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Η
πανδημία εκτός των άλλων ανέδειξε τις
σοκαριστικές ανισότητες ανάμεσα στα
πλούσια και τα φτωχά κράτη. Την ώρα που
οι περισσότερες χώρες της Δύσης χορη-

γούν ήδη την τρίτη δόση και εμβολιάζουν τα μικρά
παιδιά κατά του κορονοϊού, στην Αφρική μόνο το 6,6%
του πληθυσμού της (από τους περίπου 1,2 δισεκατομ-
μύριο κατοίκους) έχει πλήρως εμβολιασθεί, σύμφω-
να με τον δρα Τζον Νκενγκασόνγκ, επικεφαλής του
Africa CDC. Απελπιστικά μακριά από τον στόχο του
70%, τον οποίο πολύ φιλόδοξα είχε θέσει η Αφρικανι-
κή Ένωση για μέχρι το τέλος του έτους… Το Κονγκό,
για παράδειγμα, έχει μέχρι στιγμής χορηγήσει
168.000 δόσεις εμβολίων, σύμφωνα με καταγραφή
του Reuters, που αντιστοιχούν στον εμβολιασμό του
0,1% του πληθυσμού.

«Όπου φτωχός κι η μοίρα του» θα αναφωνούσε κά-

ποιος. Ωστόσο, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η
μοίρα του φτωχού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή
του πλουσίου και τούμπαλιν. Η νέα παραλλαγή του
κορονοϊού που εντοπίστηκε στη νότια Αφρική έρχε-
ται να το επιβεβαιώσει με τον πιο εφιαλτικό τρόπο.

Για αυτό τον λόγο ήταν εξαιρετικά σημαντικό να
συντονιστεί ο εμβολιασμός σε παγκόσμιο επίπεδο,
προκειμένου να καλυφθεί και ο αναπτυσσόμενος κό-
σμος. Ειδικά η «μαύρη ήπειρος» και κυρίως η υπο-
σαχάρια Αφρική έπρεπε να αποτελούν προτεραιότη-
τα, καθώς το εκρηκτικό μείγμα AIDS και Covid-19 θε-
ρίζει κατά χιλιάδες. Η Covax είχε ως στόχο να δια-
σφαλίσει τις αναγκαίες δόσεις για αυτές τις χώρες.
Αλλά, μέχρι στιγμής, από τα 470 εκατομμύρια δόσεις
που τους υποσχέθηκαν μέχρι το τέλος του 2021, μόνο
89 εκατομμύρια δόσεις έχουν παραδοθεί.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με ανάλυση του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας, ο αριθμός εμβολιασμένων
υγειονομικών στην Αφρική είναι εξαιρετικά χαμη-
λός, αφού μόνο το 27% έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά
της Covid-19, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του
εργατικού δυναμικού στην πρώτη γραμμή κατά της
πανδημίας απροστάτευτο.

Είναι σαφές ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η χα-
μηλή εμβολιαστική κάλυψη δεν είναι αποτέλεσμα
σκεπτικισμού ή διστακτικότητας των Αφρικανών
απέναντι στην mRNA τεχνολογία. Έχει να κάνει με τη
δύσκολη γεωγραφική θέση και μορφολογία, τις εμ-
πόλεμες ζώνες, το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και κυ-
ρίως τις τραγικές ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσί-
δα, από το αεροδρόμιο μέχρι το υποτυπώδες ιατρικό
κέντρο. Ωστόσο, για να ισχύσουν τα παραπάνω, βασι-
κή προϋπόθεση είναι ότι τα εμβόλια έχουν φθάσει
στην Αφρική…
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Νίκος Καραμανλής, εκδότης

Η «Political» είναι η πρώτη ημερήσια ψηφιακή εφημερίδα στην Ελλάδα, η εφημερίδα

της νέας εποχής που άλλαξε τα δεδομένα στον ημερήσιο Τύπο. Αποστέλλεται καθημερινά

σε χιλιάδες emails σε όλη την Ελλάδα. 

Η ψηφιακή εφημερίδα «Political» έκλεισε

ήδη τον πρώτο χρόνο καθημερινής κυκλοφο-

ρίας της. Το πρώτο ψηφιακό της φύλλο κυκλο-

φόρησε στις 17 Νοεμβρίου 2020. Σήμερα, έναν

χρόνο μετά, νιώθουμε δικαιωμένοι και περή-

φανοι για το όραμά μας, το οποίο από πολλούς

χαρακτηρίστηκε παράτολμο και «έξω από τα

συνηθισμένα».

Κάναμε το παράτολμο όραμά μας πράξη. Και

πετύχαμε, γιατί ανταποκριθήκαμε με μεγάλη

επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις της ενημέρω-

σης της νέας εποχής.

Απαντήσαμε στις ανάγκες του σύγχρονου

αναγνωστικού κοινού και καταφέραμε να έχου-

με πολύ γρήγορα τον μεγαλύτερο αριθμό καθη-

μερινών αναγνωστών από όλες τις «συμβατικές» εφημερίδες.

Με την εφημερίδα «Political» ανοίξαμε έναν νέο κύκλο δημιουργικής παρέμβασης

στην έγκυρη ενημέρωση, με επίκεντρο τον Άνθρωπο, την πολιτική, την οικονομία, την

επιχειρηματικότητα, με σεβασμό στον αναγνώστη και με πίστη στην αλήθεια της είδησης.

Το ταξίδι της ψηφιακής εφημερίδας «Political» στη νέα εποχή δεν τελείωσε... Συνεχί-

ζεται με περισσότερο δυναμισμό, υπηρετώντας την έγκυρη δημοσιογραφία, την τεκμη-

ριωμένη ανάλυση των εξελίξεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι στήριξαν τη νέα αυτή εκδοτική προσπάθεια, κα-

θώς και το υψηλού επιπέδου δημοσιογραφικό δυναμικό της εφημερίδας.

Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να υπηρετούμε την ενημέρωση των αναγνωστών μας,

με εντιμότητα και αξιοπιστία.

Γιάννης Κορωναίος, διευθυντής
Στον Τύπο οι καινοτόμες ιδέες σπανίζουν. Το πρωτοποριακό, το «διαφορετικό» γίνεται δύ-

σκολα αποδεκτό, συναντά εμπόδια και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί αντικείμενο επιφυ-
λακτικών ή και αρνητικών σχολίων. Στην «Political» είμαστε τυχεροί, γιατί το εγχείρημα
εξαρχής έλαβε σχόλια όπως «να μια ωραία ιδέα» και αγκαλιάστηκε θερμά από αυτούς στους
οποίους απευθυνόμαστε: στους αναγνώστες της νέας εποχής, που δεν πηγαίνουν στο περί-
πτερο για να αγοράσουν την εφημερίδα τους, αλλά ανοίγουν το email τους για να τη διαβά-

σουν. Είμαστε τυχεροί γιατί αποφασίσαμε να υπηρετήσουμε
το καινοτόμο, το «διαφορετικό», το «έξυπνο» πάντρεμα του
πιο παραδοσιακού μέσου επικοινωνίας, όπως είναι η εφημε-
ρίδα, με τα «εργαλεία» των νέων τεχνολογιών. Και εκτός από
τυχεροί, είμαστε και υπερήφανοι που συμμετέχουμε στη νέα
σελίδα του Τύπου στη χώρα μας. Με αφορμή τα πρώτα γενέ-
θλιά μας, λοιπόν, μια δέσμευση από όλους εμάς που εργαζό-
μαστε για την έκδοση της «Political»: Θα συνεχίσουμε με τον
ίδιο ενθουσιασμό, το ίδιο μεράκι, τον ίδιο επαγγελματισμό.
Και θα έχουμε την ίδια γόνιμη αγωνία για το αποτέλεσμα και
τις εντυπώσεις που αφήνει το κάθε φύλλο σε όλους εσάς τους
αναγνώστες μας όπως και την πρώτη μέρα της διαδικτυακής
μας κυκλοφορίας. 
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Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Επικρατείας

H «Political» αποτελεί ένα
σύγχρονο, επιτυχημένο υβρίδιο
της ενημέρωσης. Έντυπη, ηλε-
κτρονική και σε προσωπική αλ-
ληλογραφία, συνδυάζει την πο-
λιτική είδηση και άποψη με
έρευνα κοινής γνώμης και κοι-
νωνικό περιεχόμενο. Ένα πεί-
ραμα που κατάφερε να κερδίσει
το αναγνωστικό κοινό χωρίς να
καταφεύγει σε εφήμερα πυρο-
τεχνήματα και να διαγκωνίζεται
για ατεκμηρίωτες αποκλειστι-
κότητες. Εύχομαι έμπνευση και
μακροημέρευση!

Νίκος Δένδιας, υπουργός Εξωτερικών
Στον έναν χρόνο της έκδοσής της, η εφημερίδα «Politi-

cal» συνέβαλε στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών
με την ειδησεογραφική κάλυψη και τον σχολιασμό των
μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας και τις δημοσιογρα-
φικές της επιτυχίες.

Η εφημερίδα «Political» διακρίθηκε επίσης για τη στα-
θερή της άποψη απέναντι στις ποικιλόμορφες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, όπως και για
την ενασχόλησή της με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής,
την οποία προσδοκώ ότι θα συνεχίσει και στον δεύτερο
χρόνο της έκδοσής της. Με αυτές τις σκέψεις επιτρέψτε
μου να απευθύνω σε όλους τους συντελεστές της έκδο-
σης της «Political» τις πλέον ειλικρινείς μου ευχές για
μακροημέρευση της εφημερίδας σας και πολλές ακόμη
επιτυχίες. 

Η αντικειμενική δημοσιογραφία αποτελεί φάρο και ση-
μείο αναφοράς για μια κοινωνία, η οποία έρχεται αντιμέτω-
πη με πολυεπίπεδες προκλήσεις αλλά και πρωτόγνωρες
κρίσεις, όπως είναι η υγειονομική του κορονοϊού.

Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα, η
έγκυρη και πλουραλιστική ενημέρωση οφείλει να έχει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο και τη θέση που της αξίζει. Εύχομαι
από καρδιάς σε όλη την ομάδα του «Political» για τα πρώτα
γενέθλια να συνεχίσετε με την ίδια αφοσίωση τη δουλειά
σας, να σέβεστε -όπως κάνετε- τον αναγνώστη σας και με
ενσυναίσθηση και ευσυνειδησία να υπηρετείτε τη δημοσιο-
γραφία.

Καλές και έγκριτες ειδήσεις!

Νότης Μηταράκης, 
υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου

Η «Political» αποτελεί ένα ξεχωριστό εκ-
δοτικό εγχείρημα, καθώς φέρνει τον έντυπο
Τύπο στην ψηφιακή εποχή. Εύχομαι στους
ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή
την προσπάθεια να συνεχίσουν και στα χρό-
νια που έρχονται τον αγώνα της καθημερι-
νής ενημέρωσης και της ακηδεμόνευτης ει-
δησεογραφίας. Η πολυφωνία και η ελευθε-
ροτυπία είναι πυλώνες της δημοκρατίας και
του πολιτισμού μας και χρέος όλων είναι να
τις στηρίζουμε και να τις ενισχύουμε.

Χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά!

Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
υφυπουργός, παρά τω πρωθυπουργώ
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Το έμβλημα 
τηςΔημοκρατίας

αμαυρώθηκε 

Ο άνθρωπος 
που μίκρυνε 
την Αμερική

Β. ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΣΕΛ.  11

ΣΕΛ. 32

Μ. ΚΑΡΟYΜΠΑΣ

Ο... ΠΡEΣΒΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜIΑΣ

ΜΙΛA ΣΤΗΝ «P»
ΣΕΛ. 25

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο ΡΡΑΜΑ ΕΕΡΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΖΖΗΤΑ ΕΕΜΒΟΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΤΗΝ ΑΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΕΛ. 15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑPOLITICAL

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Kαι διηγώντας  τα

ΝΑ... ΚΛΑΙΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΑ «ΝΤΟΥ» ΠΟΥ ΠΛHΓΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ.  2

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το αμερικανικό

όνειρο σε εφιάλτη για τη χώρα του και

τον κόσμο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

η επόμενη μέρα με πρόεδρο τον Μπάιντεν

Ν. Ελευθερόγλου:  Οι διχασμένες Πολιτείες Αμερικής και οι  Έλληνες Τραμπίσκοι

ΣΕΛ.  3-5
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ΡOLITICAL 8
Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Πριν από λίγα χρόνια οι πολίτες ξεκινούσαν τη μέρα τους από το περίπτερο, αδημονώντας να μάθουν τα
νέα της μέρας. Να διαβάσουν ειδήσεις, μαρτυρίες, απόψεις και αναλύσεις. Να δουν φωτογραφίες από τα
γεγονότα. Για δεκαετίες οι εφημερίδες ήταν η καθημερινή συντροφιά αμέτρητων ανθρώπων στον πλανή-
τη. Έφερναν στην πόρτα κάθε σπιτιού, στα χέρια και κυρίως στο μυαλό κάθε πολίτη ολόκληρο τον κόσμο.

Πολλοί μιλούν πλέον για το τέλος του χαρτιού. Και κάποιοι,
πιο απαισιόδοξοι ή πιο βιαστικοί, για το τέλος του Τύπου.
Δεν ανήκω σε αυτούς.

Η δημοσιογραφία είναι αναπόσπαστο τμήμα της δημο-
κρατίας. Η ελευθερία λόγου, η δημοσίευση, η απρόσκοπτη
και ανεμπόδιστη διακίνηση των ιδεών είναι πυλώνας της
δημοκρατίας. Την υπηρετούν και την προστατεύουν. Και θα
συνεχίσουν να το κάνουν. Ο Τύπος εδώ και χρόνια κάνει τα
πρώτα του βήματα στη νέα ψηφιακή εποχή. Σε αυτό το
πλαίσιο, προσπάθειες όπως της «Political», που συνδυάζει
την έντυπη και την ψηφιακή μορφή, μεταφέρει την εμφάνι-
ση και την ουσία της εφημερίδας στην οθόνη του υπολογι-
στή, έχουν ξεχωριστή σημασία. Δίνουν νέο περιεχόμενο,
προσθέτουν νέες δυνατότητες επαφής με τον πολίτη, απο-
τελούν νέα εργαλεία στα χέρια των σύγχρονων δημοσιο-
γράφων, οι οποίοι κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και
απαιτητικό επάγγελμα.

Άδωνις Γεωργιάδης 
υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Τα πρώτα γενέθλια της
ηλεκτρονικής εφημερίδας
«Political» τη βρίσκουν να
έχει καθιερωθεί στη συνεί-
δηση του αναγνωστικού κοι-
νού ως ένα έγκυρο και αξιό-
πιστο μέσο ενημέρωσης. Σε
μια -ομολογουμένως- δύ-
σκολη περίοδο για τη χώρα
μας αλλά και για ολόκληρη
την ανθρωπότητα, κυρίως
λόγω της έλευσης της
Covid-19 και των επιπτώσε-
ών της τόσο σε ανθρώπινο
όσο και σε οικονομικό επί-
πεδο, καθίσταται αναγκαία η
αναλυτική ενημέρωση και η
ανάδειξη καίριων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Σας εύ-
χομαι ολόψυχα μακροημέρευση και περαιτέρω επιτυχία στο έργο σας.

Κώστας Καραμανλής, 
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναγνώστες «αγκάλιασαν»
την πρώτη πανελλαδική ημερήσια, πολιτικοοικονο-
μική ψηφιακή εφημερίδα. Η ιδέα να μπορείς να δια-
βάζεις την εφημερίδα σου δωρεάν στο κινητό, το ta-
blet και τον υπολογιστή σου «παντρεύει» το βάθος
και την ανάλυση του έντυπου τύπου με τις ανάγκες
της σύγχρονης εποχής. Για αυτό η «Political» έκλεισε
με επιτυχία τον πρώτο της χρόνο. Εύχομαι πολλά
ακόμη και γεμάτα με ειδήσεις χρόνια. Αν και η γνω-
στή ρήση λέει «καλές ειδήσεις είναι οι κακές ειδή-
σεις», σας εύχομαι να μεταδίδετε και πραγματικά κα-
λές ειδήσεις, καθώς και πάντοτε να ασκείτε αξιόπι-
στη και αντικειμενική κριτική, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στον δημόσιο διάλογο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑPOLITICAL ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Να παίρνατε 
κι ένα 

μπλοκάκι;

Για δες ποιος 
μιλάει για 

αστυνομική βία
I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
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ΣΕΛ. 34

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 emails

ΣΕΛ.  14-15

Ποιοι θέλουν να στήσουν νέα «Δεκεμβριανά του 2008» στην Ελλάδα

ΒΡΟΜΙΚΟ
ΣΕΛ. 24

ΤEΛΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚA

ΤEΛΗ ΣΤΑ ΜΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟYΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 30

ΣΕΛ. 10

ΔΙΕΘΝEΣ EΝΤΑΛΜΑ

ΣYΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ

ΤΟΝ «ΣΚΗΝΟΘEΤΗ 

ΜΕ ΤΟ ΜΠΟΥΡΝΟYΖΙ»!

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚA

ΝΟΣΟΚΟΜΕIΑ

ΣΤΗ ΜAΧΗ ΚΑΤA

ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟY

EΦΥΓΕ ΑΠO ΤΗ ΖΩH

Ο «ΠΑΤΡΙAΡΧΗΣ»

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
ΣΕΛ.  20

Προανακριτική

για το... alter ego

του Αλέξη Τσίπρα!

Γράφουν

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Η τουριστική ανάπτυξη 

απαιτεί καλό συντονισμό 

και ευελιξία
ΣΕΛ. 9

Παραμένουμε Ευρώπη 

και στο ζήτημα του εμβολίου

ΝIΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ευρωπαϊκό delete στο δημόσιο 

χρέος λόγω Covid-19

ΣΕΛ. 9

AΝΝΑ ΜΙΣEΛ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟYΛΟΥ

ΣΕΛ. 8

ΓΙAΝΝΗΣ ΚΩΣΤOΠΟΥΛΟΣ

σχέδιο κατά Κυριάκου

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, TO WHITE HOUSE ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ TOY ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ

Επιστρατεύουν 

τους μπαχαλάκηδες 

σε δρόμους, πλατείες, 

πανεπιστήμια - φόβοι 

και για… νεκρό!

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ: ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΛΕΙΣ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.2115
κρούσματα

484
διασωληνωμένοι

46
νεκροί

ΣΟΚ

ΣΕΛ. 2, 4-5, 16-17

ΕΚΑΝΑΝ

ΠΡΟΒΑΣΤΗ

NEAΣΜΥΡΝΗ
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N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Το ωροσκόπιο

των (πρόωρων)
εκλογών

Έχεις πακέτο;
Δυστυχώς, 

έχασες...Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  32

ΣΕΛ.  18

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ.  17

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΑΝΕΔΕΙΞΕ

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡEΣ 

EΝΑ ΔΡAΜΑ 

ΧΩΡIΣ… ΤEΛΟΣ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΛΑ

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν.Δ. 

ΚΑΙ ΤA ΕΞΩΔΙΚA ΠΟΥ 

ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Σαίξπηρ και Μαργαρίτα έκαναν πρώτοι το εμβόλιο 

στέλνοντας μήνυμα ζωής και ελπίδας στον κόσμο!

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΒΟΜΒΑ 

ΝΕΟΥ ΜΑΡΤΥΡΑ!
ΣΕΛ.  23

ΣΕΛ.  10-11

ΣΕΛ.  16

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙ ΛEΕΙ Η ΝEΑ 

ΕΓΚYΚΛΙΟΣ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΣΥΝΤAΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ
ΔΟΥΝ ΑYΞΗΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ

Δεν μπορούν ευρωπαϊκές

κάννες να στρέφονται

εναντίον της Ελλάδας!

ΣΕΛ.  5

ΣΕΛ.  3

ΣΥ
ΝΕ

ΝΤ
ΕΥ

ΞΗ

ΣΥ
ΝΕ

ΝΤ
ΕΥ

ΞΗ

Κωνσταντίνος Τσιάρας, υπουργός Δικαιοσύνης
Από τους πρώτους μήνες διαδικτυακής κυκλοφορίας

της, η εφημερίδα «Political» κατάφερε να αποσπάσει την
εμπιστοσύνη των πολιτών, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση στους χιλιάδες αναγνώστες της. Με τη βαθιά,
διεισδυτική ματιά των δημοσιογράφων της, κερδίζει καθη-
μερινά το στοίχημα της αντικειμενικής δημοσιογραφίας και
καταγράφει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην πολυ-
φωνία των μέσων ενημέρωσης, που αποτελεί αναγκαίο συ-
στατικό της δημοκρατίας μας. Ο πολύ επιτυχημένος χρόνος
που προηγήθηκε είναι το πρώτο μόνο βήμα μιας επιτυχη-
μένης πορείας της εφημερίδας, που δημιουργήθηκε για να
δίνει τη μάχη της ενημέρωσης από την πρώτη γραμμή.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους συντελεστές της εφη-
μερίδας να συνεχίσουν για πολλά ακόμη χρόνια τη μεγάλη
τους προσπάθεια, κερδίζοντας επάξια μια από τις κορυφαί-
ες θέσεις στις επιλογές των αναγνωστών για την καθημερι-
νή τους ενημέρωση.



M Y T I L I N E O S
Ρεκόρ κερδών και σταθερή
ανάπτυξη μέσα στην πανδημία 
Π

αρά το δυσμενές περιβάλλον εν μέσω πανδημίας και αυ-
ξήσεων, η MYTILINEOS λειτουργώντας με διορατικότητα
και συνέπεια κατόρθωσε να καταγράψει νέα ιστορικά

επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας μέσα στο 2021 και
πλέον ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Συγκεκριμένα, βάσει των οικονομικών μεγεθών του 9μήνου,
καταγράφονται 62,4% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρ-
μοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση,
σε σύγκριση με το 9μηνο του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη
βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να
ανέρχονται σε 115 εκατ. ευρώ, 27% αύξηση του κύκλου εργασιών
που ανήλθε σε 1.698 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 9μηνο του
2020, 23% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) που ανήλθαν σε 241 εκατ. ευρώ, αν η σύγκριση γίνει
σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγο-
νότα βάση, σε σχέση με το 9μηνο του 2020.

Καθώς διανύουμε το δ’ τρίμηνο του 2021, μιας χρονιάς κατά την
οποία, παρά την ύφεση που παρουσιάζει η πανδημία, καταγρά-
φονται προκλήσεις εξίσου σημαντικές με το 2020, η MYTILINEOS
επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος,
προετοιμάζοντας τη μετάβαση σε ακόμη πιο αυξημένα οικονομι-
κά μεγέθη τα αμέσως επόμενα έτη, σε ευθυγράμμιση και με τους
φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.

Η παγκόσμια οικονομία, παρότι καταγράφει τον ταχύτερο ρυθ-
μό ανάπτυξης των τελευταίων ετών, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη
με κρίσιμες δευτερογενείς επιπτώσεις της πανδημίας, όπως οι
πληθωριστικές πιέσεις, η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, η
διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ραγδαία αύξηση του
ενεργειακού κόστους, οι τιμές-ρεκόρ των ναύλων παγκοσμίως
και, γενικότερα, οι αυξανόμενες κοστολογικές πιέσεις που έλα-
βαν ιδιαίτερη ένταση στο β’ εξάμηνο του έτους, υποσκάπτοντας

τις αναπτυξιακές προοπτικές. Η συνύπαρξη τόσο αντίξοων συν-
θηκών ταυτόχρονα θέτει σε μεγάλη δοκιμασία το σύνολο της επι-
χειρηματικότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και
ολόκληρο τον κόσμο.

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις παραπάνω εξελίξεις, η MYTILINE-
OS έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενερ-
γειακό κόστος, που αφενός διασφαλίζουν την επίτευξη νέας ιστο-
ρικά υψηλής κερδοφορίας το 2021, αφετέρου θέτουν τη βάση για
αλλαγή επιπέδου των οικονομικών επιδόσεών της από το επόμε-
νο έτος. Σταδιακά εισέρχονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικές
επενδύσεις αναφορικά με την αύξηση παραγωγικής δυναμικότη-
τας Αλουμινίου στους 250.000 τόνους (project NEW ERA 250), με
την ολοκλήρωση της κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαρα-
γωγής 826MW, καθώς και με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και την
κατασκευή νέων μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος πάνω από
2,5GW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανά τομείς δραστηριότητας, στο 9μηνο του 2021 ο Τομέας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών
687,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 40,5% του συνολικού κύκλου
εργασιών, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος (+3%) σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα εργοστάσια
Αλουμίνας και Αλουμινίου του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν
σε πλήρη λειτουργία, χωρίς προβλήματα, αυξάνοντας τα επίπεδα
παραγωγής ιδιαίτερα αναφορικά με το ανακυκλωμένο Αλουμίνιο,
με στόχο η Εταιρεία να ανταποκριθεί τόσο στην αυξανόμενη ζήτη-
ση όσο και στους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει
θέσει. Ο Τομέας Μεταλλουργίας στο 9μηνο του 2021 κατέγραψε
κύκλο εργασιών 482,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 28,4% του
συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 393 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 119,4 εκατ. ευρώ έναντι 115,8 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής της, η Βιώσιμη Ανάπτυξη απο-
τελεί αναπόσπαστo στοιχείο του «εταιρικού DNA» της MYTILINEOS. Αποτελεί την κινητήρια δύνα-
μη μέσω της οποίας η Εταιρεία φιλοδοξεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου, να αντι-
μετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και να συμβάλει σε ένα νέο αποδοτικό παραγωγικό μοντέλο
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως έχει αποτυπωθεί μέσω των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσι-
μης Ανάπτυξης. 

Αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του έτους 2020, η οποία
δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Πρό-
κειται για τη 13η συνεχόμενη Έκθεση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων, που επι-
κεντρώνεται:
α) Στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η MYTILINEOS, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς

της, κάθε θέμα που είναι Ουσιαστικό τόσο για τους Κοινωνικούς της Εταίρους όσο και για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ευρύτερη επίδοσή της σε θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνι-
κά και Διακυβέρνησης (ESG).

β) Στη δέσμευση της Εταιρείας στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και στη συμβολή της
στην αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε συν-
θήκες μάλιστα διευρυμένης αβεβαιότητας και οικονομικής ύφεσης λόγω της πανδημίας.

Στα σημαντικά στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 της MYTILINEOS αναφέρονται: 
• Η δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης
που συνδυάζει την οικονομική σταθερότητα με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
• Η δημιουργία ενός νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώ-

σιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, o μετασχηματισμός του Τομέα Έργων EPC - METKA στον
σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ενοποίηση του Τομέα Εμπορίας
Φυσικού Αερίου με τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
• Η εφαρμογή ενός πολύπλευρου σχεδίου δράσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της Covid-19. 
• Ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030
σε σύγκριση με το 2019 και η επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050 στο πλαίσιο
της ευθυγράμμισης της Εταιρείας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
• Η παραγωγή και διανομή κοινωνικού προϊόντος αξίας 1,3 δισ. ευρώ. 
• Η αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 5%. 
• Η δημοσιοποίηση νέας Εταιρικής Πολιτικής για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
• Η αύξηση κατά 38% της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ), επί του συνόλου παραγωγής ενέρ-
γειας της Εταιρείας, από το 2019.
•  Η μείωση ποσότητας των αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής κατά 39,1% σε σχέση
με το 2019. 
• Η υλοποίηση και υποστήριξη 14 βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, επεν-
δύοντας περισσότερα από 3,2 εκατ. ευρώ προς όφελος σχεδόν 25.000 πολιτών. 
• Η εκπαίδευση 40 βασικών προμηθευτών στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ
(Global Compact) και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
•  Η οικειοθελής υιοθέτηση και εφαρμογή υψηλότερων προτύπων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρ-
νησης του Ηνωμένου Βασιλείου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας ήδη ευθυγραμμιστεί με το
περίπου 70% των σχετικών απαιτήσεων.

Η βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγική προτεραιότητα της MYTILINEOS
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Η «Political», η πρώτη αμιγώς ψηφιακή εφημερίδα στην Ελλάδα, συμπληρώνει
έναν χρόνο ζωής, έχοντας κερδίσει ήδη το στοίχημα της άμεσης και έγκυρης ενημέ-
ρωσης.

Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στον χώρο των ΜΜΕ βρήκε τη θερμή ανταπόκριση
του κοινού, συνδυάζοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας με την απόλυτη προσή-
λωση στις αρχές του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Χρειαζόμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, την αξιόπιστη, επώνυμη και υπεύθυνη δημοσιο-
γραφία που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα στα «fake news», την παραπληρο-
φόρηση και τις «ανυπόγραφες» θεωρίες συνωμοσίας.

Εύχομαι η συμβολή της «Political» στον αγώνα αυτόν να συνεχιστεί για πολλά χρό-
νια ακόμη προς όφελος της κοινωνίας, της δημοκρατίας και της πατρίδας μας.  

Ανδρέας
Λοβέρδος,
υποψήφιος
πρόεδρος ΚΙΝΑΛ,
βουλευτής 

Στην «Political», που
συμπληρώνει έναν χρόνο
κυκλοφορίας, εύχομαι
από καρδιάς να τα εκατο-
στίσει. Απευθύνω συγχα-
ρητήρια σε όλους τους
συντελεστές του εγχει-
ρήματος που με εγκυρό-
τητα και υπευθυνότητα
εργάζονται για την πλη-

ρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών. Η πολυφωνία και ο πλουρα-
λισμός στα ΜΜΕ είναι ζητούμενο και πρωταρχική αξία για τη δημο-
κρατία. Με την ελπίδα ότι η σχέση που χτίσατε αυτό τον έναν χρόνο
με το κοινό θα εδραιωθεί και θα ενισχυθεί, δεχτείτε τις θερμότερες
ευχές μου για την επιτυχία της «Political».

Σπήλιος Λιβανός, υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο πρώτος χρόνος ζωής της πρωτοπόρας στην Ελλάδα ηλεκτρονικής εφημε-
ρίδας «Political» δικαίωσε πλήρως τους εμπνευστές της. Απέκτησε εκατοντά-
δες χιλιάδες αναγνώστες, γιατί είναι σύγχρονη, πλήρως προσαρμοσμένη στην

εποχή της, αξιόπιστη και καλύπτει ευρύ-
τατο πεδίο τομέων ενδιαφέροντος: πολιτι-
κή, οικονομία, διεθνή θέματα, κοινωνικά
ζητήματα.

Μπροστάρηδες και σε αυτή την προ-
σπάθεια είναι το ανθρώπινο δυναμικό της,
οι δημοσιογράφοι της, οι οποίοι παραδί-
δουν καθημερινά μαθήματα δημοσιογρα-
φικής δεοντολογίας και επαγγελματι-
σμού.

Το ηλεκτρονικό της «ξεφύλλισμα» εν-
τάχθηκε πια στις συνήθειες της καθημερι-
νότητάς μας. Εύχομαι να εκατοστίσει τα
χρόνια της, πάντα με την ίδια δυναμική, με
το μεράκι των συντακτών της και τις διεισ-
δυτικές και αποκαλυπτικές «πένες» της.

Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών

Κυριάκος Πιερρακάκης,
υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στην εποχή που υπάρχει πληθώρα πληρο-
φοριών, η σωστή πληροφόρηση είναι το ζη-
τούμενο και η μεγάλη πρόκληση. Με τόλμη,
δύναμη και καλό ρεπορτάζ η «Political» κι-
νείται στον παλμό των πολιτών και το πνεύμα
της εποχής, «κυκλοφορώντας» αποκλειστι-
κά ψηφιακά, επιτυγχάνοντας εγκυρότητα και
υψηλή αναγνωσιμότητα. Εύχομαι χρόνια
πολλά και η συνέχεια να αποδειχτεί ακόμη
πιο επιτυχημένη.

ΠΟΙΟΥΣ…
ΕΝOΧΛΗΣΕ
Η ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ

ΤΗΣ «POLITICAL»

Γράφουν

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 

Τα 9 τιπ της πολιτικής 

επικοινωνίας
ΣΕΛ. 9

Φιλί ζωής δίνει η αναστολή 

οφειλών μέχρι τέλους του έτους

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σπονδυλωτά
ΣΕΛ. 9

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΊΔΗΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ.  5

ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

ΟΜΙΛΟYΝ
ΤΑ... ΤΟΥΡΚΙΚA

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑPOLITICAL ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 63

www.politic
al.gr

EDITORIAL

Στο μενού 
και πάλι 

ο «πρωινός καφές»

Διά πάσαν 

νόσον... τους

φταίει η Ν.Δ.
I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΣΕΛ.  32

ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ APPLICATION ΤΗΣ «POLITICAL»

POLITICAL

ΕΚΤOΣ… ΕΛEΓΧΟΥ

ΠAΛΙ Ο «ΣΟΥΛΤAΝΟΣ»,

ΒΡIΖΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ
ΣΕΛ.  20

Ο χάρτης-σοκ

της «σκιώδους CIA»

που… δίνει 

Ελλάδα και Κύπρο

στην Τουρκία!

ΧΙΟΝΟΠΟΛΕΜΟΣΚατηγορούν το επιτελικό κράτος αυτοί που διέλυσαν το κράτος

από αυτούς που… κυβερνούσαν

στις τραγωδίες σε Μάτι - Μάνδρα

Ν. ΞΥΔΑΚΗΣ    Η χυδαία δήλωση ενός τ. υπουργού Πολιτισμού ΣΕΛ.  5

Η επιστροφή

της «Μήδειας»

βάζει στο...

στόχαστρο και

πάλι την Αττική
ΣΕΛ.  13, 15

ΣΕΛ.  2, 14

ΧΡ. ΤΤΑΡΑΝΤΙΙΛΗΣ

ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 

ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΣΕΛ.  3

ΣΕΛ. 20
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Νίκος Παπαθανάσης, 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων

Στην εποχή μας, όπου η επαγγελματική δημοσιο-
γραφία αλλά και η ίδια η αλήθεια δοκιμάζονται από
κατασκευασμένες πραγματικότητες και fake news
ακόμη και σε θέματα προστασίας της δημόσιας
υγείας και της ίδιας της ζωής, η «Political» επιτελεί
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τον ρόλο της.

Ο διαδικτυακός της χαρακτήρας δείχνει ότι
αφουγκράζεται τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο το-
πίο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αντιλαμβάνε-
ται το νέο αναγνωστικό - ενημερωτικό περιβάλλον.
Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η ποιοτική δημο-
σιογραφία και η αντικειμενική ενημέρωση είναι

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας.
Για τον έναν χρόνο της εφημερίδας σας εύχομαι στον εκδότη, τη διευθυντική ομάδα, τους δημο-

σιογράφους και το αναγνωστικό κοινό σας κάθε καλό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.   

Δόμνα Μιχαηλίδου,
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Εδώ και έναν χρόνο η εφημερίδα «Po-
litical» έχει αγκαλιάσει το αναγνωστικό
κοινό, καθώς καταφέρνει να μένει πιστή
στα θεμελιώδη της δημοσιογραφίας, σε
μια εποχή που τα fake news πρωτοστα-
τούν. Από τον Νοέμβριο του 2020 η «Poli-
tical» καινοτομεί και αποτελεί την καθη-
μερινή συνήθεια των αναγνωστών που
την επιλέγουν για την ενημέρωσή τους.
Εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει δυνα-
μικά το έργο της για έγκυρη ενημέρωση.
Χρόνια πολλά! Χρόνια δημιουργικά!

Ζέττα Μάκρη, υφυπουργός Παιδείας
Μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης

γεννήθηκε μια ημερήσια ψηφιακή πολιτική και οικονομική
εφημερίδα που βρήκε αμέσως τον χώρο της, έκανε αισθητή την
παρουσία της και φρόντισε να ακουστεί η δυνατή και καθαρή
φωνή της.

Ένα εγχείρημα με σαφή και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά,
που αποτέλεσαν και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της «Poli-
tical» μέσα στην πολυγλωσσία της ενημέρωσης. Μια πρωτοβου-
λία που ένωσε έγκριτους συντάκτες και ανθρώπους της δημο-
σιογραφίας, της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας. Μιας
κοινωνίας που έχει ανάγκη από νέες ιδέες και προτάσεις, που
διψά για μια αλλιώτικη πληροφόρηση με σύγχρονο προσανατο-
λισμό, ανοιχτό πνεύμα και κριτική ματιά.

