Όταν αποφασίζεις να μην
κάνεις το εμβόλιο στη φάση διασωλήνωσης
ίσως είναι αργά, όλα αυτά τα είδα, τα ένιωσα,
τα έζησα. Ο εμβολιασμένος έχει περισσότε-
ρες δυνατότητες να αντεπεξέλθει, ακόμα και
εάν ο οργανισμός του είναι ταλαιπωρημένος»,
είπε ο κ. Βλάχος. Παράλληλα έστειλε μήνυμα
και προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να
μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι γιατροί που
κρατούν όρθια τα νοσοκομεία.

Για να ξέρετε, ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης είναι απηυδισμένος
με την εμπλοκή του στην υπό-
θεση της Novartis. Μιλώντας

μάλιστα σε ενημερωτικά ρα-
διόφωνα, ανακοίνωσε ότι θα

προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης και προφα-
νώς θα είναι ο πρώτος υπουργός της Ελλάδας που
θα στραφεί κατά της Δικαιοσύνης της χώρας του.

Χ
ρο
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Παρά τα όσα έχουν συμβεί γύρω από το όνο-
μά του, ο Γιάννος Παπαντωνίου φαίνεται ότι
ακόμα και τώρα συγκεντρώνει υποστηρικτές. Ο
πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το
βιβλίο του με τίτλο «Απέναντι στους Ανέμους».
Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 1 Δεκεμβρί-
ου 2021, στις 18.00, στην ταράτσα του «Ολυμ-
πιάς» (Αθηνάς 57, Αθήνα). Στην παρουσίαση θα
συμμετάσχουν οι Παναγιώτης Ιωακειμίδης,
ομότιμος καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Παναγιώ-
της Λιαργκόβας, πρόεδρος και επιστημονικός
διευθυντής του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβου-
λίου Παραγωγικότητας, Jean Monnet, καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και Γιάν-
νης Μεϊμαρόγλου, εκδότης του ηλεκτρονικού
περιοδικού metarithmisi.

Η δύσκολη 
αποστολή του «Μίλτι»
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Για να ξέρετε, έχει πέσει… σύρμα
από το Μέγαρον, όσοι γενικοί
γραμματείς επιθυμούν να πολι-
τευθούν, θα πρέπει λίαν συντόμως
να παραιτηθούν εκ της θέσεώς
τους. Τούτο μην το εκλάβετε κατ’
ανάγκη ως σενάριο περί πρόωρων
εκλογών. Μπορεί να είναι μια καλή
ευκαιρία να «ξεφορτωθούν» ορι-
σμένους που δεν κάνουν και να
τους αντικαταστήσουν ευγενικά
με άλλους…

LOCK

Ο πρώτος δεξιός που
θα ψηφίσει Λοβέρδο

Βρέθηκε ο πρώτος δεξιός που δήλωσε
δημοσίως ότι θα πάει στις εκλογές του
ΚΙΝΑΛ και θα ψηφίσει Λοβέρδο. Ο
πρώην βουλευτής και υπουργός της
Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Γιαννό-
πουλος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του
πρώην υπουργού των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ αλλά και των συγκυβερνή-
σεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα όχι μόνο
τον στηρίζει αλλά και θα τον ψηφίσει
στις εσωκομματικές εκλογές για επό-
μενο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ και ας είναι
μέλος της ΝΔ! Το όνομα του Θανάση
Γιαννόπουλου βρίσκεται μεταξύ των
100 πανεπιστημιακών που στηρίζουν
την υποψηφιότητα Λοβέρδου και
όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα γίνει και
ψηφοφόρος του! Σε συνέντευξή του
στο tvstar.gr επιβεβαίωσε το γεγονός
και δήλωσε: «Είμαι μέλος της Νέας
Δημοκρατίας και θα πάω να ψηφίσω
στις εκλογές για πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
τον Ανδρέα Λοβέρδο. Έχουμε δημο-
κρατία και οι πολίτες έχουν δικαίωμα
να επιλέξουν και αυτούς που θα κά-
νουν αντιπολίτευση. Άλλωστε δεν
απαγορεύεται από πουθενά, από κανέ-
να καταστατικό, να πάω να ψηφίσω
στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ», είπε χαρα-
κτηριστικά ο πρώην υπουργός της ΝΔ
και συνέχισε: «Είναι καιρός να δοκι-
μάσει και κάτι άλλο το κόμμα αυτό. Εγώ
επιλέγω τον συνάδελφο, καθηγητή,
πανεπιστημιακό Ανδρέα Λοβέρδο».

Ποιες περιφέρειες θα
βγάλουν αρχηγό στο ΚΙΝΑΛ; 

Η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Α’ και στη
Β’ Αθηνών που έχει πολλούς δεξιούς οι
οποίοι θα στηρίξουν μονοκούκι τον Ανδρέα
Λοβέρδο. «Πόλεμος» θα γίνει και στην
Κρήτη, όπου θα κονταροχτυπηθούν ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου λόγω του ονόματός του
και ο Νίκος Ανδρουλάκης λόγω εντοπιότη-
τας. Μεγάλη μάχη θα γίνει στη Δυτική Πε-
λοπόννησο όπου και εκεί μετράει το όνομα
Παπανδρέου. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ο
ΓΑΠ δεν έχει ιδιαίτερα ερείσματα. Εκεί κά-
νουν κουμάντο οι «Βενιζελικοί», η Καϊλή
κ.λπ. οι οποίοι πάνε προς τον Λοβέρδο. Στη
Θεσσαλία ο ΓΑΠ έχει ισχυρές δυνάμεις,
όπου θα τον στηρίξει η Τόνια Αντωνίου, και
στη Δυτική Ελλάδα έχει τον Κατσιφάρα… 

O
σο δυσκολεύουν τα πράγματα
με την πανδημία, τόσο θα
διογκώνονται οι κόντρες ανά-

μεσα στους γιατρούς και μεταξύ για-
τρών και πολιτικών. Ήδη στον ορίζον-
τα διαφαίνεται μεγάλη κόντρα μεταξύ
της αναπληρώτριας υπουργού Μίνας
Γκάγκα και της Ματίνας Παγώνη της
ΕΙΝΑΠ. Με σχετική εγκύκλιο, η ανα-
πληρώτρια υπουργός κυρία Γκάγκα
καλεί τα νοσοκομεία, δημόσια και
ιδιωτικά, να προβούν σε μείωση τα-
κτικών χειρουργικών επεμβάσεων
έως και 80%. Όπως αναφέρεται στο
έγγραφο, οι διοικητές των Υγειονομι-
κών Περιφερειών (ΥΠΕ) μπορούν να
εξαιρέσουν από τον περιορισμό επεί-
γουσες και έκτακτες περιπτώσεις, κα-
θώς και τα ειδικά νοσοκομεία. Θα διε-

νεργούνται κανονικά οι διαγνωστικές
εξετάσεις και οι θεραπείες των ασθε-
νών με χρόνια προβλήματα υγείας.
«Μάθαμε ότι ετοιμάζεται το υπουρ-
γείο Υγείας να στείλει εγκύκλιο για
μείωση των τακτικών χειρουργείων.
Ενημερώσαμε στη συνάντηση με τον
υπουργό Υγείας ότι δεν υπάρχει περί-
πτωση να μειωθούν τα τακτικά χει-
ρουργεία και να αναβληθούν, γιατί θα
εκτεθούμε απέναντι στον κόσμο, non
Covid, που περιμένει να χειρουργηθεί
και έχει πάρει τα ραντεβού του… Θα
κάνουμε έκτακτο συμβούλιο σαν ΕΙ-
ΝΑΠ. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να
γίνει αυτό. Εμείς θα κάνουμε μεγάλη
προσπάθεια τα χειρουργεία να πραγ-
ματοποιηθούν...», δήλωσε από την
πλευρά της η Ματίνα Παγώνη.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που υπάρχουν στην ΕΛΑΣ, ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν σαφής και ειλικρι-

νής. Ξεκαθάρισε ότι θα είναι ο τελευταίος που θα βάλει τα προβλήματα

κάτω από το χαλί και ο τελευταίος που θα ευλογήσει τα γένια του. «Σα-

φώς υπάρχουν θέματα εγκληματικότητας, εδώ είμαστε και τα ζούμε

όλοι, αλλά κάνουμε μια συνεχή και σταθερή προσπάθεια, η οποία γίνεται

σχεδιασμένα. Εργάζεται και το σύνολο των δυνάμεων της ΕΛΑΣ με πολύ

φιλότιμο και ουσιαστικό τρόπο και για αυτό τον λόγο θα ήθελα να παρα-

καλέσω τους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην κα-

ταφεύγουν σε ψέματα», επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μπρα ντε φερ Γκάγκα - Παγώνη

«Δεν βάζω τα προβλήματα κάτω από το χαλί…» 

Θέλει να πληρώνεται στην Εξεταστική ο Μπογδάνος
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταν-

τίνου Μπογδάνου που συμμετέχει στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, δια-
φωνώντας με το σύνολο των υπόλοιπων μελών να μην
αμείβονται για την παρουσία τους στις εργασίες της Επι-
τροπής. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ανεξάρτητος βου-
λευτής, που δεν χάνει ευκαιρία να αποζητά δημοσιότητα,
«δεν καταλαβαίνω γιατί όλες οι άλλες επιτροπές και υπο-
επιτροπές της Βουλής να είναι αμειβόμενες για τους βου-
λευτές και όχι και αυτή», προκαλώντας δυσφορία στους
υπόλοιπους βουλευτές. Σημειώνεται ότι παραδοσιακά οι Εξεταστικές και Προ-
ανακριτικές Επιτροπές είναι μη αμειβόμενες και αυτό γιατί οι συνεδριάσεις είναι
συχνότατες και θα μπορούσε να εκληφθεί αρνητικά από την κοινή γνώμη το να
εισπράττουν κάθε τρεις και λίγο τα 75 ευρώ.
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Μ
ε πλήρη συνείδηση της βαρύτητας της
φράσης του Πωλ Βαλερύ «προβλέπω,
άρα απατώμαι», τολμώ να πιστεύω πως ο

ΓΑΠ είναι ήδη «πολιτικά νεκρός». Δεν μπορώ να
είμαι απόλυτα βέβαιος αν θα φτάσει καν στην εσω-
κομματική κάλπη, τολμώ να προεξοφλώ ωστόσο
πως είτε παραμείνει είτε όχι στη διαδικασία, θα
βγει από αυτήν «πολυτραυματίας».

Το ότι απέτυχε τόσο να προκαλέσει απόσυρση
υποψηφιοτήτων, έστω των θεωρητικώς πιο φίλιων
προς αυτόν, όσο και να προκαλέσει με την κατάθε-
ση της δικής του υποψηφιότητας ένα ρεύμα ενθου-
σιασμού (που θα αποτελούσε τη μόνη ελπίδα του),
σε συνδυασμό με την εξ αρχής παρελθοντοστρέ-
φεια που δρομολόγησε η κάθοδός του στην κούρ-
σα, τα όλως ανεπίκαιρα θέματα που από την πρώτη
στιγμή πρόβαλε και τις οιονεί πριγκιπικές «τσιρι-
μόνιες» του σε σχέση με την τηλεμαχία, όλα αυτά
με κάνουν να αποτολμώ τον χαρακτηρισμό γι’ αυ-
τόν: «Επί της ουσίας, πρώην διεκδικητής της αρχη-
γίας». Και όλα αυτά χωρίς καν να αναφέρομαι στην
εκ νέου αναδειχθείσα αλλά καταφανή ήδη από το
παρελθόν ανεπάρκειά του (και δεν εννοώ -απο-
κλειστικά- την κυβερνητική, αλλά και ως υποψη-
φίου, αφού μόνο θεωρητικώς «νίκησε» στο παρελ-
θόν δύο μάχες: Στην εσωκομματική του 2009 ο Βε-
νιζέλος ηττήθηκε από τη θυμώδη πλευρά της προ-
σωπικότητάς του, η οποία τότε ακόμη δεν είχε
επαρκώς τιθασευτεί, στη δε εθνική κάλπη του 2009
ο Κώστας Καραμανλής απλώς αναζητούσε «θύμα»
να του παραδώσει την καυτή πατάτα).

Τούτων δοθέντων, εκτιμώ πως δύο μόνο ουσια-
στικές υποψηφιότητες υφίστανται πλέον στο ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Αξίζει δε να διερευνηθούν τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα της καθεμιάς τους.

Έμπειρος κοινοβουλευτικός, από τους σημαντι-
κούς της Μεταπολίτευσης, με μεγάλη κυβερνητική
εμπειρία και επιτυχημένες κατά το πλείστον
υπουργικές θητείες, ο συνταγματολόγος καθηγη-

τής έχει επιτυχώς «ιππεύσει» επί του αντισύριζα
ρεύματος, που δημιούργησε η ανερμάτιστη, τις πε-
ρισσότερες φορές ανεύθυνη, αδίστακτη, αντιθε-
σμική, καιροσκοπική, εν πολλοίς ανήθικη διακυ-
βέρνηση της χώρας από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση, κυρίως δε ο τρόπος και οι συμμαχίες με τις
οποίες αυτή κατέλαβε την εξουσία. Άλλωστε, ως -
συμπαθές στην κοινωνία- θύμα ο ίδιος κάποιων εκ
των μεθόδων και των μεθοδεύσεων του συστήμα-
τος εξουσίας Τσίπρα - Καμμένου - Παπαγγελόπου-
λου, εμφανίζεται ως ο κατεξοχήν κατάλληλος για
να εκφράσει το συγκεκριμένο ρεύμα. Το οποίο
προσφέρεται ασφαλώς να τον φέρει στην κομματι-
κή ηγεσία, είναι όμως αμφίβολο πόσο μακριά μπο-
ρεί να τον πάει στη συνέχεια και πόσες προοπτικές
κυβερνησιμότητας -ή για πόσο χρόνο- μπορεί να
δώσει στον τόπο… Αντίθετα…

Ο Ανδρουλάκης δεν διαθέτει κυβερνητική πείρα.
Δεν έχει καν διατελέσει μέλος του εθνικού κοινο-
βουλίου και η -έως τις επόμενες εκλογές- απουσία
του από αυτό, ως ενδεχόμενου αυριανού αρχηγού
του κόμματος, συνιστά μια ακόμη αδυναμία της
υποψηφιότητάς του. (Σε συνδυασμό, βέβαια, με
την παρουσίασή του, δικαίως ή όχι, περισσότερο
ως «κομματάνθρωπου» και λιγότερο ως προσωπι-
κότητας ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής.)

Ο νεαρός ευρωβουλευτής -του οποίου η ηλικία
τον καθιστά από μόνη της πιο ανταγωνιστικό προς
τον Τσίπρα για την ψήφο της νέας γενιάς, όπου το
κόμμα του, γινόμενο εν πολλοίς κατά τα τελευταία
χρόνια αντιληπτό ως απολίθωμα του χθες, μέχρι
τώρα διαθέτει μηδαμινή διείσδυση- διαθέτει
ωστόσο ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα:

Εκφράζει έναν προσανατολισμό το ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ περισσότερο συμβατό με τη σημερινή γενικό-
τερη πολιτική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα.

Σε ένα κομματικό σύστημα είτε τρικομματικό εί-
τε ατελούς δικομματισμού (άλλως: σύστημα των
δυόμισι κομμάτων), με το κόμμα της Κεντροδεξιάς

να έχει σήμερα σημαντική εκλογική προήγηση -
κάτι όμως που δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ άπει-
ρον, γιατί κάτι τέτοιο αντιβαίνει στον βασικό νόμο
της πολιτικής στις δημοκρατίες- το ιδεολογικώς
ενδιάμεσο κόμμα πρέπει να είναι ανοικτό σε οποι-
οδήποτε συμμαχικό κυβερνητικό σχήμα επιβάλλει
η εκάστοτε λαϊκή ετυμηγορία. Με άλλα λόγια, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δύναμη
εκτός δημοκρατικού φάσματος. Άλλωστε, κανείς
δεν πρέπει να υποβαθμίζει το γεγονός πως όσους
μαξιμαλισμούς και όσο χυδαίες μεθόδους και αν
χρησιμοποίησε το κόμμα της άλλοτε υπερριζοσπα-
στικής Αριστεράς για να καταλάβει της εξουσία,
μαζί με τους ΑΝΕΛ βέβαια (τους οποίους αρχικά
συλλήβδην υπουργοποίησε, ενώ στη συνέχεια
απορρόφησε) και όσο τραγικά άθλια και αν την
άσκησε συνολικά για ένα διάστημα, στη συνέχεια
έδειξε οικονομικό πραγματισμό, δεν ακολούθησε
πολιτική καμένης γης και δεν παρέδωσε ολοσχε-
ρώς άδεια ταμεία. Αυτό πρέπει να του πιστωθεί,
μαζί ασφαλώς με την εθνική προσφορά του στις
Πρέσπες (την οποία, βέβαια, ο Λοβέρδος δεν ανα-
γνωρίζει ως τέτοια).

Ως προς αυτό το στοιχείο επομένως, της διασφά-
λισης στο κόμμα τους ευρύτερης πολιτικής λει-
τουργικότητας, ο Ανδρουλάκης φαίνεται να διαθέ-
τει πιθανότατα ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτη-
μα. Από την άλλη όμως, είναι προφανές, δεν διαθέ-
τει ούτε κατά διάνοια την εμβέλεια και τη λάμψη
της προσωπικότητας του Λοβέρδου. Οπωσδήποτε
πάντως και οι δύο έχουν τη δυνατότητα εκμετάλ-
λευσης και ενδυνάμωσης του ευνοϊκού αυτήν τη
στιγμή για το κόμμα τους momentum. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η άτυπη συμμαχία που φαίνεται να έχουν
συνάψει για τον δεύτερο γύρο έπαιξε και αυτή κά-
ποιον ρόλο, ώστε από την αρχή να έχει αποκλειστεί
ο ΓΑΠ, κατεξοχήν εκφραστής του απαξιωμένου
κομματικού χθες, ως σοβαρός διεκδικητής της
κομματικής ηγεσίας…

Λοβέρδος - Ανδρουλάκης: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

του
Θανάση 
Διαμαντόπουλου
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Ο
ι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσί-
δες και τη βιομηχανική παραγωγή μάλ-
λον ήρθαν για να μείνουν πολύ περισσό-

τερο απ’ ό,τι θεωρούσαμε στην αρχή. Η μεγάλη
σε μέγεθος υπερεξάρτηση των οικονομιών από
τις κύριες δυνάμεις παραγωγής της μακρινής
Ασίας δεν μπορεί να ανακοπεί, να εξισορροπήσει
ή να αλλάξει σε λίγους μήνες· ίσως ακόμη και
χρόνια. Η εμφάνιση των κρυμμένων σκελετών
του παρελθόντος που ήρθαν στην επιφάνεια
οδηγεί στην έναρξη συζητήσεων, οι οποίες του-
λάχιστον στην Ευρώπη θα έχουν ως αποτέλεσμα
τη συγγραφή κειμένων πολιτικής (policy papers)
-εδώ γελάμε- χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο δράσεων
αποκατάστασης.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν μπορεί να αποφασίζει την
αύξηση των ωρών λειτουργίας (24/7) των κεντρι-
κών λιμένων των ΗΠΑ -Λος Άντζελες και Λονγκ
Μιτς- αλλά η αποσυμφόρηση δεν αποτελεί λύση
παρά μόνο βελτίωση. Οι προβλέψεις για το δικό μας
λιμάνι του Πειραιά για το 2021 είναι η μείωση της
διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων σε σχέση με
το 2020. Αυτό σημαίνει τη μείωση των διακινούμε-

νων αγαθών, κυρίως από τις διαταραχές που υπήρ-
ξαν στην παραγωγή, τόσο σε Κίνα όσο και σε Βιετ-
νάμ, Μαλαισία και Ταϊλάνδη.

