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Για μια οικονομία που να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί

Η

επικαιρότητα βρίθει θετικών οικονομικών ειδήσεων τόσο για τη χώρα όσο και
για τις ελληνικές εταιρείες. Ο προϋπολογισμός που μόλις κατατέθηκε δείχνει
σταθερή πορεία ανάκαμψης, το περιθώριο μείωσης
φόρων παραμένει, ο «χριστουγεννιάτικος μποναμάς» για ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας που τον
έχουν ανάγκη προέκυψε τελικά, την ώρα που και οι
πλέον αισιόδοξοι τον είχαν αποκλείσει (δικαιώνοντας και το ρεπορτάζ της «Political»). Από την άλλη, η
Κομισιόν έδωσε το «ΟΚ» για να εκταμιευθούν τα 767
εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα και υπάρχει ικανοποίηση για το ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
που συνεχίζεται παρά τις αντίξοες συνθήκες. Επίσης
το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει υψηλό και συνεχώς κερδίζουμε πόντους στα

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

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

Γιάννης Αρμουτίδης

τραπέζια των μεγάλων παιχτών, που αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα έχει όλα τα εχέγγυα για μια ασφαλή
επένδυση και για την υλοποίηση σοβαρών projects.
Και στο ελληνικό επιχειρείν τα νέα είναι θετικά, με
πολλές εταιρείες να καταγράφουν υψηλή κερδοφορία στα αποτελέσματα εννεαμήνου, να έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια μέσω έκδοσης
ομολόγων αλλά και μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που δειλά δειλά προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Κι όμως, είναι τέτοια η «μαυρίλα» από το καθημερινό δελτίο τρόμου για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα κρούσματα από τον κορονοϊό,
«μαύρες» ειδήσεις που μας αφορούν όλους πέραν
ηλικίας, φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων, ακόμα και
πέραν του διαχωρισμού της εποχής, «εμβολιασμέ-

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

νου ή ανεμβολίαστου», που οτιδήποτε θετικό προκύπτει, δυσκολευόμαστε όλοι να το αντιληφθούμε.
Είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι τα οικονομικά προβλήματα των Ελλήνων έχουν λυθεί, το βιοτικό
επίπεδο εκτοξεύεται και οι ημέρες που θα γίνουμε
Ελβετία -ή «Δανία του Νότου» λόγω και… επικαιρότητας- πλησιάζουν. Χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμη
για να επανέλθει η οικονομική σταθερότητα στις ζωές
των πολιτών, να ορθοποδήσουν τα νοικοκυριά, να έχει
τη δυνατότητα ένας νέος ή ένας… λιγότερο νέος να
στήσει την επιχείρησή του με τόλμη και αισιοδοξία.
Όμως βήματα γίνονται, μετρημένα αλλά και σταθερά.
Κι επειδή ζούμε σε αυτό το δυστοπικό καθεστώς
λόγω της πανδημίας και των παραγώγων της, είναι
καλό να μεγεθύνουμε μέσα μας κάθε θετικό νέο, κάθε καλή είδηση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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Oι άνθρωποι
του Σολτς που
ενδιαφέρουν
την Αθήνα

Τ

ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, στις 16-17 του μήνα,
θα είναι η «πρεμιέρα» του νέου
Γερμανού καγκελάριου Όλαφ
Σολτς στα ευρωπαϊκά όργανα. Θα είναι,
παράλληλα, μια ευκαιρία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συζητήσει ξανά με
τον κ. Σολτς, αυτή τη φορά ως ομόλογοι,
μιας και στην τελευταία της επίσκεψη η
Άνγκελα Μέρκελ είχε ενημερώσει τον
πρωθυπουργό ότι θα υπάρχει νέα γερμανική κυβέρνηση ως το τέλος του έτους.
Όπερ και εγένετο χθες, καθώς στο Βερολίνο παρουσιάστηκε το νέο
«κυβερνητικό συμβόλαιο» του τρικομματικού συνασπισμού των
Σοσιαλδημοκρατών, των
Πρασίνων και
των Φιλελευθέρων.
Εκτός, όμως, του
ίδιου του κ. Σολτς, του
κεντροαριστερού, αλλά
και ορθολογιστή περί τα οικονομικά πολιτικού, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της Γερμανίας ως το
2025, στην Αθήνα… στρέφουν τις κεραίες
τους προς το Βερολίνο και για έναν ακόμη
λόγο: να δουν ποια θα είναι τα πρόσωπα
που θα επανδρώσουν τα κρίσιμα υπουργεία που είναι σημαντικά για τις ελληνικές επιδιώξεις.

Φιλελεύθερος «τσάρος»
Αρχής γενομένης από το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, η Αθήνα δεν
εξεπλάγη από την επιλογή του προέδρου
του κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών, Κρίστιαν Λίντνερ. Ο κ. Λίντνερ
αναλαμβάνει σε μια περίοδο που θα τεθεί

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

το ζήτημα των αλλαγών στο Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως ευθέως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα, κατά την επίσκεψη της κυρίας
Μέρκελ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο κ. Λίντνερ
δεν είναι ζεστός για το θέμα, αν και ο
κ. Σολτς είναι επίσης έμπειρος στο ζήτημα και κάπως πιο ευέλικτος.
Όχι, όμως, ευέλικτος για να είναι
ευέλικτος.
Τα όρια της
γερμανικής θέσης, δε, περιγράφονται στη
σελίδα 132 της
Συμφωνίας του
Συνασπισμού, όπου
επί της ουσίας μπαίνει «φρένο» στα σενάρια
για ριζικές αλλαγές στο Σύμφωνο. «Θέλουμε να ενισχύσουμε
και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει αποδείξει την ευελιξία του.
Σε αυτή τη βάση, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα του
χρέους και να διασφαλίσουμε βιώσιμες
και φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Η περαιτέρω ανάπτυξη των δημοσιονομικών κανόνων θα πρέπει να είναι
προσανατολισμένη σε αυτούς τους στόχους, προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων. Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να γίνει πιο απλό και
διαφανές, ώστε να ενισχυθεί και η εφαρ-

μογή του», υπογραμμίζεται. Με άλλα λόγια, δεν αλλάζει η θέση της Άνγκελα Μέρκελ ότι το Σύμφωνο παρέχει αρκετή ευελιξία από μόνο του και για μετά το 2023,
όταν επανέρχονται οι αυστηροί κανόνες
για πλεονάσματα και χρέος.

Μια κυρία στο ΥΠΕΞ
Από την άλλη, ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση της Αναλένα Μπέρμποκ των
Πρασίνων στο υπουργείο Εξωτερικών. Θα
είναι η δεύτερη Πράσινη υπουργός,
μετά τον Γιόσκα Φίσερ στην
κυβέρνηση Σρέντερ.
Ήδη, δε, οι Πράσινοι
«πέρασαν» στο κείμενο του Συνασπισμού το θέμα του
εμπάργκο όπλων
σε τρίτες χώρες,
στις οποίες περιλαμβάνεται η
Τουρκία, λόγω
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Για μια περιοριστική πολιτική εξαγωγών οπλικών συστημάτων
χρειαζόμαστε πιο δεσμευτικούς κανόνες και θέλουμε, συνεπώς, με τους Ευρωπαίους εταίρους μας να διαμορφώσουμε έναν Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις
Εξαγωγές Οπλικών Συστημάτων. Τασσόμαστε υπέρ και ενός εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τον περιορισμό εξαγωγών όπλων […] Μόνο σε αιτιολογημένες
μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα
τεκμηριώνονται επαρκώς δημοσίως,
μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις», υπογραμμίζεται στη σελίδα 146.

Μήνυμα στην Τουρκία
Και μπορεί οι σχέσεις Γερμανίας Τουρκίας να είναι ισχυρές, ήδη όμως οι

Πράσινοι δίνουν το στίγμα τους, με την
αναφορά στη σελίδα 154 του κειμένου του
Συνασπισμού που για πρώτη φορά είναι
τόσο σκληρό για την Άγκυρα. «Η Τουρκία
παραμένει για εμάς, παρά τις εξαιρετικά
ανησυχητικές εσωτερικές εξελίξεις και
τις εξωτερικές εντάσεις, ένας σημαντικός
γείτονας με την ΕΕ και εταίρος στο ΝΑΤΟ.
Ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων με ρίζες
στην Τουρκία δημιουργεί μια ιδιαίτερη
εγγύτητα μεταξύ των χωρών μας και είναι
φυσικά μέρος της γερμανικής κοινωνίας. Η Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών και των μειο ν ο τ ή τ ω ν,
έχουν καταστρατηγηθεί
έντονα. Για αυτό δεν θα ολοκληρώσουμε κανένα κεφάλαιο στις
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και
δεν θα ανοίξουμε κανένα
καινούργιο. Θα αναβιώσουμε την
ατζέντα του διαλόγου ΕΕ - Τουρκίας και
θα αναζωογονήσουμε την επαφή με την
κοινωνία των πολιτών και τα προγράμματα ανταλλαγής νέων», υπογραμμίζεται, σε
ένα μήνυμα προς την Άγκυρα.

Τα πρόσωπα που θα
στελεχώσουν τα κρίσιμα
γερμανικά υπουργεία
που είναι σημαντικά για
τις ελληνικές επιδιώξεις
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Θέμα στη Σύνοδο Κορυφής
Και από τη στιγμή που ένα τόσο σοβαρό θέμα τέθηκε από ηγέτη χώρας-μέλους της ΕΕ, θα συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα γίνει στις 16
και 17 Δεκεμβρίου. Όπως τόνιζαν στην
«P» καλά πληροφορημένες πηγές, είναι
μονόδρομος η «μετάλλαξη» του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, αφού μόνο έτσι
θα διατηρηθεί ακέραια η ισχύς του. Ση-

ΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Μητσοτάκη στη
Φον Ντερ Λάιεν θέτει ζήτημα
διάρκειας του ευρωπαϊκού
πιστοποιητικού για τους
πολίτες άνω των 60

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή
ια ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε μπροστά και έκανε
πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί, δηλαδή να ηγηθεί και πάλι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της προσπάθειας ενίσχυσης των εμβολιασμών. Με την επιστολή που έστειλε στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγινε ο
πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που έθεσε
ζήτημα διάρκειας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τους πολίτες άνω των
60. Ο πρωθυπουργός ζητάει να μη χαθεί
άλλος χρόνος και προτείνει να απεικονίζεται αυτό στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό.
Ο πρωθυπουργός στην επιστολή του
αναγνώρισε μεν ότι «υπάρχει διαφορά
μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά
στα προγράμματα εμβολιασμού της τρίτης δόσης», επισήμανε ωστόσο ότι «δεν
πρέπει να χάνεται χρόνος ώστε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους από
τους πολίτες μας, ειδικά αφού η τρίτη
δόση φάνηκε ότι είναι αποτελεσματική
(>90%) στην πρόληψη σοβαρών συνεπειών, που σχετίζονται με την Covid-19,
συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, αλλά και στην προστασία από τη λοίμωξη
με συμπτώματα, κρατώντας τους πολίτες
μας υγιείς εκτός νοσοκομείων».
Ως εκ τούτου, ο πρωθυπουργός πρότεινε να θεωρείται η τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19 προϋπόθεση
για ασφαλή ταξίδια εντός ΕΕ για τους
Ευρωπαίους πολίτες άνω των 60 ετών.
«Αυτό θα πρέπει να απεικονίζεται στο
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, που
αποδείχτηκε μια συλλογική επιτυχία, η
οποία μας επέτρεψε να επιστρέψουμε
με ασφάλεια στα ταξίδια από χώρα σε
χώρα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
απεικονίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη που αφορά στην περίοδο ισχύος
του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο η Επιτροπή σχεδιάζει να
εγκρίνει, και στις συστάσεις 1475/20 και
912/20 του Συμβουλίου σχετικά με τα
ταξίδια στην ΕΕ», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης.

Π

μειώνεται ότι τόσο η Γαλλία όσο και η
Ιταλία είναι ανοιχτές σε μια τέτοια προοπτική.
Με την πανδημία, πάντως, να εξαπλώνεται με απίστευτους ρυθμούς στην Ευρώπη, το ζήτημα των μετακινήσεων και
γενικά των μεταφορών θα συζητηθεί
σήμερα στη συνεδρίαση των Μονίμων
Αντιπροσώπων της ΕΕ. Εκεί θα ακουστούν οι νέες προτάσεις της Κομισιόν,
ενώ ενδέχεται να αλλάξουν οι κανόνες
καραντίνας για τους ταξιδιώτες. Με άλλα
λόγια, να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε
χώρα ανάλογα με το επιδημιολογικό
φορτίο που έχει να δέχεται ή να μη δέχεται ταξιδιώτες στην επικράτειά της.

Φρένο στη μετρολογία

Νέα πρωτοβουλία
Μητσοτάκη
στην Ευρώπη για
την τρίτη δόση

Κυβερνητικά στελέχη σε κάθε τόνο
επιχειρούν να μετριάσουν τη μετρολογία, η οποία εξαπλώνεται όπως και η
πανδημία. Όπως ξεκαθαρίζουν, είναι
πολύ νωρίς ακόμη να αποφασιστούν νέα
μέτρα, καθώς έχουν περάσει λίγα
24ωρα από την επιβολή των τελευταίων
και έτσι δεν έχει φανεί η επίδρασή τους.
Όπως και να έχει, μέτρα στη φαρέτρα
υπάρχουν, αλλά δεν είναι ώρα ακόμη να
συζητηθούν.
«Η κυβέρνηση δεν εξετάζει επιπλέον
παρεμβάσεις αυτή τη χρονική στιγμή,
ούτε βρίσκεται στο σκεπτικό της το απαγορευτικό», ήταν η φράση που είπε ο
ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννη Οικονόμου.
Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας δείχνουν να αυξάνονται μέρα με τη μέρα
υπό την πίεση των μέτρων αλλά και την
αγωνία όσων έχουν ήδη εμβολιαστεί να
προχωρήσουν στην τρίτη δόση για να αισθανθούν πιο θωρακισμένοι απέναντι
στον κορονοϊό. Οι εικόνες σε μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα με ουρές, που θύμιζαν την περασμένη άνοιξη, ήταν αδιάψευστοι μάρτυρες της αύξησης των εμβολιασμών. Μόνο την Τρίτη κλείστηκαν
20.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και
123.000 για την τρίτη δόση, ενώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την αναμνηστική δόση έχουν ήδη εμβολιαστεί πάνω
από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφαγή για τη λίστα των μαρτύρων
της Στέλλας Παπαμιχαήλ

Μ

ε κόντρες πριν καν ξεκινήσει
η εξέταση μαρτύρων ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής
για τις δημοσκοπήσεις και τα κονδύλια
της καμπάνιας για τον κορονοϊό, καθώς
κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμφώνησαν ότι διαφωνούν ακόμη και στη διαμόρφωση της τελικής λίστας μαρτύρων.
Η πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση της επιτροπής ήταν θυελλώδης, με τη ΝΔ να επιμένει ότι χάρη στη δική της Συνταγματική
Αναθεώρηση η μειοψηφία συνέστησε αυτή την επιτροπή και τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα,
με αφορμή τη μη κλήση πολιτικών προσώπων και υπουργών ως μαρτύρων στην
κοινοβουλευτική έρευνα που ξεκινά.
Οι αντιπαραθέσεις αφορούσαν αρχικά
το αν θα είναι «ανοιχτός» ή «κλειστός» ο
κατάλογος των μαρτύρων, με τον ΣΥΡΙΖΑ
να έχει προτείνει περί τους 40 μάρτυρες,
το ΜέΡΑ25 να καλεί όλους τους καναλάρχες και σωρευτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προτείνουν πρόσωπα, ο αριθ-

μός των οποίων ξεπερνά κατά πολύ το
χρονικό και βασικό αντικείμενο της έρευνας αλλά και το χρονικό περιθώριο των
δύο μηνών που έχει η επιτροπή για να
ολοκληρώσει το έργο της.
Τελικά, η πλειοψηφία της επιτροπής
αποφάσισε να κληθούν 18 μάρτυρες κυρίως από τον χώρο των Media και των
εταιρειών δημοσκοπήσεων, αποκλείοντας
την κλήση πολιτικών προσώπων αλλά και
του Στέλιου Πέτσα ως αρμοδίου για την
εκστρατεία ενημέρωσης. Η άρνηση αυτή
έφερε έντονες αντεγκλήσεις, με τον Γιάν-

νη Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει τη ΝΔ για βάναυσο πλήγμα στο
κράτος δικαίου. Με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ
συντάχθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των
κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Η ΝΔ, πάντως, μέσω της εισηγήτριάς
της Κ. Παπακώστα - Παλιούρα απαντά ότι
ο Στ. Πέτσας έχει δώσει πολλές φορές
απαντήσεις και στη Βουλή για το θέμα που
διερευνάται, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση και προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει
πολιτική δίκη.
Πήγες της ΝΔ ανέφεραν ότι «η ΝΔ είναι

προσηλωμένη στην ουσιαστική διερεύνηση του αντικειμένου της εντολής που εξέδωσε η Ολομέλεια της Βουλής και η Εξεταστική Επιτροπή ακολουθεί πιστά την τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και του
Συντάγματος. Με στόχο να προστατεύσει
τη διαδικασία από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποπροσανατολιστικές προθέσεις που τελικά βλάπτουν την αναζήτηση της αλήθειας, η επιτροπή αποφάσισε
να καλέσει όλους τους θεσμικούς παράγοντες που με την ιδιότητά τους μπορούν
να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές που διερευνά η επιτροπή. Ο κατάλογος των μαρτύρων εγκρίθηκε με πλειοψηφία σε μια
ανοιχτή διαδικασία που υπηρετεί με σεβασμό τα δικαιώματα της μειοψηφίας».
Τελικά η εξέταση θα γίνει με βάση τον
κατάλογο 18 ατόμων που πρότεινε η ΝΔ.

Άγρια κόντρα στην Εξεταστική
Επιτροπή για τον Πέτσα χωρίς
τον Πέτσα

Think Tank: Επανάσταση χωρίς την ελίτ δεν γίνεται!
Η ελίτ των επιστημόνων που θα αποτελέσουν το λεγόμενο Think Tank, δηλαδή τη δεξαμενή σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε από πολύ καιρό να έχει λάβει θέση μάχης δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό, από τότε μάλιστα που
έκανε λόγο για ζουρνάδες και νταούλια, παραμερίζοντας
όλους εκείνους που δηλώνουν πολιτικοί επιστήμονες,
κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι, καθηγητές και διακεκριμένοι δημοσιογράφοι - που μπορεί και να είναι, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να λειτουργούν ως σύμβουλοι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Και επειδή ο Μητσοτάκης έχει όντως μαζέψει το ανφάν
γκατέ επικοινωνιολόγων, οικονομικών αναλυτών της
αγοράς, πληροφορικάριων και νομικών, δεν είναι κακό να
κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια αντίστοιχη κίνηση, που θα προσδώσει κύρος αλλά και σωστή -επιτέλους- επιστημονική
ανάλυση και τεκμηρίωση των πολιτικών γεγονότων.
Πλημμύρισε η «Αθηναΐδα» από «βαριά» βιογραφικά
αναγνωρισμένων επιστημόνων το βράδυ της Τρίτης, με
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για
συμβούλους οι οποίοι θα συμβάλουν με τις εισηγήσεις,
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις πρωτοβουλίες και
τις παρεμβάσεις του.
Οι 30 επιστήμονες του Think Tank θα εργάζονται ομαδικά πάνω στις εξής θεματικές:
• Δικαιώματα και δημοκρατική διακυβέρνηση.
• Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Ψηφιακή μετάβαση.