Εύχομαι στην ομάδα της «Political» καλή δύναμη και αντοχή
στον στίβο της σωστής ενημέρωσης με πίστη στα ιδανικά και το

ήθος της ελευθεροτυπίας, με σεβασμό στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, με ευαισθησία, αι-
σιοδοξία και ελπίδα για την ποιότητα και το μέλλον της παραδοσιακής και πολυμεσικής ειδησεογραφίας.

Με έμπνευση, με όραμα, με λόγο και πράξεις σάς εύχομαι να τιμάτε τους αναγνώστες σας, την ιδιότητά
σας, την ελεύθερη και δίκαιη δημοσιογραφία.

Γιώργος Κώτσηρας, υφυπουργός Δικαιοσύνης
Η εφημερίδα «Political» συμπλη-

ρώνει αισίως τον πρώτο χρόνο ενερ-
γής παρουσίας της στον χώρο της ει-
δησεογραφίας. Είναι πραγματικά ση-
μαντικό στις μέρες μας να δημιουρ-
γούνται και να υπάρχουν Μέσα που
επενδύουν στην άμεση και πολυεπί-
πεδη πληροφόρηση του αναγνωστι-
κού κοινού. Η στάση αυτή πάντα επι-
βραβεύεται από την κοινή γνώμη. Εύ-
χομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο
ανθρώπινο δυναμικό της εφημερίδας,
να συνεχίζει να εργάζεται με τον ίδιο
ζήλο και ενθουσιασμό, με στόχο την
πολύπλευρη και ποιοτική ενημέρωση
του αναγνώστη.

Μαρία Συρεγγέλα, 
υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ένας χρόνος «Political»! Σας ευχόμαστε από
καρδιάς χρόνια πολλά, γεμάτα επιτυχίες. Να τα
χιλιάσετε, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή
της ενημέρωσης. Με σπουδαίες ενημερωτικές
στήλες και καλό δημοσιογραφικό δυναμικό να
δίνετε καθημερινά τον ρυθμό της έγκυρης και
πλουραλιστικής ενημέρωσης.
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Σταύρος Καλαφάτης, 
υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης

Ψηφιακή, έγκυρη, δυναμική, αξιόπιστη, ανθρώπινη, με δυνατές υπογραφές και πλούσιο ρε-
πορτάζ,  με σεβασμό στον αναγνώστη και προσήλωση στην αλήθεια, η εφημερίδα «Political» έφε-
ρε νέο αέρα στον Τύπο και την ενημέρωση.

Αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, της
πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού. Υπηρε-
τεί την ελεύθερη διακίνηση απόψεων και ιδεών.
Δίνει έμφαση στα θέματα της περιφέρειας, της Μα-
κεδονίας και της Θράκης. Ανταποκρίνεται στις
ανάγκες μιας Ελλάδας που προχωρά μπροστά με
δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Στον εκδότη, τον διευθυντή, το δημοσιογραφικό
και τεχνικό επιτελείο της εφημερίδας, για τον έναν
χρόνο έκδοσης και ισχυρής παρουσίας στον Τύπο,
ευχές να παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμη στην
πρωτοπορία της ενημέρωσης, με νέες δημοσιο-
γραφικές πρωτιές και επιτυχίες, υγεία και κάθε
καλό για την καθεμιά και τον καθένα χωριστά. Χρό-
νια πολλά.

Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού
Έγκυρη και άμεση στην ενημέρωση που προσφέρει, προσβάσιμη και φιλική

για τον κάθε αναγνώστη, η «Political» κατάφερε μέσα σε μόλις έναν χρόνο να γί-
νει μια σταθερή συντροφιά για κάθε
πολίτη. Αν και «νεαρή» στον χώρο, η
συνέπεια, ο επαγγελματισμός της
ομάδας της και το υψηλό αίσθημα
ευθύνης όλων αποτελούν παράδειγ-
μα προς μίμηση και στοιχεία που δι-
καίως την ξεχώρισαν στη συνείδηση
του μέσου πολίτη. Εύχομαι από καρ-
διάς να τα χιλιάσει, σημειώνοντας
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και με
την ίδια ζέση και όρεξη που την
έχουμε γνωρίσει, χωρίς καμία έκ-
πτωση ως προς την ποιότητα του έρ-
γου της!

Γιώργος Καραγιάννης, 
υφυπουργός Υποδομών

Η ψηφιακή εφημερίδα «Political» κλείνει έναν
χρόνο λειτουργίας, αξιοποιώντας σύγχρονα εργα-
λεία για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση του
τρόπου ενημέρωσης των πολιτών. Αυτό το τολμηρό
εγχείρημα οφείλει την επιτυχία του στην εμπειρία
και την ικανότητα των δημοσιογράφων που εργά-
ζονται σε αυτήν. Είμαι υπέρμαχος της καινοτομίας
και κυρίως του ελεύθερου και ταυτόχρονα υπεύθυ-
νου λόγου, της εποικοδομητικής κριτικής, που ωθεί
όλους μας στο να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που
κάνουμε. Εύχομαι να συνεχίσει στον δρόμο της
αξιοπιστίας και της ακεραιότητας, απαντώντας στο
αίτημα για αντικειμενική ενημέρωση. Εύχομαι ακό-
μη την περαιτέρω ανάπτυξή της προς όφελος της
δημοσιογραφίας και της πολυφωνίας που χρειάζον-
ται οι σύγχρονες δημοκρατίες.

Γιώργος Γεωργαντάς, 
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών

Η «Political» μέσα σε έναν μόλις χρόνο έχει καταφέρει να αποτε-
λεί αναπόσπαστο τμήμα της πρωινής ενημέρωσης των Ελλήνων. Με
την τόλμη, την ποιότητα και την αποκαλυπτική της δημοσιογραφία, η
«Political» έχει πλέον γίνει καθημερινότητα για όλους μας. Το γεγο-
νός, δε, ότι είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή τής δίνει σημαντικό
συγκριτικό πλεονέκτημα και δείχνει ότι ακολουθεί τις ανάγκες της
εποχής και θριαμβεύει ικανοποιώντας τες. Εύχομαι στην εφημερίδα
χρόνια πολλά και σε όλα τα στελέχη της συνεχή επιτυχία στον δημο-
σιογραφικό τους έργο. 

Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος πρόεδρος ΚΙΝΑΛ
Στην εποχή που η δημοσιογραφία μεταβάλλεται συνεχώς με τη ραγδαία εξέλιξη της

τεχνολογίας και των νέων μέσων, μια νέα εφημερίδα, φτιαγμένη όπως οι παραδοσια-
κές εφημερίδες που αγαπήσαμε, που
είναι όμως προσβάσιμη σε όλους τους
πολίτες μέσω του διαδικτύου και των
σύγχρονων μέσων, βασισμένη στις
αξίες της ελευθερίας του λόγου, στο
ποιοτικό και έγκαιρο ρεπορτάζ, η «Po-
litical» ήδη στον έναν χρόνο λειτουρ-
γίας της έχει aαφήσει το στίγμα της
στην καθημερινή μας ενημέρωση.
Ένας ακόμη πολύτιμος σύμμαχος στην
πολυφωνία απόψεων και στην ουσια-
στική ενημέρωση που τόσο έχει ανάγ-
κη η χώρα μας. Χρόνια πολλά!
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Π
άνω από 50 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες έχει θέσει σε λειτουργία ο e-ΕΦ-
ΚΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για αναβάθμιση της
εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι υπηρεσίες αυτές επι-

τρέπουν σε χιλιάδες ασφαλισμένους να εξυπηρετούνται γρήγορα
και εύκολα, από το σπίτι ή την εργασία τους, χωρίς να απαιτείται
φυσική παρουσία και αναμονή στα υποκαταστήματα του φορέα. 
Σήμερα, πραγματοποιούνται κάθε μήνα 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις και
περιορίζοντας αισθητά την ταλαιπωρία στην καθημερινότητα των
πολιτών. Παράλληλα, απελευθερώνεται σημαντικός χρόνος για το
ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε
τομείς με αυξημένες ανάγκες, όπως π.χ. η διαχείριση των συντα-
ξιοδοτικών αιτημάτων. 
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμες τόσο
μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr, όσο
και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.efka.gov.gr και απευθύ-
νονται σε όλους τους ασφαλισμένους (μισθωτούς, ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους), στους συνταξιούχους,
αλλά και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 
Ειδικότερα, ανά κατηγορία, παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Μισθωτοί
- Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
- Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας
- Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
- Βεβαίωση προϋπηρεσίας
- Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
- Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Βεβαίωση Απογραφής
- Ατομικά Στοιχεία
- Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
- Ασφαλιστική Ικανότητα
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ)
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες 
- Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης
- Εισφορές μη μισθωτών
- Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης
- Εισφορές εργατών γης
- Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
- Βεβαίωση Απογραφής
- Ασφαλιστική Ικανότητα
- Ατομικά Στοιχεία
- Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
- Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση
- Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)
- Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικου-
ρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021
- Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019
- Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Εργοδότες 
- Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
- Πιστοποίηση εργοδοτών

- Βεβαίωση Εργοδότη για Επίδομα Ασθένειας
- Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
- Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου
- Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
- Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση
έκδοσης ΔΠΥ (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)
- Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
- Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν.4611/2019
- Προβολή υποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 2012

Συνταξιούχοι
- Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης
- Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
- Ηλεκτρονική Αίτηση Προκαταβολής Σύνταξης
- Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
- Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών Ν.4670/2020
- Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων
Συντάξεων
- Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος
- Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος
- Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού ση-
μειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
- Ατομικά στοιχεία
- Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
- Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις
στην κύρια και επικουρική σύνταξη
- Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ.ΕΤΕΑΜ

Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
- Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
- Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότη-
τας
- Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας και Απογρα-
φής
-  Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων
- Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος - Πι-
στοποίησης Αναπηρίας

- Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
- Υποβολή Αιτήματος για Ληξιπρόθεσμα Υγείας

Οφειλέτες
- Πιστοποίηση οφειλετών
- Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
- Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
- Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
- Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
- Ρύθμιση Οφειλών
-Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί και βρίσκεται στη διάθεση των πο-
λιτών ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τις επιστροφές των ανα-
δρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων.
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml.
Σημειώνεται ότι για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονικό αί-
τημα ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exy-
pereteses-kleisimo-ranteboy). Μεσοπρόθεσμος στόχος του e-
ΕΦΚΑ είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά και κάποιες από αυ-
τές να πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.
Παράλληλα με τις υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και συνταξιού-
χους, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει και περισσότερες από 10 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες σε λογιστές και φοροτεχνικούς, με σκοπό να διευκο-
λυνθεί το έργο τους και να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των καθη-
μερινών επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.
Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί μέρος μιας
σειράς δράσεων του e-ΕΦΚΑ για την αναβάθμιση της εξυπηρέτη-
σης των πολιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία του νέου,
ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου 1555 που λειτουργεί χωρίς χρέωση
σε 24ωρη βάση, η υπηρεσία myEFKAlive για τη διευκόλυνση των
κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, η αύξηση του αριθμού των
υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ κ.ά.
Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει
να βελτιώνει δραστικά το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πολί-
τες, αντιμετωπίζοντας παθογένειες και προβλήματα που χαρακτή-
ρισαν τη λειτουργία του στο παρελθόν.

Ο ΕΦΚΑ γίνεται ψηφιακός 
50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη



Μ
ε λιγότερο από έναν μήνα να
απομένει για τα Χριστούγεννα
και την επιδημιολογική κατά-
σταση τόσο στη χώρα μας όσο

και στην Ευρώπη να μην είναι καλή, το μόνο
που έλειπε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
είναι… η μετάλλαξη της Μποτσουάνας, που
προκαλεί «πυρετό» και έντονη ανησυχία
για την αναβίωση του χειρότερου σεναρίου.

Τα κακά μαντάτα έφτασαν και στη χώρα
μας, όπως βεβαίως και στις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, μετά την πρωινή απόφαση
του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χω-
ρών να διακόψουν τις πτήσεις με έξι χώρες
της νότιας Αφρικής, ενώ ενδεικτική είναι
και η προειδοποίηση της προέδρου της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δια-
κοπεί άμεσα η αεροπορική διασύνδεση με
τις χώρες αυτές.

Στην πραγματικότητα, πάντως, κανείς
δεν ξέρει με ασφάλεια σχεδόν τίποτα για
την εν λόγω μετάλλαξη και δεν είναι σε θέ-
ση να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα. Το
βασικότερο στοιχείο της που ανησυχεί και
Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι συμβου-
λεύουν την κυβέρνηση, είναι η αυξημένη
μεταδοτικότητα που την κατέστησε μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα κυρίαρχη σε
ορισμένες περιοχές της νότιας Αφρικής.
Μέχρι στιγμής όμως και παρά τις επιμέ-
ρους αναλύσεις που ακούγονται ένθεν κα-
κείθεν, δεν υπάρχει καμία ασφαλής ανάλυ-
ση για το αν η συγκεκριμένη μετάλλαξη
προκαλεί μειωμένη ανταπόκριση του εμ-
βολίου ή προκαλεί αυξημένη νοσηρότητα.
Αρμόδιες πηγές, με τις οποίες συνομίλησε
η «Political» χθες, πάντως, συνιστούν υπο-
μονή και εκτιμούν ότι, παρά τον αρχικό πα-
νικό, και η προηγούμενη αφρικανική με-
τάλλαξη που είχε καταγραφεί πριν από με-
ρικούς μήνες εντέλει δεν επικράτησε.

Όπως και να έχει, πάντως, η είδηση για
τη νέα μετάλλαξη σάρωσε χθες τα χρηματι-
στήρια όλης της Ευρώπης, αλλά και το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, μιας και οι επενδυτές
έσπευσαν σε κινήσεις risk off και ρευστο-
ποίησαν τις θέσεις τους σε βαριά χαρτιά
αλλά και στις μετοχές των αεροπορικών
εταιρειών. 

Μέτρα
Αναπόφευκτα, η εμφάνιση των πρώτων

κρουσμάτων και εκτός συνόρων της Αφρι-
κής, τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Βέλγιο,
έχει σημάνει καμπανάκι κινδύνου και στην
Αθήνα. Υπό το πρίσμα των έκτακτων συν-

θηκών, χθες μετά τις 14.00, συνεδρίασε η
Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων προκειμέ-
νου να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της κα-
τάστασης και να επιβεβαιωθούν τα πρώτα
μέτρα με φρένο στις αφίξεις από χώρες της
νότιας Αφρικής που συνδέονται με τη νέα
μετάλλαξη. Έτσι, με ειδική ΝΟΤΑΜ πλέον
στη χώρα μας θα φτάνουν μόνο εμβολια-
σμένοι πολίτες με ειδική άδεια από τις έξι
επίμαχες χώρες (Ν. Αφρική, Λεσότο, Μπο-
τσουάνα, Ζιμπάμπουε, Ναμίμπια και
Εσουατίνι) και θα υποβάλλονται σε τριπλό
PCR: ένα πριν ταξιδεύσουν, ένα με την άφι-
ξή τους στην Ελλάδα και ένα ενώ θα βρί-
σκονται σε δεκαήμερη καραντίνα σε ειδικό
ξενοδοχείο. Πρόκειται για απόφαση που
εξυπηρετεί κυρίως Έλληνες πολίτες των
περιοχών που θα θελήσουν τυχόν να επι-
στρέψουν. 

Το φάντασμα του lockdown
Η απουσία σαφούς κατανόησης για το

νέο στέλεχος του ιού, όπως είναι προφα-

νές, επαναφέρει φόβους και σενάρια που
περιλαμβάνουν εκ νέου το lockdown, κάτι
που κυβερνητικά στελέχη απορρίπτουν
διαρρήδην. Το… τραύμα, άλλωστε, είναι
βαθιά χαραγμένο στο υποσυνείδητο της
κοινωνίας, αν και είναι σαφές ότι το οικο-
νομικό περιβάλλον μόνο ευνοϊκό δεν είναι
για την εφαρμογή οριζόντιων περιορισμών.

Ούτως ή άλλως, τις επόμενες μέρες η
κυβέρνηση θα επεξεργαστεί ξανά την απο-
δοτικότητα του πακέτου των μέτρων, αν και
η γενική αίσθηση είναι ότι έχει επέλθει
σταθεροποίηση. Ακόμη και για τη Βόρεια
Ελλάδα αρμόδια πηγή του υπουργείου
Υγείας ανέφερε στην «Political» ότι, εφό-
σον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, μπορεί
να δούμε αποκλιμάκωση της πίεσης πριν
από τα Χριστούγεννα, καθώς έχει μπει
φρένο στην εκθετική αυξητική πορεία.

Επιλογές, πάντως, υπάρχουν στο κυβερ-
νητικό τραπέζι: το «φρένο» στην πρόσβαση
ανεμβολίαστων στην εστίαση ακόμη και με
rapid test, η επαναφορά της μάσκας παν-

τού και σε εξωτερικούς χώρους και το αυ-
ξημένο testing, ιδίως για ανεμβολίαστους
εργαζομένους.

Και αναπόδραστα κάποια στιγμή τις επό-
μενες εβδομάδες η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμών θα κληθεί να αποφανθεί αν η
αναμνηστική δόση θα είναι υποχρεωτική
και για πολίτες κάτω των 60 ετών, ώστε το
πιστοποιητικό τους να είναι έγκυρο, όπως
έκανε η Γαλλία.

Τι ανησυχεί την κυβέρνηση 
και τους επιστήμονες - 
Τι ισχύει για τις αφίξεις
επιβατών από χώρες της νότιας
Αφρικής, οι οποίοι συνδέονται
με τη νέα μετάλλαξη
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Πυρετός... Μποτσουάνας
σε Ελλάδα και Ευρώπη

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης





Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή

Ε
να από τα μεγάλα στοιχήματα
της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι να εξηγήσει -
όχι με λόγια αλλά με έργα και σε

βάθος- το σχέδιο απολιγνιτοποίησης και
δίκαιης μετάβασης στους κατοίκους της
Δυτικής Μακεδονίας.

Ο πρωθυπουργός με την επίσκεψή του
στην περιοχή της Κοζάνης και τις συναν-
τήσεις που είχε προσπάθησε να εξηγήσει
τη δουλειά που έχει γίνει και να καθησυ-
χάσει τους πολίτες αλλά και να τους ακού-
σει. Μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος, είναι
«απολύτως κατανοητή και δικαιολογημέ-
νη η ανησυχία τους».

Το παραγωγικό μοντέλο στην περιοχή
θα αλλάξει πλήρως και για αυτό χαρακτη-
ρίζεται ιστορική ευκαιρία για την περιοχή,
καθώς οι πόροι είναι μεγάλοι και, όπως
σημείωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα
δημιουργηθούν πολλές και καλύτερες
δουλειές για τους κατοίκους.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο απολιγνιτο-
ποίησης και δίκαιης μετάβασης φτάνει τα
7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Εκτός από τις συναντήσεις με τους τοπι-
κούς φορείς, ο πρωθυπουργός είχε σύ-
σκεψη με τον πρύτανη και τους αντιπρυ-
τάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με τους οποίους συζήτησε για τις
προοπτικές που ανοίγονται από την υλο-
ποίηση του σχεδίου, το οποίο υποστηρίζε-

ται από το ποσό που έχει εξασφαλιστεί.
Ένας άλλος στόχος, όπως τονίστηκε, εί-

ναι να αποτελέσει η περιοχή της Κοζάνης
και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας
πρότυπο όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από ένα σύνολο
δράσεων που δεν έχουν προηγούμενο.

Σημαντική παράμετρος είναι επίσης ότι
η αλληλουχία των επενδύσεων, που ήδη
δρομολογούνται και υποστηρίζονται από
την ΕΕ, έχει στο επίκεντρο τους πολίτες

της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της δημι-
ουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας
και της ενίσχυσης των εισοδημάτων στο
σύνολο της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σή-
μερα στα Ιωάννινα, όπου θα έχει συνάντη-
ση με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέ-
ξανδρο Καχριμάνη.

Επίσης, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου
της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης
θα έχει συζήτηση με νέους.

Στην Ολομέλεια προς συζήτηση στις 14 Δεκεμβρίου ο προϋπολογισμός 
Τον δρόμο της Ολομέλειας παίρνει το νομοσχέδιο του

κρατικού προϋπολογισμού, η συζήτηση του οποίου ολο-
κληρώθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής, για να εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια
την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

Εξαιρετικές χαρακτήρισε τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας ο αναπληρωτής Οικονομικών Θόδωρος Σκυ-
λακάκης, ο οποίος παρατήρησε ότι «ποτέ στο παρελθόν
δεν έχει συμβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει με-
γαλύτερα νούμερα ανάπτυξης απ’ ό,τι η κυβέρνηση».

Αφού επανέλαβε ότι το 2021 θα είναι έτος ανάκαμψης
και το 2022 έτος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
αναφέρθηκε στις επενδύσεις, λέγοντας ότι «σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυτές παρουσίασαν αύξηση πάνω
από 10% και, μάλιστα, σε μια διετία που είχαμε πανδημία».

Επίσης, ο κ. Σκυλακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο
ΕΣΠΑ, κάνοντας λόγο για πολύ μεγάλη απορρόφηση, ενώ
τόνισε ότι τους επόμενους μήνες θα δοθούν επιδοτήσεις
1,5 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους επό-
μενους μήνες.

Ως τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το μέλλον προσ-
διόρισε το ζήτημα του πληθωρισμού ο επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, λέγοντας ότι όσο οι προσδο-
κίες για γρήγορη μείωση του πληθωρισμού δεν επιβε-
βαιώνονται, υπάρχει κίνδυνος οι κεντρικές τράπεζες να
αλλάξουν στάση, μετατρέποντας προς το αυστηρότερο
τη νομισματική τους πολιτική, κάτι που σημαίνει αύξηση
των επιτοκίων.

Για προϋπολογισμό αβεβαιότητας, ανασφάλειας και
ανισοτήτων έκανε λόγο ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Χαρίτσης, αναφέροντας ότι «ανάκαμψη τύπου
Μητσοτάκη σημαίνει ότι τα λίγα και ισχυρά εισοδήματα θα
φύγουν προς τα πάνω, ενώ εκείνα των περισσότερων πο-
λιτών προς τα κάτω».

Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας 
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
την επίσκεψή του στην Κοζάνη
εξήγησε πώς η περιοχή θα γίνει
το οικονομικό μοντέλο 
του μέλλοντος





Σ
ε ανοδική πορεία συνεχίζει να κι-
νείται το Κίνημα Αλλαγής σύμφω-
να με τις δυο νέες δημοσκοπή-
σεις που είδαν το φως της δημο-

σιότητας. Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει, το
βλέμμα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να
είναι στραμμένο σε μεγάλο βαθμό στις
εσωκομματικές εξελίξεις για την εκλογή
της νέας ηγεσίας.

Πάντως στα επιτελεία των υποψηφίων
κυριαρχεί συγκρατημένη αισιοδοξία, κα-
θώς οι έρευνες, παρά τους πολλαπλούς
συνδυασμούς, δεν μπορούν να βγάλουν
ασφαλή συμπεράσματα, εξαιτίας της ρευ-
στότητας του εκλογικού σώματος. Όλοι
κρατούν χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν
τις ενθουσιώδεις δηλώσεις. Κοινός στόχος
όλων είναι να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή.
Καθοριστικό στοιχείο για πιθανές ανατρο-
πές στους συσχετισμούς αναμένεται από
την απήχηση που θα έχει το ντιμπέιτ της
Δευτέρας. Στο μεταξύ, με τη γλώσσα των
αριθμών, στην έρευνα της Pulse για τον
ΣΚΑΪ, το ΚΙΝΑΛ κέρδισε στην αναγωγή, το
διψήφιο ποσοστό, καταγράφοντας 10%. Στο
9,6% «κάθισε η μπίλια» στη δημοσκόπηση
της Metron για το Mega όταν τον Οκτώβριο
η ίδια εταιρεία έδινε 8,5%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιμέρους

έρευνα που περιλαμβάνει η δημοσκόπηση
της Metron για τα τρία εκλογικά σώματα
που πιθανολογείται ότι θα λάβουν μέρος
στην εκλογική διαδικασία. Σε μια πρώτη
επιφανειακή ανάγνωση το προβάδισμα
στην εσωκομματική κούρσα συνεχίζουν να
έχουν οι Λοβέρδος, Ανδρουλάκης, Παπαν-
δρέου. Συγκεκριμένα, η έρευνα διαχωρίζει
τους ερωτηθέντες σε τρία δείγματα. Το

πρώτο είναι το μεγάλο δείγμα που αφορά
το 46% του εκλογικού σώματος και στη μέ-
τρηση απαντούν 691 άτομα. Στο ενδιάμεσο
απαντούν αυτοί που έχουν πρόθεση να ψη-
φίσουν ΚΙΝΑΛ σε ποσοστό 9,6% με δείγμα
145 ατόμων και στο μικρότερο δείγμα που
ερευνά τους πιθανούς ψηφοφόρους σε
ποσοστό 7,4% με δείγμα 111 άτομα.

Στο ερώτημα ποιον θα προτιμούσατε για
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, στο πρώτο δείγμα
προηγείται ο Ανδρέας Λοβέρδος με 37%,
έναντι 27% του Νίκου Ανδρουλάκη και 12%
του Γ. Παπανδρέου. Το δείγμα που αφορά
την πρόθεση ψήφου στο ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος
Ανδρουλάκης εμφανίζεται πρώτος με 29%

και ακολουθούν Ανδρέας Λοβέρδος με 27%
και Γιώργος Παπανδρέου με 22%.

Στο τρίτο δείγμα, ο Ν. Ανδρουλάκης προ-
ηγείται και πάλι με 31% έναντι του Ανδρέα
Λοβέρδου με 29% και του Γιώργου Παπαν-
δρέου με 22%.

Στις δημοφιλίες των υποψηφίων προ-
κρίνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακολου-
θούν Ανδρέας Λοβέρδος, Παύλος Γερου-
λάνος, Παύλος Χρηστίδης, Χάρης Καστανί-
δης και στην τελευταία θέση ο Γιώργος Πα-
πανδρέου.

Στα σενάρια του β’ γύρου και με όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς έχουμε τα
ακόλουθα αποτελέσματα: Στο δίδυμο των
Ανδρουλάκη - Παπανδρέου, κυριαρχεί ο
Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ενδεχόμενο να
προκριθούν Λοβέρδος - Παπανδρέου επι-
κρατεί ο πρώην υπουργός και στην περί-
πτωση Ανδρουλάκη - Λοβέρδου κόβει το
νήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΠΠολιτικό μέτωπο για την καταπολέμηση της πανδημίας ανακοίνωσε ο Τσίπρας
Με μια… νέα ιδέα, τη συγκρότηση πολιτικού μετώπου

κατά της πανδημίας, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την αντι-
πολιτευτική τακτική γύρω από τον κορονοϊό. Ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενημέρωσε πως θα επικοινωνήσει με
τους αρχηγούς των ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, για τη δημι-
ουργία ενός πολιτικού μετώπου με στόχο την αντιμετώπι-
ση από κοινού πολιτικά της πανδημίας. Η κίνηση αυτή
έχει δύο αναγνώσεις: στην πρώτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αναδεικνύεται επικεφαλής της πολιτικής ενότητας για
ένα κοινωνικό ζήτημα υψίστης σημασίας και στη δεύτερη
καταδεικνύεται η πολιτική απομόνωση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

Επίσκεψη στο νοσοκομείο του Βόλου 
«Δεν ήρθα στον Βόλο με αντιπολιτευτική διάθεση, διότι

είναι δύσκολες οι στιγμές και θα τις αντιμετωπίσουμε μα-
ζί και καλώ τον κ. Μητσοτάκη να πάρει άμεσα μέτρα», δή-

λωσε ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που εί-
χε με τους υγειονομικούς του «Αχιλλοπούλειου» Νοσο-
κομείου Βόλου. 

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Νίκος Χαυ-
τούρας καθώς και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο
«Αχιλλοπούλειο» Ντίνος Μηνδρινός περιέγραψαν τη ζο-
φερή κατάσταση των νοσοκομείων και την απόγνωση των

γιατρών, ζητώντας άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοση-
λευτών.

«Έχετε δίκιο», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, «έπρεπε να
έχουν γίνει οι προσλήψεις και από την πλευρά μας θα πιέ-
σουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Θέλω να κρούσω για άλλη μία φορά τον κώδωνα του
κινδύνου. Η ανεπάρκεια, η προχειρότητα και η ατολμία
της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι εμφανείς. Να πάρει μέ-
τρα έγκαιρα για την επιδημιολογική επιτήρηση, για την
ιχνηλάτηση, για την ενίσχυση του εμβολιασμού, αλλά και
μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, τόσο της Πρωτοβάθμιας,
όσο και της Δευτεροβάθμιας Υγείας. Μας οδηγεί για άλλη
μια χρονιά, και ενώ έχουμε φέτος το εμβόλιο -ενώ πέρυσι
δεν το είχαμε-, σε μια εκατόμβη νεκρών και ενδεχομένως
σε ένα καταστροφικό για την οικονομία lockdown, και θα
έχει την απόλυτη ευθύνη», είπε μετά τη σύσκεψη με τους
υγειονομικούς στο νοσοκομείο.

Κορυφώνεται 
η μάχη των
εντυπώσεων
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Τι δείχνουν οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις για τους 
έξι υποψηφίους του ΚΙΝΑΛ

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 





Θα μας τρελάνουν οι ΠΑΣΟΚοι-ΚΙΝΑΛίτες.
Απαγορεύεται, λένε, η ψήφος από μέλη άλλων
κομμάτων στις εκλογές τους για ανάδειξη νέας
ηγεσίας. Και πώς θα το διασφαλίσουν αυτό; Με
μια δήλωση που θα υπογράφουν (όπα, και δηλω-

σίες οι ΠΑΣΟΚοι…), ότι αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν
είναι μέλη άλλων κομμάτων. Πρώτον, αυτό αποτελεί σαφή δήλωση κοινωνικών
φρονημάτων, που στη συνέχεια θα βρίσκεται στα γραφεία του κόμματος με την
υπογραφή του κάθε δηλωσία. Δεύτερον, πώς θα τα διασταυρώσουν αυτά; Θα πάνε
στα άλλα κόμματα και θα πουν «ελάτε να τσεκάρουμε τις λίστες μας μήπως υπάρ-
χουν διπλοεγγεγραμμένοι». Παιδιά, θα σοβαρευτείτε ποτέ εκεί στη Χαριλάου Τρι-
κούπη; 

Κοινωνικά φρονήματα…
Ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στο υπουργείο

Υγείας, καθώς η συνεργασία του υπουργού Υγείας
Θάνου Πλεύρη με την αναπληρώτριά του Μίνα Γκάγ-
κα είναι επιεικώς προβληματική. Το Μαξίμου καλεί-
ται συνεχώς να «σβήνει φωτιές» και είναι πλέον σα-
φές ότι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να συνεχι-
στεί για πολύ. Τελευταίο επεισόδιο, η εγκύκλιος
Γκάγκα για την περικοπή τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων κατά 80%, την
οποία «μάζεψε» ο Θάνος Πλεύρης με τον ελιγμό «η εγκύκλιος δεν είναι δε-
σμευτική», δηλαδή κάνετε αυτό που νομίζετε. Το δίδυμο στο Υγείας είναι μα-
κράν το πλέον προβληματικό μέσα στην κυβέρνηση, οπότε… αναμείνατε πα-
ρεμβάσεις, ορατές ή αόρατες…

Ου-Γκαγκα-μπούμ

Κ
αθόλου δεν με εξέπληξε η δήλωση του Αλ6 «ο
Μητσοτάκης κρύβεται πίσω από την πλει-
οψηφία του», αναφερόμενος στην
Εξεταστική Επιτροπή της Βου-

λής. Πρώτον, ο ίδιος ως πρωθυπουργός
έκανε ακριβώς το ίδιο, άρα είναι ασυνε-
πής, αφού δεν αναγνωρίζει στον διάδο-
χό του αυτό που και εκείνος έκανε. Κα-
νόνας η ασυνέπεια στον Αλ6, ουδεμία
έκπληξις. 

Δεύτερον, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η
φράση, ειπωμένη από πολιτειακό παρά-
γοντα όπως ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης; Ότι ο Αλ6ς δεν ενδιαφέρεται για
τους θεσμούς και την πλειοψηφία, η οποία κυβερνά
στις δημοκρατίες, ακόμα και αν -θεωρητικά- κάνει κάποια
λάθη (ανθρώπινο το σφάλλειν). Και δεν ενδιαφέρεται διότι

από πεποίθηση, από ιδεολογία, πιστεύει ότι οι κοινωνίες
αλλάζουν στα πεζοδρόμια, με πανό και ντουντούκες,

όπως μας πλάσαρε τα φούμαρα ότι έτσι θα άλλαζε
την Ευρώπη πριν καθίσει «στα τέσσερα» (δεν

είναι δική μου η έκφραση Αλ6, του κυβερνη-
τικού σου εταίρου, του κυρ Πάνου είναι).
Δεν τον νοιάζουν οι θεσμοί, με κρύα καρ-
διά ακολουθεί τις διαδικασίες της Πολι-
τείας και αν αυτές δεν συμφέρουν τα μι-
κροκομματικά του σχέδια, τις καταγγέλλει

με απίστευτες δηλώσεις σαν και αυτή. 
Αλλά, έχει και ένα δίκιο ο Αλ6ς, να το πού-

με και αυτό: Η μόνη περίπτωση να επιστρέψει
στο Μαξίμου είναι να του παραδώσει αυτοβούλως

τα κλειδιά ο Μητσοτάκης, παραιτούμενος από την πλει-
οψηφία που ο λαός τού έδωσε. 

Μόνος του, αποκλείεται.

Τουρλουμπούκι…
Από μόνοι τους, χωρίς συνεννόηση, μα-

θαίνω, οργάνωσαν μια χούφτα «Αλ6κοί» εκ-
δήλωση στη Λάρισα την ίδια μέρα που ήταν
εκεί ο Τσίπρας. Ανάμεσά τους το «νέο αίμα»
της πολιτικής Παππάς, Πολάκης και Τζου-
μάκας (δεν θέλω γέλια…). Οι τοπικοί Ζαίοι
όμως δεν ήξεραν τίποτα και άρχισαν να δια-
μαρτύρονται στον πρόεδρο Αλ6 ότι «παραγ-
κωνίζονται» και τα ρέστα. Αποτέλεσμα, η
εκδήλωση ακυρώθηκε. Από σύμπνοια σκί-
ζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από ανανέωση.
Τζουμάκας, κύριοι, η νέα φωνή των Ζαίων.

Έκρηξη Καραμανλή
Τα «πήρε στο κρανίο» ο υπουργός Μετα-

φορών Κώστας Καραμανλής με τις απανω-
τές αγωγές που καταθέτουν πολίτες της
Θεσσαλονίκης ώστε να καθυστερήσουν οι
εργασίες του μετρό της συμπρωτεύουσας.
Στις αγωγές τους οι «έξυπνοι» γράφουν κάτι
άκυρα, όπως ότι τα έργα «προσβάλλουν την
προσωπικότητά τους» και άλλα τέτοια κου-
φά. Οπότε ο υπουργός αποφάσισε να απαν-
τήσει με το ίδιο νόμισμα: το Δημόσιο θα
προσφύγει εναντίον τους για τη σκόπιμη κα-
θυστέρηση των έργων του μετρό. Έτσι, από
κατήγοροι θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Ο
υπουργός έχει το «ΟΚ» του Μητσοτάκη για
αυτή την κίνηση. 