Εκτός της πανδημίας της Covid-19, την παγκό-
σμια οικονομία διαταράσσει και η κρίση στην ενέρ-
γεια. Είναι εμφανές ότι το κόστος παραγωγής εκτο-
ξεύεται λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας,
όπως ταυτόχρονα εκτοξεύεται -άλλες φορές πραγ-
ματικά και άλλες κερδοσκοπικά- το μεταφορικό
κόστος.

Η ενεργειακή κρίση της Κίνας θα είναι το επόμε-
νο μεγάλο ζήτημα, πρώτον, γιατί είναι άγνωστο το
εύρος των επιπτώσεών της και, δεύτερον, γιατί δεν
μπορεί να υπάρξει λύση σε ένα πλαίσιο κοινής πο-
λιτικής αντιμετώπισης (ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα).
Ήδη το αυξανόμενο κόστος ανάγκασε τις κινεζικές
εταιρείες ενέργειας -που είχαν μέχρι πρόσφατα
πλαφόν αύξησης τιμών- να θέσουν περιορισμούς
στους πελάτες βαριάς βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα
οι βιομηχανίες αναγκάστηκαν να μειώσουν τις λει-
τουργίες μέχρι και 40%. Με την κατάργηση του πλα-
φόν σήμερα η περαιτέρω αύξηση του κόστους θα
μετακυλίσει πρώτα στη βιομηχανία και στη συνέ-

χεια στους καταναλωτές. Σε λιγότερες από 40 μέρες
θα υποδεχτούμε το 2022, μια χρονιά που θεωρού-
σαμε ότι θα είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας
και η είσοδος σε μια νέα κανονικότητα χωρίς ση-
μαντικές διαταραχές. 

Αντί να βλέπουμε το τέλος, αρχίζουμε να «συνη-
θίζουμε» σε ελλείψεις, πληθωρισμό, μείωση της
παραγωγής των εργοστασίων, εμπορεύματα που
περιμένουν να εκφορτωθούν κ.ά. Η αύξηση των τι-
μών έρχονται σε αντίθεση με τους θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης, επιφυλάσσοντας σημαντικούς
κινδύνους για τις κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν όχι μόνο πυρο-
σβεστικά ή βελτιωτικά αλλά δομικά. Πρέπει να απο-
κτήσουν μια καταστατική συμφωνία με τη βιομηχα-
νία για μια από κοινού άμεση τροποποίηση του πα-
ραγωγικού μοντέλου και επαναπατρισμό του παρα-
γόμενου πλούτου. Ο αντίκτυπος μιας συνεχιζόμε-
νης αποτυχίας του εφοδιασμού (παραγωγή και
εφοδιαστική αλυσίδα) αποτελεί κίνδυνο στην εθνι-
κή ασφάλεια, που ορίζεται γενικώς ως η ικανότητα
ενός κράτους να προστατεύει και να διασφαλίζει
την ευημερία του πληθυσμού του.

Η ενεργειακή κρίση στην Κίνα, η νέα πανδημία στη 
βιομηχανική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα
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Σ
ε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον, το οποίο πλήττεται την τελευ-
ταία δεκαετία από τα απόνερα της κατάρ-

ρευσης των Lehman Brothers (2008), το επαπει-
λούμενο Grexit (2015), την πανδημία της Cοvid-19
και την ante portas ενεργειακή κρίση -για να ανα-
φέρουμε μόνο ενδεικτικά μερικά-, το να προβλη-
ματιζόμαστε σε εταιρικό επίπεδο για διαδικασίες
ESG προσομοιάζει στον μέσο Έλληνα επιχειρημα-
τία ως πολυτελής προβληματισμός.

Περιβαλλοντολογική, Κοινωνική και Εταιρική
Διακυβέρνηση (ESG) είναι το σύστημα κανόνων,
πρακτικών και διαδικασιών, δυνάμει των οποίων οι
εταιρείες ελέγχουν το αποτύπωμά τους στο περι-
βάλλον, την επίδρασή τους στην κοινωνία και, τέ-
λος, τον τρόπο που διοικούνται αλλά και ελέγχον-
ται, με γνώμονα την εξισορρόπηση των συμφερόν-
των όλων των εμπλεκομένων μερών
(μέτοχων/εταίρων, ιδρυτών, διοίκησης, πελατών,
προμηθευτών, κοινότητας). Θεμέλιο για την εξι-
σορρόπηση των συμφερόντων αποτελούν οι πρα-
κτικές για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
και οι αρχές της διαφάνειας.

Πυρήνας αποτελεί η εταιρική διακυβέρνηση,
διότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κατάλληλων
μελών του ΔΣ και της στελέχωσης ανώτερων διοι-
κητικών στελεχών η επιχείρηση θα διοικείται από

πρόσωπα που θα μπορούν να δημιουργήσουν το
περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό προφίλ της
επιχείρησης.

Το πλέγμα των θεσμικών κανόνων στην Ελλάδα
αφορά μόνο τις εταιρείες που έχουν εισηγμένες τις
μετοχές τους σε οργανωμένη αγορά. Ο Ν.
4706/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε εντός της παν-
δημίας (17/7/2020), παρότι παρείχε ικανό χρονικό
διάστημα, ενός έτους από τη δημοσίευσή του, προς
συμμόρφωση, δημιούργησε αρκετό άγχος στις
εταιρείες για να υιοθετήσουν εμπροθέσμως τις
υποχρεώσεις του. Για πρώτη φορά στην ελληνική
πραγματικότητα αναδείχθηκαν τα ατομικά χαρα-
κτηριστικά, τα οποία τα μέλη του ΔΣ οφείλουν να
έχουν, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά το ΔΣ
ως συλλογικό όργανο μέσω της υποχρέωσης υιο-
θέτησης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του
ΔΣ. Η Πολιτική Καταλληλότητας είναι το έγγραφο
το οποίο περιλαμβάνει (1) τις αρχές που διέπουν
την επιλογή/αντικατάσταση των μελών του ΔΣ, (2)
τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας, τα
εχέγγυα ήθους, φήμης, την επάρκεια γνώσεων, τις
δεξιότητες, ανεξαρτησίας κρίσης και την εμπειρία,
(3) τα κριτήρια πολυμορφίας για την επιλογή αυ-
τών.

Η διοίκηση, η οποία αναδεικνύεται μέσω αυτών
των διαδικασιών, θα έχει τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά ώστε να λάβει στρατηγικές αποφάσεις, οι
οποίες θα προσδιορίσουν και θα ενισχύσουν την
επιχείρηση ως επενδύσιμο προϊόν. Η αξιολόγηση
όμως της επενδυσιμότητας δεν μπορεί να περιορί-
ζεται μόνο στις εισηγμένες εταιρείες, διότι θα ήταν
σαν να οδηγούμαστε στη παραδοχή ότι μόνο μέσω
των οργανωμένων αγορών θα διασφαλίζονται
εχέγγυα αξιοπιστίας.

Η μικρομεσαία επιχείρηση -εφόσον αυτοπροσ-
διορίζεται ως επενδύσιμο προϊόν- θα αξιολογείται
στο πλαίσιο εκτίμησης κινδύνων βάσει των καλών
πρακτικών και της στρατηγικής που ακολουθεί
στους τομείς ESG. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι πε-
ραιτέρω βασικός παράγοντας της πιστοληπτικής
της ικανότητας τόσο σε επίπεδο πρόσβασης σε αυ-
τήν όσο και σε επίπεδο κόστους αυτής. Επενδυτικά
σχήματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιωτι-
κές τοποθετήσεις θα αξιολογούν τις καλές πρακτι-
κές που η κάθε επιχείρηση θα υιοθετεί και θα
εφαρμόζει.

H ESG δεν θα είναι περιττή πολυτέλεια ούτε θα
περιορίζεται στην τυπική κανονιστική υποχρέωση
κάνοντας τικ σε ένα έντυπο συμμόρφωσης, αλλά
θα αποτελέσει επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμό-
τητα της επιχείρησης, ορίζοντας το ήθος, τις εταιρι-
κές αρχές, την εταιρική ταυτότητα και, εντέλει, δια-
μορφώνοντας νέα εταιρική κουλτούρα. 

Η πολυτελής διαδικασία της Περιβαλλοντολογικής,
Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG)



Σ
την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας
στην αφρικανική ήπειρο και κυρίως
στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής
στρέφει την προσοχή της η Αθήνα, με

τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να επι-
σκέπτεται σήμερα την Γκάνα και στη συνέχεια
την Γκαμπόν.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στον διπλωμα-
τικό μαραθώνιο της Αθήνας με σκοπό να επικοι-
νωνηθούν οι πάγιες θέσεις της χώρας για τον
προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της
Θάλασσας. Η Γκάνα και η Γκαμπόν, μάλιστα, δε-
δομένης της γεωγραφικής τους θέσης στον Κόλ-
πο της Γουινέας, έχουν αμφότερες επικυρώσει
τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και σε αυ-
τό το πλαίσιο η Ελλάδα, διά του Νίκου Δένδια,
πρόκειται να συζητήσει μετ’ επιτάσεως τον σε-
βασμό του Διεθνούς Δικαίου και την πλήρη
εφαρμογή της UNCLOS από όλα τα κράτη. Οι δύο
χώρες, μάλιστα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την καταπολέμη-
ση της πειρατείας, όπως επισημαίνουν διπλωμα-
τικές πηγές.

Άλλωστε, η Γκάνα και η Γκαμπόν από 1ης Ια-
νουαρίου 2022 θα αναλάβουν θέση μη μόνιμου
μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
τα επόμενα δύο έτη και δεδομένης της ελληνικής
υποψηφιότητας για μία θέση στο Συμβούλιο τη
διετία 2025-26, η ενίσχυση της συνεργασίας με
τις χώρες που το απαρτίζουν κρίνεται επιτακτική.

Συνεργασίες
Η Ελλάδα επενδύει σημαντικό διπλωματικό κε-

φάλαιο στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με τα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς, σύμ-
φωνα με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, μό-
νο κατά το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Δένδιας
είχε διμερείς επαφές με 11 από τα 15 μέλη του
Συμβουλίου. Μάλιστα, με τρία από τα πέντε μόνι-
μα μέλη -Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμέ-
νες Πολιτείες- υπέγραψε σημαντικές αμυντικές
και διπλωματικές συμφωνίες, που αναδεικνύουν
τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότη-
τας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αλ-
λά και ως σημαντικού εταίρου των μεγαλύτερων
στρατιωτικών δυνάμεων του πλανήτη.

Διπλωματικές πηγές τονίζουν ακόμη ότι η Ελ-
λάδα, χώρα χωρίς αποικιακό παρελθόν, έχει τη
δυνατότητα να οικοδομήσει σχέσεις συνεργα-
σίας και αλληλοκατανόησης με τις χώρες της
Υποσαχάριας Αφρικής. Μάλιστα, αφορμής δο-
θείσης με την παρουσία του Νίκου Δένδια, η Ελ-
λάδα θα δωρίσει 150.000 εμβόλια κατά της
Covid-19 στην Γκάνα και 200.000 εμβόλια στην
Γκαμπόν.

Εξελίξεις στην  ΑΟΖ της Κύπρου
Την ίδια ώρα, έναν «θερμό» χειμώνα στην κυ-

πριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη προμη-
νύουν οι εξελίξεις, με τους Αμερικανούς να
προετοιμάζονται για την επιβεβαιωτική γεώτρη-
ση και την Άγκυρα να εκτοξεύει απειλές κατά
πάντων.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσω-
σης της Λευκωσίας εξέδωσε Navtex, με την
οποία δεσμεύει περιοχή εντός του οικοπέδου 10
μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Στην περιοχή αυτή βρί-
σκεται το κοίτασμα «Γλαύκος», στο οποίο θα
πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις της κοινοπρα-
ξίας ExxonMobil - Qatar Petroleum. Οι εκτιμή-
σεις από την ερευνητική γεώτρηση του 2019 μι-
λούν για κοίτασμα φυσικού αερίου μεταξύ 5 και
8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών και, αν επι-
βεβαιωθούν, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο
κοίτασμα της περιοχής.

Η Άγκυρα ωστόσο απαιτεί τη διακοπή όλων
των ερευνών και γεωτρήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ, απειλώντας με αντίποινα στο πεδίο και ανά-
πτυξη του στόλου πλωτών γεωτρύπανων που
διαθέτει σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι λεονταρι-
σμοί της Τουρκίας δεν θα μετασχηματιστούν σε
άμεσες επιθετικές ενέργειες εναντίον των Αμε-
ρικανών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η πιθανό-
τητα παρεμπόδισης του γεωτρύπανου. Η Άγκυρα
άλλωστε επιδίδεται σε προσπάθεια ανόρθωσης
του «τραυματισμένου» ηθικού του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, διαφημίζοντας την απόκτηση του τέ-
ταρτου πλωτού γεωτρύπανου, το οποίο, σύμφω-
να με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Φατίχ
Ντονμέζ, θα βρίσκεται στην Αττάλεια την ερχό-
μενη άνοιξη.
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stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η επίσκεψη σε Γκάνα και Γκαμπόν, 
οι θέσεις της Ελλάδας 
για το Δίκαιο της Θάλασσας 
και ο ρόλος των δύο χωρών 

Τι κρύβει το ταξίδι
Δένδια στην Αφρική 
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Γεύση από τις γαλλικές κορβέτες
Τ

ην ευκαιρία να δουν και να
αξιολογήσουν την κορβέτα Go-
wind, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά
και στη δράση, είχαν η ηγεσία

και οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυ-
τικού που έλαβαν μέρος στη διακλαδική
άσκηση «Μέδουσα».

Το γαλλικής κατασκευής πλοίο που
υπηρετεί στο αιγυπτιακό Ναυτικό έκλε-
ψε τα βλέμματα των επιτελών του ΓΕΝ,
ενώ η συνεργασία με τις ελληνικές μο-
νάδες τούς βοήθησε να εξαγάγουν πο-
λύτιμα συμπεράσματα για ολόκληρο το
φάσμα των δυνατοτήτων του. Η αιγυ-
πτιακή Gowind συμμετείχε σε αντικεί-
μενα ναυτικού πολέμου επιφανείας, ση-
μειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ
εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία
που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί του
ναυτικού για τις αντιαεροπορικές και τις
ανθυποβρυχιακές της ικανότητες.

Η «ναυμαχία» για τις κορβέτες έχει
ανάψει για τα καλά, καθώς η Αθήνα έχει
δηλώσει το ενδιαφέρον της για 3+1

πλοία που θα ενταχθούν στον στόλο ίσως
και νωρίτερα από τις φρεγάτες Belharra.
Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε προχω-
ρημένες συζητήσεις με τη γαλλική Gro-
up Naval, την εταιρεία που κατασκευά-
ζει τις φρεγάτες Belharra, ενώ σφήνα
και μάλιστα με πολύ δυνατή πρόταση
έχουν μπει οι Ολλανδοί με τις Sigma
10514. Ωστόσο, το Παρίσι δείχνει αποφα-
σισμένο να κερδίσει και αυτό το συμβό-
λαιο, που επανήλθε με νέα, δελεαστική
προσφορά. Φαίνεται πως η στρατηγική
της Αθήνας, η οποία εφαρμόζει τη συν-
ταγή Belharra και στις κορβέτες, δηλα-
δή εξετάζει όλες τις διαθέσιμες λύσεις
με στόχο να πετύχει την καλύτερη σχέση
τιμής-απόδοσης, αρχίζει να αποδίδει
καρπούς.

Ρελάνς Γάλλων
Οι πληροφορίες, λοιπόν, ότι οι Ολλαν-

δοί ρίχνουν την τιμή κάθε κορβέτας κά-
τω από τα 400 εκατομμύρια ευρώ, κινη-
τοποίησε τους Γάλλους, οι οποίοι επέ-
στρεψαν στην Αθήνα για τη ρελάνς. Ένα
από τα βασικά επιχειρήματα του Παρι-
σιού είναι η εξασφάλιση ομοιοτυπίας
στον ελληνικό στόλο. Η οικονομία κλί-
μακος θα μειώσει το κόστος υποστήρι-
ξης των πλοίων, αφού Gowind και Be-
lharra διαθέτουν αρκετά κοινά συστή-

ματα. Οι Γάλλοι υποστηρίζουν ότι το Ναυ-
τικό θα εξοικονομήσει σημαντικούς πό-
ρους από τη συντήρηση, τους μελλοντι-
κούς εκσυγχρονισμούς αλλά και από την
εκπαίδευση των πληρωμάτων, καθώς
ακόμη και το περιβάλλον ελέγχου των
δύο τύπων είναι σχεδόν ίδιο. Το άλλο
«χαρτί» που παίζει το Παρίσι, είναι η πα-
ραχώρηση στο Πολεμικό Ναυτικό των
σχεδίων ναυπήγησης των Gowind, δί-
νοντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα εγχώ-
ριας κατασκευής κορβετών αλλά και το
δικαίωμα να τις εξάγει. Αυτό, βέβαια,
προϋποθέτει πως η χώρα μας θα διαθέτει
σύγχρονα ναυπηγεία που θα μπορούν να
αναλάβουν την κατασκευή ενός μοντέρ-
νου πλοίου, διότι το τελευταίο που χρει-
άζεται το Πολεμικό Ναυτικό είναι άλλο
ένα «σίριαλ» αναβολών και καθυστερή-
σεων, όπως συνέβη με τις πυραυλακά-

τους Super Vita, όπου είκοσι χρόνια
μετά την έναρξη του προγράμματος, η
7η ΤΠΚ βρίσκεται σε άτυπη «ομηρία»
στα ναυπηγεία Ελευσίνας. 

Τελική απόφαση
Οι τελικές αποφάσεις για τις κορ-

βέτες αναμένεται να ληφθούν εντός
του πρώτου τριμήνου του 2022, ενώ
την ίδια ώρα στο υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας γίνεται αγώνας δρό-

μου, ώστε η σύμβαση για τις φρεγάτες
Belharra να ολοκληρωθεί το συντομότε-
ρο δυνατόν και να μπουν οι σχετικές υπο-
γραφές. Στόχος του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου είναι το προσύμφωνο να υπογρα-
φεί ακόμη και εντός του 2021 και οι τελι-
κές συμβάσεις στις αρχές του 2022. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι οι συμβάσεις
για το πλοίο και τον οπλισμό είναι σχεδόν
έτοιμες, και απομένουν κάποιες λεπτο-
μέρειες στη σύμβαση για την εν συνεχεία
υποστήριξη των Belharra. Το τελευταίο
διάστημα, άλλωστε, τα στελέχη του Πολε-
μικού Ναυτικού και της Γενικής Διεύθυν-
σης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύ-
σεων βρίσκονται σε διαρκή επαφή με
τους Γάλλους, ώστε να κλείσουν όλα τα
ανοιχτά ζητήματα και να καταρτιστεί ένα
πακέτο συμβάσεων που θα προβλέπουν
και την παραμικρή λεπτομέρεια.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Έκλεψαν τα βλέμματα των
επιτελών του ΓΕΝ οι Gowind
του αιγυπτιακού Πολεμικού
Ναυτικού που έλαβαν μέρος
στη διακλαδική άσκηση
«Μέδουσα»



P ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OLITICAL ΛΛΑΔΑΕ14

Α
ναλυτικές οδηγίες για τον γενι-
κό πληθυσμό και την ενισχυτι-
κή δόση του εμβολίου για τον
κορονοϊό εξέδωσαν το υπουρ-

γείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών, καθώς λόγω της διαδικασίας
Mix n’ Match που ακολουθούν οι ειδικοί,
αλλά και της κατάργησης χορήγησης του
εμβολίου της AstraZeneca, οι περιπτώ-
σεις είναι λίγο σύνθετες.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, όλοι
οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δι-
καίωμα στην αναμνηστική δόση. Συγκε-
κριμένα:

• Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους με εμβόλια Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca, η αναμνηστική
δόση θα είναι με εμβόλιο Pfizer ή μισή
δόση Moderna, ύστερα από 6 μήνες.