Θετική η Κουμουνδούρου

• Εκδημοκρατισμός και εκπαίδευση Σωμάτων Ασφαλείας.
• Ενεργειακός μετασχηματισμός.
• Εργασιακές σχέσεις και μείωση ωρών εργασίας.
• Ευρωπαϊκές πολιτικές.
• Καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και δικαιώματα
του παιδιού.
• Κλιματική αλλαγή και πολιτικές ανθεκτικότητας.
• Χρηματοοικονομικές αγορές.
• Πολιτικές για τη στήριξη της νεολαίας.
• Δίκτυα μεταφορών.
• Πολιτική υγείας: Μετάβαση στη μετα-covid εποχή.
• Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων.
• Προσφυγικό/Μεταναστευτικό και διεθνής αστυνομική συνεργασία.
• Στρατηγικός σχεδιασμός ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Στην Κουμουνδούρου αξιολογούν πολύ θετικά αυτήν τη
συνεργασία, εκτιμώντας πως από εδώ και πέρα η αριστεία, όπως την παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
δεν είναι κτήμα της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας,
μιας και όλοι τους σπουδαίοι επιστήμονες, τάσσονται με
χαρά στη δεξαμενή σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ μπορούν
εν καιρώ να χαρακτηριστούν και ως πολιτικοί καθοδηγητές. Στην Αριστερά εξάλλου πάντα η ελίτ ήταν εκείνη που
έγραφε στην πρώτη γραμμή της Ιστορίας.
Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να φανεί στην πολιτική
πράξη είναι πως τα στελέχη και οι βουλευτές ενστερνίζονται την επιστημονική γνώση και άποψη, ακολουθώντας τις συμβουλές των επιστημόνων. Γιατί υπάρχει και ο
φόβος να δούμε εγωισμούς και συμπλέγματα την ώρα της
πολιτικής μάχης, συμπλέγματα που δεν ανήκουν μόνο
στο παλιό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο του 3%, αλλά έχουν
κάνει την εμφάνισή τους και σε πολύ νεότερα. Αν θυμηθούμε, μάλιστα, τι έλεγαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί κυβερνήσεώς του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ώρα
που η τεκμηρίωση από το Γραφείο Τύπου του κόμματος
ήταν σε εντελώς άλλη γραμμή, ο φόβος αυτός καθίσταται
υπαρκτός. Λες και το σύμπλεγμα, βρε παιδί μου, στην
Αριστερά είναι κολλητικό!
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α σφραγίσουν τα «στεγανά»
της εκλογικής διαδικασίας
επιχειρούν στο Κίνημα Αλλαγής μετά τις επίμονες καταγγελίες υποψηφίων που αφορούσαν απόπειρα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος από μεταφερόμενους ψηφοφόρους. Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν
αυτή την κατευθυνόμενη ροή από άλλα
κόμματα, που σύμφωνα με τις καταγγελίες
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θα
στήριζαν συγκεκριμένους υποψηφίους, η
αρμόδια επιτροπή του ΚΙΝΑΛ που έχει και
την ευθύνη της διαδικασίας καθόρισε χθες
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου κάποιος πολίτης να ασκήσει το
εκλογικό του δικαίωμα. Με βάση τα άρθρα
4 και 5 του Καταστατικού του κόμματος:
Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής
μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες,
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα
στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι
οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε
άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι
έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους
σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις
συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάζουν «στεγανά» για τους
μεταφερόμενους ψηφοφόρους
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία
του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το
παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του,
στην προώθηση των θέσεών του και στην
προβολή της δράσης του.
Κατά τη διαδικασία των εκλογών, όποιος
δεν είναι μέλος του Κινήματος θα υπογράφει αίτηση και θα βεβαιώνει ότι δεν είναι
μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση τα σχετικά άρθρα του
Καταστατικού και ακόμα ότι συναινεί και
εξουσιοδοτεί το ΚΙΝΑΛ για τη χρήση των

στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων με
βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
Η πρώτη ηχηρή καταγγελία είχε γίνει δημοσίως από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο
πρώην πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια
να αλλάξει το κλίμα για τα όσα υποστήριζε
περί «προοδευτικής διακυβέρνησης» έβαλε στο τραπέζι την καταγγελία για προσπάθεια παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ από «εξωθεσμικά και άλλα
κέντρα και από παράγοντες της Δεξιάς», με
την επισήμανση ότι «τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής θα τον εκλέξουν οι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες, οι φίλοι
και τα μέλη της παράταξής μας, και όχι
οποιοσδήποτε άλλος». Από κοντά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν δέχεται να
ψηφίσουν εγγεγραμμένα μέλη άλλων κομμάτων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ ίσως επιδιώξουν να ευνοήσουν
κάποιους από τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Την ίδια στιγμή, πάντως, κοινή αιτία
ισχυρού πονοκεφάλου και για τους έξι
υποψήφιους είναι η έξαρση της πανδημίας, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη
μεγάλη προσέλευση των πολιτών στην
κάλπη. Σύμφωνα, πάντως, με την εγκύκλιο
της ΕΔΕΚΑΠ, τα μέλη των Εφορευτικών
Επιτροπών, ο υπεύθυνος του εκλογικού
κέντρου καθώς και οι εκπρόσωποι των
υποψηφίων που θα παραμένουν εντός του
εκλογικού κέντρου, υποχρεωτικά πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή νόσησης ή rapid test τελευταίου 48ωρου.
Επισημαίνεται, δε, ότι η χρήση μάσκας θα
είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Αυστηρότερες προϋποθέσεις
για τους πολίτες που
θα προσέλθουν στις κάλπες
για τον νέο πρόεδρο

«Μόνο ΠΑΣΟΚ» για τους υποψηφίους στο… ΚΙΝΑΛ
Στην επαναφορά του ΠΑΣΟΚ και των ιστορικών συμβόλων του εστιάζει πλέον η πρώτη τριάδα (δημοσκοπικά) των
υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν αυτός που έθεσε πρώτος το θέμα, υπογραμμίζοντας συνεχώς πως, αν εκλεγεί, θα είναι από το ίδιο βράδυ
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, μιλώντας στη Λάρισα είπε
πως «εμείς είμαστε η συνέχεια της Δημοκρατικής Παρά-

ταξης. Δεν θα αφήσουμε κανέναν νεόκοπο, λαϊκιστή και
ψεύτη να κλέψει την ιστορία μας». Όπως ήταν φυσικό, η
επιστροφή στα «ιερά και όσια» μπήκε και στη ρητορική
των άλλων υποψηφίων. «Να είμαστε πολιτικά αυτόνομοι,
όχι γιατί κάποιοι μας λένε “μα δεν είστε πολύ αντιΣΥΡΙΖΑ ή
δεν είστε πολύ αντιΝΔ”. Είμαστε πολύ ΠΑΣΟΚ και θα το
αποδείξουμε στις 5 και 12 Δεκεμβρίου. Θα το αποδείξουμε

πάνω απ’ όλα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές», ήταν
το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη από τα Γιάννενα.
Από αυτήν τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει
ο γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος χθες θέλησε να
επισημάνει ότι ποτέ δεν εξέλαβε το ΠΑΣΟΚ ως ιδιοκτησία
του. Ωστόσο και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει «κλείσει το
ΑΝΤ. ΑΝΤ.
μάτι» στην επαναφορά των συμβόλων.
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takentrismata@gmail.com

Ερντογ-αχ

Πολύ κακό για το τίποτα

Στα πολύ δύσκολά του είναι ο «σουλτάνος» της Τουρκίας,
που μέχρι πριν από λίγο καιρό μάς έλεγε ότι η Τουρκία θα μας
κάνει, θα μας ράνει, με μια κουβέντα θα μας πατήσει κάτω.
Και να τος τώρα, ο ίδιος να είναι πεσμένος και να μην μπορεί
να αντιδράσει. Σημειώστε: σε μια μέρα μέσα η λίρα έχασε το
17% της αξίας της. Ο πληθωρισμός τρέχει με ποσοστά άνω του
20%. Οι τουρκικές επιχειρήσεις αδυνατούν να εξυπηρετήσουν
τα δάνειά τους και το τραπεζικό σύστημα πιέζεται αφόρητα. Και ο Ταγίπ δηλώνει ότι υπάρχει, λέει, «παγκόσμια συνωμοσία» εναντίον της Τουρκίας και ότι εκείνος δεν θα ενδώσει
στους «παγκόσμιους οικονομικούς ακροβάτες» που δήθεν ευθύνονται για τα χάλια της
Τουρκίας. Βρε τι μου θυμίζουν αυτές οι ατάκες… Μήπως το μικρό του είναι… Αλ6ς;

Η έκρηξη του νέου κύματος του κορονοϊού δημιούργησε νέες πιέσεις προς την
κυβέρνηση, όπως το ερώτημα «γιατί δεν καθιερώνετε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στα σώματα ασφαλείας;». Όπως πάντα, η κυβέρνηση δεν απαντά αμέσως σε
κάθε ρώτημα που τίθεται στη δημόσια συζήτηση (και σωστά), δίνει όμως πάτημα
στους Ζαίους να την κατηγορούν, διότι, λέει, «δεν κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στην εκλογική της πελατεία, στους θρησκευόμενους και τους αστυνομικούς».
Φυσικά, η αλήθεια απέχει έτη φωτός από αυτό τον αστήρικτο ισχυρισμό: Για το
πρώτο θέμα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή που, όταν χρειάστηκε, έκλεισε τις
εκκλησίες και για το δεύτερο, οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες -άρα με ανοσία- στα
σώματα ασφαλείας έχουν φτάσει το 80%, άρα δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτικότητας.
Μα πού τα βρίσκουν αυτά τα άκυρα οι Ζαίοι;

Ιερές ισορροπίες

Π

ολύ ουσιαστική ήταν, όπως πληροφορούμαι, η
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος επισκέφτηκε
την Αθήνα. Οι κ.κ. Μητσοτάκης και
Βαρθολομαίος συζήτησαν πολύ κρίσιμα θέματα -όχι μόνο της τωρινής συγκυρίαςπου αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις προοπτικές που έχει τα επόμενα χρόνια, γενικότερα στην ελληνική
μειονότητα στην Τουρκία, στα πάγια αιτήματα θρησκευτικής ελευθερίας που έχουν
τεθεί στην Άγκυρα, στην Αγια-Σοφιά, τη Μονή Χώρας, τη Σχολή Χάλκης κ.λπ. Παράγοντες
του Μαξίμου θυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός θα επι-

σκεφτεί το πρώτο μισό του Δεκεμβρίου τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη ορθόδοξη χώρα της Ευρώπης, και θα έχει συζητήσεις και για θρησκευτικά ζητήματα με τον Βλαντίμιρ
Πούτιν. Το στοίχημα δεν είναι εύκολο: πρέπει
να τηρηθούν ισορροπίες, να διατηρηθούν οι
δομές της Ορθοδοξίας αλλά και να αξιοποιηθεί η «θρησκευτική διπλωματία» στη
μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση των ελληνορωσικών -και ίσως ευρωρωσικώνσχέσεων στη σκιά της παλαιάς διάστασης
του Πατριαρχείου της Μόσχας με το Οικουμενικό. Δύσκολη άσκηση, δηλαδή περισσότερο δύσκολη απ’ όσο ακούγεται, αλλά ο Μητσοτάκης έχει δείξει ότι μπορεί στα (πολύ) δύσκολα...

Δεν έχει τον Θεό του
Αλ6, αγόρι μου, πόσο αμνήμονες νομίζεις ότι είναι οι Έλληνες; Κατηγορεί ο αρχηγός των Ζαίων
τον Μητσοτάκη για το κοινωνικό μέρισμα που ανακοίνωσε στη Βουλή και οι δικοί του έλεγαν στους
διαδρόμους της Βουλής ότι «έρχονται εκλογές, για
αυτό ο λαϊκιστής πρωθυπουργός δίνει δωράκια».
Καλά, εκτός του ότι αυτό τον ισχυρισμό τον έχουμε
ακούσει τουλάχιστον είκοσι φορές τους τελευταίους μήνες, που όλο εκλογές βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ και
όλο την πατάει, υπάρχει και το άλλο, το «χοντρό»:
νομίζουν ότι ξεχνάμε πως στα τελευταία της κυβέρνησης Τσίπρα είχαν δώσει ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ δώρο. Και αυτό μια χαρά θα ήταν αν δεν το έδιναν ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ του 2019, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές.

Κάθε παρέα και κόμμα;
Τι γίνεται, αδέλφια, με τα κόμματα στα δεξιά
της Νέας Δημοκρατίας; Βελόπουλος, Κρανιδιώτης, Τζήμερος, Τράγκας και τώρα Χίος
και Εμφιετζόγλου, για να μη μετρήσω τα δύο
-οσονούπω σκάει και τρίτο- κόμματα από
τους παλιούς χρυσαυγίτες Μιχαλολιάκο,
Κασιδιάρη - τώρα και Λαγός. Είναι δυνατό
να κάνετε πολιτική με ένα κόμμα ανά παρέα; Ντοκτορά θα χρειαστούν οι πολίτες για
να μάθουν τα προγράμματά σας και να ανακαλύψουν διαφορές μεταξύ τους. Σοβαρευτείτε.

Ελπίζω
να προλάβατε να πάτε
στο Θησείο
χθες που
είχε ομιλία
το «παιντί».
Το μέλλον
του τόπου,

Όταν θα σκάσει η φούσκα...

λέμε, όχι
αστεία…

Έτοιμη είναι η κυβέρνηση να κάνει
το «μεγάλο βήμα» στην ενεργειακή
συνεργασία με την Αίγυπτο. Τα έχουν
συμφωνήσει Μητσοτάκης και Σίσι, τα
έχουν επεξεργαστεί Δένδιας και Σούκρι και τώρα ταξιδεύει για τη μεγάλη
χώρα της Αφρικής ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας για να

Κίνηση-ματ
ολοκληρωθεί η συμφωνία και στα τελευταία της κομμάτια. Αυτή η πρωτοβουλία, λένε στην κυβέρνηση, θα είναι
κίνηση-ματ απέναντι στην Τουρκία,
καθώς το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που θα μεταφέρει ηλεκτρική

ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας, θα διέρχεται από
περιοχές που αυθαίρετα η Άγκυρα έχει
περιλάβει στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Άντε τώρα, Ταγίπ, που
έχεις καταφέρει να ξεσηκώσεις όλη τη
χώρα εναντίον σου, να τα βάλεις με Αίγυπτο και Ευρώπη μαζί…

Η είδηση πέρασε στα ψιλά εδώ στο Ελλάντα, που
πολλές φορές μάς απασχολεί το εντυπωσιακό και
όχι το ουσιαστικό. Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό
Ινστιτούτο απεφάνθη, χρησιμοποιώντας σωρεία
στοιχείων που δεν αμφισβητούνται, ότι το παγκόσμιο χρέος έφτασε μια ανάσα από τα (κρατηθείτε…) 300 τρισ. δολάρια. Μάλιστα, 300 τρισ., για την
ακρίβεια 296. Το Ινστιτούτο δεν κρύβει τη χαρά του
επειδή το παγκόσμιο χρέος… μειώθηκε στα 295
τρισ. το γ’ τρίμηνο της χρονιάς. Ρώτησα στέλεχος
του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και
μου απάντησε: «Να δω τι θα γίνει όταν σκάσει η
φούσκα»… Τα συμπεράσματα δικά σας…
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Οι τριάντα του Αλέξη

«Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι 30 σωματοφύλακες».
Έφτιαξε και ο Αλέξης το δικό του «σκιώδες
επιτελικό κράτος» με 30 πανεπιστημιακούς
που θα είναι σύμβουλοί του για όλα τα
φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν τη χώρα
μας και οι οποίοι θα καταρτήσουν το
πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Ουσιαστικά αντιγράφει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, θα μου πείτε… Το πρόβλημα
είναι αλλού. Με την επιλογή αυτής της
ομάδας, άρχισαν τα γλέντια στο εσωτερικό
της Κουμουνδούρου, αφού ουσιαστικά ο
πρόεδρος Αλέξης παραμερίζει τα ιστορικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τομεάρχες και λοιποί
δημοκρατικοί συγγενείς πάνε στα αζήτητα
και έρχονται μπροστά τεχνοκράτες
σύμβουλοι. Φαντάσου τι έχει να γίνει στο
επικείμενο συνέδριο…
Εγώ ρώτησα κι έμαθα αν
υπάρχει θέμα με τον Παύλο
Μυλωνά, επειδή τελευταίως
διαβάζω πολλά. Δεν υπάρχει
κανένα θέμα αμφισβήτησής
του. Το ότι κάποιοι προσπαθούν
να κάνουν την τρίχα… τριχιά είναι άλλο θέμα το
οποίο άπτεται των ορίων της επιστημονικής
φαντασίας. Η Εθνική προχωράει μια χαρά.

Ποιος είναι
ο νέος Mr Μινιόν;
Όλοι γράφουν για τη μεγάλη αγορά του
κτιρίου που παλιά στεγαζόταν το Μινιόν, το
οποίο με 25 εκατομμύρια πέρασε στην
Dimand, δηλαδή στον Δημήτρη
Ανδριόπουλο. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που
αγόρασε και τον Πύργο του Πειραιά κι από
ό,τι φαίνεται είναι ένας πολύ ισχυρός
παίκτης στο real estate. Πατρινός γέννημα
θρέμμα από την εποχή που σε ηλικία 10
ετών πουλούσε λουκούμια και σοκολάτες
για να βγάλει το πρώτο του χαρτζιλίκι,
αργότερα ψήνοντας μπιφτέκια στο Λονδίνο
για τα MacDonald’s.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Παρέμβαση
Δημητριάδη και
στον Δήμο Αργιθέας

P

OLITICANTIS

Την Κυριακή
το μνημόσυνο της Φώφης

Μ

ε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου ευχαριστεί
το πρωθυπουργικό γραφείο και τον
Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και την υφυπουργό
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη που ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα των νέων της περιοχής. «Πρόκειται για ένα από τα πολλά έμπρακτα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειας
που καταβάλλεται για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών όλου του ηλικιακού φάσματος, αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας σε κάθε τομέα», σημειώνει στο Δελτίο Τύπου ο δήμαρχος. Σημειώνεται ότι με τη συνδρομή του πρωθυπουργικού γραφείου εξασφαλίστηκε ως δωρεά και απεστάλη ένας ικανοποιητικός αριθμός τραπεζιών επιτραπέζιας
αντισφαίρισης για να διανεμηθούν σε Τοπικές
Κοινότητες και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων της ορεινής Αργιθέας.

Στο παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων στο Α’
Νεκροταφείο θα τελεστεί την ερχόμενη
Κυριακή 28 Νοεμβρίου, στις 12.00, το
μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών
από τον θάνατο της προέδρου του ΠΑΣΟΚ και
του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά.
Αμέσως μετά, στις 13.30, θα παρουσιαστεί
στα κεντρικά γραφεία του κόμματος
(Χαριλάου Τρικούπη 50) η αναμορφωμένη
πρόσοψη και είσοδος του κτιρίου, που
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της Φώφης Γεννηματά.

Η «ενεργοποίηση»
της Όλγας…

Διαβλέπω ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη
βρίσκεται σε μια διαδικασία
«επανενεργοποίησής» της… Η κυρία
Κεφαλογιάννη εξελέγη στην Εκτελεστική
Επιτροπή της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
ως εκπρόσωπος της γεωπολιτικής ομάδας
12plus, η οποία περιλαμβάνει βουλευτές
από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς και από τον Καναδά, την Αυστραλία
και τη Νέα Ζηλανδία. Σημειώνεται ότι από το
2019 η κυρία Κεφαλογιάννη έχει τεθεί
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής
των Ελλήνων στην IPU. Η
Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ο
παγκόσμιος οργανισμός των Κοινοβουλίων ο
οποίος εδρεύει στη Γενεύη. Ιδρύθηκε το
1889 και σήμερα αριθμεί 179 χώρες-μέλη
και 13 συνδεδεμένα μέλη.
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Ο Πιερρακάκης λύνει τα προβλήματα και στα δικαστήρια
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον υπουργό Επικρατείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της
αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα, ο κύριος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή υπηρεσία
βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και ενημέρωσε την Πρόεδρο για την επικείμενη
υλοποίηση μιας καινούργιας ψηφιακής εφαρμογής για τα δικαστήρια, η οποία θα δίνει τη
δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, το πινάκιο της δίκης. Η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κύριο Πιερρακάκη για τη διεθνή διάκριση που
απέσπασε πρόσφατα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις υπηρεσίες που βελτιώνουν
την καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων, μέσω της απλοποίησης και
της ψηφιοποίησης του κράτους.

Γράφει η

Ντένη Καρέλη
Κυριάκος και
Γιώργος στην Κοζάνη
Προς στιγμήν νόμιζα ότι θα
συμπέσουν Μητσοτάκης και ΓΑΠ
στην Κοζάνη. Μετά έμαθα ότι ο
πρωθυπουργός θα πάει την
Παρασκευή και ο Γιώργος το
Σάββατο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με
φορείς της περιοχής και
αυτοδιοικητικούς. Στο επίκεντρο της
συζήτησης θα βρεθούν η δίκαιη
μετάβαση και το σχέδιο
απολιγνιτοποίησης, ενώ αναμένονται
και ανακοινώσεις από τον
πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης
της περιοχής. Και την επόμενη μέρα
θα βρίσκεται στην Κοζάνη ο Γιώργος
Παπανδρέου στο πλαίσιο της
περιοδείας του για τις
εσωκομματικές εκλογές στο ΚΙΝΑΛ,
ο οποίος θα μιλήσει σε πολιτική
εκδήλωση, στην Αίθουσα Τέχνης στο
Πάρκο Αγίου Δημητρίου.