Στα όρια…
Σε μια κλωστή κρέμονται οι σχέσεις του

ευρωβουλευτή Γιώργου Κύρτσου με το Μέ-
γαρο Μαξίμου. Ο βετεράνος δημοσιογράφος
επιμένει σε μια κριτική προς την ίδια του την
παράταξη, που ωθεί τα πράγματα στα άκρα,
όπως λένε (κάποιοι και φωναχτά) οι πρωθυ-
πουργικοί συνεργάτες. Το ότι δεν θα είναι
και πάλι υποψήφιος θεωρείται δεδομένο. Το
ζήτημα είναι αν τα δύο μέρη θα φτάσουν έως
εκεί με τις τωρινές ψυχροπολεμικές σχέσεις
ή θα υπάρξει και… θερμό επεισόδιο, οπότε
ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποιος θα το
προκαλέσει. Γιατί το ποιος θα το υποστεί το
ξέρουμε! 

Απίστευτη δήλωση του Αλ6!

takentrismata@gmail.com

Φάουλ 
Μπογδάνου
Να αμείβονται εξτρά για
τη συμμετοχή τους στην
Εξεταστική της Βουλής
ζήτησε ο ανεξάρτητος
βουλευτής Μπογδάνος,
ενώ όλα τα κόμματα εί-
χαν συμφωνήσει οι βου-
λευτές να μετέχουν στην
Επιτροπή χωρίς πρόσθε-
τη αμοιβή. Ο κ. Μπογδά-
νος βρίσκει «λαϊκιστι-
κό» το αίτημα για συμμε-
τοχή στην Επιτροπή χω-
ρίς πρόσθετη αμοιβή.
Επτά-οκτώ χιλιάρικα
μηνιαίως καθαρίζετε
έκαστος, κύριε Μπογδά-
νε, δεν σας φτάνουν; Θέ-
λετε και άλλα; Πόσο
ακόμη, δηλαδή; Λίγο
φρένο, κάπου…
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Ο Αλ6ς λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ο Φίλης ότι ο φράχτης του Έβρου (στα σύνορα
Ελλάδας - Τουρκίας) διαχωρίζει τη Θράκη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αμελέτητοι…





ΗΗ δημόσια υπάλληλος
στα… μαλακά και 
ο έμπορος στην Αφρική
Η ιστορία εκτυλίχθηκε σε μεγάλη επαρχιακή
πόλη, όπου γνωστός έμπορος αυτοκινήτων
και δημόσια υπάλληλος και αιρετή στην πά-
λαι ποτέ νομαρχία της περιοχής είχαν στήσει
φάμπρικα με πλαστές άδειες αυτοκινήτων.
Το παραδάκι το μάζεψε όλο ο έμπορος, ο
οποίος έφυγε για Αφρική. Οι Αρχές κατάφε-
ραν ύστερα από καταγγελίες να τσιμπήσουν
την κρατική υπάλληλο που συμμετείχε στην
κομπίνα. Προχθές έγινε το δικαστήριο, αλλά
η κυρία έπεσε στα μαλακά. Οκτώ χρόνια έφα-
γε, εξαγοράσιμα προς 5 ευρώ τη μέρα. Όμορ-
φος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.

Ακυρώθηκε η συνάντηση
Μητσοτάκη - Ελισάφ

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις του
δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, μεταξύ
αυτών και με τον πρωθυπουργό,
ακυρώθηκαν. Ο δήμαρχος βρέθηκε θετικός
στην Covid-19, τα συμπτώματα είναι πολύ
ήπια και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ο κ. Ελισάφ επρόκειτο να συναντηθεί με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στην πόλη των
Ιωαννίνων για το προσυνέδριο, αλλά η
συνάντηση όπως είναι λογικό ματαιώθηκε. 

Ο Μάνος ο ριζοσπάστης 

Ο Στέφανος Μάνος καίγεται για το τι θα γίνει
με το άρθρο του Ποινικού Κώδικα για τα fake
news. Από όσα συμβαίνουν στη χώρα, εκεί
εστίασε την κριτική του ο πρώην υπουργός
της ΝΔ. «Δεν μου απαντούν. Περιφρονούν
τις απορίες μου. Γιατί; Ως πολίτης, ως
ψηφοφόρος, δεν δικαιούμαι να αναρωτιέμαι
και να ανησυχώ;». Περιέργως τις ίδιες
ανησυχίες με τον κ. Στέφανο έχουν και οι
ριζοσπάστες σύντροφοι της
Κουμουνδούρου.

Φορητοί υπολογιστές με
τη συνδρομή του Μαξίμου

Το έργο του οργανισμού «Διαβάζω για τους
Άλλους» στήριξε το γραφείο του πρωθυ-
πουργού και προσωπικά ο Γρηγόρης Δημη-
τριάδης. Ο οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη και
τον γενικό γραμματέα Καταπολέμησης της
Φτώχειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Γιώργο Σταμάτη, για την προσφορά τους στο
έργο τους. Με τη συνδρομή του Μαξίμου
εξασφαλίστηκαν φορητοί υπολογιστές για
να συνδράμουν το έργο του προσωπικού και
των εθελοντών. «Μέσα από πράξεις σαν αυ-
τή, αποδεικνύεται για άλλη μία φορά η συμ-
παράσταση και το ενδιαφέρον των εκπροσώ-
πων της Πολιτείας προς τα εγχειρήματα των
εθελοντικών φορέων, ώστε να μπορούμε να
εκτελούμε με συνέπεια και αφοσίωση το έρ-
γο μας και το όραμά μας», σημειώνει ο οργα-
νισμός στην ανακοίνωσή του.

Το σχέδιο Μητσοτάκη
για επιστροφή 
στη… βάση

Ο
πρωθυπουργός έχει δώσει εντολές σε
συγκεκριμένους υπουργούς να ξεκινή-
σουν περιοδείες στην περιφέρεια και να

επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης, αλλά
και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις της κυβέρ-
νησης με τη λαϊκή βάση. Είναι κάποιοι υπουρ-
γοί τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμ-
πιστεύεται πλήρως και οι οποίοι διατηρούν κα-
λές σχέσεις με τον λαό. Μεταξύ των πρώτων
που θα ξεκινήσουν είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης,
ο Θανάσης Πλεύρης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης
και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Καταπληκτική η ομιλία και η εκ-
δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρ-
δίτσα εις την οποία μίλησε ο
γραμματέας της Κεντρικής

Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημή-
τρης Τζανακόπουλος. Σε μια «κατά-

μεστη» αίθουσα με 12 άτομα (μη γελάτε παρακαλώ,
τόσους μέτρησα στη φωτογραφία) διαβεβαίωσε
τους πολίτες της Καρδίτσας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα
τους. Και οι δώδεκα έφυγαν ανακουφισμένοι…
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Με τους ακρίτες
Σε πρότυπο Κέντρο Τεχνολογίας θα μετατρα-

πεί το δημοτικό σχολείο στις Καστανιές στον
Έβρο. Με παρέμβαση του Μαξίμου και προσω-
πικά του Γρηγόρη Δημητριάδη σε συνεργασία
με τη Σοφία Ζαχαράκη που πραγματοποίησε
επίσκεψη διά ζώσης, εξασφαλίστηκε χρηματο-
δότηση για προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων
ηλεκτρολογικού υλικού. «Το διαχρονικό και ει-
λικρινές ενδιαφέρον της κυρίας Ζαχαράκη και
του κυρίου Δημητριάδη, μας δίνει τη δύναμη να
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για αναβάθ-
μιση των δομών του δήμου μας, προς όφελος
της τοπική κοινωνίας», αναφέρει ο δήμαρχος
Ορεστιάδας, Βασίλειος Μαυρίδης, στην ανα-
κοίνωσή του. Σημαντικό που πίσω από τις κλει-
στές πόρτες υπάρχουν στελέχη που σκέφτον-
ται με ανοιχτά μυαλά και βρίσκονται νοητά σε
ανθρώπους που διαβιούν ακόμη και στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.





Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό
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Η αναστάτωση στην Πάτρα
συνεχίζεται. Ο αντιδήμαρχος που
φέρεται να ξυλοκόπησε την
ερωμένη του παραιτήθηκε για να
υπερασπιστεί όπως είπε τον εαυτό
του. Μάλιστα, με μια σύντομη
δήλωσή του απορρίπτει τα
δημοσιεύματα χαρακτηρίζοντάς τα
«παντελώς αναληθή και
ανυπόστατα». Προς το παρόν, ο
δήμαρχος, ο κ. Κώστας Πελετίδης,
τηρεί ψύχραιμη στάση. Τι κακό τον
βρήκε και αυτόν, να έχει να
διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό
την ώρα που επισκέφτηκε την πόλη
ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ
Δημήτρης Κουτσούμπας…

LOCK

Ποιοι μπλοκάρουν το
μετρό Θεσσαλονίκης; 
Οι προσφυγές μιας συγκεκριμένης
ομάδας πολιτών, που ζητούν να στα-
ματήσει η απόσπαση των βυζαντινών
αρχαιοτήτων από τους υπό κατασκευή
σταθμούς του μετρό. Το όλο ζήτημα
έχει θορυβήσει αρκετά την κυβέρνη-
ση, αφού έτσι όπως πάει η διαδικασία
υπάρχει κίνδυνος να τιναχτούν στον
αέρα τα χρονοδιαγράμματα. Πριν από
μερικές μέρες έγινε και σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυ-
πουργό. Η Αττικό Μετρό εμφανίζεται
έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά. Ανα-
μένεται να ασκήσει αγωγές και να ζη-
τήσει αποζημιώσεις από τους περίπου
300 πολίτες που προσφεύγουν διαρ-
κώς κατά των υπουργικών αποφάσε-
ων που σχετίζονται με τις αποσπάσεις
των αρχαιοτήτων. Το θέμα είναι ποιοι
κρύβονται πίσω από αυτές τις ενέρ-
γειες που μπλοκάρουν το έργο. Είναι
άτομα που πρόσκεινται σε κορυφαίο
παράγοντα της Αυτοδιοίκησης; Διότι
αυτά φτάνουν στα αυτιά μου… 

Ώρα για ραβασάκια
Ένα από τα αγαπημένα σπορ στην Κου-

μουνδούρου, η συγγραφή και αποστολή…
ραβασακίων με ονόματα συμμετεχόντων
ανά τάσεις. Δεδομένου ότι το συνέδριο -
επιδημίας επιτρεπούσης- δεν είναι μα-
κριά, τα zoom των τάσεων έχουν ανάψει
τις τελευταίες μέρες, με τις συσκέψεις με-
λών να διαδέχονται η μία την άλλη. Πρώτο
στάδιο η καταγραφή δυνάμεων, δεύτερο η
προσέγγιση όσων δεν έχουν ξεκάθαρη
τασική τοποθέτηση, τρίτο να γραφούν ονό-
ματα και, τέταρτον, να... ξεγραφούν!

Ο
υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης κερδίζει το
στοίχημα στο μέτωπο των επενδύσεων. Ο υπουργός ποντάρει πολλά στο
νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Και αυτό διότι,

πέρα από τη μείωση των ανώτατων ποσών για χαρακτηρισθεί μια επένδυση ως
«στρατηγική», επιταχύνονται οι χρόνοι αδειοδότησης. Εισάγεται επίσης για πρώ-
τη φορά η «πρόνοια» της κεφαλαιακής ενίσχυσης προς αυτές, δηλαδή να επιχο-
ρηγούνται η επιδότηση του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η
επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Επίσης μεταξύ των
ενισχύσεων περιλαμβάνεται η φορολογική απαλλαγή, όπου με την πιστοποίηση
υλοποίησης του κόστους επένδυσης κατά 50% ή κατά 65% μετά τον έλεγχο από το
αρμόδιο όργανο, η σχετική απόφαση περί έγκρισης της επένδυσης εκδίδεται σε
τριάντα ημέρες από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

Κάτι καλό ετοιμάζει ο Σταϊκούρας
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας είναι πάντα
μετρημένος και προσεκτικός στα λόγια του. Δεν χαϊδεύει
αυτιά και δεν ωραιοποιεί καταστάσεις. Τον άκουγα χθες και
έλεγε με νόημα ότι ετοιμάζει κάποιες σημαντικές αλλαγές
στο μπόνους που δίνει η κυβέρνηση μέσω της φορολοταρίας.
Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς ετοιμάζει, αλλά όπως είπε θα
είναι μια θετική έκπληξη για τους φορολογούμενους. Θα το
ανακοινώσει, όπως είπε, όταν θα είναι απολύτως έτοιμος.
Εκτιμώ όμως ότι μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων θα
ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.

Σαφάρι για ψευδείς αιτήσεις αποζημιώσεων
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του

υπουργείου Οικονομικών κάνουν
φύλλο και φτερό τις αιτήσεις σει-
σμοπλήκτων από διάφορες περιο-
χές της χώρας και ειδικά στην Κρή-
τη, η οποία δοκιμάστηκε φέτος από
τον μεγάλο σεισμό. Τι ακριβώς ψά-
χνουν; Ψάχνουν ψευδείς αιτήσεις οι
οποίες -όπως μαθαίνω- είναι πάρα
πολλές. Υπάρχουν, για παράδειγμα, περιοχές όπου οι υπηρεσίες και τα κλιμάκια
της περιφέρειας και του υπουργείου Υποδομών βεβαίωσαν ζημιές σε 6-7 σπίτια
και οι αιτήσεις για αποζημιώσεις είναι 500! Και όχι μόνον αυτό. Οι έλεγχοι έχουν
επεκταθεί και θα είναι σαρωτικοί και στα ενοίκια σε όλη την Ελλάδα, καθότι δια-
πιστώθηκε ότι κατά την περίοδο του προηγούμενου lockdown υπήρξαν εικονικές
αυξήσεις των ενοικίων, επειδή τα πλήρωνε το κράτος. Ωραία πράγματα…

Κερδίζει το στοίχημα των επενδύσεων
ο Άδωνις Γεωργιάδης
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Σ
ε κεφαλαιακές επενδύσεις που θα
φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ θα προχωρή-
σει μέσα στην επόμενη τετραετία η
Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της

ενεργοποίησης του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη
που ήδη βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης. Βασικό
χαρακτηριστικό των δράσεων είναι η άμεση
βελτίωση της τοπικής απασχόλησης και της το-
πικής ανάπτυξης που θα φανούν από τις αρχές
του 2022. Υπολογίζεται ότι η αποτελεσματική
υλοποίηση του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη θα
οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργα-
σίας κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής πορεί-
ας, ενώ ειδικά στις Σκουριές θα προστεθούν
1.000 νέες θέσεις -και μάλιστα καλά αμειβόμε-
νες- κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών
εργασιών.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Στρα-
τηγικού Οδικού Χάρτη είναι ότι θα ξεκλειδώσει
αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς
προβλέπει 15 εκατομμύρια ευρώ να προωθη-
θούν σε εμπροσθοβαρείς επενδύσεις για τοπι-
κά αναπτυξιακά έργα στον Δήμο Αριστοτέλη
στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας επενδυ-
τικής συμφωνίας που κυρώθηκε πρόσφατα
από τη Βουλή, για την επιτάχυνση των οποίων
θα συμβάλει αποφασιστικά η διαμόρφωση του
πλαισίου συνεργασίας με τις δημοτικές αρχές
και ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα επενδυτική συμφω-
νία προβλέπει επένδυση συνολικά 70 εκατομ-
μύριων ευρώ στη ΒΑ Χαλκιδική και ιδιαίτερα
στον Δήμο Αριστοτέλη, γεγονός που την καθι-
στά το μεγαλύτερο πρόγραμμα τοπικών επεν-
δύσεων που γίνεται στα πλαίσια ενός και μόνο
δήμου. Όμως και το σύνολο της ελληνικής Πο-
λιτείας θα έχει κέρδη από την επένδυση της
Ελληνικός Χρυσός, καθώς τα έσοδα για το
κράτος στην ερχόμενη τριετία θα φτάσουν τα
314 εκατομμύρια ευρώ. Το πλάνο θα οδηγήσει
επίσης στην καταβολή αυξημένων μεταλλευτι-
κών τελών, φόρων και κοινωνικών εισφορών
στο ελληνικό Δημόσιο, ύψους 2 δισ. ευρώ, κα-
θώς και σε αυξημένα έσοδα για τους τοπικούς
προμηθευτές.

Οι στόχοι
Οι κύριοι στόχοι που έχουν τεθεί στον Στρα-

τηγικό Οδικό Χάρτη καταγράφονται ως εξής:
� Ο μετασχηματισμός των Μεταλλείων Κασ-

σάνδρας σε μια αποτελεσματική, υγιή και
κερδοφόρο επιχείρηση, με εξασφαλισμέ-
νες θέσεις εργασίας και προοπτικές ευημε-
ρίας για την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδι-
κής.

� Η εξυγίανση των μεταλλείων της Ολυμπιά-
δας και των Μαύρων Πετρών, με την υλοποί-
ηση σειράς πρωτοβουλιών για την αύξηση
του επιπέδου παραγωγής και παραγωγικό-
τητας. 

� Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο
των Σκουριών. 

� Η έγκριση της νέας Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων και 

�Η έναρξη τηςεμπορικής παραγωγής του Με-
ταλλείου Σκουριών το 2024.

Μιλώντας για το σύνολο της στοχοθεσίας, ο
Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος & γενι-
κός διευθυντής Ελλάδας της Eldorado Gold,
τόνισε: «Στρατηγικός μας στόχος είναι να
επενδύσουμε στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
ώστε η ανάπτυξη και η λειτουργία των δρα-
στηριοτήτων μας να γίνουν με βιώσιμο και
υπεύθυνο τρόπο. Μέσα από τον Στρατηγικό
Οδικό Χάρτη και τα ορόσημα που δεσμευόμα-
στε να επιτύχουμε, στοχεύουμε να καταστή-
σουμε τα εν λειτουργία μεταλλεία μας κερδο-
φόρα και να διασφαλίσουμε το έγκαιρο άνοιγ-
μα των Σκουριών, ενός μεταλλείου παγκό-
σμιας κλάσης, που μόλις τεθεί σε λειτουργία,
θα καθιερώσει την Ελλάδα μεταξύ των κορυ-
φαίων χωρών παραγωγής χρυσού στην Ευ-
ρώπη. Η Eldorado Gold επικεντρώνει τις προ-
σπάθειές της στην εξασφάλιση μακροπρόθε-
σμης αξίας για τη χώρα μας και την τοπική
κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής. Η υπογραφή της
νέας Επενδυτικής Συμφωνίας μάς επέτρεψε
να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση στον
σχεδιασμό μας για την πλήρη ανάπτυξη των
Μεταλλείων Κασσάνδρας».

Οι δράσεις
Ο νέος Στρατηγικός Οδικός Χάρτης που ανα-

κοινώθηκε από την Ελληνικός Χρυσός συνιστά
επί της ουσίας τμήμα της εφαρμογής της πρό-
σφατα κυρωμένης επενδυτικής συμφωνίας
μεταξύ της εταιρείας και της ελληνικής κυβέρ-
νησης, η οποία έθεσε τους κεντρικούς άξονες
για την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασ-
σάνδρας, μια επένδυση διεθνούς ακτινοβο-
λίας, η οποία αναμένεται να αναδείξει τη χώρα

σε κορυφαίο παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.
Στην τετραετία 2021-2024 δρομολογούνται ση-
μαντικές επενδύσεις που θα αλλάξουν συνολι-
κά τα μεταλλεία.
� Μεγάλο μέρος των επενδυτικών δράσεων

επικεντρώνεται στις Σκουριές με προπαρα-
σκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες για
την ολοκλήρωση του εργοστασίου εμπλου-
τισμού. Πρόκειται για την κύρια δράση που
θα αυξήσει την τοπική απασχόληση.

� Πρόσθετοι πόροι και περαιτέρω επενδύσεις
θα κατευθυνθούν σε νέες τεχνολογίες και
σύγχρονες πρακτικές με στόχο την ενίσχυ-
ση της ασφάλειας, την ψηφιοποίηση των ερ-
γασιών των μεταλλείων και την αύξηση της
παραγωγικότητας του Μεταλλείου Ολυμ-
πιάδας. Στόχος είναι η αύξηση της παραγω-
γής να ανέβει από τα σημερινά επίπεδα των
400ktn/έτος στα 650ktn/έτος.

� Λόγω της έλλειψης αποθεμάτων μεταλλεύ-
ματος που αντιμετωπίζει το Μεταλλείο των
Μαύρων Πετρών θα εισέλθει πλήρως σε
Φάση Γεωλογικής Έρευνας με στόχο την
επιβεβαίωση νέων βιώσιμων αποθεμάτων
που θα παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής
του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι
υπόγειες εργασίες θα σταματήσουν προσω-
ρινά και το μεταλλείο θα τεθεί σε καθεστώς
φροντίδας και συντήρησης. Το συγκεκριμέ-
νο μεταλλείο έχει την προοπτική να λειτουρ-
γήσει εκ νέου εφόσον επιβεβαιωθούν τα
αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας.
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η πλει-
ονότητά τους οι εργαζόμενοι στις Μαύρες
Πέτρες θα απορροφηθούν στο Μεταλλείο

της Ολυμπιάδας και σταδιακά στις Σκουριές
καθώς το έργο θα εξελίσσεται προς την πλή-
ρη ανάπτυξή του.
Επιπλέον, ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής

Κατάρτισης και Εκπαίδευσηςθα δημιουργηθεί
στο Στρατώνι, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε
νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό ενόψει
της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις
Σκουριές. Το Μεταλλείο των Σκουριών θα είναι
πλήρως ηλεκτρικό και θα εφαρμόζει τεχνολο-
γίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν
τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης.
Μέσω του κέντρου αυτού, οι εργαζόμενοι της
Ελληνικός Χρυσός -καθώς και ευρύτερα οι κά-
τοικοι των τοπικών κοινωνιών μακροπρόθε-
σμα- θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνο-
γνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση, κα-
θώς θα εκπαιδευτούν για να ανταποκριθούν
στα νέα δεδομένα που αξιώνει η σύγχρονη με-
ταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άκρως
απαιτητικό έργο των Σκουριών.

Οι προκλήσεις
Παράλληλος στόχος του Στρατηγικού Οδι-

κού Χάρτη που αποφάσισε να πραγματοποι-
ήσει η Ελληνικός Χρυσός είναι η αντιμετώπιση
σημαντικών προκλήσεων που καταγράφονται
εδώ και χρόνια στη συγκεκριμένη επένδυση,
με βασικότερο τα υψηλά συσσωρευμένα
χρέη. Πρόκειται για 500 εκατομμύρια αρνητι-
κές σωρευτικές ταμειακές ροές, για 84 εκα-
τομμύρια ζημίες που καταγράφηκαν το 2020,
για ζημίες 10 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος
που εμφανίζει το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών
αλλά και ο συνολικός δανεισμός που φτάνει το
1 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή για να παραμείνει βιώσιμη η
επένδυση θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για τη
βελτίωση του υψηλού κόστους παραγωγής,
που μάλιστα είναι από τα υψηλότερα στην Ευ-
ρώπη. Πρόκληση είναι επίσης και η αύξηση
της παραγωγικότητας, καθώς -για παράδειγ-
μα- στις Μαύρες Πέτρες εμφανίζεται εξάντλη-
ση αποθεμάτων και σωρευτική ζημία 77 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ενώ και η Ολυμπιάδα εμφα-
νίζει συγκρατημένη απόδοση και υψηλό λει-
τουργικό κόστος. Τέλος, και η παγκόσμια συγ-
κυρία ορθώνει διαφορετικού επιπέδου προ-
κλήσεις στο σύνολο των μεταλλείων ανά των
κόσμο. Η βασικότερη αφορά τις χρεώσεις στις
τιμές των μετάλλων, λόγω αλλαγών στη διεθνή
αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αντι-
σταθμίζεται μόνο από τις αυξήσεις στις τιμές
των μετάλλων καθιστώντας απαραίτητη την
επιτυχία του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη, ώστε
να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της επένδυσης
και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ O Σ  Χ Ρ Υ Σ O Σ

Σημαντικές επενδύσεις
και στον ορίζοντα οι Σκουριές



ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει
να επιδίδεται 
σε εκστρατεία 
τρομοκράτησης 
των πολιτών»

Τ
ο νέο μοντέλο αγροτικής πολιτικής ανα-
λύει στην «Political» o υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σί-
μος Κεδίκογλου, εξηγώντας ότι η κυ-

βέρνηση υιοθετεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο,
το οποίο στηρίζεται σε έξι άξονες με επίκεντρο τη
στήριξη του εγχώριου πρωτογενούς τομέα και
του αγροτικού κόσμου. 

Ερωτηθείς για την πυρόπληκτη Εύβοια, κάνει
λόγο για πρωτόγνωρες ταχύτητες αποκατάστα-
σης αλλά και στήριξης των πληγέντων, συμπλη-
ρώνοντας: «Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρω-
τικά έργα εκτελούνται σε χρόνο ρεκόρ, ενώ
έχουν ήδη ξεκινήσει οι αποζημιώσεις στους πυ-
ρόπληκτους». Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ στη διαχείριση της πανδημίας, ο υφυ-
πουργός σημείωσε: «Η αντιπολίτευση έχει μάθει
να επιδίδεται σε μια εκστρατεία τρομοκράτησης
των πολιτών», ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση απο-
δεικνύει έμπρακτα ότι η μεσαία τάξη αποτελεί
κεντρικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης, σε
αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούσε τη μεσαία
τάξη θεμιτό στόχο μιας άγριας φορολόγησης.

Είστε σε ένα υπουργείο το οποίο έχει να δια-
χειριστεί έναν τομέα νευραλγικό για την οικο-
νομία και την κοινωνία όπως είναι ο πρωτογε-
νής. Τι να περιμένουν από τη νέα ΚΑΠ και πό-
σο αφορά τους νέους αγρότες;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα Κοινή Αγρο-

τική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027 στοχεύει στην
εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης αγροτικής πολιτι-
κής που θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζε-
ται στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλή-
σεις. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι πόροι της νέας
ΚΑΠ για την Ελλάδα διατηρούνται στο ίδιο επίπε-
δο με τους πόρους της προηγούμενης προγραμ-
ματικής περιόδου 2014-2020, καθώς ανέρχονται
στο ποσό των 19,362 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό
επετεύχθη παρά τη σθεναρή επιδίωξη ορισμέ-
νων κρατών-μελών για πλήρη εξωτερική σύγκλι-
ση των άμεσων ενισχύσεων, η οποία θα συνεπα-
γόταν σοβαρή μείωση του φακέλου των άμεσων
ενισχύσεων για τη χώρα μας.

Ωστόσο, το νέο μοντέλο λειτουργίας της
ΚΑΠ διαφοροποιείται από τη λογική της συμ-
μόρφωσης, υιοθετώντας τη λογική των επι-
δόσεων και των αποτελεσμάτων. Η παρακο-
λούθηση, η αξιολόγηση και η υποβολή ετή-
σιων εκθέσεων επιδόσεων θα βασίζονται σε
ετήσια ορόσημα και σε μια σειρά δεικτών
πλαισίου, εκροών και αποτελέσματος. Όταν
υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ
οροσήμων και δεικτών αποτελέσματος και
αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν από το
κράτος-μέλος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε

Γράφει η
Γεωργία Αθ. Σκιτζή
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σχέδιο δράσης και ακολούθως σε αναστο-
λή/μείωση των δαπανών. 

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Εθνικού
Στρατηγικού μας Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, υιο-
θετεί ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, το οποίο
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
� τη στήριξη των νέων αγροτών,
� τη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων,
� την ενθάρρυνση και στήριξη του συνεργατι-
σμού,
� την ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου
αγροδιατροφικού μοντέλου και
� την προώθηση της καινοτομίας μέσα από την
κατάρτιση, τη συμβουλευτική υποστήριξη, τη συ-
νεργασία και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της εξω-
στρέφειας του αγροδιατροφικού τομέα, δεδο-
μένων των ποιοτικών πλεονεκτημάτων του. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους νέους αγρό-
τες, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού για
τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ όπως αυτά δια-
μορφώθηκαν στο πλαίσιο της προσωρινής πο-
λιτικής συμφωνίας, διατηρείται η ενίσχυση
των νέων γεωργών, προκειμένου να επιτευχ-
θεί ο ειδικός στόχος της ΚΑΠ «προσέλκυση
νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρη-
ματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές».
Συγκεκριμένα, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 3% των άμεσων ενισχύσεων για τον ει-
δικό στόχο της «προσέλκυσης νέων γεωργών
και διευκόλυνσης της επιχειρηματικής ανά-
πτυξής τους», μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση
για τους νέους γεωργούς (άμεσες ενισχύσεις),
την εγκατάσταση των νέων γεωργών και τις
επενδύσεις από νέους γεωργούς (αγροτική
ανάπτυξη).

Ξέρουμε την ευαισθησία σας για την Εύβοια
που είναι χώρος καταγωγής σας και ειδικά για
το βόρειο κομμάτι της που υπέστη μεγάλες
καταστροφές από τις φωτιές του περασμένου
Αυγούστου. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε;
Προχωράμε με πρωτόγνωρες ταχύτητες, σε

σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, για την
αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκει-
ται για μια ολική καταστροφή, όχι μόνο του πε-
ριβάλλοντος αλλά και του κοινωνικοοικονομι-
κού γίγνεσθαι, οπότε έπρεπε να δράσουμε
στοχευμένα, με συγκεκριμένο πλάνο και ταχύ-
τητα.  Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά
έργα, λοιπόν, εκτελούνται σε χρόνο ρεκόρ και
πρέπει να γίνουν γρήγορα αλλά και σωστά,
ώστε να μην έχουμε φαινόμενα πλημμυρών
που συνέβησαν από αντιπλημμυρικά έργα που
δημιουργήθηκαν σε λάθος σημεία. 

Όσο για τις αποζημιώσεις, στον κλάδο των
ρητινοκαλλιεργητών, εντός του επόμενου μήνα
θα δοθούν 6 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους
Δασικούς Συνεταιρισμούς ως αποζημίωση
όλου του ποσού από τη φετινή παραγωγή. Επι-

πλέον, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, έχει δρο-
μολογηθεί η έναρξη ειδικού προγράμματος
απασχόλησης ρητινεργατών, διάρκειας 7 ετών.

Η μελισσοκομία στηρίζεται σε όλους τους
τομείς. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το σύνολο
των μελισσοκόμων θα λάβει ανάλογες αποζη-
μιώσεις, παρά το γεγονός ότι σημαντικό ποσο-
στό αυτών ήταν αδήλωτοι, και παράλληλα σχε-
διάζουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας μελισσοκομικά πάρ-
κα για να κρατήσουμε τα μελίσσια στη Βόρεια
Εύβοια. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι κατα-
βολές αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους για
κατοικίες, εγκαταστάσεις καθώς και προμή-
θειες, ενώ έχει εξασφαλιστεί η προμήθεια
ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα,
έχει δρομολογηθεί η καταβολή αποζημιώσεων
στον πρωτογενή τομέα, επιταχύνοντας τις δια-
δικασίες του ΕΛΓΑ.

Κάθε εβδομάδα βρίσκομαι στο πλευρό των
συμπατριωτών μου στις πληγείσες περιοχές,
τόσο για την παρακολούθηση των εργασιών
από κοντά όσο και για να αφουγκραστώ τις
αγωνίες τους. Είμαι στο πλευρό τους και θέλω
πραγματικά να τους ευχαριστήσω όλους και ει-
δικά τα μέλη των Δασικών Συνεταιρισμών για
τον ζήλο και τον επαγγελματισμό που επιδει-
κνύουν για την αποκατάσταση και προστασία
της περιοχής.

Πόσο έχει επηρεάσει την ελληνική γεωργία
η ενεργειακή κρίση; Η εξαγγελία του πρω-
θυπουργού για το αγροτικό πετρέλαιο θα
βοηθήσει ή χρειάζονται και άλλες παρεμ-
βάσεις; Πόσους αγρότες αφορά η ρύθμιση
αυτή;
Το ενεργειακό κόστος ως ένας εκ των βασι-

κών συντελεστών παραγωγής έχει επηρεάσει
τον πρωτογενή τομέα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε εθνικό επίπεδο. Η επίδρασή του τόσο
στην παραγωγική διαδικασία όσο και στον το-

μέα των μεταφορών και εξαγωγών των αγροτι-
κών προϊόντων δεν είναι αμελητέα. 

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του
αγροτικού κόσμου αποτελεί κυρίαρχη προτε-
ραιότητα της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο
δρομολογείται ρύθμιση για την επιστροφή του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κί-
νησης που χρησιμοποιείται από νέους αγρότες
και αγρότες - μέλη συνεργατικών σχημάτων. Το
δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπο-
λογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Η ρύθμιση αφορά περίπου 200.000 αγρότες,
μεταξύ των οποίων νέους αγρότες, αγρότες -
μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών
και αγρότες που συμμετέχουν σε σχήματα
συμβολαιακής γεωργίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα απαλείψει
την πίεση του ενεργειακού κόστους, αλλά θα
ανακουφίσει ένα σημαντικό αριθμό αγροτών.
Το εν λόγω μέτρο σε συνδυασμό με τη ρύθμιση
μείωσης του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε
6% αποδεικνύει εμπράκτως τη βούληση της κυ-
βέρνησης να βρίσκεται στο πλευρό των αγρο-
τών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, για να αντε-
πεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που δια-
μορφώνονται εξαιτίας των επάλληλων κρίσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για
τραγικά λάθη στη διαχείριση της πανδη-
μίας. Τι απαντάτε;
Η αντιπολίτευση έχει μάθει να επιδίδεται σε

μια εκστρατεία τρομοκράτησης των πολιτών.
Να υπενθυμίσω πως η πανδημία βρήκε το ΕΣΥ
εξασθενημένο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμείς το
ενισχύσαμε πριν και μετά την ανακάλυψη του
εμβολίου, υπερδιπλασιάζοντας τις ΜΕΘ και με
προσλήψεις περίπου 12.000 υγειονομικών. Με
το εμβόλιο, οργανώθηκε άμεσα η επιχείρηση
«Ελευθερία» και η χώρα μας είχε πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού
ψηφιακού πιστοποιητικού. 

Πώς βλέπετε την επόμενη χρονιά για τη
χώρα και ειδικά για τον τομέα ευθύνης
σας; Θα δούμε την οικονομία να ανακάμ-
πτει αν αφήσουμε πίσω μας την πανδημία
οριστικά;
Θεωρούμε τον πρωτογενή τομέα θεμέλιο της

κοινωνίας και της οικονομίας μας. Τα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα είναι πολλά, τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά των προϊόντων μας είναι αδιαμ-
φισβήτητα και με την ώθηση που δίνουμε στη
μεταποίηση και την τυποποίηση, αναμένουμε
εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε ένα περιβάλλον πανδημίας και ενεργει-
ακής κρίσης και με τον ΣΥΡΙΖΑ να σκληραί-
νει καθημερινά τον αντιπολιτευτικό του λό-
γο, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλή-
σει την τετραετία ή θα οδηγηθούμε σε κάλ-
πες νωρίτερα;
Η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τα

μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης
και θα υπάρξει επέμβαση εάν αυξηθούν και άλ-
λο οι τιμές στην ενέργεια. Στις αιτιάσεις της αν-
τιπολίτευσης και στην κενολογία, εμείς απαντά-
με με εργασία και με εκλογές στην ώρα τους.