• Για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson
& Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγ-
ματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson &
Johnson, Pfizer ή μισή δόση Moderna,
ύστερα από 2 μήνες.

• Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με
εμβόλιο Pfizer ή Moderna και δεύτερη δό-
ση με Johnson & Johnson, δεν συστήνεται
να πραγματοποιήσουν αναμνηστική δόση.

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού
σας για την αναμνηστική δόση, ακολου-
θείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθή-
σατε για την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Περίπτωση 1η: Πρώτη δόση εμβολίου
J&J - Συστήνεται εμβολιασμός με ανα-
μνηστική δόση τουλάχιστον 6 μήνες μετά
με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Mo-
derna.

Περίπτωση 2η: Εμβολιασμός με Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca - Συστήνεται εμ-
βολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχι-
στον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μι-
σή δόση Moderna.

Περίπτωση 3η: Πρώτη δόση με Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca - Νόσηση μετά
την 1η δόση εμβολιασμού - Συστήνεται
εμβολιασμός 3 έως 6 μήνες μετά τη νόση-
ση με μία δόση Pfizer ή Moderna (ολό-
κληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβο-

λιασμού - Αναμνηστική δόση συστήνεται
6 μήνες μετά τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή
Moderna μισή δόση.

Περίπτωση 4η: Ολοκλήρωση εμβολια-
σμού με J&J - Νόσηση μετά τον εμβολια-
σμό - Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες
μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή
δόση Moderna ή J&J

Περίπτωση 5η: Ολοκλήρωση εμβολια-
σμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή
AstraZeneca - Νόσηση μετά τον εμβολια-

σμό - Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες
μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή
δόση Moderna.

Εντωμεταξύ στα 8.100 ανέρχονται τα
νέα κρούσματα κορονοϊού που ανακοί-
νωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Το τελευταίο 24ωρο
κατέληξαν 91 ασθενείς, με το σύνολο των
θανάτων από τις επιπλοκές της Covid-19
στη χώρα να ανέρχεται σε 17.517. Επι-
πλέον, 597 ασθενείς νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι, εκ των οποίων οι 492 είναι
ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι. Μεγάλο είναι το πρόβλημα στην Αττι-
κή, με 2.114 νέα κρούσματα, στη Θεσσα-
λονίκη με 1.472 και στη Θεσσαλία με 796,
εκ των οποίων 320 στη Λάρισα, 222 στη
Μαγνησία, 100 στην Καρδίτσα, 115 στα
Τρίκαλα και 12 στις Σποράδες. Οι τρεις
περιοχές συγκεντρώνουν πάνω από τα
μισά κρούσματα που εντοπίστηκαν σε
όλη την Ελλάδα. 

Μεγάλη η διασπορά των κρουσμάτων
στην Αιτωλοακαρνανία, με 161 νέες μο-
λύνσεις, στην Αχαΐα με 290, στον Έβρο με
186, στο Ηράκλειο Κρήτης με 171, στην
Ημαθία με 133, στην Κέρκυρα με 93, στο
Κιλκίς με 107, στη Λέσβο με 62, στο Ρέθυ-
μνο με 82, στις Σέρρες με 157, στη Φθιώτι-
δα με 162 και στη Χαλκιδική με 101.

Τι θα κάνουν οι νοσήσαντες -
Στα 8.100 τα νέα κρούσματα,
91 οι νεκροί και 597 
οι διασωληνωμένοι

ΠΟΥ: Πρόβλεψη-σοκ για 700.000 επιπλέον νεκρούς στην Ευρώπη έως την άνοιξη
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε την

ανησυχία του για την επίδραση της επιδημίας της Covid-
19 στην Ευρώπη, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε
700.000 επιπλέον νεκρούς στην ήπειρο, αυξάνοντας σε
2,2 εκατομμύρια τον συνολικό αριθμό των θανάτων μέχρι
την άνοιξη.

«Μπορούμε να περιμένουμε ότι θα υπάρξει αυξημένη ή
ακραία πίεση στις νοσοκομειακές κλίνες σε 25 χώρες και
αυξημένη ή ακραία πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπεί-
ας σε 49 από τις 53 χώρες μέχρι την 1η Μαρτίου 2022. Οι
θάνατοι αναμένεται να φθάσουν συνολικά πάνω από 2,2
εκατομμύρια μέχρι την επόμενη άνοιξη, με βάση τις σημε-
ρινές τάσεις», εξηγεί ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Αυτήν τη στιγμή, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άν-

θρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid στην περι-
φέρεια αυτή. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η αύξηση των κρου-
σμάτων εξηγείται από τον συνδυασμό της επικράτησης της
πολύ μεταδοτικής παραλλαγής Δέλτα, της ανεπαρκούς εμ-
βολιαστικής κάλυψης και της χαλάρωσης των μέτρων κατά
της Covid-19.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ, οι θάνατοι που συν-
δέονται με την Covid έχουν υπερδιπλασιασθεί από τα τέλη
Σεπτεμβρίου, περνώντας από τους 2.100 την ημέρα στους
4.200 την ημέρα.

«Η κατάσταση, που συνδέεται με την Covid-19 σε όλη την
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, είναι πολύ σοβαρή. Αντιμε-
τωπίζουμε έναν χειμώνα γεμάτο προκλήσεις», υπογράμμι-
σε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ αρμόδιος για την

Ευρώπη Χανς Κλούγκε και κάλεσε να υιοθετηθεί μια προ-
σέγγιση «εμβόλιο συν», η οποία να συνδέει τον εμβολια-
σμό, τη χρήση μάσκας, τα μέτρα υγιεινής και την κοινωνική
αποστασιοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η χρήση μάσκας μειώνει κατά 53%
την επίπτωση της ασθένειας. Μια γενίκευση της χρήσης
της μέχρι 95% θα μπορούσε να επιτρέψει να αποφευχθούν
περισσότεροι από 160.000 θάνατοι από σήμερα μέχρι την
1η Μαρτίου. Εξάλλου «είναι όλο και περισσότερο προφανές
ότι η προστασία που προκαλείται από τον εμβολιασμό κατά
των μολύνσεων και τις ήπιες μορφές της νόσου μειώνε-
ται», αναφέρει ο ΠΟΥ. Ο οργανισμός συνιστά, κατά συνέ-
πεια, μια αναμνηστική δόση για τους πιο ευάλωτους, περι-
λαμβανομένων των ανοσοκατεσταλμένων.

Πότε, ποιοι και με ποιο εμβόλιο
Τ Ι  Ι Σ Χ Υ Ε Ι  Γ Ι Α  Τ Η Ν  3 η  Δ Ο Σ Η



Α
πό τις πρώτες μέρες του στον
υπουργικό θώκο της Κατεχά-
κη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος
είχε αναφερθεί στην ανάγκη

η ΕΛΑΣ να ενσκήψει στα ζητήματα-κα-
ταγγελίες περί οικογενειακής βίας. Για
αυτό και έδωσε τις σχετικές κατευθύν-
σεις προκειμένου οι αρμόδιες υπηρε-
σίες να «βγουν μπροστά», να ενισχυ-
θούν με προσωπικό και να μην αφήσουν
καμία καταγγελία χωρίς να ερευνηθεί
σε βάθος.

Η ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε θέ-
μα εκδήλωσης της ΟΝΝΕΔ με τίτλο
«Σπάμε τον κύκλο της βίας κατά των γυ-
ναικών», με τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη να τονίζει: «Το υπουργείο και η
Ελληνική Αστυνομία έχουν αναπτύξει
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρό-
ληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων
ενδοοικογενειακής βίας. Η προστασία
της ανθρώπινης ζωής είναι ένας αδια-
πραγμάτευτος στόχος, ένας καθημερινός
αγώνας, όμως τα φαινόμενα αυτά που
προέκυψαν από την καραντίνα δεν είναι
μόνο υπόθεση της αστυνομίας. Απαιτεί-
ται συνεργασία κυρίως με τους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν
τη γνώση μέσω των κοινωνικών τους δο-
μών και μπορούν να εντοπίζουν τις βίαιες
συμπεριφορές».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε σε
τρεις άξονες δράσης πάνω στους οποί-
ους βασίζεται ο επιτελικός σχεδιασμός

και πιο συγκεκριμένα: α) Στην πρόληψη
μέσα από την ενημέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση, β) στην προστασία των

θυμάτων αναπτύσσοντας συνεργασίες
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
γ) στη διερεύνηση και στη συλλογή

αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την
παραπομπή των δραστών στη Δικαιο-
σύνη. Σημείωσε ακόμη ότι «είναι συνε-
χής η επιμόρφωση του προσωπικού της
ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τους κοινωνι-
κούς φορείς. 73 υπηρεσίες της ΕΛΑΣ
ασχολούνται με την αντιμετώπιση φαι-
νομένων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ
υπάρχουν ειδικά γραφεία σε όλες τις
αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας
και 6 ειδικά τμήματα».

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη πρόσθεσε ότι 910 αστυ-
νομικοί έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση
για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πολύ ση-
μαντική, καθώς η Ελλάδα μετρά τουλάχι-
στον 13 γυναικοκτονίες μέσα στο 2021,
ενώ η υγειονομική κρίση και τα lock-
downs (ως συνέχεια της ψυχολογικής
πίεσης από τα μνημόνια) έχουν βγάλει
στην επιφάνεια πολλά οικογενειακά προ-
βλήματα που ήταν κρυμμένα... κάτω από
το χαλί ή, για να ακριβολογούμε, από τη
σιωπή των θυμάτων.

ΚΚώστας Παπαδόπουλος

Θεοδωρικάκος: 
«73 υπηρεσίες της ΕΛΑΣ
ασχολούνται με την
αντιμετώπιση του φαινομένου»

Διακοπή δίκης με κίνδυνο αποφυλάκισης του 
dr Kontos, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό
Σε διακοπή για τις 25 Νοεμβρίου, με ορατό

πλέον τον κίνδυνο αποφυλάκισης του «ψευ-
τογιατρού» στις 16 Δεκεμβρίου, οδηγήθηκε
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας,
ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση.
Το δικαστήριο διέκοψε την εκδίκαση της
υπόθεσης χωρίς να εξετάσει από το πρωί
ούτε έναν μάρτυρα, προκειμένου να προ-
σκομιστεί εξουσιοδότηση του «ψευτογια-
τρού» στους δικηγόρους του για τον εκπρο-
σωπήσουν στη δίκη. Νωρίτερα διαβιβάστη-
κε στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έγγραφο
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», το οποίο
αναφέρει ότι ο 48χρονος dr Kontos, που κα-
τηγορείται για το θάνατο 12 καρκινοπαθών,
νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική
με κορονοϊό και πνευμονία και του χορηγεί-
ται οξυγόνο. «Το δικαστήριο πρέπει να λάβει

μια δύσκολη απόφαση. Στην περίπτωση της
Covid-19, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αβέ-
βαιη η διάρκεια της νόσου, μία νοσηλεία
μπορεί να κρατήσει και έξι μήνες. Και από
την άλλη, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι
ο κατηγορούμενος μέχρι και τις 19 Νοεμβρί-
ου, ενώ βρισκόταν στις φυλακές Κορυδαλ-
λού και ήταν σε θέση να δώσει εξουσιοδότη-
ση, επέλεξε να μην το κάνει», ανέφερε ο ει-
σαγγελέας της έδρας, προτείνοντας τη δια-
κοπή της δίκης. Για «βεβήλωση των δικαιω-
μάτων των θυμάτων» του «ψευτογιατρού»
έκανε λόγο ο εκ των συνηγόρων των οικογε-
νειών των θυμάτων Αλέξης Κούγιας, υπο-
γραμμίζοντας ότι το δικαστήριο μπορεί να
αρχίσει τη δίκη ακόμη και χωρίς εξουσιοδό-
τηση, βάσει των δυνατοτήτων που δίνει ο
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Σχέδιο κατά της ενδοοικογενειακής βίας
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Στη φάκα δύο νέοι για πορνογραφικό 
υλικό ανηλίκων μέσω διαδικτύου!

Δικογραφία για έναν 28χρονο και έναν 23χρονο -σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη-
σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξιχνιάζοντας
δύο ακόμη υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω Διαδικτύου. Η έρευνα της
ΕΛΑΣ ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες ότι είχαν αναρτήσει σε «cloud server» φω-
τογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου ενηλίκων και ανηλίκων. Τα
στοιχεία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και στο πλαίσιο της προ-
καταρκτικής εξέτασης που παραγγέλθηκε εντοπίστηκαν τέσσερα ανήλικα θύματα,
τα οποία επιβεβαίωσαν ότι απεικονίζονταν στο επίμαχο οπτικό υλικό, ενώ παράλλη-
λα εντοπίστηκαν και τα ηλεκτρονικά ίχνη των δύο εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Στη
συνέχεια εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινω-
νιών και έπειτα από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και
από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμ-
πλεκόμενων ατόμων και προέκυψε ο τόπος κατοικίας τους. Έτσι, τα κλιμάκια αστυ-
νομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Υποδιεύθυν-
σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενήργησαν έρευνες
στις οικίες των εμπλεκομένων, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κι-
νητά τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληρός δίσκος και USB.

Παπ.



Και πριν από το
«αγροτικό» κλινική
άσκηση στα νοσοκομεία

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του
Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλί-
ου (ΚΕΣΥ) η θεσμοθέτηση μεταπτυ-
χιακής κλινικής άσκησης (foundation
year) σε νοσοκομεία, ως προαπαιτού-
μενο για να προχωρήσουν οι απόφοι-
τοι Ιατρικής στο «αγροτικό» τους. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάμηνη
συνεχή απασχόληση των νέων ιατρών
σε μια κλινική του γενικού παθολογι-
κού και χειρουργικού τομέα και στα
εξωτερικά ιατρεία. Το πρόγραμμα βα-
σικής κλινικής εκπαίδευσης απευθύ-
νεται σε απόφοιτους των Ιατρικών
Σχολών με στόχο την απόκτηση δεξιο-
τήτων απαραίτητων για την άσκηση
της Ιατρικής σε Πρωτοβάθμιο (αγροτι-
κό ιατρείο / κέντρο υγείας) ή Δευτερο-
βάθμιο Επίπεδο (νοσοκομείο). Πρό-
κειται για έμμισθο πρόγραμμα και πε-
ριλαμβάνει τετράμηνη συνεχή απα-
σχόληση σε κλινικές, εξωτερικά ια-
τρεία ή ιατρείο επειγόντων του παθο-
λογικού τομέα και δίμηνη εκπαίδευση
στα αντίστοιχα τμήματα του χειρουργι-
κού τομέα. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του,
ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα
να αναγνωρίσει έξι μήνες άσκησης σε
οποιαδήποτε ειδικότητα ακολουθή-
σει. Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΚΕ-
ΣΥ, οι στόχοι του Προγράμματος Βασι-
κής Κλινικής Εκπαίδευσης είναι η
εδραίωση γνώσεων από την προπτυ-
χιακή εκπαίδευση μέσω πρακτικής
εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες
αλλά υπό επίβλεψη, και η ανάπτυξη
των χαρακτηριστικών που διαφορο-
ποιούν τον φοιτητή Ιατρικής από τον
εργαζόμενο ιατρό, δηλαδή αυτονομία,
υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα,
επαγγελματική συμπεριφορά. Η εκ-
παίδευση υλοποιείται σε όλα τα επίπε-
δα φροντίδας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νο-
σοκομείων και Κλινικών σε δύο φά-
σεις. Η πρώτη πραγματοποιείται σε
νοσοκομεία του ΕΣΥ και η δεύτερη σε
αγροτικά ιατρεία / κέντρα υγείας. 

της Εύης Πανταζοπούλου

Ξ
εκινά η πιλοτική εφαρμογή των
Προγραμμάτων Σπουδών στα
Πρότυπα και Πειραματικά Σχο-

λεία. Πρόκειται για 166 νέα Προγράμ-
ματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης,
εκ των οποίων τα 123 εκπονήθηκαν εκ
νέου και τα 43 επικαιροποιήθηκαν, για
το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνά-
σιο και το λύκειο (πλην της Γ’ τάξης) τα
οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. 

Παράλληλα, δρομολογείται η συγ-
γραφή 320 νέων βιβλίων για την Πρω-
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα ξε-
κινήσει πιλοτικά η λειτουργία τους σε
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, την
επόμενη χρονιά θα επεκταθεί σε σχο-
λεία της Γενικής Εκπαίδευσης και από
το 2023 τα νέα Προγράμματα Σπουδών
θα εφαρμοστούν κανονικά σε όλες τις
μονάδες. Τη χρονιά εκείνη θα ξεκινή-
σει και η εφαρμογή του θεσμού του
«πολλαπλού» βιβλίου, το οποίο θα δίνει
τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να
επιλέγουν το διδακτικό εγχειρίδιο.
Ταυτόχρονα, όλα τα βιβλία θα υπάρ-
χουν και σε ψηφιακή μορφή και εκπαι-
δευτικοί και μαθητές θα έχουν πρό-
σβαση σε πλήρες ψηφιακό υλικό. 

Το 2022 θα έχουν ολοκληρωθεί και
τα 336 Προγράμματα Σπουδών της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  τα
οποία θα αφορούν όλους τους τομείς

και όλες τις ειδικότητες των επαγγελ-
ματικών λυκείων. Μάλιστα, από τον ερ-
χόμενο μήνα θα εκπαιδευτούν περίπου
1.800 επιμορφωτές και στις αρχές του
επόμενου έτους θα ξεκινήσει η επι-
μόρφωση των 35.000 εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. 

Όπως έχει τονίσει και η υπουργός
Παιδείας, τα νέα Προγράμματα Σπου-
δών βασίζονται «στην επικαιροποίηση,
τον εκσυγχρονισμό και την ευθυγράμ-
μιση με τα νέα δεδομένα της επιστήμης
και της παιδαγωγικής». Στόχος είναι το
μάθημα να γίνεται μέσω βιωματικών
και συμμετοχικών μεθόδων διδασκα-
λίας,  «όπου τα παιδιά καλούνται να
σκεφτούν κριτικά, δημιουργικά και να
εστιάσουν στην ουσία κι όχι στην άκρι-
τη αποστήθιση». Ιδιαίτερη έμφαση θα
δίνεται στη «μαθητοκεντρική προσέγ-
γιση», σε θεματικά πεδία που παραμέ-
νουν σταθερά από τάξη σε τάξη και
στην ψηφιακή διάσταση.

Στη σύνοδο πρυτάνεων 
τα βασικά σημεία για
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για
την ψήφιση του νομοσχεδίου για την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το σχέδιο
που εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Μπο-
δοσάκη ανακοινώθηκε και επισήμως,
παρουσία της υπουργού Παιδείας, Νί-
κης Κεραμέως, η οποία θα παρουσιά-
σει, το αμέσως επόμενο διάστημα, τα
βασικά του σημεία στη σύνοδο των
πρυτάνεων. Οι κεντρικοί άξονες του
σχεδίου που εκπόνησε επιστημονική
επιτροπή με συντονίστρια την καθηγή-
τρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βάσω
Κιντή, αφορούν την ίδρυση ιδιωτικών -
μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, αλ-
λαγές στη διαδικασία εκλογής του πρύ-
τανη και των κοσμητόρων καθώς και
στις αρμοδιότητες της συγκλήτου. 
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι,
προτείνεται η εισαγωγή των φοιτητών
να γίνεται σε Σχολές με τη λογική ότι
δεν θα υπάρχουν επαγγελματικά δι-
καιώματα προσδεδεμένα σε συγκεκρι-
μένα πτυχία και θα παρέχονται ενότη-
τες μαθήματων, οι οποίες θα ενσωμα-
τώνονται σε διαφορετικές διαδρομές
σπουδών που θα επιλέγουν οι φοιτητές.
Στο σχέδιο επισημαίνεται και η ανάγκη
συγχώνευσης πανεπιστημιακών τμη-
μάτων και τονίζεται ότι ο αριθμός ομο-
ειδών τμημάτων είναι υπερβολικά με-
γάλος και τμήματα με χαρακτήρα μετα-
πτυχιακής εξειδίκευσης ή επαγγελμα-
τικής κατάρτισης πρέπει να ενσωματω-
θούν σε συγγενή τμήματα ή να καταρ-
γηθούν έπειτα από αξιολόγηση.