Η διάψευση της Μαρέβας
Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη διαψεύδει με ανάρτησή της στο
Twitter δημοσίευμα με δήθεν συνέντευξη που έχει δώσει στον Μένιο
Φουρθιώτη για την εφημερίδα «Αποκαλυπτικά». Μάλιστα, η υποτιθέμενη
συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο
φύλλο της Κυριακής υπήρχε και στο
πρωτοσέλιδο, με τίτλο «Μαρέβα Μητσοτάκη: Αυτή είναι η δική μου Ελλάδα». «Μιλώντας μας, δεν διστάζει να
αποκαλύψει την αγάπη της για τον καφέ, τη σοκολάτα Παυλίδης, την ύπαιθρο και το… τάβλι!», έγραφε μεταξύ
άλλων στην εισαγωγή του ο παρουσιαστής που πρόσφατα αποφυλακίστηκε. Η
κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, στο tweet της, μιλά για πόλεμο λάσπης, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως «δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη και μάλιστα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει συναντήσει ποτέ». Τι να πει κανείς για τον άνθρωπο αυτόν; Η
επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά…

Τα fake news για την Γκάγκα

Ε

χει παραγίνει η αθλιότητα με την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων. Για να
εξηγούμαστε: Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία εντολή για περικοπές χειρουργείων. Έδωσε την άδεια στους διοικητές των
υγειονομικών περιφερειών και τους διοικητές των νοσοκομείων να προχωρούν, αν είναι εξαιρετικά αναγκαίο, σε τέτοιες περικοπές, προκειμένου να μην
υπάρξουν ακατανόητες και επικίνδυνες για το ΕΣΥ περιπλοκές από τις μονομερείς, στην αρχή, αποφάσεις ορισμένων διοικητών νοσοκομείων. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε; Ή θέλουμε να κοροϊδεύουμε τους πολίτες; Έδωσε, δηλαδή, θεσμική προστασία στην αναγκαία εργασία των διοικητών. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Ο Κώστας Σκρέκας
στην Αίγυπτο
για το φυσικό αέριο
Οι προοπτικές προμήθειας φυσικού αερίου από την Αίγυπτο και την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, για την ελληνική
αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων που
θα έχει στο Κάιρο, όπου βρίσκεται, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου του φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο Έλληνας υπουργός θα διερευνήσει τις
προοπτικές ανάπτυξης της συνεργασίας
των δύο χωρών στην προμήθεια αερίου
και από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με αξιοποίηση των εγκαταστάσεων υγροποίησης του αερίου που διαθέτει
η Αίγυπτος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο
τραπέζι βρίσκεται, επίσης, η επέκταση της
συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο
πλαίσιο του διαγωνισμού που βρίσκεται σε
εξέλιξη από πλευράς Αιγύπτου.
Στην ελληνική αποστολή συμμετέχει
επίσης αντιπροσωπεία της ΔΕΠΑ, ενώ στις
εργασίες του φόρουμ για το φυσικό αέριο
θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ.

LOCK
Σήμερα και αύριο περιοδεύει στον
κάμπο ο Αλέξης. Το μεσημέρι ο κ.
Τσίπρας θα επισκεφθεί τον
Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΓΗ και
στις 7.00 το απόγευμα θα μιλήσει
στο ξενοδοχείο Divani Palace. Την
Παρασκευή θα επισκεφθεί την
πόλη του Βόλου, όπου και θα έχει
επαφές με επαγγελματίες της
περιοχής στο Επιμελητήριο.
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Η διεθνής ενεργειακή κρίση
χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας
του

Γιάννη
Μελά
Βουλευτής
Α’ Πειραιώς
και Νήσων ΝΔ

Τ

ον Ιούλιο του 2019 οι πολίτες εμπιστεύτηκαν
το τιμόνι της χώρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την πρώτη στιγμή κάτι άρχισε να
αλλάζει στη χώρα μας. Η Ελλάδα από το «ανυπάκουο παιδί» της ΕΕ μεταμορφώθηκε σε «παιδίθαύμα».
Μέσα σε δύο χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να αναβαθμίσει την εθνική μας
θέση, να ανατάξει την οικονομία της χώρας και να
δώσει στην κοινωνία βαθιές ανάσες. Η οικοδόμηση
της κοινωνικής συνοχής, ύστερα από πολλά χρόνια
δοκιμασιών για τους πολίτες, είναι έργο δύσκολο και
απαιτητικό όμως απαραίτητο για να γυρίσει η Ελλάδα σελίδα. Στη νέα εποχή, δομικό στοιχείο είναι η
σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και Πολιτείας.
Η σημερινή κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει από ασύμμετρες απειλές στον Έβρο και το Αιγαίο μέχρι τρομερές φυσικές καταστροφές. Όλα
αυτά μέσα στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση της
σύγχρονης ιστορίας της ανθρωπότητας, με επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι
προκλήσεις πολλές και όλες ταυτόχρονα, και επιβάλλεται να τις διαχειριστούμε όλες. Το πρόσημο
για την κυβέρνηση θετικό και όσο είναι θετικό,
ακόμα και με κάποια λάθη, η σχέση εμπιστοσύνης
πολιτών-Πολιτείας οικοδομείται σε γερά θεμέλια.
Σήμερα, ακόμα μία παγκόσμια κρίση χτύπησε
την πόρτα μας. Η ενεργειακή κρίση είναι και αυτή
εξωγενής με σύνθετα χαρακτηριστικά. Η αύξηση
της ζήτησης με την παράλληλη μείωση της προσφοράς, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
η αναγκαιότητα για μετάβαση στην πράσινη οικονομία καθώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διεθνώς, είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγον-

τες της αύξησης των τιμών που παρατηρούνται
στην ενέργεια. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν την
καθημερινότητα των πολιτών, τον οικονομικό τους
προγραμματισμό, αυξάνεται το κόστος των λογαριασμών ρεύματος αλλά και το κόστος θέρμανσης,
ενώ αυξάνεται και το κόστος παραγωγής για τις
επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση και σε αυτή την κρίση
αποδεικνύει τα γρήγορα ανακλαστικά που διαθέτει και με ένα στοχευμένο πρόγραμμα 500 εκ. ευρώ στηρίζει τους εργαζόμενους, τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις, ώστε οι επιβαρύνσεις από τις αυξήσεις των τιμών να περιορισθούν. Αν και οι διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι η κρίση είναι παροδική, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με νέα
μέτρα στήριξης ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα από μόνη
της δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση
αυτής της έκτακτης κατάστασης και των συνεπειών της.
Η Ελλάδα προσήλθε στις τελευταίες εργασίες
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με
συγκεκριμένες θέσεις. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε την αγορά φυσικού αερίου από την Ευρώπη και τη δυνατότητα να μπορεί
να αποθηκεύσει φυσικό αέριο, ώστε να έχουμε λιγότερες βραχυπρόθεσμες στρεβλώσεις στην αγορά όταν χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο.
Επίσης, άνοιξε τη συζήτηση για τις προοπτικές
ανάδειξης, υπό προϋποθέσεις, της Ανατολικής
Μεσογείου ως μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προοπτική που
ισχυροποιεί την Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη.

Ενδιαφέρον μέσα σε όλο αυτό το κλίμα παρουσιάζει η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η
οποία χωρίς προτάσεις απλώς ματαιώνει τις πολιτικές και τις προτάσεις της κυβέρνησης. Μόνο ως
κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η πρόταση για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 21 ευρώ
το χιλιόλιτρο, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το
2017 τον αύξησε κατά 50 ευρώ το χιλιόλιτρο, ενώ
ταυτόχρονα το ύψος του επιδόματος θέρμανσης
που διέθεσε στην ελληνική οικογένεια την ίδια
χρονιά ήταν 56 εκ. ευρώ λιγότερα από αυτά που θα
δοθούν φέτος στα νοικοκυριά από την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας.
Αξιοσημείωτο είναι και το «έργο» της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ. Το 2018 η ΔΕΗ κατέγραψε ζημιές 903 εκ. ευρώ και το καλοκαίρι του 2019
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Και
το φθινόπωρο του 2019, ήταν η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της ΝΔ που με τις αποφάσεις της κατάφερε να σώσει τη ΔΕΗ. Σήμερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτινάχθηκε στο 1,35 δισ.
Αυτή είναι η «προοδευτική πολιτική» του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα δεν είναι προοδευτική
πολιτική. Προοδευτική πολιτική είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, είναι η μείωση της
ανεργίας, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
είναι η μείωση των φόρων, είναι να στηρίζεις ουσιαστικά τους πιο ευάλωτους, είναι να υπερασπίζεσαι και να αναδεικνύεις την Ελλάδα και τους
Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Αυτό επιλέξαμε από
την αρχή και θα πορευτούμε σε αυτόν τον δρόμο
μέχρι το τέλος.
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Το ζήτημα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στις
σχολές του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας
του

Βασίλειου
Τζούφη
Δικηγόρος
Αθηνών

Π

άει καιρός που η ελληνική Πολιτεία, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου εισαγωγής των σπουδαστών στις σχολές του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, θεσμοθέτησε την ένταξή τους στο
σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων, παρά το
γεγονός ότι υπήρξαν και περιπτώσεις θεσμοθέτησης εξαιρέσεων -πολλές φορές αδικαιολόγητης- από το σύστημα αυτό (βλ. ειδικές προκηρύξεις, διά των οποίων αποκτάται, π.χ., η αστυνομική ιδιότητα χωρίς φοίτηση σε σχολή).
Ενώ όμως η (κατά βάσιν) καθιέρωση των πανελλήνιων εξετάσεων ως ενός αποδεκτού και
αξιοκρατικού τρόπου ένταξης στον στρατό και
στα σώματα ασφαλείας δεν αμφισβητείται από
κανέναν, μπορούν πολλά ακόμη να προταθούν σε
σχέση με τις υποδομές, την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών της
εκάστοτε σχολής κατά το τμήμα αυτών που αφορά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι σχολές του
στρατού και των σωμάτων ασφαλείας εντάσσονται
και αυτές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ως εκ
τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης
των υποδομών τους με την κατασκευή σύγχρονων
αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθηκών, χώρων/γραφείων του διδακτικού προσωπικού και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Από την άλλη, η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πρέπει να συνδυάζεται αρμονικά με τα μαθήματα της
αστυνομικής/στρατιωτικής εκπαίδευσης. Κάτι
τέτοιο δεν είναι ασυμβίβαστο: Η απαραίτητη για
τη λειτουργία του στρατού και των σωμάτων
ασφαλείας πειθαρχία δεν έχει τίποτα να φοβηθεί
από την επαφή του σπουδαστή με τα σύγχρονα
ερευνητικά αντικείμενα· αντιθέτως, αυτή γίνεται
πιο συνειδητή και ορθολογικοποιείται, όταν, για
παράδειγμα, ο σπουδαστής των αστυνομικών

σχολών γνωρίζει ότι εκπροσωπεί την έννομη τάξη, η οποία συναρτάται αναπόδραστα με ένα αυστηρό δικονομικό και ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας των ατομικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ο σπουδαστής των στρατιωτικών σχολών μαθαίνει να υπερασπίζεται την πατρίδα και όσες αξίες αυτή φέρει, μία από τις οποίες είναι και ο νομικός της πολιτισμός.
Συνεπώς, φρονώ ότι πρέπει τα σχετικά προγράμματα σπουδών να ενισχύσουν τη διδασκαλία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι απλώς με
όρους μελέτης μόνον της εσωτερικής έννομης
τάξης, αλλά με τρόπο σύγχρονο, ανταποκρινόμενο στη διεθνική επιστημονική συζήτηση, ήτοι την
επαφή με το θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, η όποια προσπάθεια εκσυγχρονισμού
της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των σχολών του
στρατού και των σωμάτων ασφαλείας πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει στους στόχους της και
τη ριζική αλλαγή του τρόπου επιλογής του διδακτικού προσωπικού μέσα από τη θεσμοθέτηση ειδικών διατάξεων που θα παρέχουν τη δυνατότητα
σταθερής, μόνιμης -και όχι απλώς ωρομίσθιαςσυνεργασίας με τις σχολές, στοιχεία απαραίτητα
για την εκπαιδευτική/διδακτική συνέχεια.

Για το πραγματικό πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα

Τ

α προηγούμενα χρόνια είχε παρατηρηθεί
στις φοιτητικές κοινότητες η επιθυμία να μη
συμμετέχουν στους φοιτητικούς συλλόγους, καθώς πίστευαν πως αποτελούν θεσμούς
εξυπηρέτησης φοιτητικών παρατάξεων οι οποίες
πρόσκεινται σε κόμματα, τα οποία έχουν επίκεντρο
άλλα θέματα εκτός από αυτά της νέας γενιάς. Βέβαια η οπτική των φοιτητών σήμερα έχει αλλάξει.
Ως πρωτοετής φοιτητής σε μια σχολή η οποία
ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, έχω παρατηρήσει
την επιθυμία όλων των συμφοιτητών μου για την
ενεργό συμμετοχή τους σε έναν πιθανό φοιτητικό
σύλλογο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη
Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, καθώς η Εισαγωγική
Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών δεν
μπορεί να δημιουργήσει ξεχωριστό φοιτητικό
σύλλογο.
Η θέληση για την ενασχόληση στα φοιτητικά θέματα είναι τόσο μεγάλη που χρειάστηκε να επισπευστούν οι εκλογικές διαδικασίες μεταξύ των
πρωτοετών φοιτητών της ΕΚΜΣ, έτσι ώστε να
υπάρχει έστω και ανεπίσημα ένας εκπρόσωπος ο
οποίος θα μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματα των σπουδαστών της κατεύθυνσης.

Είμαι σίγουρος πως η θέληση για συμμετοχή
στα φοιτητικά θέματα δεν αποτελεί μια ξαφνική
επιθυμία για ενασχόληση με όσα αφορούν τη γενιά του ευρώ (τη γενιά του 2002 και μετά όπως
μου αρέσει να μας αποκαλώ) αλλά περισσότερο
μια συνειδητοποίηση εκ μέρους όλων των φοιτητών οι οποίοι έζησαν την καραντίνα και κατάλαβαν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, οπότε θα πρέπει να αγωνιστούμε, ώστε να κρατήσουμε όσα
αξίζουν και πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν στην καθημερινότητά μας.
Βεβαίως η συγκεκριμένη συμμετοχή των φοιτητών στα θέματα των πανεπιστημίων δεν μπορεί
να συγκριθεί με τα 15μελή των λυκείων και των
γυμνασίων, καθώς πλέον μιλάμε για συνειδητοποιημένους φοιτητές οι οποίοι και θέλουν να κάνουν μάθημα αλλά την ίδια ώρα θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από αυτό που έλαβαν όταν
μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
Η νέα αυτή γενιά έχει ιδέες και προτάσεις που
μπορεί να προσφέρει, οι οποίες όχι μόνο μπορούν
να αλλάξουν τον σημερινό χάρτη των πανεπιστημίων αλλά επίσης να τον εξελίξουν, με αποτέλεσμα
να δημιουργήσουν το πραγματικό πανεπιστήμιο

του 21ου αιώνα. Ένα πανεπιστήμιο διαφορετικό
από αυτό που πολλοί έχουμε συνηθίσει, ένα πανεπιστήμιο χωρίς καταλήψεις αλλά με τεράστιες αλλαγές, ενώ επίσης μπορεί να δημιουργήσει μια γενιά η οποία στις τάξεις της δεν θα υπάρχουν οι
γνωστοί καταληψίες αλλά θα μιλάμε για σοβαρούς,
λογικούς και προοδευτικούς ανθρώπους που θα
βγαίνουν σε μια κοινωνία έτοιμη να αλλάξει.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να είναι αυτοί
οι οποίοι είτε θα εναρμονιστούν με τις ανάγκες
των νέων φοιτητών είτε θα παραμεριστούν ανοίγοντας τελικά τον δρόμο προς την αντικατάστασή
τους. Ο παραμερισμός και η αντικατάσταση των
σημερινών φοιτητικών συλλόγων δεν θα γίνει
μέσα από ακραίες και αυταρχικές κινήσεις του
υπουργείου Παιδείας ή των πανεπιστημίων, αλλά
μέσα από το ίδιο το φοιτητικό κίνημα, το οποίο θα
αποφασίσει να μην κρατήσει φοιτητικούς συλλόγους που προσπάθησαν να παραμείνουν ζωντανοί υπόσχοντας εκδρομές και πάρτι, αλλά αλλάζοντας ριζικά τη σημερινή μορφή των φοιτητικών
συλλόγων και παρατάξεων μετατρέποντάς τους
σε οάσεις δημοκρατίας και συμμετοχής των νέων
στα κοινά.

του

Άγγελου
Τζίτζιρα
Πρόεδρος
των πρωτοετών
φοιτητών
της Εισαγωγικής
Κατεύθυνσης
Μουσουλμανικών
Σπουδών του ΑΠΘ
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Και ο Ερντογάν... πέρα βρέχει!

Ο

ύτε η επικοινωνιακή φιέστα που
έστησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την υποδοχή του πρίγκιπα διαδόχου των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν ήταν αρκετή για να μετριάσει την οργή του τουρκικού λαού που ξέσπασε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με
πορείες και διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
Η αγανάκτηση των πολιτών ξεχειλίζει,
καθώς οι Τούρκοι αγοράζουν πλέον βασικά προϊόντα όπως καφέ, λάδι και ζάχαρη
με δελτίο. Σε πολλά σουπερμάρκετ, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, επιβλήθηκε
πλαφόν στις πωλήσεις, αφού οι καταναλωτές σπεύδουν πανικόβλητοι να αποθηκεύσουν αγαθά λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών.
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε Άγκυρα
και Κωνσταντινούπολη βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του κόμματος του Ερντογάν από την εξουσία, ενώ
χρεώνουν στον Τούρκο πρόεδρο την ευθύνη για την ανεξέλεγκτη υποτίμηση της λίρας. Μέσα σε 24 ώρες η λίρα υποχώρησε
κατά 13,8% έναντι του ευρώ και κατά 13,5%
έναντι του δολαρίου, οδηγώντας εκατομμύρια νοικοκυριά στην απόγνωση, ενώ στο

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

χείλος του γκρεμού βρίσκονται μικρές και
μεγάλες επιχειρήσεις που διατηρούν δάνεια σε συνάλλαγμα, καθώς η Τουρκία έρχεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου νομισματική κρίση.
Ο Ερντογάν ωστόσο υπεραμύνεται της
πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων, την
ώρα που οι συνεχείς παρεμβάσεις του
στην Κεντρική Τράπεζα ωθούν την αξία
του εθνικού νομίσματος στα χαμηλότερα
επίπεδα της ιστορίας του. «Όλο λένε πρόωρες εκλογές! Ρε, οι πρόωρες εκλογές
δεν θα γίνουν. Πάμε για τον Ιούνιο του
2023», είπε ο Τούρκος πρόεδρος «απαντώντας» στο αίτημα της τουρκικής κοινωνίας για παραίτηση και προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές πάντως εκτιμούν ότι η κατάσταση για τον Ερντογάν είναι πλέον μη αναστρέψιμη και
ακόμη και αν οι προεδρικές εκλογές γίνουν το 2023, η παραμονή του στην εξουσία φαντάζει αδύνατη.
Η φτωχοποίηση του τουρκικού λαού εί-

ναι πρώτο θέμα στα γειτονικά μέσα ενημέρωσης, με το τουρκικό «Fox» να αναφέρει σε ρεπορτάζ του ότι ο βασικός μισθός στην Τουρκία είναι 209 δολάρια τον
μήνα, δηλαδή χαμηλότερος ακόμη και
από εκείνον της Αλβανίας, που κυμαίνεται
στα 275 δολάρια.
Εκτός από τις διαμαρτυρίες του κόσμου,
ο Τούρκος πρόεδρος δέχεται και σφοδρά
πυρά από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος επιτέθηκε στον Ερντογάν, τον οποίο κατηγόρησε για απόπειρα αποπροσανατολισμού,
φέρνοντας ως παράδειγμα τον κατώτατο
μισθό στην Ελλάδα. «Μέχρι χθες η κυβέρνηση έλεγε ότι η Ελλάδα είναι εξαθλιωμένη. Ότι καταστράφηκε. Ότι χρεοκόπησε. Ο
βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 2,7 φορές πάνω από την Τουρκία. Δηλαδή, σχεδόν τριπλάσιος. Ποιος ζει στην εξαθλίωση
λοιπόν;», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.