Η μεσαία τάξη για την οποία ερίζουν πολλοί
εκτιμάτε ότι έχει αποζημιωθεί από τη ΝΔ για
όσα πέρασε τα χρόνια της κρίσης ή πρέπει να
γίνουν κι άλλα για να σταθεί στα πόδια της;
Αντίθετα με τον ΣΥΡΙΖΑ που δεδηλωμένα

θεωρούσε τη μεσαία τάξη θεμιτό στόχο μιας
άγριας φορολόγησης, εμείς αποδεικνύου-
με έμπρακτα ότι η μεσαία τάξη είναι ο κεν-
τρικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυ-
ξης. Με σειρά μέτρων, έχουμε ανακουφίσει
από ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών
βαρών του παρελθόντος, ενώ χαρακτηρι-
στική είναι και η αντιμετώπισή μας στην
ενεργειακή κρίση στηρίζοντας τα μικρομε-
σαία νοικοκυριά.«

«Προχωράμε με πρωτόγνωρες
ταχύτητες, σε σύγκριση 
με το πρόσφατο παρελθόν, 
για την αποκατάσταση 
της Βόρειας Εύβοιας»

«Κυρίαρχη προτεραιότητα 
της κυβέρνησης η στήριξη 
της αγροτικής παραγωγής 
και του αγροτικού κόσμου»
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Τ
α κερδοσκοπικά παιχνίδια, οι νο-
θείες σε βάρος του καταναλωτι-
κού κοινού, τα επιχειρηματικά
συμφέροντα που συναπαρτίζουν

ένα από τα ισχυρότερα καρτέλ της αγοράς,
αυτό του γάλακτος και των προϊόντων
ΠΟΠ, η επισιτιστική κρίση, στο πλάι της
υγειονομικής, που είναι προ των πυλών,
αποτελούν τη μια σοβαρή πλευρά του νο-
μίσματος. Απέναντι σε όλα αυτά το επίση-
μο κράτος αντιτάσσει τα όπλα του: μια σει-
ρά ελεγκτικών μηχανισμών, η αποτελε-
σματικότητα, η ευθυκρισία και η ισονομία
των οποίων σηκώνει πολλή συζήτηση. 

Ως προς την ετικέτα, οι υπηρεσίες ελέγ-
χου τυποποιημένων και μη τυποποιημέ-
νων προϊόντων στην Ελλάδα είναι αρκετές
και σεβαστές. Από τη μια υπάρχει ο ΕΦΕΤ,
που ασχολείται με τα συσκευασμένα προ-
ϊόντα, από την άλλη ο γνωστός και μη εξαι-
ρετέος Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός,
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, επιφορτισμένος με τους
ελέγχους στο γάλα, στα υποπροϊόντα του,
στο κρέας και τα ΠΟΠ προϊόντα (με σημαι-
οφόρο τη φέτα), αλλά και η αρμόδια διεύ-
θυνση ποιότητας τροφίμων του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, που συνεπικου-
ρεί εκ παραλλήλου τους δυο ως άνω οργα-
νισμούς. Το ζητούμενο, όμως, είναι να
προκύπτει έργο, να λαμβάνουν χώρα συ-
στηματικοί έλεγχοι και με βάση συγκεκρι-
μένο πλάνο και πληροφορίες να υπάρχει
ισονομία και ίση μεταχείριση σε ό,τι αφορά
την παραβατικότητα των εργοστασίων πα-
ραγωγής αλλά και των εμπορικών εταιρει-
ών, να απονέμεται με ακρίβεια δικαιοσύνη
και κυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο, όχι με
επιλεκτικό τρόπο ούτε με βάση τους «ημέ-
τερους» ή μη, ούτε να υπάρχει δικαίωμα
στην παρανομία, συμπτώματα που όπως
λένε οι επαΐοντες στον συγκεκριμένο χώ-
ρο της αγοράς είναι στην πρώτη γραμμή.

Η υπόθεση της LaFarm
και τα «συμβόλαια» 

Είναι δεδομένο πως ο κόσμος της αγο-
ράς δεν είναι αγγελικά πλασμένος, αυτό
όμως απέχει πόρρω από το να υπάρχει
ασυδοσία, «κάλυψη» και «πλάτες» για κά-
ποιους, να «εκτελούνται συμβόλαια» εξο-
βελισμού εταιρειών και εξαφάνισης αντα-
γωνιστών τους ή να γίνονται επιλεκτικοί
έλεγχοι, κατά παραγγελία, όπως αναφέ-
ρουν πηγές της αγοράς. Κυρίως εκείνο
που «ενοχλεί» και μας βάζει όλους σε
σκέψεις είναι η διαφορετική μεταχείριση
κατά τον έλεγχο και κατά τη διαδικασία
των κυρώσεων. Η φέτα είναι ο πρωτοπό-
ρος των συγκλινόντων συμφερόντων και
σε αυτό το προϊόν πρέπει να εστιάσουμε. 

Στις αρχές του έτους, οι υπηρεσίες του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διαπι-
στώσαν παραβάσεις στην τρικαλινή εται-

ρεία παραγωγής και διακίνησης φέτας
«Όμηρος», καθώς διαπιστώθηκε ότι παρ-
τίδες προϊόντων για εξαγωγική δραστη-
ριότητα ήταν εκτός προδιαγραφών παρα-
γωγής και πιστοποίησης ΠΟΠ, όπως ορί-
ζεται για τη φέτα. Στην εταιρεία επιβλήθη-
κε πρόστιμο 260.000 ευρώ ως τελική κύ-
ρωση. 

Λίγους μήνες αργότερα κατά τη διενέρ-
γεια ελέγχου στη φέτα μιας άλλης εταιρεί-
ας της περιοχής, της LaFarm, διαπιστώ-
θηκε ακριβώς η ίδια παράβαση, η παρα-
γωγή της δηλαδή εκτός προδιαγραφών.
Και οι δυο εταιρείες είχαν παράξει αγελα-
δινό αντί πρόβειου γίδινου γάλακτος. Εδώ
όμως ξετυλίγεται το κουβάρι της υποκει-
μενικότητας και μεροληπτικότητας. Στην
περίπτωση της LaFarm επιβλήθηκε η βα-
ρύτερη των ποινών, η οριστική ανάκληση
και αφαίρεση της πιστοποίησης παραγω-
γής φέτας ΠΟΠ. Και μάλιστα με δόσεις
σαν τον… Κωτσόβολο: Πρώτα προσωρινή
ανάκληση, και αφού κερδίζει την προσω-
ρινή διαταγή η LaFarm, βγαίνει από το
τσεπάκι ο λαγός της οριστικής ανάκλη-
σης. Δηλαδή, επιβλήθηκε στην εταιρεία η
«θανατική ποινή», που μέχρι εκείνη τη

στιγμή ο ΕΛΓΟ ουδέποτε είχε επιβάλει. 
Άντε τώρα να πείσεις τον πλέον καχύπο-

πτο παρατηρητή ότι δεν υπάρχει στοχοποί-
ηση και μεθόδευση. Και τελικώς «συμβό-
λαιο υπόδειξης θανάτου επιχείρησης».

Ο καχύποπτος θα συνεχίσει τον προβλη-
ματισμό του: Είναι δυνατόν για την ίδια πα-
ράβαση στη μια περίπτωση να υπάρξει -
βαρύ- χρηματικό πρόστιμο και στην άλλη
«λουκέτο»; Και προσθέτουν διερωτώμενοι
«γιατί προχώρησε σε επιβολή εξοντωτικής
ποινής η διορισμένη διοίκηση του ΕΛΓΟ,
όταν μάλιστα η αρμόδια διεύθυνση διά των
υπηρεσιακών παραγόντων εισηγήθηκε
μετά τις διορθωτικές ενέργειες αρνητικά
για μια τέτοια ποινή;». 

Την ανάγλυφη απάντηση προσφέρουν οι
παράγοντες της αγοράς δίνοντας επαρκείς
εξηγήσεις για τον ανταγωνισμό στα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα. Η LaFarm θεωρείται
αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
φέτας στην ελληνική αγορά με μεγάλες
συνεργασίες σε Γερμανία και Ολλανδία
ενώ εφοδιάζει αποκλειστικά και την αλυ-
σίδα σουπερμάρκετ Lidl. Επιπλέον, 2.850
κτηνοτρόφοι συνεργάζονται, και ουσιαστι-
κά ζουν από τη συνεργασία τους με την

εταιρεία, την οποία θέλουν να «εξαερώ-
σουν» από την αγορά. Μήπως πίσω από
όλο αυτό βρίσκονται κάποιοι που επο-
φθαλμιούν το υψηλό μερίδιο της αγοράς
που έχει η LaFarm, τον ανεφοδιασμό των
Lidl με τα σταθερά συμβόλαια ή την εξα-
γωγική δραστηριότητα της εταιρείας; 

Οι πηγές μας συνεχίζουν καταγγέλλον-
τας: Σε έλεγχο του Ελληνικού Οργανισμού
Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) στη βιο-
μηχανία «Τυράς» διαπιστώθηκε η ύπαρξη
πολλαπλών δειγμάτων με φυτικά έλαια
στο γάλα παρασκευής φέτας. Παρά τη δια-
πιστωμένη παράβαση, η υπόθεση έχει
μείνει για μήνες σε κάποια συρτάρια, δεν
έχει επιβληθεί ποινή και δεν έχει αποδο-
θεί δικαιοσύνη, την ώρα που στις δυο προ-
ηγούμενες περιπτώσεις ( Όμηρος και La-
Farm) οι Αρχές κινήθηκαν με αστραπιαία
ταχύτητα!

Μήπως ήρθε η ώρα να διαβιβαστούν οι
φάκελοι των ανωτέρω στον εισαγγελέα για
περαιτέρω διερεύνηση; 

Και η «Political» απευθύνει ερώτημα
προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Υπάρχει τελικά μεροληπτική συμπεριφο-
ρά στη διενέργεια ελέγχων και στην επιβο-
λή ποινών στους παραβάτες; Ο υπουργός
ΥΠΑΤ είναι σίγουρο πως βρίσκεται εκτός
αυτών των νοθευμένων, μεροληπτικών και
στοχοποιημένων ενεργειών των ελεγκτι-
κών μηχανισμών. Πρέπει όμως να διεισ-
δύσει στα άδυτά τους και να λύσει το κου-
βάρι των επίορκων λειτουργών. Πολλώ δε
μάλλον και το Μαξίμου, που όρισε τον
υπουργό και διαπνέεται από τις ίδιες αρ-
χές. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα, κύ-
ριοι του υπουργείου και του Μαξίμου.

ΕΕ Λ Γ Ο

Ελεγχοι και ποινές 
υποκειμενικού-
μεροληπτικού χαρακτήρα
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Για την ίδια παράβαση στη μία
περίπτωση επιβλήθηκε -βαρύ-
χρηματικό πρόστιμο και 
στην άλλη «λουκέτο»





O
Μιχάλης Καρχιμάκης έχει μεγάλη πο-
ρεία στο ΠΑΣΟΚ, μιας και έχει διατε-
λέσει βουλευτής, υπουργός και γραμ-
ματέας του κόμματος. Είναι αυτό που

λέμε «πιστός παπανδρεϊκός» και δεν το έκρυψε
ποτέ. Στην τελική ευθεία για την εσωκομματική
κάλπη, μιλώντας στην «Political» εμφανίζεται βέ-
βαιος ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι στον
δεύτερο γύρο» επειδή, όπως λέει, «είναι ο μόνος
που βλέπει τις προκλήσεις τού αύριο και προτεί-
νει λύσεις με σοσιαλιστικό πρόσημο σήμερα».
Δεν πέφτει στην παγίδα να ασκήσει κριτική στις
άλλες υποψηφιότητες, στέλνει μήνυμα ότι την
επομένη θα είναι όλοι μαζί και, όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά, «δεν βρίσκω τον λόγο να μην κα-
ταφέρουμε και πάλι να μετατρέψουμε τις διαφο-
ρετικές προοδευτικές προσεγγίσεις σε ρηξικέ-
λευθες λύσεις». Αμφισβητεί τα ποσοστά των δη-
μοσκοπήσεων και σχολιάζοντας τις καταγγελίες
για απόπειρα «εισβολής» ψηφοφόρων από άλλα
κόμματα υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, εκτι-
μά πως «αν παραβιαστούν χωρίς ντροπή οι θύρες,
τότε η παράταξη θα αντιμετωπίσει απρόβλεπτες
οδύνες».

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ποιο είναι
το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά μεταξύ
των υποψηφίων και θα βγάλει το δίδυμο του
δεύτερου γύρου;

Ξέρετε, στις εσωκομματικές εκλογές, όπως και στις εθνι-
κές, αν χρειάζεται να μιλήσεις για τις αδυναμίες των άλ-
λων και δεν ξεχωρίζεις για τα δικά σου πιστεύω και τις
δυνατότητες, έχεις ήδη χάσει. Δεν θα σχολιάσω, λοιπόν,
τους υπόλοιπους πέντε συντρόφους υποψηφίους, γιατί
θεωρώ ότι η υποψηφιότητα Παπανδρέου ξεχωρίζει ως
προς την πολιτική και ιδεολογική της αξία.

Ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι στον δεύτερο γύρο,
επειδή είναι ο μόνος που βλέπει τις προκλήσεις τού αύριο
και προτείνει λύσεις με σοσιαλιστικό πρόσημο σήμερα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η δίκαιη πράσινη με-
τάβαση ώστε να μη χρεωθούν το οικονομικό και κοινωνι-
κό κόστος οι πολίτες, η ενεργειακή δημοκρατία και η δη-
μοκρατική διαχείριση των μεγάλων δεδομένων.

Επιπλέον, ως επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς,
είναι ο μόνος υποψήφιος που έχει το αναγκαίο διεθνές
πολιτικό κεφάλαιο που απαιτείται για την αποτελεσματική
διαχείριση των κρίσεων που έρχονται σε εθνικό και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Με λίγα λόγια, ψηφίζοντας για τον
Γιώργο Παπανδρέου, ο κόσμος δεν θα ψηφίζει απλώς αρ-
χηγό του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ αλλά τον πρώτο Έλληνα σοσια-
λιστή πρωθυπουργό μετά το 2009 και θα αποφασίζει για
το αν το κόμμα μας θα είναι παρακολούθημα των μεγά-
λων διεθνών διαπραγματεύσεων ή διαμορφωτής τους.

Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτέ-
λεσμα από την πρώτη Κυριακή;

Αν η συγκέντρωση στο Θησείο είναι δείγμα, δεν θεωρώ

απίθανη μια τέτοια προοπτική. Μάλιστα, το ελπίζω προ-
κειμένου να επισφραγιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ο
προοδευτικός και σοσιαλιστικός ιδεολογικός χαρακτή-
ρας του Κινήματος.

Κι όμως, οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δεν δίνουν
τα ποσοστά που ενδεχομένως ανέμενε…

Κύριε Αντωνόπουλε, επιτρέψτε μου να είμαι εξαιρετικά
επιφυλακτικός απέναντι στις δημοσκοπήσεις των 100 αν-
θρώπων. Η επιστημονικότητά τους είναι πολλαπλώς αμ-
φισβητήσιμη και οι ίδιοι που τις διενεργούν το παραδέ-
χονται. Άλλωστε και άλλες φορές ο Γιώργος Παπανδρέου
βρισκόταν 10 και 20 μονάδες πίσω σε δημοσκοπήσεις
και, παρ’ όλα αυτά, στην κάλπη έβγαινε νικητής. Για την
υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου μια δημοσκό-
πηση πιστεύω είναι αυτή του δρόμου και της γειτονιάς.
Όπου πηγαίνω τα μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από εν-
θαρρυντικά. Μην πιστέψετε εμένα όμως, δείτε και τις
συγκεντρώσεις σε Αθήνα και περιφέρεια, όπου η παρου-
σία του Γιώργου Παπανδρέου αφυπνίζει τον κόσμο του
ΠΑΣΟΚ, τον ενώνει και τον εμπνέει να αφήσει τη βολή της
αποστράτευσης. Είχε χρόνια να δούμε τόσο μαζικές συγ-

κεντρώσεις και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου λοιπόν είναι ο μόνος που μπο-
ρεί να επαναπατρίσει μεγάλο αριθμό ψηφοφό-
ρων και να μεγαλώσει την παράταξη. Άλλωστε,
σε αυτήν τη φάση ο κυρίαρχος στόχος είναι η με-
γέθυνση και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Κινή-
ματος και αυτό μόνο ο Παπανδρέου μπορεί να το
πετύχει.

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τυχόν με-
ταφορές ψηφοφόρων από άλλα κόμματα, όπως
έχει καταγγείλει επανειλημμένως ο κ. Παπαν-
δρέου;
Πρώτα από όλα, όλοι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να
υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση, με την
οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν είναι μέλη κάποιου
άλλου κόμματος. Από εκεί και πέρα, προφανώς
δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να ελεγχθεί κάτι τέ-
τοιο. Επομένως, ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί
η εγκυρότητα του αποτελέσματος είναι ο προ-
οδευτικός κόσμος να προσέλθει μαζικά στις
κάλπες. Αυτό είναι και το κάλεσμα του Γιώργου
Παπανδρέου, ένα κάλεσμα μαζικής συμμετοχής
για να διασφαλιστεί η προοδευτική πορεία του
Κινήματος Αλλαγής. Πρόκειται για ένα κάλεσμα
διασφάλισης του χαρακτήρα της 5ης Δεκεμβρί-
ου ως μιας γιορτής της δημοκρατίας απέναντι σε
όσους επιθυμούν να αμαυρώσουν τη διαδικασία
και να ευτελίσουν την ίδια την έννοια της εσω-

κομματικής δημοκρατίας. Δεν θα επιτρέψουν λοιπόν οι
δημοκράτες προοδευτικοί πολίτες ούτε στον Σαμαρά ού-
τε στους υπουργούς του Μητσοτάκη ούτε στους πρώην
υπουργούς του Καραμανλή να διαμορφώσουν το αποτέ-
λεσμα στο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Αν παραβιαστούν χωρίς ντρο-
πή οι θύρες, τότε η παράταξη θα αντιμετωπίσει απρόβλε-
πτες οδύνες.

Θεωρείτε ότι την επόμενη μέρα η ενότητα είναι δε-
δομένη, όποιος κι αν βρίσκεται στο πηδάλιο του Κι-
νήματος; 

Μέσα στο ΠΑΣΟΚ πάντοτε συνυπήρχαν διαφορετικές πο-
λιτικές τάσεις του προοδευτικού χώρου, το κόμμα ήταν ο
χώρος στον οποίο μπορούσαμε και καταφέρναμε να συν-
θέσουμε αυτές τις διαφορές σε κάτι καινοτόμο και πολιτι-
κά ριζοσπαστικό. Δεν βρίσκω τον λόγο να μην καταφέ-
ρουμε και πάλι να μετατρέψουμε τις διαφορετικές προ-
οδευτικές προσεγγίσεις σε ρηξικέλευθες λύσεις. Όλοι
μαζί λοιπόν και την επόμενη μέρα.
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«Ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι στον δεύτερο
γύρο, επειδή είναι ο μόνος που βλέπει 
τις προκλήσεις τού αύριο και προτείνει λύσεις
με σοσιαλιστικό πρόσημο σήμερα» 

«Αν παραβιαστούν οι θύρες χωρίς ντροπή,
οι οδύνες θα είναι απρόβλεπτες»

στον 
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 
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της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

Προς τον δρόμο για τον σεβασμό στις γυναίκες

Να εγγραφούν οι γερμανικές αποζημιώσεις 
στον κρατικό προϋπολογισμό 2022
Κατατέθηκε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

2021 στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός
2022 και ήδη ξεκίνησε η συζήτησή του στη

Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την Τρίτη
23 Νοεμβρίου.

Όμως για άλλη μία χρονιά η κυβέρνηση δεν προχώρησε
στην εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων στον κρα-
τικό προϋπολογισμό. 

Μάλιστα η εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2022 καθίσταται επιπλέ-
ον επιτακτική, δεδομένου ότι η νέα τρικομματική γερμανι-
κή κυβέρνηση «άναψε κόκκινο φανάρι» στην καταβολή
των γερμανικών αποζημιώσεων, καθώς η σχετική προ-
γραμματική συμφωνία των κυβερνητικών εταίρων εκτά-
σεως 177 σελίδων απλώς αναφέρεται στην αναγκαιότητα
για «κοινή επεξεργασία του ιστορικού παρελθόντος».
Έτσι, «από τη διατύπωση δεν προκύπτει ότι η νέα γερμανι-
κή κυβέρνηση διατίθεται να διαπραγματευθεί αποζημιώ-
σεις και επανορθώσεις, διευκρινίζει το δημοσίευμα» (της
DW) «που υποστηρίζει πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί»
(www.iefimerida.gr 24/11/2021).

Και επ’ αυτού δεν πρέπει να έχει κανείς αυταπάτες, κα-
θώς ο νέος καγκελάριος Όλαφ Σολτς σε ερώτηση που του
έθεσα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Ιουλίου 2018 για το ζήτημα
των γερμανικών αποζημιώσεων πέταξε την μπάλα στην
εξέδρα αρνούμενος να απαντήσει (https://youtu.be/6z0I-
ci1eMWU και www.onlarissa.gr 12/7/2018).

Πλην όμως στις 17 Απριλίου 2019 η Ολομέλεια της Βου-
λής συζήτησε και ενέκρινε την από 2016 έκθεση της αρμό-
διας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Σύμφωνα με την έκ-
θεση (σελ. 47) το συνολικό ποσό των οφειλών της Γερμα-
νίας προς την Ελλάδα μόνο για Πολεμικές Επανορθώσεις
και Αναγκαστικό Κατοχικό Δάνειο ανέρχεται σε
269.547.005.854 δισ. ευρώ, ποσό που με τους τόκους ξε-
περνά πλέον τα 300 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον στις 4 Ιουλίου 2019 η ελληνική κυβέρνηση
επέδωσε σχετική ρηματική διακοίνωση στη Γερμανία με
την οποία ζητούσε το ανωτέρω ποσό. 

Δεδομένου ότι η Γερμανία πιστή στη γνωστή της τακτική
στις 18 Οκτωβρίου 2019 απάντησε αρνητικά στην Ελληνική
Ρηματική Διακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών όφειλε
έκτοτε, όπως άλλωστε προτείναμε (www.notismarias.gr
2/12/2019), να έχει εγγράψει τις γερμανικές αποζημιώσεις
στον κρατικό προϋπολογισμό 2020. Εις μάτην.

Την πρόταση για εγγραφή των γερμανικών αποζημιώ-
σεων στον κρατικό προϋπολογισμό είχα την ευκαιρία να
θέσω στη Βουλή το 2012 και το 2013 ως εισηγητής της
ελάσσονος μειοψηφίας κατά τη συζήτηση του σχεδίου
κρατικού προϋπολογισμού των ετών 2013 και 2014 αντί-
στοιχα.

Αναλύοντας την πρότασή μου αυτή ήδη από το 2011 στο
βιβλίο μου «Το Μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο Άλλος
Δρόμος» (σελ. 561) είχα επισημάνει: «Επομένως σε πρώτη
φάση η κυβέρνηση οφείλει να εγγράψει το “αντίστοιχο
γερμανικό χρέος προς την Ελληνική Δημοκρατία” στις
ανείσπρακτες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και κατ’
επέκταση στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού πρόκειται
για άμεσα απαιτητό ληξιπρόθεσμο χρέος. Στη συνέχεια θα
πρέπει να δοθεί σχετική εντολή από το υπουργείο Οικονο-
μικών στις υπηρεσίες του να προβούν σε άμεσες ενέργει-
ες για την είσπραξη του εν λόγω ληξιπρόθεσμου γερμανι-
κού χρέους.

Η εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό του “αντίστοι-
χου γερμανικού χρέους προς την Ελληνική Δημοκρατία”
θα έχει ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της χώρας μας
να μεταβληθεί σε πλεονασματικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την έξοδο της Ελλάδας από τη δημοσιονομική επο-
πτεία της ΕΕ, την εκπλήρωση των κριτηρίων του Μάα-
στριχτ, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, τα spreads
κ.λπ. 

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat η
Γερμανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να εγγράψει το δημό-

σιο χρέος της προς την Ελλάδα στον δικό της κρατικό προ-
ϋπολογισμό και έτσι να τεθεί πλέον το Βερολίνο στη βάσα-
νο της πιθανής δημοσιονομικής επιτήρησης από την ΕΕ,
αφού είναι πλέον σαφές ότι δεν θα εκπληρώνει τα κριτή-
ρια του Μάαστριχτ αλλά ούτε και τους όρους του Συμφώ-
νου Σταθερότητας».

Και συνέχιζα στην από 3/12/2013 εισήγησή μου στη
Βουλή επισημαίνοντας ότι «εάν μετά την εγγραφή στον
προϋπολογισμό των παραπάνω κονδυλίων για τις γερμα-
νικές αποζημιώσεις υπάρξει σχετική αμφισβήτηση από
την πλευρά της Κομισιόν ή από την πλευρά της Γερμανίας,
τότε θα ανοίξει εντός της ΕΕ ένας σχετικός θεσμικός διά-
λογος από τον οποίο δεν θα μπορεί πλέον να απέχει η Γερ-
μανία. Έτσι θα αναγκαστεί η γερμανική πλευρά να προ-
σέλθει και να αποδείξει ότι δήθεν δεν οφείλει» τα ποσά
των Πολεμικών Επανορθώσεων και του Αναγκαστικού
Κατοχικού Δανείου στην πατρίδα μας. Και κατέληγα: «Άλ-
λωστε είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα η Γερμανία αρνείται να
προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για το ζήτημα των Πο-
λεμικών Επανορθώσεων και του Αναγκαστικού Κατοχι-
κού Δανείου. Εγγράφοντας όμως τα παραπάνω κονδύλια
στον προϋπολογισμό δημιουργούμε σημαντικές προϋπο-
θέσεις για τη δρομολόγηση διαδικασιών που θα οδηγή-
σουν τελικά στην εξόφληση του Αναγκαστικού Κατοχικού
Δανείου και στην καταβολή των Πολεμικών Επανορθώσε-
ων εκ μέρους της Γερμανίας» (www.notismarias.gr
3/12/2013).

Επομένως, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση κατά της
νέας γερμανικής κυβέρνησης, η ελληνική κυβέρνηση
οφείλει άμεσα να εγγράψει τις γερμανικές αποζημιώσεις
στον κρατικό προϋπολογισμό 2022 και να προχωρήσει σε
άμεση τιτλοποίηση του Αναγκαστικού Κατοχικού Δανείου.

Γιατί είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται ότι το Κατο-
χικό Δάνειο και οι Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις
είναι «ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες» όπως τόνιζε
επανειλημμένα και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος.

Μ ε αφορμή την ημέρα κατά της βίας των γυ-
ναικών, που αποτελεί και ένα θέμα που με
απασχολεί ιδιαιτέρως, θα ήθελα να τονίσω

ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα σημαντικό
πρόβλημα παγκοσμίως και πρέπει να γίνουν περισ-
σότερα για να σταματήσει.

Τα κινήματα #MeToo και «Time’s Up» έχουν επιση-
μάνει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότε-
ρες γυναίκες σε καθημερινή βάση και έχουμε φτάσει
σε ένα σημαντικό σημείο βελτίωσης. 

Έρευνα από το The Fawcett Society (2018) διαπίστω-
σε ότι έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία των ιστοριών
#MeToo, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στη στάση
απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση. Αντιμετωπί-
στηκε το συγκεκριμένο θέματα με πλήρη σοβαρότητα.

Παράλληλα, ο κραυγαλέος σεξισμός και οι διακρί-
σεις έχουν γίνει λιγότερο εμφανείς στις δυτικές κοινω-
νίες, η σεξουαλική παρενόχληση και ο μισογυνισμός
εξακολουθούν να υπάρχουν με διάφορους τρόπους,
αλλά σε χαμηλότερα ποσοστά.

Λόγω της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, ο σεξι-
σμός είναι πλέον συχνά πιο λεπτός και μπορεί να είναι

πιο δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά εξακολουθεί να
υπάρχει. 

Η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο εδώ και τόσο οι νέοι άνδρες όσο και οι γυναίκες
πρέπει να διδαχθούν για την ιστορία και την τρέχουσα
κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρόσφατα
γεγονότα έδειξαν επίσης τη σημασία της σοβαρής αν-
τιμετώπισης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στα
σχολεία. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να
αμφισβητούμε τα στερεότυπα των φύλων και την ενο-
χοποίηση των θυμάτων, και όλοι από μικρή ηλικία να
κατανοήσουν πόσο επιβλαβείς είναι αυτές οι ιδέες και
συμπεριφορές.

Είναι σημαντικό όχι μόνο να αναγνωρίζουμε τον θυ-
μό και την πληγή των γυναικών που νιώθουν ότι δεν
τους φέρονται δίκαια και που μπορεί να αισθάνονται
αδύναμες και να μην τους ακούν, αλλά και να αναλαμ-
βάνουμε δράση και να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές
σε σχετικούς τομείς επαγγελματικής πρακτικής.

Χωρίς να αναγνωρίζουν τον μισογυνισμό ως έγκλη-
μα μίσους, πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι δεν μπο-
ρούν να το αναφέρουν επειδή πιστεύουν ότι δεν θα τις

λάβουν σοβαρά υπόψη. Αυτό τις αφήνει ανοιχτές σε
ευάλωτη θέση και νιώθουν απροστάτευτες στις κοινό-
τητές τους.

Είναι ζωτικής σημασίας η αστυνομία να είναι αντι-
προσωπευτική του κοινού και να έχουμε αστυνόμευση
με εμπειρία των συστημικών δομικών αδικιών και
προβλημάτων που είναι ριζωμένα στη σύγχρονη κοι-
νωνία.

Δεν πρόκειται για την περίπτωση των ανδρών κατά
των γυναικών, χρειαζόμαστε τους άνδρες να είναι σύμ-
μαχοι και να σταθούν αλληλέγγυοι με τις γυναίκες σχε-
τικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα του μισογυνισμού
και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
Χρειαζόμαστε να ακούν ώστε να μπορούν να μάθουν
από τη βιωμένη εμπειρία μας και στη συνέχεια να στα-
θούν μαζί μας, να μιλήσουν και να αναλάβουν δράση.

Η αστυνομία έχει να παίξει βασικό ρόλο στην κατα-
πολέμηση του μισογυνισμού και της βίας κατά των γυ-
ναικών και των κοριτσιών, και θέλουμε η επόμενη γε-
νιά αξιωματικών, ανεξαρτήτως φύλου, να βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή αυτής της σημαντικής πολιτιστι-
κής αλλαγής.

του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Η
Δόμνα Μιχαηλίδου είναι όμορφη,

δυναμική, ευαίσθητη και δεν είναι

παιδί κανενός κομματικού σωλήνα.

Η υφυπουργός Εργασίας δεν είναι μια απλή

περίπτωση που μπορείς να την περιγράψεις

με δυο αράδες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε

κοντά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και

στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά

της στα Εξάρχεια. Σχολείο πήγαινε στο Ελ-

ληνοαμερικανικό Κολλέγιο στην Κάντζα,

δηλαδή κάθε μέρα έκανε δυο ώρες να πάει

από τον Πειραιά και δυο ώρες να γυρίσει.

Ίσως σας φανεί περίεργο, αλλά έχει ρίζες

από τη Ρωσία και από τη Μικρασία, εξ ου και

το πολίτικο Δόμνα. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς

της γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον Πει-

ραιά. Η μητέρα της Δόμνας κληρονόμησε τη

βαρελοποιία του πατέρα της και ασχολήθη-

κε για πολλά χρόνια με αυτή την επιχείρηση.

Ο πατέρας της Δόμνας είναι διανοούμενος

όπως λέει η ίδια και ασχολείται με τα ναυτι-

λιακά. Το μεγάλο της παράπονο για όσους

την ξέρουν είναι ότι είναι μοναχοπαίδι… Αν

δεν τη γνωρίσεις από κοντά, μπορείς εύκο-

λα να της κολλήσεις τον τίτλο «golden girl»,

παραφράζοντας τον χαρακτηρισμό του

«golden boy». Οι σπουδές της εκεί παρα-

πέμπουν. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανε-

πιστήμιο του Γιορκ στην Αγγλία και έκανε

μεταπτυχιακό και διδακτορικό στο Cam-

bridge, έζησε έντεκα χρόνια σε Αγγλία και

Γαλλία, ενώ γύρισε στην Ελλάδα για να δου-

λέψει στην τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

ως υπεύθυνη του τομέα κατασκευών. Αφή-

στε που το μεγάλο της χόμπι από μικρή,

εκτός από το διάβασμα, ήταν το βιολί και η

κλασική μουσική. Σε αυτό που ξεχώριζε

ήταν στον στίβο. Ήταν πρωταθλήτρια στο κα-

τοστάρι. Τώρα πια δεν προλαβαίνει να ασχο-

ληθεί με τον αθλητισμό. Όταν τα καταφέρνει

καμιά καθημερινή πηγαίνει στο Ζάππειο για

να τρέξει και κάνει στο σπίτι της γιόγκα.

Η Πειραιώτισσα του
υπουργείου Εργασίας

Δόμνα Μιχαηλίδου

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 37

Πάντα της άρεσε η πολιτική, αλλά ποτέ δεν ήταν παιδί κά-
ποιου κομματικού σωλήνα. Ακόμα και στην Αγγλία, κατά τη
διάρκεια των σπουδών της στο κολέγιο, ήταν πρόεδρος στο
student union του Cambridge αλλά ποτέ κομματικά.

Η γνωριμία της με τον Μητσοτάκη ήταν τυχαία μέσω κοι-
νών γνωστών. Ο πρόεδρος της ΝΔ όταν έμαθε ότι είναι οικο-
νομολόγος, της ζήτησε να μείνει στην Ελλάδα. «Οικονομο-
λόγους έχω, θέλω μια γυναίκα σύμβουλο με διαφορετική
οπτική».

Είναι επισκέπτρια λέκτορας του Κέντρου Αναπτυξιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge και έχει επίσης
διδάξει Μακροοικονομικά στο Judge Business School του
Cambridge, καθώς και Οικονομική Πολιτική στο Govern-
ment School του UCL.

Η φράση που την εκφράζει πλήρως και τη χρησιμοποιεί
συνεχώς είναι η ακόλουθη: «Το μόνο που πρέπει να φοβάσαι
είναι τον ουρανό, να μην πέσει στο κεφάλι σου». Αυτό το λέει
συνεχώς ο μπαμπάς της, ο οποίος τη μεγάλωσε ολίγον σαν
αγόρι.

Όσοι συνομιλούν μαζί της ξέρουν ότι πάσχει από… αφο-
βία. Δεν φοβάται τίποτα και κανέναν, και αυτό είναι κάτι που
τη χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Αγαπάει να πηγαίνει στις Σπέ-
τσες και να ακούει κλασική μουσική. Παράλληλα είναι πολύ
τυχερή καθώς διατηρεί μια παρέα με φίλες της που είναι μα-
ζί από το δημοτικό σχολείο μέχρι και σήμερα. Μεταξύ αστεί-

ου και σοβαρού λέει ότι «όλες οι φίλες της πλέον έχουν μω-
ρά και ασχολούνται με τα παιδιά τους». Η ίδια λατρεύει τον
θεσμό της οικογένειας, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμη να βά-
λει μπροστά…

Ένα από τα περιστατικά που τη συγκλόνισαν ήταν η γνωρι-
μία της με τον Άρη, έναν 14χρονο ο οποίος είναι διάνοια. Τον
γνώρισε σε ένα ορφανοτροφείο στην Πάτρα και αργότερα
έμαθε ότι ο Άρης έχει έξι αδέρφια που μένουν σε έξι διαφο-
ρετικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η ιστορία αυτή τη συγκλόνισε
και όπως λέει η ίδια στους φίλους της: «Αν το παιδί αυτό με-
γάλωνε σε οικογένεια, θα ήταν σίγουρα στη NASA». 

Την εκνευρίζει αφάνταστα η έλλειψη σεβασμού και τρό-
πων καλής συμπεριφοράς. Είναι ικανή να κάνει καβγά τερα-
στίων διαστάσεων αν δει κάποιον να πετάει στον δρόμο
σκουπίδια. Δεν αντέχει τις αντικοινωνικές συμπεριφορές,
αντίθετα αγαπάει τους ανθρώπους με χιούμορ. Η ίδια πάν-
τως διαθέτει αρκετό. Όπως την τελευταία φορά που ένας κα-
μεραμάν τη ρώτησε, χωρίς προφανώς να την αναγνωρίσει:
«Πότε έρχεται η υπουργός;». Το περιστατικό έγινε σε μια
ενημέρωση στο υπουργείο, όταν η κυρία Μιχαηλίδου μπήκε
στην αίθουσα και έσπευσε να χαιρετήσει τους δημοσιογρά-
φους και τεχνικούς, ρωτώντας τους αν είναι έτοιμοι. Τότε
ένας εικονολήπτης τη ρώτησε αν «η υπουργός έρχεται», με
την κυρία Μιχαηλίδου να σκάει στα γέλια, λέγοντας «από την
αρχή μου συμβαίνει αυτό. Από την πρώτη μέρα…».