Αλλάζουν όλα 
στα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL EΛΛΑΔΑ16

Νέα Προγράμματα Σπουδών
Γενικής Εκπαίδευσης και νέα
βιβλία - Ξεκίνημα για 
το «πολλαπλό» βιβλίο 
και τις ψηφιακές εκδόσεις
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Ν
έο τροχαίο με θύ-
μα ταχυδιανομέα
σημειώθηκε το

βράδυ της Δευτέρας στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν
από τα μεσάνυχτα, στη
συμβολή των οδών Αγίου
Δημητρίου και Εθνικής
Αμύνης, αυτοκίνητο πα-
ρέσυρε μηχανάκι το οποίο
οδηγούσε ταχυδιανομέ-
ας. Ο οδηγός εξαφανίστη-
κε εγκαταλείποντας το
σημείο του τροχαίου συμ-
βάντος. Αμέσως κινητο-
ποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που λίγο αρ-
γότερα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ο ταχυδιανο-

μέας είναι καλά στην
υγεία του. 

Χθες το πρωί στις 9.00,
στην εθνική οδό Θεσσα-
λονίκης - Νέων Μουδα-
νιών κοντά στην περιοχή
Λακκώματος μίνι, βαν
που μετέφερε εννέα άτο-
μα πήρε φωτιά. Το όχημα
μετέφερε Κύπριους προ-
σκυνητές από το Άγιο
Όρος προς το αεροδρόμιο
«Μακεδονία». Κανείς δεν
έπαθε τίποτα από τη φω-
τιά, παρά μόνο το όχημα
υπέστη σοβαρές υλικές

ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τέσ-
σερα οχήματα.

Μια που τον είδαμε στην εκκίνηση και μια στον τερμα-
τισμό! Ο λόγος για βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, ο οποίος ενώ ήταν στην εκκίνηση του νυχτερινού

μαραθωνίου στην πορεία έπιασε κουβέντα με μια παρέα
και ξεχάστηκε. Ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να «τερ-
ματίσει» χωρίς βέβαια να χύσει σταγόνα ιδρώτα!

Ποιος βουλευτής «έκλεψε» στον νυχτερινό μαραθώνιο;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Γ. Γεωργαντάς
στο Κιλκίς

Μίνι περιοδεία στην εκλογική του
περιφέρεια, το Κιλκίς, πραγματοποί-
ησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Ο Γιώργος Γεωργαντάς αρ-
χικά επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Γουμένισσας, για το οποίο
εξασφαλίστηκαν ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές, ενώ αμέσως μετά παραβρέθη-
κε στην υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο εργολάβο προκειμένου
να ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο
κτίριο του Γηροκομείου. Ο κ. Γεωρ-
γαντάς πριν αναχωρήσει για την Αθή-
να επισκέφθηκε και τον υπό διαμόρ-

φωση αρχαι-
ολογικό χώρο
κοντά στον
αστικό και τον
αγροτικό χώρο
της κοινότητας
Τούμπας του
Δήμου Παι-
ονίας.

Τους αιφνιδίασε 
ο Σπύρος 

Μια φράση του Σπύρου Βούγια στο
πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο Θεσ-
σαλονίκης προκάλεσε έντονες απο-
ρίες στους συναδέλφους του. « Ίσως
είναι το τελευταίο ΔΣ στο οποίο θα
συμμετέχω», είπε ο πρώην υπουρ-
γός στην αρχή της τοποθέτησής του.
Ο πρόεδρος του σώματος Πέτρος Λε-
κάκης τον ρώτησε τι ακριβώς εννο-
ούσε. «Εννοούσα ότι είναι η τελευ-
ταία μου θητεία. Δεν θα απαλλαγείτε
τόσο εύκολα από μένα. Συγγνώμη αν
το είπα λάθος και καταλάβατε κάτι
άλλο», ανταπάντησε ο κ. Βούγιας.

Χριστουγεννιάτικη
φωτογραφία 
της Κ. Νοτοπούλου

Στην Αθήνα ταξίδεψε η βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης Κατερίνα Νοτοπούλου προ-
κειμένου να παραστεί στη συζή-
τηση στη Βουλή σε επίπεδο πολι-
τικών αρχηγών για την οικονομία,
τις ανατιμήσεις και την αύξηση
του κόστους ενέργειας. Ωστόσο η
κυρία Νοτοπούλου άδραξε την
ευκαιρία κάνοντας μια βόλτα στη
στολισμένη χριστουγεννιάτικα
πλατεία Συντάγματος.

Συνελήφθη οδηγός που παρέσυρε 
και εγκατέλειψε ντελιβερά

Η προσέγγιση Δανιηλίδη 
στον Νίκο Τσαραμπουλίδη

Το τηλέφωνο του δημάρχου Νεάπολης Συκεών
φαίνεται πως έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες
ημέρες, μιας και πλησιάζει η ημέρα που οι Πασό-
κοι θα προσέλθουν στις κάλπες για την ανάδειξη
του νέου προέδρου του κόμματος. Μάλιστα, όπως
μάθαμε, ο Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος από την
αρχή έχει ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας Πα-
πανδρέου, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Ερ-
γατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Νίκο Τσαραμ-
πουλίδη προσπαθώντας να τον πείσει να αφήσει
τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Άρης… παντού 
Μια γωνιά γεμάτη…
Άρη έχει στο γραφείο
του ο πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης Πέτρος
Λεκάκης. Σε περίοπτη
θέση έχει τοποθετήσει
μια μπάλα με τις υπο-
γραφές όλων των πο-
δοσφαιριστών της φε-
τινής ομάδας των «κιτρίνων», ένα γυάλινο εν-
θύμιο της ΠΑΕ Άρης, ένα σημαιάκι της ομάδας
και τον Λευκό Πύργο!

Χαρούμενος ο Ζέρβας για την
επιστροφή της Εθνικής μπάσκετ

Ύστερα από 34 χρόνια η Εθνική ομάδα μπάσκετ
επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση
με τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο των προκριματι-
κών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Ο δήμαρ-
χος Κωνσταντίνος Ζέρβας δήλωσε ιδιαίτερα χα-
ρούμενος για τον αγώνα που θα δώσει το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα στο Παλαί Ντε
Σπορ μπροστά στους φιλάθλους της πόλης.

Ο Ορφανός, ο Γάκης 
και η αναμνηστική δόση

Μια χαλαρή στιχομυθία εκτυλίχθηκε ανάμεσα
στον Γιώργο Ορφανό και τον Βασίλη Γάκη με
αφορμή την αναμνηστική δόση του εμβολίου,
στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ Θεσσαλονί-
κης. Ο κ. Ορφανός, στη διάρκεια της ομιλίας του
για την πανδημία, είπε πως προχωρά στην τρίτη
δόση του εμβολιασμού. «Πού βρήκες; Εγώ μπαί-
νω στην πλατφόρμα και δεν βρίσκω ημερομη-
νία», πετάχτηκε και είπε ο Βασίλης Γάκης. «Είμαι
πιο γρήγορος από σένα, Βασίλη», ανταπάντησε ο
κ. Ορφανός. Στην κουβέντα επενέβη και ο πρό-
εδρος του ΔΣ Πέτρος Λεκάκης, λέγοντας προς
τον πρώην υπουργό: «Κύριε Ορφανέ, κλείστε ένα
ραντεβού και στον κ. Γάκη αν δεν μπορεί να βρει
μόνος του».



Ιόνια Νησιά

Λιμενικά έργα 18 εκατ. ευρώ
στα λιμάνια της Κέρκυρας

Την ένταξη στο επόμενο ΕΣΠΑ τριών σημαντικών λι-
μενικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτά-
κης σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προς τούτο
στην έδρα της οικείας περιφέρειας. Με την ευκαιρία της
παράδοσης του πλωτού ασθενοφόρου στο Λιμεναρχείο
Κέρκυρας, ανακοίνωσε στους τέσσερις δημάρχους του
νομού της Κέρκυρας τα έργα λιμενικών υποδομών για
αποκατάσταση-αναβάθμιση των λιμανιών στον Άγιο
Στέφανο Αυλιωτών και Μαθρακίου, καθώς και βελτίω-
ση των λιμενικών υποδομών στη Λευκίμμη. Τα τρία έρ-
γα έχουν προϋπολογισμό 18 εκατομμύρια ευρώ.

Αθήνα

Ο δήμος θα διεκδικήσει 
το Κτήμα Δρακοπούλου
Το Κτήμα Δρακοπούλου θα διεκδικήσει ο δήμος της
πρωτεύουσας, ύστερα από σχετική ομόφωνη από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου. Της απόφασης εί-
χαν προηγηθεί κινητοποιήσεις των κατοίκων και
φορέων της περιοχής, που ζητούσαν να τους αποδο-
θεί το συγκεκριμένο κτήμα ως ελεύθερος χώρος
πρασίνου και αναψυχής. Η αντιπολίτευση στον δήμο
πρότεινε το θέμα και επισημαίνει ότι θα συνεχίσει
να πιέζει, μέχρις ότου απαλλοτριωθεί ο συγκεκρι-
μένος χώρος.

Άρχισε χθες, υβριδικά λόγω πανδημίας, και ολοκληρώνεται το Σάββατο
στο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη, το 13ο OTS Forum. Στο OTS Forum
συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες και των δύο βαθμών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα. Θέματα που θα απασχολήσουν το
συνέδριο είναι η αποτίμηση των δύο ετών χωρίς προληπτικό έλεγχο στους
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εφαρμογή
του νέου λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και η πορεία για
την υλοποίησή του. Θα ακολουθήσουν ενημέρωση για την εφαρμογή των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και τυποποίησης διαδικασιών, οι πρα-
κτικές εφαρμογές για τις έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα, το ψηφιακό μέλ-
λον των επιχειρήσεων ύδρευσης, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τις
καλές πρακτικές στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Θα πέσει η αυλαία το ερχόμενο Σάββατο με ειδική ενότητα
αφιερωμένη στα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής
περιόδου 2021-2027.

Τα προγράμματα επιχειρηματικών πάρκων εκ-
πονούνται πλέον και στην Ελλάδα. Σχετικό πρό-
γραμμα, για την περίοδο 2020-2040, δρομολογεί
και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχετικό
σχέδιο φιλοδοξεί να αναδείξει και ταυτόχρονα να
στηρίξει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανά-
πτυξης της επιχειρηματικότητας, με σύγχρονη,
οργανωμένη και φιλική προς το περιβάλλον δια-
χείριση των χώρων υποδοχής βιομηχανιών. Προς
τούτο, η περιφέρεια διοργανώνει τρεις ημερίδες,
μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Αχαΐα, Ηλεία,
Αιτωλοακαρνανία), στις οποίες θα παρουσιάσει το
σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών
πάρκων στη Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των
ημερίδων θα βρεθούν οι σύγχρονες προκλήσεις,
οι προϋποθέσεις, αλλά και οι ευκαιρίες για την
άμεση παραγωγική και οικονομική ανάταξη της
Δυτικής Ελλάδας, με σημεία αιχμής τον μεταποι-
ητικό τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον πρω-
τογενή τομέα, τη βιομηχανία και τα logistics.

! Δυτική Ελλάδα

Περιφερειακό σχέδιο
δράσης για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών πάρκων

Ξεκίνησε το 13ο συνέδριο OTS Forum

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πύργος

Στη διάθεση των δημοτών 
η εφαρμογή sense.city

Οι δημότες του Δήμου Πύργου
στην Ηλεία έχουν πλέον τη δυνα-
τότητα να φωτογραφίζουν, να
καταγράφουν και να αποστέλ-
λουν άμεσα τα προβλήματα της
πόλης στον οικείο δήμο για την
επίλυσή τους. Πρόκειται για την
εφαρμογή sense.city, που δημι-
ούργησε επιστημονική ομάδα
του Πανεπιστημίου Πατρών και
επιτρέπει στους χρήστες κινη-
τών τηλεφώνων να  επισημαίνουν και να αποστέλλουν, στον οι-
κείο δήμο, όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γειτο-
νιά τους ή οπουδήποτε στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή του δήμου. Ειδική υπηρεσία στον δήμο παραλαμβάνει τα
αιτήματα-προβλήματα των πολιτών και τα προωθεί στις αρμό-
διες υπηρεσίες για την αντιμετώπισή τους. Η εφαρμογή sen-
se.city λειτουργεί με επιτυχία σε πολλούς δήμους, μεταξύ των
οποίων οι Πατρέων, Αιγιαλείας, Δελφών, Διδυμότειχου κ.ά. 

ΕΝΠΕ

Άρχισε το υβριδικό τακτικό
συνέδριο
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος διοργανώνει το διήμερο 23
και 24 Νοεμβρίου το υβριδικό τακτικό συνέδριο στην Αιδη-
ψό της Βόρειας Εύβοιας με θέμα «Περιφερειακή Διακυ-
βέρνηση: Οι Περιφέρειες στην Πρώτη Γραμμή». Οι θεματι-
κές ενότητες του συνεδρίου θα είναι δύο: Α) Κλιματική αλ-
λαγή και φυσικές καταστροφές και Β) Ταμείο Ανάκαμψης
και ΕΣΠΑ. Το συνέδριο, μετά τον χαιρετισμό του οικείου πε-
ριφερειάρχη Φάνη Σπανού, άνοιξε με εισήγησή του ο πρό-
εδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ ακολούθησαν οι χαιρετι-
σμοί του υπουργού εσωτερικών Μάκη Βορίδη και των εκ-
προσώπων των πολιτικών κομμάτων.
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Σ
την υλοποίηση της υπόσχεσης που
είχε δώσει στους δημάρχους της χώ-
ρας κατά το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη

Θεσσαλονίκη προχώρησε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιο Πέτσας και
υπέγραψε την «έκτακτη δόση ΚΑΠ» για την
κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει
από την πανδημία.

Για την ακρίβεια εκδόθηκε από το
υπουργείο Εσωτερικών η νέα συμπληρω-
ματική απόφαση ΚΑΠ, ύψους 100 εκατ. ευ-
ρώ, για την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση
των δήμων όλης της χώρας. Πρόκειται για
νέα έκτακτη επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ Α’
βαθμού, προκειμένου οι δήμοι να αντιμε-
τωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες και τις αυ-
ξημένες υποχρεώσεις τους, όσον αφορά
τις λειτουργικές τους δαπάνες, την υλοποί-
ηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτή-
των, καθώς και την εξόφληση ληξιπρόθε-
σμων ή εκκρεμών υποχρεώσεων. 

Παράλληλα επιχορηγούνται με νέα έκτα-
κτη οικονομική ενίσχυση από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους και οι περιφέρει-
ες της χώρας, με το συνολικό ποσό των 10
εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργι-
κών τους δαπανών.

Πρόσθετη χρηματοδότηση από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ύψους 1 εκατ.
ευρώ, δίδεται και στην Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ), για την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών του τρέχοντος έτους.

Τέλος, ειδική πρόβλεψη υπήρξε για την
κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρ-
μανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
της συμπληρωματικής κατανομής ποσού,
ύψους 7 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, σε όλους τους δήμους
της χώρας, για τις λειτουργικές ανάγκες
των σχολείων.

Ενεργειακή αναβάθμιση στον Ωρωπό 
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-

λης υπέγραψε την πράξη ενεργειακής ανα-
βάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Ωρω-
πού, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού
894.169,00 χιλιάδων ευρώ που έχει ενταχθεί
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-
2020». Όπως υποστηρίζει ο δήμαρχος Γιώρ-
γος Γιασημάκης, ο δήμος με σκοπό την εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας στο 1o Δημοτικό Σχολείο και στο 1o Γυμνάσιο και Γενικό Λύ-
κειο Αυλώνα υλοποιεί δράσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Στο
πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
κτιρίων. Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής δίνει
προτεραιότητα σε δράσεις υπέρ της ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών και του περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου των δήμων της Αττικής.

«Χτύπημα» 
στο παρεμπόριο

Συντονισμένη επιχείρηση για την
αντιμετώπιση του παρεμπορίου και
τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας πραγματοποιήθηκε από την
υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
Πειραιά, τη Δημοτική Αστυνομία
και με τη συμβολή της ΕΛΑΣ στην
πλατεία Ιπποδαμείας και στους
δρόμους πέριξ της Κυριακάτικης
Αγοράς. Κατά την επιχείρηση
κατασχέθηκαν παράνομα προϊόντα,
τα οποία καταστράφηκαν εντός των
απορριμματοφόρων του δήμου. 
Στη συνέχεια, εργαζόμενοι της
υπηρεσίας Καθαριότητας του
δήμου προχώρησαν στον
καθαρισμό της περιοχής. Όπως
τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης: «Αν και το τελευταίο
διάστημα η κατάσταση στην
πλατεία Ιπποδαμείας και τη γύρω
περιοχή έχει εξομαλυνθεί, είμαστε
εδώ και αντιμετωπίζουμε άμεσα το
παρεμπόριο, ενώ παράλληλα τα
συνεργεία του δήμου προχωρούν
σε εκτεταμένο καθαρισμό των
κοινόχρηστων χώρων».

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, κα-
τηγορείται από την αντιπολίτευ-
ση ότι έχει «εργαλειοποιήσει»
τις διατάξεις για την πανδημία
και προχωρά σε «ακριβές
απευθείας αναθέσεις»; Μάλι-
στα, δημοσιοποίησαν στοιχεία
όπου φαίνεται ο δήμος να έχει
αγοράσει τρία ΙΧ αυτοκίνητα
στην τιμή των τεσσάρων(!) και
υποστηρίζουν ότι ανάλογα «αλ-
μυρές» είναι όλες οι αναθέσεις
που έχουν γίνει τον τελευταίο
καιρό… Προφανώς, θα δοθούν
απαντήσεις! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

«Ημέρα του δημότη»
στου Ζωγράφου
Ο Δήμος Ζωγράφου, έχοντας ως κύριο
μέλημα την εξυπηρέτηση και την επι-
κοινωνία με τον πολίτη, καθιερώνει
την «Ημέρα του δημότη». Από σήμε-
ρα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, και
κάθε Τετάρτη, από 10.00 έως 13.00, ο
δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώ-
δας, θα δέχεται στο γραφείο του τους
πολίτες, προκειμένου να συζητήσει
μαζί τους τα αιτήματά τους. Στόχος εί-
ναι η επικοινωνία και η άμεση επαφή
με το κοινό κάθε εβδομάδα να δίνουν
τη δυνατότητα στον δήμαρχο να ενη-
μερώνεται για τα θέματα που απασχο-
λούν τους πολίτες και να δίνει τις απα-
ραίτητες λύσεις, διεκδικώντας πάντα
το καλύτερο τόσο για τους κατοίκους
του Δήμου Ζωγράφου όσο και για την
ίδια την πόλη.