Διπλωματικός μαραθώνιος
Η Ελλάδα από την πλευρά της διευρύνει
το πεδίο των συμμαχιών της, με τον
υπουργό Εξωτερικών να πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στην Γκάνα και την
Γκαμπόν. Ο Νίκος Δένδιας έφτασε χθες

στην Άκρα και σήμερα θα έχει σειρά επαφών με αξιωματούχους της Γκάνας, σε
μια προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεων
της Αθήνας με τις χώρες της Υποσαχάριας
Αφρικής, οι οποίες μάλιστα θα αποτελούν
και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας για την επόμενη διετία. Ο κ.
Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και
με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, στο
πλαίσιο της 60ής επετείου από τη σύναψη
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Νοτίου
Κορέας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών
επιβεβαίωσαν την κοινή προσήλωση στο
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ συζήτησαν ακόμη για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, το
εμπόριο, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα μετά
την επίσκεψη του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια
στο Μπαχρέιν ενισχύει
τις σχέσεις της με τις χώρες
της Υποσαχάριας Αφρικής
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«Κομάντα και δράκοι»
σε ανορθόδοξο πόλεμο
Απάντηση στις προκλήσεις
της Άγκυρας με μια άσκηση
Ελλήνων και Αμερικανών βγαλμένη
από τα πρότυπα του ΝΑΤΟ

Μ

ε μια άσκηση που αποτελεί
ξεκάθαρη απάντηση στις
προκλήσεις και τους λεονταρισμούς της Άγκυρας,
Έλληνες και Αμερικανοί κομάντος έκαναν
επίδειξη ισχύος αλλά και του υψηλού επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας που έχει καλλιεργηθεί ανάμεσα στις
δύο χώρες.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Βγαλμένη από τα πρότυπα του ΝΑΤΟ και
προσαρμοσμένη στη γεωπολιτική πραγματικότητα της Ανατολικής Μεσογείου, η
άσκηση JSEC που πραγματοποιήθηκε στη
Νέα Πέραμο Αττικής, αποτέλεσε την κορωνίδα της συνεκπαίδευσης των Ειδικών
Δυνάμεων από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ και έναν μήνα, η
αφρόκρεμα των χερσαίων και ναυτικών
τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων των δύο
χωρών εξασκείται σε σύνθετα αντικείμενα υβριδικού και ανορθόδοξου πολέμου,
με στόχο την αύξηση της μαχητικότητας
και την εμπέδωση του κοινού αμυντικού
δόγματος που απορρέει από την ανανεωμένη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Το σενάριο της άσκησης που σχεδίασε η
Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου
προέβλεπε την ανακατάληψη διυλιστηρίου από εχθρικές δυνάμεις, με μια αστραπιαία επιθετική ενέργεια, διάρκειας ολίγων λεπτών. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που εκτελούν όλο και πιο συχνά οι
Ένοπλες Δυνάμεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις συνεκπαιδεύσεις με τα
συμμαχικά κράτη. Πρόκειται, άλλωστε,
για σενάριο που φτιάχτηκε στη βάση των
απειλών της Άγκυρας για αντίποινα επί
του πεδίου στην περίπτωση που προχωρήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός της Αθήνας και της Λευκωσίας.
Η άσκηση εκτελέστηκε με απόλυτη επιτυχία, με τους κομάντος των δύο χωρών
να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένη
μηχανή. Η ελληνοαμερικανική ομάδα
αναπτύχθηκε εν ριπή οφθαλμού σπεύ-

δοντας στο σημείο με ταχύπλοα, ενώ κατέφθαναν ενισχύσεις από ελικόπτερο Chinook, το οποίο με τη μέθοδο «Helocasting» αποβίβαζε πλαστικές λέμβους αιωρούμενο λίγα εκατοστά πάνω από τη θάλασσα. Αμερικανοί βατραχάνθρωποι έριχναν πυρά κάλυψης από σκάφη ανορθόδοξου πολέμου όσο οι αμφίβιοι καταδρομείς προχωρούσαν στην ασφάλιση των
εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα, αεροσκάφη
F-4 Phantom ΙΙ και επιθετικά ελικόπτερα Apache παρείχαν υποστήριξη από αέρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση ελεύθερου σκοπευτή σε ελικόπτερο
του αεροπορικού βραχίονα της ΔΕΠ, αλλά
και η χρήση των νέων σκαφών MARK V
που έδειξαν τις εντυπωσιακές τους δυνατότητες και τον βαρύτατο οπλισμό τους.
«Είναι πάντα σημαντικό να μπορούμε να
συνεργαζόμαστε με φίλους και συμμά-

χους στην περιοχή, γιατί αυτές οι συνεργασίες συντείνουν σε αυτό για το οποίο
προσπαθούμε, δηλαδή την εμπέδωση του
αισθήματος ασφαλείας και σταθερότητας
στην περιοχή», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
Το δεύτερο μέρος της άσκησης περιείχε
ένα εξίσου σημαντικό μήνυμα για την
Τουρκία, καθώς οι καταδρομείς των δύο
χωρών προχώρησαν σε μη συναινετική
νηοψία σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για αποστολή που προσομοιάζει στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής επιχείρησης «IRINI» στα
ανοιχτά της Λιβύης. Στη νηοψία συμμετείχε ελικόπτερο S-70 Aegean Hawk, από το
οποίο πραγματοποίησαν ταχεία κάθοδο
με σχοινί τα στελέχη των Ειδικών Επιχειρήσεων. «Φανερώνει τη μοναδική ικανότητα της Ελλάδας να χτίζει γέφυρες και να
λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δύναμης
για το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας στην
ευρύτερη περιοχή», επισήμανε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ,
που παρακολούθησε τη συνεκπαίδευση
από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν
στελέχη της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών, της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών και της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών του Λιμενικού Σώματος.
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ΛΛΑΔΑ

Η χώρα στις ράγες του μέλλοντος
Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης
      

Ξ

εκινάει το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων όλων
των εποχών για την Ελλάδα. Έξι
εμβληματικά σιδηροδρομικά
έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ.
ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών. Στόχος είναι να λειτουργήσουν ως
αναπτυξιακοί πολλαπλασιαστές, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αναβαθμίζοντας καθοριστικά τον εμπορικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας, ενώ ταυτόχρονα
αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στο
«πρασίνισμα» των υποδομών.
Με την ανακοίνωση του σχετικού διαγωνισμού το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, σε συνεργασία με την ΕΡΓΟΣΕ, βάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον σιδηρόδρομο, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα το πέρασμα
σε μια νέα εποχή, με
τη δυναμική ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου
των βασικών λιμανιών της χώρας.
Ήδη το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα
τεύχη πρόσκλησης
υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, θέτοντας σε
κίνηση την πρώτη φάση του διαγωνισμού.
Τα έργα θα συνδέουν με ταχύτητα και
ασφάλεια μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη,
Λαύριο και Ραφήνα- με το σιδηροδρομικό
δίκτυο, καθιστώντας την Ελλάδα διεθνές
διαμετακομιστικό κέντρο, αφού διευκολύνουν τη σύνδεση με την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών
«Είμαστε υπερήφανοι γιατί σήμερα
βάζουμε μπροστά το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων που έχει
γίνει ποτέ και που, όταν θα ολοκληρωθεί,
θα αλλάξει τον χάρτη των μεταφορών»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας ο σιδηρόδρομος παίρνει τη θέση
που του αξίζει και έχει ανάγκη η χώρα»,
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ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα σιδηροδρομικά έργα
σημαίνουν πρόοδο, ενίσχυση της
διεθνούς θέσης
της χώρας μας, τοπική ανάπτυξη, καλύτερη καθημερινότητα
και ποιότητα ζωής, προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, λειτουργούν ως οικονομικός πολλαπλασιαστής για την τόνωση της αγοράς και
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και αυτά
τα εξασφαλίζουμε με τις πράξεις μας, όχι
με μεγάλα λόγια και κενές υποσχέσεις»,
τόνισε ο υπουργός.

Ποια είναι τα έργα
• Αναβάθμιση υφιστάμενης με διπλασιασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης
- ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο με προϋπολογισμό
1,07 δισ. ευρώ.
• Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής
γραμμής Θεσσαλονίκη - Τοξότες με προϋπολογισμό 1,68 δισ. ευρώ.
• Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και κατασκευή προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 53,4 εκατ. ευρώ.
• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδη-
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ροδρομικής γραμμής στο τμήμα από τον
κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τον
λιμένα Λαυρίου με προϋπολογισμό 390,5
εκατ. ευρώ.
• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση της
Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας με το
υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο με
προϋπολογισμό 308,6 εκατ. ευρώ.
• Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο - Πάτρα στο τμήμα Ρίο - νέος λιμένας Πατρών με προϋπολογισμό 476,5 εκατ. ευρώ.
«Αρχίζουμε τους διαγωνισμούς για έξι
σιδηροδρομικά έργα εθνικής εμβέλειας,
τα οποία υπηρετούν τον μεγάλο στρατηγικό στόχο, να γίνει η Ελλάδα τα επόμενα
χρόνια κόμβος υποδομών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», δήλωσε ο υφυπουργός υποδομών και Μεταφορών Γιώργος
Καραγιάννης. «Σήμερα απαντάμε με έργα
στο διαχρονικό αίτημα για ανάπτυξη και
εξέλιξη. Δουλεύουμε για να καλύψουμε
το χαμένο έδαφος των περασμένων ετών
και να δώσουμε στη χώρα τη θέση που της
αξίζει, ενώ με μοχλό ανάπτυξης τον κλάδο
των κατασκευών ανοίγουμε νέες θέσεις
εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή
που αναλάβαμε τη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ
στόχος μας ήταν να προχωρήσουν ο σχε-

διασμός και η υλοποίηση έργων ζωτικής
σημασίας, που θα αλλάξουν το τοπίο των
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα μας».
Ο κ. Βίνης εξέφρασε την ικανοποίησή
του «που με την καθοδήγηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την
πολύτιμη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού μας ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση και θέτουμε τις βάσεις για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν στην τόσο αναγκαία ανάπτυξη της χώρας», όπως
είπε.
Σημειώνεται, τέλος, ότι όλα τα έργα θα
δημοπρατηθούν με το σύνολο των υποέργων τους -υποδομή, επιδομή, ηλεκτροκίνηση και συστήματα- ώστε με την παράδοσή τους προς χρήση να είναι άμεσα λειτουργικά.

Κ. Καραμανλής: «Ξεκινάει
το μεγαλύτερο πρόγραμμα
σιδηροδρομικών έργων
όλων των εποχών» - Έξι
εμβληματικά έργα συνολικού
προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ
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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μεταγραφών
Συνολικά 4.508 φοιτητές θα λάβουν την πολυπόθητη μεταγραφή και 113 ακόμα θα μετακινηθούν σε
τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου έπειτα από
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν 5.228 αιτήσεις βάσει
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, εκ των
οποίων οι 125 αφορούσαν τη γενική κατηγορία, στην
οποία 4.696 φοιτητές αιτήθηκαν μεταγραφή σε αντίστοιχα τμήματα, 429 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην
αίτησή τους και αντίστοιχα τμήματα και τμήματα
προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
ενώ 54 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά τμήματα
προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
Επιπλέον, 69 αιτήσεις υποβλήθηκαν από φοιτητές
που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των
Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, 34 από φοιτητές κυπριακής καταγωγής και 289 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες. Τέλος,
υποβλήθηκαν 1.465 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Από αυτούς μεταγραφή λαμβάνουν 3.786 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά
και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.705
ανήκουν στη γενική κατηγορία, 47 είναι Έλληνες
πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της
Θράκης και 34 φοιτητές κυπριακής καταγωγής,
289 ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες και 433 είναι
αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές. Σε τμήματα του
ίδιου επιστημονικού πεδίου μετακινούνται 86
φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια) και 27 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.
Οι δικαιούχοι καλούνται να συνδεθούν στην ειδική
εφαρμογή των μεταγραφών 2021 με τους κωδικούς
με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του
σχετικού συνδέσμου https://tran sfer.it.mine du.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του
υπουργείου Παιδείας, ενώ ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω της ίδιας εφαρμογής από σήμερα και
για διάστημα 30 ημερών.
ΕΥΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

EΛΛΑΔΑ
Σε φάκελο στους γονείς
οι έλεγχοι προόδου
Εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο θα παραδοθούν στους μαθητές, για να τους παραδώσουν με τη σειρά τους στους γονείς
τους, οι έλεγχοι προόδου α’ τριμήνου στα σχολεία όπου η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται διά ζώσης. Για τα
σχολεία η τα τμήματα που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργία
με ευθύνη του διευθυντή και των Συλλόγων Διδασκόντων θα
πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες,
ώστε να παραδοθούν οι έλεγχοι στους γονείς/ κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση της υφυπουργού
Παιδείας Ζέττας Μακρή για την επανέναρξη της λειτουργίας
των σχολείων ή των τμημάτων με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι
προόδου θα παραδοθούν εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο
στους μαθητές για να καταλήξουν στα χέρια των γονιών τους.
Σημειώνεται ότι φέτος λόγω κορονοϊού είναι η τρίτη συνεχόμενη διδακτική χρονιά που θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου με αυτό τον τρόπο και χωρίς να υπάρχει η παραδοσιακή
ενημέρωση γονέων. Ειδικά για την α’ και β’ τάξη δημοτικού οι
εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους.

ΕΛΑΣ: Στη μάχη 280 νέα οχήματα

Μ

ε γοργούς ρυθμούς προχωράει το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου οχημάτων
της ΕΛΑΣ, με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο να δίνει το «παρών» σε μία ακόμη τελετή παραλαβής περιπολικών και μηχανών.
Αυτήν τη φορά οι αστυνομικές υπηρεσίες
ενισχύθηκαν με 280 νέα οχήματα διαφόρων τύπων, με έναν μεγάλο αριθμό να κατευθύνεται για την ενίσχυση των συνοριοφυλάκων στον Έβρο.
«Η Ελληνική Αστυνομία παραλαμβάνει
280 νέα οχήματα. Σε συνέχεια της προσπάθειάς μας, με την αύξηση του αριθμού
των περιπολικών κατά 100 που βρίσκονται
σε υπηρεσία τις νυχτερινές ώρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εντείνουμε τις
ενέργειές μας για να εξασφαλίσουμε σύγχρονες υποδομές και εφόδια για τους
αστυνομικούς μας, οι οποίοι κάνουν μια
πάρα πολύ δύσκολη δουλειά επ’ ωφελεία
της κοινωνίας», σημείωσε από την Αμυγδαλέζα ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε
ότι «θα συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα
προμηθειών κατάλληλου υλικού για τους
αστυνομικούς προκειμένου να δουλεύουν και οι ίδιοι με τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συνεχίζουμε σταθερά με σχέδιο και σκληρή δουλειά για να διασφαλίσουμε Ασφά-

λεια για τους πολίτες, Ασφάλεια σε όλη τη
χώρα».
Η δαπάνη για τα 280 οχήματα ανέρχεται στα 6.160.220 ευρώ (χρήματα από
τον κρατικό προϋπολογισμό και την ΕΕ)
και πρόκειται για 80 περιπολικά, 30
οχήματα αγροτικού τύπου και 4 οχήμα-

τα τύπου SUV που θα πάνε στον Έβρο,
95 μοτοσικλέτες για τις ομάδες ΔΙΑΣ
Αθήνας - Θεσσαλονίκης, 5 γερανοφόρα,
42 ειδικά αυτοκίνητα μεταφοράς ασθενών με Covid-19 και 24 οχήματα για το
Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου
Νέας Οδού.

Θεοδωρικάκος: «Συνεχίζουμε με
σχέδιο για την ασφάλεια σε όλη
τη χώρα» - Ενίσχυση των
συνοριοφυλάκων στον Έβρο
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«Περίεργο» ριφιφί
στο μικροσκόπιο
της ΕΛΑΣ
Μια πολύ περίεργη καταγγελία για
ριφιφί, που έγινε από έναν 35χρονο
άνδρα στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης,
εξετάζει η ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με όσα
κατέθεσε στους αστυνομικούς ο
35χρονος, οι άγνωστοι εισβολείς
κατάφεραν να φύγουν με ένα
χρηματοκιβώτιο βάρους 150 κιλών, στο
οποίο είχε κρυμμένα δεκάδες χιλιάδες
ευρώ και κοσμήματα. Αν και το
περιστατικό καταγγέλθηκε μόλις χθες
στην Ασφάλεια, ο 35χρονος ανέφερε
στους αστυνομικούς ότι η κλοπή έγινε
στο διάστημα μεταξύ 12 και 19
Νοεμβρίου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι
δράστες -εκμεταλλευόμενοι το
γεγονός ότι δίπλα ακριβώς στην
αποθήκη του υπάρχει ένα
εγκαταλελειμμένο σπίτι- άνοιξαν
τρύπα και απέκτησαν πρόσβαση στο
χρηματοκιβώτιο. Σύμφωνα πάντα με
την καταγγελία, φόρτωσαν το βάρους
150 κιλών χρηματοκιβώτιο σε ένα
αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν,
αποκομίζοντας λεία 110.000 ευρώ σε
μετρητά, συλλεκτικά νομίσματα και
κοσμήματα. Οι αστυνομικοί του ΤΑ
Κυψέλης επιχειρούν μέσω
μαρτυρικών καταθέσεων και με
«ξεσκόνισμα» γνωστών συμμοριών να
φτάσουν στους δράστες.
Παπ.

EΛΛΑΔΑ

«Θερίζει» και
στις φυλακές
ο κορονοϊός!
Σ

ε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί
τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, λόγω της μεγάλης διασποράς του
κορονοϊού που καταγράφεται σε πολλά από
αυτά, αλλά και της άρνησης από μια μεγάλη
μερίδα κρατουμένων να εμβολιαστεί.
Αναλυτικά, από τους περίπου 11.100 εγκλείστους στις φυλακές, έχουν εμβολιαστεί
σχεδόν 6.150, άλλοι 1.960 έχουν δηλώσει
πρόθεση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
εμβολιασμού έναντι της Covid-19 αλλά για τυπικούς λόγους δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία, καθώς πρόκειται για αλλοδαπούς χωρίς ΑΜΚΑ. Ωστόσο, ο μεγάλος «πονοκέφαλος» έχει να κάνει με τους περίπου 3.000
κρατούμενους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ενώ οι περισσότεροι δεν τηρούν ούτε
τα βασικά μέτρα προστασίας καθώς αρνούνται την επικινδυνότητα του κορονοϊού. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία που δεν έχουν
περάσει απαρατήρητη από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία
ύψωσε απαγορευτικό στα επισκεπτήρια στα
καταστήματα κράτησης Κορυδαλλού, Τρικάλων, Άμφισσας και Διαβατών.
Στις συγκεκριμένες φυλακές, εκτός του ότι
έχουν απαγορευτεί τα επισκεπτήρια, έχουν
«παγώσει» οι περισσότερες άδειες των κρατουμένων, αποφεύγονται οι προφυλακίσεις,
ενώ μεταγωγές γίνονται μόνο για περιστατικά
υγείας και παρουσίας σε δίκη, πάντα με χρήση ειδικών στολών προστασίας, μάσκες και
γάντια. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, θετικοί στον κορονοϊό είναι
αυτή την περίοδο περίπου 340 κρατούμενοι
και άλλοι 60 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, με τα

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

στοιχεία πάντως να μεταβάλλονται. Ανάμεσα
στους εγκλείστους που έχουν βρεθεί θετικοί
στην Covid-19 είναι και ο αποκαλούμενος
«ψευτογιατρός», ο οποίος νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον
«Ευαγγελισμό», με τη δίκη του να είναι σε
εξέλιξη!

Στο νοσοκομείο βρέφος 2 ετών
Σημαντική διασπορά της Covid-19 καταγράφεται και στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου σύμφωνα με την
«Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων» ένα βρέφος μόλις 2 ετών μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων. Την ίδια ώρα, σχεδόν σε πλήρη απομόνωση βρίσκονται και οι κρατούμενοι στο ψυχιατρείο του μεγαλύτερου καταστήματος
κράτησης της χώρας, όπου μάλιστα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τηρηθούν ακόμη και τα
βασικά μέτρα ατομικής προστασίας.

Από τους 11.000 εγκλείστους
έχουν εμβολιαστεί σχεδόν
6.150 - Σε καραντίνα τέσσερα
σωφρονιστικά καταστήματα

Καταδίκη
του τράπερ για
τη συμπλοκή
στον Κολωνό
Σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών
με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν ο γνωστός τράπερ και ένας
ακόμη συγκατηγορούμενός του
για την αιματηρή συμπλοκή σε
καφετέρια στον Κολωνό στις 9
Νοεμβρίου 2021. Την ποινή των
36 μηνών με τριετή αναστολή
επέβαλε το δικαστήριο στον τρίτο
κατηγορούμενο, ο οποίος είχε
και την αρχική αντιδικία με το θύμα, ενώ αθώος κρίθηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος
βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Οι τρεις εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων κρίθηκαν ένοχοι για
βαριά σωματική βλάβη από κοινού, οπλοφορία και οπλοχρησία.
«Το θύμα έκανε συνεχώς μια
κίνηση ότι θα βγάλει μαχαίρι από
την τσέπη. Πήραμε τις πεταλούδες από το αμάξι και τις κρατούσαμε στο χέρι. Ανέβηκε η ένταση,
προσπάθησα να τους χωρίσω και
πάνω στο μπουλούκι έγινε ό,τι
έγινε», υποστήριξε μεταξύ άλλων
ο τράπερ. «Δεν θέλω να ξαναγίνει
κάτι τέτοιο. Έχω ζητήσει από μεσιτικό γραφείο να μου βρει σπίτι
για να αλλάξω γειτονιά, να μείνω
μακριά από αυτά τα πράγματα»,
είπε προς το δικαστήριο κλείνοντας την απολογία του.
Από την άλλη πλευρά το θύμα
ανέφερε πως η πρόθεση των
δραστών της επίθεσης δεν ήταν
να τον σκοτώσουν. «Πιστεύω ότι
είχαν πρόθεση να με τραυματίσουν, ήρθαν να με σφάξουν χωρίς κανένα λόγο. Με απειλούσαν
ότι θα τα ξαναπούμε. Τους φαινόταν αστείο. Ο Χ. μου είπε ότι
θα με πυροβολήσει κιόλας και
θα τα ξαναπούμε», ισχυρίστηκε
το θύμα.
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EΛΛΑΔΑ

Ένα βήμα πριν
από τη χορήγηση
μονοκλωνικών
Της Κατερίνας Παπακωστοπούλου

Θ

έμα χρόνου είναι η χορήγηση
των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Μέχρι την Παρασκευή,
σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», θα ανοίξει η πλατφόρμα για να
μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους
οι γιατροί προκειμένου να εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή (εντός 24-48 ωρών) αν ο
ασθενής πληροί ή όχι τα κριτήρια για να
του χορηγηθούν τα μονοκλωνικά αντισώματα. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει από τα
νοσοκομεία πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως το «Αττικόν», το «Σωτηρία», το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας, ο «Ευαγγελισμός»,
το ΑΧΕΠΑ κ.ά.
Στη συνέχεια προβλέπεται να είναι διαθέσιμα σε κάθε νοσοκομειακή δομή, όταν
προκύπτει ανάγκη. Να θυμίσουμε πως
πρόκειται για θεραπεία η οποία γίνεται με
έγχυση στα πρώτα δύο 24ωρα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης
με θετικό μοριακό τεστ και οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει 70% αποτελεσματικότητα στη μείωση του ιικού φορτίου και στη
γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς. Να θυμίσουμε όμως ότι υπάρχουν κριτήρια σε
σχέση με τους ασθενείς στους οποίους θα
χορηγηθούν. Ενδεικτικά παραδείγματα

είναι ογκολογικοί ή ανοσοκατασταλμένοι
ασθενείς, άτομα με υποκείμενα νοσήματα, έγκυοι που διανύουν το γ’ τρίμηνο της
κύησης.
Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας παρουσιάζει μια σταθεροποίηση, όμως εξακολουθούν να είναι υψηλοί οι δείκτες που
αφορούν στους θανάτους και τους διασωληνωμένους. Η πίεση στο σύστημα υγείας
θα κρατήσει για τουλάχιστον 10-15 μέρες

ακόμη και, φυσικά, οι ειδικοί της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα θα επαναξιολογήσουν αν τα μέτρα που ελήφθησαν και
περιορίζουν τους ανεμβολίαστους αποδίδουν ή θα πρέπει να γίνουν περισσότερο
αυστηρά, χωρίς ποτέ να μπαίνει στο κάδρο το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου
lockdown στη χώρα.
Ωστόσο, ο επιδημιολογικός χάρτης θα
αλλάξει και πάλι. Από το επίπεδο 4 (κόκκι-

Πάλι ψηλά κρούσματα και θάνατοι
Πάνω από 7.000 κρούσματα καταγράφηκαν χθες στην ελληνική επικράτεια, την
ώρα που στη μαύρη λίστα των θανάτων από Covid-19 προστέθηκαν 93 συμπολίτες
μας. Αττική και Θεσσαλονίκη για ακόμη μια φορά κατέγραψαν τετραψήφιους
αριθμούς κρουσμάτων, με την Αττική να «φλερτάρει» με τα 2.000 κρούσματα
(1.826) και με τη Θεσσαλονίκη στα 1.200.
Στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ τονίζεται ότι «τα κρούσματα που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 7.108, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται
σε 901.661 (ημερήσια μεταβολή +0,8%), εκ των οποίων 50,6% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 96 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.295 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 93, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 17.612 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 612 (60,1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 έτη». Επίσης,
οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 490
(ημερήσια μεταβολή +19,8%).