Η γνωριμία με τον Μητσοτάκη
και ο 14χρονος Άρης

Ένα από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της είναι ότι δεν φο-
βάται τίποτα και κανέναν

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Το έργο της 
για τα ΑμεΑ 
και τα ορφανά
αναγνωρίζεται
από όλο το 
πολιτικό φάσμα Τα μάτια της λάμπουν όταν είναι κοντά σε μικρά παιδιά

Καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες στο ζήτημα της αναδοχής των παιδιών και στην προστασία
των ανηλίκων

Από μικρή είχε μεγάλη αγάπη για την πολιτική, χωρίς ωστόσο να είναι
ενταγμένη σε κομματικές νεολαίες

Αθόρυβα και αποτελεσματικά 
βρίσκεται δίπλα σε όσους 
το έχουν ανάγκη



Μ
ε ιδιαίτερη προσοχή παρακο-
λουθεί η Αθήνα την κατάρ-
ρευση της τουρκικής οικονο-
μίας, με τις οδηγίες που φτά-

νουν στα Επιτελεία να ζητούν «ετοιμότη-
τα», προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια εν-
δεχόμενη προσπάθεια του Ερντογάν να
«εξαγάγει» την κρίση που αντιμετωπίζει
στο εσωτερικό, βάζοντας «φωτιά» στην
Ανατολική Μεσόγειο. 

Η Ελλάδα και οι αμυντικές συμμαχίες
που υπέγραψε η χώρα μας με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και τη Γαλλία, βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνεδρίασης του τουρκικού
Συμβουλίου Ασφαλείας, δείχνοντας τη ρη-
τορική που θα ακολουθήσει η Άγκυρα το
επόμενο διάστημα. «Η Ελλάδα, με την προ-
κλητική ρητορική και τις επιθετικές της
ενέργειες, επιμένει να μη σέβεται τους
όρους καλής γειτονίας και να παραβιάζει
τις διεθνείς συνθήκες. Η συμπεριφορά αυ-
τή θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταθε-
ρότητα και την ηρεμία στην περιοχή», ανα-
φέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου. 

Για πρώτη φορά, μάλιστα, συζητήθηκαν
και οικονομικά θέματα, με τον Τούρκο
πρόεδρο να αφήνει αιχμές για «οικονομικό
πόλεμο» εναντίον της Άγκυρας. «Αξιολο-
γήθηκαν οι προκλήσεις και οι απειλές που
αντιμετωπίζει η Τουρκία στην εφαρμογή
της οικονομικής πολιτικής, των επενδύσε-
ων, της παραγωγής, της απασχόλησης και
των εξαγωγών». 

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταφεύγει
στην κλασική συνταγή της δημιουργίας
«εχθρών» για να αποπροσανατολίσει την
τουρκική κοινή γνώμη, μεγάλο μέρος της
οποίας βγαίνει καθημερινά στους δρόμους
απαιτώντας την παραίτησή του και την άμε-
ση προκήρυξη προεδρικών εκλογών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας στοχοποίησε για μία ακόμη φορά τους
αμυντικούς εταίρους της Ελλάδας, με την
ανυπόστατη κατηγορία ότι η στρατιωτική
συνεργασία της Αθήνας με το Παρίσι και
την Ουάσιγκτον υπονομεύει την ειρήνη και
τη σταθερότητα στην περιοχή. «Οι δυνά-
μεις που ενθαρρύνουν την Ελλάδα να κάνει
περαιτέρω βήματα, υποστηρίζοντας τη
στάση της ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και
τις σχέσεις καλής γειτονίας, καλούνται να
εγκαταλείψουν αυτή την προσέγγιση που
θα διαταράξει την ηρεμία της περιοχής και
να πάρουν θέση προς την κατεύθυνση της
δικαιοσύνης και της ειρήνης». 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Αμερι-
κανός πρόεδρος άφησε τον Ταγίπ Ερντογάν
εκτός της ψηφιακής συνόδου για τη δημο-

κρατία, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν έστειλε
τελικά πρόσκληση στον Τούρκο πρόεδρο.
Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές
Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή ηγετών από
110 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα, που θα εκπροσωπηθεί από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο Τζο
Μπάιντεν επέλεξε να μη συμπεριλάβει την
Τουρκία, την Κίνα και τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει
την επίσκεψή του στην Υποσαχάρια Αφρική
και συγκεκριμένα στην Γκαμπόν, όπου συ-
ναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Αλί
Μπόνγκο Οντίμπα, μεταφέροντας το ενδια-
φέρον της Αθήνας για ενίσχυση της συνερ-
γασίας με τις χώρες της περιοχής. Οι δύο
πλευρές συζήτησαν για το Δίκαιο της Θά-

λασσας και την ασφάλεια των συνόρων και
των θαλάσσιων συγκοινωνιών. «Δεν πρέ-
πει να αγνοήσουμε ότι η Γκαμπόν θα είναι
σύντομα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει
εκλεγεί, αναλαμβάνει από το 2022. Η Ελλά-
δα υποστήριξε αυτή την εκλογή. Και σε αυ-
τό λοιπόν το επίπεδο, της διεθνούς νομιμό-
τητας και του Δικαίου της Θάλασσας, υπάρ-
χει τεράστιο έδαφος συνεργασίας», τόνισε

ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. 

Ενισχύονται Έβρος και νησιά
Έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα 44 θω-

ρακισμένα οχήματα Μ1117 Guardian, τα
οποία προμηθεύονται οι Ένοπλες Δυνά-
μεις έναντι συμβολικού τιμήματος από τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά, η χώρα θα
προμηθευτεί 1.200 οχήματα, τα οποία θα
συνδράμουν το έργο των περιπολιών στον
Έβρο και τα νησιά ενώ ένας περιορισμένος
αριθμός θα αποθηκευτεί, ώστε να χρησι-
μοποιηθεί ως «αποθήκη» ανταλλακτικών.
Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να
φτάσουν στην Ελλάδα 450 οχήματα και τα
υπόλοιπα θα έρχονται σταδιακά σε τακτά
χρονικά διαστήματα, όσο η ειδική επιτροπή
που βρίσκεται στις ΗΠΑ θα προχωρά με τη
διαδικασία επιλογής. Το Γενικό Επιτελείο
Στρατού προγραμματίζει την τελετή έντα-
ξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσα στην
επόμενη εβδομάδα.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για Τουρκία

Μετά την κατάρρευση 
της τουρκικής οικονομίας 
ο Ερντογάν βρυχάται,
δείχνοντας την πολιτική 
που θα ακολουθήσει 
το επόμενο διάστημα
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Ρεπορτάζ: Ηλίας Παλιαλέξης

Σ
την Κρήτη έχει πέσει σημαντικό
βάρος για τα έργα υποδομών,
καθώς υλοποιείται σημαντικό
πακέτο έργων που στόχο έχει να

αναβαθμίζει συνολικά τις υποδομές της,
αναδεικνύοντάς την έτσι σε έναν νευραλ-
γικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.
Με απόφαση του υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώ-
στα Καραμανλή σε τροχιά
υλοποίησης βρίσκονται
όλα τα μεγάλα έργα: ο
Βόρειος Οδικός Άξονας
της Κρήτης, το νέο αε-
ροδρόμιο Καστελίου και
τα αρδευτικά - αντιπλημ-
μυρικά έργα και διαχείρι-
σης υδάτινων πόρων θα αλ-
λάξουν ριζικά τη συνολική εικό-
να του νησιού.

«Αναβαθμίζουν την εθνική και την τοπι-
κή οικονομία και θα οδηγήσουν τη Μεγα-
λόνησο σε μια άλλη πορεία τα επόμενα
χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ.
Καραμανλής.

Ειδικότερα, πρόσφατα υπογράφηκε η
περιβαλλοντική έγκριση του πρώτου τμή-
ματος του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος - Νεάπολη,
μήκους 22,5 χλμ., ενώ μέχρι το τέλος του
έτους θα οριστεί και η διαγωνιστική διαδι-

κασία με υποβολή των δεσμευτικών προ-
σφορών. Η ανακήρυξη προσωρινού μει-
οδότη για το έργο αναμένεται στα τέλη Ια-
νουαρίου, ενώ η σύμβαση του έργου ανα-
μένεται να υπογραφεί εντός του τρίτου
τριμήνου του 2022.

Για το μεγαλύτερο και σημαντικότερο
κομμάτι του ΒΟΑΚ, ύψους 1,5 δισ., το τμή-
μα Χανιά - Ηράκλειο, σχεδόν 157 χιλιόμε-

τρων, το οποίο θα υλοποιηθεί με
τη διαδικασία της σύμβασης

παραχώρησης, η μελέτη
περιβαλλοντολογικών
επιπτώσεων αναμένε-
ται το πρώτο τρίμηνο
του 2022, ενώ εκτιμάται
ότι θα υπάρξουν δε-

σμευτικές προσφορές
μέσα στο 2022.
Για το κομμάτι Κίσσαμος -

Χανιά, 38 χλμ., θα κατατεθεί με-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
τέλος του καλοκαιριού και αναμένεται να
υπάρξει ανάδοχος το 2023.

Το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος,
μήκους 14 χλμ. και προϋπολογισμού 147
εκατ. ευρώ, θα δημοπρατηθεί μέσα στον
Ιανουάριο του 2022 και στόχος είναι να
συμβασιοποιηθεί εντός έξι μηνών.

«Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τότε θέ-
λουμε και θα δούμε μπουλντόζες, δηλαδή
θα έχουμε εκκίνηση του έργου λίγο μετά

το καλοκαίρι», σύμφωνα με τον υπουργό.
Για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου έχει

ήδη εγκριθεί το masterplan και, όπως
διαβεβαίωσε ο κ. Καραμανλής, «παρά τις
μικρές καθυστερήσεις λόγω της πανδη-
μίας η Κρήτη θα έχει ένα αεροδρόμιο που
θα καλύψει τις ανάγκες της όχι μόνο για τα
αμέσως επόμενα χρόνια αλλά για τις επό-
μενες δεκαετίες». Στους σχεδιασμούς εί-
ναι να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί
και το «Ν. Καζαντζάκης».

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η κατα-
σκευή τριών φραγμάτων σε Πλατύ, του
Μπραμιανού και του Ταυρωνίτη. Έργα
προβλέπονται και για τα νέα δικαστικά μέ-
γαρα του Ηρακλείου και των Χανίων αλλά
και για την ανακατασκευή των δικαστη-
ρίων του Ρεθύμνου, τα οποία έχουν ήδη
εγκριθεί από τη Διυπουργική ΣΔΙΤ με κό-
στος 120 εκατ. ευρώ.

Οι μεγάλες υποδομές που
θα απογειώσουν την Κρήτη

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, 
το νέο αεροδρόμιο Καστελίου
και τα αρδευτικά -
αντιπλημμυρικά έργα
μετατρέπουν τη Μεγαλόνησο
σε κόμβο της Ανατολικής
Μεσογείου

Κ. Σκρέκας: «Το φυσικό
αέριο ενισχύει 
τον γεωπολιτικό ρόλο
της Ελλάδας 
στη ΝΑ Ευρώπη»
«Αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρό-
λος της Ελλάδας ως διαμετακομιστι-
κού κόμβου φυσικού αερίου για ολό-
κληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
τόνισε ο ΥΠΕΝ Κώστας Σκρέκας
ύστερα από την υπογραφή Μνημονί-
ου Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου, που ήρθε σε συνέχεια της
συνάντησης που είχε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αθή-
να τον Νοέμβριο του 2020 με τον Πρό-
εδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El -
Sisi και επιβεβαιώθηκε στην επίσκε-
ψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο
Κάιρο τον περασμένο Ιούνιο.

Ο κ. Σκρέκας χαρακτήρισε το Μνημό-
νιο «σημαντικό βήμα για την εμβά-
θυνση της στρατηγικής σχέσης» των
δύο χωρών και επεσήμανε ότι «εξα-
σφαλίζονται η επάρκεια εφοδιασμού
και η διαφοροποίηση πηγών και
οδεύσεων». Μεταξύ άλλων, προβλέ-
πεται η επέκταση της διμερούς συ-
νεργασίας στην εμπορία LNG, στην
εξερεύνηση και παραγωγή φυσικού
αερίου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η
προοπτική διασύνδεσης των συστη-
μάτων φυσικού αερίου των δύο χω-
ρών με την κατασκευή υποθαλάσσιου
αγωγού. 
Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να
ωφελήσει σημαντικά και τις ελληνι-
κές εταιρείες, όπως τη ΔΕΠΑ και την
ΕΔΕΥ, καθώς το φυσικό αέριο θα παί-
ξει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική
για την πράσινη μετάβαση της χώρας
τις επόμενες δεκαετίες.
Το Μνημόνιο για τη στρατηγική συ-
νεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου για το
φυσικό αέριο υπεγράφη την Πέμπτη
μεταξύ του Έλληνα ΥΠΕΝ και του
υπουργού Πετρελαίου και Ορυκτών
Πόρων της Αιγύπτου, Tarek El Molla,
στο Κάιρο.
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Ρεπορτάζ: Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Σ
τη φάση που βρισκόμαστε, οι ει-
δικοί της Επιτροπής είναι πολύ
προσεκτικοί στις διατυπώσεις
τους για τη νέα παραλλαγή που

φαίνεται να ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέλη της Επιτροπής και
με αναρτήσεις τους στο fb αναφέρουν πως
είναι νωρίς ακόμη για να βγάλουμε ασφα-
λή συμπεράσματα. Το στέλεχος Β.1.1.529
εκτός από τα πειράματα, θα μελετηθεί
εκτενώς όσο θα διασπείρεται στην κοινό-
τητα. Σε όλη τη διάρκεια της έκτακτης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής των Ειδικών που
έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, έγινε
εκτενής αναφορά στο πώς θα κινηθούμε
ως χώρα στην περίπτωση που δούμε σύν-
τομα μια μεγάλη διασπορά του συγκεκρι-
μένου στελέχους σε περισσότερα κράτη.
Για παράδειγμα, η διασπορά της μετάλλα-
ξης «Α» ήταν ταχύτατη. Εμφανίστηκε αρχι-
κά στη Μεγάλη Βρετανία και σε έναν μήνα
είχε φτάσει και στη χώρα μας.

Η Δέλτα έδειξε αμέσως τις επιθετικές
της διαθέσεις, καθώς μέσα σε τρεις μήνες
κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί
περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί η με-
τάλλαξη της Μποτσουάνα και πόσο γρή-
γορα μπορεί να φτάσει σε άλλα κράτη
εκτός από αυτά όπου έχουν ήδη εντοπι-
στεί τα πρώτα κρούσματα. Το επόμενο δε-
καήμερο θα είναι πολύ κρίσιμο. Αν τα μέ-
λη της Επιτροπής δουν ότι έχουμε μια
γρήγορη μετάδοση αυτού του στελέχους,
τότε θα συνεδριάσουν άμεσα για το ίδιο
θέμα και ίσως δοθούν νέες οδηγίες. Οι
συστάσεις που έκαναν ήδη για τον περιο-
ρισμό των πτήσεων και το εντατικό testing
είναι προληπτικά μέτρα, σε μια προσπά-
θεια να προλάβουμε διασπορά στην Ελλά-
δα, σε μια περίοδο μάλιστα που βρισκό-
μαστε στο πικ της πανδημίας.

Γιαννάκος
Κραυγή αγωνίας για τα νοσοκομεία λόγω

κορονοϊού εξέπεμψε ο πρόεδρος της ΠΟ-
ΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζοντας ότι
τα νοσοκομεία δε αντέχουν άλλο και ότι
θρηνούμε συνεχώς δεκάδες νεκρούς. «Οι
νεκροθάλαμοι των νοσοκομείων είναι γε-
μάτοι. Οι νεκροί από κορονοϊό είναι περισ-
σότεροι από τους νεκρούς όλων των άλλων
παθήσεων. Δεν προλαβαίνουμε να μα-
ζεύουμε τους νεκρούς», είπε ο κ. Γιαννά-
κος μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής για
τη δημόσια υγεία. «Το προσωπικό έχει ση-
κώσει πια τα χέρια ψηλά και έχει παραδο-
θεί», συνέχισε και αναρωτήθηκε τι μέτρα
παίρνουμε για την εκπαίδευση, τα Σώματα
Ασφαλείας και τις συγκοινωνίες, γιατί
όπως είπε πολλοί ασθενείς που είναι μέσα,
έχουν περιγράψει ότι πιθανότατα έχουν

κολλήσει στις εκκλησίες. Σημείωσε επίσης
ότι σήμερα τα νοσοκομεία είναι σε χειρότε-
ρη λειτουργική κατάσταση από ό,τι ήταν
τον περασμένο χειμώνα. Λειτουργούν μό-
νο 620 κλίνες ΜΕΘ για κορονοϊό από 973
που λειτουργούσαν τον περασμένο Απρί-
λιο, και ότι δεκάδες ασθενείς είναι διασω-
ληνωμένοι εκτός και χάνουν τη ζωή τους.
«Τα νοσοκομεία δεν έχουν επάρκεια σε
οξυγόνο, δεν έχουν μηχανήματα High
Flow, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκεί
προβλήματα και λίστες αναμονής σε ασθε-
νείς», είπε ο κ. Γιαννάκος. «Τα νοσοκομεία
έχουν 7.000 λιγότερο προσωπικό από τις
αναστολές και 2.000 από συνταξιοδοτή-
σεις», κατέληξε.

Μελέτη ΠΟΥ - ECDC
Τα εμβόλια στην Ελλάδα έχουν σώσει

12.175 ζωές (11.429 μετά τις δύο δόσεις και
746 μετά την πρώτη δόση), αποτρέποντας
ισάριθμους θανάτους λόγω Covid-19, σύμ-
φωνα με μελέτη του ΠΟΥ και του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων (ECDC). Η μελέτη εκτιμά ότι το ποσο-
στό των αναμενόμενων θανάτων ανθρώπων
άνω των 60 ετών λόγω κορονοϊού που απο-
τράπηκαν στην Ελλάδα χάρη στα εμβόλια εί-
ναι 51%, δηλαδή τα εμβόλια περιόρισαν του-
λάχιστον στους μισούς τους θανάτους που
αλλιώς θα υπήρχαν. Σύμφωνα με την έρευ-

να, οι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό
στους άνω των 60 υπολογίζονται στις 11.703.
Η Ελλάδα από άποψη σωτηρίας ζωών χάρη
στα εμβόλια, βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ
των 33 χωρών της μελέτης (πρώτη είναι η
Ισλανδία με 93% και τελευταία η Ουκρανία
με μόνο 6%). Βάσει της μελέτης με τις δύο
δόσεις έχει εμβολιαστεί το 81% του πληθυ-
σμού της άνω των 60 ετών.

Κρούσματα
Στα 6.602 τα νέα κρούσματα κορονοϊού

χθες, Παρασκευή. Σύμφωνα με την ενημέ-
ρωση, κατά το τελευταίο 24ωρο στην Ελλά-
δα καταγράφονται 86 νέοι θάνατοι, ενώ στις
ΜΕΘ της χώρας νοσηλεύονται 630 διασω-
ληνωμένοι ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επι-
κράτειας είναι 483. Οι 506 από τους διασω-
ληνωμένους ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Παράταση
έως 13 Δεκεμβρίου
Παράταση μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου
για να μπορέσουν όλοι οι πολίτες που
επιθυμούν να ολοκληρώσουν την
αυτοαπογραφή τους έδωσε η Ελλη-
νιστική Στατιστική Αρχή. Αν και το
αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε
το στάδιο της ηλεκτρονικής αυτοα-
πογραφής να λήγει στις 26 Νοεμβρί-
ου και να ακολουθεί μετά η «πόρτα
πόρτα» απογραφή, εντούτοις υπάρ-
χουν απρόβλεπτα εμπόδια που κα-
θυστερούν τη διαδικασία. Ένα από τα
προβλήματα που παρατηρούνται εί-
ναι ότι υπάρχουν πολλές γειτονιές
και μεμονωμένοι πολίτες που δεν
έχουν λάβει φάκελο με τον μοναδικό
κωδικό (κλειδάριθμο) για την αυτοα-
πογραφή. Σε περίπτωση που έως το
τέλος της επόμενης εβδομάδας δεν
έχει λάβει κάποιος πολίτης τον κω-
δικό του, τότε θα πρέπει να επικοινω-
νήσει με την ΕΛΣΤΑΤ και να λάβει επί
τόπου τον κλειδάριθμο. 

Νέα εφαρμογή για
κινητά θα ειδοποιεί
για σεισμούς
Μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέ-
φωνα με την ονομασία «Σεισμικότη-
τα - ΕΑΑ» παρουσίασε το ΕΑΑ, με
σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τα σεισμικά γεγονότα στον ελλαδικό
χώρο. Η εφαρμογή αποτελεί ένα
άμεσο σημείο επαφής του κοινού,
του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύ-
που και της επιστημονικής κοινότη-
τας γύρω από τα σεισμικά φαινόμενα
στη χώρα μας. Κύρια χαρακτηριστι-
κά είναι: Ενημέρωση για σεισμικά
γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Δυ-
νατότητα προβολής των σεισμικών
γεγονότων σε χάρτη και παρατήρηση
της γεωγραφικής τους θέσης. Εξα-
τομικευμένη προβολή συμβάντων
(μέγεθος σεισμού, ημερομηνία,
απόσταση από τη θέση του χρήστη).
Δυνατότητα διαμοιρασμού σεισμι-
κών γεγονότων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κοινωνικών δικτύων
κ.λπ. Λειτουργία «ένιωσα έναν σει-
σμό». Μπορεί κανείς να «κατεβά-
σει» την εφαρμογή σε συσκευές An-
droid μέσω του Google Play και σε
συσκευές iOS μέσω του Apple Store.

Τα εμβόλια στην Ελλάδα
έχουν σώσει 12.175 ζωές
ανθρώπων άνω των 60 -
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ:
«Απελπιστική η κατάσταση 
στα νοσοκομεία»

Συναγερμός για
την άγνωστη
...Μποτσουάνα
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Φορτισμένο 
κλίμα στη δίκη
του ψευτογιατρού

Σε φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε η ακρο-
αματική διαδικασία της δίκης του «ψευ-
τογιατρού», ο οποίος κατηγορείται για
τους θανάτους 12 καρκινοπαθών και για
απόπειρα ανθρωποκτονίας ακόμη 14
ασθενών.

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβη-
κε ο γιος ενός καρκινοπαθούς που ακο-
λούθησε τις οδηγίες του «ψευτογια-
τρού», όταν τον σύστησε φιλικό πρόσω-
πο ως ειδικό για τον καρκίνο. Όταν ο πα-
τέρας του άρχισε να χειροτερεύει με
γοργούς ρυθμούς, ο ίδιος αναζήτησε τον
«ψευτογιατρό». Ο τελευταίος τον υπο-
δέχθηκε σε ένα νοσοκομείο πίσω από το
Χίλτον και εμφανίστηκε με ποδιά για-
τρού. «Μου έδωσε ένα χάπι να το πάω
στον πατέρα μου και ένα μέλι από το
Άγιον Όρος. Η κατάσταση χειροτέρευε
συνεχώς. Από τα μέσα Ιουλίου ο πατέρας
μου χρειάστηκε συσκευή οξυγόνου.
Εμείς είχαμε διακόψει τις θεραπείες στο
νοσοκομείο, γιατί είχαμε πλέον γιατρό
τον Κόντο», ανέφερε και κατέληξε ότι
έχασε τον πατέρα του μέσα σε δύο μήνες.

Το ακροατήριο «λύγισε» με τη δεύτερη
μάρτυρα, μητέρα του 16χρονου Θεοδό-
ση, ο οποίος έπασχε από καρκίνο στον
εγκέφαλο και μετά τις θεραπείες του
«ψευτογιατρού» έπεσε σε κώμα και πέ-
θανε. Η μάρτυρας κατέθεσε πως ο
48χρονος την έπεισε πως το παιδί της,
που έπασχε από καρκίνο στον εγκέφαλο,
θα είχε πλήρη ίαση.

«Δεν καταλάβαινα τι γίνεται, ποια η
αλήθεια και ποια τα ψέματα, μου σπατά-
λησε τη ζωή του παιδιού μου, τη ροκάνι-
σε, εμπιστεύτηκα τη ζωή του παιδιού μου
σε έναν δολοφόνο, πώς το άφησα;», είπε
μέσα σε λυγμούς η γυναίκα που έδωσε
στον «ψευτογιατρό» 22.000 ευρώ για
αποστάγματα και τις «ενέσεις αρτεμισί-
νης».

Τη βεβαιότητα ότι το παιδί του θα ζού-
σε αν δεν είχε ακολουθήσει τις συμβου-
λές του «ψευτογιατρού» δήλωσε στην
κατάθεσή του ο και πατέρας του 16χρο-
νου αγοριού: «Το παιδί μου θα ζούσε
εκατό τοις εκατό, το χειρουργείο θα έδινε
μια τριετία περιθώριο».

Η
εξάρθρωση από την ΕΛΑΣ
ενός μεγάλου κυκλώματος
κατάρτισης πλαστών ταξιδιω-
τικών εγγράφων και διακίνη-

σης παράνομων μεταναστών έφερε ξανά
στην επιφάνεια ένα από τα πιο αποτρό-
παια εγκλήματα στα ελληνικά αστυνομι-
κά χρονικά.

Αυτό καθώς ο 57χρονος Παλαιστίνιος
που συνελήφθη από το Τμήμα Ασφαλείας
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ως μέ-
λος του κυκλώματος το όχι και τόσο μακρι-
νό 2002 είχε δολοφονήσει και εν συνεχεία
τεμαχίσει έναν 52χρονο στην περιοχή της
Σαρωνίδας για λόγους ερωτικής αντιζη-
λίας. Ακόμη και σήμερα είναι ένα από τα
πιο «άγρια» εγκλήματα που έχουν απα-
σχολήσει την κοινή γνώμη, με το θύμα να
βρίσκεται τεμαχισμένο μέσα σε σακούλες.
Ο 57χρονος Παλαιστίνιος είχε συλληφθεί
τον Σεπτέμβριο του 2002, καταδικάστηκε
σε ισόβια κάθειρξη και το 2017 αποφυλα-
κίστηκε λόγω συμπλήρωσης χρόνου έκτι-
σης ποινής και καλής διαγωγής εντός των
φυλακών. Αυτήν τη φορά απασχολεί και
πάλι την ΕΛΑΣ έχοντας κομβικό ρόλο στο
κύκλωμα που φαίνεται να έκανε «χρυσές»
δουλειές τα τελευταία χρόνια.

Όπως προέκυψε προανακριτικά, το κύ-
κλωμα (έχουν συλληφθεί συνολικά 7 άτο-
μα) αναλάμβανε τη διευκόλυνση εξόδου
του κάθε αλλοδαπού, υποστηρίζοντας όλα
τα στάδια της διαδικασίας, από την κατάρ-
τιση πλαστών εγγράφων για τον ίδιο ή την
ανεύρεση γνήσιου εγγράφου ατόμου που
προσομοιάζει με το υπό διακίνηση άτομο
(μέθοδος look alike), τη μεταφορά του
στον χώρο του «Ελ. Βενιζέλος» και την
υποστήριξη αυτού σε όλα τα επίπεδα ελέγ-

χων εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη-
νών με τη χορήγηση των απαραίτητων εγ-
γράφων μέχρι την επιβίβασή του στο αε-
ροσκάφος. Οι παράτυποι μετανάστες για
τις ανωτέρω «υπηρεσίες» κατέβαλαν το
χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ με μετα-
φορά χρημάτων με τη μέθοδο «Hawala»,
αποφεύγοντας δηλαδή τη μεσολάβηση
τραπεζικών ιδρυμάτων. Το κύκλωμα είχε
διακριτούς ρόλους και δρούσε με επαγ-
γελματική μεθοδικότητα.

Από τις έρευνες που έγιναν σε συσχετι-
ζόμενες οικίες και αποθηκευτικούς χώ-
ρους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατα-
σχέθηκαν: 8 διαβατήρια διαφόρων χωρών,
26 δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών, 3
άδειες διαμονής, 24 άδειες ικανότητας
οδήγησης διαφόρων χωρών, 94 ταξιδιωτι-
κά έγγραφα διαφόρων χωρών, Visa, δελτίο
αιτήσαντος ασύλου κ.ά. Οι συλληφθέντες
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών.

Νεκρός στην Ηλεία
εκπαιδευτικός
από τις πλημμύρες
Νεκρός εντοπίστηκε ο άντρας, ηλικίας
περίπου 65 ετών, που αγνοούνταν στην
περιοχή του Βρανά Βαρθολομιού στην
Ηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες του
ilialive.gr, πρόκειται για εκπαιδευτικό
του οποίου το αυτοκίνητο παρασύρθηκε
μέσα σε χείμαρρο λόγω της κακοκαι-
ρίας οδηγώντας τον στον θάνατο.
Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθή-
σεις του από αρδευτικό κανάλι που βρι-
σκόταν στον δρόμο, ενώ επιχείρησαν 10
πυροσβέστες με 4 οχήματα. H κακοκαι-
ρία προκάλεσε πλημμύρες και αρκετά
προβλήματα στην Ηλεία, σύμφωνα με
όσα μεταδίδουν τοπικά Μέσα. Στα Λε-
χαινά, τη Γαστούνη, το Βαρθολομιό, το
Τραγανό και το Καρδιακαύτι η στάθμη
του νερού ανέβηκε σημαντικά, ενώ
υπάρχουν πληροφορίες για πλημμύρες
σε καταστήματα και σπίτια, όπως κατα-
γράφει το ilialive.gr. 

ΖΖΑΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Τον σκότωσαν 
στο ξύλο»
Με τις καταθέσεις ιατροδικαστών και
αυτόπτων μαρτύρων συνεχίστηκε η δί-
κη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας. Το κλίμα φορτίστηκε με την κα-
τάθεση συνταξιούχου αστυνομικού, η
οποία υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του
περιστατικού. «Η εντύπωσή μου ήταν ότι
τον σκότωσαν στο ξύλο. Και πολύ πιο
γρήγορα θα μπορούσε να είχε φύγει από
τη ζωή. Ήταν πολύ δυνατά τα χτυπήματα.
Τους φώναζα “θα τον σκοτώσετε” και
επέμεναν έξαλλοι. Αισθανόμουν ότι τον
χτυπούσαν με τέτοιον τρόπο για να τον
τιμωρήσουν», ανέφερε μεταξύ άλλων η
μάρτυρας. Το δικαστήριο διέκοψε και
όρισε την επόμενη συνεδρίαση για τις 7
Δεκεμβρίου.

Το κύκλωμα -έχουν
συλληφθεί συνολικά 7 άτομα-
αναλάμβανε τη διευκόλυνση
εξόδου τού κάθε παράτυπου
μετανάστη, υποστηρίζοντας
όλα τα στάδια της διαδικασίας

Ο μακελάρης που
διακινούσε αλλοδαπούς
έναντι 5.000 ευρώ

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ: 
Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Τζιτζικώστας

«Η συμπαράστασή μας στις
γυναίκες είναι αδιαπραγμάτευτη»

Το Κέντρο Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας
της Θεσσαλονίκης, που
χρηματοδοτείται από
την οικεία περιφέρεια
μέσω ευρωπαϊκών πό-
ρων, επισκέφτηκε ο πε-
ριφερειάρχης Απόστο-
λος Τζιτζικώστας. «Ανα-
βαθμίσαμε τη λειτουρ-
γία του Συμβουλευτικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, ώστε μέσα από δράσεις ψυχοκοινω-
νικής και νομικής υποστήριξης σε γυναίκες θύματα βίας και
διακρίσεων, αλλά και μέσα από δράσεις προώθησής τους
στην απασχόληση και δικτύωσής τους με την τοπική κοινωνία,
να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά και άμεσα, όπως και να
αποτρέπει την έμφυλη βία κατά των γυναικών», δήλωσε ο πε-
ριφερειάρχης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης
της Βίας Κατά των Γυναικών. «Η βία δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτή σε οποιαδήποτε μορφή της και η συμπαράστασή μας
στις γυναίκες-θύματα οφείλει να είναι άμεση, σταθερή και
αδιαπραγμάτευτη», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πάτρα - Υγειονομικά πρωτόκολλα

Πρόστιμα σε 300 εργαζόμενους 
Τριακόσιοι εργαζόμενοι στον Δήμο Πατρέων δεν
τηρούσαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως απέδειξε
σχετικός έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας,
για δηλώσεις των rapid tests. Σημειώνεται ότι ο δήμος
είχε στείλει σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔ για 70 μόνιμους
και 143 από την κοινωφελή εργασία, για ελέγχους κατά
τον μήνα Οκτώβριο. Οι εργαζόμενοι που δεν τηρούσαν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα καλούνται να πληρώσουν
πρόστιμο από 300 ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση
rapid test.

Βράζει η κοινωνία της αχαϊκής πρωτεύουσας με όσα ψιθυρί-
ζονται εσχάτως. Όπως καταγράφουν τα τοπικά ΜΜΕ, αντιδή-
μαρχος του Δήμου Πατρέων προέβη σε άγριο ξυλοδαρμό της
50χρονης ερωμένης του. Η 50χρονη κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό
στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, ενώ επισημαίνει ότι ο
αντιδήμαρχος δεν επικοινώνησε μαζί της, «ούτε για συγγνώ-
μη». Επιπλέον, προσθέτει πως υποπτευόταν ότι ο αντιδήμαρχος
«διατηρούσε σχέση και με μια άλλη γυναίκα και αποφάσισε να
τον παρακολουθήσει. Στο γραφείο του τσακώθηκαν και τότε
εκείνος άρχισε να της φωνάζει να φύγει, να τη βρίζει, να τη
χτυπάει και να τη σπρώχνει, με αποτέλεσμα να πέσει από τα
σκαλοπάτια». Το επεισόδιο προκάλεσε την έντονη αντίδραση
τριών επικεφαλής παρατάξεων.

Τρία νέα έργα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 12,7 εκατ. ευρώ, εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», από την
επιτροπή αξιολόγησης της οικείας περι-
φέρειας. Πρόκειται για το «Ανοιχτό Ποδη-
λατοδρόμιο» στον Βόλο, τη «Νέα Γέφυρα»
στον Κραυσίδωνα, επίσης στον Βόλο, και
την ανάπλαση της δυτικής εισόδου της
Καρδίτσας. Παράλληλα, στο ίδιο πρόγραμ-
μα εντάχθηκαν και άλλα πέντε έργα συνο-
λικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ
για δήμους της Θεσσαλίας. «Το πρόγραμ-
μα “Αντώνης Τρίτσης” δίνει τη δυνατότητα
στους δήμους και τις περιφέρειες να εκ-
πονήσουν σχέδια για έργα ουσίας που
βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολι-
τών. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που
μπορούμε να πετύχουμε και αποτελεί ένα
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο», δήλω-
σε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός.

! Θεσσαλία

Έργα 12,7 εκατ. 
στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»

Αντιδήμαρχος-«λατίνος εραστής»
πλάκωσε στο ξύλο την ερωμένη του

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πελοπόννησος

Στον Δήμο Ναυπλίου παραχωρεί 
το υπουργείο Τουρισμού τη μαρίνα

Από χθες, Παρα-
σκευή 26 Νοεμ-
βρίου, ο χώρος της
μαρίνας Ναυπλίου
παραχωρείται στον
οικείο δήμο και στη
διαχείριση του Δη-
μοτικού Λιμενικού
Ταμείου Ναυπλίου.
Τη σχετική συμφωνία παραχώρησης υπέγραψαν ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας και ο εκπρόσωπος του εν λόγω
φορέα, παρόντων του δημάρχου Ναυπλίου και του περιφερει-
άρχη Πελοποννήσου. Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας
γνωστοποίησε παράλληλα πως «σύντομα θα υπογραφεί και η
ΣΔΙΤ», με την οποία «ολοκληρώνεται το πλέον σημαντικό έργο
για την ανάπτυξη της Αργολίδας, αλλά και ολόκληρης της Ανα-
τολικής Πελοποννήσου, το οποίο εκκρεμούσε από το 2008».