Εγκρίθηκε η έκτακτη 
ενίσχυση των δήμων

«Έξυπνες» στάσεις
στη Νέα Ιωνία

Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά και η
δημοτική συγκοινωνία του Δήμου
Νέας Ιωνίας, καθώς μετά την αγορά
των τριών νέων υπερσύγχρονων λε-
ωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολο-
γίας, πλέον οι στάσεις αποκτούν οθό-
νες τηλεματικής και πινακίδες ενη-
μέρωσης τύπου QR Code. Συγκεκρι-
μένα, οι επιβάτες της δημοτικής συγ-
κοινωνίας μπορούν να ενημερώνον-
ται με ακρίβεια από τις οθόνες της
τηλεματικής για την ώρα άφιξης του
λεωφορείου σε μια προσπάθεια του
δήμου για την άμεση και καλύτερη
ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Επιπλέον, στις στάσεις τοποθετήθη-
καν πινακίδες ενημέρωσης με κωδι-
κό QR τον οποίο οι επιβάτες μπορούν
να κάνουν scan στο κινητό τους τηλέ-
φωνο και να ενημερώνονται σε
πραγματικό χρόνο για τη διαδρομή
του λεωφορείου, τις στάσεις και τους
χρόνους άφιξης και αναχώρησης.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν  



Σε μια πρωτοφανή έκρηξη φιλοτουρκικών αισθημάτων,
ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς είπε ότι
«οι Τούρκοι έχουν εξαίσια ικανότητα να διατηρούν την
ιστορική τους κληρονομιά. Αυτός είναι ο συνδυασμός που
σε κάνει να καταλάβεις το πώς η Τουρκία έχει παίξει μεί-
ζονα ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρωπότητας και θα συ-
νεχίσει να το κάνει στο μέλλον».

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ο 60χρονος Αφρο-
οαμερικανός πρώην αστυνομικός και ακτιβιστής δήλωσε
«φίλος της Τουρκίας και θαυμαστής της ιστορικής κληρο-
νομιάς της». Ο Ανταμς υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει τις
διμερείς τουριστικές και οικονομικές σχέσεις, αγνοών-

τας θέματα όπως το Κυπριακό και το Προσφυγικό, τα
οποία άπτονται και των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Όπως είναι φυσικό, οι έντονα φιλοτουρκικές τοποθετή-
σεις του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης προ-
κάλεσαν έκπληξη και προβληματισμό στην ελληνοαμερι-
κανική κοινότητα. Σημειώνεται ότι ο Άνταμς είχε σπεύσει
να επισκεφτεί αμέσως μετά την εκλογή του τον Αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος τον παρουσία-
σε στην Ομογένεια ως μεγάλο φίλο της Ορθοδοξίας και
του Ελληνισμού.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε χθες την Τουρκία για

την «αυθαίρετη» προφυλάκιση 427 Τούρκων δικαστικών
μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του
Ιουλίου 2016. Οι Ευρωπαίοι δικαστές αποφάνθηκαν ομό-
φωνα πως, προφυλακίζοντας αυτούς τους 427 δικαστι-
κούς, η Άγκυρα παραβίασε το «δικαίωμα στην ελευθε-
ρία», το οποίο εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου. Η Τουρκία έχει καταδικαστεί
επανειλημμένως τους τελευταίους μήνες από το ΕΔΔΑ
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η τουρκική λίρα βρίσκεται
σε ελεύθερη πτώση. Μόνο χθες έκανε βουτιά σχεδόν 9%,
ενώ φέτος έχει χάσει το 40% της αξίας της.

Τ
ουλάχιστον 46 άνθρωποι,
ανάμεσά τους 12 παιδιά, έχα-
σαν τη ζωή τους τη νύχτα της
Δευτέρας προς Τρίτη, όταν

πήρε φωτιά λεωφορείο που μετέφερε
πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας επι-
στρέφοντας στα Σκόπια έπειτα από επί-
σκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του
υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγα-
ρίας Νικολάι Νικόλοφ, η τραγωδία
εκτυλίχθηκε στις 2 τη νύχτα (τοπική ώρα
και ώρα Ελλάδας) σε τμήμα αυτοκινητο-
δρόμου κοντά στο χωριό Μπόσνεκ, κά-
που 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύου-
σας Σόφιας, και είχε αποτέλεσμα να χά-
σουν τη ζωή τους 46 από τους 53 επιβαί-
νοντες, ενώ επτά «μπόρεσαν να σω-
θούν» πηδώντας από το φλεγόμενο λε-
ωφορείο.

«Οι επτά επιζήσαντες εγκαυματίες
διακομίστηκαν εσπευσμένα και εισήχ-
θησαν στο τμήμα επειγόντων περιστα-
τικών νοσοκομείου της Σόφιας», διευ-
κρίνισε ο κ. Νικόλοφ, ο οποίος έκανε
δηλώσεις στο δημόσιο τηλεοπτικό δί-
κτυο BNT. Η κατάστασή τους χαρακτη-
ρίζεται σταθερή. Ανάμεσα στα θύματα
υπάρχουν τουλάχιστον 12 παιδιά, όπως
μετέδωσαν το βουλγαρικό πρακτορείο
ειδήσεων BGNES και άλλα βουλγαρι-
κά ΜΜΕ.

Τα αίτια του πολύνεκρου δυστυχήμα-
τος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγ-
μής. Ο κ. Νικόλοφ είπε νωρίτερα ότι
ακόμη δεν είναι σαφές αν η φωτιά προ-
κάλεσε το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη
το όχημα ή προκλήθηκε από αυτό. Ο τό-

πος του δυστυχήματος έχει αποκλειστεί
από την αστυνομία. Ο υπηρεσιακός
πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Στέφαν
Γιάνεφ επισκέφτηκε τον τόπο του δυ-
στυχήματος και δήλωσε: «Δράττομαι
αυτής της ευκαιρίας για να στείλω τα
συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των
θυμάτων».

Στη Σόφια μετέβησαν ο πρωθυπουρ-
γός της Β. Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ και
ο υπουργός Υγείας της χώρας Βένκο Φί-
λιπτσε και επισκέφτηκαν τους επτά
τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσο-
κομείο της βουλγαρικής πρωτεύουσας.
Επίσης, ενημερώθηκαν για τα αίτια του
φοβερού δυστυχήματος.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακε-
δονίας Ζόραν Ζάεφ έκανε λόγο περί
τραγωδίας στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova:
«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν
από τους επιζώντες. Μου ανέφερε
ότι κοιμόντουσαν στο λεωφορείο όταν
ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Κατάφε-
ραν να σπάσουν ένα από τα τζάμια και να

σωθούν μερικοί άνθρωποι. Δυστυχώς,
οι άλλοι δεν μπόρεσαν να σωθούν. Είναι
μια φοβερή τραγωδία, διότι τα περισσό-
τερα θύματα είναι νέοι: 12 παιδιά κάτω
των 18 ετών και οι άλλοι μεταξύ 20 και
30 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς εί-
ναι πολίτες της χώρας μας, αλλά υπάρ-
χουν και από τη Σερβία».

Το 2019 η Βουλγαρία, με πληθυσμό 7
εκατομμυρίων κατοίκων, είχε το δεύτε-
ρο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας
από τροχαία δυστυχήματα στο μπλοκ
των 27 εθνών, με 89 νεκρούς ανά εκα-
τομμύριο πληθυσμού, σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΚΚ. ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 

Αποσύρεται σιγά σιγά
η 95χρονη Ελισάβετ Β’

Στα 95 της χρόνια, η βασίλισσα Ελισά-
βετ Β’ είναι η μακροβιότερη μονάρ-
χης στη βρετανική ιστορία. Αλλά ούτε
εκείνη είναι «αιώνια» και όλα δεί-
χνουν ότι ετοιμάζεται να αποσυρθεί
από πολλά επίσημα καθήκοντα, τα
οποία πλέον την κουράζουν. Η βασιλι-
κή ατζέντα αδειάζει σιγά σιγά από
επισκέψεις, συναντήσεις και ακροά-
σεις ύστερα από σύσταση των γιατρών
της Ελισάβετ, ιδίως εν μέσω της παν-
δημίας του κορονοϊού.
Έτσι, τουλάχιστον μέχρι την προσεχή
άνοιξη επτά μέλη της βασιλικής οικο-
γένειας θα αντικαταστήσουν στα κα-
θήκοντά της τη βασίλισσα. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες η Ελισάβετ έχει
ακυρώσει σειρά εμφανίσεων, συμπε-
ριλαμβανομένης και εκείνης για τη
Διάσκεψη του Κλίματος στη Γλασκό-
βη, στην οποία παραβρέθηκε ο Αμερι-
κανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Στις 14 Νοεμβρίου δεν παρέστη στην
εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης προς
τιμήν των πεσόντων στον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο λόγω τραυματισμού στην
πλάτη της. Με βάση όλα αυτά, πηγή
από το Μπάκιγχαμ είπε στην εφημε-
ρίδα «Mirror» ότι στο εξής το κοινό
δεν θα βλέπει συχνά την Ελισάβετ.

Τραγωδία με λεωφορείο 
στη Βουλγαρία - Ανάμεσά
τους 12 παιδιά - Άγνωστα
ακόμη τα αίτια

Στάζει μέλι για την Τουρκία της ανελευθερίας ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Δρομολόγιο φρίκης για 46
άτομα που κάηκαν ζωντανά

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγα-
λύτερο έργο της δεκαετίας, καθώς τα
πρώτα εργοτάξια έχουν ήδη εγκατα-
σταθεί και δουλεύουν εντατικά σε κεν-
τρικούς σταθμούς του πρώτου τμήμα-
τος της γραμμής 4 του μετρό της Αθή-
νας, «Άλσος Βεΐκου - Γουδή». Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας
Καραμανλής: «Τα έργα για τη γραμμή 4
του μετρό της Αθήνας ξεκίνησαν. Το
καλοκαίρι υπογράψαμε τη σύμβαση
για την κατασκευή του μεγαλύτερου
δημόσιου έργου που θα πραγματοποι-
ηθεί στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια
και ήδη ξεκίνησε η υλοποίησή του».

Εργοτάξια είναι ήδη εγκαταστημένα στους σταθμούς
Βεΐκου, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Ακαδημία, Κολωνάκι

και Κατεχάκη, ενώ οι εργασίες βρί-
σκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η νέα γραμμή, μήκους 13 χλμ., αλ-
λάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της
πρωτεύουσας, καθώς περιλαμβάνει
15 νέους σταθμούς που θα εξυπηρε-
τούν μερικές από τις πιο πυκνοκατοι-
κημένες περιοχές της Αθήνας και θα
συνδέεται με τις υφιστάμενες γραμ-
μές του μετρό μέσω δύο σταθμών αν-
ταπόκρισης.

«Με όραμα και επιμονή συνεχίζου-
με την εφαρμογή του σχεδίου μας για
την αναμόρφωση των υποδομών σε
όλη τη χώρα», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Ειδικότερα το τμήμα Α της γραμμής
4 περιλαμβάνει δεκαπέντε υπόγειους σταθμούς και εν-
νέα ενδιάμεσα ή/και τερματικά φρέατα.

Αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού έργου της
γραμμής 4 και επιπλέον περιλαμβάνει τη συνδετήρια σή-
ραγγα της γραμμής 4 με τις γραμμές 2 & 3 και τη σήραγγα
πρόσβασης και τον χώρο εναπόθεσης/συντήρησης συρ-
μών Κατεχάκη. 

Έχει σχεδιασθεί ειδικά με σκοπό την εξυπηρέτηση
πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης και την
εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτιρίων και εγκατα-
στάσεων, όπως νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δι-
καστήρια και μεγάλα δημόσια κτίρια οργανισμών ή
υπουργείων, με στόχο την ανακούφιση της κίνησης στην
πόλη, τη μείωση της μόλυνσης και τη σημαντική βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η χρηματοδότηση του έργου ξεπερνάει το 1,5 δισεκα-
τομμύριο και έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του νέου
ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη).

Σε εξέλιξη η γραμμή 4 του μετρό - Το μεγαλύτερο έργο της δεκαετίας

Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

«Μ
ε το Σχέδιο Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης
θα κινητοποιήσουμε συ-
νολικά κεφάλαια ύψους

5 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη για να στηρί-
ξουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, τα
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους ερ-
γαζόμενους στις λιγνιτικές περιοχές». Αυ-
τό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ξεκαθαρίζον-
τας: «Η εμβληματική μεταρρύθμιση της
απολιγνιτοποίησης θα υλοποιηθεί με
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και δίχως
να μείνει κανείς συμπολίτης μας πίσω».
Σύμφωνα με τον εθνικό κλιματικό νόμο,
προβλέπεται διακοπή λειτουργίας όλων
των λιγνιτικών μονάδων το αργότερο έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέ-
τασης το 2023.

Ήδη τα πρώτα 30,5 εκατ. ευρώ από τα
έσοδα του ευρωπαϊκού μηχανισμού πλει-
στηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου θα διατεθούν άμεσα
για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών, ψη-
φιακών και πράσινων δράσεων στις Περι-
φερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας
και Αρκαδίας, μέσω του Πράσινου Ταμείου
και της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σε πρώτη φάση, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει
το ΥΠΕΝ στα προγράμματα για την ενεργει-
ακή αναβάθμιση κτιρίων, την αποκατάστα-
ση εδαφών, την προώθηση της καινοτομίας
και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργα-
ζομένων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Σκρέκας: «Η κυβέρνηση διαθέτει ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο για την αντιστάθμιση
των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οι-

κονομικών επιπτώσεων στις περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης
που είναι εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό
από τον λιγνίτη».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα των 30,5 εκατ.
διαρθρώνεται σε άξονες που περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ενερ-
γειακού αποτυπώματος με δράσεις συνο-
λικού προϋπολογισμού 12,35 εκατ. ευρώ.

Δράσεις για την προστασία του περιβάλ-
λοντος ύψους 6,34 εκατ. ευρώ. Τον πράσι-
νο μετασχηματισμό περιοχών δίκαιης ανα-
πτυξιακής μετάβασης ύψους 2,3 εκατ. ευ-
ρώ, δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητο-
ποίησης σε θέματα πράσινης ανάπτυξης,
καθώς και προώθηση της καινοτομίας με
ταυτόχρονη ενίσχυση του παραγωγικού
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του
Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος:
«Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνα-
τότητα, ώστε η απολιγνιτοποίηση να επι-
τευχθεί με τον καλύτερο και ασφαλέστερο
δυνατό τρόπο στις ευάλωτες λιγνιτικές πε-
ριοχές της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυ-
ξιακής Μετάβασης Κωστής Μουσουρού-
λης ανέφερε: «Το νέο πρόγραμμα του Πρά-
σινου Ταμείου θα στηρίξει κρίσιμα αναπτυ-
ξιακά, ενεργειακά, ψηφιακά, αρδευτικά
έργα και μελέτες». Και πρόσθεσε: «Οι δρά-
σεις αυτές αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των
λιγνιτικών περιοχών, αξιοποιώντας, ταυτό-
χρονα, τα ισχυρά πλεονεκτήματά τους».

Το προσεχές διάστημα το πρόγραμμα θα
αναρτηθεί και στο διαδίκτυο και θα περι-
λαμβάνει τις προθεσμίες υποβολής προτά-
σεων από τους δικαιούχους, όπως και όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στόχος της κυβέρνησης 
η έμπρακτη στήριξη 
τοπικών κοινωνιών, 
νοικοκυριών, επιχειρήσεων
και πρώην εργαζομένων

Κ. Σκρέκας: «Έργα 5 δισ.
στις λιγνιτικές περιοχές»
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Aντισυνταγματικό έκρινε το ΣτΕ τον γενικό κανόνα της
20ετούς παραγραφής (νόμος 4387/2016) των αξιώσεων των
ασφαλιστικών ταμείων σε βάρος πολιτών που χρωστούν
ασφαλιστικές εισφορές και κατά συνέπεια ισχύει 10ετής
παραγραφή. Με αυτό τον τρόπο παραγράφονται όλες οι
οφειλές προ του 2010 προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη
και οι βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες με βάση την ιστορική
απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματική την παρα-
γραφή των οφειλών στην 20ετία. Το δικαστήριο επισημαίνει

ότι «η μη καταβολή ή πλημμελής καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών δεν συνδέεται αναγκαίως με πρόθεση αποφυγής
τους, αλλά δύναται να οφείλεται σε δυσχέρειες κατά την ερ-
μηνεία της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτέλεσμα των συ-
νεχών τροποποιήσεων και του κατακερματισμού των επιμέ-
ρους ρυθμίσεών της».

Με τη συγκεκριμένη απόφαση έρχονται πιο κοντά στη
σύνταξη χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Όσοι δεν μπορούσαν λό-

γω χρεών να βγουν στη σύνταξη, πλέον μπορούν, αρκεί το
συνολικό χρέος της 10ετίας να είναι κάτω από 20.000 ευρώ
για τους επιχειρηματίες και 6.000 ευρώ για τους αγρότες.
Στην περίπτωση που ακόμα και μετά τη 10ετή παραγραφή το
οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των παραπάνω, ο οφει-
λέτης υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον
ποσό εντός διμήνου, προκειμένου η σύνταξη να αρχίζει να
καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της
εξόφλησής του.

ΣτΕ: Δεκαετής παραγραφή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία 

Ξ
εκίνησε από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ-
ΔΕ) ο έλεγχος για την επιστρο-
φή αχρεωστήτως καταβληθέν-

των αποζημιώσεων που δόθηκαν σε εκ-
μισθωτές ακινήτων οι οποίοι δεν τις δι-
καιούνταν. 

Ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως απόφαση που προσ-
διορίζει τη διαδικασία αναζήτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
που είχαν δοθεί σε εκμισθωτές για τα μι-
σθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐ-
ου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κο-
ρονοϊού. Σύμφωνα με την απόφαση, η
διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμέ-
νων ποσών διενεργείται από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών,
βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων ως εξής:

Διαδικασία αναζήτησης των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

11. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας
που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 3
των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021,
500/2021, 615/2021, 809/2021 και
872/2021 αποφάσεων, η ΑΑΔΕ δημιουρ-
γεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του υπουρ-
γείου Οικονομικών:

(α) αναλυτική κατάσταση, ανά ΑΦΜ,
των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμι-
σθωτών που εισέπραξαν την αποζημίω-
ση, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και
Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid»
εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθε-
σμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστρο-
φής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβα-
λαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση

της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης
μικρότερο της καταβληθείσας προκατα-
βολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστρο-
φής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος
ποσού, καθώς και

(β) συγκεντρωτική κατάσταση, ανά
ΑΦΜ, των ως άνω υπόχρεων επιστροφής,
με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διά-
στημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
που θα πρέπει να επιστραφεί. Οι καταστά-
σεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και πε-
ριλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπό-
χρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πα-
τρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοι-
κίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ φορολογίας εισο-
δήματος) και το αχρεωστήτως καταβλη-
θέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

2. Βάσει της (β) συγκεντρωτικής κατά-
στασης της παρ. 1, η ΓΔΟΥ του υπουργεί-
ου Οικονομικών αναζητεί την αποζη-
μίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστη-
τα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με
το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συ-
νολικά.

3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό
βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο
του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 356/74 (Α’ 90) Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσό-
δων (ΚΕΔΕ), στον Αναλυτικό Λογαρια-
σμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1590789001 «Λοιπές
Επιστροφές Ποσών». Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανά-
κτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με
τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

4. Η διαδικασία της βεβαίωσης των
εσόδων δύναται να πραγματοποιείται
μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας
που προβλέπονται στην υπό στοιχεία
Α.1209/2021 απόφαση του διοικητή της
ΑΑΔΕ (Β’ 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ του
υπουργείου Οικονομικών.

Για τα μισθώματα μηνών 
Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου,
Ιουνίου και Ιουλίου 2021 -
Ποιοι θα τις επιστρέψουν

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Αρχίζουν οι έλεγχοι 
για τις αποζημιώσεις

Μ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Α  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL ΧΡΗΜΑ22



ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

POLITICAL XΡΗΜΑ23

Σωτήρια ήταν η ανάκαμψη του τουρισμού στο peak της
φετινής σεζόν, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά έτσι ώστε ο
τζίρος του λιανικού εμπορίου να σημειώσει άνοδο 11% στο
Γ’ τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα
λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών κατά το Γ’ τρίμηνο
του έτους ανήλθε σε 14,6 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε δια-
μορφωθεί στα 13,2 δισ. ευρώ. Άρα, μέσα σε έναν χρόνο

σημειώθηκε βελτίωση κατά 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία αποτέ-
λεσαν βάλσαμο για χιλιάδες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ταυτόχρονα να
βάλουν... λίπος, ενόψει του δύσκολου χειμώνα, λόγω συ-
νέχισης της πανδημίας. 