νο) στο επίπεδο 5 (βαθύ κόκκινο) τα Γρεβενά, η Άρτα και η Αιτωλοακαρνανία. Από
το επίπεδο 2 (κίτρινο) στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) τα Χανιά. Από επίπεδο 5 (βαθύ
κόκκινο) πήγε στο επίπεδο 4 (κόκκινο) η
Μεσσηνία και από το επίπεδο 4 (κόκκινο)
στο επίπεδο 3 (πορτοκαλί) η Θεσπρωτία.
Οι 27 περιοχές της χώρας, οι οποίες είναι
πλέον σε βαθύ κόκκινο (επίπεδο 5) είναι:
Θεσσαλονίκη, Αρκαδία, Άγιον Όρος,
Αχαΐα, Λάρισα, Μαγνησία, Κιλκίς, Ημαθία,
Πιερία, Έβρος, Πέλλα, Ξάνθη, Δράμα,
Μεσσηνία, Σέρρες, Τρίκαλα, Καβάλα, Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Ιωάννινα,
Φθιώτιδα, Θάσος, Λέσβος, Γρεβενά, Άρτα
και Αιτωλοακαρνανία.

Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει
από τα νοσοκομεία
πρώτης γραμμής όπως
το «Αττικόν», το «Σωτηρία»,
το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας,
ο «Ευαγγελισμός»,
το «ΑΧΕΠΑ» κ.ά.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Εκδήλωση για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών
Μ
ε πρωτοβουλία της δημάρχου Χαλκίδας Έλενας Βάκα, η Θεματική
Επιτροπή Ισότητας της οικείας ΠΕΔ οργάνωσε εκδήλωση για την
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στη Χαλκίδα, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, με την ευκαιρία της αντίστοιχης παγκόσμιας ημέρας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και
Οικογένειας, η γενική γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των δύο Φύλων Γιάννα Χορμόβα και ο δήμαρχος
Καρπενησίου και προέδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Νίκος Σουλιώτης. Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Καρπενησίου τόνισε: « Ήρθε η
ώρα να δώσουμε ένα τέλος στην ανοχή, ένα τέλος στη σιωπή… Όραμά
μας μια κοινωνία δίκαιη, αλληλέγγυα και με ισότητα για όλους».

Πάτρα

Ο Ιμάμογλου καλεί
τον Πελετίδη στην Πόλη
Οι ποντιακές
ρίζες ενώνουν.
Ο λόγος για
τους δημάρχους Πατρών
και Κωνσταντινούπολης. Λίγοι ίσως ξέρουν ότι οι δήμαρχοι Κώστας Πελετίδης και Εκρέμ Ιμάμογλου
συνδέονται μεταξύ τους λόγω ποντιακών ριζών. Αυτή η σχέση
στάθηκε αφορμή ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης να προσκαλέσει τον ομόλογό του της Πάτρας σε επίσημη επίσκεψη
στην πόλη. Ο δήμαρχος Πατρών αποδέχτηκε την πρόσκληση
και θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη Νοεμβρίου,
προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Δημάρχων των Βαλκανίων, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής
και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των πόλεων εντός και γύρω
από την περιοχή των Βαλκανίων.

«Λάρισα - Μια πόλη για όλους»
Το online event / Hackathon round II, με τίτλο «Ενισχύοντας και βελτιώνοντας τη διαδικασία έκδοσης του
πιστοποιητικού γέννησης για μετανάστες/πρόσφυγες»,
διοργανώνει το τριήμερο 2 έως 4 Δεκεμβρίου ο Δήμος
Λαρισαίων, ως εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος
«HORIZON 2020 easyRights - Enabling immigrants to
easily know and exercise their rights». Ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο του επίμαχου ευρωπαϊκού προγράμματος έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία το «Λάρισα
- Μια πόλη για όλους» με απόλυτη επιτυχία τον Ιανουάριο
του 2021. Η ομάδα των επιστημόνων που διακρίθηκε ήδη
εκπονεί την εφαρμογή την οποία θα εφαρμόσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων.

!

Θεσσαλονίκη
Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής

«Να γίνουν
αορίστου χρόνου
οι συμβασιούχοι Covid»

Σε σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί
για την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, το Συνδικάτο
ΟΤΑ Αττικής καλεί όλους τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας, λόγω Covid19, με θέμα τη μετατροπή των συμβάσεών
τους σε αορίστου χρόνου. Στη σχετική πρόσκληση επισημαίνεται ότι, στα τέλη του χρόνου, εξαντλείται και η δίμηνη παράταση των
συμβάσεων των εργαζομένων με συμβάσεις Covid-19, ωστόσο οι ανάγκες στους
ΟΤΑ δεν εκλείπουν: «Είναι τραγικό ενώ η
πανδημία για άλλη μια φορά κορυφώνεται,
ενώ οι κλινικές ΜΕΘ έχουν γεμίσει, η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι δήμαρχοι να
σχεδιάζουν να πετάξουν στον δρόμο συναδέλφους που προσλήφθηκαν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω Covid.
Κατόπιν όλων τούτων θα απευθύνει αίτημα
προς την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση
μετατρέποντας τις συμβάσεις όλων των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις σε αορίστου. Ας κόψουν τα παιχνίδια και τα μισόλογα, ας σταματήσουν τον εμπαιγμό».

«Βιώσιμη αστική κινητικότητα»
υπόσχεται ο δήμαρχος

Στο Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας,
που έχει εκπονήσει ο δήμος της συμπρωτεύουσας,
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε forum που οργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «2050 CliMobCity» (Climate-friendly Mobility in Cities), στο οποίο μετέχει και ο
οικείος δήμος. Επιπλέον, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα
δυναμικά βήματα που έχουν γίνει με το Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων, στην ενίσχυση της χρήσης του
ποδηλάτου με την ανακατασκευή ποδηλατοδρόμων και
την προώθηση της μικροκινητικότητας, τονίζοντας ότι
«στόχος του δήμου μέσα και από τη συνεργασία του με
τους επιστημονικούς εταίρους είναι η Θεσσαλονίκη να
αναδειχθεί σε μια άνετη και βιώσιμη πόλη».

Κέρκυρα

Παρέμβαση του ΣτΠ για να
σταματήσει η διαρροή λυμάτων
Η αφόρητη δυσοσμία που προκάλεσε η συνεχής διαρροή λυμάτων από αποχετευτικό αγωγό στην περιοχή Μηλιά Κυνοπιαστών Κέρκυρας προκάλεσε την έντονη αντίδραση δημότη, ο οποίος προσέφυγε στον Συνήγορο του
Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή, αφού ενημερώθηκε από τις
αρμόδιες κρατικές και δημοτικές Αρχές, ζήτησε την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Μπροστά στην αδυναμία της Διαδημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας, λόγω μη
εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, ο Συνήγορος του
Πολίτη ζήτησε την άμεση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να υπάρξει και η σχετική περιβαλλοντική
αδειοδότηση αποχέτευσης των λυμάτων και να επιτευχθεί η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΒΟΡIΔΗΣ:

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας δυσκολεύεται να συνεδριάσει
το δημοτικό συμβούλιο γιατί
απέχει σύσσωμη η αντιπολίτευση, διαφωνώντας με τη
λειτουργία του αλλά και με
αποφάσεις της διοίκησης;
Ένα από τα θέματα που οδηγούν στην αποχή φαίνεται να
είναι τρόπος που λειτουργεί
το συμβούλιο, καθώς επιλέγεται μόνο η διαδικτυακή συνεδρίαση, όμως φαίνεται ότι
υπάρχουν και πιο ουσιαστικοί
λόγοι για τη λειτουργία του
δήμου γενικότερα…

«Εντός Δεκεμβρίου η προκήρυξη για
μόνιμες προσλήψεις στις περιφέρειες»

Ζητούμενο
το ελικοδρόμιο

T

Η χρηματοδότηση κατασκευής ελικοδρομίου στην Ύδρα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη και του
δημάρχου Ύδρας Γιώργου Κουκουδάκη. Ο δήμαρχος ζήτησε το έργο, το
οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει
880.000 ευρώ, να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για το
2022. Όπως υποστήριξε ο κ. Κουκουδάκης, η Ύδρα είναι από τα πλέον
απομονωμένα νησιά του Σαρωνικού
και με δεδομένο ότι δεν έχει πιστοποιημένο ελικοδρόμιο δημιουργούνται προβλήματα σε έκτακτες περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών, όταν
οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν
τη θαλάσσια μεταφορά τους. Από την
πλευρά του, ο κ. Πατούλης εξέφρασε
τη θετική του πρόθεση για ένταξη του
έργου και ζήτησε από τον δήμαρχο να
συνεργαστεί στενά με την αντιπεριφερειάρχη Νήσων προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το έργο είναι ώριμο
και μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

ην προκήρυξη πρόσληψης εκατοντάδων εργαζομένων για όλες τις περιφέρειες της χώρας εντός του Δεκεμβρίου ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης από το βήμα του Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Αιδηψό. Σύμφωνα με τον
υπουργό, τα προσωρινά αποτελέσματα θα
ανακοινωθούν τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, οπότε και οι περιφέρειες θα μπορούν
να εντάξουν τους επιτυχόντες στις υπηρεσίες τους.
Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην πρόσφατη θέσπιση του γραπτού
πανελλαδικού διαγωνισμού για τις προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο. Ο στόχος, τόνισε, είναι ο πρώτος να πραγματοποιηθεί τον Οκτώ-

βριο του 2022. Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι
το κεντρικό ζήτημα των επόμενων ετών για
τη Δημόσια Διοίκηση είναι η ψηφιοποίηση
και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της. Αυτό
προϋποθέτει, σημείωσε, ανθρώπινο δυναμικό με ψηφιακή κατάρτιση και για τον σκοπό
αυτό ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη σχετικό
πρόγραμμα.
Τέλος, ο κ. Βορίδης εξήγγειλε ακόμη ότι
εντός του 2022 θα ξεκινήσει και η συζήτηση
για το θέμα της εποπτείας των φορέων της
Αυτοδιοίκησης, των αρμοδιοτήτων της αλλά
και της αλλαγής του σημερινού τρόπου αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δημόσιο.
«Ήδη έχουμε παρουσιάσει στον πρωθυπουργό το νέο μοντέλο», είπε και τόνισε ότι το νέο
σύστημα αξιολόγησης «θα αλλάξει σε μεγάλο
βαθμό το τοπίο στη Δημόσια Διοίκηση».

Ξεπέρασε τον σκόπελο
Απρόσκοπτα προχωρά ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος στον μεγάλο στόχο να αποκτήσει, έπειτα από τόσα χρόνια προσπάθειας πολλών
δημοτικών αρχών, το «κτήμα Φιξ», αφού ξεπερνάει
όλα τα εμπόδια. Το τελευταίο φαίνεται ότι ήταν η προσφυγή που είχε κάνει δημοτικός σύμβουλος της
ελάσσονος αντιπολίτευσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη δανείου για την
απόκτηση του «κτήματος Φιξ», η οποία και απορρίφθηκε, αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα
της αγοράς. Θυμίζουμε ότι ο κ. Μπάμπαλος έχει πετύχει συμφωνία με τους «νομικά ιδιοκτήτες» κληρονόμους του Φιξ για αγορά του με τίμημα 5 εκατ. ευρώ, που είναι κατά πολύ μικρότερο από την πραγματική αξία της έκτασης και των κτισμάτων.

Αλλάζουν
οι κάδοι
Στην ανανέωση των κάδων
απορριμμάτων με ίδιους πόρους σε κάθε γωνιά και γειτονιά των Αχαρνών, των Θρακομακεδόνων, της Βαρυμπόμπης
και του Ολυμπιακού Χωριού
προχωρά ο Δήμος Αχαρνών, με
πρωτοβουλία του δημάρχου
Σπύρου Βρεττού, με στόχο να
βελτιωθεί η καθημερινότητα
των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε η τοποθέτηση
των πρώτων από τους 1.300 κάδους αποκομιδής που παρέλαβε ο δήμος, ενώ το επόμενο
διάστημα θα παραληφθούν και
θα δοθούν άμεσα προς χρήση
συνολικά 5.200 κάδοι, δίνοντας
λύση στο χρόνιο πρόβλημα της
έλλειψης κάδων και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για
καθαρές γειτονιές.

Κοινωνική μέριμνα
και ανάπτυξη
Προσανατολισμένος σταθερά στον
άνθρωπο αλλά και ικανός να ανταποκρίνεται σε έκτακτες καταστάσεις με αμεσότητα και ευελιξία είναι ο προϋπολογισμός 2022 του
Δήμου Ιλίου, ύψους 48.411.011,85
ευρώ, που εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει
τους απαιτούμενους πόρους για τη
λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων, αλλά κυρίως για τη διεύρυνση και
ενίσχυσή τους. Παράλληλα, εγκρίθηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022, ύψους 17.704.183,90 ευρώ, εκ των οποίων ποσό
14.978.844,75 ευρώ αφορά νέα έργα και μελέτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός επέστρεψε ήδη από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
χωρίς καμία παρατήρηση.
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Μπήκαν μπουλντόζες στου «Παύλου Μελά»

Α

ρχισαν οι πρώτες κατεδαφίσεις στο πρώην
στρατόπεδο «Παύλου
Μελά». Σε δύο χρόνια θα έχει
ολοκληρωθεί η πρώτη φάση
των εργασιών. Οι μπουλντόζες
ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν τα
κτίρια της πρώτης φάσης, με
τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη να λέει πως
«η τοπική κοινωνία πάνω από
35 χρόνια περίμενε να ξεκινήσει αυτό το έργο. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς και συγκίνησης για τον Δήμο Παύλου Μελά, το όραμα γίνεται πράξη. Σήμερα μπαίνουν τα μηχανήματα και αρχίζει η υλοποίηση αυτού του τεράστιου έργου για τη Μακεδονία και όλη
τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα πάρκο 340 στρεμμάτων θέλω να
ελπίζω σε δύο χρόνια θα αποδοθεί σε κοινή χρήση στην
τοπική κοινωνία και σε όλο τον λαό της Θεσσαλονίκης».
Ο προϋπολογισμός είναι 19.610.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση βασικών υποδομών μέσα στον χώρο του στρατοπέδου, ώστε να είναι προ-

σβάσιμος ως πάρκο για όλους
τους πολίτες. Θα έχει έξι πύλες εισόδου, τέσσερα πάρκινγκ, βασικές διαδρομές περιπάτου μέσα στον χώρο, τρία
αναψυκτήρια, εξέδρες παιχνιδιού, πέργκολες, κέντρο ρεύματος. Προβλέπονται όλες οι
βασικές υποδομές των κτιρίων, με δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης και ηλεκτρισμού.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών το πάρκο θα είναι
κλειστό για τους πολίτες. Ο Θάνος Παπανικολάου, εργολάβος, δήλωσε: «Ξεκινάμε με επτά κατεδαφίσεις κατασκευών οι οποίες δεν είναι διαχειρίσιμες. Θα προχωρήσουμε σε κοπή κάποιων δέντρων μετά την άδεια του Δασαρχείου, στη γενική διαμόρφωση του οικοπέδου και
στην περιμετρική περίφραξη. Στο σημείο ακόμη θα φυτευτούν περίπου 2.500 δένδρα και 3.500 θάμνοι. Τον επόμενο χρόνο θα είναι χώρος πράσινου, γιατί θα είναι ένα
πράσινο πάρκο και όχι χώρος τσιμέντου».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με τον Θάνο Πλεύρη
η Άννα Ευθυμίου
Με τον υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη συναντήθηκε η βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Άννα
Ευθυμίου, μετά τις επισκέψεις της σε
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και
στους διοικητές της 3ης και 4ης ΥΠΕ.
Μάλιστα όπως πληροφόρησε ο
υπουργός τη βουλευτή, στη μάχη κατά της πανδημίας μπαίνουν και τα
μονοκλωνικά αντισώματα και στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Η Έλενα «προκαλεί»
Δόμνα και Μαρία

Μέσα από τον προσωπικό της
λογαριασμό στο Facebook η
βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη «προκαλεί» δυο εξαιρετικές, όπως
λέει, κύριες της πολιτικής, τις
υφυπουργούς Εργασίας Δόμνα
Μιχαηλίδου και Μαρία Συρεγγέλα, να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα
του Παιδιού. Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία της unicefgreece
σε συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου, πρώτη Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του Οργανισμού
στην Ελλάδα.

Βλέπουν δημάρχους
Μητράκας και Βράνος
Συναντήσεις με δημάρχους της
εκλογικής τους περιφέρειας ξεκίνησαν οι πρόεδροι των ΔΕΕΠ Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Ο Θεόδωρος
Μητράκας επισκέφθηκε τον δήμαρχο Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη, ενώ ο Θωμάς Βράνος μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο
Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη,
επισκέφθηκε και τον δήμαρχο Χαλκηδόνας Σταύρο Αναγνωστόπουλο.
Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στο
πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων με επίκεντρο τη βελτίωση ζωής
των πολιτών.

Επίσκεψη Παύλου Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη
Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο υποψήφιος
για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης. Ο κ.
Χρηστίδης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην
πόλη θα έχει συνάντηση τόσο με τον διοικητή του Ιππο-

κράτειου Νοσοκομείου Νίκο Αντωνάκη όσο και με τους
εργαζομένους. Στις 12.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη
Τύπου και το απόγευμα θα συναντηθεί με φίλους και
υποστηρικτές του σε γνωστό καφέ της Θεσσαλονίκης.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Με τηλεδιάσκεψη ο Αβαρλής
Ένα πρόβλημα στη μέση κράτησε τον αντιδήμαρχο Γιώργο Αβαρλή για αρκετές ημέρες εκτός
δημαρχιακού μεγάρου. Ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον
ίδιο λόγο δεν έδωσε το «παρών» και στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
και την παρακολούθησε με τηλεδιάσκεψη.

Υπέρ των φοιτητικών
δανείων ο Βαρτζόπουλος
Ερώτηση για τη
θέσπιση φοιτητικών δανείων
έκανε προς τον
υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Όπως
χαρακτηριστικά
τονίζει: «Πρόκειται για έναν διαδεδομένο θεσμό στο εξωτερικό ο οποίος αν εφαρμοζόταν
στην Ελλάδα θα ήταν μια αξιοπρεπής διέξοδος
για τα νοικοκυριά και θα έληγε -άπαξ και διαπαντός- το θέμα των μεταγραφών. Το κράτος
μάλιστα θα μπορούσε να εγγυηθεί τα δάνεια
των αριστούχων. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να
επιταχυνθεί η δημιουργία των Ιδρυμάτων Μικροπιστώσεων, που προβλέπει ο νόμος».

Συνεδρίαση για την πανδημία
ζήτησε η Νοτοπούλου
Έκτακτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης με αποκλειστικό θέμα την πανδημία ζήτησε για μία ακόμη φορά η
Κατερίνα Νοτοπούλου. Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» έκανε λόγο για δεύτερο «μαύρο Νοέμβρη» και για κόσμο
που πεθαίνει εκτός των ΜΕΘ, υπογραμμίζοντας
πως η δημοτική αρχή θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες σε όλα τα πεδία, από τη διαχείριση της
πανδημίας έως τη διαχείριση της οικονομίας.