Κιλκίς

Ο κορονοϊός αναβάλλει 
την αδελφοποίηση 
με έξι δήμους της Ιταλίας
Για την άνοιξη αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τις 26-
29 Νοεμβρίου επίσκεψη αντιπροσωπειών από έξι δήμους
της γειτονικής μας Ιταλίας στο Κιλκίς, για αδελφοποίηση
των δήμων τους, λόγω έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊ-
ού. Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρεία που προσγειώνε-
ται στη Θεσσαλονίκη μέσω Βιέννης ακυρώνει τις πτήσεις
της προς τη συμπρωτεύουσα, εξαιτίας του lockdown που κή-
ρυξε η Αυστρία. Προς τούτο, οι δήμαρχοι Κιλκίς και των έξι
δήμων της βόρειας Ιταλίας ανέβαλαν την εκδήλωσή τους για
την άνοιξη του 2022 και αν ο κορονοϊός το επιτρέψει. Υπεν-
θυμίζεται ότι η αδελφοποίησή τους εντάσσεται στην ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία «YOUnion - Unity in Diversity» - «Σύμ-
φωνο Αδελφοποίησης» - «Ευρώπη για τους Πολίτες».
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«Ο
ι Περιφέρειες στην Πρώτη
Γραμμή» ήταν το σύνθημα που
έστειλε από το τακτικό συνέδριο

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
ο πρόεδρός της και περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υβρι-
δικά στην Αιδηψό της Βόρειας Εύβοιας είχε
δυο βασικές θεματικές ενότητες, την «Κλι-
ματική Αλλαγή και Φυσικές Καταστροφές»
και το «Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ», αλλά
και έναν ισχυρό συμβολισμό από την επιλο-
γή της Αιδηψού και της Βόρειας Εύβοιας για
την πραγματοποίηση του συνεδρίου, καθώς
όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας «πρόκειται
για έναν τόπο που πρόσφατα βίωσε μια τε-
ράστια καταστροφή».

Αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα της
κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειές της
στις σύγχρονες κοινωνίες, ο κ. Τζιτζικώ-
στας υπογράμμισε ότι «η κλιματική αλλαγή

είναι μια πραγματικότητα, στην οποία δεν
μπορούμε άλλο να κλείνουμε τα μάτια»,
ενώ επισήμανε ότι «θέλει τις περιφέρειες
στην πρώτη γραμμή. Το 90% των δράσεων
για την προστασία του περιβάλλοντος και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
θα υλοποιηθεί από τις περιφέρειες. Η Πο-
λιτεία πρέπει να μας δώσει και τον ρόλο και
τους πόρους, γιατί γνωρίζουμε καλύτερα
και τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κά-
θε περιοχής».

Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία,
δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέρθηκε
στην υποστελέχωση και την υποχρηματοδό-
τηση που βίωσαν και βιώνουν οι ελληνικές
περιφέρειες, γεγονός που έχει τελικά αντί-
κτυπο στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων πο-
λιτών και στην παραγωγή ωφέλιμου έργου
για τους πολίτες και ανάπτυξης για τον τόπο.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου

Διονύσου και του Τμήματος Οργάνωσης και Δια-
χείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Γιάννης
Καλαφατέλης και ο κοσμήτορας της σχολής Πα-
ναγιώτης Αλεξόπουλος. Το Τμήμα Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αθλητισμού του πανεπιστημίου
αναμένεται να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στον κα-
λύτερο σχεδιασμό και την οργάνωση των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του δή-
μου. Το μνημόνιο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής,
επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των μερών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει την αν-
ταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητι-
κής εμπειρίας, πάνω σε ζητήματα που άπτονται της ποιότητας ζωής και της αθλητικής ορ-
γάνωσης, τη σύμπραξη για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διοργάνω-
ση δράσεων και αγώνων στις εγκαταστάσεις του δήμου.

Ζητούν νέο 
σταθμό ΗΣΑΠ 

Τη δημιουργία ενός νέου σταθμού
του ΗΣΑΠ που θα εξυπηρετεί την
περιοχή όπου διασταυρώνονται οι
λεωφόροι Πειραιώς και Κηφισού
ζητούν οι δήμαρχοι Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμί-
δης, και Πειραιά, Γιάννης Μώρα-
λης, με κοινή τους επιστολή προς
το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών. Στην ίδια επιστολή οι δή-
μαρχοι ζητούν και την κατασκευή
δύο πεζογεφυρών, η μια εκ των
οποίων θα περνάει πάνω από την
Πειραιώς και θα συνδέει Ρέντη -
Φάληρο και η άλλη πάνω από τον
Κηφισό και θα συνδέει Μοσχάτο -
Φάληρο. Όπως επισημαίνουν, η δη-
μιουργία του νέου σταθμού κρίνε-
ται επιβεβλημένη, καθώς στην πε-
ριοχή λειτουργούν ήδη μεγάλοι εμ-
πορικοί χώροι (Jumbo, Leroy Mer-
lin, Κωτσόβολος, Lidl, Factory Out-
let) και πρόκειται να ανοίξει την
επόμενη χρονιά νέο μεγάλο εμπο-
ρικό κέντρο με 13.500 m2 μαγα-
ζιών, δημιουργώντας τον μεγαλύ-
τερο εμπορικό κόμβο της περιοχής
του Πειραιά ενώ βρίσκεται μακριά
από τους δύο υπάρχοντες σταθ-
μούς σε Μοσχάτο και Νέο Φάληρο.

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης κατηγορείται
εκ των έσω ότι «συμπλέει
σκανδαλωδώς» με τη διοίκηση
του δήμου; Για να το κάνουμε
πιο εύκολο, η εν λόγω
παράταξη έχει αλλάξει εδώ
και καιρό επικεφαλής και από
τότε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί
ή παραιτηθεί τα περισσότερα
στελέχη της… Τώρα φαίνεται
ότι είναι πολύ κοντά να
διαλυθεί «εις τα εξ ων
συνετέθη»! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Συντήρηση 
με… επιχορήγηση
Σημαντική ενίσχυση στην προσπά-
θεια συντήρησης των σχολείων του
εξασφάλισε ο Δήμος Κηφισιάς, κα-
θώς έπειτα από προσπάθειες του δη-
μάρχου Γιώργου Θωμάκου, το
υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την
ένταξη του έργου στον άξονα προτε-
ραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός», του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Με αυτήν την απόφαση δίνεται στον
δήμο η δυνατότητα να προχωρήσει
σε περαιτέρω σημαντικές εργασίες
στις κτιριακές υποδομές των σχολεί-
ων. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθούν
εργασίες που αφορούν επιδιορθώ-
σεις δαπέδων, επισκευές, μονώσεις
οροφών, εσωτερικούς-εξωτερικούς
ελαιοχρωματισμούς, αντικατάσταση
ειδών υγιεινής, αντικατάσταση κου-
φωμάτων, έλεγχο ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, επισκευές κτιρια-
κού κελύφους κ.λπ.

Τζιτζικώστας: Μετάβαση στην… 
περιφερειακή διακυβέρνηση

Νέα απορριμματοφόρα 

Ο Δήμος Γαλατσίου απέκτησε
οκτώ νέα, υπερσύγχρονα απορριμ-
ματοφόρα με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», προχω-
ρώντας έτσι σε ανανέωση του στό-
λου των απορριμματοφόρων, ώστε
με τα νέα οχήματα η αποκομιδή
απορριμμάτων να γίνεται αποτελε-
σματικότερα και με τη μέγιστη δυνα-
τή ασφάλεια για τους εργαζομένους,
κάτι που ήταν και παραμένει βασική
προτεραιότητα. Όπως επισημαίνεται
από τον δήμαρχο Γιώργο Μαρκό-
πουλο, στόχος είναι να ανανεωθεί ο
στόλος των απορριμματοφόρων, κα-
θώς είχε μέσο όρο ηλικίας πάνω από
25 έτη, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες
καθαριότητας, να εξασφαλιστούν
καλύτερες συνθήκες υγιεινής και
ασφαλείας για το προσωπικό και να
μειωθεί σταδιακά το κόστος των αν-
ταποδοτικών τελών με την ελαχιστο-
ποίηση των φθορών.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Ε Ν Π Ε  
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Τρεις Πράσινοι, από την πτέρυγα των «ρεαλιστών» του
κόμματος, αναλαμβάνουν υπουργεία στη νέα κυβέρνηση
της Γερμανίας, την οποία σχηματίζουν μαζί με τους Σο-
σιαλδημοκράτες (SPD) και τους Ελεύθερους Δημοκρά-
τες του FDP υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Η 40χρονη
Αναλένα Μπέρμποκ, ανερχόμενο αστέρι των Πρασίνων,
αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, το υπουργείο Εξωτερι-
κών, και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ το νέο διευρυμένο υπουρ-
γείο Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα. Ο Χάμπεκ θα
είναι επίσης αντικαγκελάριος. 

Έκπληξη θεωρείται η υπουργοποίηση του πρώην αρ-

χηγού του κόμματος, του τουρκικής καταγωγής Τζεμ
Έζντεμιρ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για την αυστηρή
κριτική που ασκεί στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Εζντε-
μίρ προκάλεσε την οργή των τουρκικών Αρχών τα τελευ-
ταία χρόνια, αφού κατήγγειλε τις παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και ζήτησε μετ’
επιτάσεων να αναγνωρίσει η Γερμανία τη γενοκτονία των
Αρμενίων. Δέχτηκε απειλές για τη ζωή του αλλά και επι-
θέσεις από τον Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για το «ακά-
θαρτο αίμα» των Γερμανών βουλευτών τουρκικής κατα-
γωγής.

Σ
ε νέο «μέτωπο» μεταναστευ-
τικής κρίσης μετατρέπεται η
Μάγχη, όπου το πέρασμα
δεκάδων ανθρώπων προς

τις βρετανικές ακτές προκαλεί διαμά-
χη μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας.

Έκπληκτος για τις «μη σοβαρές»
μεθόδους που χρησιμοποιεί ο Μπόρις
Τζόνσον δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλ-
λίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την επι-
στολή με την οποία ο Βρετανός πρω-
θυπουργός ζητεί από τη Γαλλία να δέ-
χεται πίσω τους μετανάστες που φτά-
νουν στη Βρετανία διασχίζοντας τη
Μάγχη, επιστολή που ο Τζόνσον
ανάρτησε στο Twitter.

«Δεν επικοινωνούμε μεταξύ ηγε-
τών για τέτοια θέματα με tweets και
με επιστολές που δίνουμε στη δημο-
σιότητα», δήλωσε ο Μακρόν. Ο Τζόν-
σον ζήτησε από τον Μακρόν να παίρ-
νει πίσω στη Γαλλία τους μετανάστες
που φτάνουν στην Αγγλία, μία μέρα
έπειτα από άλλο ένα πολύνεκρο ναυά-
γιο στη Μάγχη, όπου έχασαν τη ζωή
τους 27 άνθρωποι - ανάμεσά τους γυ-
ναίκες και παιδιά.

«Προτείνω να εφαρμόσουμε μια
διμερή συμφωνία επανεισδοχής,
που θα επιτρέπει την επιστροφή
όλων των παράτυπων μεταναστών
που διαπλέουν τη Μάγχη», αναφέρει
ο Τζόνσον στην επιστολή, παρουσιά-
ζοντας επίσης τα μέτρα που θα μπο-
ρούσαν να λάβουν οι δύο χώρες για
να αποφευχθούν οι θάνατοι ανθρώ-
πων στη Μάγχη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται κοινές

περιπολίες ώστε να αποτρέπονται οι
αναχωρήσεις σκαφών από τις γαλλι-
κές ακτές, η χρήση αισθητήρων και
ραντάρ, η συμφωνία επανεισδοχής
στη Γαλλία αλλά και μια παρόμοια
συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βα-
σιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ώρα που η προσοχή της ΕΕ είναι
στραμμένη στο ενδεχόμενο επανα-
προωθήσεων στο Αιγαίο και στην κρί-
ση με τους εγκλωβισμένους μετανά-
στες στα σύνορα Πολωνίας - Λευκο-
ρωσίας, χιλιάδες άνθρωποι επιχει-
ρούν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρα-
σμα της Μάγχης.

Εκτιμάται ότι φέτος 25.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες έχουν διασχί-
σει τη Μάγχη, ενώ Γαλλία και Βρετα-
νία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν κα-

τηγορίες. Το Λονδίνο καταγγέλλει ότι
η Γαλλία δεν αξιοποιεί τα κονδύλια
που της παραχωρεί το Ηνωμένο Βασί-
λειο για την αποτροπή μεταναστών να
περάσουν τη Μάγχη, ενώ η Γαλλία
αφήνει να εννοηθεί ότι η Βρετανία εκ-
μεταλλεύεται τους χαμηλόμισθους
παράτυπους μετανάστες που φτάνουν
στις ακτές της.

Η ένταση αφορά τους
μετανάστες που περνούν
στις βρετανικές ακτές -
Επιστολή Τζόνσον σε
Μακρόν στο Twitter!

Τα «πράσινα» υπουργεία στη Γερμανία

Η Μάγχη νέο μέτωπο
κρίσης Βρετανίας - Γαλλίας
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Ελλείψεις σε φάρμακα -
Δελτίο στα τρόφιμα
στην Τουρκία
Την ώρα που η οικονομική κρίση μαστίζει την
Τουρκία με ελλείψεις σε βασικά είδη, όπως
λάδι και γάλα, βουλευτές του κυβερνώντος
κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
προκαλούν οργή με δηλώσεις που θυμίζουν
«Μαρία Αντουανέτα».
«Αντί να αγοράζετε δύο κιλά κρέας, αγοράστε
μισό κιλό», είπε ένας βουλευτής του ΑΚΡ. Στο
μεταξύ, κρεοπώλης ανέφερε ότι ο κόσμος δεν
αγοράζει πλέον κρέας και οι γυναίκες ζητούν
κόκαλα για να βάζουν στο φαγητό. Αν και έχει
τεθεί όριο στις αγορές βασικών προϊόντων
όπως γάλα, λάδι, ζάχαρη και καφές -δύο
πακέτα από κάθε προϊόν-, οι Τούρκοι
σπεύδουν στα σουπερμάρκετ, εντείνοντας το
κλίμα της αβεβαιότητας που δημιουργεί η
κατρακύλα του εθνικού νομίσματος.
Ελλείψεις παρουσιάζονται και σε
εκατοντάδες φάρμακα που εισάγονται από το
εξωτερικό, όπως αντιβιοτικά και ινσουλίνη.

Στους 57 οι νεκροί
σε ανθρακωρυχείο
στη Σιβηρία

Σε 57 ανέρχονται οι νεκροί από το δυστύχημα
σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία, σύμφωνα με
πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες διάσω-
σης. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο
για 52 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων έξι με-
λών σωστικών συνεργείων. Οι ρωσικές Αρχές
γνωστοποίησαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων
που τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης μεθανί-
ου στο ανθρακωρυχείο ανέρχεται σε 63. Οι
τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται
σε τέσσερα νοσοκομεία της Σιβηρίας. Το δυ-
στύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμ-
πτης στο ορυχείο Λιστβιάζναγια στο Κεμέροβο,
μια περιοχή όπου λειτουργούν πολλά ανθρα-
κωρυχεία. Στο ορυχείο βρίσκονταν περισσότε-
ροι από 250 άνθρωποι. Ειδική ερευνητική επι-
τροπή, που ξεκίνησε έρευνα για «παραβίαση
των κανόνων ασφαλείας», ανακοίνωσε ότι συ-
νελήφθησαν ο διευθυντής του ορυχείου, ο
αναπληρωτής του και ένας αξιωματούχος της
περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.





Αύξηση 9,2% στην
ίδρυση επιχειρήσεων,
μόλις μία πτώχευση
το γ’ τρίμηνο

Νέα σημαντική αύξηση κατά 9,2% ση-
μείωσε ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων
που ιδρύθηκαν στο γ’ τρίμηνο του έτους,
ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα κήρυξε
πτώχευση μόλις μία! Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι
εγγραφές νέων επιχειρήσεων ήταν 22.642
έναντι 20.725 το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020. Σε σχέση με το β’ τρίμηνο, οι νέες
εγγραφές εμφανίζονται μειωμένες κατά
14,1%, ενώ τα στοιχεία δείχνουν στροφή
του μικρού επιχειρείν προς τον πρωτογενή
τομέα και το real estate. Η μεγαλύτερη αύ-
ξηση σημειώθηκε στην ίδρυση νέων χρη-
ματοοικονομικών και ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων με 34%, ενώ η μεγαλύτερη μεί-
ωση σημειώθηκε στη Μεταποίηση με
22,1% και ακολούθησαν τα Καταλύματα και
οι υπηρεσίες εστίασης με 15,6%. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι
ατομικές, ενώ ακολούθησαν οι προσωπι-
κές, κεφαλαιουχικές και οι λοιπές. Στην
Αττική ιδρύθηκαν 7.642 νέες επιχειρή-
σεις, στη Βόρεια Ελλάδα 6.406, στην Κεν-
τρική 5.510 και στα νησιά του Αιγαίου και
την Κρήτη 3.084.

Νέα αύξηση καταθέσεων
για τα νοικοκυριά
Ούτε οι αυξημένες φορολογικές και
άλλες υποχρεώσεις στάθηκαν αρκετές
για να ανακόψουν την ανοδική πορεία
των καταθέσεων των νοικοκυριών, οι
οποίες τον Οκτώβριο σημείωσαν
αύξηση κατά 465 εκατ. ευρώ, ενώ από
την άλλη οι επιχειρήσεις «σήκωσαν»
454 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον
Οκτώβριο το σύνολο των καταθέσεων
σημείωσε ανεπαίσθητη αύξηση κατά 11
εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 441
εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Από την
άλλη πλευρά, κατέβασε ταχύτητες η
χορήγηση δανείων από τις τράπεζες.
Μάλιστα, μειώθηκε η καθαρή ροή νέων
δανείων κατά 42 εκατ. ευρώ, έναντι
αύξησης κατά 625 εκατ. τον
Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα της
αβεβαιότητας ή και της απροθυμίας
νοικοκυριών και επιχειρήσεων να
αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες
λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και
της ραγδαία εξελισσόμενης πανδημίας
του κορονοϊού.

Μ
ε μια επίσκεψη στο συμβο-
λαιογραφικό γραφείο για...
καφέ με το απαραίτητο πι-
στοποιητικό εμβολιασμού

και τη μάσκα θα ολοκληρώνονται ηλε-
κτρονικά από την επόμενη εβδομάδα οι
γονικές παροχές και δωρεές των φορο-
λογουμένων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραί-
τητες προσαρμογές στο ηλεκτρονικό
σύστημα της πλατφόρμας των μεταβι-
βάσεων ακινήτων, έτσι ώστε να ολοκλη-
ρώνονται με μία μόνο επίσκεψη και οι
πράξεις γονικών παροχών και δωρεών.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το σύ-
στημα αναγνωρίζει κάποιο... κενό, τότε
ο φορολογούμενος θα πρέπει να μετα-
βεί κατόπιν ραντεβού στην αρμόδια ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Ιού-
νιο οι μεταβιβάσεις με την καταβολή αν-
τιτίμου γίνονται υποχρεωτικά με ηλε-
κτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
myProperty. Οι μεταβιβάσεις μέσω γο-
νικών παροχών και δωρεών δεν είχαν
ανέβει στο σύστημα, καθώς θα έπρεπε
να εξοικειωθούν με το νέο σύστημα και
για αυτό είχε δοθεί ένα μεταβατικό διά-
στημα 4-5 μηνών.

Η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής
υποβολής των δηλώσεων γονικών πα-
ροχών ή δωρεών θα γίνεται κατόπιν του
σχετικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι η

συντριπτική πλειονότητα των πράξεων
δεν έχει φόρο, μετά την αύξηση του
αφορολογήτου ορίου μεταβίβασης πε-
ριουσίας έως 800.000 ευρώ, η οποία
ισχύει από την 1η Οκτωβρίου. Τα βήματα
που ακολουθούνται για να οριστικοποι-
ηθεί μια πράξη γονικής παροχής ή δω-
ρεάς είναι τα εξής:

11. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη
σχετική δήλωση, αφού ο δωρητής και ο
δωρεοδόχος έχουν καταθέσει ηλεκτρο-
νικά ή σε φυσική μορφή στον συμβολαι-
ογράφο, όλων των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών. 

2. Στη συνέχεια η δήλωση αποστέλλε-
ται στους λογαριασμούς του γονιού και
του τέκνου ή γενικά του δωρητή και του
δωρεοδόχου στο Taxisnet και ο καθένας
με τους δικούς του κωδικούς μπαίνει
στο σύστημα για να δηλώσει αν την απο-
δέχεται. 

3. Η αποδοχή της δήλωσης ολοκλη-
ρώνεται με την υποβολή, όπου εκεί βε-
βαιώνεται ο σχετικός φόρος που προκύ-
πτει (αφορά περιπτώσεις που είναι πά-
νω από το αφορολόγητο των 800.000

ευρώ). Αν προκύπτει πληρωμή φόρου,
τότε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του
e-banking ή με κάρτα. 

4. Μετά την επεξεργασία της δήλωσης
από την ΑΑΔΕ, εκδίδεται το αποδεικτικό
της μηδενικής πληρωμής φόρου ή του
ποσού που πληρώθηκε. 

5. Στη συνέχεια το αποδεικτικό «ανε-
βαίνει» στο myProperty, στο οποίο
έχουν πρόσβαση ο συμβολαιογράφος
και ο αγοραστής. 

6. Αναρτάται το συμβόλαιο στο ηλε-
κτρονικό σύστημα της Εφορίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εφο-
ρία μπορεί να ζητήσει και πρόσθετα
στοιχεία εντός 60 ημερών, τα οποία οι
συναλλασσόμενοι οφείλουν να καταθέ-
σουν εντός 5 ημερών. Εφόσον περά-
σουν οι 60 μέρες και δεν ζητηθούν πρό-
σθετα στοιχεία, τότε η πράξη γονικής
παροχής ή δωρεάς θεωρείται ολοκλη-
ρωμένη.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Με μια επίσκεψη
στον συμβολαιογράφο θα...
καθαρίζουν οι φορολογούμενοι
- Η ολοκλήρωση των
δηλώσεων θα γίνεται κατόπιν
του σχετικού ελέγχου

Γονικές παροχές, δωρεές
με ένα κλικ σε λίγες μέρες
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Ο
νέος συναγερμός από το υγει-
ονομικό μέτωπο έχει επιβαρύνει
σημαντικά το διεθνές κλίμα, γε-

γονός που έχει αρνητική επίδραση και
στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα
με χρηματιστηριακούς παράγοντες, η
επιφυλακτικότητα θα είναι έντονη στο
ΧΑ σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ενώ η
περιορισμένη συναλλακτική δραστη-
ριότητα αποτελεί τροχοπέδη στην εκδή-
λωση και πρόσκαιρης ανοδικής αντί-
δρασης. Όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η
προσοχή των traders θα παραμείνει
προσηλωμένη στην πανδημία, στην πο-
ρεία των διεθνών αγορών και στα απο-
τελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγ-
μένες. «Τα αποτελέσματα μπορεί να
μειώσουν το πτωτικό momentum και να
δώσουν αφορμές για επιλεκτικές αγο-
ρές», εκτιμά η Beta Sec. «O τραπεζικός
κλάδος έχει κάνει τη σημαντική διαφο-
ρά σε FTSE25 και ΓΔ. Πλέον και οι τρεις
δείκτες είναι σε “short” κατάσταση, με

τα πτωτικά χάσματα. Η αγορά μας είναι
γνωστό πόσο ρηχή είναι. Από την άλλη,
αν κάποιος σκεφτεί ότι έχουν εισέλθει
σημαντικά κεφάλαια σε πολύ κοντινές
τιμές σε τράπεζες και ΔΕΗ, είναι λογικό
να υπάρξει και υποστήριξη της επένδυ-
σής τους. Η αγορά είναι δεδομένο ότι

ψάχνει τον λόγο και τον χρόνο για να αλ-
λάξει ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο, χω-
ρίς ακόμα να τα έχει καταφέρει. Χρονι-
κά διανύει, αισίως, τον όγδοο μήνα συσ-
σώρευσης, σταματώντας στα προ παν-
δημίας επίπεδα», επισημαίνει η Fast Fi-
nance ΑΕΠΕΥ.

ΕΥΑΘ: Μικρή αύξηση σε κέρδη
προ φόρων και κύκλο εργασιών 

Θετικές επιδόσεις κατέγραψε η ΕΥΑΘ κατά
το Γ’ τρίμηνο. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
ανήλθε σε 19.988 χιλ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο
του 2021 και 54.893 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμη-
νο του 2021 έναντι 19.143 χιλ. ευρώ και 53.607
χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του
2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,42% και
κατά 2,40% αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του
κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξη-
ση από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης
(+21,7% και +8% αντίστοιχα).

MIG: Αυξημένα 
τα οικονομικά μεγέθη 
Αύξηση 17% σημείωσαν οι πωλήσεις του ομί-
λου MIG στο εννεάμηνο, με τα EBITDA επίσης
να ενισχύονται στα 39,9 εκατ. ευρώ από 34,6
εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Συγκεκρι-
μένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε
150,4 εκατ. ευρώ κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 και
280,1 εκατ. ευρώ για την περίοδο
01/01/2021-30/09/2021 έναντι 116,9 εκατ.
ευρώ και 239,7 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοι-
χες περιόδους της χρήσης 2020, ήτοι σημεί-
ωσαν αύξηση σε ποσοστό 29% και 17% αντί-
στοιχα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φό-
ρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε
κέρδη ευρώ 12,7 εκατ. για την περίοδο
01/01/2021-30/09/2021 έναντι ζημιών ευρώ
55,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης
2020.

Συμφωνία ΑΤΗΕΧ - BELEX για
κοινή πλατφόρμα συναλλαγών

Υπεγράφη συμφωνία παροχής συστημάτων
και υπηρεσιών με το Χρηματιστήριο Αξιών Βε-
λιγραδίου (BELEX), που συνεπάγεται τη μετά-
βαση της συναλλακτικής δραστηριότητάς του
ως Λειτουργού της Αγοράς στην πλατφόρμα
συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(ΑΤΗΕΧ). Η υπογραφή της συμφωνίας εντάσ-
σεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μετα-
ξύ των δύο χρηματιστηρίων, επί τη βάσει της
αμοιβαίας επιθυμίας των δύο οργανισμών για
στενή συνεργασία και προώθηση μιας ευρύτε-
ρης περιφερειακής συνεργασίας, η οποία ξεκί-
νησε με τη συμμετοχή του ΑΤΗΕΧ στη μετοχική
σύνθεση του BELEX.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ζήτημα χρόνου είναι να δούμε τα πρώτα επιτόκια κάτω
του 2% για μεγάλες εταιρικές χρηματοδοτήσεις, καθώς
οι τράπεζες «κονταροχτυπιούνται» για να κλείσουν με-
γάλα και σίγουρα deals. Τόσο μεγάλη είναι η πίεση για
νέες χορηγήσεις, ώστε, πιθανότατα στις αρχές του
2022, το κόστος χρηματοδότησης θα πέσει ακόμα και
στα επίπεδα του 1,9%. Και δεν μιλάμε για δάνεια που
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε
για ομόλογα, αλλά για project financing, κυρίως ενερ-
γειακών έργων με εγγυημένες, σταθερές αποδόσεις.
Βέβαια, οι τιμολογήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά
και μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς για τους
μικρομεσαίους το κόστος χρήματος είναι τουλάχιστον
διπλάσιο, αν όχι τριπλάσιο.

Αύξηση κατά 60,8% παρουσίασαν τα οργανικά κέρδη της Eurobank
στο εννεάμηνο, δίνοντας ώθηση στα καθαρά κέρδη που διαμορφώ-
θηκαν στα 298 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 103 εκατ. ευρώ καταγράφη-
καν το γ’ τρίμηνο. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να
συμβάλλουν με ποσοστό άνω του 30% στη διαμόρφωση της κερδοφο-
ρίας του Ομίλου, καθώς τα καθαρά κέρδη από τις θυγατρικές εξωτε-
ρικού ανήλθαν σε 111 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
εννεαμήνου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021, ο δείκτης κόκκινων
δανείων διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 7,3%, όπως άλ-
λωστε είχε προαναγγείλει η διοίκηση της τράπεζας, με την τελευ-
ταία τιτλοποίηση δανείων Mexico. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων
στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ το εννεάμηνο και στο
1,9 δισ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2021. 

Eurobank: Καθαρά κέρδη 298 εκατ. 

Φθηνό χρήμα για την ενέργεια

Βαραίνει το κλίμα στο χρηματιστήριο
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Ολοκληρώθηκε η επένδυση
30 εκατ. για επέκταση 
του River West

A
νοιξε τις πύλες του για το κοινό ο νέος εξωτερι-
κός χώρος του εμπορικού κέντρου και κέντρου
ψυχαγωγίας και αναψυχής River West. Στο River

West Open, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,
κυριαρχούν το πράσινο και το τρεχούμενο νερό που πε-
ριβάλλουν όλους τους χώρους του. Η επέκταση του Ri-
ver West, συνολικής επένδυσης 30 εκατ. ευρώ από τη
Noval Property του Ομίλου Viohalco, αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποι-
ηθεί στον κλάδο μέχρι σήμερα, δημιουργώντας περισ-
σότερες από 250 νέες θέσεις εργασίας.

Βελτιωμένα αποτελέσματα για την Elton 

Ανοδικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Elton
Διεθνούς Εμπορίου τόσο σε επίπεδο Γ’ τριμήνου όσο
και στο εννεάμηνο του 2021. Οι ενοποιημένες
πωλήσεις για την περίοδο 01/01/2021-30/09/2021
ανήλθαν σε 109.187 χιλ. ευρώ έναντι 96.197 χιλ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020,
παρουσιάζοντας αύξηση 13,51%. Τα ενοποιημένα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για την
περίοδο 01/01/2021-30/09/2021 ανήλθαν σε 8.928
χιλ. ευρώ έναντι 6.865 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 30,06%.

Κρι-Κρι: Στα 22,29 εκατ. 
τα EBITDA

Θετικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2021
ανακοίνωσε την Πέμπτη η βιομηχανία γάλακτος Κρι-
Κρι. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε
σε 110,24 εκατ. ευρώ έναντι 102,75 εκατ. ευρώ το
2020 (αυξημένος +7,3%). Αντίστοιχα, τα βασικά
μεγέθη της κερδοφορίας για το εννεάμηνο
διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 37,46 εκατ. ευρώ
έναντι 35,17 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.
• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 22,29
εκατ. ευρώ έναντι 21,38 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
2020.
• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19,04 εκατ. ευρώ
έναντι 18,52 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.
• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν
σε 15,02 εκατ. ευρώ έναντι 14,03 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο 2020.

Intertech: Στα 16,04 εκατ. 
ο κύκλος εργασιών

Στα 16,04 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο ο
κύκλος εργασιών της Intertech έναντι 13,51 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα EBITDA να φτά-
νουν στις 588 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 178 χιλ. ευρώ στο
εννεάμηνο πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα τελικά αποτελέσμα-
τα, η εταιρεία εμφάνισε στο εννεάμηνο κέρδη 100 χιλ.
ευρώ έναντι ζημιών 398 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο του
2020. Στο Γ’ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών της Intertech
ανήλθε στα 5,19 εκατ. ευρώ από 4,72 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Λουξ: Εξαγορά του 42,34% 
της εταιρείας Δίρφυς 

Το 42,34% των μετοχών της εταιρείας εμφιάλω-
σης νερού Δίρφυς ΑΕ απέκτησε η ελληνική εται-
ρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας
ΑΒΕΕ, μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας πλειστηριασμού, έναντι ποσού 1,2
εκατ. ευρώ. Ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέ-
του των μετοχών της Δίρφυς ΑΕ, πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος
Σέρρας, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος που το 42,34% των μετοχών της εται-
ρείας ανήκουν πλέον στη μεγαλύτερη αμιγώς ελ-
ληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, τη Λουξ
Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ».

Πλαστικά Θράκης: 
Διανομή μερίσματος 4,75 εκατ. 
Το ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ θα μοιράσει ως
μέρισμα στους μετόχους της η Πλαστικά
Θράκης σε συνέχεια της από 18/10/2021
ανακοίνωσής της. Αναλυτικότερα, για την
εταιρική χρήση 2021 θα διαμοιραστεί μέρισμα
συνολικού ποσού 4.750.000,00 ευρώ (μεικτό
ποσό), ήτοι 0,108592646 ευρώ ανά μετοχή της
εταιρείας (μεικτό ποσό), το οποίο ποσό με την
προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 504.163 ίδιες
μετοχές, τις οποίες κατέχει η εταιρεία και οι
οποίες εξαιρούνται της καταβολής
προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει
σε 0,109858877 ευρώ ανά μετοχή.

Χαϊδεμένος: Συρρίκνωση ζημιών,
αύξηση πωλήσεων 

Συρρίκνωση προ φόρων ζημιών και αύξηση
πωλήσεων εμφάνισε η εταιρεία Χαϊδεμένος την
περίοδο του εννεαμήνου του 2021, με τη διοίκηση
της εταιρείας να σημειώνει πως συντηρείται ένα
κλίμα αβεβαιότητας, με βάση τις τρέχουσες συν-
θήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά. Η
διοίκηση της εταιρείας δεν αποκλείει το γεγονός
οι συνέπειες να επηρεάσουν τη λήξη της τρέχου-
σας χρήσης και δεν δύναται να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο να υφίστανται και για μέρος του 2022,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
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«Θεωδία»

Η «Θεωδία - Theody», μια πρωτότυ-
πη θρησκευτική-χορωδιακή καντάτα
(sacred or chorale cantata) σε σύνθε-
ση του δρ Σύνθεσης Μιχαήλ Κεφάλα
και της καθηγήτριας Ανωτέρων Θεω-
ρητικών Μουσικής, Αρμονίας και Μο-
νωδίας Σταματίας Χωρεψιμά, σε στί-
χους του Νίκου Μώρου-Πιτασάκη,
παρουσιάστηκε σε πρώτη παγκόσμια
διαδικτυακή μετάδοση στο Λονδίνο,
στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Πανε-
πιστημίου Goldsmiths υπό τον τίτλο:
«Around the World 2021 Athens». Το
έργο αποτελείται από τρία μέρη: «Αρ-
χάγγελε», «Μάνα» και «Ανέσπερο Αι-
ώνιο Φως». Η διεύθυνση του μουσι-
κού και χορωδιακού συνόλου πραγ-
ματοποιήθηκε από τη Σταματία Χωρε-
ψιμά, σε αίθουσα του «Φιλοπρόοδου
Ομίλου Υμηττού». Το βίντεο του έργου
«Θεωδία» είναι διαθέσιμο στο ακό-
λουθο link: https://www.youtube.
com/watch?v=j2A8UcqCkVI.

• Κατέρρευσε η Μάρα Ζαχαρέα στο
δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης. Δεν
μπορούσε να μιλήσει μετά το συγκλο-
νιστικό ρεπορτάζ για την 8χρονη στο
Κερατσίνι.

• Η Κατερίνα Γερονικολού
διέψευσε δημοσίευμα που τη
θέλει σε δικαστική διαμάχη
με τον Γιώργο Κιμούλη.

• Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως αναζητά το
πρόσωπο από το οποίο διέρρευσε το
ροζ βίντεο του «Big Brother».

• Μετά την αποχώρηση του
Άρη Σερβετάλη η παράσταση
«Ρινόκερος» θα συνεχιστεί
με αντικαταστάτη.

• Η «εθνική μας νυχού» Τέτα Καμ-
πουρέλη υπογράφει την παραγωγή
στην παράσταση «Ολεάννα» με τον Φί-
λιππο Σοφιανό.

• Ύστερα από χρόνια σιωπής,
ο Γιάννης Βογιατζής αποκά-
λυψε στο «Ενώπιος Ενωπίω»
γιατί ψυχράθηκε με τον Τόλη
Βοσκόπουλο.