Σημειώνεται ότι το Β’ τρίμηνο του 2021, όταν η χώρα βρι-
σκόταν σε lockdown, ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανι-
κού εμπορίου είχε διαμορφωθεί στα 13,5 δισ. ευρώ. Οι

δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών τους είναι το λιανικό εμπόριο ρολο-
γιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα με
57,1%. Εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδι-
κευμένα καταστήματα 49,5%, ενώ η δραστηριότητα που
παρουσίασε μείωση ήταν το εμπόριο κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθρι-
ους πάγκους και αγορές με 3,9%.

Ο τουρισμός έφερε τζίρο 14 δισ. ευρώ στη λιανική το γ’ τρίμηνο του έτους 

Η
καλή ψυχολογία, η βελ-
τίωση των προσδοκιών
και η έκρηξη του ΑΕΠ
στο Γ’ τρίμηνο του έτους

αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους
για να υπάρξει νέα επιτάχυνση στον
ρυθμό ανόδου των τιμών των διαμε-
ρισμάτων κατά μέσο όρο 7,9% σε
ολόκληρη τη χώρα. 

Με βάση τα στοιχεία που συγκέν-
τρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος από
τις τράπεζες, οι τιμές των διαμερι-
σμάτων σε ονομαστικές τιμές είναι
αυξημένες κατά 86,7% σε σχέση με
το 1997 και χαμηλότερες κατά 25%
σε σχέση με τα υψηλά του 2007. Αυ-
τό σημαίνει ότι με τους ρυθμούς που
αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων,
αναμένεται να υπάρξει ολική επα-
ναφορά των τιμών στα υψηλά του
2007 μέσα στο 2024 ή το αργότερο
το 2025. 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής των τιμών των «νέων» διαμερι-
σμάτων έως πέντε χρόνια διαμορ-
φώθηκε στο 7,6% και για τα «πα-
λαιά» (άνω της πενταετίας) στο 8,2%.
Στην Αθήνα παρουσιάζεται η μεγα-
λύτερη αύξηση κατά 9,8% στο Γ’ τρί-
μηνο του 2021, στη Θεσσαλονίκη
8,7%, στις άλλες πόλεις 5,9% και στις
υπόλοιπες περιοχές της επικράτει-
ας 5,7%. 

Με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το Α’ και Β’ τρίμηνο του 2021 η
αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα
τρίμηνα του 2020 διαμορφώθηκε σε
4,3% και 6,2% αντίστοιχα, ενώ για το

2020 οι τιμές των διαμερισμάτων
αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό
4,5%. 

Η αύξηση των τιμών το Γ’ τρίμηνο
του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2020 ήταν 7,6% για τα
νέα διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας
έως πέντε ετών, και 8,2% για τα πα-
λαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των πέντε
ετών. 

Με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το Α’ και Β’ τρίμηνο του 2021
σημειώθηκε αύξηση των τιμών των
νέων διαμερισμάτων κατά 4,5% και
6,2% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές των
παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν
κατά 4,1% και 6,2%, σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Για
το 2020, οι τιμές για τα νέα και τα πα-
λαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με
μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,2% αν-
τίστοιχα. 

Με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το Α’ και Β’ τρίμηνο του 2021 η
μέση ετήσια αύξηση των τιμών των
διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε
6,7% και 8,3% αντίστοιχα στην Αθήνα,
4,6% και 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,1%
και 4,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις
και 1,3% και 3,6% στις λοιπές περιο-
χές της χώρας. 

Τέλος, για το σύνολο των αστικών
περιοχών της χώρας, το Γ’ τρίμηνο
του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων
αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σύγκριση
με το Γ’ τρίμηνο του 2020.

Άλμα 7,9% στις τιμές διαμερισμάτων

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΒΟΑΚ: «Πράσινο φως» για το μεγαλύτερο 
έργο υποδομής της Κρήτης
Άναψε το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής της Κρή-
της για τα επόμενα έτη, ύστερα από την υπογραφή από το ΥΠΕΝ της πρώτης Απόφασης Έγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον Βόρειο Οδικό Άξονα του νησιού (ΒΟΑΚ). Πρόκει-
ται για το πρώτο τμήμα του υπερσύγχρονου αυτοκινητόδρομου από τη Χερσόνησο έως τη
Νεάπολη, μήκους 22,5 χιλιομέτρων, το οποίο, όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κ. Σκρέκας,
«θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τα τροχαία ατυχή-
ματα. Θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα μειώσει το κόστος μεταφοράς
εμπορευμάτων και προϊόντων στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και θα συμβάλει στην αειφόρο
τουριστική ανάπτυξη του νησιού». Όπως έγινε γνωστό, σε συνεργασία με τον υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, στόχος είναι να ολοκληρωθεί πλήρως η
αδειοδότηση του μεγαλύτερου νέου αυτοκινητόδρομου της Ευρώπης, το συντομότερο δυ-
νατό, προκειμένου να αποκτήσει επιτέλους η Κρήτη έναν υπερσύγχρονο οδικό άξονα.

HΛ. ΠΑΠ.

Ταχύτερη η αύξηση 
των τιμών κατά
το γ’ τρίμηνο 
του 2021



Μ
ετρά τις αντοχές της η χρηματι-
στηριακή αγορά, με την έξαρση
της πανδημίας να βαραίνει το

κλίμα διεθνώς. Το εκρηκτικό κοκτέιλ
πανδημίας και ακρίβειας επιδρά αρνη-
τικά στο ΧΑ και μένει να διαφανεί αν τα
αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι ει-
σηγμένες μπορεί οδηγήσουν σε επιλε-
κτικές τοποθετήσεις. Τεχνικά και ξεκι-
νώντας από τον γενικό δείκτη, οι στηρί-
ξεις τίθενται στις 909, 907 (εκθετικός
ΚΜΟ 30 ημερών), 900 - 895, 893, 883
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874
και 864 μονάδες. Οι αντιστάσεις ορίζον-
ται στις 930, 950 και 1.013 μονάδες. Για
τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
αρνητική εξέλιξη κλείσιμο υψηλότερα
των 2.239 - 2.240 μονάδων (gap), μπο-
ρεί να δώσει κίνηση προς τις 2.365 και
2.390 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις
στις 2.175 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών),
2.162 (εκθετικός ΚΜΟ 90 ημερών) 2.130
(εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2.095
και 2.017 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων).

Στο μεταξύ, οι ξένοι εξακολουθούν να

κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το
χρηματιστήριο, στο τέλος Οκτωβρίου η
κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου
διαμορφώθηκε στο 62,5% για τους αλ-
λοδαπούς δικαιούχους μερίδων και στο
37,5% για τους ημεδαπούς. Οι αλλοδα-
ποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποί-
ησαν το 52,8% των συνολικών συναλλα-
γών τον Οκτώβριο 2021, ενώ οι ημεδα-
ποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποί-

ησαν το 47,2% των συναλλαγών. Και τώ-
ρα, προσοχή. Οι χώρες με τη μεγαλύτε-
ρη αξία χαρτοφυλακίου στο ελληνικό
χρηματιστήριο ήταν τον Οκτώβριο οι
ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου
6,1 δισ. ευρώ, η Κύπρος με αξία χαρτο-
φυλακίου 5,2 δισ. ευρώ και η Ολλανδία
με αξία χαρτοφυλακίου 4,3 δισ. ευρώ.
Τα νούμερα αυτά είναι σημαντικά, κα-
θώς δείχνουν πως οι διεθνείς επενδυ-
τές είναι εκείνοι που κρατούν τα ηνία
του ΧΑ.

Πειραιώς: Στην Davidson
Kempner τα δάνεια Λογοθέτη

Η Davidson Kempner απέκτησε δάνεια και
επιχειρηματικές απαιτήσεις, συνολικού ύψους
419 εκατ. ευρώ, εταιρειών συμφερόντων του
εφοπλιστή Γ. Λογοθέτη, μετά την ολοκλήρωση
της πώλησής τους τον περασμένο Οκτώβριο
από την Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα μεταβί-
βασε επιχειρηματικά δάνεια, συνολικής απαί-
τησης 191 εκατ. ευρώ, καθώς και επιχειρηματι-
κές απαιτήσεις, λογιστικής αξίας, προ προβλέ-
ψεων, 228 εκατ. ευρώ. Το συνολικό τίμημα
ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νης και μιας ενδεχόμενης απαίτησης, η εύλογη
αξία της οποίας εκτιμήθηκε σε 10 εκατ. ευρώ.

Εκτίναξη τζίρου και κερδών 
για την EpsilonNet
Αύξηση 148% παρουσίασε ο κύκλος εργα-
σιών του Ομίλου της EpsilonNet το εννεάμη-
νο του 2021 και ανήλθε σε 28,56 εκατ. ευρώ
έναντι 11,50 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθη-
καν σε 7,83 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%),
ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά
354% ανερχόμενα σε 5,53 εκατ. ευρώ έναντι
1,22 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2020.

Jumbo: Στα 16,40 ευρώ 
αυξάνει την τιμή-στόχο η Optima 

Στην αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή
της Jumbo, στα 16,40 ευρώ έκαστη από 15,60
ευρώ προηγουμένως, επαναδιατυπώνοντας τη
σύσταση «αγορά», προέβη η Optima Bank. Η
επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η αύξηση
της τιμής-στόχου στηρίζεται στις εξαιρετικά
καλές ταμειακές ροές της εισηγμένης κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2021 ως απόρροια των μει-
ωμένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και της
βελτιωμένης κερδοφορίας της (ετήσια αύξηση
EBITDA 26%). Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει
περιθώριο ανόδου της μετοχής κατά 24% σε
σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου
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Μέλος του ACFE Corporate Alliance, της συμμαχίας των με-
γαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως για την καταπολέμηση
της απάτης, αποτελεί πλέον ο Όμιλος Ελλάκτωρ από την 1η
Νοεμβρίου 2021. Η σχετική ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
κατά της Απάτης (ACFE Greece), με τίτλο «Ξέπλυμα Χρήμα-
τος και Φορολογική Απάτη», με αφορμή τον εορτασμό της
International Fraud Awareness Week (14-20 Νοεμβρίου). Ο
αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελλάκτωρ,
Άρης Ξενόφος, εκπροσωπώντας τον όμιλο, δήλωσε σχετικά:
«Η συμμετοχή του Ομίλου Ελλάκτωρ στη συμμαχία αυτή πι-
στοποιεί τη δέσμευσή μας για τη συνεχή προαγωγή βέλτι-
στων πρακτικών “καλής διακυβέρνησης” και την εδραίωση
μιας κουλτούρας ακεραιότητας και διαφάνειας». 

H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και
λύσεων, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση σειράς δοκιμών, τόσο σε εργα-
στήρια όσο και στο πεδίο, του ραδιοσυστήματος WiBAS™ G5 από παρόχους
υπηρεσιών 5G στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρη-
νικού, αξιοποιώντας το φάσμα τους στις συχνότητες των 24GHz, 26GHz και
28GHz. Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η εταιρεία πραγ-
ματοποίησε πέντε επιτυχημένες δοκιμές του συστήματος WiBAS™ G5, το
οποίο επέδειξε εξαιρετική απόδοση. Έχοντας περάσει με επιτυχία όλες τις
δοκιμές, το WiBAS™ G5 επιβεβαίωσε την ικανότητά του να παρέχει σε συν-
δρομητές ταχύτητες εκατοντάδων Mbps σε εμβέλεια άνω των 5 χιλιομέτρων.

Intracom Telecom: Επιτυχημένες δοκιμές για το WiBAS G5 

H Ελλάκτωρ έγινε μέλος του ACFE Corporate Alliance

Σε κρίσιμη καμπή το ΧΑ - Οι ξένοι κρατούν τα ηνία



Mytilineos: Δεσμεύεται
στη διεθνή πρωτοβουλία
SBTi για το κλίμα

Η
Mytilineos, στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευ-
σής της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής με τους φιλόδοξους στόχους μείωσης εκπομ-

πών CO2 που έθεσε στις αρχές του χρόνου, αναλαμβάνει
εκ νέου δράση με τη δέσμευσή της στην παγκόσμια πρω-
τοβουλία «Science Based Targets initiative». Το SBTi κι-
νητοποιεί τις εταιρείες να θέσουν στόχους βασισμένους
στην επιστήμη και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα. Αποτελεί σύμπραξη των οργανι-
σμών CDP, United Nations Global Compact, World Reso-
urces Institute (WRI) και του World Wide Fund for Nature
(WWF) και παρέχει ανεξάρτητη διασφάλιση και επικύρω-
ση εταιρικών στόχων με βάση σύγχρονα και έγκυρα δε-
δομένα σχετικά με το κλίμα.

Ο Βασίλης Μπαλούμης νέος CFO 
στη Lavipharm

Η εταιρεία Lavipharm γνωστοποίησε ότι ο Βασίλης
Μπαλούμης αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού
διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου (CFO)
από την 1η Δεκεμβρίου 2021 στη θέση του
Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα, ο οποίος αποχωρεί λόγω
συνταξιοδότησης. Ο κ. Μπαλούμης διαθέτει πολυετή
εμπειρία ως οικονομικός διευθυντής, με πρόσφατη
τη θέση του στη Lamda Development ΑΕ. Είναι
απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κάτοχος Executive MBA του ίδιου
πανεπιστημίου.

Χορηγός της έκθεσης «Αθήνα 
200 χρόνια 200 κτίρια» η ΑΒΑΞ

Με αφορμή την επέτειο 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ανακοινώνει τη χορηγία
της έκθεσης «Αθήνα 200 χρόνια 200 κτίρια», η οποία θα
πραγματοποιηθεί από τις 9 έως και τις 12 Δεκεμβρίου
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με
ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση είναι βασισμένη στο ομώνυ-
μο αρχιτεκτονικό λεύκωμα του αρχιτέκτονα Μανώλη
Αναστασάκη -αποκλειστικός χορηγός του οποίου ήταν ο
Όμιλος ΑΒΑΞ- και περιλαμβάνει την παρουσίαση των
200 κτιρίων του λευκώματος, τα οποία βρίσκονται στην
Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της. Πρόκειται για εμ-
βληματικά κτίρια τα οποία συναντάμε στην καθημερινό-
τητά μας μέσα στην πόλη και για πολλά από αυτά δεν
γνωρίζουμε την ιστορία και την εξέλιξή τους μέσα στον
χρόνο.

Βελτιωμένα αποτελέσματα για Βιοκαρπέτ
Τιμολογιακές

αυξήσεις προ-
κειμένου να αν-
τισταθμιστεί η
αύξηση του κό-
στους ενέργειας
και των μεταφο-
ρικών, προανήγ-
γειλε ο Όμιλος Βιοκαρπέτ, παρουσιάζοντας συνοπτικά
τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου/εννεαμήνου. Αναφορικά
με τα αποτελέσματα, η Βιoκαρπέτ ανακοίνωσε πως ο κύ-
κλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννε-
άμηνο του 2021 στα 139,14 εκατ. ευρώ έναντι 90,36 εκατ.
ευρώ στο αντίστοιχο του 2020, σημειώνοντας αύξηση
κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο
κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ’
τρίμηνο του 2021 στα 49,08 εκατ. ευρώ έναντι 32,14 εκατ.
ευρώ στο αντίστοιχο Γ’ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας
αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο
της εταιρείας Βιoκαρπέτ αυξήθηκε κατά 20,01% και
ανήλθε στα 3,92 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 3,27 εκατ. ευ-
ρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. 
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Κωτσόβολος: Δύο νέα 
καταστήματα στην Αττική

Νέες επενδύσεις
σε καινούργια κα-
ταστήματα εντός
της Αττικής ανακοί-
νωσε η Κωτσόβο-
λος. Πρόκειται για
δύο νέους χώρους στην Αγία Παρασκευή, στη λεω-
φόρο Μεσογείων 448, και εντός του νέου εμπορι-
κού κέντρου River West Open, στη λεωφόρο Κηφι-
σού 98, στο Αιγάλεω. Το νέο κατάστημα Κωτσόβο-
λος, στη λεωφόρο Μεσογείων 448, στην Αγία Πα-
ρασκευή, αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα του
δικτύου της. Πρόκειται για κατάστημα 3 ορόφων
και 3.300 τ.μ., προσβάσιμο σε άτομα με κινητικές
αναπηρίες, με διαθεσιμότητα 120 θέσεων πάργ-
κινγκ. Το κατάστημα Κωτσόβολος στο River West
Open είναι συνολικής επιφάνειας 2.100 τ.μ., διαθέ-
τει έναν όροφο, άνετο πάρκινγκ και είναι έτοιμο να
μαγέψει τον πελάτη τόσο με την αισθητική του όσο
και με τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτει.

BriQ Properties: Σημαντική 
αύξηση κερδών 
Σε 4,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από ενοίκια
της BriQ Properties στο εννεάμηνο του 2021,
έναντι 2,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής
περιόδου σημειώνοντας αύξηση 59% κυρίως
λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέ-
ες επενδύσεις του ομίλου σε ακίνητα logistics.
Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινή-
των της εταιρείας στον τομέα των logistics απο-
τυπώνεται στη σύνθεση της αξίας του χαρτοφυ-
λακίου ακινήτων στις 30/09/2021, η οποία ήταν
48% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και
5% λοιπές χρήσεις, ενώ στις 30/09/2020 ήταν
43% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και
16% οικόπεδα και λοιπές χρήσεις.