Θετικός στην Covid-19
ο Κουριαννίδης
Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιάννης
Κουριαννίδης. Παρ’ όλα αυτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχε κανονικά στη συνεδρίαση ως
επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Πόλη
Ελληνική» και έστειλε μήνυμα προς δημότες να
εμβολιαστούν. Ο κ. Κουριαννίδης δέχτηκε μάλιστα θερμές ευχές από αρκετούς συναδέλφους
του για περαστικά.
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Μαζεύονται πάλι σύννεφα πολέμου πάνω από την Ουκρανία
Σε πεδίο «ψυχροπολεμικής αντιπαράθεσης» μεταξύ Δύσης και Ρωσίας μετατρέπεται πάλι η Ανατολική Ουκρανία. Την ώρα που ρωσικά στρατεύματα
συγκεντρώνονται στα ουκρανικά σύνορα, οι ΗΠΑ
αναπτύσσουν έντονη στρατιωτική δραστηριότητα
στα ανατολικά σύνορα της Ρωσίας με πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών.
Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία ότι ετοιμάζεται να δώ-

σει στρατιωτική λύση στο πρόβλημα του Ντονμπάς των περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας που παραμένουν υπό τον ντε φάκτο έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών- ύστερα από την κρίση της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.
Η Ρωσία φέρεται να έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 92.000 στρατιώτες κοντά στα ουκρανικά σύνορα και πιθανολογείται ότι σχεδιάζει επίθεση περί τα

τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Το Κρεμλίνο
διέψευσε για πολλοστή φορά τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία και κατηγόρησε τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους για πρόκληση τεχνητής
έντασης στην περιοχή. Το CNN μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ
σκέφτονται να στείλουν στρατιωτικούς συμβούλους
στο Κίεβο, ενώ μόλις παρέδωσαν στην Ουκρανία δύο
σκάφη ακτοφυλακής.

Με οικονομικό πρόσημο
η «πρώτη»του Όλαφ Σολτς

Μ

ε πρώτη εξαγγελία την αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 12 ευρώ την ώρα και τη
δέσμευση για μη επιβολή
νέων φόρων παρουσιάστηκε χθες η νέα
κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας.
Μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν
Σοσιαλδημοκράτες (SPD), Πράσινοι και
Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP), τη θέση της
Άνγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία αναλαμβάνει ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών
Όλαφ Σολτς. Νέος υπουργός Οικονομικών
θα είναι ο επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρατών Κρίστιαν Λίντνερ, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών περνάει στο ανερχόμενο
αστέρι των Πρασίνων, την συμπρόεδρο του
κόμματος Αναλένα Μπέρμποκ.
Οι Πράσινοι θα λάβουν συνολικά πέντε
υπουργεία, το FDP τέσσερα και τα υπόλοιπα περνούν στα χέρια του SPD. Στόχος του
νέου συνασπισμού είναι ο 63χρονος Όλαφ
Σολτς να ορκιστεί καγκελάριος την εβδομάδα 6-10 Δεκεμβρίου.
Μεταξύ των βασικών σημείων της Προγραμματικής Συμφωνίας είναι η μη επιβολή νέων φόρων για ακίνητα, εισοδήματα
και εταιρείες, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 12 ευρώ την ώρα (από 9,5 ευρώ),
η καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για
τις ευρωεκλογές στα 16 έτη, η απολιγνιτοποίηση έως το 2030 και η αποποινικοποίηση της κάνναβης.
Τα τρία κόμματα ανέφεραν ότι έχουν καταλήξει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού
στα 12 ευρώ την ώρα, καθώς και στην οικοδόμηση 400.000 διαμερισμάτων ετησίως
για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. «Είμαστε στον χώρο της πολιτικής για
να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που βασίζεται στον σεβασμό. Ένα κατώτατο ωρομίσθιο στα 12 ευρώ σημαίνει αύξηση εισο-

Ο νέος «τσάρος» της οικονομίας
Ταγμένος στο πλευρό των αγορών, ο 42χρονος Κρίστιαν Λίντνερ αναλαμβάνει ένα
χαρτοφυλάκιο πανίσχυρο, που έχει τον πρώτο λόγο στην κατάρτιση του εθνικού
προϋπολογισμού, με τεράστια επιρροή και εκτός Γερμανίας. Η ανάδειξή του σε
«τσάρο» της γερμανικής οικονομίας ενδιαφέρει τους ηγέτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι δημοσιονομικά συντηρητικές απόψεις του θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στις φιλοδοξίες -κυρίως των κρατών-μελών του Νότου- να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί κανόνες και τα όρια χρέους.
δήματος για περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους», τόνισαν.
Το πιο πιεστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η νέα κυβέρνηση είναι το τέταρτο κύμα
της πανδημίας του κορονοϊού. Οι Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς ασκούν αυξανόμενες πιέσεις υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού - ζήτημα που διχάζει τους άλλους
δύο εταίρους.
Και τα τρία κόμματα θέλουν η εξωτερική
πολιτική της Γερμανίας να επικεντρωθεί
στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ένα εκκρεμές ερώτημα είναι αν η νέα κυβέρνηση θα
ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να
απομακρύνουν τις πυρηνικές τους βόμβες
από το γερμανικό έδαφος. Φαίνεται επίσης

ότι η νέα κυβέρνηση θα τηρήσει την υπόσχεση να επιτρέψει τη διπλή υπηκοότητα μια τεράστια αλλαγή για δεκάδες χιλιάδες
Τούρκους μετανάστες, πολλοί από τους
οποίους παραμένουν ξένοι υπήκοοι έπειτα
από δεκαετίες στη Γερμανία.

Καγκελάριος ο ηγέτης των
Σοσιαλδημοκρατών, υπουργός
Οικονομικών ο Κρίστιαν
Λίντνερ και στο υπουργείο
Εξωτερικών η Αναλένα

Σουηδία: Γυναίκα
πρωθυπουργός
για... οκτώ ώρες
Δύο ιστορικά γεγονότα κατεγράφησαν χθες στη Σουηδία.
Η Μαγκνταλένα Άντερσον
εξελέγη πρωθυπουργός από
το Κοινοβούλιο και έγινε η
πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή. Ωστόσο, η
θητεία της κράτησε μόνο...
οκτώ ώρες, καθώς ο προϋπολογισμός που έφερε στη Βουλή καταψηφίστηκε από τους
βουλευτές των συγκυβερνώντων Πρασίνων, οι οποίοι
και αποχώρησαν από τον κυβερνητικό συνασπισμό, με
αποτέλεσμα η Άντερσον να
παραιτηθεί.
Τώρα η Σουηδία πηγαίνει σε
εκλογές, με την 54χρονη Άντερσον να προσπαθεί να πείσει
τους ψηφοφόρους να διατηρήσουν τους Σοσιαλδημοκράτες
στην εξουσία για τρίτη φορά.
Αντίπαλός τους είναι το συντηρητικό κόμμα των Μετριοπαθών, που έχει προσεγγίσει το
ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των Δημοκρατών της
Σουηδίας (SD) και δηλώνει
έτοιμο να κυβερνήσει με τη
στήριξή του στη Βουλή.
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α δεδομένα που έχουν προκύψει από τον εξωδικαστικό μηχανισμό θα αξιολογήσουν σήμερα
το υπουργείο Οικονομικών και η
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους με τους εκπροσώπους των τραπεζών και των servicers (διαχειριστές
κόκκινων δανείων). Καθώς η σχετική
διαδικασία προχωρά, οι εμπλεκόμενοι
φορείς θα θέσουν επί τάπητος τα δεδομένα που έχουν προκύψει, με βασική επιδίωξη την ταχύτερη ολοκλήρωση των
ενεργειών που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των αιτήσεων. Έτσι θα γίνει αξιολόγηση του ίδιου του μηχανισμού, ώστε να
προχωρήσουν οι σχετικές διορθώσεις,
όπου και αν χρειάζεται, χωρίς να αλλάζει
η βασική φιλοσοφία του εξωδικαστικού.

X
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Κόκκινα δάνεια: «Σκανάρουν»
τον εξωδικαστικό
προταθεί η λύση που προκύπτει αλγοριθμικά στον δανειολήπτη.
Προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι αιτήσεις, τόσο το υπουργείο όσο και οι τράπεζες/servicers καταβάλλουν προσπάθεια να κινητοποιήσουν δικηγόρους και
λογιστές, οι οποίοι έχουν αναλάβει να
υποβάλουν τις αιτήσεις για λογαριασμό
των οφειλετών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός πως αρκετοί από
τους οφειλέτες που έχουν αναθέσει την
υπόθεσή τους σε λογιστή ή δικηγόρο δεν
γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η
διαδικασία.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Με τις πρώτες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού να είναι γεγονός, σε αυτό που
ποντάρει το υπουργείο Οικονομικών είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος από την
πλευρά των οφειλετών που διατηρούν
στάση αναμονής και δεν έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή της αίτησής τους,
ώστε να ανεβάσει ταχύτητες ο μηχανισμός που μέχρι στιγμής κινείται με χαμηλούς ρυθμούς.
Το παραπάνω σκεπτικό είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να κινηθούν ταχύτερα
αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο και δεν εξάντλησαν
το περιθώριο των δύο μηνών που τους δίνει ο νόμος ώστε να υποβάλουν προτάσεις ρύθμισης που προκύπτει αλγοριθμικά, αφού έχουν υπολογιστεί οι εύλογες
δαπάνες διαβίωσης.

Ποιοι έχουν κάνει αιτήσεις μέχρι τώρα

Να σημειωθεί πως ο οφειλέτης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την
πρόταση ρύθμισης, με τον νόμο να του δίνει το δικαίωμα της απόρριψης ή της αντιπρότασης.

«Πιέζουν» δικηγόρους και λογιστές
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περί τις 40.000 αιτήσεις, ωστόσο έχει ολοκληρωθεί ένας

μικρός αριθμός. Όπως υπογράμμισε
πρόσφατα ο πρόεδρος της Ένωσης των
Εταιρειών Διαχείρισης (servicers) Tάσος
Πανούσης, τα αποτελέσματα στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
μέχρι σήμερα υστερούν έναντι των προσδοκιών λόγω του ότι πρόκειται για σύνθετη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται
πολλοί παράγοντες μέχρι να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην πλατφόρμα και να

Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, στην πλειοψηφία πρόκειται
για δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που
επιδιώκουν «κούρεμα» της οφειλής, το
οποίο προβλέπεται υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, ώστε η ρύθμιση να αποδειχθεί βιώσιμη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και να μην τεθούν σε κίνδυνο βασικά περιουσιακά στοιχεία και κυρίως η
πρώτη κατοικία.

Επί τάπητος τα δεδομένα Διορθώσεις όπου χρειάζεται
χωρίς να αλλάζει η βασική
φιλοσοφία

ΑΑΔΕ: Ελέγχει χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2021
Προτεραιότητα σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος,
ακίνητων, ΦΠΑ και άλλων που παραγράφονται οριστικά
στο τέλος του 2021 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, καθώς έχει πλέον μόνον 37 ημέρες για να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχων και να
αποφύγει την παραγραφή τους. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης
με την ΠΟΕ ΔΟΥ ότι έχει αναθέσει 20 υποθέσεις σε κάθε
ελεγκτή μετά τη διαβίβαση των εκκρεμών υποθέσεων στις
εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα. Από του χρόνου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, οι λίστες θα αποστέλλονται νωρίτερα, με ορίζοντα εκκρεμοτήτων στη διετία, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο του παρελθόντος με
μαζικές παραγραφές στο τέλος κάθε χρονιάς. Σημειώνεται
πως μετά τις 31/12/2021 παραγράφονται οι εξής φορολογι-

κές υποθέσεις:
• Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2015 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβλη-

θεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή έχουν υποβληθεί
αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις
31/12/2020.
• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν
τη χρήση του 2012, αλλά οι επιτηδευματίες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις.
• Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της
χρήσης του 2010, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία.
• Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους
2010 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.
• Οι υποθέσεις του έτους 2005. Μάλιστα, με βάση απόφαση του ΣτΕ, η 15ετία είναι το μέγιστο χρονικό όριο παραγραφής, ακόμη και αν υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

23

POLITICAL

Ο

περιορισμός της γραφειοκρατίας
και η χορήγηση νέων κινήτρων περιλαμβάνονται στο νέο πλαίσιο για
τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το
οποίο παρουσίασαν χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο
αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
1. Στις Στρατηγικές Επενδύσεις εντάσσονται
«Εμβληματικές Επενδύσεις» στην πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία καθώς
και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
2. Δίνονται κίνητρα χωροθέτησης όπως:
Α. Η δυνατότητα ένταξης στην επένδυση έως
μιας μη όμορης έκτασης, εφόσον σωρευτικά
καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις: καλύπτει λιγότερο του 50% επί της συνολικής έκτασης του
βασικού ακινήτου της επένδυσης, δεν είναι
απαραίτητη για την εξασφάλισης αρτιότητας οικοδομησιμότητας του βασικού ακινήτου και
έχει μέγιστη απόσταση με το έτερο ακίνητο 1,5
χιλιόμετρο.
Β. Ορίζονται συντελεστές δόμησης έως 0,8
και κάλυψης έως 60% για τις επενδύσεις στον
τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και
λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτήτων.
3. Δίνονται ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
4. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων χρήσης των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών Στρατηγικών Επενδύσεων για λόγους
που αποδίδονται στον φορέα.
5. Καθορίζεται σε 15 έτη κατ’ ανώτατο όριο ο
συνολικός χρόνος υλοποίησης μιας Στρατηγικής Επένδυσης.

XΡΗΜΑ

Οι 10 μεγάλες αλλαγές για
τις Στρατηγικές Επενδύσεις
6. Προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων
γης, στις οποίες μπορούν να υπάγονται δημόσια ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000
κατοίκων και αφορούν στην κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων για κινηματογραφικές
παραγωγές (studios), σε ακίνητα που έχουν ως
γενικό προορισμό τουρισμό - αναψυχή, επιχειρηματικά πάρκα, θεματικά πάρκα - εμπορικά
κέντρα - αναψυχή ή μεταφορικές, τεχνικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και
λειτουργίες, κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών
συνοδευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers), όταν τα ακίνητα έχουν ως γενικό προορισμό μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες.
7. Θεωρούνται ως δημόσια κτήματα και τα
ακίνητα που ανήκουν στα εποπτευόμενα από
το κράτος εκκλησιαστικά ιδρύματα ιδιωτικού
δικαίου.
8. Επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων
συνιδιοκτησίας και στις ζώνες ανάπτυξης τουρισμού - αναψυχής των περιοχών οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων.
9. Επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής
άδειας εγκατάστασης σε ξένες εταιρείες.
10. Καταργείται η υποχρέωση πρόσληψης
των 150 εργαζομένων για το πρώτο έτος από μια
ξένη εταιρεία που εγκαθίσταται στην Ελλάδα.

Λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερα
κίνητρα, το νέο πλαίσιο που παρουσίασαν
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής
υπουργός Νίκος Παπαθανάσης

Πλήρωσαν φόρους 18,3 εκατ. ευρώ
γιατί δεν είχαν αποδείξεις
Τσάμπα φόρους ύψους 18,3 εκατ. ευρώ πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες μισθωτοί,
συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς δεν κατάφεραν να
συγκεντρώσουν το ελάχιστο όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων και έτσι χρεώθηκαν με έξτρα φορολογική επιβάρυνση με συντελεστή 22%. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι μισθωτοί πλήρωσαν επιπλέον φόρους 10,24 εκατ. ευρώ, οι
συνταξιούχοι 6,23 εκατ., οι αγρότες 1,2 εκατ., οι ελεύθεροι επαγγελματίες 2,07
εκατ. και οι εισοδηματίες 2,98 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω πιάστηκαν στην... τσιμπίδα και λόγω υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει το ανάλογο ποσό με βάση τις ηλεκτρονικές ή χάρτινες αποδείξεις, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις ζητήθηκε η προσκόμισή τους από την αρμόδια ΔΟΥ και οι
φορολογούμενοι δεν τις είχαν!

Τριπλό «ναι» και ψήφος εμπιστοσύνης σε Ελλάδα από ΕΕ
Την έγκριση της 12ης αξιολόγησης και του προϋπολογισμού του 2022 αλλά και την εκταμίευση της δόσης των 767
εκατ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην έκθεση της 12ης
αξιολόγησης, η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην εφαρμογή
των συμφωνημένων δεσμεύσεων και οι καθυστερήσεις
που παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται στα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Με βάση την εισήγηση αυτή, το Eurogroup αναμένεται στην επόμενη συ-

νεδρίαση να εγκρίνει την εκταμίευση της 6ης δόσης που
δικαιούται η Ελλάδα, ύψους 767 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη
των ομολόγων. Ως προς τον προϋπολογισμό, η Κομισιόν
επισημαίνει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα
επιτύχει η ελληνική οικονομία φέτος και το 2022 με ρυθμούς 7,1% και 5,2%.
Παράλληλα, η ΕΕ συστήνει προς την Ελλάδα συνετή δημοσιονομική διαχείριση για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της οικονομίας. Τονίζει, δε, ότι ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 26% το 2020 λόγω της ύφε-

σης και οι 13 ποσοστιαίες μονάδες προέρχονται από την
ύφεση της περσινής χρονιάς. Επίσης, τα κέρδη των τραπεζών έγιναν αρνητικά, αν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
σημείωσαν μεγάλη πτώση πέρυσι. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι η έκθεση της 12ης
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας είναι η 9η σερί θετική για τη χώρα μας, κάνοντας λόγο για επίτευξη των στόχων μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες,
ως αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς που έγινε από την
κυβέρνηση.

P
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Στη μέγγενη της πανδημίας το χρηματιστήριο

Μεγάλη αύξηση
στον κύκλο εργασιών καταγράφει ο
όμιλος της Motor Oil
στο εννεάμηνο, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 7,14 δισ. ευρώ από 4,47 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη
προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 260 εκατ.
ευρώ από -132 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 205 εκατ.
από -106 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η

νευρικότητα είναι περισσότερο
από ευδιάκριτη στο ελληνικό
χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι ένας νέος κύκλος
περιοριστικών μέτρων, για την αναχαίτιση του κύματος της πανδημίας, θα μπορούσε να υπονομεύσει, και πάλι, την
ανάκαμψη των οικονομιών. Αρνητικά
στην επενδυτική ψυχολογία επιδρά και
η νέα αύξηση των αποδόσεων στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με την απόδοση του
ελληνικού 10ετούς τίτλου να αναρριχάται στο 1,242%. Δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η έκρηξη της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί αρνητικούς
συνειρμούς και φέρνει δεύτερες σκέψεις σε όσους εκτιμούσαν ότι το ΧΑ
μπορεί να έχει μια τελευταία ευκαιρία
να κινηθεί ψηλότερα πριν από τη λήξη
της τρέχουσας χρονιάς.
Απομένουν μόλις πέντε συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του μήνα, όπου οι
ξένοι κλείνουν, τυπικά, τα βιβλία τους,

Motor Oil: Αυξημένος ο κύκλος
εργασιών στο εννεάμηνο

με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για
τις συναλλακτικές επιδόσεις του ΧΑ,
ενώ πυκνώνουν οι φωνές διαμαρτυρίας, από όλο και περισσότερους φορείς, για το αυξανόμενο ενεργειακό

κόστος. Από τεχνικής πλευράς, επόμενα «οχυρά» των αγοραστών στις 893,
883 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων),
874 και 864 μονάδες (διέρχονται οι δύο
ΚΜΟ 200 ημερών).

Πλειοδότης για το Μινιόν η Dimand
Πλειοδότης στον διαγωνισμό για την απόκτηση του ακινήτου που στέγαζε το Μινιόν αναδείχθηκε σύμφωνα με
πληροφορίες η Dimand, με προσφορά που ξεπερνά τα 25
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο
παρέμενε ως το μοναδικό αδέσμευτο εκ της περιουσίας
της εταιρείας και είχε χρησιμοποιηθεί ως «εγγύηση» για
τη λήψη ενδιάμεσης χρηματοδότησης της εταιρείας.
Στην κυριότητα της Folli Follie βρίσκονται 16.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
αξιοποιηθούν από την Dimand, η οποία αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους developers στη χώρα με εμπειρία τόσο σε γραφειακούς χώρους όσο και σε μεικτές
χρήσεις. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί
και τυπικά μέσα στον Δεκέμβριο.