• Ο Γιάννης Στάνκογλου επιβεβαίωσε
πως θα είναι στο καστ της σειράς «Το
Νησί 2».

Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

Σ
πεύστε να προλάβετε τη 18η Διεθνή Έκ-
θεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα μεί-
νει ανοιχτή μέχρι και αύριο το βράδυ.
Στην εντυπωσιακή διοργάνωση που στή-

θηκε στους χώρους της ΔΕΘ, ακολουθώντας το εμ-
βληματικό μοντέλο της Φρανκφούρτης, συμμετέ-
χουν 15 χώρες, 450 συγγραφείς και 235 εκθέτες,
με χιλιάδες βιβλία να φιλοξενούνται στα ελληνικά
και ξένα περίπτερα.

Την τελετή έναρξης της έκθεσης κήρυξε η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου το απόγευμα της Πέμπτης, χρησιμοποιώντας
τη ρήση του ιστορικού Αϊζάια Μπερλίν: « Ένα βι-
βλίο είναι η απάντηση σε κάθε πληγή της ανθρω-
πότητας».

Στον φετινό πολιτιστικό θεσμό, την τιμητική της
έχει η γερμανόφωνη λογοτεχνία, ενώ σημαντική
είναι η παρουσία συγγραφέων και εκπροσώπων
φορέων πολιτισμού από την Τιφλίδα, την Παγκό-
σμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2021.

Αύριο, Κυριακή, στις 11.00 το πρωί, έχει προ-
γραμματιστεί στην Αίθουσα «Λογοτεχνικό Καφε-
νείο» / Περίπτερο 13 η παρουσίαση του βιβλίου
«Φυγή: Μια ιστορία της ανθρωπότητας» και θα
ακολουθήσει συζήτηση με τον Andreas Kossert. Ο
διάσημος ειδικός σε θέματα μετανάστευσης και
προσφυγικού στον 20ό αιώνα και συγγραφέας του
μπεστ σέλερ «KalteHeimat» («Ψυχρή Πατρίδα»),
τοποθετεί το προσφυγικό κίνημα των αρχών του

21ου αιώνα σε ένα μεγάλο ιστορικό πλαίσιο στο
καινούργιο του βιβλίο. Ομιλητές: Δρ Andreas Kos-
sert (συγγραφέας), καθ. Ευτυχία Βουτυρά (συνο-
μιλήτρια και συγγραφέας), Βασιλική Καρτσιακλή.

Στην ίδια αίθουσα (στη μία το μεσημέρι) θα φιλο-
ξενηθεί εκδήλωση με θέμα «Διαιρεμένες Μνήμες
- Κατάλογος και κόνσεπτ της έκθεσης» με ομιλη-
τές τους δρ Ευάγγελο A. Χεκίμογλου, δρ Ντένη Ζα-
χαρόπουλο, Θούλη Μισιρλόγλου, Πάνο Βούλγαρη,
Μαρία Μαλινδρέτου-Βήκα και Peter Panes.

Η έκθεση «Διαιρεμένες Μνήμες 1940-1950.
Ανάμεσα στην Ιστορία και το βίωμα» είναι αφιερω-
μένη στο Ολοκαύτωμα, τη γερμανική κατοχή στην
Ελλάδα και τον εμφύλιο πόλεμο. Θα παρουσιαστεί
ο πλήρης και εμπεριστατωμένος κατάλογός της
στην ολοκαίνουργια έντυπη έκδοσή του.

Στην Παιδική γωνιά / Περίπτερο 13, θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 12.00 το μεσημέρι μια συμμετοχική
εκδήλωση ανάγνωσης για παιδιά, με τη συγγρα-
φέα Margit Auer να διαβάζει αποσπάσματα του βι-
βλίου της «Το σχολείο των μαγικών ζώων».

Την ίδια ώρα στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης
θα ξεκινήσει μια δίωρη περιπατητική διαδρομή με
τίτλο «Από και προς… Θεσσαλονίκη: Ας μιλήσουμε
για ταξίδια μετακινήσεων». Στην ειδική βόλτα στην
καρδιά της πόλης, οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στα
μέρη όπου έζησαν πρόσφυγες, με ανθρώπους που
βίωσαν το δύσκολο ταξίδι τόσο από όσο και προς τη
Θεσσαλονίκη να διηγούνται την ιστορία τους.

Άρωμα βιβλίου 
στη Θεσσαλονίκη





Μ
ετά βεβαιότητος, μπορώ να
σας εγγυηθώ ότι η δράση του
παρουσιαστή στο ανατρεπτικό
ριάλιτι «Bachelor», που έφτα-

σε και στην ελληνική τηλεόραση, είναι ρό-
λος! Ο οποίος συγκροτεί μια δομημένη
προσωπικότητα και χαρακτήρα ανδρός,
που πρέπει απαραιτήτως να προκαλέσει
σοκ. Να διχάσει, δηλαδή, την κοινωνία,
τεντώνοντας τους ευαίσθητους ιστούς της,
χωρίς όμως να τους διαρρήξει.

Ο παρουσιαστής (σας διαβεβαιώ ότι
ελάχιστοι γνωρίζουν το όνομά του), υπο-
κριτικής ηλικίας τριανταπεντάρη, παρολί-
γον γοητευτικός, τόσο-όσο γεροδεμένος,
ώστε να φαντάζει ελκυστικός, διαθέτει όλο
το πακέτο του παρολίγον. (Σ.Σ.: Αναφερό-
μαστε στον ρόλο του, και όχι στην εν γένει
προσωπικότητά του.) Παρολίγον διάση-
μος, παρολίγον διαθέσιμος, παρολίγον
ερωτικός, παρολίγον δικός τους.

Αν ήταν μαντιλάκι του «Mum» (παλιό
αποσμητικό που κυκλοφορούσε -ένθετο-
στα περιοδικά της δεκαετίας του ’80, που
το έξυνες και το μύριζες), θα ήταν πιο δια-
θέσιμος με το τρικ «ξύστε και μυρίστε»!

Η συμπεριφορά του, απαραίτητα, μια δυ-
νατή γροθιά στο μαχαίρι της νέας τάξης
χειραγώγησης της γυναίκας. Μιας σύγ-
χρονης γυναίκας, που μέσα από κινήματα,
οργανώσεις, κραυγές διαδηλώσεων και
απεργίες πέτυχε την κοινωνική ισότητα.

Και τώρα -μέσα από το «Bachelor»-
αποδομείται φαντασμαγορικά. Κοινή συ-
ναινέσει. Και «ρουφάει μια χαρά το αυγό
της», γιατί της σερβίρεται μελάτο!

Δηλαδή, αποδέχεται την πλήρη υποβάθ-
μισή της και την τοποθέτησή της στον πάτο
του φλιτζανιού, σαν κατακάθι. Εκεί που
πάντα ανήκε, κατά τη φιλοσοφία του προ-
δρόμου φαλλοκρατικού σκεπτικισμού (η
στήλη μας δεν υιοθετεί τη θέση αυτή). Γυ-
ναίκα - σκεύος ηδονής, κομοδίνο, κρεμά-
στρα, πλύστρα, με περιορισμένη αντίληψη
και απαραιτήτως χαμηλό IQ. 

Το τηλεοπτικό ριάλιτι, θεσπέσια πλεγμέ-
νο με λεπτό βελονάκι από μαέστρα κεντή-
στρα, έχει απλώσει τον ιστό του, εξυμνών-
τας τον ανδρικό φαλλό που ανατάσσει σε
«έπαθλο».

Με μήλον της έριδος τον τοποθετημένο
παρουσιαστή του, ο οποίος -κατά κανόνα-
πληροί τις προϋποθέσεις δόμησης του κα-
τεστημένου της κάθε χώρας που προβάλ-
λεται. Με διεκδικητές του επάθλου, τις
σύγχρονες αμαζόνες-θηλυκά! Υπερβολι-
κά μπογιατισμένες, ξεντυμένες και ψυχο-

λογικά καταρρακωμένες.
Άρτια τοποθετημένες, σε ορθή γραμμή

χειραγώγησης, να εκφράζουν με έριδες
και ίντριγκες τα συναισθήματα διεκδίκη-
σης της μοναδικής αξίας της τηλεοπτικής
ζωής τους. Τον βρυχηθμό του άντρα σα-
τράπη, κύρη και παρουσιαστή τους. Κατά
το λαϊκόν άσμα: «Χτύπα σατράπη μου, δως
μου γλυκά φιλιά…».

Το τηλεοπτικό ριάλιτι καταφέρνει να κα-
τευθύνει τις παίκτριες σε μια συμπεριφο-
ρά που εξοργίζει τις περισσότερες ομόφυ-
λές τους που το παρακολουθούν.

Αφού η συμπεριφορά τους αυτή -κατά
κοινή ομολογία- προσβάλλει τους αγώνες

των γυναικείων κινημάτων, αλλά και την
αξία της γυναίκας στην αγορά εργασίας
και στη δομή μιας υγιούς οικογένειας. Ως
σύζυγοι, μητέρες, πρόσωπα της πολιτικής
σκηνής, επιχειρηματίες και διεκδικήτριες
εξουσίας! Ακόμα και οι ίδιες οι παίκτριες,
όταν αποχωρήσουν από το παιχνίδι και κα-
τορθώσουν να ξεζαλιστούν από το μεθύσι
της δημοσιότητος, σοκάρονται.

Και η αντίδραση υπεράσπισης της αξίας
τους ως γυναικών είναι να αντιδράσουν
υπερασπίζοντας τα όσα έκαναν εντός του
παιχνιδιού, λέγοντας ότι η συμπεριφορά
τους είναι απόλυτα φυσιολογική.

Γνωρίζοντας -όμως, βαθιά μέσα τους-

ότι ποτέ στην κανονικότητα της ζωής τους
δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους τέτοιο
εξευτελισμό. Οι τηλεθεάτριες ουρλιάζουν,
αλλάζουν κανάλι, τις ξεφωνίζουν, αλλά
συζητούν με πάθος την εξέλιξη του ριάλιτι.

Άρα, η συνταγή πέτυχε! Το σόου δημι-
ούργησε ανάγκη συζήτησης και αναπαρα-
γωγής της εικόνας του. Τελικά, το πρώτο
«ρήγμα» στην κοινωνική δομή μεταξύ αν-
δρός και γυναικός επήλθε.

Και ως λογικό αναμενόμενο, η αρχέγονη
αντιπαράθεση της αξίας των δύο φύλων
έδωσε -για άλλη μία φορά- τηλεθέαση.

Αφού αυτός είναι και ο στόχος του συγ-
κεκριμένου παιχνιδιού. Να υπάρχει στην
TV, επειδή ακριβώς δημιουργεί -τουλάχι-
στον- ναυτία!

Περιμένοντας την απάντησή σας.

«Bachelor»: 
Ο φαλλοκράτης
κονκισταδόρος

Το τηλεοπτικό ριάλιτι
καταφέρνει να κατευθύνει τις
παίκτριες σε μια συμπεριφορά
που εξοργίζει τις
περισσότερες ομόφυλές τους
που το παρακολουθούν
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Γιάννη Αρμουτίδη
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Η
Νίκη Μερκούρη υπήρξε μια
αθεράπευτα ρομαντική γυναί-
κα. Με λουλουδένια, παστέλ
ημερολόγια και λευκώματα,

διακήρυσσε την ανιδιοτελή αγάπη και τον
ανθρωπισμό.

Ενίσταται στην αδικία, στο ψέμα και στην
κακή συμπεριφορά. Γεννήθηκε στην Αθή-
να, αλλά κατάγεται από την πανέμορφη Σά-
μο. Σπουδές αισθητικής, γιατί λατρεύει τον
καλλωπισμό. Παραδοσιακή και στον έρωτα,
παντρεύτηκε πολύ μικρή. Και απέκτησε
τρία υπέροχα παιδιά. Την Αλεξάνδρα, στα 18
της, τον Ηρακλή, που τον θεωρεί ημίθεο!
Και τον Γιάννη -τον βενιαμίν της- που τον
έκανε στα 30 της και τον λατρεύει.

Βαθιά επηρεασμένη από τη σαμιώτικη
οικογένεια -τη λατρεμένη της μητέρα κι
ένα μπουκέτο από νοικοκυρές θείες- λά-
τρεψε τη μαγειρική. Μοσχοβολιές και
αρώματα παντού, από ψωμί ζυμωτό, τηγα-
νίτες σαμιώτικες, μοσχομυριστές πίτες,
γεύσεις πανδαισίας, γέλια, χαρές και
όμορφα παιδικά χρόνια χάραξαν το μονο-
πάτι της ζωής της.

Η Νίκη Μερκούρη κάνει τα δικά της τερ-
τίπια στη μαγειρική. Ξεχωρίζει με τον πλά-
στη την παραδοσιακή κουζίνα και μέσα από
παλιές συνταγές και δικές της εμπνεύσεις,
ανακατεύει με φαντασία τα υλικά. Η πρώτη
της συνεργασία είναι ένα όνειρο που βλέ-
πουμε στον κινηματογράφο. Η Σαμιώτισσα
μαγείρισσα, από την κουζίνα, ανάμεσα από
τα μπρόκολα και τις λαχανίδες, φορώντας
το πιο αστραφτερό της χαμόγελο και αχνι-
στό μιζανπλί, κάνει «ντου» στο πλατό της
Ρούλας Κορομηλά.

Μικροί ρεπόρτερ
Την κρατάει από το χέρι ο γιος της, ο μι-

κρός -τότε- Γιαννάκης. Ήταν του δημοτικού.
Και δαιμόνιος ρεπόρτερ της ομώνυμης
εφημερίδας του σχολείου. Πήγε να κάνει
συνέντευξη στη Ρούλα και της πρόσφερε
σαν δώρο τη μαμά του.

Και η Ρούλα το χάρηκε. Και το απόλαυσε.
Και έμεινε μαζί της. Η Ρούλα με τη Νίκη, και
η Νίκη με τη Ρούλα, για δυο ολόκληρους
χειμώνες. Γεμάτους αγάπη, χτυποκάρδι,
μελένιες στιγμές, μυρωδάτες με κανέλα και
χτυπημένο αυγολέμονο. Λαχανοντολμάδες
και στραπατσάδες, φιλετάκια μινιόν και λα-
γό στιφάδο.

Και είπαν και ξαναείπαν στον κόσμο του
ALPHA «καλώς τους».

Και αυτό το ξεκίνημα ήταν μια εμπειρία
ζωής για τη μεθυσμένη από χαρά Νίκη. Για-

τί η Ρούλα, για την όμορφη μαγείρισσα,
«ήταν, είναι και θα είναι, μια ξεχωριστή
προσωπικότητα! Απίστευτο μυαλό, γεμάτο
πρωτότυπες ιδέες που ξέρει (Αχ! Πόσα ξέ-
ρει…) να διακρίνει δυνατότητες και ταλέντα
στους ανθρώπους, ένας καθαρός και απλός
χαρακτήρας με άμορφη και αληθινή συμ-
περιφορά».

Η λεωφόρος της νίκης, της Νίκης Μερ-
κούρη, είχε διαδρομές και μονοπάτια.

Ένας «Όμορφος Κόσμος» στο Mega (με
τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Ράνια
Θρασκιά), της έδειξε πράσινο το φανάρι της
διόδου. Την επόμενη χρονιά, το πρώτο της
βιβλίο «Διά Χειρός Νίκης» αναγνωρίστηκε
διεθνώς ως κορυφαίο, λαμβάνοντας το
βραβείο Cook World Gourmand.

Και τότε, όλος αυτός ο κόσμος που λα-
τρεύει τη Νίκη βρέθηκε στο δίλημμα να
αναρωτηθεί: «Τι Θα Φάμε Σήμερα;».

Μα η Νίκη είχε αποκτήσει πλέον εμπει-
ρία, χαρακτήρα και ταλέντο, για να μπορεί
να διαπραγματευτεί και να συνεχίσει την
επιτυχία της.

Μαζί με ένα ταλαντούχο, φιλόδοξο και
ζωντανό κορίτσι, την Τζωρτζέλα Κόσιαβα -
καθημερινά από το Star- κάνει ευκολότερο
το πιάτο της ημέρας για την Ελληνίδα νοικο-
κυρά.

Τρία υπέροχα χρόνια, γεμάτα γαλακτομ-
πούρεκα, πασπαλισμένη άχνη, χορτόπιτες,

μαγειρίτσες και σουφλέ, κυλάνε σαν νερό.
Και η Νίκη σφραγίζει τη συνεργασία αυτή
με μία μόνο λέξη. Άψογη!

Δεύτερο βιβλίο
«Τι θα φάμε σήμερα», πρωινό μαγκαζίνο

ΑΝΤ1 «Καλομελέτα και έρχεται» στο πλάι
της Σοφίας Αλιμπέρτη, Γιώργος Λιανός
(τραγουδούσε στα τηλεοπτικά μαγειρέμα-
τα), «Δέστε τους»…

Η Νίκη τους τυλίγει όλους μέσα σε γλυκό
παντεσπάνι και σε απλοποιημένες συντα-
γές ζαχαροπλαστικής. Η Νίκη δεν κουρά-
ζεται. Τρέχει στον αέρα, φωνάζοντας «αέ-
ρα»! Γελάει δυνατά, χαιρετάει εγκάρδια και
με την ίδια ευκολία ψιλοκόβει το κρεμμυ-
δάκι, ξεπαγώνει το αρνάκι, σερβίρει αρακά
και μπεσαμέλ.

Κάνει «τζα» στο πρωινό του ΑΝΤ1 (στην
εκπομπή «Ellate» με τη Ράνια Θρασκιά) και
μετά φορτσάρει με καλοκαιρινές, παραδο-
σιακές συνταγές, στο πλευρό της Νάντιας
Μπουλέ και του Θανάση Πάτρα.

Ξαφνικά η Αθήνα τελειώνει. Όχι όμως και
η πορεία της Νίκης. Κρατώντας δάφνινο
στεφάνι, τρέχει μέχρι Σέρρες.Η διευθύντρια
του καναλιού ΔΙΚΤΥΟ, Μαρία Αραμπατζή,
της αναθέτει τα «Ομορφομαγειρέματα».

«Είχα παντρέψει συνταγές μαγειρικής
και ομορφιάς. Η αγάπη που πήρα από αυτή
την πόλη έχει μείνει στην καρδιά και στο

μυαλό μου και κάθε φορά που θυμάμαι αυ-
τή τη συνεργασία γεμίζω από υπέροχες
αναμνήσεις χαράς», θα μας πει η Νίκη. Έλα
όμως που ο κάθε δρόμος έχει και αγκάθια.

«Είμαι ευγνώμων για τις συνεργασίες
που έχω κάνει… Οπότε, για μια μόνο απρε-
πή συμπεριφορά που δέχτηκα κάποτε,
στέλνω αγάπη μόνο».

Αχ, Νίκη μου, όση κανέλα κι αν ρίξεις στη
φτιάξη, η μπόχα της σαπίλας δεν μπορεί να
φύγει από το χαλασμένο κρέας.

Ανακατεύοντας με την κουτάλα της τη
σάλτσα μανιταριών που αχνοβράζει, ρίχνει
μια ματιά στο ριάλιτι μαγειρικής. Που για
λίγο ξαποσταίνει. Και ξανά προς τη δόξα
τραβά!

Ριάλιτι με σάλτσες
«Οι εκπομπές μαγειρικής-ριάλιτι νομίζω

ότι δεν επικεντρώνονται στη μαγειρική. Αλ-
λά στους διαξιφισμούς μεταξύ των παικτών.
Οπότε δεν με αντιπροσωπεύουν, επειδή δεν
μπορώ τη βία. Ο τρόπος που επιβάλλουν τις
γνώσεις τους οι σεφ είναι λίγο απωθητικός
προς εμένα. Δεν ταιριάζει στη δική μου μα-
γειρική».

Η Νίκη Μερκούρη παρακολουθεί μια τε-
ράστια τηλεόραση 70 ιντσών. «Η τηλεόραση
είναι ένα είδος επικοινωνίας που λατρεύω.
Πιστεύω όμως ότι θέλει μεγάλη προσοχή
στα μηνύματα που περνάει. Από την ενημέ-
ρωση μέχρι την ψυχαγωγία. Και θα μιλήσω
για ένα ριάλιτι που ξεφτιλίζει τις ανθρώπι-
νες σχέσεις, το “Bachelor”!». Χωρίς να το
θέλει, αναζητά μια λύση σε αυτό που τώρα
θεωρεί κατεστημένο και σαθρό. «Θα ήθελα
να δω τη Ρούλα Κορομηλά σε μια θέση δι-
ευθύντριας τηλεόρασης (κι εγώ), γιατί πι-
στεύω ότι θα απογείωνε το κανάλι που θα
την επέλεγε. Θα έκανε τις καλύτερες επιλο-
γές προσώπων και εκπομπών».

Φτάνει, Νίκη. Το φιλέτο φλαμπέ με σος
μανιταριών έχει γίνει. Συμφωνήσαμε η Νί-
κη να μαγειρέψει το δείπνο και εγώ τη συ-
νέντευξη. Καλή μας όρεξη!

Μια συνέντευξη
γαστρονομικής απόλαυσης 
με την αθεράπευτα ρομαντική
μαγείρισσα Νίκη Μερκούρη
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από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis

Η Σαμιώτισσα που έγινε
τηλεοπτική περσόνα
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Ο
ι μετακινήσεις περνούν σιγά
σιγά σε νέα εποχή, γίνονται
«καθαρές», σέβονται περισ-
σότερο το περιβάλλον και

συμβάλλουν στην οικολογική στροφή
των δυτικών κοινωνιών. Κράτη και αυτο-
κινητοβιομηχανίες δηλώνουν έτοιμες
για τη νέα σελίδα στις μεταφορές, με κα-
τεύθυνση προς την ηλεκτροκίνηση. Από
πλευράς κρατών προσφέρονται επιδο-
τήσεις για την απόκτηση ηλεκτροκίνη-
των μέσων μεταφοράς, δημιουργούνται
υποδομές και μια νέα βιομηχανία ανθί-
ζει στο πλάι της παραδοσιακής.

Η ηλεκτρική επανάσταση για τους
επαγγελματίες έχει ξεκινήσει ήδη. Η
«Political» αναζήτησε τις προτάσεις των
αυτοκινητοβιομηχανιών σε ελαφρά
επαγγελματικά οχήματα, που να εξα-
σφαλίζουν από τη μια μηδενικούς ρύ-
πους και από την άλλη ευχέρεια, άνεση
και λειτουργικότητα για τους επαγγελ-
ματίες. Πρώτη «στάση» στην Peugeot με
τα ηλεκτρικά van e-Partner, e-Expert
και e-Boxer που έχουν ιπποδύναμη 136
hp και αυτονομία που φτάνει τα 330 χλμ.
Διατηρούν το 100% των προτερημάτων
των θερμικών κινητήρων diesel, ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν μηδενικές
εκπομπές ρύπων, απουσία κραδασμών
και οσμών, καθώς και πλήρως αθόρυβο
κινητήρα.

Για την Peugeot, ο εξηλεκτρισμός
αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής
της, αφού ολοκληρώνει το όραμα του
«Power of Choice», δηλαδή τη δυνατό-
τητα του πελάτη να επιλέξει τον κινητήρα
που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες
του. Αξίζει να σημειωθεί πως το πανελ-
λαδικό δίκτυο διανομέων της Peugeot
είναι πλήρως εξηλεκτρισμένο ήδη από
το 2019, με 55 σημεία φόρτισης αλλά και
με διαθέσιμα ηλεκτρικά και υβριδικά
αυτοκίνητα για δοκιμαστική οδήγηση.

e-BOXER
Η κατηγορία των μεγάλων van αφορά

περισσότερα από 550.000 οχήματα ετη-
σίως στην Ευρώπη και το PEUGEOT Box-
er αυξάνει το μερίδιο αγοράς του κάθε
χρόνο. Βασισμένο στην εμπορική του επι-
τυχία (πωλούνται περισσότερα από
1.250.000 οχήματα σε 110 χώρες από την
κυκλοφορία του το 1994) , το PEUGEOT
BOXER έρχεται τώρα σε 100% ηλεκτρική
έκδοση.

Το νέο, ηλεκτρικό PEUGEOT e-BOXER
διαθέτει:
• 2 επίπεδα αυτονομίας, προσφέροντας
πάνω από 340 χλμ. σε κύκλο WLTP 
• 2 επιλογές μπαταρίας 37 kWh και 70
kWh
• 4 μήκη, 3 ύψη

• Διαχείριση φορτίου πάνω από 1.890 κιλά
(αναλόγως την έκδοση)
• Ωφέλιμο φορτίο ίδιο ακριβώς με το αντί-
στοιχο του κινητήρα εσωτερικής καύσε-
ως (πάνω από 17m³)

Το νέο PEUGEOT e-BOXER προσφέρει
έναν 100% ηλεκτρικό κινητήρα με μέγιστη
ισχύ 90 kW (122 bhp) και μέγιστη ροπή
260 Nm. Συνδυάζει τις compact εξωτερι-
κές του διαστάσεις με τη μέγιστη δυνατό-
τητα χώρου φόρτωσης: οι μπαταρίες βρί-
σκονται κάτω από το δάπεδο, χωρίς καμία
επίδραση στον όγκο του φορτίου.

e-EXPERT
Η κατηγορία compact van αντιπροσω-

πεύει περισσότερα από 750.000 οχήματα
στην Ευρώπη ετησίως. Το PEUGEOT EX-
PERT αυξάνει την παρουσία του σε αυτήν
την κατηγορία κάθε χρόνο από την κυκλο-
φορία του το 2016. Έχουν ήδη πουληθεί
πάνω από 195.000 μονάδες αυτής της τε-
λευταίας γενιάς.

Η ηλεκτρική του έκδοσή διακρίθηκε ως
Van Of The Year 2021 και αποτέλεσε το 6ο
όχημα PEUGEOT που κέρδισε αυτό το

βραβείο από τη δημιουργία του θεσμού,
το 1992.

Το νέο PEUGEOT e-EXPERT διαθέτει:
• Δυνατότητα επιλογής μπαταρίας 50 και
75 kWh
• 2 επίπεδα αυτονομίας που προσφέρουν
πάνω από 330 χλμ. κατά WLTP
• 3 μήκη αμαξώματος
• Ικανότητα ρυμούλκησης 1.000 κιλών και
φορτίου 1.275 κιλών
• Ωφέλιμο φορτίο ίδιο ακριβώς με το αντί-
στοιχο του κινητήρα εσωτερικής καύσε-
ως (6,6m³)

Όπως και το συγγενικό του PEUGEOT e-
PARTNER, το PEUGEOT e-EXPERT βασίζεται
στην πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular
Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλεκτρικό
κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγι-
στη ροπή 260 Nm.

Η PEUGEOT λανσάρει επίσης και ένα
ηλεκτρικό όχημα με κυψέλες υδρογόνου,
το PEUGEOT e-EXPERT HYDROGEN. 

e-PARTNER 
Το PEUGEOT PARTNER έχει παρουσία

στην αγορά περισσότερων από 100 χωρών

από το λανσάρισμά του το 1996. Έχουν
παραχθεί πάνω 2.000.000 αυτοκίνητα, γε-
γονός το οποίο υπογραμμίζει την εμπορι-
κή επιτυχία του μοντέλου όλα αυτά τα
χρόνια, όπως και τα πολυάριθμα βραβεία
που έχει κερδίσει, μεταξύ των οποίων και
ο πολυπόθητος τίτλος του Van Of The Year
in 2019. Το Partner Van ηγείται της ευρω-
παϊκής αγοράς από την κυκλοφορία του
το 2018 στην κατηγορία F1 (Vans) με στα-
θερή αύξηση του μεριδίου αγοράς και εί-
ναι πλέον διαθέσιμο και με 100% ηλεκτρι-
κό κινητήρα.

Το νέο PEUGEOT e-PARTNER διαθέτει:
• Αυτονομία πάνω από 275 χλμ., σύμφωνα
με τον κύκλο WLTP 
• 2 μήκη αμαξώματος
• Ικανότητα ρυμούλκησης πάνω από 750
κιλά
• Ικανότητα διαχείρισης φορτίου 800 κι-
λών
• Ωφέλιμο φορτίο 4,4m³, ακριβώς το ίδιο
με την έκδοση βενζίνης

Βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 (Effi-
cient Modular Platform) και διαθέτει έναν
100% ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW
(136 bhp) και μέγιστη ροπή 260 Nm.

Πανίσχυρη η Peugeot 
στα ελαφρά 
επαγγελματικά 

ΤΡΕΙΣ ΝEΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚEΣ ΕΚΔOΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ 
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Εδώ και πολλά χρόνια, οι ελληνικές εισαγωγικές εταιρείες συνεργάζονται με-
ταξύ τους και όσον αφορά τις εξουσιοδοτημένες κάθετες μονάδες σε όλη την
επικράτεια. Ήδη πάρα πολλοί Έλληνες εισαγωγείς λειτουργούν και ως εξου-
σιοδοτημένες αντιπροσωπείες άλλων μαρκών, χωρίς μάλιστα να έχει καταγρα-
φεί κανένα απολύτως θέμα. Η τελευταία συνεργασία μεταξύ ελληνικών εισαγω-
γικών ομίλων αφορά τη Νικ. Ι. Θεοχαράκης και την Πέτρος Πετρόπουλος, οι
οποίοι κατέληξαν σε μια πολλά υποσχόμενη συμφωνία.

Ειδικότερα η Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ αποτελεί τοννέο εξουσιοδοτημένο έμπο-

ρο και επισκευαστή Isuzu στη Θεσσαλονίκη. Η νέα κάθετη μονάδα βρίσκεται
στην περιοχή Καλοχώρι και ειδικότερα στο 5ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης,
όπου οι επαγγελματίες υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να μάθουν τα πάντα για
το καταξιωμένο pickup Isuzu D-Max.

Η νέα μονάδα αποτελεί εξουσιοδοτημένο έμπορο και επισκευαστή Isuzu στην
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας προς πώληση το κορυφαίο
pick-up D-Max, ενώ παράλληλα παρέχει όλες τις υπηρεσίες after sales που
μπορεί να βρει κανείς σε μια κάθετη μονάδα.
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Συνεργασία - έκπληξη Θεοχαράκη και Πετρόπουλου

Τ
ο νέο Audi A3 Sportback 40 TFSI e είναι
ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της
plug-in υβριδικής γκάμας της γερμανικής
φίρμας, αποτελώντας μέρος της επιθετι-

κής στρατηγικής «εξηλεκτρισμού» όλων των αυτο-
κινήτων της, ενώ παράλληλα αποτελεί και μια κορυ-
φαία πρόταση για εταιρικό αυτοκίνητο για όσους
θέλουν να ξεφύγουν από τα ανταγωνιστικά μοντέλα
της BMW και Mercedes-Benz.

Επίσης η plug-in έκδοση του κορυφαίου γερμα-
νικού μοντέλου με 204 ίππους προσδίδει άκρως οι-
κονομικές μετακινήσεις, καθώς για 78 χιλιόμετρα
θα κινηθεί μόνο με ηλεκτρισμό χωρίς να καταναλώ-
σει ούτε μία σταγόνα βενζίνη, αν βέβαια ο κάτοχός
του έχει φροντίσει να το φορτίσει στην πρίζα του
σπιτιού του ή σε κάποιο wallbox.

Η νέα γενιά του A3 σε αυτή του την έκδοση αποδί-
δει 204 ίππους και κοστίζει από 42.670 ευρώ
(47.380 ευρώ στην έκδοση S Line). Για όσους ενδια-
φέρεστε να το αποκτήσετε ως εταιρικό όχημα, να
επισημάνουμε πως με λιανική τιμή προ φόρων στα
32.436 και 36.028 ευρώ αντίστοιχα, το Audi A3
plug-in hybrid επωφελείται του νόμου και έχει μη-
δενική φορολόγηση για εταιρική χρήση, μηδενικά
τέλη κυκλοφορίας και βέβαια ελεύθερη πρόσβαση
καθημερινά στον δακτύλιο!

Σπορ και εκλεπτυσμένη εμφάνιση
Το Audi A3 plug-in hybrid δεν διαφέρει καθόλου

από το σπορ και άμεσα αναγνωρίσιμο A3 Sport-
back. Η σημαντικότερη διαφορά διακρίνεται στο
εμπρός αριστερό φτερό του αυτοκινήτου, όπου
υπάρχει η θύρα φόρτισης. Στο εμπρόσθιο μέρος η
επιβλητική μάσκα και η δυναμική σιλουέτα είναι
στοιχεία που ξεχωρίζουν στο hatchback μοντέλο,
ενώ τα νέα φώτα με Matrix LED τεχνολογία αναβαθ-
μίζουν τη συνολική εικόνα. 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν και η χαμηλή
γραμμή του καπό, τα έντονα πλαϊνά νεύρα, οι τονι-
σμένοι θόλοι και τα χαρακτηριστικά φώτα τεχνολο-
γίας Matrix LED στο πίσω μέρος.

Hitech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του Α3 40 ΤFSI e οι διαφορές από

τις υπόλοιπες εκδόσεις του εντοπίζονται μόνο στον
ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotain-
ment MMI, τα οποία διαθέτουν επιπλέον στοιχεία
που αφορούν την plug-in hybrid τεχνολογία του και
την ενημέρωση του οδηγού του για την κατάσταση
λειτουργίας του, τη φόρτισή του και την επιλογή του.

Αξίζει να αναφερθεί ο μίνιμαλ επιλογέας του αυ-

τόματου κιβωτίου και τα προαιρετικά καθίσματα της
σειράς S-Line, τα οποία φέρουν alcantara επένδυ-
ση με σπορ μπάκετ χαρακτηριστικά.

204 ίπποι
Το νέο Audi A3 Sportback 40 TFSI e εφοδιάζεται

με έναν turbo 4κύλινδρο κινητήρα 1.4 TFSI απόδο-
σης 150 ίππων και 250 Nm ροπής και έναν ηλεκτρο-
κινητήρα με τη συνολική ιπποδύναμη να αγγίζει
τους 204 ίππους και τη ροπή των 350 Nm. Ακόμα,
φέρει αυτόματο κιβώτιο S tronic 6 σχέσεων.

Το Audi A3 Sportback 40 TFSI e διαθέτει στάνταρ
το Audi drive select. Στην επιλογή του δυναμικού
προφίλ και όταν το S tronic έχει ρυθμιστεί στη θέση
S, η υβριδική μονάδα δείχνει τον σπορ δυναμικό της
χαρακτήρα. Μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι του
από το πεντάλ γκαζιού, ο ηλεκτρικός κινητήρας με-
ταβαίνει σε ανάκτηση ενέργειας.

Στην πράξη και σε σχεδόν 200 χιλιόμετρα μεικτής
χρήσης, το trip computer έδειξε περίπου 3 λτ./100
χλμ. Μάλιστα, αυτή η τιμή περιλαμβάνει καθημερι-
νές φορτίσεις, ενώ δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή
στο βύθισμα του δεξιού πεντάλ.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου του Audi A3 40 TFSI e
έχει χωρητικότητα 13 kWh και προσφέρει ηλεκτρι-
κή αυτονομία έως 78 χλμ., ωστόσο σε πραγματικές
συνθήκες οδήγησης, η αυτονομία μειώνεται σε πε-
ρίπου 58 χλμ., ενώ η μέση κατανάλωση καυσίμου
δεν ξεπερνά τα 5,2 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Ο οδηγός μπορεί να φορτίσει την μπαταρία χρησι-

μοποιώντας ως γεννήτρια τον θερμικό κινητήρα,
ενώ σε μια απλή πρίζα σπιτιού ο χρόνος φόρτισης
κυμαίνεται από 4 έως 6 ώρες.