EquiFund: Επενδύσεις 211 εκατ. 
σε 119 ελληνικές startups

Χρηματοδότηση σε 119 startup επιχειρήσεις με
το συνολικό ποσό των 211 εκατ. ευρώ προσέφερε
η επενδυτική πλατφόρμα του EquiFund μέσα στα
σχεδόν τριάμισι χρόνια από την ίδρυσή του δίνον-
τας ώθηση σε μια αγορά που σιγά σιγά κερδίζει
έδαφος σε διεθνές επίπεδο. Όπως ανέφερε ο
Γιώργος Γιακουμάκης, project manager του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), μιλώντας
στο συνέδριο Hellenic Innovation Forum, μέχρι
τον Οκτώβριο είχαν χρηματοδοτηθεί από τα εν λό-
γω funds οι 119 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ πα-
ράλληλα το EquiFund κινητοποίησε και άλλους
επενδυτές, με το συνολικό ποσό των επενδύσεων
να φτάνει τα 483 εκατ. ευρώ. Οι 119 startups απα-
σχολούν περί τους 3.500 εργαζόμενους, ενώ στη
διάρκεια των πέντε ετών έξι εξ αυτών υλοποίησαν
ισάριθμα επιτυχημένα exits.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο «καταφρονεμένος» στη EuroLeague Πα-
ναθηναϊκός, τελευταίος στη βαθμολογία,
πέρασε εύκολα από το ΣΕΦ 81-76 κόντρα

στον «αιώνιο» αντίπαλό του Ολυμπιακό για το πρω-
τάθλημα και παράλληλα ανέδειξε τα χαρίσματα
μιας «καλαθομηχανής», του Σέρβου Νεμάνια Νέν-
τοβιτς, που με 24 πόντους και τρίποντα από τα εν-
νέα μέτρα έσπασε μια σειρά από ρεκόρ που κρα-
τούσαν για χρόνια. Ο Νέντοβιτς που στο ματς αυτό
ξεπέρασε τους 200 πόντους στο πρωτάθλημα (είχε
και πολλούς τραυματισμούς που τον άφησαν έξω
για καιρό), με τους 24 πόντους στο ΣΕΦ σημείωσε
την καλύτερη επίδοση στο γήπεδο αυτό για παίκτη
του Παναθηναϊκού στα τελευταία 35 παιχνίδια με
αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Δυο περισσότερους πόν-
τους, 26, είχε σκοράρει ο Κένεντι Ουίνστον στις 17
Φεβρουαρίου του 2008, στη νίκη 82-64 του Πανα-

θηναϊκού. Επίσης, οι 24 πόντοι του Σέρβου είναι η
κορυφαία επίδοση των τελευταίων 20 ντέρμπι στο
ΣΕΦ, ανεξαρτήτως ομάδας. Ίδιο αριθμό είχε πετύ-
χει και ο Βασίλης Σπανούλης με τον Ολυμπιακό
στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος το 2012. Έναν
χρόνο πριν, το 2011, ο Ισραηλινός Γιοτάμ Χαλπερίν
είχε σκοράρει 25 πόντους για τους «πράσινους». 
Οι καλύτερες επιδόσεις του Νεμάνια Νέντοβιτς
μέχρι τώρα ήταν τρεις φορές από 19 πόντους, αλλά
στο ΣΕΦ πήρε το παιχνίδι πάνω του όταν ο Παναθη-
ναϊκός έμεινε 12 πόντους πίσω στην 3η περίοδο
και άρχισε να «βομβαρδίζει» το «ερυθρόλευκο»
καλάθι. 
Ο Νέντοβιτς, πόιντ γκαρντ / σούτινγκ γκαρντ, μετα-
γράφηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2020
από την Αρμάνι Μιλάνο. Πριν από έναν μήνα ανα-
δείχθηκε MVP της αγωνιστικής στη EuroLeague,

όταν φόρτωσε με 28 πόντους (2/5 δίποντα, 7/12 τρί-
ποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες
σε 27:57 συμμετοχής) το καλάθι της Eφές στη με-
γάλη νίκη 82-68 των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ. Πέρυ-
σι ο Σέρβος άσος είχε σκοράρει 39 πόντους εναν-
τίον της Μακάμπι (7/9 δίποντα, 7/13 τρίποντα και
4/5 ελεύθερες βολές σε 29:34 συμμετοχής), επί-
δοση που αποτελεί την τέταρτη καλύτερη στην
ιστορία της EuroLeague και δεύτερη καλύτερη
στην ιστορία του Παναθηναϊκού στον θεσμό. Ακό-
μα, ο Νεμάνια Νέντοβιτς με τους 33 πόντους που
σκόραρε εναντίον της Βιλερμπάν (6/7 δίποντα,
5/10 τρίποντα και 5 ριμπάουντ με 6 ασίστ σε 28:22)
στις αρχές του χρόνου, ξαναπήρε τον τίτλο του MVP
της αγωνιστικής και έγινε ο πρώτος παίκτης του
Παναθηναϊκού που σκόραρε περισσότερους από
30 πόντους στη διοργάνωση για δύο φορές.

Νέντοβιτς όπως… Σπανούλης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 76-81
με 24 πόντους του Σέρβου 
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Είναι από τις περιπτώσεις, όπου ο αθλητισμός
μπορεί να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο,
αφυπνίζοντας συνειδήσεις. Αξιομνημόνευτο αυ-
τό που έγινε πριν από το τζάμπολ του αγώνα με-
ταξύ ΓΑΣ Κομοτηνή και Μακεδονικού για τη Β’
Εθνική, όταν οι παίκτες και τα μέλη των αποστο-
λών των δύο ομάδων μπήκαν στο παρκέ φορών-
τας πορτοκαλί μπλουζάκια και σηκώνοντας πλα-
κάτ με μηνύματα αλληλεγγύης προς τις κακοποι-
ημένες γυναίκες, ενάντια στη βία που υφίσταν-
ται. Διότι τα περιστατικά κακοποίησης των γυναι-
κών στην Ελλάδα είναι πολλά, αλλά λίγες γυναί-
κες είναι αυτές που τολμούν να μιλήσουν. Από
φόβο. Δεν ζητούν βοήθεια και το φαινόμενο της
βίας συνεχίζεται.

Τα πλακάτ που σήκωσαν ΓΑΣ Κομοτηνή και
Μακεδονικός απέκτησαν κι αυτά τη δική τους
ιστορία. «Γιατί είμαστε όλες εδώ», έγραφαν. Μόνο συγχαρητήρια στους δυο συλλόγους για την ευαισθησία. Δεν είδαμε, ωστόσο,
να ευαισθητοποιούνται οι «μεγάλες» ομάδες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν περισσότερο κόσμο. 

Κατά της κακοποίησης γυναικών Στην ΕΡΤ η Super League 2
Τελικά, η ΕΡΤ αποφάσισε να ενισχύσει τη

Super League 2 με 4,3 εκατ. ευρώ, μεταδίδον-
τας τα παιχνίδια της. Που σημαίνει ότι η καθε-
μία από τις 36 ομάδες θα πάρει 120.000 ευρώ.
Ως γνωστόν, το κράτος έδωσε χρήματα στις
ομάδες και από τα κέρδη των παικτών του στοι-
χήματος. Από μόνοι τους οι «επενδυτές» δεν
είναι ικανοί να βγάλουν χρήματα;

Εύκολο βράδυ για τον Γιάννη

Σε ρυθμούς… προπόνησης οι πρωταθλητές
ΝΒΑ Μιλγουόκι Μπακς συνέτριψαν 123-92
τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Γιάννη Αντετο-
κούνμπο να φτάνει κοντά σε triple-double, κα-
θώς είχε 12 πόντους με 4/6 βολές, 4/8 δίποντα
και 0/4 τρίποντα, 9 ασίστ, 8 ριμπάουντ, 2 τάπες,
1 κλέψιμο και 1 λάθος, με τους πρωταθλητές να
«σκαρφαλώνουν» πλέον στο 10-8. Έναν πόντο

σημείωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
και πέντε ο νεαρός Καλαϊτζάκης.

«Ανίκανος
ή εντολοδόχος»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 με ανα-
τροπή τη Λαμία στο ουδέτερο Πανθεσ-

σαλικό στον Βόλο, γιατί το γήπεδο στην
πρωτεύουσα της Φθιώτιδας κρίθηκε ακατάλ-
ληλο. Η ΠΑΕ Λαμία με ανακοίνωσή της κατηγο-
ρεί και τον γεωπόνο που το έβγαλε ακατάλλη-
λο, αλλά και τον διαιτητή Κουμπαράκη, τον
οποίο χαρακτηρίζει «ανίκανο» ή εντολοδόχο».
(Λεπτομέρεια: Η υπηρεσία στην ΕΠΟ που ενη-
μέρωνε τον αθλητικό δικαστή για δυσφημιστι-
κές δηλώσεις έχει καταργηθεί.)

Μαθήματα ψυχολογίας
στους διαιτητές!

Οι Έλληνες διαιτητές έκαναν μαθήματα ψυ-
χολογίας από Αγγλίδα ψυχολόγο, ύστερα από
σχετική εντολή του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ
Κλάτενμπεργκ. Στόχος, να αποβάλουν το άγ-
χος. Τους συστήθηκε να μη διαβάζουν τα ΜΜΕ
την ημέρα των αγώνων και να παίρνουν βαθιές
ανάσες όταν νιώθουν άγχος. Κι ύστερα λένε ότι
το άγχος είναι δημιουργικό. (Ερώτηση: Ποιος
είπε ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν άγχος;)

Γκουαρντιόλα εναντίον Μέσι
Το μεγάλο ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00)
ξεχωρίζει από τους αποψινούς αγώνες των ομίλων του Cham-
pions League. Γκουαρντιόλα εναντίον Μέσι. Στο Παρίσι η Παρί
είχε νικήσει 2-0 με ένα γκολ του Αργεντινού. Τα άλλα ματς:
Μπεσίκτας - Άγιαξ, Ίντερ - Σαχτάρ (19.45), Κλαμπ Μπριζ - Λει-
ψία, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μίλαν, Λίβερπουλ - Πόρτο, Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας - Ντόρτμουντ, Σερίφ Τίρασπολ - Ρεάλ Μαδρί-
της (22.00). Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.

Ο Ελ Αραμπί
απειλεί 

Προτάσοφ

Δεδομένο θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι ο Μαροκινός διεθνής φορ Γιουσέφ ελ Αραμπί 
θα μείνει έναν ακόμα χρόνο με τα ίδια χρήματα, 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Ο Ελ Αραμπί θέλει τρία ακόμα γκολ για να φτάσει τα 49 και να πιάσει στη σχετική λίστα 
των σκόρερ τον Ολέγκ Προτάσοφ στην 20ή θέση. Πρώτος σκόρερ όλων 
των εποχών παραμένει ο «Φόντακας» Γιώργος Σιδέρης.
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• Η Τάμτα σκέφτεται να επενδύσει
επιχειρηματικά σε δική της σειρά
ρούχων.

• Το σοβαρό πρόβλημα με
τον θυρεοειδή της αποκάλυ-
ψε η κριτής του «GNTM» Ζε-
νεβίεβ Μαζαρί: «Τα μαλλιά
που βλέπεις είναι προσθετι-
κά, το 80% των μαλλιών μου
το έχω χάσει».

• Το πρώτο της baby botox έκανε η
Έλενα Παπαρίζου!

• Επιστρέφει στην τηλεόρα-
ση η Άννα Μαρία Παπαχαρα-
λάμπους. Θα παίξει σε σειρά
της ΕΡΤ. 

• Στο στόχαστρο της showbiz ο Άρης
Σερβετάλης. Η παραίτησή του από
παράσταση προκάλεσε τις σφοδρές
αντιδράσεις καλλιτεχνών. Καταπέλ-
της η Φαίη Κοκκινοπούλου.

• Πουλήθηκε το διαμέρισμα
του Νίκου Σεργιανόπουλου 13
χρόνια μετά τη δολοφονία του.

• Η αθλητικογράφος Λίλα Κουντου-
ριώτη δέχτηκε πρόταση για το «Sur-
vivor», αλλά αρνήθηκε ευγενικά.

• Ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει
ποδαρικό στην πρεμιέρα της
εκπομπής του Γιώργου Θεο-
φάνους στις 10 Δεκεμβρίου
στο Open.

• Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Γρη-
γόρης Αρναούτογλου από τη Ρούλα
Ρέβη. Η φωτογράφος δήλωσε ενο-
χλημένη για τις ερωτήσεις του πα-
ρουσιαστή στον σύζυγό της Αποστό-
λη Τότσικα περί διαφορά ηλικίας.

• Η Νατάσσα Θεοδωρίδου αρ-
νήθηκε τη θέση κριτή στο «X-
Factor», γιατί θα προτιμούσε
την παρουσίαση!

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

«Ω
έλατο» από τον Νοέμβριο, με τους
διάσημους celebrities να βρίσκονται
σε γιορτινή διάθεση. Τα πρώτα στολι-
σμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα φι-

γουράρουν ήδη στο Instagram, με τους διάσημους
σταρ να ποζάρουν με χαμόγελα και ευχές για την
πιο όμορφη γιορτή του χρόνου. Ο 4χρονος μοναχο-
γιός της Αντιγόνης Ψυχράμη και του Δημήτρη Μα-
καλιά ήταν ο τυχερός που έβαλε το αστέρι στην κο-
ρυφή τού πολύχρωμα στολισμένου δέντρου.
« Έχουμε ανέβει σε καρέκλα. Δεν είμαι ακόμη
1,90!», αποκάλυψε με χιούμορ ο γνωστός ηθοποιός.

Οικογενειακή υπόθεση ο φετινός στολισμός και
για τον Ησαΐα Ματιάμπα. Με βοηθούς τη σύζυγό του
Βασιλική και τον γιο τους Ηρακλή, επέλεξαν όμορ-
φα στολίδια και δεκάδες λαμπιόνια, με τον τραγου-
διστή να εύχεται στους followers του: «Υγεία και
αγάπη σε όλο τον κόσμο».

Ο γιος της Ρούλας Ρέβη μεταμφιέστηκε σε σού-
περ ήρωα για να φωτογραφηθεί δίπλα στο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Η σύζυγος του Αποστόλη Τότσι-
κα ανέλυσε την αξία της ευχής «Και του χρόνου» με
την αφιέρωση: «ΥΓΕΙΑ, όσο παλιό και αν σας ακού-
γεται, θα είναι πάντα το ζητούμενο! Μας το απέδειξε
άλλη μια φορά η ζωή».

Μεγάλες κατακόκκινες μπάλες, δωράκια, ξωτικά
και λουλούδια κοσμούν το πανύψηλο έλατο της Σίσ-
συς Χρηστίδου. Το φετινό design φέρει την υπογρα-

φή των αγοριών της Φίλιππου-Ραφαήλ και Μιχαήλ-
Άγγελου. Η Ρόζυ, ο Μεζές και η Μπουκιά παρακο-
λουθούσαν επί ώρες και με μεγάλο ενδιαφέρον τη
διάσημη αφεντικίνα τους Δανάη Μπάρκα να σκαρ-
φαλώνει στα πιο ψηλά κλαδιά για να κρεμάσει αγιο-
βασιλάκια και ρόδια, ποζάροντας στο τέλος όλοι μα-
ζί σε μια αναμνηστική φωτογραφία.

Η Ελένη Χατζίδου, ο Ετεοκλής Παύλου και η κο-
ρούλα τους μπορούν να υπερηφανεύονται για το τε-
ράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Χρειάστηκαν
αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί, με την τραγουδί-
στρια να εύχεται στον σύζυγό της: «Το μεγάλο μας
δέντρο! Και του χρόνου, Ετεοκλή Παύλου».

Με μια τρυφερή φωτογραφία ο «Mr Happy Trav-
eller» καλωσόρισε το γιορτινό πνεύμα! Ο Ευτύχης
Μπλέτσας φωτογράφισε το χεράκι της νεογέννητης
κορούλας του Νεφέλης με φόντο το φωτισμένο έλατο
και έγραψε όλο αγάπη στο Instagram: «Σημαντική
μου. Διαμαντένια μου. Τα πρώτα μας Χριστούγεννα
μαζί σου. Εμένα προσωπικά, εκτός από τα μελομακά-
ρονα και τον στολισμό, μ’ αρέσει τρελά αυτή η συναι-
σθηματική ατμόσφαιρα που υπάρχει παντού».

H Ντορέττα Παπαδημητρίου προσκάλεσε τη μα-
μά, την αδελφή και τη νεογέννητη ανιψιά της για να
αναλάβουν μαζί με τους γιους της τον εθιμοτυπικό
στολισμό, ενώ η Νατάσσα Μποφίλιου με συντροφιά
τον μικρούλη γάτο της πόζαρε χαμογελαστή και ευ-
τυχισμένη, ανοίγοντας κούτες με στολίδια.

Η showbiz έφερε 
τα Χριστούγεννα!



Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα Πρώτη επίσημη εμφάνιση

Τέλος το κρυφτό με τους παπαράτσι. Η Δέ-
σποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμίκης έκα-
ναν μαζί την πρώτη τους κοινή εμφάνιση. Το
ερωτευμένο ζευγάρι εμφανίστηκε στα εγκαί-
νια δραματικής σχολής, με τα φλας να αναβο-
σβήνουν σαν τρελά και τις κάμερες να τους
κυνηγούν για μια δήλωση. Ντυμένοι στα total
black, με τον ηθοποιό να επιλέγει casual out-
fit και την τραγουδίστρια δερμάτινο μίνι με-
σάτο φόρεμα, πόζαραν για λίγα λεπτά χαμογε-
λαστοί και έπειτα πέρασαν στο εσωτερικό του
κτιρίου!

Και επίσημα στο Open

Ο καναλάρχης Ιβάν Σαββίδης υποδέχτηκε αυτο-

προσώπως τον Γιάννη Λάτσιο στο Open! Ο

ισχυρός άντρας των media αναλαμβάνει τη θέ-

ση του πρόεδρου στο ΔΣ του τηλεοπτικού σταθ-

μού με σκοπό την αναδιοργάνωση αλλά και την

ανταγωνιστική εξέλιξή του. «Ο κ. Λάτσιος είναι

ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα στελέ-

χη στην ελληνική αγορά ΜΜΕ, κατέχοντας επί

σειρά ετών επιτελικές θέσεις στους μεγαλύτε-

ρους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και

έχει συντελέσει στην εδραίωση και ανάπτυξή

τους», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Μοναδικές στιγμές ενθουσια-
σμού και χαράς για την πρώην
παίκτρια του «GNTM» Ίριδα
Παπουτσή στην παριζιάνικη
Disneyland! Το σούπερ μοντέλο
επισκέφτηκε τον γιορτινά στο-
λισμένο μαγικό παιδότοπο στην
Πόλη του Φωτός για να γνωρί-
σει από κοντά τους παραμυθέ-
νιους παιδικούς της ήρωες, Μί-
κυ και Μίνι Μάους. «100% παι-
δί σε αυτό το μέρος! Και το απο-
λαμβάνω κιόλας!», έγραψε πε-
ριχαρής στο Instagram.

Πρεμιέρα με τη μαμά του
Ο Δημήτρης Σχοινάς έχει λιώσει στις
πρόβες! Ο μοναχογιός της Καίτης Γαρμ-
πή και του Διονύση Σχοινά ετοιμάζεται
πυρετωδώς για την παρθενική του εμφά-
νιση στο stage μεγάλου νυχτερινού κέν-
τρου, σε μια συνεργασία-έκπληξη με τη
διάσημη μαμά του και τον Χρήστο Μενι-
διάτη. «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους
όσοι με αγκάλιασαν και μου εμπιστεύτη-
καν μια θέση στο πρόγραμμα δίπλα σε
καταξιωμένους, σπουδαίους καλλιτέ-
χνες!», ανέφερε στον λογαριασμό του. 