Περιζήτητο το «Φαιστός»
Μπορεί το «Φαιστός», το επενδυτικό fund για εγχειρήματα που αξιοποιούν την τεχνολογία 5G, να μην έχει ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία
του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Σύμφωνα
με τον Αντώνη Τζωρτζακάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Συμμετοχές
5G AE, 31 εταιρείες έχουν ήδη προσεγγίσει τους ανθρώπους του fund,
εκ των οποίων αρκετές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, υπάρχει
τουλάχιστον μία περίπτωση εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που δήλωσε έτοιμη να «μετακομίσει» στην Ελλάδα προκειμένου να μπορέσει να
χρηματοδοτηθεί. Να σημειωθεί πως ένα από τα ατού του «Φαιστός» είναι ότι, εκτός από κεφάλαια, θα δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να
«δοκιμάσουν» τις υπηρεσίες τους σε συνεργασία με κάποιον δημόσιο
φορέα ή οργανισμό, αλλά και να έχουν πρόσβαση σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου
ανέλαβε σύμβαση από
την GAZ-SYSTEM στην Πολωνία
Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε ότι ανατέθηκε στη θυγατρική της Σωληνουργεία Κορίνθου συμβόλαιο από τον διαχειριστή μεταφοράς αερίου της Πολωνίας GAZ-SYSTEM
SA, που αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου
Gustorzyn - Wronow στην Πολωνία και περιλαμβάνει 80 χλμ. επενδυμένων σωλήνων χάλυβα 40 ιντσών. Η πρόταση της Σωληνουργεία
Κορίνθου αξιολογήθηκε, μεταξύ άλλων διεθνών και Πολωνών κατασκευαστών, ως η
πλέον συμφέρουσα, ενώ η σύμβαση ανέρχεται στα έως και 217.192.029,00 PLN, συμπεριλαμβανομένης της ανοχής ποσότητας και
μεταφοράς (περ. EUR 47 εκατ.). Στόχος του
έργου είναι η κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από το Gustorzyn
στο Wronow, ο οποίος θα επιτρέπει τη μεταφορά αυξημένου όγκου αερίου σε οικισμούς
της Βαρσοβίας και του Lodz, στο Radom και
τα περίχωρα αυτού, καθώς και στις νοτιοανατολικές περιοχές της Πολωνίας.

Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση B+
για τη ΔΕΗ η Standard & Poor’s
Την πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε B+
διατήρησε η Standard & Poor’s, αφήνοντας
μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω
αναβάθμιση τους επόμενους 6 έως 12 μήνες
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα
η Standard and Poor’s διατηρεί το θετικό outlook μετά και τη μείωση της συμμετοχής του
Δημοσίου κάτω από το 51%. Στη νέα της έκθεση
η S&P διατηρεί τη βελτιωμένη αξιολόγηση του
Ιουνίου του 2021 και επιπλέον επισημαίνει ότι
θα μπορούσε να αναβαθμίσει περαιτέρω την
πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε ΒΒ- μέσα στους επόμενους 6-12 μήνες εφόσον η λειτουργική απόδοση παραμένει ίδια ή η Ελληνική
Δημοκρατία αναβαθμιστεί σε ΒΒ+.
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Άλμα στο 1,4 δισ. στις εξαγωγές
ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας

Μ. Σάλλας: «Οι τράπεζες είναι
έτοιμες να βάλουν πλάτη»

Ο

ι τράπεζες
είναι έτοιμες να αναλάβουν ρόλο στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης, αλλά καθώς τα δάνεια
του Ταμείου δεν
απευθύνονται σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαιτούνται πρωτοβουλίες, με τις τράπεζες
να καλούνται να βάλουν πλάτη στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Τα παραπάνω ανέφερε ο γνωστός
τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος σήμερα της Lyktos Group, στο CEO Initiative που διοργάνωσε το Fortune Greece σε συνεργασία με την Tsomokos. O κ.
Σάλλας εξήγησε ότι οι τράπεζες είναι διστακτικές να
δανείσουν σε μια κατηγορία επιχειρήσεων, επειδή τα
κεφάλαια είναι πολύ σημαντικά για αυτές και έχει
«καεί η γούνα τους» στο παρελθόν. Εξήγησε ότι τα μεγάλα έργα υποδομών, που θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα βοηθήσουν
αποφασιστικά την πραγματική οικονομία αλλά, όπως
είπε, πρέπει να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις που
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη. Προέβλεψε
επίσης ότι το 2022, εκτός απροόπτου, θα είναι μια από
τις καλύτερες χρονιές για την ελληνική οικονομία.
Όπως είπε, πιστεύει στις δυνατότητες της χώρας, εκτιμώντας ότι το επιχειρηματικό και το θεσμικό περιβάλλον δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί η ζημιά από την πανδημία.

ΟΠΑΠ: Ξεπέρασαν το 1 δισ. τα έσοδα

Στα 1,040 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα
προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2021 του ΟΠΑΠ,
υψηλότερα κατά 15,7% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα
της ισχυρής συνεισφοράς του online, όπως ανακοίνωσε χθες ο Οργανισμός. Παράλληλα, το μεικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά
33,2% και διαμορφώθηκε στα 450,6 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2020: 338,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2021
αυξήθηκαν κατά 83,0% στα 379,9 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2020: 207,6 εκατ. ευρώ) ή κατά 70,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα από την αναγνώριση
εσόδου ύψους 158,7 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την
επέκταση της σύμβασης παραχώρησης.

Aegean: Πρώτο κερδοφόρο
τρίμηνο μετά την πανδημία

Με την ισχύ του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού και την άρση του μεγαλύτερου μέρους των
περιορισμών στη μετακίνηση κατά το τρίτο τρίμηνο
του 2021, η Aegean επιχείρησε με μεγαλύτερη προσφερόμενη χωρητικότητα, υπερδιπλασιάζοντας τα
μεγέθη του κύκλου εργασιών αλλά και της επιβατικής
κίνησης εξωτερικού σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, επισημαίνει η εταιρεία επ’ αφορμή
των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Τα
ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 333,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 115% συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του
2020. Τα οργανικά κέρδη προ φόρων σε συγκρίσιμη
βάση ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του
2021 από ζημιές προ φόρων ποσού 36,9 εκατ. ευρώ το
τρίτο τρίμηνο του 2020.

Profile: Σημαντική βελτίωση
στα αποτελέσματα το 9μηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Profile ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 και σε 12,8
εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01/01-30/09/2021 έναντι
2,8 εκατ. ευρώ και 9,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες
περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση
32,3% συνολικά. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 01/0130/09/2021 έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240%.
Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 1,0 εκατ.
ευρώ κατά την περίοδο 01/01-30/09/2021 έναντι 0,3
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198%.

Συνεχίστηκε η καλή πορεία της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με
στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Αυτό
οφείλεται στην αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο
και των λιανικών πωλήσεων στην εγχώρια αγορά,
αναφέρει ανακοίνωση. Ειδικότερα ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 15,2%
στην ένδυση και 10,8% στην κλωστοϋφαντουργία.
Οι εξαγωγές που αποτελούν την ατμομηχανή του
κλάδου κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 23,7%
και έφθασαν το 1,4 δισ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο
του 2021 έναντι 1,1 δισ. το 2020. Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 19,2% και άγγιξαν τα
700 εκατ. ευρώ από 582 εκατ. ευρώ.

Φουρλής: Στα 8 εκατ. τα καθαρά
κέρδη στο 9μηνο
Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά
μεγέθη του Ομίλου Fourlis στο εννεάμηνο του
2021. Ειδικότερα, ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις 316,5 εκατ. ευρώ έναντι 279,3 εκατ. ευρώ
το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 13,3%.
Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις έφτασαν τα 60,2
εκατ. ευρώ σε σχέση με 39,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 54,4%. Τα
κέρδη προ φόρων το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων
3,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020. Τα κέρδη
μετά από φόρους ήταν 8,0 εκατ. ευρώ.

Λανακάμ: Αύξηση 25,84%
του κύκλου εργασιών
Αύξηση 25,84% εμφάνισε το Γ’ τρίμηνο του 2021
ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Λανακάμ και
26,65% του ομίλου σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του
2020, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid19. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία επηρεάζεται δυσμενώς από την πανδημία. Ο
κύριος κωδικός δραστηριότητας της εταιρείας εντάσσεται στις πληττόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και ο κωδικός δραστηριότητας των καταστημάτων λιανικής πώλησης ιματισμού ανήκει σε αυτούς τους κωδικούς που επιβλήθηκε υποχρεωτική αναστολή των λειτουργιών βάσει υπουργικής
απόφασης.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε,
Σλόβαν Μπρατισλάβας - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία Ολυμπιακού
Άιντραχτ ........................7-3 .......10
Ολυμπιακός ..................7-6 ........6
Φενέρ ............................6-6 ........5
Αντβέρπ.........................3-8 ........1

Βαθμολογία ΠΑΟΚ
Κοπεγχάγη....................9-5 ........9
Σλόβαν Μπρ. .................8-5 ........7
ΠΑΟΚ ............................6-4 ........7
Λίνκολν.........................2-11........0

Κρίσιμα euroματς
λυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν απόψε στην
προτελευταία στροφή των ομίλων του Europa
League και Conference League και θέλουν
μόνο νίκη ή ισοπαλία υπό προϋποθέσεις για να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Ο πρωταθλητής θα υποδεχτεί τη
Φενέρμπαχτσε στο «Καραϊσκάκης» (22.00 Cosmote
TV) από την οποία υπερτερεί κατά έναν βαθμό. Η νίκη
θα είναι «καπάρο» για τη 2η θέση, που οδηγεί σε μπαράζ για τους «16» του Europa League με κάποια ομάδα που θα τερματίσει στην 3η θέση των ομίλων του Champions League. Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος,
τότε θα μεταφερθεί στο Conference League και θα
δώσει αγώνες μπαράζ με μία εκ των ομάδων που θα
έχουν καταλάβει τη δεύτερη θέση στους ομίλους της
διοργάνωσης αυτής. Η πρώτη θέση, που οδηγεί απευ-

Ο

θείας στη φάση των «16» είναι ανέφικτη, αφού η Άιντραχτ, που φιλοξενεί απόψε την Αντβέρπ, μόνο με
θαύμα θα τη χάσει. Την τελευταία αγωνιστική, Αντβέρπ - Ολυμπιακός και Φενέρ - Άιντραχτ. Οι «ερυθρόλευκοι» κατεβαίνουν κομπλέ στον αγώνα, θα
έχουν και την υποστήριξη σχεδόν 30.000 θεατών.
Στην Πόλη είχαν πετύχει ανεπανάληπτη νίκη 3-0 εις
βάρος των Τούρκων, είναι και σε καλό ψυχολογικό
φεγγάρι μετά τη νίκη 3-2 επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι της
προηγούμενης αγωνιστικής.
Στο Conference League o ΠΑΟΚ, που δεν είναι και
στα καλύτερά του, μετά την απρόσμενη ήττα 2-0 από
τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη Κυριακή,
πάει στην Μπρατισλάβα για να συναντήσει τη Σλόβαν
(19.45 Cosmote TV), από την οποία υπολείπεται κατά

έναν βαθμό. Κι αυτός έχει ρεαλιστικό στόχο την κατάληψη της δεύτερης θέσης στη βαθμολογία, μετά την
εντός έδρας ήττα του 2-1 από την Κοπεγχάγη την προηγούμενη αγωνιστική. Η δεύτερη θέση στον όμιλο
σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στους «16»
του Conference League θα δώσει αγώνες μπαράζ με
ομάδα που θα έχει τερματίσει στην τρίτη θέση στους
ομίλους του Europa League. Η ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ
μπορεί να είναι αρκετή, αν την τελευταία αγωνιστική
νικήσει τη Λίνκολν στην Τούμπα και η Κοπεγχάγη τη
Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρωτεύουσα της Δανίας.
Η Κοπεγχάγη, που παίζει στην έδρα της απόψε με τη
Λίνκολν, δεν χάνει με τίποτα την πρώτη θέση, άρα και
την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Conference League.
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Θα συλληφθεί ο Περέιρα στην Αθήνα;
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε απόψε στο «Καραϊσκάκης» σε ματς των ομίλων του Europa League και οι Τούρκοι έκαναν… αγιασμό με ιμάμη,
έσφαξαν κι ένα κριάρι για να νικήσουν, αλλά έδωσαν
και μια ξεχασμένη είδηση. Θα συλληφθεί ο Πορτογάλος τεχνικός της Φενέρ και πρώην του Ολυμπιακού
Βίτορ Περέιρα, μόλις πατήσει το πόδι του στην Αθήνα;
Ο Περέιρα είχε καταδικαστεί ερήμην σε φυλάκιση
οκτώ μηνών για χειρονομίες που είχε κάνει εις βάρος
των οπαδών του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό το 2015. Κατά τα άλλα, ο ιδιοκτήτης της
ομάδας Αλί Κοτς, ίσως ο πιο πλούσιος επιχειρηματίας
στην Τουρκία, κάλεσε τον ιμάμη από το τζαμί για να
διαβάσει ευχές για πολλά γκολ, ενώ ευλόγησε και τα
δοκάρια. Θυσίασαν και ένα κριάρι «για καλή τύχη»!
Επίσης, ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της
Άρσεναλ, Μεσούτ Οζίλ (δηλώθηκε τραυματίας), στενός φίλος του Ερντογάν, δήλωσε: «Στην Ελλάδα θα κάνουμε τον πρόεδρό
τους να καταπιεί τις δηλώσεις του». Αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 3-0 επί
της Φενέρ στην Πόλη, είχε δηλώσει «νικήσαμε στην Πόλη μας».

SPORTS
Ξυλοκόπησαν οπαδούς της ΑΕΚ
Οπαδοί της ΑΕΚ, 15 τον αριθμό, δέχτηκαν επίθεση από 100 χούλιγκαν της Σπόρτινγκ Λισαβόνας,
μετά το παιχνίδι χάντμπολ μεταξύ των δυο ομάδων,
όπου οι γηπεδούχοι νίκησαν 31-30! Τέσσερις οπαδοί της Ένωσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
της πορτογαλικής πρωτεύουσας, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο. Η ΑΕΚ
ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις, θα προσφύγει στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία χάντμπολ και
θα ζητήσει την τιμωρία της Σπόρτινγκ.

Υποψήφια η Μαρία Σάκκαρη

Χωρίς ντέρμπι
το Κύπελλο

Η Μαρία Σάκκαρη είναι υποψήφια για τον τίτλο
της «πιο βελτιωμένης τενίστριας της χρονιάς» από
την παγκόσμια ομοσπονδία τένις. Το 2021 ήταν ονειρική χρονιά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αφού
ανέβηκε στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης. Υποψήφιες για την καλύτερη τενίστρια της χρονιάς είναι
η Άσλεϊ Μπάρτι, η Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα,
η Έμα Ραντουκάνου, η Ναόμι Οσάκα
και οι Μουγκουρούθα, Ζαμπαλάκνα,
Σβιόντεκ.

Ένοχος ο Μπενζεμά
για τον Βαλμπουενά

Δεν έβγαλε ντέρμπι η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στη φάση των «16». Οι αγώνες θα
γίνουν την προσεχή Τετάρτη: Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός (15.00), Άρης - ΟΦΗ (17.00),
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (17.00), Παναθηναϊκός - Βόλος (19.00), ΑΕΚ - Κηφισιά (20.15),
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ (21.30). Πέμπτη: Άγιος Νικόλαος - Αναγέννηση Καρδίτσας (15.00), Λαμία Ιωνικός (17.00). Οι αγώνες είναι διπλοί και τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχει η Cosmote TV.

Εθνική Ρουμανίας
για Λουτσέσκου
Δυο απεσταλμένοι της ρουμανικής ομοσπονδίας
ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και μίλησαν με τον Ραζβάν
Λουτσέσκου, στην προοπτική να αναλάβει την εθνική
ομάδα της χώρας τους. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αφού
βγήκε μαζί τους για φαγητό, απέρριψε ευγενικά την
πρότασή τους. Ο ΠΑΟΚ παίζει όλη τη χρονιά σήμερα
με τη Σλόβαν και την Κυριακή με τον Άρη.

Ένοχος κηρύχθηκε ο Καρίμ Μπενζεμά για
την υπόθεση του εκβιασμού του Ματιέ Βαλμπουενά του Ολυμπιακού, με ερωτικό βίντεο. Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης καταδικάστηκε
από το αρμόδιο δικαστήριο των Βερσαλλιών σε μονοετή φυλάκιση με αναστολή και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ. Η εισαγγελέας
τόνισε ότι ο Μπενζεμά ήθελε να… προστατέψει τον
Βαλμπουενά και για αυτό του ζήτησε χρήματα, για
να τα δώσει στους εκβιαστές.

Ορισμός της γκαντεμιάς
Ορισμός της γκαντεμιάς για τον κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα Ρόναλντ Αραούχο. Στο παιχνίδι με την Μπενφίκα 0-0 για το Champions League, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τραυματίστηκε… πανηγυρίζοντας. Όμως, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και ο Αραούχο βγήκε εκτός αγώνα. Κι η Μπαρτσελόνα κατά πάσα πιθανότητα θα
συνεχίσει στο Europa League, καθότι την τελευταία αγωνιστική πρέπει να νικήσει την Μπάγερν
στο Μόναχο.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα

• Ο Άρης Σερβετάλης μετά τον σάλο
της παραίτησής του από παράσταση
ισχυρίστηκε πως «για το γεγονός ότι
οι συνάδελφοί μου μένουν άνεργοι
είναι ευθύνη της εταιρείας να τους
αποζημιώσει».
• Θετικός στον κορονοϊό ο
newscaster του ΣΚΑΪ Νίκος
Στραβελάκης.

Glam εμφανίσεις
στο κόκκινο χαλί
του MadWalk

Η

αγνώριστη Ζόζεφιν Βέντελ σε μια εμφάνιση αλά Κριστίνα Αγκιλέρα, το σέξι κορμάκι της Ελένης Φουρέιρα, το πράσινο κοστούμι του Σάκη Ρουβά και η εντυπωσιακή Έλενα Τσαγκρινού με τις λευκές κοτσίδες αλά μικρή Ολλανδέζα ήταν οι πιο glam εμφανίσεις στο
κόκκινο χαλί του φετινού MadWalk.
Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές παρουσίασαν τις
δημιουργίες τους σε συνεργασία με τα πιο λαμπερά
πρόσωπα του πενταγράμμου, σε ένα αξεπέραστο
σόου με εντυπωσιακά acts και παρέλαση εκατοντάδων μοντέλων στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο του
Τάε Κβον Ντο.
Ελένη Φουρέιρα, Έλενα Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, Κωνσταντίνος Αργυρός, Κόνι Μεταξά, Ζόζεφιν,
Αναστάσιος Ράμμος, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ήβη
Αδάμου, Ντέμη, Τάνια Μπρεάζου και Τάμτα, η οποία
έκλεισε το υπερθέαμα με μια φαντασμαγορική εμφάνιση, συμμετείχαν το βράδυ της Τρίτης στη μεγαλύτερη μουσική φιλανθρωπική γιορτή, αφιερωμένη
στην εθελοντική προσφορά και στο έργο του Σωματείου «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».
Η λαμπερή παρουσιάστρια του 11ου MadWalk
2021 Δούκισσα Νομικού χάρισε μοναδικές στιγμές
στους θεατές, οι οποίοι της το ανταπέδωσαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα ενθουσιασμού για την
άνεση αλλά και την αστραφτερή σκηνική της παρουσία.

Το opening του ετήσιου «The Fashion Music Project» ανέλαβαν η Ελένη Φουρέιρα και η Ελληνοαμερικανίδα Evangelia. Οι διάσημες ποπ σταρ ερμήνευσαν το κομμάτι «Φωτιά», ξεσηκώνοντας τα πλήθη με
τα καυτά κορμάκια που αναδείκνυαν τα τέλεια καλογυμνασμένα σώματα, κάνοντας τα φλας των κινητών
να αναβοσβήνουν σαν τρελά σε κάθε λίκνισμά τους.
Η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγούδησε το «Call me»,
ενώ η Ήβη Αδάμου με τις Jessica Onyinyech Anosike και Demelza Okoji σάρωσαν στη σκηνή με το
«Δυνατά δυνατά», διασκευασμένο με την αφρικανική εκδοχή του Yeke - Yeke. Ο Αναστάσιος Ράμμος
τραγούδησε «Για δυο μόνο μάτια», η Demy το «Honeymoon/Αν θυμηθείς το όνειρό μου», η περσινή
εκπρόσωπος της Ελλάδα στη Eurovision Stefania το
«Words», ενώ ο Lil Kony με τη Natasha Kay ντουέτο
στο τραγούδι «Sexy».
Ο αξεπέραστος Σάκης Ρουβάς με ένα special act
ερμήνευσε το «Είμαι στα καλύτερά μου», η εντυπωσιακή Ζόζεφιν το «Survivor», ο Κωσταντίνος Αργυρός το «Τελικά» και η Έλενα Παπαρίζου, που εμφανίστηκε με λευκό φόρεμα με πούπουλα, το «Diamond».
Το ονειρικό φινάλε έγινε από την Τάμτα με μια fashion statement εμφάνιση, ερμηνεύοντας τα κομμάτια «Στον Θεό» και «Face». Το Madwalk 2021 by
Serkova Crystal Pure θα προβληθεί αποκλειστικά
από το Mega την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

• «Είχαμε φτιάξει με τον αδερφό
μου μαγαζί με πίτσες για να καταφέρουμε να ζήσουμε κάπως», εξομολογήθηκε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.
Όλα αυτά προτού γίνει διάσημος με
τους Πυξ Λαξ.
• Σοκάρουν οι δηλώσεις του
Γιάννη Αϊβάζη μετά την ανάρρωσή του από τον κορονοϊό:
«Υπήρχαν άνθρωποι που μου
έγραφαν “ψόφα που πήγες
και έκανες το εμβόλιο”».
• Μπαμπάς ενός υγιέστατου αγοριού
έγινε για πρώτη φορά ο Σπύρος Σαραφιανός, πρωταγωνιστής στη σειρά
«Σασμός».
• Έφυγε από τη ζωή ο διεθνούς φήμης Έλληνας τενόρος Παύλος Ράπτης.
• Ξάφνιασε η Ελεονώρα Μελέτη.
«Με είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά
εν ώρα εκπομπής», αποκάλυψε on
air η παρουσιάστρια.
• Ο Φώτης Σεργουλόπουλος
δήλωσε πως ήταν συμφωνημένο με τον Πέτρο Κωστόπουλο στην εκπομπή «Βράδυ» να μιλήσει ανοιχτά για τη
σεξουαλική του ταυτότητα.
• Κακός χαμός με τη δήλωση της
Εύης Δρούτσα: «Άκουσα ότι ο Λιγνάδης πλήρωνε παιδιά. Ας μην έπαιρναν τα λεφτά».
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Σάλος για το sex tape

Θ

ύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαρροή ροζ βίντεο
από το σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού». Πλάνα που φέρεται να
έχουν τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο (!) την ώρα του μοντάζ δείχνουν ολόγυμνους τους παίκτες Παναγιώτη Πέτσα και Ανχελίτα να κάνουν σεξ στην ντουζιέρα προκαλώντας κακό χαμό στο
διαδίκτυο. Οι χρήστες του Twitter δήλωσαν έξαλλοι για την τακτική
του πρότζεκτ να έχει κάμερες στο μπάνιο, σημειώνοντας πως η παραγωγή ξεπέρασε κάθε ηθικό φραγμό για να ανεβάσει την τηλεθέαση. Παράλληλα, ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία πιθανότατα
του τεχνικού που διέρρευσε το βίντεο, με τον ΣΚΑΪ να τηρεί σιγή ιχθύος. Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που κατηγόρησαν τους έγκλειστους «πρωταγωνιστές» για έκθεση της προσωπικής τους
ζωής, τη στιγμή που είναι ενήμεροι πως το άγρυπνο μάτι του «Big
Brother» παρακολουθεί τα πάντα.