Γερμανική υπεροχή
Η εκκίνηση του Audi A3 plug-in γίνεται ηλεκτρι-

κά, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν θόρυβοι και
κραδασμοί, κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα από τους
επιβάτες. Ωστόσο η σφικτή ρύθμιση της ανάρτησης
«προκαλεί» τον οδηγό όταν κινείται στο επαρχιακό
οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, όπου πραγματι-
κά το γερμανικό μοντέλο ξεδιπλώνει τις αρετές του
και αποδεικνύει πόσο υψηλά είναι τα περιθώρια
πρόσφυσής του.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός θα πρέπει να
καταφέρει να ρολάρει το αυτοκίνητο, οπότε και ο κι-
νητήρας εσωτερικής καύσης «σβήνει» και με αυτό
τον τρόπο η κατανάλωση καυσίμου είναι μηδενική.
Από την άλλη μεριά, αν ο οδηγός επιθυμεί να κινη-
θεί γρήγορα, τότε θα εντυπωσιαστεί με την υψηλή
τελική ταχύτητα του γερμανικού μοντέλου που ξε-
περνά τα 220 χλμ./ώρα!

Μέσα στην πόλη το Audi A3 40 TFSI e S Line κι-
νείται άκρως οικονομικά και αθόρυβα, ωστόσο τα
ελαστικά χαμηλού προφίλ χρειάζονται πολλή προ-
σοχή στα πεζοδρόμια και στις κακοτεχνίες, καθώς
μπορεί να τραυματιστούν εύκολα. Επίσης η ύπαρξη
κάμερας οπισθοπορείας κάνει τη διαδικασία παρ-
καρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό.

Δοκιμάζουμε το Audi A3 Sportback 
40 TFSI e με 204 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής





Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Πάγκοι που… τρίζουν
Τ ο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα

στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στην Τούμπα κλέβει
όλο το focus της αγωνιστικής της Super

League 1, καθότι μπορούν να δρομολογηθούν εξελί-
ξεις… πάγκου και στις δυο ομάδες, αναλόγως του
αποτελέσματος. Με νίκη του ΠΑΟΚ, ουδείς γνωρίζει
το μέλλον του Άκη Μάντζιου, μετά και το 0-5 από τον
ΠΑΣ Γιάννινα την προηγούμενη αγωνιστική. Αν χάσει
ο ΠΑΟΚ, ουδείς μπορεί να διαγράψει την ήττα με 2-0
από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και τη διαφορά των
επτά βαθμών που έχει από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό,
ενώ ρουμανικό δημοσίευμα ότι προτάθηκε στον Λου-
τσέσκου η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής
Ρουμανίας προκάλεσε αναστάτωση. Ο δε ΠΑΟΚ θα
παίξει και κουρασμένος από το ματς με τη Σλόβαν

στην Μπρατισλάβα 0-0 για το Conference League.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η αναμέτρηση της
δεύτερης στη βαθμολογία ΑΕΚ με τον ΠΑΣ στα Γιάννε-
να. Ο Αργύρης Γιαννίκης επιστρέφει στην ομάδα που
ανέδειξε, την ξέρει καλά, αλλά και αυτοί τον ξέρουν.
Έξι βαθμούς πίσω έμεινε η Ένωση μετά την ήττα 3-2
από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ την περασμένη αγωνι-
στική. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο και ο Πανα-
θηναϊκός τον Παναιτωλικό.
Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββατο: Αστέρας Τρ. - Ατρό-
μητος (17.15 NOVA), Απόλλων Σμ. - Λαμία (19.30 Cos-
mote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ (19.30 NOVA). Κυριακή:
Ολυμπιακός - Βόλος (15.00 NOVA), ΟΦΗ - Ιωνικός
(15.00 Cosmote TV), Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
(19.30 Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Άρης (19.30 NOVA).

Οι δύο μονομάχοι 
της συμπρωτεύουσας

ΠΑΟΚ και Άρης 
παίζουν στην Τούμπα

Ολυμπιακός 26

ΑΕΚ 20

ΠΑΟΚ 19

ΠΑΣ Γιάννινα 16

ΟΦΗ 15

Παναθηναϊκός 14

Βόλος 14

Άρης 11

Αστέρας Τρ. 10

Ιωνικός 10

Λαμία 9

Παναιτωλικός 8

Ατρόμητος 6

Απόλλων Σμ. 6

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
10n Αγωνιστική

Η Ελλάδα χαμογελά
Ο Ολυμπιακός στο Europa League νίκησε 1-0 με γκολ του

Τικίνιο στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλία 0-0 από
τη Σλόβαν στο Conference League και η Ελλάδα… χαμογελά,
γιατί πλέον βρίσκεται στη 15η θέση της ειδική βαθμολογίας
(ranking) της UEFA, που είναι ζητούμενο για περισσότερες
ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον όμιλο,
έχει και ελπίδες για την πρώτη, αρκεί να νικήσει την Αντβέρπ
στο Βέλγιο την τελευταία αγωνιστική και η Άιντραχτ να χάσει
από τη Φενέρ στην Πόλη. Αν έρθει δεύτερος, θα παίξει μπα-
ράζ για τους «16» της διοργάνωσης με κάποια από τις ομάδες
που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων του Cham-
pions League.

Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τη Σλόβαν και θέ-
λει νίκη με πολλά γκολ κόντρα στη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ
στην Τούμπα την τελευταία αγωνιστική, με την προοπτική ότι
οι Σλοβάκοι δεν θα νικήσουν κι αυτοί το ίδιο την Κοπεγχάγη
στη Δανία. Αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, θα παίξει μπαράζ
για τους «16» με κάποια από τις ομάδες που θα τερματίσουν
στην τρίτη θέση των ομίλων του Europa League.
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Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Aν οι Γερμανοί δίνουν τον τόνο της πολιτικής, άρα
και της διαχείρισης της πανδημίας, και στο ποδό-
σφαιρο, τότε οι ΠΑΕ της Super League 1 θα υπο-

χρεώσουν τους ποδοσφαιριστές τους να εμβολιαστούν
ή θα σταματήσουν να τους πληρώνουν, ακολουθώντας το
παράδειγμα της Μπάγερν του Μονάχου! Η «Political» εί-
ναι σε θέση να γνωρίζει ότι από τις επαγγελματικές κα-
τηγορίες της χώρας, Super League 1 και Super League
2, ο Ολυμπιακός έχει εμβολιάσει πλήρως τους ποδο-
σφαιριστές του. Όπως επίσης ότι μερικές ΠΑΕ, σε μια
προσπάθεια πειθαναγκασμού των παικτών, έχουν ήδη
ξεκινήσει να εφαρμόζουν το πείραμα της Μπάγερν.

Τι συμβαίνει στην Μπάγερν; Ο βαυαρικός σύλλογος
ανακοίνωσε επίσημα ότι σταματάει να πληρώνει τους
Τζόσουα Κίμιχ, Σερτζ Γκνάμπρι, Τζαμάλ Μουσιάλα,
Τζούμπο Μότιγκ και Μίκαελ Κουισάνς. Και όχι μόνο αυ-
τό, αλλά θα τους υποχρεώσει σε καραντίνα, να μην προ-
πονούνται με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Κίμιχ, φανατικός
αντιεμβολιαστής, δείχνει να το έχει μετανιώσει που από
την πρώτη στιγμή τάχθηκε με τους «απέναντι» και ίσως
εμβολιαστεί, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild».
Αφορμή για την ακραία -για πολλούς- απόφαση της
Μπάγερν αποτέλεσε και το σκάνδαλο με τον προπονητή
της Βέρντερ Βρέμης, Μάρκους Ανφάνγκ, που παρου-
σίασε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το αρνήθηκε
και η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση.

Στο μεταξύ, η γερμανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου
ανακοίνωσε επίσημα ότι από τις 36 ομάδες των δυο με-
γαλύτερων κατηγοριών, το 90% των ποδοσφαιριστών εί-
ναι πλήρως εμβολιασμένο.

Στην Αγγλία, η Premier League ανακοίνωσε ποσοστό
81% εμβολιασμένων με την πρώτη δόση και 68% με τη
δεύτερη. Ομάδες με τον υψηλότερο δείκτη εμβολια-
σμού είναι η Γουλβς, η Μπρέντφορντ και η Λιντς Γιου-
νάιτεντ. Οι πρώην, πλέον, προπονητές της Νιουκάστλ και
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Στιβ Μπρους και Όλε
Γκούναρ Σόλσκιερ αντίστοιχα, τόνισαν ότι πολλοί παί-
κτες τους είναι ανεμβολίαστοι. Ο Γερμανός προπονητής
της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε ότι η άρνηση
εμβολιασμού «είναι οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ». 

Στην Ιταλία, το ποσοστό των εμβολιασμένων φτάνει το
98% σύμφωνα με τη Serie A, όπως δημοσιεύει η εφημε-
ρίδα «Repubblica». Πρόβλημα αποτελεί ο Γάλλος διε-
θνής μέσος της Γιουβέντους Αντριέν Ραμπιό, που είναι
αρνητής και το πιο πιθανό είναι να πουληθεί τη μεταγρα-
φική περίοδο του Ιανουαρίου. Μίλαν, Σασουόλο και Ουν-
τινέζε δεν έδωσαν στοιχεία για τους εμβολιασμένους,
ενώ η Τζένοα πούλησε αντιεμβολιαστή ποδοσφαιριστή
το περασμένο καλοκαίρι. 

Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν από την ισπανική La
Liga, παρά μόνα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για
ικανοποιητικό αριθμό εμβολιασμένων. Ούτε, φυσικά,
υπάρχουν επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα για το ποσοστό
των εμβολιασμένων ποδοσφαιριστών. Θα δοθούν κι αυ-
τά κάποια στιγμή. Για την ακρίβεια, θα αναγκαστούν οι
ΠΑΕ να τα δημοσιοποιήσουν. 

Ένα άλλο σοβαρό θέμα που υφίσταται στο ελληνικό
επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι και οι θεατές στην εξέ-
δρα, που δεν τηρούν κανέναν απολύτως κανόνα αυτοπρο-
στασίας από τον κορονοϊό. Το δείχνει η τηλεόραση, αλλά

και όσοι κάθονται στην κερκίδα παραδέχονται ότι οι περισ-
σότεροι θεατές δεν φορούν μάσκα.

Η «Political» απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Super
League 1, Γιώργο Μποροβήλο. Σήκωσε τα χέρια: «Εμείς,
ως εταιρείες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε 40.000 κόσμο.
Θα πρέπει να έχουμε έναν φύλακα σε κάθε οπαδό». Υπε-
ραμύνθηκε της απόφασης του υπουργού Θάνου Πλεύρη:
«Αυτό που είπε ο υπουργός είναι σωστό, για να μειωθούν
τα κρούσματα, αλλά ανεφάρμοστο στην πράξη». Η πληρό-
τητα στα ελληνικά γήπεδα, μετά τις τελευταίες αποφάσεις
του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, είναι
90%, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα πως ο έλεγχος στις θύ-
ρες είναι πλημμελής. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα,
υπήρξε και εισβολή ύστερα από επεισόδια με την αστυνο-
μία. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, οι οργανωμένοι
τάχθηκαν υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης στα γήπεδα και
των ανεμβολίαστων συνοπαδών τους, στην Τούμπα, μάλι-
στα υπήρχε και μονίμως κρεμασμένο σχετικό πανό. Μή-
πως ήρθε η ώρα να μειωθεί η πληρότητα ή να ακολουθή-
σουμε το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου ο πρωθυπουργός
Μάριο Ντράγκι αποφάσισε πως στα γήπεδα θα μπορούν,
πλέον, να εισέρχονται μόνο οι εμβολιασμένοι με το «Super
Green Pass»;

Το γερμανικό  μοντέλο της Μπάγερν 
έρχεται και στο ελληνικό ποδόσφαιρο 

- Δεν υπάρχουν στοιχεία 
για τους ανεμβολίαστους παίκτες

««Δεν εμβολιάζεσαι, 
δεν πληρώνεσαι»… 
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Η
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
είναι η πιο συχνή από τις επιπλοκές
του διαβήτη που αφορούν τα μικρά
αγγεία. Είναι το κύριο αίτιο μειωμένης

όρασης στην παραγωγική ηλικία και είναι πιο συ-
χνή όσο μεγαλύτερη η ηλικία και η διάρκεια της
πάθησης, ή όσο λιγότερο καλή είναι η ρύθμιση
του διαβήτη. Να θυμίσουμε ότι το 8,5% του πληθυ-
σμού στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως πάσχει
από σακχαρώδη διαβήτη, με το ποσοστό αυτό να
αυξάνεται στο 15% στους άνω των 65 ετών. Υπολο-
γίζεται ότι οι πάσχοντες από ΣΔ θα φτάσουν τα
629 εκατομμύρια το 2045. 

Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι σημαντι-
κός δείκτης της ρύθμισης του σακχάρου και ο
ασθενής πρέπει να βεβαιώνεται ότι ελέγχεται τα-
κτικά από τον θεράποντα γιατρό του. Το 80% των
ασθενών με διαβήτη για πάνω από 10 έτη εμφανίζει
αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια παρουσιάζει
διάφορα στάδια. Στα πρώιμα στάδια, δεν χρειάζε-
ται αντιμετώπιση. Ωστόσο, όταν ο οφθαλμίατρος
εντοπίσει τις αρχικές αλλοιώσεις του διαβήτη στον
αμφιβληστροειδή, το επόμενο βήμα είναι να βελτι-
στοποιηθεί η ρύθμιση της γλυκόζης, η αρτηριακή
υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Στόχος είναι, ελέγ-
χοντας όλες τις παραμέτρους που δημιουργούν
παρόμοιες βλάβες στα αγγεία, να μειωθεί ο ρυθ-
μός εξέλιξης των αλλοιώσεων. 

«Τον οφθαλμό μπορούμε να τον παρομοιάσουμε
με τη φωτογραφική μηχανή. Ο κερατοειδής και ο

φακός του ματιού αντιστοιχούν στον φακό της φω-
τογραφικής μηχανής ενώ ο αμφιβληστροειδής αν-
τιστοιχεί στο φιλμ όπου καταγράφονται οι εικόνες.
Ο αμφιβληστροειδής περιέχει όλα τα νευρικά κύτ-
ταρα και εμβρυολογικά είναι προέκταση του εγκε-

φάλου. Είναι ευαίσθητος σε διαταραχές ανατομι-
κές και βιοχημικές και δεν έχει ιδιαίτερες ικανότη-
τες ανάπλασης. Τα νευρικά κύτταρα του αμφιβλη-
στροειδούς συγκεντρώνονται και μέσω του οπτι-
κού νεύρου και της οπτικής οδού καταλήγουν στον
ινιακό λοβό του εγκεφάλου. 

Στον ινιακό λοβό γίνεται η υψηλή διεργασία ανα-
γνώρισης της εικόνας», επισημαίνει η Μάνια Νι-
σκοπούλου, χειρουργός οφθαλμίατρος, ειδικός σε
παθήσεις ωχράς-αμφιβληστροειδούς, πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβλη-
στροειδούς. Δυστυχώς, όσο προχωρούν οι αλλοι-
ώσεις μπορεί να δημιουργηθεί οίδημα στην ωχρά
κηλίδα, που είναι η υπεύθυνη περιοχή του αμφι-
βληστροειδούς για την οξεία όραση, δηλαδή το
διάβασμα και στο να βλέπουμε τις λεπτομέρειες
και τα χρώματα. Το οίδημα οδηγεί σε διαταραχή της
όρασης με μείωση της ευκρίνειας, θάμπωμα και
παραμόρφωση της εικόνας. Σε αυτή την περίπτω-
ση, μπορεί να χρειαστεί έναρξη θεραπείας με ενέ-
σεις μέσα στον βολβό, οι οποίες επιδρώντας στη
βιοχημεία της πάθησης οδηγούν στην απορρόφη-
ση του υγρού. 
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Η εικόνα των ματιών κατευθύνει
τους θεράποντες ιατρούς 
ως προς τη ρύθμιση και 
αντιμετώπιση της νόσου συνολικά

Πρόληψη
Οι περισσότερες από τις δύσκολες περι-
πτώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπά-
θειας θα είχαν προβλεφθεί εάν γινόταν συ-
στηματικός οφθαλμολογικός έλεγχος. Ση-
μαντικό είναι να γίνει κατανοητό πως οι αλ-
λοιώσεις που παρουσιάζονται στους
οφθαλμούς είναι παρόμοιες με αυτές που
παρουσιάζονται σε όργανα τα οποία δεν
μπορούν άμεσα να εξετασθούν, όπως η
καρδιά, οι νεφροί και ο εγκέφαλος. Επο-
μένως, η εικόνα των ματιών κατευθύνει
τους θεράποντες ιατρούς ως προς τη ρύθ-
μιση και αντιμετώπιση του διαβήτη συνο-
λικά. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερι-
κανικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας αλλά
και των περισσότερων ευρωπαϊκών πρω-
τοκόλλων, θα πρέπει οι ασθενείς που πά-
σχουν από διαβήτη να κάνουν πλήρη
οφθαλμολογικό έλεγχο κατά τη διάγνωση
και μετά ανά έτος, σε απουσία αμφιβλη-
στροειδοπάθειας ή σε πολύ ήπια διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια.

Διαβήτης: Πώς επηρεάζει την όραση

Μάνια Νισκοπούλου, χειρουργός
οφθαλμίατρος, ειδικός σε παθήσεις
ωχράς-αμφιβληστροειδούς,
πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς



Ο
Ζακ-Υβ Κουστώ, Γάλλος ερευ-

νητής, είχε πει : «Σε όλη τη

διάρκεια της Ιστορίας, ο άν-

θρωπος έπρεπε να παλεύει με

τη Φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αι-

ώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι

για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέ-

ψει». Σε αυτό ακριβώς το σημείο είμαστε

σήμερα.

Mε τα έργα που ολοκληρώνουμε πρωτί-

στως προστατεύουμε το περιβάλλον. Ως

ΦΟΔΣΑ καταφέραμε στην Κεντρική Μα-

κεδονία η διαχείριση στερεών αποβλήτων

να μην αποτελεί ακόμα ένα πρόβλημα, αλ-

λά μία ευκαιρία ευρύτερης ανάπτυξης,

κάνοντας πράξη την ολοκληρωμένη δια-

χείριση απορριμμάτων. Ταυτόχρονα όμως

συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας

όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης,

αλλά ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα:

1Ολοκληρώσαμε το δεύτερο σημαντικό

περιβαλλοντικό έργο αξιοποίησης

εκλυόμενου βιοαέριου του χώρου ταφής

των απορριμμάτων προς παραγωγή ηλε-

κτρισμού, μετατρέποντας έτσι ένα περι-

βαλλοντικό πρόβλημα σε μια χρήσιμη

μορφή ενέργειας.

Το έργο ενεργειακής αξιοποίησης πα-

ραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυρο-

ράχης θα τροφοδοτεί τη νέα μονάδα κα-

τάλληλης δυναμικότητας για την παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής για την

κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρι-

σμό περίπου 5.500 νοικοκυριών. Ο ΧΥΤΑ

Μαυροράχης καθίσταται πλέον όχι μόνο

απόλυτα σύμφωνος με τις επιταγές της

Εθνικής Νομοθεσίας, αλλά μετατρέπεται

και σε μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης

ενέργειας με πολλαπλά περιβαλλοντικά

και οικονομικά οφέλη.

2Ήδη από πέρσι λειτουργεί υποδειγ-

ματικά η Μονάδα Επεξεργασίας

Απορριμμάτων στις Σέρρες. Ένα έργο που

βραβεύτηκε ως ένα από τα έξι καλύτερα

έργα κοινής ωφέλειας διεθνώς.

3 Βάζουμε το μεγάλο στοίχημα για τη

διαλογή στην πηγή με ξεχωριστή

συλλογή των οργανικών αποβλήτων σε

καφέ κάδους, αναμένοντας μέσα στο

2022 οι πολίτες να δουν και τους καφέ κά-

δους στις γειτονιές τους. Ο στόχος είναι

ξεκάθαρος: αύξηση της ανακύκλωσης,

μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται

για ταφή. Για να πετύχουμε, χρειάζεται η

συνεργασία όλων. Δημιουργούμε μια

πλατιά κοινωνική συμμαχία με τους πολί-

τες και θα πετύχουμε.

4 Είμαστε εν αναμονή της κατασκευής

των δύο επόμενων μεγάλων έργων

των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων

δυτικού και ανατολικού τομέα, όπου η κα-

τασκευή και η λειτουργία τους θα έχουν

σημαντικά οφέλη για την περιφέρειά μας,

γιατί:

� Θα μειώσουν δραστικά τον όγκο των

προς διάθεση αποβλήτων.

� Θα μειώσουν δραστικά την επικινδυνό-

τητα των προς διάθεση αποβλήτων.

� Θα περιορίσουν δραστικά την πιθανότη-

τα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόν-

των.

� Τέλος, θα εξαλείψουν τις ανάγκες διαρ-

κούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για

υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες

με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδρά-

σεις, ως έργα που πραγματικά θα δώ-

σουν ανάσα στο περιβάλλον.

Συνένωση περιφερειών 
Ένας κύκλος έργων περαιώνεται στην

Κεντρική Μακεδονία που προωθεί την

ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

και φροντίζει την προστασία του περιβάλ-

λοντος.

Συνεχίζουμε με το όραμά μας για την

Εγνατία Διαχείρισης Απορριμμάτων, μια

αναπτυξιακή πρόταση που συνενώνει 5

περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία-Θρά-

κη, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσα-

λία, Κεντρική Μακεδονία), ώστε να γυρί-

σουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση

των Απορριμμάτων. Σήμερα αυτό το μεγά-

λο όραμά μας έγινε πράξη. Η πρότασή

μας, με πρωτοβουλία του πρώην υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κω-

στή Χατζηδάκη, και του γενικού γραμμα-

τέα Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Γραφάκου

Μανώλη, έχει ήδη ενταχθεί στον εθνικό

σχεδιασμό.

Η ιδέα της Εγνατίας Διαχείρισης Στερε-

ών Αποβλήτων στηρίζεται στη δυνατότητα

που υπάρχει να μεταφερθούν με οικονο-

μικά αποδεκτό τρόπο σε ένα κεντρικό ση-

μείο τα υπολείμματα όλων μας. Έτσι επι-

λέχθηκε να οδηγούνται στην Κοζάνη, εκεί

που χτυπούσε, χτυπάει και θα χτυπάει η

ενεργειακή καρδιά της πατρίδας μας. Εκεί

που παράγεται και θα παράγεται ο ηλε-

κτρισμός που κινεί όλη τη χώρα.

Με μια βασική εκτίμηση στο πεδίο της

ενέργειας, με βάση και τις ποσότητες που

διαχειριζόμαστε κατά μήκος της Εγνατίας

οδού (υπολογίζονται σε 450.000 τόνους

ανά έτος βάσει των ήδη υλοποιούμενων

και προς υλοποίηση έργων των περιοχών

που αναφέρθηκαν προηγουμένως), υπο-

λογίζουμε πως τα ενεργειακά οφέλη της

Εγνατίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-

των θα είναι μεταξύ άλλων:

� η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ισχύος σχεδόν 30 MW, ικανής να καλύ-

ψει τις ανάγκες 70.000 νοικοκυριών.

� η παραγωγή θερμικής ενέργειας ισχύος

σχεδόν 90 MW, ικανής να καλύψει τις

ανάγκες 85.000 νοικοκυριών.

� η μείωση της ποσότητας προς ταφή κα-

τά 90%.

� η εξοικονόμηση 80 στρεμμάτων ή σχε-

δόν 11 γηπέδων ποδοσφαίρου ανά έτος

από τις ανάγκες για νέους ΧΥΤΑ.

� η δημιουργία 400-500 νέων μόνιμων

θέσεων εργασίας

Αν όλα αυτά ενταχθούν και στο πλαίσιο

ενός πάρκου κυκλικής οικονομίας (ενός

εργαλείου που στόχο έχει να συμβάλει

στη γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής

οικονομίας), γίνεται αντιληπτό ότι η συγ-

κεκριμένη ενεργειακή αξιοποίηση είναι

μία άκρως απαραίτητη και αναγκαία δρά-

ση με στόχο την ανάκτηση των δευτερογε-

νών πρώτων υλών (στο πλαίσιο μιας στρα-

τηγικής ανάπτυξης «οικοσυστήματος»

περιβαλλοντικής βιομηχανίας και μετα-

ποίησης). Η πρότασή μας για την Εγνατία

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σηματο-

δοτεί την αγωνία μας για την αναπτυξιακή

πορεία του τόπου μας.

Για μια ολοκληρωμένη διαχείριση
των αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, το Σάββατο θα αποδειχ-
θεί μια καλή μέρα για τα επαγγελματικά σας,
αλλά και για κάθε οικονομικό ζήτημα. Ίσως
μάλιστα να πάρετε προαγωγή, ή να αναδειχ-
θείτε μέσα από τον προσωπικό σας αγώνα.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους, το Σάββατο είναι μια
πολύ συμβατή μέρα με τη δική σας ενέργεια,
καθώς η Σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου
θα ευνοήσει τη συναισθηματική σας ζωή, αλ-
λά και θα σας δώσει ξαφνικές συναντήσεις, με
αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, η Σελήνη βρίσκεται
στο τέταρτο ηλιακό σας σπίτι, όπου σταδιακά
και όσο περνά η μέρα θα υπάρχουν πολύ κα-
λές προοπτικές στο οικογενειακό σας περι-
βάλλον. Καλή μέρα για να ανανεώσετε το σπίτι
σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μια επικοινωνιακή έκρηξη θα συμβεί κατά τη
διάρκεια της ημέρας, όπου θα αναζητήσετε
την επαφή με πρόσωπα που βρίσκονται πε-
ρισσότερο καιρό μακριά σας. Ίσως μάλιστα
βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, που εί-
χατε να δείτε καιρό.

Λέων
(23/7-22/8)
Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα στα οικονομι-
κά σας, όπου μετά το απόγευμα θα νιώσετε
την ανάγκη να βρεθείτε κοντά με τα αγαπημέ-
να σας πρόσωπα και να τους χαρίσετε όμορ-
φες στιγμές. Πολύ ιδιαίτερο θα είναι αυτό το
Σάββατο, όπου μπορεί να γνωρίσετε ενδιαφέ-
ροντα πρόσωπα, που θα έχετε κοινούς στό-
χους.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, βά-
ζοντας μια πινελιά έγνοιας, για την υγεία σας,
τη διατροφή σας, αλλά και για την υγεία κά-
ποιου αγαπημένου σας προσώπου. Εσείς του
πρώτου δεκαημέρου θα έχετε μια καλή είδη-
ση, βραδινή ώρα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Βρίσκεστε σε μια ιδιαίτερη περίοδο, που τα
οικονομικά σας θέλουν περισσότερη φροντί-
δα και μάλλον δεν μπορείτε πλέον να τα δια-
χειριστείτε με άνεση. Καλή μέρα για όμορφες
αποδράσεις, σε κοντινές περιοχές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Με τον Άρη στο δεύτερο δεκαήμερό σας, να
σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη, στον
Αιγόκερο, θα έχετε μια έξαρση συναισθημά-
των, μια καλή επαφή με το περιβάλλον σας και
μάλιστα θα σκεφτείτε έναν μικρό περίπατο με
αγαπημένο σας πρόσωπο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Σε όψη συνόδου ο Ήλιος με τον Ερμή, σας δη-
μιουργεί την αίσθηση της υπερβολής, όταν
επικοινωνείτε και όταν χρειάζεται να συζητή-
σετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί. Θα
υπάρξει μια καλή εξέλιξη σε επαγγελματικά
θέματα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο ζώ-
διό σας, με πολύ καλή γωνία που σχηματίζει
με τον Άρη. Εσείς κυρίως που έχετε γεννηθεί
στις 8, 9, 10 Ιανουαρίου θα έχετε μια πολύ
όμορφη συναισθηματική στιγμή. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Εσάς τους Υδροχόους, την ημέρα αυτή θα σας
απορροφήσει μια οικονομική υπόθεση, χωρίς
να πρέπει να πάρετε αμέσως απόφαση και αυ-
τό γιατί υπάρχει μια ρευστότητα σε αυτό το θέ-
μα. Θα έχετε έντονη σκέψη για ένα προσωπι-
κό σας θέμα. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Σελήνη στο απέναντι ζώδιο σας δημιουργεί
μια έντονη επιθυμία να βρίσκεστε κοντά με τα
δικά σας πρόσωπα. Οι σχέσεις γίνονται πιο
ουσιαστικές, όταν μάλιστα ξέρετε τι θέλετε
από τις διαπροσωπικές σας επαφές.

Σήμερα η Σελήνη περνά στο ζώδιο της
Παρθένου, όπου αλλάζουν και πάλι οι
ενέργειες, δημιουργούνται διαφορετικές

επιθυμίες και γενικότερα υπάρχουν πιο ήρεμοι
κραδασμοί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα
διανύσει το πρώτο δεκαήμερο της Παρθένου,
οπότε και δημιουργεί όψη με τον Ήλιο και Ερμή,
αλλά και πριν από τα μεσάνυχτα με τον Ουρανό,
όπου δημιουργεί ένα ευνοϊκό τρίγωνο,
ανοίγοντας μια χαραμάδα στη διαίσθηση και τις
αλήθειες. Αυτή την ημέρα πρωταγωνιστούν οι
Παρθένοι, Τοξότες, Αιγόκεροι, Ιχθύες, Ταύροι,
Δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου. Αναλυτικά για
τα δώδεκα ζώδια…
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«Κ
αι τώρα, τι;» διερωτώνται οι
Έλληνες πολίτες μετά την ανά-
δειξη της νέας, τρικομματικής
κυβέρνησης, υπό σοσιαλιστή

καγκελάριο στη Γερμανία. Θα ευνοήσει τις
εθνικές επιδιώξεις ή θα τις δυσχεράνει; 

Η απάντηση δεν είναι ούτε εύκολη ούτε μο-
νοδιάστατη.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα
υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Κλιματικής
Πολιτικής, Εξωτερικών, Οικογενειακής Πολιτι-
κής και το υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και
Περιβάλλοντος, στο πρόσφατο αλλά και απώτε-
ρο παρελθόν, έχουν εκφράσει θέσεις που μπο-
ρούν να θεωρηθούν φιλελληνικές και μάλιστα
σε κρίσιμα πεδία, όπως αυτά της αναδιάρθρω-
σης του ελληνικού χρέους, της διεκδίκησης
των γερμανικών αποζημιώσεων κ.ά. 

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι εμφανίζον-
ται παγίως ως ιδιαίτερα επικριτικοί εναντίον
της Τουρκίας, την οποία πολλάκις έχουν καταγ-
γείλει για τη στάση της απέναντι στην Αθήνα και
τη Λευκωσία, ενώ έχουν απονείμει δημόσια
εύσημα στην Ελλάδα για τους χειρισμούς της
στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ζήτημα του Μετανα-
στευτικού/Προσφυγικού. Έχουν εισηγηθεί, δε,
μια πιο δίκαιη κατανομή των μεταναστών και σε
άλλες χώρες της ΕΕ.

Αυτά, όμως, προ της ανάληψης μεριδίου της

εξουσίας. Ως γνωστόν, άλλη άνεση διαθέτει κα-
νείς όταν είναι «έξω από τον χορό» κι άλλη όταν
καλείται να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση σε
μια χώρα. Ιδιαίτερα όταν αυτή είναι μια παγκό-
σμια «παίκτρια», του διαμετρήματος της Γερ-
μανίας στο διεθνές στερέωμα. 

Η ιστορία, μάλιστα, έχει αποδείξει ότι όσο πιο
αντισυμβατικό λόγο αρθρώνει κανείς προ-
εκλογικά για να συγκινήσει και να χαϊδέψει αυ-
τιά, τόσο μεγαλύτερο κρότο κάνει όταν προσ-
γειώνεται στη σκληρή πραγματικότητα της
άσκησης εξουσίας. Το ζήσαμε και σχετικά πρό-
σφατα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της μετά-
βασης από την πρώτη στη δεύτερη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και καθ’ όλη τη διάρκεια του κυβερνη-
τικού του βίου. 

Το κρασί της, λοιπόν, η νέα και ιδεολόγος
επικεφαλής των Πρασίνων είναι σίγουρο ότι θα
το… νερώσει. Το θέμα είναι αν μετά θα θυμίζει
ή όχι κάτι σε οίνο.

Αυτό που σήμερα δεν μπορεί να περιμένει η
Ελλάδα, είναι στήριξη από τη νέα, τρικομματι-
κή κυβέρνηση της Γερμανίας στις επιδιώξεις
της στο κρίσιμο πεδίο των οικονομικών. Η ανά-
ληψη του υπουργείου Οικονομικών από τον
επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρατών
προοιωνίζεται δύσκολες μάχες και πλήρη
απουσία «συμμαχικού πνεύματος», καθώς ο
Κρίστιαν Λίντνερ ήταν ίσως από τους ελάχι-

στους πολιτικούς στον κόσμο που θεωρούσε
τον Β. Σόιμπλε «μαλθακό» έναντι της Ελλάδας
στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, όταν ακόμα
και η ίδια η Άνγκελα Μέρκελ εξομολογήθηκε
δημόσια το ψυχικό βάρος που κουβαλά για τις
δυσκολίες που προκάλεσε στον ελληνικό λαό.
Ήταν επίσης ο ίδιος άνθρωπος που καταψήφι-
σε (ως επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρα-
τών) όλα τα πακέτα διάσωσης της χώρας μας
και υπήρξε φανατικότερος και από τον Π. Λα-
φαζάνη (!) στην ανάγκη εξόδου της Ελλάδας
από τα μνημόνια.

Όσο για τις γερμανοτουρκικές σχέσεις, είναι
προφανές ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω, η πορεία θα
παραμείνει αδιατάρακτη, κυρίως λόγω των δυ-
σθεώρητων οικονομικών μεγεθών της γερμα-
νοτουρκικής επενδυτικής δραστηριότητας αλ-
λά και της σημαντικότατης παρουσίας τουρκι-
κής καταγωγής κατοίκων στη χώρα. Και αυτό,
παρά την ευχάριστη έκπληξη που αποτέλεσε
για την Αθήνα η ανάληψη του χαρτοφυλακίου
της εξωτερικής πολιτικής από τη συν-πρόεδρο
των Πρασίνων. 

Από την άλλη πλευρά, η νέα γερμανική κυ-
βέρνηση πρέπει να ισορροπήσει στα δύσκολα
και εν πολλοίς αντικρουόμενα συμφέροντα των
σχέσεων ανάμεσα στη Γερμανία, την ΕΕ και την
Τουρκία. Θα βρεθεί, για παράδειγμα, και με
ποια «διαπιστευτήρια» εκ μέρους της Άγκυρας
του Ερντογάν, σημείο ισορροπίας ανάμεσα στις
τουρκικές επιδιώξεις για την εταιρική σχέση με
την ΕΕ και την προσδοκία της τελευταίας για
τον περιορισμό του τουρκικού μεγαλοϊδεατι-
σμού έναντι της Δύσης; 

Τα κόμματα του νέου κυβερνητικού συνασπι-
σμού του Βερολίνου θα πρέπει να αποδεχθούν
και με τρόπο ξεκάθαρο ότι η μέχρι σήμερα
στρατηγική έναντι του Ερντογάν δεν αποδίδει.
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει ύστερα από αυτή
την παραδοχή: Διότι τα συμφέροντα των χω-
ρών-μελών είναι εντελώς διαφορετικά και σε
κάποιες περιπτώσεις αντικρουόμενα έναντι
κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Προσφυγικό, η
χαλάρωση του καθεστώτος της βίζας και οι
εξαγωγές όπλων. 

Προσώρας, η τρικομματική κυβέρνηση θα
πρέπει να αναζητήσει τους όρους που θα της
διασφαλίσουν μακροβιότητα.

Και προφανώς δεν είναι η τριχρωμία αυτή
που θα καθορίσει τη συνέχεια, αλλά τα τρία ση-
μεία που, όπως και στα μαθηματικά, ορίζουν το
επίπεδο μακροβιότητας της κυβέρνησης της
οικονομικής ατμομηχανής της Ευρώπης.

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Νέα γερμανική κυβέρνηση:
Προσδοκίες και ρεαλισμός 

Όσο πιο
αντισυμβατικό
λόγο αρθρώνει
κανείς
προεκλογικά για
να συγκινήσει
και να χαϊδέψει
αυτιά, τόσο
μεγαλύτερο
κρότο κάνει όταν
προσγειώνεται
στη σκληρή
πραγματικότητα
της άσκησης
εξουσίας
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