Στην Πόλη του Φωτός

Α
ν θέλεις καλή ψυχική και ερωτική ζωή, γίνε χειμερινός
κολυμβητής! Το δοκίμασε ο φυσιολάτρης Θανάσης Ευ-
θυμιάδης και πέτυχε, όπως αποκάλυψε σε διαδικτυακό

ποστ με θέμα τα οφέλη μιας παγωμένης βουτιάς! «Στα χειμερινά
μπάνια με μύησε ο αδελφικός μου φίλος Χρήστος Βασιλόπου-
λος πριν από 14 χρόνια. Ήταν χειμώνας και η γυναίκα μου με
κοιτούσε έντρομη. Αφού είδε επί τόσους χειμώνες τι αποτελέ-
σματα έχει σε εμένα, από πέρυσι άρχισε να βουτάει και η Άννα
τον χειμώνα και, απ’ ό,τι λέει, είναι ένα από τα καλύτερα δώρα
που έχει κάνει στον εαυτό της. Μπορώ να πω πολλά για τα οφέλη
της χειμερινής κολύμβησης στην ψυχική, σωματική και ερωτική
μου υγεία, θέλω όμως να σταθώ στον ενεργειακό καθαρισμό
που γίνεται έπειτα από μια βουτιά στη θάλασσα (ή στο ποτάμι)
τον χειμώνα», έγραψε ποζάροντας μέσα στο νερό.
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Κατέβηκε αιφνίδια ο «Ρινόκερος»
Αποχώρησε ο Άρης Σερβετάλης από την παράσταση «Ρινόκερος»,
τινάζοντας στον αέρα τον θίασο του Γιάννη Κακλέα. Η παραίτηση
του πρωταγωνιστή έγινε με αφορμή τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό,
που επιτρέπουν την είσοδο σε κλειστούς χώρους μόνο για τους εμ-
βολιασμένους. Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να δεχτεί
τον οποιοδήποτε διαχωρισμό ανθρώπων και παραιτήθηκε αφήνον-
τας καλλιτέχνες και τεχνικούς άνεργους.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Ο
σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παγ-
κόσμιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ειδι-
κά φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Σακχα-
ρώδη Διαβήτη συνέπεσε χρονικά με

την 100ή επέτειο από την ανακάλυψη της ινσουλί-
νης. Αυτή η συγκυρία δίνει στους ειδικούς την ευ-
καιρία να αναδειχτεί το θέμα ακόμα περισσότερο
και να οδηγήσει τους πολίτες αλλά και την Πολιτεία
στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση για καλύτερη
πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση της πάθησης.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, αναγνωρί-
ζοντας ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι σημαντι-
κή απειλή για το καρδιαγγειακό σύστημα, προσπα-
θεί να ενημερώσει τους πολίτες για τις δραματικές
συνέπειες της ασθένειας. Ειδικά μέσα στην παν-
δημία της Covid-19, πολλοί ασθενείς με σακχαρώ-
δη διαβήτη οδηγήθηκαν για νοσηλεία στα νοσοκο-
μεία. Κι ενώ οι γνώσεις μας σχετικά με την πρόλη-
ψη και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη είναι πε-
ρισσότερες σε σχέση με παλιά, ο αριθμός των ατό-
μων που νοσούν αυξάνεται ραγδαία. Πάνω από
420 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
έχουν σακχαρώδη διαβήτη. Ο επιπολασμός της
παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των εφήβων
ηλικίας 5-19 ετών αυξήθηκε δραματικά από 4% το
1975 σε πάνω από 18% το 2016. Οι θάνατοι από δια-
βήτη αυξήθηκαν κατά 70% παγκοσμίως μεταξύ
2000 και 2019. Ο διαβήτης αποτελεί την κύρια αιτία
τύφλωσης, νεφρικής ανεπάρκειας, καρδιακών

προσβολών, εγκεφαλικού και ακρωτηριασμού κά-
τω άκρων. Ένας στους δύο ενήλικες με διαβήτη
τύπου 2 δεν γνωρίζει την κατάστασή του.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια ασθέ-
νεια που εμφανίζεται είτε όταν το πάγκρεας δεν
παράγει αρκετή ινσουλίνη είτε όταν το σώμα δεν
μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ιν-
σουλίνη που παράγει. Η ινσουλίνη είναι μια ορμό-
νη που ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα. Η υπεργλυ-
καιμία, ή το αυξημένο σάκχαρο στο αίμα, είναι μια
κοινή επίδραση του ανεξέλεγκτου διαβήτη και με
την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε σοβαρή βλάβη

σε πολλά από τα συστήματα του σώματος. Ο διαβή-
της τύπου 2 προκύπτει από την αναποτελεσματική
χρήση ινσουλίνης από τον οργανισμό. Πάνω από το
95% των ατόμων με διαβήτη έχει τύπου 2. Αυτός ο
τύπος διαβήτη είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα
του υπερβολικού σωματικού βάρους και της σω-
ματικής αδράνειας. 

Ο διαβήτης τύπου 1 χαρακτηρίζεται από ανεπαρ-
κή παραγωγή ινσουλίνης και απαιτεί καθημερινή
χορήγηση ινσουλίνης. Τα συμπτώματα περιλαμβά-
νουν υπερβολική απέκκριση ούρων, δίψα, συνεχή
πείνα, απώλεια βάρους, αλλαγές όρασης και κό-
πωση.

Υπάρχει και ο διαβήτης κύησης. Πρόκειται για
την υπεργλυκαιμία με τιμές γλυκόζης στο αίμα πά-
νω από το φυσιολογικό αλλά κάτω από αυτές που
είναι διαγνωστικές για διαβήτη. Ο διαβήτης κύη-
σης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης. Οι γυναίκες με διαβήτη κύησης διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και κατά τον τοκετό. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Η νόσος αποτελεί την κύρια αιτία 
τύφλωσης, νεφρικής ανεπάρκειας, 
καρδιακών προσβολών, εγκεφαλικού
και ακρωτηριασμού κάτω άκρων

Σωματική άθληση και πρόληψη
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει
απλά μέτρα για την πρόληψη ή την καθυστέ-
ρηση της εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2. Οι
πολίτες θα πρέπει να διατηρούν ένα υγιές σω-
ματικό βάρος, να είναι σωματικά δραστήριοι,
να επιλέγουν υγιεινή διατροφή, αποφεύγον-
τας τη ζάχαρη και τα κορεσμένα λίπη. Να απο-
φεύγουν τη χρήση καπνού, καθώς το κάπνι-
σμα αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη και καρδιαγ-
γειακών παθήσεων. Η σωστή θεραπευτική αν-
τιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη δια-
βήτη και καρδιαγγειακή νόσο είναι επιτακτι-
κή, πόσω μάλλον σε περίοδο πανδημίας.

Ο διαβήτης σύμμαχος της Covid-19 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα αυτή θα είναι
σχετικά πιο ήρεμη από τις προηγούμενες,
με τον Ερμή να περνά στο φιλικό με το δικό
σας ζώδιο του Τοξότη. Μέχρι τις 13 Δεκεμ-
βρίου, λοιπόν, θα υπάρξουν ευχάριστες
εξελίξεις και θα γίνεστε περισσότερο επι-
κοινωνιακοί. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Τοξότη και αυτό
σημαίνει για εσάς τους Ταύρους ότι το ενδια-
φέρον σας μετατοπίζεται στο πρακτικό κομ-
μάτι της καθημερινότητάς σας, δηλαδή στα
οικονομικά σας. Έτσι, μέχρι τα μέσα του Δε-
κέμβρη, τα πράγματα θα εξελιχθούν με γνώ-
μονα τις οικονομικές σας υποθέσεις. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο κυβερνήτης του ζωδίου σας, Ερμής, περνά
στο απέναντι ζώδιό σας, τον Τοξότη. Σίγουρα
θα σας απασχολήσουν οι επαφές σας με τους
άλλους, η προσωπική σας ζωή και οι συνεται-
ρισμοί. Οι σχέσεις σας γίνονται περισσότερο
ενεργές και η καθημερινότητά σας όλο και πιο
πολύβουη. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς τους Καρκίνους, η μέρα έχει μια αρ-
κετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, σε επαγγελματι-
κά θέματα, αλλά και σε οικονομικά. Το από-
γευμα, η επαφή σας με κάποιο πρόσωπο θα
σας γεμίσει με ευχάριστες πληροφορίες.  

Λέων
(23/7-22/8)
Μια μέρα αρκετά ενδιαφέρουσα για σας, με
τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σας και να
σχηματίζει θετική όψη με τον Ερμή. Σίγουρα
θα έχετε μια ευχάριστη αλλαγή, που θα σας
ανανεώσει, κυρίως εσάς του πρώτου πενθη-
μέρου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο πλανήτης κυρίαρχος του ζωδίου σας, Ερμής,
περνά στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, όπου αυτό-
ματα σας βάζει σε μια λογική να εστιάσετε στα
θέματα της οικογένειάς σας, του σπιτιού σας
και σε υποθέσεις από το παρελθόν. Μια ανα-
δρομή, αλλά και μια βαθιά σκέψη, θα σας δώ-
σουν πολλές πληροφορίες που χρειάζεστε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Μια πολύ θετική μέρα, να έρθετε σε επαφή
με άτομα από το περιβάλλον σας, να μετακι-
νηθείτε και να πλησιάσετε αγαπημένα σας
πρόσωπα. Ένα όμορφο διάλειμμα, με πολύ
καλές ειδήσεις, ιδίως για εσάς του πρώτου
πενθημέρου. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα βάλετε σε σειρά πολλά πρακτικά θέμα-
τα, εφόσον από σήμερα έως τις 13 Δεκεμ-
βρίου θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από
οικονομικά λάθη. Ένα διάστημα που θα
έχετε να τακτοποιήσετε πολλές υποχρεώ-
σεις σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η είσοδος του Ερμή στο δικό σας ζώδιο ανοί-
γει μια περίοδο που η επικοινωνία θα είναι ο
βασικότερος τρόπος, ώστε να έρθετε πιο κον-
τά με τους άλλους. Είναι βασικό για εσάς να
επικοινωνείτε, να ταξιδεύετε και να ενημε-
ρώνεστε, οπότε η περίοδος αυτή σας πάει. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η περίοδος πριν τα γενέθλιά σας είναι η κα-
λύτερη ευκαιρία να κάνετε την προσωπική
σας ενδοσκόπηση και να φωτίσετε τις σκο-
τεινές σας σκέψεις. Ο Ερμής στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι ξεκινά ένα ταξίδι βελτίω-
σης της ψυχής και του σώματός σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με τον Ερμή να περνά σήμερα στον τομέα
των στόχων σας, είναι πολύ πιθανόν να
ανανεώσετε τις σκέψεις σας πάνω σε ένα
συγκεκριμένο σχέδιό σας. Φιλίες και κοι-
νωνικές συναθροίσεις, όπου επιτρέπονται,
θα γίνουν με σκοπό να κλείσετε μια συλλο-
γική εργασία σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ερμής περνά στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας,
οπότε θα αναζητήσετε έντονα την εργασιακή
σας ταυτότητα, μέσα από την επικοινωνία. Μπο-
ρεί να γίνετε πιο παραγωγικοί και μάλιστα να
αναζητάτε το καλύτερο δυνατό για την κοινωνι-
κή σας εικόνα.

OΕρμής περνά στο ζώδιο του Τοξότη, μια θέση
αρκετά ελεύθερη στη σκέψη, χωρίς να γίνεται
εμμονική, όπως ήταν την περίοδο που

περνούσε από το σκοτεινό ζώδιο του Σκορπιού, όπου
είδαμε να υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις. Εδώ να
πω ότι τίποτα δεν έχει διάρκεια, όταν γεννιέται με
αντιπαλότητα και πόλωση. Έτσι, είναι καιρός να δούμε
πιο σφαιρικά τις καθημερινές προκλήσεις, όσο
δύσκολες και να φαίνονται. Η Σελήνη περίπου στις
6.00 μ.μ. ώρα Ελλάδας θα περάσει στο ζώδιο του
Λέοντα, όπου θα σχηματίσει ένα όμορφο τρίγωνο με τον
Ερμή. Μια τυχερή ώρα για να επικοινωνήσουμε, να
υπογράψουμε και να βρεθούμε κοντά με αγαπημένα
μας πρόσωπα. Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια… 
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Η
συζήτηση για τη στάση της Εκκλησίας καθ’
όλη τη διάρκεια της πρωτόγνωρης υγειονο-
μικής κρίσης που βιώνουν ο πλανήτης και η
χώρα μας έχει ανάψει, με αφορμή και το

πρόσφατο ζήτημα των ελέγχων των πιστοποιητικών ει-
σόδου των πιστών στους ναούς. Έχει, ίσως, αξία να
δούμε τα πράγματα και από μια άλλη σκοπιά. Αυτή της
θρησκείας.

Στη ζωή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι δεδο-
μένα. Επί παραδείγματι, οι αριθμοί. Και οι αριθμοί λένε
-σύμφωνα με τη χθεσινή ειδησεογραφία- ότι το 70%
των Αγιορειτών είναι ανεμβολίαστοι.

Επίσης, δεδομένο θεωρείται πλέον, ύστερα από τό-
σους μήνες πανδημίας, ότι η Εκκλησία θα μπορούσε να
βοηθήσει περισσότερο με έργα στον αγώνα κατά της
πανδημίας. Όταν δίνεις μια μάχη κατά ενός αόρατου εχ-
θρού, τότε πρέπει να επιστρατεύονται όλες οι δυνάμεις
για να φτάσεις στη νίκη. Η αποχή από τη μάχη ευνοεί
τον εχθρό. Και αυτό το βιώνουμε.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ήταν πάντα μέσα στην
κοινωνία. Άκουγε τον παλμό της. Αποκορύφωμα το πε-
ρίφημο «Ελάτε όπως είστε», που είχε απευθύνει ο μα-
καριστός Χριστόδουλος στη νεολαία, εξηγώντας ότι η
θρησκεία μας δεν κρίνει την εξωτερική εμφάνιση, αλλά
την ψυχή του καθενός. Και η θρησκεία, όμως, έχει κα-
νόνες. Ένας κανόνας, απαράβατος μάλιστα, και κολά-
σιμος αν παραβιαστεί, είναι η αυτοκτονία. Η θρησκεία
μας θεωρεί το σώμα που φέρουμε ως ναό της ψυχής.
Και για τον λόγο αυτό, ακόμα και άγιοι όταν αρρώσται-
ναν κατέφευγαν στους γιατρούς, στην επιστήμη, παρα-
καλώντας πάντα στην προσευχή τους τον Θεό να τους
γιατρέψει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μεγαλύτερος
άγιος του 20ού αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος.

Το να περιμένεις το θαύμα χωρίς να αναλαμβάνεις
κάποιες πρωτοβουλίες για να αξιοποιήσεις το θαύμα
της επιστήμης, είναι σαν να περιφρονείς τον ίδιο τον
Θεό. Γιατί αν ο Θεός δεν ήθελε δεν θα είχε γίνει καμία
πρόοδος και ο άνθρωπος δεν θα είχε προχωρήσει ούτε
ένα βήμα στην Ιατρική. Είναι αυτό που η ίδια η Εκκλησία
ονομάζει «οικονομία του Θεού».

Όταν λοιπόν κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται ως πι-
στοί χριστιανοί παραβλέπουν μια από τις βασικότερες
αξίες του χριστιανισμού, που είναι ο σεβασμός της ζωής,
τότε βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο που σταματά
η λογική. Μα, θα πει κάποιος, η πίστη ξεπερνά τη λογική
και ενεργοποιεί το μεταφυσικό που ονομάζουμε θαύμα.
Σαφώς, αλλά η πίστη δεν πολεμά τη λογική. Απλώς την
ξεπερνά. Και όταν ο ίδιος ο Θεός, στον οποίο πιστεύουν
όσοι πιστεύουν αλλά διαδηλώνουν εναντίον των εμβο-
λίων, έχει επιτρέψει στην επιστήμη να βρει το όπλο (εν
προκειμένω το εμβόλιο) που καταπολεμά αυτό τον διά-
βολο που ονομάζεται κορονοϊός, τότε γιατί πρέπει να
σταθούν αντίθετοι στο θέλημα, στο δώρο του Θεού; Αυτό
δεν είναι -κατά την ίδια την Εκκλησία- αμαρτία; Και δεν
είναι μεγαλύτερη αμαρτία να αρνείται κάποιος να κάνει
χρήση των άλλων ιατρικών μέσων (ακόμα και της διασω-
λήνωσης) για να προστατεύσει τη ζωή του;

Θα θυμίσω ένα εκκλησιαστικό ανέκδοτο: Κάποτε, σε
μια τρικυμία, ένα καράβι βούλιαξε. Ένας πιστός, που
δεν ξέρει μπάνιο και αγωνίζεται με τα κύματα, προσεύ-
χεται προς τον Θεό για ένα θαύμα. Ξαφνικά βλέπει
μπροστά του μια βάρκα και κάποιον να του φωνάζει να
ανέβει. «Όχι, δεν έρχομαι», απαντά, «θα με σώσει ο Θε-
ός». Ύστερα από λίγο το σκηνικό επαναλήφθηκε άλλες
δύο φορές, αλλά η απάντηση από τον ναυαγό ήταν η
ίδια: «Όχι, δεν έρχομαι. Θα με σώσει ο Θεός». Τελικά ο
ναυαγός πνίγηκε. Μόλις όμως ανέβηκε στα ουράνια,
πήγε να μπει στον Παράδεισο, αλλά βρέθηκε αντιμέτω-
πος με τον Άγιο Πέτρο: «Πού πας εσύ; Δεν είσαι για εδώ.
Εσύ θα πας στην Κόλαση», ξεκαθάρισε ο κλειδοκράτο-
ρας του Παραδείσου. «Μα γιατί;», αναρωτήθηκε, «αφού
εγώ προσευχόμουν αλλά ο Θεός μου με αγνόησε…».
Και τότε άκουσε την απάντηση του Άγιου Πέτρου: «Και
οι τρεις βάρκες που σου έστειλε, ευλογημένε, τι ήταν;
Μόνες τους ήλθαν; Δεν ήταν η απάντηση στις προσευ-
χές σου για να σωθείς; Εσύ όμως αγνόησες την επιθυ-
μία του Θεού να σε σώσει».

Αυτήν την απλή γλώσσα, λοιπόν, η Εκκλησία δεν την
έχει χρησιμοποιήσει για να πείσει, ακόμα και το δικό της
πλήρωμα. Αντίθετα, κάποιοι ιερωμένοι ξιφουλκούν κα-

τά του όπλου που ο Θεός επέτρεψε να δημιουργηθεί σε
χρόνο ρεκόρ, προκειμένου να σωθεί η ανθρωπότητα.

Από την άλλη, η Πολιτεία απέναντι στην Εκκλησία
φαίνεται να δειλιάζει. Αντί να αξιοποιήσει προηγούμε-
νη αντίδραση της Συνόδου που έμμεσα δήλωνε πρόθυ-
μη να κάνει ελέγχους στις εισόδους των ναών, το ζητεί
τώρα, με καθυστέρηση, για να εισπράξει την απάντηση:
«Δεν διαθέτουμε τον μηχανισμό». Η Εκκλησία, όμως,
είναι η μόνη που διαθέτει μηχανισμό. Το άθροισμα των
ενοριών σε όλη τη χώρα αποτελεί το μεγαλύτερο εθε-
λοντικό κίνημα στην Ελλάδα. Ένα εθελοντικό κίνημα
που έκανε θαύματα την περίοδο της οικονομικής κρί-
σης, καθώς στήριξε τους οικονομικά αδυνάμους, εξα-
σφάλισε συσσίτια στους μη έχοντες και προστάτευσε
με τη δράση του τις ζωές χιλιάδων κατοίκων αυτής της
χώρας, Ελλήνων και μεταναστών, χωρίς καμία διάκριση
σε φύλο, χρώμα, πολιτισμό, ακόμα και σε θρησκεία,
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο το μεγαλείο της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της Ελληνικής Εκκλησίας,
Μακαριότατος κ.κ. Ιερώνυμος, με τον πιο σαφή και ξεκά-
θαρο τρόπο παρακινεί τα μέλη του εκκλησιαστικού σώ-
ματος να εμβολιαστούν. Είναι γεγονός ότι δεν εισακούε-
ται. Με αποτέλεσμα αρκετοί Μητροπολίτες να αντιδρούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Μητροπολίτη Αι-
τωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο οποίος δέχθηκε επί-
πληξη από τη Σύνοδο για τον αντιεμβολιαστικό του αγώ-
να, και ο οποίος τελικά νόσησε κι ο ίδιος και νοσηλεύεται.

Δεν ζητάει κανείς να βγει ο Αρχιεπίσκοπος με τον
βούρδουλα. Η Εκκλησία έχει τα μέσα και έχει και την
πειθώ. Πρέπει να γίνει όμως πιο πειστική για τον λαό.
Με απλή γλώσσα και απλά παραδείγματα. Και πιο αυ-
στηρή στους απείθαρχους, επισημαίνοντάς τους το αυ-
τονόητο. Ότι ο εχθρός του ανθρώπου δεν είναι το εμβό-
λιο αλλά ο κορονοϊός. Και όσοι πιστεύουν στον Χριστό,
γνωρίζουν καλά ότι η ταπεινότητα είναι το παν για αυτόν
και για τα θαύματά του χρησιμοποιεί ως μέσον το μεγα-
λύτερο από όλα: Τον ίδιο τον άνθρωπο. Και το εμβόλιο
είναι δημιούργημα του ανθρώπου που επέτρεψε ο Θε-
ός να παρασκευαστεί.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Ας το δούμε κι έτσι…

Το να περιμένεις
το θαύμα χωρίς
να αναλαμβάνεις
κάποιες
πρωτοβουλίες
για να
αξιοποιήσεις 
το θαύμα της
επιστήμης, 
είναι σαν να
περιφρονείς 
τον ίδιο τον Θεό