29
Νόσησε
με κορονοϊό

Εφιαλτικές στιγμές για τη Νάνα
Μούσχουρη. Η διεθνούς φήμης
τραγουδίστρια αποκάλυψε πως
νόσησε από τον κορονοϊό και
γλίτωσε τα χειρότερα επειδή
ήταν εμβολιασμένη. «Το
εμβόλιο είναι η σωτηρία μας.
Δεν είναι θέμα επιβολής, είναι
θέμα ανάγκης», έγραψε στο
Facebook, εκφράζοντας την
ευγνωμοσύνη της στους
γιατρούς: «Οι άνθρωποι αυτοί
είναι οι ήρωές μας. Χάρη σε
αυτούς και στο εμβόλιο
απέφυγα τα χειρότερα».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

GOSSIP
Τα σουτζουκάκια του Γκαρσία

Ενθουσιασμένος είναι ο διάσημος
Χολιγουντιανός σταρ Άντι Γκαρσία με την
ελληνική κουζίνα και τις ομορφιές της
Θεσσαλονίκης! Ο Αμερικανός σταρ
συμμετέχει στα γυρίσματα της ταινίας
«Αναλώσιμοι 4» και σε πρόσφατη έξοδό του
δοκίμασε σουτζουκάκια που τον ξετρέλαναν.
Δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για την
ιστορία της πόλης, επισκέφθηκε με τον
επίσης γνωστό ηθοποιό Joe Drago τα πιο
διάσημα αξιοθέατα, σε μια ειδική ξενάγηση
που διοργάνωσε ο Οργανισμός Τουρισμού
Θεσσαλονίκης, ενώ φανατικοί θαυμαστές
που τον αναγνώρισαν έσπευσαν για selfie.

Παυλόπουλος και Ρέβη
στα μαχαίρια;

Δέκα χρόνια επιτυχίας
Ο θεατρικός μονόλογος-ρεσιτάλ της
Κατερίνας Διδασκάλου «κλείνει» φέτος
δέκα χρόνια συνεχούς επιτυχίας.
Η παράσταση «Η Πόρνη από πάνω»
αποτελεί σήμερα ρόλο-σταθμό στη μεγάλη
καριέρα της πρωταγωνίστριας, η οποία
συγκινημένη ευχαρίστησε το κοινό: «Εσείς,
το κοινό, αποφασίζετε τη διάρκεια μιας
παράστασης! Η “Πόρνη από πάνω” έκλεισε
10 χρόνια παρουσίας στο θέατρο. Σας
ευχαριστώ από καρδιάς για όλη την αγάπη
και τη στήριξή σας».

Παραιτήθηκε από τα «Μις Υφήλιος»
Αιφνίδια αποχώρηση της Σταρ Ελλάς Ραφαέλας Πλαστήρα από
τον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς «Μις Υφήλιος». Το
μοντέλο έναν μήνα πριν από τη λαμπερή διοργάνωση στο
Ισραήλ, ανακοίνωσε στο Instagram: «Δεν μπορώ να ανέβω στη
σκηνή και να προσποιηθώ πως δεν συμβαίνει τίποτα. Η καρδιά
μου είναι με όλους τους ανθρώπους που πολεμούν για τη ζωή
τους στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη».

Άδοξο τέλος για το πρωινό δίδυμο της
ενημέρωσης Άκη Παυλόπουλο και Ευλαμπία
Ρέβη. Έπειτα από δύο μήνες άγνωστου
παρασκηνίου, ο επικεφαλής Ενημέρωσης του
Open Χρήστος Παναγιωτόπουλος έδωσε
εντολή να τερματιστεί η συνεργασία τους στο
«Ώρα Ελλάδος», με τον έμπειρο παρουσιαστή
να παραμένει στη θέση του. Η νεαρή
δημοσιογράφος φημολογείται πως θα
επιστρέψει στο ρεπορτάζ, ενώ υποψήφιες
για τη θέση της είναι οι Αλεξία Τασούλη,
Δέσποινα Βλεπάκη και Μίνα Καραμήτρου, οι
οποίες ανήκουν στο δυναμικό του καναλιού.
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Βίκυ Δασκαλάκη, κλινική ψυχολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Τα σημάδια του παιδικού άγχους

Η

προσπάθεια που γίνεται μέσω των ειδικών σε σχέση με το στρες είναι να καταφέρουν παιδιά αλλά και γονείς να
απαλλαγούν από αυτό. Η συνθήκη της
σωστής διαχείρισης συναισθημάτων και πραγμάτων θα τους βοηθήσει να έχουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ των αγαπημένων δραστηριοτήτων και
του ελεύθερου χρόνου. Τα δείγματα άγχους και η
νευρικότητα στα παιδιά εμφανίζονται συχνά ως
φυσικές ή συμπεριφορικές αλλαγές. Τα παιδιά
ανταποκρίνονται διαφορετικά στο άγχος ανάλογα
με την ηλικία τους, τις ιδιαιτερότητες προσωπικότητας και τις ικανότητες αντιμετώπισης, ενώ δεν
αποκλείεται πολλοί γονείς να αγνοήσουν τα υποκείμενα ζητήματα που προκαλούν αυτήν τη συμπεριφορά στο παιδί τους.
«Κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα σημάδια του παιδικού άγχους και να αναζητούν πιθανές αιτίες. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να διαχειριστούν
το άγχος τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν παιδιά
που μπορεί να παρουσιάζουν αγχώδη διαταραχή για διάφορους λόγους. Είτε διότι είναι έτσι
δομημένο το μοντέλο της οικογένειας και μεταφέρεται το επαγγελματικό στρες των
γονέων/ενηλίκων προς αυτά, είτε οφείλεται και
σε κληρονομικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επωφεληθούν από επαγγελματική βοήθεια με ήπιας μορφής κοινωνική θε-

ραπεία», επισημαίνει η κλινική ψυχολόγος Βίκυ
Δασκαλάκη.
Τα παιδιά είναι πιθανό να μην αναγνωρίζουν

Πώς το εκδηλώνουν
Κοινά σημεία συμπεριφοράς άγχους περιλαμβάνουν ανάπτυξη νευρικής συνήθειας,
όπως το δάγκωμα νυχιών, φόβοι και ειδικές
φοβίες όπως φόβος για το σκοτάδι, φόβος να
μείνει το παιδί μόνο, φόβος για ύψη ή καταιγίδες, δυσκολία συγκέντρωσης στο σχολείο
και κατά την άσκηση σχολικών καθηκόντων,
άρνηση να πάει σχολείο, διαρκής πρόκληση
προβλημάτων στο σχολείο για ιδεολογικά ζητήματα, φόβοι για τέρατα, έντομα και ζώα σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας, μικροκλοπές
ασήμαντης αντικειμενικής αξίας πραγμάτων,
απομόνωση/αποξένωση από οικογένεια ή
φίλους ιδίως κατά την εφηβεία. Μπορεί επίσης να έχουν άγχος για εξετάσεις και βαθμούς αλλά και στρες εξαιτίας του ισχυρού
ανταγωνισμού εντός σχολείου. Οι μεγάλες
αλλαγές στη ζωή, όπως ένας νέος θετός γονέας ή ένα νέο σπίτι, μπορεί επίσης να είναι
δύσκολο για ένα παιδί να τις διαχειριστεί.
Αυτό ισχύει ακόμη και όταν οι αλλαγές είναι
ένα χαρούμενο γεγονός, όπως η άφιξη ενός
νέου αδελφού.

το δικό τους άγχος και συχνά δεν έχουν την ωριμότητα να εξηγήσουν τα πραγματικά ή φανταστικά αγχωτικά τους προβλήματα. Αυτό δεν
αποκλείεται να προκαλέσει την εμφάνιση ποικίλων σωματικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων και στην πλειονότητά τους οι γονείς να
μην είναι βέβαιοι αν μιλάμε για συμπτώματα
παιδικού άγχους ή απλώς για ένα μικρό πρόβλημα που θα ξεπεραστεί.
«Το στρες οδηγεί τα παιδιά στο να εκφράζονται με τρόπους απογοητευτικούς ή αλλόκοτους
προς τους γονείς, ωστόσο είναι υψίστης αναγκαιότητας για τους γονείς των ανηλίκων να αναγνωρίσουν ή και να λάβουν μια σωστή ενημέρωση επίγνωσης συμπτωματολογίας άγχους στο
παιδί. Πολλές φορές μέσα από το παιχνίδι και
ιδίως στην πρώιμη παιδική ηλικία κρύβονται
πολλά σημάδια άγχους, που αφορούν συμπεριφοριστικά και συναισθηματικά ζητήματα του
παιδιού. Όλα αυτά σχετίζονται με συναισθήματα
άγχους», τονίζει η κυρία Δασκαλάκη.

Eίναι σημαντικό
για τους γονείς να διαγνώσουν
το στρες και να
αναζητήσουν τις αιτίες του

P
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Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας
Γράφει

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

η Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός

(23/9-23/10)
Για εσάς τους περισσότερο αναστατωμένους
Ζυγούς, η μέρα αυτή θα έχει αρκετά καλά σημεία που θα πρέπει να εστιάσετε. Το πιο σημαντικό είναι να βρείτε χρόνο και τρόπο να
επικοινωνήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου θα αντλήσετε την αγάπη που έχετε
πολλή ανάγκη αυτή τη χρονική περίοδο.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, η επικοινωνία σας σήμερα θα είναι αρκετά έντονη και ίσως μέσα
από την επαφή σας με κάποια πρόσωπα να
νιώσετε ότι σας πάνε πίσω σε στιγμές που θέλετε να ξεχάσετε. Οικονομικά θέματα θα αρχίσουν να σας απασχολούν.

(24/10-21/11)
Είστε σε μια δύσκολη περίοδο, όπου ακόμη
δεν μπορώ να σας πω ότι όλα έχουν ηρεμήσει.
Όμως για τώρα η Σελήνη, από το συμβατό με
το δικό σας ζώδιο του Καρκίνου, θα σας δώσει
μια καλή συναισθηματική ώθηση.

Δίδυμοι

(22/11-21/12)
Ο Ήλιος περνά σήμερα στο δικό σας ζώδιο,
μια μετακίνηση που σας οδηγεί σταδιακά στην
περίοδο των γενεθλίων σας. Έτσι θα έχετε περισσότερο τα φώτα στραμμένα επάνω σας,
ενώ θα βάλετε νέες αφετηρίες στη ζωή σας.

(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, τα οικονομικά σας
μπαίνουν στις καθημερινές σας έγνοιες. Μάλιστα σήμερα και αύριο θα πρέπει να ξεπληρώσετε ένα παλιό σας χρέος ή να φροντίσετε
κάποιες παλιές σας υποχρεώσεις. Από σήμερα η προσωπική σας ζωή παίζει σημαντικό
ρόλο.

Καρκίνος

Η

Σελήνη περνά σήμερα στο ζώδιο του
Καρκίνου, όπου νιώθει συναισθηματικά
δυνατή και δίνει ό,τι καλύτερο, ακόμη και
σε δύσκολες περιόδους. Ο Ήλιος, επίσης, περνά
στο ζώδιο του Τοξότη, αλλάζει αρκετά το σκηνικό
των τελευταίων ημερών και βάζουμε στη ζωή μας
μια πιο αισιόδοξη νότα. Για έναν μήνα περίπου ο
Ήλιος θα βρίσκεται στο τρίτο κατά σειρά πύρινο
ζώδιο, όπου η αλήθεια, η πνευματική αναζήτηση
και αμφισβήτηση για κάποια πράγματα θα είναι
μέσα στην καθημερινότητά μας. Μπαίνουμε σε μια
περίοδο, όπου προετοιμαζόμαστε για τις γιορτές
και πάντα θεωρείται μια πιο ανάλαφρη και
αισιόδοξη στιγμή, όσον αφορά την αναμονή μας
για τη νέα χρονιά που έρχεται. Αναλυτικά για τα
δώδεκα ζώδια…

Ζυγός

(21/3-20/4)
Μια μέρα γεμάτη από υποχρεώσεις, αναζητήσεις και σχέδια που θα αρχίσουν να μπαίνουν
στο τραπέζι των συζητήσεων για τις γιορτές
που έρχονται. Ο Ήλιος από το μεσημέρι, ώρα
Ελλάδας, θα περάσει στο ζώδιο του Τοξότη,
μια θέση πολύ θετική και ανανεωτική για
εσάς.

(22/6-22/7)
Η Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα φέρει κάποιες συναισθηματικές αλλαγές, που πολύ πιθανόν να έχουν τις ρίζες τους σε επαγγελματικές
ανακατατάξεις. Η εργασία σας θα σας απορροφήσει πολλή ενέργεια αυτή την περίοδο.

Λέων

(23/7-22/8)
Ο Ήλιος από το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, περνά στο ζώδιο του Τοξότη, ένα πολύ φιλικό ζώδιο προς εσάς. Έτσι θα έχετε μια περισσότερο
θετική στάση προς τη ζωή, ακόμη και αν
υπάρχουν πολλά άλλα πλανητικά δρώμενα
που σας μπλοκάρουν την ενέργεια.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η Σελήνη σήμερα σας δίνει μια θετική στήριξη
και σας δημιουργεί γόνιμες επαφές με τους
άλλους. Μάλιστα θα έχετε πολύ καλή διάθεση
να φροντίσετε τον χώρο σας και να ανανεώσετε καθετί που βαραίνει την ψυχολογία σας.

Τοξότης

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η Σελήνη στο απέναντι ζώδιο από το δικό σας,
τον Καρκίνο, θα σας δώσει την ευκαιρία να
ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή.
Ίσως μάλιστα καταλάβετε ένα λάθος που το
επαναλαμβάνετε και έχει να κάνει με τις συναισθηματικές σας σχέσεις.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Τοξότη, μια θέση πολύ αισιόδοξη για εσάς. Είναι η στιγμή να
αναζητήσετε φίλους και να ανοίξετε το κοινωνικό σας περιβάλλον, ενώ θα ανανεώσετε τον
γάμο σας, αν είστε παντρεμένοι.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Καρκίνου, μια θέση όπου λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο η ενέργειά της προς το δικό σας ζώδιο. Φροντίστε να βρεθείτε κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα, ακόμη και αν υπάρχουν
κάποια προβλήματα στις μεταξύ σας σχέσεις.

P
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Μας επηρεάζει και προς ποια κατεύθυνση
η κρίση της τουρκικής οικονομίας;

Η

Της
Έλλης
Τριανταφύλλου

Ο Ερντογάν
έχει αποδείξει
πολλάκις
ότι όσο
στριμώχνεται
στο εσωτερικό
τόσο βγάζει
«φωτιές»
προς Δυσμάς

δραματική κρίση που προκαλεί στην
Τουρκία η κατρακύλα της οικονομίας και η ανέχεια στην οποία έχουν
περιέλθει οι γείτονές μας δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά και δεύτερες σκέψεις στη χώρα μας.
Η πρώτη αντίδραση, η οποία αποτυπώνεται
και σε μερίδα των εγχώριων ΜΜΕ, κρύβει μια
μύχια ικανοποίηση, η οποία προφανώς συνδέεται με την εκτίμηση ότι ένας αποδυναμωμένος Ερντογάν είναι λιγότερο επικίνδυνος από
όσο θα ήταν αν εξακολουθούσε να απολαμβάνει την παντοκρατορία άλλων εποχών.
Μια δεύτερη ομάδα αναλυτών υποστηρίζει
ότι, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει
τον τουρκικό λαό, η Τουρκία παραμένει μια
σταθερή οικονομική δύναμη, η οποία πολύ δύσκολα θα καταρρεύσει.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή καθαυτή η
οικονομική κατάσταση της Τουρκίας επηρεάζει και σε ποιο βαθμό την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η ιστορία έχει δείξει ότι ο αναθεωρητισμός
του Τούρκου προέδρου δεν κάμπτεται από τα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο
λαός και η χώρα του. Υπό μία έννοια, μπορεί
και να τρέφεται. Η κρίση στα Ίμια προκλήθηκε
σε μια στιγμή που το ΑΕΠ της Τουρκίας είχε
πιάσει πάτο, στα 180 δισ. δολάρια.
Ο Ερντογάν έχει αποδείξει πολλάκις ότι όσο
στριμώχνεται στο εσωτερικό τόσο βγάζει «φωτιές» προς Δυσμάς. Όσο σφίγγει ο κλοιός των
προβλημάτων γύρω από τον λαιμό του τόσο

ανοίγει η όρεξή του να αυξήσει το αποτύπωμα
της επιρροής του στην ευρύτερη περιοχή του
Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής.
Πληροφορίες της στήλης από αξιόπιστες
πηγές, μιλούν για εύλογη εγρήγορση της Αθήνας λόγω της αναταραχής στη γείτονα χώρα.
Προφανώς η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά άλλης χώρας. Προφανέστατα, όμως,
έχει κάθε λόγο να έχει τα αυτιά και τα μάτια
ανοιχτά. Και τα έχει προς όλες τις πιθανές
εστίες έντασης: Προς τον Έβρο, το Αιγαίο και
την Κύπρο.
Όλο το τελευταίο διάστημα, η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση και σε επίπεδο ρητορικής
αλλά και με μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων, με τελευταίες τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικό έδαφος,
στην κορύφωση της άσκησης «Μέδουσα 11».
Ταυτόχρονα, εμφανίζεται με ιδιαίτερα επιθετικές διαθέσεις στην Κύπρο, με φόντο την κινητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ ο Ερντογάν
κάθε άλλο παρά κρύβει την πρόθεσή του να
εργαλειοποιήσει για μία ακόμα φορά το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό, όπως έπραξε στις
αρχές του 2020 στα σύνορα του Έβρου.
Στην Τουρκία, βρίσκονται ήδη αρκετά εκατομμύρια πρόσφυγες/μετανάστες, οι οποίοι
είναι πασιφανές ότι σε περίπτωση περαιτέρω
έντασης της οικονομικής κρίσης, θα αναζητήσουν οδό διαφυγής προς την Ελλάδα - πιθανόν
με την προτροπή ή τη στήριξη του τουρκικού
καθεστώτος. «Ο φόβος να έρχονται καραβιές

νέων προσφύγων/μεταναστών είναι παραπάνω από υπαρκτός και οι συνέπειες μιας τέτοιας
εξέλιξης ευανάγνωστες», λένε καλά πληροφορημένες πηγές.
H Αθήνα γνωρίζει όλους αυτούς τους κινδύνους και έχει πάρει τα μέτρα της, πριν ακόμα η
οικονομική κρίση στη γείτονα φτάσει σε σημείο «κοινωνικού βρασμού». Έχει προετοιμαστεί σε όλα τα επίπεδα: διπλωματικά αλλά και
στρατιωτικά.
Έχει επίσης απόλυτη επίγνωση της ευκολίας
με την οποία μπορεί ο στριμωγμένος Ερντογάν
να περάσει «την κόκκινη γραμμή», αλλά και
του ακραίου θυμού που τον διακατέχει για την
απόλυτα πετυχημένη εξωτερική πολιτική της
ελληνικής κυβέρνησης και τη σημαντική ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας, ιδιαίτερα μετά
την υπογραφή των αμυντικών συμμαχιών με τη
Γαλλία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μπροστά στον φόβο κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας, ο Ερντογάν στρέφεται στον
άλλοτε ορκισμένο εχθρό του, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Η Αθήνα δεν δείχνει να ανησυχεί για την εξέλιξη, καθώς φέρεται να έχει
πάρει το σήμα ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί
η ισορροπία που πρόσφατα οικοδομήθηκε με
τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των
ΗΑΕ με την Ελλάδα, τη στρατιωτική παρουσία
τους στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των τριμερών και τετραμερών συνεργασιών, καθώς
και της συμμαχίας με την Αίγυπτο και της συνεργασίας με τη Γαλλία.
Οι καιροί, πάντως, είναι πονηροί…

